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رسی جدید طنز اختصاصی اتحادجنوب

3کنجیر )79(

استاندار بوشهر مطرح کرد؛
واگذاری 10 هزار قطعه 
زمین برای ساخت مسکن 
ویالیی در شهرهای بوشهر
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محمودزاده، نماینده مجلس:
 8-7 میلیون »شغل  اینترنتی« 

را از دست داده ایم

معاون استاندار بوشهر:
کاالی ته لنجی به طور دائم 
قانونمند و ساماندهی شود
2

2
کوالک جدید طارمی 

در پرتغال

2

شاهنامه و اسناِد 
ناِم خلیِج فارس

مهدی بردبار

اتحاد جنوب بررسی می کند؛

از مهاجرت
 تا مزاحمت

ـ   نگاهی به تبعات حضور اتباع افغانستانی، نیروهای کار
 و متکدیان بیگانه در برازجان 

ـ  شهردار برازجان: نیروهای کار افغانستانی ساماندهی 
می شوند/ کار کردن کودکان ممنوع است 

2
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مدیرکل اموال تملیکی استان بوشهر خبر داد:
تحویل 180 خودروی لوکس از 

اموال تملیکی بوشهر به مالکان
5
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حمایت همه جانبه
 از آپارتمان سازی 

در سعدآباد

شهردار سعدآباد در گفتگوی 
اختصاصی با اتحادجنوب مطرح کرد؛

مسئولیت یک بوشهری در 
شرکت ملی گاز

شهردار آب پخش؛
اجرای پروژه های عمران 

شهری شتاب گرفته است
اجرای همزمان ۵ پروژه عمران شهری 

در سطح شهر آب پخش

مدیرکل استاندارد مطرح کرد؛
نصف جایگاه CNG بوشهر 

ایمنی ندارند
بررسی کیفیت بنزین استان
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»آگهی مناقصه«
                                

   شماره مناقصه 13-1401/7 م ن )یک مرحله ای( 
 شماره سامانه ستاد2001003702000038

   سازمان بنادرو دریانوردی /اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

موضوع مناقصه: واگذاری خدمات، جمع آوری، انتقال و بازیافت مواد زائد نفتی کشتی ها اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
بوشهر

مورخ  روز شنبه  تا ساعت17:00  مورخ 1401/7/30(  آگهی)روز شنبه  درج  تاریخ  از  اسناد:  دریافت  نحوه  و  مهلت  محل، 
1401/8/7 با مراجعه به سایت) satadiran.ir( اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

تا ساعت 17:00 روز شنبه مورخ 1401/8/21 در  را  باید پیشنهادها  -محل و مهلت تسلیم اسناد مناقصه: مناقصه گران 
سامانه ستاد به آدرس ) satadiran.ir( بارگذاری نموده و تنها نسخه فیزیکی پاکت الف) ضمانت نامه( را تا ساعت 14:30 

روز شنبه مورخ 1401/8/21 به دبیرخانه مناقصه گزار با رعایت  موارد مندرج در اسناد مناقصه تحویل دهند.
-محل و زمان بازگشایی پیشنهادها: پیشنهادهای مناقضه گران راس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1401/8/22 در محل 

ساختمان مرکزی به آدرس دستگاه مناقصه گزار مفتوح خواهد شد.
سپرده شرکت در مناقصه: مناقصه گران باید ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید و دفعات به مبلغ 875/000/000 
ریال، یا اصل فیش واریز وجه به حساب شبا IR   770100004101064571214929 نزد بانک جمهوری اسالمی ارائه 

نمایند.
شناسه ملی دستگاه مناقصه گذار: 14000180614

کد اقتصادی دستگاه مناقصه گذار: 411319577986
کد  بوشهر-  استان  دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره  بندر-  بلوار    - طالقانی  بزرگراه  بوشهر-  گزار:  مناقصه  دستگاه  -آدرس 
پستی7517638480- تلفن 7-33322051 ، فاکس  6500-31666700 ، پست الکترونیک info@bpmo.ir، آدرس 

www.bpmo.ir سایت
برآورد پروژه: 17/500/000/000 ریال

مدت پروژه: 12ماه
شرایط الزم: ) ارائه مدارک و مستندات ذیل الزامی است(

1- داشتن گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران صادر شده توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 
2- ارائه یک کار مشابه در 10سال اخیر در زمینه موضوع مناقصه به همراه تائیدیه حسن انجام کار از کارفرمایان مربوطه 

)کارفرمایان دولتی و موسسات عمومی(
3- ارائه تفاهم نامه همکاری یا قرارداد با شرکتهای بازیافت کننده مواد نفتی یا ارائه اسناد) اعم از اسناد مالکیت یا اجاره( 

دارابودن تاسیسات بازیافت
4- ارائه مجوز بهره برداری از اداره کل حفاظت محیط زیست و سایر ارگان های ذیربط استانی که در آن فعالیت بازیافت 

مواد زائد صورت میگیرد.
5- مرتبط بودن موضوع اساسنامه با موضوع مناقصه 

- مدت اعتبار پیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها باید90روز باشد.

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

1396735
شناسه آگهی

* ساماندهی اساسی تفرجگاه ساحلی شهر
 در دستور کار قرار دارد

* بهره برداری از فازهای اول و دوم خیابان معلم 
در دهه فجر سال جاری

م  محتر ه  د ا نو خا
نی یما نر و  خسر

درگذشت داماد عزیز
 و گرامیتان

 علی احمدی 
را به جنابعالی و خانواده 

محترم تسلیت عرض 
نموده، برای آن مرحوم 

غفران الهی و علو درجات، 
برای حضرتعالی و سایر 

بازماندگان صبر و اجر جزیل از خداوند متعال 
تقاضای می نماییم.

از طرف خانواده مرحوم
 حاج صالح نریمانی

آخرین اخبار ایران و استان 
بوشهر را با  ما در  پایگاه 

تحلیلی  خبری 

مرور کنید

www.ettehadkhabar.ir

اتحاد خبر
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مسئولیت یک بوشهری در 
شرکت ملی گاز

با حكم معاون 
نفت  وزير 
مديرعامل  و 
ملی  شركت 
ايران،  گاز 
مسلم رحمانی 

هماهنگی  مديريت  سرپرست  به عنوان 
ايران  گاز  ملی  شركت  گازرسانی  امور 

منصوب شد.
مدير  اين  از  پیش  رحمانی«  »مسلم   

عامل شركت گاز استان بوشهر بود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معاون فرماندار دشتستان:
بخشداران دشتستان 

نظارت جدی بر سالمت 
آب مدارس داشته باشند

اجتماعی  امنیتی،  سیاسی،  معاون    
گفت:  دشتستان  شهرستان  فرماندار 
دستورالعمل  اجرای  بر  بايد  بخشداران 
مدارس  در  آب  سالمت  و   ۱۹ كوويد 

نظارت جدی داشته باشند.
بعد  بارگاهی  مصطفی  مهر،  گزارش  به 
از ظهر چهارشنبه در چهارمین كارگروه 
سالمت و امنیت غذايی شهرستان دشتستان 
از  كه  میدانی  بازديد  به  توجه  با  افزود: 
مراكز خدمات جامع سالمت شبانه روزی 
انجام گرفته،  شهرستان  بیمارستان های  و 
هم زمان با فصل پايیز و باز شدن مدارس، 
بیشتری  شیوع  نیز  فصلی  بیماری های 
مراكز درمانی شاهد  اين  در  و  پیداكرده 
افزايش بار مراجعات بیماران هستیم كه 
متأسفانه تعداد بیشتر اين بیماران كودكان 

سنین مدرسه هستند.
معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی فرمانداری 
شهرستان دشتستان تأكید كرد: بخشداران 
بايد ضمن بازديد از مدارس مناطق تحت 
پوشش خود در راستای اجرای دستورالعمل 
كوويد ۱۹، تشكیل كارگروه های سالمت و 
امنیت غذايی را به عنوان يكی از وظايف 
ذاتی خود جدی بگیرند و به صورت مستمر 
آن را برگزار كنند و بر اجرای مصوبات آن 

نظارت داشته باشند.
وی گفت: مسئله مطلوبیت میكروبی آب 
همواره يكی از مؤلفه های سالمت است 
دارای شبكه  و در خصوص روستاهای 
متولی  فاقد  ولی  هستند  آب  لوله كشی 
آب  با  مرتبط  دستگاه های  از  می باشند 
خواست كه تا يک ماه آينده متولی آن ها 

مشخص شود.
بارگاهی خاطرنشان كرد: شبكه بهداشت 
و درمان دشتستان گزارش های مطلوبیت 
میكروبی آب هر بخش به صورت محرمانه 
به بخشداران اعالم كند تا مسئولین اين 
بخش ها بتوانند در كارگروه های سالمت 
بررسی  ضمن  خود  غذايی  امنیت  و 
مشكالت حوزه آب و ارائه راهكارهای 
را  مشكالت  وقت  اسرع  در  مناسب، 

برطرف كنند.
استفاده درصد قابل قبولی از دانش 

آموزان دشتستان از ماسک
رئیس شبكه بهداشت و درمان دشتستان 
بازرسی  در  گفت:  نشست  اين  در  نیز 
مدارس  از  بهورزان  و  سالمت  مراقبین 
ملی  ستاد  مصوبات  مطابق  شهرستان، 
بر واكسیناسیون  تأكید  كرونا، توصیه و 
آموزشی،  اداری  كاركنان  همه  كامل 
خدماتی و دانش آموزان مدرسه همچنان 

در دستور كار قرار دارد.
خوشبختانه  گفت:  خويش دوست  ماريا 
همكاری اولیای مدارس و دانش آموزان 
در استفاده از ماسک مطلوب گزارش شده 
دانش  از  قبولی  قابل  درصد  و  است 

آموزان از ماسک استفاده می كنند.
وی گفت: با تأكید و آموزش های مستمر 
درصد  اين  امیدواريم  سالمت  مراقبین 
ارتقا پیدا كند تا بتوانیم بیماری های حاد 
تنفسی كه در فصل پايیز شیوع بیشتری 

دارد، كنترل كنیم.
هفته  اين  ابتدای  از  كرد:  تصريح  وی 
سالمت  جامع  خدمات  مراكز  بر  عالوه 
بخش  درمانگاه های  تمامی  شبانه روزی، 
موظف  شهرستان  دولتی  و  خصوصی 
زمان بندی شده،  برنامه  طبق  شده اند، 
پیک  از  عبور  تا  ساعته   ۲۴ به صورت 
بیماری های حاد تنفسی به مردم خدمات 

درمانی ارائه كنند.
رئیس شبكه بهداشت و درمان دشتستان 
ادارات  رؤسای  كرد:  خاطرنشان 
مختلف  مناطق  آموزش وپرورش 
شهرستان شستشوی مخازن منابع آب و 
آب سردكن ها مدارس را در اولويت قرار 
دهند و بر انجام آن نظارت و اهتمام كافی 
سهل انگاری  هرگونه  چون  باشند  داشته 
در اين امر مهم می تواند سالمت كودكان 

را به خطر بیندازد.
خويش دوست تصريح كرد: اولیا مدارس 
بايد توجه داشته باشند، هرگونه فعالیت 
مدارس  سالم  تغذيه  پايگاه  و  بوفه ها 
و چک  محیط  بهداشت  پروتكل  مطابق 
لیست های مربوطه است و ضمن آموزش 
در خصوص  والدين  به  دادن  آگاهی  و 
اهمیت سالمت مواد غذايی تأكید داشته 
مواد  خريد  از  آموزان  دانش  كه  باشند 

غذايی فله ای و باز خودداری كنند.

خبـــــــر2
خبر

دموکراسی یا 
دموقراضه ؟

احمد خواجه حسنی

خارجه  امور  وزير 
نماينده  با  كشورمان 
عالی سیاست خارجی 
به  اروپا  اتحاديه 
تازگی تلفنی گفتگو كردند ، جناب وزير 
داشتند  اظهار  بورل  جوزف  به  خطاب 
برخوردار  كارآمد  دموكراسی  از  ما  كه 

هستیم.
بهترين  جمهوری،  كه  نیست  ترديدی 
صورت حكومت دموكراسی است بدين 
امید كه نماينده اتحاديه اروپا از شاخص 
دموكراسی ، شاخص تكثرگرايی و رتبه 
ايران در اين زمینه اطالعی نداشته باشند.

است  هنری  خود  نوع  در  اين  البته 
به  را  راست  حرف  از  بخشی  شما  كه 
كنید  القا  چنین  و  دهید  انتقال  مخاطب 
كه همه حرف راست را گفته ايد چنین 
است  معمول  ديپلماسی  در  رويكردی 
المثلی است كه هیچ  و مصداق ضرب 
لیكن  ترشه،  من  ماست  گه  نمی  بقالی 
كه  و وسعتی  تعابیر  از گستردگی  فارغ 
تعريف  دارد،  دموكراسی  واژه  كلید 
كوتاه،  دموكراسی  از  مركل  آنگال 
اند:  فرموده  كه  است  پسنديده  و  جامع 
دموكراسی يعنی روش جمعی و تفاهم 

آمیز برای تغییر  ...
با گذری اجمالی،  تا  باشید  حال همراه 
دموكراسی  گانه  پنج  اركان  بُن  در 

كنكاشی داشته باشیم؛
ـ رکن پنجم _ آزادی های مدنی

را  مدنی  های  آزادی  اينكه  بر  مفروض 
در قالب آزادی بیان، قلم، انديشه، عقیده 
و آرمان در نظر بگیريم، بازداشت اخیر 
روزنامه  و  فعال  خبرنگاران  از  تعدادی 
اساسی  ركن  اين  با  منتقد  نگاران 
ی  انگاره  كه  چرا  ندارد  خوانی  هم 
دموكراتیک داللت دارد بر اينكه وجود 
وجود  بر  مقدم  اجتماعی  گران  كنش 

قدرت سیاسی است.
سپاه  روزنامه نگاران  و  خبرنگاران 
سپاه  اين  هر چه  كه  دموكراسی هستند 
نمود  عمیق تر  دموكراسی  باشد،  قوی تر 

پیدا می كند.
انتقاد  و  گری  مطالبه  خواهی،  آرمان 
و  موازين  رعايت  با  نگاران  روزنامه 
قانون اساسی به برخی رويه ها ، نشانگر 
تعهد اخالقی و وفاداری آنان به آرمان 

هاست.
بدون آزادی های مدنی بی  دموكراسی 

پايه و بدون اساس تلقی می شود.
ابراز  اينكه مردم در  آزادی فردی يعنی 
عقايد و بیان آن آزاد باشند؛ از اين لحاظ 
است كه از مشخصه های مهم جمهوری 
آزادی است كه مانند برابری از حكومت 

جمهوری جدا شدنی نیست.
پ ن؛

عنوان يادداشت برگرفته از نام كتابی به 
قلم سید مهدی شجاعی است.

یادداشت

 استاندار بوشهر گفت: ۱۰ هزار قطعه زمین 
با متراژ ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر مربع برای ساخت 
استان  مختلف  شهرهای  در  وياليی  مسكن 

بوشهر به متقاضیان واگذار می شود.
صبح  محمدی زاده  احمد  مهر،  گزارش  به 
حوزه  مسئوالن  با  نشست  در  چهارشنبه 
سالمت استان بوشهر اظهار داشت: به منظور 
صورت  به  بوشهر  استان  شرب  آب  تأمین 
نقاط  در  آبشیرين كن  طرح های  پايدار، 

مختلف استان در حال اجرا است.
وی تسريع در تكمیل طرح های آبشیرين كن 
استان را ضروری دانست و ادامه داد: تا ۲ 
سال آينده ۵۰ درصد آب شرب اين استان 
به ظرفیت ۲۰۰ هزار مترمكعب در شبانه روز 

تأمین می شود.
را  استان  در  مسكن  تأمین  بوشهر  استاندار 
اضافه  و  دانست  مهم  اولويت های  از  يكی 

واحدهای  ساخت  از  حمايت  كرد: 
زمین  واگذاری  و  روستاها  در  مسكونی 
شهرهای  در  وياليی  مسكن  ساخت  برای 

استان بوشهر با جديت دنبال می شود.
را  شهرها  در  وياليی  مسكن  ساخت  وی 
يكی از دستور كار برنامه های استان عنوان 
بوشهر  استان  شهرهای  در  افزود:  و  كرد 
اندازه كافی برای واگذاری به ۵  به  زمین 

میلیون نفر وجود دارد.
واگذاری  آغاز  به  اشاره  با  محمدی زاده 
مسكن  ساخت  برای  جوانان  به  زمین 
تا  كرد:  بیان  استان  شهرهای  در  وياليی 
متراژ  با  ۱۰ هزار قطعه زمین  امسال  پايان 
۲۰۰ تا ۲۵۰ متر مربع برای ساخت مسكن 
بوشهر  استان  وياليی در شهرهای مختلف 
به متقاضیان واگذار می شود و اين مهم در 

سال بعد ادامه دارد.

استاندار بوشهر مطرح کرد؛

واگذاری ۱۰ هزار قطعه زمین برای ساخت مسکن ویالیی در شهرهای بوشهر

گفت:  بوشهر  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
و  قانونمند  دائم  طور  به  ملوان  همراه  كاالی  امیدواريم 
ساماندهی شود تا مردم به دور از هرگونه نگرانی به كسب 

و كار بپردازند .
نشست  در  شنبه  پنج  صبح  پورات  اكبر  مهر،  گزارش  به 
اشاره  با  بوشهر  استان  لنج داران  و  صیادان  از  جمعی  با 
و  سیزدهم  دولت  در  كه  مطلوبی  و  جديد  رويكرد  به 
و  شده  ايجاد  بوشهر  استاندار  مستمر  پیگیری های  طی 
كاال  صاحبان  به  رسانی  خدمات  جهت  كه  مناسبی  بستر 
مشكالت  رفع  خصوص  در  می شود،  انجام  شناورها  و 
لنج ها  ساماندهی  و  ملوان  همراه  كاالی  حوزه  در  موجود 

قول پیگیری داد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تصريح 
برای  امتیازی  ملوان  همراه  كاالی  اينكه  به  توجه  با  كرد: 
مرزهای  از  منت  و  مزد  بدون  كه  ديار  اين  نشینان  ساحل 
به  امیدواريم  پاسداری می كنند است،  دريايی محافظت و 
از  دور  به  مردم  تا  شود  ساماندهی  و  قانونمند  دائم  طور 
اين  نیز در  ما  بپردازند و  به كسب و كار  نگرانی  هرگونه 

راستا تمام تالش و پیگیری های الزم خواهیم داشت.
انجامید،  طول  به  ساعت  دو  مدت  به  كه  نشست  اين  در 
اين  در  مناسب  راهكارهای  ارائه  و  مشكالت  بررسی 
و  استان  دريانوردی  و  بنادر  مدير  حضور  با  خصوص 
تعاونی  شركت های  مسئوالن  از  جمعی  و  مربوطه  مديران 

لنج داران انجام شد.
در اين ديدار تعدادی از فعاالن حوزه صیادی و دريانوردی 
استان به بیان مشكالت خود پرداختند و خواستار پیگیری 

اين مسائل شدند كه وضعیت واردات كاالی همراه ملوان 
از مهمترين مطالبات لنج داران بود.

معاون استاندار بوشهر:

کاالی ته لنجی به طور دائم قانونمند و ساماندهی شود

شهردار آب پخش از شتاب گرفتن روند اجرای پروژه 
های عمران شهری خبر داد و گفت: در حال حاضر ۵ 
پروژه عمران شهری در سطح شهر آب پخش فعال و در 

حال اجراست.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی 
شهر آب پخش؛ مهندس افشین خجسته پور با اعالم اين 
پروژه های عمرانی در سطح  داشت:اجرای  اظهار  خبر 
شهر موجب توسعه و زيباتر شدن سیمای عمومی شهر 

می شود.
اساس  بر  ايم  كرده  تالش  افزود:  پور  مهندس خجسته 
اولويت بندی، پروژه ها و طرح های عمرانی را در سطح 

شهر اجرايی نمائیم.
پروژه   ۵ همزمان  بودن  فعال  از  پخش  آب  شهردار 
افزود:پروژه  و  داد  خبر  شهر  سطح  در  شهری  عمران 
های زيرسازی و آسفالت معابر، پیاده روسازی و ايجاد 
شهر،ساماندهی  بزرگ  پارک  جنب  مورب  پاركینگ 
و  رسالت  خیابان  درواهی،كانیوگذاری  محله  آرامستان 
در  موسوی  حسین  سید  حاج  خیابان  ای  محله  پارک 

حال اجرا هستند.
شهردار آب پخش ابراز داشت:در حوزه فضای سبز نیز 
شهر  سطح  در  كاری  درخت  و  كاری  گل  های  طرح 
در حال اجراست و تالش ما اين است كه فضای سبز 

شهری را توسعه دهیم.
در  نیز  شهر  بزرگ  پارک  افزود:بهسازی  پور  خجسته 
مرحله طراحی قرار دارد و انشاهلل در آينده ای نه چندان 

دور اجرا خواهد شد.
بهزاد بویری:

تالش ما در مجموعه شهرداری و شورا 
رضایتمندی مردم است

شهر  شورای  عمران  كمیسیون  رئیس 
داشت:اجرای  اظهار  نیز  پخش  آب 
سبب  عمرانی  های  پروژه  و  ها  طرح 
آسايش  و  رفاه  و  شهر  شدن  زيباتر 

شهروندان می شود.
مهندس بهزاد بويری افزود:خوشبختانه 
شاهد  شهرداری  مجموعه  و  محترم  شهردار  رويكرد  با 
اجرای پروژه ها و طرح های عمرانی در سه محله شهر 

هستیم.
نیز  شهری  عمران  پروژه  كرد:چندين  نشان  خاطر  وی 
مراحل مطالعاتی آن انجام و در آينده ای نزديک عملیات 
اجرايی آنها آغاز خواهد شد كه عبارتند از اجرای سالن 
چند منظوره در پارک گردشگری خلیج فارس،ساماندهی 
از سمت گناوه،طراحی و اجرای سینمای  ورودی شهر 
بلوار  سطحی،ساماندهی  آبهای  دفع  كانال  روباز،پروژه 

انقالب،نصب دوربین پايش تصويری،آماده سازی جاده 
سالمت.

آسفالت  و  كرد:زيرسازی  خاطرنشان  بويری  مهندس 
كوچه ها و معابر شهری امری مهم و ضروری است كه 
تالش كرده ايم با همت بلند مجموعه شهرداری اجرايی 
شود و معابری كه بر اساس درخواست و اولويت بندی 
ممكن  زمان  سريعترين  در  هستند  آسفالت  نوبت  در 

صورت گیرد.
رئیس كمیسیون عمران شورای شهر آب پخش با اشاره 
به  زيرسازی و آسفالت حدود ۵ هزار متر مربع كوچه 
های فرعی خیابان لیان ابراز داشت:آسفالت اين كوچه 
كوچه  اين  ساكن  شهروندان  بحق  های  خواسته  از  ها 
مجموعه  بلند  همت  و  پیگیری  با  بحمدهلل  كه  بود  ها 

شهرداری انجام شد.
های  پروژه  و  ها  كرد:طرح  تصريح  بويری  مهندس 
زمان  سريعترين  در  و  كیفیت  باالترين  با  بايد  عمرانی 

ممكن اجرا و به بهره برداری برسد.

شهردار آب پخش؛

اجرای پروژه های عمران شهری شتاب گرفته است
اجرای همزمان ۵ پروژه عمران شهری در سطح شهر آب پخش

رئیس سازمان مديريت و برنامه ريزی استان بوشهر گفت: 
معادل  بوشهر  معدن  و  بخش صنعت  كار  نیروی  بهره وری 
برابر میانگین كل كشور  ۵۳۸۳ میلیون ريال و بیش از ۱۴ 

است.
به گزارش ايسنا؛  محسن پاپری زارعی روز چهارشنبه ۲۷ 
تعداد  شده،  انجام  برآوردهای  اساس  بر  اينكه  بیان  با  مهر 
شاغلین كار استان بوشهر پارسال ۳۰۵ هزار نفر بوده است، 
اظهار كرد: بهره وری كل نیروی كار استان برابر با ۱۵۴۷ 
میلیون ريال )قیمت ثابت( بوده و اين بهره وری كل نیروی 
كار كشور در كشور معادل ۳۱۰ میلیون ريال )قیمت ثابت( 
است كه اين نشان از پنج برابر بودن اين شاخص در استان 

بوشهر است.
وی با بیان اينكه بهره وری اين بخش در استان بوشهر بیش 
از ۱۴ برابر كل كشور است، اضافه كرد: بهره وری نیروی 
كار بخش صنعت و معدن استان برابر ۵۳۸۳ میلیون ريال و 

میانگین كشور ۳۸۳ میلیون ريال است.
رئیس سازمان مديريت وبرنامه ريزی استان بوشهر با اشاره 
حوزه  در  استان  كار  نیروی  بهره وری  نرخ  بودن  باالتر  به 
بهره  كرد:  تصريح  كشوری  میانگین  به  نسبت  كشاورزی 
برابر ۲۳۰ میلیون  نیروی كار بخش كشاورزی استان  وری 
 ۱۳۰ كشور  كشاورزی  بخش  شاغلین  بهره وری  و  ريال 

میلیون ريال است.

گذاری های  سیاست  با  كرد:  نشان  خاطر  زارعی  پاپری 
اساس ظرفیت های  بر  رو  پیش  برنامه های  و  انجام شده 
از  خارج  محصوالت  تولید  حوزه  در  بوشهر  استان 
می شود  بینی  پیش  گلخانه ای،  كشت  توسعه  و  فصل 
بهره وری نیروی كار استان بوشهر در بخش كشاورزی 

برابر كشور شود. دو  از  بیش 

رئیس سازمان مدیریت بوشهر:

بهره وری نیروی کار صنعت در بوشهر ۱۴ برابر کشور است

 خبر

مدیرکل صمت بوشهر:
ترانزیت داخلی کاال بین 

مناطق ویژه اقتصادی 
بوشهر احیا شود

 

مدير كل صنعت، معدن و تجارت استان 
بین  كاال  داخلی  ترانزيت  گفت:  بوشهر 

مناطق ويژه اقتصادی بوشهر احیا شود.
عصر  صفوی  مهدی  مهر،  گزارش  به 
كارگروه  نشست  در  گذشته  چهارشنبه 
توسعه صادرات غیر نفتی استان بوشهر 
داخلی  ترانزيت  احیای  داشت:  اظهار 
بوشهر  اقتصادی  ويژه  مناطق  بین  كاال 
مهم  موضوع  يک  عنوان  به   ۲ و  يک 

دنبال می شود.
طريق  از  بايد  موضوع  اين  افزود:  وی 
مذكور  ويژه  مناطق  گمرک  مسئولین 
و  معادن  صنايع،  بازرگانی،  اتاق  و 
بررسی  مورد  بوشهر  بندر  كشاورزی 
بتوان  تا  گیرد  قرار  كارشناسی  دقیق 
سريع تر نسبت به رفع مشكالت مربوطه 
دستگاه های  مسئولین  مساعدت  با 

اجرايی استان تصمیم گیری كنیم.
مدير كل صنعت، معدن و تجارت استان 
فعال  مشاركت  برای  كرد:  بیان  بوشهر 
نمايشگاه  در  استان  تولیدی  واحدهای 
صنايع دستی كشور قطر در ايام برگزاری 
و  پیگیری  تمام  جديت  با  جهانی  جام 

هماهنگی الزم انجام خواهد شد.
صنايع  محصوالت  عرضه  افزود:  وی 
گبه،  فرش،  نظیر  گردشگری  و  دستی 
يک  قطر  نمايشگاه  در  غیره  و  خرما 
فرصت ارزشمند برای رقابت در تجارت 

كاالی ويژه استان بوشهر خواهد بود.

گفت:  بوشهر  استان  دامپزشكی  مديركل   
امارات متحده عربی و چین مهمترين مقصد 
كه  هستند  بوشهر  استان  صادراتی  آبزيان 
و  هزار   ۲ صادرات  برای  الزم  اقدامات 
كشور های  مقصد  به  آبزيان  انواع  تن   ۱۵۷
تايلند،  تركیه،  روسیه،  قطر،  چین،  امارات، 

مالزی، عمان انجام شده است.
مرتضی بحرانی افزود: در يک ماه گذشته به 
برای  الزم  اقدامات  صادرات  انجام  منظور 
نمونه برداری و انجام آزمايش های الزم به 

صورت  مقصد  كشور های 
گرفته است.

برداشت  بر  نظارت  از  وی 
تازه  پرورشی  میگوی 
حمل  گواهی  صدور  و 
بیش  قرنطینه ای   - بهداشتی 
از ۱۷ هزار و ۱۲۵ تن از مبدا 

مزارع پرورش میگو خبر داد.
به  اشاره  با  بحرانی 
و  بومی  دام  واكسیناسیون 
بیش  كه  كرد  عنوان  صنعتی 
علیه  دام  رأس  هزار   ۶۶ از 
و  استراتژيک  بیماری های 
دام  رأس  هزار   ۲۸ از  بیش 

واكسینه  استراتژيک  غیر  بیماری های  علیه 
شدند.

تأمین  و  طیور  كشتار  بر  نظارت  از  وی 
گفت:  و  داد  خبر  استان  سفید  گوشت 
هزار   ۸۵۵ از  بیش  كشتار  بر  نظارت 
كشتار  بر  نظارت  و  صنعتی  طیور  قطعه 
به  بهداشتی  قرمز  گوشت  تأمین  و  دام 
دام  رأس   ۵۰۰ و  هزار  از  بیش  تعداد 
شده  انجام  سنگین  و  سبک  كشتاری 

سیما  و  صدا  خبرگزاری  است./ 

امارات و چین مقصد مهم آبزیان بوشهر
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تأملی حول مناظره دکتر مجید تفرشی

»سقوط شاه«
احمد خواجه حسنی:

تفرشی  مجید 
صريح   تاريخ نگار 
سند  از  و  اللهجه 
كه  ايرانی  پژوهان 
بريتانیا  ملی  آرشیو  اسناد  خوانش  به 
سال های  طول  در  ايران  ملی  آرشیو  و 
در  ای  مناظره  طی  پرداخته،  طوالنی 
پیرامون  سیما  چهار  شبكه  شیوه  برنامه 
حوادث اخیر اظهار داشتند؛ با برخی از 
دست اندركاران كه صحبت می كنم می 
گويند؛ »ما اشتباه شاه را تكرار نمی كنیم 
كه شل گرفت و امتیاز داد و در نتیجه 
كه  است  درحالی  اين  كرد«!  سقوط 
سقوط شاه به خاطر اين نبود كه امتیاز 

داد.برای اين بود كه دير امتیاز داد.
سايمن  هربرت  سبک  به  نگارنده 
دستی  دم  مديريت،  علم  نظر  صاحب 
برای  را  گزينه  ترين  دسترس  در  و 
برگزيده  تفرشی  جناب  ادعای  تحلیل 
و مطالبی را  عینًا از كتاب سقوط شاه 
دارم،  می  مرقوم  هويدا  فريدون  قلم  به 
رژيم  های  واقعیت  از  بخشی  كه  باشد 
پهلوی را بهتر درک و وجدان كنیم، با 
ذكر اين توضیح كه نويسنده كتاب ياد 
عباس  امیر  برادرش  لطف  به  كه  شده 
بر  متجاوز  بود  رسیده  مقامی  و  جاه  به 
ده سال جزء محارم شاه و اشرف بوده 
شاه  حكومت  علیه  هايش  افشاگری  و 

بسیار آموزنده و آگاه  كننده است.
های  نشانه  كه  است  اين  حقیقت  ـ  
ولی  بود  نمايان  قبل  مدتها  از  بحران 

كسی به آن توجه نمی كرد.
در   ۵۶ زمستان  آغاز  در  سنجابی  ـ 
حمله  بود:  گفته  خبرنگاری  با  مصاحبه 
در  و  دارد  الزم  شهامت  خیلی  شاه  به 
دفاع  داشتند: ولی حاال  اذعان  آبان ۵۷ 

كردن از او خیلی جرأت می خواهد!!!
در  طرف  همه  از  را  خود  كه  شاه  ـ 
محاصره می ديد، هم افسوس می خورد 
كه چرا دير از خواب غفلت بیدار شده 
و قباًل به واقعیت ها توجه نكرده، و هم 
اين همه  بود كه چرا مردم  حیرت زده 

درباره او ناسپاس شده اند.
ـ مقامات سطح باال هرگز به آثار ناشی 
از گفتار و كردار خود بر مردم توجهی 
می  بر  كه  قدمی  هر  در  و  نداشتند، 
اين مسئله را در نظر می  داشتند صرفًا 
گرفتند كه شاه نسبت به اقدام آنان چه 
عكس العملی از خود نشان خواهد داد.

ـ شاه در مصاحبه ای كه روز ۸ آبان ۵۵ 
آورد،درباره  عمل  به  كیهان  روزنامه  با 
دموكراسی و آزادی چنین گفته بود كه؛ 
دموكراسی اگر وجود داشته باشد،غیر از 
اين كاری كه ما می كنیم چه معنايی می 

تواند داشته باشد؟
ـ شاه همانطور كه از درک حقايق بسیار 
فاصله داشته، مخالفین خود را نیز خیلی 

دست كم می گرفته است.
و  مملكت  از  شاه  كه  تصويری  ـ  
خیلی  كرد  ترسیم  آن  های  پیشرفت 
البته  هم  آن  بود، و ضمن  بینانه  خوش 
مدعی شد كه ما توانستیم تورم را مهار 

كنیم.
ـ شاه ضمن صحبت هايش از ناآرامی 
هايی كه در كشور پديد آمده بود اذعان 
به  اصفهان  و  تبريز  حوادث  داشتند؛  
نظر نمی رسد كه اهمیت چندانی داشته 
بايد  كه  است  بهايی  اينها  چون  باشد، 
كشور  در  دموكراسی  برقراری  برای 

پرداخت شود.
بود كه چطور  اين  بیشتر  من  تعجب  ـ 
به  هنوز  ۳۷ سال سلطنت،  از  پس  شاه 
خطر چاپلوس ها و تملق گو ها واقف 

نشده است؟
از  آنقدر  شاه  است!   نكردنی  باور  ـ 
معتقدم  كه  گرفته  فاصله  ها  واقعیت 
يابد،  ادامه  منوال  همین  به  وضع  اگر 
در آينده او با مشكالت فراوانی روبرو 

خواهد شد.
چرا  كه  بردم  می  رنج  مسأله  اين  از  ـ 
كه؛  بگويد  شاه  به  ندارد  جرأت  كسی 
حال  عین  در  توانست  نخواهی  هرگز 
خوان  هم  و  باشی  فرانكو  ژنرال  هم 

كارلوس.
با  و  رفتم  جا  هر  ايران  به  سفر  در  ـ 
بیگانه صحبت  يا  آشنا  از  اعم  هر كس 
كردم، همه به نحوی از اوضاع مملكت 

گله داشتند.
دولتش  و  شاه  توسط  كه  قدمی  هر  ـ  
برداشته شد، نتیجه عكس داد و اصواًل 
به صورتی درآمد كه گويی شاه  وضع 
ای  اراده  خود  از  او  دولت  اعضای  و 
به  را  آنها  حوادث  جريان  و  ندارند 
سمتی كه می خواهد، حركت می دهد.

ـ سالها حكومت ديكتاتوری شاه اصواًل 
را  مخالفت  و  انتقاد  هرگونه  شهامت 
مسئله  اين  و  بود  كرده  سلب  مردم  از 
هم  كه  داشت  گستردگی  جا  بدان  تا 
نیز  ساواک  عوامل  حتی  و  دستانش، 
از ترس رنجش شاه فقط گزارش های 
خوش آب و رنگ به دستش می دادند.

ـ  در چنین اوضاعی، جوانان مملكت 
هیچ  كه  زده  درون يک جامعه مصرف 
نمی  عرضه  آنها  به  ارزشی  معیار  نوع 

 نگاه ناریخی

ُکنجیر )79(
غمچو:

لیِم بادی كه از ری قِولِه می اُومِه، ُگمپُِل 
َزنُگَلِل پاِشی َرهیِه می َرخصوند و تكون 
َورتكونِشون میِكرد. بُو ُگرد و پیِش ُسختِه 
تُو ُهوا فِر میِكرد و میِچپِس تُو پوزِ آدَمل. 
يه َطیّارِی زردی، بی َسِک صدا هاِسی از 
ری ُگُرو كاغلُوم رد ِويمی ُو سیَه ناُزكِش 
مِی ديِد كمرنگی كه ُو چالِی تَشی يتیمی 
كشوند  می  زمین  ری  خوِشه  صحرا،  بیا 
ُو  بَِرِک زِلُو  و میرفت.  َشهوازو ُويسیِدی 
كمر  كمرش.  دورِ  بی  اُنداختِه  هم  دِسش 
ُو راَعت تو دِس شهوازو  باريک بی  زِلُو 
مینَِل  تو  ويمی  لوله  قِولِه،  بادِ  ويمی.  جا 
َره،  پاِشی  َزنُگَلِل  ُگمپُِل  مث  ُو  زِلُو  زرد 
بازيشون میدا. شهوازو دِس چپِِشه جا كِرد 
تو پَهلی زِلُو ُو همیطحر كه میَچسوُونِدش 
ُو خوش، گفت هرچی كه تو بِگی زلیخا! 
زِلُو گفت مو كاری نداُرم. بعد مینَِل نُُهی 
میتَريم دو  ُو گفت اصال  زِه پس  تُوريِشه 
كه  بعِدش  و  كنیم  زِنِدی  ِوالت  سه سال 

باغ َسک و سامونی گُرفت، بِرِيم شهر.
چن ماه بی كه َعغد كرديِدن و هفتِی بعدی 
دَِوتِشون بی. اول میخاِسن يه خونه ای تو 
اُما  بختشون  سرِ  بِرِن  و  كنن  اجاره  شهر 

َشهوازو دلِش َورِ باغ بی َهنی. 
لَهُوز واويديِدن و  و  باغ زرد  ُمَخِل  تمومِ 
و  كِرديِدن  لَس  زِلُو  مینَِل  مث  پیَشلِشون 

دِلُوويز واويديِدن ُو خوشون.
زِلُو گفت تا كجا ماِل باپیرتِه؟ شهوازو پُی 
دِس راِسش قِولِه ُو كاوادِ باغه نشون دا و 
گفت هیرونِش هم میخاره ُو جُو اُوی كه 

پشت باغه. 
خشِک  جُو  كه  ويمی  سالی  چار  سه 
خشک واويِدی و تُِپ اُوی هم توش بازی 

نِكرده بی. 
زِلُو گفت پِناَورخدا، چَطحری زنده مونِدنِه 

ئی بیزونَل نِپِه!
شهوازو گفت ّكَمُكم میكنی زلیخا؟ 

نكنُم،  میَرم  كمِک  كه:  اُومِه  عشوه  زِلُو 
و  دور  شهوازو  كنُم.  كی  كمِک  میخام 
ورشونه تا نزيک بَِرِس والت سیل كرد و 
وختی دی ُگجیک هم پر نمیزنه، يه ماِچ 
اُوداری نِها ری ُگُلِپ زِلُو. زِلُو مث چی كه 
خاِشش اُومِدو، خندس و مِث ُمینی خوِشه 
لغزوند و بیشتر تو بغل شهوازو جا واوی.

شهوازو گفت بِرِيم خونه ديه!؟ 
زِلُو گفت سی چه ايطحری واوی!؟

شهوازو كه هاسی دِس زِلُوِوه میكشی تا 
بِرِن دومن، دِِوال  پُشتِی گاَونِد نخلِسون  ُو 

واگشت باال ُو گفت چَطحری واوی!؟ 
باغ؟  سرِ  اُومِه  بال  ئی  زِلُو گفت سی چه 
زِه  بیِدن،  نُُهی چیِشش  مینیه كه  تالَِل  بعد 
اُومِه  دِلتون  ئی قشنگی!  باِغ  پس و گفت 

ئی كارِه پاش كنین!؟ 
ناراعتی  پُی  ُو  دا  درازی  َهسِكی  شهوازو 
گفت چه بُُگم واال! زِلو گفت اِی دِس باپیرِ 
مو بی، میديدی چه بهشتی میساخت َوش.

باغ  درازِ  ُمَخِل  پشِت  هاسی  پسین  اَفتُو 
اُومِه  ُو سیَه شون َكش می  میرفت دوَمن 
اُنگار  باغِه  پشِت  شهوازو.  و  زِلُو  هِل 
پِرخ  پسینه  اَفتُو  ُو  زديِدن  سرخ  رنگ 
مث  كو  َطیّارِی  سیَه  داُغلِش.  كِرديِدن 
تُل  و  ُچمبالَل  و  تو چال  َزخمینی  بانِدی 
میِكرد  ُكمِسَرک  والت  تُمبالَِل صحرِی  و 

و دير ويمی.
نِكرد  قول  دِلِش  كِرد،  كاری  هر  شهوازو 
كه بَِد باپیرِشه َورِ زِلُو بگو. دلِش قول نِكرد 
اُُورد سر  باپیرِش  باليه  ئی  تمومِ  بگو  كه 
باغ. يادش اُومِه كه ِچقِه خوش و بچییَِل 
باپیرِش گفتیِدن  ُو  عامه و بچییَِل عاموش 
هاِسی  ُمَخلِش  و  میرِه  بین  از  هاِسی  باغ 
میمیرِن اُما باپیرش پُی اوقات تَحلی ُو قار 
و قیَه، ننهاده بی حرفشونه تموم كنن. يه 
باغ  سرِ  ری  بی  نهاده  ُدز  باغبوِن  تا  چن 
كه از سر ُصو تا شو فقط كارشون دل و 
ُدزی بی. نه اُوی میدادِن ُو ُمَخل، نه پِهت 
می  شُو  ُگرَدلشونه  نه  میِكردِن،  پیشالی  و 
می ُسخت سی  دلشون  اصال  نه  و  ُوردِن 
باغ. فقط و فقط موقِی خاَرک رَِطو ُو خرما 
كه ويمی، پُی هم جر و كشتیرِشون بی كه 

كموشون بیشتر ورداره!
عامه  بچییَِل  و  شهوازو  كه  كِشا  چن  يه 
عكس  باغبونَل  خرماُدزی  ُو  عاموش  ُو 
باپیر  نشون  برديِدن  و  گُِرفتِیِدن  فیلم  و 
كِردِی  قیَه  و  قار  سرشون  باپیر  داديِدن، 
شهوازو  صحرا.  اُنداختیِدشون  باغ  از  ُو 
ساِک  يه  هرَكموشون  هم  بچییَل  باقی  و 
رفتیِدن  والت  از  ُو  َورداشتیِدن  كچیكی 
و  دربدری  پاک  بی!  چه  مِی  شهر  شهر. 
َهِمی  كه  َوختی  جیگر.  خیِن  و  حمالی 
بیشتر  هم  ُدَزل  رفتِن،  َجوُونَل  و  َجک 
تاپول  از  ُو  بَدَوخت  باِغ  بخِت  تو  اُفتادِن 
و پنگاِشش هم رد نواويِدن. بعضی ُمَخلی 
محِض  سی  ُكشتِن  بیِدن،  كُوتاک  كه  هم 
پاتیزه شون ُو پنیرشون هم مِث لوز خاردِن 
_ تا زهرمارِ خوشون و تخم و تركه شون 

واوُو خدابُخا _
سرش  تو  خاكی  چه  فهمی  موقِی  باپیر، 
رفتیِدن  در  باغ  دلسوَزِل  َهِمی  كه  واويده 
رفتیِدن شهر و فقط يه مشت ُدزی دورِش 

 طنز

روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: 
ـ اگر مسئوالن به مردم از باال به پايین نگاه نكنند، به اين 
نگاه عجیب نخواهند رسید كه معاون وزير ارتباطات بگويد 
اگر  احیانًا  كه  می بوديد  فكر  اين  به  بايد  قبل  از  »خودتان 
خودتان  می افتد؟  اتفاقی  چه  شود،  بسته  اينستاگرام  روزی 
اينستاگرام  ابزاری نظیر  از  ابتدا  از  به فكر می بوديد و  بايد 

استفاده نمی كرديد.«
ظرفیت  يک  از  مردم  بگويد،  بزرگوار  اين  به  نفر  يک  ـ 
هم  غیب  علم  می كردند.  استفاده  قانونی  بستر  در  قانونی 
نداشتند كه آينده را پیش بینی كنند. شما جاده كناری را 
اين  به  استدالل  اين  می بنديد؟  را  جاده  چطور  نساخته 
»خودتان  بگويید،  زلزله زده  مناطق  مردم  به  كه  می ماند 
روزی  اگر  احیانا  كه  می بوديد  فكر  اين  به  بايد  قبل  از 
زلزله آمد، چه اتفاقی می افتد؟« استدالل از باال به پايین، 

اين. می شود 
نتیجه هم می شود آنچه در جامعه می بینیم. رفتار از باال  ـ 
به پايین به اين می ماند كه وقتی خودت، پايت روی فرش 
خواهی  زمین  است،  معلوم  بكشی،  را  آن  بخواهی  است، 
حجاب  كه  ديگری  محترمین  و  بزرگواران  آن  يا  خورد. 
گردن  رگ  غیرت،  به  و  می زنند  گره  شهدا  وصیت  به  را 
هزار  شهدا  اما  درست،  اين  گفت  بايدشان  می كنند.  قوی 
وصیت ديگر هم داشتند. رعايت حرمت مردم و حق الناس 
و طهارت اقتصادی و تكريم مستضعفان و دوری از انواع 
فساد و اختالس و... هم حرف شهدا بود. چرا اينجا، محكم 

نمی ايستید؟
ـ نگاه از باال به پايین بعضی وقت ها، خود ما را در منگنه 
قرار می دهد، چنان كه در يک مجلس وقتی يک جناب آقايی 
گفت بچه اند اين كسانی كه به خیابان آمده اند، دانش آموزند 

و چیزی نمی دانند، يک نفر پرسید شما ۱۳ آبان را در تقويم 
از مناسبت های آن روز دانش آموز  ديده ايد؟ می دانید يكی 

است؟ می دانید فلسفه اين نام گذاری را؟ 
ـ چطور دانش آموزان سال ۵۷ می فهمیدند، اما سال ۱۴۰۱ 
پرورش  فهمیده  آدم  شاه  تربیتی  نظام  يعنی  نمی فهمند؟ 
می توانست  چه  بگويد.  چه  ماند  خدا  بنده  ما...؟  و  می داد 

بگويد كه كلمات دست بر يقه اش نگیرند؟

ـ نگاه از باال در اين پايین دست با چنین معضالتی هم مواجه 
می شود. كاش زبان مردمی داشته باشیم و نگاه مردمی. آن 
نمی خورد. كسی  را  دشمن  زبان چرب  فريب  وقت كسی 
مردم  با  بايد  ما  نمی پندارد.  مخملی  را  چدنی اش  دست 
نه تنها خیابان ها را خلوت می كند  درست تعامل كنیم. اين 
عزيز،  ايران  سرحدات  از  حراست  برای  را  آنان  توان  كه 

متراكم می كند

روزنامه جمهوری اسالمی: 

شما که می گویی اینهایی که کف خیابانند بچه اند و چیزی نمی دانند، درباره 
بچه هایی که سال ۵٧ کف خیابان آمدند چه می گویی؟

  يک نماينده مجلس از بازداشت و انتقال ۳۰۰۰ نفر در 
حوادث اخیر به زندان فشافويه خبر داد و گفت همه جز 

حدود ۸۳۵ نفر آزاد شده اند.
   احمد علیرضا بیگی نماينده مجلس شورای اسالمی در 
گفت و گو با عصر ايران با اشاره به بازديد روز سه شنبه 
اعضای كمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از زندان 
اتفاقات  در  افرادی كه  از  نفر  فشافويه گفت: سه هزار 
اخیر در استان تهران دستگیر شده اند به زندان فشافويه 
انتقال يافته  بودند و از اين تعداد به جز ۸۳۵ نفر بقیه با 

قرار وثیقه از زندان آزاد شده اند.
   عضو كمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اظهار 
داشت: با توجه به اغتشاش زندان اوين و آنچه در آنجا 
به  اوين  زندان  زندانیان  از  نفر   ۱۳۰۰ به  نزديک  افتاد، 
زندان فشافويه انتقال يافته اند. اينها البته زندانیان جرايم 
شدن  اضافه  سبب  موضوع  اين  طبیعتا  و  عمومی اند 
ظرفیت اضافه به زندان فشافويه شده است و اين زندان 
زندانیان  تعداد  اين  از  نگه داری  برای  الزم  آمادگی  نیز 

را ندارد.
كه سازمان  همه تالش هايی  به رغم  كرد:  تاكید    وی 
زندان ها برای رعايت استانداردها در نگه داری زندانیان 
آن  شده  سبب  اضافه،  ظرفیت  اين  اما  می دهد  انجام 
برآيند  كار  اين  عهده  از  نتوانند  شايد  و  بايد  كه  گونه 
و كاستی هايی در بحث بهداشت، تغذيه و دسترسی به 

زندانیان تحت  زندانیان وجود دارد و چون  برای  تلفن 
تاثیر فشار روانی قرار می گیرند اين مشكالت خودش 

را چند برابر نشان می دهد. 
  علیرضا بیگی افزود: فشار روانی ناشی از بالتكلیفی 
در بین اين زندانیان باعث شده آنها از وضعیت موجود 
ناراضی باشند. به هر حال برای برخی ازاين افراد قرار 
وثیقه صادر شده است و خانواده ها منتظر پیامک دستگاه 
قضايی اند و شايد يک هفته و ۱۰ روز بود كه منتظر اين 
اوين  اتفاقی كه در زندان  به  با توجه  اما  بودند  پیامک 
افتاده اين زندانیان در يک بالتكلیفی قرار گرفته اند و 

همین باعث مشكالتی شده است. 

   نماينده مردم تبريز در مجلس گفت: آن چیزی كه در 
انتظار  زندان ديده می شود و دسترسی هايی كه مورد 
برخوردار  استانداردی  شرايط  از  است  زندانی  برای 
نیست و علیرغم تالش هايی كه در زندان می شود كه به 
درستی از عهده اين كار بريايند ولی شرايط پیش آمده 

اين اجازه را نمی دهد. 
    او ادامه داد: شرايط زندانی ها شرايط نامتعارفی است 
چراكه برخی از آنها در شرايط بالتكلیفی برای صدور 
قرار يا ارسال پیامک به خانواده هايشان برای وديعه قرار 

وثیقه هستند. 
بین  در  آموزان  دانش  از  نفر   ۲۰۰ گفت: حدود  وی    
دستگیرشدگان بوده اند كه در اولین فرصت آزاد شده 
اند. ما اآلن زندانی دانش آموز درزندان فشافويه و زندان 
های ديگر نداريم. ۲۰۰ دانشجو نیز بین دستگیرشدگان 
دانشجويان  آنها  از  ای  عمده  بخش  كه  اند  بوده 
دانشگاههای آزاد بوده اند كه تعداد قابل توجهی از آنها 
آزاد شده اند و قطعا برای اين دانشجويان سابقه سیاسی 

و امنیتی ايجاد می شود.
فشافويه  زندان  زنان  بخش  از  اينكه  بیان  با  بیگی    
زنان  دستگیرشان  از  نفر   ۳۶۰ نداشتیم،گفت:  بازديدی 
زندان  در  حاضر  حال  در  كه  آنهايی  تعداد  و  بودند 
هستند قابل توجه نبود چراكه بخش عمده آنها با وثیقه 

آزادشده اند. 

نماینده مجلس: 2۰۰ دانش آموز دستگیرشده آزاد شدند/ 3۶۰ نفر از دستگیر شده ها زن بودند

 طرح استیضاح وزیر صمت اعالم وصول شد 
»علی نیكزاد« نائب رئیس مجلس: 

ـ با توجه به اينكه استیضاح آقای »فاطمی امین« در تاريخ ۱۰ مهرماه به كمیسیون مربوطه 
ارجاع شد و اكنون مهلت قانونی آن به پايان رسیده است بدين وسیله استیضاح وزير 

صنعت معدن و تجارت اعالم وصول می شود./تسنیم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شکاف 12 میلیون تومانی درآمد و هزینه
تبخیر رفاه خانوار

خانوارهای  درآمد  و  هزينه  افزايش شكاف  از  گرفته  بررسی های صورت  تازه ترين  ـ 
ايرانی خبر می دهد.

ـ آن طور كه ريیس كمیته دستمزد شورای عالی كار اعالم كرده میانگین هزينه معیشت 
كارگران به ۱۸ میلیون تومان در ماه رسیده كه در مقايسه با برآوردهای قبلی تقريبا دو 

برابر شده است.
ـ طبق برآوردهای قبلی مركز آمار، سهم هزينه های خوراكی در سبد معیشت خانوار 
شهری به ۲۷ درصد و سهم مسكن نیز به ۳۶ درصد نسبت به سال گذشته رسیده است.

حقوق  سقف  كه  شرايطی  در  هم  آن  خانوارها  مصرفی  هزينه  در  افزايشی  چنین  ـ 
به معنای عقب گرد رفاهی خانوارهای  كارگران از ۶ میلیون تومان هم فراتر نمی رود 

ايرانی است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آيت اهلل العظمی مكارم شیرازی:
 اینکه بخواهیم با فشار، مسئله حجاب

 یا کمبود جمعیت را حل کنیم،
 درست نیست

ـ بدون كار فرهنگی مناسب، نتیجه ای نخواهیم گرفت
ـ مسائل فرهنگی بیشتر از آموزش سرچشمه می گیرد نه از فشار.

ـ  يكی از شعارهای انتخاباتی 
به  كه  بود  »اينترنت«  ريیسی 

آن عمل نكرد
آن  در  داخلی  پلتفرم های  ـ 
حد نیستند كه مشكالت مردم 

را حل كنند
باعث  اينترنت  محدوديت  ـ 
فرد  شده؛  بسیاری  مشكالت 

برود  روز   ۱۰ بايد  بانكی  حواله  يک  برای 
و بیايد!

ايجاد  شغل  میلیون  يک  سالی  گفتند  ـ 
میلیون شغل  از يک سال ۱۰  بعد  می كنیم، 

از دست داديم!
مهاباد:  نماينده  محمودزاده  ـ 
انتخاباتی  شعارهای  از  يكی 
خصوص  در  ريیسی  آقای 
كردند،  بیان  كه  بود  اينترنت 
مشكل  با  مردم  نمی گذاريم  ما 

اينترنت مواجه شوند!
بازی  با  رابطه  در  نیز  مثالی  ـ 
بچه ها زدند كه در حین بازی، اينترنت دختر 
يا پسر بچه قطع و آن ناراحت می شود. حال 
بازی كه هیچ، شغل ها تعطیل شده است! آيا 

نبايد اين روند تغییر كند؟/ جماران

حجت االسالم سیدكاظم 
مردم  نماينده  موسوی، 
اردبیل در مجلس شورای 

اسالمی:
اسطوره  دايی  ـ  علی 
مجلس  در  بنده  و  است 
عنوان  به  را  وی  هشتم 
وزير ورزش معرفی كرده 

بودم و هیچ گاه به دنبال اسائه ادب به 
وی نیستم.

ـ  حرف بنده آن است كسانی كه صاحب 
اعتمادند  قابل  نظر هستند و در اجتماع 

به انقالب كمک كنند. ما نبايد 
روی آتش بنزين بريزيم و در 
دشمن،  كلیدواژه  كه  شرايطی 
در  بايد  است،  سازی  كشته 
اظهار نظرهای خود دقت نظر 

داشته باشیم.
پیش  شب  چند  بنزما  ـ  كريم 
وی  از  و  گرفت  طال  توپ 
پرسیدند  ايران سوال  اغتشاشات  درباره 
اساس  و  اصل  حجاب  گفت  وی  كه 
در  بايد  ما  همه  بنابراين  است.  اسالم 

اظهارات خود دقت كافی كنیم./ مهر

*نماینده اردبیل: 
دنبال اسائه ادب به علی دایی نیستم

 رسانه ها به نادرست، جمله ای از بنده نقل کردند/ کریم بنزما هم 
گفت حجاب اصل و اساس اسالم است

محمودزاده، نماینده مجلس:
 8-٧ میلیون »شغل  اینترنتی« را از دست داده ایم

میپِلكیِدن. تا اُومِه بفهمه ِچه ُو چنِه، يه َدمِ َمغُروی دِس سردِشه نها تو دس ملک الموت 
و رفت او دِنیا.

زِلُو ُقیّم گفت شهواز! 
شهوازو يه كِشا جا خارد و گفت ها. بعدش گفت قاره سی چه میزنی!؟ زِلُو گفت پنج 
كِشا بُنِگت داُدم و جُواو ندادی. حواِست ُكِجیِه!؟ شهوازو يه سیلی ُو باغ كِرد كه ُمَخلِش 
مِث آدمِل قحطی زده الغر واويديِدن ُو پُی َهسِكی ُگتی گفت هیچی. بعد دسِشه زِه شی 
كمر زِلُو، از ری زمین راِسش كرد نهادِش پِس موتور و خوش هم سوار واوی ُو رفتِن 
سی والت. ِصِدی اَذوِن ُگرُگو از ته قِولِه می اُومِه كه هاسی از بِن ُگلیش قاره میِزه حی 

علی الفالح، حی علی الفالح...

كرد،سر در گم مانده بودند، فسادی همه جانبه در كشور رواج داشت و مبارزه با فساد 
هم از مقاالت روزنامه ها و بعضی سخنرانی های دلخوش كننده فراتر نمی رفت.

ـ  اگر شاه با حقايق روبرو می شد و به توصیه بعضی مشاورانش بهای بیشتری می داد به 
خوبی قادر بود با دست زدن به سه اقدام اساسی بهبود چشمگیری در اوضاع پديد آورد:

اول: اقدام به مبارزه علنی با فساد كند و در بدو امر نیز برای اين مبارزه به سراغ خانواده 
خود برود.

دوم: آزادی بیان را تضمین كند و به انحالل حزب رستاخیز كه فقدان پايگاه مردمی آن 
كاماًل آشكار بود مبادرت نمايد.

سوم: با برخی مخالفین)رهبران معتدل مذهبی و میانه رو( وارد گفتگو شود.
ـ  به نظر من در چنان وضعیتی تنها راه نجات شاه در اين بود كه دست از غرور و 
نخوت بردارد، فروتنی پیشه كند و برای انتقاد از اعمال و رفتارهای گذشته خود پیش 
قدم شود، او اگر می توانست در انظار عمومی به خطاهای خود اعتراف كند، انگیزه 
هايش را برمال سازد، وزرای كابینه ها را از چهره های مردمی برگزيند و خود را از 
محاصره چاپلوسان و مفت خورها و دزدان و احمق ها نجات دهد، مسلمًا قادر خواهد 
بود همچنان در مقام خود باقی بماند، ولی سرسختی و غرور بیش از حد شاه هرگز به 

او اجازه نداد چنین كند.
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استاندار تهران: 
چند نقطه در تهران به 
زودی برای برگزاری 
تجمعات تعیین می شود

 

موافق  اينكه  بیان  با  تهران  استاندار 
قانون  چارچوب  در  تجمعات  برگزاری 
نقطه را در تهران  يا ۳  هستیم، گفت: ۲ 
به زودی برای برگزاری تجمعات تعیین 
معاونت سیاسی  داد:  ادامه  می كنیم. وی 
وزارت كشور در حال تهیه و تدوين آيین 
نامه ای اجرايی است، ما هم مكان هايی را 
مشخص و معرفی می كنیم كه فرايند اين 
مشخص  سريعا  تجمع  اين  محل  و  كار 
و  اعالم  رسمی  صورت  به  سپس  شود 

اطالع رسانی می شود.
موافق  اينكه  بیان  با  تهران  استاندار 
قانون  چارچوب  در  تجمعات  برگزاری 
نقطه را در تهران  يا ۳  هستیم، گفت: ۲ 
به زودی برای برگزاری تجمعات تعیین 

می كنیم.
اقدامات  خصوص  در  منصوری  محسن 
قانون   ۲۷ اصل  اجرای  برای  دولت 
اساسی پیرامون برگزاری آزاد تجمعات، 
در  تجمعات  برگزاری  با  اوال  گفت: 
هستیم.  موافق  كامال  قانون  چارچوب 
يا  كشور  كه  شده  تبلیغ  نوعی  به  گاهی 
نمی خواهد  شرايطی  هر  تحت  دولت 
اين  كه  دهد  تن  تجمعات  برگزاری  به 

روايت و تفسیر كامال اشتباهی است.
ملت  خانه  با  گفتگو  در  تهران  استاندار 
مسائل  اين  از  قبل  اظهار كرد:  ادامه  در 
قانون  چارچوب  در  كه  كسی  هر  هم 
مراجعه  استانداری  يا  فرمانداری  به 
قانونا  ما  است،  كرده  درخواست  و 
درخواست وی را بررسی كرديم و پاسخ 
طريق  از  بزرگواران  از  برخی  داديم. 
رسانه درخواست خود را مطرح می كنند 

كه اين روال درستی نیست.
طرح درخواست به معنای اخذ مجوز 

نیست
برگزاری  متقاضیان  كرد:  تصريح  وی 
مكتوب  صورت  به  بايد  تجمعات 
اين  كنند،  مطرح  را  خود  درخواست 
در  مربوطه  كمیسیون  به  درخواست 
حوزه معاونت سیاسی ارجاع، بررسی و 
تصمیم گیری می شود. طرح درخواست به 
معنای اخذ مجوز نیست. درخواست تنها 
ما  می شود.  بررسی  قانون  در چارچوب 
مشتاقیم كه تجمعات حتی االمكان اجازه 
برگزاری دريافت كند و اين را برای خود 

و كشورمان يک فرصت می دانیم.
 تعیین 2 یا 3 دو یا سه نقطه در تهران 

برای برگزاری تجمعات
منصوری همچنین يادآور شد: نكته دوم 
رئیس  فرمايشات  و  دستور  پیرو  اينكه 
تهران  استان  تامین  شورای  در  جمهور، 
صحبت كرديم لذا محالتی كه به لحاظ 
تامینی مشكل خاصی نداشته باشند و به 
مناسب  دسترسی  امكان  ترافیكی  لحاظ 
ايجاد  چالش  مردم  برای  و  باشد  داشته 
به  تهران  نقطه  سه  يا  دو  در  را  نكند 
تجمع مشخص  برگزاری  عنوان محالت 

می كنیم.
وزارت  سیاسی  معاونت  داد:  ادامه  وی 
آيین  تدوين  و  تهیه  حال  در  كشور 
نامه ای اجرايی است، ما هم مكان هايی را 
مشخص و معرفی می كنیم كه فرايند اين 
مشخص  سريعا  تجمع  اين  محل  و  كار 
و  اعالم  رسمی  صورت  به  سپس  شود 

اطالع رسانی می شود.
محالت  آینده  ماه  سه  دو  ظرف 

برگزاری تجمعات مشخص می شود
استاندار تهران با بیان اينكه اين موضوع 
تامین  تايید شورای  به  بايد  فرايندی  در 
كشور  امنیت  تامین  شورای  و  استان 
برسد، گفت: البته اين موضوع از مواردی 
در  جمهور  محترم  رئیس  هم  كه  است 
مصاحبه اخیر خود اعالم و هم به وزير 
پیگیر  هم  ما  است.  داده  دستور  كشور 
امیدواريم  هستیم،  كارشناسی  كار  انجام 
ظرف دو سه ماه آينده به نتیجه برسد و 
تعیین  زود  تجمعات،  محل  تعیین  اصل 

تكلیف شود.

مهدی بردبار

چکیده
گفتمانی  گذشته  های  دهه  در 
بر سرِ  اساس  بی  كاماًل غلط و 
كشورهای  عمومًا  های  زبان 
فارس  خلیج  ی  حوزه  عربی 
»خلیِج  نامِ  انكارِ  كه  افتاده 
فارس« يعنی همان شاخابی كه 
است  واقع  ايران  مان  تاريخی  كشورِ  غربی  جنوِب  در 
می باشد. اين مطلب تا آنجا پیش رفته كه حتی برخی 
آوردی  در  من  و  جعلی  عناوينی  با  را  فارس«  »خلیِج 
گونه  هیچ  كه  نامند  می  عربی!«  خلیِج  يا  »خلیج  چون 
پايه و اساِس تاريخی و استواری ندارد. ]ناگفته نماند كه 
برخی از متفكران منصِف عرب برای نمونه مجله االهرام 
العربی شماره ۲۱۹ ، سال ۲۰۰۱ كتاِب تطوير العالقات 
اند كه هیچ سنِد تاريخی  به اين حقیقت اعتراف كرده 
برای تغییرٍ نامِ خلیِج فارس وجود ندارد و سكونت فعلی 
اعراب و وجودِ دولت هاِی عربی در سواحل اين خلیج 
، دلیِل منطقی براِی تغییرِ نامِ كهن و تاريخِی آن نیست. 
دكتر محمد عجم[حقیقت اين است كه بحث بر سرِ نامِ 
»خلیِج فارس« كنشی ملی ست و پاسداری از آن وظیفه 
آن  از  اگر  و  ست  ايرانی  ی  جامعه  افرادِ  تِک  تک  ی 
عدول شود يا انفعالی صورت گیرد قطعًا میهن دوستی 
را به كناری انداخته ايم و حق كاماًل طبیعی و به حِق 
ايرانیان را ضايع كرده و رفته رفته بايد منتظر رودارِی 
بیشترِ كشورهای عربی برای ادعاهاِی پوِچ ديگری چون 
»تنِب  يعنی  ايرانی  استراتژيِک  ی  جزيزه  سه  مالكیِت 
در  نگارنده  باشیم.  ابوموسی«   ، بزرگ  تنِب   ، كوچک 
اين ُجستار می كوشد كه نامِ تاريخِی »خلیِج فارس« را 
در آغاز در شاهنامه نشان داده سپس داده هاِی تاريخی 
به دست  تاريخی  اسنادِ  میاِن وفورِ  از  را  آن  درباره ی 

دهد.
متن:

َخد در مدخِل شهرِ » ُگجاران » از كتاِب  مهدی سیّدی َفرُّ
فرهنِگ جغرافیاِی تاريخِی شاهنامه می نويسد: »ُگجاران 
يا كجاران شهری بوده است در كنارِ » درياِی پارس يا 
خلیِج فارس » كه در آغازِ پادشاهِی اردشیرِ ساسانی ، 
بنا بر داستاِن رمزآمیِز » كرمِ هفتواد« مردمِ آن با رهبرِی 
هفتواد ]به معنِی صاحِب هفت پسر[ دژی در جوارِ آن بر 
روِی كوهی ساخته و ياغ شده اند ، به گونه ای كه سپاهِ 
اردشیر را به بركِت وجودِ كِرمِ مرموز شكست داده اند. 
ُگجاران  هفتواد » توصیِف شهرِ  داستاِن » كِرمِ  در آغازِ 

ُچنین آمده است:
بَبین اين ِشِگفتی كه دهقان چه گفت

بَدانگه كه بگشاد راز از نُِهفت:
»ز شهرِ ُگجاران بَه درياِی پارس«
چه گويد ز باال و پهناِی پارس،

از  صراحت  به  شاهنامه  در  شود  می  ديده  كه  چنان 
اين  بر  بنابراين  است  شده  برده  نام  پارس«  »درياِی 
زندگانی  دوراِن  اندازه ی  به  فارس«  »خلیِج  نامِ  اساس 
پايان  به همین جا  اين مطلب  اما  فردوسی كهن است. 
از  تر  بسی كهن  پارس«  »شاخاِب  نامِ  زيرا  پذيرد  نمی 
می رسد.  دوران هخامنشی  به  و  فردوسی ست  دوران 
شرح و بسِط تمامِ اسنادی كه در اين باره موجود است 
بسیار گسترده می باشد و چیزی حدود شش هزار سند 
را شامل می شود لذا نگارنده به اختصار چنان كه در 
باال ياد شد تنها برخی از اين اسناد را فهرست وار از 
كتاِب »اسنادِ نامِ خلیج فارس« از دكتر محمِد عجم در 

اينجا يادآور می شود:
- در كتاِب اوستا به نظر می رسد » پوئی تیک » و » 
فراخكرد » به خلیِج فارس ]در معادِل درياِی پارس كه 
بخشی از اقیانوس را هم در بر می گرفته[ اشاره دارد. در 
شماره ۱۸ ، فرگرد ۵ ، بخش ونديدادِ اوستا آمده است: 
»... من اهورامزدا آب ها را با دريای پوئی تیک ]خلیِج 

فارس[ باز می گردانم.
مانند:  باستان  نويساِن  جغرافی  و  سیاحان   ، فالسفه   -
كتاب  در  كه  جهان  ی  نقشه  در  ملطی  آناكسیماندرِ 
kleinere schriften اثرِ للول. اليپزيک بازنگری 

شده است، از خلیِج فارس نام برده است. 
-هكاتوِس ملیتی در در نقشه ای كه از جهاِن آن روزگار 

ترسیم كرده، از خلیِج فارس نام برده شده است.
- تالس ملیتی، فیثاغورث، كوسماس اينديكوپلیوس و 
نیاركوس درياساالرِ يونانی كه سواحِل مكران و هرمز تا 
رودِ فرات را موردِ بازديد قرار داده بودند به نامِ خلیِج 

فارس اشاره كرده اند.
- بطلمیوس رياضیدان و ستاره شناس در كتاب جغرافیا 
نقشه  يک  و  نقشه   ۳۶ با  اطلس جهان  اولین  كه  جهان 
جهان نما بوده است ، كتزياس ، گزنفون ، ايراتوستین 
عهده  بر  را  اسكندريه  كتابخانه ی  رياست  كه  سريانی 
داشته ، استرابون پدر علم جغرافیا ، هیپاركوس جغرافی 
نگارِ سده ی دوم ، گوئینوس كورتوس روفوس ، كوين 
توس كورسیوس تاريخ نويِس رومی قبن اول میالدی در 
شرِح حاِل زندگِی اسكندر ، فالويوس آريانوس تاريخ 
نگارِ يونانی سده ی دومِ میالدی در كتاِب آنابازيس يا 
به  را  فارس  خلیج  نام  اسكندر  جنگی  سفرهاِی  تاريِخ 

كار برده اند.
و  آثار  تمامِ  در  پومونیوس  رومی  نورخ  و  نويسنده   -
سیاح  كاريانده  ، سیالكس  ديسئاركوس   ، هايش  نقشه 
 ، هخامنشی  داريوِش  ی  ويژه  ی  ی  نماينده  و  يونانی 
 ، میالد  از  قبل  دوم  سده ی  نگارِ  هیماركوس جغرافی 
پوزيدوينوس جغرافی نگارِ سوری در كتاِب اوسئانوس 
میالد  از  پیش  دانشمنِد سده ی دومِ  مالوسی  ، كراتس 
تاريِخ  پدرِ  به  اوسوس كه  ، عیسوب  آريان  پلیبیوس   ،
ی  نامه  كوروش  به  توجه  با  است  معروف  عیسوی 
گزنفون ، تاريخ كهن ايران و درياِی پارس را توصیف 

كرده اند.
- در دوره ی خلفاِی مسلمان و در عصرِ مغوالن و نیز در 
دوره های بعد همین نام گذاری ]خلیِج فارس[ همچنان 
رايج بوده است. در كتابی تحِت نام » پريپلوس ارياتريا 
سفرهای  میالدی ضمِن شرِح  اول  قرِن  يونانی  سیاح   «
اقیانوِس   ، را خلیِج عرب  دريای سرخ   ، دريايی خود 
هند را درياِی ارياتريا ، آب های سواحِل اومان ]عمان[ 
را درياِی پارس و منطقه ی بارباروس ]بین سواحِل يمن 
و عمان [ را متعلق به پارس ها می داند و خلیِج جنوِب 

ايران را خلیِج فارس نامیده است.
- به همین ترتیب در ساير دوره های تاريخی چه قبل 
و چه بعد از میالد از اين آبراه مه در زبان های مختلف 

با نام هايی مترادف با خلیِج فارس نام برده شده است. 
بیشترِ جغرافی دانان ، اديبان ، مفسران ، مورخان  شعراِی 
نفر  بر سیصد  افزون  ها  آن  كه شمارِ  مسلمان  و  عرب 
است همواره در طوِل تاريخ اين آبراه را خلیِج فارس و 
يا بحرِ فارس و گاهی بحر العجم ]فارسی[ می دانستند.

برده  نام  - در آياِت قرآن به صراحت از خلیِج فارس 
آبی  ی  پهنه  اين  به  مستقیم  غیر  آيه  چند  در  اما  نشده 
اشاره شده است و مفسراِن قديم و جديد به اتفاق اين 
دوره  در  دانند.  می  فارس  خلیِج  به  منسوب  را  آيات 
و  راشدين  از خلفاِی  اعم  ايشان  و جانشیناِن  پیامبر  ی 
جانشیناِن آن ها بحرِ فترس با همین نام از شهرِت بین 
المللی بیشتری برخوردار شد. در منابِع شیعه و سنی از 
بحرِ  از  آن  در  پیامبر  كه  نقل شده  رواياتی  پیامبر  قوِل 
فارس نان برده است. همچنین ابن فقیه و شهاب الدين 
النويری و بسیاری ديگر از مفسران شیعه و سنی منظور 
از آياِت ۱۹ و ۲۰ سوره ی الرحمن را دو دريای پارس 
اند. به طورِ كلی سوره ها و آياِت ذيل  و روم دانسته 
به بحر و بحرين )دريا و دو دريا( اشاره دارد كه اكثرِ 
 ، طبرسی   ، زمخشری   ، طبری  جمله  از  قديم  مفسرين 
مقدسی و... و مفسريِن معاصر از جمله عالمه طباطبايی 
روم  فارس و بحرِ  از بحرِ  آيات  اين  تفسیر  المیزان  در 
نام برده اند. بحرِ فارس نزدِ اعراب دريای وسیعی بود 
كه خلیِج فارس فعلی فقط بخِش كوچكی از آن است 
درياِی  به  وسطی  قروِن  هاِی  سال  از  پس  روم  بحرِ  و 
مديترانه مشهور گشته است اما نامِ خلیِج فارس همچنان 

كاربردِ خود را حفظ نموده است:
سوره ی ابراهیم: آيه ی ۳۲ ، سوره ی النحل: آياِت ۱۴ 
و ۱۵ ، سوره ی الفرقان: آيه ی ۵۳ ، سوره ی النمل: آيه 
ی ۶۱ ، سوره ی فاطر: آيه ی ۱۲ ، سوره ی الجاثیه: آيه 
ی ۱۲ ، سوره ی الطور: آيه ی ۶ ، سوره ی الرحمن: 

آيات ۱۹ و ۲۴.
برای مثال سوره ی الفرقان: »و هو الذی مرج البحرين 
و  برزخا  بینهما  و جعل  اجاج  هذا  و  فرات  هذا عذب 
حجرا محجورا ]آيه ی ۵۳[ اشاره به تنگه ی هرمز حائل 
میاِن بحر فارس و بحرِ محیط كه شورِی آب در دو سوی 

آن متفاوت است.
- از صدرِ اسالم تا غلبه ی مغول در بیش از يک صد 
كتاب كهِن جغرافیايی، تاريخی، تفسیر، اخالقی و فقهِی 
علمای مسلمان، خلیِج فارس توصیف شده است كه از 
كرد:  اشاره  ها  كتاب  اين  به  توان  می  ها  آن  جمله ی 
مختصر كتاب البلدان و تاريخ ]احمد بن واضح اصبهانی 
يعقوبی[، كتاب های المغازی، فتوح الشام ، فتح العجم 
و فتح مصر ]محمد بن عمر واقدی[ ، الطبقات الكبری 

]واقدی[، حبیت العروس و ريحان النفوس ]سعید غنیمی 
الطوال متوفی  التاريخ مقدسی ، اخبار  البد و  مقدسی[، 
و  الرسل  تاريح   ، دينوری[   داود  بن  احمد  ]ابوحنیفه 
الملوک ]محمد بن جرير طبری[ ، تاريخ بلعمی ]بلعمی[ 
، الكامل ]ابن اثیر[ ، تاريِخ ابن خلدون ، كتاب الحیوان 

]ابن جاحز[ و...
امور  اداره ی  نیز  استیالِی مغوالن  - حتی در دوره ی 
در دست امیراِن ايرانی بود و مغوالن پرچِم ايران را با 
عنوان نماد خود پذيرفته بودند. در اين دورا نیز اگر چه 
نامِ بسیاری از مكان های جغرافیايی تغییر كرد ولی نامِ 
خلیِج فارس همچنان بدوِن تغییر ماند. برای نمونه اين 
مطلب را از كتاِب پیروزِ مجتهد زاده و به نقل از كتاِب 
عربی » البد » و التاريخ ]مطهر بن طاهر مقدسی[ الجزء 

الرابع ]صص ۳۲ تا ۵۷ عینًا می آوريم:
الهند و  العظام خمسه: احدها بحر  المعروفة  البحار   ...«
الثالث  و  افريقیه  و  الروم  بحر  الثانی   ، الصین  و  فارس 
بحر اوقیانوس و هو بحر المغرب و الرابع بحر بنطس و 

الخامس بحر جرجان...«
خالصه ی ترجمه: »درياهای بزرِگ معروف پنج دسته 
اند: اول دريای هند و فارس و چین ، دوم دريای روم 
و آفريقا ، سوم درياس اقیانوس كه دريای مغرب است 
، چهارم دريای بنطس ، و پنجم دريای گرگان ]خزر = 

مازندران[«
نتیجه گیری

بر اساس آنچه ياد شد نامِ »خلیِج فارس« چه در ايران 
باستان چه بعد از يورش اعراب بر دريای پارس توسط 
جغرافیدانان و تاريخ نگاران و... اطالق می شده است و 
دارای پیشینه ای دست كم دو هزار و پانصد ساله است. 
نیز  متحد  ملل  سازماِن  تاريخی  سند  همه  اين  از  فارغ 
نامِ خلیِج فارس را به عنوان نام رسمی شاخاِب پارس 
پذيرفته است و عنوانی ديگر را چه توسط دول غربی 
بر  چه توسط دولت های عربی حوزه ی خلیج فارس 
اين شاخاب گذاشتن تنها رنِج بیهوده بردن و سعِی بی 
فايده كردن است. باشد نامِ خلیِج همیشه فارس سربلند 

و سرافراز بماند.
سرچشمه ها:

ابوالقاسم، )۱۳۹۳(، شاهنامه، ويرايش هشت  فردوسی، 
جلدی جالل خالقی مطلق، مركز پژوهش های ايرانی و 

اسالمی، انتشارات مركز دايرةالمعارف بزرگ اسالمی
نوبت  فارس،  خلیِج  نامِ  اسنادِ   ،)۱۳۸۸( ،محمد،  عجم 

چاپ: اول، انتشاراِت اوين
جغرافیای  فرهنِگ   ،)۱۳۹۹( مهدی،   ، َخد  َفرُّ سیدی 

تاريخی شاهنامه، چاپ: اول، نشرٍ نی

فارس خلیِج  ِم  نا ِد  سنا ا و  شاهنامه 
 خبر

ادبیات حماسی

امسال  گفت:  بوشهر  استان  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  مديركل 
قرار  پايه  دريا  پوشش طرح  تحت  بوشهر  استان  ساحلی  روستا   ۳۳

می شود. اجرا  تومان  میلیارد   ۳۳۰ اعتبار  با  كه  است  گرفته 
بندر  در  تسنیم  خبرنگار  با  گفت وگو  در  منش  سجادی  اسماعیل 
دير، اظهار داشت: برای اجرا طرح دريا پايه در روستاهای ساحلی 
است. شده  گرفته  نظر  در  اعتبار  تومان  میلیارد   ۳۳۰ بوشهر  استان 

وی هدف از اين طرح را ايجاد طرح های گردشگری در روستاهای 
محدوده  در  بردو  اراضی  گفت:  و  دانست  استان  ساحلی  نوار 
قرار  باستانی  آثار  محوطه  و  حريم  در  كه  دير  شهرستان  بردستان 
تعیین  كاوش  سال ها  و  فرهنگی  میراث  اصول  رعايت  با  داشت 

می شود. برطرف  مردم  مشكالت  از  بخشی  و  شد  تكلیف 
كرد:  اضافه  بوشهر  استان  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  مديركل 
مورد  بردستان  شهر  جامع  مسجد  تاريخی  اثر  حريم  مشكالت 
از  بعد  كه  اعالم  وزارتخانه  به  نظرات  و  گرفت  قرار  بررسی 

شد. خواهد  حل  موجود  مشكالت  تصويب 
دوراهک  و  سورو  منطقه  در  گردشگری  طرح  چند  كرد:  بیان  وی 
امور  معاون  با حضور  دير  شهرستان  تولید  موانع  رفع  كارگروه  در 
اقتصادی استانداری و مديران كل استان مورد بررسی قرار گرفت 
كامل  بهره برداری  به  آنها  اول  فاز  الزم  بانكی  اعتبار  تأمین  با  و 

شود. رسیده 
دير  قديم  تاريخی ساختمان گمرک  اثر  با  ارتباط  در  منش  سجادی 
آمادگی  ساختمان  اين  ترمیم  و  ساماندهی  برای  كرد:  اظهار  هم 
كامل داريم كه با ارائه طرح و كمک فنی با  ناظر گمركات استان 

. كنیم  همكاری 
درصد   ۵۰ با  بومگردی  طرح های  متقاضیان  كرد:  اضافه  وی 
۴ درصد در روستاهايی كه طرح هادی اجرا شده  با بهره  تسهیالت 

می شود. گرفته  نظر  در  آنان  برای 

 طرح های گردشگری در روستاهای استان بوشهر با 33۰ میلیارد تومان اجرا می شود

 رئیس شبكه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان گفت: ارزيابی بهداشتی 
در بیش از ۴۵۰ مدرسه شهرستان دشتستان به صورت ضربتی انجام شد.

به گزارش مهر، ماريا خويش دوست صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: با توجه به بازگشايی مدارس و مراكز آموزشی و همچنین فرا رسیدن 
فصل پايیز، شیوع بیماری های حاد تنفسی افزايش يافته و ما شاهد مراجعه 

كودكان و نوجوانان به مراكز درمانی به صورت بستری و سرپايی هستیم.
رئیس شبكه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان تصريح كرد: در بازديدهای 
تعداد  داشته ايم  برازجان  گنجی  شهید  و  مهر  بیمارستان های  از  كه  میدانی 
كودكان بستری در بخش های اطفال نسبت به ماه های گذشته رشد بیشتری 

داشته و تمامی تخت های اين بخش ها اشغال شده است.
بهداشتی  ارزيابی  مدارس،  بازگشايی  و  مهرماه  ابتدای  از  گفت:  وی 
مدارس طبق چک لیست وزارت بهداشت توسط مراقبین سالمت در حال 
بايد  اين چک لیست  طبق  مدارس  از  درصد   ۲۵ هفته  هر  و  است  انجام 

بهداشتی شوند. ارزيابی 

و  تنفسی  حاد  بیماری  باالی  شیوع  به  توجه  با  كرد:  بیان  خويش دوست 
همه گیری مجدد بیماری در مدارس، طبق دستورالعمل نسخه ۱۰ مراقبت و 
كنترل كرونا در مدارس ۱۴۰۱ و بازنگری طرح شهید حاج قاسم سلیمانی 
خدمات  مراكز  در  شاغل  بهداشتی  نیروهای  تمامی  جاری،  هفته  اوايل  از 
جامع سالمت و خانه های بهداشت از مدارس تحت پوشش خود به منظور 
ابتالی بیشتر دانش آموزان و معلمان و ديگر افراد شاغل در  پیشگیری از 
و  فرمانداری  به  ارزيابی ها  اين  نتايج  و  می آورند  عمل  به  بازديد  مدارس 

ادارات آموزش وپرورش شهرستان برای اقدامات مؤثر ارسال می شود
ارزيابی  شد:  يادآور  دشتستان  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبكه  رئیس 
تأكید  و  ماسک  از  آموزان  دانش  استفاده  اولويت  با  مدارس  در  بهداشتی 
و  ماسک  زدن  بر  مدرسه  در  شاغل  افراد  و  آموزان  دانش  تمامی  الزام  و 
همچنین در صورت ابتالی دانش آموزان و ديگر افراد شاغل در مدرسه، 
استعالجی  گواهی  طبق  نقاهت  و  بیماری  دوره  مدت زمان  گذراندن  لزوم 

پزشک معالج در منزل، انجام می گیرد.

وی تاكید كرد: تمامی والدين ضمن آموزش به فرزندان خود جهت استفاده 
برای  را  الزم  همكاری های  مدرسه،  در  در طی حضور  ماسک  از  درست 
كنترل و كاهش چرخش بیماری های حاد تنفسی با اولیا مدارس داشته باشند 

تا خدای ناكرده فرزندان آن ها دچار بیماری نشوند.

رئیس شبکه بهداشت دشتستان:

ارزیابی بهداشتی در ۴۵۰ مدرسه دشتستان انجام شد
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 رئیس دانشگاه علوم پزشكی بوشهر گفت: 
احصاء  سالمت،  مجمع  وجودی  فلسفه 
مشكالت حوزه سالمت به شكل منطقه ای و 
بومی و ارائه راهكار برای حل آن در سطح 

ملی است.
به گزارش مهر، حسن ملكی زاده بعد از ظهر 
سالمت  استانی  مجمع  دومین  در  شنبه  سه 
و  بهداشت  اينكه  به  اشاره  با  بوشهر  استان 
مهم  مقوله  از  كوچكی  درمان بخش های 
سالمت به شمار می روند افزود: در تعريف 
مقوله سالمت نقش همه دستگاه های اجرايی 
و سازمان ها تبیین شده است كه بهداشت و 

درمان تنها متولی ۲۵ درصد آن است.
با  بوشهر  پزشكی  علوم  دانشگاه  رئیس 
و  اجرايی  دستگاه های  مهم  نقش  به  اشاره 
شاخص های  ارتقا  در  مسئول  سازمان های 
امر  برای تحقق  سالمت جامعه عنوان كرد: 
سالمت، همكاری و تعامل گسترده میان همه 

دستگاه های اجرايی ضرورت دارد.
از بخش های  برخی  وی تصريح كرد: اصالح 
و  زندگی  تغییر سبک  نیازمند  جامعه  سالمت 
بازنگری در عادت های روزمره زندگی مردم است.

وی با تاكید بر اينكه ذهن، ذائقه و فرهنگ 

زندگی آحاد جامعه نسبت به حوزه سالمت 
شود  اصالح  بايد  اجتماعی  و  شخصی 
افزايش  سبک  تغییر  آسیب  مهم ترين  گفت: 

بیماری های قلبی و عروقی بوده است.
ادامه  بوشهر  پزشكی  علوم  دانشگاه  رئیس 

و  هستند  قابل پیشگیری  بیماری ها  اين  داد: 
تشكیل مجامع سالمت شهرستانی، استانی و 
مقوله  ارتقا  برای  جدی  عزم  از  نشان  ملی 

سالمت دارد.
و  كرونا  شیوع  گفت:  ملكی زاده  دكتر 

همچنان  كه  داد  نشان  آن  كنترل  چگونگی 
موضوع پیشگیری بر درمان مقدم است.

مشكالت  ريشه ای  شناسايی  افزود:  وی 
تهديدكننده سالمت و تالش برای حذف آن ها 
با كمک همه جانبه دستگاه های اجرايی و مردم 

نتايج قابل توجهی را در بر خواهد داشت.
بوشهر  پزشكی  علوم  دانشگاه  رئیس 
مقوله های  مهم ترين  كرد:  خاطرنشان 
در  كه  بوشهر  استان  سالمت  تهديدكننده 
ازجمله  كه  است  شده  احصاء  بخش  چند 
مهم ترين آن ها می توان به وجود آالينده های 
دخانیات،  ديابت،  گردها،  ريز  صنعتی، 
سالمت  كشاورزی،  محصوالت  سالمت 

آبزيان و سالمت روان اشاره كرد.
دومین مجمع استانی سالمت استان با حضور 
گزارش  ارائه  به منظور  و  بوشهر  استاندار 
عوامل  و  مشكالت  پیرامون  مجمع  اين 
تهديدكننده سالمت به تفكیک شهرستان های 
استان برگزار شد و در پايان اين مجمع از 
جهاد  و  دامپزشكی  محیط زيست،  سازمان 
خانه  و  آمد  عمل  به  تقدير  كشاورزی 
نیز  دشتی  شهرستان  مردمی  مشاركت های 

به عنوان خانه برتر استان معرفی شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

مجمع سالمت بوشهر کانونی برای حل ریشه ای مشکالت است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

41 بیمار کرونایی در 
بیمارستان های استان 
بوشهر بستری هستند

 

رئیس دانشگاه علوم پزشكی و خدمات 
بهداشتی درمانی استان بوشهر گفت: در 
در  بستری  بیماران  تعداد  حاضر،  حال 
بخش های كرونايی بیمارستان های استان 

بوشهر ۴۱ نفر است.
ملكی زاده   حسن  مهر؛  گزارش  به 
گذشته  شبانه روز  طی  داشت:  اظهار 
بخش های كرونايی  در  بیمار جديد   ۳۰
بستری  بوشهر  استان  بیمارستان های 
شده و ۲۷ نفر نیز با حال خوب از اين 

بخش ها ترخیص شده اند.
وی افزود: در حال حاضر ۴۱ بیمار در 
بخش های كرونايی بیمارستان های استان 
بوشهر بستری هستند كه يک نفر از اين 

بیماران تحت مراقبت ويژه قرار دارد.
با  بوشهر  پزشكی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بدون  روز  يک  شدن  سپری  به  اشاره 
فوتی كرونايی ادامه داد: تاكنون ۲ هزار 
و ۲۳۰ نفر در استان بوشهر به دلیل ابتالء 

به كرونا جان خود را از دست داده اند.
وی تعداد كل مبتاليان كرونا در استان 

را ۱۰۸ هزار و ۶۲۷ نفر عنوان كرد
ــــــــــــــــــــــــــــــ
311 معتاد متجاهر در 

بوشهر درمان شدند

اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون   
زمانی  بازده  در  گفت:  استانداربوشهر 
سال جاری ۳۱۱ نفر از معتادين متجاهر 
در مراكز تبصره ی ۲ ماده ی ۱۶ استان 
پذيرش و دوره ی درمان سپری كردند 

كه اين روند همچنان ادامه دارد.
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی  معاون 
شورای  نشست  در  بوشهر  استاندار 
استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی 
هماهنگی  شورای  كرد:  اظهار  بوشهر 
مختلفی  وظايف  مخدر  مواد  با  مبارزه 
مواد  قاچاق  با  مبارزه  خصوص  در 
عهده  به  اعتیاد  از  پیشگیری  و  مخدر 
با همكاری  دارد كه در اين چند سال 
اقدامات  مرتبط  دستگاه های  همه ی 
صورت  بوشهر  استان  در  ارزشمندی 

است. پذيرفته 
حوزه ی  در  كرد:  تصريح  پورات  اكبر 
بوشهر  استان  در  پاكسازی  طرح های 
شده  اجرا  مختلف  طرح   ۷۴۳ تاكنون 

است.
نزديک   ۱۴۰۰ سال  در  افزود:  وی 
توسط  مخدر  مواد  تن  هزار   ۱۵ به 
اطالعات  اداره   استان،  انتظامی  نیروی 
و  كشف  استان  مرزبانی  فرماندهی  و 

ضبط گرديده است.
 ۲۳ راستا  همین  در  كرد:  بیان  پورات 
باند عمده مواد مخدر در استان منهدم 
اين  در  ديگری  موثر  اقدامات  و  شده 

حوزه انجام گرفته است.
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
در  كرد:  اذعان  بوشهر  استاندار 
و  اعتیاد  از  پیشگیری  خصوص 
زمانی  بازده  در  معتادين  ساماندهی 
سال جاری ۳۱۱ نفر از معتادين متجاهر 
در مراكز تبصره ی ۲ ماده ی ۱۶ استان 
پذيرش و دوره ی درمان سپری كردند 

كه اين روند همچنان ادامه دارد.
وی در خصوص عملكرد كمیته  توسعه 
سازمان های  و  مردمی  مشاركت های 
مردم نهاد اشاره كرد و افزود: اكنون ۴۹ 
نهاد در حوزه  تخصصی  سازمان مردم 
اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر در استان 
مختلفی  كارگاه های  و  می كنند  فعالیت 
از  پیشگیری  و  آموزش  بخش  در  نیز 
همچنین  و  يافتگان  بهبود  برای  اعتیاد 
برای  مهارت آموزی  كارگاه های 
خانواده های آسیب ديده ناشی از مواد 
نهاد  مردم  سازمان های  توسط  مخدر 

تشكیل شده است.
هزينه های  كمک  گفت:  پورات   
به  اشتغال زايی  تسهیالت  و  مختلف 
میلیون   ۷۵۰ میزان  به  بهبوديافتگان 
سازمان  سوی  از  نفر   ۷۵ برای  تومان 
در  و  شده  پرداخت  استان  بهزيستی 
رايگان،  درمانی  خدمات  آن  كنار 
كمک هزينه  تحصیلی ارائه شده است.

 خبر

 فرماندار ديلم گفت: با تالش هفت ساعته، آتش سوزی 
انبار كاال در ديلم مهار شد.

به گزارش مهر؛ ناصر كشاورزی  اظهار داشت: يكی 
امروز دچار حريق شد  انبارهای كاالهای خارجی  از 
حريق  اطفای  آتش سوزی،  گستردگی  علت  به  كه 

حدود هفت ساعت طول كشید.
و  ديلم  شهرداری  نشانی  آتش  حضور  از  وی 
شركت  بهرگان  قاره  فالت  نفت  شركت  آتش نشانی 

نفت و گاز گچساران، آتش نشانی شهرداری گناوه و 
خبر  عملیات  اين  در  خوزستان  از  رسانی  آب  تانكر 

داد.
انتظامی سپاه و بسیج  نیروی  فرماندار ديلم از حضور 
حادثه  اين  افزود:  و  داد  خبر  امنیت  تأمین  زمینه  در 

خسارت جانی نداشته است.
وی بیان كرد: خسارت های گسترده ای به انبار كاال و 

منازل مسكونی همجوار وارد شده است.

فرماندار دیلم:

آتش سوزی انبار کاال در دیلم مهار شد

انتظامی شهرستان دشتستان گفت: واژگونی يک  فرمانده   :
دستگاه موتورسیكلت در مسیر جاده روستايی بنار سلیمانی 

-آبپخش يک نفر كشته بر جا گذاشت.
در  شنبه  سه  ظهر  آراوند  فرهاد  سرهنگ  مهر،  گزارش  به 
گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در پی اعالم وقوع يک 
مورد واژگونی موتورسیكلت در مسیر جاده روستايی بنار 
بررسی  جهت  سريعًا  انتظامی  مأموران  -آبپخش،  سلیمانی 

موضوع به محل وقوع حادثه اعزام شدند.
فرمانده انتظامی دشتستان افزود: در بررسی صحنه تصادف 
مشخص شد كه يک دستگاه موتورسیكلت از مسیر جاده 
حال حركت  در  آبپخش  سمت  به  سلیمانی  بنار  روستايی 
بوده كه به داليل نامعلوم واژگون و با برخورد با تنه درخت 

به كانال نخلستان سقوط كرده است.
شدت  اثر  در  موتورسیكلت  راكب  متأسفانه  كرد:  عنوان 

جراحات وارده در محل حادثه فوت و عوامل اورژانس نیز 
در محل حاضر و مرگ وی را تأيید كردند.

فرمانده انتظامی دشتستان:

واژگونی موتورسیکلت در دشتستان یک فوتی بر جای گذاشت

مديركل جمع آوری و فروش اموال تملیكی 
استان بوشهر با بیان اينكه بیش از ۲۵۰ حواله 
گمركات  در  شده  دپو  خودروهای  فروش 
بوشهر و گناوه صادر و حدود ۱۸۰ خودرو 
خارج شده است، گفت: ۱۶ دستگاه خودرو 
باقیمانده از مزايده فوق العاده روز سه شنبه 

در مزايده شماره ۵۶۶ بارگزاری می شوند.
روز  صبح  بهادری  رحیم  ايسنا؛  گزارش  به 
دوشنبه ۲۵ مهر در جمع خبرنگاران اظهار كرد: 
پس از اعالم نتايج مزايده فوق العاده سازمان 
از  مهرماه و پس  تملیكی در روز ۱۶  اموال 
مشخص شدن برندگان ۸۵۹ دستگاه خودروی 
فروش رفته در استان بوشهر، از همان روز با 
برگزاری جلسه فوق العاده در جهت تحويل و 
خروج خودروها در اداره كل اموال تملیكی، 
روز  از  مربوطه  دستگاه های  و  فرمانداری 
نتايج روند  اعالم  از  دوشنبه و دو روز پس 

ترخیص و خروج خودروها آغاز شد.
با  هماهنگی  از  پس  كرد:  تصريح  وی 
طبق  شد  قرار  بوشهر  استان  در  همكاران 
جدول زمانبندی تهیه شده روزانه ۵۰ حواله 
فروش خودرو صادر شود، كه تا به امروز 
و پس از ۵ روز بالغ بر ۲۵۰ حواله فروش 
صادر و حدود ۱۸۰ خودرو از استان بوشهر 

به دست خريداران داده شد.

اموال  فروش  و  آوری  جمع  مديركل 
از  رضايت  ابراز  با  بوشهر  استان  تملیكی 
تكمیل  شامل  كه  خودروها  خروج  روند 
سامانه،  در  ثبت  و  برندگان  واريزی  وجه 
صدور  خودرو،  كاردكس  پیش  صدور 
حواله فروش، خروج خودرو و صدور برگ 
تردد موقت از سوی سازمان اموال تملیكی 
ضمن عذرخواهی از معطل شدن خريداران 
به دلیل حجم باالی خودرو در  برندگان  و 

خودروهای  درصدی   ۹۹ فروش  از  استان 
موجود در گمركات استان بوشهر خبر داد.

خودروهای  فروش  روند  گفت:  بهادری 
كشور  گمركات  پرونده ی  از  باقیمانده 
قالب  در  مهرماه   ۲۶ هفته  همین  شنبه  سه 
مزايده ی فوق العاده ی دوم با شماره ی ۵۶۶ 
فروش  كل  مبلغ  و  آمار  همچنین  و  آغاز، 
خودروهای مزايده ی فوق العاده ۵۶۵ اموال 
تملیكی در استان بوشهر در روزهای آينده 

جمع  كل  اداره  عمومی  روابط  طريق  از 
آوری و فروش اموال تملیكی استان بوشهر 

اطالع رسانی می شود.
العاده  فوق  مزايده  دنبال  به  وی،  گفته  به 
اموال  فروش  و  آوری  جمع  سازمان 
تملیكی كشور برای خودروهای گمركات 
قضايی،  محترم  مقام  دستور  به  كشور 
خودرو  دستگاه   ۸۵۹ فروش  از  پس 
خودرو  دستگاه   ۱۶ اول،  مرحله ی  در 
جمله  از  مختلفی  داليل  به  كه  باقیمانده 
قیمت  در  اشتباه  يا  و  كارشناسی  مغايرت 
بررسی  از  پس  كنندگان،  شركت  گذاری 
از  كمتر  پرونده  سازی  آماده  و  دوباره 
نتايج مرحله ی اول، روز  از اعالم  ۱۰روز 
مزايده ی  قالب  در  ماه  مهر   ۲۶ شنبه  سه 
 ۵۶۶ شماره  با  دوم خودروها  العاده  فوق 
بارگزاری و  تملیكی كشور  اموال  سازمان 

آماده ی فروش می شود.
مديركل جمع آوری و فروش اموال تملیكی 
استان بوشهر تصريح كرد: شركت كنندگان 
مزايده،  شرايط  از  اطالع  جهت  می توانند 
همچنین  و  پیشنهاد  ارائه  و  بازديد  تاريخ 
زمان اعالم نتايج با مراجعه به سايت اموال 
تملیكی و همچنین سامانه مزايده الكترونیک 

دولت در اين مزايده شركت كنند.

مدیرکل اموال تملیکی استان بوشهر خبر داد:

تحویل ۱8۰ خودروی لوکس از اموال تملیکی بوشهر به مالکان

: فرمانده مرزبانی استان بوشهر گفت: ۲ شناور حامل 
كاالهای قاچاق در آب های استان بوشهر توقیف شد.

در  سه شنبه  صبح  شريفی  يداهلل  سرهنگ  مهر،  گزارش  به 
در  عملیاتی  طی  مرزبانان  داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع 
دريا موفق شدند دو فروند شناور حامل كاالی قاچاق را در 

بندر ديلم شناسايی و توقیف كنند.
از شناورهای توقیفی ۱۴۲ دستگاه  بازرسی  افزود: در  وی 
لوازم خانگی، ۲۰ دستگاه لوازم برقی، ۱۴۰۰ ثوب به وزن 
لباسشويی،  ماشین  پنج دستگاه  تقريبی ۳۳۰ كیلو پوشاک، 
دو دستگاه يخچال، ۱۵ طاقه پارچه به متراژ ۷۵۰ متر كشف 

شد.
رابطه  اين  در  اينكه  بیان  با  بوشهر  استان  مرزبانی  فرمانده 
هفت نفر متهم دستگیر شدند ادامه داد: كارشناسان ارزش 
ريالی كاالی مكشوفه را ۲۲ میلیارد ريال برآورد كردند كه 

به همراه پرونده متشكله تحويل مراجع قضائی شدند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر:

2 شناور حامل کاالهای قاچاق در آب های استان بوشهر توقیف شد

 فرمانده انتظامی باغملک از قتل يک نفر در منطقه مال 
آقای اين شهرستان خبر داد.

به گزارش مشرق، عبدالرحیم قربان پور بیان كرد: عصر 
امروز سه شنبه خبری مبنی بر وقوع يک فقره درگیری 
كه باعث قتل در منطقه مال آقا از توابع بخش قلعه تل به 
پلیس گزارش شد كه موضوع بالفاصله به صورت ويژه 

در دستور كار مأموران انتظامی قلعه تل قرار گرفت.
نفر   ۲ مأموران مشخص شد كه  بررسی  افزود: در  وی 
با هويت نامعلوم بر سر كرايه در مال آقا به طرف يک 
جوان اهل منطقه ذكر شده تیراندازی می كنند كه بر اثر 

شدت جراحات وارده جان خود را از دست می دهد.

مأموران  رؤيت  از  پس  متهمان  داد:  ادامه  پور  قربان 
به  و  می شوند  متواری  روستا  اطراف  كوه های  به 
با يک دستگاه  تیراندازی و سپس  نیز  مأموران  طرف 
حركت  تل  قلعه  سمت  به  مسروقه  سمند  خودروی 
واژگون  سمند  باال  سرعت  دلیل  به  كه  می كنند 
می شود و يک نفر از عامالن قتل با مشاهده مأموران 
دستگیر  ديگر  نفر  و  می كند  خودكشی  اسلحه  با 

می شود.
كار  به  اسلحه   ۲ كرد:  اظهار  باغملک  انتظامی  فرمانده 
رفته در اين حادثه كشف و ضبط شدند و اجساد نیز با 

هماهنگی مقام قضائی به پزشكی قانونی منتقل شدند.

درگیری بر سر کرایه منجر به قتل شد

مدیرکل استاندارد مطرح کرد؛
 CNG نصف جایگاه
بوشهر ایمنی ندارند/ 
بررسی کیفیت بنزین 

استان

اينكه  بیان  با  بوشهر  استاندارد  مديركل 
جايگاههای  شدن  استاندارد  برای 
سوخت خصوصا سی ان جی هیچگونه 
سازمان  گفت:  نداريم،  نشینی  عقب 
استاندارد به عنوان نماينده مردم هیچگاه 
اين اجازه را نخواهیم داد پايگاه هايی كه 

استاندارد الزم را ندارند، فعالیت كنند.
 محمد رحیم بهره مند ادامه داد: حدود 
بوشهر  استان  در  سی ان جی  جايگاه   ۳۴
وجود دارد كه ۲ جايگاه غیر فعال هستند 
و حدود ۱۷ جايگاه دارای ضوابط ايمنی 
شرايط  كه  آن هايی  هستند؛  استاندارد 
بحرانی داشته اند به دلیل نگرانی از وقوع 
حوادث، فعالیت شان متوقف شده است.

در  بوشهر  استان  استاندارد  مديركل 
بنزين  كیفیت  از  مردم  نگرانی  خصوص 
نازل های  زمینه  در  گفت:  بوشهر  در 
برای  پايلوتی  طرح  هم  مايع  سوخت 
اولین بار در استان و كشور شروع كرديم 
استاندارد  لحاظ  به  جايگاه ها  آن  در  كه 
الزم،  برايمنی  عالوه  تا  می شود  بررسی 
شبهه ای در میزان سوختی كه در اختیار 

مردم قرار می گیرد نباشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متوسط فرزندآوری 
خانواده های ایرانی

 کمتر از دو نفر

علوم  دانشگاه  جمعیت  جوانی  مسئول 
بحران  با  ايران  گفت:  بوشهر  پزشكی 
پیری جمعیت در دهه های آينده مواجه 
اين است كه  اين مشكل  است و علت 
خانواده های  در  فرزندان  تعداد  متوسط 

ايرانی كمتر از دو فرزند است.  
سیما  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
نشستی  در  احمدزاده  بوشهر،  مركز 
زن  كاركنان  از  شماری  با حضور  كه  
ادارات در دانشگاه علوم پزشكی بوشهر 
برگزار شد گفت: اين تعداد كمتر از حد 
جايگزينی است و نسل بعد از ما قادر به 
جايگزينی نسل قبل از خود نخواهند بود 
پیر  تدريج  به  كشور  جمعیت  نتیجه  در 
میر  با مرگ و  پیری هم  می شود و سن 
بااليی همراه خواهد بود و اين افزايش 
جمعیت  كاهش  معنای  به  میر  و  مرگ 

است.
است  شده  بینی  پیش  كرد:  اضافه  وی 
اگر جمعیت و زادو ولد به همین روال 
به  كشور  جمعیت  برود  پیش  نابسامان 

نصف يا يک سوم كاهش پیدا می كند.
علوم  دانشگاه  جمعیت  جوانی  مسئول 
يک  پايین  جمعیت  كرد:  بیان  پزشكی 
آن  بودن  پذير  آسیب  معنای  به  كشور 
سیاسی،  امنیتی،  حوزه های  در  كشور 
اجتماعی و فرهنگی است و هیچ ايرانی 
نمی خواهد چنین اتفاقی برای كشورش 

رخ دهد.
از  يكی  اظهارداشت:  احمدزاده 
راهكار های دولت برای رفع اين معضل 
جوانی  و  خانواده  از  حمايت  قانون 
جمعیت و در نظر گرفتن تسهیالتی برای 
ازدواج، فرزندآوری، پیشگیری از سقط 

و درمان ناباروری است.
دانشگاه  میانساالن  سالمت  كارشناس 
علوم پزشكی بوشهر نیز گفت: غربالگری 
حائزاهمیت  بسیار  بانوان  در  بیماری ها 
است و با مراجعه به مراكز جامع سالمت 
و غربالگری سرطان هايی، چون سرطان 
بیماری های  از  كه  رحم  دهانه  و  پستان 
شايع زنان است می توان به پیشگیری يا 

درمان آن كمک كرد.
ارزيابی  با  همچنین  افزود:  تقربی  لیال 
– عروقی  قلبی  بیماری های  خطرسنجی 
در افراد میانسال و سالمند می توانید از 
بیماری های قلبی عروقی با شناسايی به 

موقع و دقیق پیشگیری كرد.

 خبر

امور آگهی های
 هفته نامه 
اتحادجنوب
09171707242
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اتحاد جنوب - زینب رنج کش: صدای جیغ 
الستیک ها  كف آسفالت سر چهار راه بازار 
توجه هر رهگذری را به خود جلب می كرد، 
پشت بندش صدای بلند مردی را می شنوم 
كه به لهجه غلیظ برازجانی آنها را مخاطب 
خود قرار داده بود و می گفت: - برای االن 
تا غروب دو نفر میخوام، برای تمیز كردن 
حیاِط چقد می گیريد؟ هنوز كالمش منعقد 
نشده بود كه بیش از ده نفر بر سرش خراب 
تمیِز  غروب  تا  گیرم  می   ۲۳۰ -آقا  شدند: 
زياد  كثیفی  شايدم  میدم،  تحويلتون  تمیز 

نباشه دونفری تا ظهر رديفش كنیم.
واج  و  هاج  مرد  میزدند،  حرفی  هركدام 
مانده بود بین آن همه كارگر افغان تبار كه 
دوره اش كرده بودند. اين وضعیت چهارراه 
كه  بود  دشتستان  مركز  برازجان  در  بازار 
است.  درآورده  هم  را  كسبه  صدای  حتی 
كمی پايین تر میدان امام خمینی )ره( همین 
قشر با همان لباس بلند و ريش های بلندتر، 
كثرتی نیز با بیل و كلنگ و يک گونی كه 
كرده  تجمع  داشتند  تراز  و  ريسمان  آن  در 
بازار  خیابان  انتهای  دقیقا  اينجا  و  بودند 
است و عبور مردم بسیار زياد، حدود ۱۵۰ 
طرف  از  بوقی  منتظر  افغانستانی  كارگر 
يک كارفرما، تا باالی ماشین بپرد و روزی 

امروزش را كاسب شود.
اول خیابان بازار را خودشان قرق كرده اند 
به  شهر  طور. چهره  همین  راهم  آن  انتهای 
طور كامل تغییر كرده است، اگر وارد بازار 
نابسامان  از وضعیت  شويم  میوه  و  بار  تره 
هر  نداشته  شاخ  افغانستانی  كار  كودكان 
هفت  از  كودكانی  زند،  می  بیرون  انسانی 
 ۱۷ يا   ۱۶ نوجوان  تا  كمتر  شايد  يا  سال 
ساله هر كدام يک فرغون به دست دارند و  
جمعیت آن ها در اين بازار و سر چهارراه 
اين  باالست،  بسیار  متكدی  عنوان  به  ها 
كودكان آنقدر به وضعیتشان رسیدگی نشده 
كه گويی عقده ای فروخورده در وجودشان 
شعله بر پا كرده است كه نمی توانند ديگر 
حتی جلوی چشم های پر از خشم شان را 

بگیرند.
هر كدام با سرعتی باور نكردنی فرغون های 
به طرفت می  را چنان  يا حتی خالی  و  پر 
آورند كه هر آن امكان می دهی چنان مورد 
مرگی  به  كه  بگیری  قرار  فرغون  آن  عتاب 
سخت دچار شوی، از دست فروش هايشان 

كه ديگر نگويیم بهتر است.

كارگران  همان  ولنگاری  از  بخواهیم  اگر 
باور  است  بحثی  خودش  هم  بگويیم 

نكردنی... صبح پنج شنبه ۲۸ مهر ماه موقع 
چراغ قرمز وقتی زن از چهار راه عبور می 
كرد مردی الغر اندام با لباس خاكستری و 
ريشی نامرتب به او متلكی انداخت كه تمام 
وجودش لبريز از تهوع شد زن سرش را به 
زير انداخت و هیچ نگفت، شايد ترسید از 

عاقبت عمل آن جوان.
نوامیس  مزاحمت  و  اتفاقات  قبیل  اين  از 
جای  هر  يا  و  برازجان  در  تعدد  به  مردم 
اما  است  داده  رخ  مهاجران  توسط  ديگر 
آن  به  واقعه  يک  حدوث  از  پس  كه  اين 
از  رسیدگی شود می شود نوش دارو پس 
مرگ سهراب، حكايت گزارش تكدی گران 
از  هیچ خبری  اكنون  كه  بود  اتباع خارجه 
نشد  كه  وضعیتشان  ساماندهی  يا  و  بهبود 
هیچ اكنون خیابان بیمارستان، بازار روز، سر 

چهارراه بازار و يا ابتدای روستای بنداروز 
و  شده  بیشتر  و  بیشتر  روز  هر  تعدادشان 

خبری از ساماندهی نیست.
وقتی صبح يک روز گرم تابستانی بیش از 
۲۰۰ كارگر افغان تبار بر سر چهارراه بازار 
تجمع كرده بودند دو ماشین نیروی انتظامی 
با سرعت تمام به دنبال آنها شروع به تعقیب 
و گريز كرد، همه پا به فرار گذاشتند؛ تصور 
كنید تعدادشان آنقدر زياد بود كه زمین از 
شدت قدم هايشان در حال تكان خوردن و 
ايجاد  فقط يک حالت  اين  اما  بود  لرزيدن 
رعب بود تا آنها را متفرق كند؛ زيرا پس از 
متفرق شدنشان پلیس با وجود داشتن وسیله 
اياب و ذهاب محل را به سمت میدان امام 
بار  اتفاق  همین  و  كرد  ترک  خمینی)ره( 
اين  از  پس  شد.  تكرار  محل  آن  در  ديگر 

با فرمانده نیروی انتظامی برازجان سرهنگ 
فرهاد آراوند تماس گرفتیم و حتی در پیامی 
خود را معرفی كرديم اما تلفن خود را پاسخ 

نداد تا علت اين كار را جويا شويم.
از اين رو با توجه به بیشتر شدن تعداد اين 
پیگیری  تا  برآمديم  اين  صدد  در  كارگران 
اين  وضعیت  ساماندهی  برای  الزم  های 
شهردار  از  را  افغانستانی  مهاجر  كارگران 

برازجان جويا شويم.
با  مرتضی قدوسی در گفتگوی اختصاصی 
و  بی حد  در خصوص حضور  خبر  اتحاد 
حصر اين كارگران و ايجاد مزاحمت برخی 
از انان برای نوامیس مردم اظهار داشت: با 
توجه به اتفاق و مزاحمتی كه ظرف ده روز 
گذشته برای يک خانم رخ داده و منجر به 
درگیری نیز شده بود از همان روز با پیگیری 
معاونت سیاسی امنیتی فرمانداری دشتستان 
محلی را برای اين كارگران در نظر گرفتیم، 
كمی  عمومی  گرمابه  روی  روبه  مكان  اين 
باالتر از آتش نشانی شماره يک در فضای 
سبز نزديک به دره قرار دارد كه محل تجمع 
اتفاقات  قبیل  اين  از  تا  نیست  هم  اهالی 
پیشگیری شود. به همراه فرمانداری و نیروی 
انتظامی تمام تالشمان در اين است هر چه 
زودتر به آنجا انتقالشان دهیم و مقدمات كار 

را هم فراهم كرده ايم.
كار  كودكان  خصوص  در  قدوسی 
افغانستانی نیز افزود: برای ساماندهی بازار، 
تحويل  و  كرديم  آماده  را  دستورالعملی 
كه  هايی  دستگاه  داديم.  تامین  شورای 
و  طرح  كنند  مشاركت  بايد  طرح  اين  در 
دستورالعمل برايشان ارسال شده و نظرات 
خود را بايد ارسال كرده و بیان كنند. در اين 
مورد  نیز  اين كودكان  دستورالعمل شرايط 
های  غرفه  در  نه  است،  گرفته  قرار  توجه 
تجاری و نه در محوطه و محیط بازار نبايد 
مشغول باشند و كار كردنشان ممنوع است 
و اكنون منتظر ابالغیه شورای تامین هستیم 

تا كارمان را آغاز كنیم.
وی افزود:  در اين دستورالعمل در حدود 
۱۲ دستگاه اجرايی از جمله شبكه بهداشت، 
انتظامی،  نیروی  دادستانی،  تعزيرات، 
فرمانداری، صنعت و معدن و بازرگانی و... 
نظرات  بايد  ها  آن  هستند،  كار  اين  درگیر 
خودشان را به ما ابالغ كنند شايد آن ها هم 
يک سری مطالب كارشناسی داشته باشند تا 

به اين دستورالعمل افزوده شود.
ظرف  داشت:  اظهار  برازجان  شهردار 
چند ماه آينده اين طرح را ان شااهلل اجرا 

كرد. خواهیم 

اتحاد جنوب بررسی می کند؛

از مهاجرت تا مزاحمت
نگاهی به تبعات حضور اتباع افغانستانی، نیروهای کار و متکدیان بیگانه در برازجان 

شهردار برازجان: نیروهای کار افغانستانی ساماندهی می شوند/ کار کردن کودکان ممنوع است 

مدیرکل بیمه سالمت بوشهر:
80 درصد افراد تحت 
پوشش بیمه سالمت 

استان بوشهر رایگان بیمه 
شده اند

بوشهر  استان  سالمت  بیمه  مديركل   
پوشش  تحت  افراد  درصد   ۸۰ گفت: 
بیمه  رايگان  بوشهر  استان  بیمه سالمت 

شده اند.
اظهار  بارگاهی  داراب  مهر؛  گزارش  به 
سالمت  بیمه  هفته  مهر   ۳۰ از  داشت: 
برنامه های مختلفی در  آغاز می شود كه 

سطح استان بوشهر برگزار می شود.
 ۵۰۰ بوشهر  استان  در  كرد:  اضافه  وی 
هزار نفر از خدمات بیمه سالمت استفاده 
می كنند كه ۸۰ درصد جمعیت در قالب 
صندوق بیمه روستايی و همگانی است 

كه به صورت رايگان بیمه شده اند.
مديركل بیمه سالمت استان بوشهر يكی 
از سیاست های بیمه سالمت را پرداخت 
افزود:  و  كرد  عنوان  درمانی  هزينه های 
جوانی  قانون  از  حمايت  راستای  در 
پرداخت  ناباروری  هزينه های  جمعیت 

می شود.
وی ادامه داد: زوج های نابارور می توانند 
تعرفه  درصد   ۹۰ از  بیمه ای  پوشش  با 
دولتی و ۷۰ درصد بخش خصوصی و 

خیريه استفاده كنند.
بارگاهی با بیان اينكه افراد فاقد پوشش 
بیمه درمانی می توانند به صورت رايگان 
بگیرند  قرار  بیمه سالمت  پوشش  تحت 
بیمه ای  پوشش  فاقد  كه  افرادی  افزود: 
سامانه  به  مراجعه  با  می توانند  هستند 
دفاتر  يا  و  ايران  سالمت  بیمه  سازمان 
سالمت  بیمه  قرارداد  طرف  پیشخوان 

تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معاون بهداشت علوم پزشکی بوشهر:

مادران بوشهری
 در دوره های 

رایگان فرزندپروری 
شرکت کنند

 
 

پزشكی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
مادران  ويژه  به  والدين،  گفت:  بوشهر 
باردارشدن،  برای  تصمیم  از  قبل 
مشاوره های پیش از بارداری را دريافت 
شركت  پروری  فرزند  دوره های  در  و 

كنند.
به گزارش مهر، قاسم برجوئی فرد صبح 
سه شنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت 
داشت:  اظهار  زنان  سالمت  ملی  هفته 
سالمت  پايگاه های  در  آموزش ها  اين 
استان و در  بهداشت سطح  و خانه های 
بهداشتی  محیطی  واحدهای  همه  سطح 

استان به صورت رايگان انجام می شود.
تربیت  و  تعلیم  اينكه  به  اشاره  با  وی 
درست فرزندان و اجرای سبک زندگی 
محقق  صورتی  در  خانواده،  در  سالم 
می شود كه سواد سالمت زنان ارتقا يابد 
خود  آموزش  منظور،  همین  به  افزود: 
مراقبتی و ارتقا سواد سالمت در زنان از 
برنامه های تحول نظام سالمت در حوزه 

بهداشت است.
پزشكی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
عهده دار  زنان  اينكه  بیان  با  بوشهر 
پرورش نسل آينده هستند اظهار داشت: 
و  شخصیت  شكل گیری  دوره  مهم ترين 
تعلیم هر انسانی، دوران كودكی اوست؛ 
تربیت  و  تعلیم  مسئولیت  بیشترين  و 

كودک نیز بر عهده مادر است.
وی گفت: مادر می تواند با تعلیم صحیح 
باعث رشد، پويايی نسل آينده و اعتالی 

جامعه شود.
همه  در  اينكه  بر  تأكید  با  برجوئی فرد 
مهم  بسیار  مادر  نقش  بشری  جوامع 
در  كه  هستند  مادران  اين  گفت:  است، 
فرزند در  با  را  بیشتری  طول روز زمان 
با آموزش اصوِل كلی  ارتباط هستند و 
شكل گیری  زمینه  كودكان،  به  زندگی 
فراهم  را  فرزندانشان  در  شخصیت 

می كنند.
در  هرساله  ايران  بانوان  سالمت  هفته 
مهر(   ۳۰ تا   ۲۴( مهرماه  آخر  هفته 
برگزار می شود كه شعار امسال اين هفته 
و  سالم  خانواده  بنیان  زنان،  »سالمت 

جامعه جوان« است.

خبر
عضو هیات مدیره اتحادیه 
فناوران رایانه مطرح کرد:

افزایش 3 هزار درصدی 
vpn تقاضا برای خرید

 سعید نقوی عضو هیات مديره اتحاديه 
فناوران رايانه از افزايش ۳ هزار درصدی 
تقاضا برای خريد vpn خبر داد و گفت: 
گزارش ها نشان می دهد دامنه جستجوی 
فیلترشكن  دريافت  برای  ايرانی  كاربران 
اين  و  كرد  ثبت  را  تاريخی  ركود  يک 

تقاضا بعد از قطعی تلگرام تجربه نشد.
مديره  هیات  عضو  ايلنا؛  گزارش  به 
امكان  گفت:  رايانه  فناوران  اتحاديه 
طرح شكايت در اتحاديه های مربوطه باز 
خريد  به  نسبت  اگر  خريداران  و  است 
می توانند  نداشتند  رضايت  فیلترشكن 
شكايت  و  مراجعه  مربوطه  اتحاديه  به 
خود را ثبت كنند؛ در حال حاضر برخی 
فناوران  صنفی  واحد های  كافی نت ها، 
يارانه و خدمات موبايل اقدام به بفروش 

فیلترشكن می كنند.
سعید نقوی از افزايش ۳ هزار درصدی 
و  داد  خبر   vpn خريد  برای  تقاضا 
دامنه  می دهد  نشان  گزارش ها  افزود: 
دريافت  برای  ايرانی  كاربران  جستجوی 
ثبت  را  تاريخی  ركود  يک  فیلترشكن 
تلگرام  قطعی  از  بعد  تقاضا  اين  و  كرد 

تجربه نشد.
تقاضا  افزايش  داليل  به  اشاره  با  وی 
از  بخشی  افزود:   ،vpn خريد  برای 
ركودی  دلیل  به  سنتی  كسب وكار های 
كه در بازار آن ها ايجاد شده بود كسب 
اينستاگرام  و  واتساپ  به  را  خود  وكار 
هدايت كردند از اين رو بعد از فیلترينگ 
پلتفرم های  از  استفاده  شدن  محدود  و 
خارجی متقاضی خريد فیلترشكن شدند 
تا بتوانند فعالیت اقتصادی خود را حفظ 

و دنبال كنند.
اينكه  بیان  با  اقتصادی  فعال  اين 
تومان  هزار   ۳۰۰ تا   ۲۸۰ فیلترشكن ها 
اكانت ها  كرد:  اذعان  می رسند،  بفروش 
يكساله كه بفروش می رسند معموال كار 
بستگی  فیلترشكن  كاركرد  و  نمی كنند 
به نحوه فیلترينگ دارد و در بسیاری از 
موارد فیلترشكن ها جوابگوی نیاز فعاالن 

اقتصادی را نمی دهد.
در  شكايت  طرح  امكان  داد:  ادامه  وی 
اتحاديه های مربوطه باز است و خريداران 
رضايت  فیلترشكن  خريد  به  نسبت  اگر 
مربوطه  اتحاديه  به  می توانند  نداشتند 
مراجعه و شكايت خود را ثبت كنند؛ در 
حال حاضر برخی كافی نت ها، واحد های 
موبايل  خدمات  و  يارانه  فناوران  صنفی 

اقدام به فروش فیلترشكن می كنند.
اشاره  با  رايانه  فناوران  اتحاديه  بازرس 
انتقال  در  واتساپ  شدن  پررنگ  به 
شركت ها  گفت:  شركت ها،  داده های 
انبار ها  موجودی  قیمتی،  فنی،  اطالعات 
واتساپ  طريق  از  آنالين  به صورت  را 
ارسال می كردند كه هم اكنون اين امكان 
همچنین  است.  شده  سلب  آن ها  برای 
رونق  برای  اقتصادی  فعاالن  از  برخی 
در  فالور ها  افزايش  و  كسب وكارشان 
قابل  سرمايه گذاری  اينستاگرام  فضای 

توجهی كردند.
نقوی در پاسخ به اين پرسش آيا بعد از 
پیام رسان های  از  استفاده  كردن  محدود 
تمايل  افزايش  از  گزارشی  خارجی 
ايرانی  پلتفرم های  نصب  به  كاربران 
داشته ايد؟ گفت: پیش زمینه فكری برای 
مردم ايجاد شده است كه پیام رسان های 
داخلی چندان نمی تواند امنیت اطالعات 
بتواند  دولت  اگر  كند.  حفظ  را  آن ها 
حقوق كاربران در پلتفرم های داخلی را 
بود  امیدوار  می توان  بشناسد  به رسمیت 
كه مردم اين پیام رسان ها را نصب كنند.

اين فعال صنفی ادامه داد: يكی از شروط 
بانک ها  در  اطالعات  ثبت  زمان  در 
و  حفظ  آن ها  اطالعات  كه  است  اين 
اما  نشود،  داده  مالیاتی  امور  سازمان  به 
اطالعات  كه  كرديم  مشاهده  عمل  در 
داده  مالیاتی  امور  سازمان  به  حساب ها 
ندارم  فرآيند  اين  بر  نقدی  من  می شود 
دنیای  جای  همه  در  روال  اين  چراكه 

مرسوم و متداول است.
به گفته وی؛ تعدادی مردم، پیام رسان های 
داخلی را نصب كردند، اما اين احتمال 
فیلتر ها  رفع  صورت  در  كه  دارد  وجود 

دوباره به پلتفرم های سابق باز گردند.

خبر

  امام جمعه برازجان گفت: انتظار می رود با تالش و پیگیری 
رفع  دشتستان  در  درمانی  و  دارويی  كمبودهای  مسئوالن، 

شود.
به گزارش مهر، حجت االسالم حسن مصلح در خطبه های 
تنگاتنگی  ارتباط  برازجان اظهار داشت:  نماز جمعه  امروز 
بین رشد اقتصاد و میزان صادرات كشور وجود دارد و بايد 

حمايت ويژه ای از صادرات صورت گیرد.
اعتقاد  با  بین الملل  اقتصاد  پردازان  نظريه  كرد:  اضافه  وی 
به نقش تجارت در رشد و توسعه اقتصادی از آن به عنوان 
موتور رشد نام می برند. در دولت سیزدهم اقدامات مؤثری 
برای توسعه صادرات غیرنفتی آغاز شده و توجه خاصی به 

اين بخش معطوف است.
امام جمعه دشتستان تاكید كرد: دولت آقای رئیسی با اين 
راهبرد حیاتی به سمت كاهش وابستگی كشور به نفت خام 
و گاز رفته و رشد اقتصادی بدون تكیه بر نفت را دنبال و 

پیگیری می كند.
وی با اشاره به راهبردهای جبهه انقالب در جنگ نرم بیان 
زيادی  بسیار  اهمیت  از  نرم  جنگ  ماهیت  شناخت  كرد: 
برخوردار است. جنگ نرم خیلی خطرناک تر از جنگ سخت 
كشیده  خون  و  خاک  به  جسم ها  سخت  جنگ  در  است. 

می شود ولی روح ها پرواز می كنند و می روند به بهشت اما 
كند، جسم ها  غلبه  نكرده دشمن  اگر خدای  نرم  در جنگ 

سالم می مانند ولی روح ها می روند به قعر جهنم.
مهم  را  نرم  جنگ  عرصه  در  دشمن  نقشه  شناخت  مصلح 
پردازی  دروغ  توپخانه  هزاران  امروز  داد:  ادامه  و  دانست 
مشغول شلیک به اين ملت هستند. در فضای مجازی مواظب 
دشمن  كه  باشد  خواستان  و  باشید  دشمن  توپخانه  شلیک 
از اين فضا علیه هويت شما، موجوديت شما، نظام شما و 

انقالب شما استفاده نكند.

دروغ می گويند  بی پايه می دهند،  آمارهای  تاكید كرد:  وی 
و چهره های مورد قبول مردم را تخريب می كنند و هدفشان 
اين است كه مردم را ناامید كنند و اعتماد به نفس مردم را 

بگیرند و آينده را تاريک نشان دهد.
امام جمعه دشتستان يكی ديگر از راهبردهای مقابله با جنگ 
نرم دشمن را رهبری عنوان كرد و ادامه داد: عرصه جنگ 
نرم بصیرتی عمارگونه و استقامتی مالک اشتر وار می خواهد.

وی با اشاره به آياتی از قرآن گفت: امروز بیش از هر زمان 
معنی  به  كه  داريم  نیاز  صبر  و  حق  به  تواصی  به  ديگری 
پايداری، ايستادگی، خسته نشدن و در بن بست قرار نگرفتن 

است.
مصلح با اشاره به منويات رهبر انقالب در ديدار با نخبگان 
اضافه كرد: نخبگان دانشگاهی موجب آبروی ايران اسالمی 
است؛  استكبار  سلطه  مانع  بزرگترين  دانشگاه  و  هستند 
دانشگاهی كه سطح علمی كشور را باال می برد در حقیقت 

مانع سلطه می شود.
سم  كمبود  از  شهروندان  از  برخی  انتقاد  به  اشاره  با  وی 
اين  سطح  در  آنتی بیوتیک  و  تزريقی  سرم  و  شست وشو 
نیازهای  تأمین  برای  مسئوالن  تالش  خواستار  شهرستان 

دارويی و درمانی مردم شد.

امام جمعه برازجان:

کمبودهای دارویی و درمانی در دشتستان رفع شود

 مدير كل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: رفع 
مشكالت بنگاه های اقتصادی استان بوشهر با جديت دنبال 

می شود.
نشست  در  پنجشنبه  صبح  صفوی  مهدی  مهر،  گزارش  به 
اظهار  دير  شهرستان  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  كارگروه 
فعاالن  و  صنايع  نیازهای  و  مشكالت  به  رسیدگی  داشت: 
اقتصادی با جديت در دستور كار است و امروز مسائل ۲۰ 

بنگاه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
زمینه  در  اقتصادی  بنگاه  چند  مشكالت  و  مسائل  به  وی 
صنعت، معدن، تجارت و… اشاره كرد و افزود: اين بنگاه ها 
پیشرفت  روند  در  تسريع  برای  ساختی  زير  بخش های  در 
و  تولید  واحدهای  اندازی  راه  و  تكمیل  و  طرح ها  فیزيكی 

ديگر موارد دچار مشكالت متعددی هستند.
بیان  بوشهر  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  كل  مدير 
و  اجرايی  دستگاه های  مديران  حضور  در  مسائل  اين  كرد: 
بانک های عامل به صورت رو در رو با دستور مستقیم معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر مورد بررسی و 
تصمیم گیری نهايی جهت تعیین مصوبه مربوطه قرار گرفت.

جداگانه  صورت  به  را  كارها  دستور  از  يک  هر  وی 
با  و  داده  قرار  دقیق  كارشناسی  و  بررسی  مورد 
مديران  از  جاری  مقررات  و  قوانین  گرفتن  نظر  در 
حل  نسبت  تا  خواست  مربوطه  اجرايی  دستگاه های 
طرح های  توسعه  و  ايجاد  و  كنندگان  تولید  مشكالت 
لحاظ  بیشتر  مساعدت  و  همكاری  گذاران  سرمايه 
كارها  و  كسب  توسعه  برای  متقاضیان  انگیزه  تا  كنند 

شود. بیشتر  اقتصادی  رونق  و 
كنون  تا  جاری  سال  ابتدای  از  كرد:  نشان  خاطر  صفوی 
بنگاه های  مشكالت  رفع  راستای  در  متعددی  مصوبات 
در  و  ثابت  سرمايه  تأمین  پیگیری  شامل  استان  اقتصادی 
بدهی  امهال  راكد،  تولیدی  واحدهای  اندازی  راه  گردش، 
معوق بانكی، پیگیری اعطای تسهیالت، تأمین تجهیزات و 
مواد اولیه، تكمیل زير ساخت های الزم نظیر تأمین آب و 
برق و گاز، معافیت های مالیاتی، رفع مشكل زيست محیطی، 
رفع مشكالت ارزی و ساير موارد از طريق جلسات كارگروه 
تسهیل مصوب و جهت اجرا به دستگاه های اجرايی ابالغ 

شده است.

مدیرکل صمت بوشهر:

رفع مشکالت بنگاه های اقتصادی استان بوشهر با جدیت دنبال می شود

آخرین اخبار ایران و استان 
بوشهر در  پایگاه خبری 

تحلیلی

 اتحادخبر
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مدیرکل ورزش و جوانان بوشهر:
کنگره شهدای

 ورزشکار استان بوشهر 
برگزار می شود

 

مديركل ورزش و جوانان استان بوشهر 
استان  ورزشكار  شهدای  كنگره  گفت: 

بوشهر در هفته بسیج برگزار می شود.
احمدی  صالح  كمال  مهر،  گزارش  به 
ورزشكاران  ديدار  در  سه شنبه  صبح 
داشت:  اظهار  بوشهر  جمعه  امام  با 
رويدادهای  تمامی  فرهنگی  حوزه  در 
ورزشی با نام شهدا و مكان های ورزشی 

مزين شده است.
قرار  بسیج  هفته  در  كرد:  اضافه  وی 
است كنگره شهدای ورزشكار در استان 

بوشهر برگزار شود.
جوانان  و  ورزش  كل  اداره  سرپرست 
استان بوشهر بیان كرد: در حوزه جوانان 
دستور  به  ازدواج  سامانه  كمیته  قرار 
كشور  استان های  در  جمهور  رياست 
به رياست استانداران كشور راه اندازی 

شود.
صالح احمدی به تسهیالت ازدواج اشاره 
تسهیالت  پرداخت  در  افزود:  و  كرد 
بوشهر در جايگاه  استان  امسال  ازدواج 

ششم كشور قرار گرفت.
نیز  روستايی  خانه   ۴۵ داد:  ادامه  وی 
در مناطق كم برخوردار تجهیز شدند و 
در بعد ورزش قهرمانی نیز ورزشكاران 
رنگارنگ  مدال  چندين  به  موفق  استان 

شدند.
جوانان  و  ورزش  كل  اداره  سرپرست 
فوتبال  بعد  در  افزود:  بوشهر  استان 
احیا  ايران جوان  و  شاهین  تیم های  نیاز 

خواهند شد.
ــــــــــــــــــــــــــــ

این صمیمی 
همچنان سرحال 
و تشنه گرفتن جام

 

حاشیه  بدون  اما  زودهنگام  خداحافظی 
بوشهری  دروازبان  صمیمی  رضا  علی 
صورت  حالی  در  فوتسال  ملی  تیم 
تا  حداقل  توانست  می  او  كه  گرفت 
جام جهانی بعدی درون دروازه تیم ملی 

ايران بازی كند …
فوتبال  تخصصی  پايگاه  گزارش  به 
وحید  عجیب  تكانی  خانه  بوشهر، 
ملی  تیم  جديد  سرمربی  شمسايی 
را  نامداری  های  ستاره  كه  فوتسال 
شد  باعث  كرد  گیری  كناره  به  مجبور 
به  را  ،بازی  كويت  فینال  در  ايران  تا 
رقیب سنتی يعنی ژاپن واگذار كند اين 
در حالی است كه با مصاحبه هايی كه 
دادند  انجام  فوتسال  پیشكسوتان  برحی 
جايی  كه  گلرهايی  شدند  مشخص 
صمیمی  راهی بازی های آسیايی شده 
و  نداشتند  هم  كمی  سن  چندان  بودند 
كوچكتر  سال  چهار  الی  سه  نهايت  در 

بودند!
مس  بوشهری  و  پرافتخار  گلر 
تیمش  همراه  به  فصل  اين  سونگون 
را  لیگ  بازی  نه  از  بازی  يک  تنها 
برگزار  بازی  نه  در  و  كرده  واگذار 
برتر  لیگ  اول  تیم  از  يكی  شده 
فوتسال است كه كمترين گل خورده 

اند. داشته  را 
تبريز  سونگون  مس  باشگاه  كاپیتان 
قهرمانی  كسب  برای  انگیزه  با  همچنان 
تیمش  برای  مهم  چهره  يک  برتر  لیگ 
لقب گرفته كه شايد اگر شمسايی با او 
مهربان تر می بود علی رضا همچنان می 
توانست درون دروازه تیم ملی فوتسال 

ايران حضور داشته باشد!

خبر
پیمایش آبشار دم 

اسبی _کوهمره سرخی 
فارس توسط باشگاه 

کوهنوردی شاهین دژ 
برازجان

باشگاه شاهین دژ برازجان پنجشنبه ۲۱ 
مهرماه سفر پیمايشی خود را از برازجان 
استان  سرخی  كوهمره  منطقه  سمت  به 
از  پس  گروه  اين  كردند.  آغاز  فارس 
رسیدن به روستای كره بس و استراحت 
در خانه يكی از اهالی روستا صبح روز 
بعد مورخ ۲۲مهرماه در هوای نسبتا سرد 
از  را  پیمايش خود  باد  همراه وزش  به 

سرگرفت.
به گزارش روابط عمومی باشگاه شاهین 
دژ برازجان؛ با گذشتن از كنار باغ های 
انار و دره ابتدای مسیر ،تیم وارد شیب 
های تند و سنگین و پوشیده از درختان 
بلوط شده كه با نظم و گام های آرام و 
به  با كمی دست  نقاط مسیر  در بعضی 
سنگ شدن و نیز عبور از میان درختان 
جنگلی ساعت هشت صبح به آبشار دم 
با همان  بعد  نیم ساعت  اسبی رسیدند، 

نظم اولیه به روستا برگشتند.
فاصله برازجان تا كوهمره سرخی حدودا 
چهار ساعت است و اين آبشار يكی از 
استان  گردشگری  های  جاذبه  زيباترين 
كیلومتری جنوب  در ۵۰  و  بوده  فارس 
سرخی  كوهمره  دارد.  قرار  شیراز  شهر 
میانه  در  جنگلی  و  كوهستانی  منطقه ای 
سه شهر شیراز، كازرون و فیروزآباد كه 
به  زاگرس  جبال  جنوبی  شاخه  آخرين 

شمار می رود قرار گرفته است.
اسامی اعضای شركت در برنامه:۱ـ مختار 
رضا  برنامه(۲ـ  )سرپرست  نژاد  هادی 
ملكمی)راهنما(۳ـ وحید حسینی)سرقدم( 
۴ـ  محمد حسینی)عقب دار( ۵ـ  زهرا 
تقی رضوی  ۶ـ  بانوان(  )مسئول  تیباش 
)عكاس( ۷ـ فاطمه احمدزاده ۸ـ طلعت 
زهرا  ۱۰ـ  افسانه صحراكار  ۹ـ  مهدوی 
پهلوان  رزمجو ۱۱ـ رويا رحمتی ۱۲ـ  
وفا  عباس  ۱۴ـ  رحمتی  ستايش  ۱۳ـ 
۱۶ـ   عشری  اثنی  حسن  ۱۵ـ  سرشت 
عبداهلل بحرالعلوم۱۷ـ اكبر عبداللهی۱۸ـ 
حسین شیخی فرد۱۹ـ  امیر صفايی۲۰ـ 

مظاهر تمیمی ۲۲ـ روح اهلل جوكار
ــــــــــــــــــــــــــــ
المپیاد ورزشی درون 
مدرسه ای در استان 

بوشهر آغاز شد
 

المپیاد ورزشی دورن مدرسه ای پس از 
توقف ۲ ساله به علت شیوع كرونا، روز 
هزار   ۲۵۰ مشاركت  با  گذشته  سه شنبه 
دانش آموز در ۲ هزار آموزشگاه استان 

بوشهر از آغاز شد.
و  آموزش  مديركل  ايرنا،  گزارش  به 
نمادين  آيین  در  بوشهر  استان  پرورش 
هفتمین  آغاز  و  ورزش  زنگ  نواختن 
المپیاد ورزشی در مدرسه ابتدايی پسرانه 
شهید عاشوری بوشهر گفت:  در كنار ۴۰۰ 
دبیر درس تربیت بدنی، معاونان پرورشی و 
تربیت بدنی و همه آموزگارانابتدايی استان 
مهارت های  آموزشی  دوره  نیز  بوشهر 
عمومی تربیت بدنی را گذراندند و تالش 
شده تا هیچ دانش آموزی در استان فاقد 

مربی درس تربیت بدنی نباشد.
علی موحدی اظهار كرد: المپیاد ورزشی 
درون مدرسه ای به عنوان رويدادی مهم 
و تاثیر گذار در سالمت و نشاط دانش 
آموزان به شمار می رود كه بايد در همه 
مدرسه ها به صورت جدی برگزار شود.

فعالیت های  همه  شد:  يادآور  وی 
ورزشی، ورزش صبحگاهی، حیاط پويا، 
در  كه  ورزشی  جشنواره های  و  المپیاد 
مدرسه ها انجام می شود برای دست يابی 

دانش آموزان به سواد حركتی است.
ورزشی  المپیادهای  برگزاری  موحدی، 
درون مدرسه ای را شناسايی و كشف 
آموزان  دانش  بالقوه  استعدادهای 
آنها  هدايت  و  ورزشی  رشته های  در 
سطح  افزايش  مختلف،  دوره های  در 
و  انگیزه  ايجاد  جسمانی،  آمادگی 
به  دانش آموزان  گرايش  افزايش 
آنان،  بین  در  نشاط  و  شادابی  مدرسه، 
توسعه  اسالمی،  و  ملی  هويت  تقويت 
ورزش همگانی و مشاركت پذيری همه 
جمله  از  اولیا  و  معلمان  دانش آموزان، 
ورزشی  المپیاد  هدف های  مهمترين 

درون مدرسه ای عنوان كرد.

 خبر

پیگیری های  با  گفت:  بوشهر  استان  جودو  هیات  رئیس   
صورت گرفته میزبانی مسابقات جودو جوانان كشور به اين 

استان واگذار شد.
افزود:  ايرنا  با  گو  و  گفت  در  پنجشنبه  روز  جمالی  ياسر 
میزبانی سالن ۲ هزار  به  تا ۴ آذرماه  ياد شده ۲  مسابقات 

نفری فجر بوشهر برگزار خواهد شد.
وی بیان كرد: اين رقابت ها در هشت وزن و با حضور۳۲ 

تیم از استان  های مختلف كشور برگزار خواهد شد.
جودوكار   ۳۰۰ حضور  به  توجه  با  داد:  ادامه  جمالی   
اين  تا  است  اين  بر  سعی  كشور  مختلف  استان های  از 
برای  سفیری  خود  شهر  به  بازگشت  از  پس  ورزشكاران 

معرفی فرهنگ غنی هر چه بیشتر استان بوشهر باشند.
وی اضافه كرد: در مسابقات جودو جوانان كشور همچنین 
نادر مهدوی به عنوان شهید شاخص استان بوشهر در نبرد 

مستقیم با آمريكا برای جودوكاران معرفی خواهد شد.
رئیس هیات جودو استان بوشهر گفت: با توجه به پخش اين 
رويداد از شبكه  سراسری ورزش فعاالن اقتصادی می توانند 
برای  ورزشی  رويداد  اين  در  استان  از  حمايت  بر  عالوه 

معرفی بیشتر حوزه كاری خود برنامه ريزی كنند.
جمالی افزود: در روز دوم مسابقات جودو جوانان كشور 

در بوشهر مجمع سالیانه هیات جودو استان با حضور رئیس 
فدراسیون برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: به منظور حضور مقتدرانه نماينده استان در 
مسابقات جودو جوانان كشور اردوهای متنوعی به میزبانی 
استان های تهران، خراسان رضوی و گلستان شركت می كنند.

جمالی اظهار كرد: برگزاری رقابت های كشوری به میزبانی 
تجارب   افزايش  برای  ارزشمندی  فرصت  بوشهر  استان 
بهینه  اين فرصت  از  بايد  جودوكاران هم استانی است كه 

نهايت استفاده صورت گیرد.
رئیس هیات جودو استان بوشهر گفت: با وجود جايگاه ويژه 

رشته جودو در بین ورزش های رزمی هنوز در استان بوشهر 
بخوبی معرفی و نهادينه نشده است كه برگزاری مسابقات 

جودو جوانان فرصت مناسبی برای تحقق اين مهم است.
المپیک دارد كه با  جمالی يادآورشد: اين رشته ۱۴ طالی 
توجه به اين ظرفیت بايد با برگزاری رويدادهای كشوری 
انگیزه الزم را در نوجوانان و جوانان برای فعالیت در اين 

رشته ايجاد كرد.
وی افزود: استان بوشهر برای میزبانی رشته جودو از لحاظ 
زيرساخت امكانات بسیار خوبی دارد كه با توجه به آب و 
برای  نیمه دوم سال آمادگی الزم  هوای مطلوب استان در 

میزبانی رقابت های مختلف برخوردار است.
كرد:  اظهار  خود  از صحبت های  ديگری  بخش  در  جمالی 
شهرستان های دشتی و دير ۲ شهرستان غیرفعال استان بوشهر 
در رشته جودو هستند كه با تامین مربیان مجرب و عالقه مند  

تا پايان سال فعال اين رشته فعال خواهد شد
وی يادآور شد: اكنون شمار جودوكاران سازمان يافته استان 
بوشهر ۹۴۰ نفر است كه عمده آن را آقايان تشكیل می دهند.

برای  نیز  زيرساخت ها  توسعه  بحث  در  داد:  ادامه  جمالی 
منطقه ۲ شهر بوشهر و شهر گناوه نیز با تامین زمین آمادگی 

الزم برای راه اندازی خانه جودو وجود دارد.

میزبانی مسابقات جودو جوانان کشور به بوشهر رسید

صبح روز چهارشنبه ۲۰ مهرماه ۴۰۱ آيین تكريم و معارفه 
شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  سرپرست  و  رئیس 

برگزار شد. دشتستان 
در اين جلسه كه با حضور حضرت حجت االسالم مصلح 
دشتستان،  شهرستان  فرماندار  بنافی  برازجان،  جمعه  امام 
كمال صالح احمدی سرپرست اداره كل ورزش و جوانان 
هیات  رئیس  اسماعیلی  برازجان،  قدوسی شهردار  استان، 
لیگ  داور  فرد  زاهدی  استان،  روستايی  های  ورزش 
شكل  ورزشی  های  باشگاه  نمايندگان  و  فوتبال  برتری 

گرفته بود از زحمات علی محمد كمارج حاجی تقدير و 
محمد حسین پور به عنوان سرپرست جديد اداره ورزش 

و جوانان شهرستان دشتستان معرفی شد.
ورزشی  كامال«  ای  سابقه  با  حاجی  كمارج  محمد  علی 
و  ورزش  اداره  مسئولیت   ۱۳۹۵ سال  ماه  آبان  اوائل  از 

جوانان را بر عهده داشت.
محمد حسین پور سرپرست جديد اداره ورزش و جوانان 
شهرستان  اداره  بازرسی  مسئولیت  اين،  از  قبل  دشتستان 

را بر عهده داشت . 

سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان دشتستان معرفی شد

مهدی طارمی بازيكن ايرانی پورتو توانست عنوان بهترين مهاجم ماه سپتامبر لیگ برتر 
پرتغال را به دست بیاورد.

به گزارش ورزش سه؛ عملكرد خوب مهدی طارمی در لیگ برتر پرتغال و موفقیت های 
او با پورتو، ادامه دارد. در شرايطی كه اين بازيكن ايرانی و تیمش بايد سه روز ديگر 
با دريافت  او  بروند،  بنفیكا  به مصاف  از هفته دهم  العاده حساس  در مسابقه ای فوق 

جايزه ويژه ای، روحیه خود را افزايش يافته تر می بیند.
در نظرسنجی ماهانه كه میان سرمربیان تمام تیم های لیگ برتر پرتغال برگزار می شود، 
دست  به  سپتامبر  ماه  مهاجم  بهترين  عنوان  دريافت  برای  را  آنها  نظر  توانست  طارمی 

بیاورد.
ايرانی اف سی پورتو ۲۵.۴ درصد آرا را به خود اختصاص داد و  مهاجم ملی پوش 
رقیب هايش فران ناوارو )۱۳.۴۹ درصد( از ژيل ويسنته و ويتینیا )۱۱.۱۱ درصد( از 

براگا را پشت سر گذاشت.
طارمی در بازی با ژيل ويسنته )پیروزی ۲-۰(، چاوس )پیروزی ۳-۰( و استوريل پرايا 
بهترين  تا بدين ترتیب عنوان  به ثمر رساند و ۲ پاس گل داد  )تساوی ۱-۱( سه گل 

مهاجم ماه را از آن خود كند.

کوالک جدید طارمی در پرتغال

بر  گفت:  بوشهر  استان  همگانی  ورزش   هیات  رئیس 
در  استان  اين  مردم  اخیر،  سال  چند  آمارهای  اساس 
انجام شده  اقدامات  با  اما  بودند،  كشور كم تحرک ترين 
در يكسال گذشته، جايگاه اين استان ۱۰ پله ارتقا يافته 

است.
در گفت وگو  روز چهارشنبه  فرد  زاهدی   محمدحسین 
با ايرنا اعالم كرد: با فعالیت های صورت گرفته و جلب 
مشاركت مردم، جايگاه استان بوشهر در ورزش همگانی 

از ۳۱ به ۲۱ كشور ارتقا يافته است.
ورزشی  رويدادهای  و  پويش ها  در  افزود: حضور  وی 
لیک  تندرستی،  لیگ  برگزاری  مانند  فدراسیون همگانی 
يوگا و ايران تندرست و كسب رتبه های اول تا چهارم 
هیات  جايگاه  تا  شد  سبب  رويدادها  اين  در  كشوری 
باال  به ۹ كشوری  از ۱۷  بوشهر  استان  ورزش  همگانی 

بیايد.
كرد:  اظهار  بوشهر  استان  همگانی  هیات ورزش  رئیس 
بايد همه دستگاه های اجرايی استان برای  با اين وجود 
ورزشی  امكانات  و  فضا  ورزش ،  به  بخشیدن  عمومیت 

خود را در اختیار مردم قرار دهند.

زاهدی فرد: آموزش و پرورش، دانشگاه های فرهنگیان و 
پیام نور، اداره كل زندان ها، نیروی انتظامی و شهرداری ها 
در هدايت جامعه مخاطب به سمت ورزش همگانی در 

يكسال گذشته همكاری خوبی داشتند.
وی گفت: با اينكه همه اقشار و گروه های سنی جامعه 
اكنون  اما  می روند  شمار  به  همگانی  ورزش  هدف 
بیشترين تمركز را بر دانش آموزان داريم چرا كه در سه 
سال گذشته به دنبال مجازی شدن آموزش، بسیاری از 
آنها همان تحرک حداقلی مدرسه را هم نداشته اند و آمار 

چاقی مفرط در میان آنها افزايش يافته است.

زاهدی فرد اضافه كرد: از سوی ديگر اكر موفق شويم 
گروهی از دانش آموزان را به سوی ورزش جذب كنیم، 
هم  آنها  همساالن  ديگر  گسترده تر  جذب  برای  زمینه 

فراهم شده است.
اشاره  با  بوشهر  استان  همگانی  ورزش  هیات  رئیس 
هوا  بهبود  با  افزود:  استان،  اين  آب وهوايی  شرايط  به 
برنامه های ورزش  همگانی از روزهای پیش رو به صورت 
مداوم آغاز می شود و فعالیت بانوان در اين طرح ها به 

طور ويژه ديده شده است.
وی عنوان كرد: در ابتدا هر هفته يک روز ورزش همگانی 
ويژه بانوان در مكان های عمومی برگزار و تالش می شود 
به هفته ای چهار روز افزايش يابد و در اين راستا فردا 

نخستین برنامه در پالژ بانوان برگزار می شود.
زاهدی فرد ادامه داد: به مناسبت هفته تربیت بدنی جمعه 
محل  از  بوشهر  ساحل  در  خانوادگی  روی  پیاده  صبح 
در  نیز  ظهر  از  بعد  و  برگزار  تشريفات  میدان  تا  شورا 
شهرک نیايش جشنواره ورزش های خیابانی برپا می شود.

وی اضافه كرد: رويدادهای مشابه در همه شهرستان های 
استان بوشهر نیز برگزار خواهد شد.

رتبه مردم بوشهر در میزان تحرک بدنی ۱۰ پله بهبود یافت

حضور ايمان رزاقی راد در تیم پارس جنوبی جم به روزهای 
آخر خود رسیده است.

به گزارش اف سی پارس جم ؛ تیم فوتبال پارس جنوبی 
جم در هفته نهم لیگ يک مقابل استقالل خوزستان ۳ بر ۱ 

شكست خورد.
با  راد  رزاقی  ايمان  هدايت  تحت  شهر جم  پوشان  طاليی 
وجود در اختیار داشتن تمامی امكانات از پیش فصل تا االن 
همراه با برگزاری بازيهای دوستانه فراوان و ۲ ، ۳ اردو در 

حال حاضر با ۱۲ امتیاز در مكان ۱۱ام جدول قرار دارد.
رزاقی راد در ابتدا اعالم كرد بايد تا هفته پنجم صبر كرد و 

بعد در خصوص صعود به لیگ برتر صحبت نمود.
در حالیكه پارس جنوبی جم با توجه به تعداد بازيهای انجام 

داده در پیش فصل و درون فصل بايد يكی از هماهنگ ترين 
تیم های فصل باشد اما هیچگونه هماهنگی و برنامه ای در 
اين تیم ديده نشده و رزاقی راد هیچ وقت باخت و ناكامی 
تیمش را گردن نگرفت و بیشتر به از دست دادن موقعیت ها 

، بدشانسی و مصدومیت بازيكنان ربط داد.
داليلی  ضعیف  كادرفنی  حضور  و  تاكتیک  نداشتن  قطعا 

آشكار و واضح برای عدم نتیجه گیری مناسب می باشد.
بازيها  نمايش و عملكرد خوبی در  اگر پارسی ها  چه بسا 
داشتند اما به نتیجه مناسب ختم نمیشد هواداران تا اين حد 

از وضعیت تیم شاكی نبودند.
اكنون با توجه به كسب ۱۲ امتیاز از ۲۷ امتیاز ممكن در ۹ 
بتوان گفت حضور  بازی توسط پارس جنوبی جم ، شايد 

رزاقی راد در جمع نماينده جم به آخر خط رسیده است

پارس جنوبی و رزاقی راد در آخر خط؟

افقی:افقی:
۱-از شهرهای كرمان كه با حذف حرف اول آن نام يک غذای ايرانی بدست  می آيد- مخلوط آب و سیمان

۲-كشور خودمان – از غذاهای سنتی ايرانی ۳ –نابود –مورد ظلم واقع شده ۴ – پوششی برای بام خانه – نقد كننده ۵ –عدد 
اول –پول ژاپن ۶ – كشتن شتر – مادر عربی ۷ – حرارات باالی بدن ۸ – از اشكال هندسی – گرانی ۹ –بندری در فرانسه 

–– دشمن درخت – عضوی در بدن ۱۰ – دور دهان – سپس – پرچم و لوا ۱۱ 
دريچه ای در قلب – حیوانی وحشی ۱۲ –سیاره ناهید- از مركبات پر مصرف

عمودی
۱-از آثار محمدعلی جمالزاده – مكیدن چیزی ۲- از رنگها- بخشی از زمان ۳ –

دارای شیب تند – چراغ آويز ۴ –ناموزون و بی اهنگ – نوعی نوشته ادبی – راه 
كوتاه ۵ – از ما بهتران – حرف همراهی ۶ –من و تو  -بهانه جويی و اهمال ۷-مسئول 
نظم در مدرسه – ناپسند ۸ – گرفتن از هوا – پیچیدگی ۹ – از گلها – امر به رفتن ۱۰ 
–واحد غیر رسمی پول ايران – گردشگر ۱۱ –غوزه پنبه – نیكوكاران ۱۲ –كلیسای 

معروف پاريس -موچین
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از شهرهای کرمان که با حذف حرف اول آن -1
مخلوط آب و  -نام یک غذای ایرانی بدست  می آید

 سیمان

– 3از غذاهای سنتی ایرانی  –کشور خودمان -2
پوششی برای بام  – 4مورد ظلم واقع شده –نابود 
 – 6پول ژاپن –عدد اول – 5نقد کننده  –خانه 

حرارات باالی بدن  – 7مادر عربی  – کشتن شتر
بندری در – 9گرانی  –از اشکال هندسی  – 8

 – 11عضوی در بدن  – دشمن درخت –فرانسه 
دریچه ای – 11پرچم و لوا  – سپس –دور دهان 

از  -سیاره ناهید– 12ی وحشی حیوان –در قلب 
 مرکبات پر مصرف

 عمودی

 -2 چیزی مکیدن –از آثار محمدعلی جمالزاده -1
 –دارای شیب تند – 3بخشی از زمان  -از رنگها

نوعی  –ناموزون و بی اهنگ – 4چراغ آویز 
 – از ما بهتران – 5 راه کوتاه –نوشته ادبی 

بهانه جویی و - من و تو – 6حرف همراهی 
 – 8ناپسند  –مسئول نظم در مدرسه -7اهمال 

امر به  –از گلها  – 9پیچیدگی  –گرفتن از هوا 
 –واحد غیر رسمی پول ایران – 11 رفتن

– 12نیکوکاران  –غوزه پنبه – 11گردشگر 
 موچین-کلیسای معروف پاریس 
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ـ اتحاد جنوب در انتخاب، ویرایش و کوتاه کردن مطالب رسیده آزاد می باشد.
 ـ مقاالت با امضاء اشخاص مختلف لزوما بیانگر نظرات نشریه نیست و دیدگاه های نشریه صرفا در ستون 

سر مقاله منعکس می گردد.
ـ مطالب رسیده به هیچ وجه مسترد نمی شود.

ـ در صورت ایمیل مقاله و یا مطلبی به پست الکترونیکی نشریه حتما مراتب را به دفتر نشریه اطالع دهید.

ديار  كهن  آبادانی  و  توسعه  گفت:  سعدآباد  شهردار  اتحادجنوب: 
در  اينجانب  های  برنامه  و  اهداف  از  مختلف  جهات  در  سعدآباد 
مجموعه  بلند  همت  با  كنیم  می  تالش  انشاهلل  و  است  شهرداری 
با  نواز  زيبا و چشم  و همراهی شهروندان عزيز شهری  شهرداری 

قابلیت گردشگری و توريستی بسازيم.
شهردار سعدآباد در گفتگو با اتحادجنوب با اشاره به اجرای پروژه 
های عمران شهری و نقش آن در زندگی شهروندان اظهار داشت: 
برنامه  های  محیط  طراحی  شهرها،  گیری  شكل  داليل  از  يكی 
ريزی شده و مطلوب برای ساكنان آن بوده و مسئوالن شهری بايد 
تالش كنند با اجرای پروژه های مختلف و اساسی رفاه و آسايش 

شهروندان را فراهم سازند.
و  ها  تعداد طرح  افزود:هر چه  محمدی  عبدالرحمن  سید  مهندس 
پروژه های عمران شهری بیشتر و با كیفیت مناسب تر باشد افزايش 
رضايتمندی مردم را بدنبال خواهد داشت و امید به زندگی را در 

آنها ارتقا خواهد داد.
وی بیان داشت: شهرها مركز مهم اتفاقات، انواع تعامالت و مناسبات 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی هستند و مديريت شهری و 
در راس آن شهرداريها در فرايند تحول و توسعه شهری نه فقط در 
ابعاد اقتصادی و عمرانی آن نقش و جايگاه ويژه ای دارند و بايد با 
تغییر و تحوالت پرشتاب اجتماعی و فرهنگی ، برای پاسخگويی به 

مطالبات فزاينده تمهیدات الزم را فراهم آورند
بايد  اينكه  و  مشكالت  انبوه  به  توجه  با  افزود:  سعدآباد  شهردار 
خدمت رسانی به مردم سرعت می گرفت جلسات متعدد و فوری 
در روزهای اول حضور در شهرداری با مديران واحدهای مختلف 
در شهرداری  تا ۱۲ شب  از ۶ صبح  شهرداری گذاشتم و شخصا 

حضور داشته و نظارت می كردم كه اين روند تاكنون ادامه دارد.
مهندس محمدی بیان داشت:ماشین آالت معیوب را تعمیر كرديم و 

اكنون تمامی ماشین آالت شهرداری آماده فعالیت هستند.
شهردار سعدآباد توسعه فضای سبز شهری را از اولويت های خود 
عنوان كرد و ابراز داشت:معتقدم فضای سبز تاثیر بسیار زيادی در 
به زندگی و آسايش روحی و روانی شهروندان دارد  امید  ارتقای 
و از اين جهت با انتخاب پیمانكارانی تحت نظارت واحد فضای 
مهم  بخش  اين  به  ای  دوباره  رونق  كرديم  تالش  شهرداری،  سبز 
شهر بدهیم و در حال حاضر تقسیم كار صورت گرفته و پیمانكاران 
اقدامات خود در راستای نگهداری و توسعه فضای سبز را انجام 

می دهند.

در دوماه اخیر ۱۰ كوچه شهر را زيرسازی و اسفالت كرديم و ۲۰ 
كوچه ديگر درحال انجام هست و به امید خدا كاری بزرگ و قابل 
تا  آسفالت  نهضت  انشااهلل  كه  ايم  كرده  گذاری  هدف  را  توجهی 

آخرين كوچه خاكی شهر به روند خود ادامه خواهد داد.
معابر  از  مربع  متر  از ۶۰۰  بیش  اين مدت  وی خاطرنشان كرد:در 

سطح شهر را لكه گیری كرده ايم.

شهردار سعدآباد با اشاره به ساماندهی تفرجگاه ساحلی شهر ابراز 
داشت:تفرجگاه ساحلی سعدآباد با توجه به موقعیت منحصر بفردش 

از  دارد  كه  طبیعی  زيبای  انداز  چشم  و  رودخانه  با  همجواری  و 
ساماندهی  به  احتیاج  كه  است  بوشهر  استان  های  پارک  زيباترين 

اصولی دارد.

پیمانكاران  و  كارشناسان  با  هايی  افزود:صحبت  محمدی  مهندس 
مختلف جهت ساماندهی تفرجگاه ساحلی و درياچه و شهر بازی 
نوروز  ايام  از  قبل  و  جاری  سال  پايان  تا  انشاهلل  و  ايم  داشته  آن 

ساماندهی و بهسازی آن انجام می شود
مدرن  بازی  شهر  ايجاد  شامل  ساماندهی  كرد:اين  خاطرنشان  وی 
درياچه  اطراف  نواز  چشم  های  فواره  ايجاد  و  زيبا،نورپردازی  و 
و همچنین تغییرات اساسی در سطح فضای سبز و اماكن مختلف 

موجود در پارک می شود.
شهردار سعدآباد افزود:برنامه های خوبی جهت استقبال از مسافران 
نوروزی و شهروندان عزيز داريم و ايجاد غرفه های نمايشگاهی و 
مهیا نمودن تفرجگاه ساحلی و اجرای برنامه های شاد و متنوع در 
ايام نوروز از جمله اين برنامه هاست و انشاهلل نوروزی باشكوه برای 

مردم و مسافران رقم خواهیم زد
ابن  علی  حضرت  پل  بهسازی  و  ساماندهی  به  همچنین  محمدی 
ابی طالب)ع( اشاره كرد و افزود:اين پل به شكل اصولی و مدرن 

بهسازی خواهد شد و با نورپردازی جلوه ديگری خواهد يافت.
مهندس محمدی از انتقال بیش از ۸۲۰ تن نخاله ساختمانی به بیرون 
شهر خبر داد و افزود: در مرحله اول طرح و طی يكماه گذشته بیش 
از ۸۲۰ تن نخاله ساختمانی از سطح شهر جمع آوری و به بیرون از 

شهر انتقال داده شد.

وی با اشاره به نقش نخاله های ساختمانی در نازيبا شدن سیمای 
عمومی شهر اظهار داشت: رشد جمعیت و توسعه روز افزون جوامع 
بشری نیاز به ساخت و ساز و توسعه اماكن را افزايش داده است كه 
تولید نخاله ساختمانی نیز در اين روند غیر قابل انكار است و عدم 
جمع آوری به موقع آن می تواند بر زيبايی شهر تاثیر منفی بگذارد.

های  نخاله  آوری  جمع  داشت:ضرورت  بیان  سعدآباد  شهردار 
ساختمانی از سطح شهر ما را بر آن داشت تا اجرای طرحی در اين 
راستا را در دستور كار قرار دهیم كه بحمدهلل مرحله اول آن با جمع 

آوری بیش از ۸۲۰ تن نخاله و انتقال آن به بیرون شهر انجام شد.
محمدی خاطرنشان كرد:در قالب اين طرح،بیش از ۱۵۰ تن مصالح 
ساختمانی نیز از جنب منزل مسكونی شهروندان به درون منزل آنها 

انتقال داده شد
اين  اجرای  دوم  مرحله  در  كنیم  می  تالش  كرد:  تصريح  وی 

طرح،تمامی نخاله های ساختمانی سطح شهر جمع آوری شوند .
در  معلم  خیابان  مجدد  احداث  اينكه  اعالم  با  سعدآباد  شهردار 
دستوركار شهرداری قرار گرفته ابراز داشت:از مهمترين پروژه هايی 
كه در دستوركار شهرداری قرار گرفته احداث مجدد خیابان معلم 
است كه طی آن از صفر تا صد اين خیابان تخريب و بازسازی می 

شود.
محمدی افزود:اين پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ريال از محا 
اعتبارات استانی،ارزش افزوده و داخلی شهرداری انجام می شود و 
جهت سهولت در كار،اين خیابان يک كیلومتری را به چهار فاز ۲۵۰ 
متری تقسیم كرده ايم و انشاهلل تا دهه فجر سالجاری فازهای اول و 

دوم آن تكمیل و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
انتقال  جهت  رايگان  سرويس  اندازی  راه  از  سعدآباد  شهردار 
حال  رفاه  گفت:جهت  و  داد  خبر  شهرستان  مركز  به  شهروندان 
به  سعدآباد  شهر  از  مسافر  جابجايی  رايگان  شهروندان،سرويس 
برازجان را راه اندازی كرديم و در حال حاضر سه سرويس رفت 
به چهار  انشاهلل در زمستان  انجام می شود كه  برگشت در روز  و 

سرويس افزايش خواهد يافت.

جهت  شهروندان  رايگان  جابجايی  از  همچنین  محمدی  مهندس 
حضور در آقا میرهداف و زيارت اهل قبور در عصر پنج شنبه ها 

خبر داد.
از  حمايت  به  موظف  را  خود  اينكه  اعالم  با  سعدآباد  شهردار 
ورزشكاران و هنرمندان می دانیم ابراز داشت:در اين راستا سه زمین 
چمن مصنوعی به صورت رايگان در اختیار ورزشكاران شهر قرار 
گرفته و همچنین تعامل بسیار خوبی با اداره ورزش و جوانان شهر 

در زمینه های مختلف داشته ايم.

آفرين  افتخار  آوران  مدال  و  ورزشكاران  از  افزود:تقدير  محمدی 
با افتخار  نیز به صورت مستمر انجام شده و انشاهلل  شهر سعدآباد 
آنجائیكه  تا  و  هستم  و جوانان شهر  ورزش  كنم حامی  می  اعالم 

ممكن است كوتاهی نخواهم كرد.

محمدی از تعامل سازنده با مجموعه آموزش و پرورش خبر داد و 
بیان داشت:آموزش و پرورش يكی از نهاد مهم و موثر در كشور 
است و تربیت و هدايت نسل آينده كشور را بر عهده دارد و بايد 
مورد حمايت قرار گیرد و ما در شهرداری تالش كرديم با اين نهاد 
و مدارس سطح شهر تعامل داشته و حمايت كنیم و در پروژه مهر و 
ساير برنامه ها تا آنجايیكه ممكن بوده همكاری نموده ايم و انشاهلل 

تداوم خواهد داشت.
شهردار سعدآباد تكريم ارباب رجوع را از مهمترين اولويت های 
خود در شهرداری برشمرد و ابراز داشت:به تمامی مديران شهرداری 
با  و  ممكن  زمان  سريعترين  در  بايد  مردم  كار  كه  ام  كرده  تاكید 
ببینم بدون  انجام شود و اگر كوتاهی در اين راستا  نهايت احترام 

درنگ برخورد خواهم كرد چون اعتقاد دارم فلسفه وجودی مسئوالن 
خدمت به مردم است و مردم ولی نعمت مسئوالن هستند.

مهندس محمدی به برگزاری باشكوه مراسم روز شهادت امام رضا )ع( 
اشاره كرد و بیان داشت:هر ساله مردم سعدآباد بمناسبت شهادت امام 
رئوف حضرت رضا)ع( از گلزار مطهر شهدای گمنام تا گلزار مطهر 
شهدای شهر واقع در امامزاده آقا میر هداف را با پای پیاده طی كرده 
و عزاداری می كنند و ما در اين راستا با راه اندازی موكب بزرگ 
شهید شولی از شهیدان واالمقام شهرداری سعدآباد و سرويس دهی 

به سالمندان با مینی بوس به عزاداران رضوی خدمت رسانی كرديم.

وی با اشاره به اينكه احترام بسیار زيادی برای شهدای عزيز قائل 
شنبه  پنج  تمام صبح  شهرداری  در  ابتدای حضورم  گفت:از  است 
ها قبور مطهر شهدا را شستشو داده ايم و اين كمترين كاری است 
كه می توانیم انجام دهیم و همواره خود را خادم شهدا و خانواده 
چون  دانم  می  ايثارگران  و  جانبازان  همچنین  و  عزيزان  اين  های 
معتقدم عزت امروز ايران ثمره خون شهدا و ايثار و از خودگذشتگی 

جانبازان و ايثارگران است.

عمران  های  پروژه  اجرای  روند  اينكه  اعالم  با  سعدآباد  شهردار 
شهری شتاب گرفته و انشاهلل در آينده ای نزديک و پس از انتخاب 

پیمانكار عملیات اجرايی آنها آغاز خواهد شد.
مهندس محمدی تصريح كرد:هیچ تعارفی با پیمانكاران نداريم و اگر 
ببینیم قصوری متوجه آنهاست بدون درنگ برخورد قانونی خواهیم 
كرد و اجازه نمی دهیم پروژه های بخاطر ضعف پیمانكار معطل بماند.

شهردار سعدآباد از برنامه خود جهت ساماندهی ورودی های شهر 
خبر داد و افزود:برای هر سه ورودی شهر برنامه داريم و انشاهلل تا 

پايان سالجاری ساماندهی خواهند شد.
محمدی با اعالم اينكه از آپارتمان سازی در شهر سعدآباد حمايت همه 
جانبه خواهیم كرد بیان داشت:از كسانی كه قصد آپارتمان سازی در 

شهر را داشته باشند در همه زمینه ها حمايت همه جانبه خواهیم كرد.
شهردار سعدآباد از درآمدزايی نیز سخن گفت و ابراز داشت:انشاهلل 
تا ۲۰ روز ديگر و پس از وقفه طوالنی، سنگ شكن شهرداری كه 
برای شهرداری  درآمدی  منبع  و  می شود  مدار  وارد  اورهال شده 
انجام  نیز خارج از  خواهد بود و همچنین ماشین آالت شهرداری 
نیز  شهروندان  و  خصوصی  بخش  به  شهرداری  در  خود  وظائف 

خدمت خواهند داد.
مهندس محمدی افزود:راهكارهای خوبی برای افزايش درآمدزايی 

شهرداری داريم كه تالش می كنیم محقق شوند
شهردار سعدآباد در پايان ابراز داشت:با وجود تمامی مشكالت چشم 
انداز توسعه و آبادانی شهر بسیار روشن است و انشاهلل شهروندان 
عزيز اطمینان خاطر داشته باشند خادمان آنها در شهرداری و شورای 
شهر با اتحاد و همبستگی فقط به خدمت و اعتالی بیش از پیش شهر 

فكر خواهند كرد و الغیر
بلند  و  مدت  مدت،میان  كوتاه  های  افزود:برنامه  محمدی  مهندس 
بر  با توكل  ايم كه  آبادانی شهر طراحی كرده  مدت خوبی جهت 
خدای بزرگ يكی پس از ديگری به مرحله اجرا خواهند رسید و 

با بهره برداری از آنها شهر زيباتر و كام مردم شیرين خواهد شد.

شهردار سعدآباد در گفتگوی اختصاصی با اتحادجنوب مطرح کرد؛

حمایت همه جانبه از آپارتمان سازی در سعدآباد
ساماندهی اساسی تفرجگاه ساحلی شهر در دستور کار قرار دارد/بهره برداری از فازهای اول و دوم خیابان معلم در دهه فجر سال جاری


