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خــبر
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر:

دانشآموزان استان بوشهر با تکالیف
اجتامعی خود بیشرت آشنا میشوند

مدیرکلآموزشوپرورشاستانبوشهرگفت:بااجرای
برنامههایمختلف،دانشآموزاناستانبوشهرباتکالیف
حوزهاجتماعیخودبیشترآگاهمیشوند.
ناصرکرمیدرنشستبامدیرکلاستاندارداستانبوشهر
با اشاره به اهمیت و ضرورت استاندارد در جامعه اظهار
داشت :نام و آرم استاندارد اطمینان و آرامش خاطر را
برای هر یک مصرف کنندگان ایجاد میکند و نبود این
آرم بر هر کاال باعث دغدغه و پریشانی افراد میشود.
کرمی ادامه داد :تا زمانی که ما از نظر فرهنگی به جای
مطلوبی که مردم خود خواهان استاندارد باشند نرسیم
باید در راستای استاندارسازی و ترویج آن هزینه کرد.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش بستر مناسبی برای
نهادینه کردن استاندارد در بین جامعه است تصریح کرد:
دانش آموزان نسبت به دیگر اقشار جامعه باورمندی
بهتری دارند و از طرفی چون دانش آموزان سفیران ما
در خانواده هستند میتوانند افراد بیشتری در ترویج این
فرهنگ جذب کنند.مدیرکل آموزش و پرورش استان
بوشهر با اشاره به طرح موفق سفیران سالمت و همیار
پلیس در آموزش و پرورش یادآور شد :این دو طرح
به طور بسیار خوبی در مدارس اجرا میشود و دانش
آموزان نسبت به بهداشت و راهنمایی و رانندگی توجه
بیشتری دارند.کرمی ابراز داشت :جامعه توسعه نیافته
و در حال توسعه به سختی استاندارد را میپذیرد و
فعالیتهای استاندارد سازی باید به صورت تدریجی
در بین عموم رایج شود تا افراد نسبت به استاندارد بدبین
نشوند.وی افزود :اگر دانش آموزان به عنوان عموم
جامعه آمادگی ذهنی و روحی الزم را داشته باشند با
فرهنگ سازی خیلی از اقدامات پیشگیرانه و نظارتی
در راستای رعایت استانداردهای الزم کم میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر این تفاهم نامه
را ظرفیت بسیار خوبی برای مجموعههای آموزش و
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کالهربدار ساختامنی در بوشهر
دستگیرشد

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت :متهم سابقه
داری که با شگرد های مختلف از متقاضیان
دریافت پروانه ساختمانی در بوشهر 45میلیارد ریال
کالهبرداری کرده بود ،شناسایی و دستگیر شد.
سردار خلیل واعظی روز سه شنبه درگفت و گو
با خبرنگاران افزود :متهم که در گذشته از کارکنان
قراردادی شهرداری بوشهر بوده افرادی را که به
شهرداری مراجعه می کردند و متقاضی دریافت
پروانه ساختمانی بودند و یا به علت ساخت و
ساز غیرمجاز درکمیسیون های مربوطه محکوم به
پرداخت جریمه می شدند ،شناسایی می کرد.
وی بیان کرد :این کالهبردار با این شگرد که قادر به
تسریع در روند گرفتن پروانه ساختمان و کم کردن
جریمه ناشی از ساخت و ساز غیرمجاز است ،با
معرفی خود به عنوان عضو کمیسیون مزایده و
مناقصه شهرداری ،مبالغ قابل توجهی از این افراد
کالهبرداری کرده است.
واعظی ادامه داد :متهم پس از انجام اقدام های
مجرمانه به مکان نامعلومی متواری شده بود که با
ورود کاراگاهان کشف جرم پلیس آگاهی به پرونده
و انجام اقدامات اطالعاتی و پلیسی مخفیگاه وی را
در یک شهر مرزی در شمال غرب کشور شناسایی
کردند.فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت :متهم در
حالی که با استفاده از یک دستگاه خودرو خارجی
قصد داشت به کمک قاچاقچیان انسان به صورت
غیرقانونی از مرز خارج شود دستگیر و به بوشهر
منتقلشد.
واعظی افزود :با تالش کارآگاهان پلیس تاکنون
مدارک و مستندات  45میلیارد ریال اخاذی و
کالهبرداری متهم جمع آوری شده است.
وی یادآور شد :متهم درگذشته نیز  6فقره سابقه
جعل و کالهبرداری داشته و تاکنون 6نفر شاکی
دراین ارتباط شناسایی شده است.
واعظی توصیه کرد :شهروندان در مراجعه به ادارات
و سازمان ها هرگز به واسطه ها اعتماد نکنند و
کارهای خود را از مبادی رسمی و قانونی پیش
ببرند.
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فرماندارکنگان:

مدیر کل دفتر شهری استانداری بوشهر:

همه ظرفیتها برای تامین آب مورد نیاز مردم کنگان
استفاده شود

حضور رسمایه گذاران بخش خصوصی برای توسعه
شهرها رضوری است

مدیر کل دفتر شهری استانداری بوشهر گفت :با توجه به اهمیت
حضور بخش خصوصی برای توسعه شهرها ،شوراهای اسالمی
زمینه الزم برای حضور سرمایه گذاران را فراهم کنند.
حمید بردستانی روز دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان بوشهر افزود :با توجه به
محدودیتهای مالی دولت ،شوراهای اسالمی برای کمک به شهرها باید زمینه حضور مؤثر
و پررنگ سرمایه گذاران بخش خصوصی را در اجرای پروژههای عمران شهری فراهم کنند.
وی اضافه کرد :تنها رمز موفقیت شهرداریها در کنار کمکهای دولتی ،فراهم کردن زمینه
حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در اجرای پروژههای شهری و معرفی ظرفیتهای
ی ها باید بدانند
شهرها برای جذب سرمایه گذار است .بردستانی تاکید کرد :شوراها و شهردار 
حضور پررنگ بخش خصوصی و سرمایه گذاران در کنار توجه به نگاه نو و ایدههای خالقانه
در عرصه اداره شهر میتواند تحول و توسعه ایجاد کند.

فرماندار شهرستان کنگان گفت :همه ظرفیتها برای تامین آب
مورد نیاز مردم کنگان استفاده شود.فتحاهلل نوروزی در نشست حل
مشکالت آب شهرستان کنگان اظهار داشت :در ماه مبارک رمضان
تالش شود که مردم در زمان بیشتری از آب بهرهمند باشند و نوبتبندی مناسبی انجام شود.
وی با اشاره به وضعیت حوزه آب روستایی اضافه کرد :به منظور آبرسانی سیار باید تدابیر
الزم اندیشیده شود .انتظار این است که آبرسانی به صورت مناسب انجام شود تا شاهد
رضایتمندی مردم باشیم.فرماندار شهرستان کنگان با بیان اینکه هیچ بهانهای در این حوزه
پذیرفتنی نیست ،خاطرنشان کرد :باید تا حدی که امکان دارد برای رفع مشکالت راهحلهایی
را بیابیم تا مشکل مردم حل شود و شاهد نارضایتی مردم نباشیم.وی با بیان اینکه باید از همه
روشها برای تأمین آب مردم استفاده شود ،تصریح کرد :در سختترین شرایط هم باید
بهترین کارها را انجام دهیم و همه ظرفیتها را برای تأمین آب استفاده کنیم.

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر :

ضرورت رعایت موارد بهداشتی در پخت نذورات
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي
بوشهر گفت :با توجه به حلول ماه
مبارك رمضان و افزایش پخت غذاها
و نذورات در این ماه ،موارد بهداشتی
برای پخت این غذاها رعایت شود.
عبدالمحمد خواجهئیان بیان کرد:
در ماه مبارک رمضان شاهد برخی
فعاليتهای خاص از قبيل توزيع
نذورات و غذا ،تهيه و فروش زولبيا
و باميه ،انواع شيرينی سنتی ،آش،
حليم و همچنين برگزاری مجالس
افطاری و مراسم احيای شبهای قدر
در مساجد و اماكن مذهبي هستیم که
الزم است مسائل بهداشتی در پخت
این غذاها هر چه بیشتر رعایت شود.
وی افزود :با توجه به گرم شدن
هوا احتمال شيوع بيماريهايی که
از طریق آب و غذا منتقل میشوند
بهويژه بيماريهای عفوني رودهاي در
مكانهايي كه بهصورت دستهجمعی
غذا تهيه و توزيع ميشود ،افزايش
مييابد.معاون بهداشتی دانشگاه علوم
پزشکي بوشهر تصريح کرد :بهمنظور
پيشگيری از مسموميتهای احتمالي
در اماکن عمومی ،روزهداران و هيات
امنای مساجد توصيههای بهداشتی را
مد نظر قرار دهند.

وی با اشاره به مورد تاييد بودن آب
آشاميدنی مصرفی در استان بوشهر
افزود :براي پختوپز از شبکههای
آب عمومی استفاده شود و در
صورت دسترسی نداشتن به شبکه يا
قطعی آب از آبهای بستهبندی شده
داراي پروانه ساخت وزارت بهداشت
استفادهشود.
خواجهئیان تاکيد کرد :در صورت
استفاده از ساالد و سبزيهای آماده،
باید اين محصوالت دارای پروانه
ساخت وزارت بهداشت باشند در غير
اين صورت سبزی و ساالد در مراكز
و اماكن عمومی باید به روش صحيح
سالمسازيشود.
اين مسئول بهداشتی گفت :برای
پخت غذا از نمكهای بستهبندی
يددار تصفيهشده داراي مجوز
بهداشتی و عالمت استاندارد استفاده
شود ،همچنين از مصرف هرگونه
رنگ غيرمجاز در توليد زولبيا و
باميه جلوگيری شود.وی شستشو و
گندزدايی مستمر برای ظروف چند
بار مصرف را ضروری دانست و
افزود :در صورت استفاده از ظروف
يکبارمصرف برای توزيع چای و
مواد غذايی گرم از ظروف گياهی

(بر پايه نشاسته ذرت) و دارای پروانه
ساخت استفاده شود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
بوشهر تاکيد کرد :از نگهداری مواد
غذايي پختهشده در دمای محيط به
مدت طوالنی خودداري و در صورت
نياز به نگهداری بيشتر از دو ساعت،
بايد مواد غذايی پختهشده در دماي

زير  4درجه و يا باالی  63درجه
سانتيگراد نگهداری شود ،همچنین از
نگهداری مواد غذايی خام و پختهشده
در مجاورت هم در داخل يخچال و يا
سردخانه خودداری شود.
وی با هشدار درباره خريداری مواد
غذايی به خصوص زولبيا ،باميه،
پيراشکي ،خرما و جگر از مراکز

کالهبرداری اینترنتی دانشآموزان بوشهری را تهدید می کند
رئیس پلیس فتا استان بوشهر گفت :با توجه
به در کمین بودن کالهبرداران اینترنتی از
دانشآموزان،والدینبایدهنگامخریداینترنتی
نظارت کافی روی آنها داشته باشند.
سرهنگ مهدی قاسمی روز سه شنبه
درگفت و گو با ایرنا افزود :شاییسته است
والدین درکنار فرزندان ،هنگام خریدهای
اینترنتی حضور داشته و استفاده از کارت
هدیه یا کارت با سقف موجودی پایین برای
انجامخریدهایاینترنتیفرزندانموردتوجه
قرارگیرد.
وی بیان کرد :کالهبرداران دراین روش
گرداننده و مدیرکانال ،افراد را برای پرداخت
وجهبهصفحاتودرگاههایاینترنتیجعلی
هدایت و با این شگرد اطالعات حساب
آنها را کپی کرده و در نهایت همه موجودی
حساب قربانیان را برداشت و به سرقت می
برند.
قاسمی ادامه داد :با اعمال و تعیین سقف
برداشت توسط والدین وهمکاری بانک
صادر کننده کارت برای فرزندان ،میتوان از
برداشتهایغیرمجازپیشگیریکرد.
وی یادآور شد :برای نمونه درایام پایانی
سال تحصیلی که امتحانات برگزار می
شود طبق سوابق سالیان قبل و به احتمال
زیاد ،دانشآموزان برای تهیه نمونه سواالت
آزمون یا جزوههای کمک درسی و چکیده
مباحث آموزشی به اینترنت و بعضی اوقات
کانالهای تلگرامی (که برای فروش موارد

قیمت زولبیا و بامیه در استان بوشهر
کاهشیافت

مدیرسازمان بسیج سازندگی استان بوشهر :

اجرای  706پروژه محرومیت زدایی
در بوشهر تصویب شد

مدیرسازمان بسیج سازندگی استان بوشهر گفت :در
سال جاری اجرای  706پروژه محرومیت زدایی در
ایناستانبا 307میلیاردریالاعتبارتصویبشدهاست.
ذوالفقار عباسی فر به مناسبت  17اردیبهشت
سالروز تاسیس بسیج سازندگی افزود 60 :درصد
این پروژه ها در بخش احداث مسکن مددجویی
است که سال گذشته عملیات اجرایی  382واحد
مسکونی آغاز و از این تعداد  100واحد در مرحله
نازک کاری و مابقی در مرحله پی ریزی است.وی
بیان کرد :همچنین در بخش اقتصاد مقاومتی نیز 20
میلیارد ریال تسهیالت کم بهره به متقاضیان پرداخت
می شود.عباسی فر یادآورشد :راه اندازی  741گروه
جهادی پایگاهمحور و خدمات رسانی به روستاها
و مناطق محروم به میزان  47هزار نفر روز از دیگر
برنامه های بسیج سازندگی در استان بوشهر است.
مدیرسازمان بسیج سازندگی استان بوشهر با اشاره به
سیل خوزستان گفت 955 :نفر در قالب گروه های
جهادی عازم مناطق سیل زده از جمله شهرستان
باوی استان خوزستان شدند.عباسی فر افزود :اعزام
 293تیم بهداشتی به مناطق سیل زده ،ارائه خدمات
بهداشتی به سه هزار و  420نفر و توزیع  400میلیون
ریال دارو ،ارائه خدمات مهندسی و احداث سیل بند،
پخت روزانه سه هزار دست غذا و پنج هزار قرص
نان گرم از جمله خدمات ارائه شده در شهرستان
سیل زده باوی خوزستان توسط بسیج سازندگی
استان بوشهر است.وی میزان کمک های مردم نوع
دوست استان بوشهر به سیل زدگان که از طریق
بسیج سازندگی جمع آوری شده است را  40میلیارد
ریال اعالم کرد.عباسی فر گفت :طرح ایجاد بسیج
سازندگی به دستور رهبر معظم انقالب و به منظور
محتوا بخشی به اوقات فراغت جوانان صادر شده
است.وی ادامه داد :با توجه به اینکه تربیت صحیح
فرزندان از دغدغه های اصلی خانواده ها به شمار
می رود ،اردوهای جهادی می توانند بهترین فرصت
برایخودسازیجوانانباشند.عباسیفراظهارداشت:
ایجاد شور و نشاط و تربیت نیروهای جهاد گر و
حضور آنان در روستاها و مناطق محروم و دورافتاده
از مهمترین دستاوردهای بسیج سازندگی است.
مدیر سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر اجرای
طرحهای زودبازده و عامالمنفعه ،طرحهای اقتصاد
مقاومتی به منظور توسعه اقتصاد و حمایت از کارگاه
های کوچک اقتصادی را از جمله دیگر کارکردهای
بسیج سازندگی عنوان کرد.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر :

خواستهشدهتبلیغاتگستردهایانجامشده)
مراجعهمیکنند.
قاسمی اظهار داشت :مشاهده شده با این
ترفند از دانشآموزان کالهبرداری شده که
در این روش گرداننده و مدیر کانال ،افراد را
برای پرداخت وجه به صفحات و درگاههای
اینترنتیجعلیهدایتمیکندوبااینشگرد
اطالعات حساب آنها را کپی و از حساب
آنها برداشت می کند.
وی افزود :کالهبرداران اینترنتی از طریق
شگرد فیشینگ یا جعل صفحه درگاه
پرداخت بانکی و طراحی صفحهای مشابه
درگاه اصلی بانک و با تغییر جزئی در آدرس
آن اقدام به فریب کاربران کنند.

قاسمی گفت :دانش آموزان در خریدهای
آنالین خود باید مراقب سایتها و
درگاههایپرداختفیشینگباشندکهدرگاه
بانکی دارای پروتکل  httpsبوده و به هنگام
وارد کردن مشخصات حساب بانکی از
صفحهکلیدمجازیاستفادهکنند.
وی یادآور شد :هموطنان میتوانند آخرین
و به روزترین آموزشهای الزم برای
استفاده از ظرفیتهای فضای مجازی را از
طریق سایت پلیس فتا به آدرس اینترنتی
 ww.cyberpolice.irدریافت و در صورت
مشاهده هرگونه موارد مشکوک آن را از
طریقسایتپلیسفتاگزینهتماسبابخش
مرکزفوریتهایسایبریاعالمکنند.

نبود اعتبار جهت آبیاری و مراقبت جنگلهای دست کاشت استان بوشهر
مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستانبوشهر
گفت:باشروعفصلگرما،اعتباریبرایمراقبت
و آبیاری درختان و جنگلهای دست کاشت
استانبوشهرنداریم.
غالمرضامنتظریدرنشستبافرماندارتنگستان
اظهار داشت :تخریب اراضی ملی نگرانیهایی
را به وجود آورده که باید کنترل شود .در
استاندارد کشوری منابع طبیعی ،به ازای هر ۱۵
هزار هکتار زمین بایست یک مأمور باشد که
متأسفانه در حال حاضر از هر  ۲۵هزار هکتار
یک مأمور وجود دارد.وی بیان داشت :در سال
گذشته ۲۲میلیاردتوماناعتباراستانی ۱۷،میلیارد
تومان اعتبارات صندوق ملی و دو میلیارد تومان

غيرمجاز و دستفروشيها گفت:
شهرونداندرصورتمشاهدههرگونه
مشکل بهداشتي در اماکن عمومی
محل برگزاری مراسم يا بروز موارد
احتمالیمسموميتغذايی،موضوعرا
به سامانه رسيدگی به شکايات وزارت
بهداشت با شماره تماس  190اعالم
کنند.

خــبر

اعتبارات ملی خارج از صندوق را داشتیم و
توانستیم با این میزان اعتبار پروژههای خود را در
سطحاستاناجراییکنیم.مدیرکلمنابعطبیعیو
آبخیزداری استان بوشهر ادامه داد :در سال جاری
دراعتباراتملیدوبرابرافزایشخواهیمداشت،

ودرشهرستانتنگستاننیزاعتباراتخوبیبرای
سال جدید لحاظ می شود ،به عنوان نمونه در
خائیز یک پروژه احداث سازه آبخیزداری با
اعتباریکمیلیاردتوماندرنظرگرفتهشدهاست.
منتظرییادآورشد:ساختماناداریمنابعطبیعی
تنگستانساختمانفرسودهایاستکهامیدواریم
امسال با کمک فرماندار تنگستان ،ساختمان
جدید احداث شود .وی با بیان اینکه سال ۹۶
بیشترین حجم نهالکاری استان در شهرستان
تنگستان بوده است ،تاکید کرد :متأسفانه در
سال  ۹۸و با شروع فصل گرما ،برای مراقبت و
آبیاریدرختانوجنگلهایدستکاشتاستان
اعتبارینداریم.

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان بوشهر گفت:
قیمت هر کیلوگرم زولبیا و بامیه با آرد  ۱۳هزار  ۵۰۰تومان و با
نشاسته ۱۵هزار تومان تعیین شده است که نسبت به ماههای قبل
و دیگر مناطق کشور کاهش دارد.
سیدحسین حسینی محمدی در نشست ستاد نظارت بر قیمت
کاال و اجناس در استان بوشهر با بیان اینکه قیمت مرغ در استان
بوشهر به تعادل رسیده است اظهار داشت :اکنون در  90درصد
مناطق استان بوشهر قیمت گوشت مرغ هر کیلوگرم  10هزار و
 900تومان تا 11هزار 200عرضه میشود و هیچ گونه مشکلی
برای تامین آن وجود ندارد.
وی با اشاره به توزیع گوشت قرمز و دیگر مایحتاج عمومی مردم
از تعیین قیمت زولبیا و بامیه در استان خبر داد و گفت :زولبیا و
بامیه که در ماه مبارک رمضان در استان بوشهر مصرف بیشتری
دارد قیمت هر کیلوگرم زولبیا و بامیه با آرد 13هزار 500تومان و
با نشاسته 15هزار تومان تعیین شده است.
حسینی از کاهش قیمت زولبیا و بامیه در استان بوشهر نسبت به
ماههای قبل و دیگر مناطق کشور خبر داد و بیان کرد :برای کنترل
قیمت و مقابله با گرانفروشی قیمت زولبیا و بامیه توسط اتحادیه
قنادان درجهبندی شده و در اختیار قنادان قرار گرفته است که
موظف به نصب آن در واحد کسبی هستند.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان بوشهر به قیمت
آش پرداخت و با بیان اینکه روزهداران بوشهری به قیمتها
هنگام خرید توجه کنند افزود :قیمت هر کیلوگرم آش  9هزار
تومان تعیین شده که نسبت به سال قبل کاهش دارد.
حسینی محمدی با اشاره به مصرف کماچ در ماه مبارک رمضان
در استان بوشهر خاطرنشان کرد :یکی از مواد غذایی روزهداران
بوشهری در ماه مبارک رمضان کماچ است که قیمت هر کیلوگرم
کماچ 4هزار و 500و قیمت کیک فنجانی 12هزار تومان تعیین
شده است.
وی با تاکید بر ایجاد گشتهای نظارتی در ایام ماه مبارک رمضان
و برخورد قاطع با گرانفروشان گفت :عالوه بر گشتهای
نظارتی در بازار و مراکز فروش مواد غذایی ،سامانه  124برای
رسیدگی به شکایات شبانه روز فعال است و در صورتی که
قیمت عرضه شده با قیمت تعیین شده مغایرت دارد با سامانه
 124تماس گرفته شود.

دو هزار فرصت شغلی در
استان بوشهر ایجاد میشود

مدیرکلتعاونکارورفاهاجتماعیاستانبوشهر
گفت :طرح مهارتآموزی در محیط کار واقعی
ازجمله طرحهای مهم در راستای اشتغال بوده
که در کشور اجرا میشود و برنامهریزیشده در
قالب این طرح دو هزار فرصت شغلی در استان
بوشهر ایجاد شود.
حمیدرضا پناه در نشست با مدیرکل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ،مدیرکل تأمین اجتماعی،
و نماینده اصناف استان اظهار داشت :طرح
مهارتآموزی در محیط کار واقعی ذیل برنامه
کاج (کارانه اشتغال جوانان) وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی از سوی سازمان فنی و
حرفهای اجرا میشود
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان
بوشهر بابیان اینکه امروز جوانان باید
مهارتهای موردنیاز بازار کار را بیاموزند
چراکه نیاز جامعه به نیروی ماهر است افزود:
قرار نیست تمام جمعیت جوان استان بوشهر
پس از تحصیالت متوسطه ،روی به تحصیالت
دانشگاهیبیاورند.
پناه بیان کرد :طرح مهارتآموزی در محیط
کار واقعی ازجمله طرحهای مهم در راستای
اشتغال بوده که در کشور اجرا میشود و
برنامهریزیشده در قالب این طرح دو هزار
فرصت شغلی در استان بوشهر ایجاد شود.
وی با تأکید بر لزوم همراهی صنفهای
مهارتی برای نهادینه شدن طرح مهارتآموزی
در محیط کار ،تصریح کرد :آموزشهای
ارائهشده در مراکز فنی و حرفهای نقش مهمی
در اشتغالزایی و رفع مشکل بیکاری دارند که
انتظار میرود افزایش تعامل و همکاریها را در
این حوزه شاهد بوده و بتوانیم زمینهساز توسعه
فرصتهای شغلی در استان شویم.

