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امام جمعه بوشهر گفت:

معاون وزیر ارشاد:

امید داریم در مدیریت جدید شهرداری ،اشتباهات و توقفهای گذشته ،تصحیح شود

رسانههای استانی و محلی توامنندسازی و تقویت میشوند
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از برنامهریزی
و تالش برای توانمندسازی و قویتر کردن رسانههای استانی
و محلی در سطح کشور خبر داد.به گزارش خبرنگار مهر ،فرشاد
مهدیپور صبح سهشنبه در نشست با امام جمعه بوشهر اظهار
داشت :سه مؤلفه اصلی رأی فعالیت هر رسانه شامل سابقه و
تاریخ ،منابع مالی و پشتیبانی و منابع انسانی قوی است که
در استان بوشهر هر سه مؤلفه موجود است.
وی اضافه کرد :استان بوشهر از نمادهای مقاومت در کشور
است و افراد بزرگی در تاریخ ایران نقشآفرین بودهاند که به
عنوان سرچشمه جریان مقاومت شناخته میشوند.
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد:
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استان بوشهر در حوزه منابع مالی و ارتباطات ظرفیت بسیار
خوبی دارد و دارای موقعیت خاص جغرافیایی و نیروی
انسانی پیگیر و فعال است.
وی تصریح کرد :تالشهایی برای بهبود فضای فعالیت
رساهای در کشور شکل گرفته است و هرچند نمیتواند همه
چیز را به وضعیت مطلوب رساند ولی میتوانیم امیدوار به
بهبود و بالندگی در این عرصه باشیم.
مهدیپور از تالش برای توانمندسازی و قویتر کردن
رسانههای استانی و محلی در سطح کشور خبر داد و افزود:
استان بوشهر این ظرفیت را دارد که خودش را به عنوان تراز
تولید محتوای کشور قرار دهد.

آیت اهلل غالمعلی صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه
در استان و امام جمعه بوشهر در نشست با شهردار
بندر بوشهر بیان کرد :امید داریم در مدیریت جدید
شهرداری اشتباهات و توقفهایی که در گذشته ایجاد
شد ،برای توسعه شهر و مردمداری تصحیح شود.
او با اشاره به ارتباط مستقیم شهرداری با مردم،
افزود :به همین علت مسئولیت بسیار سنگینی برای
ایجاد فضایی پر از رفاه ،عمران و پیشرفت با حفظ
شاخصهای فرهنگی و اجتماعی برای مردم به عهده
دارد.امام جمعه بوشهر ادامه داد :شهر بوشهر یکی از
زیباترین جغرافیاهای شبه جزیرهای را در کشور دارد که

دو مصوبه مهم دولت برای دشتستان

فرماندار شهرستان دشتستان از تصویب هزار
و  ۸۰میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل احداث
سد مخزنی دالکی خبر داد و گفت ۳۰۰ :میلیارد
تومان برای تکمیل بیمارستان  ۱۷شهریور برازجان
تصویب شد.فتحاهلل نوروزی با تشریح مصوبات
سفر رئیس جمهور به استان بوشهر بیان کرد:
طر حهای بسیار خوبی برای شهرستان دشتستان
به تصویب رسید که نقش مهمی در توسعه
شهرستان خواهد داشت.
وی از تکمیل احداث سد مخزنی دالکی با مبلغ
هزار و  ۸۰میلیارد تومان به عنوان یکی از مصوبات
مهم یاد کرد و ادامه داد :تکمیل احداث ساختمان
بیمارستان  ۱۷شهریور از طریق علوم پزشکی استان
به مبلغ پیشنهادی  ۳۰۰میلیارد از دیگر مصوبات

مهم بوده است.
فرماندار دشتستان بیان کرد :تکمیل استخر
دانش آموزی برازجان با مبلغ پنج میلیارد تومان،
تکمیل ایستگاه پمپاژ حاج مهدی  ۱و  ۲با مبلغ
 ۳۵میلیارد تومان ،تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی
سعدآباد با مبلغ  ۱۰۵میلیارد تومان ،تکمیل
ساختمان و شبکه آبیاری دالکی و کلل با مبلغ
 ۴۰میلیارد تومان و اجرای فاز اول شبکه آبیاری
زهکشی آبپخش با مبلغ  ۶۵میلیارد تومان از
دیگر مصوبات بوده است.وی از اجرای شبکههای
فرعی آبیاری شبانکاره  ۷۰میلیارد تومان خبر داد
و اضافه کرد :تکمیل پروژه ورزشی شهرستان با
مبلغ  ۵میلیارد و  ۳۰۰میلیون تومان ،تکمیل محور
اهرم _ برازجان _ گناوه با مبلغ  ۶۰میلیارد تومان
که بخشی از اعتبار مربوط به شهرستان تنگستان
است ،احداث و تکمیل  ۸پروژه در حوزه بهداشت
و درمان با مبلغ  ۶میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان
از دیگر مصوبات است.نوروزی خاطرنشان کرد :از
مصوبات کلی استانی نیز برش شهرستانی خواهد
داشت که شامل احداث مسکن روستایی ،طرح
اصالح نخیالت ،احداث مسکن محرومین ،تکمیل
پروژههای ورزشی ،نوسازی مدارس ،گازرسانی به
 ۶روستای شهرستان و تأمین زمین جهت ساخت
مسکن طرح جهش تولید است.

مدیر اجرایی نظام مهندسی بوشهر:

ساخمتان سازان استان بوهشر از زلزلههای اخیر

خبــــر

اگر یک نقشه بسیار علمی و دانش بنیان در این زمینه
تهیه و اعتبار و نیروی اجرایی آن تامین شود ،میتواند
در افقی هشت ساله به جایگاه در خور خودش دست
پیدا کند.
صفایی بوشهری گفت :اگر در گذشته در مدیریت
شهری بوشهر به صورت انقالبی ،جهادی ،دانش بنیان
و دقیق عمل میشد ،بوشهر خیلی فراتر از این بود.او با
تاکید بر تهیه نقشه توسعه دریایی و زمینی شهر بوشهر،
عنوان کرد :این شهر فضای مناسبی برای بسیاری از
طر حهای دریایی به منظور جذب گردشگر و توسعه
صیادی دارد.

استاندار بوشهر:

 ۶۸۰اثر به دبیرخانه سومین
دوره جایزه ملی غزل زنده یاد
حسین جالل پور ارسال شد

فضای رسانهای بوشهر،
سیاست زده است

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-
 ۶۸۰اثر به دبیرخانه این رویداد رسیده است.
حسن فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر 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 کشور۶۸۰ ،
اثر به دبیرخانه این جایزه رسیده است.
وی ادامه داد :در این دوره در بخش غزل  ۵۷۹اثر،
در بخش مجموعهغزل  ۸۱اثر و در بخش پژوهش
غزل نیز  ۱۹اثر به دبیرخانه سومین جایزه ملی غزل
حسین جاللپور ارسال شده است که در مجموع با
رشد  ۱۵درصدی استقبال از این جایزه در مقایسه با
سال گذشته روبهرو شدهایم.
فرهادی افزود :آثار رسیده به بخش غزل ،کدگذار ی
شده و بدون نام برای هیئت داوری ارسال خواهند
شد ،همچنین در بخش کتاب و پژوهشها نیز آثار
ارسالشده دسته بندی و برای داوران ارسال میشود.
دبیر سومین دوره جایزه ملی غزل حسین جاللپور
گفت :محمدرضا روزبه ،کبری موسوی قهفرخی و
بهمن بنیهاشمی ،داوری بخش پژوهش و مجتبی
صادقی ،غالمرضا طریقی ،شهرام میرزایی ،صالح
دروند و زینب چوقادی آثار رسیده به دو بخش غزل
و غزلهای ارسالی را مورد داوری قرار میدهند.
فرهادی تصریح کرد :اسامی نامزدهای نهایی
سومین جایزه ملی غزل حسین جاللپور یکم دیماه
 ۱۴۰۰اعالم میشود و برگزیدههای این رویداد ادبی
هم در آئینی همزمان با سالروز تولد زندهیاد حسین
جاللپور ،پژوهشگر و غزلسرای فقید جنوبی  ۱۱د ی
ماه  ۱۴۰۰در بندر گناوه (زادگاه وی) معرفی و تجلیل
میشوند.
وی در خصوص نحوه برگزاری آئین پایانی سومین
جایزه ملی غزل حسین جاللپور – جایزه غزل
مستقل -توضیح داد :در صورت پایدار بودن شرایط
آبی استان ،این آئین با رعایت پروتکلهای بهداشتی
بهصورت حضوری و با حضور شاعران و بزرگان ادبی
کشور در بندر گناوه برگزار خواهد شد.
دبیر سومین جایزه ملی غزل حسین جاللپور ادامه
داد :در بخش جنبی آئین پایانی این جایزه ادبی
برگزاری سه کارگاه «پژوهش غزل» ،کارگاه «غزل
آوانگارد» و کارگاه «کیفیتسنجی چاپ کتابهای
غزل منتشرشده در دهه گذشته» با تدریس اساتید
غزل کشوری پیشبینی شده است.
یادآوری میشود ،آئین پایانی سومین جایزه ملی
غزل حسین جاللپور  ۱۱دیماه  ۱۴۰۰در بندر گناوه
برگزار خواهد شد.

●

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 تجارب جنگ نظامی
در جنگ اقتصادی همهجانبه مقابل دشمن
بایستیم.
او با اشاره به اینکه هر کسی با هر گرایش
سیاسی که عرق به انقالب و مردم دارد انقالبی
است ،افزود :همان طور که رسانهها در زمان
جنگ تحمیلی درخط مقدم حضور داشتند اکنون
هم باید با داشتن روحیه انقالبی در خط مقدم
جنگ اقتصادی باشند.
استاندار بوشهر فضای رسانهای بوشهر را
سیاستزده خواند و ادامه داد :نتیجه این
سیاستزدگی جز تخریب همدیگر چیزی

نیست .به محض اینکه کسی برای مسئولیتی
مطرح میشود یکی با نیزه ،یکی با شمشیر و
یکی با سنگ به جانش می افتند تا نابودش
کنند و از حوزه کار حذفش کنند.
محمدیزاده از رسانهها خواست با این رفتار که
آن را غیرحرفهای برشمرد مقابله کنند.
او رسانهها را بسیجیان جنگ اقتصادی خواند
و با اشاره به نیاز کشور به وحدت و همدلی،
تاکید کرد که فضای رسانهای در جنگ اقتصادی
کنونی ،باید فضای کار ،جذب سرمایهگذار و
ایجاد امید در میان مردم باشد.
استاندار بوشهر همچنین گفت :مدیران و
رسانههای استان باید رابطه پدر و فرزندی
داشته باشند و مدیران نباید از رسانهها شکایت
توگو کنند .فقط در
کنند بلکه باید با آنها گف 
مواردی که رسانهها خطوط را رعایت نکرده
باشند باید موارد را پیگیری کرد و گرنه نباید
مسائل به دستگاه قضاء منتقل شود.
استاندار بوشهر درباره مطالبه رسانهها در
خصوص جوانگرایی در انتصابهای صورت
گرفته نیز عنوان کرد :در حوزه مدیران کل و

فرمانداران به افراد باتجربه نیاز داشتیم و به
همین علت از مدیران میانسال بهره بردیم اما
در مدیریتهای جزء به طور حتم از جوانان
استفاده خواهیم کرد.
محمدیزاده قول داد که برای ارتقاء آموزش و
برطرف کردن مشکالت فعاالن رسانهای استان
تالش کند.
فرمانده سپاه امام صادق استان بوشهر گفت:
رسانه ها به دلیل اینکه تار و پود نمادین زندگی
انسان ها شده اند همچون تجارب واقعی بر
اگاهی و رفتار ما هم تاثیر گذارند.
سردار علی رزمجو افزود :رسانه سالحی کاربردی،
نیرومند و اثرگذار در خدمت حکومتها
و شهروندان ،به منظور بیان عقاید افکار و
خواستهها به شمار می روند و در عین حال
رسانهها با دیدگاه انتقادی خود میتوانند در
راستای کارهای خیر و یا خدای نکرده شر تاثیری
شگفت داشته باشند.
او تاکید کرد :در شرایط کنونی رسانهها باید به
دنبال افزایش امید در قشرهای مختلف مردم و
ناامید کردن دشمن باشند.

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 ساخت
و سازهای اصولی و مبتنی براستانداردهای مهندسی
م ی توان مانع از بروز تبعات ناگوار آن شد.وی بیان
کرد :وقتی در زلزل های با این قدرت در شهری ۶۰۰
هزار نفری شمار فوتی آن تنها یک نفر است در این
موضوع بدون شک رعایت استانداردهای ساخت و
ساز ضروری از مهمترین عوامل تاثیرگذار بوده است.
مدیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
بوشهر ادامه داد :حضور مهندسان در فرایندهای
احداث ساختمان بدون شک عالوه بر ارتقا کیفیت
در ساخت و سازها حفظ سرمای ه های ملی و مردمی
به دنبال دارد که برای خرید یک واحد مسکونی باید
هزین ه ای میلیاردی را متحملشوند.

درمسرا گفت :این درحالی است که در استان بوشهر
هنوز مشاهده میشود برخی از مجتم ع ها از جمله
مجتم عهای تجاری به عنوان اماکن عمومی بدون
توجه به استانداردهای ساخت و ساز اقدام به احداث
میکند و شهروندان نیز بدون شناخت از روند احداث
هزین ههایی میلیاردی برای خرید واحدهای تجاری
م ی پردازند.وی اظهار کرد :نظام مهندسی ساختمان
استان بوشهر برحسب رسالت قانونی و انسانی خود
را مکلف به ارائه خدمات در تمامی شهرهای این
استان میداند اما در چند سال اخیر برخی شهرها
برای تحقق این موضوع کوتاهی م یکنند.درمسرا
ادامه داد :امیدواریم در شهرهایی که تاکنون روی
خوشی به خدمات نظام مهندسی نشان نداده اند در
راستای حفظ جان و مال مردم تدبیری نو شود و
گشایشی برای ارائه خدمات نظام مهندسی ساختمان
در این شهرها صورت گیرد.
وی افزود :در شرایطی که ایران در جمع کشورهای
ی رسد حتی یک روز
زلزل ه خیز دنیا قرار گرفته به نظر م 
سهلانگاری نیز برای کوتاهی در استانداردسازی کامل
فرایندهای ساختمانی اجحاف در حق مردم است که
باید بخوبی مدیریت شود.
درمسرا اظهار کرد :با همه این تهدیدهای ناشی از
احداثهای غیراصولی سازندگان بی شماری نیز در
استان بوشهر هستند که استانداردسازی را بر حوزه
فروش خود ترجیح میدهند که این رویکرد آنها قابل
ستایش و تقدیر است.براساس اعالم مرکز لرزهنگاری
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران،روز یکشنبه ۲۳
آبان ماه  ۲زلزله به بزرگی  ۶.۴و  ۶.۳در مقیاس امواج
درونی زمین (ریشتر به فاصله یک دقیقه شهر فین
استان هرمزگان را لرزاند که باعث مرگ یک تن و
مصدومیت شماری از مردم این شهر و استان شد.

نان های پروازی در بوشهر!
مدیرکل کار و رفاه اجتماعی بوشهر می گوید :تنها
 ۴۳درصد منابع و مصارف بانکهای استان در
قالب تسهیالت پرداخت شده و بوشهر آخرین
استان کشور به شمار میرود.
در این سال ها در کنار مدیران پروازی در استان
که هنوز دو نفر آنها به فعالیت شان ادامه می
دهند ،نان های پروازی هم در استان داریم!
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه استان بوشهر می
گوید :در این سالها نه تنها مشکل مدیران
پروازی داشتهایم ،بلکه مشکل نان پروازی هم
داریم .بخشی از نان مورد نیاز شرکتها از طریق
پرواز از استانهای دیگر تامین میشود.
مصدق کشاورزی در اختتامیه هفته کارآفرینی
در جمع کارآفرینان استان بوشهر اظهار داشت:

نرخ بیکاری تابستان در استان بوشهر در حالی ۱۰
درصد اعالم میشود که در استان مشاغلی وجود
دارد که در مدتزمان بسیار کم بازگشت سرمایه
دارد.به نوشته فارس ،وی در بخش دیگری از
سخنانش از بی توجهی بانک ها به توسعه و

اشتغال استان انتقاد کرد و گفت :بر اساس
بررسیهای بهعملآمده تنها  ۴۳درصد منابع
و مصارف بانکهای استان در قالب تسهیالت
پرداخت شده و بوشهر آخرین استان کشور در
این بخش به شمار میرود.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر
ی است که در برخی استانها
افزود :این درحال 
تسهیالت پرداختی از محل منابع و مصارف
داخلی بانکها به  ۱۱۵درصد میرسد.
وی اضافه کرد :برخی از بانکهای استان بوشهر
فقط برای مرکز ارزش افزوده دارند و در بهترین
مناطق استان بوشهر زمین و ساختمان تملک
کرده و منابع خود را در سایر استانها هزینه
میکنند.

نمایندهمجلس:

دستگاههای اجرایی بررسی دقیقی
از مشکالت داشته باشند

رئیس کمیسیون بهداشت شورای شهر بوشهر:

ایجاد هشرک سالمت در بوهشر رضوری است
رئیس کمیسیون بهداشت و سالمت شورای
اسالمی شهر بوشهرگفت :باتوجه به حجم باالی
تراکم مطب پزشکان و مراکز درمانی در خیابان
امام خمینی ،ایجاد یک شهرک سالمت و درمان
در خارج از شهر ضروری است.حمیده خاتون هالل
بحر صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار
داشت :تعداد زیادی از همشهریان ما خارج از
شهر بوشهر به مراکز درمانی خیابان امام خمینی
(ره) مراجعه میکنند و باعث ترافیک شدید در این
خیابان شده در حالی که در محالت جنوبی با کمبود

مراکز درمانی مواجه هستیم.
رئیس کمیسیون بهداشت و سالمت شورای
اسالمی شهر بوشهر افزود :ایجاد شهرک سالمت و
درمان در خارج از شهر باعث کاهش بار ترافیکی و
تسهیل مراجعه شهروندان به مراکز درمانی میشود.
وی ضمن تشکر از معاون عمرانی استانداری بابت
تشکیل جلسه اظهار امیدواری کرد :که این دوره
با تعامل خوب ایجادشده این معاونت با شورای
شهر زمینههای همکاری و تعامل با سایر ادارات و
سازمانها نیز فراهم شود.

نماینده مردم شهرستانهای بوشهر ،گناوه و دیلم در
مجلس شورای اسالمی گفت :دستگاههای اجرایی در
راستای گرهگشایی از مسائل و موانع فراروی مردم،
بررسی دقیقی از مشکالت داشته باشند.
به گزارش ایرنا ،عبدالکریم جمیری روز سهشنبه در
حاشیه بازدید از پروژههای عمرانی شهر جدید عالیشهر
در دیدار با علی مقاتلی مدیرعامل شرکت عمران این
شهر اظهار کرد :در این راستا نمایندگان نیز همگام با
تهای قانونی
دستگاههای اجرایی با استفاده از ظرفی 
تالش خواهند کرد.وی در بخش دیگری در ارتباط

با مرکز خدمات درمانی جامع سالمت شهر جدید
عالیشهر اظهارکرد :پیگیری الزم برای جذب نیروهای
بومی در این مرکز انجام خواهد شد.جمیری ادامه داد:
پیرامون دو بانده کردن و روشنایی مسیر عالیشهر-
چغادک پیگیریهایی صورت گرفته که تا رسیدن به
نتیجه ممکن این پیگیریها ادامه خواهد داشت.وی
افزود :برای مسائل مهم عالیشهر در نشستی با حضور
استاندار ،شورا و شهرداری و مدیرعامل شرکت عمران
عالیشهر مطالبات و خواست ههای بحق مردم پیگیری
خواهد شد.جمیری اظهار کرد :برای اشتغال بانوان و

برخورداری آنان از تسهیالت اشتغال نیز حمایت الزم
صورت میگیرد و تامین زمین موردنیاز برای احداث
محل فعالیت بانوان پیگیری خواهد شد.وی گفت:
با هدف بهبود بازار فروش و رونق صادرات تولیدات
بانوان کارآفرین شهر جدید عالیشهر باید ارزیابی الزم
برای میزان تولید صورت گیرد تا زمینه برای فروش
محصوالت آنان فراهم شود.جمیری افزود :مسائل و
مشکالت فراوانی در بخش های مختلف وجود دارد که
با هدف گره گشایی از این مشکالت باید اولویت بندی
برای حل آنها صورت گیرد.این نماینده مجلس اظهار
کرد :تالش مسئوالن باید منجر به نفع برای مردم شود
و از تضییع حق آنان جلوگیری کند که الزمه تحقق
این موضوع اولویتبندی مسائل در استانی و ملی
است.وی بیان کرد :کارشناسی موضوعهای مدنظر و
پیگیری مصرانه رمز موفقیت برای حل مشکالت است
که باید در اولویت جدی مسئوالن شهر جدید عالیشهر
باشد.جمیری یادآور شد :یکی از موضوعهای مهم
در شهر جدید عالیشهر ساماندهی فاضالب است که
تاکنون نیز اقدامهای خوبی در این زمینه صورت گرفته

است.وی افزود :بیمارستان عالیشهر تمام شده و آماده
تجهیز است که در سفر هیات دولت به استان بوشهر
نیز تاکید شد تا پس از تجهیز کامل نسبت به افتتاح
آن اقدام شود.
جمیری اظهارکرد :در شاخص فضای آموزشی عالیشهر
روند خوبی را سپری میکند به نحوی که اکنون پروژه
احداث ششمین مدرسه این شهر آماده بهرهبرداری
شده است.مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید
عالیشهر گفت :از  6مدرسه تکلیف شده برای احداث در
عالیشهر پنج مدرسه احداث شده و ششمین مدرسه
نیز حدود  ۷۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد.علی مقاتلی
افزود :مدرسه در حال احداث عالیشهر  ۳۰میلیارد ریال
اعتبار استانی دارد که انتظار میرود زمین تخصیص
آن فراهم شود تا با احداث این مدرسه دانش آموزان
برای حضور فیزیکی در مدرسه مشکلی پیش روی
نداشته باشند.
وی عنوان کرد :عملیات اجرایی بیمارستان شهر جدید
عالیشهر نیز به اتمام رسیده است که پس از تجهیز
کامل مورد بهرهبرداری قرار گیرد.

