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سال بیست و پنجم

شماره 910

امام جمعه بوشهر:

مردم از گرانیهای کاذب
گالیه دارند

پیغام :امام جمعه بوشهر با اشاره به افزایش قیمت کاال و
خدمات بهصورت کاذب گفت :مردم از مسئوالن انتظار
دارند با اخاللگران و متخلفان اقتصادی داخلی برخورد
قاطع و بازدارنده داشته باشند.
به گزارش«پیغام» به نقل از تسنیم ،آیتاهلل غالمعلی
صفایی بوشهری ادامه داد :گرانی کاال و خدمات که
توسط اخاللگران داخلی ایجاد میشود مردم توقع دارند
با این افراد برخورد قاطع و بازدارنده شود.
امام جمعه بوشهر ،اضافه کرد :بدون هیچ تغییر کیفی
و تأثیرات عرصه اقتصاد یک کاال افزایش چند برابری
پیدا میکند و برخی کاالها به یک دفعه نوسان افزایشی
قیمت مییابد ،و توجیه آنان به سبب قیمت برخی از
موارد اعالم میکنند ولی پس از کاهش آن قیمتها
موضوعات ،ولی قیمت کاالها تغییر نمیکند این صحیح
نیست و نیاز است برای توازن در حوزه ،عرضه و تقاضا،
تولید افزایش یابد و مسئوالن برای تولیدکنندگان فضا
را برای ارتقا تولید با کیفیت فراهم کنند و از جوانان و
تولیدکنندگان حمایت ویژه شود.
صفایی بوشهری ،با بیان اینکه اکنون قیمت برخی از
صیفیجات و میوهها در مزارع پایین است گفت :این
محصوالت وقتی وارد عرصه فروش به مردم میرسد
قیمت آن چند برابر افزایش مییابد که این افزایش
قیمت به سبب وجود دالالن و واسطهگری است.
خطیب نماز جمعه بوشهر ،نظارت به صورت دقیق
برای عرضه محصوالت و کاالها را مورد تأکید قرار
داد و تصریح کرد :کاال و محصوالت به گونهای عرضه
شود که ارزان به دست مردم برسد و از آن طرف ضمن
نظارت ،با متخلفین برخورد بازدارنده شود این توقع
مردم از مسئوالن است.

پرنده آهنی هالل احمر بوشهر
آشیانه ندارد

مدیرکل راهداری استان بوشهر:

نقاط پرحادثه در محورهای مواصالتی استان اصالح می شوند
پیغام :مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده
ای استان بوشهربا بیان این که نقاط پرحادثه در
محورهای مواصالتی استان اصالح می شوند،
گفت :احداث پیچ جاشک و اصالح گردنه
عامری در بندر دیلم از نقاط پرحادثه است که
در دستور کار سازمان قرار گرفته است.
به گزارش «پیغام»؛ عبدالکریم اخترشناس
درجریان بازدید خبرنگاران ازاحداث پل جدید
سیدرضا در گناوه بیان داشت :پل فعلی به علت
قدمتی که دارد و با توجه به عرض کم ،طول
عمرمفید پل زیاد شده و نیازمند احداث پل
جدید در این نقطه است.
وی بیان داشت :در حال حاضر شمع کوبی پل
انجام شده و تا  ۵درصد پیشرفت فیزیکی دارد
وتاکنون  ۲۴شمع به طول  18متر در زمین کار
شده ومی توان گفت سخت ترین کار پل انجام
شده است.
وی با بیان این که اعتبار این پروژه  ۲۰میلیارد
تومان است ،افزود :پل بزرگ سید رضا به طول

این محورسه پیچ خطرناک حذف می شود،
اعتباراین پروژه  ۷میلیارد تومان به طول ۳
کیلومتر است و مدت پروژه یک ساله است.
اخترشناس از آمادگی راهداری برای فصل
زمستان خبر داد و گفت :در حال حاضرو در
آستانه ورود به فصل زمستان  ۲۰۰دستگاه
ماشین آالت و  164نفر نیرو و  ۲۴اکیپ ثابت
و سیار در استان آماده ارائه خدمات در فصل
زمستان هستند.
وی ادامه داد :تعریض و بهسازی دو قطعه دیر و
بردخون به طول  ۵کیلومتر از دیگر پروژه های
در دست اقدام است.

وعده تکراری درباره راه آهن شیراز – بوشهر

پیغام :مدیرکل راه و شهرسازی بوشهر
با بیان اینکه پروژه راهآهن بوشهر به
شیراز به طول  ۶۵۵کیلومتر در حال
اجرا است گفت :این پروژه با تحقق
تهاتر نفتی در مدت  ۴سال تکمیل
میشود.
به گزارش «پیغام»؛ سید محمود
دستغیبی طول محور راهآهن شیراز –
بوشهر را  ۶۵۵کیلومتر دانست و گفت:
حدود  ۱۴۰کیلومتر این خط ریلی در
استان بوشهر قرار دارد و محور بوشهر
به سمت عسلویه به طول  ۲۰۵کیلومتر
طراحی شده است.
او با بیان اینکه پروژه راه آهن شیراز – بوشهر
با اعتبار تهاتر نفتی تأمین اعتبار میشود ،گفت:
یکی از مصوبات هیئت دولت در سفر استانی
رئیس جمهور تصویب تهاتر نفتی است.

خودروهای وارد
شده به گمرک بوشهر
ترانزیتی هستند
پیغام :مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان بوشهر
گفت :هم اکنون بالگرد امدادی این جمعیت آشیانه
ندارد و انتظار است این مهم بزودی با همکاری سازمان
مرکزی و مساعدت های استانی به سرانجام برسد.
به گزارش «پیغام»؛ احسان ایزدپناه در نشست استاندار
بوشهر و دبیر کل جمعیت هالل احمر کشور افزود:
این استان با دارا بودن بیشترین مرز آبی با خلیج فارس
دارای پنج پایگاه امداد دریایی است که با توجه به
نداشتن زمین ملکی برای استقرار پایگاه ،این مکان ها
به صورت کانکس و موقت به کار خود ادامه می دهند.
وی ادامه داد :همچنین این جمعیت شناورهایی در
اختیار دارد که با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی
منطقه وضعیت آنها مناسب نیست و نیازمند تجهیزات
بسیاری است که با پیگیری ها و مساعدت های صورت
گرفته به دنبال برطرف کردن این نیاز ها هستیم

 ۲۰۰متر و مدت اجرای آن  18ماه است و
امیدواریم در مدت مقرر پل را احداث کنیم.
اخترشناس با بیان این که در سطح استان به
سمت پروژه هایی رفته ایم که احساس می کنیم
خیلی مهم است ،گفت :بعضی ازاین پروژه
های شامل احداث پیچ جاشک است و یکی از
محورهای پرحادثه استان است که سالها مغفول
مانده بود را شروع کردیم  ،با اجرای این پروژه
بیش از ۱۲پیچ خطرناک در این نقطه حذف
می شود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
بوشهر با بیان این که مدت اجرای پروژه جاشک
 ۲سال می باشد ،گفت :اعتبار این پروژه ۲۴
میلیارد تومان است که در دستور کار سازمان
قرار گرفته است.
وی یکی از پروژه های مهم دیگری که در
دست اقدام است را اصالح گردنه عامری در
بندر دیلم عنوان کرد و گفت :این محور یکی
از نقاط پرحاثه در استان است که با اجرای

پیغام :رئیس اداره ترانزیت گمرکات
استان بوشهر گفت :خوردهای وارد شده
به گمرک بوشهر ترازیتی بوده است و
ارتباطی به موضوع واردات خودرو ندارد.
به گزارش «پیغام»؛ مسلم بهروزی اظهار
کرد :یک محموله خودرو ترانزیتی از مبدا
کویت طی دو اظهارنامه بهصورت حمل
یکسره روز شنبه ( 3دی ماه) وارد گمرک
استان بوشهر شده است و به مقصد عراق
انتقال داده میشود.
وی نسبت به زمان واردات خودروهای
خارجی به کشور تصریح کرد :در این
خصوص اطالعاتی نداریم؛ ثبت سفارش
و تصمیمگیری در این خصوص بر عهده
وزارت صنعت ،معدن و تجارت است،
واردکننده اقدامات الزم را انجام میدهد
و در آخر گمرک اظهار و ترخیص را
انجام میدهد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به
اجرا قطعه دهم خط ریلی بوشهر به طول ۲۵.۸
کیلومتر در  ۲فاز خاطر نشان کرد :این قطعه از
منطقه اهرم تنگستان به سمت کلمه با برآورد
 ۲۳۴میلیارد تومان در حال اجرا و پیشرفت آن

 ۳۰درصد است.
دستغیبی اضافه کرد :مناقصه  ۲قطعه
دیگر خط ریلی استان بوشهر به طول
 ۲۹.۳کیلومتر با برآورد اعتبار ۹۸۵
میلیارد تومان در حال انجام است.
او تکمیل طرح خط ریلی بوشهر
را منوط به تحقق اعتبار تهاتر نفتی
دانست و بیان کرد :با تحقق یک میلیون
و  ۲۰۰هزار دالر تهاتر نفتی خط ریلی
بوشهر به سمت شیراز در مدت  ۴سال
تکمیل میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر
از اجرا قطعه  ۱۰این محور ریلی در
استان خبر داد و تصریح کرد :قطعه  ۱۱پروژه راه
آهن بوشهر بهعنوان بخش انتهایی از سالهای
قبل پیشرفت خوبی داشته است و در مجموع
این پروژه فعال است.

رئیس سازمان مدیریت استان بوشهر:

 ۲۶پروژه در بوشهر منتظر تعیین تکلیف وزارت نفت است

پیغام :رئیس سازمان مدیریت وبرنامهریزی استان
بوشهر گفت :این استان  ۳۰تفاهم نامه با وزارت
نفت داشته که چهار پروژه آن نهایی و به بهرهبرداری
رسیده و  ۲۶پروژه منتظر تعیین تکلیف از سوی
وزارت است.
به گزارش «پیغام»؛ محسن پاپری زارعی در جلسه
بررسی تعهدات مالی وزارت نفت درپروژههای
مصوب سفر ریاست محترم جمهور به استان بوشهر
اظهار کرد :تعهدات پرداختی وزارت نفت در استان
بوشهر در راستای پیشرفت پروژههای استان تسریع
میشود.
وی اضافه کرد :در سفر هیأت دولت ،به ریاست
محترم جمهور در مهرماه سال  ۱۴۰۰به استان بوشهر
 ۹۳تفاهم نامه با اعتباری بالغ بر  ۴۹۰۰میلیارد تومان
منعقد شد که بخش اعظمی از پروژههایی که در
استان بوشهر نیاز به اجرای آن احساس میشد در
این تفاهم نامهها قرار گرفته است.
رئیس سازمان مدیریت وبرنامهریزی استان بوشهر
افزود :بخشی از این پروژهها مغفول مانده است که
با رایزنیهای صورت گرفته متممی با  ۱۱پروژه و

تفاهم نامه با اعتبار ۲۸۸۶میلیارد تومان به آن اضافه
شده است.
پاپری زارعی در رابطه با تعهدات وزارت نفت در
استان بوشهر عنوان کرد :از  ۱۰۴تفاهم نامه که در
راستای سفر ریاست محترم جمهور داشتیم؛ ۳۰
تفاهم نامه با رقمی بالغ بر ۱۱۳۲میلیارد تومان
مربوط به تعهدات وزارت نفت بوده که  ۴پروژه
آن نهایی و به بهرهبرداری رسیده و  ۲۶پروژه منتظر
تعیین تکلیف از سوی وزارت است .از ۱۱۳۲
میلیارد تومان  ۱۴۲میلیارد تومان پرداخت شده و
حدود  ۱۰۰۰میلیارد تومان از تعهدات وزارت نفت
همچنان باقی مانده و پرداخت نشده است.

اجتماعی
دوشنبه 1401/10/05

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر:

بوشهر ،رکورددار تجرد قطعی در کشور

پیغام :پاساالر با بیان این که بوشهر
باالترین رتبه تجرد قطعی دختران را
دارد ،گفت :بر اساس آخرین سرشماری
سال ۱۳۹۵استان بوشهر باالترین آمار
تجرد قطعی دختران با نرخ  ۷/۶است که
تا  ۵۰سالگی هرگز ازدواج نکردهاند.
به گزارش«پیغام»؛ اسکندر پاساالر روز
یکشنبه ( 4دی ماه  )1401در نشست
" یکشنبه های پاسخگویی" به روند
کاهشی فرزندآوری طی سالهای اخیر
در استان بوشهراشاره کرد و گفت :نرخ
باروری در استان بوشهر  ۱.۶۷و نسبت به
میانگین کشوری پایینتر است.
وی با اشاره به آخرین آمار جمعیتی استان
بوشهر اظهار داشت :جمعیت استان بوشهر
تا پایان آذر ماه امسال به یک میلیون و
 ۱۹۹هزار و  ۷۶۱نفر رسید که از این
میزان  ۷۱.۵درصد در شهرها زندگی می
کنند و  ۲۸.۵درصد ساکن روستا هستند.
وی در ادامه با بیان این که  ۵۳درصد

از جمعیت استان بوشهر را مردان و ۴۷
درصد را زنان تشکیل میدهند ،افزود:
به ازای هر  ۱۰۰دختر  ۱۰۹پسر در این
استان متولد شده است.
پاساالربا بیان این که میانگین سن مادران
در تولد اولین فرزند در استان بوشهر
 ۲۶/8بوده که پایین تر از میانگین کشوری
 ۲۷.۳است ،گفت :بیشترین کاهش نرخ
فرزندآوری در امسال مربوط به شهرستان
دیلم با  ۱۳.۴درصد کاهش نسبت به مدت
مشابه سال گذشته است.
مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر با بیان
این که نرخ رشد طبیعی استان بوشهر به ۷
دهم درصد رسیده است ،بیان کرد :هرچند
بوشهر هم اکنون از استانهای جوان کشور
است و  ۶۹.۵درصد جمعیت آن در پنجره
طالیی ( )۶۴-۱۵قرار دارد اما حفظ این
وضعیت نیازمند افزایش نرخ باروری به
 ۲.۱است.
پاساالر با بیان این که استان بوشهر در سال
گذشته جزء استانهایی با کمترین آمار
فوتی بوده است ،خاطرنشان کرد :میزان
عمومی فوت در استان بوشهر  ۵.۳درصد
و  ۱.۳درصد پایینتر از میانگین کشوری
است ،میانگین سن فوت در استان بوشهر

 ۶۳.۷سال و در کشور  ۶۶.۱است.
وی از ساماندهی افراد بی هویت در
کشور خبر داد و گفت :ثبت احوال برای
کمتر کردن میزان فقر درکشور و برای
ارتباط افراد بی هویت با دستگاه های
حمایتی این افراد را شناسایی و تا زمان
صدور شناسنامه ،به این افراد کارتی با
شناسه ملی اختصاصی خواهد گرفت.
مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر با بیان
این که ۵۶فرد بی شناسنامه در این استان
شناسایی شده است ،گفت :از این تعداد
۲۰نفر ایرانی هستند و اقدامات الزم برای
گرفتن شناسنامه در حال انجام است و تا
پایان دی ماه شناسنامه آنها صادر میشود.
وی با بیان این که تا پایان امسال همه
کارتهای ملی هوشمند که از سالهای
قبل در دست صدور است در اختیار مردم
قرار میگیرد ،گفت:تاکنون بیش از ۹۸
درصد واجدین شرایط کارت ملی هوشمند
در استان بوشهر درخواست دادهاند که بیش
از  ۹۰درصد آنها کارت ملی را دریافت
کردهاند و ۲۰هزار کارت ملی هوشمند
صادر شده در دفاتر پیشخوان موجود است
که شهروندان با مراجعه به دفاتر جهت اخذ
کارت ملی خود اقدام کنند.

مديركل دادگستري در دیدار با رئیس کانون وکالی دادگستری استان بوشهر:

قضات بايد از ورود وكال به پرونده ها استقبال كنند

پیغام :مديركل دادگستري استان
بوشهر گفت :قضات بايستي از
ورود وكيل در پرونده ها استقبال
كنند چرا که وكيل با تخصصي كار
كردن در پرونده ها كمك شاياني
به دادرسي عادالنه مي كند.
به گزارش «پیغام»؛ رئيس كانون
وكالي دادگستري استان بوشهر
روز يكشنبه (چهارم آذرماه
 )١٤٠١در دیدار با مهدي
مهرانگيز مدير كل دادگستري
ضمن ابراز خرسندي نسبت به
ديدگاه مديركل دادگستري در خصوص
جايگاه ويژه وكالت در نهاد دادرسي و
نقش محوري آن در دادرسي عادالنه به
بيان ايرادات وارده به تبصره ماده ٤٨
قانون آئين دادرسي كيفري و موضوعات
مرتبط به ماده  ٤٧٧قانون مذكور پرداخت.
بهرام فرهمند صابر در ادامه با بیان
این که تبصره ماده  ٤٨نه تنها كمكي به
دادرسي عادالنه نمي كند ،افزود :بلكه
محدود كردن متهم به انتخاب وكيل در
بين وكالي محدود ،موجب ايجاد رانت و
تضييع حق متهم در انتخاب آزادانه وكيل
منتخب خود مي شود و بي شك حذف
اين تبصره سبب تقويت اعتماد عمومي به
نهاد دادرسي است.
وی همچنين اضافه كرد :فلسفه تاسيس
ماده  ٤٧٧توسط قانون گذار جلوگيري
از آراء متهاتف و متعارض با قانون و
شرع است كه مسدود بودن اين راه
نقض غرض قانون گذار است و رويكرد
مديركل جديد در برخورداري شهروندان

از اين تاسيس قانوني جاي تقدير و تشكر
دارد.
فرهمند صابر گفت :در راستاي قانون
تسهيل صدور برخي مجوزهاي كسب و
كار و رفع موانع بالغ بر  ١٤٠نفر كارآموز
وكالت در كانون وكال دادگستري پذيرفته
شده كه با توجه به ضرورت انجام
دوره كارآموزي و آموزش آنان قطعا
بستر آموزشي الزم براي اين حجم از
كارآموزان آنگونه كه بايسته است فراهم
نيست و تعامل بيش از پيش كانون وكال و
دادگستري را مي طلبد.
مديركل دادگستري استان بوشهر ضمن
خوش آمدگويي به رئيس كانون وكال
ضمن استقبال از تقويت بيش از پيش
روابط بين نهاد وكالت و دادرسي استان
بيان داشت :آنچه بنده در جلسه معارفه ام
در خصوص نقش محوري وكيل در امر
دادرسي عرض كردم خارج از هر تعارف
واقعيت است و من به آن اعتقاد دارم.
مهدی مهرانگیز با بیان این که وكالء هم
شأن قضات هستند ،خاطر نشان کرد:

احترام به تمامي شهروندان به
توصيه قرآن كريم كه مي فرمايد
"و لقد كرمنا بني آدم" بايستي
همواره رعايت شود و جايگاه
وكيل كه قشري فرهيخته است
كه جاي خاص خود دارد.
مديركل دادگستري با اشاره به
این که قضات بايستي از ورود
وكيل در پرونده ها استقبال
كنند ،افزود :چرا كه وكيل
مسلط به قوانين است و در
بحث هاي تخصصي با توجه
به حجم مراجعات من قاضي نمي توانم
تمامي تخصص ها را داشته باشم و وكيل
است كه با تخصصي كار كردن در پرونده
ها كمك شاياني به دادرسي عادالنه مي
كند.
مهرانگيز ادامه داد :درپي مطلع شدن از
گله مندي شهروندان در خصوص روند
پذيرفتن درخواست هاي ماده  ٤٧٧براي
تسريع در رسيدگي به درخواست ها براي
شش نفر از قضات تجديدنظر ابالغ زده
شد تا در راستاي اين اختيار و وظيفه
قانوني به نحو احسن عمل شود.
رئيس دادگستري استان بوشهر در
خصوص تبصره ماده  ٤٨بيان داشت:
هرچند شخصا راجع به اين تبصره ديدگاه
خاص خود را دارم و اميد به اصالح آن
داريم اين تبصره صرفا ناظر به مرحله
تحقيقات در دادسراست و در مرحله
دادگاه متهم حق انتخاب وكيل از ميان
تمامي وكال اعم از وكالي ليست منتشره
شده قوه قضاييه و غيره دارند .
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محیط زیست

تهدید کننده محیطبان دشتستانی
 ۱۸ماه حبس گرفت

پیغام :رئیس اداره حقوقی حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت:
شکارچی متخلفی که با انتشار ویدئویی محیطبان پاسگاه شهید
محمدی شهر "کلمه" را تهدید کرده بود ،به  ۶ماه حبس برای شکار
غیرمجاز و  ۱۸ماه به جرم تهدید محیط بان محکوم شد.
به گزارش «پیغام»؛ فرهاد سیروس کرمی اعالم کرد :این شکارچی
متخلف  ۲راس قوچ را شکار و فیلم آن را منتشر و در ادامه با
انتشار فایل صوتی مهرداد نوروزی ،فرمانده پاسگاه محیطبانی شهید
محمدی کلمه شهرستان دشتستان را تهدید به مرگ کرده بود.
وی با اشاره به بازتاب وسیع این فیلم در داخل و خارج کشور،
افزود :پس از شکایت کیفری از این متهم شکار و تهدید محیطبان
در دادسرای دشتستان ،منتشرکننده اصلی این کلیپ با دخالت پلیس
فتا و نهادهای امنیتی دستگیر شد.
کرمی ادامه داد :سپس فرد سازنده این کلیپ در فیروزآباد فارس
شناسایی و دستگیر و این پرونده در شعبه  ۱۰۱کیفری شهرستان
دشتستان رسیدگی شد.
رئیس اداره حقوقی حفاظت محیط زیست استان بوشهر اعالم کرد:
پرونده پس از تجدید نظرخواهی متهم ،در شعبه چهارم دادگاه
تجدیدنظر استان بوشهر که شعبه تخصصی رسیدگی به پروندههای
زیست محیطی است طرح و در پایان همان حکم بدوی تایید و
قطعی شد.
وی یادآور شد :این روند قضایی هفت سال به طول انجامید.

پلیس
جانشین فرمانده انتظامی استان:

سنگپرانهای محور برازجان -دالکی
دستگیر شدند

پیغام :جانشین فرمانده انتظامی استان از دستگیری  ۲نفر ازعوامل
سنگ پرانی به خودروهای عبوری در محورهای مواصالتی برازجان
 دالکی در شهرستان دشتستان خبر داد.به گزارش «پیغام»؛ سرهنگ سهام صالحی اظهار کرد :در پی وقوع
چند فقره حادثه سنگ پرانی به خودروها و کامیونهای باری در
محور برازجان – دالکی  ،حوالی پل کارخانه سیمان موضوع به
صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود :با اقدامات صورت گرفته و تالش شبانه روزی و گشت
زنی های مداوم و هدفمند توسط عوامل انتظامی ،در این رابطه دو
نفر دستگیر و به مقر انتظامی انتقال داده شدند.
جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر عنوان کرد :متهمین در
تحقیقات به جرم ارتکابی اقرار و در این خصوص پس از تشکیل
پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.
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ادب و هنر
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کی رفتهای ز دل که تمنا کنم تو را

در سوگ نجف عزیزم؛ مانا یاد استاد "نجف آهوچهر"
عبدالحسین کنین

نمیدانم از کجا شروع کنم ،ازدوران کودکیمان و
بازیهای بچه گانه در زیر باغهای قیصر و آبهای
راکد موغدر در بنمانع یا بازی در روی درخت
گل ابریشم خونه عمو حاجی و یا نشستن روی
آب انبار (مهتابی) در شبهای گرم تابستان روی
حصیر مد و دورهمی فامیلی خونه عمو حاجی و
گوش دادن به سرگذشت آنها ،یا شنا در ساحل
جفره به همراه علیباش دشتی یا رفتن جهت صید ماهی با رهدس (تور دستی)
در شبهای ماه به همراه عمو حاجی و عمو عبدی در آبهای کم عمق در
حالی که من و تو مشعل دست گرفته بودیم و عمو حاجی و عمو عبدی رهدس
پرت میکردند و ما با هم ماهی جمع میکردیم.
آن دوران به سرعت گذشت تا اینکه هر کدام به دنبال سرنوشت خود مشغول
تحصیل شدیم و شما که چهارسال بزرگتر از من بودید دوستان دیگری پیدا
کردید و کمکم دبیرستان را تمام کردید و به سربازی (سپاهی دانش) به همراه
چند دوست دیگر که بیشتر از همه از زندهیاد "دشتی" دوست نام میبردید.
در روستاهای بندر گز دوران سپاه دانش خود را تمام کردید و در سال 1345
به استخدام آموزش و پرورش درآمدید و در شهر خود که همواره به آن عشق
میورزیدی مشغول خدمت شدی.
از مدرسه پورسینای امامزاده خیلی برایم تعریف میکردی ،از دوران تحصیل
در شیراز و کالسهای تابستانی  420ساعته و گرفتن فوق دیپلم و دوستان
همکالسیات در این دوران چه تعریفها که نمیکردی .تا اینکه بعدها برای

ادامه تحصیل دانشگاه اصفهان انتخاب کردید ،همین دانشگاهی که من چند سال
قبل از آن فارغ التحصیل شده بودم و تشویقات کردم که حتما اصفهان برو .در
دوران دانشگاهی و زندگی در اصفهان با دوستان دیگرت" ،حاج علی ماهینی"،
"عباس ریحانی"" ،عبدالعلی ارفعی" و شادروان "مسلم کرامتی" و از دوست
اصفهانی ات که در خانهاش زندگی میکردی (آقای شاه طالبی) تعریفهای
فراوان میکردی.
تا اینکه رشته جغرافیا را تمام کردید و علیرغم اینکه میتوانستی در اصفهان
بمانی به بوشهر برگشتی و باز همراه هم شدیم و به علت تالش ،وقت شناسی
و تجربه مفید به ریاست مهمترین دبیرستان استان یعنی مدرسه سعادت انتخاب
شدی و تالش شبانه روزی و رعایت عدالت بین معلمین و خصلتهای خوب
دیگرت باعث شد که بعد از سعادت ،مدیریت مدرسه دیگری به توواگذار
شود .بعد از این در سال  1375به افتخار بازنشستگی نائل شدی باز از وجودت
به مدت بیش از  10سال در دبیرستان غیردولتی دهخدا استفاده شد .تا اینکه
باالخره با افتخار و سربلندی به معنی واقعی بازنشسته شدی .در همه این موارد
به جز چند سال تحصیل در دانشگاه اصفهان یار و همراه یکدیگر بودیم .چه
در سفرهای آموزشی مانند کرمان و تهران که همراه با "مسلم کرامتی" عزیز،
"مجید محمدزاده" مهربان" ،علی اکبرخرمائی"" ،اکبرهمیشهبهار" نازنین ،چه
در گروههای آموزشی و چه در سفرهای تفریحی کانون بازنشستگان به علت
خصلتهای خوب و مردمدار بودن ات دوستان زیادی داشتی ولی هیچگاه به
مدت طوالنی از هم جدا نبودیم زیرا خاطرات زیادی داشتیم که با هم مرور
میکردیم.
نجف عزیز از بس دلم گرفته که این سطور را به زحمت و با چشم گریان
نوشتهام .باورم نمیشود که تو دیگر با من و عبدی ریشهری پیاده روی نمیآیی.
باور نمیشود که دیگر صبح تا صبح برایم تلفن نزنی .نجف عزیزم چگونه
نبودنات را باور کنم .تو نمردهای ،تو زندهای زیرا خاطراتت در وجود من و
دوستانت جریان دارد و با آن خاطرات شیرین و لحظات خوش زندگی خواهم
کرد.
ُ
بدورد کوکا...

یــاد
امید غضنفر :در روزهای اخیر ،آل و اهل دو گستره ی "فرهنگ"
و "هنر" به سوگ دو ارجمند از دست شده نشستند؛ مانایاد استاد
"آهوچهر" از پیشکسوتان و بزرگان گستره ی فرهنگ که نام نیک
شان به ویژه با دبیرستان ماندگار "سعادت" پیوندی ابدی دارد و
زنده یاد استاد "منصور بهرامی" از بزرگان نام آشنای گستره ی تئاتر
که در رادیو نیز خاطراتی ماندگار را با روایت قصه هایی سرشار از
واژگان ناب بوشهری به یادگار نهادند .به یاد دو نیک نام گرانمایه،
سرویس "ادب و هنر" بخشی را به نوشتارهای وزین جمعی از
فرزانگان این کهن دیار اختصاص داده است.

ویژهی مانایاد استاد «نجف آهوچهر»

در بدرقهی مانایاد استاد
«نجف آهوچهر»

وداع جانگداز با نسلهای
فرهیخته و یکی از نیکان
بوشهری

استاد «آهوچهر» الگوی فروتنی و خوشرویی
دکتر عبدالکریم مشایخی
استادیار تاریخ دانشگاههای بوشهر

جدید مدارس سراسر کشور با همکاری
دبیران جغرافیا از همه استان ها تدوین و
تالیف شود و آقای "آهوچهر" که هماهنگ
کننده گروه بود بعد از چند ماه تالش
مجموعه نظریات و رهنمودهای آموزشی
همکاران اش در سراسر استان بوشهر به
تهران میبرد .ایشان تعریف میکرد که با
شوق و ذوق فراوان به متصدی جمعآوری
نظریات دبیران جغرافیایی سراسر کشور
در وزارتخانه آموزش و پرورش مراجعه
میکند و چند صد صفحه پیشنهادات دبیران
جغرافیای بوشهر را به آن فرد ارائه می دهد.
وی بدون نگاه و بررسی ابتدایی آن اوراق به
آقای "آهوچهر" می گوید که در اتاق پشت
سرشان را باز کنند و محموله ی مذکور را از
باال به پایین پرت نمایند .زنده یاد" آهوچهر"
با لبخند میگفت :آن روز بود که فهمیدم
مسئوالن تهرانی آموزش و پرورش ما را دور
زده اند و خودشان از قبل کتاب جغرافیای
رشته متوسطه را تدوین و تالیف کردهاند.

شادروان "آهوچهر" را
از آغاز انقالب و دوران
مدیریت در مدارس
شهید نواب صفوی
و مدرسه ماندگار
سعادت میشناختم.
فرهنگیِ نام آشنایی که
با کوله باری از تجربه
آموزشی و مدیریتی در
همه عرصههای فرهنگی – آموزشی موفق و
پیروز بود.در سالهای بعد که در محله بیسیم
همسایه شدیم و هر دو از اعضای شورای
شهید مطهری(فرهنگیان بیسیم) بودیم این
قرابت و نزدیکی مضاعف شد.
در ایامی که برای تالیف و تدوین کتاب
«تاریخ آموزش و پرورش شهرستان بوشهر»
با پیشکسوتان فرهنگی مصاحبه میکردم،
فرصتی حاصل شد تا با هماهنگی آن استاد
فرزانه ،مصاحبهای با پدر بزرگوار ایشان
داشته باشم .پدر و فرزند اطالعات و اسناد
ارزشمندی در اختیارم قرار دادند ،که در
کتاب مذکور مورد استفاده قرار گرفت.
از خاطرات جالبی که پدر "آهوچهر" برایم
تعریف کرد این بود که در سال نخست
استخدامی که عازم روستای اهرم میشود
شباهنگام که به دروازه ورودی اهرم (گاه
دوی) میرسد ،در تاریکی شب با فردی

شوق و ذوق مطالعاتی این دوست عزیز و
عالقه وافر او به فراگیری سبب شده بود که
در همه نشستهای علمی -پژوهشی بنیاد
ایران شناسی شرکت نماید و از مشوقان
همیشگی ما به چاپ و نشر کتاب تاریخی
و جغرافیایی باشد .اگر چه گاهی ایام که
فراغتی حاصل میشد به اتفاق دوستان عزیزم
آقای عبدالحسین کنین وآقای عبدالحسین
احمدی ریشهری و آن زنده یاد به پیاده روی

روبرو میشود که منتظر ایشان بوده و استقبال
کننده که از نام و محل کار زنده یاد "قنبر
آهوچهر" سئوالی نکرده ،مستقیم ایشان را به
منزل خود میبرد و بعد از صرف شام معلوم
میشود که آن فرد اهرمی که در نهاد دیگری
کار میکرده منتظر یکی از همکارانش بوده
و اشتباهی پدر آقای "آهوچهر" را به منزل
خودش برده است.
یا خاطره دیگری که زنده یاد" نجف
آهوچهر" تعریف میکرد مربوط به زمانی
بود که ایشان مسئولیت گروه آموزشی رشته
جغرافیا داشتند و براساس تصمیم وزارت
آموزش و پرورش قرار بوده کتاب جغرافیای

مبادرت میکردیم ولی این ورزش مهم اغلب
توسط آن سه بزرگوار برگزار میشد و همین
رفاقت و همراهی بین آنان سبب گردیده بود
که به شوخی برخی از دوستان از آنها به سه
تفنگدار یاد کنند.
شادروان "آهوچهر " همانگونه که در مطلع
نوشتار آوردم الگوی فروتنی ،خوشرویی و
ادب و انسانیت بود و همین ویژگیهای
شخصیتی سبب گردیده بود که همه افرادی
که با او مراوده و ارتباط داشتند شیفته اخالق
حسنه او شوند و از آن بزرگ مرد به نیکی و
خوش اخالقی یاد نمایند .او انسانی کامل بود
که "عاش سعیدا ً و مات سعیدا ً بمنّه و کرمه"

امید زاهد

هر نسل باری بر دوش دارد که
تا سر منزل مقصود آن را با خود
حمل میکند .البته فرصت سبز
حیات بسیار کوتاه و گذراست و
به قول مفتون بردخونی " اجل در
پیش و ما سویش روانیم /یکایک
همچو خیل کاروانیم" ،با این حال
پس از وداع با نسلی ،به یک باره
گویی احساس تهی بودن و تهی
شدن در بدنهی جامعه جاری
میشود و نسلهای فرهیخته ایرانی
در حالی ما را تنها میگذارند که هر
یک گنجینهای از دانش و تجربه را
با خود به دیار باقی میبرند.
استاد" نجف آهوچهر" هم از
همین نسلهای فرهیخته ایرانی
بود که به مانند پدرش به کسوت
معلمی درآمد و در مقام و جایگاه
علمی و فرهنگی درخشید و چشم
و چراغ محفل و مجلس اهل
علم و ادب گردید .به طوری که
حضورش زینت بخش نشستهای
فرهنگی و به ویژه بوشهرشناسی
بود .خوشبختانه یادگار عمرش
نیز در مقاالت و کتاب ارزشمند
«بوشهر قدیم و نیکان بوشهری»
پیش روی ماست .قدر مسلم
نسلهای آینده با خوانش این
نمونه آثار در واقع با دستاوردهای
علمی و پژوهشی با نگاهی به
زندگی و زمانه شخصیتهای
نیک و فرهیخته همانند استاد
"نجف آهوچهر" آشنایی مییابند.
که از صفات ضمیمه آنها نگارش
عالمانه و عاشقان ه و نیز تعلق
خاطر به آب ،خاک و سرزمین و
مملو از شورانگیزی احساسات
وطن دوستانه و روحیات وطن
پرستانه است که خود گنجینه
معرفت انسانی ،تاریخی و فرهنگی
سرزمینی ما به شمار میرود.
ی وظیفه
اما سرگذشت دشوار 
نسلهای فرهیخته ،با نگرش،
بازبینی و کنکاش در آثار مکتوب
برجای مانده برای نسلهای بعدی
گنجینهای تمام ناشدنی خواهد بود
که میتواند چراغ راه و به عنوان
الگو و سرمشقی برای فرهیختگان
حال و آینده ایران عزیز تاریخی -
فرهنگی باشد.

ادب و هنر

ویژهی مانایاد استاد «منصور بهرامی»

بزرگ مردی شیفتهی
بوشهر و بوشهری

یــاد

آخرین دیدار ،آخرین عکس
عباس جوادی

غالمرضا فرج زاده
"بوشهر" سرزمین مادری ماست که با
همه ی کمبودها و دشواری ها اما دوست
اش داریم و به آن عشق می ورزیم با
مردمانی دوست داشتنی و شریف که
رفتار و برخورد مهربانانه شورانگیزشان
با مسافران هم وطن همواره مثال زدنی
ست.
گاهی اما خود را در محیط این زادبوم،
بیگانه احساس می کنیم و انگار در
غربتیم .دوستی می گفت باید "انجمن
بوشهری های مقیم بوشهر" تاسیس کنیم!
این روزها متاسفانه کم تر یکدیگر را می
بینیم و از احوال هم بی خبریم تا این که
مجلس یادبود عزیزی ما را گرد یکدیگر
آورد و این بار آیین یادبود "منصور"
گرانقدرمان ،دلیل تجمع ما بود.
از کودکی با او آشنا بودم چون هم
محله یی بودیم .انسانی بسیارمتواضع
بود و از نظر نحوهی گفتار و شیفتگی
نسبت به بوشهر و قصه ها و آیین ها و
مردمان اش می توانم بگویم بوشهری
ترین فردی بود که می شناسم .بخشی
از واژگانی که استفاده می کرد ریشه
در اصطالحات دریایی داشت .مثلن
می خواست بگوید کجایی ،می گفت:
ناخدا ،سافلی یا عالی؟
زمانی در پارکینگی کار می کردم که
پاتوق منصور شده بود .بعدها دانستم
که آمدن اش به این محدوده با توجه به
نزدیکی منزل فرزندش به محل کار من،
بیشتر برای دیدن نوهاش "طاها" بوده که
عاشقانه دوست اش داشت.
حسن ختام این نوشتار اجمالی خاطره
یی ست از منصور و نمایش "محپلنگ".
استاد صغیری برای هر نقش دو بازیگر
انتخاب میکرد که اگر برای یک نفر
مشکلی پیش آمد ،بازیگر دیگر جایگزین
شود .در نمایش های " قلندرخونه" و
"محپلنگ" " ،حمید باغکی" آواها و
یزله ها را اجرا می کرد .تنها فیلمی که
از "محپلنگ" در دسترس ست حمید را
نشان می دهد که با چه شور و حرارتی
می خواند .هر شب نوبت اجرای یکی از
دو بازیگر بود تا این که حمید به استاد
صغیری گفت :شبی که نوبت منصور
است ،شور و هیجان و انرژی بیش تری
برای اجرا دارم.
با این نظر حمید ،از آن پس سه شب
منصور در نمایش حضور داشت و یک
شب نفر مقابل اش و چه شور و هیجانی
به حمید و نمایش منتقل می کرد .منصور
همواره سرشار شور و عشق بود و این
شور و عشق را به همگان می بخشید.
یادش گرامی و روح اش در آرامش باد.
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همین یک ماه پیش بعد از
تماس تلفنی با "منصور بهرامی"
و با خبر شدن از این که حال
روحی و جسمی خوبی ندارد به
دیدنش رفتم و او را روی تخت
با پاهای متورم ،رنگ پریده و
صورت الغر و نحیف دیدم،
به صورتی که از لحاظ حرکتی
خیلی ُکند و به زحمت کارهایش را انجام می داد .میگفت اکثر
شبها تا صبح روی تخت بیدارم وچشم به سقف اتاق دوختهام
وخوابم نمی برد .بعد از کمی گفتگو هر دو پرتاب شدیم به
دوران گذشته ،گذشتههای خوب به آن سالهایی که دور هم
جمع میشدیم و با یاری زنده یاد "رمضان امیری" گروه
تئاتری" پروک" را تشکیل دادیم ونمایش های متفاوتی تمرین
و اجرا کردیم .از نمایش "عزایم نشینی" نوشته "رمضان امیری"
حرف زدیم ،ازنمایش "ازپا نیفتاده ها و تشنه انتقام" نوشته زنده
یاد "غالمحسین ساعدی" و از اجرای نمایش "افعی طالیی"
نوشته "علی نصیریان" و اتفاقات و مسائل غافلگیر کنندهای که
در اجرای هر یک ازنمایش ها خواه وناخواه پیش می آمد می
گفتیم و با هم مرور می کردیم .دفتر خاطرات خوش گذشته را
دوباره ورق زدیم ،از لحظات بعد اتمام تمرین نمایش و کار
و تالش گروهی عاشقانهی شبانه روزی برای ساختن دکور؛
حرکت و تالشی که به ما لذت و انرژی خاصی می بخشید و
گاهی بدون توجه به گذشت زمان یکسره آن قدر کار می کردیم
که روی سن خواب مان می برد .آن زمان ما همگی دانش آموز

مییافت .از نمایشهای رادیویی که استاد صغیری می نوشت و
کارگردانی می کرد و من ،منصور بهرامی ،اصغر جوادی ومحسن
مکاری شخصیتهای نمایشها را بازی می کردیم ،حرف زدیم.
چه دوران خوبی بود.آن روز ساعتها گفت وگو کردیم؛ از
سفر به شهرهای اطراف بوشهر برای اجرای نمایش تا خاطرات
دیگر .وقت خداحافظی که شد قول دادم که روزهای آینده به
دیدارش بروم ولی کوتاهی کردم و به دلیل کارهای روزمره
نتوانستم .بعد از گذشت چند روز خبردار شدم که او پرکشیده
و از بین ما رفته است.
یادش همیشه گرامی

پیشکش به زندهیادِ نیکنام ،ناخدا منصور بهرامی که از او آموختم
ا ّولین بار که دیدمش،
موهای سپید یکدست و ِ
برق
چشمانش به دلم نهیب میزد
که با یک بازیگر طرفم .توی
راهروهای صمیمی رادیو بود.
به او گفتم " :تیپتون خیلی به
هنرپیشه ها میخوره" نگاهی
نافذ و عجیب که هیچگاه
معنی آن را نفهمیدم حوالهام
کرد و گفت" :بله آقا ،مو بازیگرم"
بعدها که در نمایش های رادیویی زیادی همبازی او شدم،
دانستم که صدای بینظیر و تسلط شگرفی هم بر کلمه ها و واژه
های بومی دارد او بواقع دایرة المعارفی از لغات و اصطالحات
دریایی بود .گنجینهای که سبب شد تا کتاب ارزشمند " نِیمه،
سمفونی دریا " را بعدها از او بخوانم .ناخدا منصور واژگان
دریایی زیادی را وارد ادبیات رادیو بوشهر نمود با قصههای
ناخدا و برنامه زندگی و دریا .کلماتی که هر کدام را در تار و
پود زندگی خود تجربه و بهکار بسته بود.
من حاال دیگر می دانستم هر روزصبح که با او روبرو میشوم
باید با دقّت و وسواس ویژهای به او سالم کنم ولی این کار
سختی بود زیرا سادگی و بی پیرایگی او همیشه گوی سبقت
را از من می ربود تا او پیشقدم باشد ".سالم ارباب" و من که
کوچکتر بودم با شرمساری پاسخ می گفتم ا ّما او برای اینکه
نشان دهد هیچ ِگله ای در دل ندارد همیشه "چاکلیتی" بعد از
چاق سالمتی از جیب در می آورد و هدیه می داد .جیبش انگار
مخفیانه به معتبرترین ب ِ َرندهای شکالت دنیا راه داشت چرا که
به تعداد همکاران ،کام ها را شیرین می کرد.
قصه های ناخدا" و "ماهیگیران"
با " نغمهی جنوب" ّ " ،
در رادیو شناسنامهی درخشانی برای خود ثبت کرد و نیز
اصطالحاتی که ِورد زبان مجریان بومی گوی رادیو شدُ :
"شهان
غیرتی"
ظهرهای داغ مرداد را به یاد می آورم که سوار بر سی جی یکصد
و بیستوپنج فرتوت و سالخور دهاش ،ضبط ناگرای لندهور ۲۰

اهمیت " بهرامی" بودن

دبیرستان بودیم وبدون چشم داشت مادی نمایش را آمادهی
اجرا می کردیم .و هدف تنها یک نکته بود و آن هم تأثیری که
نمایش بریکایک تماشاگران میگذاشت .به همین دلیل متعهدانه
نمایشها انتخاب می شد و مخاطب راضی بود و این رویکرد را
تماشاگر حتی در اجرای نمایش های کمدی و تخته حوضی در

اول تئاتر زندگی
نقش ّ

شاهین بهرامنژاد
تهیهکننده ارشد رادیو و مدرس دانشگاه

سال بیست و پنجم
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کیلویی را روی دوش می انداخت و پسینگاه که از گفتگو با
مردان دریا و همسفران سابقش باز میگشت " ُشپ تا ُشپ"
خولیس عرق بود و من به درک ژرفی فرو میرفتم که این نان
حالل است ،میرود تا برکت سفرهی ناخدا گردد .حالل مثل
آن صیادی که پیشانی بلندش جایگاه بوسهی خورشید است.
باز بیاد می آورم روزی با موهای تراشیده سوار بر مرکب پیر
خود ،دل گرفته به سمت" تُل عاشقون" می رفت .آنجا که به
گفتهی خودش با بچه موج ها ِورار می کند .پرسیدم " :ناخدا،
ها ؟! تغییر چهره دادی؟ بسالمتی تئاتری فیلمی قراره بازی کنی؟
"  .گفت  " :بله ارباب  ،تیاترِن "
من  " :چه نقشی؟"
ناخدا  " :نقش ا ّول"
من  " :چه تئاتری ؟ "
ناخدا " تئاتر زندگی" !
گاز داد و رفت و من همچنان چشمانم خیره به امتداد خیابان
جام جم و گوش به صدای اگزوز موتورش باقی مانده.
حاال در سفری دور و دراز از ما بیشتر از هر زمان دیگری

از راست :زندهیاد منصور بهرامی ،شاهین طرفی،
نیما نعمتیزاده ،شاهین بهرامنژاد ،ندا زارع ،پوریا
بهرامنژاد در نمایش رادیویی سال  -۱۳۷۶رادیو بوشهر
مسافت طبقات آسمان را یک به یک درمینوردد تا برود آن باال
باالها پیش خدا و همانجا با دل مهربانش شکالتی از جیب در
آورد تا به خدا و مقربان درگاهش بفرما بزند.
ناخدا منصور! سفر سالمت و دیدار به قیامتُ .
"شهان غیرتی"

فرید میرشکار
توی چهارچوب در طبقه اول قاب شد.
چهرهاش آشنا بود .سالم گفت .صدایش،
نامش آشنا بود .قرار بود نِیمه بخواند .شال
و کالهش را از سر برداشت .نشست .نِیمه
خواند .درباره نِیمه گپ زد .قرار شد درباره
نِیمه کتاب بنویسد .در عمق چشمانش
دریایی مواج و متالطم بود .دریایی بود.
از آشناییاش با تئاتر گفت.از نوشتن برای
نمایش .بازیگری و دنیای تئاتر و دریا.
گفتم :برایت بزرگداشت بگیریم.گفت«:
کی محل ما میله؟» گفتم :به پاس چند دهه
فعالیت نمایشی و نویسندگی.چشمش برقی
زد .گفت «:نمی فهمم ،هر کاری خوت
کردی ».اما خیلی باور نکرد .کتاب نِیمه
چاپ شد .کتاب های چاپ نشده دیگری
هم داشت .مجموعه داستان های دیگربه
گویش محلی به غیر از مجموعه داستان
لحام که قبال چاپ شده بود.
با هم رفتیم دریای جفره برای دیدن
لوکیشن تیزر بزرگداشتش .با همه گرم
سالم می کرد و خوش و بش ،هم بازی
های کودکیاش .به ساحل دریای جفره
رسیدیم .من را فراموش کرد .محو دریا
شد .گم شد ،عاشق و شیدای دریا بود .آرام
با خودش حرف می زد .با دریا حرف می
زد .پر از موج بود .پر از قصه بود .پراز
قصه های دریا .برایش مرزی بین دنیای
واقعی دریا و دنیای قصههای دریایی وجود
نداشت .دریای درونش پر از موج بود و
خروشان بر خالف ظاهر آراماش ،درونش
مواج مواج بود .کنار دریای جفره قصه
گفت؛ در قصه ای دریایی غرق شد .یادش
رفت برای چه آمدهایم .ناخدای قصه های
دریا بود .از دریا که رو برگرداند من را دید.
از قصه خارج شد .عذر خواست که اص ً
ال
الزم نبود او ،ناخدا منصور بهرامی عاشق
دریا بود .راوی دانای کل دریا بود .زبان
گویای دریا.
بزرگداشت برگزار شد خیلی صمیمی و
گرم .باز هم آمد و رفت .گپ زد و نِیمه
خواند .قصه گفت .درونش مواج تر بود.
باز هم کنار دریا دیدماش این بار عصا به
دست .در عمق قصه دریا بود سالم دادم،
نبودش ،در ساحل نبود ،جوابی نداد.
می دانستم که باید بروم و از عمق دریا
بیروناش نیارم .رفتم .باز هم دیدماش در
خیایان تکیه بر عصایی لبخند زد و دعوتم
کرد به خانهاش .چند وقت بعد رفتم .گپ
زدیم نقاشیهایش را دیدم و مِهر بی پایانش
به دریا .هنوز موجها را در چشماناش،
کالماش و وجوداش حس می کردم با
موج دریا زندگی می کرد .خبر آمد .ناخدا
"منصور بهرامی" به عمق دریا به انتهای
دنیای قصههایی دریایی سفر کرد .امواج
آرام گرفتند.
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سال بیست و پنجم

شماره 910

پردهبرداری از یک ابر بدهکار بانکی در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر
زندگی را به تاخیر نیندازیم

ما باید زندگی را ادامه دهیم ،حتی در این روزها که در شرایط
ویژهای به سر می بریم ،می خواهم خیلی راحت بگویم که با وجود
همهی این شرایط سخت ،ما نباید کنترل خویش را بر روی خود از
دست بدهیم وگرنه زندگی را بیش از پیش بر خود و دیگران سخت
ِ
انسانیت انسان در شرایط سخت است که
می کنیم .اساسا میزان
سنجیده می شود .بنابراین حواسمان به گزاره های زیر باشد و برای
آن ها فکری کنیم:
بدون مالحظه ایام را می گذرانیم
خیلی کم می خندیم
خیلی تند رانندگی می کنیم
خیلی زود عصبانی می شویم
تا دیروقت بیدار می مانیم
خیلی خسته از خواب برمی خیزیم
خیلی کم مطالعه می کنیم
اغلب اوقات تلویزیون نگاه می کنیم و خیلی بندرت دعا می کنیم
چندین برابر مایملک داریم اما ارزشهایمان کمتر شده است.
خیلی زیاد صحبت می کنیم ،به اندازه کافی دوست نمی داریم و
خیلی زیاد دروغ می گوییم
زندگی ساختن را یاد گرفته ایم اما نه زندگی کردن را.
تنها به زندگی سالهای عمر را افزوده ایم و نه زندگی را به سالهای
عمرمان.
ما ساختمانهای بلندتر داریم اما طبع کوتاه تر ،بزرگراه های پهن تر
اما دیدگاه های باریکتر
بیشتر خرج می کنیم اما کمتر داریم ،بیشتر می خریم اما کمتر لذت
می بریم.
ما تا ماه رفته و برگشته ایم اما قادر نیستیم برای مالقات همسایه
جدیدمان از یک سوی خیابان به آن سو برویم.
فضای بیرون را فتح کرده ایم اما فضا درون را نه ،ما اتم را شکافته
ایم اما تعصب خود را نه!
بیشتر می نویسیم اما کمتر یاد می گیریم ،بیشتر برنامه می ریزیم اما
کمتر به انجام می رسانیم.
عجله کردن را آموخته ایم و نه صبر کردن
درآمدهای باالتری داریم اما اصول اخالقی پایین تر
کامپیوترهای بیشتری می سازیم تا اطالعات بیشتری نگهداری کنیم،
تا رونوشت های بیشتری تولید کنیم .اما ارتباطات کمتری داریم.
ما کمیت بیشتر اما کیفیت کمتری داریم
اکنون زمان غذاهای آماده اما دیر هضم است ،مردمی بلند قامت اما
شخصیت های پست.
سودهای کالن اما روابط سطحی
فرصت بیشتر اما تفریح کمتر ،تنوع غذای بیشتر اما تغذیه ناسالم تر؛
درآمد بیشتر اما طالق بیشتر؛ منازل رویایی اما خانواده های از هم
پاشیده
بدین دلیل است که پیشنهاد می کنم از امروز شما هیچ چیز را برای
موقعیتهای خاص نگذارید ،زیرا هر روز زندگی یک موقعیت خاص
است
در جستجوی دانش باشید ،بیشتر بخوانید ،در ایوان بنشینید و منظره
را تحسین کنید بدون آنکه توجهی به نیازهایتان داشته باشید
زمان بیشتری را با خانواده و دوستانتان بگذرانید ،غذای مورد عالقه
تان را بخورید و جاهایی را که دوست دارید ببینید
زندگی فقط حفظ بقاء نیست ،بلکه زنجیره ای ازلحظه های لذتبخش
است.
از جام کریستال خود استفاده کنید ،بهترین عطرتان را برای روز مبادا
نگه ندارید و هر لحظه که دوست دارید از آن استفاده کنید.
عباراتی مانند “یکی از این روزها” و “روزی” را از فرهنگ لغت خود
خارج کنید.
بیایید نامهای را که قصد داشتیم “یکی از این روزها” بنویسیم همین
امروز بنویسیم
بیایید به خانواده و دوستانمان بگوییم که چقدر آنها را دوست داریم .هیچ
چیزی را که می تواند به خنده و شادی شما بیفزاید به تاخیر نیندازید.
هر روز ،هر ساعت و هر دقیقه خاص است و شما نمی دانید که شاید
آن می تواند آخرین لحظه باشد"(؟)

پیغام :مدیرعامل منطقه ویژه
اقتصادی بوشهر از یک ابر
بدهکار بزرگ در این منطقه
رونمایی کرد و گفت :پرونده
 ۱۲۴هکتار زمین خواری هم
اکنون در دادگاه در حال پیگیری
است.
به گزارش «پیغام»،صدیقه
جمالی؛ احمد دشتی زاده روز
دوشنبه  ۲۸آذر ماه در نشست
خبری به جزییات سه پرونده زمین خواری
در منطقه ویژه اقتصادی بوشهرپرداخت و
اظهار داشت :در دهه  ۸۰سرمایه گذاری
که از ابر بدهکاران بانک ملی است ۱۲۴
هکتار از زمین های منطقه ویژه اقتصادی
بوشهر را به عنوان " شهرک گردشگری"
به افراد مختلف واگذار کرده است.
وی بیان داشت :این سرمایه گذار ۱۲۴
هکتار اراضی یاد شده را به  ۹۲۲پالک
تقسیم و با صدور سند تک برگ به افراد
مختلف واگذار کرده است در حالی که بر
اساس قانون مناطق آزاد و منطقه ویژه سند
تک برگ به زمین تعلق نمی گیرد و زمانی
سند صادر می شود که طرح به بهره برداری
برسد ،اسناد صادر شده برای این اراضی
خالف قانون است و باید اصل سند و همه
اسناد دیگر باطل شود.
دشتی زاده بیان داشت :هم اکنون پرونده
در یکی از شعبات دادگستری بوشهر در
دست پیگیری است وحکم قضایی برای
 ۶۰درصد از اراضی یاد شده که حدود
 ۷۰هکتار می باشد صادرشده که بر اساس
کارشناسی ها صورت گرفته
ارزش کنونی آن  ۸۰۰میلیارد
تومان است و برای بقیه طرح
دعوی شده است.
وی درادامه ضمن همراهی
همه دستگاه های مرتبط در این
پرونده گفت :همه دستگاه های
نظامی ،انتظامی ،بازرسی قضایی،
مسئوالن سیاسی و امنیتی پای
کارهستند و پرونده این فرد
خاطی در دادگستری بوشهر در دست
بررسی است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهراز
پرونده دوم زمین خواری به متراژ ۱۶
هکتار جهت ایجاد بازارچه گردشگری در
منطقه خبر داد و اضافه کرد :زمان فروش،
قیمت اراضی متری  ۷هزار تومان بوده
است اما زمین یادشده به این فرد متری
۱۵۰۰تومان با دریافت یک فقره چک به
مبلغ  ۲۵۰میلیون تومان فروخته شده است.
وی در ادامه افزود :وقتی چک مورد نظر
برای وصول نزد بانک برده می شود با
حساب خالی روبه رو می شوند و چک
برگشت زده می شود و بدون پرداخت یک
ریال سند برای این اراضی صادر می شود
و فرد مورد نظر زمین را به ابر بدهکار بانک
ملی می فروشد.
دشتی زاده افزود :این فرد وقتی سند زمین
ها ی منطقه ویژه را برای دریافت وام به
یکی از شعبات بانک ملی در شمال تهران
ارایه می دهد ،بانک ملی در نامه ای از
مسئوالن وقت در منطقه ویژه استعالم
قیمت زمین مورد نظر را می گیرد و طی

یک کارشناسی از سوی مسئوالن وقت
منطقه ویژه ،این زمین را متری  ۵۴هزار
تومان ارزش گذاری کرده و ارزش زمین را
 ۱۳میلیارد تومان اعالم می کنند و همچنین
اعالم می کنند فرد هیچ گونه بدهی ندارد
و زمین قابل انتقال به فرد دیگری است.
دشتی زاده بیان داشت :طبق کارشناسی
صورت گرفته ،این سرمایه گذار  ۱۷سال
پیش از  ۱۱بانک ملی در کشور حدود یک
هزارمیلیارد تومان وام دریافت کرده است
که از این میزان  ۳۵میلیارد تومان از روی
سند زمین های منطقه گرفته که به دلیل
عدم پرداخت اقساطش اکنون به ۱۰۰
میلیارد تومان رسیده است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با
بیان این که هیچ فردی بابت این پرونده
دستگیر نشده است ،گفت :در این سال ها
هیچ کس برای این پرونده طرح دعوی
نکرده است ،با مدیریت جدید منطقه علیه
فرد مورد نظر طرح دعوی شده و اکنون
این پرونده در دستورقضایی قرار گرفته
است.

وی همچنین یادآور شد :در زمان مسئوالن
وقت منطقه ویژه۱۲ ،هکتار زمین بدون
تملک از مسکن و شهرسازی به مردم
واگذار شده است .افراد پس از ساخت
و ساز درخواست پایان کارکرده اند ،این
درحالی بوده که زمین در تملک منطقه ویژه
اقتصادی خارج نشده به فرد دیگری واگذار
شده است ،در حال حاضر با همکاری راه
و شهرسازی درحال پیگیری این موضوع
هستیم تا زمین ها از تملک منطقه ویژه
خارج و مجدد به افراد واگذار شود.
دشتی زاده افزود :در حال حاضر هیچ
زمینی بدون تعهد به فردی در منطقه ویژه
وگذار نمی شود چرا که برای آن سازگاری
تعریف شده است و فرد بر اساس تعهدات
زمین دریافت می کند و موظف است
ساخت و ساز انجام داده و طرح را به بهره
برداری برساند.
وی در ادامه به دو مورد زمین خواری دیگر
در این منطقه اشاره کرد و گفت :در این
مورد  ۳هکتار زمین پس گرفته شده است
و به سرمایه گذار دیگری واگذار شده است
و اکنون در حال انجام کار است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی
بوشهر به پرونده معامله آهن
آالت اشاره کرد و بیان داشت:
این پرونده مربوط به  ۲۰سال
پیش است و براساس آخرین
کارشناسی صورت گرفته در
آبان ماه سال گذشته ۱۳۰ ،میلیارد
تومان ارزش گذاری شده بود،
اکنون منطقه در این پرونده به
پرداخت مبلغ سنگینی محکوم
شده است که در حال پیگیری
قضایی هستیم تا این مشکل برطرف شود.
وی خاطر نشان کرد :در پرونده یادشده،
سازمان بازرسی از مدیر وقت طرح دعوی
کرده و حکم به تبرئه مدیر صادر می شود
و سازمان بازرسی در آن مقطع زمانی به
حکم اعتراض نکرده است ،بنده اعتقاد دارم
همه کارها از واگذاری و فروش زمین در
منطقه ویژه عمدی بوده و سهوی در کار
نبوده است و پیگیر این موضوع هستیم تا با
فرد خاطی برخورد شود.
دشتی زاده با بیان این که  ۵۵۰هکتار زمین
درمنطقه وجود دارد که به  ۲۰۰واحد
تقسیم شده است ،گفت :از این تعداد،
 ۳۶واحد در بخش صنعتی و  ۴۲واحد در
بخش خدماتی فعال هستند.
وی با بیان اینکه ۱۱واحد نیمه فعال
روباز(انبار)  ۱۶ ،واحد صنعتی و  ۶واحد
خدماتی راکد در منطقه وجود دارد ،گفت:
در حاضر ۲۰ ،واحد صنعتی ۱۳ ،واحد
خدماتی در حال ساخت و  ۲۶واحد
خدماتی و  ۳۶واحد صنعتی در وضعیت
عدم تکمیل و اجرای طرح است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد :
از ۵۵۰هکتار زمین موجود در
منطقه ویژه  ۵۲۰زمین با انجام
مشاوره به سرمایه گذاران واگذار
شده است.
دشتی زاده به مقایسه دو پروژه
"بوشهر مال" و پرونده"۱۲۴
هکتاری" پرداخت و بیان
داشت :پروژه بوشهر مال ۳.۲
هکتار بوده و پول خرید آن به مالکین به
موقع پرداخت شده و با کارشناسی های
صورت گرفته گران تر از نرخ عرف زمین
به آنها فروخته شده است .بدون شک
مسایل سیاسی پشت پرده بوده که پروژه
بوشهر مال را بلد و در مقابل پروژه ۱۲۴
هکتاری را مخفی کنند.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر
گفت :مسوالن استان بر این عقیده اند که
از پروژه بوشهر مال به عنوان یک پروژه
سرمایه گذاری که زمینه اشتغال سه هزار
نیرو را به صورت مستقیم ایجاد می کند
باید حمایت شود ،پروژه بوشهر مال تنها
معامله پرسودی است که باعث گران شدن
زمین های منطقه ویژه اقتصادی هم شده
است.
وی در ادامه با بیان اینکه منطقه ویژه تا
بهمن ماه سال گذشته  ۱۶میلیارد تومان
بدهی داشته ،گفت :این میزان بدهی در
بخش حقوق کارکنان،مالیات و بیمه بود که
با پیگیری های انجام شده اکنون بخشی از
بدهی ها پرداخت و حقوق کارکنان به روز
شده است.

ورزش
دوشنبه 1401/10/05

طلسم شاهین تابان بوشهر
با برد تیم مازندرانی شکست

پیغام :از سری رقابت های هفته دهم لیگ دسته دوم،
شاهین تابان بوشهر در ورزشگاه شهید مهدوی میزبان
کیان سام بابل بود.
به گزارش «پیغام»؛ در این دیدار تیم شاهین تابان
بوشهرتوانست با تک گل حسن پوالدی از سد حریف
مازندرانی خود عبور کند تا دومین برد فصل را در
دهمین هفته از رقابت ها کسب کند.
شاهین با این برتری شش امتیازی شد و به صورت موقت
از رده چهاردهم به رده دوازدهم جدول صعود کرد تا
حداقل به مدت یک هفته قعر نشین نباشد .تیم کیان سام
نیز با این شکست و کسب تنها پنج امتیاز به عمق جدول
رقابت های لیگ دسته دوم سقوط کرد.

مهدی طارمی با پیراهن پرسپولیس
از فوتبال خداحافظی میکند

پیغام :یکی از نزدیکان مهدی طارمی به ما خبر داد که
مقصد نهایی این مهاجم ملی پوش و بوشهری کشورمان،
پرسپولیس خواهد بود.
به گزارش نپیغامم به نقل از خبر ورزشی ،ماجرای جدایی
یورگن لوکادیا از پرسپولیس و بازی این تیم مقابل استقالل
آن هم بدون مهاجم به سمع و نظر فوق ستاره پورتو نیز
رسیده است .طارمی که مطرح شدن اسم و رسمش در
سطح اول فوتبال را مدیون پرسپولیس است ،به اطرافیانش
گفته است دوست دارد آخرین سال فوتبالی اش را در
این تیم سپری و سپس با پیراهن قرمز از دنیای فوتبال
خداحافظی کند .البته مهدی طارمی حداقل تا  ۵یا  ۶سال
آینده از فوتبال اروپا جدا نمی شود و همین امروز نیز
مشتریانی مثل؛ چلسی ،آرسنال ،میالن ،فنرباغچه و  ...دارد.

تداوم صدرنشینی
پارسی های برازجان

پارس برازجان با سه گل تیم خلیج فارس شیراز را
شکست داد.
به گزارش «پیغام»؛ از هفته سوم دور برگشت رقابتهای لیگ
برتر فوتبال نونهاالن کشور تیمهای پارس برازجان و خلیج
فارس نوین شیراز در ورزشگاه تختی برازجان به مصاف
هم رفتند که در پایان تیم طالیی پوشان پارس موفق شدند
با سه گل حریف شیرازی را مغلوب و همچنان جایگاه
خود را در صدر جدول این گروه حفظ نمایند.
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تکلیف  ۲تیم صعود کننده لیگ امیدهای فوتبال ساحلی کشور به فدراسیون محول شد
پیغام :با پایان یافتن دور دوم
مسابقات گروه دوم لیگ برتر
امیدهای فوتبال ساحلی کشور به
میزبانی بندرگناوه ،تکلیف  ۲تیم
صعود کننده مشخص نشد و باید
فدراسیون فوتبال تصمیم گیری
کند.
به گزارش «پیغام»؛ مسابقات
دور دوم این گروه  ،در حالی
به پایان رسید که تیم های فرش
حداد اصفهان ،پاس جوان گناوه
و دریانوردان بوشهر از دیدارهای
خود بلحاظ امتیاز و تفاضل گل
مشابه هم بودند و باید از بین این
سه تیم  ،دو تیم مجوز حضور در
دور نهایی را طبق نظر فدراسیون
فوتبال به دست آورد.

در اولین دیدار این گروه که در
مجموعه ورزشی ساحلی شهدای
خلیج فارس گناوه برگزار شد،
دریانوردان بوشهر با نتیجه ۵
بر صفر شاهین خزر رودسر را
شکست داد.

تیم های فرش حداد اصفهان و
پاس جوان گناوه دیدار مهم و
سرنوشت سازی بعدی را برگزار
کردند که در پایان نماینده اصفهان
با نتیجه  ۵بر  ۴به پیروزی رسید.
رئیس هیات فوتبال گناوه به ایرنا

گفت :باتوجه به اینکه  ۲تیم از
این گروه به دور نهایی صعود می
کند ،سه تیم فرش حداد اصفهان،
دریانوردان بوشهر و پاس گناوه از
لحاظ امتیاز ()۶و تفاضل گل با هم
مساوی هستند و طبق قانون باید
فدراسیون فوتبال تصمیم بگیرد.
مهراب دشتی مکان افزود :فدارسیون
فوتبال پس از اینکه دو تیم صعود
کننده به مرحله نهایی را مشخص
کرد ،اطالع رسانی خواهد شد.
وی یادآورشد ۲ :تیم برتر این
گروه به همراه  ۲تیم اول و دوم
گروه الف به مرحله نهایی صعود
خواهند کرد تا تیم قهرمان لیگ
برتر امیدهای ایران در فصل ۱۴۰۱
 ۱۴۰۲ -مشخص شود.

تصمیم جسورانه مربی که مکتب شاهین به آن میبالد

پیغام :در حالی که در بعضی از
تیمها بازیکن ساالری همچنان
دیده میشود ،در باشگاه ریشه
دار و مردمی شاهین تابان
بوشهر با این داستان به طوری
اصولی و حرفه ای برخورد شد.
به گزارش«پیغام» به نقل از دی
اسپورت؛ پس از اینکه تقریبا
 ۱۳بازیکن با اعتصاب وعدم
شرکت در تمرینات و مسابقات
قصد در تخریب تیم را داشتند،
پس از دریافت مطالباتشان،
توسط مهدی قنبری سرمربی
شاهینی ها ازاین تیم کنار
گذاشته شدند.
مربی جوان سفید پوشان بوشهری از این بابت
در سنوات گذشته یکی از سردمداران نظم
و انضباط و مبارزه با فساد بوده و این بارهم

حاضر به پذیرش بازیکنان خاطی نشد و از
اصول اخالقی و اعتقادی خود کوتاه نیامد و با
تصمیمی جسورانه در حال بازی کردن با تیم
جوانان و امید خود از هفته پنجم تا کنون در
ادامه مسابقات میباشد.

حضور همچنین مربیانی که در
سختترین شرایط بازهم پایبند به
اصول هستند در فوتبال کم داریم.
کاری که سالها پیش مرحوم
دهداری انجام داد و حاال از همان
مکتب ،مربی جوان ولی با تجربه
دیگری تکرار کرد تا نشان دهد
هنوز هم مکتب شاهین نفس
میکشد.
فوتبالی که ستارههایش برای مشهور
شدن ،مربیانش برای ماندن و
مدیرانش برای حفظ صندلی ،دست
به هر بیاخالقی میزنند و سالها
است با آنچه از آن به عنوان اصول
اخالقی در ورزش یاد میکنیم ،فاصله گرفته
است و نیاز این فوتبال حضور مربیان جوانی
است که با شجاعت بر اصول اخالقی و حرفهای
خود پایبند هستند.

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)
در نظر دارد از طریق تجدید مناقصه عمومی آماده سازی ،استخراج ،بارگیری و حمل سنگ آهک از معدن سنگ
آهک شماره  6به کارخانه سیمان کنگان به مقدار سالیانه  640/000تن را به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید.
از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس تهران ،بلوار آفریقا،
خیابان شهید حسین بنیسی (فرزان غربی) پالک  38مراجعه و یا اطالعات الزم از صفحه شرکت به نشانی
 kangancement.irدریافت و در صورت نیاز با شماره تلفن  021-88670711داخلی  116تماس حاصل
فرمایند.
الف) مهلت ارسال پاکات پیشنهادی :آخرین مهلت ارسال پاکت های شرکت در مناقصه پایان وقت اداری
 1401/10/12می باشد.
ب) محل ارسال پاکات پیشنهادی :تهران ،بلوار آفریقا ،رو به روی پارک صبا ،خیابان شهید حسین بنیسی
(فرزان غربی) پالک  ،38کدپستی ،1968844713طبقه اول ،دبیرخانه شرکت بین المللی ساروج بوشهر.
ج) تضمین شرکت در مناقصه :شامل یک فقره ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقدی به حساب شرکت بین
المللی ساروج بوشهر به مبلغ  7/000/000/000ریال می باشد.
هزینه های چاپ این آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

صاحب امتیاز و مدیرمسئول :رضا معتمد
زیر نظر شورای نویسندگان
مدیر داخلی :صدیقه جمالی
طراح و گرافیک :فریده جعفری زاده

دوشنبه 1401/10/05
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حقوق شهروندی

دقت فداي سرعت

رسول سعادت نيا
وكيل پايه يك دادگستري
در پي خبري
رسمي ،نفسم بند
آمد كه تا كي و كجا
و چرا بدين روش
ادامه داده و راه
درست اختيار نكرده
منتظر روز بهتريم.
مگر مي شود با
نقض صريح قانون به داعيه قانون شكني ،متهم
را محكوم كرد آن هم به حكمي كه در فرض
اشتباه هيچ راه بازگشتي ندارد؟!
آئين دادرسي و تشريفات الزامي رسيدگي
همچون قواعد راهنمايي رانندگي در امر
تردد شهروندان ،بنيان هاي حقوقي هستند كه
نظم و انضباط جامعه را سامان دهي مي كنند.
همانگونه كه هيچ شهروندي خواه داراي
مقام عاليه حاكميتي و خواه شهروندي عادي
هنگام تردد در معابر مجاز به نقض قواعد
راهنمايي رانندگي نيست در رعايت الزامات
قانوني آئين دادرسي نيز هيچ مقامي حق
تخطي از آن را ندارد خصوص آنكه ناقض
قانون هرچه در جايگاه برتري به لحاظ مسند
حاكميتي باشد اثر تخريبي بيشتري بر اعتماد
عمومي جامعه دارد و قانونگريزي و قانون
شكني بدنبال دارد.
يكي از بديهي ترين الزامات دادرسي در
رسيدگي به جرائم مستوجب مجازات هاي
سنگين ،برخورداري متهم به وكيل مستقل
و بي طرف است .و در فرضي كه متهم به

نشانی دفتر نشریه :بوشهر -خیابان سنگی
کوچه بوستان - 13بهشت  -1طبقه همکف
چاپخانه :کارگر تهران
تلفن077-33536708 :
9579-8002 :ISSN
نشر :هفتگی

هر دليل نتواند يا نخواهد وكيل تعييني داشته
باشد مطابق ماده  ٣٤٨قانون آئين دادرسي
كيفري دادگاه مكلف به تعين وكيل تسخيري
براي اوست.
كمترين وظيفه و تكليف وكيل متهم ،رعايت
غبطه و مصلحت موكل است و چه مصلحتي
مهمتر از اتخاذ هر تدبير قانوني براي حفظ
حق حيات موكل است.
از ديگري تشريفات الزامي در امر دادرسي
رعايت مهلتهاي قانوني تجديدنظرخواهي و
فرجام خواهي نسبت به احكام صادره است.
كه مهلت فرجامخواهي در جرائم موضوع
مجازاتهاي سلب حق حيات طبق ماده ٤٣١
قانون آئين دادرسي كيفري بيست روز است
كه با احتساب روز ابالغ و اقدام بيست و دو
روز مي باشد.
حال پرسش اين است چگونه فردي متهم به
ارتكاب جرمي در پيسن گاه  ٢٦آبان است
و در  ٢٨آبان دستگير و بازداشت مي شود
و سوم آذر براي او كيفرخواست صادر و
جلسه رسيدگي آن پنج روز بعد يعني هشتم
آذر برگزار مي شود و در صبح  ٢١آذر به
چوبه دار آويخته مي شود.
روند رسيدگي و مهلت هاي قانوني ضامن
اجراي صحيح قانون هستند و مگر مقامات
رسيدگي خود شخص ًا در صحنه وقوع جرم
حضور داشتهاند كه قطع به يقين به سالمت
و درستي حكم صادره خود مطمئن باشند و
مسير فرجامخواهي را به تعجيل دنبال كنند و
در اجراي آن دقت را فداي سرعت كنند .آيا
هيچ شبههاي در انتساب حكم حدي محاربه

رخ نداده تا به قاعده دراء شاهد سلب حياتي
ديگر نباشيم.كه گفتهاند «:ادرؤوا الحدود
بالشبهات»
پانوشت:
ماده  -۳۴۸قانون آئين دادرسي كيفري :در
جرائم موضوع بندهای (الف)( ،ب)( ،پ) و
(ت) ماده ( )۳۰۲این قانون ،جلسه رسیدگی
بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمیشود.
چنانچه متهم ،خود وکیل معرفی نکند یا
وکیل او بدون اعالم عذر موجه در دادگاه
حاضر نشود ،تعیین وکیل تسخیری الزامی
است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعالم
عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود،
دادگاه ضمن عزل او ،وکیل تسخیری دیگری
تعیین میکند .حق الوکاله وکیل تسخیری از
محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت میشود.
تبصره -۱هرگاه وکیل بدون عذر موجه از
حضور در دادرسی امتناع کند ،دادگاه مراتب
را به مرجع صالح به منظور تعقیب وکیل
متخلف اعالم میدارد.
تبصره -۲هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری،
متهم ،وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند،
ی میشود.
وکالت تسخیری منتف 
تبصره -۳تقاضای تغییر وکیل تسخیری از
سوی متهم فقط برای یک بار قابل پذیرش
است.
ماده  ۴۳۱قانون آئين دادرسي كيفري:
مهلت درخواست یا دادخواست تجدیدنظر
و فرجام برای اشخاص مقیم ایران بیست
روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور
دو ماه از تاریخ ابالغ رأی یا انقضای مهلت
واخواهی است.

آگهی تجدید مناقصه عمومی
شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

در نظر دارد از طریق تجدید مناقصه عمومی بارگیری ،حمل داخلی و اجاره ماشین آالت
کارخانه سیمان کنگان به شرح جدول ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس
تهران ،بلوار آفریقا ،خیابان شهید حسین بنیسی(فرزان غربی)پالک  38مراجعه و یا
اطالعات الزم از صفحه شرکت به نشانی  kangancement.irدریافت و در
صورت نیاز با شماره تلفن 021-88670711-داخلی  116تماس حاصل فرمایند.
الف -مهلت ارسال پاکات پیشنهادی :آخرین مهلت ارسال پاکت های شرکت در
مناقصه پایان وقت اداری  1401/10/12می باشد.
ب -محل ارسال پاکات پیشنهادی :تهران ،بلوار آفریقا ،رو به روی پارک صبا،
خیابان شهید حسین بنیسی (فرزان غربی) پالک  ،38کدپستی ،1968844713طبقه
اول ،دبیرخانه شرکت بین المللی ساروج بوشهر.
ج -تضمین شرکت در مناقصه :شامل یک فقره ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقدی
به حساب شرکت بین المللی ساروج بوشهر به مبلغ  9/500/000/000ریال می باشد.

هزینه های چاپ این آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

پس از  ۱۶سال موزه شهید
رئیسعلی دلواری مرمت و
بازسازی می شود

پیغام :مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان
بوشهر از اجرای طرح مرمت و بازسازی موزه شهید "رئیسعلی
دلواری" پس از  ۱۶سال خبر داد.
به گزارش «پیغام»؛ اسماعیل سجادیمنش در نشست با نماینده
مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد :در
هشت ماه نخست سال جاری پروژههای خوبی در شهرستانهای
دشتی و تنگستان افتتاح و یا کلنگزنی شده است.
وی اضافه کرد :در دهه فجر پیشرو نیز شاهد افتتاح دیگر
پروژهها در این مناطق خواهیم بود که میتواند به رونق اشتغال
و اقتصاد شهرستانهای کنگان و دشتی کمک کند.
مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر
به مرمت و بازسازی موزه شهید رئیسعلی دلواری پس از ۱۶
سال در آینده نزدیک اشاره کرد و گفت :ایجاد بازارچه دائم
صنایعدستی ،کارگاههای تولید صنایعدستی برای ایجاد رونق در
این حوزه ،توسعه زیرساختهای گردشگری روستاهای هدف،
ایجاد زیرساخت در مناطق نمونه گردشگری دلوار و دالرام
و ساخت پارک گردشگری در محمد عامری از برنامههای
اولویت دار ما در این  ۲شهرستان است.

ردیف

شرح خدمات

حجم

1

بارگیری و حمل افزودنی ها شامل سنگ آهک ،سنگ سیلیس ،سنگ آهن از پایل  cبه
سیلوهای تصحیح کننده

150/000تن

2

بارگیری و حمل سنگ گچ و کلینکر از دپوهای مربوطه به قیف های آسیاب سیمان

 60/000تن

3

بارگیری و حمل مواد اولیه از دپو آهک ،مارل پابده ،مارل گورپی ،سنگ سیلیس و سنگ
آهن به قیف سنگ شکن

4

حمل از دپوهای ذخیره آهک و سیلیس به سنگ شکن جهت پایل c

 150/000تن

5

آرایش و دپوسازی سیلیس ،آهن و گچ

 360/000تن

6

بارگیری ،حمل و توزین کلینکرو مواد اولیه از کارخانه به محل دپوی اسکله ،تخلیه در
محل دپو و آرایش دپو ،حمل کلینکر از اسکله به داخل کارخانه و بالعکس.

 250/000تن

7

حمل کلینکر از اسکله به هاپر موجود جهت انتقال به کشتی و یا بارگیری ،تخلیه و
دپوسازی در داخل بارج واقعی در اسکله بتنی

 250/000تن

8

حمل کلینکر از سیلوی ریجکت و توزین در باسکول و انتقال به آسیاب (محل های
مورد نظر جهت مصرف آسیاب سیمان) سیمان.

 30/000تن

9

حمل سنگ آهک و  ...از پایل  cو توزین در باسکول و انتقال به آسیاب (محل های
مورد نظر جهت مصرف آسیاب سیمان) سیمان.

 30/000تن

10

خردایش کلینکر

50/000تن

11

اجاره لودر  470کوماتسو یا معادل در اختیار بهره بردار

 3/000ساعت

12

اجاره لودر معمولی مستقر در درب قیف سنگ شکن

 5/000ساعت

13

اجاره کامیون  15تنی

 3/000ساعت

14

اجاره بیل مکانیکی با پیکور

 1/500/000تن

 500ساعت

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

