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مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق؛

نماینده مردم بوشهر ،گناوه ودیلم در مجلس شورای اسالمی:

حقنیروهایبومی
گناوه و دیلم درمناطق نفتی
رعایتشود
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شاهیندرهوا
شورای شهر بوشهر در نشستی پرتنش ،با افزایش  ۲میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان دیگر به
اعتبارات باشگاه شاهین شهرداری در سالجاری موافقت کرد .رییس شورای شهر بوشهر
در این خصوص گفت :همچنین در بودجه امسال شهرداری  ۴٫۸میلیاردتومان برای این تیم در نظر گرفته
شده و مجموعا با مصوبه اخیر ۶ ،میلیاردتومان برای این تیم در لیگ یک در نظر گرفته شد .به گفته ابوذر
دهدار ،همچنین مدیریت باشگاه  ۱٫۷میلیاردتومان به عنوان بدهی فصل قبل و ماقبل اعالم کرده که مقرر
شد با بررسی اسناد توسط حسابرس رسمی شورا ،برای آن تصمیم گیری شود .این جلسه که به صورت
علنی با حضور خورشیدیان سرپرست شهرداری و دمشقی مدیرعامل باشگاه شاهین شهرداری برگزار
شد ،با حاشیه هایی همراه بود ...
صفحه 6
رابخوانید

طنـــــز

محمود دولتآبادی :

هنوز
«روایت فتح»
میبینم و
اشک میریزم

فوتبال و توپهای
فرانسوی
تقریب ًا از سال ۱۹۷۴
یا به عبارتی از سال
 ۱۳۵۳رخدادهای جام جهانی
فوتبال را به یاد دارم آن موقع ۱۰
ساله بودم و فوتبال را با هیچ چیزی
عوض نمیکردم و اگر روزی پایم به
توپ آشنا نمی شد افسرده و پژمرده
ی شدم قبل از جام جهانی ۱۹۷۴
م
فوتبال را با پله و لو یاشین می شناختم
یکی با پوست سیاهش و دیگری با
لباس یک دست سیاهش .وقتی به
عنوان بازیکن در زمین بودم...
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مصوبه دولت به
مهاجرتمرزنشینان
دامنمیزند
هفته گذشته اسحاق جهانگیری ،معاون
اول رئیس قوه مجریه؛ اصالحیه آییننامه
ورود کاال توسط ملوانان شناورهای
دریایی سنتی (لنج تجاری) و ساماندهی
و نوسازی آنها را برای اجرا ابالغ کرد.
درهمینزمینهسیدعلیموسویگمارانی
(رئیس هیئت مدیره تعاونی لنجداران و
لونقل دریایی استان بوشهر) در
حم 
گفتگو با خبرنگار ایلنا ،به ارزیابی این
اصالحیه و بهطور کلی ،تاثیرات اجرای
آن بر روی زندگی لنجداران ،ملوانان و ...
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شهرداریهایاستان
بوشهر لنگ اعتبار

غالمحسیندریانورد

صفحه 8
رابخوانید

مردم  ۱۰درصد صرفه جویی
کنند ،قطعی برق
نخواهیم داشت
2

پیــام

گزارشی از یک روز پر تنش شورای شهر بوشهر در مورد آینده
باشگاهشاهینشهرداریبوشهر

استاندار بوشهر:

وحدت مهم ترین نیاز
کشوراست

کمبود اعتبار را میتوان به عنوان یکی از مهمترین
مشکالت و چالشهای شهرداریهای استان
بوشهر عنوان کرد به گونهای که درآمدهای این شهرداریها کفاف
هزینهها را نمیدهد .شهرداریها هر روزه خدمات گسترده و
متنوعی را به مردم ارائه میدهند و میتوان گفت که نزدیکترین
سازمان و اداره به مردم شهرداریها هستند .بخشی از اعتبارات
شهرداریها از طریق دولت تامین و اختصاص مییابد و بخشی
از اعتبارات نیز از طریق درآمدهای شهرداریها تامین میشود که
بسته به بزرگی و فعالیت و سابقه هر شهرداری این میزان درآمدها
نیز متفاوت است .شهرهای استان بوشهر اغلب کوچک هستند
و در زمینه درآمدزایی نیز ضعفهایی دارند که درآمدهای این
شهرداریها مبلغ خیلی خوبی نمی شود و به ناچار باید ...
صفحه3
رابخوانید
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استاندار بوشهر گفت :امروز برای مقابله با
توطئه ها و برنامه های دشمن بیش از هر
زمان دیگری به اتحاد ،انسجام و همدلی
همه گروه ها و قشرهای مختلف جامعه نیاز
است .عبدالکریم گراوند در نشست شورای
برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر در گناوه
افزود :در شرایط کنونی پیروزی ،سربلندی
و تداوم انقالب در گرو با هم بودن همه
گروه ها با هر گرایشی است .وی اظهار کرد:
همه تالش دشمن در سال جاری برای نفوذ
در میان مردم از راه سوء استفاده از مسایل
فرهنگی،اجتماعی،سیاسیوصنفیجامعه
باهدف تضعیف نظام و انقالب است و باید
مراقب و هوشیار بود .استاندار بوشهر گفت:
در این برهه زمانی دوستداران ...

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

تلفن:
077 33534872
09391899871

با ما بهتـر دیده شوید
 07733534872
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