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مدیرکلبهزیستیاستانبوشهر:

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان بوشهرخبر داد :

 ۱۵۰واحدمسکونیویژهخانوادههای ۲معلولیاستانبوشهرساختهمیشود

رفعموانعرسمایهگذاریدراستانبوشهر

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان بوشهر با اشاره به برنامههای رفع موانع سرمایهگذاری در استان گفت :پنجره واحد سرمایهگذاری
باعث رونق کسب و کار در استان بوشهر میشود.رسول زارعی بعد از ظهر شنبه در نشست با فعاالن اقتصادی استان بوشهر اظهار
داشت :در راستای توسعه کسب و کار در استان بوشهر تالشهای گستردهای صورت گرفته است و طرحهای مهمی در دست
اجرا است.وی رونق کسب و کار و حمایت از سرمایهگذاری را یک اولویت بسیار مهم دانست و اضافه کرد :باید تالش شود که از
ظرفیتهایاستانبوشهربهبهترینشکلبرایتوسعهسرمایهگذاریاستفادهشود.مدیرکلاموراقتصادوداراییاستانبوشهربااشارهبهخدماتبسیارخوبسامانهپنجرهواحد
سرمایه گذاری تصریح کرد :با راهاندازی پنجره واحد سرمایهگذاری گامهای موثر و مورد نیاز فعاالن در عرصه سرمایهگذاری همزمان برداشته میشود.به گزارش مهر  ،وی
با تاکید بر تسریع در رفع مشکالت سرمایهگذاران افزود :سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری در فضای کسب و کار روشی برای ساماندهی و سازماندهی مسائل و مشکالت
مربوط به حوزه سرمایه گذاری است.زارعی گفت :قبال پنجره واحد سرمایهگذاری به صورت فیزیکی فعال بود ولی در مدل جدید پنجره واحد سرمایه گذاری با محوریت اداره
کل امور اقتصادی و دارایی استان مجموعه فرایندها برخط یا به صورت الکترونیکی انجام میشود.

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر از ساخت  ۱۵۰واحد مسکونی ویژه خانوادههای  ۲معلولی استان بوشهر خبر داد و گفت :ساخت
این واحدهای مسکونی همزمان با هفته بسیج در شهرها و روستاها با همکاری سپاه مختلف استان بوشهر آغاز میشود.علیرضا
حاجیونی در نشست هماهنگی اجرای ساخت واحد مسکونی خانوادههای معلول استان بوشهر با بیان اینکه برای ساخت این
واحدها تفاهمنامههای الزم منعقد شده است اظهار داشت :بر این اساس همه خانوادههای دارای دو معلول و بیشتر در شهرها
روستاهای استان بوشهراز واحدهای مسکونی بهرهمند میشوند.وی ،با بیان اینکه  150واحد مسکونی ویژه خانواده دو معلولی و یا بیشتر در استان ساخته میشود خاطر
نشان کرد:انشاالله ساخت 150واحد مسکونی ویژه خانواده 2معلولی استان بوشهر همزمان با هفته بسیج در شهرها و روستاهای مختلف استان بوشهر آغاز میشود.مدیرکل
بهزیستی استان بوشهر با بیان اینکه این واحدها با همکاری سپاه و تسهیالت بانکی ساخته میشود گفت 150 :واحد مسکونی یاد شده با همکاری بهزیستی ،سپاه ،خیران و
تسهیالتبانکیبانرخسود 4درصدساختهمیشود.حاجیونیبااشارهبهاینکهاینواحدهایمسکونیدرنیمهنخستسالآیندهتکمیلوبهمتقاضیانواگذارمیشودتصریح
کرد :این واحدها با زیربنای 50متر مربع ساخته میشود که تاکنون 50نفر تشکیل پرونده دادهاند و 28نفر به بانک برای دریافت وام معرفی شدهاند.

معاوناستانداربوشهر:

 ۷۵درصدواحدهایتولیدیاستانبوشهر
فعالهستند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار
بوشهر گفت ۷۵ :درصد واحدهای تولیدی
استانبوشهرفعالهستند.
سعید زرینفر در نشست کارگروه مشترک
حوزه اقتصادی استان و فرمانداران اظهار
داشت :در راستای حمایت از واحدهای
صنعتی و تولیدی استان بوشهر تالشهای
خوبی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه  ۷۵درصد واحدهای
تولیدی استان بوشهر فعال هستند یادآور شد:
این واحدها در حوزههای شیالت ،جهاد
کشاورزی ،میراث فرهنگی و صنعتی فعال
هستندودرمدارتولیدقراردارند.
زرینفر با تاکید بر لزوم تالش مدیران برای
رفع موانع تولید اظهار داشت :حمایت
از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان باید در

دستور کار قرار گیرد و همه موظف هستیم تا
حد توان موانع و مشکالت پیش پای فعاالن
تولیدی و اقتصادی را برداریم.
وی افزود :امروز همایش کاربردی خوبی در
رابطه با پنجره واحد سرمایه گذاری در استان
برگزار شد که انتظار داریم با همکاری همه
مسئوالن و متولیان شاهد جذب سرمایه گذار
ورونقتولیددراستانباشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار
بوشهر با اشاره به برگزاری دومین نمایشگاه
بین المللی خرما و صنایع وابسته در بوشهر
خاطرنشانکرد:ایننمایشگاهازسهشنبههفته
جاریبهمدت ۴روزدرمحلدائمینمایشگاه
هایبینالمللیبوشهربرگزارمیشود.
زرینفر تصریح کرد :خرما برند استان است
و این نمایشگاه با همکاری اتاق بازرگانی،
صنایع و معادن و کشاورزی ،انجمن خرمای
ایران و شرکت نمایشگاه های بین المللی
برگزار می شود .معاون هماهنگی امور
اقتصادیاستانداریبوشهربااشارهبهوضعیت
واحدهای تولیدی و صنعتی استان بوشهر
گفت :هم اکنون دو هزار و  ۵۶واحد تولیدی
در استان مجوز فعالیت دریافت کرده اند که
تعدادیکهزارو ۵۳۹واحدتولیدیفعالبوده
و در مدار تولید قرار دارند.

سپاه استان بوشهر  ۱۰۰۰واحد مسکونی ویژه مددجویان
احداث کرده است
معاون هماهنگکننده سپاه استان بوشهر با
اشاره به مشارکت سپاه در اجرای طرحهای
محرومیتزدایی گفت :در این راستا
یکهزار واحد مسکونی مددجویان کمیته
امداد با همکاری سپاه استان بوشهر ساخته
شد .سرهنگ سهراب انبارکی در نشست
هماهنگی ساخت واحدهای مسکونی ویژه
خانوادههایدومعلولیبهباالباتاکیدبرتوجه
به مطالبات و حل مشکالت مردم اظهار
داشت :امروز خاکریز دفاعی ما مردم هستند
و دشمنقصددارداینسرمایهاجتماعی ازما
بگیرد.وی،مردمبهویژهنیازمندان،مستضعفان
و محرومان را ولی نعمت مسئوالن دانست و
افزود :باید با تالش و خدمتگذاری مسئوالن
مزد و حق مردم اداء و رضایت جامعه فراهم
شود.معاونهماهنگکنندهسپاهاستانبوشهر
با بیان اینکه رضایت مردم برای ما بسیار مهم
استگفت:سپاهاستانبوشهردررسیدگیبه
مطالبات مردم به ویژه در نقاط محروم و دور
افتادهازهیچکوششیفروگذارینمیکند.
سرهنگ انبارکی از ساخت منازل مددجویی
با همکاری سپاه استان بوشهر خبر داد و بیان
کرد :در راستای خدمات رسانی به محرومان
سال گذشته یکهزار واحد مسکونی
مددجوییکمیتهامدادباهمکاریسپاهاستان

بوشهرساختهشد.
وی ،با تاکید بر همکاری ساخت واحدهای
مسکونی ویژه خانواده دو معلولی افزود:
براساس تفاهمنامه منعقد شده منزل ویژه
خانوادههایدومعلولیبهباالتوسطبهزیستی
وباهمکاریسپاهوخیرانساختهمیشود.
معاون هماهنگکننده سپاه استان بوشهر از
فعالیتقرارگاهمحرومیتزداییسپاهخبردادو
خاطرنشانکرد:درراستایمحرومیتزدایی
قرارگاهمحرومیتزداییسپاهپاسدارانانقالب
اسالمی در بخشهای مختلف فعالیت
میکند که نقش مهمی در رفع محرومیت به
ویژه در روستاها دارد.
سرهنگ انبارکی با تاکید بر استفاده از
ظرفیت گروههای جهادی در رفع مشکالت
محرومان تصریح کرد :از ظرفیت گروههای
جهادی و مجمع خیران شهرستانها در
ساخت واحدهای مسکونی خانوادههای
 2معلولی به باال استفاده شود.وی ،با تاکید
بر بهره جستن از ظرفیت مساجد برای
یاری کردن خیران و اطالع رسانی این عمل
خیرخواهانهگفت:مردمخیرونیکوکارهمواره
درهمهعرصههایاریگرمحرومانبودندودر
صحنههایمختلفانقالبنقشمهموموثر
خود را نشان دادهاند.

استانداربوشهر:

کمکاری برای جذب
سرمایهگذاراندراستانبوشهر
قابلپذیرشنیست

●
استاندار بوشهر خواستار تالش ویژه برای رونق
سرمایهگذاری در استان بوشهر شد و گفت :هیچگونه
کمکاری در جذب سرمایهگذاری استان بوشهر قابل
پذیرشنیست.
عبدالکریم گراوند در همایش تبیین پنجره واحد
سرمایهگذاری استان بوشهر اظهار داشت :در راستای
رونق کسب و کار در استان بوشهر تالش گستردهای
داریم و از طرحها به صورت ویژه حمایت میشود.
وی یکی از اولویتهای مهم در عرصه اشتغال را
توسعه فضای کسب و کار دانست و تصریح کرد:

پنجره واحد سرمایهگذاری میتواند نقش مهمی در
راستای روانسازی در محیط و فضای کسب و کار
داشته باشد .استاندار بوشهر خواستار حمایت ویژه
از سرمایهگذاران و فراهم ساختن مسیر هموار برای
حضور سرمایهگذاران در استان شد و افزود :پنجره
واحد سرمایهگذاری شرایط را برای رفع موانع حضور
سرمایهگذاران هموار خواهد کرد.
وی تاکید کرد :باید شرایط برای حضور سرمایهگذاران
در استان بیش از پیش فراهم شود و شاهد تسریع در
خدماتدهی به سرمایهگذاران باشیم تا زمینه جذب

مدیرکلکمیتهامداداستانبوشهرگفت:مردم
وخیرانبوشهریدرنیمهنخستسالجاری
 ۱۵میلیاردو ۹۰۰میلیونتومانبرایکمکبه
نیازمنداندراختیارمراکزنیکوکاریقراردادند.
احمد لطفی با اشاره به نقش مهم مراکز
نیکوکاری در کمک به نیازمندان اظهار کرد:
مراکز نیکوکاری در جهت جذب خیران
و مشارکت مردم محالت برای کمک به
نیازمنداننقشمهموتاثیرگذاریرادارند.
وی یکی از اهدف ایجاد مراکز نیکوکاری
کمیته امداد را واگذاری امورات مردم به مردم
وسرعتبخشیدنارائهخدماتبهنیازمندان
عنوان کرد و افزود :مراکز نیکوکاری امداد
محلههایی هستند که ایفاگر نقش کمیته
امداد در دل محلهها در رسیدگی به نیازمندان
محسوبمیشوند.مدیرکلکمیتهامدادبوشهر
با بیان اینکه حدود  ۱۰۰مرکز نیکوکاری در
استان فعال است گفت :این مراکز نیکوکاری
درکنار ۱۹ادارهمستقلکمیتهامداد،بیشاز۶
هزارخانوارنیازمندومددجوراتحتحمایت
خودقراردادهاندودرطولسالبهصورتهای
مختلف کمکهای نقدی و غیر نقدی را به
آنهاارائهمیدهند.اینمسئولخاطرنشانکرد:
باتوجهبهفعالیتخوباینمراکز،بالغبر۱۵

استانداربوشهر
خواستار حمایت ویژه
از سرمایهگذاران و فراهم
ساختن مسیر هموار برای
حضور سرمایهگذاران در
استان شد و افزود :پنجره
واحدسرمایهگذاری
شرایط را برای رفع موانع
حضورسرمایهگذاران
هموار خواهد کرد.

آنها فراهم شود.
گراوند توسعه آموزش را یک ضرورت دانست و ادامه
داد :نظارت قاطعانه بر بروی کار پنجره واحد صورت
گیرد و نباید اینگونه باشد که نرمافزاری تعریف و
نظارتی بر روی آن نشود.
استاندار بوشهر با بیان اینکه نباید برخیها با
دستاندازی مانع کسب و کار شوند افزود :درحوزه
سرمایهگذاری مدیران دستگاههای اجرایی باید پای کار
باشند و هر مدیری که درانجام وظایف خود کوتاهی
کند گذشت نمیکنیم.

مبارزه با فساد اولویت نخست دستگاه قضایی است

معاون مرکز حفاظت و اطالعات قوه
قضائیه گفت :امروز پرچم مبارزه با فساد
به عنوان اولویت اول بر دوش قوه قضائیه
است و قوای مجریه و مقننه با همراهی
آحاد ملت باید در این مسیر حرکت کنند.
حسین مهدوی روز شنبه در آئین تودیع
و معارفه رئیس حفاظت و اطالعات
دادگستری استان بوشهر افزود :قاطعیت،
شجاعت و مالحظهکاری نکردن نسبت
به پروندههای فساد در جامعه اثرگذار
است و باید در عمل ،به مردم نشان دهیم
برای مبارزه با فساد ،قوی و محکم پای کار
هستیم و شایسته است مدیران نیز نسبت به
افزایش نظارت در مجموعه خود اهتمام
ویژه داشته و با متخلفان برخورد جدی
کنند.
وی اظهار داشت :فلسفه وجودی همه
حکومتها تدبیر برای رفاه و توسعه در
جامعه است اما در حکومت و نظام دینی

زیر نظر والیت فقیه عالوه بر توسعه و
آسایش مردم برای تعالی ،رشد و عبودیت
نیز تالش میشود و این از جمله وظایف
اصلی حکومت اسالمی است که در این
ارتباط رهبرمعظمانقالببرآنتاکیددارند
و این وظیفه ماست که جامعه را به این
سمتهدایتکنیم.

طی دو سال؛

 ۶۴۵میلیارد تومان پروژه در حوزه آب استان بوشهر اجرا میشود

مهدوی گفت :در عصر ارتباطات و دانایی
انتظار از کارگزاران نظام بیشتر است در
همین ارتباط باید از این فرصت استفاده
کنیم زیرا عنصر زمان را میتوان امروز به
عنوان یک ارزش افزوده در نظر گرفت.
معاون مرکز حفاظت و اطالعات قوه
قضائیه ادامه داد :در حوزه مبارزه با فساد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان بوشهر گفت ۶۴۵ :میلیارد تومان
پروژه طی دو سال در حوزه آب استان
بوشهر اجرا میشود .علی درویشی در
نشست هماهنگی حوزه آب استان بوشهر
اظهار داشت :در راستای رفع مشکالت
حوزه آب در استان بوشهر تالش های
خوبی صورت گرفته و طرحهای مهمی
در دست اجرا است.وی ببا اشاره به
اعتبارات تخصیص یافته به حوزه آب
استان بوشهر اضافه کرد ۶۴۵ :میلیارد

کمک ۱۵میلیاردی خیران بوشهری به مراکز نیکوکاری

میلیارد و  ۹۰۰میلیون تومان کمک نقدی و
غیرنقدیدرنیمهنخستسالجاریازسوی
مردم و خیران نیکوکار هم استانی جمع آوری
شده و در اختیار مددجویان و دیگر نیازمندان
غیر مددجو قرار گرفت .لطفی تصریح کرد:
کمکهاییکهازطریقمراکزنیکوکاریجمع
آوری میشود صرفا برای مددجویان کمیته
امداد نیست و تمام نیازمندان منطقه را شامل
میشود که این افراد با نظر خیران ،نیکوکاران
و معتمدان محالت شناسایی و کمک ها در
اختیار انها قرار میگیرد.مدیرکل کمیته امداد
استان بوشهر کمک رسانی خوب خیران به
کمیته امداد و مراکز نیکوکاری را نشانه ای از
همراهیمردمدرخدماترسانیبهمحرومین
در محالت عنوان کرد و از مردم و خیران
نیکوکار درخواست کرد با همراهی بیشتر با
مراکزنیکوکاریمشکالتنیازمندانمحالت
خود را برطرف کنند.وی در پایان با بیان اینکه
کمیته امداد دخالتی در فعالیت های مراکز
نیکوکاری محالت ندارد ،یادآور شد :مراکز
نیکوکاری وظیفه شناسایی و توانمندسازی
نیازمندان هر محله و منطقه را بر عهده دارند
و کمیته امداد تنها نقش پشتیبانی و نظارت را
دنبالمیکند.

خــبر

بومگردی جایگزین رسمایههای از دست رفته عسلویه خواهد شد
یک فعال حوزه گردشگری میگوید تحریم ها و
محدودیت خرید نفت ایران می تواند فرصتی برای
کاهش وابستگی کشور باشد که در این زمینه می توان
نقش صنعت ظریف گردشگری را در کنار صنایع نفت
و گاز پر رنگ تر کرد...
ملیحه صفری در گفتوگو با ایسنا ضمن اشاره به
معضل آلودگی هوا و دیگر مشکالتی که شهرستان
عسلویه به عنوان میزبان صنعت با آن درگیر است،
عنوان کرد :از آنجایی که عسلویه پایتخت انرژی ایران

محسوب می شود و اقتصاد کشور وابسته به نفت و گاز
این منطقه است ،تحریم ها و محدودیت خرید نفت
ایران می تواند فرصتی برای کاهش این وابستگی باشد.
وی ادامه داد :با توسعه گردشگری پایدار و همچنین
سفر در ایران ،نیاز به محل های ارزان و در دسترس و
در عین حال مفرح برای اسکان در گوشه و کنار کشور
احساس شد و با گسترش این صنعت در طی سال های
گذشته ،اقامتگاه های بوم گردی متعددی راه اندازی و
مورد استفاده قرار گرفته است.

باید به نحوی عمل کنیم که موجب
خشکاندن ریشهها و زمینههای آن شود
و مسیر خشکاندن این فسادها در درجه
اول شفافیت ،مسئول سازی دستگاهها و
برخورد قاطع نسبت به فساد است.
وی با اشاره به یازدهمین دوره انتخابات
مجلس شورای اسالمی گفت :وحدت،
انسجاموهمبستگیبرپایهانقالباسالمی
در شرایطی که آمریکا فشارهای مضاعفی
بر کشور وارد میکند ،الزمه کار است.
معاون مرکز حفاظت و اطالعات قوه
قضاییه بر مشارکت همه جانبه در امر
انتخابات با توجه به اصلهای مشارکت،
سالمت ،امنیت ،رقابت و انتخاب اصلح
تاکیدکرد.
در این آئین سید هادی صداقت بهعنوان
رئیس جدید حفاظت و اطالعات
دادگستری کل استان بوشهر معرفی و از
خدماتعلیدهقانیتقدیرشد.
تومان پروژه مصوب در حوزه آب استان
داریم که مقرر است این پروژه در مدت
 ۲سال اجرا شود.رئیس سازمان مدیریت
و برنامه ریزی استان بوشهر افزود :برای
این امر ساالنه  ۳۲۰میلیارد تومان اعتبار
باید به استان اختصاص یابد که امسال
تاکنون  ۱۶۴میلیارد تومان ابالغ شده
است.وی بیان کرد :آب از بخشهای
اولویتدار استان بوشهر است و تالش
میشود اعتبارات مورد نیاز در این حوزه
تامین شود.

این فعال حوزه گردشگری تاکید کرد :این اقامتگاه
ها با هدف حفظ و پاسداشت فرهنگ بومی و سنت
های هر منطقه و افزایش ورود گردشگران به آن نواحی
تاسیس می شوند .صفری خاطرنشان کرد :می توان
نقش صنعت ظریف گردشگری را در کنار صنایع نفت
و گاز پر رنگ تر کرد که در این زمینه استان بوشهر
با قابلیت ها و پتانسیل های فراوان در حوزه های
مختلف گردشگری و توریسم اعم از توریسم تاریخی،
فرهنگی ،طبیعی ،سالمت و مذهبی می تواند یک منبع
درآمد پایدار و مناسب مستقل از نفت و گاز تلقی شود.
این کارشناس بازاریابی تصریح کرد :نکته حائز
اهمیت بحث آموزش است که یک ابزار کلیدی جهت
توسعه گردشگری محسوب می شود ،در حقیقت
اساسی ترین گام برای قدرتمند کردن پایه های توسعه
گردشگری بوشهر ،آموزش است.
وی یادآور شد :آموزش و افزایش مهارت ابزارهای
کلیدی برای دستیابی به توسعه ،ارتقاء کیفیت خدمات
چه در زمینه های حمل و نقل ،و یا بوم گردی و غیره،...
رضایت گردشگران داخلی و خارجی و پایداری
آن هستند.ملیحه صفری اظهار کرد :به بیان دیگر
آموزش کارکنان و دست اندرکاران صنعت گردشگری
که در تعامل رودررو با گردشگران و دریافت کنندگان
خدمات هستند یک شالوده قوی برای پیشرفت صنعت
گردشگری به طور عام -در یک منطقه خاص مانند
استان بوشهر -و به طور خاص در زمینه بوم گردی را
بنا می نهد.

حادثه مرگبار در عسلویه؛

 6عضو خانواده در آتش سوختند

  در این تصادف خودرو پژو پارس دچار آتش سوزی شد و 6
سرنشین آن به سبب آتش سوزی جان باختند.
برخورد مزدا با پژو پارس در ورودی شهر عسلویه باعث آتش
سوزی پژو و فوت  ۶عضو خانواده شد.
رئیس پلیس راه استان بوشهر در خصوص این حادثه در محور
پارسیان به عسلویه بیان کرد :این تصادف بعدازظهر جمعه
بین خودرو مزدا  ۲کابین و پژو پارس در ایستگاه بازرسی
شهید مصطفی خمینی (ره) در روستای بندو شهرستان
عسلویه رخ داد .سرهنگ جابر پاپری با بیان اینکه در این
تصادف خودرو مزدا به شدت از عقب با پژو پارس برخورد
کرد ،افزود :خودرو پژو پارس دارای سیلندر گاز در صندوق
عقب بوده که در پی این تصادف منفجر می شود و شش
سرنشین آن به سبب آتش سوزی جان باختند.رئیس پلیس راه
استان بوشهر عنوان کرد :در خودرو سواری راننده که مردی
 ۴۳ساله بوده و همسر  ۴۰ساله اش به همراه چهار فرزندشان
که  ۱۱ ،۱۳ ،۱۶و  ۷سال داشتند و از اهالی روستای برکه دعاء
شهرستان پارسیان استان هرمزگان بودند ،در آتش سوختند و
فوت کردند .به گفته سرهنگ پاپری ،علت حادثه در دست
بررسی است.

تجهیز 11شعبه بانک توسعه تعاون
مدیریت شعب استان بوشهر به باجه
ویژه ساملندان و معلولین
حسینی مدیر شعب
بانک توسعه تعاون استان
بوشهر در مصاحبه با
روزنامه پیام عسلویه
اظهار داشت :در راستای
انجام تکالیف اجتماعی
بانک توسعه تعاون و به
منظور ارائه خدمات به
اقشار خاص جامعه علی
الخصوص سالمندان و معلولین در سطح شعب مرکز استان
و شهرستانها ،مدیریت شعب استان بوشهر به تعداد  11شعبه
موجود در استان  ،اقدام به راه اندازی و تجهیز باجه ویژه ارائه
خدمات به سالمندان و معلولین با نصب تابلوی راهنمای
مخصوص برای این اقشار نموده است .
حسینی افزود  :شعب تجهیز شده در بانک توسعه تعاون استان
بوشهر تمامی خدمات واریز و برداشت شامل واریز نقدی،
برداشت وجه از حسابها و کارت ،افتتاح حساب و ...را برای
سالمندان و معلولین بصورت ویژه انجام می دهند.

عباس قایدی زاده مدیر شعب بانک
کشاورزی استان بوشهر شد

آیین تکریم و معارفه مدیر شعب بانک کشاورزی استان
بوشهر صبح روز شنبه  18آبان ماه حضور دکتر داور ماهیکار
رئیس هیات مدیره بانک کشاورزی ،مدیر کل امور اقتصادی
استانداری و جمعی از مسئولین استانی و روسای شعب ،
برگزار شد.
در این مراسم از خدمات ارزنده جناب آقای مهندس مجید
یوسفی مدیر سابق شعب این بانک تقدیر و آقای عباس قایدی
زاده به عنوان مدیر جدید شعب بانک کشاورزی استان بوشهر
معرفی گردید .عباس قایدی زاده پیش از این مدیر شعب بانک
کشاورزی جنوب کرمان بود .

