
روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

بسته حمایتی از آسیب دیدگان شیوع کرونا تشریح شد 30خرداد؛ زمان برگزاری آزمون استخدامی ثبت اسناد و امالک 

www.daneshpayam.ir
www.jamejamdaily.ir

کارگران؛ 
مجاهدان خط مقدم 

اقتصادی

همکاری برای 
حفاظت از میراث 

2فرهنگی 2

2

بوشهر

Wednesday - 2020 Apr  29  |   5647 شــماره   - بیســتم  ســال   | صفحــه   4  |  1441 رمضــان   5  |  1399 اردیبهشــت   10 چهارشــنبه 

2

پیام تبریک رئیس شورای اسالمی شهرستان دشتستان به مناسبت 9 اردیبهشت روز شوراها 
را به شرح زیر می خوانید:

فرارسیدن نهم اردیبهشت سالروز ملی تشکیل شوراهای اسالمی شهر و روستا را به همه همکاران خودم که با 
وظیفه شناسی و توجه به اصل دانش محوری در حل مشکالت شهرستان، بخش ها، شهرها و روستاها باکفایت 
و درایت برای نیل به جامعه شهروندمدار تالش شبانه روزی می نمایند تبریک، تهنیت و شادباش می گویم۰با 
امید به اینکه به حول وقوه الهی ومشارکت، همت، همراهی و هم افزایی بسیارخوب مردم و مسئولین روز به 
روز این نهاد مردمی بالنده تر و با تجربه تر از پیش در جهت ارائه خدمت خالصانه و بی منت و تصمیم گیری 
در حوزه وظایف و اختیارات گام بردارند۰ اینجانب با تبریک مجدد و تقدیر و تکریم از تالش ارزنده و همراهی 
ارزشمند تمامی روسا و اعضای شوراهای اسالمی شهرها، بخش ها و روستاهای شهرستان دشتستان، معروض 
می دارد در این مدت و فرصت اندک خدمتگزاری و خادمی شما در سمت ریاست شورای اسالمی شهرستان 
دشتستان علی رغم وجود اتفاقات،فرازونشیب ها و حوادث مهم در سطح منطقه و ملی بخصوص پیامد بروز و 
شیوع بیماری منحوس کرونا که طبیعتاً موجب اخالل و کندی در روند اجرای امور و گاهی توقف برنامه های 
عادی شده ولی با اتکال به خداوند متعال و پشتیبانی عمومی و تعامل ارزشمند مسئولین ومدیران استانی، 
شهرستان و بخش ها چه به صورت مستقیم و چه درحاشیه جلسات و برنامه های مختلف نسبت به پیگیری 
مطالبات و خواسته های مردم فهیم دشتستان در حوزه های مختلف شهری و روستایی  از 
جمله پیگیری استقرار فرمانداری ویژه دشتستان در سفر معاون اول رئیس جمهور 
به استان، درخواست تسریع در پروژه های احداث آبشیرین کن شهرهای 
سطح شهرستان، درخواست تسریع در احداث اماکن ورزشی مانند سالن 
اماکن ورزشی در بخش های  و تجهیز  تکمیل  و  برازجان  نفری  3هزار 
،پیگیری  ورزشی  پروژه های  و سایر  گانه شهرستان دشتستان   شش 
تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل و تجهیز پروژه های درمانی و 
بهداشتی شهرستان از طریق مسئوالن کشوری  از اهم اقدامات راهبردی 
صورت گرفته است که انتظار می رود بخش مهمی از این مطالبات در سال 
قبولی  وآرزوی  جاری محقق گردد.در پایان ضمن شکرگزاری 
طاعات وعبادات شما در ماه اخالص و بندگی، ماه مبارک 
رمضان از درگاه خداوند منان بابت توفیق خدمتگزاری به 
مردم شریف سطح شهرستان از تالش و همکاری تمامی 

خادمین ملت تشکر و سپاسگزاری می نمایم.

کرامت کشاورز، رئیس شورای اسالمی شهرستان 
دشتستان

 حاکمیت برنامه محوری
 در شـوراهای اسالمی 

تالش با شوق خدمت
عملکرد شورای اسالمی شهرستان "دشتستان" در قاب تماشا
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"وحدتیه"  
پیش  به سوی آبادانی

پیگیری امورات مهم شهرستان در دیدار با استاندار بوشهر

نشست با مدیرکل ثبت احوال استان بوشهرانتخاب هیئت رئیسه شورای اسالمی شهرستان

آیین کلنگ زنی تاسسیات آب شیرین کن در سطح  شهرستان با حضور وزیر نیرو

دیدار با مسئولین شهرستان پیگیری وصول عوارض آالیندگی از امور مالیاتی استان

پیگیری تکمیل طرح های نیمه تمام ورزشی از مدیر کل ورزش و جوانان استانپیگیری مشکالت آموزشی و فرهنگیان از مدیرکل آموزش و پرورش استان

بازدید از ایستگاه های پایش بیماری کرونا با منتخب مردم دشتستان در مجلس

رایزنی با معاون سیاسی استاندار در خصوص مشکالت شهرستان پیگیری استقرار فرمانداری ویژه دشتستان از معاون اول رییس جمهور پیگیری امورات مهم شهرستان در دیدار با استاندار بوشهر

انتخاب هیئت رئیسه شورای اسالمی شهرستان

پیگیری اعتبارات عمرانی شهرداری ها و دهیاری ها از معاون عمرانی استاندار



راهداری؛ سازمانی در خدمت مردم 

 چهار شنبه  10 اردیبهشت    شماره 5647 

ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 

بوشهر

نیروی  از برگزاری آزمون استخدامی  مدیر مرکز آموزش جهاددانشگاهی استان بوشهر 
قراردادی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور توسط مرکز آزمون جهاددانشگاهی خبر داد. 

به گزارش جهاددانشگاهی استان بوشهر، عارفه سلیمی با اعالم این خبر عنوان کرد: آزمون 
استخدامی این سازمان برای جذب 3۰۰ نفر نیرو در تمامی استان ها توسط مرکز آزمون 

جهاددانشگاهی برگزار می شود.

وی افزود: ثبت نام این آزمون از روز شنبه 3۰ فروردین ۱3۹۹ آغاز شده و تا روز ۱۱ اردیبهشت ۱3۹۹ 
ادامه دارد. مدیر اجرایی مرکز آزمون استخدامی جهاد دانشگاهی استان بوشهر اظهار کرد: آزمون 
استخدامی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در تاریخ 3۰ خرداد ۱3۹۹ و به طور همزمان در تمام 
استان ها برگزار می شود. سلیمی خاطرنشان کرد: مرکز آزمون جهاددانشگاهی بوشهر تجربه برگزاری 
موفق آزمون های مشابه را در کارنامه خود دارد و مجری برگزاری آزمون استخدامی دستگاه های 

اجرایی، مشاغل آتش نشانی و همچنین نیروگاه های اتمی که این بار نیز مجری آزمون استخدامی 
نیروی قراردادی در ۶ عنوان شغلی است. شرایط سنی داوطلبان آزمون استخدامی نیروی قراردادی 
سازمان ثبت اسناد و امالک از 2۰ سال تمام تا حداکثر 35 سال تمام است. عالقه مندان می توانند 
 برای دیدن اطالعیه آزمون و دانلود دفترچه آن به سایت مرکز آزمون جهاددانشگاهی به آدرس 

www.hrtc.ir مراجعه کنند.
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خبرخبر

بسته حمایتی از آسیب دیدگان 
شیوع کرونا تشریح شد

تعطیلی  طرح  کشور  در  کرونا  ویروس  شیوع 
بسیاری از واحدهای صنفی را به دنبال داشت. 
بسیاری از فعاالن حوزه های مختلف اقتصادی و 

کسبه روزهای سختی را سپری می نمایند. 
زهرا ماندنیان فرد-خبرنگار جام جم بوشهر: 
مجموعه   همراهی  اعالم  با  برازجان  شهردار 
شهرداری و شورای اسالمی شهر برازجان با طرح 
برازجان  پویش مهربانی گفت: مدیریت شهری 
در راستای رسالت سازمانی و اجتماعی خویش 
و شهروندان عزیز جدا  از جامعه  را  هرگز خود 
نمی داند لذا این شهرداری با هماهنگی نمایندگان 
ارجمند مردم در شورای اسالمی شهر برازجان 
جهت مشارکت در امر خداپسندانه  پویش مهربانی 
تصمیم بر این گرفت که نسبت به معاف نمودن 
مستاجرین دکه های سطح شهر که طرف قرارداد 
این شهرداری هستند اقدام نماید و با صرف نظر 
کردن از اجاره بهای ماه های اسفند ۹۸ و فروردین 
۹۹ کمک کوچکی جهت حمایت از این عزیزان 
داریم  انتظار  افزود:  نماید.محمدحسن محمدی 
مردم برازجان و مالکین محترم در این شهر و 
شهرستان دشتستان با نگاهی مهربانانه در این 
امر خداپسندانه سهیم شوند و با پیوستن به این 
پویش، با نگاه مثبت به مستاجرین که شهروندان 
همین شهر و هموطنان عزیز خودشان هستند 
بنگرند تا ان شااهلل با همدلی و همراهی هم، از 
این بحران فراگیر ملی به سالمت بگذریم شهردار 
برازجان با اشاره به شرایط اجتماعی و اقتصادی 
ناشی از شیوع ویروس کرونا در روزهای پایانی 
سال گذشته و تداوم آن در سال جدید از فراهم 
از  مراجعین  استفاده  برای  الزم  شرایط  آمدن 
تخفیفات عوارض سال جاری با پیشنهاد شهرداری 
و تصویب شورای اسالمی شهر برازجان خبر داد 
تعرفه  تخفیف  از  می توانند  شهروندان  گفت:  و 
عوارض سال جاری تا آخر اردیبهشت ۱3۹۹ بهره 
مند شوند. محمدحسن محمدی افزود: در این 
طرح، شهروندان می توانند جهت صدور، تمدید و 
پایان کار ساختمانی خود پس از بازگشایی ادارات 
در سال ۹۹ به این شهرداری مراجعه کنند زیرا 
این امور تا پایان اردیبهشت سال ۱3۹۹ طبق 

تعرفه سال ۱3۹۸ انجام خواهد شد.

تاسیسات  در  اساسـی  تعمیرات 
»خیرگو« گاز 

تعمیرات اساسی تاسیسات تقویت فشارگازخیرگو 
با هدف افزایش بهره وری و ضریب ایمنی در 

منطقه ده عملیات انتقال گاز آغاز شد.
بیان  با  انتقال گاز  مدیر منطقه ۱۰ عملیات 
اینکه عملیات تعمیرات اساسی، یکی از اقدام 
ایمن  و  پایدار  انتقال  مسیر  در  مهم  های 
گفت:  است  فشار  تقویت  تاسیسات  از  گاز 
تقویت  تاسیسات  اساسی  تعمیرات  عملیات 
الزامات  تمامی  رعایت  با  خیرگو  فشارگاز 
از 2۸  بهداشتی  های  دستورالعمل  و  ایمنی 
تمامی  مشارکت  با  جاری  سال  فروردین 
واحد های عملیاتی آغاز گردید.حمید خدری 
تجهیزات  تعمیرات،  زمانی  بازه  دراین  افزود: 
ی  ها کمپرسور ز ودی گا ر و مسیر مستقردر
تاسیسات، بازرسی و اطمینان ازصحت عملکرد 
قطعات مورد ارزیابی و ایزوله خواهد شد.وی با 
اشاره به مهم ترین اقدامات در انجام این عملیات 
اضافه کرد: اصلی ترین کارهای این تعمیرات 
می توان به تعویض فیلتر، ضخامت سنجی و 
بررسی خوردگی های احتمالی، نشت یابی و 
تمیز کاری صافی مسیرهای ورودی گاز اشاره 
نمود.به گفته مدیر منطقه ۱۰ عملیات انتقال 
گاز، توجه ویژه به حوزه نگهداری و تعمیرات 
یکی از عوامل تعیین کننده برای تحقق بیشتر 
رسالت سازمانی منطقه است.وی با تاکید بر 
ضرورت تکیه بر توان داخلی در شرایط کنونی 
یادآورشد: محدودیت های ناشی از تحریم یک 
فرصت استثنایی برای ماست، چرا که با تکیه 
بر ظرفیت های شرکت های ایرانی و گسترش 
به  نسبت  می توانیم،  دوطرفه  های  همکاری 
تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز خود در 

تعمیرات اساسی اقدام نماییم.

عبداله شیرکوند، مدیر کل تامین اجتماعی استان بوشهر، در پیامی 
به شرح زیر آغاز هفته کارگر را به جامعه کارگری، استان تبریک 

گفت.
کارگران عزیز و شریف کشورمان در اعتالی نام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران- چه در روز های مبارزه انقالبی ملت ایران و چه در 
از هیچ  آن  از  بعد  و چه  دفاع مقدس  طول سال های غرورآفرین 
کوششی دریغ نکرده اند و همان گونه که امام راحل )ره( حیات 
صف  در  همواره  می دانستند؛  کارگر  و  کار  مرهون  را  ملت  یک 
نخست فداکاری و ایثار قرار دارند و عاشقانه ندای امام امت خویش 

را لبیک گفته و می گویند.
هفته کارگر، فرصت مناسبی است برای تجلیل از بزرگمردان و شیر 
زنانی که با اراده ای پوالدین در اعتالی نام ایران عزیز بر بلندای 
قله های افتخار و عزت، گام برداشته و عاشقانه تالش می کنند تا 
شعار ما می توانیم را بار دیگر به گوش بدخواهان و دشمنان قسم 
خورده این مرز پر گهر برسانند. فرصتی برای ارج نهادن به مقام 
شامخ کسانی که رسول گرامی اسالم )ص( بر دستان شان بوسه 

مهر می زد.
خانواده بزرگ تامین اجتماعی ، خدمت به کارگران را افتخار خود 

می داند و قدردان زحمات شبانه روزی این عزیزان است.
بی تردید نقش جامعه شریف کارگران در به حرکت درآوردن چرخ 
های اقتصاد کشور، رونق تولید و نهایتا حفظ استقالل و آزادی ملت 
بزرگ ایران اسالمی، نقشی خطیر است؛ با توجه به شرایط خطیر 
کرونا،  بیماری  تبعات  اعمال شده،  حداکثری  های  تحریم  کشور، 
جامعه  تحریم ها,  از  ناشی  اقتصادی  تبعات  و  غیرمترقبه  حوادث 
کارگری همچون گذشته با تعهد و مجاهدت خالصانه خود, چرخه 
اقتصاد کشور را به تحرک و جنبش واداشته و در سالی که بنا به 
فرمایش رهبر فرزانه انقالب به سال "جهش تولید" نامگذاری شده 

است، راهی می پیماید که فردایی شکوهمند را نوید می دهد.
ماه  مغفرت،  و  رحمت  ماه  ها،  دل  بهار  آغاز  آستانه  در  اینجانب 
مبارک رمضان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان واال مقام کارگر 
و با تقدیر از تالش های شبانه روزی کارگران پر تالش و زحمتکش 
استان، فرا رسیدن هفته کار و کارگر را به کارگران شریف و خانواده 

گرامی آنان تبریک می گویم و سالمتی، سعادت و پیروزی هر چه 
بیش تر آنان را در تمامی مراحل زندگی از خداوند متعال و تحت 

رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، خواستارم.

کارگران؛ مجاهدان خط مقدم اقتصادی

همکاری برای حفاظت از میراث فرهنگی
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی بوشهر از 
تقویت همکاری این یگان با پلیس پیشگیری 

استان خبر داد.
سرهنگ عبدالحمید حقانی در دیدار با رئیس 
به  اشاره  با  بوشهر  استان  پیشگیری  پلیس 
ماموریت های مشترک و کارهای عملیاتی این 
دو واحد گفت : عمده فعالیت کارکنان یگان 
حفاظت میراث فرهنگی عملکرد پیشگیرانه در 
راستای جلوگیری از تخریب آثار ملی و حفاری 
غیر مجاز است که نیروی انتظامی همیشه 
بوده  آنها  به عنوان همراه و همکار در کنار 
است.وی افزود : تعامل و همکاری واحدهای 
یگان  پایگاه  های  گشت  پیرامون  انتظامی 
حفاظت میراث فرهنگی در سراسر استان بر ما 

پوشیده نیست ولی خواستار تقویت این مهم 
هستیم.سرهنگ حقانی تاکید کرد : همیاری 
در احضار و جلب متهمان و همچنین تبادل 
اخبار و اطالعات این حوزه از دیگر مواردی 
هایی  نشست  چنین  با  تواند  می  که  است 
تقویت و تشدید شود.در این دیدار )سرهنگ 
استان  پیشگیری  پلیس  رئیس  بهادریان(؛ 
بوشهر بر تداوم تالش برای همکاری دوجانبه 
این دو نهاد تاکید کرد و افزود : کاهش جرائم 
در حوزه میراث فرهنگی نیازمند کار تعاملی 
بوده و پلیس پیشگیری استان برای جلوگیری 
کردن دست  کوتاه  و  ملی  آثار  به  آسیب  از 
یگان  کنار  در  فرهنگی  مواریث  سوداگران 

حفاظت میراث فرهنگی خواهد بود.

صدراله عبدالهی؛ رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
شهرستان دشتستان گوشه ای از عملکرد یکساله را به شرح زیر 

اعالم کرد:
  بازسازی 2 دستگاه خودروی سنگین و نیمه سنگین و تعمیر 
کل  اداره  حمایت  با  شهرستان  راهداری  حوزه  آالت  ماشین 

راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر 
آشکار سازی 10نقطه خطرناک و حادثه ساز با ساخت و تعریض و 

نصب عالئم اطالعاتی در محورهای سراسری 
پرحادثه  نقاط  در  روشنایی  تاور  نصب  و  پیگیری   
و  اهرم   – برازجان  محور  در  ریز  گندم  راهی  سه  مانند  
عمومی  مسیر  و  دریاقلی  تونل  روشنایی  تامین   همچنین 

شاهزاده ابراهیم )ع(
 ساماندهی و نصب دوربین کنترل سرعت در محورهای حوزه 

شهرستان
 جمع آوری 50 عدد تابلوی غیر مجاز به منظور حفظ و صیانت 
از حریم راه ها و تعویض تابلو های فرسوده و نصب تابلوهای 
جدید و پیگیری و برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز و تشکیل 

پرونده در این خصوص از طریق مجاری قانونی 
 اجرای روکش  نقاط تخریب شده محور برازجان – کنار تخته به 

طول 25 کیلومتر 
 نصب 600تابلو و عالئم در محورهای سراسری حوزه دشتستان  
 ریزش برداری در محور نمازگاه به کنار تخته و نمازگاه به سمت 

تنگ ارم و محورهای صعب العبور و روستایی 
  شانه سازی و اجرای شیب شیروانی در نقاط پرحادثه 

 ساماندهی پلیس راه برازجان دالکی با نصب نیوجرسی، نصب 
سرعتکاه، نصب چشم گربه ای، استوانه ایمنی، رنگ آمیزی و 

نصب چراغ چشمک زن
 ساخت دیوار درجا و رنگ آمیزی جهت رفع نقاط پرتگاهی به 

طول 3 کیلومتر در محور برازجان کنارتخته 
 کنترل و نظارت بر تجهیزات ایمنی ناوگان عمومی و کنترل تناژ 

در حوزه شهرستان 
 ساماندهی سه راهی جتوط به سعدآباد

 روکش آسفالت در محور برازجان - کنارتخته )گردنه  به سمت 
تونل (

صدراله عبدالهی

بازدید و نظارت از مجتمع های خدمات رفاهی بهسازی محورهای روستایی

ترمیم و روکش آسفالت نقاط تخریب شده در محورها جمع آوری تابلوهای مزاحم حریم راهها

ترمیم گارد ریل های محورهای شهرستان روکش آسفالت محور برازجان-کنارتخته تامین روشنایی تونل محور برازجان - کنار تخته نصب چراغ چشمک زن و  نیوجرسی در ایستگاه پلیس راه دالکی به کازرون
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کرامت کشاورز؛ رئیس شورای اسالمی شهر وحدتیه به 
پیامی  اردیبهشت سالروز تشکیل شوراها  مناسبت 9 

به این شرح صادر کرد؛ 
نهم اردیبهشت سالروز ملی تشکیل شورا های اسالمی 
نقطه عطف مشارکت مردم دراداره امور جامعه و نمادی 
روند  و تسهیل  درآبادانی  آنان  مشارکت  و  وحدت  از 

اجرای برنامه های شهری و روستایی است. 
از  یکی  مردم  گسترده  مشارکت  و  حضور  شک  بدون 
پایه های اصلی تحقق انقالب اسالمی و عامل اساسی در 
دارابودن  با  نیز  شوراها  و  هست  و  بوده  استمرارآن 
ماهیتی مردمی و نشات گرفته از آرای مردم می توانند 
نقش بسزایی درتداوم پیشرفت حرکت روبه رشد این 

نظام الهی ومردمی داشته باشند0 

اعضای محترم و تالشگر شوراهای اسالمی در کشور با 
ارزشمند و تالش بی منت و  همفکری،تعامل، همراهی 
شهرداری ها و  مجموعه  با  همدلی  و  خود  روزی  شبانه 
با مسئولین، مسیر و طریق  باالتر  و درسطوح  دهیاریها 
خدمات رسانی به مردم را هموار و به عنوان پشتوانه 
فکری و عملی؛ یاریگر و مددکار شهرداری ها و دهیاری ها 
و  پیشرفت  توسعه،عمران،  طریق  موفق  پیمودن  در 

آبادانی مناطق خود هستند. 
در  وحدتیه  شهر  فهیم  مردم  خادم  عنوان  به  اینجانب 
شورای اسالمی صمیمانه سالروز ملی تشکیل شوراهای 
اسالمی را به همکاران معزز و محترم در شورای اسالمی 
شهر وحدتیه و سایر شهرها و روستاها تبریک و تهنیت 

عرض می نمایم0

گیری  بهره  و  متعال  خداوند  از  استعانت  با  دارم  امید 
موجود همچنین  توان  و  قابلیت ها  ظرفیت ها،  تمامی  از 
بهره مندی از دیدگاه ها و اندیشه های ارزشمند و توسعه 
محور اعضای محترم شورای اسالمی شهر، اندیشمندان و 
مردم بزرگوار در جهت نیل به توسعه پایدار و پیشرفت 
را  خویش  همت  و  تالش  شهر تمامی  این  آبادانی  و 
مصروف داشته و رفع مشکالت و آالم همشهریان عزیز 
و جلب  رضایتمندی آنان را سرلوحه برنامه ها و اقدامات 
مجموعه شهرداری و شورای اسالمی قرارداده و در این 
مسیر خویش را محتاج وحدت، همدلی، تالش همگانی و 

همفکری وهم اندیشی همگانی می دانم.      
     کرامت کشاورز- خادم شما در شورای اسالمی وحدتیه

 تالش و همدلی برای توسعه همه جانبه وحدتیه
گزارش تصویری عملکرد یکساله شورای اسالمی شهر "وحدتیه"

رییس شورای اسالمی وحدتیه

هیبت اهلل ساالری-رییس کمیسیون ارسالن ارشدی-نائب رییس شورا
مهدی فاطمی-رییس کمیسیون  کشاورزی شورافرهنگی ، ورزشی و اجتماعی شورا محمد اسماعیل انصاری پور -منشی شورا
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  صاحب امتیاز :           
  سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  

 تحریریه شهرستانها:            021-44233511

   سرپرست استان بوشهر: علیرضا برازجانی
دفتر سرپرستی استان بوشهر :077-33542494          

 دورنگار :34230730- 077      077-34232529
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وحدتیه، شهر یاران شهید    
شهر  شیران غیور و سپید 

نام پاکش هست وحدت آفرین
بهر دشتستان، عقیقی در نگین                                          

»وحدتیه«؛پیـش به سـوی آبادانـی
گزارش تصویری عملکرد یکساله شورای اسالمی شهر "وحدتیه"

سید حسن شجاع
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