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بوشهر

مقابله با تهدیدات جنگل های مانگرو والدت با سعادت امام علی  النقی الهادی )ع(را تبریک می گوییم

ح شد؛ در جلسه بررسی وضعیت اقشار کم درآمد مطر

اهدای 50 هزار بسته معیشتی 
به  خانواده های  کم برخوردار 

شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 
مدیر پسماند شهرداری برازجان تاکید کرد؛

تدارک شبکه استانی در هفته دولت

تالش برای ساماندهی پسماندهای 
عمرانی  و ساختمانی در برازجان

خبرنگار انقالبی؛   پیشگام روشنگری

چند خط درد دل؛به بهانه سالگرد درگذشت "محمد حسن مطهری"

خبرنگاری؛ خون دل خوردن است 

 صدا و سیمای مرکز بوشهر هفته دولت امسال ۶ هزار دقیقه 
برنامه با عنوان )دولت، خدمت، ملت( تولید و پخش می کند. 
این  اعالم  با  بوشهر  مرکز  سیمای  و  صدا  کل  مدیر  جام جم  گزارش  به 
رادیویی،  برنامه  دقیقه  هزار   ۶ دولت،  هفته  در  امسال  گفت:  مطلب 
تلویزیونی، خبری و فضای مجازی در گستره استانی، ملی و فراملی تولید 

و پخش می شود. 
سیصد  و  هزار  سه  برنامه،  میزان  این  از  افزود:  ناظر  حسین  سید 
دقیقه در حوزه برنامه های رادیویی، دوهزار و دویست دقیقه در حوزه 
برنامه های تلویزیونی، چهارصد دقیقه در حوزه خبر و 10 دقیقه در حوزه 

فضای مجازی است. 

مدیر کل صدا و سیمای استان بوشهر خبر داد؛

گام بلند خودکفایی
آبی بــوشهـر  در منابع 
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خدمات بانک مسکن برای متقاضیان تسهیالت

در گفتگو با معاون مدیریت شعب بانک مسکن 
استان بوشهر تشریح شد؛
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ح شد؛ در نشست مدیرعامل آبفای بوشهر با اصحاب رسانه مطر
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ضیافت نخلستان ها 
ع کرونا سال سختی را پیش روی  شیو
صادرات خرما قرار داده است 



عکـس  ایـن  دیـدن  امـروزی،  تجهیـزات  سراسـر  و  ماشـینی  روزگار  در 
ضمـن مـرور و بازخوانـی بایگانـی ذهـن و تجدیـد خاطـرات مـا جوانـان 
، بـرای نسـل جـوان امـروز هـم تلنگـر اسـت کـه بـرای نـان حـالل  دیـروز

برافراشـته  سـاختمان ها  تـا  خمیـد  قامت هـا  چـه  کشـید!  رنـج  بایـد 
عزت شـان  و  غیـرت  ج  بـر تـا  خمیـد  شـان  قامـت  کـه  مردانـی   گشـت؟ 

بر فراز باشد!

این عکس در سـال1370 شمسـی در خیابان شـریعتی برازجان توسـط 
شـده  گرفتـه  کرمـی  محمـد  و  ادریسـی  عبدالرسـول  آقایـان  عکاسـان 
اسـت. در ایـن عکـس مرحـوم سـید نعمـت امیـری مشـخص اسـت. 

چهارشنبه  15 مرداد  1399   شماره 5724
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

چه قامت ها خمید تا ساختمان ها بر افراشته شد؛
ج عزت قامت خمیده پای بر

اقتصادی
 اجتماعی

کتاب  و  حساب  بی  و  آور  سرسام  افزایش  روزها  این 
قیمت مسکن در سطح کشور به بحث داغ رسانه ها 
و موضعگیری متولیان امر تبدیل شده است. این در 
حالی است که دولت با شیوه ها و روش های مختلف 
سعی در ورود مداخالنه و نظارتی برای کنترل قیمت افسار گسیخته این 
نیاز حیاتی و مطالبه همیشگی مردم کرده است. به همین بهانه جام جم در 
گفتگویی با  موسی رحیمی؛ معاون مدیریت شعب بانک مسکن استان 
بوشهر از خدمات و حمایت های بانک مسکن برای خانه اولی ها و اقشار 

متوسط و ضعیف جامعه جویا شده است که در ادامه می خوانید: 
یا  خرید  جهت  مسکن  بانک  تسهیالت  و  خدمات  کلی  طور  به   

ساخت و ساز را چگونه ارزیابی می کنید؟
بانک مسکن یک بانک دولتی است که قریب به 80 سال است به صورت 
تخصصی در بخش مسکن فعالیت و خدمات رسانی می کند. رسالت اصلی 
جامعه  ضعیف  و  متوسط  اقشار  مسکن  تامین  به  کمک  مسکن  بانک 

سیاست های  اجرای  برای  بازویی  رسانی  خدمت  بر  عالوه  بانک  و  است 
راستا پرداخت تسهیالت  نیز هست. در همین  دولت در بخش مسکن 
بانک مسکن در دو بخش انجام می شود؛ اول تسهیالت حمایتی و تکلیفی 

و دوم تسهیالت عمومی و عادی.
 هر کدام از این تسهیالت حمایتی و عمومی چه شرایطی دارد و شامل 

چه افرادی می شود؟
بانک مسکن در راستای تکالیفی که دولت برای آن مشخص و به آن محول 
و  یارانه ای  آن تسهیالت  خ  نر که عمدتا  نموده تسهیالتی پرداخت می کند 
گرفته  نظر  در  درآمد  کم  قشر  به  کمک  برای  و  است  گذاری  سپرده  بدون 
ح مهر اشاره کرد. تسهیالتی هم  شده به طور مثال می توان به تسهیالت طر
در بخش فرسوده است که بحث بازآفرینی شهری است. دیگری تسهیالت 
نوسازی و بهسازی مسکن روستایی را می توان نام برد و تسهیالت حوادث 
غیرمترقبه که کاربرد آن در سال 92 و خدمت رسانی جهت ساخت و بهسازی 
مسکن روستای شنبه بعد از زلزله انجام شد. تسهیالت مددجویان کمیته 

امداد، کارکنان نیروی انتظامی، ایثارگران، جانبازان و . . . که این تسهیالت 
خ یارانه ای 4 درصد پرداخت می شود و خدمات قرض  در حوزه حمایتی و با نر
آن وجود  الحسنه محسوب می شود و مدت زمان زیادی برای بازپرداخت 
ح مهر  دارد. به طور مثال بانک مسکن تسهیالت 32000 واحد مسکونی طر

به مبلغ 8000 میلیارد ریال در استان بوشهر پرداخت کرد .
چه  به  متوسط  اقشار  و  اولی ها  خانه  به  تسهیالت  پرداخت  شرایط   

صورتی است؟
اقشار  به  مسکن  بانک  نگاه  اولین  عادی  و  عمومی  تسهیالت  بحث  در 
خانه  هستند.  مسکن  فاقد  که  است  زوجینی  و  اولی ها  خانه  و  متوسط 
نکرده  استفاده  دولتی  وام  یا  زمین  از  قبال  اوال  که  هستند  افرادی  اولی ها 
از  ثانیا  و  می شود  پیگیری  شهرسازی  و  راه  اداره  از  استعالم  با  که  باشند 
تسهیالت بانک مسکن در قالب خرید یا ساخت و تعمیر ملکی استفاده 
یکم  مسکن  صندوق  تسهیالت  به  مربوط  تسهیالت  این  باشند.  نکرده 
انجام  ساله  یک  گذاری  سپرده  یک  شده  مشخص  مبالغ  با  که  است 
درصد   8 خ  نر با  تسهیالت  این  از  می توانند  سال  یک  از  بعد  و  می دهند 
خ  نر با  با 2 درصد تخفیف  بافت فرسوده  بافت های عادی شهری و در   در 

6 درصد استفاده نمایند که مدت بازپرداخت آن هم 12 ساله است.
 سقف مبلغ تسهیالت چقدر است؟

 120 تا  زوجین  برای  و  تومان  میلیون   60 انفرادی  تسهیالت  مبلغ  سقف 
میلیون تومان قابل دریافت است که حداقل میزان اقساط برای زوجین 
ماه   6 هر  گذاری  سپرده  مبلغ  به  توجه  با  فرد  هر  و  است  تومان   1300000
مثال  طور  به  بگیرد  تسهیالت  می تواند  را  گذاری  سپرده  مبلغ  برابر  یک 
از یک سال می تواند مبلغ   اگر شخصی 30 میلیون سپرده گذاری کند بعد 

60 میلیون تسهیالت بگیرد . 
 آیا با این مبلغ تسهیالت خرید یک ملک در بوشهر امکان دارد؟

با توجه به این که ارزش ملک و زمین در استان بوشهر بسیار باال رفته و با 
کالنشهرها قابل قیاس است ممکن است زوجین و خانه اولی ها نتوانند 
به صورت عادی و عمومی از این تسهیالت استفاده کنند ولی اگر مشمول 

شرایط تسهیالت حمایتی باشند کمک بیشتری می توان به آن ها کرد. 
ح اقدام  ح هایی که بانک مسکن انجام داده بحث طر یکی از جدیدترین طر
ملی است که دولت زمین هایی را در اختیار مجتمع سازان قرار می دهد و 
تسهیالت آن را بانک پرداخت می کند و باقی مبلغ را متقاضیان خرید باید 
ح هزینه های ساخت کاهش پیدا می کند و به  متقبل شوند که با این طر
نام  اکنون در مرحله ثبت  ح  این طر که  تر هستند  طبع قیمت ها مناسب 
ارجاع داده و  بانک  به  راه و شهرسازی است و سپس  اداره  از طریق  افراد 

تسهیالت آن از طریق بانک مسکن پرداخت می شود . 

 چه مدارک و ضمانتی 
بانک  تسهیالت  متقاضیان  از 

مسکن دریافت می شود؟ 
در زمینه تسهیالت مسکن در واقع همان وثیقه ملکی که 

بانک  رهن  در  است  آن  ساز  و  ساخت  و  تعمیر  بر  قرار  یا  شده  خریداری 
قرار می گیرد و متقاضیان مدارکی مبنی بر توانایی بازپرداخت اقساط را ارائه 

می دهند مثل فیش حقوقی .
رسانی  خدمت  مشغول  مسکن  بانک  شعبه  چند  بوشهر  در  اکنون   

هستند؟
در حال حاضر 21 شعبه بانک مسکن در کل استان در حال خدمت رسانی 

هستند 
 شرایط اعطای تسهیالت در مرکز استان و شهرهای استان چه تفاوتی 

دارند؟
در  که  را داریم  بر اساس تقسیم بندی ما مراکز استان ها و سایر شهر ها 
مرکز استان بوشهر به طور مثال در صندوق یکم و خانه اولی ها به صورت 
سایر  در  ولی  می شود  پرداخت  تسهیالت  تومان  میلیون   60 انفرادی 
واحد  از  که  تسهیالتی  یا  است  تومان  میلیون   40 مبلغ  استان  شهرهای 
اوراق مسکن پرداخت می شود در مرکز استان 80 میلیون تومان است و 
در سایر شهر ها 60 میلیون تومان که با توجه به قیمت کمتر مسکن در 
ملک  ارزش  درصد   70 تا  تسهیالت  میزان  این  با  بوشهر  استان  شهرهای 

توسط تسهیالت بانک پرداخت می شود. 
چند  بازپرداخت  سود  حداکثر  و  حداقل  تسهیالت  اعطای  صورت  در   

درصد است؟ 
آن  نوع  به  توجه  با  سود  خ  نر که  دارد  تسهیالت  نوع  چند  مسکن  بانک 
خ یارانه ای و برابر با 4 درصد دارد و  مشخص می شود. تسهیالت حمایتی نر
بازه زمانی بازپرداخت آن بین 15 تا 20 سال است ولی در بحث صندوق یکم 
و خانه اولی ها که از نوع تسهیالت عادی در حوزه شهری هستند حداکثر 

خ 6 و 8 درصد می باشد.  بازپرداخت 12 ساله با نر
که  داریم  مسکن  تقدم  حق  اوراق  امتیاز  محل  از  تسهیالتی  البته 
می کنند  گذاری  سپرده  آن  در  که  مشتریانی  و  هستند  ممتاز  حساب های 
امتیاز تسهیالتی عالوه بر سود مبلغ سپرده گذاری به آن تعلق می گیرد که 
قابلیت خرید و فروش در فرابورس را دارند و متقاضیان وام که محدودیت 
بانک  شعب  در  که  فرابورس  در  می توانند  دارند  گذاری  سپرده  در  زمان 
مسکن قابلیت خرید و فروش این اوراق را دارند استفاده نمایند که ارزش 
خ 17.  این اوراق به صورت انفرادی تا 80 میلیون و زوجین تا 160 میلیون با نر

5 درصد است. 

یح شد؛ یت شعب بانک مسکن استان بوشهر تشر در گفتگو با معاون مدیر

خدمات بانک مسکن برای متقاضیان تسهیالت

بوشهر با داشتن رتبه دوم در تولید خرما، 34 هزار و 500 هکتار 
 80 حدود  تعداد  این  از  دارد.  نخل  نفر  میلیون   6 و  نخلستان 
درصد آن بارور است و ساالنه بیش از 160 هزار تن خارک، رطب 
عرضه  خارجی  و  داخلی  هدف  بازارهای  در  و  برداشت  خرما  و 
می شود. خرمای بوشهر با اشتغالزایی برای 18 هزار نفر، عالوه بر استان های مختلف 
، به آسیای میانه، اروپا، کشورهای حاشیه خلیج فارس، هند، روسیه و پاکستان  کشور
صادر می شود. ارزش خرمای صادراتی استان بوشهر به طور میانگین، 37 میلیون دالر 
است. شهرستان دشتستان با داشتن بیش از 70 درصد درختان نخل جایگاه مهمی 

در تولید محصوالت خرما، رطب و خارک در بوشهر دارد. 
 164هزار تن خرما؛ تولید امسال

با جام جم  گفتگو  کشاورزی استان بوشهر  در  گیاهی جهاد  معاون بهبود تولیدات 
می شود  شروع  تیر  اواخر  از  خارک  و  رطب  محصول  برداشت  آغاز  به  اشاره  با 
می گوید:23هزار هکتار سطح زیر کشت نخیالت استان بوشهر است که پیش بینی 
می کنیم در سال جاری 164هزار تن تولید خرما داشته باشیم که 8هزار تن خارک، 56 

هزار تن رطب و 110هزار تن خرما برداشت شود. 
خسرو عمرانی اضافه می کند: در حال حاضر 83هزار تن ظرفیت صنایع بسته بندی 
که 53 هزار تن ظرفیت  این در حالی است   و فرآوری خرما در استان بوشهر است 
ح های جدید در آینده نزدیک 10 هزار تن به  سردخانه ای وجود دارد و با بهره برداری از طر

ظرفیت موجود افزوده می شود. 
قیمت تضمینی؛ هرگز

 » یزدان   »حسین  و  شاخه هاست  روی  محصول  هنوز  بوشهر،  استان  نخیالت  در 
شاخه  روی  را  محصول  بوزد،  اگر  که  هستند  گرمی  باد  نگران  دیگر  نخل داران  و 
می خشکاند. فصل برداشت هم که برسد، کارگر به سختی پیدا می شود. او نخلستانی 
را به ازای هر کیلوگرم محصول، 8 هزار تومان اجاره کرده و عالوه بر باد سوزان تابستان، 
دلش شور بعد از برداشت را هم می زند. با جوالن کرونا محصول زیادی از سال گذشته 
روی دست نخل داران در انبار مانده و حاال هم که این ویروس امان همه را بریده، به 
کشاورزان تاکید شده است تا محصول خود را به جای جعبه های چوبی در ظرف های 
دربسته بگذارند؛  هوای بسته می تواند خرما را خراب کند و اگر محصول امسال هم 

مثل سال قبل آن چنان فروش نرود، کشاورزان ضرر سنگینی می کنند. 
را  تضمینی  قیمت  اگر  حتی  دولت،  چون  نیست،  خوشبین  تضمینی  خرید  به  وی 
محاسبه  پایین تر  را  محصول  ارزش  بیاید،  که  نخل  پای  و  زمین  سر  کند،  مشخص 

می کند و تازه پول آن را هم چند ماه بعد می دهد. 
حسین یزدان  غیر از نخل داری تاجر خرما هم هست. سال گذشته خرمای کشاورزان 
را 10 هزار تومان فله ای خریده و بعد از تمیز کردن و بسته بندی توانسته آن را به زحمت 
کیلویی 11 هزار تومان بفروشد؛ خودش می گوید: روی هر کیلوگرم 2 هزار تومان ضرر 
کرده است.  با وجود همه این ها، حسین امیدش به خداست و از هفته های دیگر 
کار برداشت خرما را شروع و از مسئوالن درخواست می کند کاری کنند بلکه قیمت از 
10 هزار تومان کمتر نشود. هرچند او می گوید اصناف مرتبط با خرما در بوشهر آنقدر ها 

هم قوی نیستند و اینجا هر کس ساز خودش را می زند. 
از سوی انجمن ملی خرما، همان چیزی است که نخل دارانی  آمارهای منتشرشده   
بار  به  جنوب  کجای  در  نخل  نمی کند  فرقی  است.  کرده  نگران  را  »حسین«  چون 
بنشیند؛ غرب و در همسایگی کارون، شرق و در همسایگی دریای عمان یا با فاصله 
از آب در زمین تشنه کرمان و فارس. نخل برای هر کدام از این مناطق معنایی شبیه 
زندگی دارد؛ یک جا حکم آدمیزاد دارد و در شمار فرزندان می آید و یک جا از قدیم به 
درخت زندگی معروف بوده است. این نخل ها قرار است امسال یک میلیون و 200 
هزار تن محصول دهند و با توجه به کاهش 30 درصدی صادرات سال قبل و شرایط 

تحمیل شده به دلیل شیوع کرونا، سال سختی را پیش روی نخل دارها بگذارند. 
  سال سخت خرما

رئیس انجمن ملی خرما پیش بینی کرده است با توجه به سال آوری پیش روی خرما 
)تناوب باردهی( امسال تولید محصول خرما در کشور به یک میلیون و ۲00 هزار تن 
برسد. این در حالی است که طبق اعالم »محسن رشید فرخی یزدی« سال گذشته 
صادرات خرما نسبت به سال ماقبل ۳0 درصد کاهش داشته و امسال هم با توجه 
به شیوع ویروس کرونا و تبعات آن، سال سختی پیش روی محصول خرما بویژه در 

بخش صادرات است. 
 نایب رئیس انجمن خرمای هرمزگان و عضو انجمن ملی خرما هم مهم ترین چالش 
خرما را در سال جاری همین موضوع می داند و می گوید: سال گذشته به دلیل شرایط 
به وجود آمده در نتیجه شیوع کرونا مشکالت جدی در بازار داخلی و خارجی داشتیم. 
محصول خرما یک محصول غیرضروری است و براحتی تحت تاثیر عوامل مختلف از 

سبد کاالی خانوار حذف می شود.
 طبیعی است که در ماه های گذشته با اضافه شدن اقالمی چون مواد ضدعفونی کننده 
، اقالمی مانند خرما از این سبد حذف شود. از سوی  و ماسک به سبد خرید خانوار
تاثیر  هم  خرما  صادرات  بر  غیرنفتی  صادرات  مشکالت  و  مرزها  شدن  بسته  دیگر، 
زیادی گذاشت و در نتیجه این 2 عامل، خرمای زیادی در سردخانه ها باقی ماند. برای 

نزدیک شدن فصل  با  و  مثال، در هرمزگان 3500 تن خرما در سردخانه ها مانده 
سال های  از  سخت تر  محصول  فروش  بازار،  به  جدید  خرمای  ورود  و  برداشت 
قبل خواهد بود.  »راشد دهقانی« افزایش قیمت بنزین و در نتیجه آن افزایش 

هزینه های خانوار را هم عامل دیگری برای کاهش مصرف خرما در داخل 
می داند و می افزاید: از همان روزهای ابتدایی شیوع کرونا، پیگیری های 

انجمن ملی خرمای ایران برای یافتن راهکارهایی شروع شد تا بتوانیم 
ضرر نخل داران را به حداقل برسانیم. 

نهادها  دیگر  و  صمت  وزارت  بازرگانی،  اتاق  سمت  از  پیگیری ها  این 
ادامه دارد و امیدوارم نتیجه نهایی تا شهریور که فصل برداشت خرمای 

تجاری می رسد، مشخص شود.  این کشاورز امسال را سالی سخت و مهم 
تضمینی  خرید  پیشنهاد  نخل داران  می کند:   اظهار  و  توصیف  خرما  محصول  برای 
ح می کنند که به نفع همه خواهد بود، اما با توجه به شرایط اقتصادی  محصول را مطر
کشور بعید است دولت توانایی آن را داشته باشد.   وی آسیب  مهم  این بخش را 
دورریز محصول و کار به شیوه سنتی می داند و توضیح می دهد: برای مثال خرمای 
پیارم و خاصویی از انواع لوکس خرما محسوب می شوند که دورریز بسیار کمی دارند، 
اما با توجه به برداشت نامناسب کشاورزان و نداشتن تکنولوژی الزم، بخش زیادی 
از محصول دور ریز می شود.   آسیب دیگر این بخش نبود صنایع تبدیلی بویژه در 
کرمان است  و  بلوچستان  استان های محروم چون هرمزگان  ، بوشهر، سیستان  و 
که موجب شده سود اقتصادی این محصول به جیب مردم منطقه نرود و خبری از 
آن نباشد.  دهقانی در این باره می گوید: خرما می تواند  توسعه اقتصادی در نتیجه 
پشتوانه عظیم اقتصادی برای استان های محروم باشد و زمینه اشتغالزایی مطلوبی 
را ایجاد کند، اما متاسفانه این ظرفیت مغفول مانده و سیستم اقتصادی بدرستی 

آسیب های این بخش را شناسایی نکرده است. 
هرچند صنایع تبدیلی و بسته بندی یکی از مهم ترین نیازها برای توسعه اقتصادی 

محسوب  بخش  این 
گران  اما  می شود، 

بودن سرمایه گذاری در 
این بخش موجب شده 

است افراد به تنهایی موفق نشوند. 
حمایت  و  حضور  من،  اعتقاد  به 
نهادهای مختلف مانند انجمن ملی 
خرما از سرمایه گذاران خرد می تواند 
بخش  این  آسیب های  از  بخشی 
اشتغالزایی  ضمن  تا  کند  جبران  را 
شاهد بازگشت سود اقتصادی به 
عضو  دیدگاه  از  باشیم.  استان ها 
انجمن ملی خرما، نحوه نرخ گذاری 
به  کارشناسی نیست و  خرما هم 
محصول  این  گاهی  دلیل  همین 

در رقابت با محصول دیگر کشورها 
عرضه  گران تر  عربستان  جمله  از 
دست  از  را  رقابت  و  می شود 
قصد  خرما  ملی  انجمن  می دهد.  
به  را  قیمت گذاری  امسال  دارد 
شیوه کارشناسی شده انجام دهد 
تا محصول در رقابت خارجی بازار 

دست  از  را 
ندهد. 

ضیافت نخلستان ها
ع کرونا سال سختی را پیش روی صادرات خرما قرار داده است  شیو
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مدیر کل صدا و سیما ی استان بوشهر خبر داد؛
تدارک شبکه استانی در هفته دولت

صدا و سیمای مرکز بوشهر هفته دولت امسال ۶ هزار دقیقه برنامه 
با عنوان )دولت، خدمت، ملت( تولید و پخش می کند. 

اعالم  با  بوشهر  مرکز  سیمای  و  صدا  کل  مدیر  جام جم  گزارش  به 
برنامه  دقیقه  هزار   ۶ دولت،  هفته  در  امسال  گفت:  مطلب  این 

رادیویی، تلویزیونی، خبری و فضای مجازی در گستره استانی، ملی 
این  از  افزود:  ناظر  حسین  سید  می شود.  پخش  و  تولید  فراملی  و 
میزان برنامه، سه هزار و سیصد دقیقه در حوزه برنامه های رادیویی، 
چهارصد  تلویزیونی،  برنامه های  حوزه  در  دقیقه  دویست  و  دوهزار 

وی  است.  مجازی  فضای  حوزه  در  دقیقه   10 و  خبر  حوزه  در  دقیقه 
زنده  ساختارهای  و  قالب  در  برنامه  دقیقه  هزار   6 این  کرد:  اضافه 
همه  از  استفاده  با  غیره  و  محور  گفتگو  ترکیبی،  مستند  ضبطی،  و 
در  گفت:  ناظر  حسین  سید  می شود.   اجرا  رسانه ای  ظرفیت های 

کل  مدیران  استانداری،  معاونان  و  استاندار  امسال،  دولت  هفته 
شهرستان ها،  فرمانداران  و  رسانی  خدمات  و  اجرایی  دستگاه های 
فرآیند توسعه و پیشرفت و آبادانی استان و فعالیت های آینده را به 

مردم گزارش می دهند. 

چهارشنبه  15 مرداد  1399   شماره 5724
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

اجتماعی
اقتصادی

استان  از  ج  خار آبی  منابع  از  بوشهر  استان  مردم  نیاز  مورد  آب  80درصد 
کازرون  بویراحمد، چشمه ساسان  و  کهگیلویه  در استان  کوثر  شامل سد 
کننده  مصرف  به  آب  انتقال  خطوط  کیلومتر   ۸1۹ وسیله  به  و  تامین 
چاه  حلقه   1۴1 و  کن  شیرین  آب  سایت   ۲ که  است  حالی  در  این  می رسد، 
افزون  می کنند.  تامین  را  استان  نیازمندی  درصد  تنها20  ترتیب  به  داخلی 
و ذخیره  مخزن  مترمکعب  هزار   ۳00 توزیع،  کیلومترشبکه  هزار   3 این   بر 
 ۳0 ایستگاه پمپاژ در امر آبرسانی به ۳۸ شهر و ۶۲۴ روستای استان بوشهر 
هزار و ۲۹1 نفر نقش آفرینی می کنند. با توجه  با جمعیت یک میلیون و ۲۵1 
و  منابع  از  آب  تامین  برای  استان  فاضالب  و  آب  که  اساسی  چالش  های  به 
ج از استان با آن مواجه است برنامه  های متنوع و گسترده  سرشاخه  های خار
ای برای عبور از این بحران در دستور کار قرار گرفت که مهم ترین آن  ها احداث 
13 آب  شیرین کن  و استفاده از آب دریا بر پایه ظرفیت 1۲0 هزار مترمکعب با 
مشارکت یکهزار میلیارد تومانی بخش خصوصی توانسته است نقش کلیدی 

در کاهش وابستگی و پایداری منابع داخلی آب استان بوشهر داشته باشد. 
به گزارش جام جم مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در نشستی 
با اصحاب رسانه با اشاره به برنامه  ها و سیاست  های این شرکت در تامین آب 
و نوسازی شبکه توزیع آب گفت: در سال های اخیر ۹۹0 میلیارد تومان اعتبار 
 ۲00 همچنین  است.  شده  هزینه  آبرسانی  برنامه  های  و  ح ها  طر اجرای  برای 
میلیارد تومان اعتبار جهت خرید تضمینی آب از دو آب شیرین کن و تخصیص 

آب به شهرستان های بوشهر و کنگان صرف شده است. 
 اصالح و نوسازی شبکه فرسوده شهری و روستایی

تا  بوشهر  استان  روستاهای  آب  تامین  برای  افزود:  پور  حمزه  عبدالحمید 
کنون122میلیارد تومان جهت احداث 10 مجتمع آبرسانی شامل ۷1۳ کیلومتر 

ایستگاه  پنج  و  ذخیره  مخزن  مترمکعب  هزار   ۲0 توزیع،  شبکه  انتقال،  خط 
پمپاژ از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی هزینه شده است. تکمیل این 
پروژه  ها نیازمند۲۵0 میلیارد تومان اعتبار است. افزون براین 7 پروژه آبرسانی 

در روستاها با اعتبار 1۶ میلیارد و ۸00 میلیون تومان اجرا شده  است. 
توزیع  شبکه  کیلومتر   57 نوسازی   برای  گرفته  صورت  اقدامات  بیان  با  وی 
آب در شهرهای بوشهر، برازجان و جم با استفاده از تجربیات همکاران آب 
تهران  و  مشهد  اصفهان،  شرقی،  آذربایجان  فارس،  استان   5 در  فاضالب  و 
از 500 کیلومتر  با ۳۶میلیارد تومان اعتبار اضافه کرد: در همین راستا بیش 
شبکه در روستاهای نوار ساحلی شهرستان تنگستان اصالح و نوسازی شد. 

 احداث آب شیرین کن؛ نسخه شفابخش 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره به این که ۲ سایت 
آب شیرین کن در شهرهای بوشهر و کنگان با ظرفیت ۳۲ هزار مترمکعب 
هزار   ۳۵ کن  شیرین  آب  احداث  گفت:  است  تولید  مدار  در  روز  شبانه  در 
مترمکعبی بوشهر با ۴00 میلیارد تومان سرمایه گذاری در منطقه سرتل و در 
و  اجراست  دست  در  فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۴0 با  بندر  این  سواحل  کنار 
انتظار می رود سال آینده مورد بهره برداری قرار گیرد. همچنین آب شیرین کن 
سیراف با ۲۸ هزار مترمکعب با ۳0 درصد پیشرفت فیزیکی با هدف تامین آب 
شهر جم، روستاهای اطراف، بخش مرکزی و شهرک های پتروشیمی در دست 

اجراست و تا سال آینده به بهره برداری می رسد. 
دشتی  شهرستان  ساحلی  روستای   ۶ مشکل  رفع  برای  کرد:  بیان  وی 
و مترمکعب  هزار   ۶00 ظرفیت  با  روستایی  آب شیرین کن   نخستین 

 10 میلیارد تومان اعتبار احداث خواهد شد. 
برخورد با انشعابات غیر مجاز

استان  در  آب  غیرمجاز  انشعاب  هزار   10 تا  پنج  وجود  به  اشاره  با  پور  حمزه 
با  برخورد  در  قضایی  دستگاه  تامین،  شورای  حمایت  با  داد:  ادامه  بوشهر 
انشعاب های غیرمجاز تاکنون ۲ هزار انشعاب غیر مجاز آب خانه باغ ها قطع 

شده است. 
اجرای فاضالب بافت قدیم بوشهر

بافت  که  آنجایی  از  گفت:  بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
 ۳۵ از  بیش  گرفته  صورت  تدبیر  با  بود  فاضالب  شبکه  فاقد  بوشهر  قدیم 
کیلومتر شبکه، خط انتقال و توزیع و ۲ ایستگاه پمپاژ شبکه با 1۳0 میلیارد 

تومان اعتبار از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور اجرا و بزودی به بهره برداری 
از ۸۵ درصد فاضالب  بافت قدیم بوشهر بیش  اجرای فاضالب  با  می رسد. 
بوشهر تکمیل خواهد شد. همچنین مطالعات قسمت جنوبی بوشهر در 

دست انجام است. 
، گناوه و دیلم  اجرای 170 کیلومتر شبکه فاضالب بوشهر

با  بوشهر  فعلی  فاضالب  خانه  تصفیه  گفت:  پور  حمزه  عبدالحمید 
می کند  فعالیت  روز  شبانه  در  فاضالب  تصفیه  مترمکعب  هزار  ظرفیت40 
افق  در  نفر  هزار   ۴۸۲ حدود  جمعیت  افزایش  پیش بینی  به  توجه  با  اما 
همین  در  که  دارد  وجود  بوشهر  خانه  تصفیه  توسعه  به  نیاز   1۴۲0 سال 
مرداد  اول  از  بوشهر  شهر  فاضالب  تصفیه خانه  ارتقای  پروژه  راستا 
 امسال و با اعتبار اولیه 10 میلیارد تومان اجرایی شده و اکنون پروژه کف و 
جداره سازی الگون های تصفیه خانه در دست اجراست. همچنین پروژه های 
مربوط به فاضالب در شهرهای بوشهر، گناوه و دیلم با ۸0 درصد پیشرفت 

فیزیکی در دست اجراست. 
وی خاطر نشان کرد: در مجموع در هفت سال عمر دولت تدبیر و امید 1۷0 

کیلومتر شبکه فاضالب در شهرهای اجرا شده  است. 

ح شد؛ در نشست مدیرعامل آبفای بوشهر با اصحاب رسانه مطر

آبی بوشــهر گام بلند خودکفایی در منابع 
۳۵0 هزار مترمکعب آب در شهر و روستاهای استان بوشهر توزیع می شود که 
حوزه  در  مشترک  هزار   100 و  شهری  درحوزه  مشترک  هزار   ۳00 آب  میزان  این  از 
روستایی استفاده می کنند که طبق سرانه سهم هر نفر روزانه ۲00 تا ۲۳0 لیتر آب 
در شهرها و 1۴0 لیتر در روستاها تعیین شده اما این سهمیه در شهرها ۲ برابر و 
در روستاها تا سه برابر است که نوع مصرف، قدیمی بودن شبکه و انشعاب های 

غیرمجاز سرانه مصرف را افزایش داده  است. 
هزار   1۵ مخزن  به  محلی  چاه های  از  آب  انتقال  و  چاه  حلقه   11 تجهیز  و  حفر 
مترمکعبی شهر برازجان به طول ۵. ۵ کیلومتر با اعتبار 1۶ میلیارد و ۵00 میلیون 
با  شبانکاره  مترمکعبی  هزار   10 مخزن  احداث  و  بستر  بهسازی  ح  طر تومان، 
طول به  سفید  قلعه  روستای  مخزن  آب  انتقال  خط  اجرای  تومان،  میلیارد   1۷ 

 ۴. ۵ کیلومتر و ۶ میلیارد و ۲00 میلیون تومان، نوسازی و توسعه شبکه فرسوده 
شهر دالکی به طول ۲0 کیلومتر و ۶ میلیارد و ۳00 میلیون تومان، ایستگاه پمپاژ و 
اجرای 1. ۹ کیلومتر خط انتقال آب شیرین کن عسلویه با ۲ میلیارد و ۷00 میلیون 
تومان و احداث مخزن ۲ هزار مترمکعبی شهر ریز با اعتبار ۲ میلیارد و ۵00 میلیون 

تومان از پروژه های آب استان بوشهر است.  



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 در  استان بوشهر

تشیع مذهب حق و حقیقت 
تشیع راه و رسم است و طریقت
نباشد مذهبی چون آن در عالم

شادروان محمد حسن مطهریبکن ناجی تو پیرو از شریعت

)عبداهلل زاده( 

  صاحب امتیاز :           
  سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  

 تحریریه شهرستانها:            0۲1-۴۴۲۳۳۵11

  سرپرست استان بوشهر: علیرضا برازجانی
 دفتر سرپرستی استان بوشهر :0۷۷-۳۴۲۳۲۵۲۹          

 دورنگار :۳۴۲۳0۷۳0- 0۷۷      
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مقابله با تهدیدات جنگل های 
مانگرو

اقتصادی   فشارهای  امروزه 
در  را  زیستی  منابع  و  محیط 
داده  قرار  خاصی  وضعیت 
راستای  در  بنابراین  است. 
تحقق مفهوم نوین توسعه 
منابع  حفظ  و  زیست  محیط  به  ویژه  توجه  پایدار، 

زیستی کشور ضرورتی دوچندان دارد. 
ارزشمند  اکوسیستم های  از  یکی  مانگرو  جنگل های 
فواید  که  زیستگاه هایی  هستند.  جهان  زیستی 
و  است  روشن  ما  همه  بر  آنها  کارکردهای  و 
دغدغه هایی که ما برای حفظ این جنگل ها داریم 
این  که  تاثیری  گیرد.  قرار  توجه  مورد  بیشتر  باید 
جنگل ها بر روی آب و هوا دارند و شریط زیستگاهی 
که برای گونه های گیاهی و جانوری ایجاد می کنند 
 ، اکسیژن  تولید  و  آالینده ها  جذب  همچنین  و 
نوع خاص این جنگل ها جاذبه گردشگری و سایر 
ارزشمند  زیستگاه  این  فواید  از  همه  کارکردها 
است .  در استان بوشهر 90 درصد از این جنگل ها 
در  که  دارند  قرار  زیست  محیط  حفاظت  تحت 
مناطق چهارگانه یعنی در پارک ملی دریایی نایبند 
دیر  و  مند  منطقه  همچنین  و  بساتین  خور  و 
نخیلو گسترش دارند ولی در خلیج فارس به دلیل 
انواع تهدیدهای زیست محیطی نگران حفظ این 

جنگل ها هستیم . 
کشورهای  از  فارس  خلیج  به  آالینده ها  ورود 
از  یکی  فاضالب ها  ورود  بویژه  فارس  خلیج  حوزه 
فارس  خلیج  اکوسیستم  حفظ  عمده  نگرانی های 
حیات  امروز  که  آنچه  است.  مانگرو  جنگل های  و 
را تهدید می کند در خلیج فارس همین  جنگل ها 
که  می باشد  خوریات  به  تجاوز  و  سازی ها  ساحل 
سازمان محیط زیست در سال اخیر در این زمینه 
به  که  داد  نخواهیم  اجازه  و  کرده  زیادی  مقاومت 
به  رئیس جمهور  ابالغیه  شود.  تجاوز  دریا  حریم 
استان های ساحلی و استانداران نتیجه دغدغه و 
حساسیت دولت در جلوگیری از تصرف در حریم 

دریا و خوریات است. 
منابع  از  بتوانیم  نهادها  همه  همکاری  با  انشااهلل 

زیستی کشور نگهداری کنیم.  

خبرنگاری؛ خون دل خوردن است 
خبرنگار  عشق  با  ما  از  بعضی 
هم  ما  از  بعضی  ایم  شده 
اتفاقی. یعنی درسی خوانده ایم 
در رشته ای غیرمرتبط ولی یک 
ناگهانی  تصمیم  یک   ، اتفاق 
را  ما  غریزی  حس  یک  یا 
از  آنهایی که  کشانده است به این سمت، اما چه 
آنهایی که در  اول شیفته خبرنگاری بوده اند وچه 
طول راه، عاشق این حرفه شده اند وقتی جزیی از 
تحریریه یک رسانه می شوند شرایط شان یکسان 

است »خبرنگاری کم از خون دل خوردن نیست«. 
فوت وفن خبرنگاری و نوشتن را هر کسی باید خود 
یاد بگیرد در تحریریه روزنامه ها هیچ لقمه آماده ای 
وجود ندارد و این دشوارترین بخش را ه است که 
نوشتن را هنر است. گاهی دلسرد کننده است اما 
از این خوان خیلی ها به سالمت می گذرند و آنهایی 
که جا می مانند همان هایی هستند که از ابتدا به 
،اما  آمده بودند.  تجربه اندوزی خبرنگارها  اشتباه 

گاهی گران تمام می شود. 
ما برای خبرنگار شدن عمرمان را می دهیم همه 
انرژی جوانی مان را، همه تیرهای تیردانمان را، اما 
همیشه همه چیز آنی نمی شود که می خواستیم. 
از قبل توجیه شده  با این که مسئوالن بیشتر 
این  و  از خود نمی دانند  را هنوز  اما خبرنگار  اند 
است.  خبرنگار  یک  کاری  زندگی  تجربه  بدترین 
این سایه بی اعتمادی بر سر شغل ما سنگینی 
اعتمادی  بی  همین  سنگینی  شاید  و  می کند 

است که گاه در ادامه راه مشکل ساز می شود. 
شغل خبرنگاری مثل زندگی در حباب است به 
همان اندازه سست و نامطمئن . این که امروز 

هستی و ممکن است فردا نباشی. 
زندگی با حقوق خبرنگاری شبیه بند بازی است 
که هر لحظه بیم سقوط دارد. خبرنگاران بی خانه، 
بدون بیمه  خبرنگاران بیمار و فراموش شده و... 

این ها را  هیچگاه نمی توان فراموش کرد. 
با مردم بسته ایم  با این حال ما بر عهدمان که 
را با قوت ادامه خواهیم داد.  راه  هستیم و این 
اصحاب  و  فعاالن  همه  بر  خبرنگار  روز  17مرداد 

رسانه مبارک باد. 

جلسه کمیته سیاست گذاری پسماندهای عمرانی و ساختمانی به 

ریاست جامعی معاون اجرایی و خدمات شهری و با حضور عباسی؛ 
معاون شهرسازی و عمرانی و صفدری؛ معاون اداری و مالی برگزارشد. 
به گزارش جام جم »ارسطو قایدی برازجانی«؛ مدیر پسماند شهرداری 
برازجان با اشاره به ماده ۷قانون پسماند گفت: هرگونه خاکبرداری، 
پسماند  مدیریت  مجوز  با  باید  شهر  سطح  در  تعمیرات  و  تخریب 
شهرداری برازجان باشد بنابراین برای هماهنگی بیشتر این جلسه 

ح است:  برگزار شد که مهم ترین مصوبات کمیته به این شر
1. سایت دفن پسماند محل تخلیه مجاز و دفع پسماندهای عمرانی 

و ساختمانی معرفی شد.
۲. شناسایی پیمانکاران مجاز و ماشین آالت حفار

شهر  سطح  در  نخاله  و  خاک  حمل  آالت  ماشین  ساماندهی   .۳

برازجان
۴. صدور مجوز خاک برداری بعد از محاسبه درآمدی و تعیین میزان 

خاک برداری
۵. صدور مجوز تخریب و تعمیرات از مدیریت پسماند

۶. برخورد قانونی با متخلفین 
۷. نظارت بر عملکرد ادرات حفار با هماهنگی واحد حفاری شهرداری 

در خصوص مدیریت پسماندها
تاییدیه تحویل موقت پیمانکاران شهرداری در خصوص  صدور   .۸

مدیریت پسماند در سطح شهر برازجان
۹. پیگیری شماره حساب مستقل مدیریت پسماند شهرداری 

10 . گزارش ماهانه اکیپ نظارت مدیریت پسماند به کمیته.

تالش برای ساماندهی پسماندهای عمرانی
 و ساختمانی در برازجان

نویسنده  و  خبرنگار  شاعر، 
شادروان  دشتستانی  معاصر 
مطهری»عبداهلل  محمدحسن 
1شمسی  ۳ 1 ۸ ل سا ر د » ه د ا ز
پدرش  شد.  متولد  دربرازجان 
عبداهلل  »محمود  شادروان 
»مقنی ها«  طوایف  از  زاده« 
هستند که در زمان سالم خان 

از کازرون به برازجان مهاجرت کردند. 
مطهری تحصیالت مکتبی داشت ولی در زبان و ادبیات 
فارسی وعرب بسیار متبحر بود. وی اکثر دعاها را حفظ 
بود و از اعضای فعال انجمن قرائت قرآن به سرپرستی 
مرحوم حجت االسالم شیخ محمدجواد اعتصامی»ره«به 
شمار می رفت. عالقه و ارادت ویژه به شهید بهشتی و 
شهید مطهری داشت و آثار آنها را بادقت مطالعه می کرد. 
این عالقه به حدی بود که نام خانوادگی خود را از عبداهلل 
رژیم  با  مبارزه  پیشگامان  از  داد.  تغییر  مطهری  به  زاده 
ستمشاهی بود و به همین دلیل چندبار توسط ساواک 
بازداشت  شد و مورد بازجویی قرار گرفت به گونه ای که 
چندبار منزل و کتابفروشی محل کار وی واقع در میدان 
اما  گرفت.  قرار  ساواک  ماموان  هجوم  مورد  برازجان  دژ 

ضد  مبارزات  کانون  در  همواره  و  ننشست  پای  از  وی 
رژیم فعاالنه شرکت می کرد و در جشن ها و اعیاد مذهبی 
بروز  را  خود  انقالبی  شور  ضدطاغوت  مقاالت  قرائت  با 
می داد. وی خبرنگار مؤسسه اطالعات بود ولی هرگز در 
دشتستان  وقت  مسئوالن  و  مدیران  کفایتی  بی  برابر 
کوتاه نمی آمد. وی هنگامی که یکی از مسئوالن بلندپایه 
حکومتی به برازجان می آمد فورا نزد وی حاضر می شد و 
جراید  در  وحتی  گزارش  را   اداری  وتنگناهای  مشکالت 
منتشر می کرد. نظیر گزارش قطع مداوم برق بیمارستان 
ناشی  که  برازجان  سابق«  »۲۵شهریور  شهریور  هفده 
شهر  انجمن  و  شهرداری  وقت  مسئوالن  بی کفایتی  از 
برازجان در آن زمان بود. وی چندین کتاب آماده چاپ به 
نام های رسالت اجتماعی، ارمغان دشتستان، انسانیت 
پیرامون  مقاالتی  و  گرا  عقب  نماهای  انسان  پیشرو، 
الجزایر  انقالب  و  اسدآبادی  الدین  جمال  سید  زندگی 
فعالیت های  و  ضدطاغوتی  مشی  خاطر  به  که  داشت 
در  کند.   دریافت  انتشار  مجوز  نتوانست  خود  انقالبی 
سال 1۳۵۵شمسی سریال تلویزیونی »دلیران تنگستان« 
از  مختاری  ابراهیم  و  شهنواز«  »همایون  کارگردانی  به 
محمدحسن  مرحوم  شد.  پخش  ایران  ملی  تلویزیونی 
برازجان  عنوان»دلیران  تحت  مقاله ای  درج  با  مطهری 

درسریال دلیران تنگستان فراموش شده اند«در روزنامه 
کیهان به شماره۹۸۴۷ روز  سه شنبه 7 اردیبهشت سال 
55 به اقدام ناجوانمردانه و غیر حرفه ای رژیم منحوس 
سران  تصاویر  مقاله  این  در  وی  کرد.  اعتراض  پهلوی 
اقدامات  شرح  همراه  به  را  دشتستانی  مبارز  و  مجاهد 
و  نام  هیچ  تعمدا  فیلم  این  در  کرد.  منتشر  آنها  مهم 
مبارزان  و  مجاهدان  از  که  دشتستانی  مبارزان  از  اثری 
انگلیس  علیه  جنوب  مردم  ضداستعماری  قیام  اصلی 

سبب  موضوع  این  نمی شود.  دیده  می روند  شمار  به 
شد تا بخش عمده ای از مبارزات مردم دشتستان علیه 
استعمار انگلیس  نادیده گرفته شود. شادروان مطهری 
شعر  ازپیشگامان  وی  وی»ناجی«بود.  تخلص  و  شاعر 
فرهیخته  چهره  این  سرانجام  است.  دشتستان  در  نو 
رژیم شاهنشاهی درچهاردهم مرداد  با  از پیشگامان  و 
سال1۳۵۶شمسی هنگام شنا در یکی از کانال های آبیاری 
شهر آبپخش به دلیل خفگی در آب دارفانی را وداع گفت. 

خبرنگار انقالبی؛  پیشگام روشنگری

عباس قاسمی

دکترای تاریخ ایران 
دوره اسالمی

علیرضا برازجانی

فرهاد قلی نژاد

مدیر کل حفاظت 
محیط زیست 
استان بوشهر

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دشتستان 

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دشتستان در نظر دارد موقوفه چاه آب خضری با کاربرد کشاورزی با مساحت 3 
هکتار و به پالک 1322 واقع در محله خضر شهر برازجان از رقبات موقوفه را برابر شرایط زیر به اجاره واگذار نماید.

1 مدت اجاره از تاریخ تنظیم سند اجاره به مدت یک سال کامل شمسی خواهد بود. 

2 قیمت پایه اجاره سالیانه / ماهیانه برابر نظریه کارشناسی رسمی دادگستری مبلغ 230،000،000 ریال )دویست و سی میلیون 

ریال( می باشد. 
پیشنهاددهندگان باید مبلغ  23،000،000ریال )بیست و سه میلیون ریال( به عنوان سپرده شرکت در مزایده از طریق فیش  3

بانکی صادره از سامانه جامع سازمان اوقاف و امورخیریه )که از امور مالی اداره قابل دریافت است( نزد بانک ملی و یا شعبات 
قرض الحسنه راسخون واریز و فیش بانکی را ضمیمه پیشنهاد خود نموده و از تاریخ 99/5/14 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 
مورخ 99/5/21 به دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه واقع در برازجان، پشت دادگستری، کنار دانشگاه آزاد قدیم تسلیم و رسید 

دریافت دارند.
پیشنهادات باید سریع و روشن در پاکت سربسته منضم به فیش سپرده به اداره اوقاف و امور خیریه تحویل داده شود و به  4

پیشنهادات فاقد فیش بانکی، مبهم، مشروط، مخدوش و خارج از موعد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
5 اداره اوقاف و امور خیریه در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مجاز و مختار خواهد شد. 

6 اگر برنده مزایده تا یک هفته پس از ابالغ این اداره حاضر به تنظیم سند اجاره به میزان پیشنهاد نفر اول گردد برنده مزایده 

شناخته خواهد شد. 
7 برنده مزایده موظف است جهت تنظیم سند اجاره تضمین کافی مورد قبول اداره اوقاف و امور خیریه از بابت اجور و تخلیه ارائه 

نماید و بعد از تنظیم قرارداد، حق فسخ ندارد.
8 برنده مزایده موظف است یک نفر ضامن معتبر و دونفر شاهد مورد قبول اداره اوقاف و امور خیریه باشد معرفی نموده و هرگاه 

ضامن در مدت اجاره از قبول ضمانت امتناع ورزد و یا از درجه اعتبار ساقط گردد مستاجر ملزم به معرفی ضامن معتبر دیگری 
است.

9 مستاجر حق هیچگونه تغییرات کلی و جزئی و اساسی در مورد اجاره را ندارد. 

10 مستاجر حق واگذاری مورد اجاره به غیر را نداشته و در پایان مدت و یا در هنگام فسخ قرارداد ملزم به تخلیه و تحویل مورد 

اجاره می باشد. 
11 پیشنهادات واصله راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/5/22 در حضور اعضای کمیسیون و در محل اداره اوقاف 

و امور خیریه باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده آزاد است.
12 مدیران و کارکنان سازمان اوقاف و امورخیریه و شرکت ها و موسسات وابسته به آن و همچنین متولیان ناظر و مباشرین و 

هیات امنای موقوفات و بقاع متبرکه و وکالی آنان و وابستگان درجه اول آنان حق شرکت در این مزایده را ندارند. 
13 جهت شرکت در مزایده تکمیل فرم مخصوص مزایده الزامی است. 

امور خیریه شهرستان دشتستان پاسخگوی متقاضیان  اوقاف و  اداره  شماره تلفن های 07734251888-07734249039 
عزیز در خصوص ابهامات پیش آمده احتمالی مزایده می باشد. 

آگهی مزایده موقوفه 
چاه آب خضری

سرپرستی شعب استان بوشهر


