روزنــامـه مــردم اســتان بـوشــهــر
www.payameasalooye.ir

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس :

 3مبنای جذب نیرو در منطقه ویژه پارس شیوه نامه وزیر نفت است

پیــام

چهارشنبه 19دی ماه  9 /1397ژانویه  2 / 2018جامدی االول  /1440سال سیزدهم  /شامره  2000 / 1094تومان 8 /صفحه

در پی انتشار تصاویری در فضای مجازی؛
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فرد حیوانآزار در استان بوشهر
شناسایی و دستگیر شد

نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری:

 2انتظار همگان از رسانه ها رعایت
اخالق حرفه ای است
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پروژه«بوشهرتوریسم»۲۰۲۲
با جام جهانی قطر پیوند میخورد

رئیس شورای شهر بوشهر:

تعرفهعوارضشهرداری
بوشهر در سال آینده ۱۵
درصدکاهشمییابد
رئیس شورای اسالمی شهر بوشهر
گفت :شورای شهر بوشهر برای
کاهش فشار بر مردم تا  ۱۵درصد
عوارضی که مستقیم با مردم سر و
کار دارد را برای سال آینده کاهش
داده است.ابوذر دهدار در جمع
خبرنگاران اظهار داشت :با ارائه الیحه
بودجه سال  ۹۸از سوی شهرداری
بندر بوشهر به شورای شهر ،تعرفه
برخی عوارض شهرداری ها را تا ۱۵
درصد نیز کاهش دادهایم....

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر گفت :پروژه «بوشهر توریسم  »۲۰۲۲همزمان با جام جهانی قطر برگزار میشود و با آن پیوند میخورد.
مهرداد ستوده در نشست با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره صندوق احیا و بهرهبرداری از بناها و اماکن تاریخی کشور اظهار داشت :بوشهر مردمی
قدرشناس دارد و شایسته خدمات عالی هستند.وی با اشاره به ظرفیتهای باالی استان بوشهر در زمینه گردشگری ،صنایع دستی و میراث فرهنگی
خاطرنشان کرد :پروژه «بوشهر توریسم  »۲۰۲۲با محوریت استاندار بوشهر راهاندازی شده است و با دست وزیر کشور رونمایی شد.معاون امور
عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به اینکه پروژه «بوشهر توریسم  »۲۰۲۲با جام جهانی قطر همزمان میشود ،اضافه کرد :استان بوشهر برنامهریزی
خوبی را در این راستا داشته است و این پروژه با جام جهانی قطر پیوند میخورد....
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8

جلوگیری از تسهیالت به دلیل اجرای طرح حریم رودخانه مند

کاهش 60درصدیجمعیتروستاییدشتی

طنز
وحیدحاجسعیدی
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کسری بودجه و رابطه
آن با سایز شکم افراد

وضع آالیندگی در پایتخت انرژی

تجمع آالیندگیها در عسلویه
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انتشارات شروع
چاپ کتاب های شما از یک نسخه
تا صد هزار نسخه
صفحه آرایی و طراحی کتاب ،مجله
و نشریات
بروشور و  ...پذیرفته می شود

تلفن:
077 33534872
09391899871

رانت سیاسی و مدیریتی نباید
باعث تضییع حقوق جوانان شود
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معاوناستانداربوشهر:

کلیل فرد و
نجاتیکتیم
بحران زده!

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر:

پایش زیستمحیطی اینجا لنگ میزند
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از دولت فخیمه پنهان نیست ،از شما
چه پنهان ،ما گاهی اوقات که با خودمان
خلوت می کنیم ،روی تراس یا داخل
کمد می رویم و یواشکی و دور از
چشم بچه ها و عیال ،ساعتها افسوس
می خوریم که چرا با این همه دانش و
سوادومعلوماتهرمنوتیکوکالسیک!
هنوز به جایگاهی که لیاقتش را داریم ...

تقدیر و تشکر

شايستهاستبدينوسيلهاززحماتوتالشهايدلسوزانه پزشکان ،پرسنل بااخالق ،زحمتكش،
صبور و متعهد بخش هاي اورژانس ،جراحی زنان و بويژه بخش آي سي يو جراحي

بيمارستان تأمين اجتماعي (سلمان فارسي) كه الحق و االنصاف در طول دوره درمان مادر
عزيزمان با ما همراهي نمودند ،تقدير و تشكر نماييم.
قطع به يقين اين امر نتيجه مديريت صحيح جناب دكتر جالل شجاعت مدير پرتالش و
فهيم اين بيمارستان می باشد.
از خداوند بزرگ براي اين بزرگوار و كليه پرسنل زحمتكش اين بيمارستان صحت و سالمتي
و توفیق خدمت آرزومنديم.

خانواده های فیصلی و سبحانی

با ما بهتـر دیده شوید
 07733534872

