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جام جم درباره لزوم حمایت از  پیام رسان های داخلی گزارش

شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 

تش کمبودها و خطای انسان ها می سوزند؛ نخل ها در آ

فرماندار بوشهر خبر داد؛با حضور اعضاء مجمع نمایندگان استان برگزار شد؛

دریافت سند مالکیت 770 موقوفه و 
بقعه متبرکه 

نشست هم اندیشی مجلس و 
صدا و سیما در مرکز بوشهر

کنترل جدی سواحل و پارک ها
مدیر کل تامین اجتماعی استان:

 رتبه برتر تامین اجتماعی در 
صیانت از حقوق شهروندی 

مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان بوشهر در گفتگو با جام جم 
با اشاره به این که شفافیت اطالعات از ملزومات برنامه ریزی 
ییییی و کارآمد در بخش های مختلف به شمار می آید،  گفت: افزایش 
مالکیت  اسناد  دریافت  و  ثبت  همچنین  و  قرآنی  و  فرهنگی  موقوفات 
موقوفات منفعتی و انتفاعی و بقاع متبرکه در سیستم کاداستر سازمان 
و  ها  برنامه  ترین  مهم  از  موقوفات  بهسازی  و  توسعه  و  اسناد  و  ثبت 

اولویت های اوقاف  و امور خیریه بوشهر بوده است. 

مدیرکل اوقاف استان اعالم کرد؛ 
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تاسیسات آبی و 4 منطقه گردشگری  آماده سرمایه گذاری 
؛ برای جذب گردشگر

فـرصت های جدید پیش روی 
گــردشگــری بوشهــر

 پرداخت 547 میلیارد ریال 
تسهیالت برای اشتغال 

؛  تداوم خدمت در بانک توسعه تعاون بوشهر
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ح  از تسهیالت بانک دولتی توسعه تعاون، طر با استفاده 
احداث یک واحد پرواربندی گوساله  با ظرفیت کل ساالنه 
۲۵۰ رأس دام در شهرستان تنگستان به بهره برداری رسید.
توسعه  بانک  عمومی  روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 

صنعتی  ح  طر بوشهر  استان  شعب  مدیریت  تعاون 
از محل صندوق توسعه  با پرداخت تسهیالت  فوق الذکر 
بخش   ۱۸ تبصره  الف  بند   ۱۳۹۸ سال  بودجه  قانون  ملی 
اهرم  مرکزی  بخش  تنگستان  شهرستان  در  کشاورزی 

ح با پرداخت  روستای گلنگون احداث گردیده است. این طر
در  تعاون  توسعه  بانک  ریالی  میلیارد   ۶/۳۳ تسهیالت 
زمینی به مساحت ۷۲۰۰ مترمربع دارای ۸۷۰ مترمربع سالن 
زمینه  غیرمسقف  مساحت  مربع  متر   ۸۰۰ و  مسقف 

جهش  سال  در  است.  کرده  فراهم  را  نفر   ۵ اشتغالزایی 
کالن  و  خرد  کارهای  و  کسب  به  بخشیدن  رونق  تولید، 
تعاون  توسعه  بانک  اصلی  رویکردهای  از  بوشهر  استان 

هدف گذاری و برنامه ریزی شده است.

نشست هم اندیشی مجلس 
و صدا و سیما در مرکز بوشهر

سید حسین ناظر، مدیر کل صدا و سیمای مرکز 
بوشهر در نشست هم اندیشی مجلس، صدا و 
اعضاء  حضور  با  که  جانبه  همه  توسعه  و  سیما 
مجمع نمایندگان استان بوشهر برگزار شد گفت: 
المللی،  بین  رسانه های  تهاجم  عرصه های  در 
می توانند  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
از  نقش مهم و ارزنده ای در حمایت و پشتیبانی 

صدا و سیما داشته باشند. 
عبدالکریم جمیری، نماینده مردم بوشهر، گناوه 
و دیلم و رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر 
بررسی  نشست  در  اسالمی  شورای  مجلس  در 
برای  رسانه ای  و  قانون گذاری  تعامل  راهکارهای 
یک  سیما  و  صدا  گفت:  بوشهر  استان  توسعه 
برای  ارزشمند  و  واال  بسیار  امکان  و  فرصت 
به نظام و مردم است  توانبخشی و قوام بخشی 
روحیه  به  وادار  را  مردم  خالقانه  می تواند  که 
مطالبه گری کرده و در مسیر حقیقی دفاع از نظام 

جمهوری اسالمی قرار دهد. 
 در این نشست، »حجت االسالم موسی احمدی«؛ 
جم،  عسلویه،  شهرستان های  مردم  نماینده 
مردم  نماینده  رضایی«؛  »ابراهیم  دیر،  و  کنگان 
غالمحسین  »دکتر  و  دشتستان  شهرستان 
دشتی  شهرستان های  مردم  نماینده  کرمی«؛ 
زمینه  در  خود  دیدگاه های  ح  طر به  تنگستان  و 
اسالمی،  شورای  مجلس  و  سیما  و  صدا  تعامل 
پاسخگویی  و  مردم  گری  مطالبه  روحیه  ایجاد 
مسئوالن، توسعه و تعمیق فرهنگ دینی و ملی، 
اهتمام به امور جوانان و نهاد خانواده، تحلیل و 
تفسیر جامع از شرایط موجود استان و انعکاس 
ضرورت  همچنین  و  آن  مختلف  توانمندی های 
حمایت  و  رسانه  به  اعتباربخشی  و  افکارسنجی 
همه جانبه از صدا و سیما برای پیشرفت و تعالی 

و استان پرداختند. 
نمایندگان  مجمع  اعضاء  نشست  این  از  پس   
مراحل  و  فنی  زیرساخت های  از  بوشهر  استان 
تلویزیونی  و  رادیویی  برنامه های  پخش  و  تولید 

بازدید کردند. 

خبر
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

با تسهیالت بانک توسعه تعاون استان محقق شد؛
ح پرواربندی گوساله در تنگستان بهره برداری از طر

 

 اجتماعی

در  بوشهر  استان  نخلستان های 
کلکسیونی  سال ها،  این  تمام 
را  کوچک  و  بزرگ  آتش سوزی  از 
این  وجود  با  اما  کرده اند،  تجربه 
آتش سوزی های سریالی، آب از آب تکان نمی خورد. انگار دغدغه و 

اراده ای برای خاموش کردن آن وجود ندارد. 
روزهای سخت نخلداران

وجود نخلستان های انبوه با بیش از ۶ میلیون اصله نخل در استان 
بوشهر نقش و جایگاه اساسی در اقتصاد این خطه دارد و باغداران 
با تولید ساالنه ۱۷۰ هزار تن خرما توانسته اند رتبه سوم تولید خرمای 
کشور را برای این استان کسب کنند، اما در کنار همه درآمد و رونقی 
که این محصول راهبردی نصیب باغداران کرده است انواع و اقسام 
تبدیلی  صنایع  نبود  ریزگردها،  فصلی،  آفت های  قبیل  از  مشکالتی 
و  ادوات  گرانی  و  برداشت  فصل  در  مناسب  بازار  نبود  مناسب، 
ملزومات کشاورزی و هزینه باالی تولید خرما موجب شده تا شهد 
را شیرین نکند و روزهای  کام نخلداران  آن چنان  شیرین خرما هم 
گذشته حکایت  اینها  از  اما  زده است  رقم  برای نخلداران  را  سختی 
آتش سوزی و حریق هایی که گاه و بیگاه در نخلستان ها روی می دهد 
مصیبتی بر دیگر مصائب این قشر زحمتکش افزوده است.  از سال 
گذشته تاکنون یعنی در مدت ۱۵ ماهه اخیر ۱۷ مورد آتش سوزی و 
خ داده  حریق در ۳4 هکتار از باغات و نخلستان های استان بوشهر ر
است که خسارتی معادل ۵ میلیارد تومان به جامعه نخلداران وارد 

کرده است. 
سوختن در آتش کمبودها 

عوامل انسانی در کنار وزش بادهای خشک و سوزنده یا به اصطالح 
رویش  تابستان،  فصل  در  جنوب  زیاد  گرمای  باد«،  »تش  محلی 
گسترده علف های خشک و هرز پای درختان نخل از مهم ترین دالیل 
بروز حوادث آتش سوزی نخلستان ها به شمار می رود. افزون بر این، 
کمبود تجهیزات اطفاء حریق متناسب با تهدیدات در سطح مناطق 
زیاد و پوشش فشرده  تراکم بسیار  و بخش های خرماخیز استان، 
نخلستان ها و همچنین نبود جاده مناسب بین باغ ها موجب شده 
بحرانی  مواقع  در  نخلستان ها  مختلف  نقاط  به  دسترسی  تا  است 
و  گسترش  بر  هم  عامل  همین  و  نباشد  میسر  آتش سوزی ها  و 

وسعت خسارت ها افزوده است. 
خرداد  اواخر  در  گسترده  آتش سوزی های  این  از  نمونه  آخرین  در 
امسال یعنی  ۲۶ و ۲۷ خرداد ۲۹۱۷ اصله نخل در روستای بشیرآباد 
تنها  و  شد  حریق  دچار  دشتستان  شهرستان  سعدآباد  بخش 

سرمایه اهالی این روستا دود شد و به هوا رفت. 
معضل همیشگی نخلداران

دهیار روستای بشیرآباد در این باره به جام جم می گوید: در جریان 

خ  از نخلستان ها ر آتش سوزی خرداد نخیالت روستا که در ۲ نقطه 
داد ۵۲۷ اصله نخل در قسمت »یاراحمدی« و در قسمت »النگویی« 
حدود۲۳۹۰ اصله نخل دچار حریق شد. این آتش سوزی در ۲ نقطه 
اعالم شده، رقمی بالغ بر ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به ۱۷ نفر از 

صاحبان این نخیالت، خسارت وارد کرده است. 
رضا دهقان آزاد با اشاره به موانع و مشکالتی مثل ساختار سنتی و 
نوع کاشت نخیالت که باعث شده در مسیر امدادرسانی و حضور 
با  گرفته  آتش  قسمت های  نزدیکی  در  نشان  آتش  ماشین های 
محدودیت مواجه باشیم می افزاید: به محض اطالع از وقوع حادثه 
سعدآباد  بخشداری  از  گرفته  صورت  پیگیری های  با  خرداد   ۲۷ در 
دالکی،  آبپخش،  سعدآباد،  شهرهای  از  نشانی  آتش  واحدهای 
وحدتیه، نظرآقا و برازجان فراخوان شدند و با حضور در منطقه و با 
ساعت   ۱۲ از  پس  باغداران  خود  و  مردمی  نیروهای  کمک  و  تالش 

موفق به مهار کامل آتش شدیم.  
در  آتش  کانون های  به  دسترسی  مسیرهای  می کند:  اضافه  وی 
و  سخت  خیلی  انسانی  ساخت  دست  عوارض  و  موانع  با  نخیالت 
آتش نشان است. افزون بر این در  غیرقابل عبور برای خودروهای 
ماشین های  نیاز  مورد  آب  تامین  برای  پشتیبانی  تانکرهای  تامین 
آبپاش با کمبود روبه رو هستیم که این موارد باعث کندی در روند 
اطفاء حریق می شود.  دهیار بشیرآباد ادامه می دهد: خسارت وارده 
آتش سوزی  یا 4۰ درصد این نخیالت بیمه  به دلیل این که تنها ۳۰ 
کرده اند  بیمه خشکسالی  را  باغ خود  تنها  باغداران  بقیه  و  هستند 

قابل جبران نیست. 
ضمن این که باغداران انتظار و توقع حمایت های بیشتری از مدیریت 
جهاد کشاورزی بخش و استان دارند ولی آنها اعالم می کنند که کاری 

از دستشان بر نمی آید. 
آتش گرفتن نخیالت منطقه تقریبا  آزاد همچنین می گوید:  دهقان 
خ  ر متعددی  موارد  ساالنه  و  است  باغداران  همیشگی  معضل 
می دهد، اما متاسفانه امسال شاهد افزایش روند صعودی در این 
است.  انسانی  خطاهای  از  ناشی  عمده  طور  به  که  هستیم  موارد 
عادتی غلط از گذشته در بین تعدادی از باغداران وجود دارد که برای 
آتش  به  اقدام  نخل ها  بین  شایع  بیماری های  و  آفات  بردن  بین  از 
زدن زمین های پای نخل ها می کنند و همین موضوع باعث گسترش 
حریق و سرایت به نخل های دیگر می شود تا جایی که از کنترل آن 

عاجز می شوند و خسارت های غیرقابل جبرانی به بار می آورند. 
* آتش؛ تهدید همیشگی نخلستان ها 

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر 
با اشاره به این که در سال گذشته ۶ مورد آتش سوزی در حدود ۸ 
هکتار از عرصه های نخیالت استان بوشهر منجر به از بین رفتن ۱۲۰۰ 
اصله نخل با خسارتی معادل ۲۹۲ میلیون تومان شده است به جام 
جم می گوید: در حالی که تنها ۳ ماه از سال۹۹ را پشت سر گذاشته ایم 
۲۶ هکتار از نخلستان های استان با ۳۹۸۰ اصله نخل طعمه حریق 
شده اند و 4 میلیارد و ۶۸۷ میلیون تومان در این ۱۱ فقره آتش سوزی 

خسارت قطعی برآورد شده است.  

می افزاید:  عمرانی  خسرو 
کارشناسی  اساس  بر 
مجموع  در  گرفته  صورت 
 ۱۰۰ تا   ۳۰ بین  نخلستان ها 
درصد دچار آسیب شده اند 
که در واقع این خسارت ها 
غیرقابل جبران است.  وی 
آمارها  برابر  می دهد:  ادامه 
خطای انسانی از مهم ترین 

از  بعضی  متاسفانه  است.  اتفاقات  و  حوادث  از  دست  این  دالیل 
ع همجوار نخلستان ها در فصول مختلف  باغداران و صاحبان مزار
به صورت غیرعمد با آتش زدن بقایای گیاهی در باغ یا علف های هرز 
ع باعث می شوند تا آتش به نخلستان ها سرایت پیدا  موجود در مزار
را به نخلستان ها وارد  گسترده  کند و همین موضوع خسارت های 

می کند. 
آتش  اختصاصی  پایگاه  بوشهر  استان  در  که  این  بیان  با  عمرانی   
ندارد  وجود  نخلستان ها  در  حریق  و  صدمات  کنترل  برای  نشانی 
است  اعتبار  تزریق  و  تامین  نیازمند  باغداران  مطالبه  این  تحقق  و 
در  حریق  اطفای  ایستگاه های  و  تجهیزات  چند  هر  می کند:  تاکید 
وجود  خرماخیز  مناطق  سطح  در  تخصصی  صورت  به  نخلستان ها 
مخزن  بک،  فلکس  کوب،  آتش  دمنده،  مثل  وسایلی  اما  ندارد 
ذخیره و حمل آب، دستگاه تپرو فایر ماشینی با شیلنگ، شن کش 
که  دارد  وجود  شهرستان ها  طبیعی  منابع  ادارات  در  کوله پشتی  و 
در مواقع لزوم به کارگیری می شوند.  معاون بهبود تولیدات گیاهی 
سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اضافه می کند: در حال حاضر 
آبخیزداری استان بوشهر با  یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و 
خصوص  این  در  مردمی  گزارشات  دریافت  آماده  تلفن۱۵۰4  شماره 
جهاد  مراکز  که  این  ضمن  است.  بعدی  هماهنگی های  انجام  و 
بخش ها  و  شهرستان  طبیعی  منابع  ادارات  دهستان ها،  کشاورزی 
و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نیز آماده دریافت گزارش ها و 

اقدام هستند. 
وی معتقد است قبل از هرگونه راهکار یا ایجاد زیرساخت باید جامعه 
کشاورزان و باغداران با به کارگیری شیوه هایی همچون ایجاد آتش 
بر، ایجاد راه دسترسی در بین باغ ها، توسعه فراگیر آموزش و اطالع 
رسانی، تشکیل شبکه های محلی و بومی و جلوگیری از ایجاد آتش، 
گام های اساسی برای پیشگیری و کنترل صدمات احتمالی را بردارند. 

تش کمبودها و خطای انسان ها می سوزند؛  نخل ها در آ
قصه   سوزناک نخلستان ها

محمدرضا برازجانی

خبرنگار جام جم 
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اجتماعــی  تامیــن  برتــر  رتبــه    
در صیانت از حقوق شهروندی 
گفت:  بوشهر  استان  اجتماعی  تامین  کل  مدیر 
شیوع  وضعیت  شرایط  در  خدمت،  میز  استقرار 
ویروس کرونا، برای رسیدگی به حقوق شهروندی 

الزم و ضروریست. 
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی اداره کل 
تامین اجتماعی استان بوشهر، عبداله شیرکوند 
حقوق  دستورالعمل  اجرای  راستای  در  افزود: 
بازرسان  گروه  بازدید  به  عنایت  با  و  شهروندی 
شهرستان  شهروندی  حقوق  از  صیانت  ستاد 
ابالغی،  شاخص های  بررسی  به  نظر  نیز  و  بوشهر 
موفق  بوشهر،  استان  اجتماعی  تامین  کل  اداره 
دستگاه های  مجموعه  در  برتر  رتبه  کسب  به 
استان بوشهر گردید.  وی ادامه داد: استقرار میز 
مخاطبان  مشکالت  به  رسیدگی  برای  خدمت 
سازمانی حقوق شهروندی و مطالبه های مردمی، 
منشور  اجرای  و  فرآیندها  روان سازی  و  اصالح 
این  ضروری  اقدامات  دیگر  از  شهروندی  حقوق 
مدیر  است.   شهروندی  حقوق  تحقق  برای  اداره 
به  اشاره  با  بوشهر  استان  اجتماعی  تامین  کل 
از  کارها  انجام  افزود:  الکترونیک  خدمات  مزایای 
است  محوله  وظایف  انجام  در  نو  روشی  دور،  راه 
که توسط فناوری های نوین عصر دیجیتال انجام 
می شود. اما این مهم نیازمند برنامه ریزی و ایجاد 
ساختار  و  آموزشی  امنیتی،  فنی،  زیرساخت های 
تشکیالتی در بخش فناوری اطالعات در سازمان ها 
است که سازمان تامین اجتماعی استان در این 
سال ها تالش نموده با تمام توان از این ظرفیت، 
ارائه خدمات خود استفاده نماید.  وی  در جهت 
اظهار نمود: سامانه میز خدمت الکترونیک باید 
نیاز،  مورد  مستندات  کار،  گردش  مراحل  شامل 
زمان  مدت  متداول،  سواالت  مقررات،  و  قوانین 
انجام خدمت، هزینه های مورد نیاز برای دریافت 
مسئول  و  پیگیری  و  شکایت  ارائه  رویه  خدمت، 
باشد.   داشته  مراجعان  به  را  خدمت  ارائه  اصلی 
رویکردهای  حفظ  و  شهروندی  حقوق  ارتقای 
حرمت و خدمت، از اصول اساسی اداره کل تامین 

اجتماعی استان و شهرستان های تابعه است. 

فرماندار بوشهر با اشاره به نصب بنر توقف ممنوع در 
ساحل گفت: سواحل دریا و پارک ها کنترل جدی شود. 
از روابط عمومی فرمانداری  به گزارش جام جم به نقل 
بوشهر، جلسه ستاد مقابله با کرونا استان بوشهر 4 

تیر به ریاست عباس جمشیدی، فرماندار بوشهر برگزار 
داشت:  اظهار  جلسه  این  در  بوشهر  فرماندار  شد.  
مصوبات تعیین شده در استان باید توسط فرمانداران 
گام  آن  شدن  اجرا  جهت  در  و  پیگیری  شهرستان ها 

برداریم.  عباس جمشیدی در ادامه اضافه کرد: بستن 
است  اهمیتی  حائز  موارد  جمله  از  پارک ها  و  سواحل 
با بیان  که باید عملیاتی و اجرا گردد. فرماندار بوشهر 
مصوبات  به  نسبت  باید  اجرایی  دستگاه های  این که 

نگاه ویژه ای داشته باشند، افزود: سالمت مردم خط 
قرمز است و سازمان ها و بدنه اداری دستگاه ها باید 
در این زمینه رعایت کامل را داشته و نظارت و کنترل 

بیشتر شود.  

خبرخبر

 سه شنبه  17  تیر 1399   شماره 5699

انهدام باند حفاران غیر مجاز 

از  فرهنگی  میراث  حفاظت  یگان  فرمانده 
داد  خبر  جات  عتیقه  بزرگ  باند  دستگیری 
محلی  افراد  از  که  گزارشی  دریافت  با  گفت:  و 
فرماندهی  هماهنگی  با  و  سریعا  داشتیم، 
انتظامی شهرستان به محل حادثه عازم شدیم 
که مشاهده شد یک دستگاه بیل مکانیکی در 

منطقه هدکان مشغول حفاری می باشد.
به گزارش جام جم سرهنگ عبدالحمید حقانی 
مکانیکی  بیل  این  کار  نوع  به  توجه  با  افزود: 
مشخص  خاکبرداری  نحوه  و  منطقه  این  در 
یافتن جهت  حفاری  هدف  با  بیل  این  که   شد 
که  است  فعالیت  مشغول  عتیقه جات  
آن  راننده  و  توقیف  فوق  دستگاه  بالفاصله 
تریلر  دستگاه  یک  این  بر  افزون  شد.  دستگیر 
حمل مصالح نیز توقیف و در اختیار فرماندهی 
یگان  فرمانده  گرفت.   قرار  دریابانی  و  مرزبانی 
با  بوشهر  استان  فرهنگی  میراث  حفاظت 
یکی  هدکان  منطقه  در  حفاری  این که  به  اشاره 
کیلومتری  از مناطق ساحلی استان واقع در ۹۰ 
فوق  منطقه  که  است  بوشهر  شرقی  جنوب 
کارشناسان  ارزیابی  مورد  تاریخی  نظر  از  باید 
از  همچنین  وی  گیرد.  قرار  میراث فرهنگی 
دستگیری چند نفر دیگر در ارتباط با این حفاری 
خبر داد و تشریح کرد: در رابطه با این پرونده تا 
کنون یک دستگاه بیل مکانیکی، یک دستگاه 
تریلر، دو نفر راننده این خودروها و 4 نفر همراه 
نفر   ۳ کنون  تا  که  شدند  بازداشت  مشکوک  و 
صورت  به  بقیه  و  شده اند  زندان  روانه  آنان  از 

مشروط آزاد می باشند.

3
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

اقتصادی

 اجتماعی

فرماندار بوشهر خبر داد؛
کنترل جدی سواحل و پارک ها

افزون  بوشهر  استان 
از  برخــورداری  بر 
هزار  و  زیبا  سواحل 
تاریخی  جاذبه  یک  و 
و طبیعی،  فرصت ها و زمینه های دیگری نیز برای 

توسعه فعالیت های گردشگری و درآمدزایی دارد. 
سرمایه گذاران  ورود  شرط  به  که  مهمی  موضوع 
صنعت  پیش  از  بیش  رونق  موجب  می تواند 

گردشگری استان بوشهر شود. 
در  که  متعددی  آبی  تاسیسات  راستا  همین  در 
دستگاه های  شده،  بنا  استان  این  کنار  و  گوشه 
جذب  برای  برنامه ریزی  تکاپوی  به  را  متولی 
تکمیل  و  تجهیز  منظور  به  سرمایه گذار 
تاسیسات  این  در  گردشگری  زیرساخت های 

واداشته است. 
،سدهای  بوشهر  استان  منطقه ای  آب  شرکت 
عنوان  به  را  دلواری  رئیسعلی  شهید  و  ارم  تنگ 

مناطق نمونه گردشگر معرفی کرده است.
کل میراث  اداره  این،  بر  افزون  گزارش جام جم  به 
فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر 
مستعد  مناطق  عنوان  به  را  نمونه  منطقه   4 هم 
گــردشگری  حوزه  در  ســرمایه گذاری  فـرصت  و 

شناسایی کرده است.  
مراحل تعیین محدده اراضی این مناطق طی شده 
سرمایه گذار  جذب  برای  فراخوانی  مرحله  به  و 

رسیده است. 
تاسیسات آبی به دنبال جذب گردشگر 

آب  منابع  برنامه ریزی  و  تخصیص  کارشناس 
به  اشاره  با  بوشهر  استان  منطقه ای  آب  شرکت 
شیوه نامه  که  است  سال  یک  از  کمتر  این که 
شناسایی تاسیسات آبی دارای ظرفیت گردشگری 
پس  نامه  شیوه  این  می گوید:  است  شده  ابالغ 
و  بررسی   استانی  هماهنگی  کمیته  در  ابالغ،  از 
عنوان  به  ارم  وتنگ  دلواری  رئیسعلی  سدهای 
انتخاب  گردشگری  ظرفیت  دارای  آبی  تاسیسات 

جذب  و  فراخوان  به  مربوط  اداری  سیر  که  شدند 
سرمایه گذار آن در حال انجام است.

سد  مورد  در  این که  بیان  با   » محمدپور »خدیجه 
رئیسعلی دلواری هنوز در حال رایزنی برای تملک 
بتوان  این که  برای  می افزاید:  می باشیم  آن  اراضی 
ح ها در اختیار سرمایه گذار  اراضی را برای اجرای طر
شرکت  اختیار  در  اراضی  تملک  ابتدا  باید  قرارداد 

آب منطقه ای قرار گیرد.
مشکل  دلیل  به  دلواری  رئیسعلی  سد  مورد  در 
تملک  به  موفق  هنوز  دارد  وجود  که  معارضی 

اراضی مدنظر برای گردشگری نشده ایم. 
جذب  مراحل  مشکل  این  رفع  با  که  است  امید 

سرمایه گذار هم با سرعت بیشتری پیش برود.
 مناطق نمونه گردشگری

معاون گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر 
در  منطقه   4 اراضی  تعیین  و  انتخاب  به  اشاره  با 
از  گردشگری  نمونه  مناطق  عنوان  به  استان 
تا کنون می گوید: سد رئیسعلی دلواری،  سال ۸4 
میرمهنا در بندر ریگ، حماد در بندر دیلم و دالرام 
سال  در  که  هستند  مناطقی  جمله  از  دلوار  در 
به  استانی،  سفرهای  طی  دولت  هیات  توسط   ۸4

بوشهر  استان  گردشگری  نمونه  مناطق  عنوان 
انتخاب شدند.

نیاز  مورد  زمین های  می افزاید:  ساالری  سکینه 
معموال  گردشگری  نمونه  مناطق  استقرار  برای 
الزم  دلیل  همین  به  دارند  الزم  زیادی  وسعت 
تصویب  به  باید  گردشگری  نمونه  مناطق  است 
همکاری  با  زمین ها  این  تا  برسند  دولت  هیات 
اراضی، منابع طبیعی و محیط زیست تعیین  امور 
ح های  و در اختیار بخش گردشگری برای انجام طر

مدنظر قرار گیرد.
کمبودها و نواقص مناطق شناسایی شده

معاون گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث 
به  اشاره  با  بوشهر  استان  گردشگری  و  فرهنگی 
جمله  از  دسترسی  جاده  و  برق  و  آب  نبود  این که 
این  برای  را  سرمایه گذار  جذب  که  هستند  دالیلی 
تصریح  است  کرده  روبه رو  محدودیت  با  مناطق 
استانداری  دولت  هیات  مصوبه  طبق  می کند: 
 ، سرمایه گذار شدن  فراهم  از  بعد  است  موظف 
نمونه  مناطق  به  دسترسی  جاده  و  برق  آب، 
مناطق  حاضر  حال  در  کند.  تامین  را  گردشگری 
دسترسی  جاده  و  برق  آب،  از  گردشگری  نمونه 

محروم هستند. 

این البته خاص استان ما نیست. 
تقریبا تمام مناطق نمونه گردشگری کشور چنین 

مشکلی را دارا هستند.
 تعیین محدوده اراضی

ساالری با بیان این که با وجود چنین مشکالتی با 
پیگیری های صورت گرفته محدوده مناطق نمونه 
می شود:  یادآور  است  شده  مشخص  گردشگری 
سرمایه گذار  به  گردشگری  مناطق  واگذاری  برای 
مناطق  شناسایی  از  پس  امر  ابتدای  در  بود  الزم 
محدوده آنها نیز مشخص شود. محدوده منطقه 
میر   ، هکتار  ۳۸۰ حدود  دیلم  حماد  گردشگری 
دلوار  دالرام   ، هکتار  ۵۰ حدود  ریگ  بندر  مهنای 
محدوده  است.  شده  مشخص  هکتار   ۸۰ حدود 
دلیل  به  دلواری  رئیسعلی  سد  گردشگری  منطقه 
سازه های  وجود  واسطه  به  که  محدودیت هایی 
هکتار   ۱۰۰ تا   ۵۰ بین  دارد  وجود  منطقه  آن  در  آبی 
این که  به  اشاره  با  وی  است.  شده  پیشنهاد 
در  سرمایه گذار  جذب  برای  فراخوان  بزودی 
روزهای آتی اعالم خواهد شد افزود: پس از برگزاری 
است  الزم  ســرمایه گذار  جذب  برای  الزم  فراخوان 
ح های سرمایه گذاران بررسی شده و هزینه الزم  طــر

ح ها برآورد شود. برای اجرای طر

؛ تاسیسات آبی و 4 منطقه گردشگری  آماده سرمایه گذاری برای جذب گردشگر

فـرصت های جدید پیش روی گــردشگــری بوشهــر
ریحانه جنتی

خبرنگار جام جم 
بوشهر

سکینه ساالری-معاون گردشگری و سرمایه گذاری 
میراث فرهنگی و گردشگری بوشهر

سازمان اواقف و امورخیرهی
اداره کل اواقف و امور خیرهی استان بوشهر

آگهی مزایده
ــون  ــه اســتناد مــاده 11 آییــن نامــه قان ــهر، ب ــتان بوش ــه شهرس ــور خیری ــاف و ام اداره اوق
ــان  ــاب آپارتم ــک ب ــر دارد ی ــه در نظ ــور خیری ــاف وام ــازمان اوق ــارات س ــکیالت و اختی تش
مســـونی واقــع درکــوی عالــی آبــاد )جبــری( از رقبــات موقوفــه آل عصفــور را از طریــق 

ــد. ــه اجــاره واگــذار نمای ــده ب مزای
لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید.  

ف
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حداقل اجاره ماهیانهآدرس محل وقوع ملکمساحت-مترمربعباب آپارتمان مسکونی

13/000/000کوی عالی آباد)جبری(65شماره 11

شرایط مورد اجاره: 
1 پیشنهاد دهنده باید 10% قیمت پایه را به عنوان سپرده به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بوشهر واریز نموده و فیش آن را به 

انضمام کپی کارت ملی و شناسنامه متقاضی و تعیین قیمت دقیق پیشنهادی به ریال در پاکت پلمب شده تحویل حراست اداره کل 
اوقاف و امور خیریه استان بوشهر ، واقع در خیابان رئیسعلی دلواری تحویل نماید.

2 به پیشنهادهای مبهم یا بدون قبض رسید سپرده یا آنهایی که خارج از موعد مقرر برسد یا مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3 داوطلبان می توانند از تاریخ چاپ انتشار آگهی به مدت 15 روز کاری پیشنهادات را تحویل نموده و رسید دریافت نمایند.

4 کمیسیون مزایده در حضور نمایندگان اداره اوقاف و امور اقتصاد و دارایی و دادستان عمومی شهرستان  بوشهر  تشکیل خواهد شد. 

تمامی هزینه های مربوط به تنظیم سند اجاره به عهده مستأجر می باشد.
5 برنده مزایده می بایست طبق ضوابط و مقررات با اداره اوقاف قرارداد اجاره منعقد و اجاره را ماهیانه پرداخت نماید.

6 برنده مزایده در زمان تنظیم قرارداد می بایست ضمانت نامه بانکی جهت اجاره و تخلیه ملک به مبلغ اجاره بهاء یک ساله را نزد 

اداره اوقاف به ودیعه بسپارد و در صورت عدم ارائه به منزله انصراف تلقی خواهد شد.
7 مدت اجاره از تاریخ تنظیم سند اجاره به مدت 1سال)12ماه( می باشد. 

8 عرصه و اعیان متعلق به موقوفه بوده و پس از مزایده با برنده مزایده قرارداد عرصه و اعیان وقف منعقد می گردد.

9 چنانچه برنده مزایده ظرف مدت تعیین شده توسط کمیسیون مزایده جهت تنظیم قرارداد اجاره مراجعه ننماید مبلغ سپرده به نفع 

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بوشهر موقوفه ضبط و نوبت به اولویت بعدی خواهد رسید.

از  خود  نیاز  مورد  سیلیس  سنگ  تامین  جهت  دارد  نظر  در  دشتستان  سیمان  شرکت 
تامین کنندگان واجد شرایط برای مقدار 100/000 )یک صد هزار تن( سنگ سیلیس 
با عیار حداقل 85% دعوت نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت خرید اسناد 
مناقصه از تاریخ 99/4/18 به مدت یک هفته به دفتر شرکت سیمان دشتستان واقع در 
تهران – میدان آرژانتین – خیابان الوند – کوچه سی و یکم – پالک 9 – طبقه اول – 
– برازجان  واحد بازرگانی و یا به آدرس کارخانه سیمان دشتستان واقع در بوشهر 
– کیلومتر 7 جاده شیراز – کارخانه سیمان دشتستان – واحد تدارکات مراجعه نمایند.

هزینه خرید اسناد دو میلیون ریال است که می بایست به حساب 
شماره 0102994577002 نزد بانک ملی به نام شرکت سیمان 

دشتستان واریز گردد.

آگهی مناقصه
شرکت صناعی سیمان دشتستان

)سهامی عام(



w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

بـــا تو هستم، ز تو هرگز نشدم دور ولی      
چه توان کرد که بانگ جــــرسی نیست مرا
، به جان تـــــو قســم      پــــرده از روى بینداز
ݣݣݣه)غیـــر دیــــدار رخت مـــلتمسی نیست مرا امام خمینی  )ر

کاهش 7 درصدی والدت در 3 ماهه 
اول سال؛

آمار بهاری وقایع حیاتی 

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر گفت: در بهار 
امسال ۳ هزارو ۷۳۶ والدت در استان ثبت شده 

است.
اسکندر پاساالر در گفتگو با جام جم با اعالم این 
خبر افزود: این آمار نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته با 4 هزار و ۱۹ تولد، ۷ درصد کاهش نشان 
می دهد. وی متولدین بهار امسال را، هزار و ۹۰۷ 
پسر و هزار و ۸۲۹ دختر عنوان کرد و افزود: به ازای 
تولد هر ۱۰۰ نوزاد دختر، ۱۰4 نوزاد پسر در استان 
سن  میانگین  به  پاساالر  است.  شده  متولد 
مادران طی این مدت اشاره کرد و گفت: میانگین 
سال   ۲۹.۷ فرزند  والدت  زمان  در  مادران  سن 
عسلویه  و  سال   ۳۰.۳ میانگین  با  گناوه  که  بود 
کمترین  و  بیشترین  سال،   ۲۸.۷ میانگین  با 
استان  شهرستان های  بین  در  را  سن  میانگین 
این که  اعالم  با  وی  اند.  داده  اختصاص  خود  به 
والدت  واقعه   ۱۱۵ خرداد  پایان  تا  سال  ابتدای  از 
است،  رسیده  ثبت  به  چندقلوزایی  از  حاصل 
بیان کرد: از چندقلوزایی های ثبت شده ۵۶ مورد 

دوقلوزایی و ۱ مورد سه قلوزایی می باشد.
مردان  از  بیشتر  سال   7 بوشهری  زنان   *   

 عمر می کنند
پاساالر گفت: میانگین طول عمر و امید به زندگی 
زنان در این استان ۷ سال بیشتر از مردان است. 
پاساالر تعداد فوت شدگان استان در سه ماهه 
امسال را هزار و ۳4 نفر اعالم کرد و افزود: در این 
فوت های  در  مردان  و  زنان  سن  میانگین  مدت 

ثبت شده به ترتیب ۶۶ و ۵۹ سال بوده است.

یادداشت خبر

 ، شیــراز  - بوشهــر آهن   راه 
در مسیر تامین اعتبار

راه آهن بوشـهر - شیراز 
پروژه هـای  از  یکـی 
حیاتـی اسـتان اسـت که 
در دولـت تدبیـر و امیـد 
و  مشـکالت  وجـود  بـا 
مالـی  محدودیت هـای 
روند ایـن پروژه متوقف 
همراهـی  البتـه  نشـد 
در  اسـتان  سـابق  نماینـده  چهـار  همـکاری  و 
تاثیرگـذار  الزم  اعتبـار  تخصیـص  در  مجلـس 
بـود. مصوبه قبلی شـورای اقتصـاد در خصوص 
تـا  کیلومتـر   ۲۵۰ شـیراز  تنها   - بوشـهر راه آهـن 
پایان اسـتان فارس را شـامل می شـد و بوشـهر 
ایـن  امـا در  اسـت  نبـوده  مصوبـه  ایـن  جـزو 
دولـت پیگیـری و 4۵۰ کیلومتـر راه آهـن بوشـهر 
بـا  - شـیراز در شـورای اقتصـاد مصـوب شـد و 
کار شـروع  از منابـع بودجه ای کشـور  اسـتفاده 

شـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه سـال گذشـته بـا وجـود 
 ۱۰۰ تحریم هـا،  بی سـابقه ترین   سـخت ترین و 
نیـز  حاضـر  زمـان  در  و  جـذب  آن  اعتبـار  درصـد 

اسـت.  فعـال 
از ۹۰میلیـارد تومـان اعتبـار مصـوب ایـن پـروژه 
و  اعتبـار در الیحـه بودجـه  تومـان  ۵۵ میلیـارد 
۳۵ میلیـارد تومـان نیـز از محـل اعتبـارات توازن 
منطقـه ای پرداخـت مـی شـود که انتظـار می رود 
بـا توجـه بـه وعده سـازمان برنامـه و بودجه این 
محقـق  درصـد   ۱۰۰ صـورت  بـه  امسـال  اعتبـار 
شـود.  در زمـان حاضـر قطعـه ۱۰ الـف و ب  پروژه 
انتظـار  کـه  ۲۱.۵ درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد 
ایـن درصـد  تونل هـا و پل هـا  اجـرای  بـا  مـی رود 

افزایـش یابـد.
فـارس   - بوشـهر  راه آهـن  سـخت ترین قطعه 
عملیـات  درصـد   ۱۸ کـه  اسـت  قطعـه  همیـن 
و  تونـل  حفـاری  متـر   ۵۰۰ و  خاکبرداری، ۲هـزار 

شـود. انجـام  بایـد  پـل  احـداث  کیلومتـر  سـه 

 سه شنبه  17  تیر 1399   شماره 5699

  صاحب امتیاز :           
  سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  

 تحریریه شهرستانها:            ۰۲۱-44۲۳۳۵۱۱

  سرپرست استان بوشهر: علیرضا برازجانی
 دفتر سرپرستی استان بوشهر :۰۷۷-۳4۲۳۲۵۲۹          

 دورنگار :۳4۲۳۰۷۳۰- ۰۷۷      

مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان بوشهر از پرداخت بیش از ۵4۷ 
ح اشتغال پایدار  میلیارد ریال تسهیالت در قالب ۳۱۹  پرونده تسهیالتی طر
روستایی و عشایری در بخش های مختلف اقتصادی به متقاضیان در این 
بانک دولتی و همچنین تحقق ۱۰۷ درصدی برنامه های ابالغی استان در این 

خصوص خبر داد. 

سید مجتبی حسینی در گفتگو با جام جم افزود: این بانک در سال جدید 
پایدار  اشتغال  ح  طر تسهیالت  پرداخت  به  نسبت  گذشته  همچون  نیز 

روستایی و عشایری اقدام خواهد کرد. 
آفرینی مؤثر بانک توسعه تعاون در فاز اول و دوم  وی با اشاره به نقش 
ح اشتغال پایدار روستایی و عشایری به  عنوان یکی از رویکردهای  اجرای طر
اصولی این بانک در خدمت رسانی به جامعه روستایی و عشایری ادامه داد: 
با ادغام منابع داخلی بانک و منابع صندوق توسعه ملی، ظرفیت بسیار 
ایجاد  اقتصادی  بخش های  تمام  در  تسهیالت  پرداخت  جهت  مناسبی 
خواهد شد که با همکاری کارگروه های اشتغال در استان، این تسهیالت 
روستایی  مناطق  در  تولید  و  اشتغال  توسعه  و  ایجاد  حفظ،  مسیر   در 
کم برخوردار استان بوشهر در سال ۱۳۹۹ به کار گرفته خواهد شد. حسینی 
همچنین با اشاره به برنامه های بانک توسعه تعاون در سال جهش تولید 
گفت: درصورتی که عملیات تجهیز و تخصیص همزمان منابع در فاصله 
زمانی کوتاهی انجام شود، ضمن چرخش صحیح منابع اقتصادی به این 

بانک کمک خواهد کرد تا با بهره گیری از عواید ناشی از تخصیص و پوشش 
مناسب هزینه های تجهیز، توان بیشتری برای عملیات بانکی خود داشته 
در  موثری  و  خوب  تعامل  تاکنون  تعاون  توسعه  بانک  افزود:  وی  باشد. 
ح های توسعه ای دولت با دستگاه های مسئول داشته و درصدد  اجرای طر
آن هستیم تا با شناسایی بهینه ذینفعان و کوتاه نمودن فرآیندها، این 
ح های توسعه ای را با بیشترین کارآمدی و اثرگذاری و در نهایت با کسب  طر

رضایت مشتریان و ذینفعان انجام پذیرد.
حسینی در پایان تصریح کرد: بانک توسعه تعاون با ظرفیت ویژه و وجود 
ح های توسعه ای دولت، از باالترین مزیت برای  ظرفیت های باال در اجرای طر
ارائه خدمات تخصصی به بخش تعاون و سایر بخش ها برخوردار بوده  و 
با این بانک و  در صورت ادامه و توسعه همکاری  دستگاه  های مسئول 
ایجاد شرایط الزم عاملیتی و تفاهم نامه ای در کشور، می تواند نقش مهم  
بخش های  سایر  و  تعاونی ها  از  بیشتر  هرچه  حمایت  برای  را  موثرخود  و 

اقتصادی در استان افزایش دهد.

؛  تداوم خدمت در بانک توسعه تعاون بوشهر

پرداخت 547 میلیارد ریال تسهیالت برای اشتغال 

مدیرکل اوقاف استان اعالم کرد؛ 

دریافت سند مالکیت 770 موقوفه و بقعه متبرکه 
مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان بوشهر در گفتگو با 
جام جم با اشاره به این که شفافیت اطالعات از ملزومات 
به  مختلف  های  بخش  در  کارآمد  و  اصولی  ریزی  برنامه 
شمار می آید،  گفت: افزایش موقوفات فرهنگی و قرآنی 
موقوفات  مالکیت  اسناد  دریافت  و  ثبت  همچنین  و 
کاداستر  انتفاعی و بقاع متبرکه در سیستم  منفعتی و 
از  موقوفات  بهسازی  و  توسعه  و  اسناد  ثبت  سازمان 
مهم ترین برنامه ها و اولویت های اوقاف  و امور خیریه 

بوشهر بوده است. 
حجت االسالم محمدرضا اسماعیل پور اعالم کرد:  سال 
گذشته ثبت 4 مورد وقف قرآنی در شهرستان های استان 
بوشهر انجام شد. تالش می کنیم با اقدامات فرهنگی 
ثبت  بیشتر  هرچه  ساز  زمینه  وقف  فرهنگ  ترویج  و 

موقوفات در استان شویم.
عضو شورای فرهنگ عمومی با بیان این که ۷۷۰ فقره 
سند مالکیت برای موقوفات  منفعتی و انتفاعی و بقاع 
متبرکه در مناطق شهری و روستایی این استان صادر 
برای  مالکیت  سند  کرد:اخذ  ترصیح  است،  شده  اخذ  و 

شود  می  پیگیری  جدیت  با  امسال  موقوفات  تمامی 
نیز  ملی  سطح  در  موقوفات  تصرف  از  جلوگیری  برای  و 
شده،  اخذ  مالکیت  اسناد  تعداد  کرد.  خواهیم  اقدام 
منفعتی  موقوفات  مالکیت  سند  فقره   ۵۵۸ شامل 
که  است  انتفاعی  موقوفات  مالکیت  سند  فقره  و ۸۶ 
تا سال  از سال ۹۵  مربوط به موقوفات استان بوشهر 
۹۸ می باشد. تعداد اسناد مالکیت اخذ شده در ۳ ماهه 
اول سال جاری، شامل ۲۵ فقره سند مالکیت موقوفات 
منفعتی و ۳۱ فقره سند مالکیت موقوفات انتفاعی در 

شهرستان های بوشهر است. 
 استان بوشهر 1966 موقوفه دارد

مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان بوشهر با اعالم این که 
انتفاعی در این استان تعداد  آمار موقوفات منفعتی و 
۱۹۶۶ موقوفه است، افزود: تعداد این موقوفات منفعتی 
موقوفه،  مورد  تنگستان ۱۸۹  شهرستان  در  انتفاعی  و 
شهرستان  در  موقوفه،  مورد   ۲۷۵ جم  شهرستان  در 
دشتی  شهرستان  در  موقوفه،  مورد   ۷۱۰ دشتستان 
4۱۲ مورد موقوفه، در شهرستان گناوه و دیلم ۳۱۰ مورد 

مورد   ۳۸4 عسلویه  و  کنگان  شهرستان  در  و  موقوفه 
موقوفه داریم. 

  ۳۸۰ را  منفعتی  و  انتفاعی  موقوفات  آمار  ادامه  در  وی 
  ۲۹4 گفت:  و  کرد  اعالم  بوشهر  شهرستان  در  موقوفه 
موقوفه انتفاعی شامل مسجد، دارالقرآن ، حسینیه و 
زینبیه ، مهدیه و فاطمیه در سامانه اداره اوقاف و امور 

خیریه شهرستان بوشهر به ثبت رسیده است. 
که داریم  بوشهر  درشهرستان  منفعتی  موقوفه   ۸۷ 

 4۸ مورد آن در حال حاضر در آمد زا هستند.
 شروع مسابقات قرآنی 

اداره  سوی  از  کرد:  اعالم  پور  اسماعیل  االسالم  حجت 
امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر  
دوره  سومین  و  چهل  شهرستانی  مرحله  کمیته های 
و  ریزی  برنامه  حال  در  کریم  قرآن  سراسری  مسابقات 
قرآنی  گانه  سه  مناطق  کنندگان  نام  ثبت  با  هماهنگی 
صحنه  در  شرکت  و  حضور  جهت  بوشهر  استان 
رقابت های مرحله شهرستانی این دوره از مسابقات قرآنی 

است. 

ح ملی قرآنی 1454 مشارکت مجازی در طر
عضو شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر استفاده   

ایرانی  های  رسان  پیام  مجازی  شبکه  بستر  ظرفیت  از 
خاطر  و  برشمرد  پیشتازانه  و  شایسته  فرصت  یک  را 
 نشان کرد:  فعالیت پیام رسان هایارانی شبکه مجازی 
همه  انتشار  خصوص  در  اجتماعی  و  دینی  های  رسانه 
روزه پرسشنامه مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی ۱4۵4 
ویژه فصل تابستان با شعار »قرآن، خانواده و آرامش« در 
تمامی موسسات قرآنی شهری و روستایی استان بوشهر 

آغاز شده است.

عبدالکریم گراوند

استاندار بوشهر

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی به عنوان سرپرست بازرسی کل استان بوشهر را که بیانگر تعهد، 

کارآمدی، لیاقت و شایستگی های برجسته شما در صحنه خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی 

است تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

برادر بسیجی و انقالبی،جناب  آقای اسحاق شهبازی

 بسیج مهندسین عمران و معماری  سپاه جواداالئمه )ع( شهرستان دشتستان

بسیج مهندسین عمران و معماری
 سپاه جواد االئمه )ع( شهرستان دشتستان 

سرپرستی شعب استان بوشهر


