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

Monday - December   7  .   2020  |   5822 شــماره   - یکــم  و  بیســت  ســال   | صفحــه   4  |  1442 الثانــی  ربیــع   21  |  1399 آذر   17 دوشــنبه   

سازمان تامین اجتماعی، روی ریل دولت الکترونیک ؛
ح جدید ۳۰۷۰ رونمایی از طر

معاون فنی صدا وسیمای مرکز استان اعالم کرد؛

جذب ۲۳۰میلیارد تومان اعتبار 
ح های آبرسانی  برای اجرای طر

درخشش صدا وسیمای مرکز 
بوشهر در جشنواره فناوری رسانه

اصلی  اولویت های  از  نادر«  »مردان  سریال  تولید  از  جانبه  همه  حمایت   
فرهنگی نیروی دریایی سپاه است. 

سپاه  دریایی  نیروی  فرمانده  تنگسیری  علیرضا  پاسدار  دریادار  جام جم  گزارش  به 
پاسداران انقالب اسالمی در جمع فرماندهان سپاه و ارتش در بوشهر با بیان این 
مطلب گفت: استقالل،  آزادی و عزت و اقتدار کشور را مدیون خون شهدا هستیم و 
برای حفظ و حراست از آن و ترویج و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل های آینده 

از تمام توان استفاده می کنیم. 

در نشست خبری مدیرعامل آبفای 
ح شد؛ استان مطر

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی:

۲

 حمایت سپاه از تولید سریال 
» »مردان نادر
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رئیس اداره استعدادهای درخشان 
: استان بوشهر

تالش استعدادهای درخشان بوشهر 
برای کسب مدال های علمی 

۳

مدیر عامل شرکت گاز استان:

تداوم گازرسانی به شهر ها و 
روستاهای بوشهر

۳

در پی فضاسازی ها در خصوص توزیع 
یکی از نعمات خداوند؛

 روستای»نظرآقا«،  پیشرو در توسعه 
4عمران   و آبادانی 

بوشهر

۳

2

رویش گل در خزان برازجان؛

بع از  معابر برازجان گلکاری شــد 2هزار مترمر

   ))آگهي مناقصه  همراه با ارزیابی کیفی((

2099003702000034 شماره سامانه ستاد 
سازمان بنادر و دریانوردی/ اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

ای(          )یک مرحله  اول  نوبت  م ن    99 /9-13 مناقصه  شماره 

 موضوع مناقصه: تعمیرات اساسی شبکه توزیع نیرو و روشنایی بندر بوالخیر
 محل، مهلت و نحوه دریافت اسناد: از تاریخ درج آگهی )روز دوشنبه  مورخ 99/9/17 ( تا ساعت 17:00 روز یکشنبه  

مورخ 99/9/23 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 یکشنبه مورخ 99/10/7 

در سامانه ستاد به آدرس )setadiran.ir( بارگذاری نمایند.  
دوشنبه مورخ  روز   9:00 صبح  مناقصه گران راس ساعت  پیشنهادهاي  بازگشایي پاکت پيشنهادها:  محل و زمان   

99/10/8 در محل ساختمان مرکزی به آدرس دستگاه مناقصه گزار مفتوح خواهد شد. 
مبلغ  به  دفعات  به  تمدید  قابل  و  و شرط  قید  بدون  بانکي  باید ضمانتنامه  گران  مناقصه  مناقصه:   سپرده شرکت در 
1/880/783/874  ریال یا اصل فیش واریز وجه به حساب شماره حساب شماره شبا 770100004101064571214929 

IR 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  کدپستی 7517638480 –تلفن 7-2522051 فاکس 2530072 پست الکترونیک
 برآورد پروژه:  37/615/677/475 ریال 

نام مشاور : مهندسین مشاور قدس نیرو 
 مدت پروژه : 6 ماه

  شرایط الزم : ارائه مدارک و مستندات ذیل الزامی است.
1- داشتن حداقل رتبه پایه 5 نیرو و 5 ابنیه و ساختمان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

2- داشتن ظرفیت خالی ریالی و تعدادی در حد برآورد انجام کار )مالک وب سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی(.
 مدت اعتبار پيشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها باید 90 روز باشد.

 اداره کل بنادر و 
دریانوردي استان بوشهر

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر



سازمان تامین اجتماعی، روی ریل دولت الکترونیک ؛
ح جدید ۳۰۷۰ رونمایی از طر

ح های سازمان   مدیر کل تامین اجتماعی استان بوشهر از تازه  ترین طر
برای الکترونیکی شدن خدمات و کاهش مراجعان خبر داد. 

کل  اداره  امور فرهنگی  و  روابط عمومی  از  نقل  به  گزارش جام جم  به 
ح ۳۰۷۰  تامین اجتماعی استان بوشهر،  عبداله شیرکوند،  جزئیات طر
اتالف وقت می شود  کاهش  بر تسهیل خدمت،  سبب  که عالوه  را 

تشریح نمود . 
 ۳۰۷۰ ح  طر اجرای  از  هدف  گفت:  بوشهر  اجتماعی  تامین  کل  مدیر 
کاهش ساالنه ۷۰ میلیون از ۹۶ میلیون مراجعه حضوری به سازمان 
کل  شعبات  در  ساالری  دکتر  توسط  که  می باشد   اجتماعی  تأمین 
ح بیش  کشور اجرایی و پیاده سازی شد . وی گفت : با اجرای این طر

از۷۰ درصد مراجعات مردم به شعبات و کارگزاری های سازمان تأمین 
داشت: بیان  شیرکوند  شد.  خواهد  غیرحضوری  و  منتفی   اجتماعی 
 ۹۵ درصد مشکالت زیرساختی از قبیل قطعی و کندی خطوط ارتباطی،  
خدمات سخت افزاری،  توسط همکاران فناوری ما رفع شده تا مردم 
را به طور کامل و بدون دغدغه در بهمن سال  بتوانند این خدمات 

جاری دریافت نمایند . 
شیرکوند گفت : یکی از خدمات غیرحضوری که رونمایی شد،  پرداخت 
ثبت  اداره  از  استعالم  طریق  از  شدگان  بیمه  به  ازدواج  هزینه  کمک 
ثبت  احوال  ثبت  توسط  که  ازدواجی  هر  اعالم  از  پس   . است  احوال 

می شود و برای ما ارسال می کنند،  پرداخت صورت می گیرد. 

دوشنبه    1۷ آذر   1۳99   شماره 58۲۲
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

اجتماعی
شهری

خبر

دانشگاهی  جهاد  از  دیگر  خدمتی 
؛ بوشهر

پیشرفته  آزمایشگاه  راه اندازی 
تخصصی کووید19 با تعرفه دولتی 

راه اندازی  از  بوشهر  دانشگاهی  جهاد  رئیس 
با  کووید۱۹  تخصصی  آزمایشگاه  پیشرفته ترین 

تعرفه دولتی در بوشهر خبر داد. 
از روابط عمومی جهاد  به گزارش جام جم به نقل 
با  احمدی زاده  علی  بوشهر،  استان  دانشگاهی 
اعالم این خبر گفت: آزمایشگاه به صورت آزمایشی 

تست های اولیه کرونا و تاییدیه را انجام می دهد.
این  در  کرونا  تست  کرد:  عنوان  احمدی زاده 
دولتی  تعرفه  با  و  رسمی  صورت  به  آزمایشگاه 
در  و  پنج شنبه  از  تومان  هزار   ۲۷۰ الی   ۲۶۰ حدود 
قالب نمونه گیری از عموم مردم و متقاضیان آغاز 

خواهد شد. 
ارزشمند  خدمت  این  شاا...  ان  کرد:  تصریح  وی 
اسالمی  انقالب  مقدس  نهاد  سوی  از  هدیه ای 
مردم  به  رسانی  خدمت  برای  جهاددانشگاهی 

شریف استان بوشهر باشد. 
احمدی زاده یادآور شد: آزمایشگاه  ویروس شناسی 
دانشگاهی  جهاد  از  مشترک  خدمتی  کووید19 
با  که  است  بوشهر  پزشکی  علوم  دانشگاه  و 
تعرفه  و  آزمایشگاهی  تجهیزات  پیشرفته ترین 
دولتی از شنبه تا پنج شنبه در شیفت های صبح و 

عصر خدمت ارائه می دهد. 
طریق  از  نوبت گیری  روش های  داد:  ادامه  وی 
و   07733350435 شماره های  با  تماس  و  تلفنی 
07733350665 و نوبت گیری آنالین از طریق سایت 

www.jdbulab.ir است.

از اولویت های   » از تولید سریال »مردان نادر حمایت همه جانبه 
اصلی فرهنگی نیروی دریایی سپاه است. 

فرمانده  تنگسیری  علیرضا  پاسدار  دریادار  جام جم  گزارش  به 
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در جمع فرماندهان 
استقالل،   گفت:  مطلب  این  بیان  با  بوشهر  در  ارتش  و  سپاه 
آزادی و عزت و اقتدار کشور را مدیون خون شهدا هستیم و برای 
حفظ و حراست از آن و ترویج و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به 

نسل های آینده از تمام توان استفاده می کنیم. 
رزمندگان  ایثارگری  و  همرزمانش  و  مهدوی  نادر  شهید  از  وی 
ملت  افتخار  سند  و  نماد  عنوان  به  فارس  خلیج  حوزه  در  اسالم 

ایران نام برد و گفت : همه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب 
دوران  در  هم  فارس  خلیج  حوزه  نادر  مردان  عنوان  به  اسالمی 
دفاع مقدس و هم در دوران سازندگی و پیشرفت دستاوردهای 

مهمی در سطح منطقه و بین الملل داشته اند. 
رسانه  مسئوالن  از  قدردانی  با  تنگسیری  علیرضا  پاسدار  دریادار 
«  از حمایت همه جانبه سپاه  ملی برای تولید سریال »مردان نادر

از این سریال خبر داد. 
ارتش،   سپاه،   ارشد  فرماندهان    ، استاندار که  جلسه  این  در 
بوشهر  استان  امنیتی  و  قضایی  عالی  مسئوالن  و  انتظامی 
سیمای  و  صدا  کل  مدیر  ناظر  حسین  سید  داشتند،   حضور 

 ۱۰۰۰ از  بیش  مدت  در   » نادر مردان  سریال«   : گفت  بوشهر  مرکز 
دقیقه و در ۲۶ قسمت با مشارکت نیروی دریایی سپاه پاسداران 
و تولید  ملی  رسانه  استان های  سیمای  مرکز  و  اسالمی   انقالب 

 پخش می شود. 
رشادت های  و  ایثارگری  به   » نادر »مردان  سریال  در  افزود:  وی 
با  مبارزه  جبهه  سه  در  و  فارس  خلیج  حوزه  در  اسالم  رزمندگان 
رژیم  و  آمریکا  سرکردگی  به  جهانی  استکبار  انگلیس،   استعمار 
بعث عراق با محوریت علمدار خلیج فارس شهید نادر مهدوی و 
همرزمانش و همچنین دستاوردهای نیروی دریایی سپاه از بدو 

تاسیس تاکنون پرداخته می شود. 

» حمایت سپاه از تولید سریال »مردان نادر

امروز  جامعه  بر 
پوشیده نیست 
افراد  از  که 
با  پذیر  ریسک 
کارآفرین  عنوان 
در  خالق  افراد  و 
با  کار  و  کسب 
فعاالن  عنوان 
موفق اقتصادی 

یاد می شوند. 
مقایسه ای  اگر 
بخش  در  دولتی  مدیر  یک  بین  آماری 
سیاست گذاری اقتصادی را با یک کارآفرین به 
معنای واقعی پیش بگیریم،  متوجه خواهیم 
مثال  طور  به  مواقع  از  بسیاری  در  که  شد 
به  خدمات  یا  تولید  بخش  در  کارآفرین  یک 
مراتب بیشتر از یک مسئول حوزه اجتماعی 
و اقتصادی باعث تجاری سازی،  درآمد زایی،  

سوددهی و اشتغال پایدار شده است.
طی مدت ها مستندسازی رسانه ای اقتصادی 
و  نوین  مشاغل  سازی  تجاری  حوزه  در 
این  به  کالسیک  کارهای  و  کسب  نگهداری 

از  بعضی  می توان  گاه  که  رسیده ام  نتیجه 
تراز  در  اقتصادی  فعال  یک  را  کارآفرین  افراد 
استاندارد و بسیار مفید برای جامعه دانست. 
به  خطاب  معمول  و  عامیانه  اصطالح  به 
اراده  دارای  و  خوشفکر  اشخاص  از  بعضی 
تعارف  نمی کنم،   تشویقت  »فالنی  می گویم 

نمی کنم،  تو خودت وزیر کاری!!!« 
و  امکانات  احترام،   توجه،   اگر  کنید  تصور 
جدید  نسل  برای  را  مناسب تری  تسهیالت 
بگیریم  نظر  در  نو  مشاغل  پدیدآورندگان 
مستعد،   نیروی  شغلی  تصاعد  به  چقدر 
ایم.  کرده  کمک  سواد  و  فن  دارای  مسلط،  
گستره  در  را  خود  شغل  شروع  که  دوستی 
همین شهر بوشهر کلید زده و امروز آوازه ای 
ملی در طراحی مشاغل اینترنتی دارد یا جوان 
خالقی که با ایجاد مجموعه ای با هدف احیای 
شغل سنتی و پدری و با استفاده از تجهیزات 
یا  گرفته  خدمت  به  را  کار  نیروی   150 مدرن 
بانویی که با بهره گیری از یک شبکه اجتماعی 
و فضای مجازی تنها در عرض دوره ای کوتاه 
صد  راه  آبزیان،   عرضه  شیوه  در  نوآوری  با  و 
ظرفیت هایی  همگی  میکند،   طی  را  ساله 

می شوند  محسوب 
درآمد  و  مشغله  که 

ایجاد کرده اند. 
نقد مطرح شده در خصوص بعضی از مسئوالن 
اقتصادی این است که آیا خود همواره در قالب 
یک کارمند اقدام به سیاست گذاری اقتصادی 
می کنید یا از منظر یک خالق کسب و کار به بازار 

و مصرف کننده پرداخته اید؟! 
دولتی،   و  رسمی  گیران  تصمیم  اغلب  قطعا 

تسهیلگران اقتصادی نیستند. 
محبوب  چهره  هم  که  دنیایی  با  رقابت  در 
آیا  اقتصادی،   تروریست  هم  و  دارد  اقتصادی 
تجارت  زیرساخت های  و  قوانین  همچنان 
مواجهه  در  خورشیدی   1330 دهه  به  مربوط 
پاسخگوی  غرب  ناجوانمردانه  تحریم های  با 
پیشبرد اهداف کارآفرینی و اشتغالزایی خواهد 

بود؟
شرکت های  با  تنه  به  تنه  ایرانی  کارآفرینان 
سوال  اما  هستند  رقابت  در  خارجی  پرسود 
توسعه  و  تجارت  قوانین  آیا  که  اینجاست 
زیرساخت ها در استان یا کشور هم تنه به تنه 

با کشورهای پیشرو در رقابت است یا خیر؟ 

یادداشت
یر کار  ین، یک وز هر کارآفر

علیرضا بحرانی

  مستندساز 
اقتصادی

با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه جنوب،  فصل پاییز زمان مناسبی برای کاشت 
برخی گل های فصلی و گیاهان تزئینی است تا در فصل بارندگی و خنک شدن هوا،  

چهره  شهر به کلی عوض شود. 
به گفته محمدحسن محمدی؛ شهردار برازجان در روزهای اخیر تعداد زیادی گل 
و گیاه تزئینی در سطح معابر و محالت برازجان کاشته شده تا گام مهمی به سوی 
طراوت  و  تازگی  رنگ  برازجان  شهر  چهره  و  شود  برداشته   گلکاری  بزرگ  نهضت 
بیشتری به خود بگیرد.  وی می گوید: ضایعه درگذشت همکار عزیزمان مهندس 
علی پورجم؛ مدیرعامل فقید سازمان فضای سبز،  سیما و منظر شهری شهرداری 
برازجان که منشا برکات برای شهرمان بود،  کارکنان و همکاران این سازمان،  همه  
همکاران وی در مجموعه  شهرداری و جامعه  فرهنگی و اجتماعی برازجان را در حزنی 
بزرگ فرو برد اما تالش خستگی ناپذیر و خدمات ماندگار برای داشتن شهری سبز 
و زیبا یکی از یادگارهای ارزشمند و ملموس زنده یاد پورجم، همواره مدنظر و الگوی 

رفتاری مجموعه  همکاران حوزه  معاونت اجرایی شهرداری خواهد بود. 
محمدی اضافه می کند: در همین راستا و پیرو برنامه های اجرایی شهرداری در حوزه 
فضای سبز طی روزهای اخیر اقدامات الزم درخصوص تامین نشاهای گل و گیاه 
مورد نیاز صورت گرفت و گلکاری در سطحی بالغ بر ۱۹۰۰ مترمربع در پارک ها،  بلوارها،  

میادین و دیگر نقاط الزم انجام شد. 
 شهردار برازجان با اشاره به این نکته که نیاز تامین شده  حوزه  فضای سبز بالغ بر ۱۱۰ 
هزار نشاء بوده ادامه می دهد: این نشاءها شامل آهار،  اطلسی،  جعفری،  رعنا،  زیبا 
و گل همیشه بهار بوده که جا دارد از تالش همکارانمان در حوزه معاونت اجرایی و 
فضای سبز و معاونت مالی تشکر کنم. انتظار می رود این اقدام با همراهی و همدلی 
شهروندان در حفظ و نگهداری فضای سبز و زیبایی های شهر توام شود تا چهره 

زیبای شهرمان حفظ گردد. 

رویش گل در خزان برازجان؛

۲هزار مترمربع از معابر برازجان گلکاری شد

 100 درصد بخش های رتبه برگزیده فنی صدا و سیمای مرکز بوشهر، 
» تندیس برترین های « هفدهمین اجالس فناوری رسانه را کسب 

کرده و برای استان بوشهر افتخار آفریدند.
به گزارش جام جم معاون فنی صدا و سیمای مرکز بوشهر با اعالم 
از  جشنواره  برترین های  تندیس   ۴ مرکز  این  گفت:  مطلب  این 
نوین  فناوری های  در  خالقانه  ایده  و  طرح  برترین  تندیس  جمله 
رسانه ای  تندیس برترین مرکز برای بیشترین و بهترین ارتباطات زنده 
ماهواره های تلویزیونی، تندیس برترین ایستگاه پرقدرت رادیویی در 
زمینه توسعه و پیشرفت کمی و کیفی و تندیس برترین مرکز نظارت و 

ارزیابی )مانیتورینگ( مراکز را به خود اختصاص داد .
به  رسیده  خالقانه  ایده  و  طرح   ۱۱۲ بین  از  گفت:   جمهیری  هادی 
و  المللی  بین  و  سراسری  شبکه های  استان ها،  مراکز  از  جشنواره، 
شرکت های دانش بنیان و خصوصی ، طرح و ایده خالقانه » فرستنده 
سیار رادیوییAM یک کیلووات « از سید محمد صفوی لوح سپاس ، 
جایزه ویژه و تندیس برترین های علمی پژوهش و کاربردی خالقانه 

فناوری رسانه را به خود اختصاص داد.
فرآیند  تجهیز  و  توسعه  ضرورت  و  اهمیت  به  اشاره  با  جمهیری 
سیگنال رسانی و تامین و خرید دستگاه و سیستم ارسال و دریافت 
 : گفت  گذشته  سال  دو  از  جی(  ان  )اس  ماهواره ای  تصویر  و  صدا 
ظرفیت های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی استان بوشهر 
باعث  فراملی  و  ملی  استانی،  موضوعات  و  شهرستان ها  در  بویژه 
افزایش پخش زنده برنامه ها شد به طوری که در هفدهمین اجالس 
فناوری رسانه لوح سپاس و جایزه ویژه و تندیس برترین ها به هدایت 
اهلل سیروسی مدیر ارتباطات زمینی و ماهواره ای مرکز بوشهر برای 

بیشترین و بهترین ارتباطات زنده ماهواره تلویزیونی تعلق گرفت .
وی همچنین افزود: در این اجالس، ایستگاه پرقدرت رادیویی شهید 
بهترین  عنوان  به  )چغادک(  جوان«  احمدی  »شهید  حرم  مدافع 
ایستگاه رادیویی کشور در زمینه توسعه و پیشرفت کمی و کیفی 
معرفی و لوح سپاس ،جایزه ویژه و تندیس برترین ها به سید محمد 
مرکز  سیمای  و  صدا    AM رادیویی  فرستنده های  مسئول  صفوی 

بوشهر اهدا شد . 
و  آب  خاص  و  ویژه  شرایط  از  همچنین  بوشهر  مرکز  فنی  معاون 
هوایی و اقلیمی و وجود سیگنال های صوتی و تصویری کشورهای 
حوزه خلیج فارس و همپوشانی و اختالل فرکانسی به عنوان موانع 
سیگنال رسانی نام برد و گفت : نظارت و ارزیابی )مانیتورینگ( صوتی 
و تصویری مرکز بوشهر ، در هفدهمین جشنواره و اجالس فناوری 
رسانه به عنوان بهترین مرکز معرفی و لوح سپاس و جایزه ویژه و 
تندیس بهترین ها به محمدعلی ملکوتی مسئول واحد مانیتورینگ 

بوشهر اهدا شد.

درخشش صدا وسیمای مرکز بوشهر در جشنواره فناوری رسانه

پرتاژ ر

سیمان  شرکت  تولید  خط  از  بوشهر  استان  )ع(  صادق  امام  سپاه  فرمانده 
دشتستان بازدید و با مدیرعامل و کارکنان این واحد صنعتی و تولیدی دیدار کرد.

فرمانده سپاه امام صادق )ع(استان بوشهر با اشاره به این که جای افتخار است 
که شرکت صنایع سیمان دشتستان با همه تهدیدات داخلی و خارجی دشمن در 
سال جهش تولید با مدیریت خوب، تالشگر و با همت باال و اراده قوی در حال 
فعالیت و تولید مستمر است گفت: این در حالی است که در کشور متاسفانه در 
این برهه از زمان با توجه به تحریم های ظالمانه دشمنان، بسیاری از کارخانجات 
امروز در   : افزود  رزمجو  اند.  سردار علی  با مشکل تولید مواجه شده  و پروژه ها 
مکانی حاضر شده ایم که در حوزه اقتصاد و اشتغالزایی  نقش بسزایی را ایفا کرده 
و کارخانه با تمام ظرفیت با استفاده از جوانان بومی و  با تجربه  در حال فعالیت 
است و در حال خدمت رسانی نه تنها به مردم و پروژه های استان بوشهر بلکه 
به سایر استان های همجوار بوده و در حوزه صادرات نیز جزو شرکت های موفق 

می باشد .
وی ادامه داد : اطالع دارم بسیاری از پروژه های ملی مانند نیروگاه اتمی بوشهر یا 
سد دالکی به دلیل کیفیت باالی سیمان تولیدی این کارخانه متقاضی سیمان 
دشتستان هستند و این موضوع باعث شد که در دوره تعمیرات ساالنه کارخانه،  

آن پروژه ها هم متوقف شوند چرا که به دلیل کیفیت بسیار باالی سیمان 

را   همجوار  کارخانجات  سایر  از  سیمان  تهیه  به  ای  عالقه  واحد  این  تولیدی 
نداشتند که این موضوع نشان دهنده اهمیت و نقش مهم این کارخانه در روند 
توسعه اقتصادی استان بوشهر می باشد.  فرمانده سپاه امام صادق )ع(استان 
: از جهتی دیگر نقش این واحد صنعتی در زمینه معیشت  بوشهر تصریح کرد 
کارکنان خود به طور مستقیم و ایجاد اشتغال چند هزار نفر در کنار این کارخانه 
از برکات سیمان دشتستان است.  وی ضمن تجلیل از زحمات کارکنان  عظیم 
دکتر  بسیجی  برادر  دشتستان  سیمان  عامل  مدیر  خصوصا  شرکت  مدیران  و 
علی بیگی قدردانی کرد و تاکید کرد: سپاه استان همواره در کنار و همراه کارخانه 

سیمان دشتستان خواهد بود .
به  اشاره  با  برازجان  جمعه  امام  مصلح؛  حسن  االسالم  حجت  حال،  همین  در 
همیاری و هماهنگی بین کارخانه و پروژه های جهادی و عام المنفعه ، از هماهنگی 
و هم افزایی بسیار خوب مدیر عامل سیمان دشتستان با سایر مجموعه های 
شهرستان در انجام مسئولیت های اجتماعی و نقش این واحد تولیدی در فقر 
مدیر  بازدید،  این  ادامه  در  نمود.   قدردانی  شهرستان،  محروم  مناطق  از  زدایی 
عامل شرکت صنایع سیمان دشتستان با اشاره به عملکرد مثبت و قابل قبول 
این مجموعه تولیدی گفت: اگر کارخانجات پتروشیمی در عسلویه را کنار بگذاریم 
بزرگ ترین  دشتی  مند  سیمان  درصدی  سهام 60  داشتن  با  دشتستان  سیمان 

واحد صنعتی استان بوشهر است .
 ، افتخار ما خدمتگزاری حداکثری به مردم شریف استان  افزود:  دکتر علی بیگی 

نیروهای مسلح ) بدلیل ترکیب سهامداری آن( و همه ذینفعان می باشد.
)ع(دشتستان، جواداالئمه  سپاه  فرمانده  غالمپور  سرهنگ  ؛  بازدید  این   در 
سازمان  رئیس  محمدی  سرهنگ  و  برازجان  جمعه  امام  مصلح  االسالم  حجت 
از  تعدادی  و  بوشهر  استان  صادق)ع(  امام  سپاه  کارخانجات  و  کارگران  بسیج 
مدیران و مسئوالن  حضور داشتند. در پایان مراسم لوح تقدیری توسط سردار 
رزمجو فرمانده سپاه امام صادق )ع(استان بوشهر به دکتر علی بیگی مدیر عامل 
موثر  خدمات  از  و  اهدا  دشتستان  سیمان  صنایع  شرکت  مدیره  هیات  عضو  و 

ایشان در استان بوشهر تقدیر شد.

مدیر عامل شرکت صنایع سیمان دشتستان:

خدمتگزاری حداکثری به مردم بوشهر یک افتخار است



بازیگر »ستارگان خاک« آسمانی شد 
؛ پس از یک عمر فعالیت در حوزه علم و هنر

حاج محمد کمالی، پیشکسوت فرهنگی دشتستان در   ۷۸ سالگی 
در دهقاید درگذشت.

در  تدریس  سابقه  ۳۰سال  که  فقید  استاد  ،این  جم  جام  گزارش  به 
بر  عالوه  داشت  را  دشتستان  پرورش  و  آموزش  مختلف  مقاطع 

با بازی  در فیلم  اوایل دهه هفتاد  ، در  آموزان بسیار  تربیت دانش 
سینمایی ستارگان خاک و در  نقش پدر شهید عبدالنبی یحیایی بر 

قاب تلویزیون ماندگار شد. 
این فیلم به زندگی و شهادت سردار عبدالنبی یحیایی شهیدی که 

به  بود   سالم  قبر  نبش  هنگام  شهادت  از  بعد  سال   ۱۰ وی   جناره 
کارگردانی عزیزاله حمید نژاد می پردازد .

سرپرستی روزنامه جام جم در استان بوشهر  درگذشت این استاد 
فرهیخته و قاری قرآن  را به خانواده سوگوار وی تسلیت می گوید.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

اجتماعی
اقتصادی

مدیر عامل شرکت گاز استان  :
و  شهر ها  به  گازرسانی  تداوم 

روستاهای بوشهر

با  گفت:  بوشهر  استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
گازرسانی  استان،  در  شدید  بارش های  وجود 
انجام  حال  در  وقفه  بدون  استان  مشترکان  به 

است.
عمومی  روابط  از  نقل  به  جام  جم  گزارش  به 
شرکت گاز استان بوشهر رحمانی گفت: با اعالم 
سازمان مدیریت بحران استان و پیش بینی های 
انجام شده مبنی بر بارش های فراوان در استان، 
بررسی  خطوط  ضمن  بحران  کمیته  تشکیل  با 
بحران  معرض  در  نقاط  گازرسانی،  شبکه های  و 
رفع  خصوص  در  الزم  اقدامات  و  شناسایی 

آسیب های احتمالی صورت پذیرفت.
در  مشکلی  هیچ  اکنون  هم  کرد:  تاکید  وی 
وجود  استان  مشترکان  به  گازرسانی  روند 
و  مدار  در  فشار  تقلیل  و ایستگاه های  ندارد 
همه  مشترکان از این نعمت برخوردار می باشند.
از  یکی  ایمن  و  مستمر  گازرسانی  گفت:  رحمانی 
اهداف این شرکت می باشد که با انجام تعمیرات 
انجام  و  سال  طول  در  مدون  نگهداری های  و 
گازرسانی،  تاسیسات  از  ادواری  بازرسی های 
کسب  مهم  این  انجام  جهت  را  خود  آمادگی 

کرده ایم.
پایان  در  بوشهر  استان  گاز  شرکت  عامل   مدیر 
و  گشت ها   ، بارش ها  فصل  پایان  تا  گفت: 
در  همکاران  تمامی  تالش  با  مستمر  بازدید های 
در  مشکلی  هیچ  تا  می شود  انجام  شهرستان ها 
حفاظت از تاسیسات گازرسانی و نیز تامین پایدار 

خ ندهد. و مستمر گاز برای مشترکان در استان ر

خبر

خودکشی را می توان به عنوان اقدامی آگاهانه در جهت از بین بردن خود با اهدافی 
همچون تحت تاثیر قرار دادن دیگران،  رهایی از فشارهای روانی و مشکالت تعبیر 

کرد که می تواند منجر به مرگ فرد یا نجات وی از مرگ شود. 
قصد  که  افرادی  این که  بر  عالوه  دارد؛  افسردگی  با  تنگاتنگی  ارتباط  خودکشی 
از  حاکی  که  می دهند  نشان  خود  از  را  تغییراتی  و  عالئم  یکسری  دارند  خودکشی 
خطر اقدام به خودکشی می باشد، از این رو توجه به این عالئم هشدار دهنده برای 

شناسایی احتمال وقوع خودکشی خیلی مهم است. 
برخی از نشانه ها هم ممکن است خطر جدی خودکشی را نشان دهد مخصوصا اگر 
به تازگی ایجاد یا تشدید شده باشد یا همراه با یک رویداد دردناک مانند فقدان )از 
دست دادن یکی از اعضای خانواده،  پایان دادن به یک ازدواج یا رابطه( یا تغییر به 

وجود آمده باشد؛ همانند:
 صحبت درباره احساس گیر افتادن یا درد غیرقابل تحملی را تجربه کردن. 

 صحبت درباره این که فرد باری است بر دوش دیگران. 
 تغییر ناگهانی یا چشمگیر در عملکرد تحصیلی. 

 رفتارهای اخاللگرانه مانند درگیری با دیگران. 
 افزایش غیبت در مدرسه یا دانشگاه و محل کار. 

 مصرف الکل و مواد مخدر. 
 کاهش عالقه یا لذت از فعالیت هایی که قبال لذتبخش بودند. 

 کناره گیری یا احساس انزوا. 

 مضطرب و بی قرار بودن و انجام اعمال بی پروا. 
 خواب خیلی کم یا خیلی زیاد. 

یا  عصبانیت، خصومت  افزایش  یا  گیری  انتقام  به  راجع  صحبت  یا  نفرت  بروز   
تحریک پذیری. 

 بروز نوسانات خلقی شدید مانند گریه های زیاد یا پریشانی عاطفی. 
■عوامل خطر و محافظت کننده در پیشگیری از خودکشی چه هستند؟

 سابقه اقدام به خودکشی قوی ترین پیش بینی کننده خطر خودکشی است. 
 افسردگی و دیگر اختالالت خلقی. 

ً
 اختالالت روانی،  مخصوصا

 دسترسی به ابزار و مکان های مناسب برای خودکشی. 
 یکی از اعضای خانواده. 

ً
 آگاه شدن از مرگ شخصی از طریق خودکشی، مخصوصا

 بیماری های مزمن و معلولیت ها.
 عدم دسترسی به خدمات سالمت روان. 

 عوامل محافظ 
 ارتباط موثر با دوستان، خانواده، جامعه و موسسات اجتماعی. 

 مهارت های زندگی )شامل مهارت های مقابله ای و حل مساله،  توانایی سازگاری 
 .) با تغییر

 داشتن اعتماد به نفس. 
 هدفمندی و داشتن معنا در زندگی. 

 داشتن باورهای فرهنگی، مذهبی و فردی که رفتار خودکشی را منع می کنند. 

 دسترسی به خدمات موثر سالمت روان. 
 عوامل تشدید کننده خطر خودکشی

عوامل تشدید کننده،  رویدادهای استرس زایی هستند که در افراد آسیب پذیر 
می توانند به عنوان عامل ایجادکننده بحران خودکشی عمل کنند. مانند موارد زیر:

 پایان دادن به یک رابطه یا ازدواج. 
 مرگ فردی محبوب یا یک عزیز. 

 دستگیر شدن. 
     مشکالت مالی. 

در صورت مشاهده نشانه های هشدار در اطرافیان تان اقدامات زیر را می توانید 
انجام دهید:

 می توانید در یک فضای خصوصی با فرد صحبت و نگرانی خود را به او ابراز کنید و به 
طور جدی و بدون قضاوت به حرف های او گوش دهید. 

 در صورت وجود افکار خودکشی او را تشویق کنید تا با فرد قابل اعتمادی مانند 
والدین یا دیگر افراد قابل اعتماد خانواده با یک متخصص صحبت کنید. 

 از حمایت های فوری 
ً
 اگر او به طور جدی قصد آسیب زدن به خود را دارد حتما

خدمات سالمت مانند مراکز درمانی یا مشاوره کمک بگیرید و به هیچ عنوان وی 
را تنها نگذارید. 

بازیگر  می توانید  شما  و  است  پیشگیری  قابل  خودکشی  این که  خوب  خبر  اما   
کلیدی آن باشید. 

علل بروز خودکشی و راه های پیشگیری از آن

سرهنگ دوم شهربانو 
بهروزیان 

رئیس اداره مشاوره 
و مددکاری اجتماعی 

معاونت اجتماعی

آموزان  دانش  اعزام  و  علمی  المپیادهای  برگزاری 
ملی  مرکز  وظایف  از  یکی  جهانی  مسابقات  به  جوان 
استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان وزارت 
آموزش و پرورش است اما متاسفانه تبدیل سازمان 
ملی استعدادهای درخشان به مرکز ملی استعدادهای 
از  بسیاری  تا  شده  باعث  قبل  سال های  در  درخشان 

ماموریت های این نهاد به سختی انجام شود. 
اعتبارات،  زیادی روی جذب  تاثیر  این رویکرد ناصواب 
افراد سازمانی و ساختار سازمان می گذارد، به طوری که 
مدارس استعداهای درخشان هم دچار افت شدیدی 
در  ضعیف  نتایج  کسب  وضعیت  این  با  می شوند. 

المپیادها موضوعی دور از انتظار نیست که به واقعیت 
پیوست. 

احیاء سازمان ملی  امسال خوشبختانه دوباره شاهد 
این  امیدواریم  که  هستیم  درخشان  استعدادهای 
اتفاق میمون و مبارک باعث تخصیص اعتبار و بودجه 
الزم و برخورداری از ساختار سازمانی مناسب و رسیدگی 
همچنین  و  جوان  پژوهان  دانش  به  بیشتر  و  بهتر 
تقویت جایگاه مدارس استعدادهای درخشان شود . 

پرورش  ملی  سازمان  طرف  از  که  نانو  المپیاد  در 
نظر  زیر  و  شود  نمی  برگزار  درخشان  استعدادهای 
ستاد نانو است در سنوات اخیر دانش آموزان استان 

المپیاد  در  اند.   شده  مدال  کسب  به  موفق  بوشهر 
نظر  زیر  که  بازشناختی  پزشکی  و  بنیادی  سلول های 
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان می باشد 
امتیازات  آموزان  دانش  برای  و  دارد  باالتری  جایگاه  و 
یک  پیش  سال  دو  استان  آموزان  دانش  دارد  خوبی 
مدال برنز و در سال گذشته موفق به کسب یک مدال 
سه  منتظر  هم  امسال  و  شدند  برنز  مدال  یک  و  طال 

مدال هستیم. 
امسال  ریاضی  و  شیمی  و  شناسی  زیست  المپیاد  در 
خیلی به مدال نزدیک شدند ولی متاسفانه هر کدام از 

دانش آموزان یک تست کم آوردند. 

پرورش  و  آموزش  اداره 
استعدادهای درخشان استان 
اساتید  از  استفاده  با  بوشهر 

این  در  کشوری  و  جهانی  مدال های  صاحب  و  مجرب 
سه سال در رشته های زیست شناسی،  شیمی،  ریاضی 
و کامپیوتر و سلول های بنیادی دوره های بلند مدتی را 
آن کسب مدال در رشته  انجام داده است  که نتیجه 
سلول های بنیادی در سه سال اخیر است و امیدواریم 
با تغییر فرهنگ خانواده ها و دانش آموزان و حمایت 
سازمان های دیگر بتوانیم در رشته های بیشتر و تعداد 
بیشتری از دانش آموزان موفق به کسب مدال گردند. 

یادداشت

یادداشت

تالش استعدادهای درخشان بوشهر برای کسب مدال های علمی 

دکتر کاوه امیری

رئیس اداره 
استعدادهای درخشان 
و دانش پژوهان جوان 

استان بوشهر

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

و  اراضی  ثبتی   وضعیت   تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   139860324008000386 شماره  رای  برابر 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شبانکاره تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای 
ابوذر خضری نژاد، فرزند محمد به شماره شناسنامه 605 صادره از دشتستان به شماره ملی 6109822175 
در ششدانگ یک قطعه زمين مزروعی به مساحت 52 /37729 مترمربع، پالک 1105 فرعی از 7358  
واقع در بخش سه شبانکاره قریه دهداران  اصلی  از پالک89 /7358  اصلی مفروز و مجزی شده 

سفلی خریداری از مالک رسمی محرزگردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
 بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 15 /9 /99     -   تاریخ انتشار نوبت دوم :30 /9 /99   

شکراهلل سعادتی ، رئیس واحد ثبتی شبانکاره

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر

با  بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
بیان این که تابستان امسال در تامین آب آشامیدنی 
شد  انجام  روستاها  و  شهرها  در  مهمی  اقدامات 
گفت: در آخرین تابستان قرن ۱۴ شمسی به سبب 
آب  تامین  در  کرونایی  شرایط  و  هوا  دمای  افزایش 
در  پایداری  آب  و  انجام  مهمی  اقدامات  آشامیدنی 
روستاها و شهرها به مشترکان عرضه شد. در حالی 
دیگر  از  بوشهر  استان  آشامیدنی  آب  درصد   ۸۰ که 
استان ها تامین می شود ولی با توسعه زیرساخت ها 
با  تابستان  و فاضالب،  آب  کارکنان شرکت  و تالش 
کمترین مشکل سپری شد و رضایت مندی مردم در 

پی داشت.
با اشاره به  به گزارش جام جم عبدالحمید حمزه پور 
ح های  طر اجرای  برای  ریال  میلیارد   ۲۳۰۰ تخصیص 
خرید  برای  کرد:  تصریح  بوشهر  استان  در  آبرسانی 
تضمینی آب ۲۳۰ میلیارد تومان دریافت شد که نقش 
مهمی در تسریع اجرای آب شیرین کن های در دست 

اجرا داشت.
گران  را  بوشهر  استان  شده  تمام  آب  قیمت  وی، 
منابع  درصد   ۶۰ این که  سبب  به  افزود:  و  دانست 
و  کهگیلویه  در  کوثر  آبرسانی  خط  از  آشامیدنی  آب 
آبرسانی کازرون، ۱۰ درصد  بویراحمد، ۲۰ درصد از خط 
داخلی  چاه های  از  بقیه  و  شیرین کن ها  آب  از  هم 
بسیار  آب ها  این  شده  تمام  قیمت  می شود  تامین 

باالست.
با  بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
اشاره به در مدار بودن آب شیرین کن های بوشهر و 
کنگان افزود: هر مترمکعب آب تولیدی این پروژه ها 
۱۱ هزار تا ۱۵ هزار تومان است و ساالنه ۱۴۵ میلیارد 
آب شیرین کن ها  این  از  تضمینی  خرید  برای  تومان 

پرداخت می شود.
آشامیدنی  آب  تولید  هزینه  میانگین   ، حمزه پور
بیست  یک  گفت:  است  تومان   ۶۰۰ مترمکعب  هر 
مشترکان  از  آب  شده  تمام  قیمت  هزینه  پنجم  و 

دریافت می شود.
وی، از افزایش تولید آب از آب شیرین کن بوشهر خبر 
آب شیرین کن  تولید  ظرفیت  کرد:  خاطرنشان  و  داد 
بوشهر از ۱۰ هزار متر مکعب در شبانه روز امسال با 
افزایش بیش از ۲ برابری به ۲۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب 

رسید.
با  بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
نوار  مترمکعبی   ۶۰۰ آب شیرین کن  افتتاح  به  اشاره 
ساحلی دشتی افزود: با افتتاح این پروژه مشکالت 
روستاهای ساحلی دشتی برطرف شد و در این راستا 
اقدامات مهمی در بازسازی و تجهیز چاه ها، نوسازی 
خطوط انتقال آب و توسعه ایستگاه ها انجام شد تا 

مردم در تابستان دارای آبی پایدار شوند.
تامین  وظیفه  شرکت  این  این که  بیان  با  حمزه پور 

آب خانه باغ ها و اراضی کشاورزی را ندارد تصریح کرد: 
از  را  آب مورد نیاز خود  باید  صاحبان این خانه باغ ها 

دیگر راه ها تامین کنند.
استان  در  باغ  خانه   ۲۲۰۰ آب  انشعاب  قطع  از  وی 
آب  انشعاب  قطع  کرد:  تاکید  و  داد  خبر  بوشهر 

غیرمجاز در شهرها و روستاها ادامه دارد.
بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
هزار   ۳۵ شیرین کن  آب  پروژه  اجرای  به  اشاره  با 
این  افتتاح  با  کرد:  خاطرنشان  بوشهر  مترمکعبی 
افزایش  درصد   ۷۰ بوشهر  پایدار  آب  تامین  پروژه 

می یابد .
هزار   ۲۸ شیرین کن  آب  پروژه  اجرای  به  حمزه پور 
کرد:  بیان  و  پرداخت  جم  به  سیراف  مترمکعبی 
هزار   ۳۵ شیرین کن  آب  و  پروژه  این  نخست  فاز 
مترمکعب بوشهر تا قبل از تابستان ۱۴۰۰ وارد مدار 

تولید می شود.
وی، با بیان این که سرمایه گذاری پروژه آب شیرین کن 
شده  انتخاب  برازجان  مختص  مترمکعبی  هزار   ۱۷
و  شهرها  مختلف  نقاط  در  اکنون  گفت:  است 
که  اجراست  حال  در  شیرین کن  آب  ح  طر روستاها 
آب این استان برطرف  آن مشکل تامین  با تکمیل 

می شود.
از  بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
آب  اجرای  برای  تومانی  میلیارد   ۱۰۰۰ سرمایه گذاری 
شیرین کن به ظرفیت ۱۲۰ هزار مترمکعب در استان 
خبر داد و تصریح کرد: با افتتاح این پروژه ها نگرانی 

مردم در تامین آب برطرف می شود.
ج شدن نوبت بندی توزیع  حمزه پور با اشاره به خار
آینده  سال  گفت:  بوشهر  شهر  جنوبی  نقاط  در  آب 
پروژه های  اجرای  با  بوشهر  شهر  مرکزی  مناطق 

ج می شود. مختلف از نوبت بندی خار
وی، از اجرای ۱۰ مجتمع آبرسانی روستایی در استان 
هستند  فعال  مجتمع ها  این  کرد:  تاکید  و  داد  خبر 
که با تکمیل آنها نقش مهمی در تامین پایداری آب 

روستاهای استان بوشهر دارد.
بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
و  گناوه  بوشهر،  شهر  سه  در  فاضالب  ح  طر اجرای 
این  کرد:  خاطرنشان  و  داد  قرار  اشاره  مورد  را  دیلم 
پروژه ها دارای بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی و 

مردم از خدمات آن بهره مند هستند.
حمزه پور بازسازی تصفیه خانه فاضالب بوشهر را مورد 
تصفیه خانه  درصد   ۴۰ اکنون  افزود:  و  داد  قرار  اشاره 

فاضالب بوشهر ۱۰۰ درصد بازسازی شده است.

بانک قرض الحسنه مهر ایران در چارچوب طرح کاالکارت،  این امکان را به شما می دهد 
که درآمد فردای خود را امروز هزینه کنید. 

به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی بانک مهر ایران،  طرح کاالکارت این بانک 
به  نیاز  بدون  می توانید  شما  است.  شده  ارائه  مشتریان  خرید  قدرت  افزایش  با 
سپرده گذاری،  نسبت به دریافت کاالکارت تا سقف ۲۰ میلیون تومان اقدام کرده و از 
فروشگاه های متعدد در سراسر کشور اقالم مورد نیاز خود را خریدرای کنید.   گفتنی 
آن ها  و دامنه  ایران هستند  بانک مهر  قرارداد  است فروشگاه های مختلفی طرف 
را در بر می گیرد. لیست این  از فروشگاه لوازم خانگی و تلفن همراه تا پوشاک و… 
فروشگاه ها از طریق وب سایت بانک مهر ایران به آدرس qmb. ir و در صفحه مربوط به 

طرح کاالکارت قابل مشاهده است. 
* چرا کاالکارت بانک مهر ایران؟

کارت اعتباری از سوی بانک های مختلف ارائه می شود،  اما مزیت کاالکارت بانک مهر 
ایران نسبت به طرح های مشابه این است که مشمول دریافت سود نمی شود. از 
آنجایی که بانک مهر ایران بانک تخصصی قرض الحسنه بوده و تمام طرح های اعتباری 
آن نیز بر اساس این عقد اجرا می شود،  کاال کارت نیز همچون سایر طرح های این بانک 
مشمول دریافت سود نبوده و تنها کارمزدی به آن تعلق می گیرد که حداکثر ۴ درصد 
است.  دریافت اقساط کاالکارت یک ماه پس از صدور کارت آغاز می شود. همچنین 
تعداد اقساط بین ۶ تا ۱۲ ماه خواهد بود. در صورتی که مشتری به صورت منظم اقساط 
خود را پرداخت کند،  امکان شارژ مجدد حساب بالفاصله پس از پرداخت اقساط 
تسهیالت قبلی،  برای دفعات زیاد و بدون تشکیل پرونده و ضامن وجود دارد.  نکته 

دیگر این که خرید اقساطی کاال معمواًل با افزایش قیمت کاال همراه می شود،  اما در 
چارچوب طرح کاالکارت،  پذیرندگان قیمت کاال را افزایش نمی دهند. 

* استقبال مردم از کاالکارت
تا پایان آبان،  بیش از ۱۰هزار و ۶۰۰ کاالکارت به مشتریان بانک مهر ایران ارائه شده که 
 به ۱۴۹۰ میلیارد ریال می رسد.  گفتنی است سه استانی که 

ً
مجموع اعتبار آن ها تقریبا

بیشترین استقبال از طرح کاالکارت را داشته و از نظر تعداد و مبلغ باالترین کاالکارت 
دریافتی را داشته اند،  کرمانشاه،  خراسان رضوی و خوزستان هستند. 

مراجعه  ایران  مهر  بانک  شعب  از  یکی  به  است  کافی  تنها  کاالکارت  دریافت  برای 
کرده و پس از تشکیل پرونده،  کاالکارت خود را دریافت کنید. مرحله بعد مراجعه به 
فروشگاه های طرف قرارداد بانک و خرید کاالست. پس از یک ماه اقساط شما آغاز 

می شود. 

ح کاالکارت بانک مهر ایران؛ با طر

درآمد فردای تان را امروز هزینه کنید
ح شد؛ در نشست خبری مدیرعامل آبفای استان مطر

ح های آبرسانی  جذب ۲۳۰میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طر
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فــــــــوالد دلی که آه، نرمش نکند        
یا ناله دلسوخته گرمش نکند

طوقی ز جفا فکنده بر گردن خویش       
امام خمینی - رهآزار دلم، دچــار شرمش نکند

یع یکی از نعمات خداوند ؛ در پی فضاسازی های مغرضانه اخیر در خصوص توز

 روستای »نظرآقا«،  پیشرو در توسعه، عمران و آبادانی 
مهد  آفتاب،   و  نخل  سرزمین  زیراه،   دهستان  مرکز  نظرآقا؛  بزرگ  روستای 
توسعه فرهنگ،  علوم اسالمی و قرآنی،  با جمعیتی در حدود ۳۰۰۰ نفر و ۷۰۰ 
خیز  زر  استان  دشتستان  شهرستان  سعدآباد،   بخش  در  ساکن  خانوار 
مهربان،  سخاوتمند،   مومن،   مردمی  دارای  این  است.  گردیده  واقع  بوشهر 
،  دوستدار  ،  نخلدار ،  کشاورز ،  تالشگر شهید پرور و همیشه در صحنه،  ایثارگر
قرآنی  وعلوم  اسالمی  فرهنگ  ترویج  و  توسعه  امر  در  ساعی  و  بیت)ع(  اهل 
است. شغل اکثر اهالی کشاورزی و نخلداری است که در حدود ۲۲۰ هزار اصله 

نخل در روستا وجود دارد. 
در  که  نحوی  به  است  ویژه ای  و  مهم  جغرافیایی  موقعیت  دارای  روستا  این 
به  سعدآباد  بخش  شهرهای  و  روستاها  مرور  و  عبور  و  تالقی  محل  و  مرکز 
مرکز شهرستان- شهربرازجان- قرار گرفته و نزدیک ترین راه و مسیر ارتباطی 
وجه  موجب  امر  همین  و  می گذرد  روستا  این  وسط  از  شهرستان  به  بخش 
،  توسعه،  سرزندگی و امید و دلیل بیشتر ساکنان برای زندگی و ماندن  تمایز

در روستا شده است. 
اهالی با فرهنگ و مومن نظرآقا در طول دوران انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی 
شوق  و  شور    ، افتخار با  انقالب  وقایع  و  صحنه ها  تمامی  در  تکلیف،   به  بنا 
،  ده ها جانباز و ایثارگر و یک  حاضر شده و با تقدیم و اهدای ۱۲ شهید گرانقدر
و  امام  انقالب،   آرمان های  به  مطلوب  نحو  به  را  خویش  وظیفه  و  دین  آزاده 

رهبری ادا نموده اند. 
و  تالش  همت،  و  اسالمی  نظام  متعال،  خداوند  عنایات  و  لطف  برکت،   به 
کوشایی مردمان زحمتکش همچنین درایت و توانمندی فرزندان برومند و 
فرهیخته این دیار مهربان،  روستای نظرآقا از دیرباز مهد علم آموزی، توسعه 
فرهنگ و ترویج علوم اسالمی و قرآنی سخاوت و بخشندگی بوده که این امر 
آموزی،   علم  است.  خاص  و  عام  زبانزد  و  نظرآقا  زحمتکش  مردم  افتخارات  از 
تعلیم و تعلم و فراگیری علوم قرآنی از اوایل قرن حاضر و به صورت سنتی با 
ایجاد مکتب خانه و سپس با احداث نخستین مدرسه روستا به نام دبستان 
آغاز و در اوایل پیروزی انقالب اسالمی با راه اندازی و احداث مدارس  رودکی 
جدید در مقاطع سه گانه و برای تحصیل دختران و پسران از توسعه بیشتری 

برخوردار گردید. 
دهیاری  تاسیس  و  تاکنون  انقالب  پیروزی  بدو  از  اسالمی  شورای  تشکیل  با 
در سال ۱۳۸۲ و ایجاد مدیریت یکپارچه، منظم و متناسب سازی و هماهنگی 
امور مدیریتی در روستا همچنین پیگیری مطالبات،  مشکالت و ساماندهی 
با  منظم  ارتباطات  ایجاد  و  موجود  توانمندی های  و   قابلیت ها،  ظرفیت ها،  
  ، پایدار توسعه  مسیر  و  طریق  طی  در  بنیادین  و  اساسی  قدم های  مسئوالن 
آبادانی روستا برداشته شد. الزم به توضیح  پیشرفت همه جانبه و عمران و 
است که تمامی پیشرفت ها و ایجاد امکانات و توسعه روستا حاصل زحمات 
و تالش های صادقانه فرزندان برومند روستا و در صحنه بودن مردم،  تقویت 
روحیه تعامل و همکاری مردم و تعامل و همدلی با مسئوالن امر می باشد. 
موجب بسی افتخار و مباهات است که فرزندان دانا،  توانمند و متعهد این 
تربیت،  آن  حاصل  و  بوده  پیشقدم  دانشگاه ها  در  علم  تحصیل  در  روستا 
پرورش و حضور چندین پزشک،  استاد دانشگاه،  روحانی، مدیران تراز اول 

در سطح ملی، استانی و... بوده است. 
با  و  پیگیر  متعهد،  مردمی  وجود  شکرانه  به  و  وظیفه  حسب  مجال،  این  در 
امکانات،  اهم  به  روستا،   این  در  اسالمی  نظام  ارزشمند  خدمات  و  پشتکار 

داشته ها و مولفه های توسعه و پیشرفت در نظرآقا می پردازم:
 ، گاز کشی  لوله  سیستم  آشامیدنی،  آب  شبکه  برق،   شبکه  دارای  روستا   

مخابرات و تلفن خانگی است. 
 دارای شورای اسالمی و دهیاری تمام وقت است. 

و  شهرستان  مرکز  بخش،  مرکز  تا  روستا  خروجی  و  ورودی  در  آسفالته  راه   
روستاهای اطراف وجود دارد. 

  به همت دهیاری و شورای اسالمی و همکاری مردم روستا اکثر کوچه ها و 
معابر موجود زیرسازی و آسفالت شده اند. 

و  اول  متوسطه  دبستان،   مقاطع  در  پسرانه  و  دخترانه  مدارس  دارای    
متوسطه دوم و هنرستان کار و دانش است. 

  مهدکودک و مراکز پیش دبستانی در آن وجود دارد. 
  پل بزرگ و راهبردی نظرآقا بر روی رودخانه دالکی با طول حدود ۳۰۰ متر به 

اتصال  موجب  که  شده  احداث  کشور  روستایی  منفرد  پل  بزرگ ترین  عنوان 
ترین مسیر  کوتاه  و  برازجان  به  نظرآقا  ارتباط جاده و محور مواصالتی مهم  و 
مواصالتی  مسیر  و  پل  همین  است.  گردیده  شهرستان  به  بخش  ارتباطی 
گاهی در شرایطی خاص مانند جاری شدن سیل تبدیل به جاده و محور بین 

شهری و بین استانی می گردد. 
- دارای بزرگترین و مجهزترین ساختمان احداثی دهیاری های استان است. 

پوشش  تحت  با  نظرآقا  درمانی  بهداشتی  درمانگاه  یا  سالمت  جامع  مرکز   -
داشتن و ارائه خدمات بهداشتی پزشکی به اکثر روستاهای بخش سعدآباد 
یکی از امکانات خوب و ماندگار روستاست. این درمانگاه در سال های اولیه 
پیروزی انقالب و از اولین درمانگاه های روستایی در استان بوشهر بود که با 

پیگیری های مستمر مسئوالن وقت ومردم روستا احداث گردید. 
مشغول  روستا  چند  خدماتی  و  امنیتی  پوشش  با  نظرآقا  انتظامی  -پاسگاه 

فعالیت است. 
  دارای پایگاه مقاومت بسیج برادران به نام سلمان فارسی و خواهران است 

که از بدو پیروزی انقالب اسالمی دایر گردیده است. 
در  مستمر  فعالیت  دهه  یک  از  بیش  که  بود  صادرات  بانک  شعبه  دارای   
روستا داشت و در راستای سیاست های کلی بانک مرکزی مبنی بر جمع آوری 

و تعطیل شعبات روستاها، درحال حاضر تعطیل گردیده است. 
  روستا دارای شعبه فعال پست بانک و دستگاه خودپرداز یا ATM است. 

  دارای شعبه بانک قرض الحسنه به نام حضرت سجاد)ع( است که از بدو 
پیروزی انقالب تاکنون فعال بوده و نقش بسزایی در کمک و همیاری به مردم 

و حل مشکالت آنان ایفا نموده است. 
ح  هادی روستایی در معابر روستا اجرا شده که از نخستین   در چند مرحله، طر
،  توسط جهادسازندگی در نظرآقا  ح هادی در استان بوشهر پروژه های اجرای طر
اجرا شده که احداث خیابان های امام خمینی)ره( و بسیج حاصل این اقدام 
بوده و در حال حاضر از این حیث و با تالش دهیاری و همکاری مردم و بنیاد 
مسکن،  ورودی و خروجی روستا به طول حدود ۱۲۰۰ متر طول در عرض ۲۵ متر 

بلوار احداث گردیده است. 
- دارای دو باب مسجد البته قدیمی،  فرسوده و در حال بازسازی،  چندحسینیه 
)ع( و حسینیه بزرگ ابوالفضل  قدیمی و حسینیه تازه تاسیس امام محمدباقر
بحث  در  مردم  بخشندگی  و  کرم  سخاوت،   حاصل  آنها  احداث  که  است  )ع( 
و  غالمیان  شهیدان  معظم  خانواده های  ارزشمند  همکاری  و  زکات  پرداخت 

مرحوم بنافی است.  
منظم  صورت  به  و  پیش  سال   ۴۰ حدود  از  و  مردم  وافر  عالقه  به  توجه  با   
همت  به  و  دایر  روستا  در  اسالمی  علوم  مفاهیم  و  قرآن  آموزش  کالس های 
فرزندان مومن روستا خصوصا جناب آقای رحمانی فرد و خانواده محترم وی 
سطح  در  اولین ها  جزو  که  نظرآقا  قرآن  خانه  روستا،   دوستان  قرآن  سایر  و 
آن پرورش  افتتاح شد حاصل  و  احداث  گذشته  استان است،  در سال های 
استعدادها و هدایت نسل جوان وخردسال به سمت علوم قرآنی همچنین 

ترویج علوم اسالمی و فرهنگ قرآنی درسطح بخش،  شهرستان و استان بوده 
و تا کنون اکثر فرزندان روستا و دیگرنقاط را با قرآن مانوس و صدها حافظ کل 

قرآن و حافظ چند جزء را تربیت  نموده و به جامعه ارزانی داشته است. 
در  دانشگاه  تنها  عنوان  به  نظرآقا  وحدیث  قرآنی  علوم  مجازی  دانشگاه   
این عرصه در استان بوشهر با احداث ساختمان و سالن اجتماعات بزرگ و 
توسعه خانه قرآن نظرآقا احداث گردیده که در مقاطع تحصیلی تا کارشناسی 
ارشد ساالنه دانشجو می پذیرد و هم اکنون دانشجویان زیادی از اقصی نقاط 
کشور در این دانشگاه مجازی مشغول تحصیل علوم قرآنی و حدیث هستند. 
زمین  و  سالنی  فوتبال  مصنوعی  چمن  زمین  ورزشی،   بزرگ  سالن  دارای   

فوتبال است. 
 دارای جداول آبیاری بتنی درجه ۲ و ۳ برای توسعه نخیالت و بخش کشاورزی 

است. 
 دارای چندین سردخانه و کارگاه های بسته بندی خرماست. 

 خانه بهداشت روستا دارای قدمت چند دهه و از اولین خانه های بهداشت 
احداثی استان می باشد. 

 دارای سالن چند منظوره برگزاری مراسمات و مجالس مذهبی و ملی است. 
  دارای ساختمان گلزار شهدا در محل آرامستان روستاست. 

المهدی)عج(،  اباصالح  هیئت  نظیر  فعال  مذهبی  هیئت های  -دارای 
این  روستاست.  درسطح  سیدالشهداء  خوانی  تعزیه  هیئت  و  ابوالفضل)ع( 
یادواره های  و  مذهبی  و  ملی  مراسمات  مشتاقان  حضور  با  ساالنه  هیئت ها 

شهدا رابا شکوه فراوان برگزار می کنند. 
محترم  خانواده های  مدیریت  با  نظرآقا  سیدالشهدای  خوانی  تعزیه  هیئت   
رزمجو که از برترین و باسابقه ترین ها در استان است،  هرساله مراسم و آئین 
تعزیه را در روستا برگزار و میزبان هزاران شیفته اباعبداهلل در روز عاشوراست. 

قدمت اجرای تعزیه در نظرآقا به بیش از 70 سال برمی گردد. 
 دارای دو حلقه چاه بزرگ کشاورزی است که در جهت رفع مشکل کم آبی و 

بهبود وضعیت آبدهی نخیالت روستا فعالیت می کند. 
. است    .  .  دارای ده ها باب مغازه در رسته های گوناگون،  ۳ باب نانوایی و 

که خدمات رسانی خوبی به مردم نظرآقا و روستاهای همجوار ارائه می دهند. 
  دارای دو باب پارک محله ای کوچک با اندک وسایل مختص بازی کودکان 
است. همچنین دارای چندین میدان در محل تقاطع خیابان اصلی و مرکزی 
روستا با خیابان ها و معابر فرعی است که نقش مهمی در ایمنی عبور و مرور 

در روستا ایفا می کند. 
تیم های  و  باشگاه  نظیر  آقایان  و  خانم ها  ورزشی  باشگاه  چندین  دارای   

فوتبال آزادی، امید،  کارگر و ... است.
پرترافیک  جاده  روشنایی  ح  طر اجرای  زیربنایی،   و  مهم  پروژه های  از  یکی    
تسهیل  در  مهمی  نقش  که  نظرآقاست  بزرگ  پل  بعداز  تا  برازجان  به  نظرآقا 

عبور و مرور در این محور ایفا می کند.  
ع و نخیالت همچنین دارای دو دهنه پل   احداث جاده های متعدد بین مزار

در مسیر قدمگاه ۱۴ معصوم،  نخیالت و زمین های کشاورزی پشت رودخانه 
ح و پروژه عمرانی،  خدماتی، فرهنگی،   فصلی واقع در شرق روستا و ده ها طر

اجتماعی و... است. 
احساس  و  زحمات  تالش ها،  حاصل  که  فوق  امکانات  وجود  با  الحمدهلل   
مسئولیت و تعهد مسئوالن روستا و فرزندان این دیار و همکاری ارزشمند 
اسالمی  نظام  و  شهدا  خون  برکت  به  و  ملی  و  استان  سطح  در  مقامات 
است، مردم در محیطی  توسعه یافته، زیبا،  با امنیت عالی،  خوب و با صفا و 

 . صمیمیت زندگی و روزگار را سپری می کنند. خدارا شکر
  الزم به توضیح است که مردم مومن این دیار مفتخرند با توجه به مرکزیت 
تاریخ در کمال احترام، صفا و  این روستا در بین روستاهای همجوار درطول 
با مردم عزیز و ساکنان روستاها  کامل  روح تعامل و همکاری  با  و  صمیمت 
روحیه  و  همزبانی  و  همدلی  با  همیشه  و  کرده  زندگی  همجوار  شهرهای  و 
و  امکانات  تمامی  که  نحوی  به  اند.  بوده  آنان  همدم  و  یاریگر  سخاوتمندی 
داشته های موجود در روستا مورد استفاده و بهره برداری اهالی محترم همه 

روستاهای همجوار قرار می گیرد.  
و اینک در پایان نگارش این سطور و به بهانه فضا سازی های مغرضانه اخیر 
ازنعمات خداوند متعال و محصول بادمجان  در خصوص بحث اهدای یکی 
یک کشاورز سخاوتمند به مردم و ایجاد سوء ظن و شائبه های فراوان نسبت 

به موضوع،  معروض می دارم:
 مردم سخاوتمند، مهربان و مومن دیار مهربانی ها نظرآقای بزرگ الحمدهلل از 
وضع و تمکن مالی خوبی برخوردارند و زیر سایه حضرت حق زندگی می کنند، 
دارای دلی ساده ولی صادق هستند، شاکرند و قدردان داشته ها و امیدوارند 
نیکوکاری،   بحث  در  و  هستند  احسان  و  لطف  و  کرم  دارای    . بهتر فردایی  به 
و  عام  زبانزد  صالح  عمل  و  همنوع  به  یاری  و  همدلی  بخشندگی،   سخاوت، 
خاص اند. کمک های مالی و مادی این مردم در زمان جنگ و اتفاقات طبیعی 
موید این ادعاست. اکثر امکانات مادی ومعنوی موجود در روستا که اشاره 
خدا،  درراه  اموال  وقف  بخشندگی،  سخاوت،  روحیه  به  توجه  با  همه  گردید 
همدلی و همکاری و اعتقاد به باقیات صالحات اهالی و ساکنان اجرا و انجام 

گردیده است. 
مردم  این  نموده اند  تصور  مجازی  فضای  سطح  در  عده ای  که  نیست  چنین 
هم  نعمت  همین  شاکر  که  هرچند  نه،  باشند،  بادمجان  چندکیلو  محتاج 

هستند. 
نیت و نفس انجام عمل فوق،  نیک،  صالح و ارزشمند بوده است. 

افراد  از  همگی  بادمجان  اهدای  به  مربوط  منتشره  تصاویر  در  حاضر  افراد 
آنان جز خدمت به خلق چیز  که هدف  ،  مومن و مردم دار هستند  کار نیکو 
دیگری نبوده است. هرچند می شد با تدبیر بهتر و به منظور عدم دادن بهانه 
و فرصت به برخی کاربران محترم در فضای مجازی، کار نیک و پسندیده را بهتر 

و زیباتر انجام داد. 
حجت االسالم کشاورز امام جمعه محترم و محبوب شهر سعدآباد به عنوان 
مردمی ترین،  صادق ترین و معتمدترین شخص و روحانی در منطقه هستند 
سطح  در  مومن  اهالی  همه  اعتماد  و  تایید  مورد  ایشان  رفتار  و  سلوک  که 
بخش خصوصا روستای نظرآقا می باشد. بسیجیان متعهد روستا که همیشه 
بحث  در  خصوصا  و  هستند  و  بوده  مردم  یاریگر  مختلف  صحنه های  در  و 
آنان برای گندزدایی اماکن و در سطح  شیوع بیماری کرونا اقدامات ارزشمند 
بسته های  مرحله  چندین  توزیع  و  تهیه  همچنین  نوبت  چندین  در  روستا 
ح کمک های مومنانه و معیشتی حاوی روغن، برنج،  مواد غذایی در قالب طر
غ،  حبوبات و. . . . بین نیازمندان روستا تقسیم کرده اند، ماندگار و جاودان  مر
است. عضو محترم شورای اسالمی روستا نیز از فرهنگیان نامدار و خوشنام 
و از فرهیختگان ارجمند روستا هستند که خدمات بزرگی در بخش آموزش و 

پرورش منطقه و استان داشته اند. 
نظرآقای  آفتاب،   و  نخل  سرزمین  باصفای  مردم  که  می گردم  متذکر  پایان  در 
بزرگ و مرکز دهستان زیراه از اقدام آن کشاورز محترمی که بخشی از محصول 
تشکر  و  تقدیر  گذاشت  نیازمندان  اختیار  در  سخاوت  و  لطف  با  را  خویش 

می کنند. 
به  ویاری  کمک  طریق  طی  در  همگی  روزافزون  توفیق  شاهد  که  است  امید 

همنوعان و عدم فراموش کردن نیازمندان باشیم. 
خداوند سایه شوم این بیماری مهلک را نیز هرچه سریع تر از سر بشریت پاک 

نماید. 
والسالم. 
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