
روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران www.daneshpayam.ir
www.jamejamdaily.ir

شهر
بو

: مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری بوشهر
شهرداری ها، موفق در آزمون کرونا 

ح شد؛ در جلسه بررسی وضعیت اقشار کم درآمد مطر

اهدای 50 هزار بسته معیشتی 
به  خانواده های  کم برخوردار 

شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 
از سوی شهرداری برازجان صورت گرفت؛

تجلیل از مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان 

 اهدای ماسک رایگان 
به شهروندان 

 آینده روشن، پیش روی 
صنعت گاز 

:منطقه 10 عملیات انتقال گاز 10 ساله شد؛ مدیر کل کتابخانه های عمومی بوشهر

 راه اندازی کتابخانه سیار
در دستور کار 

ارزنده  از خدمات  اداری استان  استاندار بوشهر در جلسه شورای   
اظهار  و  کرد  قدردانی  بوشهر  استان  فاضالب  و  شرکت  مدیرعامل 
بوشهر  استان  روستاهای  و  شهرها  در  آب  تامین  وضعیت  امسال  داشت: 
ح های  بهبود یافته که نتیجه عملکرد مطلوب شرکت آب و فاضالب در اجرای طر

آبرسانی است.
به گزارش جام جم عبدالکریم گراوند با تاکید بر مدیریت مصرف آب و برق گفت: 
باید مدیران دستگاه های اجرایی و اقشار مختلف مردم در مدیریت مصرف آب 

توجه ویژه کنند. 

از سوی استاندار صورت گرفت؛

بودجه 1500 میلیاردی برای
 جهش تولید در بوشهر
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راهبــردهای اقتـدار مدنی کلید خورد
: مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر
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کرد؛ ح  آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر مطر کل  مدیر 

4

Saturday   - 2020   August   1  |   5720 شــماره   - یکــم  و  بیســت  ســال   | صفحــه   4  |  1441 الحجــه  ذی   11  |  1399 مــرداد   11 شــنبه   

ضرورت تغییر فرهنگ مدرک گرایی به مهارت آموزی

با انعقاد تفاهم نامه بین برنامه و بودجه و استانداری صورت می گیرد؛ 
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جهان-  اقصی نقاط  کشورهای  از  بسیاری  -همچون  ایران  عزیزمان  کشور 
که  می کند  نرم   پنجه  و  دست  بحرانی  با  تاکنون  گذشته  سال  زمستان  از 
میان،  این  در  است.  کرده  مواجه  جدی  اختالل  با  را  مردم  زندگی  عادی  روند 
تاریخی  شهر  و  بزرگ  دشتستان  یعنی  بوشهر  استان  شهرستان  بزرگ ترین 
و  نبوده  مستثنی  ایران  روزهای  این  بر  حاکم  قاعده   از  نیز  برازجان  زیبای  و 
شرایط  این  در  است.  گریبان  به  دست  کرونا  مرگ آفرین  ویروس  با  بشدت 
، متخصصان و مسئوالن حوزه  بهداشت و سالمت بر این  سخت و رعب آور
بزرگ  بحران  این  از  برون رفت  برای  اساسی  راهی  که  زمانی  تا  که  عقیده اند 
و استفاده   اجتماعی  رعایت بهداشت فردی، حفظ فاصله   اندیشیده نشده، 
این  در  است.  شهروندان  سالمتی  از  محافظت  راه  تنها  ماسک  از  مداوم 
میان و با توجه به کنش های متنوعی که کرونا در بدن طعمه هایش از خود 
انتقال  از  راه جلوگیری  به عنوان مهم ترین  از ماسک  بروز می دهد، استفاده 
ویروس شناخته شده و از سوی متخصصان و پزشکان، تاکید فراوانی بر آن 

شده است.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر 
برازجان، در همین راستا و در جهت گسترش هر چه بیشتر فرهنگ استفاده 
از ماسک در میان شهروندان، شهرداری برازجان در حرکتی فرهنگی با توزیع 
استفاده  به  را  مردم   ، شهر  مختلف  نقاط  در  شهروندان  بین  رایگان  ماسک 
آنجایی که رعایت بهداشت  از ماسک در محیط های عمومی دعوت نمود. از 
فردی، گامی بلند به سمت شکست کرونا خواهد بود این دست از اقدامات 
ویروس  به  شهروندان  ابتالی  روزافزون  شیوع  از  جلوگیری  به  می تواند 

مرگ آفرین کرونا تاثیر گذار باشد.
در  باحضور  برازجان  شهرداری  پرسنل  فرهنگی-اجتماعی،  حرکت  این  در 
اماکن و مسیرهای پرتردد شهر برازجان اقدام به اهدای ماسک به شهروندان 
پروتکل های  رعایت  و  محافظتی  ابزار  این  از  مداوم  استفاده   به  توصیه   و 

بهداشتی نمودند.

از سوی شهرداری برازجان صورت گرفت؛

اهدای ماسک رایگان به شهروندان
فقدان دو  ابرمرد  ورزشی استان باورکردنی نیست؛

یدهای فوتبال بوشهر  افسوس برای فقدان مروار
فقدان  این  شکست.  را  قلبم  بوشهر،  استان  ورزشی  ابرمرد  دو  درگذشت  خبر 
به  بزرگی  حق  برادرانش  و  چاهیبخش  حمید  مرحوم  نیست.  کردنی  باور  اصال 
آقای  ورزشی  فعالیت های  داشتند.  بوشهر  و  ایرانجوان  فوتبال  باشگاه  گردن 
گری  مربی  و  داوری  و  فوتبال  زمینه های  در  بهی  عبدالمحمدپور  و  چاهیبخش 
آقای  عالقه  از  نیست.  رفتنی  یاد  از  بوشهر  جوانان  فوتبال  بخصوص  فوتبال 
چاهیبخش به تیم ایرانجوان می توان گفت. آقای مجید چاهیبخش با این که به 
عنوان بهترین بازیکن تیم ایرانجوان به تیم ملی دعوت شد اما به دلیل عالقه به 
تیم ایرانجوان از شرکت در تمرینات و معرفی خود به تیم ملی سر باز زد. مرحوم 
عزت  با  عمر  سال  سالیان  نظیر  بی  و  عزیز  مرد  نازنین  این  عبدالحمیدپوربهی 
خویش را صرف ورزش استان بوشهر نمود و در تمام زمینه های اجتماعی استان 
اشراف کامل داشت نه تنها برای سربلندی و پیشرفت باشگاه شاهین زحمات 
نظیر  بی  دقت  با  ورزشی  رشته های  دیگر  پیشرفت  در  بلکه  شد  متحمل  زیادی 
به همراه آقای سید علی مصطفوی همواره کوشا و اثرگذار بود. مرحوم پور بهی را 
باید کامپیوتر ورزش بوشهر نامید. فعالیت های ایشان در سمت دبیر تام االختیار 
هیات فوتبال استان مثال زدنی است ،هیچگاه دیده نشد که تعصب باشگاهی را 
اعمال نماید. این موضوع را هنگامی که به اتفاق مرحوم اکبر کبگانی و مرحوم پور 
بهی به منظور راهیابی باشگاه ایرانجوان در مسابقات جام تخت جمشید به تهران 
رفتیم از نزدیک شاهد بودم ایشان با این که یک شاهینی متعصب بود مانند یک 
ایرانجوانی مسائل خوابگاه و زمین چمن و پروانه باشگاه و ضمانت مالی باشگاه 
را به همراه بنده پیگیری می کرد و با گفتگوی مفصلی با آقای داوود نصیری و آقای 
آن  شد  داده  تضمین  تومان   ۲۰۰۰۰۰ چک  نقد  پول  جای  به  شدیم  موفق  رسولی 
زمان پروانه باشگاه به نام یکی از افسران نیروی دریایی )آقای سلیمانی اگر اشتباه 
نکنم( که ساکن تهران بود و مرحوم پور بهی و مرحوم کبگانی سه روز پیگیر پیدا 
کردن ایشان بودند.در تمام مسابقات بخصوص فوتبال به سرپرستی آقای سید 
افتخار  که  سال ها  آن  در  مسابقات  نحوی  به  بهی  پور  ومرحوم  مصطفوی  علی 
خدمتگزاری تربیت بدنی بوشهر را داشتم به انجام رساندند که هیچگونه تعصب 
تیمی از این دو نفر مشاهده نگردید. با این که این دو نازنین عاشقانه باشگاه شان 

را دوست داشتند. 
در  باید  داده اند  دست  از  را  عزیز  دو  این  بوشهر  خوب  مردم  که  اکنون   
بکوشند.  بیشتر  عظمت  با  و  تاریخی  باشگاه  دو  این  نگهداری  و   حفظ 
هر چند این غم بسیار سنگین است اما خود را با خاطره های خوش این دو عزیز 
تسکین می دهم و از دست رفتن این بزرگمردان را به دوستداران ورزش استان 

بوشهر تسلیت می گویم. روحشان شاد یادشان گرامی.

فرمانده مرزبانی ناجا از شناسایی و توقیف 35 دستگاه خودروی خارجی قاچاق 
توسط مرزبانان استان بوشهر خبر داد.

گودرزی«  پایگاه خبری پلیس سردار »احمدعلی  از  به نقل  گزارش جام جم  به 
پایگاه دریابانی بوشهر مستقر در جزیره  گفت: مرزبانان  این خبر  در تشریح 

خارک با انجام اقدامات اطالعاتی مطلع شدند قاچاقچیان قصد دارند تعدادی 
خودروی خارجی را با یك فروند شناور دوبه به صورت غیرقانونی وارد سواحل 
شهرستان بوشهر کنند.  وی افزود: مرزداران با اشراف اطالعاتی و عملیاتی، با 
اجرای گشت دریایی هدفمند، شناور حامل خودروهای خارجی را در نزدیکی 

کردند.  توقیف  را  شناور  بموقع  اقدام  یک  در  و  شناسایی  بوشهر  سواحل 
 سردار گودرزی با اشاره به دستگیری 10 متهم تصریح کرد: مرزداران در بازرسی از
ریالی 220  ارزش  به  انواع خودروی خارجی قاچاق  توقیفی، 35 دستگاه   شناور 

میلیارد ریال را کشف و ضبط کردند.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

کشفیات مرزبانی، روی خط خبر 
توقیف35خودروی خارجی قاچاق 

اقتصادی
 اجتماعی

خبرخبر

ح اقدام ملی مسکن، روی میز  طر
شورای تأمین مسکن بوشهر 

بوشهر  استان  مسکن  تأمین  شورای  جلسه 
عمرانی،   امور  هماهنگی  معاون  ریاست  با 
مدیرکل راه و شهرسازی استان به عنوان دبیر 
این شورا  جلسه و مدیران و مسئوالن عضو 

تشکیل شد.
و  ارتباطات  اداره  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
بوشهر،  استان  وشهرسازی  راه  رسانی  اطالع 
مسکن  احداث  برنامه های  جلسه  این  در 
و  تشریح  مسکن  ملی  اقدام  طرح  قالب  در 
راهکارهای الزم جهت همکاری هر چه بیشتر 
دستگاه های مختلف از جمله شهرداری ها برای 
تخفیف صدور پروانه ساختمانی وسازمان نظام 
نظارتی هزینه های  تخفیف  جهت   مهندسی 
توزیع  شرکت  صادره(،  بخشنامه های  )طبق 
نیروی برق و آب و فاضالب استان برای پیگیری 
انشعابات  اتصال  برای  اتخاذ تمهیدات الزم  و 
مورد بررسی قرار گرفت.  رستمی دبیر شورای 
در  جلسه  این  افزود:  استان  مسکن  تامین 
طرح  شده  انجام  اقدامات  بررسی  خصوص 
اقدام ملی توسط اداره کل راه و شهرسازی، بنیاد 
شهر  عمران  شرکت  اسالمی،  انقالب  مسکن 
حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  عالیشهر،  جدید 
نظام  سازمان  گزارش  همچنین  و   ) )ره  امام 
مهندسی استان در خصوص نحوه مساعدت 
به منظور تخفیف هزینه های خدمات مهندسی 
فنی  کمیته  تشکیل  پیشنهاد  و  طرح  این  در 
بررسی  جهت  دستگاه ها  برخی  از  متشکل 
در  مسکن  پروژه های  مالی  و  فنی  موضوعات 
طرح اقدام ملی برگزار شد و با پیشنهاد اداره کل 

راه و شهرسازی در این جلسه موافقت شد. 

اعالم برنامه های اعیاد قربان و 
غدیر

بوشهر  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
مجازی،  فضای  طریق  از  عرفه  دعای  گفت: 
بوشهر  سیمای  و  صدا  و  اجتماعی  شبکه های 

پخش می شود.
حجت االسالم محمدرضا اسماعیل پور در گفتگو 
هیچ  در  عرفه  دعای  مراسم  افزود:  جام جم  با 
تجمعی  صورت  به  بوشهر  استان  از  نقطه ای 
مجازی،  فضاهای  طریق  از  و  نمی شود  برگزار 
بوشهر  سیمای  و  صدا  و  اجتماعی  شبکه های 
اساس  بر  داشت:  ظهار  می شود.وی  پخش 
بوشهر  استان  کرونای  با  مقابله  ستاد  مصوبه 
تجمعی  صورت  به  نقطه ای  هیچ  در  عرفه  دعای 
عرفه  دعای  این که  بیان  با  وی،  نمی شود.  برگزار 
زنده  صورت  به  بوشهر  امامزاده های  از  یکی  در 
هماهنگی  با  کرد:  خاطرنشان  می شود  پخش 
صدا و سیمای مرکز بوشهر دعای عرفه در یکی 
از بقاع متبرکه از جمله امامزاده عبدالمهیمن)ع( 
زنده  سیما  و  صدا  هماهنگی  با  و  برگزار  بوشهر 
خیریه  امور  و  اوقاف  می شود.مدیرکل  پخش 
استان  امامزاده های  تعطیلی  از  بوشهر  استان 
کرونا  با  مقابله  راستای  در  کرد:  بیان  و  داد  خبر 
استان  امامزاده های  اکثر  تجمع،  از  جلوگیری  و 
بوشهر تعطیل است و تنها امامزاده های درجه 
از روز  با رعایت اصول بهداشتی در ساعاتی  اول 
در  دام  کردن  قربانی  از  اسماعیل پور  است.  باز 
افق استان بوشهر خبر داد و خاطرنشان  مراکز 
کرد: در روز عید سعید قربان ۱۴ راس گوسفند از 
محل درآمد موقوفات قربانی و بین خانواده های 
امور  و  اوقاف  کل  اداره  پوشش  تحت  نیازمند 

خیریه استان بوشهر توزیع می شود.
و  پرداخت  معیشتی  بسته های  توزیع  به  وی، 
تصریح کرد: در اجرای مرحله دوم رزمایش کمک 
مومنانه در روز عید غدیرخم ۵۰۰ بسته معیشتی 
برنج،  شامل  تومان  هزار   ۲۵۰ ارزش  به  کدام  هر 
مواد پروتئینی، ماکارونی، روغن، حبوبات و دیگر 

مواد غذایی بین نیازمندان توزیع می شود.

شهرداری های استان بوشهر در اسفند سال ۹۸ 
و  پذیرش  برای  مهیا  را  خود  شهرهای  حالی  در 
استقبال از مهمانان نوروزی می کردند که کشور 
مواجه با مهمان ناخوانده و ناشناخته ای به نام 
ویروس کرونا شد. بنابراین متناسب با شرایط 
و  ملی  ستاد  تصمیمات  به  بنا  و  کشور  عمومی 
استانی، تمام امکانات شهرداری ها برای ضدعفونی کردن اماکن و معابر 

عمومی و اجرای سایر مصوبات بسیج شد.
اولین اقدام در دفتر شهری استانداری تهیه و ابالغ بخشنامه ای بود که 
در آن موارد ضروری برای مقابله با فراگیری این بیماری در سطح شهرها 

ذکر گردید.
اجرای  و  رعایت  به  موظف  این که  بر  عالوه  استان  شهرداری های 
سازمان  سوی  از  ابالغی  پروتکل های  و  بخشنامه ها  مصوبات،  تمام 
همجوار  روستاهای  کمک  به  حتی  شدند،  کشور  وزارت  شهرداری های 
نیز شتافتند و تمام قد گروه های مردمی را که نیاز به کمک داشتند یاری 
حتی  و  ادارات  و  اماکن  ضدعفونی  ماسک،  تهیه  در  و  کردند  همراهی  و 

توجه  با  شهرداری ها  داشتند.  مشارکت  و  همکاری  نیز  خصوصی  مراکز 
به گستردگی خدماتی که به جامعه ارائه می دهند از مراکز پرتردد و دارای 
مراجعه کننده های زیادی هستند، بنابراین تعدادی از شهرداران و کادر 
اداری و خدماتی شهرداری ها نیز به کرونا مبتال شده اند اما خدمات آنها 
به مردم در هیچ شرایطی متوقف نشده است. حوزه های اداری، پسماند، 
آتشنشانی  حتی  و  آرامستان ها   ، سبز فضای  عمومی،  نقل  و  حمل 
زیادی  زحمات  و  بوده  پرکار  بسیار  اخیر  ماه  چند  این  در  شهرداری ها 

کشیده اند.
شهرداری های استان در این مدت در حوزه حفظ و مراقبت از بهداشت 
عمومی کارنامه قابل قبولی داشته اند. در همین راستا قریب به هزار نفر 
، اماکن،  از نیروهای پسماند شهرداری های استان برای ضدعفونی معابر
ادارات و حتی مراکز خصوصی ، ۱۱۰ نفر غسال، غساله، راننده خودرو حمل 
به  همچنان  و  شده  کارگیری  به  آرامستان ها  در  اموات  دفن  برای  میت 
خدمت رسانی به شهروندان عزیز هم استانی مشغول هستند.این در 
حالی است که سرجمع هزینه های شهرداری ها برای تمامی فعالیت های 
ضد کرونا اعم از انجام وظایف خود به وسیله نیروی انسانی، ماشین آالت 

و تجهیزات مرتبط، کمک و پشتیبانی از گروه های مختلف مردمی بویژه 
طی اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ که در مقابله با فراگیری این بیماری در 

سطح شهرها همکاری می کردند قریب به ۵میلیارد تومان بوده است.

شهرداری ها ، موفق در آزمون کرونا 
حمید بردستانی

مدیرکل دفتر امور 
شهری و شوراهای 
استانداری بوشهر

 600 از  بیش  کشف  از  بوشهر  استان  مرزبانی  فرمانده 
میلیارد ریال کاالی قاچاق با توقیف دو فروند شناور در 

آب های شهرستان گناوه و کنگان خبر داد.
به گزارش جام جم به نقل از پایگاه اطالع رسانی فرماندهی 
در  رضایی نژاد«  »ولی اهلل  سردار  بوشهر،  استان  مرزبانی 
اقدامات  و  اطالعاتی  اشراف  با  گفت:  خبر  این  تشریح 
هدفمند عملیاتی مرزداران پایگاه دریابانی گناوه و کنگان، 
موفق شدند دو فروند شناور )دوبه و تجاری( همراه با 

حجم زیادی کاالی قاچاق را شناسایی و متوقف کنند.
مرزبانان  جداگانه  عملیات  دو  این  طی  افزود:  وی 
یدکی  لوازم  و  سنگین  موتورسیکلت  شدند،  موفق 
موتورسیکلت، اتاق کامیون، ترازوی دیجیتال، انواع لوازم 
جانبی  لوازم  لپ تاپ،  خودرو،  صوتی  لوازم  خودرو،  یدکی 
دستگاه  بهداشتی،  آرایشی  لوازم  بازی،  اسباب   موبایل، 

تراشکاری و... را کشف کنند.
سردار رضایی نژاد ارزش ریالی محموله های کشف شده را 
بالغ بر 647 میلیارد و 156 میلیون ریال برآورد نمود که در 
همین راستا 12 قاچاقچی دستگیر و تحویل مقام قضایی 
این که  بیان  با  بوشهر  استان  مرزبانی  فرمانده  شدند. 
قاچاق کاال ضد اقتصاد مقاومتی بوده و سالمت جامعه 
و اقتصاد داخلی را مورد هدف قرار می دهد، خاطرنشان 
با  مبارزه  جهت  استان  دریابانی  فرماندهی  تالش  کرد: 
اخاللگران اقتصادی با تمام توان ادامه دارد و با مخالن 

پدیده  شوم قاچاق کاال برخورد قاطعانه خواهد شد.

رئیس مرکز امور قرآنی اوقاف و امور خیریه   استان 
ح تشویقی حافظان قرآن و آزمون  بوشهر گفت: طر
آزمونی  حوزه  در  6  بوشهر  در  سال   10 زیر  شفاهی 
سازمان  سوی  از  خانم ها  و  آقایان  ویژه  استان 

اوقاف و امورخیریه برگزار می شود.
به گزارش جام جم علی اکبر مداح افزود:

برای  کریم  قرآن  حافظان  میان  در  انگیزه  ایجاد 
تثبیت و ارتقای محفوظات و نیز ایجاد انگیزه برای 
حفظ و انس هرچه بیشتر با قرآن کریم از مهم ترین  

ح تشویقی است. اهداف این طر
جزء  حفظ  سال   10 زیر  سنین  کرد:برای  اضافه  وی 
کریم  قرآن  جزء   ۵ حفظ  تشویقی  ح  طر برای  و  سی 
آزمون  در  که  افرادی  است.  شده  گرفته  نظر  در 
در  حضور  اجازه  کردند،  کسب  را  الزم  نمره  کتبی 

رقابت های شفایی را دارند.
حوزه   ۶ در  کننده  شرکت   ۲۰۰ داشت:  بیان  مداح 

شهر  در  که  کردند  شرکت  رقابت  این  در  امتحانی 
و  آموزش  کل  اداره  کوثر  تربیتی  مرکز  در  بوشهر 
پرورش برای براداران و در شهرستان تنگستان هم 
مسابقه بین شرکت کنندگان دشتی و تنگستان 
برگزار می شود. وی گفت: تا ۱۶ مرداد این رقابت ها 
ادامه دارد و ۸ داور خانم و آقا این دوره از رقابت ها 
تومان  هزار   ۵۰۰ برگزیدگان  به  و  می کنند  داوری  را 

جایزه تعلق می گیرد.

از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه استان اجرا می شود؛

ح تشویقی حافظان قرآن در  6 حوزه بوشهر طر
فرمانده مرزبانی بوشهر خبر داد؛

کشف 60 میلیارد تومان کاالی قاچاق در آب های گناوه و کنگان
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مدیرکل بیمه سالمت استان خبر داد؛
بیمه رایگان اتباع و مهاجران خارجی

آسیب  افراد  که  این  بیان  با  بوشهر  استان  سالمت  بیمه  کل  مدیر   
و  اتباع  امور  کل  اداره  معرفی  با  خارجی  اتباع  خاص  بیماران  و  پذیر 
مهاجرین خارجی استانداری بوشهر به صورت رایگان تحت پوشش 
بیمه سالمت قرار می گیرند گفت: بر اساس انعقاد قرارداد نمایندگی 

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در جمهوری 
اتباع  با سازمان بیمه سالمت، پوشش بیمه سالمت  ایران  اسالمی 

بیگانه انجام شده است.
آسیب پذیر و  افراد  کرد:  بیان  گزارش جام جم دکتر پرویز رمضانی  به 

اتباع و مهاجرین  اتباع خارجی با معرفی اداره کل امور  بیماران خاص 
خارجی استانداری بوشهر به صورت رایگان موفق به دریافت دفترچه 
تبعه   ۵۰۰ و  یکهزار  تاکنون  ارتباط  این  در  که  می شوند  سالمت  بیمه 
کرد:  اضافه  وی  دارند  قرار  پوشش  زیر  بوشهر  استان  در  خارجی 

متقاضیان اتباع خارجی می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت، 
طرف قرارداد یا اداره کل بیمه سالمت با ارائه کارت آمایش به عنوان 
پذیر،  آسیب  افراد  استثناء  )به  پرداختی  فیش  و  شناسایی  مدارک 

بیماران خاص و خانواده آنان( زیر پوشش بیمه سالمت قرار گیرند.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

اجتماعی
اقتصادی

خبر خبر

ســیار کتابخانــه   راه انــدازی 
در دستور کار 

بوشـهر  اسـتان  عمومـی  کتابخانه هـای  مدیـرکل 
بـرای  راهـی  سـیار  کتابخانـه  کـه  ایـن  بـه  اشـاره  بـا 
خدمت رسانی به مناطق فاقد کتابخانه است گفت: 
پراکندگـی  دلیـل  بـه  بوشـهر  اسـتان  در  مهـم   ایـن 
جغرافیایـی و جمعیتی و کمبـود اعتبار کافی تا کنون 
عملی نشـده اسـت که امیدواریم با برنامه ریزی های 
صـورت گرفتـه در سـال های آینـده و بـا رفـع موانـع و 

همـکاری مسـئوالن و خیـران عملیاتـی شـود.
کـرد:  اضافـه  جـم  جـام  بـا  گفتگـو  در  علی هاشـمی 
پیـش نویـس طـرح ایجـاد شـعبه کتابخانـه عمومـی 
کـه  اسـت  تاییـد  و  بررسـی  مرحلـه  در  روسـتاها  در 
بزودی جهت تایید نهایی به نهاد کتابخانه عمومی 
کشـور ارسـال می شـود. وی ادامـه داد: از سـال ۹۲ تـا 
کنـون بـه طـور میانگیـن هـر سـال یـک کتابخانـه بـه 
کتابخانه های عمومی اسـتان اضافه شـده اسـت به 
گونـه ای کـه بـا اضافـه شـدن ۷ کتابخانـه عمومـی در 
۷ سـال اخیـر، در حـال حاضـر فضـای کتابخانه هـای 
عمومـی ایـن اسـتان ۲۴ هـزار و ۳۰۹ مترمربـع اسـت 
کـه ۳۱ درصـد کتابخانه هـا در روسـتاها و ۶۹ درصـد 
سـرانه  بـه  احتسـاب  ایـن  بـا  دارنـد  قـرار  شـهرها  در 
اسـتان بـه ازای هـر صـد نفـر، ۲ متـر اسـت. هاشـمی 
بوشـهر  اسـتان  اسـتاندارد  کتابخانـه  اولیـن  افـزود: 
در  ایـن  و  شـد  بهره بـرداری  و  افتتـاح   ۹۸ سـال  در 
حالـی اسـت کـه  ۲ کتابخانـه عمومـی در شـهرهای 
اسـت. سـاخت  دسـت  در  دیـر  دوراهـک  و  آبـدان 
اسـتان  عمومـی  کتابخانه هـای  امـور  مدیـرکل 
بوشـهر خاطرنشـان کـرد: در حـال حاضـر در سـطح 
کتابخانه هـای عمومـی اسـتان ۹۳۰ هـزار و ۸۵۴ جلـد 
کتـاب وجـود دارد کـه نشـان می دهـد بـه ازای هـر۱۰۰ 
نفـر ۸۰ جلـد کتـاب  وجـود دارد. ایـن در حالـی اسـت 
کـه در سـرانه اسـتاندارد بایـد  بـه ازای هـر ۱۰۰ نفـر ۴۰۰ 
کتـاب موجـود باشـد.  هاشـمی گفـت: کتابخانه هـای 
فعالیت هـای  بـه  کرونـا  شـیوع  بحـران  در  عمومـی 
ترویجـی و تبلیغـی خـود ادامـه می دهنـد. بـه طـوری 
کـه ۲ کانـال تحـت عنوان شـبکه مجـازی کتابخوانان 
و شـبکه مجـازی کتابـداران در بسـتر اپلیکیشـن در 

حـال فعالیـت اسـت. 

شرکت  مدیرعامل  از  تجلیل 
آب و فاضالب استان 

اداری  شورای  جلسه  در  بوشهر  استاندار 
شرکت  مدیرعامل  ارزنده  خدمات  از  استان 
و  کرد  قدردانی  بوشهر  استان  فاضالب  و 
آب در  اظهار داشت: امسال وضعیت تامین 
بهبود  بوشهر  استان  روستاهای  و  شهرها 
آب  شرکت  مطلوب  عملکرد  نتیجه  که  یافته 

ح های آبرسانی است. و فاضالب در اجرای طر
به گزارش جام جم عبدالکریم گراوند با تاکید 
باید  گفت:  برق  و  آب  مصرف  مدیریت  بر 
مدیران دستگاه های اجرایی و اقشار مختلف 
مردم در مدیریت مصرف آب توجه ویژه کنند. 
هفته  به  شدن  نزدیک  به  اشاره  با  وی 
ویژه  در  استان  اولویت   ۳ افزود:  دولت 
معیشت  سالمت،  دولت  هفته  برنامه های 
عملکرد  بیان  داریم  انتظار  و  است  امنیت  و 
استان  مدیران  کار  دستور  در  امیدآفرینی  و 

باشد.
شرایط  بدترین  در  دولت  کرد:  بیان  گراوند 
داده  انجام  بزرگی  اقدامات  تحریم ها  و  مالی 
خدمت  برای  را  خود  همت  و  تالش  همه  و 
به مردم به کار برده است و خدمات آن مایه 

مباهات و افتخار است. 
در این جلسه استاندار بوشهر از مدیرعامل 
به  بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
ح های  طر اجرای  و  مطلوب  عملکرد  سبب 
و  شهرها  پایدار  آب  تامین  در  آبرسانی 
روستاهای استان بوشهر با اهداء لوح تقدیر 

تجلیل کرد.

هفته  برنامه های  به  اشاره  با  بوشهر  استان  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
آموزی  مهارت  توسعه  اهمیت  به  توجه  با  حاضر  زمان  در  گفت:  مهارت  ملی 
در این استان تاکنون ۴۲ تفاهم نامه با دستگاه های اجرایی مختلف در زمینه 

مهارت آموزی امضا شده است.
حرفه ای  و  فنی  آموزش  کل  اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به  گزارش  جام جم  به 
فنی  تفاهم نامه  امضای  به  اشاره  با  دراهکی  عبدالمجید   ، بوشهر استان 
از  یکی  عنوان  به  پارس  انرژی  اقتصادی  ویژه  منطقه  سازمان  با  حرفه ای  و 
مصوبه های دور اول سفر هیات دولت تدبیر و امید به استان بوشهر افزود: بر 
اساس این تفاهم نامه متناسب با نیاز این صنعت زمینه آموزش هشت هزار 
نفر بومی در این استان فراهم شد که بر اساس رصد انجام شده تا کنون ۷۸ 
درصد از نیروهای آموزش دیده در بخش صنایع مورد نیاز به کارگیری شده اند.

معرفی  و  تامین  زمینه  در  دیگری  نامه  تفاهم  انعقاد  به  اشاره  با  دراهکی 
کارآفرینان گفت: ۱۱۰ حرفه مورد نیاز منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در این 
سند مشخص شده که این منطقه متعهد است خدمات خود را از کارآفرینان 

فنی و حرفه ای دریافت کند. 
وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه فنی و حرفه ای با نیروگاه اتمی بوشهر افزود: 
با  متناسب  حرفه   ۱۹ در  نفر  هزار  هشت  آموزش  نامه  تفاهم  این  اساس  بر 
آموزش  نیاز نیروگاه اتمی بوشهر فراهم شد که تاکنون از یکهزار و ۱۶۰ نیروی 

دیده اند و از این شمار ۳۳۰ نفر به کار گیری شده اند و مابقی منتظر فراخوانی 
هستند.

آمار  اساس  بر  داشت:  اظهار  بوشهر  استان  وحرفه ای  فنی  آموزش  مدیرکل 
در  را  مهارتی  آموزش های  نفر  هزار   ۱۹ مجموع  در   ۱۳۹۲ سال  پایان  تا  موجود 
استان بوشهر فراگرفته بودند که در دولت تدبیر و امید با آموزش ۲۸ هزار نفر 
دیگر تا پایان سال ۹۸ این آمار به ۴۷ هزار نفر افرایش یافته است.  وی شمار 
مرکز دولتی آموزش فنی وحرفه ای در استان بوشهر را ۱۵ مرکز عنوان کرد که از 
این شمار چهار مرکز در دولت تدبیر و امید راه اندازی شده است و عالوه بر این 

۱۷۵ مرکز آزاد بخش خصوصی نیز در این استان است.
؛ مقام اول کشور در آموزش مهارت به سربازان   بوشهر

بخش  در  امید  و  تدبیر  دولت  مهم  دستاوردهای  از  یکی  داد:  ادامه  دراهکی   
که  پادگان هاست  در  حرفه ای  و  فنی  مهارت های  کردن  وارد  آموزی  مهارت 
کسب  را  اول  مقام  زمینه  این  در  تاکنون  گذشته  سال  سه  از  بوشهر  استان 

کرده است. 
وی ادامه داد: در این ارتباط از سال ۱۳۹۷ تاکنون ۱۴ هزارو ۵۰۰ سرباز در استان 
را فراگرفته اند و امسال نیز چهار هزار نفر به این  آموزش های مهارتی  بوشهر 
محیط  در  آموزشی  کارگاه   ۶۷ تاکنون  داد:  ادامه  دراهکی  می شود.  افزوده  آمار 
واقعی کار برای سربازان در استان بوشهر راه اندازی شده و ۲۲ کارگاه دیگر نیز 

قرار است در سال جاری ایجاد شود.
 اشتغال به کار 7۸ درصد از مهارت آموزان 

آینده  اشتغال  ضامن  آموزی  مهارت  دوره های  در  شرکت  کرد:  اعالم  دراهکی 
نوجوانان و جوانان است به طوری که اکنون ۷۸ درصد از افرادی که مهارتی را 

در آموزشگاه های فنی و حرفه ای این استان فراگرفته اند، شاغل هستند.
و  هزینه  می گیرند  شکل  آینده  در  که  اقتصادی  بنگاه های  داد:  ادامه  وی 
افراد  نیروها نمی کنند و تخصص و مهارت  آموزش مجدد  را صرف  زمان خود 
می تواند  مهارت  یک  کسب  بنابراین  می گیرد  قرار  توجه  مورد  مدرک  از   بیش 
تضمین کننده آینده افراد باشد. دراهکی گفت: در زمان حاضر نزدیک به پنج 
و  فرهنگی  کشاورزی،  بخش  چهار  در  آموزشی  استاندارد   ۴۰۹ و  هزار 
مجوز  بوشهر  استان  که  شده  طراحی  صنعت  و  خدمات   ، هنر
به  توجه  با  اما  دارد  را  آموزشی  استانداردهای  همه  برگزاری 
 ۳۴۰ و  یکهزار  تنها  شمار  این  از  موجود  زیرساخت های 
 ۶۰۰ و  می شود  داده  آموزش  فعال  صورت  به  استاندارد 

استاندارد نیز به صورت ادواری برگزار می شود.
جامعه   ۱۵ از  بیش  حرفه ای  و  فنی  کرد:  بیان  وی 
هدف در دولت تدبیر و امید دارد که از این افراد 
دانش آموزان،  دانشجویان،  شامل  قشر  پنج 
اجتماعی  دیدگان  آسیب  و  وظیفه  سربازان 
جمله  از  آسیب  معرض  در  گروه های  و 
این  به  که  هستند  جدیدی  قشرهای 
قرار  توجه  مورد  و  شده  اضافه  جامعه 

گرفته اند.
توسعه نهضت مهارت آموزی 

 مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر گفت: برای مقابله با بی سوادی 
مهارتی نهضت مهارت آموزی در این استان راه اندازی و توسعه می یابد و اجرای 

موفق این نهضت به مشارکت اجتماعی نیاز دارد.
، اشتغال مولد و توسعه پایدار  دراهکی اظهار داشت: شرط رونق کسب و کار

همراه بودن مهارت فنی و دانش نظری با یکدیگر است. 
در این ارتباط در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته مهارت های فنی و حرفه ای 
آموزش علمی و  تا پایان تحصیالت دانشگاهی در کنار  ابتدایی  از شروع دوره 
نظری استقرار دارد و زمینه ساز توسعه است. مدیرکل فنی و حرفه ای استان 
دانشگاهی  التحصیالن  غ  فار را  کشور  بیکاران  درصد   ۴۰ امروز  گفت:  بوشهر 
می شود  کار  بازار  وارد  وقتی  تحصیل  سال   ۱۶ از  بعد  فرد  و  می دهند  تشکیل 
درصد   ۷۰ دلیل  همین  به  شده  فنی  مهارت  نداشتن  عمیق  خأل  متوجه 
کارآموزان فنی و حرفه ای دانشگاهی هستند. مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای 
بوشهر با تاکید بر این که فقر مهارت فنی ریشه در خانواده ها دارد تاکید کرد: 
تجربی،  رشته های  در  تحصیل  فرزندانشان  برای  مادران  و  پدر  آرزوهای  همه 
ریاضی و انسانی است هرچند منکر این آموزش ها نیستم اما خانواده ها باید 

فرزندان  خود را به فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای نیز تشویق کنند. 
دراهکی اضافه کرد: بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با دانشگاه های استان 
آزاد و ۹ کارگاه در  ۹ کارگاه در دانشگاه خلیج فارس، هفت کارگاه در دانشگاه 
راه اندازی می شود و دانشجویان در  کاربردی استان بوشهر  دانشگاه علمی و 

کنار درس های تئوری خود یک مهارت نیز کسب می کنند.
 تقویت زیرساخت های مهارت آموزی 

استان  عسلویه  در  کشور  گاز  مهارت  ملی  مرکز  اندازی  راه  داد:  ادامه  دراهکی 
بوشهر از جمله زیرساخت های فراهم شده در این استان است که با توجه به 

اجرای پروژه تالش می شود این مرکز تا پایان سال به بهره برداری برسد.
راه اندازی مرکز ملی مهارت صنایع دریایی، بندری و شیالتی در سه فاز در  وی 
و  کرد  عنوان  بوشهر  استان  زیرساختی  پروژه های  دیگر  از  را  دیر  شهرستان 
گفت: این پروژه ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که برای راه اندازی فاز نخست 
آن هفت میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و انتظار می رود تا پایان سال افتتاح 
دیگر  از  را  کنگان  در  کشور  مربی  تربیت  آموزش  مرکز  دومین  شود.دراهکی 
با  که  کرد  آموزش فنی و حرفه ای در استان بوشهر عنوان  اقدام های سازمان 
سه میلیارد تومان اعتبار و ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دست احداث است. 
ح های مهم  وی راه اندازی مرکز آموزش مهارتی هتلداری در بوشهر را از دیگر طر
استان بوشهر عنوان کرد و گفت: قبل از دولت تدبیر و امید ۹۰ کارگاه آموزشی 
در این استان فعال بود اما امروز این شمار به ۱۱۰ کارگاه رسیده و تاپایان دولت 

به ۱۷۰ کارگاه می رسد.
رویکرد دولت تدبیر و امید؛ توسعه مهارت  روستاییان 

برای رونق روستاها و جلوگیری  برنامه های مهم دولت  از  دراهکی گفت: یکی 
آموزی جوانان این مناطق است که  از مهاجرت روستائیان به شهرها مهارت 

تاکنون ۱۲۵ کارگاه مختلف در این اراباط در روستاهای استان بوشهر راه اندازی 
و مسابقه های آزاد مهارت در بخش گلیم و صدف برگزار شده است.

وی یادآور شد: همچنین تفاهم نامه ای بین آموزش فنی و حرفه ای فرمانداری 
و دفتر روستایی نیز بسته شده و براین اساس ۷۰ کارگاه آموزشی در ۷۰ روستا 

متناسب با ظرفیت و اشتغالزایی آنها برگزار می شود.
ضرورت تغییر فرهنگ مدرک گرایی به مهارت آموزی 

هر  ح  طر با  مدارس  در  شده  برداشته  گام های  همه  وجود  با  گفت:  دراهکی 
خارجی  اتباع  برای  حتی  و  زندان ها  پادگان ها،  دانشگاه ها،  مهارت،  یک  ایرانی 
اما هنوز ذهن غالب خانواده ها به سمت گرفتن مدرک است تا این که فرزند 
مدرک  برای  کسی  شرایط  این  در  که  است  درحالی  این  بیاموزد  را  مهارتی  آنها 
فراخوان اشتغال نمی دهد بلکه بر اساس تخصص و مهارت است که فراخوان 
مشکالت  از  دیگر  یکی  تجهیزاتی  اعتبار  کمبود  کرد:  بیان  وی  می شود.  داده 
استان بوشهر است که متناسب با تکنولوژی روز نیست و باید در این زمینه 

زیرساخت های آموزش فراهم شود.  
 دراهکی جذب مربیان به روز در فنی و حرفه ای را از دیگر مشکالت این سازمان 
مربی  جذب  امکان  انسانی  نیروی  محدودیت  به  توجه  با  گفت:  و  کرد  عنوان 
مربیان  جدید  رشته های  با  متناسب  باید  که  است  حالی  در  این  ندارد  وجود 

جدیدی نیز وجود داشته باشد تا آموزش بهتر صورت گیرد. 
 مهارت محوری، راهکار جهش تولید 

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر گفت: یکی از مهم ترین راه های 
کادمیک از حافظه به مهارت محوری است. جهش تولید، تغییر آموزش های آ

عبدالمجید دراهکی با اشاره به نام گذاری سال جاری به نام سال جهش تولید 
توجه  نیازمند  تولید  جهش  به  دستیابی  افزود:  انقالب  معظم  رهبر  سوی  از 

ویژه به مقوله مهارت آموزی و مهارت افزایی است.
و  ماهر  کار  نیروی  تربیت  و  توسعه  برای  ابزاری  مهارت آموزی  کرد:  اضافه  وی 
و  تولید  پیش  از  بیش  بهره وری  برای  کار  جویای  انسانی  نیروی  توانمندسازی 

پیشرفت اهداف کشور در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. 
دراهکی یادآور شد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان ضلع اصلی بر 
بازآموزی کنشگران اصلی تولید،  باراندازی مهم در مهارت آموزی و  مدار توسعه و 
آموزش های مهارتی و با  با نگرشی ایران شمول و بذل توجه به پارادیم حکمرانی 
سطح  ارتقای  و  کشاورزی  و  خدمات  صنعتی،  اقتصادی،  میدان های  در  کنشگری 
مهارتی بنگاه های خرد، کوچک و متوسط، نقشی بی بدیل در سطح تولید بنگاه ها و 
میدان های یادشده ایفا کرده است. مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر 
گفت: فرهنگ سازی و ترویج گفتمان مهارت آموزی و در نظر گرفتن مشوق ها به 

منظور ایجاد انگیزه می توانند دستیابی به هدف های پیش رو را میسر کند.

ح کرد؛ مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر مطر

ضرورت تغییر فرهنگ مدرک گرایی به مهارت آموزی

به  اشاره  با  بوشهر  استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  بین  تولید  جهش  تفاهم نامه  انعقاد 
این  قالب  در  گفت:  تومان  ۱۵۰۰میلیارد  اعتبار  با  بوشهر  استانداری  و 
ح و پروژه در زمان بندی مصوب با اشتغالزایی ۵هزار  تفاهم نامه ۳۲ طر
خواهند  برداری  بهره  به  یا  شده   تکمیل  اجرایی،  عملیات  نفر   ۸۸۳ و 

رسید.
ح ها و پروژه ها درقالب  به گزارش جام جم علی درویشی افزود: این طر
جهش تولید شامل ۳ پروژه تکمیل و بهبود کمیت و کیفیت خدمات 
و  کشاورزی  محصوالت  فرآوری  و  تولید  زنجیره  و  درمانی  تخصصی 
محصوالت  تولید  ظرفیت  افزایش  است.  ح  طر  ۱۰ قالب  در  شیالتی 
با  آب  منابع  جویی  صرفه  و  وری  بهره   افزایش  رویکرد  با  کشاورزی 
توسعه کشت گلخانه ای در مساحت ۱۱۰ هکتار از مناطق استان، کمک 

به تکمیل و احداث چهار بندر صیادی برای تثبیت اشتغال و معیشت 
صیادان، تکمیل زیرساخت های آبزی پروری در قالب ۳ سایت پرورش 
ح بزرگ صنعتی و فناورانه در این  میگو و تکمیل و بهره برداری از ۷ طر

استان از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.
تکمیل  گفت:  بوشهر  استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
توسعه  و  خدمات  و  گردشگری  حوزه  پروژه  و  ح  طر  ۵ از  بهره برداری  و 
دیگر  از  استان  بسیج  مقاومتی  اقتصاد  پایگاه  مردمی  پروژه های 
مواردی است که در تفاهم نامه مشترک استانداری بوشهر و سازمان 

برنامه و بودجه کشور گنجانده شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر افزود: در اجرای 
پروژه های  و  ح ها  طر نیاز  مورد  مالی  منابع  مجموع  از  نامه  تفاهم  این 
از محل ردیف ۲۹  ریال  جهش تولید استان حدود هزار و ۶۱۹ میلیارد 
اعتباری و   و  کمک های فنی  اعتبار و  تبصره ۱۴ قانون بودجه در قالب 
۸۵ میلیارد ریال اعتبارات بودجه استانی سال جاری با اولویت توسط 
سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
بینی  پیش  سرمایه گذاری  حجم  از  شد:  یادآور  شد.وی  خواهد  تأمین 
شده ۱۱۰ میلیارد ریال از محل بودجه شرکت های دولتی و موسسه ها 
و نهادهای عمومی غیردولتی و حدود چهار هزار و ۷۲۲ میلیارد ریال نیز 

توسط بخش خصوصی تامین می شود.
منابع  تامین  در  بانک ها  نقش  اهمیت  لحاظ  به  کرد:  اضافه  درویشی 
ح های  ح ها، بالغ بر ۹ هزار و ۲۹۹  میلیارد ریال سرمایه گذاری طر مالی طر
جهش تولید در قالب تسهیالت از محل منابع داخلی بانک های عامل 
از سرمایه  اعم  خ سود تسهیالت  نر یارانه  که ۳ درصد  تامین می شود 
توسط  سرمایه گذاران  مشوق  عنوان  به  گردش  در  سرمایه  و  ثابت 
اعتبارات ردیف ۲۹ تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹  از محل  دولت 

کشور تأمین خواهد شد.
ساالنه  صورت  به  نیز  ح ها  طر ثابت  سرمایه  تسهیالت  کرد:  بیان  وی 
و  بازپرداخت(  دوره  سال   ۵ و  تنفس  دوره  ماه   ۶( ماهانه  اقساط  با 
بازپرداخت  و  ساله  یک  ح ها  طر این  گردش  در  سرمایه  تسهیالت 
با  بخش ها  سایر  برای  و  ساالنه  اقساط  با  کشاورزی  بخش  برای  آن 
تکمیل  اهمیت  لحاظ  به  داد:  ادامه  است.درویشی  ماهانه  اقساط 
ح و پروژه های جهش تولید، بر اساس مفاد  بموقع و بهره برداری از طر
تکمیل  و  اجرا  فرآیند  در  الزم  سازوکارهای  تولید،  جهش  تفاهم نامه 
آن عالوه بر نظارت عملیاتی، موانع و  آنها پیش بینی شده که مطابق 
آنها به طور مستمر پیگیری و در  مشکالت احتمالی و راهکارهای رفع 

ستاد اقتصاد مقاومتی استان بررسی و تصمیم گیری می شود.

با انعقاد تفاهم نامه بین برنامه و بودجه و استانداری صورت می گیرد؛ 

بودجه 1500 میلیاردی برای  جهش تولید در بوشهر

منطقه 10 عملیات انتقال گاز 10 ساله شد؛

آینده روشن، پیش روی صنعت گاز 
فرارسیدن  پیامی  در  گاز  انتقال  عملیات   ۱۰ مدیرمنطقه  خدری،  حمید 

یازدهمین سالروز تاسیس این منطقه را به تمامی کارکنان تبریک گفت.
انتقال  عملیات  ده  منطقه  عمومی  روابط  از  نقل  به  جم  جام  گزارش  به 
منطقه  تاسیس  از  دهه  یک  گذشت  است:  آمده  پیام  این  درمتن  گاز، 
ده عملیات انتقال گاز فرصتی است مغتنم تا بتوان با شناخت و تحلیل 
دقیق عملکردها در تمامی ابعاد، با توانی افزون آینده ای روشن تر را برای 
صنعت بزرگ انتقال گازایران رقم زد. اینک، آنچه با گذشت یک دهه تجربه 
نتیجه  گردیده،  حاصل  ایران  گاز  انتقال  شرکت  در  منطقه  این  ایجاد  از 
اند.  داشته  نقش  آن  در  صنعت  این  دلسوزان  تمامی  که  است  تالشی 
توسعه  راه  در  سال ها  این  طول  در  که  متخصصانی   و  کارکنان  مدیران، 
منطقه ۱۰ عملیات تالش کردند تا امروز در ۱۰ سالگی، این نهال بتواند به 

درخت تنومند و مستمری تبدیل گردد. کارکنان سختکوش این منطقه 
درحوزه صنعت انتقال گاز با مدیریت و تخصص داخلی و با اتکاء به توان 
و دانش فنی همواره کوشیده اند تا نقش خود را در انتقال پاک، ایمن، 
پایدار و بهره ور گاز طبیعی ایفاء کنند و درحیطه وظایف و مسئولیت های 
خطیر خود پاسخگوی نیازهای صنعت گاز کشور باشند. شایسته است 
ج نهادن به تالش های  بی شائبه شما همکاران عزیز بر ارتقاء،  ضمن ار
توسعه و گسترش سطح فعالیت ها، افزایش ضریب ایمنی، ایجاد انگیزه 
،  به روزرسانی ساختارها و آموزش منابع انسانی درمسیر  و بهره وری بیشتر
یازدهمین  پایان  تاکید نمایم.در  توانمند  و  دسترسی به سازمانی چابک 
سالروز تاسیس منطقه ۱۰عملیات انتقال گاز را به تمامی کارکنان خدوم 

و تالشگر تبریک می گویم.
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ضمیمه رایگان ویژه شهرداری های استان بوشهر

مــــا را رهـــــا کنید در این رنج بی حساب 
بــــــــــا قلب پاره پاره و با سینه اى کباب

عمرى گذشت در غم هجران روى دوست
ݣݣݣه(مــــــــــرغم درون آتش و ماهی برون آب امام خمینی  )ر

  صاحب امتیاز :           
  سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  

 تحریریه شهرستانها:            ۰۲۱-۴۴۲۳۳۵۱۱

  سرپرست استان بوشهر: علیرضا برازجانی
 دفتر سرپرستی استان بوشهر :۰۷۷-۳۴۲۳۲۵۲۹          

 دورنگار :۳۴۲۳۰۷۳۰- ۰۷۷      

در  مناسب  همین  به  است،  شده  ثبت  بهزیستی  و  اجتماعی  تامین  روز  نام  به  تقویم  در  تیر   25
این  اقدامات و عملکرد  از  اجتماعی استان بوشهر  تامین  با »عبداهلل شیرکوند« مدیرکل  گفتگو 

سازمان در مباحث مختلف پرس و جو کرده  ایم که در زیر می خوانید:
 آمار تحت پوشش خود در استان بوشهر را ارائه دهید. 

در استان بوشهر در حال حاضر ۳۴۰ هزار بیمه شده اصلی داریم و با درنظر گرفتن افراد تبعی یک 
میلیون نفر از خدمات سازمان استفاده می نمایند ومیزان آن ۸۰ درصد می باشد.

بر۲۹  بالغ  نیز  پوشش  تحت  مستمری بگیران  و  بازنشستگان  تعداد  موجود  آمارهای  اساس  بر   
هزار نفر است و ماهانه 70 میلیارد تومان از بابت حقوق به این عزیزان پرداخت می شود.

داشته  توفیقاتی  چه  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  و  گذاری  فاصله  ح  طر در  اجتماعی  تامین   
است؟ 

مهم ترین اقدام هدایت بیمه شدگان محترم به سمت استفاده از خدمات غیرحضوری سازمان و 
ثبت نام در سامانه های مذکور می باشد.

و  همت  و  صحیح  مدیریت  با  کل  اداره  این  بوشهر  استانداری  اعالم  اساس  بر  خوشبختانه   
مشارکت همه کارشناسان توانسته رتبه برتر را در بین 85 دستگاه هم تراز در استان بوشهر به 

لحاظ ارائه میز خدمت و رعایت پروتکل های بهداشتی به خود اختصاص دهد. 
مذکور  ایام  در  بیکاری  بیمه  مقرری  محاسبه  نحوه  و  استانی  و  کشوری  مقرری بگیران  تعداد   

چگونه است؟ 
از شیوع ویروس کرونا  در سال گذشته تعداد مقرری بگیران کشوری 220 هزار نفر بوده که پس 

این تعداد به 680 هزار نفر افزایش یافته است. 
که  بوشهر  استان  در  کرونا  ویروس  شیوع  از  ناشی  بیکاری  بیمه  مقرری  متقاضیان  تعداد  ضمنا 

درسامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام نموده اند نزدیک به 13هزار نفر می باشد.
کارگاه  آن  کارگران  تکیلف  باشد،  تعطیل  کرونا  ویروس  ع  شیو دلیل  به  همچنان  کارگاهی  اگر 

چه خواهد شد؟ 
به استناد تبصره ماده 2 قانون بیمه بیکاری چنانچه بر اثر حادثه غیرمترقبه از قبیل سیل، جنگ، 
آنها مقرری بیمه بیکاری  زلزله و ... به صورت موقت کارگاه ها تعطیل گردند باید به بیمه شدگان 

پرداخت گردد. 
بنابراین شیوع ویروس کرونا هم حادثه ای غیرمترقبه بوده و بیمه شدگان کارگاه ها می توانند به 
ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه و جهت برقراری مقرری بیمه بیکاری ثبت نام نموده تا 

پس از طی فرایند های قانونی اقدام الزم در خصوص پرداخت مقرری بیکاری انجام پذیرد.
 نحوه محاسبه مقرری که مالک پرداخت از طرف سازمان برنامه بودجه قرار گرفته است به چه 

شکل می باشد؟ 
 نحوه محاسبه بدین شکل است که 55 درصد حداقل دستمزد شورایعالی کار در سال مربوطه 

به ازای هر فرد تحت تکفل 5 درصد حداقل دستمزد سال پرداخت و حداکثر 4 نفر تحت تکفل.
در فروردین 99 پرداختی ها از یک میلیون تا حداکثر یک میلیون و 360 هزار تومان بر 

اساس تعداد افراد تحت تکفل انجام شده است. 
و با توجه به فرمول بند 5 پرداختی در اسفند 98 از 550 هزار تومان تا 850 هزار 

عزیزان  این  از  یک  هر  بیکاری  تاریخ  به  باتوجه  که  است  شده  انجام  تومان 
می باشد.

بیکار  بعد  به   99 خرداد  از  که  کسانی  و  کرونا  دوره  مقرری  پرداخت  ادامه 
خ  می شوند با توجه به دستورالعمل اداری مشترک شماره 2 بیمه بیکاری مور
99/04/02 بین سازمان و وزارت رفاه طبق روال قبل مقرری پرداخت می گردد. 

برنامه های  و  است  شکلی  چه  به  حاضر  حال  در  ملوانان  بیمه  وضعیت   
ع بیمه شدگان چیست؟  سازمان برای اصالح نو

توافقنامه  اساس  بر  ملوانان  بیمه  وضعیت  حاضر  درحال 
سال 74 می باشد که به ازای تعداد روزهایی که با لنج به 

دریا می روند وبر اساس آن لیست ارسالی از سوی 
بیمه ای  سوابق  می گردد،  ارسال  لنج  صاحب 

برای ملوانان ثبت می گردد. 
این  سوابق  اساس  همین  بر  بنابراین 

عزیزان ماهانه ممکن است 5 یا 10 یا 15 روز 
لحاظ گردد. 

عزیزان  این  این که  به  باتوجه  طرفی  از 
رابطه کارگری کارفرمایی با یکدیگر ندارند 
آن  تبع  وبه  نبوده  کار  قانون  مشمول 
نمی توانند از مشاغل سخت و زیان آور 

نیز استفاده نمایند. 
در نهایت این که مسائل و مشکالت 
سازمان  مرکزی  ستاد  به  عزیزان  این 
آخرین  براساس  و  گردیده  ارسال 
سازمان  سوی  از  پیشنهادی  اطالع، 

که  گردیده  ارسال  کشور  وزارت  به 

انشااهلل با پیگیری های انجام شده بتوان هر چه سریع تر نسبت به حل مشکل این عزیزان اقدام 
نمود. 

 فرایند اعتبار دفترچه های تامین اجتماعی به چه نحوی می باشد؟ 
 استحقاق درمان به صورت غیرحضوری انجام می شود و بیمه شدگان می توانند از ۶ طریق نسبت 

به این امر اقدام کنند. 
یا ورود  از دوربین موبایل(  از طریق بارکدخوان تعبیه شده)با استفاده  استعالم دفترچه درمانی 
کد  گیری  شماره  با   USSD بستر  طریق  از   ،pwa.tamin.ir نشانی  به  اپلیکیشن  وب  در  کدملی 
 دستوری #۱*۱۴۲۰*۴* یا #۱۴۲۰*۴*، کد دستوری #۱۶۶۶*بیمه سالمت و سامانه اینترنتی به نشانی

medical.tamin.ir 
فعاالن رسانه ای فاقد بیمه چگونه خود را بیمه نمایند؟ 

قانون  اساس  بر  هستند  کار  به  مشغول  کارگر  عنوان  به  که  رسانه  درحوزه  فعال  شدگان  بیمه 
کارفرمایان مکلفند نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه این عزیزان اقدام 

نمایند. 
کتاب  پدیدآورندگان  و  نویسندگان  به  بیمه ای  پوشش  منظور  به  طرفی  از 
این  در  و  گرفته  قرار  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  اختیار  در  تسهیالتی 
توسعه  به  کمک  موسسه   ، مذکور وزارت  بین  نیز  نامه ای  توافق  خصوص 

فرهنگ و هنر و سازمان تامین اجتماعی منعقد گردیده است. 
صندوق  هنرمندان  و  کتاب  نویسندگان  آورندگان،  پدید  معرفی  مرجع 
اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان وابسته به وزارت 

مذکور به سازمان می باشد. 
دولت  کمک  1-مشمول  دارند:  بیمه ای  معافیت  صوت   2 به  افراد  قبل  این 
کمک  مشمول  صورت  به  فقط   98/1/1 تاریخ  از  که  یارانه  2-مشمول 

دولت جهت بیمه شدن معرفی می گردند.
از  و   همسان سازی حقوق بازنشستگان چگونه است 

چه زمانی آغاز می شود؟ 
بنابر پیگیری های انجام شده و موافقت ریاست جمهور 
و مصوبه هیات محترم وزیران متناسب سازی حقوق 

بازنشستگان از اول مرداد انجام خواهد شد. 
تامین  متضمن  ح  طر این  اجرای  این که  به  باتوجه 
 32 مبلغ  اساس  همین  بر  بوده،  مالی  منابع 
از  سهام  خرید  درقالب  تومان  میلیارد  هزار 
شرکت های فعال و سود ده به سازمان تامین 
آن  موجب  به  که  یافته  اختصاص  اجتماعی 
بازنشستگان  ح همسان سازی حقوق  طر
از اول مرداد سال جاری اجرا خواهد شد.   
متناسب سازی  ح  طر اجرای  به  توجه  با 
میزان  به  نظر  و  بازنشستگان  حقوق 
حقـوق  افـزایش  عزیزان  این  سوابق 

محاسبه و پرداخت خواهد شد.

: مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر

راهبــردهای اقتـدار مدنی کلید خورد

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی بوشهر تشریح کرد؛

دستاوردهای فرهنگی، در یک نگاه

عملکرد  رسانه  اصحاب  با  نشست  در  بوشهر  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
یکساله خود را تشریح کرد.

به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر، 
فاطمه کرمپور در این نشست گفت: در استان بوشهر تا سال ۹۲ هیچ روزنامه ای جهت 
انعکاس اخبار و اطالعات وجود نداشت، اما با نگاه دولت تدبیر و امید به مطبوعات و رسانه 
تا سال ۹۹ استان دارای ۳ روزنامه فعال در تمام حوزه ها می باشد. در دیگر بخش نشریات 
چاپی استان تا سال ۹۲ دارای ۲۰ هفته نامه،۲ دو هفته نامه، ۲ ماهنامه، ۵ فصلنامه، ۲ دو 
فصلنامه و بدون سالنامه بوده که ۳۵ هفته نامه، ۴ دو هفته نامه، ۵ ماهنامه، ۱۰ فصلنامه، 

۳ دو فصلنامه و ۲ سالنامه ثبت شده تا پایان تیر ۹۹ در استان وجود دارد. 
وی افزود: ۳۱ دفتر در این بخش تا سال ۹۲ بوده، اما این رقم تا پایان تیر ۹۹ شصت و دو 
دفتر در همه بخش ها فعال هستند.۷۰ پایگاه خبری، نماینده خبرگزاری، نماینده نشریه 
سراسری و نشریات دیجیتال تا سال ۹۲ در بوشهر فعالیت می کردند که این رقم تا پایان تیر 

۹۹ به ۱۳۲ دفتر افزایش یافته است.

این مقام مسئول تصریح کرد: در حوزه مجوز نشر نیز سال ۹۹ نسبت به ابتدای سال ۹۲ 
در   ۹۲ سال  تا  عترت  و  قرآن  شده  ثبت  فعال  موسسه  دارد.۲۱  وجود  رشد  درصد  شصت 
استان به ترویج فعالیت های قرآنی مشغول بودند که تا سال ۹۹ به  ۴۷ موسسه رسیده 

است.
کرمپور تصریح کرد: در سال ۹۲ چهار نشست شورای فرهنگ عمومی انجام شده بود و با 
توجه به جایگاه فرهنگ در جامعه و نگاه ویژه دولت به این مقوله، به طور میانگین از سال 
۹۳ تا ۹۸ هر سال ۱۰ نشست با حضور اعضاء شورا برگزار شد. در سال ۹۹ با توجه به شرایط 
موجود در جامعه چهار نشست کمیته تخصصی علمی و مشورتی در ارتباط با تدوین سند 

نقشه جامع فرهنگی استان با حضور اعضاء مربوطه برپا شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان در ادامه به حوزه کتاب و کتابخوانی اشاره کرد و  
از نویسندگان استان جهت  با ۲۰ عنوان در سال ۹۲  بیان داشت: ۲ هزار و ۶۰۰ جلد کتاب 
و  کتاب  اهمیت  به  توجه  با   ۹۹ سال  در  رقم  این  که  بود  شده  خریداری  آنها  از  حمایت 
افزایش سرانه مطالعه به ۷۵ عنوان و ۴ هزار و ۲۱۰ جلد به ارزش ۷۰ میلیون ریال افزایش 
یافت. کرمپور با اشاره به این که در سال ۹۳ شهر بوشهر در جمع پنج نامزد نهایی کسب 
عنوان پایتخت کتاب قرار گرفت، افزود: در سال ۹۴ مقام دوم کشوری و در سومین دوره 
ح هایی نو و خالقانه در راستای ترویج فرهنگ کتاب و  انتخاب پایتخت کتاب ایران را ارائه طر

کتابخوانی توانست عنوان پایتخت کتاب ایران را کسب کند.
ح پایتخت کتاب  وی اضافه کرد: شهرهای استان بوشهر از سال ۹۵ تا ۹۸ هر ساله در طر
 ۹۶ سال  در  کنگان،  و  شبانکاره  برازجان،  شهرهای   ۹۵ سال  در  که  کردند  شرکت  ایران 
شهرهای برازجان، کنگان و خورموج، در سال ۹۷ برازجان و خورموج و در سال ۹۸ شهرهای 

ح قرار گرفتند. برازجان، خورموج، کاکی، گناوه و کنگان در جمع ۲۰ نامزد نهایی این طر

از  بیش  افزود:  و  کرد  اشاره  سینمایی  و  هنری  بخش  فعالیت های  به  ادامه  در  کرمپور 
از  که  شده  محتوا  تولید  مجازی  فضای  طریق  از   ۹۹ سال  در  هنری  مختلف  برنامه   ۲۵۰
با مشارکت اصحاب  ایجاد پویش های مردمی  از قبیل  برنامه هایی  آنها می توان به  جمله 
برگزاری جشنواره ها و  اینفوگرافی، نشست های هنری،  انیمیشن،  فرهنگ و هنری، تولید 
مسابقات مختلف هنری در رشته های موسیقی، نمایشی، تجسمی، سینمایی و عکاسی، 
آنالین  نمایشگاه های مجازی تجسمی، خوشنویسی، عکاسی، برپایی کالس و کارگاه های 
)برخط( هنری اشاره کرد.وی اضافه کرد: ۲۰۰ میلیارد ریال در پی شیوع ویروس کرونا به حوزه 
فرهنگ، هنر و رسانه استان خسارت وارد شده که سامانه کارا جهت حمایت از کسب و 

کارهای آسیب دیده راه اندازی شد و در این راستا ۱۰۹ بنگاه در سامانه ثبت شده است.
کرمپور در ادامه به مساله زیرساخت های فرهنگی و هنری استان اشاره کرد و بیان داشت: 
در سال ۹۲ استان دارای ۲۵ هزار و ۵۰۰ مترمربع فضای فرهنگی فعال بود که این رقم تا پایان 

سه ماهه اول سال جاری به ۳۱ هزار مترمربع افزایش یافت.
وی عنوان کرد: کلنگ زنی تاالر چند منظوره لیان سال ۹۱ انجام شد و تا نیمه اول سال ۹۷ 
سی و پنج درصد پیشرفت فیزیکی داشت، اما با نگاه ویژه دولت به زیرساخت های فرهنگی 

۶۵ درصد باقیمانده نیز تکمیل و اسفند همان سال در اختیار هنرمندان قرار گرفت.
رویکرد  به  با توجه  که  ح ملی می باشد  تاالر مرکزی شهر بوشهر یک طر ادامه داد:  کرمپور 
دولت نسبت به تکمیل پروژه های باالی ۷۰ درصد، فعالیت این مکان راکد مانده است. 
و ۸۱۵  هزار  مساحت ۴  با  که  است  استان  دیگر  ملی  ح  طر نیز  عسلویه  فرهنگی  مجتمع 

مترمربع و پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد در دست ساخت می باشد.
کرمپور اضافه کرد: در صورت تخصیص اعتبار سه پروژه سالن فرهنگی آبدان، نگارخانه دیر 

و خورموج  در هفته دولت مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.

خبر

آموزش  مجازی  دوره  برگزاری 
»نویسندگی و داستان نویسی« 

اولین  بوشهر،  استان  اسالمی  انقالب  هنری  حوزه 
دوره مجازی آموزش »نویسندگی و داستان نویسی« 
را در دو سطح مقدماتی و پیشرفته با حضور بیژن 

کیا، نویسنده و منتقد برگزار می کند.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی حوزه 
نویسندگی  کارگاه  مدرس  بوشهر،  استان  هنری 
با اشاره به هدف  و داستان نویسی حوزه هنری 
برگزاری این دوره خاطرنشان کرد: بی گمان حضور 
در کارگاه داستان نویسی فرصتی فراهم می کند 
تا ضمن ذوق آزمایی ادبی بتوانیم توانایی تولید 
را  اندیشه های خود  محتوا و بیان احساسات و 

افزایش دهیم. 
بر  کارگاه  این  عمده  های  فراز  این که  بیان  با  کیا 
برقرار  نویسی  داستان  بنیادین  عناصر  شناخت 
پیرنگ،  و  ح  طر پردازی،  ایده  کرد:  بیان  است، 
مهارت  و  فضاسازی  پردازی،  شخصیت  روایت، 

دیالوگ نویسی از سرفصل های این دوره است.
وی افزود: این دوره ۱۰ جلسه، به مبانی و اصول 
داستان نویسی اختصاص دارد، به همین دلیل 
اصلی ترین مخاطبان آن نوقلمان و نویسندگانی 
هستند که می خواهند داستان نویسی را اصولی 

و مبنایی بیاموزند. 
داستان  و  »نویسندگی  آموزش  مجازی  دوره 
مدت  به   ،۹۹ مرداد   ۱۶ پنجشنبه  روز  از  نویسی« 
۱۰ جلسه برگزار خواهد شد و آخرین مهلت ثبت 
نام ۱۴ مرداد ۹۹ است. عالقه مندان جهت ثبت 
و   ۰۷۷۳۳۳۲۹۰۵۱ شماره  طریق  از  توانند  می  نام 
همچنین از طریق صفحه رسمی اینستاگرام حوزه 

هنری به آدرس artbushehr اقدام کنند.

از ابتدای نوروز تاکنون؛
7900 ماموریت توسط اورژانس 115 بوشهر انجام شد

رئیس ســازمان اورژانس ۱۱۵ اســتان بوشــهر گفــت: از ابتــدای نوروز 
قرنطینــه ای تــا پایــان تیــر امســال ۷ هــزار و ۹۰۹ مأموریــت توســط 

اورژانس ۱۱۵ بوشهر انجام  شده است.
به گــزارش جام جــم دکتــر عبدالرحیــم دادجــو اظهــار داشــت: از این 
ماموریت هــا، دو هــزار و ۲۷۰ ماموریت ترافیکی کــه ۱۲۳۲ ماموریت در 

شهر و هزار و ۳۸ ماموریت در جاده اتفاق افتاده است.
وی با بیان این کــه در این مدت ۹۴ مأموریت برای مورد مشــکوک به 
کووید ۱۹ بوده اســت تصریح کرد: در این مدت، هزار و ۲۸۳ مأموریت 
غیرترافیکی و چهار هــزار و ۳۵۶ مأموریت بیماری توســط کدهای ۱۱۵ 

اســتان صورت گرفــت. دکتــر دادجو اضافــه کــرد: در چهار ماهــه اول 
سال جاری ۲۸ هزار و ۳۳۶ مشاوره تلفنی توسط پرسنل اورژانس ۱۱۵ 
به شهروندان استان بوشهر ارائه  شده است. رئیس مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر 
اضافه کرد: با توجه به وجود شماره های معرفی شــده مشاوره کرونا 
در اســتان، مراجعه تلفنی مردم به این شــماره امــدادی بیش از یک 

سوم تماس هاست.
وی بــا اشــاره بــه این کــه در ایــن مــدت هــزار و ۳۴۱ مصــدوم در محل 
توسط پرسنل اورژانس ۱۱۵ از اقدامات درمانی بهره مند شدند بیان 

کرد: در این مــدت پنج هــزار و ۳۸ مصدوم و بیمــار به مراکــز درمانی _ 
بهداشتی اســتان بوشــهر منتقل شــدند.رئیس ســازمان اورژانس 
۱۱۵ اســتان بوشــهر تأکید کــرد: تعــداد مصدومــان همیشــه در ارائه 
آمار بیشــتر از تعداد مأموریت هاســت زیرا بارها یک مأموریت اعالم 
می شــود و وقتــی آمبوالنــس ســر صحنــه می رســد بــا چنــد مصدوم 
مواجه می شــوند، این در حالی اســت که در زمان اعالم حادثه تعداد 
مصدومان اعالم  نشده، در چنین مواقعی از همشهریان عزیز تقاضا 
داریم اوال زمان اعالم حادثــه تعداد مصدومان را اعــالم کنند و ثانیا تا 

زمان رسیدن آمبوالنس خونسردی خود را حفظ کنند.

شنبه  11 مرداد  1399   شماره 5720


