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: استاندار بوشهر

توسعه اماکن اقامتی یک ضرورت جدی

: مدیر کل دفتر شهری و شوراهای استانداری بوشهر

مدیر کل کتابخانه ای عمومی استان بوشهر خبر داد:

ح های کتابخانه گردی  اجرای طر
ح شد: در دیدار فرمانده منطقه دوم دریایی سپاه  با شهردار برازجان مطر

ح ملی  یت شهری در اجرای طر همکاری مدیر
مسکن در  بخش  راه و شهرسازی 344

برنامه های راهبردی 
 مدیــریت شهــــری 

در سال جدید 
 فصل شفاف سازی

یت شهری   در  مدیر

یال  تسهیالت   پرداخت 420 میلیارد ر
قرض الحسنه از سوی بانک توسعه و 

بوشهر تعاون     
بانک توسعه تعاون در استان بوشهر برای ایفای مسئولیت های 
ــار آســـیـــب پـــذیـــر جــامــعــه، 830  ــشـ ــه اقـ اجــتــمــاعــی و کــمــک بـ
ح های متعدد با مبلغ بیش از  فقره تسهیالت قرض الحسنه در قالب طر
۴20 میلیارد ریال از ابتدای سال ۱۴00 تا پایان بهمن ماه پرداخت کرده است.

به گزارش جام جم، پرداختی های این بانک شامل تسهیالت قرض 
الحسنه ازدواج، مشاغل خانگی ، معرفی شدگان از سوی ...

   
اسـتانداری  شـوراهای  و  شـهری  دفتـر  کل  مدیـر 
موظـف  اسـتان  شـهرداری های  همـه  گفـت:  بوشـهر 
بـه انتشـار وضعیـت مالـی خـود بـه صـورت ماهانـه هسـتند و 
شـهردارى موظـف اسـت منتهـی تـا پانزدهـم هـر مـاه حسـاب 
درآمـد و هزینـه مـاه قبـل را بـه شـوراى اسـالمی شـهر تسـلیم کنـد.   
اظهـار  شـهیدی  رسـتم پور  هوشـنگ  جام جـم،  گـزارش  بـه 
داشـت: در مجموعـه بزرگـی همچـون یـک شـهر زمانـی کـه سـخن 
از کاهـش هزینـه شـهری بـه میـان می آیـد نگاه هـا بـه شـهرداری 
آن اسـت کـه شـهرداری بـه تنهایـی  بـر می گـردد؛ امـا واقعیـت 
در تحقـق ایـن مهـم موفـق نخواهـد بـود. کاهـش هزینه هـای 
شـهری دو سـویه اسـت، کاهـش هزینه هـای شـهرداری در ارائـه 

خدمات و کاهش هزینه های تحمیلی از بدنه شهری... 

در نشست خبری رئیس شورای اسالمی برازجان اعالم شد 
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2222درصدی صادرات و واردات درصدی صادرات و واردات  رشد رشد 
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یانوردی یانوردی بنادر و در یر و مدیرعامل سازمان بنادر و در یر و مدیرعامل سازمان بازدید  معاون وز دردر بازدید  معاون وز
  از بندر بوشهر اعالم شد؛  از بندر بوشهر اعالم شد؛  

ــران ــح ای ــی صب ــی، اجتماع ــه فرهنگ روزنام

کیفی��ت ما ضام��ن اعتبار ما.

کافیست یکبار امتحان کنید

 عطرهای خالص سوئیسی باکیفیت فوق العاده و ماندگاری باال 

عطررعشیا

برازجان خیابان چمران روبرو بانک قرض الحسنه مهر ایران نبش کوچه 8
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ریـــال   مــیــلــیــارد   420 پـــرداخـــت   
ــرض الــحــســنــه از  ــ تــســهــیــالت ق
ســـوی بــانــک تــوســعــه و تــعــاون 

بوشهر
بوشهر برای  تــعــاون در اســتــان  توسعه  بانک 
کمک  و  اجــتــمــاعــی  مــســئــولــیــت هــای  ایـــفـــای 
ــه، 830  ــ ــع ــ ــام ــ ــر ج ــ ــذی ــ پ ــب  ــ ــی ــ آس ــار  ــ ــشـ ــ اقـ ــه  ــ بـ
فــقــره تــســهــیــالت قــرض الــحــســنــه در قــالــب 
میلیارد   ۴20 از  بیش  مبلغ  با  متعدد  ح های  طر
ماه  بهمن  پایان  تا   ۱۴00 ســال  ابــتــدای  از  ریــال 

پرداخت کرده است.
بــه گـــزارش جــام جــم، پــرداخــتــی هــای ایــن بانک 
ــنـــه ازدواج،  شــامــل تــســهــیــالت قــرض الـــحـــسـ
مــشــاغــل خــانــگــی ، مــعــرفــی شــدگــان از ســوی 
امور  و  شهید  بنیاد  شامل  حمایتی  نهادهای 
امــداد  کمیته  و  بهزیستی  سازمان   ، ایثارگران 
افراد  ضروری  نیازهای  تامین  و  ره  خمینی  امام 
ــال  تــا پــایــان بهمن  ــس ــدای ام ــت ــوده کــه از اب بـ
این تسهیالت با  از  پــرونــده  ــره  ــق ۱80ف تــعــداد 
به تسهیالت قرض  ــال  ریـ ۱5۴مــیــلــیــارد  مبلغ 
الـــحـــســـنـــه ازدواج اخـــتـــصـــاص داشـــتـــه اســـت. 
370فـــقـــره  تـــعـــداد  همچنین  مـــدت  ایـــن  طـــی 
مــیــلــیــارد   ۱22 مــبــلــغ  بـــا  خــانــگــی  مــشــاغــل  وام 
و تسهیالت پرداختی  گــردیــده  پــرداخــت  ــال  ری
نهاد های حمایتی نیز ۱۴۱ میلیارد ریال و تامین 
نیازهای ضروری افراد هم به تعداد 38فقره به 

مبلغ 3میلیارد ریال بوده است.
ــمــــک بــه  ایــــن تــــســــهــــیــــالت در راســــــتــــــای کــ
پرداخت  بــرخــوردار  کمتر  اقشار  اشتغال زایی 
اهــداف  تحقق  بــر  مثبتی  تأثیر  و  اســت  شــده 
عدالت  ایــجــاد  در  سیزدهم  دولـــت  اجتماعی 
مناطق  در  مختلف  اقــشــار  مــیــان  در  فــراگــیــر 

جغرافیایی کشور ایجاد می کند.
بانک توسعه تعاون در سنوات اخیر با اجرایی 
ح هـــای مــتــعــددی در زمــیــنــه قــرض  ــردن طـــر ــ ک
آثار اجتماعی  الحسنه، نقش مهمی در تبیین 
انــســان  ســنــت  ایــــن  تــقــویــت  و  دادن  قــــرض 

دوستانه ایفا کرده است.

تندیــس زرین صنعت برگزیده 
پتروشــیمی  بــه  کشــور  ســبز 

پارس عسلویه اهدا شد
اقدامات  دلیل  به  شد  موفق  پارس  پتروشیمی 
زیست،  محیط  از  حفاظت  راستای  در  متعدد 
تندیس زرین صنعت برگزیده سبز کشور را  از آن 

خود کند. 
به گزارش جام جم، در بیست و سومین همایش 
ملی صنعت، معدن و خدمات سبز که در سالن 
زیست  محیط  شهدای  المللی  بین   همایش های 
سالجقه  علی  سوی  از  تندیس  این  شد،  برگزار 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان  حفاظت  
مدیرعامل  حسنی،  مسعود  به  زیست  محیط 

پتروشیمی پارس اهدا شد. 
به  دلیل  به  پارس  پتروشیمی  نیز  گذشته  سال 
اجرای طرح  ملی محیط یار و تالش برای حفظ محیط 
از  را  زیست تندیس سیمین صنعت سبز  کشور 
آن خود کرده بود.    انجام دو فاز از پروژه محیط یار 
در استان بوشهر و آموزش بیش از ده هزار دانش 
از  ایجاد جنگل  مصنوعی  این پروژه،  آموز و تداوم 
روستای  در  آن  نگهداری  و  حفظ  و  بومی  درختان 
بستانو به مساحت 35 هکتار، خرید دوربین نشت 
یاب و انجام  پروژه  LDAR، خاموش کردن فلر ۴۹۱ 
منطقه  هوای  آلودگی  کاهش  جهت  شرکت  این 
و کشیدن الین انتقال بخار به فلر ۹۹۱ در  راستای 
پتروشیمی  شاخص  اقدامات  از  فلر  بهسوزی 
پارس در راستای حفاظت از محیط زیست و عمل 
این  است.     اجتماعی  بوده  مسئولیت های  به 
پتروشیمی همچنین پیش از این موفق به دریافت 
تندیس جایزه ویژه  Special Prize  بنیاد جهانی 20۱7 
انرژی در حوزه  Earth  به دلیل اجرای پروژه “ایجاد و 
توسعه جنگل در منطقه بستانو عسلویه و شهرک 
تفریحی و رفاهی آن”، دریافت جاِیزه  EAST  از بنیاد 
جهانی انرژی به پاس انجام پروژه های محیط زیستی 
و انجام پروژه  LCA  ، اخذ گواهینامه محاسبه ردپای 

کربن و  آب در خصوص پروژه سبز شده بود. 
در  سال ۱3۹۴  از  پارس  پتروشیمی  است،  گفتنی   

لیست عدم آالیندگی صنایع قرار گرفته است

رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره(برازجان اعالم کرد؛
حمایت همه جانبه از اقشار مستضعف 

رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( برازجان با اشاره به برنامه ها و اقدامات این نهاد در حمایت از 
مددجویان تحت پوشش گفت: 5 هزار و ۶00 خانوار مستمری بگیر با جمعیت ۱۱هزار نفری شامل 
ایتام، ازکارافتادگان، زنان سرپرست خانوار، خانواده سربازان متاهل، زندانیان و افراد مشمول 

تبصره ۱۴ تحت حمایت و پوشش این نهاد قرار دارند .

مراد شمس الدینی اضافه کرد: در سالجاری 8 میلیارد و۴70میلیون ریال کمک هزینه درمانی به 
بیماران عادی و صعب العالج مددجوی کمیته امداد پرداخت شد. وی با بیان این که  خدمات 
رسانی این نهاد  در تامین مسکن نیازمندان در سال جاری منجر به احداث 50  مسکن مددجویی 
شده تصریح کرد:  بیشترین چالش ما در شهرها بدلیل مساله کمبود و باالبودن قیمت زمین 

است ولی بحمداهلل در روستاها این مشکل وجود ندارد.افزون بر این  در طرح رایگان آب و برق و 
گاز ،3 هزار خانوار تحت پوشش شرکت کرده اند. وی اضافه کرد: در زمینه اشتغال مددجویان 328 
مورد انجام شده که 27میلیارد تومان جذب اعتبار تسهیالت بانکی صورت گرفته و 720میلیون 

تومان نیز برای پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی 2۴۶مددجو هزینه شده است.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهرضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

فرهنگیفرهنگی
اقتصادیاقتصادی

خبرخبر

در نشست خبری رئیس شورای اسالمی برازجان اعالم شد 

یت شهری در سال جدید  برنامه های راهبردی مدیر
اعضای   از  چند  تنی  و  رئیس  برازجان   هفته  نکوداشت  برنامه های  با  همزمان 
از  مطبوعات  اصحاب  و  رسانه  اهالی  میزبان  برازجان  شهر  اسالمی  شورای 

عملکرد یکساله و چشم انداز های پیش رو در سال جدید گفتند .
* افزایش رقم بودجه سال ۱40۱

ارسطو قایدی برازجانی در این نشست با اشاره به رقم پیشنهادی و مصوب 
بودجه سال 1401 شورای اسالمی برای شهر برازجان افزود: بودجه پیشنهادی 
در ابتدا  250 میلیارد تومان براورد شد اما  پس از بررسی، نیازسنجی و با توجه به 
ظرفیت های  شهرداری نسبت به چهار سال گذشته، مبلغ 269 میلیارد تومان 

به  تصویب اعضای شورا رسید.
* جزئیات بودجه مصوب

 120 مبلغ   مقدار  این  داد:از  ادامه  آینده  سال  بودجه  جزئیات  تشریح  با  وی 
کارکنان  مزایای  و  حقوق  و  شهرداری  جاری  هزینه های  برای   تومان  میلیارد 
ح های  طر اجرای   برای  تومان   میلیارد   149 است.همچنین  شده  گرفته  نظر  در 
درصد   55 و  جاری  آن  درصد   45 که  یافت   تخصیص  شهری  خدمات  و  عمرانی 

آن عمرانی است.
* مناطق محروم و کم برخوردار ؛کانون توجه شهرداری

و  برخوردار  کم  مناطق  برازجان،توسعه  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  گفته  به 
محرومیت زدایی از چهره این محالت  یکی از مهم ترین رویکردهای مدیریت 
شهری برای سال آینده خواهد بود. قایدی برازجانی در این باره تصریح کرد: زیر 
کوچه های سطح شهر باد اعتباری معادل 1۵ میلیارد تومان  آسفالت  سازی و 
پیش بینی شده که بیش از 3 میلیارد این رقم بودجه  در محله های حاشیه ای 

شهر از جمله اکبر آباد، والفجر هزینه خواهد شد.
ثیرگذار  ح های کلیدی و تأ * اجرای طر

گمنام، تکمیل  از میدان مجاهد تا شهدای  احداث پیاده راه سالمت شمالی 
دره  شمال  متری   28 گذر  اجرای   ، والفجر پل  تعریض  سلیمانی،  شهید  سالن 
، اجرای دیوار حفاظتی پشت  آردو، ادامه خضر تا ورودی شهر به سمت بوشهر
 ، مدرسه وحدت، اصالح بلوار شهید مزارعی تا تختی، مسقف نمودن بازار روز
که  بودند  ح هایی  طر از  دلگشا  خیابان  بازگشایی  و  شورا  ساختمان  احداث 

رئیس شورای اسالمی شهر برازجان از آغاز اجرا و یا تکمیل آنها در سال آینده 
خبر داد .افزون بر این  بازگشایی گذر دلگشا با تملک 20 پالک موجود در مسیر 
از برنامه های در دست اقدام مدیریت شهری خواهد بود که به روان سازی بار 

ترافیکی هسته مرکزی شهر کمک شایانی خواهد کرد.
* شفاف سازی مالی در شهرداری 

گرفته  ارسطو قایدی برازجانی همچنین از شفاف سازی در هزینه های صورت 
گفت  شهروندان  به  منظم  گزارش دهی  به  الزام  و  برازجان  شهرداری  توسط 
دریافت  ماهه   شش  و  ماهیانه  بصورت  را  شهرداری  کرد:گزارش  تصریح  و 
الزم  حسابرسی های  و  بررسی  از  پس  تا  آیت  ملزم  هم  شهرداری  و   می کنیم 

نتیجه آن را انتشار و به مردم ارائه دهد.
شهرداری  سوی  از  مالی  وضعیت  گزارش  انتشار  کرد:پیگیر  نشان  خاطر  وی 

خواهیم بود تا برای مردم شفاف سازی شود.
اجرای کمربند سبز در برازجان یکی از موضوعاتی بود که در این نشست رئیس 
شورا به آن اشاره کرد و گفت: شهرداری در این خصوص باید زمین های اطراف 

شهر را تملک کند و برای فضای سبز اقدام کند که با توجه به هزینه بر بودن، 
آبیاری و بسیاری از موارد  انجام آن مقرون به صرفه نیست.

وی همچنین از دیگر برنامه های اجرا شده شوراس اسالمی برازجان در امسال 
که شامل حمایت از نویسندگان، جانمایی برای پاتوق  بازنشستگان آموزش 
، حضور شورا در پویش 48 در 48، دیوارکشی ها،نصب   و پرورش در پارک شهر
بیلبورد شهدا در ورودی ها، رایزنی با بانک ها برای ارائه تسهیالت به تاکسیرانی 
، پارک  کارتی  کارگران  کم بضاعت شهرداری،پیگیری اخذ مجوز برای  کارکنان  و 
دستغیب، خرید 200 اصله نخل برای جاده سالمت، تخفف 15 درصدی عوارض، 
تخصیص اعتبار برای تکمیل پروژه شهید سلیمانی به مبلغ 6 میلیارد تومان، 
الیروبی ها، خرید ماشین آالت گفت و از کمک  100 میلیون تومانی به تیم پارس 
برازجان، 500 میلیون به تیم پرسپولیس این شهر و 300 میلیون نیز به ستارگان 

دشتستان برای تقویت حضور ورزشکاران در مسابقات کشوری خبر داد.
این  بخش  پایان  فرهنگی  فعاالن  و  رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران  از  تجلیل 

نشست خبری بود .

پرتاژ ر

آرمان  به  اشاره  با  برازجان   شهردار  با  نشست  در  زیراهی  سردار 
خدمت  ارائه   راستای  در  شهرداری  و  سپاه  مردمی  نهاد  دو  مشترک 
شایسته به مردم شهر و استان، خواستار افزایش همکاری دوجانبه 
ح اقدام ملی مسکن شد و از آمادگی مجموعه   در زمینه پیشبرد طر
برنامه های  و  ح ها  طر با  همکاری  و  مشارکت  برای  استان  سپاه 

شهرداری در زمینه های مختلف فرهنگی و عمرانی خبر داد.
روحیه   به  توجه  با  داشت:  اظهار  زیراهی  سردار  جام جم،  گزارش  به 
، آینده  روشنی برای رشد و توسعه   جهادی، انقالبی و بسیجی شهردار
سبب  همین  به  و  است  پیش بینی  قابل  برازجان  شهیدپرور  شهر 
ح های مختلف مجموعه  مجموعه  سپاه استان آماده همکاری در طر
فرمانده  بود.  خواهد  مختلف  حوزه های  در  شهرداری  خدمتگزار 
مجموعه   و  شهردار  کرد،  امیدواری  ابراز  سپاه   دریایی  دوم  منطقه 
تالشگر شهرداری برازجان در انجام ماموریت اصیل خود که خدمتی 
برازجان  به نظام مقدس جمهوری اسالمی و مردم نجیب  شایسته 

است موفق و سربلند باشند.
ضمن  سخنانی  طی  نیز  برازجان  شهردار  قدوسی  مرتضی 
بابت  سپاه  مجموعه   از  تشکر  و  زیراهی  سردار  به  خوش آمدگویی 

فعالیت های شایسته  تقدیر این نهاد در حوزه های مختلف عمرانی، 
در  مشارکت  جهت  شهرداری  این  آمادگی  از  فرهنگی  و  اجتماعی 
همکاری  خواستار  و  داد  خبر  برازجان  شهر  در  مسکن  ملی  ح  طر
از ظرفیت ماشین آالت  سپاه با شهرداری برازجان جهت بهره بردن 

ح های جهادی شهر شد. و تجهیزات سپاه در طر

قدوسی اظهار داشت: بدون تردید همکاری های تنگاتنگ شهرداری 
و مجموعه  سپاه فرصتی مناسب و تاریخی برای سرعت بخشیدن 
به فعالیت های این دو نهاد برای توسعه  شهر زیبای برازجان فراهم 

خواهد ساخت.
اسالمی  شورای  عضو  بنافی  محراب  نشست  این  در  همچنین  
بابت  سپاه  مجموعه   و  زیراهی  سردار  از  تشکر  ضمن  برازجان 
همکاری همیشگی در اجرای برنامه های مختلف شهرداری برازجان 
وی  کار  به  آغاز  از  که  کوتاهی  مدت  در  برازجان  شهردار  تالشهای  از 
سپری شده تقدیر کرد و پیشنهاد کرد با همکاری مجموعه  سپاه و 
شهرداری برازجان اقدامات الزم برای ساخت موزه  دفاع مقدس در 

شهر شهیدپرور برازجان به انجام برسد.
گفتنی است در این نشست و با توافق صورت گرفته مقرر گردید به 
کارگروهی جهت پیگیری احداث موزه  دفاع مقدس در شهر  زودی 
زیراهی، مجموعه  سپاه  با موافقت سردار  و  برازجان تشکیل شود 
اختیار شهرداری  ح در  این طر اجرای  را جهت  زمینی  به زودی قطعه 
پیگیری  مطلوبی  سرعت  با  ح  طر اجرای  تا  داد  خواهد  قرار  برازجان 

شود.

ح شد: در دیدار فرمانده منطقه دوم دریایی سپاه  با شهردار برازجان مطر

ح ملی مسکن همکاری مدیریت شهری در اجرای طر

ــای اســتــانــداری  ــوراه مــدیــر کــل دفــتــر شــهــری و ش
موظف  استان  شهرداری های  همه  گفت:  بوشهر 
ماهانه  صــورت  به  خــود  مالی  وضعیت  انتشار  به 
تا  منتهی  اســـت  مــوظــف  شـــهـــردارى  و  هستند 
پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل را 

به شوراى اسالمی شهر تسلیم کند.   
شهیدی  رستم پور  هوشنگ  جام جم،  گــزارش  به 

یک  همچون  بزرگی  مجموعه  در  داشــت:  اظهار 
شهر زمانی که سخن از کاهش هزینه 

بــه مــیــان مــی آیــد نگاه ها  شــهــری 
بـــه شــــهــــرداری بـــر مـــی گـــردد؛ 

آن اســـت که  امـــا واقــعــیــت 
تنهایی  ــه  ب شـــهـــرداری 

مهم  ایـــن  تحقق  در 

شهری  هزینه های  کاهش  بــود.  نخواهد  موفق 
دو ســویــه اســـت، کــاهــش هــزیــنــه هــای شــهــرداری 
از  تحمیلی  هزینه های  کاهش  و  خدمات  ارائــه  در 
بــدنــه شــهــری یعنی شــهــرونــدان 
در  مقوله  دو  هــر  می باشند. 
کنار هم فایده مند خواهند 

بود.
هــمــه  داد:  ادامـــــــــــه  وی 
استان  شهرداری های 
انتشار  به  موظف 
مالی  وضعیت 
خــــــــود بــه 
صورت 

ماهانه هستند و شهردارى موظف است منتهی تا 
پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل را 

به شوراى اسالمی شهر تسلیم کند.   
مــدیــر کــل دفــتــر شــهــری و شــوراهــای اســتــانــداری 
ــه چـــرا  ــ بـــوشـــهـــر افــــــــزود: جـــــاى ســــــوال اســـــت ک
شهرداری هاى استان سال هاى گذشته از کنار این 

امر مهم قانونی به این راحتی عبور کرده است؟
شفافیت  اصل  راستای  در  کــرد:  اضافه  رستم پور 
مالی و طبق ماده 7۱ قانون شهرداری ها، شهرداری 
مکلف است هر شش ماه یک بار صورت جامعی 
را که به تصویب شورای  از درآمد هزینه شهرداری 

شهر رسیده برای اطالع عموم منتشر کند.
هیچ  شــهــرداری هــا  قــبــل  دوره  در  ــرد:  کـ بــیــان  وی 
گــزارش حساب درآمد  نــداده و هنوز  ارائــه  گزارشی 

همکاران   را  تذکر  این  نیست.  دست  در  هزینه  و 
به  را  گزارششان  اگر  دهند.  قرار  مدنظر  شهرداری 
خزانه دار تسلیم نکردند تسلیم کنند و اگر تسلیم 
شــورا  جلسه  اولــیــن  در  شـــورا  داران  خــزانــه  ــده  ش

گزارش را به اطالع مردم برساند.
مــدیــر کــل دفــتــر شــهــری و شــوراهــای اســتــانــداری 
اجــراى  راســتــاى  در  ســاخــت:  نشان  خاطر  بوشهر 
مــورد  در  رئیس جمهور  رئیسی  اهلل  آیــت  دســتــور 
شــهــرداران  دولــت  تصمیمات  و  برنامه ها  اجـــرای 
استان اجازه ندهند حقوق هیچ کارگری حتی برای 
بــه خصوص در  پــرداخــت شــود.  تاخیر  بــا  روز  یــک 
تا حقوِق  باشند  نظارت دقیق داشته  آستانه عید 
حقوق بگیران و پاداش پایان سال همکاران تمامی 

شهرداری ها سر موقع پرداخت شود.

: مدیر کل دفتر شهری و شوراهای استانداری بوشهر

فصل شفاف سازی  در مدیریت شهری
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کشف 40 میلیارد کاالی قاچاق در اقدام اطالعاتی مشترک با استان قم
با  قاچاق  کاالی  ریال  میلیارد   ۴0 کشف  از  بوشهر  استان  مرزبانی  فرمانده   

همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان قم خبر داد.
با  داشت:  اظهار  بوشهر  استان  مرزبانی  فرمانده  شرفی"  "یداهلل  سرهنگ   
کامیون  اشرافیت و هدایت اطالعاتی مرزبانی استان بوشهر، یک دستگاه 
حامل حجم زیادی از کاالی قاچاق با همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان 

قم در محورهای مواصالتی شناسایی و توقیف گردید.
پوشش  صورت  به  را  پارچه  طاقه  تعداد 500  توقیفی  کامیون  از  افزود:  وی   
اشاره  ضمن  بوشهر  استان  مرزبانی  فرمانده  شد.  کشف  بود  کرده  جاساز 
به دستگیری 2 نفر در این عملیات، افزود: کارشناسان ارزش ریالی کاالهای 
مکشوفه ۴0 میلیارد ریال برآورد کرده اند که پس از تشکیل پرونده مقدماتی 

به همراه متهمان تحویل مراجع قانونی شدند.
 سرهنگ شرفی ضمن تقدیر از همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان قم 
خاطر نشان کرد: استمرار عملیات مشترک پلیس با سایر استان ها به منظور 
ضربه زدن به قاچاقچیان از برنامه های تعریف شده است که نشانه همدلی و 

هم پوشانی نیروی انتظامی و مرزبانی است.
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بازگشت همه بسوی اوست
جناب آقای عباس نعمتی
خاندان  محترم پژوهنده

کنده از حزن و حرمان کوچ غمگینانه با قلبی آ
ارزشمند  یادگار  و  )رزمنده  پژوهنده  محسن  پاسدار  سرهنگ  یاد  زنده   
دردناک  بسیار  فاجعه  عمق  می نماییم.  عرض  تسلیت  را   ) مقدس  دفاع 
خود  غم  در  را  ما  عزیزان،  شما  به  تسلیت  عرض  برای  قاصر  زبان  و  است 

شریک بدانید.
سرپرستی روزنامه جام جم در استان بوشهر

ضایعه در گذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده برای آن مرحومه غفران واسعه 
الهی و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسالت داریم.

جناب آقای حجت اله مهدیان
مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون

روابط عمومی مدیریت شعب بانک توسعه تعاون  استان بوشهر

از سال ۹8 عضو برجسته  برازجانی  دختر شایسته 
توسعه  و  ساخت  تحقیقاتی  ملی  پروژه  تیم 
پزشکی  تصویربرداری  پیشرفته  فوق  دستگاه های 

هسته ای کشور ژاپن میباشند.
بورسیه  دریافت  به  موفق  زارعی،  هاجر  دکتر  
آژانس تحقیقات  از   AMED تحقیقاتی تحت عنوان 
آموزش،  وزارت  به  وابسته  ژاپن  پزشکی  توسعه  و 
به  و  شد  کشور  این  تکنولوژی  و  علوم  فرهنگ، 
Tohu� توهوکو دانشگاه  علمی  هیات   عضویت 
لحاظ  به  کشور   این  دانشگاه  برترین  که  ژاپن،   ku
بورسیه  این  اعطای  درآمد.   می باشد،  بندی  رتبه 
ارائه  ) سوابق علمی( پژوهشگر،  رزومه  به  وابسته 
گواهی حداقل یک تا دو دوره دوساله پسا دکتری از 
دانشگاه های معتبر جهانی و با بررسی سختگیرانه 
برجسته  اعضای هیات علمی  کمیته علمی  توسط 

وزارت علوم ژاپن است.
از دوره  غ التحصیلی  فار از  زارعی چند ماه پس  دکتر 
به  موفق  دکتری  پسا  دوره  گذراندن  بدون  دکتری، 
کسب  و  ژاپن  وزرات علوم  کمیته علمی  نظر  جلب 
ژاپن  از دانشگاه توهوکو  چنین بورسیه تحقیقاتی 
افتخارات  و  علمی  درخشان  سابقه  به  توجه  با 

دانشگاهی شدند.
تمرکز ویژه این پروژه تحقیقاتی تشخیص زودهنگام 
تومور سرطانی و مانیتورینگ برداشت دقیق تومور 

بافت های  به  آسیب  کمترین  با  جراحی  حین  در 
سالم است. هدف نهایی تالش این تیم تحقیقاتی 
دانشگاه  توهوکو ژاپن، تجاری سازی تولید دستگاه 
تشخیصی PET فوق پیشرفته در حین عمل جراحی 

می باشد.
دفاتر  و  توکیو  در    ,AMED آژانس  اصلی  مرکز 
و  سنگاپور  لندن،  در  همچنین  آن  بین المللی 
واشنگتن دی سی قرار دارد و محققانی را از سراسر 
دنیا برای تحقیقات و توسعه در زمینه های مرتبط با 
می کند.  جذب  ژاپن  دولت  کالن  اهداف  با  پزشکی 
محققان  و  اساتید  از  تحقیقاتی،  تیم  این  اعضای 
ژاپن  بنیان  دانش  مراکز  و  دانشگاهی  برجسته 
بورسیه  این  اخذ  با  ایران  از  زارعی  که  می باشد 
توانست به جمع آنها بپیوندد.ذکر این نکته نیز حائز 
اهمیت است که کشور ایران اخیرا جز صاحبان این 
فناوری محسوب گردیده و قدم های امیدوارکننده 

در راستای این علم برداشته است.
علمی  هیات  جذب  تازگی  به  که  زارعی  دکتر هاجر 
است،   شده  بوشهر  فارس  خلیج  خلیج  دانشگاه 
دکتری خود را در مهندسی هسته ای- گرایش پرتو 
)پلی  امیرکبیر  دانشگاه  از   ۱3۹7 سال  در  پزشکی 
تکنیک تهران( اخذ نموده است و پیش از این نیز 
همکاری های علمی در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی 
پیشرفته دنیا از جمله دانشگاه پلی تکنیک تورین و 

میالن ایتالیا، مرکز تحقیقات سرن  CERN سوئیس 
و شتابنده هسته ای گرانوبل فرانسه داشته است. 

المللی  بین  مقاالت  چاپ  به  موفق  تاکنون  ایشان 
داوری  بین المللی،  ژورنال های  در  باال  اعتبار  با   )ISI(
استعدادهای  عضویت  بین المللی،  ژورنال های 
اول  نفر  مقطع،  چندین  در  دانشگاه  درخشان 
دانشگاه  هسته ای  مهندسی  غ التحصیالن  فار
امیرکبیر و همچنین دریافت بورسیه هیات علمی 

وزارت علوم برای دانشجویان دکتری شده است.
علی  فرزند  زارعی  هاجر  دکتر   که  است  ذکر  به  الزم 
زارعی ساکن شهر برازجان و محله محروم حسین 
آباد می باشند و از معدود افتخارات و استعداد های 
درخشان کشوری هستند که در سه رشته تحصیلی 
موفق به طی مدارج عالی دانشگاهی و بین المللی 
گردیده و هم اکنون نیز با هدف خدمت به کشور در 
ایران بازگشته و با عضویت در هیات  سال ۱۴0۱ به 
علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر، تحقیقات خود 
و  پیشرفت  الگوی  ایشان  و  داد  خواهند  ادامه  را 
موفقیت های بی بدیل برای جامعه علی الخصوص 
به  توجه  با  که  می باشند  محروم  مناطق  زنان 
اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی،  محرومیت های 
توانستند همچون گل نیلوفر شکوفا گردیده و رشد 
و پیشرفت و ترقی حاصل کنند و امروز مایه فخر و 

مباهات کشور و استان و شهر برازجان باشند.

شرکت پدیده چل چشمه دنا شرکت پدیده چل چشمه دنا 
ح های راهسازی وساختمان  مجری طر

یت: مهندس مسعود رازقی مدیر

  آدرس: برازجان خیابان فردوسی فرعی 3بعد از اداره کار 

شماره تماس  0۹173411073

این  حاشیه  دریانوردی   در  و  بنادر  سازمان  مدیرعامل 
و  بنادر  مجموعه  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  و  بازدید 
مهم  مجموعه های  از  یکی  بوشهر  استان  دریانوردی 
دارا  با  که  می باشد   کشور  دریانوردی  و  بنادر  سازمان 
دریایی  ترافیک  از  عظیمی  حجم  فعال  بنادری  بودن 

کشور را در بحث نفتی و غیر نفتی  رقم میزند.
به گزارش جام جم، علی اکبر صفایی افزود: خوشبختانه 
با اقدامات  بسیار خوبی که طی سفرهای رئیس جمهور 
گشایش هایی  و  گرفته  صورت  همسایه   کشورهای  با 
فعالیت های  در  خوبی  ترافیک  رشد  داشتیم   اخیرا  که 
ایجاد شده است که  صادرات و واردات در بندر بوشهر 
این مهم  نسبت به سال گذشته رشدی 22 درصدی را 
بندر  در  فعالیت ها  گرفتن  رونق  نوید   و  می دهد  نشان 

بوشهر است.

نیز  نفتی  فعالیت های  حوزه  در  کرد:  اضافه  صفایی   
میلیون  نیم  و  یک  از  صادرات  حجم  خوشبختانه 
استان  دریانوردی  و  بنادر  مجموعه   و  رفته  فراتر  بشکه 
و  حمایت ها  بندری  و  دریایی  مباحث  در  نیز  بوشهر 

پشتیبانی های الزم را داده اند.
ح های  مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در بحث طر
مراودات  درخصوص  بوشهر  استان  بنادر  در  توسعه ای 
ایران با کشور قطر و نقش بندر بوشهر عنوان کرد: سفر 
بود  تاریخ  در  عطفی  نقطه  قطر   کشور  به  رئیس جمهور 
و در جریان این سفر ضمن ایجاد ارتباط بسیار خوب و 
موثر با مسئوالن  کشور دوست و همسایه، اسناد زیادی 
بنادر و  آن در حوزه سازمان  که 3 سند  به امضاء رسید 

دریانوردی بود. 
جام  برگزاری  به  توجه  :با  داد  ادامه  صفایی  اکبر   علی 

و  جایگاه  از  بوشهر  استان  بنادر   ، کشورقطر  در  جهانی 
نقش ویژه ای در این خصوص  برخوردار هستند

ح های  مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در بحث طر
این  داشت:  اظهار  بوشهر  استان  بنادر  در  توسعه ای 
و  بنادر  سازمان  جدی  موضوعات  از  یکی  موضوع 
دریانوردی  می باشد و با توجه به پیگیری های مستمری 
که مسئوالن اداره کل بنادر و دریانوردی استان و دیگر 
مسئوالن استانی  دراین خصوص داشته اند، ما سرعت  
خیلی خوبی بر بحث ساماندهی  بنادر شمالی استان را 
لحاظ کردیم و امروز  یکی از اهداف حضور من در استان 
بوشهر نیز  همین موضوع بود و در این راستا  با حضور 
مشاور بخشی از مطالعات انجام شده را بازنگری کردیم تا 
انشااهلل بتوانیم در کوتاه مدت شاهد رشد و شکوفایی 
این بنادر و رفع مشکالت مردم در این خصوص باشیم.

 مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر گفت: به مناسبت 
کشور  عمومی  کتابخانه های  نهاد  تأسیس  سالروز  هجدهمین 
ح کتابخانه گردی در 20 کتابخانه منتخب استان بوشهر اجرا  طر

می شود.
بــه گـــزارش جــام جــم، حیدر راهـــب  اظــهــار داشـــت: بــه مناسبت 
کــتــابــخــانــه هــای عــمــومــی  نــهــاد  تــأســیــس  ســـالـــروز  هجدهمین 
ــرا  بــوشــهــر اجـ ــان  ــتـ  بـــرنـــامـــه هـــای مــخــتــلــف و مــتــنــوعــی در اسـ

می شود.
ح کتابخانه گردی در 20 کتابخانه منتخب استان  وی از برگزاری طر
ح  مطر چهره های  حضور  با  ح  طر این  افــزود:  و  داد  خبر  بوشهر 
از مسئوالن، فرهنگیان، فعاالن فرهنگی-اجتماعی،  اعم  محلی 
هنرمندان، خبرنگاران، دانش آموزان و عالقه مندان به کتاب و 

کتابخوانی برگزار می شود.
ح  طر کــرد:  بیان  بوشهر  استان  کتابخانه های عمومی  مدیرکل 

آشنایی عموم مردم و مدیران  کتابخانه گردی با هدف افزایش 
مــردم  ــالع  اط و  عمومی  کتابخانه   محیط  بــا  فرهنگی  و  اجــرایــی 
برگزار  عمومی  کتابخانه   خدمات  و  فعالیت ها  از  مسئوالن  و 

می شود.
به  مـــردم  عــمــوم  تــوجــه دادن  بــه منظور  ح  ایــن طــر ــزود:  ــ اف وی 
کــتــابــخــانــه بــه عــنــوان پــایــگــاه اجــتــمــاعــی و فــرهــنــگــی تــأثــیــرگــذار 
ــای ســرشــنــاس  ــره ه ــه ــرمــنــدان، چ از ظــرفــیــت هــن ــاده  ــف ــت و اس
اجرا  کتابخانه  به  مردم  عموم  دعوت  برای  و…  ورزشــی   فرهنگی، 

می شود.
بـــه مناسبت  بــیــان داشـــــت: فــعــالــیــت هــای مــتــنــوعــی  راهــــب 
و  تدوین  کشور  کتابخانه های عمومی  نهاد  تأسیس  ســالــروز 
بــرنــامــه ریــزی شــده اســت کــه از ایــن بین مــی تــوان بــه عضویت 
منابع  دیــرکــرد  جرایم  بخشودگی  گــردی،  کتابخانه  تــور  رایــگــان، 
اشــاره کتاب  رونمایی  و  نقد  نشست کتابخوان و  همچنین   و 

 کرد.
بوشهر  اســتــان  کتابخانه های عمومی  مــدیــرکــل 
از  تجلیل  مراسم  قرآنی،  کودکان  همایش  گفت: 
تأسیس  سالروز  جشن  و  روشندل  قرآنی  فعاالن 
از دیــگــر  کـــشـــور  کــتــابــخــانــه هــای عــمــومــی  نـــهـــاد 

عمومی  کتابخانه  در  کــه  اســت  بــرنــامــه هــایــی 
خلیج فارس بوشهر برگزار می شود.

کتابخانه های عمومی  در  ح  طـــر ایـــن 
شهر  در  مصلحیان  و  فـــارس  خلیج 

گمنام  شــهــدای  کتابخانه   ، بوشهر
علم  کتابخانه   ، شهر عالیشهر در 

ــرم،  اه شهر  در  اهــرمــی  الــهــدی 
در  سپاه  شهدای  کتابخانه 

، کتابخانه  روستای بنه گز

امام  کتابخانه  تنگستان،  )ع( در گــورک ســادات  رضا  امام 
بهشتی  شهید  کتابخانه  ــخــش،  ــپ )ع( آب محمدباقر 
جواد  امام  کتابخانه  گناوه،  والیت  کتابخانه  برازجان، 
)ع( دیــلــم،  باقرالعلوم  کتابخانه  )ع( چــهــارروســتــایــی، 
کتابخانه امام هادی )ع( بردخون، کتابخانه مدام دیری 
، کتابخانه حقایق نگار خورموجی شهر  شهر دیر
سیدعلی  حـــاج  کتابخانه  خـــورمـــوج، 
قـــمـــی شـــنـــبـــه، کــتــابــخــانــه غــدیــر 
االســالم  حجت  کتابخانه  کنگان، 
محسنی جمی شهر جم، کتابخانه 
و  انــارســتــان  محسنی  علی  شیخ 
عسلویه  فــارس  خلیج  کتابخانه 

برگزار خواهد شد.

: استاندار بوشهر
ــی یک  ــت ــام تــوســعــه امـــاکـــن اق

ضرورت جدی

و  فرهنگی  میراث  وزیر  معاون  با  نشست  در 
گردشگری کشور اظهار داشت: استانی مهمان 
شاهد  نوروز  ایام  به  توجه  با  و  هستیم  پذیر 
به استان هستیم  گیر مسافران  حضور چشم 
هزار   300 میزبان  روزانه  می کنیم  بینی  پیش  و 

گردشگر در استان باشیم.
به گزارش جام جم، احمد محمدی زاده بر لزوم 
ایجاد اقامت گاه های با کیفیت در استان تاکید 
کرد و یادآور شد: با توجه به وضعیت گردشگری 
توسعه  به  نسبت  باید  مهمانان،   استقبال  و 
اقدام  هتل ها  و  مهمانسراها  و  اقامتی  اماکن 

شود.
در  ستاره   5 هتل  احداث  از  بوشهر  استاندار 
هم اکنون  داشت:  ابراز  و  داد  خبر  بوشهر  بندر 
با تامین  این هتل در دست ساخت است که 

اعتبارات الزم شاهد تکمیل آن خواهیم بود. 
محمدی زاده بیان کرد: با مصوبه ته لنجی، مجوز 
سفر دوم لنجداران صادر شده و اکنون تعداد 
زیادی لنج در حال ورود به بنادر استان هستند 
بازارهای  در  نوروز  ایام  در  لنجی  ته  کاالهای  و 

ساحلی با قیمت مناسب عرضه می شود. 
اوحدی معاون وزیر میراث فرهنگی و گردشگری 
بوشهر  گردشگری  ظرفیت های  به  اشاره  با  نیز 
بیان کرد: گردشگری دریایی و گردشگری تاریخی 
گردشگری  و  تجاری  گردشگری  و  طبیعی  و 
باید  که  بوشهراست  ظرفیت های  از  صنعتی 
این  از  را  استفاده  نهایت  دقیق  برنامه ریزی  با 

پتانسیل ببریم.

خبر
در بازدید  معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی  از بندر بوشهر اعالم شد؛ 

رشد 22درصدی صادرات و واردات 

مدیر کل کتابخانه ای عمومی استان بوشهر خبر داد:

ح های کتابخانه گردی  اجرای طر

اپن اپنمحقق و پژوهشگر برجسته برازجانی در تیم تحقیقاتی پروژه ملی ژ محقق و پژوهشگر برجسته برازجانی در تیم تحقیقاتی پروژه ملی ژ
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آن روز کــه عاشِق جـــمالت گشتم
دیــوانــه روى بـی مثالــت گشتم

دیدم، نبود در دو جهان جز تو کسی   
امام خمینی )ره(بیخود شدم و غرق کمالت گشتم

بسم رب الشهدا و الصدیقین
زنده نگه داشتن خون  رنج و زحمت  گاهی 

شهید از خود شهادت کمتر نیست.
مقام معظم رهبری

حمد و سپاس خداوند یکتا را که بر ما منت 
کبوتران  مهمانان  از  میزبانی  توفیق  و  نهاد 
خونین بالی عطا نمود که کوچ معنویشان به 
ون( برای ما معرفت و 

ُ
ِهْم یْرَزق سمت)ِعْنَد َرِبّ

معنویت را به ارمغان آورد
ستاد یادواره شهدای روستای باغان بر خود 
فرماندهان  ویژه  عنایت  از  می داند  فرض 
دریایی  دوم  منطقه  و  صادق)ع(  امام  سپاه 
سیما،مشاور  و  صدا  کل  مدیر  سپاه، 
استاندار در امور ایثارگران، شورای هماهنگی 
نشر  و  حفظ  بنیاد   ، اسالمی  تبلیغات 
اجرایی  ستاد  مقدس،  دفاع  ارزش های 

جام  روزنامه  سرپرستی   ، امام)ره(  فرمان 
جم استان،موسسه فیلم سازی کیان فیلم 
عمران  رسانه،شرکت  و  قلم  اصحاب  تابان، 
دشتی،  شهرستان  جمعه  امام  عالیشهر، 
فرماندار ، فرمانده سپاه امام رضا)ع( ، فرمانده 
آموزش و  ادارات  ،  مدیران  انتظامی   نیروی 
پرورش، برق ، مرکز بهداشت و درمان، بنیاد 
مدیر  و  دشتی  شهرستان  راهداری  شهید، 
پروژه سد باغان، شورا و شهرداری شهرهای 
شهرداری  و  شورا  کاکی،  و  آبدان  خورموج، 
و  بخشدار  بادوله،   شهر  مقاومت  حوزه  و 
و  کربال   05 بسیج  مقاومت  حوزه  فرمانده 
خواهران،کالنتری،  بسیج  مقاومت  حوزه 
شهر  بهداشت  مرکز  و  شهرداری،  و  شورا 
پایگاه های  و  دهیاری ها  و  شورا  شنبه، 
 ، طسوج  و  شنبه  بخش  بسیج  مقاومت 

رئیس شورای بخش شنبه و طسوج، شورا 
برادران  بسیج  مقاومت  پایگاه  و  دهیاری  و 
و خواهران و مدیر پست بانک، فرهنگیان، 
مسئول و اعضای کمیته های ستاد یادواره 
شهدا و جوانان عزیز و مردم شریف و نجیب 
باغان که با حمایت های مادی و معنوی خود 
باشکوه  و  معنوی  مراسم  این  برگزاری  در 
قدردانی  و  تشکر  کمال  نمودند،  یاری  را  ما 
خانواده های  از  همچنین  و  می آید  عمل  به 
معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و آزادگان و 
فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی ، معاون 
و مشاور استاندار، مدیران کل، ائمه جمعه 
فقیه  ولی  نمایندگی  مسئوالن  جماعات،  و 
و  دوم  مناطق  و  سپاه  دریایی  نیروی  در 
چهارم و سپاهای استانی، مسئوالن ادارات 
مردم  تمام  و  استان  در  دولتی  نهادهای  و 

از  که  استان  نقاط  تمام  از  بزرگوار  و  شریف 
دریای بیکران  علم و معرفت شهدا خوشه 
عمل  به  سپاس  و  تشکر  نمودند  چینی 
توتیای  را  مهمانان  همه  پای  خاک  و  آورده 
چشمانمان می کنیم و همچنین از پیام کتبی 
حضرت آیت اهلل حسینی بوشهری نماینده 
خبرگان  مجلس  در  بوشهر  استان  مردم 
رهبری، دکتر محمدی زاده استاندار و والیی، 
دکتر کرمی نماینده مردم دشتی و تنگستان 
تشکر  و  تقدیر  اسالمی  شورای  مجلس  در 
افزون  روز  توفیقات  پایان  در  می آید.  بعمل 
آرمان های مقدس  همگان را در خدمت به 
معظم  مقام  منویات  و  شهدا  راحل،  امام 

رهبری و تعظیم شعائر الهی خواستاریم.
یادواره شهدای  - دبیر ستاد  کمالی  محمد 

روستای باغان  ۱۴00/۱2/۶

پیام قدردانی دبیر ستاد یادواره شهدای باغان

به گزارش جام جم، به مناسبت والدت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس 
و  استان  در  ولی فقیه  نماینده  بوشهری  صفایی  آیت اهلل   ، جانباز روز  و  )ع( 
»سالم  آقایان  نام های  به  بوشهر  جانبازان  از  نفر  دو  با  بوشهر  امام جمعه 
هشت  درصد   30 جانباز  توحیدی«  »عبدالحسین  و  درصد   ۴0 جانباز  رفاهی« 

سال دفاع مقدس به نمایندگی از جامعه جانبازان استان دیدار کرد.
در این دیدار که حجت االسالم تشکری مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
آیت اهلل صفایی بوشهری ضمن ابالغ سالم مقام  استان نیز حضور داشت، 
و  )ع(  العباس  ابوالفضل  حضرت  باسعادت  والدت  تبریک  و  رهبری  معظم 
، اظهار کرد: جانبازان به حضرت ابوالفضل )ع( اقتدا کردند و در راه  روز جانباز
اسالم و والیت و حمایت از جامعه اسالمی، اعضای وجود بدن خودشان را به 

خداوند هدیه دادند و از خداوند بزرگی و منزلت، پاداش گرفتند.
اسالمیت،  نماد  را  جانباز  بوشهر  جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
و  نموده  عنوان  مهین  و  اسالم  حریم  از  دفاع  و  ستزی  استکبار  والیتمداری، 
افزود: جانباز یک کتاب بزرگ از تعالی شخصیت انسان است که در راه دین و 
میهن خویش جانش را در معرض فدا شدن قرار می دهد و با صبر و تحمل، 

مشکالت جانبازی را تحمل می کند.
امام جمعه بوشهر با بیان این که جانبازان کتاب آموزش بزرگواری و ایثارگری 
هستند، تصریح کرد: هر کدام از جانبازن عزیز ما می توانند الگویی بسیار عالی 

برای جوانان نسل حاضر باشند.
وی با بیان این که همه جامعه ما قدردان جانبازان هستند، تأکید کرد: از همه 
مسئوالن تقاضا دارم به جانبازان و خانواده های آنها به ویژه در حوزه اشتغال، 

عرصه های معیشتی و اقتصادی و مسکن عنایت ویژه داشته باشند.
در پایان این دیدار آیت اهلل صفایی بوشهری از این دو نفر از جانبازان با اهدا 

لوح سپاس و هدایایی تقدیر به عمل آورد.

؛ به مناسبت والدت حضرت ابوالفضل )ع( و روز جانباز

دیدار نماینده ولی فقیه با جانبازان
مدیرعامل شرکت آبفای استان بوشهر خبر داد:

یت مصرف آب آغاز اجرای پویش خانه تکانی و مدیر

و  تکانی  خانه  پویش  ازآغاز  بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
مدیریت مصرف آب در استان خبر داد.

در  آب  مصرف  مدیریت  این که  بیان  با  حمزه پور  عبدالحمید  جام جم،  گزارش  به 
از  جلوگیری  برای  داشت:  اظهار  است  ضروری  و  مهم  امری  جامعه  سطوح  همه 
بروز بحران آب در شهرها و روستاها الزم است همه مردم مدیریت مصرف آب در 

دستور کار قرار دهند.
وی با اشاره به آغاز پویش خانه تکانی و مدیریت مصرف آب در کشور و نیز استان 
بوشهر با شعار من مراقب آب هستم  تصریح کرد: عامه مردم از دیرباز و براساس 
سنت دیرینه در روزهای پایانی سال اقدام به خانه تکانی و نظافت منازل می  کنند 
که این میزان مصرف باال در روزهای پایان سال موجب افت فشار و اختالل در 
توزیع آب در برخی نقاط استان می شود، در این راستا پویش خانه تکانی و مدیریت 
مصرف آب اجرا شده است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر هدف 
از اجرا پویش  خانه تکانی و مدیریت مصرف آب  را ترویج فرهنگ مصرف بهینه 
آب عنوان کرد و گفت : از شهروندان درخواست می شود  در شستشوی وسایل و 
خانه تکانی منازل از مصرف بی رویه آب خودداری کنند و بهتر است برای شست و 

شوی وسایل برنامه زمانی داشته باشند و مدیریت نمایند.
حمزه پور بیان کرد: با توجه  به جایگاه ویژه بانوان در جامعه و نقش الگویی آنان 
برای اعضای خانواده و به منظور بهره گیری از سرمایه اجتماعی بانوان، پویش خانه 

تکانی و مدیریت مصرف آب راه اندازی شده است.
کرد:  تصریح  و  دانست  مهم  بسیار  را  آب  مصرف  مدیریت  در  بانوان  نقش  وی 
جلوگیری از مصرف بی رویه آب در خانه تکانی نوروزی، و کمترین میزان مصرف آب 

از دیگر اهداف پویش خانه تکانی و مدیریت مصرف آب است.
ویژه  به  مردم  همراهی  لزوم  بر  بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 

بانوان در پویش  خانه تکانی و مدیریت مصرف آب تاکید کرد.

)ویژه   نشست هم اندیشی اصحاب رسانه بوشهر
معاون  مدیرکل،  حضور  با  مکتوب(  رسانه های 
فرهنگی و مطبوعاتی، کارشناسان حوزه مطبوعات 
با  اســالمــی،  ارشـــاد  و  فرهنگ  کــل  اداره  رســانــه  و 
هدف هم اندیشی و تعامل رئیس هیات مدیران 
مسئوول، نمایندگان  مدیران  مطبوعات،  خانه 
با  استان بوشهر  در  ســراســری  نشریات  محترم 
بهداشتی  و  ایمنی  دستورالعمل های  بــه  توجه 

ستادی ملی پیشگیری از کرونا برگزار شد.
و  فرهـنگ  کــل  اداره  عمومی  روابـــط  گـــزارش  بــه 
فرهنگ  مدیرکل   ، بوشهر استان  اسالمی  ارشــاد 
نشست  این  در  بوشهر  استان  اسالمی  ارشــاد  و 
مشکالت،  و  مسائل  و  رســانــه  بــا  ــت:  داشـ بــیــان 
و  هستیم  آشنا  حــوزه  ایــن  در  پشتیبانی ها  عــدم 
روشن  افق  و  اولویت ها  زمان  گذر  در  امیدواریم 
طراحی شده تا بتوانیم سهم خود را در این عرصه 

ایفا کنیم.
همکاری  و  پشتکار  به  اشاره  با  افروغ  عبدالرحیم 
همه فعالین این حوزه عنوان داشت: ضعف ها و 
آسیب ها مانع از پرداختن به افق های بلند در این 

حوزه نشود.
افــزود: گفتمان در این خصوص با هدف باال  وی 
بردن تعامل دوسویه و تسهیل در امور این حوزه 

و بازگو کردن مسائل و مشکالت انجام می شود.
ــد ســاخــتــارهــا و  ــای ــاره بـــه ایـــن کـــه ب ــ ــروغ بـــا اشـ ــ افـ
ــود، اظــهــار داشــــت: با  اولــویــت هــا شــنــاســایــی شـ
مطلوب  رسانه ای  فضای  هم  همکاری  و  گفتمان 

به اقتضای شرایط رقم بزنیم.
تــوزیــع  در  بــخــشــی  تـــعـــادل  ــوص  ــص افـــــروغ در خ

ــا تــعــامــالت انــجــام  ــت: بـ ــ ــ ــوان داش ــنـ گــهــی هــا عـ آ
گهی های  توزیع  آ مربوطه  دستگاه های  با  شــده 
و  شهرداری   ، گاز و  نفت  پتروشیمی،  شرکت های 
دادگستری ها از سمت اداره کل فرهنگ و ارشاد 
گهی  آ هیچ  تا  شود  انجام  بوشهر  استان  اسالمی 

ج از قاعده انتشار داده نشود. خار
اختصاص  در  بخشی  ــعــادل  ت خــصــوص  در  وی 
از  گهی ها  آ تــوزیــع  مــیــزان  داشـــت:  اظــهــار  گهی ها  آ

طریقه سامانه قابل رصد می باشد.
بوشهر  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
به  رســیــدن  و  جلو  سمت  بــه  حرکت  ــرای  ب گفت: 
و  رسانه ای  همراهی  افزایی،  هم  ایجاد  پیشرفت 

تعیین نقشه راه در استان ضروری است.
ــروغ در نــشــســت هـــم انــدیــشــی  ــ عــبــدالــرحــیــم افـ
رســانــه هــای اســتــان بــوشــهــر افــــزود: حــتــی وقتی 
نداشته  شــاخــصــی  و  منسجم  مــنــظــم،  ســاخــتــار 
هم  یــک  باید  جلو  روبــه  حرکت  بــرای  امــا  باشیم 

افزایی و همراهی داشته باشیم.
وی تاکید کرد: برای حرکت به سمت جلو باید راهی 
که تاکنون طی کرده و مسیر پیش رو را واکاوی و با 
اصالح نقاط ضعف و تقویت نقاط  قوت خود گام 

در مسیر مشخص شده بگذاریم.
رسانه  جامعه  حرکتی  منظومه  کرد:  اضافه  افروغ 
از  غ  فــار استان  خبرنگاران  و  رسانه ها  سهم  ای، 
ایران  اعتالی  بــرای  سیاسی  سلیقه  و  دیدگاه  هر 
اسالمی و برداشتن گام های بعدی در این مسیر 

باید مشخص باشد.
در  رســانــه ای  جامعه  مسئولیت  داد:  ادامـــه  وی 
آیا این  مقابل مسائل موجود در جامعه چیست 

حق را داریم در مسیری گام برداریم که برون داد 
آن گسترش آسیب های اجتماعی شود.

وی تاکید کرد: در شرایطی که رهبر معظم انقالب 
بر مساله جهاد تبیین تاکید دارند وظیفه رسانه ها 

باید مشخص باشد.
افروغ گفت: آیا جهاد تبیین به معنی این است که 
در مقابل فالن نگرش سیاسی حاکم باید سکوت 
کرد و سلیقه های مختلف و نگاه های اجتماعی را 
کنار گذاشت؛ به طور قطع این طور نیست چون 

جامعه به تضارب آراء و آزاد اندیشی اعتقاد دارد.
وی تاکید کرد: نقش رسانه ها در جهاد تبیین باید 

مشخص شود.
بوشهر  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
نبود  و  تنگناها  ضعف ها،  رسانه،  ِگله های  گفت: 
این است  ما  و تالش  را می شناسم  پشتیبانی ها 
بلند  افق  این  به  پرداختن  از  مانع  کمبودها  این 

نشود.
بوشهر  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
تاکید کرد: هیچ کدام از این مشکالت نباید مانع 
از حرکت بلند رسانه ای استان بوشهر که افق آن 
یک میلیون و 200 هــزار نفر و شاید بیشتر طراحی 
شده باشد بلکه باید با ارائه کاری خوب کشورهای 

حوزه خلیج فارس را متاثر کنیم.
از همه سلیقه ها حد ما  غ  فــار کــرد:  افــروغ اضافه 
ع  شر دوم  و  کشور  جایگاه  و  شــان  حفظ  و  ایــران 

است که باید مورد توجه قرار گیرد.
ــویــت هــای رســـانـــه ای و  وی یــــادآور شـــد: بــایــد اول
ساختارها مشخص باشد و به کمک هم مسائل، 

مشکالت و گره های رسانه ای استان باز شود.

در نشست هم اندیشی اصحاب رسانه با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی بوشهر بررسی شد

 تقویت رسانه ها؛راهبردها و مخاطرات 

رئیس کل دادگستری استان بوشهر از تثبیت ۹8 درصد از اراضی ملی و 
صدور اسناد مالکیت ۹۶ درصد از اراضی ملی در استان بوشهر خبر داد.

جمادی  ضمن تشکر از اقدامات خوب مدیر کل ثبت اسناد استان بوشهر 
به  اهمیت اجرای طرح کاداستر اشاره نمود و گفت : با اجرای طرح کاداستر 
ضمن پیشگیری از بسیاری مفاسد حدود امالک مشخص و از تجاوز و 

تعرض افراد سودجو نسبت به حقوق بیت المال  نیزجلوگیری می شود .
جمادی اظهار داشت : با توجه به اعالم اداره کل منابع طبیعی میزان دقیق 
اراضی ملی در استان بوشهر به مساحت ۱,702,8۶۹ هکتار تایید و جانمایی 
در سه الیه منابع طبیعی ،حریم ۶0 متری دریا و اراضی موات صورت گرفت 
. جمادی ادامه داد : از جانمایی صورت گرفته تاکنون به میزان ۱,۶۶۹,7۶۱ 
هکتار از اراضی ملی تثبیت گردید که معادل ۹8 درصد از کل اراضی جانمایی 
شده است  وی افزود : در همین راستا اسناد مالکیت اراضی جانمایی 
شده به میزان ۱,۶3۹,۱۱3 هکتار صادر گردیده که این اقدام معادل ۹۶ درصد 

از کل اراضی جانمایی شده است .

علی جمادی رئیس کل دادگستری استان بوشهر از رفع تصرف بیش از 
350هزار متر مربع )35 هکتار ( از اراضی ساحلی در استان بوشهر خبر داد.

جمادی  به حفظ حریم  ۶0 متری دریا اشاره نمود و گفت : با توجه به تاکیدات 
رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور در خصوص رفع تصرفات حریم  دریا 
پس از صدور دستور قضایی با همکاری مسئوالن استانداری بوشهر و 
ادارات متولی اراضی دولتی از جمله اداره کل منابع طبیعی و راه و شهرسازی 
و مساعدت نیروی انتظامی به سرعت مستحدثات غیرقانونی و ساخت و 
ساز های غیرمجاز تخریب و سواحل و حریم دریا به میزان بیش از 350هزار 
متر مربع  معادل 35 هکتاردرشهرستان های استان بوشهر رها سازی و رفع 

تصرف شد که  جهت استفاده عموم مردم آماده گردید. 
وی افزود: پیگیری الزم جهت رفع تصرف موارد  باقیمانده اراضی تحت 
تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی در دستور کار است که پس از سیر روند 
قانونی و تکمیل تحقیقات با صدور دستور قضایی، بالفاصله نسبت به 

رفع تصرف و آزاد سازی آن ها اقدام خواهد شد.

: رئیس کل دادگستری استان بوشهر

 ۹8 درصد اراضی ملی استان بوشهر سنددار شدند
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