روزنــامـه مــردم اســتان بـوشــهــر

استاندار بوشهر:

امام جمعه بوشهر:

فضای رسانهای بوشهر ،سیاست زده است
استاندار بوشهر فضای رسانهای بوشهر را سیاستزده خواند و گفت:
نتیجه این سیاستزدگی جز تخریب همدیگر چیزی نیست .احمد
محمدیزاده استاندار بوشهر در همایش رسانه مطالبهگر بیان کرد :همان
طور که در جنگ نظامی با کمک مردم و رهبری امام راحل به پیروزی
رسیدیم و نتیج ه آن مجاهدتها دستیابی به توانمندیهای امنیتی و
دفاعی شد ،اکنون نیز باید با استفاده از .....

www.payameasalooye.ir
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امید داریم در مدیریت
جدید هشرداری ،اشتباهات
و توقفهای گذشته،
تصحیحشود

2

پیــام
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مسئولیتهایاجتماعیحلقهمغفول
صنعت نفت در شمال استان بوشهر
3

اجرایبرنام ههایمسئولیتهایاجتماعیآثاری
مثبت بر توسعه و پیشرفت شهرها و زندگی
ذینفعان جامعه دارد که این امر مهم توسط
شرکتهای نفتی مستقر در شهرستانهای
گناوه و دیلم در شمال استان بوشهر که از مناطق
مهم و راهبردی صادرات نفت هستند ،مغفول
مانده است .به گزارش ایرنا ،مسئولیت اجتماعی

 ۶۸۰اثر به دبیرخانه سومین
دوره جایزه ملی غزل زنده
یاد حسین جالل پور
ارسال شد
دبیر سومین دوره جایزه ملی غزل زنده
یاد حسین جاللپور گفت :با پایان
مهلت ارسال آثار به سومین جایزه
ملی غزل حسین جاللپور – جایزه
ملی غزل ۶۸۰ -اثر به دبیرخانه این
رویداد رسیده است.حسن فرهادی
اظهار داشت :با پایان یافتن مهلت
شرکت در سومین دوره رویداد مهم
ادبی فرهنگی جایزه ملی غزل حسین
جاللپور ،شاعر ،پژوهشگر و غزلسرای
خطه جنوب کشور ۶۸۰،اثر به دبیرخانه
این جایزه رسیده است....

شرکتها یا سازمانها ،ابعاد گسترد های
تها دغدغ ههای
دارد که به سبب آن شرک 
زیست محیطی و اجتماعی خود را در عملکرد
ب و کارشان یا در همکاری با ذینفعان
کس 
عملیاتی میکنند .در دنیای کسب و کار نوین،
مسئولیتهای اجتماعی شرکتها که در
برگیرنده مباحث اقتصاد .....

کاالهایی که خاک میخورند؛

رسوب کاال در انبارهای اموال متلییک بوهشر
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در سفر مهرماه اعضای هیئت دولت به استان
بوشهر در خالل بازدیدی که از انبار اموال
تملیکی بوشهر انجام شد ،رئیس جمهور بر
لزوم تعیین تکلیف کاالهای موجود در این انبار
تاکید کرد.حجتاالسالم سید ابراهیم رئیسی با
درخواست از مرجع قضائی برای اینکه هر چه
سریعتر نسبت به تعیین تکلیف پروندههای
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اموال تملیکی اقدام کنند ،گذشت زمان را
موجب خسارت دانست.رئیس جمهور با تاکید
بر اینکه نباید به گونهای عمل شود که گذشت
زمان از ارزش این کاالها بکاهد ،بر اصالح
ساختار سازمان اموال تملیکی تاکید و مهلت
سه ماههای را برای تعیین تکلیف این موضوع
اعالم کرد.در پی دستور رئیس جمهور .....

هفته هفتم لیگ دسته اول

دربی پرگل استان بوشهر
برندهنداشت

شاهین شهرداری  2پارس جنوبی جم 2

مدیر اجرایی نظام مهندسی بوشهر:
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ساخمتان سازان استان بوهشر از زلزلههای
اخیر هرمزگان درس بگیرند
مدیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان بوشهر گفت :زلزل ه های اخیر کشور و
بویژه دراستان هرمزگان با بیش از  ۶ریشتر برای
ساخت وساز کنندگان این استان درس عبرت
باشد .به گزارش ایرنا ،وحید درمسرا روز سهشنبه

در جمع خبرنگاران اظهار کرد :وقوع  ۲زلزله  ۶.۳و
 ۶.۴ریشتری در استان هرمزگان آن هم در کمتر
از  ۲دقیقه تهدیدی بسیار باال برای ساز ههای
ساختمانی و با احتمال تلفات باالی انسانی بود
که بدون شک تنها با ....

معاون وزیر ارشاد:

رسانههای استانی و محلی توانمندسازی
و تقویت میشوند
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هفته هفتم رقابتهای لیگ دسته
اول برگزار شد و دربی استان بوشهر
با نتیجه تساوی خاتمه یافت.به
گزارش پیام عسلویه شاهین و پارس
در حالی به مصاف یکدیگر رفتند که
هر دو تیم برای فرار از قعر جدول نیاز
مبرمی به سه امتیاز داشتتند.در همان
ده دقیقه ابتدایی مصطفی احمدی
مهاجم با تجربه شاهینی ها دو بار
موفق به گلزنی شد تا ....

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