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ــران ــح ای ــی صب ــی، اجتماع ــه فرهنگ روزنام شهر
بو

معاون امور بازرگانی صمت بوشهر تأکید کرد؛مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان خبر داد:

تامین و نیاز مالی کوتاه مدت 
یان  در دستور کار مشتر

فعاالن خرمای استان بوشهر در 
3نمایشگاه بین المللی حضور یابند 2

2ویــژه هـا

مجتمع  ممتاز  جایگاه 
جم   پتروشیمی 

روایت زنانه در اربعین

خالق الالیی

در دیدار اعضای کمیسیون صنایع مجلس 
ح شد: مطر

پرونده نقش زنان بوشهر در تعزیه روز اربعین 
ثار ناملموس فرهنگی کشور  در فهرست آ

آماده شد.

 گفتگو با صدیقه بحرینی خواننده تیتراژ 
پایانی  سریال مختارنامه:

مدیرعامل پتروشیمی جم عنوان کرد: پتروشیمی جم در 
میان مجتمع های پتروشیمی به لحاظ تنوع تولید، خوراک 
تولیدی، رقم صادرات و... نقش و جایگاه منحصربه فردی دارد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی جم، رضا علیزاده در نشست با 
اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی و انجمن صنفی 
کارفرمایی صنعت پتروشیمی که در عسلویه حضور پیدا کردند، 
گفت: کمیسیون صنایع مجلس در رفع مشکالت و موانع تولید و 

توسعه کسب و کارها به ویژه در حوزه پتروشیمی ها و...

بنا بر اعالم اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و 
گردشگری استان بوشهر پرونده 7  اثر میراث فرهنگی 
ثــار ملی تهیه و به دبیرخانه  ناملموس بــرای ثبت در فهرست آ
ثار تعزیه تعزیه روز  مرکزی تهران ارسال شده است .یکی از این آ
اربعین و نقش زنان در بوشهر است که همراه با پرونده دیگر 
شامل  آیین سنتی عزای سرپا، ،مراسم حجله حضرت قاسم، اولین 
،حلوای دارویی برای زنان  نمایش آیینی و سنتی استان بوشهر

(و... زائو،درمان سنتی جا انداختن رگ گریچه )رگ کمر
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استانداراستاندار تاکید کرد: تاکید کرد:

رگ رگآستانه جهش بز آستانه جهش بز بوشهر در بوشهر در 

تنهایی ســردار سربلندی 
ساخت مقبره رئیسعلی دلواری سردار قیام جنوب در وادی السالم نجف نیمه کاره مانده است.
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ــاس آخــریــن آمــارهــای  بــر اسـ
اعــــالم شـــده از ســـوی مــرکــز 
آمار ایــران، استان بوشهر به 
کرمانشاه  استان های  همراه 
و کهگیلویه وبویراحمد پایین 
تــریــن ســرانــه مــطــالــعــه را در 

سطح کشور دارا هستند.
به اعتقاد کارشناسان شیوع 
کرونا  بــیــمــاری  گــیــری  همه  و 
که منجر به تعطیلی پیوسته  
و وقـــفـــه طـــوالنـــی مــــدت در 
فعالیت های  خدمت رسانی 
کــتــابــخــانــه هــای عــمــومــی در 
ــد در  ــ ــر شـ ــهـ ــوشـ ــان بـ ــ ــتـ ــ اسـ
آمــار پایین  نقش بندی ایــن 
است  گذاشته  ــادی  زیـ تاثیر 
عمومی  کتابخانه های  ــرا  زیـ
پــایــگــاه هــا  تـــریـــن  مـــهـــم  از 
فــرهــنــگــی  ــای  ــ ــوق هـ ــ ــاتـ ــ پـ و 
عــالقــمــنــدان و دوســـتـــداران 

کتاب و کتابخوانی در جامعه 
محسوب می شود و تقریبا بار 
اصلی ترویج فرهنگ مطالعه 
پرثمر  ــاد  ــه ن ایـــن  دوش  بـــر 
حامی  و  پشتوانه  بــدون  امــا 
کتابخانه های  مالی قرار دارد. 
عــمــومــی افـــــزون بـــر مــخــازن 
متعدد  کتاب های  از  سرشار 
در رشته ها و عناوین مختلف 
مــردم  مطالبات  و  نیازها  کــه 
بـــــرآورده  را  ــاب  ــت ک حــــوزه  در 
می سازد به دلیل برخورداری 
نقش  مطالعه  سالن های  از 
فرهنگ  بــهــبــود  در  مــهــمــی 
مــطــالــعــه خــواهــنــد داشـــت. 
ــد در  ــ ــی رسـ ــ ــر مـ ــظـ ــه نـ ــ امــــــا بـ
نابسامانی  که  اخیر  سالیان 
بــه  ــور  کــــشــ در  ــادی  ــ ــص ــ ــت ــ اق
افــزونــی یافت  بــه  رو  شـــدت 
به همان انــدازه هم اعتبار و 
به  یافته  تخصیص  بــودجــه 
کتابخوانی هم  و  کتاب  حوزه 
کــاهــش پــیــدا کـــرد. بــه طــوری 
کــه در ایــن ســال هــا، شــورای 
کتابخانه های عمومی استان 
که تاثیر بسیار زیادی در رونق 

کتابخوانی  مــراکــز  پــویــایــی  و 
مسئوالن  تفاوتی  بی  با  دارد 
رفتند  تعطیلی  محاق  به  امر 
ــدار و مریز  ــج ک ــه  ک ایـــن  ــا  ی و 
حاصلی  نهایت  در  و  ــرگــزار  ب
از عدم  البته نباید  نداشتند. 
درصـــدی  نــیــم  ســهــم  تحقق 
شهرها  درآمــد  از  کتابخانه ها 
که منابع اصلی تامین اعتبار 
غافل  هستند  کتابخانه ها 
شد. موضوع مهمی که علی 
رغم صراحت قانونی همواره 
ــان  ــاس ــن ــارش ــث ک ــح ــل ب ــح م
راه حلی برای  بــوده و تاکنون 
بــاز شــدن ایــن گــره کــور پیدا 

نشده است. 
برابر با سند چشم انداز افق 
۱۴۰۴، باید به ازای هر نفر چهار 
کتابخانه های  در  کتاب  جلد 
عمومی داشته باشیم که به 
این ترتیب در استان بوشهر 
 2۰۰ و  میلیون   ۱ از  بیش  کــه 
باید  دارد  جمعیت  نفر  هــزار 
ــدود 5مــیــلــیــون کــتــاب در  حــ
شود  نگهداری  کتابخانه ها 
در حالی که فقط یک میلیون 

کتاب داریم.
ــاس، بــه ازای هر  بــر ایـــن اســ
کتاب  جلد  یــک  از  کم تر  نفر 
عمومی  کــتــابــخــانــه هــای  در 
بین   از  دارد.  ــود  وجـ اســتــان 
۶5 کتابخانه عمومی موجود 
در  کتابخانه   ۴۰ ــان،  ــت اس در 
کــتــابــخــانــه در  شــهــرهــا  و 25 
که  دارد  وجـــــود  ــا  ــاهـ ــتـ روسـ

همگی تاالر مطالعه دارند.
توسعه روز افزون شبکه های 
اجتماعی و استقبال مردم از 
فــضــای مــجــازی سبب شده 
به  و  فرهنگ  اهالی  تا  اســت 
مکتوب  رســـانـــه هـــای  ویــــژه 
استان بوشهر بیش از پیش 
دچار  فرهنگی  کـــارزار  ایــن  در 
خسارت شوند. این در حالی 
اســــت کـــه اســـتـــان بــوشــهــر 
پیشتازان  و  پیشگامان  از 
ــه در کــشــور به  عــرصــه رســان
حساب می آید  در حال حاضر 
 3۴ تنها  فعال  رسانه   ۱38 از 
رسانه مکتوب اعم از روزنامه 
، هفته نامه و ماهنامه مجوز 
فــعــالــیــت دارنـــــد کـــه از ایــن 

به  نشریه   ۱۰ از  تعداد،کمتر 
پیوشته  و  مـــــداوم  صــــورت 
تــیــراژ  ــه  ک مــی شــونــد  منتشر 

قابل مالحظه ای ندارند.
در ســالــیــان اخــیــر کــه شاهد 
گـــرایـــش عـــمـــوم بـــه سمت 
شبکه های اجتماعی هستیم 
جایگاه های عرضه مطبوعات 
هم به تبع سایر نقاط کشور 
پس  یکی  بوشهر  استان  در 
تعطیلی  محاق  به  دیگری  از 
ــوری کــه هم  ــ ــد بــه ط رفــتــه انـ
فقط  شهرستان   ۱۰ از  اکنون 
کیوسک  شــهــرســتــان   3 در 
ــود  ــ ــال مــطــبــوعــاتــی وج ــعـ فـ
مرکز  در  ۴کیوسک  کــه  دارد 
استان یعنی شهر بوشهر،3 
کــیــوســک در شــهــر بــرازجــان 
دشتستان  شهرستان  مرکز 
و ۱ کیوسک هم در بندر گناوه 
متاسفانه  ــد.  ــ دارنـ فعالیت 
در 7  مــطــبــوعــات  مــشــعــل 
خاموش  دیــگــر  شهرستان 
است و شهروندان این نقاط 
عمال دسترسی به مجالت و 

نشریات روز کشور را ندارند.

کم لطفی به یار مهربان چرا؟

علیرضا برازجانی

روزنامه نگار
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ح کرد :صادرات بیش از 4میلیارد دالر از بنادر استان بوشهر   رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت مطر
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهرگفت: طی شش ماهه 
اول سالجاری ،  صادرات غیر نفتی استان  بالغ بر ۴میلیارد و۶3۰میلیون دالر 
به وزن  ۱3میلیون و33۱هزار تن کاال از طریق گمرکات و  بنادراستان بوشهر 

به کشور های هدف صادرشده است.
به گزارش  جام جم سید حسین حسینی افزود: طی مدت زمان مذکور صادرات 

غیر نفتی استان به ترتیب  از نظر ارزشی 87درصد و  وزنی ۱5درصد  نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته  افزایش داشته است. حسینی اضافه کرد: عمده 
پتروشیمی،  محصوالت  شامل  استان  گمرکات  طریق  از  صادراتی  کاالهای 
میعانات گازی،مواد معدنی،انواع آبزیان وسبزیجات و صیفی جات بوده اند 
عربی،ترکیه،هند،پاکستان،آفریقای  متحده  چین،امارات  کشور های  به  که 

، نیجریه و افغانستان و غیره مقصد کاالهای صادارتی از  جنوبی، برزیل، قطر
استان بوشهر بوده است.  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
عنوان کرد: ده کشور اول مقصد صادراتی کاالهای استان به ترتیب شامل 
کشورهای چین ، امارات متحده عربی، ترکیه، هند، پاکستان،آفریقای جنوبی 

، برزیل، قطر ، نیجریه و افغانستان می باشد.
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فرهنگیفرهنگی
اقتصادیاقتصادی

افتخار آمیز  ســراســر  تــاریــخ  طــول  در  بــوشــهــر 
 ۱235،۱2۱۶ ســـال هـــای  در  یــعــنــی  ــار  بـ  3 خـــود 
ــوای نــظــامــی و  ــ ــط ق ــوس و ۱29۴خـــورشـــیـــدی ت
استعماری انگلیس مورد تجاوز و اشغال قرار 
، مردم غیور و جان برکف خطه  گرفت ولی هربار

دالورخیز جنوب به مقابله با اشغالگران برخاستند. 
نهضت  طالیه دار  به عنوان  دلــواری  رئیسعلی  نقش  میان،  این  در 
مبارزات مسلحانه مردم تنگستان و دشتستان از این رو پررنگ و 
انگلیسی ها  دریایی  ناوگان  سوم  حمله  در  که  است  اهمیت  حائز 
در ۱7مرداد سال۱29۴خورشیدی ـ که منجر به اشغال بندر بوشهر 
و برافراشتن پرچم بریتانیا بر فراز عمارت حکومتی شد ـ از یک سو 
حمالت  دلـــواری  مــبــارزان  و  تفنگچیان  سازماندهی  بــا  توانست 
چریکی و نامتقارن علیه استحکامات و اردوگاه نظامی انگلیسی ها 
ح ریزی و عملیاتی و ضربات  در محالت بهمنی و تنگک بوشهر طر
پیوند  دیگر  ســوی  از  و  کند  وارد  استعمارگران  پیکره  بر  سختی 
عمیق و ریشه دار با مرجعیت آن روز ـ آیت اهلل شیخ محمدحسین 
مجاهد برازجانی که منجر به صدور فتوای قیام علیه استعمارگران 
وجود  به  منطقه  مــردم  میان  در  وصف ناپذیر  شــوری  شد،   خارجی 

آورد.
* شهادت مدافع وطن با دسیسه بیگانه 

به کارگیری  در  سربلند  ســردار  ایــن  تــالش 
تــجــار  کــســبــه و  ظــرفــیــت مــعــتــمــدان و 
بین  اتحاد  ایجاد  نیز  و  بوشهر  معروف 
قدرتمند  و  ذی نــفــوذ  خوانین  و  ســران 
علیه  مقاومت  محور  تقویت  در  منطقه 
این  ــت.  اس برجسته  بیگانگان 
ــود  ــ بـ ــی  ــ ــ ــال ــ ــ ح در 
کـــــــــــه دولـــــــــــت 
ــران  ــ ــ مــــرکــــزی ای
حمایت  هیچ گونه 
ــــی  ــان ــ ــب ــ ــی ــ ــت ــــشــ پ و 
ــن  ــ وطـ ــت  ــ ــ ــرک ــ ــ ح از 
تنگستانی  مــجــاهــدان  خــواهــانــه 
نـــــداشـــــت.  ــی  ــ ــان ــ ــت ــ ــس ــ ــت ــ دش و 
شــکــســت پـــی درپـــی نــیــروهــای 
ــر  ــراب ب در  انــگــلــیــســی  مـــتـــجـــاوز 
یارانش،  و  رئیسعلی  شبیخون 
تا  داشــت  بــرآن  را  انگلیسی ها 
ایــــن ســــردار 

دسیسه  بــا  اســنــاد  بــرابــر  و  بــردارنــد  خــود  راه  ســر  از  را  وطن پرست 
سپتامبر  ســوم  شب   ، بوشهر در  بریتانیا  کنسول  چیک،  هربرت 
اشغال  از  پس  روز   27 و  ۱29۴خورشیدی  شهریور   ۱2 با  برابر   ۱9۱5
بوشهر در جریان یکی از شبیخون ها در محله تنگک ناجوانمردانه 
از پشت مورد اصابت گلوله یکی از همرزمان خائن خود قرار گرفت 
با  و  تشییع  از  پس  پیکرش  رسید.  شهادت  به  سالگی   3۴ در  و 
امــامــزاده ای در  زائــر محمد کدخدای دلــوار در جــوار  حضور پــدرش 
گورک سادات به امانت نگهداری و شش ماه بعد به نجف اشرف 

منتقل و در قبرستان وادی السالم به خاک سپرده شد.
* سالروز شهادت رئیسعلی ؛روز مبارزه با استعمار 

  ۱2 ، به پاس رشادت ها و مبارزات وطن پرستانه این شهید سرافراز
روز  نام  به  را  است  دلــواری  رئیسعلی  شهادت  سالروز  که   شهریور 
ایران ثبت شده  گاه شمار جمهوری اسالمی  با استعمار در  مبارزه 

است.
* نقش فراموش شده سایر سران نهضت جنوب 

پهلوی  حکومت  زمان  در  و   ۱35۴ سال  تنگستان،  دلیران  سریال 
ــراســاس کــتــاب دلــیــران  دوم،  بــه کــارگــردانــی هــمــایــون شــهــنــواز ب
تنگستان نوشته فریدون رکن زاده آدمیت تولید شد، اما متاسفانه 
بخش زیادی از مجاهدت دشتستانی ها و سایر سران قیام جنوب 
پس از شهادت رئیسعلی دلواری در مقابله با استعمارگران نادیده 
نام  مــردان  دلیرمردی های  ماندگار  نقش  که  طــوری  به  شد  گرفته 
برازجانی،  غضنفرالسلطنه  خان  میرزامحمد  شهید  همچون  آوری 
دوران  در  چاهکوتاهی  خان  حسین  شیخ  و  اهرمی  زائرخضرخان 
پس از شهادت رئیسعلی دلواری و به خصوص در جنگ سربست 
چغادک یا حضور عشایر غیور و شیرزنان روستای لرده دشتستان 
به  گیسکان  ارتفاعات  به  انگلیس  اعــزامــی  قشون  با  مقابله  در 
دربار  دخالت  دلیل  به  بیشتر  موضوع  نشد.این  کشیده  تصویر 
در نگارش فیلمنامه سریال دلیران تنگستان و ممانعت از نقش 
به  داد.  خ  ر برازجانی  غضنفرالسلطنه  شهید  همچون  مجاهدانی 
عنوان  با  یادداشتی  در  مطهری  حسن  محمد  مرحوم  که  طــوری 
شده اند«  فراموش  تنگستان  دلیران  سریال  در  برازجان  »دلیران 
در روزنامه کیهان شماره 98۴7 مورخه 7 اردیبهشت ۱355 هجری 
خورشیدی به این اقدام شنیع ضد تاریخی و فرهنگی رژیم پهلوی 
با  مبارزه  در  دشتستان  تاریخی  جایگاه  با  خصومت  کرد.  اعتراض 
صفایی  اهلل  آیت  حضرت  که  است  بوده  چنان  انگلیس  استعمار 
که  ســکــوت«  شــهــادت  »بــه  کنگره  در   ۱39۶ دی   28 در  بــوشــهــری 
برگزار  انگلیس  استعمار  با  مبارزه  در  دشتستان  نقش  پیرامون 
مهم  بسیار  و  قــاطــع  نقش  ــم  رغ علی  متأسفانه  کــه  گفتند  شــد 
و  افــراد  همواره  برازجانی،  السلطنه  غضنفر  شهید  و  دشتستان 
دشتستان  مردم  نقش  و  ایشان  نام  که  می خواسته اند  جریاناتی 

پنهان و ناشناخته باقی بماند. 

یب * سند تجاوز انگلیس به ایران در معرض تخر

هر چند خوی استعمار گری انگلیس ها که در طول تاریخ بدخواه 
تا  ــد  دارن و  داشته  تــالش  هــمــواره  و  بودند  ایــران  ملت  همیشگی 
مفاخر علمی،فرهنگی و دفاعی کشورمان را به مدد جنگ رسانه ای 
ح شایعات بی اساس و بی پشتوانه از سپهر فرهنگی کشور  و با طر
حذف کنند بر کسی پوشیده نیست اما از سوی دیگر هم نباید از 
در  ناصواب  رویه  این  به  نسبت  خودمان  بی تفاوتی  و  تدبیری  بی 
ثار متعدد  قبال تاریخ پرافتخارمان به سادگی گذشت. کم نیستند آ
و  گوشه  در  که  انگلیسی  متجاوزان  حضور  و  جنایات  از  متنوعی  و 
کنار  بندر بوشهر همچون قبرستان انگلیس ها در محله بهمنی و 
قبر ژنرال انگلیسی که متاسفانه به حال خود رها شده اند و در اثر 
عوامل جوی و انسانی در معرض تخریب و آسیب جدی قرار گرفته 
اند .بدون تردید وجود این  اسناد متقن و مستدل می تواند سند 
غیرقابل انکار و گویای سیاست های مداخله جویانه دول غربی در 
طول تاریخ باشد و نمایشگاهی دائمی از جنایت متجاوزان بیگانه 
پیش روی جهانیان باشد. افزون بر این می تواند در مسیر جذب 
گردشگران داخلی و خارجی قرار بگیرد. موضوع مهمی که مغفول 
به  تنها  و  نمی شود  دیده  آن  برای  برنامه ای  و  ح  طر و  است  مانده 
اجرای برنامه های پیش  پا افتاده مثل برگزاری همایش یا یادآوری 

در سالروز شهادت رئیسعلی دلواری بسنده شده است. 
* رئیسعلی  ملت ایران

آیت اهلل خامنه ای، مقام معظم رهبری به  در سفر تاریخی حضرت 
به نقش  اشاره  با  کشور  به مرزبانان همیشگی  بندر دلوار خطاب 
تاریخی شهید دلواری در مبارزه بی امان با استعمارگران فرمودند: 
تحقیر  با  مردم  با  و  می کردند  حکمرانی  مردم  بر  بیگانه  نمایندگان 
برخورد می کردند در چنین شرایطی در هر گوشه ای از کشور مردان 
خالی  دست  با  و  قــدرت  با  که  نکردند  فکر  و  شدند  پیدا  شجاعی 
افــرادی  از  ایــن اســت. یکی  انجام داد و مــرد خــدا  را  کــاری  می شود 

رئیسعلی شماست که رئیسعلی ملت ایران است. 

تنهایی سردار سربلندی 
ساخت مقبره سردار قیام جنوب در وادی السالم نجف اشرف نیمه کاره باقی مانده است.

استان  تعاون  توسعه  بانک  شعب  مدیر 
ریـــال  مــیــلــیــارد   3۶ اخــتــصــاص  از  بــوشــهــر 
تسهیالت این بانک به روش عقد قرارداد 
خرید دین در شش ماهه ابتدایی امسال 

در استان بوشهر به متقاضیان خبر داد. 
به گزارش جام جم، سید مجتبی حسینی در 
تشریح عقد خرید دین گفت: خرید اوراق و 
اسناد تجاری به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی 
را خرید دین گفته  و منظور از اوراق و اسناد 
بهاداری  اسناد  و  اوراق  از  دسته  آن  تجاری 
از  ناشی  بدهی  از  حاکی  آن  مفاد  که  اســت 
مبلغ  از  منظور  و  بــاشــد  تــجــاری  معامالت 
و  اسناد  متن  در  که  اســت  مبلغی  اسمی، 
اوراق تجاری ذکرشده و حاکی از میزان دین 
یا بدهی می باشد که باید در سررسید مقرر 

از سوی متعهد پرداخت شود.
دیــن  خــریــد  تسهیالت  از  هـــدف  حسینی 
مشتریان  مــدت  کوتاه   مالی  نیاز  تأمین  را 
فروش  مقابل  در  که  تعاون  توسعه  بانک 
ــه خــدمــات،  ــ ــاری، تــولــیــدی یــا ارائ ــج ــاالی ت کـ
با  که  اختیاردارند دانسته  در  اسناد تجاری 

از سوی  ابالغی  اعتباری  رعایت ضوابط 
بانک مرکزی ج.ا.ا می توان نسبت به 
خرید و تنزیل این گونه اسناد و اوراق 
در حدود اختیارات مجاز بانک اقدام 

کرد.
خاطر  مسئول  مقام  ایــن 

نــــشــــان کـــــرد: 
ــریــن  مــهــم ت

شـــــــــــــــــرط 
ــت  ــ ــح ــ ص

ــد  ــ ــریـ ــ خـ
دیــــــــن 
ایــــــــن 

به منظور  و  صــوری  بدهی،  و  دین  که  است 
فرار از ربا نبوده باشد و واقعی و نتیجه یک 

فعالیت اقتصادی باشد.
ــردد کــه:  ــ ــی گ ــ  بـــه هــمــیــن دلـــیـــل تــأکــیــد م
تسهیالت اعطایی در قالب عقد خرید دین، 
پس از احراز حقیقی بودن دین توسط این 

بانک انجام می شود.
قـــرارداد  دیگر  شــرط  کــرد:  اضــافــه  حسینی   
ــریـــد، نــقــدی  ــن آن اســــت کـــه خـ ــ خـــریـــد دی
ــریـــد دیــــن بـــه دیــن   بـــاشـــد؛ بـــنـــابـــرایـــن خـ

صحیح نیست .
گفتنی است بانک توسعه تعاون استان در 
پایان سال ۱399 نیز مبلغ 2۰ میلیارد ریال به 
نقدینگی  دین  خرید  تسهیالت دهی  روش 
از موعد مقرر  تر  زود  را  نیاز مشتریان  مورد 

در اختیار آنان قرار داده است .
بــانــک  ــر شـــعـــب  ــدیـ ــا مـ ــ ــت در هــمــیــن راســ
کرد:  اعــالم  بوشهر  استان  تعاون  توسعه 
اقتصادی  بنگاه های   ، کار کسب   صاحبان 
الزم  نقدینگی  نیازمند  کــه  تــعــاونــگــران   و 
هستند می توانند با مراجعه 
بانک   ایـــن  شعبه   ۱۱ بــه 
ــان  ــ ــت ــ درســـــــراســـــــر اس
تــمــامــی  در  بـــوشـــهـــر 
بــخــش هــای اقــتــصــادی 
ضــوابــط  چـــارچـــوب  در  و 
سیا  و  ــاری  ــ جـ مـــقـــررات  و 
اعتباری  ست های 
ایــن  از  بـــانـــک  
روش  نـــــــــوع 
تـــســـهـــیـــالت 
دهــــــــــــــــــــی 
استفاده 

کنند.

تامین و نیاز مالی کوتاه مدت مشتریان 
در دستور کار

استاندار بوشهر با بیان  این که  استان بوشهر در آستانه یک جهش تاریخی در 
عرصه اقتصاد است گفت: با توجه به وجود همه زیرساخت ها و ظرفیت  ها، این 

استان به قطب صنعتی و سرمایه گذاری تبدیل می شود.
به گزارش جام جم احمد محمدی زاده در نشست با فعاالن اجتماعی و گروه های 
مختلف مردمی با اشاره به  این که  انقالب اسالمی از مشکالت گوناگون عبور 
کرده است اظهار داشت: خداوند در شرایط سخت به یاری انقالب آمده از آن را 
از بحران ها و مشکالت نجات داده است. وی اخالص و رهبری های امام راحل، 
فداکاری و هدایت های مقام معظم انقالب، خون مطهر شهدا، حمایت های 
بی دریغ مردم در همه مقاطع انقالب را عامل گذر انقالب از بحران ها و سختی ها 
اسالمی  نظام  مختلف  عرصه های  در  مهم  نقش  نباید  کرد:  بیان  و  دانست 
در  و  بخشیدند  قوام  و  دادند  شکل  اسالمی  نظام  مردم  چراکه  کرد  فراموش 
۴2 سال گذشته در همه عرصه ها مقابل دشمنان ایستادند.استاندار بوشهر 
افتخارآفرینی های مردم در عرصه ها و ادوار مختلف انقالب اسالمی را مورد اشاره 
کرد: در ۴2 سال گذشته حوادث سختی برای انقالب  قرار داد و خاطر نشان 
با تالش و مدیریت مردم  این وقایع و بحران ها  که همه  آمد  اسالمی پیش 
در  اسالمی  ایران  امروز  این که   بیان   با  محمدی زاده  شد.  سرگذاشته  پشت 
جنگ اقتصادی دشمن قرار دارد تصریح کرد: حل مشکالت اقتصادی جامعه 

در دستور قرار دارد و بر اساس برنامه مدون این مشکالت سپری می شود.
وی دولت آیت اهلل رئیسی را انقالبی دانست و تصریح کرد: حل مشکالت استان 
بوشهر مورد توجه ویژه و نیاز به کمک و همکاری همه اقشار جامعه است.
استاندار بوشهر، ظرفیت های استان را مورد اشاره قرار داد و با بیان  این که  
بوشهر دارای توانمندی های بسیاری است تصریح کرد: شناخت دقیق و عمیق 
از ظرفیت های استان بوشهر در بخش های گوناگون دارم که حل مشکالت 
دارد.  قرار  توجه  مورد  جهادی  و  انقالبی  روحیه  و  تفکر  با  گوناگون  حوزه های 
محمدی زاده، رفتار و منش شهدای گرانقدر را الگو دانست و با اشاره به اراده 
انقالبی در ارائه خدمت به جامعه تأکید کرد: تمام تالش، سعی و کوشش ما 
برای بهبود وضعیت مردم و اصالح امور در استان است که تمام ساز و کار این 
مهم فراهم شده و با استفاده از نظرات و پیشنهادات اقشار مختلف جامعه 

امید می رود بسیاری از آرزو و  خواسته های مردم محقق شود.
رئیس  تأکیدات  بر اساس  کرد:  بیان  و  قرار داد  تأکید  را مورد  وی جوان گرایی 
جمهور، محور کار جوان گرایی است و با توجه به  این که  ایران اسالمی دارای 
انسان های بزرگ، دانشمند، نخبه و توانمند است با بهره گیری از ظرفیت های 
مختلف و کارآمدی راهکارهای حل مشکالت جامعه در راستای تحقق مطالبات 
مردم تدوین و عملیاتی می شود. استاندار بوشهر استفاده مدیریتی از جوانان 

و بانوان در اداره استان را یکی از اولویت ها دانست و افزود: در حوزه اقتصاد 
باید با مبتنی به بخش خصوصی عمل شود که جذب، حمایت و تقویت بخش 

خصوصی در عرصه های سرمایه گذاری مورد توجه ویژه است.
محمدی زاده باتأکید بر بهبود فضای کسب و کار تصریح کرد: برای همه حوزه های 
اقتصادی، کشاورزی، صنعتی، اشتغالزایی، تجارت و سرمایه گذاری بر اساس 
ظرفیت های استان بوشهر برنامه اجرایی تدوین شده که عملیاتی می شود.وی 
با بیان  این که  استان بوشهر در عرصه اقتصادی و سرمایه گذاری در آستانه یک 
جهش تاریخی است افزود: با توجه به  این که  همه زیرساخت های استان در 
عرصه های مختلف فراهم شده یقین دارم با وجود ظرفیت  های مهم، به قطب 

صنعتی و سرمایه گذاری تبدیل می شود.

استاندار تاکید کرد:

بوشهر در آستانه جهش بزرگ

به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در  زیراهی  رمضان  سردار 
برنامه های  دیده شده برای گرامیداشت سی و چهارمین 
محل  ماه  مهر   ۱7 افزود:  خلیج فارس  شهدای  سالگرد 
در  سرافرازش  همراهان  و  مهدوی  نادر  شهید  شهادت 
گلزار  در  ویژه ای  یادبود  مراسم  و  گلباران  فارسی  جزیره 

شهدا برگزار می شود.
در  مسلح  نیرو های  فرماندهان  همایش  برگزاری  وی 
در  برنامه ها  دیگر  از  را  سپاه  دریایی  نیروی  دوم  منطقه 
۱7 مهرماه دانست و بیان کرد: این مراسم با شعار نماز، 
نماد قدرت و اقتدار معنوی سپاه برگزار و از فعاالن عرصه 
را  مهر   ۱۶ زیراهی  می شود.  تجلیل  نماز  فرهنگ  ترویج 
یادآور عملیات غرورآفرین رزمندگان اسالم به فرماندهی 
در  جهانی  استکبار  شکست  و  مهدوی  نادر  شهید 
قایق های  روز  این  در  افزود:  و  دانست  خلیج فارس 
مهلکی  ضربات  اقتدار  با  سپاه  دریایی  نیروی  تندروی 
خلیج فارس  در  آمریکا  نظامی  تجهیزات  و  شناور ها  به 

از  آمریکایی  پیشرفته  بالگرد  سرنگونی  که  کردند  وارد 
دریایی  نیروی  دوم  منطقه  فرمانده  است.  جمله  آن 
مقابل  اراده  جنگ  در  رزمندگان  این که  بیان  با  سپاه 
دشمنان پیروز شدند گفت: شکست ابرقدرت آمریکا در 
خلیج فارس و حضور نیرو های مردمی و انقالبی در جنگ، 

از درخشان ترین دوران دفاع مقدس است.
امنیت  برقراری  این که  به  اشاره  با  زیراهی  سردار 
تامین  اسالم  رزمندگان  حماسه آفرینی  با  خلیج فارس 
شده است افزود: با وجود ظرفیت های فراوان در حوزه 
بخش  در  قبولی  قابل  شکل  به  متأسفانه  ایثارگری، 
رزمندگان  رشادت  از  فرهنگ سازی  و  مستندسازی 
که  نشده  کار  کشور  آبی  مرز های  از  دفاع  در  اسالمی 
در  فرهنگی  فعاالن  و  هنرمندان  رسانه ها،  است  نیاز 
در  جوان  و  نوجوان  قشر  تا  کنند  مشارکت  عرصه  این 
قرار بگیرند.  رزمندگان  این  ایثارگری  و  جریان رشادت ها 
اوج  در  سپاه  دریایی  نیروی  اکنون  این که  بیان  با  وی 

انواع  وجود  کرد:  تاکید  دارد  قرار  خلیج فارس  در  آمادگی 
شناور های تندرو و راکت انداز و موشک انداز با برد بیش 
از 5۰۰ کیلومتر و موشک های نقطه زن و کروز و پهپاد های 
پیشرفته در خلیج فارس نشان از باال بودن سطح تسلط 
سپاه  دریایی  نیروی  اطالعاتی  و  امنیتی  دفاعی،  نظامی، 
که  است  ایران  اسالمی  جمهوری  مرز های  از  دفاع  برای 
همه آن ها بومی سازی شده و در اختیار رزمندگان اسالم 

قرار گرفته است. 
سردار زیراهی اتحاد، وحدت و همدلی نیرو های مسلح، 
نظامی و مردمی با فرماندهی امام راحل را عامل پیروزی 
رزمندگان اسالم دانست و افزود: در دوران دفاع مقدس 
نیرو های مسلح و مردم  با یک وحدت همه جانبه بین 
شاهد پیروزی رزمندگان و نظام اسالمی ایران در عرصه 

دفاع مقدس بودیم. 
)ع(  نبی  نوح  دریایی  قرارگاه  تشکیل  به  اشاره  با  وی   
سپاه  دریایی  یگان  نخستین  کرد:  تصریح  بوشهر  در 

نام  به  و  بوشهر  استان  در  اسالمی  انقالب  پاسداران 
قرارگاه دریای نوح نبی )ع( به منظور مقابله با شرارت های 
جهان استکبار و مقابله به مثل در حوزه دریایی شکل 
گرفت. زیراهی مهم ترین دستاورد این قرارگاه عملیاتی و 
شکل گیری نیروی دریایی سپاه در دوران دفاع مقدس 
نیروی های  به  اتکا  و  منطقه  در  ابرقدرت ها  شکست  را 
انقالبی برای خودکفایی کشور دانست و افزود: رزمندگان 
عملیاتی  دریایی  جنگ  نوین  شیوه  یک  قرارگاه  این  در 

کردند که سبب وحشت دشمن شده بود.

گلباران جزیره فارسی در سالگرد شهدای خلیج فارس

حسن پویا

خبرنگار

لمان  * کشف عکس واقعی رئیسعلی دلواری در آ

که  جنوب  نهضت  پرچمدار  این  مظلومانه  شهادت  با 
ردپای توطئه گران خارجی و وطن فروشان داخلی در آن  
سیاست های  با  راستا  هم  و  است  مشخص  وضوح  به 
زیادی  مدت های  انگلیس،تا  پیر  استعمار  همیشگی 
نبود  این سردار فقید در دسترس  از  یا عکسی  تصویر 
و تمام آرشیوهای ملی و خارجی با دسیسه انگلیس ها 
اثری از آن دیده نشد اما سرانجام با تالش های پژوهشگر 
بوشهری خانم مهتاب ابراهیم زاده عکس واقعی »شهید 
ایالت زالس گیترز  رئیسعلی دلواری« در موزه شهرداری 
آلمان که زادگاه ویلهلم واسموس کنسول وقت دولت 
آلمان در خالل جنگ جهانی اول در ایران بود شناسایی 
و در کتابی اختصاصی توسط این پژوهشگر منتشر شد.

* مقبره ای که ساخته نشد 

در سالیان اخیر همواره مسئوالن استان بر لزوم ساختن 
در  دلواری  شهید  شخصیت  و  شأن  خور  در  مقبره ای 
قبرستان وادی  السالم تاکید دارند و وعده آن را می دهند  
آن انجام نشده و مزار  ولی تاکنون اقدامی برای ساخت 
این شهید استعمارستیز با همان سبک و سیاق یک 
قرن پیش مورد زیارت زوار هموطن عتبات عالیات قرار 
اعالم  بوشهر  استان  وقت  مسئوالن   92 سال  می گیرد. 
بزرگ  سردار  دلوارى،  رئیسعلی  شهید  مقبره  که  کردند 
مبارزه با استعمار پیرانگلیس در قبرستان وادی السالم 
نجف اشرف بازسازی می شود بنابراین عملیات اجرایی 
و  عمودی  ستون های  تنها  اما  شد  آغاز  سال 9۶  در  آن 

افقی  این سازه به اجرا درآمد و عمال کار در همین مرحله 
متوقف شد. بر همین اساس ،مقرر شد طراحی و بنای 
از  الگوبرداری  الهام و  با  آرامگاه شهید رئیسعلی دلواری 
بندر دلوار ساخته  این شهید در  سبک معماری منزل 
از زمان اعالم این خبر  از گذشت 8سال  اما پس  شود. 
تکمیل سازه مقبره در همان مرحله اولیه متوقف شده 
است  و پیگیری های خبرنگار جام جم از مسئوالن ستاد 
بازسازی عتبات عالیات و همچنین  اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان بوشهر برای دریافت پاسخ روشن 

و تعیین تکلیف این طرح بی نتیجه باقی مانده است.
* تکمیل مقبره   ا ز سوی نوادگان

که  دلواری  رئیسعلی  شهید  نوادگان  نامور،از  حسین 
این  مقبره  بازسازی  و  ساماندهی  برای  فراوانی  پیگیری 
شهید انجام داده است و همه اعتبار   الزم برای ساخت 
مقبره را از منابع شخصی هزینه کرده است. وی در این 
برای  به جام جم می گوید: پیشنهاد ساخت مقبره  باره 
طرف  از  انگلیس  استعمار  علیه  جنوب  سرافراز  سردار 
نوادگان شهید مطرح و از سال 9۴ در سطح دستگاه ها 
و مدیران دستگاه های مربوطه پیگیری صورت گرفت اما 
اقدام خاصی صورت نگرفت. بر همین اساس تصمیم 
گرفتیم تا با هزینه خود کار طراحی و نصب مقبره را  انجام 
بدهیم. نامور ادامه می دهد: در سال 9۴ مبلغ 2۰ میلیون 
تومان به ستاد بازسازی عتبات عالیات پرداخت کردیم و 
اجرای فنداسیون سازه  به  مهندسی ستاد هم نسبت 
خانه  البته  و  بوشهر  سنتی  معماری  از  الهام  با  مقبره 
شهید در دلوار  اقدام نمود. وی می افزاید :خرید و تامین 
حدود  رقمی  با  مقبره  سازه  و  بدنه  سنگ  و  مزار  سنگ 
5۰۰ میلیون تومان انجام شده است اما در 2 سال اخیر 
کشور  به  مصالح  انتقال  به  قادر  کرونا  شیوع  دلیل  به 
عراق و شهر نجف نشدیم و  االن همه مصالح در شهر 
تاکید  نامور  است.  عراق  کشور  به  انتقال  آماده  دلوار 
می کند:چنانچه موفق شویم تا اربعین مصالح را به شهر 
نجف منتقل کنیم با هماهنگی انجام شده امیدواریم کار 

تکمیل سازه بنای مقبره تا آبان آماده شود.



ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهرضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر خبر داد؛ افزایش 600 درصدی اعتبار تسهیالت مشاغل خانگی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر از افزایش بیش از ۶۰۰ درصدی 

ح های مشاغل خانگی در استان بوشهر خبر داد. اعتبار تسهیالت طر
افــزایــش تولید و  ــای  راه هـ از  گفت: یکی  کــشــاورزی  گـــزارش جــام جــم مصدق  بــه 
شکوفایی اقتصاد فعال کردن ظرفیت مشاغل خانگی است که با توجه به اقلیم 
و غنای استان بوشهر الزمه توجه بیشتری در حوزه تسهیالت مشاغل خانگی 

شود. وی افزود: در راستای اجرای قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی 
و در جهت توسعه ، پایداری و هدفمند سازی مشاغل خانگی در استان بوشهر 
ح  ح مشاغل خانگی مستقل و 58 طر در سال99 مبلغ ۶8میلیاردریال به 5۶3 طر
مشاغل خانگی پشتیبانی با اشتغالزایی 3۶۱ نفر پرداخت شد که این اعتبار با 
به استان  ریال تسهیالت  افزایش ۶۰۰ درصدی در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴38 میلیارد 

بوشهر اختصاص یافت. 
بر  منطبق  آنان  ح های  طر که  متقاضیانی  به  تسهیالت  این  کرد:  بیان  کشاورزی 
ظرفیت و اولویت های منطقه و مورد تأیید دستگاه اجرایی ذیربط بوده و توجیه 
بازار و دارای مجوزباشند  به  آماده ورود  را داشته باشند و  اقتصادی و فنی الزم 

توسط بانک های توسعه تعاون و رفاه کارگران پرداخت خواهد شد.
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3 اجتماعیاجتماعی
فرهنگیفرهنگی

بوشهر  صمت  بــازرگــانــی  ــور  امـ مــعــاون 

تأکید کرد؛

در  بوشهر  استان  خرمای  فعاالن 
نمایشگاه بین المللی حضور یابند
بــازرگــانــی و توسعه تــجــارت سازمان  مــعــاون امــور 
برگزاری  صنعت، معدن و تجارت استان بوشهراز 
صنایع  و  خرما  المللی  بین  نمایشگاه  چهارمین 
وابسته از تاریخ 5 تا 8 آبان امسال در محل شرکت 
نمایشگاه بین المللی فارس خبرداد و گفت: فعاالن 
بین  نمایشگاه  در  بوشهر  استان  در  خرما  حــوزه 
المللی خرما و صنایع وابسته در آبان امسال حضور 

فعال یابند .
افــزود:  محمدزاده  ابوالقاسم  جام جم  گــزارش  به 
توانند  بوشهرمی  اســتــان  در  خرما  حــوزه  فــعــاالن 
جهت ثبت نام و کسب اطالع بیشتر با شماره های 
ثابت ۰7۱323۰2۱۱۱-۰7۱323۰22۱۱ و شماره های همراه 
مدیریت  شرکت   ۰9۱7۰527785-۰9۱7۰52778۰
ــار تــمــاس حــاصــل نمایند.  ــک ــروغ اف و تــوســعــه فــ
حضور  با  نمایشگاه  ایــن  کــرد:  عنوان  محمدزاده 
صنعتی  و  خیر  خرما  استان های  از  خرما  صاحبان 
حضور  همچنین  و  همسایه  کشور های  و  کشور 
رایزنان سازمان توسعه تجارت و کارشناسان برخی 
بین  تجاری  ویــژه  جلسات  برگزاری  سفارتخانه ها، 
نیز  و  کنندگان  مشارکت  با  خارجی  و  داخلی  تجار 
برگزاری سمینار های آموزشی با محوریت کشور های 
اوراســـیـــا و اتــحــادیــه اروپــــا، فــدارســیــون روســیــه و 
این  جانبی  بــرنــامــه هــای  از   D8عــضــو کــشــور هــای 
نمایشگاه خواهد بود؛ که می تواند فرصت خوبی 
برای معرفی توانمندهای صنعت خرما در استان 
بــرای رسیدن به اهــداف بازارهای مطلوب  بوشهر 

داخلی و خارجی به همراه داشته باشد.

خبر

صــدیــقــه بــحــریــنــی بــانــوی بــوشــهــری که 
با  مختارنامه  ســریــال  تــیــتــراژ پــایــانــی  در 

، الالیی  صدایی حزن انگیز و تاثر برانگیز
کرد.  اجرا  بوشهری ها  خاص  سبک  به  را 
شبکه های  در  اخیر  وقت  چند  در  البته 
بانوی  ایــن  درگذشت  شایعه  اجتماعی 
بود  شــده  نشر  ــاز  ب اشتباه  بــه  هنرمند 
بــه همراه  را هــم  ــادی  زیـ و واکــنــش هــای 

داشت. 
اثر ماندگار  این  با خالق  به همین بهانه 
به گفتگو نشستیم که در زیر می خوانید.

و  بــوشــهــر  آیــیــنــی  فــرهــنــگ  در  ــــی  الالی  *
عزاداری ها چه جایگاهی دارد؟ 

که  دور  ــدان  ــن چ ــه  ن گــذشــتــه  در  الالیـــی 
بــا از ســادگــی و اصــالــت  ســبــک زنــدگــی 
را در  کــاربــرد خــود  بــود  بــرخــورار  بیشتری 
ــوزادان  کــنــار گــهــواره یــا هــمــان مختک نـ
آرام  و کــودکــان که بر زبــان مـــادران بــرای 
آنها جــاری می شد  کــردن و خــواب کــردن 
رگه هایی  هم  االن  البته  و  مــی داد  نشان 

بخش  و  روستاها   در   مــی تــوان  را  آن  از 
سنتی بوشهر که بافت سنتی و فرهنگی 
گذشته خود را حفظ کرده یا کمتر تحت 
گرفته اند  ــرار  ق اجتماعی  تــحــوالت  تاثیر 
رواج  گذشته  بــه  نسبت  ولــی  کــرد  پــیــدا 

کمتری دارد.  
ــی که  در ســایــر مــراســم هــا بــوشــهــر الالیـ
ــدای  صـ در  ــی  ــــدوهــ ان و  ــزن  ــ ح ــواره  ــمــ هــ
همنوایی  و  اســـت  حــاکــم  آن  خــوانــنــده 
شنوندگان را با تکخوان موجب می شود  
دنیا  از  نوجوان  برای  خوانی  مصیبت  در 

رفته اجرا می شود.                      
و  )ع(کــجــا  بیت  ــل  اه ــرای  ب عـــزاداری  در   *

چگونه اجرا می شود؟                   
  همانطور که از گذشته تا کنون مراسم 
شهید  و  لب  تشنه  طفل  یاد  به  مختک 
)ع( در  دشــت کــربــال حــضــرت علی اصــغــر
برگزار  بوشهر  استان  نقاط  همه  تقریبا 
مــی شــود الالیـــی تــوســط بــانــوان مـــداح و 
خوش صدا برای شور بیشتر در مجلس 
عزا خوانده می شود که معموال با شیون 

و گریه و زاری مادران همراه است.         
ع مرثیه خوانی  *  مهارت در اجرای این نو

را چگونه کسب کردید؟          
  این بهره و استعدادی است که نتیجه 
بنده  به  ائمه  کرامت  و  خداوند  عنایت 
آمـــوزش ان هرگز معلم  ــرای  ب زیــرا  بــوده 
و راهــنــمــایــی نــداشــتــم و مــیــراثــی اســت 
حیات  قید  در  االن  که  گذشتگانم  از  که 
رسیده  من  به  سینه  به  سینه  نیستند 

است.          

پخش  و  کــردیــد  ــرا  اج کــه  ــی  الالی سبک   *
استقبال  مورد  مختارنامه  یال  سر در  آن 
یونی قرار گرفت  بی نظیر مخاطبان تلویز

چگونه تولید شد؟                           
سال82با فراخوانی ودعوتی که  آهنگساز 
مداحان  از  شریفیان  محسن  بوشهری 
اســتــان در صــداوســیــمــا مرکز  ــران  ــ ذاک و 
اجرای  قرارشد   که  رفتم  آنجا  به  بوشهر 
ضبط  ملی   میراث  در  ثبت  بــرای  را   من 
افتاد  اتــفــاقــی  چــه  نــمــی دانــم  ولــی  کنند  
بدون   9۰ ســال  در  یعنی  بعد  8ســال  که 
سریال  در  را  آن  بگیرند  من  از  ــازه ای  اجـ

پخش کردند.             
*   به اینکار راضی نبودی؟                        

  نه                                                  
*   چرا؟                                              

و  خشک  اجـــازه  یــک  حتی  مــن  از  چــون 
یا  پــاداش  انتظار  من  نگرفتند  هم  خالی 
حداقل  ولــی  نداشتم  مالی  درخــواســت 
انتظارم این بود که برای پخش آن اجازه 
عشق  به  را  اینکار  من  چــون  می گرفتند 
کـــردم و  اجـــرا  امـــام حسین  و  ــل بیت  اه
توقع مادی نداشتم اثر معنوی آن برایم 

مهم بود.                                         
آن  پخش  متوجه  چگونه  ــار  ب اولــیــن    *

شدید؟
شد  پخش  ســریــال  اول  قسمت  وقتی 
گــرفــت و خبر  تــمــاس  آشــنــایــان  از  یــکــی 
تکرار  هنگامی   ولی  نکردم  باور  اول  داد 
قسمت اول را دیدم متوجه شدم.              

* اعتراضی هم کردید یا نه؟                        

 بله سه بار در جلسه با مسئوالن شبکه 
یادآور شدم  را  استانی بوشهر این نکته 
و خواستار رسیدگی شدم ولی نتیجه ند

اشت.                                             
تــمــاس  ــا  ــم ــا ش ــال بـ یـ ــر کــــارگــــردان سـ  *

نگرفت؟        
   اصـــال در صــورتــی کــه اخـــالق حــرفــه ای 
ایجاب می کرد حداقل این کار انجام دهد 

ولی این هم اتفاق نیفتاد.             
*    مسئوالن دیگر چکار کردند؟     

کــه در سفرش  آقـــای ضــرغــامــی     فــقــط 
دلجویی  و  کــرد  دیــدار  من  با  بوشهر  به 
بــذاریــد  جــوانــان بشنوند  کــرد  می گفت 
منقلب  آدم  و  انــگــیــز  حـــزن  ــون  ــداتـ صـ
ــرا  مــی کــنــد شــمــا اجـــرتـــون از حــضــرت زه

می گیرید.
*   تنها دلیل ناراحتی شما همین بود؟        

مجامع  در  بانوان  مداحی  االن  ببینید    
پخش  با  ولی  می دانند  اشکال  عمومی 
تناقض  عــمــال  مــلــی  رســانــه  از  ــار  کـ ــن  ایـ
داشــت به هر حــال پخش بــدون اجــازه 
این  با  هم  هنوز  و  بود  سخت  خیلی  آن 
کار  موقعی  ــرا  زیـ نــیــامــده ام  کــنــار  قضیه 
پخش شد که با محدودیت زیادی برای 
فعالیت مداحی زنان مواجه هستیم ولی 
در زمان ضبط کار تقریبا این محدودیت 
سایر  یا  شهدا  گلزار  در  و  نداشت  وجود 

مجامع عمومی اجرا می شد.
صداوسیما  از  کـــار  هــروقــت  االن  حــتــی 
و  نــگــاه نمی کنم  اصـــال  پــخــش مــی شــود 

خیلی ناراحت می شوم.

خالق الالیی

ینی   گفتگو با صدیقه بحر
یال  خواننده تیتراژ پایانی سر

مختارنامه:

بنا بر اعالم اداره کل میراث 
و  دســتــی  صــنــایــع  فرهنگی 
اســتــان بوشهر  گــردشــگــری 
پرونده 7  اثر میراث فرهنگی 
ــرای ثــبــت در  ــ نــامــلــمــوس ب
فهرست آثار ملی تهیه و به دبیرخانه مرکزی تهران 
آثار تعزیه تعزیه روز  ارسال شده است .یکی از این 
با  که همراه  در بوشهر است  زنان  و نقش  اربعین 
پرونده دیگر شامل  آیین سنتی عزای سرپا، ،مراسم 
حجله حضرت قاسم، اولین نمایش آیینی و سنتی 
،حلوای دارویی برای زنان زائو،درمان  استان بوشهر
(ودرمــان  کــمــر )رگ  گریچه  رگ  انداختن  جــا  سنتی 
با قیر طبیعی در  سنتی ضرب دیدگی و شکستگی 
دست بررسی قرار گرفته است.اما عزاداری منحصر 
و  عزا  برپایی  در  بوشهری ها  خاص  سبک  و  فرد  به 
ماتم سرور و ساالر شهیدان و آزادگان عالم حضرت 
کم نظیری  اباعبداهلل الحسین)ع(جلوه های ویژه و 
را در ماه های محرم و صفر پیش روی همه گشوده 
است. این در حالی است که حضور و نقش پررنگ 
بانوان بوشهری در برپایی ماتم شهید دشت نینوا 
آنها در همه  اربعین نیست و ردپای  تنها به تعزیه 
کربال  دشــت  قافله  ــزاداری  عـ آیین های  و  شئونات 
آیین مختک  از  به خوبی مشخص و متمایز است 
الالیی های  )ع(،  اصغر علی  (حضرت  )گهواره  گردانی 
عاشورا  واقعه  ماهه  شش  طفل  فراق  در  جانسوز 
گرفته تا سینه زنی سرپایی زنان و بانوان بوشهری 
که با نوحه خوانی و مداحی مداح زن همراه می شود 
قافله  بــا  بوشهری  زنــان  دردی  هــم  و  نــوایــی  هــم  و 
ساالر دشت نینوا حضرت زینب کبری)س( از مهم 
که در  زنان است  با نقش  عــزاداری  آیین های  ترین 
آخر صفر دیده می شود.اما  اول محرم و دهه  دهه 
در این میان اجرای تعزیه میدانی که قدمتی بیش 
نمایانگر  خوبی  به  دارد  بوشهر  استان  در  2قــرن  از 
حضور و ایفای نقش زنان در اجراهای شبیه خوان 
استان  در  تنها  کــه  طــوری  بــه  اســت  زینب  حضرت 

توسط  خوانی  تعزیه  اجرای  و  حضور  شاهد  بوشهر 
حضرت  همچون  نقش هایی  در  بانو  خــوان  شبیه 
زینب)س(،حضرت سکینه و سایر اناث اهل بیت 

)ع( هستیم.
یه  * نقش محوری زنان در تعز

»سید حسین جعفری« از تعزیه خوانان برجسته و 
پیشکسوت تعزیه خوانی در استان بوشهر با اشاره 
عاشورا  واقعه  در  زنــان  تاریخی  رسالت  و  نقش  به 
کــه نقش  از عــاشــورا  بــه خــصــوص حـــوادث بعد  و 
ساالر  قافله  عنوان  به  زینب)س(  حضرت  محوری 
جم  ــام  ج بــه  ــت  اس ملموس  بیشتر  نینوا  ــت  دش
استان  در  خوانی  تعزیه  مختلف  می گوید:مجالس 
حسین)ع(و  امام  حضرت  شهادت  باب  در  بوشهر 
یارانش به خصوص در دهه اول محرم و همچنین 
ــر صفر بــرگــزار و اجـــرا مــی شــود کــه در این  آخ ــه  ده
گر  ایفا  تمثیلی  صــورت  به  خــوانــان  شبیه  مجالس 
عاشورا  واقــعــه  مظلوم  شــهــدای  از  تــعــدادی  نقش 
آنها  یاد  به  اجراها  این  تماشای  با  مــردم  و  هستند 

عزاداری و ماتم داری می کنند.
کارگردان هیئت تعزیه خوانی عاشقان ثاراهلل دهقاید 
)ع(،رباب  اضافه می کند:ام لیال مادر حضرت علی اکبر
)ع(، شهربانو مادر حضرت  مادر حضرت علی اصغر
ــان  ام فــاضــل  ــاد)ع(، حــضــرت سکینه دخــتــر  ــجـ سـ
حسین )ع(، مادر حضرت قاسم بن الحسن)ع( و ام 
وهب از مهم ترین نقش هایی هستند که اجراهای 
شبیه  مختلف  مجالس  و  تعزیه  در  بــانــوان  را  آن 
این  بر  افزون  دارند.  برعهده  بوشهر  استان  خوانی 
شهادت  معصومه)ع(،  حضرت  شهادت  مجالس 
مدینه  به  اسرا  کــاروان  بازگشت  و  رقیه)ع(  حضرت 
زن  خوانان  شبیه  که  هستند  تعزیه هایی  جمله  از 
حضرت  معصومه،  حضرت  همچون  نقش های  در 
ابوالفضل  حــضــرت  ــزرگــوار  ب مـــادر  ام البنین  رقــیــه، 

العباس)ع( مشارکت فعال و برجسته ای دارند. 
* بانوان؛ ارکان عزاداری بوشهر

فــرهــنــگــی،  مـــیـــراث  کـــل  اداره  ــار  ــ ث آ ثــبــت  مــســئــول 

گــردشــگــری و صــنــایــع دســتــی اســتــان بــوشــهــر  در 
گوشه  در  که  این  به  اشــاره  با  جم  جام  با  گفت وگو 
و کنار استان  بوشهر ،جلوه ها ، مراسمات  آیینی و 
رسومات مختلفی وجود دارند که هم در عزا و هم 
 7 از  می گوید:  هستند  پرمحتوا  و  غنی  شــادی  در 
آیینی و فرهنگی مربوط  پرونده تدوین شده  ۴ اثر 
در فهرست  به همین رسومات است جهت ثبت 

آثار ناملموس فرهنگی به مرکز ارسال شده است.
سودابه معموری ادامه می دهد: تکمیل پرونده ها 
کتابخانه ای بوده که در  شامل تحقیقات میدانی و 
است.  شــده  انجام  تصویری،  نگاری  مستند  کنار 
، اهمیت ماندگاری میراث فرهنگی  هدف از ثبت آثار
ملموس و ناملموس بیشتر خواهد شد و با ثبت 
کرده  تغییر  آنها  از  حراست  و  حفاظت  ضوابط   ، آثار
که با پشتوانه و حمایت قانونی الزم، زمینه حفظ و 

احیای آنها نیز فراهم می شود.
وی بــا بــیــان ایـــن کــه در تــمــام اجـــراهـــای تــعــزیــه در 
سطح کشور از شبیه خوان مرد با روپوش و روبند 
خاص در نقش های بانوان واقعه عاشورا استفاده 
می کنند اضافه می کند :اما در استان بوشهر شاهد 
هستیم که زنان هنرمند بوشهری با تبحر و مهارت 
اجرای  به  تمام  هنرمندی  با  است  زبانزد  که  خاص 
حضرت  همچون  نقش هایی  در  مــانــدگــار  و  موثر 
زینب )س(و سایر اهل بیت عصمت و طهارت که 
در حادثه عاشورا و حوادث پس از آن حضور داشته 
اند نقش آفرینی می کنند و این وجه تمایز از ویژگی 
بوشهر  اســتــان  در  بــانــوان  تعزیه  ــرد  ف بــه  منحصر 
ایفای  بــرای  هــنــروران  بکارگیری  در  زیــرا حتی  اســت 
زنــان ســادات  از  امــام حسین )ع(  نقش اهــل بیت 
استفاده می کنند تا بتوانند بر  تاثیر گذاری بیشتری 
باشند.  داشته  حسینی  عـــزاداران  و  تماشاگران  بر 
این در حالی است که در سایر نقاط کشور این رسم 

قابل مشاهده نیست.
فــرهــنــگــی،  مـــیـــراث  کـــل  اداره  ــار  ــ ث آ ثــبــت  مــســئــول 
ادامــه  بوشهر   استان  دستی  صنایع  و  گردشگری 

پررنگ  حضور  دلیل  به  اربعین  تعزیه  مــی دهــد:در 
حــضــرت زیـــنـــب)س( و مــرثــیــه ســرایــی ایـــن بــانــوی 
قهرمان کربال در بازگشت اسرا و در کنار قبور مطهر 
شهدای عاشورا بیشتر از دیگر مراسم ها و آیین ها 
نقش برجسته بانوان تعزیه خوان به چشم می آید.

ــد مــــی کــــنــــد:افــــزون بــــر تــعــزیــه  ــیـ ــاکـ مـــعـــمـــوری تـ
کــشــون در شهر  عــلــم  مــثــل  اربــعــیــن،آیــیــن هــای 
خورموج و مختگ گردانی به یاد شش ماهه شهید 
نقش  با  که  است  آیین هایی  جمله  از  کربال  دشت 
آثار  فهرست  در  که  است  همراه  زنــان  ویــژه  آفرینی 

ناملموس فرهنگی کشور به ثبت رسیده است.
آیین های خاص  برگزاری  با اشاره به این که در  وی 
خاطره  و  یــاد  گــرامــیــداشــت  در  بوشهر  ســوگــواری 
ــان اجــرا  شــهــدای دشـــت نــیــنــوا کــه بــا مــحــوریــت زنـ
حرارت  و  شور  از  بانوان  سرپایی  عــزاداری  می شود 
خاصی برخوردار است می افزاید: این سبک عزاداری 
حضور  بــا  اســت  بوشهر  جغرافیای  بــه  منحصر  کــه 
عده کثیری از زنان با مداحی و تک خوانی مداح بانو 
با ریتم و آهنگ خاصی در سینه زدن و شیون کردن 
انــجــام مــی شــود بــه طـــوری کــه در هیچ جــای کشور 

نمی توان نمونه ای از آن پیدا کرد.
یه خوانی زنان در بوشهر * بنیانگذار تعز

خــوانــی  تــعــزیــه  ،پیشکسوت  فــخــاری  حــســن  حـــاج 
خوانی  تعزیه  هیئت  سالهاست  که  بوشهر  استان 

ــاه در شــهــرســتــان دشــتــســتــان با  ــ ــای درودگـ ــت روس
ح ها و ایده های او توانسته است در سطح کشور  طر
ح و اجراهای فاخری داشته باشد درباره حضور  مطر
خبرنگار  بــا  گفت وگو  در  تعزیه،  در  ــان  زن ملموس 
ایــن گونه بیان  را  ایــن جنبش  آغــاز  جــام جم نقطه 
می کند:در سال۶2تعزیه کاروان شهادت برای اولین 
بار با حضور زنان به عنوان نقش اصلی در درودگاه 
تعزیه  گــروهــهــای  دیگر  بعد  بــه  ایــن  از  و  شــد  اجــرا 
حضرت  نقش های  در  زن  خـــوان  شبیه  از  خــوانــی 
امام حسین )ع( استفاده  زینب و سایر اهل بیت 
کردند. امر مهمی که تا پیش از این سابقه نداشت 
دختران  و  زنــان  معموال  شده  اجــرا  تعزیه های  در  و 
خردسال به صورت نمادین در خیمه ها فقط نقش 
تعزیه درودگــاه  در  اما  اجــرا داشتند  بــدون  هنروری 
برای اولین بار از شبیه خوان زن در نقش حضرت 
زینب استفاده شد که خانم مریم رنجبر را می توان 
اولین شبیه خوان زن در استان بوشهر نامید.البته 
مجوز شرعی اجرای زنان در تعزیه را از مرجع عالیقدر 

مرحوم آیت اهلل اراکی گرفتیم. 
* جا پای پدر 

از  برخاسته  کــه  اســت  بانوانی  از  یکی  فــخــاری  زهــرا 
خــانــواده تعزیه خــوان جا پــای پــدر خــود گذاشته و 
مختلف  اجراهای  در  تاکنون  خردسالی  از  توانسته 
در مجالس تعزیه خوانی  نقش های متفاوتی بازی 
بــه دنبال  پــدرم همیشه  کــه  ایــن  بــا بیان  کــنــد.وی 
ایده های نو و جدیدی در تعزیه بود به همین دلیل 
از دوران شیرخوارگی به عنوان شبیه  را  فرزندانش 
مشارکت  تعزیه  اجــرای  در  )ع(  اصــغــر علی  حضرت 
می داد به جام جم می گوید: در اوایل  دهه ۶۰پدرم 
به  رنجبر  خانم  به  و  کردند  اجــرا  را  جدیدتری  ایــده 
فرصت  )س(  زینب  حضرت  خــوان  شبیه  عــنــوان 
اجرای میدانی دادند و سالها بعد هم من این اجازه 
را پیدا کردم تا  به عنوان شبیه خوان حضرت سکینه 
)س( اجرای میدانی داشتم باشم این در حالی بود 
که در آن سال ها بیشتر از  ۱3سال نداشتم. فخاری 
نسبت  زن  خوانان  شبیه  می دهد:وضعیت  ادامــه 
با  کار  اوایــل  به سال های قبل بهتر شده چون در 
مواجه  اطرافیان  از  قبولی   قابل  غیر  واکنش هایی 
زینب خوانی وسکینه خوانی توسط  زیرا  می شدیم 
مردان تعزیه خوان امری رایج و مرسوم بود اما اجرا 
زنانه را معموال بر نمی تابیدند و به زعم عده زیادی 
از  پــدرم  اما  می شد.  تلقی  پسند  قابل  غیر  مــردم  از 
گرفتند  را  بانوان  خوانی  تعزیه  مجوز  تقلید  مراجع 
نوع  در  کــه  تغییراتی  بــا  ــاد  زی تحقیق های  از  بعد  و 

خوانش و گفتار و حرکت تعزیه به وجود آوردند 
تـــوانـــســـتـــنـــد زمــیــنــه 

حضور زنان را فراهم آورند.
با  تعزیه  مردانه  اجــرای  تفاوت های  به  اشــاره  با  وی 
که  است  معتقد  تعزیه  نمایش  در  زنانه  اجراهای 
دارنداما  بازتری  دست  خوانش  و  اجرا  برای  مــردان 
شرعی  نظر  از  کــه  کنند  ــرا  اجـ طـــوری  بــایــد  خــانــم هــا 
را به  اشکالی نداشته باشد  و تمام احساس خود 
تماشاگر انتقال بدهند و بتوانند با تاثیرگذاری خود 
حس واقعی نقش در حال اجرا را به بیننده منتقل 
پوشش  و  گفتارها  و  حرکات  نوع  اجرا  موقع  کنند. 
چندین  االن  ایــن کــه  ــا  ب هــســت،  مــهــم  خیلی  هــم 
اجــرا هست  در حــال  نوین  تعزیه  که  ســال هست 
اما باز هم در بعضی استانها که برای اجرا می رویم 
قبول  اصال  زیرا  هستیم  مواجه  زیاد  محدودیت  با 
مــردان  هنوز  و  بگیرد  نقش  خانم  یــک  کــه  نــدارنــد 
نقش سکینه خوان و... را اجرا می کنند، در صورتی 
ما در احکام فقهی داریم که پوشش زنانه بر مردان 
سعی  و  دارد  اشکال  زنــان  بــرای  مــردانــه  وپوشش 
با رعایت تمام احکام و مسائل  ما بر این بوده که 
شرعی اجرای خوبی داشته باشیم بطوریکه  حس 

ناب را هم به تماشاگر انتقال بدهیم.
اهل  خــادمــان  کوچک  عــنــوان  می گوید:به  فــخــاری 
بیت )ع( نمی توانم حس و حالی را که در حین اجرا 
دارم بیان کنم زیرا بعضی از حس ها را نمی شود  با 
گفتار بیان کرد تنها امیدمان این است مقبول نظر 
اهل بیت قرار گیرد و دلخوش به این هستیم که 

)ص( باشیم. جزو خادمین خاندان بزرگوار پیامبر
واکنش  از  گوشه هایی  بیان  بــا  ــوان  خ تعزیه  ایــن 
کسی  هر  می افزاید:  تعزیه   اجــرای  هنگام  در  مــردم 
خصوصا  مــردم  امــا   دارد  را  خــودش  اعتقادات  هم 
تحت  خیلی  می بینند  رو  اجـــرا  وقتی  جـــوان  نسل 
تاثیر قرار می گیرند چنان که گاهی اوقات می دیدیم 
حمله  شمر   مثال  خــوان  اشقیا  نقش های  بــه  کــه 
بریدن  مانع  می خواستند  و  چاقو(  با  کردند)حتی 
سر امام)ع( یا باعث نجات بچه های اهل بیت )ع(
تعزیه  لباس  ،تکه های  خیلی ها  که  ایــن  یا  شوند. 
خوان ها را برای  تبرک طلب می کنند.  مردم اعتقاد 
دستشان  از  که  کــاری  هر  و  ــد  دارن تعزیه  به  ــادی  زی
ارادت به  تــعــزیــه و مــیــزان  ــرای  ــرای اجــ بـ بــر مــی آیــد 
مختلف  نذورات  می دهند.از  انجام  پیامبر  خاندان 
دوختن  و  خوان ها  تعزیه  لباس  شست وشوی  تا 
مجالس  اجــرای  هزینه  پرداخت  یا  و  جدید  لباس 

مختلف تعزیه.

روایت زنانه در اربعین
ثار ناملموس فرهنگی کشور آماده شد. پرونده نقش زنان بوشهر در تعزیه روز اربعین در فهرست آ

زهرا ماندنیان فرد

خبرنگار

محمد رضا برازجانی

خبرنگار
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فریــــــادرس ناله درویش تویی  
آرام بخش این دل ریش تویی
طوفان فزاینده مرا غرق نمود 
امام خمینی )ره(یادآور راه کشتی خویش، تویی

پتروشیمی جم حامی یار مهربان 
13 هزار جلد کتاب به کتابخانه های 

مدارس جنوب استان اهدا شد

 پتروشیمی جم در راستای عمل به مسئولیت های 
مدارس  به  کتاب  جلد  هزار   ۱3 خود،  اجتماعی 

شهرستان های کنگان، جم و عسلویه اهدا کرد.
حوزه  در  اقدام  این  جم،  جام  گزارش   به 
ارتقای  هدف  با  و  اجتماعی  مسئولیت های 
تقویت  و  تأمین  کتابخوانی،  و  مطالعه  فرهنگ 
منابع و ایجاد تعلق در تأمین منابع کتابخانه های 
توسعه  بر  مبتنی  فرهنگی  اقدامات  و  مدارس 
و  آموزش  مدیر  شد.  انجام  پیرامونی  مناطق  در 
به  که  ای  ویژه  آیین  در  جم  شهرستان  پرورش 
آموزش  اجتماعات  سالن  در  کتب  اهدای  منظور 
گفت:  شد،  برگزار  جم  شهرستان  پرورش  و 
آموزش   و  مطالعه  محصول  توسعه   و  پیشرفت 
است. عبدالحسین اعتماد افزود: امروز به واسطه 
کتابخوانی  و  کتاب  به  جم  پتروشیمی  ویژه  توجه 
و  آموزش  اداره  به  کتاب  جلد  هزار   ۱3 اهدای  و 
در  بوشهر  استان  جنوب  شهرستان های  پرورش 
این مکان جمع شده ایم تا ضمن تحویل کتب به 
ادارات یاد شده، از این حرکت بزرگ فرهنگی تقدیر 
کنیم.  یک کار بزرگ فرهنگی از دل یک مجموعه 
صنعتی معاون آموزش و پرورش شهرستان جم 
به  جم  پتروشیمی  توجه  از  خرسندی  ابراز  با  نیز 
حوزه مسئولیت های اجتماعی گفت: اهدای کتاب 
بهترین فعالیتی است که می تواند به رشد دانش 
آموزان کمک کند و ارزشمندتر این که این کار بزرگ 
فرهنگی از دل یک مجموعه صنعتی اتفاق افتاده 
است. این آیین با حضور تعدادی از دانش آموزان 

و اهدای کتاب به آنان همراه بود.

خبر

مدیرعامل پتروشیمی جم عنوان کرد: پتروشیمی جم در میان مجتمع های پتروشیمی به 
لحاظ تنوع تولید، خوراک تولیدی، رقم صادرات و... نقش و جایگاه منحصربه فردی دارد.

به گزارش  جام جم، رضا علیزاده در نشست با اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای 
اسالمی و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی که در عسلویه حضور پیدا کردند، 
گفت: کمیسیون صنایع مجلس در رفع مشکالت و موانع تولید و توسعه کسب و کارها 

به ویژه در حوزه پتروشیمی ها جایگاه خاصی دارد.
آن درگیر و  با  که صنعت پتروشیمی در صحنه عمل  از مشکالتی  به برخی  اشــاره  با   وی 
نهایت  مجلس  صنایع  کمیسیون  پتروشیمی  کارگروه  امیدواریم  افــزود:  اســت،  مواجه 

همکاری، توجه و حمایت را از این حوزه به عمل بیاورد.

انتظار  و  می کنیم  منعکس  را  موجود  مسائل  ما  داد:  ادامــه  جم  پتروشیمی  مدیرعامل 
داریم نقطه نظرات انجمن صنفی و لوایحی که در عرصه پتروشیمی به مجلس می آید مورد 

توجه خاص نماینده ها و ریاست مجلس واقع شود. 
علیزاده تصریح کرد: رهبر معظم انقالب تاکید ویژه ای بر رفع موانع تولید دارند و حمایت 
ویژه ایشان از تولیدکنندگان و صنایع مولد طی سالیان گذشته همواره در شعار سال و 

بیانات ایشان نمود داشته است.
ایشان خاطرنشان کرد: در میانه تحریم هایی که با آن مواجه هستیم، پتروشیمی ها نقش 
ارز مورد نیاز کشور ایفا کرده اند و کمک حال نظام هستند، با این که  ارزنده ای در تامین 
ظرفیت ما چند برابر این است و می توانستیم با جلوگیری از خام فروشی و توجه بیشتر 

به این عرصه، سود بیشتری را عاید کشور کرده و همچنین فرصت های شغلی بیشتری 
ایجاد  و  قوانین  تصویب  با  می توان  و  نشده  دیر  هم  حاال  البته  افــزود:  وی  کنیم.  ایجاد 

فرصت ، ظرفیت های بالقوه کشور در حوزه پتروشیمی را به فعل رساند. 
کرد:  عنوان  کشور  در  موجود  خودتحریمی های  به  اشــاره  با  جم  پتروشیمی  مدیرعامل 
پتروشیمی جم با همه اعتباری که دارد بعد از چند سال پیگیری برای پروژه های توسعه ای 

خود و پس از انعقاد قرارداد بهسازی زمین، دچار مشکالتی است. 
کرد:  تاکید  کشور  پتروشیمی های  میان  در  جم  خاص  موقعیت  به  اشاره  با  علیزاده  رضا 
پتروشیمی جم در میان مجتمع های پتروشیمی به لحاظ تنوع تولید، خوراک تولیدی، رقم 

صادرات و... نقش و جایگاه منحصربه فردی دارد. 

ح شد: در  دیدار اعضای کمیسیون صنایع مجلس مطر

جایگاه ممتاز مجتمع پتروشیمی جم  

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت 
پتروشیمی ایران گفت: صنعت پتروشیمی 
نعمتی است که خدا به این کشور داده و 

می تواند اقتصاد ما را احیا کند.
اعــضــای  ــا  ب نشست  در  ــدوی  ــه م احــمــد 
ــع مــجــلــس شــــورای  ــای ــن کــمــیــســیــون ص
از  جــمــعــی  و  ــل  ــامـ ــرعـ ــدیـ مـ و  ــی  ــ ــالم ــ اس
کـــرد: ما  مــدیــران پتروشیمی جــم عــنــوان 
خیلی  خــودمــان  بــه  را  صنایع  کمیسیون 

احــســاس می کنیم  و  مــی دانــیــم  نــزدیــک 
این  توقع  می کند،  درک  را  مشکالت  کــه 
اســـت کــه بــه مــا کــمــک شـــود چـــرا کــه اگــر 
شما ما را پشتیبانی نکنید دچار مشکل 
اعضای  از  تشکر  ضمن  وی  مــی شــویــم.  
کمیسیون صنایع و هیات رئیسه مجلس 
تــوســعــه صـــــادرات گفت:  و فــراکــســیــون 
PDH پتروشیمی جم به  راه انـــدازی واحــد 
می کند،  کمک  پتروشیمی  خــاویــار  تولید 

یعنی از طرح های پیشران با ارزش افزوده 
کارفرمایی  است.  دبیرکل انجمن صنفی 
صــنــعــت پــتــروشــیــمــی ضــمــن تــبــریــک به 
دکتر علیزاده، مدیرعامل پتروشیمی جم 
بیان کرد: با شناختی که از ایشان داریم و 
دلسوزی و روابط خوب ایشان با مسئوالن 
کشور، قطعا منشا خیر هستند.  مهدوی 
مــردم  جنس  از  ایــشــان  ــرد:  ک خاطرنشان 
هستند و پیش از این تالش و دلسوزی 

و فعالیت ایشان را در کسوت نمایندگی 
حضور  که  جایگاه هایی  دیگر  و  مجلس 
ــاهلل بـــا ایــن  ــ ــم. ان شـ ــ ــده ای ــ داشـــتـــه انـــد دی
دلسوزی ویــژه در مجموعه زحمتکش و 

پرتالش جم نیز موفق و سربلند باشند. 
ــه تــحــریــم و مــســائــل و  ــا اشــــــاره بـ وی بـ
از  اگــر  کـــرد:   اظــهــار  آن  از  مشکالت ناشی 
ده  تــا  شــود  حمایت  پتروشیمی  صنعت 
ارز نفت وجود ندارد  سال دیگر نیازی به 

و ارز پتروشیمی ها حداقل ۶۰ الی 7۰ درصد 
مشکالت  و  می کند  تامین  را  کشور  نیاز 

تحریم به حداقل می رسد.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت 
پتروشیمی یادآور شد: صنعت پتروشیمی 
حرکت  لوکوموتیو  و  نجات  راه  عنوان  به 
کند  ایفا  نقش  می تواند  کشور  اقتصادی 
به شرطی که حرف ها و نیازهای ما را درک 

کنند. 

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی اعالم کرد:

صنعت پتروشیمی ناجی اقتصاد 

محلی  تــوســعــه  و  تسهیلگری  دفــتــر 
برازجان با هدف پاکسازی و زیباسازی 
ــود طــرح  مــحــالت تــحــت پــوشــش خــ
ــرا نــمــود.  ــ ــ ــن« را اج ــ ــاک مـ ــ »مــحــلــه پـ
فرهنگیان،  آبـــاد،  حسین  محله های 
ــر نظر  ــاد و کـــوی گــرمــســیــری زیـ ــرآب ــب اک
محلی  تــوســعــه  و  تسهیلگری  دفــتــر 
با مطالعات و پیمایش های  هستند. 
صــورت گرفته در محالت هــدف، یکی 
شده  شناسایی  اصلی  مسئله های  از 
بوده  محیطی  آلودگی  محالت  این  در 

است.
طــرح پــاکــســازی مــحــالت بــا مشارکت 

ــان مــحــالت هــــدف و اعــضــای  ــن ــاک س
که  تسهیلگری  دفتر  شهرسازی  تیم 
اعضای آن را ساکنان محالت تشکیل 
مراقبان  تربیت  هــدف  بــا  مــی دهــنــد، 
حل  ــای  ــ ــت راســ در  مــحــلــه  اجــتــمــاعــی 
همکاری  بــا  محیطی  آلــودگــی  مسئله 
شــهــرداری بــرازجــان در دســت اقــدام 
قرار گرفته است. در این طرح ساکنان 
پیاده  نظیر  آلــوده  معابر  شناسایی  با 
رو ها، زمین های بایر و فضا هایی که نیاز 
به پاکسازی دارند با دفتر تسهیلگری و 

شهرداری همکاری نموده اند.
ارتقای  ــدام همچنین با هــدف  ایــن اق
سیمای  حفظ  اجــتــمــاعــی،  بــهــداشــت 
ــال شـــهـــرونـــدان  ــ ــاه حـ ــ ــ ــری و رف ــهـ شـ
و  ــد  ــ زوائ حـــذف  منظور  بــه  همچنین 
نــازیــبــایــی هــای شــهــری، زبــالــه گــیــری ، 
تنظیف معابر و داشتن شهری زیباتر، 
با  و  معابر  بـــرداری  نخاله  و  پاکسازی 

شعار محله پاک من آغاز شده است.

محله پاک من

از کتاب توژستان دیروز تا دشتستان امروزاز کتاب توژستان دیروز تا دشتستان امروز
)حسین( برازجانی  تالیف:محمدباقر
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  خیابان شهید چمران)بیمارستان( روبرو داروخانه دکتر 
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