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شهید مختار دولت جاوید شهید کنعان محمدی
 فرزند موسی فرزند ابول 

بندر  در  که  خود  مالکیت  تحت  محرکه  نیروی  فاقد  کاتاماران)فیروزه(  مسافربری  شناور  فروند  یک  تعداد  دارد  نظر  در  والفجر  کشتیرانی  شرکت 
ح ذیل بفروش برساند. لذا از متقاضیان دعوت  بوشهر مستقر می باشد را از طریق مزایده عمومی، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط، بشر

گهی به سایت این شرکت www.valfajr.ir  و سایت های  آ می گردد جهت دریافت و تکمیل اسناد مزایده حداکثر به مدت ده روز از تاریخ انتشار 
www.irisl.net ، www.mana.ir و یا به دفتر مرکزی شرکت به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 

نشانی دفتر مرکزی: تهران-خیابان قائم مقام فراهانی- باالتر از میدان شعاع  پالک 97 ، دفتر روابط عمومی.
  شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

گهی به مدت 10 روز کاری می باشد.  مدت دریافت اسناد از تاریخ انتشار آ
 به هیچ یک از پیشنهادات دریافت شده بعد از تاریخ 1401/04/20 ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 میزان تضمین شرکت در مزایده:حداقل مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل درصد قیمت  2 % مبلغ پیشنهادی می باشد که باید به صورت واریز نقدي طی رسید 
بانکی به حساب شماره373.8600.662266.1به نام شرکت کشتیراني والفجر نزد بانك پاسارگاد شعبه سنایی )شماره شبا   IR 560570037386000662266101( به نام شرکت 

کشتیرانی والفجر واریز و یا ضمانت نامه بانکی) بدون قید و شرط و به نفع شرکت کشتیرانی والفجر و با اعتبار حداقل سه ماه ( به ضمیمه سایر اسناد مزایده تحویل گردد. 
کلیه پیشنهادات به همراه اسناد مزایده باید پس از امضا در دو پاکت جداگانه )یک پاکت حاوی اسناد امضاء شده مزایده و ضمانت نامه بانکی و پاکت دوم حاوی فرم 

پیشنهاد قیمت با امضاء پیشنهاد دهنده( بصورت الک و مهر شده به دفتر مرکزی شرکت تحویل گردد.
 شرکت از تاریخ بازگشایی پاکات به مدت حد اکثر 20 روز کاری مهلت خواهد داشت تا نسبت به اعالم برنده  مزایده اقدام نماید.

خ 1401/04/25 در محل دفتر مرکزی شرکت بازگشایی می گردد. کلیه پیشنهادات در روز شنبه مور
 بدلیل محدودیت های کرونایی و رعایت پروتکل های بهداشتی جلسه بازگشایی پاکات بدون حضور پیشنهاددهندگان می باشد.

؛ شرکت کلیه سپرده و تضامین اخذ شده را به   در صورت امتناع نفرات اول و دوم از انجام تعهدات و اقدامات الزم جهت انعقاد قرارداد و پرداخت مبلغ شناور
نفع خود مصادره می نماید. و نفرات اول و دوم حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نمایند.

ج در اسناد مزایده( به عهده برنده مزایده خواهد بود. ح مندر گهی و سایر موارد)بشر  کلیه هزینه های مربوط به انجام تشریفات برگزاری مزایده از قبیل آ
ج  بوده و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی، امضا و ضمیمه پیشنهادات خود،   سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندر

تسلیم نمایند.
متقاضیان می توانند جهت هماهنگی و اخذ اطالعات بیشتر با شماره تلفن ذیل تماس حاصل فرمایند.   

تلفن : 88842938 - 021)آقای کابوسی( 

تاماران کا مسافر بری  شناور  فروش  مزایده  گهی  آ

 استاندار بوشهر اعالم کرد:

ساخت ۲ هزار واحد  
ح   مسکونی  در طر

نهضت  ملی مسکن 

یست شهرستان خبر داد: یست شهرستان خبر داد:رئیس اداره حفاظت محیط ز رئیس اداره حفاظت محیط ز

مشاهده دو قالده پلنگ  در دشتستانمشاهده دو قالده پلنگ  در دشتستان
3

مدیرکل تعزیرات حکومتی 
بوشهر تاکید کرد:

 برخورد قاطع
با اصناف متخلف 

 رئیس کمیسیون عمران شورا ی اسالمی
 شهر خواستار شد 

 سرعت بخشی در نوسازی ناوگان
 حمل و نقل عمومی بوشهر 

ح کرد  مدیرکل صمت استان بوشهر مطر

  توسعه سرمایه گذاری
 با حمایت  از صنایع معدنی  

3
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اسـتان  عمومـی  هـای  کتابخانـه  کل  اداره 
( در  بوشـهر بـرای تکمیـل نیـروی انسـانی )1 نفـر
عمومـی  کتابخانـه  بـرای  کتابـدار  شـغلی  رشـته 

از  تنگسـتان  شهرسـتان  دلـواری  رئیعسـلی 
طریـق گزینـش و مصاحبـه، از بیـن افـراد واجـد 
سـاعتی  قـرارداد  چارچـوب  در  ذیـل،  شـرایط 

کسـب  جهـت  می نمایـد.  همـکاری  بـه  دعـوت 
  www.bushehrpl.ir: اطالعـات بیشـتر بـه سـایت

فرماییـد. مراجعـه 

جذب نیروی انسانی در کتابخانه  های عمومی استان بوشهر اقتصادیاقتصادی2

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهرضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر
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دریا و  رودخــانــه  و   کوهستان 
گردش سیستم  مجموع   در 
شکل را  ــیـــن  زمـ ــره  ــ کـ ــون  ــ  خـ

می دهند.
 کــوهــســتــان بــــاارزش تــریــن و
 مهم ترین و استراتژیک ترین
زمین کره  در  خداوند   آفریده 
 است و نقش اول را در تولید
 زندگی و توزیع عادالنه آن بین
عهده بــر  زیستمندان   تــمــام 
 دارد. خداوند در قران فرموده
”کــوه هــا میخ  های کــه   اســت 
آیه که از این   زمین” هستند. 
 به نظر من یکی از مهم ترین
قرآن آیه های  ترین  کلیدی   و 
تفسیر مــتــاســفــانــه   اســـــت، 
 درســتــی انــجــام نــشــده است
 چرا که هیچ کدام از مفسرین

محیط مفاهیم  به  آشنا   قران 
همین به  انــد.  نبوده   زیست 
کنش دارم  اعـــتـــقـــاد   دلـــیـــل 
محیط ــران  گـ تحلیل  و  ــران   گـ
 زیــســت بــایــد در حــد تـــوان به
ــار مهم ــوع بــســی ــوضـ ــن مـ ــ  ای
بنده، تفسیر  بــا  کنند.   ورود 
 منظور خداوند از ”میخ” دقیقا
فلزی و  چــوبــی  قطعه   هــمــان 
مختلف قــطــعــات  کـــه   اســـت 
ابــزار یــک  و  بــه هــم متصل   را 
شکل را  کــاربــردی  و   یکپارچه 
ــم مانند ــا ه ــوه ه ک  مـــی دهـــد. 
 ”میخ”، اجزای مختلف زیستی
به و  مــتــصــل  یــکــدیــگــر  بـــه   را 
آمــده حیات  زنجیره به وجــود 
 می بخشند. کوهستان مانند
 بــجــور یــا مــیــراب حــق و سهم
 حوزه تحت پوشش خود را از
 بخار آب معلق در هوا می گیرد
گیاهی پــوشــش  کــمــک  بــه   و 
می کند. خــود  ــه هــای  الی  وارد 
الیــه هــای از  عــبــور  از  بعد   آب 
 معدنی غنی و سرشار از مواد
طریق از  بعد  و  شــده   غذایی 
وارد ــا  ــ روددره هـ و   چشمه ها 

 رودخانه می شود. زندگی تمام
 زیستمندان به طور مستقیم
غنی اب  همین  بــه   وابــســتــه 
یک کوهستان  ــت.  اس  شــده 
سخت در  تجدیدپذیر   قطعه 
کره زمین است و مانند  افزار 
 تمام موجودات به دنیا می اید
 و پیر می شود و می میرد. این
 فــرایــنــد چــنــد مــیــلــیــون ســال

طول می کشد.
  کوهستان مهم ترین آفریده

 خداوند در کره زمین است و
 نقش اول را در زندگی بخشی
 به زیستمندان و ادامه حیات
ــره زمـــیـــن بر ــ ــزار ک ــ ــ  ســخــت اف
 عهده دارد. در واقع قلب کره

زمین است.
 رودخـــانـــه دقــیــقــا مــانــنــد رگ
 بدن انسان  وظیفه دارد تا در
 مسیری از پیش تعیین شده
شده غنی  آب  ایــن  کمک   بــا 
حرکت مسیر   زیــســتــمــنــدان 
به انتها  در  و  تغذیه  را  ــود   خ
ــا و تــاالب و دریــاچــه بریزد  دری
زیستمندان حــق  و  سهم   و 
کــنــد. ــت  ــ ــرداخ ــ پ را  ــی  ــ ــای ــ  دری

 کیفیت آب غنی شده از محل
ــه وسیله ــا مــقــصــد ب ت  تــولــیــد 
حفظ رودخــانــه  زیستی   حریم 
 مــــی شــــود. هـــمـــان طـــــور کــه
خــون لــخــتــه  انـــســـان  رگ   در 
اختالل و  انسداد رگ   موجب 
خــون ــردش  ــ گـ ســیــســتــم   در 
 می شود و مرگ را برای انسان
 رقـــم مـــی زنـــد، ســـدســـازی هم
سیستم خـــون  لخته   مــانــنــد 
ــره زمـــیـــن را ــ ــون ک ــ ــردش خ ــ  گـ
آسیب های و  می کند   مختل 
 فـــراوانـــی بـــه زیــســتــمــنــدان و
وارد زمــیــن  ــره  ک افـــزار   سخت 

 می کند.
 دریا با کمک آب شیرین غنی
 شده رودخانه عالوه بر تغذیه
تعادل دریــایــی،   زیستمندان 
با و  کــرده  برقرار  را  آب   شــوری 
معلق اب  بخار  شدن،   تبخیر 
 در هوا را هم به وجود می اورد.
از پــس  دریــایــی   زیستمندان 
کف دریــا ته  مرگ در الیه های 
می شوند فــشــرده  و   نشین 
زایی کــوه  فرایند  در  بعدها   و 
ــا ســر بــر مــی آورنــد  از کــف دریـ

کوهستان های جایگزین   و 
ــد. ــونـ ــی شـ مـ ــه  ــ ــت ــ رف ــن  ــیـ بـ  از 
در مــعــدنــی  مـــــواد  واقـــــع   در 
همین کوهستانی،   الیه های 
هستند ــی  ــای دری  مـــوجـــودات 
فرایند ایــن  از  اصلی  هــدف   و 
از ــل  ــاصـ حـ آب  ــردن  ــ ــ ک  غـــنـــی 
ــا بـــرای ــرف ــاران اســـت نـــه ص ــ  بـ
ــردن و صــادرکــردن. ب و   کندن 
این چرخه  در مجموع دوباره 

 زیستی تکرار می شود.
ــی ــالعــ  مـــتـــاســـفـــانـــه بـــــی اطــ
چنین وجـــــود  از   مـــدیـــریـــت 
کره زمین  سیستم مهمی در 
 و عدم درک از کارکرد آن، دلیل
ــن ســـدســـازی هـــای ــ  اصـــلـــی ای
پــروژه هــای و  گسیخته   لجام 
 مخرب شیرین کردن آب دریا
کنار و  گوشه  به  آب  انتقال   و 

 کشور است.
 واقعیت وظیفه اصلی فعاالن
 در درجه اول آگاهی از ساختار
و زیــســت  محیط  ســـازوکـــار   و 
 در مــرحــلــه بــعــد انــتــقــال ایــن
مردم و  مدیریت  به   مفاهیم 

  . است. والغیر

سیستم گردش خون کره زمین
/ 

نادر ضرابیان

فعال محیط زیست

احمد  ، بوشهر استانداری  عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش   به 
در مسکونی  واحد  هزار   2 ساخت  آغاز  مراسم  در   محمدی زاده 
واحد هزار   10 ساخت  مسکن:اکنون  ملی  نهضت  ح  طر  قالب 
ح نهضت ملی مسکن در استان بوشهر آغاز شده  مسکونی طر
از یک میلیون واحد مسکونی در کل  و سهمیه استان بوشهر 

کشور در یکسال، 10 هزار 600 واحد مسکونی است.
ساخت امسال  پاییز  اوایل  تا  انشااهلل  برنامه ریزی  اساس  بر    

می رسد واحد  هزار   20 به  بوشهر  استان  در  مسکونی   واحدهای 
 و مسئوالن دستگاه های مرتبط در حال برنامه ریزی برای تحقق

این مهم هستند.
  استاندار بوشهر از آغاز ساخت 2 هزار و 500 واحد مسکونی دیگر
 در هفته آینده در نقاط مختلف استان خبر داد و خاطر نشان کرد:
هر باید  و  است  ساله   2 مسکونی  واحدهای  این  ساخت   مدت 

سال 10 هزار واحد مسکونی تحویل متقاضیان شود.

 استاندار بوشهر اعالم کرد:

ساخت 2 هزار واحد مسکونی
ح نهضت ملی مسکن   در طر

کــــارشــــنــــاس مـــســـئـــول مــنــابــع 
از  اســتــان  عمومی  کتابخانه های 
جلد  هشتصد  و  هــزار  دو  اهـــدای 
عمومی  کتابخانه های  بــه   کتاب 
کتابخانه  و  اسناد  سازمان  توسط 

ملی ایران خبر داد.
مجری  مجتبی  جم،  گزارشجام  به 
منابع  مسئول  کــارشــنــاس  فـــرد، 
کــتــابــخــانــه هــای عــمــومــی اســتــان 
گفت:  خبر  ایــن  اعــالم  بــا  بوشهر 
ملی  کتابخانه  و  اســنــاد  ســازمــان 
تـــرویـــج فرهنگ  ــدف  بـــا هـ ــران  ــ ایـ
تــقــویــت  کـــتـــابـــخـــوانـــی،  و  ــاب  ــتـ کـ
مـــنـــابـــع عـــمـــومـــی و تــخــصــصــی و 
کتابخانه های  کیفی  سطح  ارتقای 
هزار  دو  از  بیش  استان،   عمومی 
از تازه های  و هشتصد جلد کتاب 

کتابخانه های  کــل  اداره  بــه  نشر 
عمومی استان  بوشهر اهدا کرده 

است.
کــــارشــــنــــاس مـــســـئـــول مــنــابــع 
کــتــابــخــانــه هــای عــمــومــی اســتــان 
از  اهــدایــی  کتاب های  داد:  ادامـــه 
در  مختلف  و  متنوع  موضوعات 
ادبیات،  نوجوان،  و  کــودک  زمینه 
تاریخ، فلسفه، عرفان، بهداشت و 
دین برخوردار است و می تواند به 
کتابخانه های  مخازن  غنی سازی 
عــمــومــی کــمــک کــنــد.کــارشــنــاس 
مــســئــول مــنــابــع کــتــابــخــانــه هــای 
اشاره  با  ادامــه  در  استان  عمومی 
مرکز  بین  گرفته  صورت  توافق  به 
با  بوشهر  ملی  کتابخانه  و  اسناد 
عمومی  کتابخانه های  کــل  اداره 

و  ــبــاط  ارت  : گفت  بوشهر  اســتــان 
حوزه  در  همسو  نهاد   دو  تعامل 
ــد  ــوان ــی ت ــی م ــوان ــخ ــاب ــت ک کـــتـــاب و 
فــرهــنــگ  تــوســعــه  و  تـــرویـــج  در 
همچنین  و  کتابخوانی  و  کــتــاب 
مــطــالــبــات  بـــه  ــاســخــگــویــی  پ در 
دسترسی  و  کتابخانه ها  اعــضــای 
کــتــابــخــانــه ای بــســیــار  بـــه مــنــابــع 
اثــرگــذار بــاشــد.مــجــری فــرد گفت: 
تائید،  از  پس  اهدایی  کتاب های 
بــــرای اســتــفــاده عــالقــمــنــدان در 
عمومی  کــتــابــخــانــه هــای  قــفــســه 
تا  ملی  کتابخانه  و  می گیرد  قـــرار 
نوبت،  چند  در  نیز  ایــن  از  پیش 
عمومی  کتابخانه های  بــه  کــتــاب 
ــرده ــ ــان بـــوشـــهـــر اهـــــــدا کـ ــ ــتـ ــ  اسـ

 است.
کــــارشــــنــــاس مـــســـئـــول مــنــابــع 
کــتــابــخــانــه هــای عــمــومــی اســتــان 
ــرد: کــتــاب هــای اهــدایــی  اضــافــه کـ
تایید  از  پــس  مــرکــز  ایـــن  تــوســط 
ســامــانــه،  در  ثــبــت  و  اســتــعــالم  و 
کتابخانه های  بــه  نیاز  اســاس  بــر 
بوشهر  اســتــان  ســراســر  عمومی 
ــا و  ــ ــض ــ ــا اع ــ ــود تـ ــ ــی شـ ــ ارســـــــــال مـ
ــا  آن هـ از  ــد  ــن ــوان ــت ب عــالقــمــنــدان 

استفاده کنند.

 توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران انجام شد

اهدای 2۸00 جلد کتاب  به کتابخانه های عمومی بوشهر
ح کرد  مدیرکل صمت استان بوشهر مطر

  توسعه سرمایه گذاری با حمایت از صنایع معدنی 
ــدن و  ــ ــعـ ــ ــعــــت، مـ ــ ــن ــر کـــــل صــ ــ ــدیـ ــ مـ
ــان بـــوشـــهـــر گـــفـــت :  ــ ــت ــ ــارت اس ــ ــج ــ ت
صنایع  تــولــیــدکــنــنــدگــان  از  حــمــایــت 
توسعه  راســتــای  در  اســتــان   معدنی 
تامین  و  اشــتــغــال  گــــذاری،  ســرمــایــه 
مختلف  نــیــازپــروژهــای  مــورد  مصالح 

عمرانی و ساختمانی ضروری است.
با  صفوی  مهدی  جام جم،  گــزارش  به 
اشاره به تحقق شعار " تولید، دانش 
بنیان، اشتغال آفرین " افزود: پیگیری 
معدنی  صنایع  مشکالت  و  مسائل 
از  مــاســه  و  ــای شــن  ــده از جمله واح
منظور  به  کنون  تا  سالجاری  ابــتــدای 
از  تولید  افزایش  و  فعالیت  استمرار 
و  تسهیل  کــارگــروه  جلسات  طــریــق 
با حضور مسئولین  رفع موانع تولید 
دستور  مـــورد  اجــرایــی  دستگاههای 
است.صفوی  داشته  قــرار  جــدی  کــار 
گذاری  خ  با اشــاره به دستورالعمل نر
کاال و خدمات صنفی که دسته بندی 
اعــالم  اســـت  کــاالیــی  ــروه  ــ گ در ۳  آن 
کـــرد : شــن و مــاســه مــشــمــول گــروه 
و  بوده  نرخگذاری  اولویت های  سوم 
گـــذاری دســتــوری نمی  خ  نــر مشمول 
قبیل  ــن  ایـ خ  ــر نـ همچنین  و  بــاشــد 
کاالها بر اساس ضوابط هیات تعیین 
بخش  تــوســط  قیمت ها  تصویب  و 

تولیدی تعیین می گردد .
تعیین   : ــرد  کـ ــوان  ــن ع ادامــــه  در  وی 
خ هــای جــدیــد انـــواع شــن و ماسه  نــر
کارفرمایی  صنفی  انجمن  ســوی  از 
منظور  بــه  اســتــان  مــعــادن  و  صنایع 
تامین  و  محصول  کیفیت  افــزایــش 
تولید  فــرایــنــد  هزینه های  از  بخشی 
ــت . مـــدیـــر کل  ــ ــام گـــردیـــده اس ــجـ انـ
بیان  ضمن  بوشهر  اســتــان  صمت 
صرفا  جدید  خ های  نر که  مطلب  این 
با  منطبق  کــاالهــای  تولید  بــه  مــربــوط 
شــرایــط اســتــانــدارد بـــوده و بــه هیچ 
وجه کاالهای غیر استاندارد را شامل 
نمیگردد اضافه کرد : نظارت مستمر 
بـــر قــیــمــت و کــیــفــیــت مــحــصــوالت 
ــای تــولــیــدی شــن و مــاســه با  ــده واح
مرتبط  دستگاههای  سایر  همکاری 
از قبیل اداره کل استاندارد به منظور 

برخورد با تخلفات احتمالی با جدیت 
در سطح استان اجرا می گردد.

مصالح  فــــروش  تــعــرفــه  ــت:  ــف گ وی 
ــان بــوشــهــر از  ــ ــت شـــن ومـــاســـه دراســ
سایر  و  فارس  استان  فروش  قیمت 
که  اســت  کمتر  همجوار  استان های 
مقرر شده در آینده نسبت به برابری 

تعرفه با سایر استان ها اقدام شود.
زمــیــنــه  افــــــــزود: در  حــســیــن دهــــــار 
ــع مــشــکــالت تــولــیــدکــنــنــدگــان نیز  رفـ
نشست های بسیار خوبی با مدیرکل 
ــارت  ــج ــدن وت ــع ــان صــنــعــت م ــازمـ سـ
اســـتـــان بــوشــهــر بـــرگـــزار شـــد کـــه در 
زمینه رفع فوری مشکالت واحدهای 
سهمیه  افــزایــش  جمله  از  تــولــیــدی 
ســـوخـــت و کـــاهـــش حـــقـــوق دولـــت 
اجــرایــی  الزم  تــصــمــیــم هــای  مــعــدن 

خواهد شد.

یادداشت
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خبر

حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
بوشهر تاکید کرد:

اصناف  با  قاطع  بــرخــورد 
متخلف 

بوشهر  حکومتی  تعزیرات  کل  مدیر 
صنفی  واحد  دهها  از  بیش  تعطیلی  از 
داد  خبر  بوشهر  استان  در  متخلف 
 69 جلسه  مصوبه  راستای  در  وگفت: 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران 
مصوبه  همان   6 ماده  اجرای  در  و  قوا 
و  دولت  حق  احقاق  جهت  در  نیز  و 
مِسول  حضور  با  خصوصی،  شکات 
گشت مشترک ومامورین اجرای احکام 
فقره  ازدهها   بوشهربیش  تعزیرات 
پلمپ و نصب تابلوی تخلف بر سردرب 
یک  طی  را  متخلف  صنفی  واحدهای 
استان  درشهرستانهای   گذشته  هفته 

بوشهر اعمال قانون نمودند. 
افزود:  گزارش جام جم، رضا سعیدی  به 
در راستای مصوبه سران قوا و به منظور 
مقابله قاطع و سریع با تخلفات صنفی 
روسای  تخلف،  تکرار  از  پیشگیری  و 
صورت  در  می توانند  تعزیرات  شعب 
نسبت  رای  صدور  ضمن  تخلف  احراز 
به اصل موضوع تخلف، در صورت لزوم 
آن در  تاثیر  با لحاظ نوع تخلف و میزان 
پلمپ  دستور  صدور  به  نسبت  بازار 
محل یا واحد صنفی و نصب تابلو اقدام 
مصوبه   6 ماده  خصوص  در  و  نمایند 
و  کسب  با تشریفات قانونی، محل  نیز 
فعالیت مستنکف از اجرای حکم قطعی 

تا مدت یکماه تعطیل می شود .

کتابخانه هـای  انجمـن  نشسـت  در  بوشـهر  اسـتاندار 
و  کتابخوانـی  فرهنـگ  گسـترش  گفـت:  بوشـهر  اسـتان 
دسترسـی آسـان مـردم بـه کتـاب، سـبب می شـود کـه وزن 

گاهی مردم  فرهنگـی جامعـه باالتـر رفته و سـطح دانش و آ
ترقـی پیـدا می کنـد. احمد محمدی زاده افزود:در مدارسـی 
کـه جدیـدا سـاخته می شـوند، کتابخانـه و نمازخانـه مـدرن 

دوران  از  دانش آمـوزان  تـا  شـود  احـداث  اسـتاندارد  و 
مدرسـه بـا نمـاز و همچنیـن فرهنـگ صحیـح کتابخوانـی 

آشـنا شـوند.

دسترسی آسان به کتاب وزن فرهنگی جامعه  راباال می برد

ــم، حــســیــن حــیــدری  ــام جـ ــزارش جـ ــ  بـــه گـ
اهلل  فضل  دکتر  با   ، بوشهر بندر  شهردار 
ــاه عــلــمــی کـــاربـــردی  ــگ ــش ــیــس دان لـــک رئ
کــار وی  ، در محل دفــتــر  اســتــان بــوشــهــر
ایــن نشست  کــردنــد. در  گفتگو  ــدار و  دی
تشریح  بــا  لــک  دکــتــر  دوجــانــبــه  صمیمی 
ظــرفــیــت هــای عــلــمــی دانـــشـــگـــاه جــامــع 
عــلــمــی،کــاربــردی اســـتـــان واســـتـــفـــاده از 
مدیریت  با  متناسب  کاربردی  رشته های 
ایشان  نمودند.  ابــراز  را  سخنانی  شهری 
گرافیک،  نظیر  رشته هایی  بــه  ــاره  اشـ بــا 
عکاسی، معماری شهری، طراحی، و عمران 
خواستار استفاده از دستاوردهای علمی 
راستای  در  دانــشــگــاه  ایــن  دانشجویان 
گردیدند.  ظرفیت ها  ایــن  از  گیری  بهره 
دکــتــر لــک در ادامـــه افـــزودنـــد: هــر سال 
دوم  و  اول  ترم های  دانشجویان  معمواًل 
کاربردی،  علمی  جامع  دانشگاه  تحصیلی 
از دستاوردهای علمی و  نمایشگاه هایی 
آنچه که در توان دارندرا عرضه می نمایند 

الــگــوی هستیم  و مــا بــه دنــبــال مــدل و 
کــه اگــر ایــن امــر محقق شــود شــهــرداری 
دانشجویان  ظرفیت های  از  بوشهر  بندر 
رشــتــه هــای یـــاد شـــده ایـــن دانــشــگــاه در 
قــالــب دوره هـــــــای کـــــــارورزی و کــاربــیــنــی 
دانشجویی  اگــر  یعنی  نماید،  اســتــفــاده 
را در  کاربینی خود  کــارورزی و  کار  بخواهد 
این  برساند  نتیجه  و  ثمر  بــه  دانــشــگــاه 

برساند  سرانجام  به  شــهــرداری  در  را  کــار 
ــه نوعی  ب ــم هــزیــنــه  ک ــات  ــدم ایـــن خ از  و 
اســتــفــاده شـــود. در پــایــان شــهــردار بندر 
بــوشــهــر نــیــز بــا اظــهــار خــرســنــدی از ایــن 
مراکز  جــایــگــاه  و  نقش  مــشــتــرک،  دیـــدار 
جوامع  توسعه  در  را  دانشگاهی  و  علمی 
حــائــز  و  مــهــم  ــای  ــ ــرورت ه ــ ض از  امــــــروزی 
توان  از  استفاده  بر  و  برشمرده  اهمیت 

وظرفیت های علمی این مراکز در توسعه 
و پــیــشــرفــت شــهــرهــا بـــه عـــنـــوان عــامــل 
مبسوطی  سخنانی  تــاثــیــرگــذار  و  مــحــرک 
ضمن  همچنین  ایشان  فرمودند.  ایــراد 
آمادگی  از موضوعات مطروحه،  استقبال 
راستای بسته های  را در  مدیریت شهری 
ایجاد و بسط و توسعه  گذاری و  سرمایه 
خانگی  مشاغل  دائمی  نمایشگاههای 
زیرساخت ها  بــه  عنایت  بــا  کــارآفــریــنــی  و 
ــهـــرداری در اخــتــیــار  ــه شـ ک ــی  ــای ــازه ه و س
وهمکاری  وبرتعامل  نموده  اعــالم  دارد 
ــرداری بــنــدربــوشــهــربــا  ــهـ بــیــن بــخــشــی شـ
استان درقالب  ،کاربردی  دانشگاه علمی 
وطراحی  ونیزگرافیک  ح های،پژوهشی  طر
ومبلمان  زیــبــاســازی  درجــهــت  شــهــری 
تفاهم  نمودند.درخاتمه  تأکید  شهری 
ــن  ــی ــاب ،م ــور ــظ ــن م ــن  ــی ــم ه ــه  ــ ب ای  نـــامـــه 
شــهــرداربــنــدربــوشــهــرورئــیــس دانــشــگــاه 
امضا  بوشهربه  اســتــان  ،کــاربــردی  علمی 

رسید.

 شهردار برازجان با تاکید بر ضرورت اصالح برخی معابر مرکزی
 شهر و کمک به روان سازی ترافیک سنگین گفت: در ماه های
بلوار اصالح  دوم  و  اول  فاز  همچون  اجرایی  اقدامات   اخیر 
 شهید مزارعی را به اتمام رساندیم و در همین راستا عملیات

اجرایی اصالح بلوار آیت اهلل طالقانی نیز آغاز شده است.
 به گزارش جام جم، مرتضی قدوسی با اعالم این که این پروژه
 شامل اصالح بلوار حد فاصل میدان 1۷ شهریور )بیمارستان(
 تا بلوار سعادت خواهد بود عنوان کرد: متراژ طول کل پروژه
 1400متر است، تخریب و بهسازی سنگ جدول به متراژ 2۸00

اجرای فصلی،  گل های  باکس  و  درختچه  باکس  اجرای   متر، 
 آبنما و روشنایی و کف سازی بلوار از نوع واش بتن و چمن

مصنوعی در این پروژه انجام خواهد شد.
برای تردد  در  تسهیل  ایجاد  ضرورت  به  اشاره  ضمن   وی 
و سازی  روان  در  را  موضوع  این  به  توجه   شهروندان 
 ساماندهی ترافیکی حائز اهمیت دانست و افزود: این پروژه
آغاز گردیده نقش  که با تخریب و اصالح میدان 1۷ شهریور 
 موثری در بهبود کیفیت تردد و رفع گره های ترافیکی موجود

خواهد داشت.

شهردار برازجان اعالم کرد: 

آغاز عملیات عمرانی بهسازی و اصالح بلوار آیت اهلل طالقانی 

درنشست شهردار بندر بوشهر با رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان بوشهر بررسی شد 

تقویت همکاری مدیریت شهری با مراکز علمی و دانشگاهی 

رئیس کمیسیون عمران شورا گفت ناوگان حمل 
و نقل عمومی بوشهر باید با سرعت نوسازی شود 
شهروندان   و  شورا  اعضای  خواسته  امر  این  که 

است.
برگزاری  از  روش  نیک  وحید  جم،  جام  گزارش  به 
جلسه کمیسیون عمران شورا پیرامون وضعیت 
ناوگان حمل و نقل عمومی شهر بوشهر با حضور 
مدیرعامل سازمان حمل و نقل مسافر و بار خبر 

داد .
وی در ادامه افزود با توجه به مصوبه شورا جهت 
نوسازی  20دستگاه اتوبوس شهری اعالم شد که 
5دستگاه نوسازی شده و تحویل سازمان حمل 
دیگر   دستگاه  پنج  بزودی  و  شده  داده  نقل  و 

تحویل داده خواهد شد.

وی در ادامه افزود با توجه به مشکالت پیمانکار 
به دلیل گرانی قطعات نوسازی ده دستگاه دیگر 
چه  هر  کردیم  درخواست  که  شده  مشکل  دچار 
سریعتر مشکل بوجود آمده حل شود و با توجه 
این  شده  داده  اختصاص  بودجه  و  شورا  مصوبه 

امر عملیاتی شود .
نیک روش با اشاره به این که  همکنون 1۸ دستگاه 

اتوبوس مشغول به خدمات رسانی هستند.
وی با اشاره به تاکید شورا و خواسته شهروندان 
بودجه  در  آن  نوسازی  و  ناوگان  افزایش  جهت 
سال جاری شهرداری با دریافت 200 میلیارد تومان 
اوراق مشارکت جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل 
گزارشی  موسوی  آقای  که  شده  موافقت  عمومی 
که در حال تهیه  گرفته داشت  ازاقدامات صورت 

از وزارت کشورصورت  ح توجیحی جهت مجوز  طر
کار  گرفته و شهرداری این موضوع نیز در دستور 

خود  قرار دارد .
نوسازی  به  توجه  شورا  عمران  کمیسیون  رئیس 
و  شورا  مطالبات  از  یکی  شهر  تاکسیرانی  ناوگان 
شهروندان است که مقرر شد مدیر عامل سازمان 
از  یکی  با  ای  مذاکره  بار  و  مسافر  نقل  و  حمل 
بانکهای عامل داشته باشد تا تسهیالت کم بهره 
جهت نوسازی ناوگان تاکسیرانی جهت رانندگان  

اخذ شود .
اتوبوس  توان خرید  گفت شهرداری   پایان  وی در 
کمک  به  دولت  داریم   انتظار  بنابراین  ندارد  را 
شهرداری ها بیاید تا بتوانیم گام های مثبتی در این 

زمینه برداریم

رئیس کمیسیون عمران شورا ی اسالمی  شهر خواستار شد 

سرعت بخشی در نوسازی ناوگان  حمل و نقل عمومی بوشهر 
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شهردار خورموج اعالم کرد: 

آغاز عملیات اجرایی 14 پروژه عمران شهری 
خورموج به ارزش 200 میلیارد ریال

ــزارش روابـــط عمومی شــهــرداری  گـ بــه   
معاون   ، استاندار حضور  با  خــورمــوج؛ 
عمرانی استانداری و جمعی از مدیران 
دشتی  شهرستان  و  بوشهر  اســتــان 
پـــــروژه عــمــران  ــی 14  ــرایـ عــمــلــیــات اجـ
آغاز  ریــال  میلیارد   200 ارزش  به  شهری 

شد.
مــهــنــدس کــاشــفــی شــهــردار خــورمــوج 
این  گفت:  پــروژه هــا  ایــن  خصوص  در 
کاهش  پروژه ها در حوزه های مختلف 
آســیــب هــای اجــتــمــاعــی، ایــجــاد درآمـــد 
، دانـــش بــنــیــان، اشــتــغــال زایــی،  ــدار ــای پ
که  می باشد   … و  سبز  فضای  عمرانی، 

در نقاط مختلف شهر اجرا می گردد.
به  را  پروژه ها  این  کاشفی  محمدجواد 

ح زیر معرفی کرد: شر
 1 تــعــمــیــرگــاهــی شـــمـــاره  1- مــجــتــمــع 

خورموج
2- کارگاه تولید قطعات بتنی

پـــرورش جلبک )دانــش  ۳- مــزرعــه ی 
بنیان(

4- گلخانه
5- احداث 16 واحد تجاری جنب پارک 

مفتون )اشتغال زایی(
بانوان  اختصاصی  )کافه  بانو  کافه   -6

در پارک بانوان(
۷- پارک مادر )بلوار سربازان گمنام (

۸- اجرای پیاده بازار شهید رجائی
شهید  خــیــابــان  مــصــنــوعــی  چــمــن   -9

خسروپور
و  ــازی  ــرســ ــ زی مــربــع  مــتــر  هــــزار   ۳0  -10

آسفالت معابر
11- 10 هزار متر مربع پیاده رو سازی

امـــام  ــان  ــاب ــی خ ــازی  ــس ــه ب اصــــالح   -12
خمینی )ره( به طول 600 متر

بسیج  بلوار  غــرب  ای  محله  پــارک   -1۳
)جنب دره تاج آباد(

14- خیابان غذا
ــای قـــوا به  ــ ــد رؤسـ ــدی بـــا اخـــتـــیـــارات ج
صنفی  واحد  دهها  حکومتی   تعزیرات 
و  پلمپ  بوشهر  اســتــان  در  متخلف 

نصب پارچه شدند.

استان  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
اداره حفاظت  ، این مشاهدات توسط همیار محیط بان به  بوشهر
طاهره  است.  شده  اعالم  دشتستان  شهرستان  زیست  محیط 
موسوی؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشتستان 
در این خصوص گفت: با توجه به این که پلنگ گونه چتر و راس هرم 
طعمه های  وجود  و  طبیعت  سالمت  دهنده  نشان  بوده،  غذایی 
طبیعی در این منطقه می باشد، به همین دلیل از همه شهروندان و 
اهالی منطقه درخواست داریم که درصورت مشاهده هرگونه پلنگ، 
نزدیکترین  به  یا  و  گویای 1540  با شماره تماس  را  مشاهدات خود 

اداره محیط زیست و یا پاسگاه محیط بانی اطالع دهند.
شایان ذکر است که قبل از این در راستای پایش جمعیت پلنگ در 
منطقه شکارممنوع تنگ ارم دشتستان، توسط اداره حفاظت محیط 

زیست شهرستان دشتستان دوربین های تله ای کار گذاشته شده 
بود تا از شرایط زیست این گونه اطالعات دقیق تری به دست آید و 
هم اکنون نیز با نصب دوربین های تله ای دیگر در همین منطقه، به 

پایش دقیق تر و گسترده تر منطقه اهتمام ورزیده شد.

 رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خبر داد:

مشاهده دو قالده پلنگ  در دشتستان

معاون صنایع دستی استان بوشهر از برپایی 
5۷ غرفه صنایع دستی در استان خبر داد.

با  بوشهر  استان  دستی  صنایع  معاون 
هفته  آغاز  با  »هم زمان  گفت:  خبر  این  اعالم 
محصوالت  عرضه  منظور  به  و  صنایع دستی 
صنعتگران هم استانی، 5۷ غرفه صنایع دستی 

در سراسر استان برپا شد.«
»این  افزود:  رحیمی  لیال  جام جم،  گزارش  به 
غرفه ها در قالب 5 نمایشگاه و در شهرها و 

سلیمانی  بنار  دیر،  آپخش،  جم،  روستاهای 
آغاز به کار کرد و با استقبال خوب  و درودگاه 
»در  داد:  ادامه  او  شد.«  همراه  عالقه مندان 
رشته های  در  محصوالتی  نمایشگاه ها  این 
سرامیک،  و  سفال  کپویافی،  حصیر بافی، 
سراجی سنتی، زیورآالت سنتی، فیروزه کوبی، 
عبابافی، صنایع دستی دریایی، گلیم و صنایع  
از  محصوالت  تمامی  که  شد  عرضه  چوبی 
در  بود.«رحیمی  استان  هنرمندان  تولیدات 

برگزاری  از  ما  »هدف  کرد:  خاطرنشان  پایان 
صنعتگران  از  حمایت  رویدادهایی،  چنین 
پتانسیل های  و  ظرفیت ها  از  بهره برداری  و 
موجود در سطح استان بوده که رضایت مندی 

هنرمندان را به همراه داشت.«

معاون صنایع دستی استان بوشهر خبر داد: 
برپایی نمایشگاه صنایع دستی در استان 

  چهارشنبه    1 تیر  1401   شماره  6243


