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: استاندار بوشهر
ضرورت های تحقق جهش تولید

ح کرد؛ معاون امور عمرانی استاندار مطر

تامین آب پایدار در شهر و روستاها ی استان
بیشتر بخوانید

ح بخشودگی بدهی   طر
اقساط مشتریان

صدور صورتحساب 
مشترکان گاز ؛ 

پیامکی و برخط 

طالیه دار آزادی خواهی 
از روز اول

به مناسبت یازدهمین 
سالگرد تاسیس بانک توسعه 

تعاون اعالم شد؛

مدیر عامل شرکت گاز  
بوشهر خبر داد؛

آمادگی ۱۲۰۰ هیئت مذهبی 
بوشهر برای ماه محرم

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان بوشهر گفت: هزار و 
ماه  مراسم  برگزاری  آماده  استان،  مذهبی  هیئت   ۲۰۰

محرم با رعایت دستورالعمل های بهداشتی هستند. 
در  سروستانی«  عبدالرضا  »حجت االسالم  جام جم  گزارش  به 
نشست ستاد مبارزه با کرونای استان با اعالم آمادگی برای برگزاری 
مراسم ایام ماه محرم در نقاط مختلف استان بیان کرد: هیئت های 
سمت  به  نذورات  هدایت  و  بهداشتی  ضوابط  حفظ  با  مذهبی 
کمک مومنانه عزاداری سیدالشهدا را متناسب با شرایط روز اقامه 
کارگروه  است  الزم  محرم  ماه  ایام  مراسم  برگزاری  برای  و  می کنند 

مشترکی با حضور دستگاه های ذیربط تشکیل شود. 

مدیر کل تبلیغات اسالمی 
استان اعالم کرد؛

 توجه جدی به 
مسئولیت پذیری در بنادر  

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان:
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 ۲۰۰ و  هزار  گفت:  بوشهر  استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
رعایت  با  محرم  ماه  مراسم  برگزاری  آماده  استان،  مذهبی  هیئت 

دستورالعمل های بهداشتی هستند. 
به گزارش جام جم »حجت االسالم عبدالرضا سروستانی« در نشست 
مراسم  برگزاری  برای  آمادگی  اعالم  با  استان  کرونای  با  مبارزه  ستاد 

کرد: هیئت های مذهبی  ایام ماه محرم در نقاط مختلف استان بیان 
با حفظ ضوابط بهداشتی و هدایت نذورات به سمت کمک مومنانه 
و  می کنند  اقامه  روز  شرایط  با  متناسب  را  سیدالشهدا  عزاداری 
با  مشترکی  کارگروه  است  الزم  محرم  ماه  ایام  مراسم  برگزاری  برای 
رعایت  این که  بیان  با  وی  شود.  تشکیل  ذیربط  دستگاه های  حضور 

ضوابط بهداشتی در جهت حفظ سالمت عزاداران مهم است، حفظ 
سالمتی مردم را در اولویت برنامه ها دانست و تاکید کرد: در راستای 
شناساندن راه و روش امام حسین )ع( به جامعه هدف نباید از هیچ 
کوششی فروگذاری شود که ماه محرم بهترین وقت برای تحقق این 

مهم است. 

شنبه  ۲5 مرداد  ۱399   شماره 573۱
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

آمادگی ۱۲۰۰ هیئت مذهبی بوشهر برای ماه محرم

اقتصادی
 اجتماعی

طالیه دار آزادی خواهی از روز اول
بود.  حریف  فن  همه 
بود  نگار  روزنامه  هم 
را  مساوات  روزنامه  و 
یک  هم  و  می آورد  در 
انقالبی تمام عیار بود و 
مشروطه  کشاکش  در 
سیاستمدار  شد.  دمکرات ها  سوسیال  اکابر  از 
وکالت  به  پنجم،  تا  دوم  مجالس  در  و  بود  هم 
ملت در بهارستان حضور داشت. وقتی در هفتم 
بود.  پنجم  نماینده مجلس  شهریور درگذشت، 
بود.  تندخو  و  تندرو  مساوات  سیدمحمدرضا 
جریده اش مملو از الفاظ رکیکی بود که نثار شاه 
عصبانی  شاه  که  بود  شانس  خوش  می کرد. 
آویز  گرنه البد در باغ شاه حلق  کرد و  را تبعید  او 
است  این  او  زندگی  در  جالب  نکات  از  می شد. 
هم  باز  اما  شد  بسیار  وزارت،  پیشنهاد  او  به  که 

نپذیرفت.
دوری  انتصابی  مناصب  از  می کوشید  مساوات   
نمایندگی  تنها  داشت،  خدمت  سر  چون  و  کند 
این ویژگی مهمی است  و  را می پسندد  مجلس 

در شناخت او. 
او تندروی هایش هم برای آزادیخواهی بود. چنان 
الملک  موتمن  گفت،  وداع  را  فانی  دار  وقتی  که 
آن  پیرنیا که رئیس مجلس بود، در نطق فردای 
آزادیخواهان  از  »ایشان  که  کرد  اشاره  خود  روز 
در  بودند  »پایدار  آن که  البته  و  بودند«  اول  روز 
را  او  الدوله،  عین  سو،  آن  از  و  خودشان«  عزم 
جلوی  چیز  »هیچ  که  دانست  می  »آنارشیست« 
مطبعه  به  روزنامه  زمانه ای  در  او  نمی گیرد«.  را  او 
کم  بسیار  ایرانی  جامعه  باسوادان  که  می برد 
روشن  روحانیون  معدود  جمله  از  او  بودند. 
رسایل  و  ))روزنامه  که  بود  خود  روزگار  اندیش 
موقته ((را ))یگانه واسطه نجات و وسیله تمدن و 
ترقی((می دانست. این شیخ برازجانی را که تجربه 
را هم داشت، باید  زیست در استانبول و برلین 
بیشتر شناخت. دانسته هایمان درباره او بسیار 

کم است. 

با نام آوران
 مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان بوشـهر بـا اشـاره بـه اختصـاص 
-شـیراز  بوشهر راه آهـن  پـروژه  بـرای  اعتبـار  تومـان  میلیـارد   ۴۰۰
گفـت: پروژه هـای راهسـازی اسـتان بـا ۸۰۰ میلیـارد تومـان اعتبـار 

اجراسـت.  حـال  در 
بـه گـزارش جام جـم بـه نقـل از اداره ارتباطـات واطـالع رسـانی راه و 
، فـرزاد رسـتمی در جمـع خبرنـگاران در  شهرسـازی اسـتان بوشـهر
بوشـهر بـا اشـاره بـه این کـه »99 درصـد روسـتاهای بـاالی 50 خانـوار 
اظهـار  هسـتند«  آسـفالته  و  مناسـب  راه  دارای  بوشـهر  اسـتان 
اجراسـت  حـال  در  جـم   - سرچشـمه  روسـتایی  راه  تنهـا  داشـت: 
کـه بـا تکمیـل آن تمـام محورهـای روسـتایی اسـتان بوشـهر بـا 50 

آسـفالت هسـتند.  خانـوار دارای راه مناسـب 
مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان بوشـهر بـا بیـان این که در دولت 
یازدهـم و دوازدهـم 180 کیلومتـر پروژه هـای راهسـازی اجـرا شـده 
ح راهسـازی دیگـر در  اسـت گفـت: تـا پایـان دولـت 40 کیلومتـر طـر

نقـاط مختلـف اسـتان بوشـهر افتتـاح می شـود. 
رسـتمی از سـاخت 150 کیلومتر بزرگراه در اسـتان بوشـهر خبر داد 
و بیان کرد: با وجود تنگناهای مالی و اعتباری در 7 سـال گذشـته 
در  اصلـی  راه  کیلومتـر   50 و  خطـه   4 محـور  و  بزرگـراه  کیلومتـر   150

اسـتان بوشـهر سـاخته شـد. 
در  بزرگراهـی  پـروژه  کیلومتـر   250 از  بیـش  این کـه  بیـان  بـا  وی، 
در  کـرد:  نشـان  خاطـر  اسـت  سـاخت  حـال  در  بوشـهر  اسـتان 
بـه  اعتبـار  بـا 650 میلیـارد تومـان  ح هـای راهسـازی  ایـن مـدت طر
بهره بـرداری رسـیده و اکنـون پروژه هـای راهسـازی اسـتان بوشـهر 

اجراسـت.  حـال  در  اعتبـار  تومـان  میلیـارد   800 بـا 
پـروژه  تکمیـل  از  بوشـهر  اسـتان  شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل 
بزرگراهـی برازجـان، گنـاوه - دیلـم خبـر داد و افـزود: در ایـن مسـیر 
تنهـا کنـار گـذر آب پخـش و محـور دیلـم بـه گنـاوه رو بـه تکمیـل 

اسـت.  شـدن 
بوشـهر  اسـتان  شـریانی  راه هـای  بیشـتر  این کـه  بیـان  بـا  رسـتمی 

4 هـزار و 434  ایـن اسـتان دارای  کـرد:  چهـار خطـه اسـت تصریـح 
 345 و  هـزار   2 و  بزرگـراه  آن  کیلومتـر   675 کـه  اسـت  راه  کیلومتـر 

اسـت.  اصلـی  بقیـه  و  روسـتایی  کیلومتـر 
وی، بزرگـراه کوهسـتانی دالکـی بـه کنارتخته را مورد اشـاره قرار داد 
کـرد: ایـن پـروژه 18 کیلومتـری دارای 30 درصـد پیشـرفت  و بیـان 
تخصیـص  آن  بـرای  اعتبـار  تومـان  میلیـارد   110 کـه  اسـت  فیزیکـی 

یافتـه اسـت. 
مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان بوشـهر بزرگـراه بوشـهر بـه دیـر 
را مـورد اشـاره قـرار داد و بـا اشـاره بـه مسـافت 192 کیلومتـری ایـن 
پـروژه خاطرنشـان کـرد: ایـن پـروژه دارای 14 قطعـه اسـت کـه بیش 
حـال  در  دیگـر  کیلومتـر   56 و  ترافیـک  بـار  زیـر  آن  کیلومتـر   130 از 
رئیس جمهـور  اسـتانی  سـفر  از  تومـان  میلیـارد   80 کـه  اجراسـت 

بـرای تسـریع در اجـرای آن مصـوب شـده اسـت. 
رسـتمی بـا بیـان این کـه هیـچ پـروژه راهسـازی در اسـتان بوشـهر 
بـه  اهـرم  بزرگـراه  کیلومتـری   45 مسـیر  از  گفـت:  نیسـت  تعطیـل 

اسـت.  آسـفالت  آمـاده  آن  کیلومتـر   13 برازجـان 
یکـی  را  کنـگان  بـه  دیـر  بنـدر  سـاحلی  محـور  در  وفـاق  جـاده  وی، 
دیگـر از پروژه هـا دانسـت و افـزود: ایـن مسـیر 10 کیلومتـری رونـد 
اجرایـی مطلوبـی دارد کـه 32 میلیـارد تومـان اعتبـار بـرای تکمیـل 

آن مصـوب شـده اسـت.
  مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان بوشـهر خروجـی دوم بوشـهر 
را مـورد اشـاره قـرار داد و تصریـح کـرد: ایـن پـروژه بـا بـرآورد اعتبـار 
172 میلیـارد تومـان در حـال اجراسـت کـه بر اسـاس برنامه تعیین 

شـده تکمیـل می شـود. 
و  دانسـت  ح هـا  طر دیگـر  از  را  -شـیراز  بوشهر آهـن  راه  رسـتمی 
بیـان کـرد: قطعـه 10 ایـن پـروژه کـه مهم تریـن قطعـه آن در اسـتان 
بوشـهر اسـت و یـک چهـارم تونل هـا و یک چهارم پل هـای راه آهن 
بوشـهر به شـیراز در آن قرار دارد، روند اجرایی مطلوبی داشـته که 

400 میلیـارد تومـان اعتبـار امسـال بـه آن تخصیـص یافتـه اسـت. 

مدیر کل راه و شهرسازی استان خبر داد؛

800 میلیارد تومان پروژه  
، در دست اجرا  راه سازی بوشهر

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر موفق به کسب نشان 
 ، بوشهر بنادر  در  انرژی  مدیریت  سیستم  استقرار  گواهینامه 

گناوه و دیلم شد.
و  طراحی  به  اقدام  خود  توانمندسازی  راستای  در  کل  اداره  این 
حامل های  مصرف  منطقی  مدیریت  سیستم  یک  سازی  پیاده 
گناوه   ، بندر بوشهر انرژی در سه  عملکرد  بهبود مداوم  و  انرژی 

و دیلم کرده است.
نگهداشت  و  اجرا  سازی،  پیاده  طراحی،  وظیفه  ساختار  این 

سیستم مدیریت انرژی شامل مصرف، استفاده و بازدهی انرژی را بر عهده دارد.
 این سیستم سازمان را قادر به تنظیم و دستیابی به اهداف کالن و خرد انرژی، انجام 
الزامات  با  انطباق سیستم خود  اثبات  انرژی و  اقدامات مورد نیاز برای بهبود عملکرد 
اهداف  به  دستیابی  و  رقابتی  قابلیت  افزایش  جهت   iso   ۵۰۰۰۱ المللی  بین  استاندارد 
کلی کاهش تغییرات اقلیمی از طریق کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مرتبط با انرژی 
منظور  به  جهان  سراسر  در  سازمانها  اکثر  توسط   iso  ۵۰۰۰۱ استاندارد  امروزه  می کند. 
 iso ۵۰۰۰۱ و  قرار می گیرد  انرژی مورد استفاده  کاهش مصرف و هزینه های  مدیریت  و 
چارچوب کامل و جامعی برای پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی )EnMS( در سازمان 

باشد  عالقمند   iso  ۵۰۰۰۱ استاندارد  نامه  گواهی   اخذ  به  سازمانی  اینکه  می کند.   ارائه 
نشان دهنده تعهد ان سازمان به رعایت مقررات و معیارهای مصرف انرژی است که 

ضامن  تحقق توسعه پایدار و بهبود مستمر در بهره برداری از انرژی می باشد.
بوشهر   استان  دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره  شده،   اشاره  گواهینامه  دریافت  بر  عالوه 
و  iso  ۱۴۰۰۱  : استاندارد۲۰۱۵  و   iso  ۹۰۰۱  : استاندارد۲۰۱۵  گواهینامه های  اخذ  به   موفق 

iso ۴۵۰۰۱ :  ۲۰۱۵ نیز شده است که این مهم نشان از تعهد این اداره کل به رعایت اصول 
مشتری مداری، حفظ و ارتقاء کیفیت خدمات، رعایت جنبه های زیست محیطی و ایمنی 

و بهداشت حرفه ای است.

یادداشتتوجه جدی به مسئولیت پذیری در بنادر  

گزارش تصویری تجلیل
  فرماندار دشتستان   از اصحاب رسانه

شهردار   تجلیل 
و شورای اسالمی شهر 

از خبرنگاران برازجان 
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مدیر کل بنادر و 
دریانوردی استان 

بوشهر



 فرمانده انتظامی استان بوشهر  از دستگیری فردی که پس از قتل دوست خود 
جسدش را  در یکی از خیابان های شهر بوشهر رها کرده بود خبر داد. 

به گزارش جام جم  به نقل از  پایگاه خبری پلیس، سردار »خلیل واعظی« در بیان 
جزئیات این خبر گفت: ساعت  7 صبح جمعه 17 مرداد برابر اعالم مرکز ۱۱۰ مبنی 
بر مرگ مشکوک در خیابان بهشت صادق، سریعا ماموران انتظامی برای بررسی 
ماموران  بررسی  از  پس   : افزود  وی  یافتند.  حضور  نظر  مورد  محل  در   موضوع 
انتظامی مشخص شد، جسد متعلق به فردی حدودا ۴۵ ساله است که آثار ضرب 
و جرح بر روی بدن وی  مشهود بود. فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به 
همراه  مدارک  و  آگاهی  پلیس  کارشناسان  و  کارآگاهان  دقیق  بررسی  در  این که 
از دستور مقام  کر د: متوفی پس  جسد، هویت مقتول شناسایی شد، اضافه 
قضائی برای بررسی های بیشتر توسط عوامل امدادی به پزشکی قانونی منتقل 

شد. 
با فرضیه وقوع قتل به صورت ویژه  کارآگاهان پلیس  کرد:  تاکید  سردار واعظی 
اقدامات خود را برای شناسایی قاتل یا قاتالن احتمالی شروع کردند.  این مقام 
انتظامی  ماموران  قاتل،  هویت  شدن  مشخص  از  پس  گفت:  انتظامی  ارشد 
شهرستان بوشهر با همکاری پلیس آگاهی در یک عملیات غافلگیرانه متهم و 

همدستش را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.   فرمانده انتظامی استان گفت: 
متهم در بازجویی های فنی پلیس به ارتکاب قتل اعتراف کرد و اظهار داشت: به 
علت اختالفات شخصی با مقتول درگیر و وی را به قتل رسانده است.  سردار واعظی 
با بیان این که در این رابطه دو متهم دستگیر شده اند، خاطرنشان کرد: متهمان 

پس از دستگیری برای بررسی و تحقیقات در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

به مناسبت یازدهمین سالگرد تاسیس بانک توسعه تعاون اعالم شد؛
ح بخشودگی بدهی اقساط مشتریان طر

تعاون،  توسعه  بانک  تأسیس  سالگرد  یازدهمین  مناسبت  به 
تأدیه  تأخیر  التزام  وجه  بخشش  طرحی،  تصویب  با  بانک  این 
در  درصد   8 و  اعطایی  تسهیالت  در  درصد   6 میزان  به  دین 

ضمانت نامه های ضبط شده را مقرر نمود. 

به مناسب  بانک توسعه تعاون  گزارش جام جم هیات مدیره  به 
سالگرد تأسیس این بانک و باهدف حمایت بیشتر از تسهیالت 
کرونا، به منظور تعیین تکلیف  گیرندگان در زمان شیوع ویروس 
بدهی بدهکاران در شرایط شیوع این بیماری، موافقت نمودند تا 

آن دسته از مشتریانی که تمام بدهی سررسید شده خود را از تاریخ 
۳۱ تیر لغایت پایان مهر سال جاری تسویه نمایند، از بخشودگی 
منابع  تسهیالت  در  دین  تأدیه  تأخیر  التزام  وجه  درصد   ۶ کامل 
داخلی و ۸ درصد وجه التزام تأخیر تأدیه دین در ضمانت نامه های 

ضبط شده برخوردار گردند. 
ح، وجه التزام تأخیر تأدیه امهال شده  همچنین بر اساس این طر
از منابع صندوق توسعه ملی با لحاظ شرایط  تسهیالت پرداختی 

ح، قابل بخشش خواهد بود.  ج در طر مندر

شنبه  ۲5 مرداد  ۱399   شماره 573۱

3
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

اجتماعی
اقتصادی

ح الکترونیکی توزیع  اجرای طر
گاز مایع 

نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیر 
اجرای  هماهنگی  نشست  در  بوشهر  منطقه 
ح و  ح توزیع الکترونیک گاز مایع بر اجرای طر طر
ح  رفع مشکالت احتمالی و الزم االجرا بودن طر
ح در  تاکید نمود و گفت: از موارد مثبت این طر
مرحله نخست، ساماندهی و شناسایی مصرف 
می توانند  که  بود  خواهد  خانگی  کنندگان 
خ مصوب و تنظیم بازار  کپسول های گاز را به نر

دریافت نمایند. 
اضافه  تاج  نیک  مسعود  جام جم  گزارش  به 
کرد: بر اساس سهمیه تخصیص یافته استان 
به  آن  بموقع  تحویل  و  بارگیری  مبادی  از 
استان  در  گاز  کمبود  شاهد  ع  موز شرکت های 
نخواهیم بود. وی اضافه کرد: با توجه به این که 
در سال گذشته توزیع الکترونیکی نفت سفید 
مصرفی ۰۰۳۸۲  گاز  نوع  همزمان  پذیرفته  انجام 
عضو  بانکی  کارت  در  و  مشخص  نیز  خانوار 
برای  مایع  گاز  کیلو   ۳۳ مقدار  به  آنها  شتاب 
گردیده و این خانواده ها  مصرف یک ماه شارژ 
بدون نیاز به ثبت نام مجدد می توانند کپسول 
از عامالن فروش دریافت  را  نیاز خود  گاز مورد 

نمایند. 
مایع  گاز  ع  موز شرکت   ۵ بوشهر  استان  در 
، بوتان گاز، سالم  ، لیان گاز شامل پرسی ایران گاز
گاز و جنوب گاز کار شارژ و توزیع کپسول های گاز 

در استان را بر عهده دارند. 

خبر

و  دریا«  »حماسه  استانی  شعر  فراخوان  پوستر  از  رونمایی  آیین 
دفاع  حوزه  کتاب  دو  و  مجنون«  »حماسه  هنری  و  ادبی  فراخوان 
استان  اسالمی  انقالب  هنری  حوزه  اجتماعات  سالن  در  مقدس 

بوشهر برگزار شد. 
 ، به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان بوشهر
مقدس  دفاع  سالگرد  چهلمین  بزرگداشت  مناسبت  به  آیین  این 
حضور  با  مقدس،  دفاع  تاریخ  و  ادبیات  سازمان  تاسیس  سالروز  و 
آثار و نشر ارزش های  سرهنگ علیرضا غریبی، مدیر کل بنیاد حفظ 
هنری  حوزه  رئیس   ، پارسایی فر امید   ، بوشهر استان  مقدس  دفاع 
و  کودک  فکری  پرورش  کانون  مدیر  رسولی،  سمیه   ، بوشهر استان 
کل  اداره  فرهنگی  معاون  رئیسی  عبداهلل  و  بوشهر  استان  نوجوان 

اهالی فرهنگ و هنر  تبلیغات اسالمی استان بوشهر و دوستداران 
برگزار شد. 

تا  هفته   43 طی  استان  مقدس  دفاع  سالگرد  چهلمین  ستاد 
اسفند برنامه دارد

استان  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد  کل  مدیر 
بوشهر گفت: بر اساس ابالغ ستاد کل نیروهای مسلح و بنیاد حفظ 
استان  بویژه  کشور  سراسر  در  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار 
گرامی می داریم و به همین  را  بوشهر، چهلمین سال دفاع مقدس 
مناسبت برنامه های مختلفی اجرا می شود. سرهنگ علیرضا غریبی 
تا  هفته   43 طی  و  است  بوده  خرداد  سوم  برنامه  این  آغاز  افزود: 
اسفند سال جاری برنامه خواهیم داشت. در این هفته نیز در سالروز 

تاسیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس قرار داریم و به همین 
مناسبت آیین رونمایی در این هفته برگزار شده است. 

شاهد  مقدس،  دفاع  سالگرد  چهلمین  ستاد  تشکیل  با 
رخدادهای فرهنگی و هنری خوبی در تاریخ مقاومت استان هستیم

معظم  مقام  بیانیه  به  اشاره  با  بوشهر  استان  هنری  حوزه  رئیس 
شهید  هزار  دو  و  سرداران  کنگره  اعضای  تاریخی  دیدار  در  رهبری 
سابقه  قرن   5 داشت:  اظهار  رهبری  معظم  مقام  با  بوشهر  استان 
مقاومت استان بوشهر، وظیفه ما را در قبال دفاع مقدس سنگین 
در  مقدس  دفاع  سالگرد  چهلمین  ستاد  تشکیل  با  و  می کند  تر 
رخدادهای  شاهد  و  است  گرفته  شکل  فضا  این  بوشهر  استان 
فرهنگی و هنری خوبی در استان در حوزه ثبت، ضبط و انتشار تاریخ 

مقاومت استان هستیم. 
مقدس  دفاع  در  هنر  و  فرهنگ  نقش  به  اشاره  با  پارسایی فر  امید 
،  راه، هدف و  خاطرنشان کرد: ما باید بتوانیم به وسیله فرهنگ و هنر

ضرورت دفاع از این میهن را به نسل جوان منتقل کنیم. 
و  کودکان  به  مقدس  دفاع  مفاهیم  انتقال  در  مهمی  رسالت 

نوجوانان وجود دارد
، با اشاره  مدیر کانون پرورش فکری کودک و نوجوان استان بوشهر

به این که این سازمان متولی امر کودک و نوجوان است، بیان کرد: با 
توجه به این که کانون پرورش فکری کودک و نوجوان رسالت عظیمی 
را در انتقال مفاهیم حوزه ادبیات دفاع مقدس و هنر به نحو مطلوب 
به کودکان و نوجوانان به عهده دارد.  سمیه رسولی افزود: کودکان و 
نوجوانان نسل نوپای انقالب اسالمی هستند که با توجه به فاصله 
در  بیشتری  اقدامات  باید  مقدس  دفاع  سال های  با  آن ها  زمانی 

آشنایی آنان با این مفاهیم صورت گیرد. 
هنر و ادبیات در 40 سال اخیر بخشی از ماهیت و هویت خود را از 

دفاع مقدس وام گرفته است
بیان  با  بوشهر  استان  اسالمی  تبلیغات  کل  اداره  فرهنگی  معاون 
این که دفاع مقدس، هنر و ادبیات دو مقوله ای هستند که از یکدیگر 
بخشی  اخیر  سال   40 در  ادبیات  و  هنر  کرد:  تصریح  می کنند،  تغذیه 
آثار  و  است  گرفته  وام  مقدس  دفاع  از  را  خود  هویت  و  ماهیت  از 
ارزشمندی تولید شده است.  عبداهلل رئیسی افزود: هنر در مفهوم 
کلی خود توانسته بخشی از ماندگاری این 8 سال مقدس را برای ما 
و آیندگان رقم بزند و یکی از مهم ترین کارکرد هنر برای دفاع مقدس 
این بوده که آن را به مفهوم زمان پیوند داده است. یعنی تا قرن ها آن 

رشادت ها در ذهن جامعه پایدار باقی ماند. 

رونمایی از 2 پوستر فراخوان ادبی  و 
هنری و 2 کتاب دفاع مقدس 

بوشـهر  ورزش  جامعـه  بـر  غـم  مـاه 
افکنـد.  سـایه 

یـک مـاه پیـش آقـای حسـن دهقان 
و  برازجـان  فوتبـال  گـذاران  اثـر  از 
عضـو باشـگاه تـاج سـابق )اسـتقالل 
پـور  عبدالمحمـد  بعـد  هفتـه  یـک  رفـت.   مـا  میـان  از   ) امـروز
و  اسـتان  ورزش  در  افـراد  دلسـوزترین  و  فعال تریـن  از  بهـی 

سـپس حمیـد چایبخـش از پیشکسـوتان باشـگاه ایرانجوان 
و بازیکـن و مربـی و داور در فوتبـال سـپس حـاج ناصـر بازرگان 
در رشـته داوری و دلسـوز دیگـر رشـته ها و اکنـون ابوالقاسـم 
خیاطـی فـرد ورزشـکاری قابـل در رشـته والیبـال و فوتبـال، نفـر 
اول دو صـدو ده متـر بـا مانـع آموزشـگاه های شهرسـتان های 
ایـران در سـال 1348 و رئیـس سـابق تربیـت بدنـی شهرسـتان 
ریـا  بـی  و  صـادق  ادعـا،  کـم  دلسـوزانه  کـه  گنـاوه  و  برازجـان 

خدمـت نمـود. از دسـت دادن ایـن عزیـز بـرای جامعـه ورزشـی 
بوشـهر اسـفناک و غیرقابـل تحمـل اسـت. 

شـرمنده ام کـه نمی توانـم در مراسـم ختـم مرحـوم خیاطی فرد 
شـرکت نمایـم. ایـن ضایعـه بـزرگ را بـه خانواده هـای خیاطـی 
فـرد و ضیائـی فـر و مهنـدس محمد علی خیـاط زاده، مهندس 
رسـول اسـتاد زاده، دیگر بازماندگان و جامعه ورزشـی اسـتان 

بوشـهر تسـلیت عـرض می نمایـم. 

»زنده یاد ابوالقاسم خیاطی فرد«، مدیری کم ادعا، صادق و بی ریا بود

سایه غم بر ورزش 
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مدیر کل سابق تربیت 
بدنی استان بوشهر 

آذر  که  فردی  گفت:  بوشهر  استان  انتظامی  فرمانده 
ضرب  به  را  شهروندی  بندرریگ  در  گذشته  سال 

 » به قتل رسانده و متواری شده بود در »شیراز گلوله 
دستگیر شد.

در  افزود:  واعظی  خلیل  سردار  جام جم  گزارش  به 
هویت  به  فردی  گذشته  سال  آذر  از  روز  چهارمین 
قتل  به  کلت  اسلحه  شلیک  با  دربندرریگ  جواد 

رسید.
تحت  وی  بود   شده  متواری  که  قاتل  شناسایی  با 

تعقیب قرار گرفت.
نواب  بلوار  در  قاتل  مخفیگاه  گذشته  پنجشنبه 
گاهی  گاهان پلیس آ شهر شیراز شناسایی و تیم کارآ

شهرستان گناوه به محل مورد نظر اعزام شدند.
همکاری  و  مخفیگاه  در  قاتل  حضور  از  اطمینان  با 

پلیس شیراز عملیات دستگیری متهم آغاز شد.

برابر  در  مقاومت  با  مسلح  متهم  کرد:  اضافه  وی 
دستور پلیس به سمت نیروهای عمل کننده پلیس 

آتش گشود. 
با تنگ شدن حلقه محاصره، متهم ضمن ورود به   
یک  گرفتن  گروگان  با  مسکونی  واحدهای  از  یکی 

خانم قصد فرار از حلقه محاصره پلیس را داشت.
حبیبی  سردار  حضور  با  داد:  ادامه  واعظی  سردار 
عملیات  صحنه  در  فارس  استان  انتظامی  فرمانده 
و گفت وگو با متهم مسلح، این فرد که در تیراندازی 
متقابل پلیس از ناحیه دست زخمی شده بود خود 
را به پلیس تسلیم  نمود و اسلحه مورد استفاده وی 
نیز ضبط شد. متهم به قتل با اعزام به مرکز درمانی 

تحت مداواست.

قاتل فراری با شلیک پلیس زمین گیر شد

دستگیری عامل جنایت خیابان بهشت صادق 

فرمانـده مرزبانـی اسـتان بوشـهر گفـت: مأمـوران پسـت 
کنتـرل و مراقبـت مـرزی دریایـی گنـاوه موفق شـدند یک 
فرونـد شـناور بـاری حامل کاالی قاچاق در اسـکله گناوه 

شناسـایی و توقیـف کنند.
پایـگاه از  نقـل  بـه  از  نقـل  بـه  جام جـم  گـزارش   بـه 
؛  سـردار   اطالع رسـانی فرماندهی مرزبانی اسـتان بوشـهر
 ، از شـناور بررسـی دقیـق  افـزود: در  ولـی اهلل رضایی نـژاد 

اقـالم  و  روغـن  مـودم،  گانـه،  بچـه  کاپشـن  پوشـاک، 
کارشناسـان  نظریـه  اسـاس  بـر  گردیـد.  کشـف  پزشـکی 
ارزش کاالی مکشـوفه بالـغ بـر 34 میلیـارد و 416 میلیون 
اسـتان  مرزبانـی  فرمانـده  اسـت.  شـده  بـرآورد  ریـال 
بوشـهر  ادامـه داد: در ایـن راسـتا 4 نفـر بـه عنـوان متهـم 
در ایـن خصـوص دسـتگیر و بـه همراه پرونده متشـکله 

تحویـل مقـام قضایـی شـدند.

کشف بیش از 34 میلیارد ریال
 کاالی قاچاق در گناوه
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خبرخبر

مشترکان  صورتحساب  صدور 
گاز ؛ پیامکی و برخط 

اشاره  با  بوشهر  استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
صورتحساب های  صدور  حذف  که  این  به 
آماده سازی زیر  از اقداماتی بود که با  کاغذی یکی 
ساخت های مورد نیاز در بستری ایمن از مهر سال 
در  خط  بر  و  پیامکی  صورت  به  آن  ارسال  و   1398
قسمت هایی از شهر بوشهر، جم و دیر اجرایی شد 
گفت: هنگام اجرای طرح مذکور به صورت پایلوت 
شماره  آوری  جمع  خصوص  در  مقتضی  اقدامات 
تلفن های ثبت نشده و به روز رسانی شماره همراه 
مشترکان و کد پستی از طریق ارسال انبوه پیامک 
به مشترکان و جمع آوری در محل توسط نیروهای 

کنتور خوان، انجام شد. 
روز  به  و  تکمیل  با  افزود:  رحمانی«  »مسلم 
سامانه  در  پستی  کد  و  همراه  شماره های  رسانی 
حذف  منظور  به   ،1398 سال  آذر  از  مشترکان، 
کامل صورتحساب های کاغذی، ارسال پیامکی و 
بر خط صورتحساب مشترکان کل استان صورت 
شرکت  حاضر  حال  کرد:در  اضافه  وی  پذیرفت.  
و  شرکت ها  نخستین  از  یکی  بوشهر  استان  گاز 
به  صورتحساب  تولید  و  قرائت  زمینه  در  پیشرو 
که  ای  گونه  به  بر خط می باشد  و  پیامکی  صورت 
پس از قرائت کنتور توسط همکاران در کمتر از 30 
ثانیه صورتحساب جدید صادر و جهت مشترک به 

صورت پیامکی و بر خط ارسال می گردد. 
خدمات  ارائه  و  تسهیل  منظور  به  داد:  ادامه  وی 
مطلوب تر به مشترکان گاز طبیعی امکان دریافت 
بر  صورت  به  صورتحساب  صدور  و  کنتور  شماره 
خط ، دریافت آخرین صورتحساب و ...  نیز به روش 
گرامی  که مشترکان  ذکر شده فراهم شده است 
می توانند تمامی خدمات ذکر شده را هم از طریق 
پیامک و هم از طریق پورتال شرکت دریافت کنند. 

رتبـه برتـر هنرمند هم اسـتانی 
ســراســـری جـشــــنواره   در 

 نقالی غدیر

چهارمیـن  دوم  مقـام   ، بوشـهر اسـتان  هنرمنـد 
غدیـر  نقالـی  و  پرده خوانـی  سراسـری  جشـنواره 

کـرد.  کسـب  را  علـوی(  )نقـاالن 
عمومـی  روابـط  از  نقـل  بـه  جام جـم  گـزارش  بـه 
واحـد  مسـئول   ، بوشـهر اسـتان  هنـری  حـوزه 
سـیده  گفـت:  هنـری  حـوزه  نمایشـی  هنرهـای 
ایـن  در  خنـدق«  »جنـگ  نقـل  بـا  بهرسـی  نـگار 
جشـنواره شـرکت کـرد و موفـق بـه کسـب مقـام 

شـد.  بزرگسـاالن  بخـش  در 
از میـان ۳7  اثـر بهرسـی  افـزود:  مهـدی انصـاری 
حائـز  جشـنواره  نهایـی  بخـش  بـه  یافتـه  راه  اثـر 

اسـت.  شـده  مقـام 
بهرسـی  نـگار  سـیده  کـرد:  بیـان  انصـاری 
و  نقالـی  اسـتانی  جشـنواره  در  ایـن  از   پیـش 
مقـام  نیـز  بوشـهر  اسـتان  خوانـی  جنگنامـه 

اسـت.  کـرده  کسـب  را  برگزیـده 
و  نقالـی  سراسـری  جشـنواره  چهارمیـن 
بخـش  در   - علـوی  نقـاالن   - غدیـر  پرده خوانـی 
کـودک،  بخش هـای  در  رادیویـی  و  صحنـه ای 
نوجـوان و بزرگسـال بانـوان، بزرگسـال آقایـان بـا 
محوریـت هنـر آیینـی و کهـن نقالـی، پرده خوانـی 
و حماسـه خوانی )نعـت و مناقب خوانـی آل اهلل( 
بـه مناسـبت دهـه کرامـت از ۴ تـا ۱۴ مـرداد برگـزار 

شـد. 

هــــــــرچه فراگرفتم و هــــــرچه ورق زدم
چیـــــــزى نبود غیر حجابی پس از حجاب

هـــــان اى عزیز، فصل جوانی بهوش باش
امام خمینی - رهدر پیـــــــرى، از تو هیچ نیاید به غیر خواب

جهت گیری و رویکرد اصلی مدیریت ارشد 
، اجرای پروژه های توسعه ای  استان بوشهر
راه سازی، سدسازی،  و حیاتی در حوزه های 
جغرافیای  در  راه آهن  و  بنادر  بزرگراه ها، 
و  محدودیت ها  همه  با  بوشهر  استان 
این مقطع  کشور در  که  اعتباری  مشکالت 
تکیه  با  است  مواجه  آن  با  حساس  زمانی 
بر تالش و نقش آفرینی مدیران خدمتگزار 
استان  مختلف  دستگاه های  در  مردم 
بوشهر هدفگذاری شده است و با جدیت 
حوزه ها  این  در  استان  خوب  مردم  مهم  مطالبات  تحقق  دنبال  به 

سفر  مصوبات  از  که  پروژه ها  این  اجرای  تسریع  بر  تاکید  هستیم.لذا 
صورت  به  است  شده  ابالغ  هم  آن  اعتبارات  و  جمهور  رئیس  استانی 
دستگاه های  مدیران  از  بنابراین  می شود.  رصد  و  پیگیری  مستمر 
ضمن  بوشهر  استان  توسعه  مسیر  در  تا  می رود  انتظار  اجرایی 

گره گشایی، موانع احتمالی را برطرف کنند.
در  اجرا  برای  پروژه هایی  قضائیه  قوه  رئیس  سفر  در  این،  بر  افزون 
آن  اعتبارات  از  بخشی  که  شد  مصوب  بوشهر  استان  شهرستان های 

استانی و بخشی هم از سوی قوه قضائیه تامین می شود.
ح های  طر و  پروژه ها  ترین  مهم  از  که  استان  راه آهن  پروژه  همچنین 
شتاب  و  سرعت  آن  اجرای  باید  می  شود  محسوب  حیاتی  و  اساسی 
توسعه  در  که  مردم  بحق  و  مهم  مطالبات  از  یکی  تا  بگیرد  بیشتری 

استان بوشهر نقش اساسی دارد محقق شود.
توسعه  در  مهم  ح  های  طر از  یکی  نگین  بندری  مجتمع  ح  طر اجرای   
بوشهر  بندر  اسکله  در  شناورها  پهلوگیری  ظرفیت  که  است  استان 
ح های  طر اجرای  راستا  همین  در  می دهد.  افزایش  تن  هزار   50 تا  را 
اسکله سازی، راه دسترسی به  بندر نگین و الیروبی حوضچه این بندر  
از درجه اهمیت زیادی برخوردار است. مردم استان بوشهر انتظار دارند 
راه اندازی شود چراکه این پروژه در  این پروژه  هر چه زودتر تکمیل و 
است.  تاثیرگذار  و  مهم  بسیار  اشتغالزایی  و  تجارت  اقتصادی،  رونق  
اجرای  در  تسریع  و  ح  طر این  روی  پیش  مشکالت  و  موانع  رفع  برای 
تشکیل  مشکالت  رفع  تخصصی  کارگروه  نگین  بندری  مجتمع  پروژه 

شده که با قوت در حال انجام وظیفه است.

ضرورت های  تحقق جهش تولید

عبدالکریم گراوند

 استاندار بوشهر 

یادداشت

اشاره  با  بوشهر  استاندار  عمرانی  امور  معاون 
پایدار  آب  تامین  و  آبرسانی  ح های  طر اجرای  به 
در  گفت:  بوشهر  استان  روستاهای  و  شهرها  در 
سدهای  امسال  استان  شرب  آب  تأمین  راستای 
و  دشتستان  کلمه«  »ارغون  عسلویه،  »اخند« 

« تنگستان افتتاح می شود. »خاییز
این که  بیان  با  ستوده   مهرداد  جام جم  گزارش  به 
اجرای  به  ویژه ای  توجه  گذشته  سال   2 »در 
سال   2 تا  گفت:  است«  شده  آبرسانی  ح های  طر
قبل وابستگی استان بوشهر به استان های دیگر 
آشامیدنی 90 درصد بود که با اجرای  آب  در تامین 
در حالی  این  و  یافته  کاهش  به 79 درصد  ح ها  طر
تکمیل  و  اجرا  حال  در  مهمی  پروژه های  که  است 

است.
منابع  نبود  و  هوا  گرمی  جمعیت،  افزایش  ستوده 
پایدار را عامل ایجاد مشکالت در تامین آب پایدار 

در  آبرسانی  مشکالت  کرد:بروز  بیان  و  دانست 
افزایش  شبکه ها  فرسودگی  با  اخیر  سال های 
خطوط  اصالح  و  نوسازی  راستا  این  در  و  یافت 

آبرسانی در دستور کار قرار گرفت.
از  را  دریا  آب  شیرین سازی  پروژه های  اجرای  وی، 
برنامه بلند مدت دانست و تصریح کرد: بر اساس 
آمارهای رسمی اکنون  2 آب شیرین کن در کنگان 
و بوشهر در مدار تولید قرار دارد و روزانه 32 هزار و 
ح ها به شبکه آبرسانی  500 متر مکعب آب از این طر

منتقل می شود.
متر  هزار   35 شیرین کن  آب  پروژه  که  این  ضمن   
مکعبی بوشهر که مجری آن شرکت مپناست روند 
اجرایی آن مطلوب است و تا قبل از تابستان سال 

آینده تکمیل و افتتاح می شود.
ستوده از افتتاح برخی پروژه ها در هفته دولت خبر 
داد و بیان کرد: در هفته دولت برخی از پروژه های 

عمرانی، تولیدی، خدماتی و صنعتی افتتاح می شود 
شیرین کن  آب  پروژه های  از  برداری  بهره  که 
عمرانی  امور  معاون  است.  جمله  آن  از  روستایی 
پرداخت  سدسازی  پروژه های  به  بوشهر  استاندار 
ح های  و تصریح کرد: در 2.5 سال گذشته اجرای طر
که  است  حالی  در  این  و  یافت  تسریع  سدسازی 
سال  در  عمرانی  حوزه  در  تخصیصی  اعتبارات 
گذشته 12 درصد بود.ستوده از افتتاح 3 سد در 2 
سال گذشته خبر داد و خاطر نشان کرد: سدهای 
افتتاح  تنگ ارم، قیزقلعه و سنا در 2 سال گذشته 
شد و این در حالی است امسال 3 سد دیگر افتتاح 

اخندعسلویه،  سدهای  افتتاح  از  می شود.وی 
خبر  تنگستان  خاییز  و  دشتستان  کلمه  ارغون 
داد و بیان کرد: در 2.5 سال گذشته شش سد در 
تاثیرگذاری  نقش  که  شده  افتتاح  بوشهر  استان 
در تامین آب شرب و کشاورزی شهرها و روستاها 

داشته است.
و  ساخت  بوشهر  استاندار  عمرانی  امور  معاون 
افتتاح 6 سد در استان بوشهر را بی نظیر دانست 
از  پلنگ  دشت  و  باغان  دالکی،  سد  کرد:  تاکید  و 
اساس  بر  که  است  بوشهر  استان  سدهای  دیگر 

برنامه زمان بندی آبگیری و افتتاح  می شود.

ح کرد؛ معاون امور عمرانی استاندار مطر

تامین آب پایدار در شهر
و روستاها ی استان


