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متهم به قتل دخرت عکاس تنگستانی دستگیر شد
فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت :فردی که متهم به قتل دختر عکاس
 ۱۷ساله تنگستانی چهار روز پس از وقوع حادثه در یکی از استا ن همجوار
بوشهر دستگیر شد.به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی پلیس،
سردار حیدر سوسنی اظهار داشت :در پی وقوع قتل دختر جوان عکاس
تنگستانی در  ۲۶دی ماه در شهر بوشهر و با توجه به اهمیت موضوع،
پیگیری این پرونده در اولویت اقدامات کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی
این استان قرار گرفت که در پی جویی تخصصی ،هویت متهم به قتل در
ساعتهای اولیه شناسایی شد.وی بیان کرد :با انجام اقدامات پیچیده
اطالعاتی ،قاتل که در یکی از استانهای همجوار و حوالی مرزهای جنوبی
کشور مخفی شده بود توسط اکیپ اعزامی از پلیس آگاهی استان و با
هماهنگی قضایی در یک عملیات ضربتی دستگیر شد.

 ۹۰درصد درخواست های آموزش و پرورش
در مجلس رای یم آورد

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس
شورای اسالمی گفت :مجلس نگاه ویژه ای به
آموزش و پرورش دارد و  ۹۰درصد موارد مرتبط
با درخواستهای این وزارتخانه در مجلس رای
می آورد.
به گزارش ایرنا  ،غالمحسین کرمی روز چهارشنبه
در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان
دشتی افزود :مجلس در رابطه طرح رتبه بندی
معلمان نگاه و توجه ویژه ای برای سطح معیشت
و رفاه معلمان داشته است و امید است بعد از
گذراندن مراحل قانونی هر چه زودتر اجرایی شود.
وی به درخواست های به حق مردم فرهنگ
دوست شهرستان دشتی در رابطه راه اندازی هر
چه سریعتر دانشگاه فرهنگیان دشتی اشاره کرد و
افزود :با توجه به داشتن مجوز این دانشگاه باید
هر چه سریعتر این مهم انجام شود تا بخشی از
نیروهای مورد نیاز آموزش و پرورش استان بوشهر
در این شهرستان عالم پرور و فرهنگی تربیت شود.
کرمی با اشاره به تامین  ۴۰میلیارد ریال برای
اجرای طرح نخبه پروری استان بوشهر گفت :با
توجه به اینکه شهرستان دشتی نقش بسیار بزرگی
در تربیت و پرورش نخبگان در سطح استان بوشهر
دارد باید سهم این شهرستان از اجرای این طرح
تخصیص یابد.وی به نقش خیرین مدرسه ساز در
ساخت مدارس فرسوده در سطح کشور و استان
اشاره کرد و افزود :شهرستانهای دشتی و تنگستان
بیشترین درصد مدارس فرسوده و تخریبی در

مثره تالش صنعتگران پارس جنوبی رفاه اجتامعی مردم بوده است

سوسنی با اشاره به اینکه پلیس
استان با مجرمانی که امنیت
روانی و جانی خانوادهها را به
مخاطره بیاندازند برابر قانون،
برخورد جدی و قاطع خواهد
کرد ،افزود :به مردم فهیم استان
بوشهر نیز توصیه میشود تا در
زمان بروز هر گونه اتفاق ،حادثه
و یا جرمی از توجه به شایعه ها
و انتشار آنها خودداری کرده و
برای اطالع از اخبار و اطالعات موثق به خبرگزاریهای رسمی مراجعه کنند.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسالمی:

سطح استان بوشهر دارند و باید افزایش اعتبارات
دولتی و جذب بیشتر و بهتر خیرین مدرسه ساز
هر چه زودتر مدارس فرسوده این دو شهرستان
نوسازی و تجهیز شود.
فرماندار دشتی نیز گفت :امسال  ۵۰میلیارد ریال
برای تکمیل و تجهیز مدارس شهرستان دشتی
اختصاص یافته است.عبداهلل نادری از پیگیری
ویژه نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس
شورای اسالمی برای افزایش اعتبارات ملی و
استانی برای توسعه و نوسازی و مشکالت آموزش
وپرورش قدردانی کرد .وی بر همکاری بیشتر و
بهتر شوراهای اسالمی شهر و روستا  ،شهرداران،
دهیاران ،و کتابخانه عمومی درسطح شهرستان
برای اجرای هر چه بهتر طرح نماد تاکید کرد .مدیر
آموزش و پرورش دشتی گفت :در زمان حاضر
 ۹۵کالس فرسوده و تخریبی در این شهرستان
وجود دارد .عبدالمهدی شریف نژاد افزود :در چند
سال گذشته توجه ویژه ای به ساخت و نوسازی
مدارس روستایی در دشتی شده است و از ۹۵
کالس فرسوده در دشتی  ۸۰کالس آن در شهر
خورموج مرکز شهرستان دشتی قرار دارد.وی
افزود :این شهرستان در زمینه کسب رتبه های برتر
و المپیاد های ملی و بین المللی از سه شهرستان
برتر استان بوشهر است.
شریف نژاد اضافه کرد :شهرستان دشتی در زمینه
رتبه های برتر کنکور سراسری و رشته های برتر
دانشگاهها ارتقای بسیار خوبی پیدا کرده است.
وی افزود :یکی از درخواست های به حق معلمان
دشتی برطرف شدن مشکل زمین مسکونی در
شهرک فرهنگیان خورموج است که علی رغم
پیگیری های بسیار زیاد توسط مسئوالن دشتی و
قول های داده شده هنوز این مشکل به صورت
قطعی برطرف نشده است.
وی به اجرای طرح نماد در سطح شهرستان
دشتی اشاره کرد و افزود ۱۲ :هزار دانش آموز
در این شهرستان تحت پوشش طرح نماد قرار
دارند و دانش آموزان در معرض خطر آسیب
های اجتماعی شناسایی و مشاورههای الزم ارائه
خواهد شد.

خــبر

معاون سازمان بازرسی کل کشور گفت :ثمره اقدامهای
موثری که در پارس جنوبی صورت گرفته ،رفاه اجتماعی را
برای شهروندان ایرانی به دنبال داشته است.
مصطفی علیاصغرپور در سفر به شهرستانهای عسلویه و
کنگان از طر حهای در حال توسعه این شرکت بازدید کرد.
او همچنین در جلسهای که با حضور مدیرعامل شرکت
نفت و گاز پارس و جمعی از مدیران ارشد شرکتهای
مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برگزار شد ،با
قدردانی از زحمات تالشگران صنعت گاز در پارس جنوبی
گفت :ثمره اقدامهای موثری که در این حوزه انجام شده،
رفاه اجتماعی را برای شهروندان ایرانی به دنبال داشته

است.
معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی
کل کشور ،همراهی و همکاری دستگاههای اجرایی کشور
در انجام مطلوبتر ماموریتهای محوله این سازمان را
منجر به شکوفایی بیشتر و حفظ عزت ایران دانست.
علیاصغرپور گفت :سازمان بازرسی کل کشور همسو
با برنامهها و طر حهای ظرفیتسازی برای افزایش
و پایداری تولید گاز در این حوزه ایستاده است تا با
رویکردی مبتنی بر نظارت پیشگیرانه ،در مسیر عمل
به قوانین و حرکت در چارچوبهای تعریفشده گام
برداشته شود.

امام جمعه بوشهر:

قانون تهلنجی و کولهبری به نفع مردم و نظام تدوین و اجرایی شود
●

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر
گفت :مسئله کولهبری و تهلنجی باید با قانون
منطقی به سود مردم و نظام تدوین شود که
شاهد این مشکالت نباشیم.
آیتاهلل غالمعلی صفایی بوشهری در خطبههای
امروز نماز جمعه بوشهر اظهار داشت :حضرت
فاطمه زهرا (س) الگویی آسمانی و عرشی برای
همگان به ویژه زنان در همه امور است.وی با
بیان اینکه حضرت فاطمه زهرا (س) الگوی
همیشه جاوید زنان جهان است افزود :ایمان،
تقوا و اخالق ،مدیریت عرشی خانواده ،نهادینه
کردن فرهنگ عفاف و حجاب ،والیتمداری
و جهاد فرهنگی (جهاد تبیین) از ویژگیهای
آن حضرت است.آیت اهلل صفایی بوشهری با
هشدار به مسئوالن فرهنگی کشور تصریح کرد:
یکی از طرحهای راهبردی دشمن استفاده از
فشار اقتصادی و سرگرم کردن مسئوالن کشور
برای حمله مخرب و بزرگ فرهنگی است.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای ارتقای
سطح همکاری ایران و روسیه مایه اقتدار کشور

اضافه کرد :سفر رئیس جمهور به روسیه و ارتقا
سطح همکاری ایران و روسیه مایه اقتدار جبهه
مقامت در مقابل جبهه زیاده خواه و تروریسم
به سرکردگی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس است.
امام جمعه بوشهر ادامه داد :این سفر میتواند
سرفصل نوینی در عرصه رشد اقتصادی و امینت
منطقهای باشد و مایه اقتدار جبهه مقاومت در
مقابل جبهه زیاده خواه و تروریسم به سرکردگی
آمریکا و رژیم اشغالگر قدس میشود.وی تاکید
کرد :مهم این است که تمامی مصوبات این سفر
بر اساس عزت ،مصلحت و اقتدار ایران تصویب
شود و سپس این مصوبات پیگیری شود و
از فرصتها استفاده و نظارت کارآمد صورت
گیرد.آیت اهلل صفایی بوشهری با تاکید بر لزوم
مراعات شیوهنامههای بهداشتی خاطرنشان
کرد :اکنون شرایط کشور خوب است ولی
با توجه به سویههایی که در کشور اروپایی
و ورود آن به ایران ،اگر رعایت نکنیم ما هم
دچار مشکالت زیادی خواهیم شد.وی با اشاره
به آزمونهای اشتغال برخی از پتروشیمیهای

مستقر در استان بوشهر تصریح کرد :آزمون
این پتروشیمیها باید در استان برگزار شود و
جوانان استان بوشهر امتیاز ویژهای داشته باشند
چون بومی هستند.امام جمعه بوشهر ادامه داد:
اگر جوانی نسبت به این آزمونها اعتراض کرد
باید مورد توجه قرار گیرد و بررسی و دقت الزم
انجام شود و با احترام برای او توضیح دهند.وی
خاطرنشان کرد :صنایع مستقر در استان بوشهر
یک ثروت ملی است که مردم استان بوشهر
حافظ آن هستند و باید مردم استان بوشهر از
آن بهرهمند شوند و باید مورد توجه قرار گیرد.
صفایی بوشهری با اشاره به مسئله تهلنجی
ادامه داد :حرکتهای خوبی انجام شده است
که تهلنجی در استان به شکل صحیح مدیریت
شود و این ماشینهای حمل و نقل که سرعت
باالیی دارند و  ۴۰نفر کشته در این زمینه
دادهایم ،باید ساماندهی شود.
وی گفت :در استان حمل و نقل کاالی تهلنجی
آزاد شده است و این خودروها دیگر نیازی
نیست با سرعت بروند که هم به خودشان
و هم به دیگران ضربهای وارد شود و مسئله
کولهبری و تهلنجی باید با قانون منطقی به
سود مردم و نظام تدوین شود که شاهد این
مشکالت نباشیم.امام جمعه بوشهر گفت:
زیرساختهای فرهنگی و هنری استان بوشهر
نیازمند تحول جدی است .عالوه بر اینکه کمبود
داریم ،برخی از مراکز موجود هم معارض پیدا
میکند و تعطیل میشود.وی تاکید کرد :انتظار
داریم هم این مجتمع مشکلش حل شود و هم
کاری اساسی انجام شود که این مراکز گسترش
یابد.

امام جمعه عسلویه:

همه دستگاهها در ساماندهی تهلنجی همکاری کنند

امام جمعه خارگ:

عدهای غربزده دنبال تخریب پیرشفتهای
دیپلماتیک کشور هستند
امام جمعه خارگ بر لزوم اصالح روال بانکداری
در کشور تاکید کرد و گفت :عدهای غربزده دنبال
تخریب پیشرفتهای دیپلماتیک کشور هستند.
به گزارش خبرنگار مهر ،حجت االسالم موسی
کمالی در خطبههای نماز جمعه خارگ با تاکید بر
لزوم فاصله گرفتن از گناه و معصیت اظهار داشت:
هر وقت گناه کردیم از انسانیت فاصله گرفتیم.
وی اضافه کرد :اگر بخواهیم شخصیت حضرت
فاطمه زهرا (س) را بیان کنیم در کالم نمیتوان
بیان داشت و باید در این زمینه مطالعه و
پژوهش دقیق علمی شود.امام جمعه خارگ
افزود :اگر تقوا داشته باشیم پیشرفت خواهیم
کرد .هیچوقت انسان با گناه پیشرفت نخواهد
کرد ،ارزش انسان به معنویت است.وی تصریح
کرد :زنان قابلیت بسیار باالیی در اجتماع دارند،
غربیها زن را به عنوان یک کاال معرفی کردند و
به اسم آزادی به جایگاه زنان خیانت شده است.

حجتاالسالم کمالی خاطر نشان کرد :عدهای
القا کردند که اگر پیشرفت بخواهیم بکنیم ،باید
کدخدا را ببینیم ،اما در سفر ریاست جمهور به
روسیه دیدیم که باید خدا را ببینیم.وی با اشاره به
اینکه در دوره جدید تاکید ما ارتباط با همسایگان
است ،خاطرنشان کرد :عدهای غرب زده به دنبال
تخریب این پیشرفت دیپلماتیک هستند.امام
جمعه خارگ با اشاره به ضربههای مقاومت یمن
در منطقه گفت :مقاومت یمن سیلی محکمی به
امارات زد.وی با تاکید بر اینکه بدهکاران بانکی به
مردم معرفی شوند ،تصریح کرد :با اعتبار سنجی
به مردم عادی وام داده میشود.کمالی با اشاره
به اینکه رئیس جمهور دستور داده که بدهکاران
بانکی به مردم معرفی شوند ،اما گوش شنوایی
در بانکها نیست افزود :سودهای دیرکرد وام
به گفته مراجع حرام است ،اگر بانکها درست
شوند ،اقتصاد کشور درست خواهد شد.

محکوم به قصاص در دشتستان
از چوبه دار رهایی یافت
مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان بوشهر
گفت :زندانی محکوم به قصاص بعد از هفت سال حبس
با رضایت خانواده مقتول در شهر برازجان مرکز شهرستان
دشتستان این استان از چوبه دار رهایی یافت.
به گزارش ایرنا ،روابط عمومی اداره کل زندانها و اقدامات
تامینی و تربیتی استان بوشهر روز جمعه به نقل از رضا
مقبلی قرایی افزود :این بخشش و آزادی زندانی با کمک
مراجع قضایی شهرستان دشتستان بویژه دادستان و قاضی
ناظر بر زندان ،کمیته صلح و سازش شورای حل اختالف
استان ،همکاری معتمدان محلی و تالش شورای حل
اختالف زندان دشتستان و گذشت و بزرگ منشی اولیا دم،
صورت گرفت.
وی با اشاره به پروندههای رهایی از قصاص در استان
بوشهر اضافه کرد :از ابتدای سال تاکنون  ۲۴پرونده قتل
عمد که به قصاص نفس محکوم شده بودند ،با تالش
و کوشش اعضای شورای حل اختالف بویژه شورای حل
اختالف زندان و معتمدان و با پیگیریهای مستمر به
سازش ختم و از قصاص رهایی یافتند.
مدیرکل زندانهای استان بوشهر از کاهش جمعیت کیفری
زندانهای این استان خبر داد و افزود :کاهش جمعیت
کیفری زندانهای استان بوشهر یکی از سیاستهای مهم
است که در این راستا جمعیت کیفری زندانهای استان
بوشهر در  ۱۰ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل
 ۱۱.۵درصد کاهش یافته و این استان رتبه دوم کشور را از
آن خود کرده است.

معادن ،کارخانه سیمان و نفت
نرگسیآلودهکنندگانشاخص
هوایدشتستان
رئیس شبکه بهداشت و درمان دشتستان گفت :معادن
گچ ،شن و ماسه ،کارخانه سیمان و شرکت بهرهبرداری نفت
نرگسی مهمترین مراکز آلودگی هوا در شهرستان هستند.
ماریا خویشدوست گفت :بیش از  ۲۵کارخانه گچ ،معدن
شن و ماسه ،کارخانه سیمان و شرکت بهرهبرداری نفت
نرگسی وحدتیه مراکز شاخص در زمینه آلودگی هوا در
شهرستان هستند.او در حاشیه نشستی به مناسبت هفته
هوای پاک ،از همه نهادهای مرتبط با کنترل آلودگی خواست
برای بررسی میزان آلودگیها و ارائه راهکارهای اجرایی
کاهش آن ،با جدیت برنامهریزی کنند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان گفت:
داشتن پیوست سالمت( ،ارزیابی آثار سالمت ())HIA
برای صنایع بالقوه آالینده ،میتواند چشمانداز واضحی از
ط زیست اطراف و
وضعیت آالیندگی و تاثیرات آن بر محی 
سالمت مردم ساکن در آن مناطق مشخص کند.
ط زیست شهرستان دشتستان
رئیس اداره حفاظت محی 
هم گفت :برخی مناطق شهرستان از جمله روستای راهدار
و روستاهای اطراف در محاصره صنایعی قرار دارند که
کوچکترین بیتوجهی به استانداردها میتواند باعث
آلودگی هوا و آثار آن بر مردم این مناطق شود.
طاهره موسوی گفت :فرهنگ حفاظت از محیطزیست باید
تقویت شود و میتوان آن را از سطحی کوچکتر آغاز کرد.

پروازبوشهر-دوبی

کی برقرار میشود؟
امام جمعه عسلویه گفت :انتظار میرود همه
دستگاهها در ساماندهی تهلنجی همکاری کنند.
حجت االسالم سید علی هاشمی نژاد در
خطبههای نماز جمعه عسلویه با تبریک والدت
حضرت زهرا (س) و روز زن و روز مادر اظهار
داشت :به فرموده پیامبر اسالم (ص) خداوند
فاطمه (س) و هر کس او را دوست دارد از آتش
دوزخ دور میدارد.
وی اضافه کرد :هیچ چیز از این تسبیحات
حضرت زهرا (س) برتر نیست و بعد از نماز حتم ًا
این ذکرها را بخوانیم .چه افتخاری برای زنان
جامعه اسالمی که تولد حضرت فاطمه روز زن
است .بهترین الگو برای زنان فاطمه است.
امام جمعه عسلویه بیان کرد :اگر زنی بخواهد
در دنیا و آخرت سربلند باشد باید الگوی او
فاطمه باشد .تولد حضرت امام خمینی (ره)
هم در روز تولد مادرش زهرا بوده است .برای
انسان بزرگ چنین اتفاق و تقارن مبارکی
پیش میآید ،این تقدیر حساب شده بود و

خدا میخواست که این مرد بزرگ رهبر جهان
اسالم شود.
وی به سفر رئیس جمهور به روسیه اشاره کرد
و افزود :سفر ایشان دستاوردهای خوبی برای
کشور خواهد داشت .افرادی در این کشور
هستند که نگذارند این دولت انقالبی موفق
شود .سنگ اندازی میکنند و میخواهند مردم
را ناامید کنند و امید از مردم بگیرند .به فضل
خدا و همراهی ملت این دولت موفق میشود.
هاشمی نژاد از آزاد شدن جابجایی کاالهای ته
لنجی در بین شهرهای استان تقدیر کرد و ادامه
داد :از نیروی انتظامی میخواهم همکاری جدی
داشته باشند .همکاری نیروی انتظامی هم برای
مردم وهم برای دولتمردان اثر گذار است.
مسئوالن در نماز جمعه شرکت کنند
وی افزود :از حوزه علمیه خواهران الزهرا
عسلویه در اجرای برنامههای مختلف فرهنگی
و حضورشان در نماز جمعه تشکر و قدردانی
میکنم .دیگر نهادها هم به مانند حوزه عمل

کنند .مسئولین و کارمندان در نماز جمعه حضور
پیدا کنند.
امامجمعه عسلویه با اشاره به فرازهایی از
بیانات رهبر انقالب گفت :غیرت دینی را حفظ
کنید .عامل نجات کشور از بزنگاههای سخت
غیرت دینی ملت ایران بوده است .غیرت دینی
تهدیدها را به فرصت تبدیل میکند .یک نمونه
آن همین جنگ تحمیلی است و غیرت دینی
باعث شد جوانان ما به جبههها بشتابند و این
جنگ بین المللی را با پیروزی پشت سر بگذارند.
وی تصریح کرد :منشأ این غیرت دینی بود که در
برابر تجاوز مقاومت کردند .رهبر انقالب فرمودند
شهادت شهید سلیمانی یک واقعه تاریخی
عجیب بود .هیچکس فکر نمیکرد این موجب
عظمت شود .آن اجتماع سنگین در تشییع
جنازه این شهید برکت خداوند بود .هویت دینی
و انقالبی مردم را همه جلوی چشم دیدند و
خروشی به پا کرد و با شهادتش جان دیگری
به ملت داد.

مدیرکل هواپیمایی هما شعبه بوشهر میگوید :انتظار داریم
پرواز بوشهر  -دوبی و بالعکس دهه فجر برقرار شود.
فرودگاه بینالمللی شهدای بوشهر چند وقتی است که پرواز
خارجی ندارد .این فرودگاه به جز پروازهای حج ،پرواز به
دوبی را داشت که این پرواز مدتها است انجام نمیگیرد.
البته فرودگاه شهدای بوشهر مهر امسال شاهد پرواز ویژه
اربعین از بوشهر به نجف و برعکس بود.
کمال دهقان منشادی گفت :برای برقراری پرواز در مسیرهای
جدید داخلی و خارجی از فرودگاه بینالمللی شهدای بوشهر
پیگیریها و مکاتباتی صورت گرفته است و در روزهای آتی
شاهد محقق شدن آن خواهیم بود.
این موضوع را مدیرکل فرودگاههای استان بوشهر در
نشست کمیته تسهیالت فرودگاهی اداره کل فرودگاه های
استان بوشهر که به تازگی برگزار شده است ،مطرح کرد.
احمد ماحوزی مدیرکل هواپیمایی جمهوری اسالمی
ایران (هما) شعبه استان بوشهر هم گفت :با توجه به
هماهنگیهای صورت گرفته انتظار است پرواز خارجی در
مسیر بوشهر  -دوبی و بالعکس ،دهه فجر برقرار شود.

