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در نشست «نقش علمای اسالم در وحدت اسالمی» مطرح شد؛

حماسه دفاع مقدس ،سدی
محکم در برابر استکبار جهانی
در نشست استاندار با مدیرکل و کارکنان
بیمه سالمت مطر ح شد؛

Wednesday

مدیرعامل شرکت ســهامی آب منطقه ای خبر داد؛

افق جدید در توسعه
منابع آبی بوشهر

2

در نشست مدیران سازمان فرهنگی شهرداری
و ادارهکل ارشاد بوشهر بررسی شد؛

منبع :روابط عمومی سازمان آب منطقهای استان بوشهر

گام بلند بوشهر برای کسب عنوان
«پایتخت کتاب ایران»

چتر بیمه سالمت بر سر  480هزار نفر

4

4

نشست رئیس و معاون فرهنگی سازمان فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی شهرداری بندر بوشهر با مدیرکل و معاونان ادارهکل فرهنگ و
ارشاد اسالمی بوشهر برگزار شد.
به گزارش جامجم در این نشست که با محوریت انجام فعالیتهای فرهنگی
جهت توسعه کتاب و کتابخوانی در بوشهر و تالش برای بازگرداندن جایگاه
بوشهر در حوزه کتاب در کشور برگزار شد ،موضوعات همکاری دوجانبه مورد
بحث و بررسی قرار گرفت.
3

رئیس کل دادگستری استان بوشهر:

فعال اجتماعی و محیط زیستی عسلویه:

مدیرکل کانون پرورش فکری استان
مطرح کرد؛

تالش بیوقفه برای آموزش و
توانمندی کودکان و نوجوانان

2

بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه
بستری برای پاسخگو بودن مدیران

ساخت هتل پتروشیمی آریاساسول
و تعرض به پارک ملی دریایی نایبند
4

3

2

آگهی مزایده عمومی اموال غیرمنقول (شماره مزایده مرجع)99/4:
مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان بوشهر در نظر دارد تعدادی از اموال و امالک
مازاد تملیکی خود را از طریق مزایده عمومی به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در
اسناد مزایده و با بهرهگیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ()setadiran.ir
با شماره مزایده  99/4به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتشار در سامانه :ساعت 10:00 :روز چهارشنبه مورخ 1399/08/14
تاریخ بازدید :از زمان انتشارآگهی در سامانه تا ساعت  14:30روز شنبه مورخ

1399/09/01

آخرین مهلت درج پیشنهاد قیمت در سامانه :ساعت  14:30روز یکشنبه مورخ  
1399/09/02
متقاضیان می توانند از زمان انتشارآگهی در سامانه تا ساعت  13روز یکشنبه مورخ
 1399/09/02جهت دریافت اسناد مزایده از طریق سامانۀ ستادایران اقدام نمایند.
زمان بازگشایی :ساعت  9:00روز دوشنبه مورخ  1399/09/03
زمان اعالم به برنده :ساعت  11:00روز دوشنبه مورخ 1399/09/03
انعقاد قرارداد با برنده مزایده پس از اخذ تاییدیه کمیسیون معامالت صورت
می پذیرد.

ضمن ًا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:
 1هزینههای مزایده شامل آگهی روزنامه ،هزینه کارشناسی دادگستری و
کلیه هزینههای انتقال سند (دفترخانه اسناد رسمی ،شهرداری ،دارایی ،اداره
ثبت اسناد و امالک و )...به عهده برنده یا برندگان مزایده میباشد.
 2تضمین شرکت در مزایده معادل  %5قیمت پایه به صورت واریز نقدی
به حساب شمارۀ  1600/111/10000/5به نام واحد مالی مدیریت شعب بانک
توسعه تعاون استان بوشهر معتبر میباشد.
 3محل بازگشایی پیشنهادات در مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان
بوشهر میباشد.
 4بانک در همه حال در رد یا قبول کلیه پیشنهادات خرید مختار است.
 5متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و هماهنگی جهت بازدید
در ساعات اداری به مدیریت شعب استان به آدرس :بوشهر ،ضلع شرقی
میدان امام خمینی (ره) مراجعه یا با شماره 077- 33543270 :تماس

حاصل نمایند.
 6برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد
و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده از سامانه
(در صورت وجود هزینه مربوطه) ،پرداخت تضمین شرکت در مزایده ،ارسال
پیشنهاد قیمت ،بازگشایی پاکتها ،اعالم به برنده ،واریز وجه مزایده و تحویل
کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر میباشد.
 7کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات ،شرایط و نحوه
فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده ،قابل مشاهده ،بررسی و انتخاب
میباشد.
 8عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی
الکترونیکی (توکن) به آدرس :بوشهر – ابتدای خیابان فرودگاه -جنب نوشت
افزار دهخدا – دفتر پیشخوان دولت عرب نیدی مراجعه یا با شماره های
ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه021-41934 :

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ،در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش "ثبت نام  /پروفایل مزایدهگر" موجود است.

شرح مختصری از امالک و مستغالت
ردیف

پالک ثبتی

آدرس ملک

1

915/5697

گناوه ،بلوار شهید رجایی ،کوچه هشتم ،پشت پمپ
بنزین

قیمت پایه ( ریال)

عرصه (متر مربع)

 6/407/000/000پس از کسر 20درصد
5/125/600/000

307

اعیان (متر مربع)

166

نوع کاربری

مسکونی

ضمن ًا تخلیه امالک دارای متصرف بر عهده خریدار می باشد و بازدید از امالک الزامی است و ملک با وضعیت موجود واگذار می گردد.

روابط عمومی مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان بوشهر

نوع ملک

ساختمان

نحوه فروش

نقدی

مبلغ  % 5تضمین (ریال )

256/280/000

توضیحات

تخلیه
نشده
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اقتصادی
اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان بوشهر

دستگیری عامل جنایت در جشن عروسی
فرمانده انتظامی استان از دستگیری عامل قتل جوان
 25ساله افغان در کمتر از  3ساعت خبر داد.
به گزارش جامجم به نقل از خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،سردار «خلیل واعظی» گفت :با اعالم یک فقره
درگیری در خیابان «آیت» شهر برازجان ،سریعا تیمی

از ماموران انتظامی و پلیس آگاهی در محل حاضر
شدند.
این مقام ارشد انتظامی اظهار داشت :طی بررسی
کارآگاهان پلیس ،مشخص شد این حادثه حین
برگزاری مراسم جشن عروسی افاغنه رخ داده و  2تبعه

افغان با یکدیگر درگیر شدند که در این بین یک جوان
 25ساله مورد اصابت چاقو قرار گرفته و پس از انتقال
به بیمارستان به علت شدت جراحات فوت میکند.
وی با اشاره به مشخص شدن هویت قاتل عنوان
داشت :در یک عملیات پلیسی ،مخفیگاه متهم

یادداشت

در نشست «نقش علمای اسالم در وحدت اسالمی» مطرح شد؛

بخشنامه اخیر رئیس قوه
قضائیه بستری برای پاسخگو
بودن مدیران

ابالغ دستورالعمل
مقابله
نحوه
با ترک وظایف
قانونی مدیران
و کارمندان و
پیشگیری از آن
با توجه به خأل
این دستورالعمل
دکتر علیجمادی
رئیس
توسط
رئیس کل دادگستری قوه قضاییه گام
مهمی در جهت
استان بوشهر
ارتقاء حقوق عامه
ارزیابی میشود.
این دستورالعمل از اهمیت خاصی
در راستای اجرای قانون و حفظ حقوق
عامه برخوردار است که این امر موجب
پیشگیری از خیلی مشکالتی میشود که
در کشور ناشی از ترک فعل یا عدم انجام
آن توسط مدیران و کارمندان است.
اجرای این دستورالعمل موجب این
میشود که مدیران و کارمندان نسبت
به اعمال خود پاسخگو باشند و این را
مدنظر قرار دهند که عدم فعل یا ترک
فعل به مانند ارتکاب خطاست
مردم نیز انتظار دارند هر کس نسبت به
مسئولیتش پاسخگو باشند.
برخی از ترک فعلها موجب ایجاد بحرانی
در کشور میشود و ممکن است آثار
جبران ناپذیری به نظام و کشور بر جای
گذارد که این دستورالعمل مسئوالن را
در مقابل وظایفشان پاسخگو میکند که
به همین منظور اجرای این دستورالعمل
موجب پیشگیری از این چنین مواردی
میشود.

شناسایی و کمتر از  3ساعت پس از وقوع جنایت
دستگیر شد.
فرمانده انتظامی استان بوشهر بیان کرد :متهم در
ً
بازجوییهای تخصصی صراحتا به این جنایت اعتراف
و علت آن را اختالفات شخصی عنوان کرد.

حماسه دفاع مقدس ،سدی محکم در برابر استکبار جهانی

نشست هم اندیشی علمای اسالم در تعمیق وحدت اسالمی و استکبار ستیزی با حضور ائمه
جمعه و جماعات اهل سنت و تعدادی از علمای دینی استان به میزبانی صدا و سیمای مرکز
بوشهر برگزار شد.
به گزارش جامجم مدیرکل صدا و سیمای مرکز بوشهر در این نشست ؛ وحدت را کلید
رهاییبخش مسلمانان از توطئههای تفرقه انگیز دشمنان دانست.
وی با اشاره به اینکه صهیونیسم بین الملل و استکبار جهانی با اسالم هراسی ،تحریف ،اسالم
ستیزی و اهانت به مقدسات عجز و ناتوانی خود از روند رو به رشد و توسعه روز افزون اسالم در
جهان را به نمایش گذاشته است گفت  :صدا و سیمای مرکز بوشهر با برگزاری این نشست به
دنبال آن است تا نقش علمای اسالم در وحدت اسالمی و استکبار ستیزی را ترویج دهد.
سید حسین ناظر افزود :صدا و سیما تالش میکند در مقابل جنگ رسانهای استکبار و
امپریالیسم خبری ،یک دفاع مقدس رسانهای جانانه و پیروزمندانه داشته باشد.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان بوشهر هم در این نشست گفت :
در شرایط کنونی که کشورهای اسالمی با مشکالتی درگیر هستند ،دشمن آرایش جنگی را درتقابل

با جهان اسالم اتخاذ کرده است .حجت االسالم یمینی افزود :مسلمانان باید به این نکته توجه
کنند که دشمنان با اصل اسالم مشکل دارند و کاری به شیعه و سنی ندارند و اتحاد و همدلی بین
مسلمانان میتواند توطئه آنها را خنثی کند.
حجت االسالم سروستانی مدیرکل تبلیغات اسالمی استان بوشهر هم با بیان اینکه دشمن تمام
وقت به دنبال ضربه زدن به اسالم است گفت  :همه در کنار یکدیگر باید با روشنگری و بصیرت
افزایی برای مقابله با این تهاجم دشمن تالش کنیم.
حجت االسالم جمالی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان بوشهر هم در این
نشست با بیان اینکه تدبر در قرآن راه درست استکبارستیزی و مبارزه با ظلم را به ما میآموزد
گفت :دشمن برای ضربه زدن به اسالم همواره به دنبال تفرقه افکنی بین مسلمانان است که با
هوشیاری و وحدت بین مذاهب میتوانیم این حیله را خنثی کنیم.
رئیس شورای پاسخگویی به مسائل اهل سنت در استان بوشهر هم با بیان اینکه علمای
اسالم باید در تعمیق وحدت در امت اسالمی نقش تاثیرگذار خود را ایفا کنند گفت :در این شرایط
حساس با پیروی از فتاوا و بیانات راهگشای مقام معظم رهبری میتوان وحدت بین امت اسالمی
را تداوم بخشید.
شیخ خلیل افرا افزود :وحدت ،اخوت ،برابری و انسجام از ویژگیهای برجسته پیامبر گرامی اسالم
بود که باید از آنها الگوبرداری کرد.
امام جمعه اهل سنت بوشهر هم با بیان اینکه یکی از مهمترین سفارشهای پیامبر اسالم
و قرآن دعوت مردم به سوی اتحاد ،وحدت و انسجام است گفت :دشمن با تفرقه افکنی و
دودستگی در تالش است تا جهان اسالم را در تقابل با یکدیگر قرار دهد تا بتواند عزت مسلمانان
را از بین ببرد.

شیخ اسماعیل بازدار اضافه کرد  :اگر بین قدس و مسجدالحرام بخواهیم جدایی بیاندازیم هیچ
چیزی از وحدت باقی نمیماند و این درست نقشه ای است که دشمن به دنبال تحقق آن است.
وی با انتقاد از عادیسازی روابط برخی کشورها با رژیم صهیونیستی گفت :با صراحت بیان میکنیم
که نمیتوانیم هیچگاه با استکبار جهانی کنار بیاییم.
امام جمعه اهل سنت جزیره شمالی هم با بیان اینکه وحدت و اتحاد شیعه و اهل تسنن در
ایران میتواند الگویی برای جهان اسالم باشد گفت  :اهانت به پیامبر گرامی اسالم به بهانه آزادی
بیان را بشدت محکوم و اعالم میکنیم شاید در مسائل فقهی اختالفی وجود داشته باشد اما
نسبت به پیامبر اسالم و نسبت به مساله فلسطین و اهانت به اهل بیت در کنار هم هستیم
و این خط قرمز ماست.
شیخ حمزه کردی افزود :در شرایط کنونی جهان اسالم نیاز وحدت بیشتر بین جوامع اسالمی وجود
دارد.
مدیر حوزههای علمیه برادران استان بوشهر هم با تقدیر از ابتکار صدا و سیمای مرکز بوشهر برای
برگزاری این نشست گفت :مفهوم و معنای وحدت در عمل باید برای مردم بیش از پیش روشن
شود تا از سوء استفاده دشمن تفرقه بین مسلمانان جلوگیری شود .حجت االسالم خدری افزود:
منظور از وحدت حذف مذاهب نیست بلکه در عین اختالف نظر باید با حفظ وحدت در مقابل
دشمنان دین اسالم ایستادگی کرد.
عضو شورای علمای اهل سنت استان بوشهر هم وحدت جهان اسالم و دولتهای اسالمی در
محکومیت اهانت به ساحت پیامبر اسالم را ستودنی دانست و گفت  :اگر این وحدت تداوم
داشته باشد و فزونی گیرد برای مسلمانان در دنیا روحیهبخش خواهد بود شیخ مصطفی شادمان
تفرقه را سم مهلک دنیای اسالم دانست که باید با وحدت و یکپارچگی آن را خنثی کرد.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای خبر داد؛

افق جدید در توسعه منابع آبی بوشهر
مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر در
حاشیه بازدید از روند اجرایی سد خاییز تنگستان که با
هدف بررسی مسائل فنی پروژه ،ارزیابی پیشرفت فیزیکی
صورت گرفت با قدردانی از عوامل اجرایی و با اشاره به
مشکالت مالی در پروژهها گفت :قطار پیشرفت پروژههای
آب منطقه ای نه تنها کندتر نشده بلکه روز ب ه روز با
سرعت و شتاب مضاعفی به پیش میرود.

به گزارش جامجم علی محمدی با بیان این که شرکت
سهامی آب منطقهای بوشهر همچنان پرقدرت و
باصالبت در صنعت سازی و مدیریت منابع استان گام
بر میدارد افزود :در صورت تخصیص اعتبار به پروژههای
این شرکت ،تمامی سدها و زیرساختهای پایین دست
آنها نظیر ابنیه فنی ،شبکههای آبیاری و زهکشی و خطوط
انتقال در موعد مقرر به پایان میرسد.

ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺎب ﺗﻌﺎون

ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺎ  ۴ﻣﺎه ﺗﻨﻔﺲ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرج از ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون ﺗﺎ  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون ﺗﺎ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺎرج از ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون ﺗﺎ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل
#ﺗﻌﺎون_ﺑﺮای_ﺟﻬﺶ_ﺗﻮﻟﯿﺪ
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وی وجود نیروهای کارآمد و متخصص در شرکت آب
منطقه ای استان و وفاق و همدلی بین آنها را ،باالترین
سرمایه و مهمترین عامل تسریع کننده در اجرا و اتمام
این طر حها دانست.
مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر در پایان،
اجرای این طر حها را افق جدیدی در توسعه منابع آبی
استان دانست که میتواند نقش مهم و تاثیر گذاری را در

بخشهای مختلف از جمله شرب،صنعت و کشاورزی
ایفا نماید و نقطه عطفی در جهت بهره وری ،رونق
اشتغال و عمران و آبادی منطقه باشد.
در این بازدید ،همچنین مهندس
جمشید تویل معاون طرح و توسعه
و مهندس سید کاظم موسوی مدیر
حراست این شرکت حضور داشتند.

آگهی مـزایده
شهرداری وحدتیه به استناد مجوز شماره  97مورخ  99/7/22شورای اسالمی شهر وحدتیه در
نظر دارد دو قطعه زمین با کاربری مسکونی  با مشخصات زیر را به منظور ساخت و راهاندازی
مرکز درمانی تخصصی و داروخانه جهت رفاه حال شهروندان از طریق مزایده عمومی به
صورت کتبی اجاره دهد ،لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند تا تاریخ درج اولین آگهی تاریخ
 99/8/25جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت http://setadiran.ir
مراجعه نمایند.
قطعه :1به متراژ  2062مترمربع واقع در خیابان امام خمینی(ره) ضلع شرقی پارک بهاران.
قطعه :2به متراژ  149/60مترمربع واقع در خیابان امام خمینی (ره) ضلع شمالی پارک بهاران.
سپرده شرکت در مزایده مبلغ  700/000/000ریال می باشدکه به صورت ضمانتنامه بانکی و
با واریز وجه به حساب سیبا شماره  0105978100000به نام شهرداری وحدتیه نزد بانک ملی شعبه
وحدتیه صورت میگیرد.
مهلت تسلیم قیمتهای پیشنهادی تا تاریخ  99/9/9و محل تسلیم سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت  http://setadiran.irمیباشد.
تاریخ بازگشایی پاکات مزایده روز یکشنبه  99/9/10میباشد.
داشتن موافقت اصولی و قرارداد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برای تاسیس درمانگاه تخصصی و
داروخانه الزامی است.
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
درصورتی که برندگان اول ،دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنها به ترتیب ضبط
خواهد شد.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به قرارداد در اسناد مزایده مندرج است.
کلیه اطالعات مربوط به این آگهی ،دریافت اسناد مزایده و تحویل پیشنهادات از طریق سامانه
 http://setadiran.irدر دسرتس میباشد.
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کشف 18کیلو تریاک در عسلویه
فرمانده انتظامی شهرستان عسلویه از توقیف یک
دستگاه خودرو پژو پارس و كشف  18کیلوگرم «تریاک» خبر
داد.
به گزارش جامجم به نقل از خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
سرهنگ ستاد «پیمان فتاحی» در تشریح جزئیات این خبر

آن شهرستان به کرمانشاه مطلع شدند .وی تصریح کرد:
ماموران انتظامی ایستگاه بازرسی حین کنترل خودروهای
عبوری محور مواصالتی آن شهرستان ،خودرو پژو پارس
حامل مواد مخدر را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه
آن را توقیف کردند .فرمانده انتظامی شهرستان عسلویه با

اظهار داشت :ماموران ایست و بازرسی شهید مصطفی
خمینی (ره) بندو این فرماندهی در راستای اجرای طرح
برخورد با عناصر اصلی توزیع کنندگان و قاچاقچیان مواد
مخدر و با ایجاد چتر اطالعاتی از انتقال محموله مواد مخدر
به وسیله یک دستگاه خودرو پژو پارس از محور مواصالتی

فرهنگی
اجتماعی

بیان اینکه در بازرسی از خودرو توقیف شده  18کیلوگرم
مواد مخدر از نوع «تریاک» به طور ماهرانه در کف خودرو
کشف شد ،عنوان کرد :در این رابطه  2متهم دستگیر
شدند که پس از تشکیل پرونده در اختیار مراجع قضائی
قرار گرفتند.
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ضمیمه رایگان روزنامه در استان بوشهر

خبر

دیدار فرمانده انتظامی استان
با نماد ایثار و فداکاری

تالش بیوقفه برای آموزش و توانمندی کودکان و نوجوانان

سمیه رسولی
مدیرکل کانون پرورش
فکری کودکان و
نوجوانان استان

با توجه به شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا و
لزوم برنامهریزی و تقویت زیرساختهای الزم برای
خدمترسانی فرهنگی و همچنین ارتقاء بسترهای
الزم برای ایجاد شادی و نشاط در جامعه برای حفظ
حقوق کودکان بیش از پیش در این برهه زمانی
احساس میشد لذا کانون استان بوشهر در روزهای
آغازین شیوع ویروس کرونا که منجر به تعطیلی مراکز
فرهنگی ،هنری شد در گام اول با تولید بیش از  1000فایل
تصویری محتواهای خالقانه ،هنرمندانه و مناسب برای
گروههای سنی مختلف کودک ونوجوان را تولید کرد و از
طریق صفحهها و گروههای مجازی در قالب طرح پیک
امید مجازی در اختیار مخاطبان قرار داد.
سپس تمام مراکز کانون پرورش فکری با توجه به
شرایط جدید ایجاد شده ناشی از شیوع بیماری و لزوم
ماندن در خانه با دعوت از اعضای کودک و نوجوان خود

به مراکز مجازی تبدیل شدند و با ارائه جدول زمان بندی
هفتگی ،به اجرای فعالیتهای روزانه از طریق گروههای
تفکیک شده پرداختند.
در گام بعدی نیز انجمنهای نوجوانان استانی شامل
قصه گویی ،نمایش ،داستان ،شعر و عکاسی با دعوت
از هنرمندان ،اساتید،صاحب نظران استانی و کشوری در
هر رشته برپا و برگزار گردید که با استقبال خوب اعضای
نوجوان روبهرو شد و محفل بی نظیری برای تبادل تجربه
و آموختن بود.
در مرحله بعد به برگزاری  15کارگاه تخصصی فرهنگی،
هنری و ادبی در فصل تابستان اقدام کرده که همگی
مهارت محور بودند و با استقبال چشمگیر اعضا مواجه
شدیم که همه حاصل اعتماد خانوادهها به کانون بود و
از این بابت خدا را شاکریم.
کانون در طول سال به منظور ارتقاء سطح دانش و

توانمندی مربیان آموزشهای متعددی را به صورت
حضوری برای کارکنان برگزار میکرد که با توجه به شرایط
کنونی تمام آموزشها به صورت مجازی و وبینار برگزار
میشود تا توانمندسازی مربیان صورت گیرد که این
خود منجر به توانمندسازی اعضا به واسطه آموزشها
خواهد شد.
در حال حاضر نیز با توجه به ادامه روند وضعیت
قرمز در اکثر مناطق استان و لزوم برگزاری کارگاههای
تخصصی به صورت مجازی در فصل پاییز پس از برگزاری
متعدد جلسات شورای فرهنگی ،برنامهریزیهای الزم در
خصوص تامین زیرساختهای فضای مجازی و انتخاب
مربیانی زبده و مجرب که توانمندی اجرای فعالیت،
انتقال مباحث وبرقراری ارتباط دو سویه با مخاطب در
بستر مجازی را دارند انتخاب شدند و  13کارگاه تخصصی
با عناوین ( نمایش ،کاردستی ،نقالی ،قصه بازی ،ملیله

در نشست مدیران سازمان فرهنگی شهرداری و ادارهکل ارشاد بوشهر بررسی شد؛

گام بلند بوشهر برای کسب عنوان «پایتخت کتاب ایران»
نشست رئیس و معاون فرهنگی سازمان فرهنگی ،اجتماعی
و ورزشی شهرداری بندر بوشهر با مدیرکل و معاونان ادارهکل
فرهنگ و ارشاد اسالمی بوشهر برگزار شد.
به گزارش جامجم در این نشست که با محوریت انجام
فعالیتهای فرهنگی جهت توسعه کتاب و کتابخوانی در بوشهر
و تالش برای بازگرداندن جایگاه بوشهر در حوزه کتاب در کشور
برگزار شد ،موضوعات همکاری دوجانبه مورد بحث و بررسی قرار
گرفت.
رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر
در این نشست با تاکید بر لزوم ترویج کتابخوانی در بوشهر و
فرهنگسازی جهت افزایش ساعات مطالعه شهروندان بوشهری
تاکید کرد :بوشهر این ظرفیت را دارد که بهعنوان پایتخت دائمی

کتاب کشور معرفی شود.
در این راستا فعالیتهای صورتگرفته طی سالهای اخیر در حوزه
کتاب و کتابخوانی و همچنین وجود مشاهیر بزرگ ادبی در این
استان بر این موضوع صحه میگذارد.
احمد بارگاهی با بیان اینکه با دستور شهردار بزودی کافه کتاب
بوشهر در ساحل این بندر (کشتی نگین) راهاندازی خواهد شد،
یادآور شد :شهردار بندر بوشهر تاکید ویژهای بر فعالیتهای
فرهنگی داشته و امیدواریم با فعالیتهای متنوع در حوزه کتاب
و کتابخوانی ،بوشهر بتواند عنوان دبیرخانه دائمی پایتخت کتاب
ایران را بهدست بیاورد.
بارگاهی ساماندهی گذر فرهنگ و هنر ،نصب المانهای فرهنگی
در سطح شهر ،پویشهای منطقهای ،برگزاری جشنوارههای ملی

نظیر جشنواره ملی عکس و ...را از دیگر موضوعات
فرهنگی مورد بحث در این نشست عنوان
کرد و افزود :امیدواریم با توسعه فعالیتهای
فرهنگی خصوصا در حوزه کتابخوانی ،با همکاری
ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی بوشهر ،این
بندر کهن را بهعنوان پایتخت کتاب دنیا نیز
معرفی کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد :همشهریان،
هنرمندان و هنردوستان بوشهری میتوانند
طر حها و ایدههای خود را در حوزههای هنری و
فرهنگی بهمنظور اعتالی نام و فرهنگ بوشهر
به سازمان فرهنگی شهرداری تحویل نمایند.

بهداشت و امنیت روانی خانواده
بهداشت روان یعنی
حسینحسنوند
برخورداری از تعادل در
احساسات همراه با پذیرش
کارشناس مشاوره
واقعیات و روبهرو شدن
با واقعیات در کنشهای مناسب و سازنده که در
سطوح فردی ،خانوادگی و اجتماعی دارای اهمیت
است و در واقع تمام جنبههای زندگی وی را تحت
تاثیر قرار میدهد .عدم بهداشت روان به معنای
سرکوب کردن احساسات و نیازهای اساسی است که
تاثیر زیادی در کاهش ترشح هورمونهای شادی دارد
و امنیت روانی فرد را به خطر میاندازد .اولین قدمها
برای داشتن یک زندگی خوب و سالم ،در خانواده
صورت میگیرد .به همین دلیل امنیت روانی خانواده
یکی از مهمترین مواردی است که باید به آن توجه
داشت.
* اصول بهداشت و امنیت روان در خانواده
 -1توجه به ایجاد محیط غنی برای پرورش کودکان
ایجاد محیط سالم برای آموزش و تربیت کودکان از
جمله ابتداییترین اصولی است که به ارتقای سالمت
و بهداشت روان اعضای جامعه کمک میکند .الزم
است که تالشها برای باال بردن سالمت روان افراد از

همان کودکی آغاز شود.
 -2ایجاد روابط سالم بین اعضای خانواده
شیوههای ارتباطی نامناسب در سطح خانواده،
تاثیرات زیانباری روی فرد و سالمت او خواهد
داشت .خانوادههای فاقد روابط گرم و محبت
آمیز و خانوادههای با سبک ارتباطی خصومتآمیز
با شیوههای ارتباطی شدیدا وابسته ،همواره با
مشکالتیروبهرومیشوند.
توگو و تبادل نظر برای
 -3فراهم کردن شرایط گف 
همه اعضای خانواده
با فراهم کردن محیطی گرم و صمیمانه ،فرصت اظهار
نظر و تبادل افکار به افراد خانواده داده میشود تا
همه بتوانند مشکالت خود را در محیطی دوستانه
مطرح کنند و با تکنیک بارش فکری ،بهترین روش
مشخصشود.
 -4تالش در جهت رسیدن به اهداف زندگی
در خانوادهای که دارای سطح باالیی از بهداشت روانی
است ،اشتراک و همراهی اعضا برای تعیین هدفهای
خانواده ،تقسیم کار و واگذاری مسئولیت میان اعضا
دیده میشود.
 -5وضع قوانین مشخص در خانواده

وجود قواعد روشن در سطح خانواده ،به منظور
حفظ ارزشها ،تامین نیازها و رسیدن به اهداف
خانوادگی حائز اهمیت است .قوانین باید به صورت
انعطافپذیر و متناسب با توانایی افراد باشد .وجود
قوانین در خانواده از بروز آشفتگی جلوگیری میکند.
تمامی این موارد دست به دست هم میدهند تا
امنیت روانی خانواده تامین شود.
 -6برنامه ریزی کردن برای تفریح و سرگرمی
خانواده باید بتواند نشاط را در افراد حفظ کند .با تفریح
و بازی کردن با یکدیگر ،میتوان هورمونهای شادی
بخش را در بدن آزاد کرد و در نتیجه تغییرات سازنده
در ساختار مغز را شاهد بود .بازی کردن به افراد کمک
میکند تا در مقابل مشکالت کمتر آسیب دیده و
بهتر با آنها مقابله کنند که این کار برای افزایش
امنیت روانی خانواده بسیار حائزاهمیت است.
 -7پرهیز از توهین و سرزنش در برخورد با اشتباهات
یکی از بهترین روشهای افزایش امنیت روانی
خانواده ،حمایت اعضا از یکدیگر است .به همین
دلیل توصیه میشود به جای سرزنش و توهین،
اعضای خانواده از یکدیگر حمایت کرده تا با کمک
یکدیگر بر مشکالت فائق آیند.

تدریس خصوصی پایه ابتدایی
قابل توجه اولیای گرامی دانشآموزان در مقطع ابتدایی
آموزش همه دروس در تمام پایههای مقطع ابتدایی فرزندان دختر و پسر با پیشرفتهترین متد و امکانات آموزشی
با کمترین هزینه و بیشترین بهره وری پذیرفته می شود .
این بهترین فرصت برای شما در دوران تعطیلی مدارس است ،پس تصمیم بگیرید تضمین آینده تحصیلی
فرزندانتان را به ما بسپارید .

آموزگار :خانم دریسی با  20سال سابقه در مقطع ابتدایی

شماره تماس۰۹۱۷۰۹۹۰۶۷۲ :

کاغذی ،نوشتن خالق ،نقاشی
با اشکال ،نقاشی ویترای،
سوخته نگاری ،نقاشی روی
سنگ ،کاغذوتا ،مجسمهسازی
و موسیقی ) پیشبینی و معرفی
شده است که هر کدام کامال برای رده سنی مشخص
شده کودک و نوجوان ارائه میشود و به تازگی ثبت نام
کودکان ونوجوانان عالقمند به پایان رسیده و کانون
برای برگزاری کارگاهها آماده میشود.
ما در کانون پرورش فکری بر این باوریم که هیچ شرایطی
نباید مانع از آموزش دیدن و توانمند شدن کودکان و
نوجوانان استان باشد .بیماری کرونا نمیتواند بهانه ای
باشد برای تعطیلی مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش
فکری در استان بوشهر و تمام این برنامه ریزیها و
تالشها به خاطر این است.

یادداشت

فرمانده انتظامی استان با حضور در منزل ستوان
صالحی مامور ایثارگر پلیس دشتستان با وی و
خانواده اش دیدار کرد.
به گزارش جامجم به نقل از خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،سردار «خلیل واعظی» به همراه سرهنگ
آراوند فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان و
سرهنگ بوستانی معاون نیروی انسانی ،مهمان
پلیس ایثارگر «مجتبی صالحی» و خانواده اش
بودند .این گزارش حاکیست ،ستوان صالحی دارای
پدر و مادر از کارافتاده ،برادر و خواهری معلول(فلج
کامل) بوده که به صورت شبانه روزی ،نیاز به
مراقبت دارند .قابل ذکر است ،این مامور ایثارگر و
فداکار پلیس بدون کوچکترین وقفه با جان و دل
به مدت  22سال است که در لباس مقدس نیروی
انتظامی خدمت میکند و به تنهایی مراقبت از  4نفر
از اعضایخانوادهخودرابرعهدهدارد.ستوانمجتبی
صالحی دارای  3فرزند دختر است که یکی از فرزندان
خردسال ،یکی از آنها حافظ  4جزء قرآن کریم و فرزند
سوم دانش آموز ممتاز است .سردار واعظی در این
دیدار خطاببهستوانصالحی گفت:شمابهمعنای
واقعی کلمه نماد ایثار هستید و این منزل مرکز ایثار
و فداکاری است .فرمانده انتظامی استان بوشهر
بیان داشت :جهاد و از خودگذشتگی در راه خانواده،
کمتر از مجاهدت در راه خدا نیست .این مقام ارشد
انتظامیبیانداشت:فردیهمچونستوانصالحی
که با وجود ایثار و از خودگذشتگی برای خانواده،
با جان و دل در راستای تامین امنیت هموطنان
خود تالش میکند میتواند الگوی خوبی برای همه
ما باشد .وجود چنین افرادی باعث میشود روح
معنویتدر بدنهنیرویانتظامی گسترشیابد.

سرپرست استان بوشهر :علیرضا برازجانی
دفتر سرپرستی استان بوشهر 077-34232529:
دورنگار 077 -34230730:

صاحب امتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

تحریریه شهرستانها021-44233511 :

ضمیمه رایگان روزنامه در استان بوشهر

یادداشت
تامینمنابعپایدار آب؛تدبیر مهم
دولت

برنامهریزی برای تامین
منابع پایدار آب مورد
نیاز و مصرف مردم
شریف و عزیز استان
بوشهر از تدابیر و
مهم
اولویتهای
دولت خدمتگزار است
عبدالکریمگراوند
که با تالش و هم افزایی
مدیران و متولیان امر
استاندار بوشهر
به دنبال تحقق آن
هستیم در همین راستا احداث طر حهای مختلف
و متعدد آب شیرین کن در دستور شرکت آب و
فاضالب استان بوشهر قرار گرفته است که این
طر حها به صورت مستمر و با هدف رفع موانع پیش
رو مورد نظارت و ارزیابی قرار میگیرد .در روزهایی که
پشت سر گذاشتیم در معیت معاون برنامه ریزی
وزیر نفت ،مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور،
نماینده مردم کنگان ،عسلویه ،جم و دیر و جمعی
از مدیران استانی از پروژه خط انتقال آب سیراف به
جموایستگاههایششگانهآنبازدیدنمودم.در این
بازدیدمقرر شدباهماهنگیوانجاماقداماتمختلف
فاز نخست پروژه آب شیرینکن  28هزار مترمکعبی
سیراف  -جم تا پایان امسال وارد مدار شود .بخشی
از منابع اعتباری طرح انتقال آب سیراف به جم از
سوی وزارت نیرو تامین و  5میلیارد تومان به قرارگاه
خات ماالنبیامجریاینپروژهپرداختمیشودتاپروژه
ش پرداختهای این
دچار وقفه نشود .با تامین پی 
پروژه از سوی وزارت نفت ،در اجرای این پروژه تسریع
وبااجراییشدناینتفاهمنامهپیشبینیمیشود
تا پایان امسال فاز نخست خط انتقال آب سیراف
جم وارد مدار شود و آب آشامیدنی در اختیار مردمشهرها و روستاهای جم و مجموعه نفت در این
شهرستان قرارگیرد .با وارد مدار شدن فاز نخست
خط انتقال آب سیراف  -جم  120لیتر در ثانیه آب
تامینوبهشبکه آبشهرستانجممنتقلمیشود
که با بهرهبرداری کامل این پروژه  600لیتر در ثانیه آب
تولیدوبهجمانتقالمییابد.
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استاندار بوشهر در نشست با مدیرکل و جمعی از کارکنان اداره کل
بیمه سالمت استان بوشهر به مناسبت سالروز تاسیس بیمه همگانی
و سالمت با اشاره به اهمیت موضوع سالمت در همه کشورها گفت:
همه دولتها و حکومتها به طور ویژه به موضوع سالمت و درمان
توجه دارند و در تمام تصمیمگیریها ،بیمه درمان یکی از اولویتهاست.
به گزارش جامجم عبدالکریم گراوند افزود :در دولت تدبیر و امید هم
در قالب طرح تحول در نظام سالمت اقدامات خوب و ارزشمندی انجام
شده و اگر اقدامات و تحوالت صورت گرفته در بخش درمانی نبود،
امروز شاهد مشکالتی به مراتب بیشتر بودیم .وی اضافه کرد :افزایش
تختهای بیمارستانی در استان در دولت تدبیر و امید یکی از اتفاقات
ارزشمند دولت بوده که اگر این افزایشها صورت نمیگرفت ،مشکالت
امروز بویژه برای مقابله با کرونا خیلی بیشتر میشد .گراوند تصریح
کرد :شیوع کرونا نشان داد ،اقدامات و تحوالت صورت گرفته در بخش
درمانی استان ،مفید بوده هر چند مشکالتی هم در زمینههای مختلف
داریم از جمله اینکه مرکز استان فقط یک بیمارستان عمومی دولتی
دارد .استاندار بوشهر با قدردانی از خدمات اداره کل بیمه سالمت در
استان گفت :پوشش بیمه برای اقشار مختلف توسط بیمه سالمت و
حمایت و پرداخت هزینههای بیمه شدگان از فعالیتهای بسیار خوب
بیمه سالمت استان و قابل تقدیر است ،همچنین نسخه نویسی
الکترونیکی بسیار ارزشمند است و استفاده از سامانههای الکترونیکی
در همه بخشها ضروری است ،استفاده از نسخههای الکترونیکی در
بیمه سالمت مزایای فراوانی داشته که عالوه بر اطمینان از انجام بهینه
کار و افزایش سرعت خدمت ،از بروز تخلفات هم جلوگیری کرده است.

موسى نشده ،كليم كى خواهى شد؟
در طور رهش ،مقيم كى خواهى شد؟
تا جلـ ـ ـ ـ ــوه حق ،تو را ز خود نرهاند
با يار ازل ،نديـ ـ ـ ــم كى خواهى شد؟

www.jamejamdaily.ir

در نشست استاندار با مدیرکل و کارکنان بیمه سالمت مطرح شد؛

چتر بیمه سالمت بر سر  480هزار نفر

گراوند گفت :یکی از عمده مشکالت استان در بخش بهداشت و درمان،
عدم حضور فعال بخش خصوصی در این زمینه است که در همین
ارتباط کارهای خوبی در دست اقدام است .تقویت بخش خصوصی حوزه
درمان در استان از ضروریات بخش بهداشتی و درمانی استان است
که بتوان از ظرفیت بخش خصوصی هم برای کمک به هم استانیها
استفاده کرد.

* رفع حدود  30هزار مورد همپوشانی بیمه ای
در این نشست ،مدیرکل بیمه سالمت استان بوشهر هم گفت :در سه
سال اخیر بنا به تکلیف قانونی و برای صیانت از منابع سازمان و تداوم
خدمات مطلوب به بیمه شدهها ۳۰ ،هزار مورد همپوشانی بیمهای در
این استان برطرف شدهاست .دکتر پرویز رمضانی افزود :با تمهیدات
انجام شده از سال گذشته هیچ همپوشانی بیمهای جدیدی در این

چهارشنبه  14آبان  1399شماره 5794

استان نداشتهایم .برای صیانت از منابع بیمهای و در راستای عدالت در
دسترسی به سالمت ،امکان کنترل همپوشانی بیمهای در این سازمان
فراهم و این برنامه با قوت دنبال میشود .براین اساس با افرادی که
دارای چند دفترچه هستند ،باید تنها یک دفترچه را حفظ و بقیه را حذف
کنند .بر اساس ضوابط و تفاهمنامه سازمانهای بیمه گر ،دفترچه از
سازمانی که بیمه شده حق بیمه پرداخت میکند حفظ میشود و سایر
دفترچههای اضافه که به صورت رایگان یا به تبع وابستگان دریافت شده
است ابطال میشود.
* پوشش  ۴۸۰هزار نفر در بیمه سالمت
دکتر پرویز رمضانی مدیرکل بیمه سالمت استان بوشهر درباره خدمات
ارائه شده به روستائیان گفت :برای تحقق نظام ارائه خدمات سالمت
روستائیان و ارتقای عدالت در دسترسی عادالنه مردم به خدمات
بهداشتی درمانی و کاهش هزینههای سالمت خانوادههای کم درآمد و
آسیبپذیر از هزینههای سالمت در سال  ۱۳۸۴برنامه ارتقاء بیمه درمان
روستائیان ،عشایر و شهرهای زیر  20هزار نفر با محوریت پزشک خانواده
اجرا شد .رمضانی تاکید کرد :در سالهای اخیر با ارتقاء بسته خدمات
و افزایش تعهدات بیمه ای ،دسترسی و بهره مندی بیمه شدگان
روستایی و عشایر به خدمات بهبود یافته است و این بیم ه شدگان با
رعایت سیستم ارجاع ،از خدمات درمانی سطح  ۲و  ۳مطلوب تر و کم
هزینهتری برخوردار شدند.
رمضانی ادامه داد :خدمات ارائه شده در سطح یک شامل پزشک،
ماما ،مراقبتهای بهداشتی ،دندانپزشکی ،دارو ،مکملها و خدمات
پاراکلینیکی است که به جامعه هدف ارائه میشود.

ساخت هتل پتروشیمی آریاساسول و تعرض به پارک ملی دریایی نایبند

شهابشاهینی
فعال محیط زیست

حدود  20سال از ایجاد تاسیسات پارس جنوبی عسلویه
میگذرد ،در این میان مردم منطقه عسلویه همه چیز را در
طبقاخالصگذاشتندتاشاهدپیشرفتطر حهایملیباشند.
اما متاسفانه مجموعه نفت زیرساختها و خواسته بحق
مردم را مورد توجه قرار نداده و از طرفی به محیط زیست منطقه
شامل ( هوا – خشکی – دریا ) نیز آسیب وارد نمودهاند.
اخیرا معاون محیط زیست جناب تجریشی اعالم نموده اند
«مردم عسلویه نمیتوانند نفس بکشند» و بخش اعظمشان
( تاسیسات گاز و پتروشیمی در عسلویه ) نیز صنایع آالینده
محسوب میشوند .در این میان صدای شهروندان و ابراز
نارضایتی آنها از آالیندگی موجود به جایی نمیرسد چون روز به
روز بر ساخت و ساز و تعرض به محیط زیست و زندگی مردم

بیشتر میشود از جمله مجوز ساخت پتروشیمیهای جدید -
دپوی گوگرد در کنار جادهها – ساخت مخازن گاز و نیروگاههای
حرارتی در مجاورت شهرها – عدم خاموشی فلرها و غیر...
اخیرا شرکت پتروشیمی آریاساسول در حرکتی تامل برانگیز
نسبت به ساخت هتل هزار میلیاردی در دماغه پارک ملی
نایبند اقدام نموده است .این هتل بدون رعایت حریم دریا
و در چندین طبقه در حال ساخت میباشد .احداث این
هتل عالوه بر اینکه باعث به هم خوردن اکوسیستم نایبند
خواهد شد زنگ خطری میباشد برای ساخت هتلهای دیگر
در منطقه بکر نایبند و شاهد فنسهای تبعیض دیگری
از فنسهای نفت و گاز در این مکان و باعث محدودیت
جدیدی برای دسترسی مردم به ساحل میشود .باتوجه به

امام خمینی -

ره

اینکه مناطق حفاظت شده نایبند و حرای خلیج نایبند در
بیست و چهارمین جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست
مورخه 1382/12/27به پارک ملی دریایی ارتقاء و تحت مدیریت
سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت بر اساس ماده ۱۶
قانون حفاظت و بهسازی ،در مناطق تحت مدیریت محیط
زیست قائم مقام دستگاههای مسئول در اراضی ملی است و
بایدبر ساختوسازهانظارت کند.اصلپنجاهمقانوناساسی
در جمهوری اسالمی«،حفاظت محیط زیست که نسل امروز و
نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته
باشند ،وظیفه عمومی تلقی می گردد .از این رو فعالیتهای
اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر
قابل جبران آن مالزمه پیدا کند ممنوع است».

یادداشت

در جریان ساخت این هتل به
حقوق عمومی ،موازین قانونی
زیست محیطی بیتوجهی شده
و به حریم پارک ملی دریایی نایبند تجاوز شده است ونیازمند
پیگیری این موضوع توسط دادستان محترم شهرستان
عسلویه و مسئوالن محیط زیست میباشد.
پینوشت:پارکملیدریایینایبندبادارابودنچشماندازهای
بدیع و کم نظیر ،تنوع ساحلی ،جنگلهای حرا ،خورها،
مجتمعهای مرجانی ،چمنزارهای علف دریایی ،وجود انبوه
گونههای نادر گیاهی و جانوری و تنوع عظیم زیستگاههای
منطقهایمنحصر بهفردوبسیار حساسوبیهمتادر تمامی
حوزهخلیجفارساست.

