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انتصاب مشاوران جوان نقطه عطفی در جوانگرایی دستگاههای اجرایی
مشاور جوانان استاندار بوشهر گفت :انتصاب مشاوران جوان نقطه عطفی در جوانگرایی دستگاههای اجرایی استان و راهکاری مناسب برای
بهرهگیری از نظر و توانمندی جوانان در برنامهریزیهاست.حسین صداقت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوانافزود :انتصاب مشاوران
جوان از تیر آغاز شده و هر چند تاکنون مدیران کل دستگاههای متعددی مشاور جوان خود را معرفی کردهاند ،اما برخی از دستگاهها هنوز
مشاور جوان خود را تعیین نکردهاند که این موضوع سبب تاخیر در تشکیل کارگروه استانی مشاوران جوان شده است .وی اهداف مهم
بهکارگیری مشاوران جوان را در دستگاههای اجرایی ،ایجاد زمینه الزم برای بهرهگیری بیش از پیش مجموعه از توانمندیها و ایدههای نو
و خالقانه جوانان و همچنین بسترسازی الزم به منظور توانمندسازی جوانان شایسته شاغل در هر دستگاه در راستای بهبود فرایند مدیریت
عنوان کرد.مشاور جوانان استاندار بوشهر گفت :برای بهبود کیفیت فرایند مشاوره جوانان در دستگاهها با همکاری حوزه معاونت سیاسی
استانداری دستورالعملی در حال تدوین است که به زودی با مشارکت مشاوران جوان آماده و به دستگاهها ابالغ خواهد شد .صداقت بیان
کرد :همچنین در نظر گرفته شده کارگروهی شامل مشاوران جوان استان بوشهر تشکیل شود تا ضمن ارزیابی و سنجش دورهای عملکرد
مشاوران جوان ،از ظرفیتهای فعال موجود در دستگاههای مختلف استفاده و زمینه مشارکت بیش از پیش جوانان توانمند فراهم شود.
خبـــــر

مهارتآموزان در نیروگاه اتمی
بوشهر مشغول به کار شدند
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر گفت:
ت آموزان بوشهری به عنوان نخستین
 ۲۵۰نفر از مهار 
گ روه آموزش دیده فنی و حرفهای در نیروگاه اتمی
بوشهر مشغول به کار شدند .عبدالمجید دراهکی در
ن شست بررسی اجرای طرحهای مهارت آموزی در
استان بوشهر با اشاره به تفاهم نامه منعقد شده با نیروگاه
اتمی برای آموزش کارجویان هم استانی اظهار داشت :در
راستای تامین نیروهای بومی در طرحهای توسعه نیروگاه
اتمی ،برای احداث دو راکتور جدید ،نیروگاه اتمی برای
فنداسیون ،سفت کاری و بهرهبرداری  19رشته را برای
آموزش کارجویان ارائه کرد .وی بیان کرد :براساس این
تفاهمنامه ،آموزشها توسط اداره کل فنی و حرفهای و
برگزاری آزمون و صدور گواهینامه مهارت با همکاری
نیروگاه اتمی برگزار میشود که تاکنون  370نفر کارت
مهارت دریافت کرده و حدود  250نفر از آنها در پروژه
نیروگاهاتمیمشغولبکارشدهاند.
دراهکی از جوانان  15سال به باال و متقاضیان اشتغال در
نیروگاه اتمی خواست برای کسب مهارت به صورت
رایگان به مراکز آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر
مراجعهکنند.مدیرکلفنیوحرفهایاستانبوشهرباتاکید
بر تقویت همکاری نیروگاه اتمی در زمینه تامین مالی و
فراهم کردن مواد مصرفی تصریح کرد :خوشبختانه طی
ماههای گذشته همکاریهایی خوبی برای استفاده از آهن
آالت ،ماکتها ،موتورجوشهای نیروگاه اتمی به عنوان
وسایل مصرفی آموزش کارجویان در مراکز فنی و حرفه
ای صورت گرفته است.وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه
آموزشکارجویانبرایپروژههاینفت،گازوپتروشیمی
اظهار داشت :این تفاهم نامه برای آموزش  6هزار نفر
منعقد شده که از سال  96بهصورت رسمی عملیاتی
شد و تا سال  1400نهایی میشود.دراهکی با بیان اینکه
تاکنون یکهزار و 250نفر در مراکز فنی و حرفه ای استان
بهصورت رایگان آموزشهای مرتبط با صنایع نفت و گاز
را فرا گرفتهاند گفت :در سال گذشته  270نفر در مشاغل
مورد نیاز نفت 280 ،نفر در رشتههای پتروشیمیهای
منطقه ویژه پارس جنوبی شاغل شده است.وی به تفاهم
نامه شرکت صدرا با فنی و حرفه ای بوشهر اشاره کرد
و گفت :با توجه به ساخت  10فروند کشتی در این
شرکت این تفاهم نامه امضا و در همین راستا استاندارد
رشتهجوشآلومینیوماخذوزمینهآموزش 100نفرفراهم
میشود.مدیرکلآموزشفنیوحرفهایاستانبابیاناینکه
 40تفاهمنامهمشابهدیگربرایآموزشمهارتهایفنیبه
زندانیان ،معتادان بهبود یافته ،زنان سرپرست خانوار ،تایید
صالحیت فنی کارکنان پاالیشگاه سوم و چهارم پارس
جنوبی منعقد شده خاطرنشان کرد :رتبه دوم استان بوشهر
ازنظرپرداختتسهیالتاشتغالزاییروستاییوعشایری
در شرایطی رقم خورده که فعالیتهای صورت گرفته در
آموزش فنی و حرفه ای برای آماده کردن این بخش از
جامعه برای ایجاد مشاغل خانگی و واحدهای تولیدی
موثر بوده است.
متن آگهي مزايده
برابر ماده  121آيين نامه اجرا و به موجب پرونده اجرائي
كالسه  9500132له بانك ملي شعبه بلوار طالقاني برازجان
و عليه آقاي عبدالحميد محمدي شش دانگ يك باب مغازه
پالك  2016/19به مساحت  136/85مترمربع واقع در بخش
سه برازجان شهر برازجان به آدرس:برازجان-خيابان  7تير-
بعد از فرعي يك روبروي موسسه حضرت رقيه مغازه نان
فانتزي پرستو كه سند مالكيت آن ذيل شماره  36064دفتر 162
در صفحه  364بنام آقاي عبدالحميد محمدي صادر و تسليم
گرديده با حدود و مشخصات:
شماال.بطول  16/40متر ديواريست به پالك 2016/18
شرقا.بطول  7/15متر درب و ديواريست به پياده رو خيابان
جنوبا.بطول  20متر ديوار اشتراكي است با پالك 2016/6
غربا.اول بطول  3/55متر ديواريست به پالك  2016/3دوم
كه پخي است متمايل به شمال بطول  5/12متر ديوارست به
پالك 2016/18
ك ه طبق سند رهني شماره 90/12/14-1798دفتر خانه
 84برازجان در رهن بانك ملي شعبه طالقاني برازجان قرار
گرفته و طبق نظر كارشناس رسمي ارزش ملك با سرقفلي
ب ه مبلغ  1/368/500/000ريال و بدون احتساب سرقفلي
 273/700/000ريال ارزيابي شده ،پالك فوق از ساعت 9
الي  12روز سه شنبه مورخ  97/09/06در محل اجراي ثبت
برازجان و از طريق مزايده به فروش مي رسد .مزايده از مبلغ
ارزيابي فوق شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي نقدا ًفروخته
مي شود .الزم به ذكر است پرداخت بدهي هاي مربوط به
آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف
در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي هاي
مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه
رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده
است و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختي هزينه هاي
فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر
و حق مزايده نقدا ً وصول مي گردد ضمنا چنانچه روز مزايده
تعطيل رسمي گردد ،مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان
ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.تاريخ انتشار-97/8/15:
شماره /936:م الف-
محمدچهابدار/رييسثبتدشتستان

معاوناستانداربوشهر:

اتحاد و انسجام ملت ایران دیوار
تحریم ها را می شکند

خــبر

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر:

اقامتگاه«کپر»درمناطقساحلیبوشهرایجادمیشود
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری استان بوشهر با اشاره به تبدیل
توانمندیهای روستاها به ظرفیت اشتغالزایی و
گردشگری گفت :اقامتگاه «کپر» در مناطق ساحلی
بوشهر ایجاد میشود.
ارغوان مهدیزاده در گفتوگو با خبرنگار تسنیم
در بوشهر ،با تاکید بر شناسایی ظرفیتهای
مهم روستایی اظهار داشت :استان بوشهر دارای
روستاهای توانمندی در بخشهای ﺟل ﮕﻪای،
ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪای و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ،عشایری و ساحلی است
که بر اساس قابلیتهای آنها طرحهای گردشگری
و اشتغالزایی تدوین و اجرایی میشود.
وی از اجرای طرح بوم گردی و گردشگری در
 24روستای استان بوشهر خبرداد و افزود :امسال
 24روستا به عنوان هدف گردشگری انتخاب
شده که در آنها با همکاری بخش خصوصی
طرحهای بوم گردی سنتی و محلی اجرا میشود.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری استان بوشهر با اشاره به اینکه با
همکاری مدیرکل امور روستایی و شوراهای
استانداری بوشهر پایش در این روستاها انجام
میشود گفت :در این راستا توانمندیهای

کوهپایهای و برخی هم در ساحل قرار دارند که
بر اساس استقرار روستاها باید طرح بومگردی
اجراء شود.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری استان بوشهر تاکید کرد :اقامتگاههای
روستایی که در کوهستان و مناطق جلگهای قرار
دارند با اقامتگاه روستاهای ساحلی بسیار متفاوت
است چراکه در مناطق ساحلی اقامتگاه «کپر»
ایجاد میشود که با اقامتگاههای دیگر روستاها
متفاوت است.
مهدیزاده به جایگاه و اهمیت اجرای طرح
بومگردی پرداخت و افزود :ایجاد واحدهای بوم
گردی در روستاها سبب میشود عالوه بر حفظ
بافت سنتی و ماندگاری خردهفرهنگها ،تمایل
گردشگران به حضور در این مکانها افزایش و
زمینه رونق اقتصادی و معیشتی در روستاها فراهم
شود .وی ،به اجرای طرح اقامتگاه بوم گردی
در فقیه حسنان دشتی پرداخت و گفت :وجود
مناظر طبیعی ،نزدیکی به پدیدهها و آثاری مانند
گنبد نمکی ،محرابه و کلوتهای مند و از جمله
ویژگیهای دهکده گردشگری فقیه حسنان است
که گردشگران بسیاری از آن دیدن کردند.

روستاهای استان بوشهر به ظرفیت گردشگری و
اشتغالزایی تبدیل میشود.
مهدیزاده با اشاره به آسیبشنایی در عرصههای
مختلف به ویژه تولیدات صنایع دستی افزود:
کارگاههای آموزشی ویژه دهیاران در طرحهای
بومگردی روستایی در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه براساس ظرفیتهای روستایی
باید طرح بومگردی اجراء شود خاطر نشان کرد:
برخی روستاها در کوهستان ،بخشی جلگهای،

معاون صادرات و ترانزیت حوزه گمرکات استان بوشهر :

معاون سیاسی و امنیتی استانداری بوشهر گفت :اتحاد وانسجام ملت ایران دیوار تحریم
های ظالمانه استکبار جهانی برعلیه ملت ایران را می شکند .مجید خورشیدی در همایش
جلوه های عاشورایی در دفاع مقدس دانشگاه پیام نور بوشهر افزود :امروز روز اجرای
وعده استکبار جهانی و آغاز شدید ترین تحریم ها برای ضدیت با مردم ایران است این
درحالی است که آنها خیلی زودتر تحریم های خود را برعلیه این ملت آغاز کرده اند.
وی اظهار داشت :همبستگی ،یکی بودن ،صبر و بردباری ملت ایران در شرایطی که
دشمن با ابزار جنگ اقتصادی و رسانه ای می خواهد به کشور آسیب برساند ،تنها ابزار
گذر از این پیچ تاریخی است.خورشیدی با اشاره به ایثار ملت ایران در دوران هشت
سال دفاع مقدس بیان کرد :در دوران جنگ چیزی به نام تمایز مذهبی و زبانی وجود
نداشت و دفاع مقدس عامل وحدت و انسجام ملت ایران بود.خورشیدی اضافه کرد :در
دوران دفاع مقدس همه ملت ایران فارغ از شیعه ،سنی ،یهودی ،زرتشتی ،مسیحی ،کرد،
لر ،فارس و عرب درگیر جنگ بودند.
وی تاکید کرد :امید می رود تا زمانیکه خلقت استمرار دارد دفاع مقدس و ارزشهای آن
عامل وحدت و انسجام ملت ایران باشد.خورشیدی با تاکید براینکه دفاع مقدس متعلق
به همه قشرهاست گفت :در این شرایط حساس تنها با همبستگی ،یکدلی و همراهی
مردم و مسئوالن می توان در مقابل دشمنانی که نمی خواهند عزت ایران را ببینند
ایستادگی کرد .وی ایثار و گذشت را یکی از مظاهر دوران هشت سال دفاع مقدس
عنوان کرد و اضافه کرد :رزمندگان این سرزمین در دوران جنگ با پیروی از ارزشهای
عاشورا توانستند بزرگترین صحنه های ایثار و تقوای الهی را به ثبت برسانند.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری بوشهر در خصوص اسیران نیز گفت :عزتمندی
اسیران جنگی در جمهوری اسالمی از جمله درسهای قیام عاشورا بود و برخالف طرف
مقابل اسرای عراقی در ایران در شرایط خوبی قرار داشتند.وی گفت :جنگ به معنی
زیرپا گذاشتن قوانین ،مقررات ،ارزشهای انسانی واخالقی و پایان قانونمندی است این
درحالی است که عکس این قانون در قیام عاشورا مشاهده می شود.خورشیدی یادآور
شد :در حادثه عاشورا پایبندی اصحاب امام حسین (ع) به ارزشهای انسانی دیده می شود
و سپاهیان آن حضرت برخالف آنچه خداوند امر کرده قدمی فراتر نگذاشته و تجاوزی
به حریم اخالق ،انسانیت ،تدین و شرع نکردند.
وی گفت :در دوران دفاع مقدس نیز پایبندی کامل رزمندگان اسالم به ارزشهای اخالقی،
اسالمی و درسهای عاشورا مشهود بود.

سرمایهگذاران از مزایای مناطق ویژه اقتصادی بوشهر استفاده کنند
معاون صادرات و ترانزیت حوزه گمرکات استان
بوشهر گفت :مزایا و تسهیالت بسیار خوبی در
مناطق ویژه اقتصادی در نظر گرفته شده است که
باید صاحبان کاال و سرمایه گذاران از مزایای تعلق
گرفته به این مناطق بهره کافی را ببرند.
بهروز قرهبیگی در مراسم تکریم و معارفه
سرپرست گمرک منطقه ویژه اقتصادی بوشهر
اظهار داشت:مناطق ویژه در راستای کمک به
تولید و رونق اشتغال و توسعه صادرات و جذب
سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی ایجاد
شدهاند .وی ،هدف اصلی ایجاد مناطق
ویژه  اقتصادی را تجارت دانست وافزود :هم
اکنون سه منطقه ویژه اقتصادی شامل منطقه
ویژه اقتصادی یک و دو بوشهر و انرژی پارس

در استان وجود دارد که گمرک در حال ارائه
خدمت در این مناطق هستند .معاون صادرات
و ترانزیت حوزه گمرکات استان بوشهر خاطر
نشان کرد:هماکنون ظرفیتهای بسیار خوبی برای
صادرات از مناطق ویژه استان به خصوص منطقه
ویژه اقتصادی یک و دو بوشهر وجود دارد که
بنگاههای اقتصادی مستقر در این مناطق میتوانند
از خدمات گمرکی آن استفاده الزم را ببرند.
قرهبیگی بیان کرد :گمرک در راستای سیاستهای
کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین پیروی از بیانات
مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کاالی
ایرانی همواره رونق تولید و تقویت صادرات را
سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است.
مدیرعامل جدید منطقه ویژه اقتصادی بوشهر نیز

خبر

خبر

چهارمین جشنواره رسانهای ابوذر در استان
بوشهر برگزار میشود

آرامگاه فایزدشتی در نجف شناسایی شد
محل دقیق خاکسپاری فایز دشتی شاعر دوبیتی سرای بزرگ و پرآوازه شهرستان
دشتی در شهر نجف کشور عراق کشف گردید.
به گزارش پیام عسلویه؛ هوشنگ حیدری از خبرنگاران شهرستان دشتی از کشف
محل خاکسپاری فایز دشتی شاعر بزرگ ایرانی در شهر نجف اشرف خبر داد و
گفت :مزار مرحوم محمدعلی دشتی متخلص به فایز ،دوبیتی سرای بزرگ ایران،
بعد از سپری شدن حدود یکصد و  ۸سال پس از فوت ایشان در وادی السالم شهر
نجف اشرف کشور عراق کشف گردید.
هوشنگ حیدری اضافه کرد :در سفر اخیری که به عتبات عالیات داشتم ،با تالش
فراوان از طریق مسئول قبور ایرانی ها و شخصی که متصدی دفن اموات بود و
اطالعات تاریخی خوبی نیز داشت ،محل دقیق مزار فایز دشتی شاعر پرآوازه هم
دیارمان را برای من مشخص نمودند.
حیدری با بیان اینکه حاج شیخ علی جنابی و فرزندان وی در پیدا کردن قبر شاعر
بزرگ دوبیتی سرای دشتیاتی کمکی شایان توجه نمودند ،بیان داشت :ایشان باعث
پدید آوردن یک خبر مهم و زیبا ،برای مردم شریف دشتی و عموم استان بوشهر
مخصوصا غرور و خوشحالی اهالی شعر و ادب ایران زمین شدند.
الزم به ذکر است ،محمدعلی دشتی متخلص به «فایز» و مشهور به فایز دشتی شاعر
دوبیتی سرای جنوب ایران در سال ( ۱۲۱۳ش) در روستای کردوان علیا از توابع
منطقه کاکی در شهرستان دشتی (استان بوشهر) متولد گردید .وی پس از هشتاد سال
زندگی در سال ( ۱۲۸۹ش) در روستای گزدراز (توابع شهرستان دشتی) درگذشت
و جسد ایشان را پس از چند ماه امانت ،بنا به وصیت وی به شهر نجف اشرف منتقل
نموده و در آنجا دفن کردند.
رونوشت آگهي حصروراثت
خانم فاطمه صادقي داراي شناسنامه شماره 3540149287به شرح دادخواست كالسه 97/607از اين
شورا درخواست گواهي حصروراثت را نموده و چنين توضيح داده كه شادروان كميل صادقي بشناسنامه
 427در تاريخ 97/2/3دراقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به:
.1محمد صادقي فرزند كميل شماره ملي  3540053662صادره از دشتي(پسر متوفي)
.2معصومه صادقي فرزند كميل شماره ملي  3540087400صادره از دشتي
.3فاطمه صادقي فرزند كميل شماره ملي  3540149287صادره از دشتي
.4معظمه صادقي فرزند كميل شماره ملي  3540208208صادره از دشتي(همگي دختران متوفي)
.5مرضيه حسين پور فرزند محمود شماره ملي  3549288301صادره از دشتي(همسر متوفي)والغير
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي گردد تا هر كسي اعتراضي
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايد
واال گواهي صادر خواهد شد.شماره /348:م الف-
رئيس شعبه اول شوراي حل اختالف خورموج

مسئولسازمانبسیجرسانهاستانبوشهر
با اشاره به برگزاری چهارمین جشنواره
رسانهای ابوذر در استان بوشهر گفت:
عالقهمندان به شرکت در این جشنواره
م یتوانند آثار خود را تا  ۲۱آذر به
دبیرخانه چهارمین جشنواره رسانهای
ابوذر ارسال کنند.
عبداهلل نجفی در نشست فعاالن رسانه با
اشاره به جایگاه جشنوارههای مطبوعاتی
در راستای تقویت سطح کیفی تولیدات
رسانهای اظهار داشت :توسعه ،تعمیق و
نهادینهسازی گفتمان انقالب اسالمی،
ایجاد بستری برای همافزایی و ارتباط
بیشتر فعاالن رسانه ،کمک به افزایش
ک یفی آثار منتشر شده در رسانهها،
ح ساس کردن مسئوالن برای حل
م عضالت ،تجلیل و تقدیر از فعاالن
رسانه از اهداف جشنواره ابوذر است.
مسئولسازمانبسیجرسانهاستانبوشهر
م بارزه با آسیبهای اجتماعی ،بسیج
و حوزههای اقدام ،اقتصاد مقاومتی
را از موضوعات جشنواره دانست و
افزود:مسائلصنفیخبرنگاری،مقاومت
و دفـاع مـقدس ،خدمات اجتماعی
م حرومیتزدایی ،مبارزه با آسیبهای
اجتماعی ،بصیرت و دشـمن شــناسی
از دیگر از موضوعات کشوری جشنواره
رسانهای ابوذر است.
وی افزود :مصرف بهینه برق ،سازگاری
با کم آبی و اخالق و حقوق شهروندی
ن یز از موضوعات استانی جشنواره
رسانهای ابوذر در استان بوشهر محسوب
میشود.

گفت :هم اکنون  170شرکت خدماتی و تولیدی
ثبت شده در این منطقه فعالیت دارند که زمینه
اشتغال یکهزار نفر را فراهم کردهاند.
حسین نامور با بیان این نکته که تعامل میان
گمرک و مدیریت منطقه ویژه اقتصادی یک اصل
مهم برای تسریع امور و در نهایت رضایتمندی
سرمایه گذاران و مراجعان منطقه به شمار میرود
از همکاری و تعامل مناسب و خوب سرپرست
پیشین گمرک این منطقه تقدیر و تشکر کرد.
در این مراسم ضمن معرفی امراهلل دهقانی به
عنوان سرپرست جدید گمرک این منطقه از
خدمات محمدرضا بستانی سرپرست پیشین
گمرک منطقه ویژه اقتصادی دو بوشهر قدردانی
شد.

نجفی با بیان اینکه تاریخ ارسال آثار تا
 21آذر تعیین شده خاطر نشان کرد:
ج شنواره رسانه ای ابوذر در قالب
ت یتر ،خبر ،گزارش ،یادداشت ،عکس،
گ رافیک ،کاریکاتور ،موشن گرافی،
م ستند ،فیلم اجرا میشود و عالقه
مندان میتوانند آثار مربوط به بازه زمانی
 21آذر  96تا  21آذر  97خود را به
ایمیل دبیرخانه جشنواره رسانهای ابوذر
ارسال کنند.مسئول سازمان بسیج رسانه
استان بوشهر بیان کرد:هر شرکت کننده
میتواند در دو قالب و در هر قالب سه
اثر به دبیرخانه جشنواره به آدرس ایمیل
 abouzar.festival@gmail.comارسال کنند
و برای کسب اط العات بیشتر نیز به
ش ماره همراه  0 9300118151تماس
حاصل کرده و یا به صفحه اینستاگرام
 abouzar.festivalمراجعه کنند.
م دیرعامل سازم ان فرهنگی اجتماعی
ورزشی شهرداری بندر بوشهر نیز به
اهمیت برگزاری جشنواره اشاره کرد و
افزود :با توجه به تاثیرگذاری و نقش
آفرینی مثبت این جشنواره در فضای
رسانههای است ان و به تبع آن فضای
ع مومی امسال ن یز همچون سالهای
گذشته در این رویداد رسانهای فرهنگی
مشارکت کرده و از آن حمایت میکنیم.
فاطمه صفریزاده تصریح کرد :با نگاهی
به موضوعات استانی جشنواره متوجه
م یشویم که نیازسنجی و مطالعه برای
ا یفای نقش رسا نهها در مسیر حل
م عضالت استان انجام و سپس این
موضوعات انتخاب شده است.

طرح بومگردی در  ۲۴روستای هدف
گردشگری استان بوشهر اجرا میشود
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با بیان اینکه در تمام شهرهای
استان بوشهر کمپینگ گردشگری راهاندازی میشود گفت :طرح
بومگردی در  ۲۴روستای هدف گردشگری استان بوشهر اجرا و در
آنها محصوالت محلی ارائه و عرضه میشود.
مهرداد ستوده در نشست توسعه گردشگری روستایی استان بوشهر با
تاکید بر عملیاتی شدن مصوبات نشستها و جلسات اظهار داشت:
باید طرحهای تدوین شده به سمت عملیاتی شدن سوق داده شود تا
مردم از آنها بهره الزم را ببرند.
وی ایجاد اشتغال جوانان و درآمد پایدار شهرداریها و دهیاریها را
یکی از اولویتهای مهم استان بوشهر دانست و تاکید کرد :برای برون
رفت از بیکاری استفاده از خالقیت و نوآوری متقاضیان اشتغال باید
در دستور کار قرار بگیرد.
م عاون استاندار بوشهر اجرای طرحهای گردشگری روستایی،
ش هری و عشایری را از برنامههای مهم استان بوشهر دانست و
گفت :در گردشگری شهری عالوه بر ایجاد کمپینگ گردشگری در
همه شهرهای گردشگر پذیر استان ،در سه شهر این استان خیابان
گردشگری طراحی و اجرایی میشود.
ستوده با بیان اینکه خیابان گردشگری در شهرهای بوشهر ،گناوه و
کنگان ایجاد میشود خاطر نشان کرد :این طرح از  15اسفند ماه به
مدت  40روز اجراء میشود که در این خیابانها انواع غرفههای
تولیدات محلی شامل صنایع دستی ،مواد غذایی سنتی ،موسیقی و
البسه محلی عرضه میشود.
وی با اشاره به اینکه این طرح با مشارکت بخش خصوصی اجرایی
م یشود تصریح کرد :پس از انتخاب سرمایهگذار با ارائه طرح
گردشگری یاد شده عملیات اجرایی آن آغاز و در مدت  40روز
خدمات الزم به گردشگران ارائه میشود.
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر به طرح بومگردی و گردشگری
روستایی پرداخت و با بیان اینکه امسال  24روستا به عنوان هدف
گ ردشگری انتخاب شده است تصریح کرد :در این روستاها با
همکاری بخش خصوصی طرحهای بومگردی و گردشگری سنتی و
محلی اجرا میشود .ستوده با بیان اینکه در این  24روستا محصوالت
محلی ارائه و عرضه میشود افزود :در هر روستا در بیش از  8منزل
محصوالت مختلف مورد نیاز گردشگران عرضه و نمایشگاهی نیز از
محصوالت روستا ارائه میشود.
وی با تاکید بر معرفی توانمندی گردشگری روستاهای یاد شده
تصریح کرد :باید سرمایهگذاران در روستاهای هدف گردشگری در
راستای معرفی این مکانهای گردشگری و توانمندی آنها از طریق
رسانه ملی و استانی صدا و سیما ،روزنامههای کثیراالنتشار و تابلوهای
تبلیغاتی اقدام کنند .معاون امور عمرانی استاندار بوشهر از برپایی سیاه
چادر گردشگری در مناطق عشایری استان بوشهر خبرداد و بیان کرد:
توسعه طرحهای گردشگری در مناطق عشایری استان بوشهر از دیگر
برنامهها است که ضمن برپایی نمایشگاه ،محصوالت گوناگون عشایر
در سیاه چادرها ویژه گردشگران عرضه میشود.

