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خــبر
امامجمعهعسلویه:

فرمانده سپاه استان بوشهر:

برای احیای منطقه عسلویه باید مشعل یاد شهدا را روشن نگ ه داریم

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت:
اگر میخواهیم منطقه عسلویه همواره احیا باشد
باید مشعل شهدا را روشن نگهداریم تا منطقه نیز
برافراشتهباشد.
سردار علی رزمجو ظهر دوشنبه در جمع اعضا
ستاد برگزاری یادواره شهدای شهرستان عسلویه با
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای واالمقام اظهار
داشت :نور کشور و این منطقه به عنوان قطب
انرژی جمهوری اسالمی برمیگردد به عظمت

و خون شهدا و همه کسایی که باجان خود از
کشور دفاع کردند.وی با بیان اینکه شعلههای
فروزان پارس جنوبی در عسلویه به رشادت شهدا
در جبههها برمیگردد تصریح کرد :در عسلویه
شعلههایآنچنانیپاالیشگاههایگازوتأسیسات
وصنایعدیگردرشبروشناییدارد،برمیگرددبه
مشعلهاییکهشهدادرجبهههاینبردپرتوافشانی
کردهاند.رزمجو با اشاره به برگزاری یادواره شهدای
شهرستانعسلویهگفت:شهدااقیانوسیهستندکه

هرکسبهآنبپیونددازخیروبرکتدنیویوآخروی
بهرهمندمیشوند.
احیایفرهنگایثاروشهادت
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر افزود:
عسلویه در برپایی و احیا فرهنگ ایثار و شهادت
هموارهنقشداشتهواالنبایدنقشایفاکند.
دبیر کنگره سرداران و  ۲۱۲۱شهید استان بوشهر
گفت :در آستانه برگزاری کنگره سرداران و ۲۱۲۱
شهیداستانبوشهر،یادوارهشهدایشهرستانهای

استانازجملهعسلویهبرگزارمیشود.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر
خاطرنشان کرد :اقتدار ،آسایش و پیشرفت
همهجانبه ایران اسالمی مدیون رشادتهای
شهداست و اگر امروز در عسلویه شعلههای
آنچنانی پاالیشگاههای گاز و تأسیسات و صنایع
دیگر در شب روشنایی دارد ،برمیگردد به
مشعلهاییکهشهدادرجبهههاینبردپرتوافشانی
کردهاند.

رئیسادارهبندرودریانوردیدیراستانبوشهر:

تخلیه و بارگیری  384هزار تن کاال فقط
در بندر دیر

رئیس اداره بندر و دریانوردی دیر استان بوشهر
گفت :در هفت ماه امسال  ۳۸۴هزارتن کاال
در این بندر تخلیه و بارگیری شده که نسبت به
مدت مشابه سال گذشته بارگیری ۵۳و تخلیه
 ۱۲۳درصدرشدداشتهاست.
فرهاد کاظمی گفت :تره بار ،موادمعدنی،
ساختمانیولبنیاتیعمدهکاالهاییاستکه
از بندر دیر به مقصد کشورهای قطر و کویت
بارگیری و صادر شدهاست.وی اظهارداشت:
با تالش کارکنان این اداره صادرات سرعت

بیشتری گرفته و این بندر در این زمینه
پیشرو است.کاظمی دربارهطرحتوسعهبندر
دیر گفت :در سال جاری برای سهولت در
امر تخلیه و بارگیری  ۲۰۰متر توسعه اسکله
بصورت رمپ با استاندارد روز انجام گرفته
و ساختمان باسکول تکمیل شده که گمرک
میتواند پس از انتقال بهساختمان جدید از آن
استفاده کند.رئیس اداره بندر و دریانوردی بندر
دیر ادامه داد :برای کاهش ترافیک شناورها،
اسکله روستای الی شمالی در پنج کیلومتری
غرب دیر با ظرفیت  ۸۰فروند شناورتجاری
در نظر گرفته شدهاست که شناورها میتوانند
بعدازتخلیهبهآنمکانمنتقلشوندوایستگاه
سوخت برای آنها در نظر گرفته شدهاست.وی
گفت :تسطیح محوطه کانتینری برای رونق و
تشویق امر صادرات در اولویت کار این اداره
قرار دارد .کاظمی یادآورشد :هم اکنون ۲۰
کشتی مشغول صادرات هستند و شناورهای
چوبیهمبهاینامرتشویقمیشوند.

کشف  ۳۸۰میلیارد ریال کاالی قاچاق
در آبهای کنگان

فرمانده دریابانی استان بوشهر گفت :با
توقیف یک فروند شناور باری انواع کاالی
قاچاق به ارزش  ۳۸۰میلیارد ریال کشف
شد .سردار ولیالله رضایینژاد در تشریح این
خبر بیان کرد :مرزبانان پایگاه دریابانی کنگان
با اشراف اطالعاتی و گشتهای مستمر در
آبهای خلیج فارس ،یک فروند لنج باری

حاوی کاالهای قاچاق را شناسایی و متوقف
کردند .وی افزود :دریابانان در بازرسی از این
شناور انواع کاالی قاچاق شامل تلفن همراه،
ساعت مچی ،لوازم جانبی موبایل ،لوازم
آرایشی ،گردو ،الستیک خودرو ،موتور قایق،
لوازم یدکی خودرو ،موتورسیکلت پاکشتی،
مانیتور ،پوشاک ،پارچه ،تلویزیون ،لوازم
خرازی،لوازمآشپزخانه،کفشودمپاییودیگر
کاالهایقاچاقکشفکردند.
فرمانده دریابانی استان بوشهر با اشاره به
دستگیریپنجسودجووتوقیفیکفروندلنج
باری در این ارتباط اضافه کرد :ارزش کاالهای
کشفشدهبرابرنظرکارشناسان ۳۸۰میلیارد
ریال برآورد شده که متهمان پس از تشکیل
پروندهتحویلمراجعقضاییشدند.

طنین فریاد استکبار ستیزی در استان بوشهر

چمراندربوشهر:قدرتآمریکا
روبه افول است

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقالب
با بیان اینکه ایران اسالمی به اقتدار علمی ،نظامی و
اقتصادی دست یافته است گفت :دانش آموزان باید
در برابر نفوذ فرهنگی دشمن واکسینه شوند و بدانند
موقعی میتوانند پیشرفت کنند که به خودشان متکی
باشند.
راهپیمایی  13آبان روز ملی مبارزه با استکبار صبح
امروز با حضور دانش آموزان ،دانشجویان ،طالب،
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر ،روحانیون ،مسئوالن
و قشرهای مختلف در مسیر میدان قدس تا میدان
شهید رئیسعلی دلواری بوشهر در کنار آبهای خلیج
فارس برگزار شد.
در این مراسم شرکت کنندگان با سردادن شعارهای
مختلف از جمله مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل
جنایات آمریکا را محکوم کردند.
در تجمع راهپیمایان بوشهری در میدان رئیسعلی
دلواری در کنار آبهای خلیج فارس مهدی چمران ،با
گرامیداشت  13آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی
این روز را به معنای مقابله با ظلم و استبداد دانست و
اظهار داشت :مبارزه با آمریکا که سرآمد مقابله با کفر
و استکبار است نماد روز  13آبان است.
عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقالب
با اشاره به تاریخ مبارزاتی ایران با آمریکا خاطر نشان
کرد :برخیها تصور میکنند دشمنی آمریکا با ایران
به تسخیر النه جاسوسی بر میگردد که این دشمنی
از  28مرداد سال  1332آغاز و منجر به سقوط دولت
مصدق شد.
مهدی چمران تبعید حضرت امام راحل در  13آبان
سال  1343را از دیگر رویدادهای  13آبان دانست
و گفت :اوج دشمنی آمریکا علیه ملت ایران به سال
 1357برمیگردد که شاه از ایران گریخت و ملت ایران

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استانبوشهرگفت:برنامههایآموزشیویژه
بنگاههای اقتصادی استان بوشهر تقویت
میشود.سید حسین حسینی در حاشیه
کارگاهآموزشیویژهبنگاههایاقتصادیاظهار
داشت :برگزاری برنامههای آموزشی نقش
مهمی در توانمندسازی فعاالن اقتصادی
خواهد داشت.وی از تقویت برنامههای
آموزشی ویژه بنگاههای اقتصادی استان
بوشهر خبر داد و بیان کرد :ارتقای دانش
و مهارت واحد های تولیدی استان را به
صورتویژهدردستورکارداریموکارگاههای
متعددیدراینراستابرگزارمیشود.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان بوشهر خاطرنشان کرد :طی نیمه
نخست امسال حدود  ۵۰هزار نفر ساعت

آموزش برای بهرهمندی بنگاههای اقتصادی
استان برگزار شده است.وی ادامه داد :این
آموزشها با همکاری تشکلهای مرتبط و
دستگاههای همخانواده نظیر اتاق بازرگانی
صنایع ،معادن و کشاورزی ،اتاق اصناف،
سازمان نظام مهندسی معدن ،شرکت
شهرکهای صنعتی با عناوین مختلف و
نیازهای روز واحدهای صنعتی برگزار شده
است .حسینی بیان کرد :در نیمه اول امسال
 ۹۶دوره آموزشی در حوزههای مختلف
برگزار شده است که از این تعداد پنج مورد در
حوزه صنعت ،پنج مورد در حوزه معدن۸۶،
مورد در حوزه بازرگانی و اصناف بوده است.
وی اضافه کرد :از کل دوره های برگزار شده،
 ۸۶مورد در زمینه قوانین و مقررات ،بازاریابی
و فروش ،چهار مورد در زمینه مدیریت و
سیستمهاوششمورددرزمینهبهرهوریبوده
است.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استانبوشهرافزود:تعدادکلشرکتکنندگان
در دورههای آموزشی شش هزار و  ۲۹۴نفر
شامل ۶۳۰ساعت بوده و در مجموع تعداد
 ۴۹هزار و  ۲۴۴نفر ساعت آموزش برگزار
شدهاست.

آ گهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  1398/6/20- 139860324009001666هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي بوشهر تصرفات مالكانه و بالمعارض
متقاضي آقاي حسين توكلي هفشجاني فرزند محمود به شماره شناسنامه  335صادره از شهركرد به شماره ملي
 4622597551در ششدانگ يكباب خانه به مساحت  154مترمربع پالك  56فرعي از  3354اصلي مفروز
و مجزي شده از پالك 3354اصلي واقع در بخش دو بوشهر خريداري از مالك رسمي اصغر قائدي محرز
گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،
دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد1101546 %.
تاريخ انتشار نوبت اول-1398/7/29 :تاريخ انتشار نوبت دوم-1398/8/14 :
مجيد اميري/رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر -شماره/932:م .الف

به جایی رسیده که هیچ قدرتی توان رویارویی نظامی با
رزمندگان اسالم ندارد.
وی ،با اشاره به ابزار تحریم اقتصادی و نفوذ فرهنگی
افزود :پس از شکست آمریکا در ابعاد نظامی و
سیاسی ،روی به تحریم اقتصادی و نفوذ فرهنگی و
فکری کرد که در این سنگر هم آمریکا به شکست
کشانده میشود.وی با تاکید بر واکسینه شدن دانش
آموزان و دانشجویان در برابر نفوذ فرهنگی و فکری
گفت :دانش آموزان باید در برابر نفوذ فرهنگی دشمن
واکسینه شوند و بدانند موقعی میتوانند پیشرفت کنند
که به خودشان متکی باشند.
عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقالب
با بیان اینکه اسرائیل روزی شعار از نیل تا فرات سر
میداد تصریح کرد :اسرائیل اکنون اطراف خود دیوار
میکشد که نیروهای مردمی مقاومت به آنجا نفوذ
نکنند و نگران حکومتش است.
چمران با اشاره به اینکه اکنون رزمندگان اسالم پشت
دروازههای اسرائیل رسیدهاند تصریح کرد :باید جبهه
مقاومت مسلمانان در عراق ،سوریه ،لبنان و بحرین
را قدر بدانیم و بدانیم که این جبهه در حال گسترش
است.
وی ،با قدردانی از تالش رئیس قوه قضاییه در برخورد
انقالبی با فساد افزود :رئیس قوه قضاییه کمربند مبارزه
با فساد در ابعاد گوناگون محکم بسته و این مبارزه آغاز
کرده است بهگونهای که تاکنون  49هزار میلیارد تومان
از بیتالمال به بودجه کشور معادل یک سوم یارانه
یکسال مردم و نصف شهر تهران زمین دولتی به دولت
بازگردانده شده است.
چمران با بیان اینکه نباید به هیچ کشوری دل ببندیم
افزود :باید به خود متکی باشیم توکل و امید داشته
باشیم در این صورت پیروز میشویم.

فروچالههایبوشهرزلزلهایخاموش

رئیس صنعت ،معدن و تجارت بوشهر:

برنامههای آموزشی ویژه بنگاههای اقتصادی استان بوشهر
تقویتمیشود

را به گلوله بستند و پس از پیروزی انقالب اسالمی
جنگ تحمیلی علیه ایران را آغاز کردند.
وی ،جنایات آمریکا را علیه ملت ایران در ابعاد
گوناگون مورد اشاره قرار داد و بیان کرد :پس از ناکامی
آمریکا در جنایات خود علیه ملت ایران ،استکبار
جهانی نفوذ فرهنگی و فکری ،و تحریم اقتصادی در
دستور کار خود قرار داد.
عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقالب با
اشاره به مذاکرات برجام تصریح کرد :پس از ناکامی
آمریکا ،قضیه برجام را مورد توجه قرار دادند و با امضاء
وزیر امور خارجه آمریکا و کشورهای اروپایی این مهم
را جشن گرفتند ولی ترامپ به این تعهد پشت پا زد.
مهدی چمران با بیان اینکه ترامپ هنوز مذاکره با ایران
را دنبال میکند افزود :نظرشان این است که از طریق
ترفند مذاکره ،ایران را تسلیم کنند و به زانو درآوردند.
وی ،با اشاره به اینکه ملت ایران روی پای خود ایستاده
و میایستد گفت :ایران اسالمی در ابعاد گوناگون به
اقتدار علمی ،نظامی و اقتصادی دست یافته و این در
حالی است که آمریکا به حدی افول و سقوط کرده که با
شکست ترفندهایش در برابر ایران به زانو درآمده است.
عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقالب با
بیان اینکه آمریکا در ابعاد وضعیت سیاسی ،اقتصادی
و نظامی دارای شرایط مناسبی نیست افزود :آمریکا
ضمن اینکه از نظر اقتصادی مقروضترین کشورهای
جهان است از نظر نظامی دارای شرایط مناسبی نیست
بهگونهای که پهپاد پیشرفته آنان در برابر پدافند ایرانی
در خلیج فارس توسط رزمندگان شجاع و دانشمندان
جوان ایرانی سرنگون میشود.
چمران از بومی سازی ساخت سالحهای پیشرفته
توسط دانشمندان جوان ایرانی خبر داد و بیان کرد:
توانمندی ایران در ابعاد گوناگون ساخت انواع تجهیزات

●

پس از ناکامی
آمریکا در جنایات
خود علیه ملت
ایران ،استکبار
جهانی نفوذ فرهنگی
و فکری ،و تحریم
اقتصادی در دستور
کار خود قرار داد.

مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب
شرکت سهامی آب منطقهای بوشهر
گفت :برای مقابله با کمبود آب باید به
سمت استفاده از آبهای نامتعارف
برویم ظرفیتی که در استان وجود دارد اما
از آن غافلیم.
جابر مظفری زاده مدیر محیط زیست
و کیفیت منابع آب شرکت سهامی آب
منطقهای بوشهر عنوان کرد ۸۵ :درصد
از مساحت کشور ما در اقلیم خشک،
نیمه خشک و فراخشک واقع شده
است و باید بپذیریم در کشوری با چنین
اقلیم و میانگین بارندگی کمتر از سطح
متوسط جهان زندگی میکنیم.او ادامه
داد :در  ۷۰درصد زمان یک ده ه اخیر
با خشکسالی دست و پنجه نرم کردهایم
و این موضوع باعث کاهش شدید منابع
آب سطحی و زیرزمینی شده است.
خشکسالی آورد رودخانهها را ۸۰
درصدکاهشداد
مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب
شرکت سهامی آب منطقهای بوشهر بیان
کرد :بر اساس مدلهای هواشناسی ،در
 ۳۰سال گذشته این خشکسالی رو به
افزایشبودهاستوپیشبینیمیشوداین
روندافزایشیادامهیابد.
مظفری زاده ادامه داد :این خشکسالی
باعث آن شده تا آورد رودخانههای اصلی
استانبوشهراز۲.۵میلیاردمترمکعبدر
سال به کمتر از  ۵۰۰میلیون مترمکعب
کاهشیابد.
این پژوهشگر حوزه آب ،با اشاره به
سوق یافتن بهره برداران به سوی آبهای
زیرزمینی در  ۵۰سال اخیر ،گفت:
با توجه به کاهش آورد رودخانهها و
پیشرفت فناوری پمپاژ در عصر معاصر،
منابع آب زیرزمینی را که در طول هزاران
سال به وجود آمده اند به شدت تحت
فشار قرار دادهایم و اکنون ساالنه ۳۰

میلیون مترمکعب بیش از ظرفیت و توان
سفرههای آب زیرزمینی از این منابع
برداشت میکنیم.او عنوان کرد :افزایش
جمعیت و نیاز بیشتر به غذا باعث
تقاضای بیشتر برداشت آب شده است و
با وجود کاهش منابع آبی ،شاهد اضافه
برداشت چاههای مجاز و حفر غیرمجاز
بودهایم.
مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب
شرکت سهامی آب منطقهای بوشهر
افزود :سرانه آب در استان بوشهر از ۱۰
هزار مترمکعب در بلند مدت به ۷۰۰
مترمکعب کاهش یافته یعنی میزان آب
موجود به ازای هر نفر در استان کم شده
است.محدوده مطالعاتی منابع آبی در
وضعیت ممنوعه هستندمظفری زاده
گفت:براساسهم هشاخصهایکنترل
منابع آب مثل شاخص معروف فالکن
مارک،دراستانبوشهردچارکمبودشدید
منابعآبهستیم.اوافزود:بهطورنمونهدر
منطقه تنگ ارم ،در  ۹سال اخیر ،سطح
آبهای زیرزمینی  ۱۵متر افت داشته

است ،به طوری که بسیاری از چاههای
این منطقه خشکیدهاند.این کارشناس،
استان بوشهر را دارای  ۱۶محدوده
مطالعاتی منابع آب عنوان کرد وگفت :از
این  ۱۶محدوده مطالعاتی ۱۲ ،محدوده

دروضعیتممنوعهوممنوعهبحرانیقرار
دارند و چهار محدوده دیگر نیز ساحلی
وبدونظرفیتکشاورزیهستند.مظفری
زاده در بخش دیگری از اظهارات خود به
تصوری اشتباه و رایج در میان عموم مردم
اشاره کرد و افزود :آبخوانها مانند دریا در

زیرزمینگستردهنیستند،بلکهدرمناطقی
کهشرایطزمینشناختیتشکیلسفرهآب
زیرزمینی وجود داشته و در میان ذرات و
منافذمحدودتشکیلشدهاند.اوادامهداد:
با برداشت بیش از حد آب از این مناطق،

منافذ یاد شده از آب خالی شده ،فشرده
میشوندودرسطحزمینفاجعهایبهنام
فروچالهرخمیدهد.
خطرفروچالههادربوشهر
مظفری زاده هشدار داد :بر خالف منابع
آبسطحیمثلرودخانههاودریاچهها،
بحران آبهای زیرزمینی با چشم قابل
رصد نیست و همین موضوع باعث
شده تا شدت بحران برای عموم مردم
ملموس نباشد.او گفت :کم شدن حجم
آب موجود در آبخوانها موجب افزایش
تعداد ،و عمق کف شکنی برای دستیابی
بهمنابعآبزیرزمینیشدهاست.
مدیرمحیط زیست و کیفیت منابع آب
شرکت سهامی آب منطقهای بوشهر
افزود :در برخی از دشتهای استان ،این
کف شکنی تا عمق آبخوان ادامه یافته و
حتی تا سنگ کف و عبور از آن نیز ادامه
یافته است.مظفری زاده با تشبیه فروچاله
به زلزلهای خاموش و بی صدا تصریح
کرد:دراستانبوشهرنیزفروچالههاییدر
محدوده طلحه-فاریاب شناسایی شده
است.او ،درباره کیفیت منابع آب استان

حفظ انقالب نیازمند اتحاد و انسجام
زیر چرت والیت است
امام جمعه عسلویه گفت :حفظ انقالب نیازمند بصیرت،
دشمن شناسی و شناخت حیله های دشمن و اتحاد و انسجام
زیر سایه و چتر والیت است.
حجتاالسالمسیدعلیهاشمینژاددراجتماعمردمشهرستان
عسلویه در پایان راهپیمایی روز مبارزه با استکبار اظهار داشت:
 ۱۳آبان روز بسیار مهمی است و سه رویداد مهم را در خود دارد.
وی با اشاره به سالروز دستگیری و تبعید حضرت امام
خمینی(ره) بیان کرد :بعد از آن سخنرانی مهم و تاریخساز امام
علیه آن معاهده ننگین ایشان را دستگیر کردند وقتی امام را با خود
می بردند نیروهای مسلح و قلدرهای شاه به شدت ترسیده بودند
که امام گفت چرا می ترسید من یک پیرمرد هستم.
هاشمی نژاد رویداد دوم را کشتار دانش آموزان و دانشجویان در
دانشگاه تهران به وسیله عمال ستم شاهی دانست و اضافه کرد:
در ۱۳آبان سال ۵۷دانش آموزانی که برای مبارزه با رژیم طاغوت
مدارس را تعطیل کرده و به خیابان ها آمده بودند را به خاک و
خون کشیدند .امام جمعه عسلویه رویداد سوم را تسخیر النه
جاسوسی آمریکا دانست و افزود :این روز به فرموده حضرت
امام انقالب دوم نام گرفت که در این حرکت تاریخی النه
جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام تسخیر شد.
ویخاطرنشانکرد:متاسفانهتعدادیازهماندانشجویانامروز
به دامن دشمن رفتند و برخی در فتنه  ۸۸دستگیر شدند انقالبی
بودن مهم است از ریل انقالب خارج نشدن مهم است .هاشمی
نژاد ادامه داد :نسل جوان و مومن و انقالبی امروز باید بداند این
انقالب از چه گذرگاه هایی عبور کرده از چه گردنه های سختی
به سالمت عبور کرده است .باید قدر این انقالب را بدانید .وی
تاکید کرد :این انقالب مال شما است و باید پای کار باشید ما
پیروزیم و آینده انقالب روشن است دشمن منفعل و رو به افول
است .امام جمعه عسلویه افزود :رهبر انقالب دیروز در دیدار
دانش آموزان تاکید کردند کسانی که به فکر مذاکره با آمریکا
هستند اشتباه می کنند ،راه نفوذ سیاسی آمریکا به کشور ما بسته
است و این راه باید بسته بماند.

تصادف اتوبوس با خودرو تیبا در محور دشتی
 ۳کشته و یک نفر مصدوم برجای گذاشت
رئیس پلیس راه استان بوشهر گفت :در برخورد اتوبوس با
خودرو سواری تیبا در محور کاکی به بادوله در شهرستان دشتی
 ۳نفر کشته و یک نفر مصدوم شد.
سرهنگ جابر پاپری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم
در دشتی ،با تاکید بر گشت شبانهروزی پلیس راه در
محورهای اصلی استان بوشهر برای ارتقاء ایمنی تردد
خودروها اظهار داشت :تمام محورهای استان بوشهر از
ایمنی باال برخوردار است و به صورت شبانهروزی پلیس
راه در جادهها تردد میکنند.وی بیان کرد :برای ارتقاء ایمنی
محورهایاستانبوشهر،خودروهاینامحسوسدرجادههای
استان بوشهر مستقر شده که با رانندگان تخلف ساز و متخلف
برخورد قاطع میکند.رئیس پلیس راه استان بوشهر از کشته و
زخمی شدن  4نفر در خودرو تیبا در تصادف با اتوبوس در
محور دشتی خبر داد و خاطرنشان کرد :در برخورد اتوبوس
با خودرو سواری تیبا در محور کاکی به بادوله در شهرستان
دشتی  3نفر کشته و یک نفر مصدوم شد.
پاپری با بیان اینکه علت تصادف در دست بررسی است
تاکید کرد 4 :سرنشین خودرو تیبا  3نفر کشته و یک نفر
مصدوم شد.وی افزود :رعایت فاصله طولی و سرعت
مناسب بهترین راه برای پیشگیری از بروز تصادفات رانندگی
و حوادث ناگوار است .رئیس شبکه بهداشت و درمان دشتی
هم با اشاره به وقوع این حادثه تصریح کرد :در این حادثه 2
نفر دارای عالئم حیاتی بودند که در مسیر اعزام به بیمارستان
دشتی جان سپردند.

بوشهر هم گفت :تنها چهار درصد از
منابع آب زیرزمینی استان بوشهر دارای
هدایت الکتریکی ( )ECکمتر سه هزار
میباشد و بیش از  ۵۰درصد از این
منابع ،هدایت الکتریکی ۱۰هزار و بیش
از آن دارند.
بوشهر باالترین سرانه منابع آب
نامتعارفکشوررادارد
این پژوهشگر حوزه آب استقرار
برنامه جامع سازگاری با کم آبی
استان و مدیریت منابع آب نامتعارف
را راهکارهای عبور از شرایط کنونی
عنوان و بیان کرد :یکی از مناطقی که در
خصوص منابع آب ،شرایطی بحرانیتر
از بوشهر را تجربه کرده است ،منطقه
آلمریا در اسپانیا است .این منطقه که از
نظرشرایطبارندگی،اقلیمیوجغرافیایی
شرایطی مشابه استان بوشهر دارد در
بازهای از زمان دچار فقر شدید منابع آب
و کوچ ساکنان خود شده بود.مظفری
زاده افزود :با بهره برداری مناسب از منابع
آبی ،بهبود کیفیت کشاورزی و ایجاد
گلخانه ها ،اکنون آلمریا غذای بیش از
 ۱۷میلیون نفر را تامین میکند.او گفت:
دراینمنطقهاستفادهازآبهایمتعارف
سطحی یا زیرزمینی کنار گذاشته شده و
فقط از آبهای نامتعارف برای توسعه
استفاده شده است.مدیرمحیط زیست
و کیفیت منابع آب شرکت سهامی آب
منطقهای بوشهر ،افزود :استان بوشهر
باالترینسرانهمنابعآبنامتعارفکشور
را در اختیار دارد و ساالنه  ۱۵میلیون
مترمکعبازپسابباهدایتالکتریکی
سه هزار در تصفیه خانه بوشهر آماده بهره
برداری است.مظفری زاده ادامه داد:
کسری مخزن ساالنه کل استان بوشهر
 ۳۰میلیونمترمکعباستواینحجم
از پساب معادل نیمی از آن است.او با
اشارهبهپایداربودناینمنبعگفت:اگرچه

حجم آب پشت سدها کامال وابسته به
میزان بارش و دستخوش تغییرات زیادی
است ،اما این حجم از پساب به صورت
پایدار،دائمیوحتیروبهافزایشاست.
پسابهایشهربوشهر۱۱۰۰میلیارد
تومانمیارزد
مدیرمحیط زیست و کیفیت منابع آب
شرکت سهامی آب منطقهای بوشهر با
استناد به مقاالت تالیف شده ،ارزش
اقتصادیپسابهایشهربوشهرراساالنه
 ۱۱۰۰میلیارد تومان برآورد کرد و افزود :با
سرمایه گذاری نزدیک به  ۱۰۰میلیارد
تومانمیتوانبهاینمنبعآبپایدار،برای
استفاده در مصارف صنعت ،کشاورزی،
فضای سبز و تغذیه آبخوان استفاده کرد.
مظفری زاده ،کشورهای هلند ،اسپانیا،
مکزیک،اماراتوعربستانراکشورهای
پیشرو در حوزه استفاده از آبهای
نامتعارفنامیدوگفت:باتوجهبهتجارب
مفید جهانی و منطقهای در این حوزه،
ایران نیز ظرفیت بهره برداری و سود بردن
از این منبع را دارد.او افزود :کشت درخت
لیمو که گونهای متناسب با اقلیم استان
بوشهر است ،درختان چوب صنعتی و
بیش از ۵۳گیاه شورپسند بخش دیگری
از ظرفیت استفاده از منابع آب نامتعارف
استان بوشهر است.مدیرمحیط زیست
و کیفیت منابع آب شرکت سهامی
آب منطقهای بوشهر عنوان کرد :استان
بوشهر ظرفیت ایجاد یک شهرک شور
ورزی را دارد که در آن میتوان مزارع
پرورش ماهی و میگو ،کشت جلبک ها،
گیاهان هالوفینت ،نمک ،مواد معدنی و
بخشهایدیگررابهبهرهبرداریرساند.
مظفری زاده بیان کرد :در استان بوشهر
هفت پهنه مستعد شور ورزی شناسایی
شدهاستکهشاملمناطقیدرعسلویه،
کنگان ،مند ،دلوار ،بوشهر ،گناوه و دیلم
است.

