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روابط عمومی شركت پازارگاد به عنوان روابط عمومی برتر كشور معرفی شد
در آيين پاياني هجدهمين دوره جشنواره روابط عمومي هاي برتر ايران كه با حضور قائم مقام وزير
گردشگري ،مسولين كشوري و مديران عالي حوزه روابط عمومي و اطالع رساني كشور در مركز همايش
هاي صدا و سيما برگزار گرديد  ،روابط عمومي شركت عمليات غيرصنعتي پازارگاد به عنوان روابط عمومي
برتر كشور در حوزه اطالع رساني معرفي گرديد .هجدهمين دوره جشنواره برترين روابط عمومي هاي
كشور با ارزيابي روابط عمومي دستگاههاي اجرايي دولتي و خصوصي در دو بخش استاني و ملّ ي با
معرفي برگزيدگان خود عصر امروز ( يكشنبه  ٢٦دي ماه) به كار خود پايان داد .روابط عمومي شركت
پازارگاد به همراه روابط عمومي  ،برند و مسوليت اجتماعي شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس در
اين جشنواره به عنوان روابط عمومي هاي برتر كشور در حوزه اطالع رساني معرفي شدند .پروفسور باقر
ساروخاني پدر علم جامعه شناسي ارتباطات ايران دبيري علمي اين جشنواره را عهده دار بوده است.

www.payameasalooye.ir

معاون استاندار بوشهر:

استان بوهشر ابید از
فرصت جام جهاین قطر
استفاده کند
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دادستان دیوان محاسبات کشور:

شیرینسازی آب دریا
در روزگار خشکسالی
بوشهر

دیوان محاسبات دنبال مچگیری نیست
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دادستان دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه
دیوان محاسبات دنبال مچگیری نیست گفت:
با سودجوییها و ویژهخواریها در ادارات
برخورد میکنیم.علی کامیار ظهر دوشنبه در
مراسم معارفه سرپرست دیوان محاسبات
استان بوشهر اظهار داشت :در هر سه قوه فساد
ستیزی محور امور قرار گرفته که جای قدردانی
دارد .وی اضافه کرد :مچگیری رویکرد ما نیست
و تالش میکنیم با اقدامات پیشگیرانه از

وقوع تخلفات جلوگیری کنیم.دادستان دیوان
محاسبات کشور خاطرنشان کرد :برای دیوان
محاسبات افتخار نیست که بودجههای مصوب
استانها به خزانه برگردد ،بلکه سعی میکنیم
به دستگاهها کمک کنیم تا کارهای بزرگی در
استانها صورت گیرد و مردم از آن منتفع شوند.
وی افزود :با سودجوییها و ویژهخواریها در
ادارات برخورد میکنیم و اجازه نمیدهیم عدهی
قلیلی با آبروی دستگاهها بازی کنند ....

یکی از مطالبات مهم استان بوشهر
آب شرب است که این مشکل یکی
از درخواستهای تاریخی مردم
استان در شهرها و روستاهاست.
اکنون بیش از  80درصد منابع آب
شرب استان بوشهر در دیگر استانها
قرار دارد و از طریق خطوط آبرسانی
کازرون و کوثر وارد شبکه آبرسانی
استان بوشهر میشود .مدیر عامل
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
با بیان اینکه شیرینسازی آب دریا
در دستور کار قرار گرفته است ....

ماهی دور از دسترس بوشهری ها
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امروز خوردن ماهی و میگو در شهرستان
گناوه برای کسانی که لب دریا نشسته اند،
به دلیل شیب تند افزایش قیمت آن از توان
خرید بیشتر آنها خارج است و به ناچار به
سایر مواد غذایی پروتئینی از جمله مرغ
روی آوردهاند .ماهی و میگو از قدیم االیام
غذاهای اصلی ساحل نشینان بویژه مردم
بندرگناوه بوده است اما هر روز قیمت آنها

افزایش می یابد و بیشتر اقشار مردم دیگر
قدرت خرید آن را ندارند و تنها به نگاهی به
آنها بسنده می کنند و حسرت می خوردند.
در روزهای اخیر قیمت انواع گونههای ماهی
مرغوب و موردپسند مردم بین  ۴۰تا ۹۰
درصد افزایش یافته و امکان خرید این نوع
آبزی برای اقشار کم درآمد محال است.هم
اکنون نه تنها ماهی های مرغوب ....

مدیر خانه نقاالن اپرس جنوب انتخاب شد
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بوشهری ها  /حامد مشایخی فرد ،رئیس خانه نقاالن
پارس جنوب طی حکمی نفیسه سهیلی اصفهانی را به
عنوان مدیر این مجموعه در شهرستان جم انتخاب کرد.
حامد مشایخی فرد خطاب به مدیر جدید خانه نقاالن
پارس اظهار کرد  :از آنجا که هنر نقالی و شاهنامهخوانی
با روشهایی تأثیرگذار عالوه بر تأکید بر هویت ملی
کودکان و نوجوانان جوانان ....

براساس اعالم استاندار؛

ته لنجی در استان
آزاد شد

رانندگاین که اب مرگ کورس گذاشتهاند

سرعت باال ،گاهی مخدوش کردن پالک و تقویت موتور خودرو
مشخصهای یک خودرو شوتی است که بیشتر آنها سمند ،پژو  ۴۰۵و
پرشیا هستند اما بارزترین ویژگی این خودروها باال بودن کمک فنرهای
عقب آنهاست برای آنکه پس از بار زدن محموله ،سنگینی بار ،شاسی
خودرو را از حد مجاز پایین نیاورد .بعید است به استانهای مرزی سفر

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

09391899871

کرده و این خودروها را ندیده باشید .در بیشتر مواقع به صورت گروهی
در دل تاریکی شب با سرعت باالتر از ۱۲۰کیلومتر در ساعت ،جادهها
را طی میکنند تا به مقصد برسند از همین رو حوادث متعدد رانندگی
ناشی از فعالیت این گروه در استان بوشهر خسارتهای جبرانناپذیری
مالی و جانی برای بسیاری افراد ایجاد کردهاند...
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خودروهای شوتی برای اهالی استان
های جنوبی از جمله بوشهر به ویژه
برای ساکنان حاشیه جاده ها و
رانندگان یادآور سرعت های حادثه
آفرین است ،طوری که برخی گزارش
ها حکایت از فوت  50نفر در استان
با این خودروها طی سالیان اخیر
دارد .درحالی که رانندگان خودروهای
شوتی معتقدند کاالهایی که حمل
میکنند قاچاق نیست بلکه اجناس
ملوانی است که طبق قانون وارد
کشور شده.... ،
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