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مدیرکل سیاسی و انتخابات بوشهر:

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر :

مردم اختالف طبقایت و فساد را منیپذیرند

سامانه مشاهده قبوض الکرتونیکی برق مشرتکان بوشهری راه اندازی شد

مدیرکل سیاسی و انتخابات بوشهر با تاکید بر لزوم برخورد شفاف و صادقانه با مردم ،گفت :مردم تنگناها و تحریم اقتصادی را
درک می کنند ،اما قطعا اختالف طبقاتی و فسادی که ممکن است در حوزه های مختلف اتفاق بیفتد را به هیچ عنوان نمی پذیرند.
عادل دهدشتی در آیین معارفه معاونان فرماندار دشتی با برشمردن بخشی از پروژه های هفته دولت سال جاری ،عنوان کرد :با
وجود تنگناها و مشکالت اقتصادی که کشور درگیر آن شده است ،امسال در هفته دولت بالغ بر  1500میلیارد تومان پروژه برای
بهره برداری و یا کلنگ زنی داشتیم .وی با تشکر از تالش های مجموعه دولت در شهرستان دشتی ،بیان کرد :فرماندار محترم با
پیاده سازی طرح های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و نشست های متعدد با مردم در سطوح مختلف شهرها و نقاط روستایی ،اقدامات
ارزشمندی را انجام داده است که جای تقدیر دارد .دبیر ستاد انتخابات استان با اشاره به شعار انتخابات امسال ،خاطرنشان کرد:
قانونمداری و رعایت بیطرفی از جمله مسائل مورد تاکید در انتخابات پیش رو است و از مجموعه فرمانداران ،بخشداران و
عوامل اجرایی انتخابات انتظار می رود با رعایت قانون و اصل بیطرفی موجبات برگزاری انتخاباتی شکوهمند با حضور حداکثری مردم را فراهم کنند .مدیرکل
سیاسی ،انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر با تاکید بر ایجاد وحدت و همدلی در بین مدیران در سطوح مختلف ،گفت :روند توسعه در شرایطی
با سرعت بیشتری پیش می رود که از ظرفیت تمامی نیروها با نظرات و نگاه های مختلفی که دارند ،استفاده شود.
معاونعمرانیاستانداربوشهر:

تعاملمنطیقبینصنعتنفتوجامعه
پیراموینرضوریاست

مهر  /معاون عمرانی استاندار بوشهر
خواستار اطالعرسانی خدمات صنعت
نفت برای مردم جامعه پیرامونی شد و
گفت :تعامل منطقی بین صنعت نفت و
ساکنین محیط پیرامونی ضروری است.
مهرداد ستوده در نشست با کانون مدیران
و متخصصان بومی صنعت نفت استان
بوشهر با تقدیر از راهاندازی این کانون
اظهار داشت :این کانون باید در وهله
نخست ،مبلغ و بیانگر خدمات وزارت
نفت باشد و بتواند یک نزدیکی و آشتی
مابین وزارت نفت و ساکنین حوزه
انرژی ایجاد و خواستهها و انتظارات
طرفین را تعدیل و به یک تعامل
منطقی برساند.وی افزود :گاه ًا مشاهده
میشود شرکتهای تابعه وزارت نفت
پروژههای خوبی انجام و در اختیار مردم
قرار میدهند ولی متأسفانه آن طور که
انتظار داریم اطالع رسانی نمیشود .اگر
مبنا و معیار همه ما قانون و احترام به
مردم باشد در زمینههای مختلف اعم
از اشتعال ،سپردن مسؤلیت به جوانان
و نخبگان بومی و همچنین عمل به
مسولیتهای اجتماعی محقق خواهد
شد.معاونعمرانیاستانداربوشهرافزود:
متأسفانه بعضی از مدیران وزارت نفت
شاغل در مناطق پیرامونی ،خدمات
وزارت نفت را برای مردم و ساکنین این
مناطق بازگو نمیکنند.وی خاطرنشان
کرد :باید زمینهای فراهم شود که از
تمام سرمایههای انسانی شاغل در نفت
استفادهشود،متأسفانهبعضیمواقعتنگ
نظریها و عدم مدیریت صحیح اجازه

نداده که سختیها و تنگناهای وزارت
نفت را به مردم معرفی کنیم.
ستوده بیان کرد :همیشه فقط مطالبات
مطرح شده است در صورتی که روش
صحیح این است که همانطور که در
بحث اشتغال و تأمین اعتبار مورد نیاز
اداره کشور از وزارت نفت مطالبه
میکنیم ،در سختیها و تحریمها و
مشکالت هم باید کنار این وزارتخانه
باشیم و این وظیفه تشکلهای این
چنینی است که این حلقه مفقوده با
همکاری مقامات محلی پیدا و عملیاتی
شود .مدیر کانون مدیران و متخصصان
صنعت نفت استان بوشهر نیز گفت :این
کانون به عنوان یک سازمان مردم نهاد به
منظور پوشش دادن اهدافی شکل گرفته
که امیدوارم به اهداف مورد نظر برسیم.
سید مهدی موسوی افزود :ایجاد فضایی
دوستانه همراه با تعامل ،همگرایی و
هم اندیشی بین مدیران ،سرپرستان و
متخصصان صنعت نفت استان ،ایجاد
تفاهم نامه با سازمان و مؤسسات خبره
به منظور انجام مصاحبه و شناسایی
استعدادها و توانمندیهای اعضا کانون .
وی ادامه داد :همچنین برنامه ریزی و
برگزاری مستمر دورههای آموزشی
و توانمندسازی و برگزاری تورهای
علمی برای اعضای کانون همراه با
ارائه گواهینامههای معتبر از سازمانها
و شرکتهای مطرح از جمله اهداف
تشکیل این کانون است.موسوی اضافه
کرد :ایجاد همدلی و هم افزایی بین
شاغلین صنعت نفت استان همراه با
شناسایی تخصصها و توانمندیهای
مربوطه در قالب برگزاری جلسات هم
اندیشی و دورهمی ماهانه و تشکیل
کارگروههای تخصصی و فعالیت
در راستای اهداف ترسیم شده برای
کارگروهها نیز از دیگر اهداف تشکیل
کانون است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر :

ابزارچههای صادرایت استان بوهشر در
کشورهایمختلفایجادیمشود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار
بوشهر با بیان اینکه برای افزایش
صادرات محصوالت کشاورزی
استان بوشهر بازارچههای صادراتی
در کشورهای مختلف ایجاد میشود
گفت :تولیدکنندگان ،تجار و بازرگانان
برای تحقق این مهم پیگیریهای الزم
را انجام میدهند.سعید زرینفر در
نشست کارگروه تخصصی محصوالت
کشاورزی استان بوشهر با بیان اینکه
یکی از ظرفیتهای مهم استان بوشهر
تولید گوجه فرنگی خارج از فصل
است اظهار داشت :امسال  11هزار و
 300هکتار اراضی برای کشت گوجه
فرنگی خارج از فصل اختصاص یافته
است.وی با بیان اینکه تولید نشاء گوجه
فرنگی استان بوشهر دارای رتبه برتر
در کشور است خاطر نشان کرد :بر
اساس تقویم کشت گوجه فرنگی در
استان بوشهر این محصول در مدت 4
ماه از مرداد ماه تا آبان در اراضی کشت
و برداشت آن نیز از اواسط آبان آغاز
میشود و تا اردیبهشت سال بعد ادامه
دارد.معاون هماهنگی امور اقتصادی
استاندار بوشهر پیش بینی تولید گوجه
فرنگی امسال را بیش از  600هزار تن
دانست و تصریح کرد :سال گذشته 130

هزار تن محصول گوجه فرنگی استان
بوشهر به خارج از کشور صادر شد.
زرینفر با تاکید بر زمینه سازی برای
افزایش محصول گوجه فرنگی استان
بوشهر گفت :برای افزایش صادرات
محصوالت کشاورزی استان بوشهر
بازارچههای صادراتی در کشورهای
مختلف ایجاد میشود و این مهم از
سوی تولیدکنندگان ،تجار و بازرگانان
پیگیریهای الزم میشود.وی بیان کرد:
در راستای راهاندازی بازارچههای جدید
برای صادرات گوجه فرنگی استان
بوشهر در کشورهای مختلف از جمله
روسیه ،قطر ،پاکستان ،افغانستان ،عراق،
سوریهودیگرکشورهاپیگیریمیشود.
وی ،با تاکید بر پیش بینی خرید توافقی
محصول گوجه فرنگی از کشاورزان
استان بوشهر از سوی تعاون روستایی
تصریح کرد :فعال شدن تشکلهای
کشاورزی و برنامهریزی برای حمل
و نقل این محصول در زمان برداشت
مورد توجه ویژه قرار گرفته است.معاون
هماهنگیاموراقتصادیاستانداربوشهر
با بیان اینکه 3کارخانه فراوری محصول
گوجه در استان فعال است افزود20 :
درصد تولید گوجه فرنگی استان بوشهر
در  3کارخانه فرآوری و تبدیل به
محصوالت دیگر میشود و قرار است
تسهیالت سرمایه در گردش واحدهای
صنایع فرآوری تامین شود.
زرینفر با تاکید بر بازاریابی برای فروش
این محصول افزود :اتاق بازرگانی
بوشهر در بازاریابی داخلی و خارجی
محصولگوجهفرنگیفعالیتمیکند.

خــبر

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر ،اردشیر مذکوری در این رابطه اظهار داشت :در
راستای حذف قبوض کاغذی پرتال شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر به سامانه ثبت شماره تلفن همراه و
سامانه مشاهده قبوض مشترکان مجهز شده است.وی بیان کرد :مشترکان میتوانند از پرتال شرکت توزیع نیروی
برق قبوض خود را رویت و نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.مذکوری ادامه داد :دسترسی به اطالعات مصرف
و پرداخت آسان از قابلیت های مهم این سامانه است.وی تاکید کرد :تا پایان شهریور ماه مشترکان محترم برق
فرصت دارند نسبت به ثبت شماره همراه جهت دریافت قبوض برق بصورت الکترونیکی اقدام کنند.مذکوری
افزود :در حالت ارسال قبض برق بصورت کاغذی در برخی از اوقات مشترکان موفق به دریافت قبض نمی
شدند که این عدم دسترسی مشکالتی برای آنها برای دریافت قبض ایجاد می کرد .وی بیان کرد :اکنون با فراهم
شدن قبوض برق الترونیکی مشترکان می توانند قبض های روی تلفن همراه خود دریافت کنند.

طی حکمی از سوی عباس اسدروز :

معاونمدیرعاملشرکت
پایانه های نفتی ایران
منصوبشد
●
طی حکمی از طرف مدیرعامل شرکت پایانه های
نفتی ایران ،محمد نوروزی فرد به عنوان معاون
مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران منصوب
شد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی شرکت پایانه
های نفتی ایران ،عباس اسدروز مدیرعامل شرکت
پایانه های نفتی ایران طی حکمی محمد نوروزی
فرد را به معاون مدیرعامل منصوب کرد .اسدروز
در حکم خطاب به نوروزی فرد آورده است ،از
شما انتظار می رود با همکاری مدیران و روسای
محترم نسبت به انجام وظایف محوله براساس
شرح وظایف سازمانی اقدام نمایید  .اهم وظایف
جناب عالی به شرح ذیل می باشد :پیگیری مسائل
و موارد مرتبط با حوزه ساختار سازمانی به صورت

اثر بخش با همکاری بخش های ذی ربط ،پیگیری
مسائل و موارد مرتبط با حوزه پیرامونی در مناطق
عملیاتی در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی
شرکت ،بازدید از مناطق عملیاتی و بررسی و
شناسایی نیازمندیها و مشکالت و پیگیری آنها تا
حصول نتیجه ،تمرکز ویژه بر کمیسیون مناقصات
و فرآیندهای آن جهت باال بردن کارایی آن و
بهینه نمودن فرآیند برگزاری مناقصات ،همکاری
موثر و انجام هماهنگی الزم بین مدیریتهای ذی
ربط و پاسخگویی به مراجع نظارتی ،تمرکز ویژه
بر خدمات ارایه شده به کارکنان در حوزه ستاد و
مناطق عملیاتی و ارایه و اجرای برنامه های الزم
جهت فراهم نمودن بستر مناسب کاری و باالبردن

محمد نوروزی فرد از
ایثارگران و جانبازان هشت
سال دفاع مقدس است که
دارای مدرک کارشناسی
مدیریت و کارشناس ارشد
مهندسی صنایع از دانشگاه
شیراز و نیز دانشجوی
دکتریمدیریتصنعتی
بوده است

رضایتمندیکارکنان.
محمد نوروزی فرد از ایثارگران و جانبازان هشت
سال دفاع مقدس است که دارای مدرک کارشناسی
مدیریت و کارشناس ارشد مهندسی صنایع از
دانشگاه شیراز و نیز دانشجوی دکتری مدیریت
صنعتی بوده و در کارنامه درخشان مدیریتی خود
۱۳سال متوالی مدیر سازمان خدمات پشتیبانی
صنعت نفت در  ۱۵استان کشور ۵ ،سال مدیر منابع
انسانی شرکت پاالیش نفت ۵ ،سال مدیر منابع
انسانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
و  ۵سال مدیریت خدمات پشتیبانی و نیز مدیریت
عملیاتعمومیوعضواصلیهیئتمدیرهشرکت
پایانه های نفتی را دارد.

امامجمعهبوشهر:

راه مبارزه اب استکبار ،مقاومت همه جانبه است

امامجمعه بوشهر گفت :هر جا از خط مقاومت
جداشده و به سمت کارهای نرم همچون مذاکره
رفتیم شکست خوردیم ،امروز نیز راه و رسم
مقابله با آمریکا و جهان استکبار ،مقاومت همهجانبه
ازجملهسیاسی،فرهنگی،اجتماعی،اقتصادیاست.
آیتاهلل غالمعلی صفایی بوشهری در خطبههای
شهر بوشهر اظهار داشت :یکی از آموزههای مکتب

و قیام امام حسین (ع) مقاومت همهجانبه در برابر
هجوم دشمن است ،دشمن اسالم در اندیشه چپاول
ثروت و تسلط بر مراکز قدرت ،تغییر فرهنگ و
هویت دینی و ملی کشور ،دگردیسی اندیشه فردی
و اجتماعی جامعه ،و رسیدن به اهداف خود به شکل
همهجانبه است.امامجمعه بوشهر افزود :دشمن اگر
بتواند در یک عملیات کشوری را وابسته کند به هر
طریقممکنوباتهاجمفرهنگی،اقتصادی،سیاسی،
علم و فناوری ،اجتماعی و یا هر نوع تهاجم دیگر
و یا حمله نظامی این کار را خواهد کرد.نماینده ولی
فقیه در بوشهر با بیان اینکه تنها راه حفظ استقالل و
هویت دینی و ملی راه حسین (ع) و مقاومت است،
تصریح کرد :هر جا از خط مقاومت جداشده و به
سمت کارهای نرم همچون مذاکره رفتیم شکست
خوردیم ،امروز نیز راه و رسم مقابله با آمریکا و
جهان استکبار ،مقاومت همهجانبه ازجمله سیاسی،

فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی است .وی بابیان اینکه
مقاومت به معنی دفع شر بر پایه موازین شرعی و
اسالمی است ،گفت :اگر امام حسین (ع) مقاومت
نمیکرد ،اآلن از اسالم چیزی وجود نداشت و
اگر کربال و نهضت امام حسین علیهالسالم نبود،
هیچکس از اسالم اطالعی نداشت .وی افزود :به
همین خاطر هر جای جهان و تاریخ اسالم ناب
محمدی بانام حسین شناختهشده است وحتی قیام
گاندی در هند متأثر از قیام اباعبداهلل الحسین (ع)
است ،جهان آینده به نام حسین رقم خواهد خورد و
راه حسین(ع) ،راه مقاومت است.
نماینده ولی فقیه در بوشهر با تقدیر از هیئتهای
مذهبیومساجدوحسینیههادربرگزاریمراسمات
مذهبی ،تصریح کرد :مردم و مسؤوالن برای روشن
نگاه داشتن چراغ راه حسین (ع) و مقاومت ،به
هیئتهای مذهبی جوان کمک کنند.

دبیر کل مجمع خیرین سالمت کشور:

مبارزه با فساد در قوه قضاییه ادامه یابد
ایسنا | دبیر کل مجمع خیرین سالمت کشور عنوان
کرد :امیدواریم شروع خوب مبارزه با فساد در قوه
قضاییه ادامه یابد ،چون باعث امیدواری مردم شده
و مبارزه با فساد ،رانت خواری ،تبعیض و بی
عدالتی ها قطعا تاثیرگذار است.
حسینعلی شهریاری در آیین افتتاح همراه سرای
بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر گفت:
وظیفه ما این است که به فقرا و محرومان کمک
کرده و در راستای خدمت رسانی به این عزیزان
کوشش نماییم .پول فقط برای استفاده و بهره
خود انسان نیست ،خداوند فرموده افراد متمول
وکالی من در روی زمین و فقرا و مستضعفین
عیال من هستند ،و وظیفه وکالی من نیز کمک
به عیال من است.
وی افزود  :میزان کمکهای مجمع خیرین
سالمت کشور به بخش درمان تا سال  ۹۶یک
هزار و شش هزار میلیارد تومان بوده است ،در
سال  ۹۷تصور می کردیم با توجه به مسائل
اقتصادی کشور این میزان کاهش یابد در حالی
که یک هزار و  ۱۰۰میلیارد تومان کمک شد .این
امر نشان دهنده همت بلند خیرین است و اینکه
مردم و خیرین علیرغم تمام مشکالت کار خیر را
فراموش نمی کنند.
دبیر کل مجمع خیرین سالمت کشور با اشاره به
شناسایی خیرین و اولویت ها اظهار کرد :مجمع
خدمت گذار خیرین بوده و نقش هدایت کننده،
تسهیل گر و یاری دهنده را دارد ،مثل این همراه
سرا که خانواده مرحوم به میزان یک میلیارد تومان
در ساخت آن مشارکت کردند.
شهریاری با بیان اینکه برای توسعه به انسان سالم
نیاز داریم ،خاطرنشان کرد :بنابراین حوزه سالمت

امامجمعهعسلویه:

مناز ظهر عاشورا باشکوه برگزار شود

امام جمعه عسلویه گفت :نماز ظهر عاشورا باشکوه
برگزار شود.
حجت االسالم سید علی هاشمی نژاد در خطبههای
ا نماز جمعه عسلویه پس از توصیه به تقوای الهی با
عرض تسلیت ایام عزاداری سرور و ساالر شهیدان
گفت :تحریفات زیادی در خصوص واقعه کربال انجام
شده که عامل این تحریفها دشمنان بودهاند.
وی با ذکر نمونههایی از تحریفات در مورد واقعه عاشورا
بیان کرد :امام حسین (ع) امام معصوم و به دور از دنیا
طلبی بود او پرورش یافته دامن پیغمبر (ص) بود و منطق
امام حسین منطق جانبازی بود بسیاری از تحریفات با
منطق و مستندات قطعی واقعه کربال مطابقت ندارد.
امام جمعه عسلویه به بیانیه گام دوم انقالب اشاره کرد و
افزود :رهبر انقالب در مورد انقالب اسالمی فرمودند آن
روزی که جهان به دو قطب شرق و غرب تقسیم شده
بود چه کسی باور میکرد حکومت دینی تأسیس شود
برنامه برای دین و دنیا طرح کند و تابوها را بشکند و
عصر جدیدی را اعالم کند طبیعی است سردمداران زور
و ستم واکنش نشان دهند اما هرچه تالش کردند ناکام
ماندند و پیروز میدان جمهوری اسالمی بود.
امام جمعه عسلویه با تسلیت تاسوعا و عاشورای حسینی
گفت :از همه کسانی که برای عاشورا و عاشوراییان
زحمت میکشند و مجلس اقامه میکنند و در مجالس
امام حسین دخیل هستند تشکر میکنم سعی کنند در
عزاداریها مزاحمت برای مردم ایجاد نکنند مراقبباشند
بلندگوهای بیرون حسینیهها تا دیر وقت روشن نباشد.
وی افزود :روز عاشورا تجمع عاشورایی در مصالی
نماز جمعه داریم و نماز ظهرعاشورا اقامه میشود این
تجمع تجمعی دینی و سیاسی است برخی این تجمع
را درک نکردهاند .دشمن این تجمعات را زیر سوال
میبرد .شهرستان عسلویه استثنا است کوچکترین فعل
و انفعاالت را رسانههای دشمن زیر نظر دارند.
وی افزود :همه بیایند شرکت کنند .از مدیران ،هیأتها و
متولیانحسینیههامیخواهمدرستمدیریتکنند.تذکر
جدی میدهم هیأت امنا و هر کس حرفش خریدار دارد
در حسینیه و مسجد را ببندد و برای نماز ظهر عاشورا به
مصال بیاید این تجمع حسینی و عاشورایی است ارث
پدری کسی هم نیست .صرف ًا برای وحدت یکدلی
برادری صمیمت و دوستی است برخی هنوز این را
توجهندارند.

رسعت زیاد جان نوجوان بوشهری
را گرفت

و بهداشت و درمان از اهمیت باالیی برخوردار
است.
وی تاکید کرد :امیدواریم شروع خوب مبارزه
با فساد در قوه قضاییه ادامه یابد ،چون باعث
امیدواری مردم شده ،و مبارزه با فساد ،رانت
خواری ،تبعیض و بی عدالتی ها قطعا تاثیرگذاری
باالیی دارد.دبیر کل مجمع خیرین سالمت کشور با
تاکید بر مشارکت زنان در کشور عنوان کرد :اعتقاد
داریم که هر جا بانوان وارد کار شده اند موفق تر
از مردان بوده اند ،چون احساس مسئولیت بیشتری
داشته و وقت بیشتری می گذارند و کارشان را
درست انجام می دهند ،تخلف در حوزه مسئولیت
بانوان در زمان تصدی مسئولیت بسیار نادر است.
این مسئول ادامه داد :امیدواریم همچون گذشته
مشارکت بانوان و جوانان نیز در امور خیریه
افزایشیابد.

حسینعلی شهریاری با بیان اینکه باید در زمینه
پژوهش ،بهداشت و پیشگیری تالش کنیم ،گفت:
نباید بگذاریم که مردم بیمار شوند ،چون بیماری
هزینه های زیادی را بر افراد تحمیل می کند،
خصوصا با بیماری هایی چون سرطان و یا بیماری
های نوپدید که نیاز است خیرین تشویق شوند تا
به جز کارهای سخت افزاری و فیزیکی در حوزه
پژوهش نیز مشارکت داشته باشند.
وی اظهار کرد :دانشگاه علوم پزشکی بیماری هایی
که در منطقه شیوع دارد را شناسایی و خیرین در
این زمینه کارهای پژوهشی ،پیشگیری و بهداشتی
انجامدهند.
دبیر کل مجمع خیرین سالمت کشور تصریح کرد:
طرح تحول نظام سالمت برای مردم ملموس بوده
است و امیدواریم دولت به این طرح کمک کند و
به آن منابع مالی تخصیص دهد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان بوشهر گفت :نبود
مهارت رانندگی و سرعت باال جان نوجوان بوشهری را
گرفت.قدرت اهلل کشکولی در گفت وگو با ایرنا  افزود:
شب گذشته در خیابان خلیج فارس ( ساحلی شهر
بوشهر) پسر  ۱۷سالهای که راننده یک دستگاه خودرو
پژو پارس بود به علت نداشتن مهارت رانندگی و سرعت
زیاد جان خود را از دست داد .وی بیان کرد :این حادثه در
خط غربی این خیابان و حد فاصل دو دوربین ثبت تخلف
در حالی رخ داد که راننده هنگام عبور از دوربین سرعتش
مجاز بوده ،پس از عبور از دوربین سرعتش افزایش
مییابد .کشکولی ادامه داد :افزایش سرعت باعث شد تا
وی نتواند خودروی خود را کنترل کند و ابتدا به جدول
وسط خیابان و سپس به درخت و تیر برق برخورد و در
دم جان میسپارد .وی یادآور شد :حداکثر سرعت در
خیابان خلیج فارس  ۶۰کیلومتر بر ساعت است که این
راننده با توجه به نرسیدن به سن قانونی گواهینامه نداشته
بدین معنی که به قوانین و مهارت رانندگی آشنا نبوده
است .کشکولی تصریح کرد :بحثی در فضای مجازی
مطرح شد که یک خودرو پیش از این راننده هنگام
نزدیک شدن به سرعت کاه سرعتش را کم کرده و باعث
حادثه برای این خودرو شده که چنین چیزی صحت
ندارد چراکه خودرویی جلو آن نبوده و خودروی آسیب
دیده با هیچ خودروی دیگری برخورد نداشته است.
کشکولی ادامه داد :در  ۲ماه گذشته که دوربینهای ثبت
تخلف درخیابانخلیجفارسبوشهرنصبشدهتصادف
منجر به فوت در این مسیر گزارش نشده که این امر به
منزله رویکرد خوب و پیشگیرانه دوربین ها است.

