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قاسم محمدزاده معاون امور بازرگاين خرب داد

با پيگيري هاي بسيار عوارض صادراتي خرما پس از  14روز لغو شد

معاوناستانداربوشهر:

«دیر» در بحث راهسازی مشکل دارد
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مدیرکلمحیطزیستبوشهر:

 ۳۲۰۰نفر در استان بوشهر تحت پوشش
 2سوادآموزی قرار گرفتند

استان بوشهر در زمینه پسامند
و زباله وضعیت خوبی ندارد
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نمایندهدشتیوتنگستان:

پـایتختانـرژیکشــورپـایینتـریـنشـاخصهایتوسعـهایرادارد
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سرمربی سابق پارس جم
در راه نساجی

سازمان حفاظت محیط زیست به انتقادات اخیرمردم و مسئولین استان پاسخ داد

آخرینخبـــــر

واکنشطلبکارانه

علیرغم توزیع منابع مالی قابل توجهی از طریق عوارض آالیندگی
در استان بوشهر و سایر استان ها،متاسفانه ،نحوه و محل هزینه
کرد این عوارض ،کامکان نامشخص است.

در خصوص ادعاهای مطرح شده مبنی بر افزایش بیامران و
همچنین نوزادان مبتال به رسطان در منطقه ،تاکنون از سوی مراجع
ذیصالح ،اسناد علمی متقنی در تایید این ادعاء ارائه نشده است

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر:

دستگاههایدولتیاستانبوشهرحقشکایت
علیهیکدیگردردستگاهقضاییندارند
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با ارائه مطالب غیر واقع
و غیر مستند ،موجب
تشویش اذهان عمومی
را فراهم نکنید.

ابنوان بردخوین در آرزوی
فضای ورزیش

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

تعیین شدت و شاخص آلودگی برای توزیع عوارض آالیندگی
از جانب این سازمان ،رصفا در خصوص شهرستان های متاثر
از آلودگی صنایع عسلویه بوده و شامل صنایع آالینده کنگان،
پارسیان و جم منی شود.

مقامات استان به این عوارض به عنوان یک درآمد پایدارمی
نگرند و چنین دریافت می شود که ،عوارض آالیندگی با عوارض
شهرداری ها و دهیاری ها مشابه است و در نهایت هیچ نظارتی
بر نحوه هزینه کرد آن منی شود.
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خدری در تذکر شفاهی:

3
یکموفقیتدیگر
برایعضوشورای
اسالمیشهراهرم
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اگربهنمایندهالمردتوهینکردم،
استعفامیدهم
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