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جریان سیالب در روزهای آینده وارد استان میشود
مهر :مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر گفت :با رهاسازی آب از سد سلمان فارسی استان فارس ،جریان سیالب روزهای آینده وارد استان بوشهر
میشود.شاهپور رجایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت :با برنامهریزی شرکت آب منطقهای فارس ،رها سازی آب از سد سلمان فارسی استان
فارس از ساعت  ۱۰صبح روز  ۲۷فروردین آغاز میشود.وی اضافه کرد :با توجه به این رهاسازی آب در استان فارس جریان سیالبی از روز  ۲۸فروردین
از طریق رودخانه مند وارد محدوده استان بوشهر و شهرستانهای دشتی و دیر خواهد شد.مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر با بیان اینکه این جریان
سیالب در مجرای اصلی رودخانه عبور میکند و طغیان نخواهد کرد ،ادامه داد :مخاطرات سیل و اطالعرسانی الزم برای مسئوالن محلی و ساکنان در حال
انجام است.به گفته رجایی ،در سال آبی جاری  ۸۳۳میلیون مترمکعب روان آب در این استان جاری شده است که  ۲۸۱میلیون مترمکعب روان آب در سد
رئیسعلی دلواری ذخیره سازی شده است.وی با اشاره به اینکه میزان بارندگی سال آبی گذشته استان بوشهر ۱۰۰میلی متر بود اظهار داشت :میانگین بارندگی
سال آبی جاری  ۳۵۰میلی متر است که نسبت به میانگین دراز مدت  ۱۴۶درصد افزایش نشان میدهد.

خبــــر

صادرات بیش از18  میلیارد دالر کاال
از استان بوشهر

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان بوشهر از
صادرات 29میلیون و 749هزار تن کاال به ارزش 18میلیارد
و721میلیون دالر از گمرکهای استان بوشهر در سال 97
خبر داد .سیدحسین حسینیمحمدی افزود :این میزان
صادرات با احتساب میعانات گازی بوده که از نظر ارزش
24درصددر مقایسه با سال  96افزایش داشته است.
وی اضافه کرد :محصوالت صادر شده بدون احتساب
میعانات گازی بالغ بر 19میلیون و 970هزار تن کاال به
ارزش  11میلیارد و  291میلیون دالر بوده که از نظر ارزش
در مقایسه با مدت مشابه 42درصد افزایش داشته است.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان بوشهر عمده
کاالهای صادراتی از گمرکهای استان را شامل میعانات
گازی ،محصوالت پتروشیمی ،جکت و متعلقات آن،
کودهای معدنی ،سیمان و کلینکر ،گوگرد ،لوازم حفاری،
میگوی پرورشی ،گوجه فرنگی و شمش آهنی عنوان کرد.
وی افزود :کشورهای چین ،کره جنوبی ،امارات متحده
عربی ،هند ،ژاپن ،اندونزی ،تایلند ،تایوان ،پاکستان و مناطق
ویژه ،مقصد کاالهای صادراتی از گمرکهای استان بوشهر
بوده است .حسینی محمدی همچنین از واردات حدود
554هزارتن کاال به ارزش یک میلیارد و 677میلیون دالر از
طریق گمرکهای استان بوشهر به کشور خبر داد و گفت:
این میزان از نظر وزن 53درصد و از نظر ارزش 31درصد
درمقایسه با سال  96کاهش داشته است.
وی عمده کاالهای وارداتی را شامل لوازم و تجهیزات
نیروگاهی ،موز ،کره حیوانی ،هواساز صنعتی ،اجزا و
قطعات خودروی سواری ،اجزا و قطعات موتورسیکلت،
چای سیاه ،الستیک خودروی سواری ،یراقآالت و
تجهیزات کارخانه عنوان کرد.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان بوشهر افزود:
کشورهای چین ،روسیه ،فیلیپین ،امارات متحده عربی،
نیوزیلند ،هند ،ایتالیا ،کره جنوبی ،اکوادور و بلژیک عمده
کشورهای مبدا کاالهای وارداتی بوده است.

در  نشستکانونهای  بازنشستگی
کشوری چه گذشت ؟
اولین جلسه هم اندیشی روسای کانونهای بازنشستگی
کشوری در سال جدید تشکیل گردید ،داریوش کشتکار
مدیر استانی صندوق ضمن گزارشی از عملکرد سال
 ۹۷اعالم داشت در۶ماهه اول سال۹۸تعداد۱۷۰۰نفر از
بازنشستگان استان که سال گذشته ازطریق سایت صندوق
بازنشستگی کشوری جهت دریافت وام ضروری ثبت نام
نموده اند در۶مرحله وام ۵میلیون تومانی به حساب آنان
واریز خواهد گردید این وام با کارمزد۴درصد بازپرداخت
 ۳۶ماهه می باشد که اقساط آن از حقوق ماهیانه وام
گیرندگان کسر خواهد شد ،کشتکار همچنین خبر از
برگزاری برنامه های ورزشی در۶ماهه اول سال جاری داد
که طی این ماه ها  ۱۹۲نفر از بازنشستگان ورزشکار برای
حضور در رقابت های ورزشی در ۶رشته ،تنیس روی میز،
شطرنج،دارت ،تیراندازی با تفنگ بادی ،شنا و دوی نیمه
استقامت در دو بخش آقایان و خانم ها ثبت نام نموده
که در پایان نفرات برتر به جشنواره ورزشی کشوری راه
خواهندیافت.
در ادامه جلسه،بروزهژبریان رئیس کانون بازنشستگان
ادارات گل راه و شهرسازی وراهداری استان ازعدم توجه
مدیران ًکل وسایر مسئوالن مربوطه گالیه نمود و اظهار
داشت ،بازنشستگان عضو این کانون طی مدت  ۳۰سال
خدمت خویش زحمت ها کشیدند خاک ها خوردند تا
آنجا که بعضی از رانندگان ماشین های سنگین دچار بیماری
های سخت شده اند که این بیماری ها ناشی از زحمات
طاقت فرسا و زیان آوری است که در زمان اشتغال متحمل
گردیده اند و حاال که بازنشسته و بیمار و ناتوان درگنج خانه
افتاده اند توقع دارند مدیران ُکل آنان را به فراموشی نسپارند
و نگویند که چون بازنشسته شده ای کاری از دست ما برای
شماساختهنیست.
حسین پروانه رئیس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش
شهرستان دشتستان اما از هماهنگی و حمایت های تمام
قد رئیس و معاونان و مسئوالن آن اداره تشکر می کند
ومی گوید طی چند ساله اخیر از هیچ کمک و همراهی
با کانون بازنشستگان تحت پوشش مضایقه نکرده اند ،از
جمله درسال  ۹۷حدود ۲۰۰نفر از بازنشستگان و خانواده
های آنان طی چند نوبت با قطار از شیراز به مشهد اعزام
گردیده و هرگاه یکی از اعضا مشکلی داشته در کوتاه ترین
زمان رفع گردیده است.
محمد مهدی خوشابی رئیس کانون باز نشستگان دانشگاه
علوم پزشکی بوشهر نیز از رئیس دانشگاه برای حمایت از
کانون بازنشستگان تحت پوشش تشکر ویژه نمود و اظهار
داشت در سال گذشته این کانون مقدار ۲تن و ۳۰۰کیلو
گوشت میان  ۷۰۰نفر از بازنشستگان شهر بوشهر ،اهدای
کارت هدیه  ۸۰هزار تومانی  ،تحت پوشش قرار دادن اعضا
در بیمه معلم برای موارد فوت و حوادث تا مبالغ  ۵و۱۰
میلیون تومانی و همچنین اعزام به اردوهای تفریحی داخل
استان از دیگر اقدامات این کانون بوده است.
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خــبر
استاندار بوشهر:

استانهای معین شبکه آبرسانی استان بوشهر را نوسازی میکنند

با مشارکت معاونت علمی ریاست جمهوری

تجهیزاتتحقیقاتیتشخیصیبخشسالمت
بوشهرتأمینمیشود
استاندار بوشهر با بیان اینکه  ۴استان معین ،شبکه
آبرسانی استان بوشهر را بازسازی میکنند گفت :در
اجرای طرح نوسازی شبکه آبرسانی استان بوشهر۴ ،
استان در اصالح شبکه آبرسانی شهرهای این استان
مشارکتمیکنند.
عبدالکریم گراوند در بازدید از روند نوسازی شبکه
آبرسانی بوشهر با تاکید بر نقش مهم اصالح شبکه

رئیسدانشگاهعلومپزشکیبوشهرگفت:تجهیزاتتشخیصیوتحقیقاتیپیشرفتهبخش
سالمت در این استان با مشارکت و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
تهیه و تامین می شود.
سعید کشمیری در جمع معاونان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود :برهمین اساس با
حمایت و مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یک دستگاه میکروسیتی
اسکن برای تکمیل فرایند تصویربرداری پیش بالینی مرکز تحقیقات پزشکی هستهای
خلیجفارساختصاصیافت.
وی ادامه داد :همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خرید دستگاه
سیکلوترون درزمینه تولید رادیو دارو برای روان سازی بکارگیری تصویر برداری مولکولی
ج فارس نیز مشارکت داشته است.
پیشرفته مرکز تحقیقات پزشکی هستهای خلی 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود :حمایت از بانک ژن زیستمندان دریایی خلیج
فارس پژوهشکده زیست فناوری پزشکی دریایی خلیجفارس از دیگر موارد حمایتی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت :با توجه به اینکه استان بوشهر معین شهرستان
ل زده باوی خوزستان است این دانشگاه آمادگی ارسال بیمارستان صحرایی و دیگر
سی 
کمکهای بهداشتی و درمانی به این منطقه است .وی اظهارداشت :همه ما دربرابرهموطنان
سیل زده استان ها مسئول هستیم و ازهر کار تخصصی و انسانی فروگذار نکنیم.کشمیری
گفت :دراین ارتباط یک تیم ارزیاب برای ارزیابی نیازهای شهرستان باوی استان خوزستان
اعزام می شود.وی بیان کرد :باید درزمینه کمک به زلزلهزدهگان بویژه تیم ها و کمک های
بهداشتی و درمانی از ظرفیت همه ارگانهای مرتبط استفاده شود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر :

38درصدخانههایروستاییبوشهرمقاومسازیشد

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر گفت :تاکنون 38درصد
واحدهای مسکن روستایی این استان مقاوم سازی شده است.
حمید حیدری بردیدی درحاشیه بازدید از پروژه  68واحدی مسکن شهرستان
دیر در گفت وگو با ایرنا افزود :دولت توجه ویژه ای به مقاوم سازی واحدهای
روستایی دارد و در این بخش تسهیالت خوبی ارائه می دهد.وی گفت :انتظارداریم
که مردم روستاها برای جلوگیری از واردشدن خسارت از این فرصت ها استفاده
کرده و برای دریافت تسهیالت ویژه مقاوم سازی شتاب کنند.مدیرکل بنیاد مسکن
انقالب اسالمی استان بوشهر بیان کرد :سال گذشته از طرح بهسازی ویژه مسکن
روستایی  1552واحد به استان ابالغ شد که  539فقره با دریافت تسهیالت هر
واحد  250میلیون ریالی صورت گرفته است و برای اتمام واحدها در نظر داریم
کمک های بالعوض تا سقف  80میلیون ریال برای هر واحد جذب کنیم.وی
گفت :در کنار این کارها یک تفاهم نامه ای با بانک مهر اجراشده که برای اتمام هر
واحد مسکونی تا سقف 250میلیون ریال با کارمزد چهاردرصد تسهیالت پرداخت
شود که در این بخش  10میلیارد ریال اعتبار سهمیه استان بوشهر است.حیدری
بریدی بر لزوم نهادینه کردن مشارکت مردم برای مقاوم سازی واحدهای مسکونی
تاکید کرد و افزود :هم اکنون30درصد مسکن روستایی دیر مقاوم سازی شده است
که رتبه پنجم را در میان  10شهرستان این استان به خود اختصاص داده است.وی
گفت :پروژه  68واحدی مسکن دیر با پیشرفت خوبی در دست اجراست و در ماه
آینده نیز عملیات اجرایی یک پروژه  60واحدی در این شهرستان آغاز خواهد شد.

 2کشتهدرحادثهرانندگی
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان بوشهر گفت :در حادثه واژگونی خودرو سواری
در بوشهر دو جوان کشته شدند.
سرهنگ قدراهلل کشکولی بیان کرد :یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس ساعت سه
بامداد دیروز در خیابان خلیج فارس یا ساحلی بوشهر واژگون شد .وی افزود :بر اثر این
حادثه راننده در دم جان سپرد و سرنشین خودرو نیز پس از انتقال به بیمارستان به علت
شدت آسیب دیدگی فوت کرد.وی علت حادثه را سرعت غیرمجاز و ناتوانی راننده
۲۴ساله در کنترل خودرو عنوان و اضافه کرد :انحراف وسیله نقلیه ،واژگونی خودرو
وکشته شدن سرنشینان آن را درپی داشت .رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان افزود:
حداکثر سرعت مجاز در خیابان خلیجفارس بوشهر  ۶۵کیلومتر است اما برخی افراد به
ویژه شبها که خلوت است با سرعت باال در این مسیر حرکت میکنند و جان خود و
دیگران را به خطر می اندازند.

در توزیع و عادالنه آب اظهار داشت :برای تسریع
در روند اجرای شبکه آبرسانی استانهای اصفهان،
آذربایجان شرقی ،فارس و تهران تعیین شده که
اعتبارت آن از محل استانهای مربوطه تخصیص
مییابد.وی با بیان اینکه یکی از مشکالت مهم
آبرسانی فرسودگی شبکههای آبرسانی است تاکید
کرد :اصالح شبکه آبرسانی در اولویت برنامه شرکت

آب و فاضالب استان بوشهر قرار دارد که در این
راستا همکاری استانهای معین بسیار حائز اهمیت
است .گراوندبا بیان اینکه  4استان معین ،شبکه
آبرسانی استان بوشهر را بازسازی میکنند گفت :در
اجرای طرح نوسازی شبکه آبرسانی استان بوشهر،
 4استان در اصالح شبکه آبرسانی شهرهای این
استان مشارکت میکنند.استاندار بوشهر با بیان اینکه
تخصیص اعتبارات آبرسانی  100درصد تخصیص
مییابد افزود :پیش بینی میشود تابستان امسال
مشکلی همانند تابستان سال قبل نداشته باشیم و
در این زمینه اجرای طرحهای آبرسانی بخشی از
مشکالت این حوزه را برطرف میکند.گراوند از
افزایش ظرفیت طرحهای آبشیرینکن خبر داد
و بیان کرد :افزایش ظرفیت آبشیرینکن ،حفر و
تجهیز چاههای آب شرب و افزایش ظرفیت منابع
آبرسانی استان از جمله راهکارهای حل مشکالت
آبرسانی استان بوشهر است.
وی با تاکید بر تسریع در اجرای طرحهای ابرسانی
خاطر نشان کرد :بر اساس برنامهریزی انجام شده،
عالوه بر اجرای طرحهای آبشیرینکن در شهرها و
روستاهای مختلف ،ظرفیت آب شیرینکن  10هزار
مترمکعبیبوشهرافزایشمییابد.

عضو شورای شهر خارگ:

اهالی جزیره خارگ خواستار کاهش هزینههای تردد دریایی هستند
عضو شورای شهر خارگ گفت :اهالی جزیره
خارگ خواستار کاهش هزینههای تردد دریایی
هستند که راهکاری را در این زمینه ارائه کردهایم.
لطفاله علیپور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار
کرد :یکی از مشکالت دیرین اهالی شریف
جزیره خارگ بحثتردددریاییدرمسیرهایبوشهر
و گناوه است.وی اضافه کرد :افزایش هزینههای تردد
در حوزه دریایی برخی شهروندان را با مشکالتی
مواجه کرده است و درخواست ارائه تخفیف در
این حوزه را دارند که خواسته به حق ایشان است.

عضو شورای شهر خارگ افزود :طی مصوبهای
شورای شهر خارگ در آذرماه سال  ،٩٧مقرر شد
شهرداری خارگ قرارداد خرید خدمت با یک شناور
دارای استانداردهای دریانوردی منعقد کند که با
توجه به زمانبر شدن موضوع و عدم استقبال بخش
خصوصی از این مصوبه تا به امروز نتیجهای در بر
نداشته است.وی تصریح کرد :با توجه به وضعیت
اقتصادی و هزینههای مضاعف تردد شهروندان
شریف جزیره خارگ پیشنهادی به شورای شهر
ارائه کردم که تا زمان اجرایی شدن مصوبه اشاره

شده ،برای رفاه شهروندان بومی و قشر زحمتکش
فرهنگیان شاغل در جزیره بلیط شناورها در مسیر
بوشهر که شامل تخفیف نیستند با تخفیف ٢٠
هزارتومانی نسبت به قیمت آزاد مصوب شورای
حمل و نقل فرمانداری بوشهر و بلیط مسیر گناوه
با تخفیف هفت هزار تومانی اقدامات الزم توسط
شهرداری خارگ بهعملآید.
عضو شورای شهر خارگ در ادامه عنوان کرد:
امیدوارم این پیشنهاد مورد تأیید همکاران در شورای
اسالمیشهر خارگ قرارگیرد.

تیمهایپزشکیسپاهاستانبوشهربهروستاهایسیلزدهخوزستاناعزامشدند
رئیس بسیج سازندگی سپاه امام صادق(ع) استان
بوشهر با اشاره به استقرار سپاه استان بوشهر در
کمکرسانی به سیلزدگان در شهرستان باوی
خوزستان گفت :در این راستا برای خدماترسانی
درمانی و دارویی تیمهای پزشکی به روستاهای
سیلزده خوزستان اعزام شدند.
سرهنگ ذوالفقارعباسیفر در گفتوگو با خبرنگار
تسنیم در بوشهر با بیان اینکه شهرستان باوی
خوزستان به عنوان معین خدمات رسانی سپاه امام
صادق(ع) استان بوشهر تعیین شده است اظهار
داشت :در این راستا قرارگاه خدماترسانی سپاه
استان بوشهر در شهرستان سیلزده باوی مستقر
شده است .وی با بیان اینکه  3شهر و  33روستا در
شهرستان باوی در محاصره سیل بودند افزود :در
ابتدا ساکنان روستاهای در محاصره سیل در مسیر
رودخانه کارون ،با قایق به نقاط امن انتقال یافتند.
رئیس بسیج سازندگی سپاه امام صادق(ع) استان
بوشهر از استقرار موکبها برای خدمات رسانی
به سیلزدگان خبر داد و بیان کرد :با استقرار
موکبهای سپاه استان بوشهر خدمات گوناگون
مانند تامین مایحتاج عمومی ،مواد غذایی ،پوشاک،
زیرانداز و دیگر حوزهها ارائه شد .عباسیفر از اعزام
تیمهای جهادی و پزشکی به نقاط سیلزده و در

محاصره سیل روستاهای باوی خوزستان خبر داد و
خاطرنشان کرد :برای ارائه خدمات درمانی و دارویی
تیمهای پزشکی و جهادی سپاه امام صادق(ع) استان
بوشهر با تجهیزات کامل اعزام شده است.
وی با اشاره به استقرار آشپزخانه صحرایی برای
پخت و توزیع غذا بین سیلزدگان خوزستانی
تصریحکرد:بااستقرارآشپزخانهصحراییسپاهاستان
بوشهر ،روزانه غذای مورد نیاز سیلزدگان پخت و
در دو وعده نهار و شام به میزان  2500پرس توزیع

میشود .رئیس بسیج سازندگی سپاه امام صادق(ع)
استان بوشهر از ارائه خدمات مهندسی در نقاط
سیلزده شهرستان باوی خوزستان خبر داد و گفت:
 8دستگاه کمپرسی و ماشینآالت سنگین راهسازی
برای ساخت سیلبند و تقویت سیلبندهای منطقه
و تحکیم دیواره رودخانه کارون فعالیت میکنند.
عباسیفر بیان کرد :اکنون عملیات تخلیه آبهای
راکد از منازل روستاهای در محاصره سیل ،با
پمپهای کفکش آغاز شده است.

مدیرکلتبلیغاتبوشهر:

سپاهپاسداراننمادمبارزهباتروریسموخویاستکباریاست
مدیرکل تبلیغات اسالمی بوشهر با محکومیت
حرکت آمریکا ،سپاه پاسداران را نماد مبارزه با
تروریسم و خوی استکباری عنوان کرد.
حجت االسالم عبدالرضاسروستانیدرجمعفعاالن
تبلیغی گفت :یکی از نهادهای ارزشمندی که چه
در هشت سال دفاع مقدس و چه در طول ۴۰
سال عمر انقالب خدمات مؤثری انجام داده سپاه
پاسداران انقالب اسالمی است.مدیرکل تبلیغات
اسالمی بوشهر با بیان اینکه سپاه پاسداران ،خدماتی
ارزشمند و طالیی در عرصههای مختلف انجام داده
افزود :اولین حرکت این نهاد انقالبی دفاع جانانه از
انقالب اسالمی بود که هشتسال در مقابل دشمن تا
دندان مسلح مستقیم ملت ایران یعنی حزب بعث و
حکومت صدام با روحیه ایمان و انقالبی و حرکت
جهادی به نبرد جانانه پرداخت و نقش خویش
را به خوبی ایفا گرفت کرد و با پشتیبانی ملت و
رهبریهای الهی حضرت امام (ره) نتیجه گرانقدری
به دست آورد.
نقش مهم سپاه در کشور
وی هوشیاری و حضور آفندی و پدافندی در مقابله
با دشمنان انقالب اسالمی را از ویژگیهای ممتاز سپاه
پاسداران انقالب اسالمی برشمرد و اظهار داشت:
پس از دوران دفاع مقدس در عرصههای مختلفی
همچونتقویتبنیهدفاعی،حضورمؤثردرسازندگی
وتقویتزیربناهایاقتصادیوخدماتیفعالیتداشته

و در روشنگری و سالمت امور سیاسی و اجرایی
کشور در عرصههای مختلف نقش تعیین کنندهای
دارد.حجتاالسالم سروستانی خاطرنشان کرد :سپاه
پاسداران انقالب اسالمی به دلیل موفقیتهای بزرگی
که در خارج از مرزها از خود به یادگار گذاشت و
در رابطه با دفاع از کیان اسالم عزیز در صحنههای
نالمللی به عنوان نهاد درخشانی
مختلف داخلی و بی 
معرفی شده و این موجب شد تا بغض و کینه دشمنان
دیرینه انقالب اسالمی به ویژه استکبار به این نهاد
والیی و ارزشی بیشتر شود.
آمریکا حامی تروریستها است
مدیرکل تبلیغات اسالمی بوشهر ضمن محکومیت
حرکت احمقانه رئیس جمهور آمریکا در قرار
دادن نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی در لیست
تروریستی ،اضافه کرد :سپاه پاسداران نماد مبارزه با
تروریسم بینالملل به سرکردگی آمریکا در منطقه
است و با تبعیت از منویات رهبر فرزانه انقالب
اسالمی خدمات ارزشمندی به جهان بشریت و به
ویژه کشورهای اسالمی انجام داده است.
وی با بیان اینکه تروریستهایی از جمله حزب بعث
و داعش ،تربیتیافته دنیای غرب هستند ،ادامه داد:
در حقیقت این آمریکا است که خود تروریست و
حامی تروریستها است و از کسانی که دستشان
به خون بشریت آغشته است و مهمترین جنایات
بشری را مرتکب شدند حمایت میکند.

حجتاالسالم سروستانی با طرح سواالتی از قبیل
چه کسی به صدامی که حتی به مردم خود هم رحم
نکرد برای قتل عام زنان و کودکان و انسانهای
بیدفاع بمب شیمیایی تحویل داد؟ و پدیدهای
مانند داعش در منطقه چگونه به وجود آمد و چه
کسانی آنها را آموزش دادند که بیشترین جنایات
بشر را در طول تاریخ مرتکب شدند ،انسانها را تکه
تکه کردند ،آتش زدند ،و به زن و بچه مردم رحم
نکردند؟ ادامه داد :اینها پرونده سیاهی برای استکبار و
دنیای غرب است.
سپاه برگرفته از ملتی مؤمن و انقالبی است
مدیرکل تبلیغات اسالمی بوشهر تصریح کرد :سپاه
پاسداران برگرفته از ملتی مؤمن و انقالبی است و با
تمام توان خود تا محو کامل ظالمان و مستکبران در
مقابل آنها خواهد ایستاد و با توکل بر خدا و پیشه
کردن تقوا تا نابودی کامل استکبار به ویژه آمریکای
ظالم و اسرائیل غاصب و همه هم پیمانانش آن
خواهند ایستاد.وی گفت :بدخواهان بدانند که آنها
خود ،عین تروریست هستند و خونهای به ناحق
ریختهی مردم بیدفاع کشورهای اسالمی روندی را
فراهم خواهد کرد که ریشه ظلم و ستم برچیده شود
زیرا وعده خداوند است.مدیرکل تبلیغات اسالمی
بوشهر تاکید کرد :سپاه نیروی مؤمن ،انقالبی ،مدافع
مظلومان عالم ،امید جهان اسالم و خار چشم دشمنان
اسالم بوده و خواهد ماند.

