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اخبار
در آغازین روزهای سال  1397صورت گرفت

متصل شدن  3روستای شهرستان مشگین شهر به شبکه گاز

اردبیل –خبرنگار ابتکار  :همزمان با آغازین روزهای سال نو ،پروژه گازرسانی
به  3روستای بخش مرکزی مشگین شهر به بهره برداری رسید.
فیروز خدائی مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل در آئین افتتاحیه پروژه گازرسانی
که با حضور نماینده مردم فهیم شهرستان مشگین شهر در مجلس شورای اسالمی ،
فرماندار  ،بخشدار  ،جمعی از مسئولین ادارات شهرستان مشگین شهر و اهالی روستای
موییل برگزار شد اظهار داشت  :با افتتاح این پروژه ها صد درصد خانوارهای روستایی
بخش مرکزی مشگین شهر از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند .در این مراسم وي با
اشاره به ظرفیت های بالقوه موجود در منطقه به جهت توسعه گردشگری و جذب سرمایه
گذاران  ،توسعه روزافزون منطقه را از برکات نظام مقدس جمهوری اسالمی برشمرد و
افزود  :پروژه گازرسانی به این روستاها در قالب  23هزار متر شبکه گذاری و با اعتباری
بالغ بر  20میلیارد ریال به بهره برداری رسید که بیش از  500خانوار روستایی تحت
پوشش گاز طبیعی قرار گرفتند .در ادامه دکتر ولی ملکی نماینده مردم مشگین شهر در
مجلس شورای اسالمی افتتاح پروژه گازرسانی به این روستاها را به اهالی تبریک گفته و
ابراز امیدواری کرد که با اصالح الگوی مصرف و استفاده ایمن از این نعمت خدادادی همه
ی مشترکین گاز طبیعی شکرگزار این نعمت الهی باشند .وی همچنین از عملکرد شرکت
گاز استان اردبیل به جهت توسعه گازرسانی در این استان بویژه شهرستان مشگین شهر
تشکر و قدردانی کرد .

شرکت گاز استان گیالن متعهد به اجرای الزامات پدافند
غیر عامل است
گیالن  :امیر مرادی مدیرکل پدافند غیر عامل استانداری گیالن و
هیئت همراه با حضور در شرکت گاز با حسین اکبر مدیرعامل گاز
گیالن دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی گاز گیالن در این دیدار اکبر ضمن عرض خوشامد و
تبریک سال نو بر اهمیت مقوله دفاع غیرنظامی و پدافند غیرعامل تاکید کرد و اشاعه
این مبحث را در سطح جامعه و دستگاه های اجرایی امری ضروری دانست .وی با اعالم
این موضوع که شرکت گاز استان گیالن متعهد به اجرای الزامات پدافند غیرعامل است
اظهار داشت :الزامات و دستورالعمل های پدافند غیرعامل  باید بصورت ملی و نه به
شکل جزیره ای انجام گیرد .مدیرعامل گاز گیالن در پایان از لحاظ شدن دستورالعمل
های ایمنی و پدافند غیرعامل در پروژه ها و فعالیت های جاری شرکت خبر داد و
عنوان کرد :افتتاح مرکز دیسپچینگ گاز گیالن سبب گسترش اهرم نظارتی شرکت
خواهد شد .در این دیدار امیر مرادی مدیرکل پدافند غیر عامل استانداری گیالن
ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته در زمینه ایمنی و پدافند غیرعامل ،گاز گیالن
را یکی از دستگاه های اجرایی برتر در این حوزه نامید .وی اظهار داشت :اداره کل
پدافند غیرعامل در سال های گذشته در زمینه های جدیدی از قبیل ،اهداف زیستی،
نجوم ،رباتیک،کشاورزی و  GISورود کرده است  که موفقیت در این عرصه ها مستلزم
همراهی و تالش همه سازمان ها و نهاد های اجرایی در استان است.
در راستای افزایش رضایتمندی و سطح کیفی خدمات انجام می شود؛

اجرای طرح قرائت و صدور آنی قبوض مشترکین در
شرکت گاز مازندران

اهواز – خبرنگار ابتکار  :جلسه بررسی حوادث انسانی در ایستگاه های برق و تشریح برنامه ها و فعالیت های حوزه  HSEشرکت توانیر ،با حضور سید اعتضاد مقیمی مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت ،ایمنی
و محیط زیست  HSEتوانیر و مسئوالن و کارشناسان مربوطه در محل سالن جلسات شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار شد .در این جلسه مدیر کل دفتر  HSEشرکت توانیر اهمیت سالمت نیروی
انسانی و تاثیر آن برعملکرد شرکت های برق منطقه ای را بیان کرد و در ادامه جلسه موضوعاتی از قبیل؛ اهمیت شناسایی و کنترل جنبه های زیست محیطی گاز  SF6و گازهای گلخانه ای ،به روز رسانی
دستورالعمل های عملیاتی ایمنی و توجه مضاعف به ضوابط و تعهدات ایمنی پیمانکاران ،تخصیص بودجه و اعتبارات حوزه  HSEو استقرار نرم افزار جامع و تخصصی  HSEمورد بحث قرار گرفت.

شهردار اصفهان :

روابط اصفهان و پاریس ،فراسوی روابط دولتهاست
اصفهان-بهمن راعی :شهردار اصفهانگفت :امروز به زعم
جهانیان ،اصفهان و پاریس بازتاب دو تصویر همگون از
یک آینه هستند که در آن به پشتوانه تاریخ پر افتخارشان
میتوان شانزلیزه و چهارباغ ،سن و زاینده رود ،برالشز
و تخت پوالد ،ن ِف و خواجو ،مون مارت و جلفا ،الیزه و
چهلستون ،ورسای و عالی قاپو و سرانجام نوتردام و جامع
عباسی را مانند هم دید.
قدرتاهلل نوروزی در افتتاحیه هفته فرهنگی اصفهان در
پاریس در محل مجلس ملی فرانسه اظهار کرد :درود صمیمانه
خود را به نمایندگی از مردم اصفهان ،به همه شهروندان فرانسه
تقدیم می کنم .امیدوارم با تحکیم هرچه بیشتر روابط این دو
تمدن قدیمی و ریشه دار اسطوره ای ،فصل نوینی در آفرینش
و گسترش زمینه های گفت وگو و همکاری های بین المللی
گشوده شود تا بتوانیم آسان تر از پیش ،در سایه بهره مندی
از تجارب و اندوخته های گذشته ،فضایی مبتنی بر عشق و
دوستی بیافرینیم .وی افزود :این تجارب که حاصل تالش دو
ملت بزرگ ایران و فرانسه است ،یکی کارنامه ای درخشان در
عدالت خواهی و حق طلبی از دنیای باستان و استوانه حقوق
بشر کوروش دارد و آن دیگری مفتخر به پیشگامی در انقالب
کبیر  ۱۷۸۹میالدی است که حاصل آن شکفتن اندیشه ها
و افشاندن بذر آزادی خواهی بوده و به تدوین اعالمیه حقوق
بشر و شهروند فرانسه که الهام بخش بسیاری از قوانین اساسی
دنیاست منجر شده است .شهردار اصفهان گفت :آثار تاریخی
و میراث دو شهر اصفهان و پاریس ،یادگارهای ماندگاری از
دستاوردهای ارزنده مدنی و خالقیت های بی بدیل معماری
است که حکایت از تحقق جهان شهرهای فرهنگی در خالل
سده ها و هزاره های تاریخی دارد .وی ادامه داد :از این رو
این دو شهر را شهر فرهنگی خواندم که شاخص های «زیست
پذیری»« ،انسان محوری» و «معناگرایی» جزء جدایی ناپذیر

فضای کالبدی و بسط تعامالت جهانی آن ها و زمینه ای است
تا انواع و اقسام سبک ها و مکاتب منحصر به فرد را در حوزه
هنرهای تجسمی ،ادبی ،تصویری ،نمایشی ،موسیقی و معماری
عرضه کرده و همگام با آن گردشگری خود را رونق بخشند.
وی افزود :کشور من ،ایران گهواره تمدن ،دانش ،هنر و فرهنگ
است و دوران طالیی تمدن ایران در دوران باستان ،همزمان با
پیدایش تمدن در چین ،مصر و بابل بوده است .بیشتر آثار و
بقایای این تمدن در پاسارگاد و شوش دانیال استقرار داشته
که تاکنون باستانشناسان فرانسوی در کشف و شناساندن

آنها به جهانیان نقش زیادی بر عهده داشتهاند .نوروزی
اظهار کرد :اصفهان ،شهری که افتخار دارم ب ه عنوان شهردار
آن در جمع شما صحبت کنم ،یکی از مراکز هنر ،فرهنگ،
دانش و تمدن هم در دوران باستان و هم در دوران میانه به
شمار میآید .بسیار خرسند و سرافرازم که بگویم شهر اصفهان،
ی که همیشه
مورد عالقه گردشگران فرانسوی است ،به نحو 
بهخصوص در فصل بهار ،اصفهان افتخار میزبانی از گردشگران
فرانسوی را دارد .شهردار اصفهان گفت :کشور فرانسه ،یکی از
مراکز اصلی ایجاد تمدن ،فرهنگ ،ادبیات ،هنر ،فناوری و دانش

در سطح جهان است و از این لحاظ موقعیت درخشانی دارد.
بهعنوان شهردار اصفهان بهشدت عالقهمندم که ارتباطات میان
گردشگران ،کارآفرینان و سرمایهگذاران فرانسوی را با شهر
تاریخی اصفهان افزایش دهم ،چراکه اصفهان ،ظرفیتهای
وسیعی برای برقراری ارتباط در حوزههای مختلف اقتصادی،
تجاری ،گردشگری و فرهنگی دارد .نوروزی تصریح کرد :اصفهان
و پاریس فراسوی روابط سیاسی دولت ها ،در قالب روابط صلح
آمیز ملت ها در طول تاریخ مراودات فراوان و پایداری داشته
اند که زمینه ساز خالقیت های فرهنگی شده است .شهردار
اصفهان گفت :به فرانسه آمده ام و در این جلسه باشکوه شرکت
کردهام تا بگویم ما آماده ایم تا در تمامی حوزههای فرهنگی،
اقتصادی و بازرگانی بسترساز تعامالت گسترده ای با جهانشهر
پاریس باشیم .وی ادامه داد :اصفهان در زمینه انرژیهای پاک،
بازیافت پسابهای صنعتی و شهری و احداث شبکههای آبیاری
برای کاشت و نگهداری از درختان سازگار با اقلیم اصفهان ،به
همکاریهای بینالمللی ،بهویژه تجربیات کشور فرانسه نیاز دارد.
نوروزی اظهار کرد :برپایی هفته فرهنگی اصفهان در پاریس را
مقدمه بسیار خوبی برای رسیدن به این اهداف بلند می دانم و
خوشحالم که این فرصت فراهم شد تا شهروندان فهیم پاریس،
میراث ارزشمند اصفهان زیبا را ببینند و بشناسند .گفتنی است
هفته فرهنگی اصفهان در پاریس ،از  ۱۸تا  ۲۵فروردین ماه
برگزار می شود و مؤسسات و نهادهای معتبری همچون موزه
لوور ،مدرسه هنرهای زیبای پاریس ،موزه معماری و میراث
فرانسه ،مجلس سنای فرانسه و نماینده یونسکو در برپایی و
برنامهریزی این رویداد مشارکت دارند .این رویداد توسط شورای
ایرانی-فرانسوی  CIFبا همکاری انجمن دوستی ایران و فرانسه،
نماینده جمهوری اسالمی ایران در یونسکو ،رایزن فرهنگی
سفارت جمهوری اسالمی ایران در فرانسه و دفتر نمایندگی
وزارت امور خارجه در اصفهان برنامه ریزی شده است.

فرخی در جریان بازدید از کوی الله:

رفع نیازهای قدیمی محالت از اولویتهای عمرانی شهرداری منطقه  7تبریز است
تبریز – فالح :شهردار منطقه  ۷تبریز به همراه کریم صادق زاده عضو شورای
اسالمی کالنشهر تبریز با حضور در کوی الله از نزدیک در جریان درخواست
های آنان قرار گرفت.
علی فرخی شهردار منطقه  7کالنشهر تبریز در این بازدید اظهار داشت:
خدمات محلهای و رفع نیازهای قدیمی محالت از اولویتهای خدماتی و عمرانی
این منطقه است که از دی ماه سال  95تاکنون تالش داشته ایم در اولویت پروژه
ها به محالتی توجه کنیم که سالها از امکانات اولیه شهری ،نظیر آسفالت،
جدول و جوی آب بیبهره بودند .وی افزود :شاید باور این نکته دشوار باشد که
در سطح منطقه ،محلهای هست که  ۲۰سال بود آسفالت نشده بود ،جوی آب
نداشت و جداول فرسوده ،چهره نامناسبی از محله ایجاد کرده بود که در این
خصوص سعی کردیم  با تعریف و تقسیمبندی مناسب بودجه ،مدیریت هزینهها
و پیگیری مطالبات منطقه ،این مشکالت را مدنظر قرار دهیم .شهردار منطقه 7
تبریز اظهار داشت :هر اتفاق خوبی که در این منطقه افتاده ،در سایه همکاری

و همدلی مردم قدرشناس و سختکوش منطقه  ۷بودهاست کمااینکه دیدارها و
مالقاتهای مردمی از فرصتهای بسیار پربار برای بنده و مدیران منطقه است
که صرف شناسایی مشکالت و نیازسنجی از منطقه میشود.وی تصریح کرد :به
منظور مرتفع ساختن مشکالت موجود در کوی الله  ،در سال گذشته طرح خدمات
محله ای در قالب لکه گیری و آسفالت ریزی معابر ،ساماندهی فضاهای سبز،
معابر ،رفت و روب ،شستشوی جوی ها و  ...به اجرا گذاشته شد و در سال جدید
نیز انشاهلل شاهد تداوم ارایه خدمات محله ای در این کوی خواهیم بود.شهردار
منطقه  7تبریز افزود :در این طرح تالش داریم با استفاده از امکانات موجود و
مشارکت اهالی منطقه گام هایی در جهت مرتفع شدن مشکالت چندین ساله
اهالی این کوی برداریم .فرخی ابراز داشت :همکاری و همیاری اهالی پشتوانه
شهرداری در اجرای هر چه بهتر پروژه های عمرانی و خدماتی است.الزم به
ذکر است کریم صادق زاده سخنگوی شورای اسالمی کالنشهر تبریز نیز در این
بازدید میدانی با اشاره به اینکه کوی الله جزو شهرک های است که عمدتا قشر

کارگری در آن ساکن هستند ،ابراز داشت :کوی الله جزو شهرک های قدیمی
شهر تبریز است که امیدواریم در سایه مشارکت اهالی و شهرداری منطقه 7
تبریز شاهد مرتفع شدن مشکالت موجود در این کوی باشیم.

تحسین شهردار وپرسنل شهرداری رشت از سوی دادستان این شهر
رشت  -احمدرضا مبرا :شهردار رشت شهرداری را یک
خانواده بزرگ دانست و افزود :بیش از نیمی از کارکنان
شهرداری نیروی شرکتی محسوب شده و حقوق خود را
از شرکت های پیمانکار دریافت می کنند.
شهردار رشت گفت :امسال تالش می کنیم بدهی به
پیمانکاران را کاهش دهیم و حقوق کارگران به موقع پرداخت
شود.نصرتی از پرداخت  ۹۲میلیارد و  ۳۰۰میلیون تومان از
بدهی پیمانکاران در  ۶ماه دوم سال گذشته تا  ۲۰اسفند ماه
خبر داد و خاطرنشان کرد :با این مبلغ می توانستیم  ۴۰اتوبوس
خریداری و از  ۱۰پارک محلی و  ۴شهربازی بهره برداری کنیم
ولی ترجیح دادیم بدهی گذشته شهرداری را پرداخت کنیم.
وی با اشاره به راه اندازی مجدد  ۲کارخانه آسفالت شهرداری
اظهار کرد :قیر الزم برای کارخانه های آسفالت خریداری شد
و ماشین آالت کارخانه های آسفالت نیز به روز شدند .شهردار
رشت ادامه داد :اکنون روزانه  ۱۱۰۰تن آسفالت بدون تولید
بدهی توسط شهرداری رشت تولید می شود .نصرتی با اشاره به
اینکه کاشت درخت توسط شهرداری تنها در هفته درختکاری
انجام نمی شود گفت :در نزدیکی ایام نوروز  ۸۵درخت  ۱۰ساله
در  ۴محور پیاده راه شهرداری کاشته شد و برای کاشت درختان

نیز به هر شهروند یک شناسنامه در فضای  GPRSاختصاص
دادیم .حجت االسالم و المسلمین مصطفوی نیا،در این دیدار با
اشاره به اینکه سختی کار شهردار و مجموعه شهرداری را درک
می کنم اظهار کرد :اداره کردن شهر کار بسیار دشواری است
و اقدامات مجموعه شهرداری دیده می شود .دادستان رشت

با اشاره به اینکه اقدامات و یا عدم اقدام مجموعه شهرداری
زودتر از سایر دستگاه های اجرایی به چشم می آید گفت :به
طور مثال عدم جمع آوری زباله و یا آسفالت معابر از جمله
مواردی است که اگر به موقع و درست انجام نشود موجب
اعتراض شهروندان خواهد شد .حجت االسالم و المسلمین

مصطفوی نیا مردم گیالن را مردمی نجیب عنوان کرد و
یادآور شد :مردم گیالن به کوچکترین خدمت کوچک پاسخ
می دهند و قدرشناس هستند .وی خواستار استفاده شهرداری
رشت از تجربیات شهرداری های موفق کشور شد و بیان داشت:
می توان با الگوبرداری از تجربیات شهرهای موفق در بسیاری
از موارد شهر را اداره کرد .دادستان دادسرای عمومی و انقالب
مرکز استان گیالن سراوان را یک دغدغه و معضل برای مردم
گیالن عنوان کرد و افزود :این یک مشکل  ۳۰ساله است و باید
با همدلی مسئوالن حل شود .مدیر ارتباطات و امور بین الملل
شهرداری رشت :تولید اطالعات منفی علیه شهرداری رشت
در مقایسه با سایر دستگاه های اجرایی بیشتر است .فاطمه
قدیمی،مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت نیز در
این دیدار اظهار کرد :تولید اطالعات منفی علیه شهرداری رشت
در مقایسه با سایر دستگاه های اجرایی بیشتر است .وی با اشاره
به اینکه شهرداری در بسیاری از امور بیشتر از متولیان اصلی
پای کار است افزود :به طور مثال سامانکده به دستگاه هایی
نظیر بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی نیز مربوط می شود ولی
شهرداری به تنهایی پای کار است و ماهانه حدود  ۵۰میلیون
تومان تنها هزینه غذا پرداخت می کند.

شهردار منطقه  9تبریز:

دستیابی به درآمد پایدار از مهمترین ضروریات در شهرداری منطقه  9تبریز است
در راستای افزایش رضایتمندی و بهبود سطح کیفی خدمات ،سامانه
قرائت و چاپ آنی قبوض گاز مشترکین در شرکت گاز استان مازندران
به اجرا در آمد.
جعفر احمدپور مدیرعامل شرکت گاز استان با اعالم خبرفوق گفت  :در راستای
گسترش دولت الکترونیک  ،افزایش رضایت مندی مشترکین و استفاده از فنآوری های
نو و کاهش هزینه ها و صدور صورتحساب در کمترین زمان ممکن طرح قرائت و چاپ
آنی صورتحساب قبوض گاز مشترکین در شرکت گاز استان مازندران به اجرا در آمد.
وی درخصوص جزئیات این طرح افزود  :در این سامانه کنتورخوان بعد از ثبت قرائت
کنتور اطالعات را در نرم افزار موجود در تلفن همراه یا تبلت ثبت و با ارسال داده با
اینترنت پرسرعت به سرور اصلی و پردازش اطالعات صورتحساب گاز در چاپگر همراه
کنتور خوان چاپ و همان لحظه تحویل مشترک می شود .احمدپور با اشاره به مزایای
این طرح اظهار داشت  :قرائت سریع و دقیق کنتور و تحویل صورتحساب ،اطمینان از
تحویل قبوض به مشترکین در همان لحظه ،از بین رفتن زمان قرائت و تحویل قبوض،
کنترل و نظارت بر عملیات کنتور خوانی با استفاده از  GPSسامانه،کاهش خطاهای
انسانی قرائت ،افزایش مهلت زمان کافی برای مشترکین جهت پرداخت گاز بهاء و
اطمینان از عدم توزیع دیرهنگام قبوض از جمله مزایای این طرح می باشد .مدیرعامل
شرکت گاز مازندران تصریح کرد :این طرح به صورت پایلوت در شهرستان نوشهر و
چالوس به اجرا در آمده و با برنامه ریزی های بعمل آمده به تدریج تمام شهر های
استان زیر پوشش این سامانه قرار خواهند گرفت.

تبریز – فالح :یونس آقاجان به عنوان سرپرست معاونت مالی و اقتصادی
شهرداری منطقه  9کالنشهر تبریز معرفی شد
طی آئینی با حضور احمد زارع فرمانده سازمان بسیج شهرداری تبریز ،اکبر
خردمند مدیر مالی شهرداری تبریز ،حسین زاده مدیر درآمد شهرداری تبریز
و همچنین شهردار ،معاونان و مدیران شهرداری منطقه  9تبریز ،یونس آقاجان
بعنوان سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری منطقه  9کالنشهر تبریز
معرفی شد.در ابتدای این جلسه ،بهرام نسیانی شهردار منطقه  9تبریز اظهار
داشت :تغییرات در ارکان شهرداری تنها با هدف بهبود بخشیدن به عملکرد
مجموعه است  و با توجه به سابقه درخشان یونس آقاجان و آشنایی ایشان با

منطقه انتظار می رود ایشان با اتخاذ سیاستی جامع برای رسیدن به درآمدی
پایدار که از جمله مهمترین ضروریات در شهرداری منطقه  9کالنشهر تبریز می
باشد ،بستر الزم را جهت مرتفع شدن محدودیت های درآمدی این شهرک آماده
کرده و با عنایت به تکمیل زیرساخت های الزم سکونت ،در آینده زمینه برای
شتاب روزافزون در مقوله ساخت و ساز در این شهرک مهیا شود .
الزم به ذکر است در پایان این جلسه اکبرخردمند با تقدیم حکم ابالغی
یونس آقاجان بعنوان سرپرست معاون مالی و اقتصادی شهرداری منطقه  9از
سوی شهردار تبریز ،از زحمات زمان صادقی در طول مدت تصدی این معاونت
تشکر کرد.

رشد  ۲۶درصدی ترددهای دریایی در استان بوشهر
سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر:
میزان ترددهای دریایی استان بوشهردر تعطیالت نوروز
 ۹۷و در مقایسه با سال گذشته  ۲۶درصد افزایش
داشته است.
نوراله اسعدی ،سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی
استان بوشهر افزود :در طول اجرای طرح تسهیل ترددهای
دریایی که از  ۲۴اسفندماه سال گذشته آغاز و تا  ۱۶فرورین
ماه جاری ادامه داشت  ۵۳۸هزار و  ۹۱۸نفر در آب های

استان بوشهر جابه جا شدند که از این شمار  ۴۸۹هزار
و  ۶۴نفر گردشگر و مابقی آن مسافر بودند.اسعدی تاکید
کرد :این میزان جابه جایی دریایی در حالی رقم خورد که
کل ترددهای دریایی استان بوشهر در تعطیالت نوروزی
سال گذشته  ۴۲۹و  ۷۷۲نفر بود.وی اضافه کرد :بیشترین
گشت دریایی در بنادر بوشهر و گناوه و ترددهای مسافری
نیز در محور های بوشهر -خارگ و گناوه – خارگ انجام
شد.سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

یادآور شد :همچنین در نوروز امسال  ۲۷۴خودرو در آب
های استان بوشهر جابه جا شد.نوراهلل اسعدی ادامه داد :در
قالب طرح تسهیل ترددهای دریایی استان بوشهر میزان
ورود و خروج شناورهای تفریحی در آب های استان بوشهر
 ۳۵هزار و  ۱۴۰مورد گزارش شده است.وی افزود :در قالب
طرح تسهیل ترددهای دریایی نوروز شناورهایی نیز با عنوان
همیار ناجی برای افزایش ایمنی تورهای گردشگری دریایی
در آب های بوشهر و گناوه فعالیت داشتند.اسعدی با اشاره

به توزیع  ۸۰۰جلیقه نجات در اسکله های تفریحی و مجاز
استان بوشهر گفت :دریا محور اصلی توسعه در استان های
ساحلی است که در این ارتباط برنامه های مناسبی برای
افزایش میزان استفاده مردم از دریا پیش بینی شده است.
سوی خاطر نشان کرد :پنج فروند شناور ناجی در بنادر
عسلویه ،دیر ،عامری ،بوشهر و جزیره خارگ فعالیت دارند
که بزودی ششمین شناور نیز در بندر دیلم فعالیت خود را
آغاز می کند.

