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رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

سوغاتی کرونا در روز 13بدر برای خانوادههای بردخونی

شناسایی ۲۰درصد از بیامران کرونایی استان بوشهر در دو هفته اخیر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی استان بوشهر از شناسایی  ۲۰درصد از بیماران

کرونایی این استان در دو هفته اخیر خبر داد.
سعید کشمیری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار
داشت :اکنون به  ۲۵هزار مبتال در استان بوشهر
رسیدهایم که نشاندهنده رشد شدید و انفجاری این
بیماری در استان است.
دبیر ستاد مقابله با کرونا در استان بوشهر گفت :با تغییر
رنگ شهرستانهای دشتستان و دیلم از نارنجی به
قرمز ،تعداد شهرستانهای قرمز استان به سه شهرستان
افزایش پیدا کرد.
وی از رشد انفجاری مبتالیان کرونایی در استان بوشهر
خبر داد و تصریح کرد :شهرستانهای عسلویه ،کنگان

خبــــر

و تنگستان از وضعیت زرد به نارنجی و خطر تغییر پیدا
کرده که این نشاندهنده رشد تعداد مبتالیان در استان
است.
کشمیری تصریح کرد :در شرایط خطر و بحران باید از
هرگونه تجمع مثل برگزاری جشن ،فاتحه و هر مراسمی
که باعث ازدیاد جمعیت در فضای سربسته میشود
خودداری کرد.
دبیر ستاد مقابله با کرونا در استان بوشهر افزود :طبق
گزارشهای دریافتی تمامی افراد مبتال شده در روستاها
و شهرستانها به نحوی در اینگونه مراسمها شرکت
کرده و اکنون به این بیماری مبتال شدهاند.

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر
از ابتال  16نفر از خانوادههای بردخونی به کرونا
در دورهمی  13بدر خبر داد .احمد آخوندی
گفت :بیتوجهی به توصیههای و عدم رعایت
پروتکلهای بهداشتی ،دورهمیهای خانوادگی
در شهرستان ّدیر را به کانون اصلی موارد ابتال
به کرونا تبدیل کرده است  .وی گفت :متاسفانه
دورهمیهای خانوادگی در روز  13بدر در بردخون
باعث ابتال  16نفر از افرادی شد که در این روز
در کنار هم بدون رعایت شیوهنامههای بهداشتی
سپری کرده بودند .وی افزود :در روزهایی که کادر

بهداشت و درمان سخت در حال خدمترسانی
به بیماران کرونا هستند  ،وظیفه شرعی و قانونی
شهروندان ایجاب میکند نسبت به مسوولیت
اجتماعی خود توجه داشته و با پرهیز از برگزاری
تجمعات غیرضروری به حفظ سالمت خود و
دیگران و پیشگیری از شیوع کرونا کمک کنند.
ساده انگاری برخی شهروندان نسبت به خطر
کرونا
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان
ّدیر با تاکید بر باال بودن ریسک ابتال به کرونا

در خانوادهها گفت :برگزاری جشنها و
دورهمیهای خانوادگی و دوستانه در خانهها
و مکانهای عمومی همچون پارکها به گمان
اینکه جمع خانوادگی است لذا خطر ابتال در آن
بسیار پایین میباشد فرض صحیح و علمی نبوده
و آمارها نشان میدهد کانون اصلی و بیشترین
موارد ابتال در شهرستان ّدیر در دورهمیهای
خانوادگی اتفاق افتاده است .آخوندی افزود:
سادهانگاری،بیتوجهیبهفاصلهگذاریاجتماعی
و عدم رعایت شیوهنامههای بهداشتی توسط
شهروندان عامل اصلی تشدید کرونا است.

معاون فنی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

ساالری خبر داد:

برابری درصد افزایش حقوق بازنشستگان تامیناجتامعی با
بازنشستگانکشوری

مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی اعالم کرد :با اجرای
مرحله دوم متناسبسازی ،درصد افزایش حقوق
بازنشستگان تامیناجتماعی با بازنشستگان کشوری
برابر شد .به گزارش آتیهآنالین ،مصطفی ساالری در
نشست خبری امروز اظهار کرد :با اجرای مرحله دوم
متناسبسازی ،درصد افزایش حقوق بازنشستگان
تامین اجتماعی با بازنشستگان کشوری برابر شد.
وی با بیان اینکه خواسته  ١٢ساله مستمری بگیران
سازمان تامین اجتماعی محقق شده است ،بیان
داشت :از سال  ۱۳۹۸برنامهریزیهایی برای تحقق این
امر صورت گرفت و مدیریت سازمان با حمایتهای
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،دولت ،سازمان
برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس ،متناسبسازی
را به سرانجام رساند .مدیرعامل سازمان تامین
اجتماعی با بیان اینکه شرایط اقتصادی و ضرورت
افزایش حقوق بازنشستگان ،انجام متناسبسازی
را ضروری کرده بود ،افزود :از اسفند ماه سال ۱۳۹۸
تا فروردین ماه امسال پس از پیگیری های فراوان
دو مرحله متناسبسازی انجام شد ،که با احتساب
افزایشهای سنواتی ماده  ٩٦مجموعا منجر به
افزایش  ١٣٠درصدی حقوق بازنشستگان تامین
اجتماعی شده است .وی تاکید کرد :در حال حاضر و
به دنبال ایجاد این شرایط ،دیگر تفاوتی میان درصد
افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و درصد
افزایش بازنشستگان کشوری و لشکری ناشی از
همسانسازی و متناسبسازی وجود ندارد .ساالری
با بیان اینکه احکام مورد نظر در این زمینه از پسفردا
صادر میشود ،افزود :در اسفند  ۹۸آنچه صندوق

بازنشستگی کشوری می پرداخت نسبت به فروردین
 ۱۴۰۰حدود بیش از  ۱۳۰درصد افزایش یافته است.
ما تالش کردیم مشابه آنها افزایشی داشته باشیم و
عدالتی برقرار شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه
نسبت به فروردین  ۹۸مجموع پرداختی ما به
بازنشستگان  ۶۸۰۰میلیارد تومان بود که به بیش
از  ۱۵هزار میلیارد تومان می رسد ،گفت :همان
حدود  ۱۳۰درصد افزایش را ما هم اعمال خواهیم
کرد .ساالری بیان داشت :با اجرای متناسب سازی
مرحله دوم ذیل  ٥عنوان پرداختی ،حقوق یک
بازنشسته حداقلی بگیر سازمان با  ٣٠سال سابقه
کار و عائله مندی با دو فرزند از اسفندماه  ١٣٩٨تا
فروردین  ١٤٠٠دو میلیون و ششصد هزار تومان
افزایش یافته و از یک میلیون و ششصد هزار تومان
به چهار میلیون و دویست هزار تومان افزایش می
یابد .مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد:
حقوق یک بازنشسته حداقلی بگیر با  ۲٠سال سابقه
کار با عائلهمندی و دو فرزند از اسفند  ٩٨یک میلیون
و  ۶۰۰هزار تومان به سه میلیون و  ۹۰۰هزار تومان
افزایش یافته است .وی افزود :به طور کلی ،حداقلی
بگیری که  ۳۰سال خدمت کرده است و حقوقش
یک میلیون و  ۶۰۰هزار تومان بوده است در فروردین
جاری با احتساب یک همسر و دو فرزند حدود ۴
میلیون و  ۲۰۰تا  ۳۰۰هزار تومان دریافت خواهد
کرد؛ برای کسانی که کمتر از  ۳۰سال خدمت دارند
حقوقشان به تناسب کاهش و برای کسانی که بیش
از  ۳۰سال خدمت کرده اند این رقم مقداری بیشتر
است .ساالری اضافه کرد :وصول منابع نیازمند کمک
دولت است و انشاهلل کمبود و مشکلی در تامین
منابع نخواهیم داشت .وی با بیان اینکه در فروردین
هرچه افزایش مییابد در فیش حقوقی فروردین
خواهد آمد ،گفت :آن یک میلیون و  ۲۰۰هزار تومان
علی الحساب اسفندماه ربطی به فروردین ندارد و
چیزی هم از حقوق بازنشستگان کسر نمی شود .به
گفته وی این افزایش در فروردین در فیش حقوقی
افراد لحاظ خواهد شد .مدیرعامل سازمان تامین
اجتاعی در پایان اظهار کرد :احتماال تا فردا ورژن
نهایی احکام را داشته باشیم و نهایتا از پس فردا
امکان صدور فراهم است .همچنین واریز حقوق با
زمانبندی معمول و مشابه ماههای گذشته پرداخت
خواهد شد.

فاجعهای که منتظر آن بودیم و دلمان
نمیخواست رخ دهد ،اتفاق افتاد
●

رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی گفت:
اکنون  ۱۴۰۰مرکز جهاد کشاورزی در کشور وجود
دارد که برای هر کدام از این مراکز یک محقق به
عنوان معین تعیین شده و این افراد با حضور در
عرصهها در قالب طرح یاوران تولید به کشاورزان
کمک میکنند .به گزارش ایرنا ،علی اکبر مویدی
در نشست انتقال یافتههای بخش کشاورزی
استان بوشهر که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار
شد افزود :همچنین بیش از  ۲هزار هیات علمی
در مجموعه سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی سراسر کشور حضور دارند که انتقال
یافتههای محققان به بخش اجرا میتواند نقشی
مهم در جهش تولید در بخش کشاورزی داشته
باشد .معاون سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی اظهارداشت :اگر چه نظام مدیریت
ترویج در چند سال گذشته اجرایی شد اما با برنامه
ی در بخش آموزش و ترویج کارهای مهم و
ریز 
موثری در سال گذشته انجام گرفت که همچنان در
سال جاری ادامه دارد .مویدی ادامه داد :از جمله
این برنامهها طرح یاوران تولید با هدف انتقال
دانش محققان به عرصههای کشاورزی بود که به
این وسیله محققان یافتههای تحقیقاتی خود را
دراختیار بخش اجرا میگذارند.
رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی با
تاکید براینکه دانش و یافتههای جدید باید به
کمک اجرا و کشاورز بیایند و الزمه آن حضور
محققان در عرصهها است ،افزود :نوآوری ،افزایش
تولید ،پایداری در محیط زیست و کاهش فقر در
فعالیتهای دانش بنیان مدنظر است که سازمان

تحقیقات کشاورزی باید در این زمینه ورود کند.
وی اضافه کرد :همچنین با راهاندازی رسمی
شبکه آموزش کشاورزی روزانه  ۱۰۰کارگاه
آموزشی به صورت زنده برگزار و محققان به این
وسیله میتوانند همه داشتههای علمی خود را
با کارشناسان ،کشاورزان و بهرهبرداران در میان
بگذارند .مویدی یادآور شد :در سال گذشته که
شبکه آموزش کشاورزان به صورت آزمایشی
راهاندازی شده بود روزانه پنج هزار مخاطب
داشت و انتظار داریم این شمار افزایش یابد .وی
راه اندازی استودیو و فضای رسانهای مخصوص
کشاورزی با عنوان استودیو کشاورز را از جمله دیگر
اقدامهای مهم در راستای تقویت بخش کشاورزی
عنوان کرد .مویدی ادامه داد :در زمان حاضر بیشتر
استانها با جذب اعتبار مناسب از سازمان برنامه و
بودجه به استودیو کشاورز مجهز شدهاند و انتظار
میرود در سالجاری استانهایی که هنوز موفق
نشدهاند نیز این استدیو را راهاندازی کنند .وی
یادآور شد :نبود هنرستان کشاورزی از جمله دیگر
نقیصه ها برای تربیت کشاورزان باسواد به شمار
میرفت که با تالش و برنامه ریزی انجام شده سال
گذشته  ۱۴هنرستان و امسال نیز  ۱۶هنرستان دیگر
راهاندازی میشود و تالش خواهد شد تا پایان
سال جاری این شمار به  ۴۰واحد افزایش یابد.
مویدی گفت :اعتبارات ملی برای ترویج در گذشته
قطع شده بود که با رایزنی انجام شده با سازمان
مدیریت و برنامه ریزی این ردیف اعتباری بار دیگر
احیا و از سال گذشته اعتباراتی برای انجام کارهای
آموزشی و ترویجی اختصاص یافت.

مسابقه سوارکاری استقامت
کشوری در کنگان به قیمت
جان مردم
 100اسب و  400خدم و حشم از سراسر
کشور در راه کنگان

محمد صابری اصل

معاون فنی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت:
امروز در حالی وارد پیک چهارم مبارزه با ویروس
کرونا شدیم که ،با یک ویروس جهش یافته ای
نه تنها در ایران بلکه در دنیا کسی انتظار آن را
نداشت ،جهش پیدا کرد و وارد کشور شد .آمار
بیماران مثبت به سرعت در حال افزایش است
که همهی این موارد زنگ خطری برای رعایت
پروتکل های بهداشتی است .خواجهئیان
معاون فنی ،معاونت بهداشت دانشگاه علوم
پزشکی بوشهر در مصاحبه رادیویی اظهار کرد:
در یک مقطع زمانی استان بوشهر شاهد تغییر
در رنگ بندی بود ،اما بعداز جهش ویروس کرونا
در کشور و استان ،رنگ بندی سفید و آبی به

هم خورد .خواجهئیان گفت :متاسفانه پس از
سفید شدن وضعیت ،رعایت پروتکل ها در
جامعه بین مردم و ادارات کمتر شد که نتیجه
آن شرایط فعلی است .روز گذشته  ۶۰۰بیمار که
نتیجهی کرونای آنها مثبت اعالم شد ،مستقیم
ما را وارد پیک چهارم ویروس کرونا کرد .معاون
فنی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود :امروز در
حالی وارد پیک چهارم مبارزه با ویروس کرونا
شدیم که ،با یک ویروس جهش یافته ای نه تنها
در ایران بلکه در دنیا کسی انتظار آن را نداشت،
جهش پیدا کرد و وارد کشور شد .آمار بیماران
مثبت به سرعت در حال افزایش است که همهی
این موارد زنگ خطری برای رعایت پروتکل های

بهداشتی است .وی بیان کرد :از هم استانیهای
محترم خواهش میکنم در شرایط فعلی باید
بیشتر مواظب باشیم .این ویروس نسبت به نوع
قبل از سرعت انتشار بیشتر و هم اینکه با سرعت
بیشتری بر روی بیمار اثر می گذارد .سرعت تاثیر
گذاری از لحظه ی ابتال تا مشخص شدن عالئم
بسیار بیشتر از نوع قبلی ویروس می باشد.
خواجهئیان ابراز کرد :در نوع قبل ابتالی اطفال
را خیلی کمتر داشتیم ولی این نوع ابتالی اطفال
نیز مشاهده می شود و مرگ و میر به تناسب
باالتر می رود .از مردم می خواهیم به فکر خود
و خانواده هایشان باشند و از هر گونه تجمع غیر
ضرور جلوگیری کنند .معاون فنی دانشگاه علوم
پزشکی بوشهر اذعان کرد :متاسفانه در یکی دو
هفته گذشته شاهد دورهمی های زیادی بودیم.
در مراسم ازدواج و فوت شاهد ابتالی بسیاری از
افراد بودیم .وی خاطرنشان کرد :امیدوار هستیم
به یاری خداوند با تالش های همکاران در شبکه
بهداشت و درمان ،اصناف و سایر نهادها بتوانیم
این پیک را هر چه زودتر پشت سر بگذاریم.

رئیس شبکه بهداشت دشتی:

روند ابتال به کروان در این هشرستان صعودی

رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی کشور:

 ۱۴۰۰محقق کشاورزی در طرح یاوران تولید مشارکت دارند

متاسفانه پس از سفید شدن
وضعیت ،رعایت پروتکل ها در
جامعه بین مردم و ادارات کمتر شد
که نتیجه آن شرایط فعلی است .روز
گذشته  ۶۰۰بیمار که نتیجهی کرونای
آنها مثبت اعالم شد ،مستقیم ما را
وارد پیک چهارم ویروس کرونا کرد

رئیس شبکه بهداشت و درمان دشتی استان بوشهر
گفت :شمار مبتالیان و بستریهای در بخش ویژه
زینبیه(س) شهر خورموج مرکز
کرونای بیمارستان ّ
این شهرستان روند صعودی دارد ،طوریکه ظرفیت
این بخش در حال تکمیل شدن است .پرویز احمدی
در نشست ستاد مقابله با کرونا شهرستان دشتی
با اشاره به افزایش چشمگیر مبتالیان به کرونا در
فروردین ماه جاری افزود :با وجود تاکیدهای فراوان،
به دلیل رعایت نکردن پروتکلهای بهداشتی بویژه

تشکیل دورهمیها و حضور در تجمعها ،همگام
با افزایش موارد ابتالی به کرونا شاهد افزایش
موارد بستری مبتالیان در بخش ویژه کرونا هستیم.
وی اضافه کرد :سهل انگاری در استفاده از ماسک،
حضور در تجمعهایی نظیر مراسم عروسی و تشییع
جنازه و تشکیل مجالس مهمانی و دورهمی
مهمترین عوامل شکلگیری زنجیرههای انتقال
کرونا است .احمدی تاکید کرد :در صورت پایبند
نبودن به توصیههای پیشگیرانه کرونا و ادامه روند

صعودی مبتالیان و موارد بستری ،شاهد روزهای
سختی در حوزه سالمت شهرستان خواهیم بود که
میتواند خسارت جبران ناپذیری را برای مردم
و خانوادهها درپی داشته باشد .فرماندار دشتی
گفت :در فروردین ماه امسال شاهد روند صعودی
بیماران کرونا در دشتی بودهایم و بیماری کرونا در
این شهرستان حالت انفجاری و جهشی دارد که
عامل اصلی آنها دورهمیهای خانوادگی و مراسم
تشیع وختم و عروسی است .عبداهلل نادری افزود:
در هفته گذشته در چند مورد دورهمی خانوادگی
 ۲۲نفر در شهرهای کاکی و شنبه به کرونا مبتال
شدهاند .وی اضافه کرد :شمار مبتالیان به کرونا
در دشتی در فروردین ماه امسال نسبت به ماه
گذشته بیش از چهار برابر شدهاست .فرماندار
دشتی تاکید کرد :باید نظارت و بازرسیها تشدید
و از برگزاری هرگونه مراسم ختم و عرووسی پرهیز
شود .وی افزود :هر ادار ه و نهادی که پروتکلهای
بهداشتی را رعایت نکند برخورد خواهد شد و
مسئولیت این امر با مدیر دستگاه مربوطه است.
نادری بیان کرد :از امروز همه مسیرهای منتهی
به آرامستان های شهرستان بسته میشود و از
هرگونه تجمع برای تشییع و مراسم ختم جلوگیری
خواهد شد.

معاون استاندار بوشهرخبر داد :

برکناری پیامنکاران ضعیف در استان بوشهر

معاون عمرانی استاندار بوشهر از کنار گذاشتن
پیمانکار تقاطع غیر همسطح شهید مطهری بوشهر
با تصمیم شورای فنی استان خبر داد .مهرداد
ستوده ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار
داشت :تسریع در اجرای پروژههای عمرانی استان
بوشهر را به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار
داریم و در این راستا با پیمانکارانی که توان کار
را نداشته باشند تعارفی نخواهیم داشت .وی از

کنار گذاشتن پیمانکار تقاطع غیر همسطح شهید
مطهری بوشهر با تصمیم شورای فنی استان خبر
داد و اضافه کرد :عدم برنامه ریزی صحیح و ناتوانی
در انجام درست و بموقع پروژهها مشکلساز شده
است .معاون عمرانی استاندار بوشهر از برگزاری
مناقصه با قید فوریت توسط شهرداری بوشهر
خبر داد و افزود :امیدواریم به زودی با ارزیابی
و دقت در انتخاب یک پیمانکار توانمند شاهد
بهرهبرداری و افتتاح این پروژه باشیم .وی با اشاره
به اینکه کمک بیشتری در سال جاری به شهرداری
بندر بوشهر صورت خواهد گرفت ادامه داد :باید
قدردان پیمانکاران بومی استان بوشهر چرا که
اگر این پروژه دست پیمانکاران بومی استان بود
امروز پروژه به بهرهبرداری رسیده بود .ستوده با
بیان اینکه وظیفه انتخاب و انجام پروژه بهعهده
شهرداری است ،خاطرنشان کرد :استانداری هم
باید از منابع مختلف تأمین اعتبار کند که تالش
جدی در این زمینه خواهیم داشت .وی تصریح

کرد :با وجود محدودیتهای اعتباری کشور ،تأمین
منابع مالی شهرداریهای استان علیالخصوص
شهرداری بوشهر در سالهای اخیر بینظیر بوده
است ،کما اینکه در همین پروژه غیر همسطح در
شروع پروژه ۱۱۰ ،میلیارد ریال به شهرداری بوشهر
پرداخت شده است .معاون عمرانی استاندار
بوشهر اضافه کرد :اگر این پروژه دست پیمانکاران
بومی استان بود امروز پروژه به بهرهبرداری رسیده
بود که باید قدر پیمانکاران بومی استان را دانست
و از همه آنها تشکر و قدردانی میکنم .وی افزود:
بی تردید پیمانکاران بومی استان در دورههای
مختلف ثابت کردهاند که اگر دستگاههای اجرایی
استان به آنها اعتماد کنند ،میتوانند کارهای بزرگی
انجام بدهند .ستوده گفت :شهرداران استان نیز
باید در شرایط خصوصی پیمان طوری قانونمند
شرایط را فراهم آورند که اهلیت سنجی واقعی
صورت بگیرد تا شاهد چنین نارساییهایی در
انجام پروژهای شهرداریها نباشیم.

در حالیکه وضعیت کرونایی شهرستان کنگان از
زرد به نارنجی تغییررنگ پیدا کرده و بیمارستان
این شهر دیگر جایی برای پذیرش بیماران کرونایی
ندارد و آمار مبتالیان هر روز سیر صعودی طی
میکند و روز به روز در حال افزایش است هم اکنون
خبر می رسد که  100اسب با چهارصد سوار کار و
میهمان در حال عزیمت به شهر کنگان میباشند
تا در مسابقه سوارکاری استقامت شرکت کنند.
موضوع وقتی جالب تر میشود که ستاد مبارزه
با کرونای استان در اسفندماه گذشته که وضعیت
این شهرستان آبی گزارش شده بود طی نامه ای
با امضای رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با
برگزاری این مسابقه در آن تاریخ مخالفت کرده اما
همین رییس محترم دانشگاه درست در شرایطی
که وضعیت شهرستان از زرد به نارنجی تغییر رنگ
داده و به قول خودشان آمار مبتالیان انفجاری شده
است با این مسابقه که قرار است با حضور 100
اسب و  400میهمان و خدم و حشم از سراسر کشور
و استان های قرمز برگزار شود ؛ موافقت می کند .
واقعا حضرات مسئوالن امر و متولیان سالمت مردم در
حالیکه روزانه در حال نطق و سخنرانی و موعظه برای
مردممیباشندوازمردممیخواهندتابارعایتپروتکل
ها شرایط کرونایی استان را بدتر از این نکنند چگونه
در این شرایط مرگ بار کرونایی به فکر برگزاری چنین
مسابقه ای آن هم با این بزرگی و گستردگی افتاده اند؟
پشت این یک بام و دو هوای آقایان چه چیزی پنهان
است ؟ اهلل اعلم

به خاطر حمل قاچاق؛

شناور کشورهای حوزه خلیجفارس
در اسکله عامری بوشهر توقیف شد

فرمانده مرزبانی استان بوشهر از توقیف شناور حامل
کاالی قاچاق که از کشورهای حوزه خلیجفارس به
مقصد بنادر بوشهر در حرکت بود در اسکله عامری
خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر ،سردار ولیاهلل رضایینژاد ظهر
سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت :انواع لوازم
جانبی موبایل شامل  ۳۵هزار کابل رابط شارژر۹۰۰ ،
عدد سر شارژر فندکی ،هشت هزار و  ۸۳۰عدد انواع
هندزفری ۴ ،هزار و  ۵۰۰عدد کاور ۸۵۰ ،عدد باطری را
از این شناور کشف کردند.
وی تصریح کرد :کاالی قاچاق کشفشده باهدف
عرضه در بازار داخلی کشور بارگیری شده بود که
مرزبانان پایگاه دریابانی بوشهر با توقیف این شناور از
این امر جلوگیری کردند.
رضایینژاد اظهار داشت :ناخدای شناور مذکور به
اتهام حمل بار قاچاق دستگیرشده است که پس
از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قانونی
شدند.
وی بیان کرد :کارشناسان ارزش ریالی کاالهای
مکشوفه را بیش از  ۳۰میلیارد ریال برآورد کردهاند
که پس از تشکیل پرونده مقدماتی به همراه متهم
تحویل مراجع قانونی شدند.
فرمانده مرزبانی استان بوشهر خاطرنشان کرد:
مرزبانان پایگاه دریابانی بوشهر در راستای مبارزه با
قاچاق کاال و ارز و حمایت از تولید داخلی ،روز گذشته
حین کنترل شناورهای عبوری در اسکله عامری به
یک فروند شناور تجاری حامل کاالی قاچاق که از
کشورهای حوزه خلیجفارس به مقصد بنادر بوشهر
در حرکت بوده مظنون شده و آن را متوقف کردند.

