روزنــامـه مــردم اســتان بـوشــهــر
www.payameasalooye.ir

2

پیــام

8

سه شنبه  7مردادماه  29 /1399جوالی  8 / 2020ذی الحجه  /1441سال سیزدهم  /شامره  3000 / 1478تومان 8 /صفحه

تفاهمنامه  ۱۵هزار میلیارد ریالی جهش تولید در بوشهر امضا شد

مدیرعامل خانه مطبوعات استان بوشهر خبر داد

توزیع ماسک های طرح نذر ماسک
از سوی خانه مطبوعات و رسانه های استان بوشهر

نماینده مجلس:

 2دانشکـده داروسـازی در دشتستـان
ایجـاد شـود
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استاندار بوشهر:

بیتوجهی به پروتکلهای بهداشتی
سبب پلمب بانکها میشود
ستاندار بوشهر با بیان اینکه بانکهایی که به پروتکل
بهداشتی بیتوجهی میکنند پلمب میشوند گفت :صنوف
بازار ماهیفروشان و میدان میوه و ترهبار در شهرستانهای
استان بوشهر نیز در صورت رعایتنکردن پروتکلها چنین
عاقبتی خواهند داشت.عبدالکریم گراوند در جلسه ستاد
مقابله و مدیریت بیماری کرونا در استان بوشهر با گرامیداشت

نماینده ولی فقیه در بوشهر پیشنهاد کرد:

ایجاد جمعیت نخبگان
برای توسعه شهرستانها
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه
بوشهر عنوان کرد :دشتستان هیچ گاه به
جایگاه درخور خود دست نیافته ،لذا باید
با استفاده از ظرفیت های موجود به
قطب کشاورزی و صنایع پایین دستی
انرژی تبدیل گردد .آیت اهلل صفایی
بوشهری ،در دیدار با نماینده دشتستان
ضمن تشکر و قدردانی از مواضع شفاف
و انقالبی نماینده مردم دشتستان در
مجلس ،بیان کرد :شهرستان دشتستان
دارای جوانان مستعد ،انقالبی و بسیار
فعالی است اما هیچ گاه این شهرستان
به جایگاه درخور خود در ....

سالروز عملیات مرصاد و تبریک اعیاد قربان و غدیر از تالش
مدافعان سالمت و جهادگران در عرصه مقابله با بیماری کرونا
قدردانی کرد.وی با بیان اینکه از هفته گذشته تاکنون روند
ثابتی در عرصه بستریها ،فوتیها و بیماران کرونایی پشت
سرمیگذاریم خاطرنشان کرد :چون وضعیت بیماری کرونا
شکننده است قابل اطیمنان نیست که ....
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چرا شاهین بوهشر به این روز افتاد؟
در صفحه  7بخوانید

7

6

گفتگو با زهرا سبزه علی (شاه بابایی)
مولف کتاب زندگی نامه
شهیدعلیرضاماهینی

سخنگوی شوراي اسالمي شهر ّدير ؛

جاده وفاق ،آزمون مديران راه و شهرسازي
استان در سال پاياني دولت است

عضو شوراي اسالمي شهر ّدير با اشاره به اينكه طرح جاده وفاق
بندردير ،توسعه
با هدف تسهيل شرايط آمد و شد جاده اي مردم
ّ
فعاليتها و مراودات تجاري و اقتصادي و تعامل بيشتر مردم دو
شهرستان ّدير و كنگان سالها قبل كلنگ خورده است و متاسفانه
اينروزها به دليل عدم توجه كافي مسولين استاني در بالتكليفي بسر
مي برد ،گفت؛ ساخت و اتمام جاده ساحلي وفاق اينروزها و در سال
پاياني دولت تدبير و اميد به عنوان يكي از آزمون هاي مهم ....

انتشارات شروع

چاپ کتاب های شما از یک نسخه
تا صد هزار نسخه
صفحه آرایی و طراحی کتاب،
مجله و نشریات ،بروشور و ...
پذیرفته می شود

تلفن:
077 33534872
09391899871

بررسی نوع آلودگی نفتی
ساحل گناوه آغاز شد

روایتیک دلداده
23

آلودگی  ۵۰درصد شناگاههای شهر
بوشهر به میکروب

مردم در جفره ،پارک
دانشجو و ریشهر شنا نکنند
رئیس حفاظت محیط زیست
شهرستان بوشهربا بیان اینکه شش
شناگا ه در طول ساحل خلیج فارس
شهر بوشهر وجود دارد گفت :با
آزمایشات نمونهها در اعماق دریا و
انجام پایشها ،مشخص شد نیمی
از این شناگاهها از نظر میکروبی
وضعیت مساعدی ندارند...

آگهی واگذاری مشارکتی موضوع تأمین و عرضه کاال و خدمات مورد نیاز
فروشگاه ها و بوفه زندان مركزي بوشهر

بنیاد تعاون زندانیان استان بوشهر بنا به مصوبه هیأت اجرایی در نظر دارد
موضوع تأمین و عرضه کاال و خدمات مورد نیاز فروشگاه ها و بوفه زندان
مرکزی بوشهر را از طریق مناقصه بصورت مشارکتی به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان محترم می توانند از تاریخ درج بمدت یک هفته ،به آدرس :بوشهر ،خیابان شهید
مطهری ،خیابان شهید رجایی ،خیابان سامان ،جنب كانون کارشناسان دادگستری ،بنیاد
تعاون زندانیان بوشهر مراجعه و نسبت به اخذ فرم و تحویل پیشنهاد اقدام نمایند.
شناسه آگهی925756 :

99011024

