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استاندار بوشهر:
تالش برای جبران خسارت سیل

جام جم از وضعیت مناطق سیل زده گزارش می دهد؛

 مسئوالن وعده هایشان
 را عملی کنند

غم سیالب را پایانی نیست

 4دی سال ۶۵ یعنی ۳۹ سال پیش عملیات کربالی ۴ در جبهه جنوب 
آغاز شد.

انجام این عملیات که فرماندهان و طراحان امید زیادی به گشایش در گره جبهه ها 
داشتند به اهداف از پیش تعیین شده دست پیدا نکرد و عراق به مدد سامانه های 

جاسوسی و دول غربی توانست از پیشروی رزمندگان اسالم جلوگیری کند. 
نابی  یادآور پرواز ملکوتی دوستان  این عملیات  رزمندگان استان بوشهر  برای  اما 
دفتر  بر  زرینی  برگ  شجاعت  و  رشادت  از  زیبایی  صحنه های  زدن  رقم  با  که  است 

پرافتخار استان بوشهر در دفاع مقدس افزودند. 

 نماینده مردم دشتستان در 
گفتگو  با جام جم:

عملیات کربالی 4 هیچگاه مظلومیت و
 شجاعت رزمندگان را فراموش نمی کند

2

حماسه و شجاعت،  پشت دیوار بتنی

سیالب در گناوه و دشتستان خسارات زیادی به بار آورد؛

4

ره 
کا

بان
 ش

در
م 

 ج
ام

 ج
گار

برن
 خ

ان
ژم

ر پ
نف

ض
 غ

س:
عک

   

2

: مدیر کل تامین اجتماعی استان بوشهر
 4 خدمت تامین اجتماعی  برای

 بیمه شدگان
3

شهــردار برازجان:

؛ ضعف ها و قوت ها سیل آذر
2

 ظرفیت های بندر  بوشهر
 پیش روی سرمایه گذار ایتالیایی

3

بوشهر

2

2

آگهی مزایده عمومی اموال غیر منقول )شماره مزایده مرجع:99/5(

توضیحاتمبلغ 5 % تضمین )ریال (نحوه فروشنوع ملکنوع کاربریاعیان )متر مربع(عرصه )متر مربع( قیمت پایه ) ریال(آدرس ملکپالک ثبتیردیف

1915/5697
 گناوه بلوارشهید رجایی کوچه هشتم پشت

 پمپ بنزین

6/407/000/000
 پس از کسر 20درصد

5/125/600/000
256/280/000نقدیساختمانمسکونی307166

تخلیه 
نشده

مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان بوشهر در نظر دارد تعدادی از 
اموال و امالک مازاد تملیکی خود را از طریق مزایده عمومی به شرح 
سامانه  از  بهره گیری  با  و  مزایده  اسناد  در  مندرج  با جزئیات  و  مذکور 
تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( با شماره مزایده 99/5 به 

صورت الکترونیکی به فروش برساند.
 

ضمنًارعایتمواردذیلالزامیمیباشد:
1 هزینه های مزایده شامل آگهی روزنامه،  هزینه کارشناسی دادگستری 

و کلیه هزینه های انتقال سند)دفترخانه اسناد رسمی، شهرداری،دارایی، 
مزایده برندگان  یا  برنده  عهده  به  و....(  امالک  و  اسناد  ثبت   اداره 

 می باشد.
2 تضمین شرکت در مزایده معادل5% قیمت پایه به صورت واریز 

بنام واحد مالی مدیریت   1600/111/10000/5 نقدی به حساب شمارۀ 
شعب بانک توسعه تعاون استان بوشهر معتبر می باشد.

تعاون  توسعه  بانک  مدیریت شعب  در  پیشنهادات  بازگشایی  3 محل 

استان بوشهر می باشد.
4 بانک در همه حال در رد یا قبول کلیه پیشنهادات خرید مختار است.

5 متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و هماهنگی جهت 

بازدید در ساعات اداری به مدیریت شعب استان به آدرس بوشهر، ضلع 
شرقی میدان امام خمینی )ره( مراجعه یا با شماره : 077-33543270 

تماس حاصل نمایند.
دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  از طریق  مزایده صرفاً  برگزاری   6

اسناد  دریافت  و  خرید  شامل  مزایده  فرآیند  مراحل  کلیه  و  می باشد 
تضمین  پرداخت  مربوطه(،  هزینه  وجود  )در صورت  سامانه  از  مزایده 
شرکت در مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکت ها، اعالم به 
این طریق  از  بستر سامانه  در  تحویل کاال  و  مزایده  واریز وجه  برنده، 

امکان  پذیر می باشد.
7 کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه 

و  بررسی  مشاهده،  قابل  مزایده،  سامانه  عمومی  اعالن  برد  در  فروش 
انتخاب می باشد.

8 عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت 

گواهی الکترونیکی )توکن( به آدرس بوشهر – ابتدای خیابان فرودگاه 
جنب نوشت افزار دهخدا – دفتر پیشخوان دولت عرب نیدی مراجعه یا 

با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir(  بخش "ثبت نام / پروفایل مزایده گر" موجود است.

شرح مختصری از امالک و مستغالت

 ضمنًا تخلیه امالک دارای متصرف بر عهده خریدار می باشد و بازدید از امالک الزامی است و ملک با وضعیت موجود واگذار می گردد.

روابط عمومی مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان بوشهر 

آشکار و پنهان سیل ویرانگر   

زمانانتشاردرسامانه:ساعت:10:00روزشنبهمورخ1399/09/29

یکشنبه روز 14:30 ساعت تا سامانه در انتشارآگهی زمان از بازدید: تاریخ
مورخ1399/10/14

آخرینمهلتدرجپیشنهادقیمتدرسامانه:ساعت14:30روزدوشنبهمورخ
1399/10/15

متقاضیانمیتواننداززمانانتشارآگهیدرسامانهتاساعت13روزدوشنبهمورخ
1399/10/15جهتدریافتاسنادمزایدهازطریقسامانۀستادایراناقدامنمایند.

زمانبازگشایی:ساعت9:00روزسهشنبهمورخ1399/10/16
زماناعالمبهبرنده:ساعت11:00روزسهشنبهمورخ1399/10/16

انعقادقراردادبابرندهمزایدهپسازاخذتاییدیهکمیسیونمعامالت،صورتمیپذیرد



مدیرکل مدیریت بحران استانداری:
300 میلیارد ریال برای بازتوانی کشاورزان استان اختصاص یافت

مدیـرکل مدیریـت بحران اسـتانداری بوشـهر از اختصـاص ۳۰۰ میلیارد ریـال برای 
بازتوانی کشـاورزان اسـتان بوشـهر خبر داد و گفت: قبال نیز طی سـه مرحله ۶۷۷ 

میلیـارد ریـال بـه این موضوع اختصـاص یافته بود.
بـه گـزارش جـام جـم جهانگیـر دهقانـی افـزود: بـا پیگیری هـای بـه عمـل آمـده 
از طریـق وزارت جهـاد کشـاورزی و سـازمان مدیریـت بحـران کشـور، ایـن مبلـغ 

بـه منظـور تأمیـن بـار مالـی بخشـودگی سـود، کارمـزد و جرائـم تسـهیالت بانکـی 
بهره بـرداران خسـارت دیـده بخـش کشـاورزی کـه سررسـید آنـان در بـازه زمانـی 
اول مهـر ۱۳۹۶ تـا پایـان سـال جـاری قرار دارد تخصیـص یافت. مدیرکل مدیریت 
بحـران اسـتانداری بوشـهر خاطرنشـان کـرد: ایـن اعتبـارات پـس از تصویـب در 
قـرار  از طریـق بانک هـای عامـل مـورد عمـل  کارگروه هـای شهرسـتانی مربوطـه 

خواهـد گرفـت.  وی بیـان کـرد: در مراحـل قبـل در مجمـوع ۶۷۷ میلیـارد ریـال طی 
سه مرحله از همین محل به استان تخصیص یافته بود که به طور کامل جذب 
شـد. دهقانـی اظهـار امیـدواری کـرد کـه با توجه به سـیل اخیر و در راسـتای جبران 
خسارات وارده و کمک به کشاورزان و دامداران، تخصیص و اعمال مبلغ مذکور 

کمـک شـایانی بـه بازتوانـی آسـیب دیـدگان بخـش کشـاورزی کنـد.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

پرونده 
ویژه

یادداشتیادداشت

؛ ضعف ها و قوت ها سیل آذر
و  دشتستان  آذر،   16
را  متفاوتی  روز  برازجان 
تجربه کردند و همانگونه 
که هواشناسی پیش بینی 
تاثیر  تحت  شهر  کرد 
شدید  بارشی  سامانه 
حدود  که  صبحگاهی 
2ساعت به طول انجامید 
که  طوری  به  گرفت.  قرار 
ایستگاه های هواشناسی 
شهر  در  را  بارش  میزان 

برازجان حدود 120 میلی متر ثبت کردند.
این میزان و تداوم بارش، باعث سرازیر شدن حجم 
سوی  به  رواناب ها  و  سطحی  آب های  از  وسیعی 
برازجان  محله های مختلف و معابر عمومی شهر 
شد که البته با تدابیر ستاد بحران شهرداری برازجان 
با  هماهنگی  نشست   3 طی  آن  وقوع  از  قبل  که 
حضور معاونان مدیریت شهری تشکیل و بر پایه 
آن، مجموعه اقدامات راهبردی و عملیاتی به صورت 
اورژانسی و البته برنامه ریزی شده در فرآیندی کامال 
انجام  پیشدستانه  صورت  به  شناسانه  آسیب 
شد و در نهایت مدیریت شهری در آزمون سخت 
سیالب اخیر، با وجود همه محدودیت ها و تنگناها 
با سربلندی موفق به کسب نمره قبولی شود. این 
درحالی است که در جریان سیل سال 91 که حدود 
میلیاردها  بر  افزون  داد  رخ  بارندگی  متر  میلی   116
شهری،  ساخت های  زیر  بر  خسارت  تومان 
متاسفانه با تلفات انسانی در شهر برازجان همراه 
سوگوار  واقعه  آن  جریان  در  خانواده هایی  و  شد 

عزیزانشان شدند.
این  از  صالبت  و  سالمت  با  عبور  تردید  بدون 
و  حضور  و  هدفگذاری  با  جز  نبود  میسر   بحران 
مدیریت  عناصر  عملیاتی  و  موثر  آفرینی  نقش 
شهری که به پشتوانه تجارب گذشته، خالصانه پای 
در عرصه عمل گذاشته و با خدمت رسانی مطلوب، 
تجربه لذت بخش زمستان برای شهروندان را رقم 

زدند.
دستیابی به این موفقیت در سایه تالش شبانه 
روزی همه مدیران و کارکنان شهرداری برازجان در 
یک ماه محقق شد. در همین راستا با به کارگیری 
بیش از12 دستگاه انواع خودروی سنگین و سبک 
استیجاری یا سازمانی، تمام دره های فصلی، آبروها 
در طول شهر برازجان الیرویی و دهانه های پل ها و 

معابر بازگشایی شد.
دیوارهای  طول  1500متر  از  بیش  احداث  صدالبته 
آباد،  حسین  آباد،  علی  آردو،  دره های  حفاظتی 
گرمسیری، فرهنگ شهر و خیابان مجاهد برازجانی 
مدیریت  راسخ  عزم  با  گذشته  سال   4 تا  در3  که 
از بروز  شهری ادامه پیدا کرد مزید بر علت شد تا 
اتفاقات ناگوار سیل 91 تا حد زیادی جلوگیری شود.
فعالیت های  ادامه  در  شهری  مدیریت  چند  هر 
عمرانی خود مصمم به اجرای تعهدات حرفه ای خود 
به شهروندان، مقید است اما تحقق همه مطالبات 
شهروندان در این حوزه با کمبود شدید اعتبارات 
مواجه است که ضرورت تخصیص اعتبار از منابع 
استانی و ملی بیش از پیش ضروری است. به طور 
و  ضروری  بخش های  اجرایی  عملیات  فقط  مثال، 
آردو،  دره های  حفاظتی  دیوار  تکمیل  دار  اولویت 
حسین آباد و علی آباد همراه با تعریض پل های در 
این رودخانه های فصلی، حدود 50 میلیارد  مسیر 
تومان اعتبار نیاز دارد. این در حالی است کل اعتبار 
رقمی  جاری  سال  در  برازجان  عمرانی  پروژه های 

حدود 40 میلیارد تومان است.
بر  افزون  برای اجرای این طرح های حفاظتی،  البته 
آب  سازمان  افزایی  هم  و  همراهی  نیازمند  اعتبار، 
و  حریم  تعیین  اصلی  متولی  عنوان  به  منطقه ای 
نقشه اجرایی است تا با توجه به پیش بینی اعتبار 
یا  آباد  علی  دره های  دیوارحفاظتی  احداث  الزم، 
کمال آباد به مرحله اجرا برسد و بتوانیم گام بلندی 
آنجایی که همیشه شهر  در این راستا برداریم.  از 
در  دشتستان  شهرستان  مرکز  عنوان  به  برازجان 
بحران های متعدد، معین نقاط شهری و روستاهای 
همجوار است به طوری که در تابستانی که پشت 
آتش سوزی که  سر گذاشتیم حدود 50 تا60 مورد 
خارج از محدوده شهر رخ داد ماشین های اطفای 

حریق شهرداری برازجان حضور فعاالنه داشتند.
شهری  مدیریت  همیشگی  مطالبات  از  یکی  لذا   
برازجان، تجهیز ناوگان موتوری آن به خودروهای 
با  متناسب  باال  مانور  قدرت  با  و  نجات  و  امداد 
در  صدمات  کنترل  و  طبیعی  تهدیدات  سطح 
انکارناپذیر  ضرورتی  دست،  این  از  بحران های 
باشیم.  آن  تحقق  شاهد  امیدواریم  که  است 
از این بارش بی سابقه به  هر چند شهر برازجان 
سالمت عبور کرد اما انتظار ما از شهروندان عزیز 
این است که با اجتناب از ساخت و ساز غیرمجاز 
تخلیه  از  پرهیز  نیز  و  فصلی  دره های  حریم  در 
نخاله های ساختمانی و زباله ها در مسیر و بستر 
رودخانه های فصلی، خدمت گزاران صدیق خود را 

در مدیریت شهری همراهی کنند.

ویرانگر   سیل  پنهان  و  آشکار 
در  که  بارندگی هایی 
از  وسیعی  سطح 
استان بوشهر رخ داد 
منجر به جاری شدن 
سابقه  کم  سیالب 
شهرستان های  در 
دشتستان  و  گناوه  
شد و خسارات زیادی 
و  تاسیسات  به  را 
زیرساخت های شهری 

آن چه که مدیران  و روستایی وارد کرد.بر اساس 
تعیین  متولی  که  استان  اجرایی  دستگاههای 
نموده  اعالم  بودند  سیل  این  خسارت های 
در  تومان   60میلیون  و  میلیارد   87 تاکنون  اند 
حوزه های کشاورزی، شبکه های آبرسانی و راه های 
ارتباطی خسارت وارده شده است .افزون بر این 
تعداد 1400واحد مسکونی در مناطق سیلزده دچار 

آسیب کلی و جزیی شده اند. 
این در حالی است میزان دقیق خسارت وارد شده 
سیلزده  مردم  خانگی  لوازم  و  اثاث  و  وسایل  به 
لوازم  احتساب  با  و  است  نشده  منتشر  تاکنون 
خانگی از بین رفته در جریان سیل به مراتب عدد 

خسارت بسیار بیشتر خواهد شد.
وقوع بارش سیل آسای باران علی رغم هشدار و 
یک  از  استان  هواشناسی  قبلی  بینی های  پیش 
سو غافلگیری مسئوالن و دستگاه های مربوطه را 
بار دیگر اثبات کرد و از سوی دیگر بی دفاع بودن 
شهرها و روستاها و عدم تاب آوری آنها در مقابله 
از  بیش  را  دست  این  از  بحران هایی  با  مواجه  و 

پیش نمایان ساخت.
نظرهای  اظهار  همه  در  اما  مهم  موضوع  این 
سیل  وقوع  از  بعد  که  امر  متولیان  و  مسئوالن 
جبران  برای  تالش  و  خرابی  حجم  بر  بیشتر 
مغفول  بود  شده  متمرکز  شده  وارد  خسارات 
که علل و عوامل وقوع  این نکته  و  مانده است 

این سیل ویرانگر چه بود؟
این  به  باید  امر  مسئوالن  و  مربوطه  مدیران 
با وجود  پرسش افکار عمومی پاسخ بدهند چرا 
و  هواشناسی  قبلی  اعالم های  و  هشدارهای 
پیش  در  به  بوشهر  استانداری  بحران  مدیریت 
و  فوری  اقدام  هیچگونه  آسا  سیل  بارش  بودن 
اورژانسی برای جلوگیری از وقوع این سیل انجام 
را با سهل  نشده است و در واقع فرصت طالیی 
انگاری و به نوعی بی تفاوتی از دست داده اند؟چرا 
کانون این بحران  ستاد بحران در دشتستان که 
صرف  با  نمی شد  آیا  نداد؟  جلسه  تشکیل  بود 
وارد  خسارت  برآورد  از  کمتر  مراتب  به  هزینه ای 
شهروندان  که  ویرانگر  سیل  این  وقوع  از  شده 
زیادی را بی خانمان کرد جلوگیری کرد؟ البته ذکر 
این نکته که با وجود بارش های بی سابقه که 16 
خ داد نمی توان انتظار  آذر ماه در کمتر از 2 ساعت ر
خ ندهد اما این موضوع  داشت که اصال اتفاقی ر
رافع مسئولیت، تعلل و سهل انگاری متولیان امر 

نیست. 
بحران های  و  حوادث  بوشهر  استان  واقع  در 
در  سیل  ناگوار  رویداد  مثل  بیشماری  طبیعی 
به  را  آذر امسال   سال های 65،91، 95 و سرانجام 
کرات را تجربه کرده است که دلیل آن هم بیشتر 
باشد  بارش ها  بی سابقه  حجم  از  ناشی  که  آن  از 
نبود  و  بودن  فرسوده  مدیریتی،  بحران  از  ناشی 
استانداردها در زیرساخت های شهری و روستایی، 
اقدام نکردن به موقع در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، 
سازهای  و  ساخت  با  انسان ها  تصرف  و  دخل 
رودخانه های  و  دره ها  بستر  و  حریم  در  غیرمجاز 

فصلی است.
آنچه که مسلم است می بایست در کوتاه مدت با 
تجدید نظر و اصالح ساختاری و کالبدی شهرهای 
در معرض آسیب و صد البته رفع موانع مدیریتی 
و هم افزایی دستگاه های اجرایی به تقویت تاب 
در  هم  و  شهر ها  در  هم  مسکونی  نقاط  آوری 
با شناسایی  درازمدت  در  و  اقدام نمود  روستاها 
خیز  سیل  شهرهای  پذیر  آسیب  نقاط  مطالعه  و 
ح جامعی  با تامین اعتبار الزم به دنبال تحقق طر
و  آبخیزداری  ح های  طر توسعه  و  اجرا  همچون 
آبخوان داری،  تجهیز یگان های عملیاتی و امدادی 
تجهیزات  و  وسایل  به  امدادی  سازمان های 
چابک  عملیاتی  قرارگاه  تشکیل  و  پیشرفته 
متناسب با سطح تهدیدات پیش رو و نیز اصالح 
مسیرهای  در  موجود  آبراهای  و  پل ها  ساختار 
ترانزیتی  و محورهای مواصالتی مثل جاده برازجان 
به شیراز و همچنین جاده برازجان به گناوه  باشیم 

که از بروز حوادث مشابه در آینده پیشگیری کرد.
مدیریتی  شکست های  از  که  مادامی  بنابراین    
درعرصه های  انسانی  غیرمتعارف  مداخالت  و 
طبیعی درس عبرت نگیریم و نخواهیم تجدید نظر 
واقعی در رفتارها و مناسبات اجتماعی و مدیریتی 
خواهد  پاشنه  همان  بر  در  باشیم  داشته  خود 
طبیعی  بالیای  گرفتار  گذشته  همچون  و  چرخید 

مصیبت بار و سرشار از فاجعه خواهیم بود.

علیرضا برازجانی

روزنامه نگار

محمدحسن 
محمدی

شهردار برازجان

دشتستان  در  باران  میلیمتر   ۱۶۰ ساعت   ۲ مدت  به  آذر   ۱۶
استان  بارندگی  میانگین  که  است  حالی  در  این  و  بارید 

بوشهر ساالنه بین ۲۵۵ تا ۲۶۰ میلیمتر است.
آبرسانی،  بخش های  به  سیل  تا  شد  باعث  موضوع  این 
شهری،  عمران  تاسیسات  مواصالتی،  راه های  برق رسانی، 
وحدتیه  به ویژه  مسکونی دشتستان  منازل  و  روستایی 

خسارت وارد کند که میزان خسارت برآورد شده است.
خ  ر وحدتیه  در  بارندگی  حجم  این  سال   30 از  بیش  وقتی 
ایجاد سیل می کند  به خود  این حجم خود  نداده، هر چند 
می شد.  انجام  وحدتیه  رودخانه  الیروبی  قبل  از  بود  الزم 
مردم حق دارند در این بحران ناراحت باشند چرا که زندگی 

آنان آسیب دیده و دچار خسارت شده است.
اول  ، معاون  از استان بوشهر نقاطی  در پی وقوع سیل در 
رسیدگی  برای  را  دستوراتی  تلفنی  تماس  در  جمهور  رئیس 

به آسیب دیدگان صادر کرد و رئیس دفتر رئیس جمهور در 
تماسی بر توسعه خدمات رسانی به مناطق سیل زده تاکید 

کرده است.
هالل  سوی  از  امدادی  کمک های  اولیه  خدمات رسانی  در 
به  کمک رسانی  افزایش  برای  که  انجام است  در حال  احمر 
مردم آسیب دیده در حوزه های مختلف معیشتی، دارویی، 
بوشهر  استان  احمر  هالل  به  بخش ها  دیگر  و  بهداشتی 

دستورات الزم داده شده است.
باید  هستند  کمبود  و  مشکل  دچار  مردم  که  زمانی  تا 
کمک رسانی و ارائه خدمات در نقاط سیل زده ادامه داشته 

باشد.
 در گام نخست،تشکیل پرونده ویژه خانه های آسیب دیده 
توسط بیمه ایران انجام شده و الزم است تا  خانه هایی که 
سریعا  خسارت ها  تا  پرونده  تشکیل  سریعا  هستند  بیمه 

پرداخت شود.
بازسازی  برای  تومان  میلیون   ۲۰۰  
پل ورودی سعدآباد تخصیص داده 

شده است ضمن این که  آزادسازی حریم رودخانه سعدآباد 
جلوگیری  مشکالت  بروز  از  تا  دارد  قرار  ویژه  توجه  مورد 
از سیل در استان به ویژه  شود. میزان خسارت های ناشی 
در  انشاءاهلل  و  است  شده  ابالغ  دولت  به  دشتستان  در 
بوشهر  استان  سیل  خسارت  جبران  برای  دولت  هیات 

تصمیم گیری می شود.
مستضعفان  بنیاد  گرفته  صورت  پیگیری های  با  همچنین 
برای بازسازی خانه های آسیب دیده از سیل، سیمان مورد 
میلیارد   10 که  است  حالی  در  این  و  شد  متقبل  را  آنها  نیاز 
سیل  از  دیدگان  آسیب  منازل  وسائل  خرید  برای  تومان 

استان بوشهر اختصاص داده است.

یادداشت

تالش برای جبران خسارت سیل

عبدالکریم گراوند

 استاندار بوشهر 

کردن   فروکش  از  بعد 
در   که  آذر    ۱۶ سیل 
دشتستان  شهرستان 
بیش  پیوست  وقوع  به 
کلیپ های  آسیب شد و  از همه شهر وحدتیه دچار 
همان  در  می داد  خبر  فاجعه  عمق  از  که  تصویری 
لحظات اولیه آغاز سیالب در شبکه های اجتماعی باز 

نشر   و دست به دست می شد.
گروه  اولین  از  مجلس  در  دشتستان  مردم  نماینده 
مسئوالنی بود که بالفاصله خود را به منطقه سیلزده 

رساند و از قسمت های سیلزده 
در  و  کرد  بازدید  شهر  این 

جریان خسارت ها قرار گرفت .گفتگوی جام جم با دکتر 
ابراهیم رضایی را در زیر می خوانید:

عملکرد مسئوالن و دستگاه های اجرایی و امدادی 
استان بوشهر در خصوص امدادرسانی به سیل زدگان 

را چگونه ارزیابی می کنید؟
ماجرای  به  راجع  استان  داخل  در  مسئوالن  عملکرد 
انتظار ما این بود  البته  ارزیابی می کنم  را خوب  سیل 
که در سطح ملی مسئوالن کشور بهتر و جدی تر وارد 
دستگاه ها  و  کشور  ملی  مسئوالن  عملکرد  شوند 
چندان مطلوب نبود با این حال در درون استان از همه 
ظرفیت ها برای بازگشت وضعیت  مناطق سیلزده به 
حالت عادی و کمک به مردم نسبتا از همه ظرفیت ها 

به خوبی استفاده شد.
 بعد از وقوع سیل از اولین مسئوالنی بودید  که 
به سرعت وارد شدید مشاهدات شما چه بود؟ آیا 
این حجم از خرابی ها و خسارت ها بیشتر به دلیل 
بارش بی سابقه باران بود یا سهل انگاری مسئوالن 

امر در اتخاذ تدابیر الزم؟
با  شدیم  وارد  زده  سیل  مناطق  به  ما  وقتی 
اعتراضات به حقی از مردم مواجه شدیم 
در کنار آن منازل مسکونی،  واحدهای 
شدت  به  کشاورزی  اراضی  و  تجاری 
آسیب دیده اند. در شهر وحدتیه 
روستای  سعدآباد،  شهر  و 
بویری، بخش آبپخش، بخش 
شبانکاره و در دالکی و برخی 
خصوص  به  دیگر  نقاط 
که  زیان هایی  و  ضرر 
به کسب و کار مردم 
و  بود  شده  وارد 

موجب تعطیلی کسب وکار آنها شده بود و همینطور 
شده  بی خانمان  که  افرادی  مختلف  بخش های  در 
بود.  کننده  متاثر  واقعا  سیل  این  واسطه  به  بودند 
اما به معنی  باران بود  کم سابقه  علت خرابی، بارش 
این نیست که نشود جلوی آن را گرفت حتما می شود 
جلوی آن را گرفت و البته سهل انگاری هم بوده و این 
سهل انگاری محدود به زمان حال نیست در دوره های 
مختلف متاسفانه تدبیر نشده و کارهایی که باید انجام 
و  نشده  رعایت  رودخانه  حریم  و  نشده  انجام  شود، 

بسیاری از مسائل دیگر...
پروژه هایی که باید اجرا می شد ولی اجرا نشد مثل سد 

دالکی به طور کامل و این ها منجر به وقوع سیل شد.
از  سیل  خسارات  جبران  برای  زیادی  وعده های   
سوی مسئوالن داده شد اما به روال بحران های این 
نشود  عملی  وعده ها  این  نگرانند  مردم  چنینی 

جنابعالی به عنوان نماینده مردم چه صحبتی دارید؟ 
و   می کنیم  دنبال  هم  ما  شد  داده  خوبی  وعده های   
تالش می کنیم  در کنار مسئوالن اجرایی.البته عملی 
به  است  اجرایی  مسئوالن  وظیفه  وعده ها  کردن 
خصوص در دولت ما هم به عنوان وکیل این مردم 
دنبال می کنیم که انشااهلل محقق  و جبران خسارت 

شود.
و سستی  رخداد  این  در  موجود  معایب  از  یکی   
سهل انگاری برخی از مسئوالن در انجام وظایف ذاتی و 
با  برخورد  انتظار  مردم  که  مهمی  مورد  بود  اورژانسی 

مسببان  این پدیده را دارند دیدگاه شما چیست؟ 
البته در ارتباط با وظایف ذاتی و اورژانسی اگر چه با چند 
گروه های مردمی، بسیجی،  با ورود  اما   ساعت تاخیر 
جهادی و هالل احمر و بقیه دستگاه ها آن مشکالت 

اولیه رفع شد.

 برای جلوگیری از وقوع حوادث این چنینی در آینده 
چه باید گرد؟

بستر  و  هست  اعتبارات  ضعف  اصلی  مساله 
رعایت  رودخانه ها  حریم  شود،  الیروبی  رودخانه ها 
در  سد  احداث  و  آبخیزداری  مثل  پروژه هایی  شود، 
اولویت قرار بگیرد که همه اینها نیازمند اعتبارات الزم 
است که ما پیگیری خواهیم کرد امیدواریم که بتوانیم 

با تامین اعتبار جلوی تکرار این حوادث را بگیریم.
جبران  که  است  این  مردم  نگرانی های  از  یکی 
خسارت به کندی پیش رود یا مشمول زمان شود و در 
واقع فراموش شوند و یا این که آسیب دیدگان واقعی 
که عمدتا از اقشار ضعیف هستند به حق واقعی خود 
نرسند نظر شما به عنوان نماینده مردم در مجلس 

چیست؟
دستگاه های  کنار  در  می کنیم  تالش  داریم  هم  ما 
که  اجرایی  دستگاه های  و  رسان  کمک  و  امدادی 
انشااهلل بتوانیم خصوصا به اقشار ضعیفی که از این 
حادثه آسیب دیده اند کمک شود. در مرکز رایزنی های 
ما شروع شده اما اجازه دهید تا حصول نتیجه اعالم 
نشود. بنده جلسه اخیر  در صحن علنی مجلس هم 
ع  راجع به این موضوع و لزوم جبران خسارت در اسر
وقت توضیح دادم و البته بهتر است که این سواالت 
از مسئول اجرایی پرسیده شود.  در جریان سیل سال 
۹۱ خسارتی معادل ۱۴ میلیارد تومان به زیرساخت های 

شهر برازجان که تاکنون جبران نشده است 
مورد  این  هم  دفعه  این  دارد  وجود  تضمینی  چه 

تکرار نشود؟ 
در رابطه با این که چه تضمینی هست که دوباره این 
حادثه تکرار نشود، واقعا تضمینی نیست ولی امیدوارم 

که این تجربه تلخ تکرار نشود.

مسئوالن وعده هایشان را عملی کنند
نماینده مردم دشتستان در گفتگو با جام جم:

محمد رضا  برازجانی

خبرنگار

  بارندگی شدیدی که 16 آذر بخش وسیعی از 
شهرستان های دشتستان و گناوه را در مرکز 
داد  قرار  تاثیر  تحت  بوشهر  استان  شمال  و 
موجب راه انداختن سیالب در این مناطق شد 
خسارات جانی و مالی زیادی بر جای گذاشت. در جریان این سیل، بخش 
زیادی از شهر وحدتیه به زیر آب رفت، جاده برازجان به گناوه در نقاطی مثل 
پل کلل و روستای میاندشت به زیر آب رفت و تردد در آن برای ساعاتی قطع 
شد، محور مواصالتی برازجان به شیراز حدفاصل روستای قراولخانه و راهدار 
دچار آبگرفتگی شد، برخی از خیابان های شهر برازجان به زیر آب رفت و به 
تعدادی از واحدهای مسکونی در روستای بویری بخش شبانکاره خسارت 

وارد شد. 
استان8میلیارد  آبرسانی  بخش  به  تا   شد  باعث  سیل  این  بر  افزون 
تومان، 50میلیارد و 530میلیون تومان به بخش کشاورزی استان بوشهر 
ع صیفی و  شامل1400هکتار از کشتزارهای گندم دیم و آبی، 1050هکتار از مزار
جالیز،732هکتار باغ، 120هزار مترمربع از ادوات گلخانه ها، 218 راس دام سبک 
و سنگین، 26میلیارد تومان به راه های دشتستان، 2 میلیارد و 330میلیون 
تومان به راه های گناوه خسارت و ضرر و زیان وارد شود. همچنین بنیاد 
مسکن استان بوشهر تعداد واحدهای خسارت دیده را 1400منزل اعالم کرد. 
متاسفانه به دلیل طغیان رودخانه های فصلی و ریزش کوه در بخش های 

مرکزی و بوشکان دشتستان 2 نفر جان خود را از دست دادند.
این در حالی است که استان بوشهر پیش از این بارش های منجر به سیل 
را در سال های 65،  91  و95 هم تجربه کرده و از این موضوع خسارت های 
فراوانی دیده است. سیل سال 65 عالوه بر خسارت های بیشمار، موجب 
مرگ 70 تا80نفر از هم استانی ها شد. در سیل سال 91 هم 6نفر به کام مرگ 

فرو رفتند.
اما برای بزرگ ترین استان بوشهر یعنی شهرستان دشتستان، آذر با رخدادها 
آذر91 وقوع سیل کم سابقه با 6قربانی  و حوادث تلخی گره خورده است. 
زیرساخت های  و  کشاورزی  تاسیسات  و  منازل  به  فراوان  خسارت های  و 
شهری رقم زده شد.آذر یک سال بعد زلزله 5و 9 دهم ریشتری که چندین 
دنبال  به  را  تجاری  و  مسکونی  واحدهای  زیادی  تعداد  تخریب  و  کشته 
داشت و سرانجام 16 آذر امسال که دوباره سر و کله هیوالی سیل در این 
شهرستان پیدا شد.   در شهرستان دشتستان تنها شهر برازجان نبود که 
به دلیل بارندگی ۳ ساعته روز یکشنبه سیلزده شد بلکه در شهر وحدتیه 
از بخش سعدآباد بارندگی به قسمت عمده این شهر آسیب وارد کرد و 
بنا به گفته محمد اسماعیل انصاری پور نائب رئیس شورای اسالمی شهر 
وحدتیه تمام شهر به زیر آب رفت به گونه ای که تعدادی از ساکنان از ترس 

غرق شدن و خطر جانی برای در امان ماندن از سیالب به پشت بام منزل 
خود رفتند.

تقریبا  ساعت  یک  حدود  تا  باران  اولیه  بارش  آغاز  زمان  از  می گوید:  وی 
تمام شهر وحدتیه بویژه محله های مرکزی شهر،خشم کهنه و محله غالم 
منازل  سقف  زیر  تا  شدید  آبگرفتگی  دچار  مزارعی  مجتهد  خیابان  و  آباد 
مسکونی شهروندان  و همه مال و اموال مردم به وسیله آب شسته و روانه 
رودخانه های فصلی شد. بنا به گفته عوامل اجرایی تعدادی از شهرداری های 
نقاط دچار سیل گرفتگی ، کمبود شدید ماشین آالت و تجهیزات استاندارد 
برای مقابله با بحران های طبیعی مثل ماشین شاسی بلند و سایر ادوات 
مهندسی از نیازمندی های فوری و اورژانسی است که الزم است برای تامین 

آن ها و به کارگیری در شرایط سخت چاره اساسی اندیشیده شود.
گزارش میدانی خبرنگار جام جم از مناطق سیلزده شهر وحدتیه دقیقا یک 
هفته بعد از وقوع سیل حاکی از آبگرفتگی شدید منازل و خانه های مردم 
بخصوص در حاشیه دره فصلی که در مرکز شهر قرار دارند به گونه ای که 
این واحدها تا زیر سقف به زیر آب رفته است و اهالی آنها فقط شانس این 
را داشته اند که هنگام طغیان رودخانه فصلی ،جان خود و فرزندان را بردارند 
و از خطر مرگ فرار کنند. تمام لوازم خانگی آنها از بین رفته است و در خیلی 

از جاها زمین نشست کرده و این خانه ها دیگر قابلیت سکونت را ندارند.

گروه های مختلف جهادی از بدو بروز حادثه به این شهر گسیل شده اند و 
در کنار سایر دستگاه ها مشغول امداد رسانی هستند اما حجم خرابی ها 
و مصایب بسیار بیشتر از خدمات ارائه شده است. تمام مردم سیلزده و 
خسارت دیده در گفتگو با خبرنگار جام جم از این نگران هستند که چند روز 
دیگر فراموش شوند و کسی به سراغشان نیاید.آنها می گویند تمام دارایی 
ما از بین رفته است و دیگر سرمایه ای برای جبران خسارت نداریم. مشکل 
نمی شود.  حل  روغن  بطری  یک  و  برنج  گونی  یک  و  چادر  تخته  یک  با  ما 

مسئوالن فکر اساسی به حال ما کنند.

جام جم از وضعیت مناطق سیل زده گزارش می دهد؛

غم سیالب را پایانی نیست

داریوش محبی
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،  پیش روی سرمایه گذار ایتالیایی ظرفیت های بندر  بوشهر
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  بهمراه  ایتالیایی  گذار  سرمایه 
استانداری بوشهر و جمعی از فعاالن حوزه اقتصادی، از ظرفیتهای بندر 

بوشهر بازدید کردند.
به گزارش جام جم به نقل از  روابط عمومی، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان 
بوشهر در جریان این بازدید  به تشریح برنامه ها و ظرفیت های دریایی 

ح توسعه بندر بوشهر  در مجتمع بندری نگین   و بندری  و همچنین طر
پرداخت.

با  ویژه   فرصت   یک  بوشهر  بندر  افزود:   ارجمندزاده  سیاوش 
و  داخلی  مختلف  بخش های  گذاری  سرمایه  برای  باال  پتانسیل های 
و  تسریع   در  را  خود  جانبه  همه  آمادگی  کل  اداره  این  و  است    خارجی 

تسهیل در روند هرگونه سرمایه گذاری در بنادر استان بوشهر را اعالم 
می دارد.

ج بندر و   در ادامه هیات بازدید کننده با حضور در بالکن طبقه هشتم بر
محوطه های عملیاتی از نزدیک از روند عملیات دریایی و بندری  در بندر 

بوشهر بازدید کردند.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

اجتماعی
اقتصادی

 4 خدمت تامین اجتماعی  برای
 بیمه شدگان

مدیر کل تامین اجتماعی استان بوشهر گفت:  
خدمت  دوران  احتساب  و  بیمه  حق  پرداخت 
سربازی به عنوان سابقه بیمه افراد و همچنین 
پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری کرونا به 

صورت کامال غیرحضوری انجام می شود.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی اداره 
شیرکوند   ، بوشهر استان  اجتماعی  تامین  کل 
ح ها  طر به  استان  اداری  شورای  جلسه   در 
هفته  این  در  که  سازمانی  جدید  خدمات  و 
هفته  در  گفت:  و  کرد  اشاره  شدند  رونمایی 
ح ۴ سرویس غیرحضوری جدید  ششم این طر
این سازمان به بهره برداری رسید  که از حیث 
از  و  برنامه  درصدی   ۴۳ تحقق  بیانگر  کمی 
و مراجعان  گستره مخاطبان  بابت  منظر وزنی 
بزرگ  ح  طر این  درصدی   ۲۸ پیشرفت  نشانگر 

میباشد . 
شیرکوند افزود: پرداخت حق بیمه و احتساب 
بیمه  سابقه  عنوان  به  سربازی  خدمت  دوان 
یکی از خدمات سازمان تأمین اجتماعی است 
می شود  ارائه  غیرحضوری  کامال  صورت  به  که 
این  دریافت  برای  افراد  مراجعه  به  نیازی  و 

خدمت نخواهد بود.
این  شدن  غیرحضوری  داشت:  بیان  وی 
از  اجتماعی  تأمین  شدگان  بیمه  به  خدمت 
وظیفه  نظام  سازمان  با  اطالعات  تبادل  طریق 
غیرحضوری  استفاده  شرط  و  شده  انجام 
خدمت  پایان  کارت  داشتن  خدمت  این  از 
اجتماعی  تامین  کل  مدیر  است.  هوشمند 
غیرحضوری  پرداخت  افزود:  بوشهر  استان 
دیگر  از  کرونا  بیماری  ایام  دستمزد  غرامت 
در  شده  رونمایی  غیرحضوری  سرویس های 
آن بیمه شدگانی که  هفته جاری است که طی 
دریافت  برای  شده اند  مبتال  کرونا  بیماری  به 
باید  منحصرا  بیماری  ایام  دستمزد  غرامت 
ثبت  غیرحضوری  خدمات  سامانه  طریق  از 
به  آنان  مراجعه  به  نیازی  و  کنند  درخواست 

شعب تأمین اجتماعی نیست.
تقویت  لزوم  بر  شده  انجام  تاکید  با  شیرکوند 
تحلیل  و  بررسی  پاسخگویی،  سامانه 
شرکای  توسط  که  ایراداتی  و  پیشنهادها 
اعالم   ۱۴۲۰ سامانه  در  همکاران  و  اجتماعی 
این  اجرای  کرد:  خاطرنشان  و  تاکید  می شود  
ح به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته  طر
تا با شناسایی گلوگاه های احتمالی، روانسازی 
فرایندها برای مخاطبان صورت گیرد و از تمام 
شدن  بهتر  چه  هر  برای  استانی  ظرفیت های 

ح ۳۰۷۰ استفاده شود. اجرای طر
از  که   ۳۰۷۰ ح  طر اساس  بر  ذکراست:  شایان 
اجتماعی  تأمین  سازمان  در  قبل  هفته   ۵
داشت  خواهد  ادامه  بهمن  تا  و  شده  آغاز 
در  جدید  غیرحضوری  خدمت  چند  هفته  هر 
درگاه  طریق  از  و  شده  رونمایی  سازمان  این 
خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی به نشانی 

eservices.tamin.ir در دسترس قرار می گیرد.

خبر

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

و  اراضی  ثبتی   وضعیت   تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   139860324008000386 شماره  رای  برابر 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شبانکاره تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای 
ابوذر خضری نژاد، فرزند محمد به شماره شناسنامه 605 صادره از دشتستان به شماره ملی 6109822175 
در ششدانگیکقطعهزمینمزروعیبهمساحت37729/52مترمربع،پالک1105فرعیاز7358
قریهدهداران واقعدربخشسهشبانکاره اصلی ازپالک7358/89 اصلیمفروزومجزیشده

سفلیخریداریازمالکرسمی محرزگردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیت

صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 15 /9 /99     -   تاریخ انتشار نوبت دوم :30 /9 /99   

شکراهلل سعادتی ، رئیس واحد ثبتی شبانکاره

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر

47 ساله است و می گوید فرزند شهید است. با مرحومه سهیال باقری که او هم خواهر 
یکی از شهدای روستای قلعه سفید است ازدواج می کند. 

راهدار  روستای  جوار  در  ماسه  و  شن  معادن  از  یکی  نگهبان  که  این  از  قبل  تا  وی 
ع و نخلستان ها بود و از طریق  دشتستان شود یعنی تا 45 روز قبل، مشغول کار در مزار
کشاورزی امرار معاش می کرد و رزق و روزی خود و همسر و فرزندانش را تامین می کرد تا 
این که 16 آذر از راه رسید. روزی سیاه در تقویم زندگی این خانواده ثبت شد چون سیل 

بی محابا همسرش را گرفت و فرزندانش را بی مادر کرد. 
آذر همسر خود را از دست داده است در  مصطفی شولیان اصل که در حادثه سیل 16 

گفتگویی با جام جم ماجرای آن روز سیاه را این گونه روایت می کند:
 کار شما در نزدیکی معدن است. دقیقا آنجا چه کار می کنید؟

شده  دپو  مصالح  از  نگهبانی  یعنی  بودم  کرده  پیدا  تازه  کاری  که  بود  روز   45 حدود 
آن روز هم   . از کارگاه های تولید شن و ماسه در نزدیکی روستای راهدار متعلق به یکی 
با دختر 2  که همسرم  کردم  کارم  را مهیای رفتن به محل   مثل همیشه صبح زود خود 

ساله ام همراهم شدند. 
 از روز سیل بگوئید. دقیقا چه اتفاقی افتاد؟

کانکس  به  وقتی  نبود.  کار  در  بارانی  و  بود  ابری  هوا  وقت  اول  صبح  یعنی  رفتن  موقع 
نگهبانی رسیدم پس از مدتی کوتاه سر و کله ابرها پیدا شد، به طوری که دیگر هوا رو به 

تاریکی رفت و لحظاتی بعد بارش شروع شد. 
 با شدت گرفتن باران سقف کانکس هم شروع کرد به چکه کردن. یک آن صدای مهیب 
شده  روانه  کانکس  سمت  به  زیادی  آب  دیدم  کردم  نگاه  خوب  شنیدم.  وحشتناکی  و 

را  خردسالم  دختر  بدهیم  نجات  را  جانمان  که  این  برای  بودیم  ترسیده  خیلی  است. 
برداشتم و به آب زدم و به طرف دیگر رودخانه رساندم.

آن لحظات چه  کانکس بود و مجبور شدید برگردید؟در  آن لحظه در   همسرتان در 
اتفاقی افتاد؟

وقتی برگشتم که همسرم را نجات بدهم هم جریان آب و هم ارتفاع آن زیاد تر شده بود 
اما دست در دست همسرم دوباره به آب زدیم تقریبا به وسط رودخانه که رسیدم متوجه 

شدم همسرم دیگر توان راه رفتن ندارد. 
در همین لحظه در آب سقوط کرد و آب او را با خودش برد و بخشی از لباسش در دستم 
جا ماند. باران هم شدیدتر شده بود. کاری از دستم بر نمی آمد ناچار شدم برگردم تا ببینم 

دخترم چه سرنوشتی پیدا کرده به سختی و از روی رد گریه پیدایش کردم.

ع این حادثه محیط کاری است همسر شما آن جا چه کار  با توجه به این که محل وقو
می کرد؟ 

همسرم مدتی بود دچار کسالت شده بود مجبور بود برای درمان خود دارو مصرف کند 
من هم برای این که در خانه تنها نباشد و بتوانم از او مراقبت کنم گاهی وقت ها او با 

خودم به محل کارم می بردم.
 اما آن روز ، حادثه در کمین بود. 

کوچک ترین  می دانستم  اگر  است.  انتظارمان  در  شومی  سرنوشت  که  این  از  بی خبر 
خطری جانش را تهدید می کند و مرا برای همیشه ترک می کند اصال راضی نمی شدم که 

بیاید اما چه کنم که تقدیر من اینگونه رقم خورد.
ع دیگری بود؟  دلیل این اتفاق ناگوار چه بود؟حجم زیاد آب یا موضو

است  کانکس  تر  طرف  آن  متر  چند  دقیقا  و  فصلی  رودخانه  مسیر  در  که  خاکی  سد 
شکست و آب پشت آن به سرعت به سمتمان می آمد.

بعد از این اتفاق چگونه و چه کسانی به کمک شما آمدند؟
از هم  از جریان افتاد یعنی حدود یک ساعت بعد تعدادی  آب  وقتی بارش قطع شد و 
محلی ها و نیروی انتظامی آمدند. وقتی از ماجرا مطلع شدند جستجو برای باخبر شدن از 

سرنوشت همسرم شروع شد.
 پیکر مرحومه کجا و کی پیدا شد؟

فکر کنم 8 یا 9 کیلومتر پایین تر از محل حادثه توانستیم جسد همسرم را پیدا کنیم. 
 چند فرزند دارید و هنگام این واقعه کجا بودند؟

۴فرزند دارم که سه تای آنها خانه بودند و دختر 2ساله ام هم روز حادثه همراه ما بود.

همسر یکی از قربانیان سیل دشتستان از روز حادثه می گوید؛

حادثه دلخـــراش در معدن

تعطیلی بسیاری از بنگاه ها و واحدهای تولیدی 
امروزه  تا  شده  موجب  اخیر  سال های  در 
نیروهای کار فعال در مشاغل پایدار برای گذران 

زندگی به مشاغل ناپایدار روی آورند. 
، توسعه کارآفرینی  ضرورت ایجاد اشتغال پایدار
و خلق فرصت های جدید شغلی امروز به یکی 
و  شده  مبدل  کشور  اساسی  دغدغه های   از 
خود  به  را  سیاستگذاران  و  برنامه سازان  نگاه 

معطوف کرده است. 
بیش از دو دهه است که کشورمان با معضل 
جذب  برای  الزم  زیرساخت های  نبود  بیکاری، 
رشته های  تناسب  عدم  و  کار  جویای  جوانان 
در  است،  مواجه  کار  بازار  نیازهای  با  تحصیلی 
موجود  مشاغل  پایدارسازی  و  حفظ  بین  این 
تالش هایی  کنار  در  تا  است  ضروری  امری  نیز 
که برای اشتغال کارجویان و کاهش بیکاری در 
کشور صورت می گیرد دوام و پایداری و صیانت از 
مشاغل موجود نیز در دستور کار قرار گیرد، اما 

اشتغال پایدار چیست و چه شاخصه هایی دارد؟
به طور حتم اشتغالی که مولد باشد، تولید به 
افزوده  ارزش  و  دهد  ارائه  کیفیت  با  و  صرفه 
داشته باشد در زمره اشتغال پایدار قرار می گیرد 
چرا که اگر تولید مقرون به صرفه باشد هر میزان 
شغلی که در آن ایجاد شود شغل پایدار خواهد 
بود؛ از سویی دیگر شغلی که منجر به کسب و 
کار و ارزش افزوده نشود شغلی ناپایدار است 
زیرا دوام و پایداری یک شغل است که می تواند 
مولود مشاغل دیگر باشد اما اشتغال ناپایدار 
در صورت گسترش تهدیدی برای اقتصاد شهر 

و کشور به شمار می رود.
هم اکنون در بسیاری از گرایش ها زمینه ایجاد 
اشتغال پایدار وجود دارد به عنوان مثال، صنایع 
کمترین  با  پایدار  شغل  ایجاد  از  بعد  از  دستی 
تولید ملی  بر  تمرکز  از لحاظ  نیز  و  اولیه  هزینه 
می رود،  شمار  به  مزیت  پر  و  توانمند  حوزه ای 
در  که  کشاورزی  و  دامداری  همچون  مشاغلی 

بیشتری  پایداری  از  می شود  ایجاد  روستاها 
نسبت به مشاغل شهری برخوردارند، طرح های 
دانش بنیان نیز در ایجاد مشاغل پایدار موثرند 
طرح های  مشاغل  درصد   80 که  نحوی  به 

دانش بنیان منجر به اشتغال پایدار می شود. 
و  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  همچنین 
توجه بخش دولتی به صنعت توریسم می تواند 
از  استفاده  و  نسبی  مزیت های  خلق  لحاظ  به 
به  و  باشد  توجه  قابل  جغرافیایی  مزیت های 
توسعه استان ها و ایجاد اشتغال پایدار و مولد 

کمک کند.
مشاغل  پایدارسازی  بحث  در  گذشته  آن  از 
نیازمند ایجاد بسترهای مناسب برای مشاغلی 
به  مربوط  مشخصه های  حداقل  که  هستیم 
مشاغل پایدار را دارا باشند، تحلیلگران اقتصادی 
شغل  یک  پایدارکردن  برای  که  باورند  این  بر 
از جمله  دست کم 15 مشخصه الزم است که 
آنها می توان به 1.درآمد کافی 2. تامین مواد اولیه  

3. تکنولوژی مناسب 4. مدت ماندگاری بیش 
کیفی  و  کمی  مستمر  5.توسعه  سال،  پنج  از 
6.نقدینگی و تامین مالی  7. تناسب شغل با 

تخصص و توانایی فرد اشاره کرد.
با افراد عضو گروه اقتصادی حول  در نشست 
مساله بیکاری و اثرات منفی ناشی از آن صحبت 
شد. بیکاری یکی از بزرگ ترین معضالتی است 
که توازن و تعادل جامعه را به هم می ریزد و باعث 
ایجاد بحران های متعدد در عرصه های اجتماعی، 

اقتصادی، روانی و سیاسی می شود. 
در جلسه عواملی مانند کمبود سرمایه، نداشتن 
مهارت کافی، مشارکت پایین نهادهای دولتی، 
مالی  توان  و  زنان  پایین  مشارکت  همچنین 
پایین خانوارها از ریشه های مهم شکل دهنده 
شناخته  بیکاری  و  مشاغل  ناپایداری  مساله 

شدند.
درگیران  از  اقتصادی  تیم  در  حاضر  افراد  اکثر 
مساله بیکاری هستند. اعضای تیم با همفکری 

با  مشارکت  و 
یکدیگر برای به 
رسیدن  نتیجه 

هدف خود که حل مساله بیکاری می باشد گام 
به گام قدم برمی دارند.

مواردی از اقدامات اقتصادی که از نظر اعضای 
گروه اقتصادی ظرفیت اجرا دارد شامل موارد زیر 

می باشد:
1. استعدادیابی برای افراد 

2.راه اندازی کارگاه خیاطی تولیدی پوشاک
برای  آموزشی  کمک  کالس های  اندازی  3.راه 

دانش آموزان
4.راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی در زمینه 

مشاغل خانگی
و  سنتی  غذایی  مواد  بندی  بسته  5.کارگاه 

غیرسنتی
6.تولیدات صنایع دستی

7.راه اندازی آشپزخانه غذاهای بومی.

یادداشت

  مشکالت مشاغل و معیشت ناپایدار  در جامعه

مریم حیاتی

  کارشناس 
اقتصادی دفتر 
تسهیل گری و 
توسعه محلی 

برازجان

طـی سـالیان اخیـر در مناطـق شـرقی شـهر برازجـان شـاهد افزایـش 
جمعیـت و تراکـم مناطـق مسـکونی بود ه ایـم. آن هـم در حالـی کـه 
توسـعه  زیرسـاخت های شـهری متناسـب با افزایش جمعیت این 

مناطـق صـورت نگرفتـه اسـت. 
را  اسـتاندارد  دسترسـی  مسـیرهای  احـداث  جـم  جـام  گـزارش  بـه 
می تـوان یکـی از اساسـی ترین زیرسـاخت های توسـعه ای دانسـت 
کـه میتوانـد زمینه سـاز اسـتقرار دیگـر امکانـات شـهری در چنیـن 

باشـد.  مناطقـی 
بـه  تصمیـم  برازجـان  شـهرداری   ، انتظـار سـال ها  از  پـس  و  حـاال 
اجـرای پـروژه ای گرفتـه کـه یکـی از خواسـته های مهـم اهالـی مناطـق 

اسـت. بـوده  لـرده  دالوران  بلـوار  شـرق  مسـکونی 
یـک  فـاز  متـری   ۳۲ گـذر  می گویـد:  بـاره  ایـن  در  برازجـان  شـهردار   
مردمـی  مطالبـه  میـزان  واسـطه   بـه  کـه  خمینـی)ره(  امـام  شـهرک 

می توانـد یکـی از پروژه هـای مهـم شـهری برازجـان در بخـش شـرقی 
برازجـان لقـب بگیرد با مسـاعدت همکاران ارجمندمان در شـورای 
اسـالمی شـهر در دسـتور کار قـرار گرفـت و پـس از طـی تشـریفات 

قانونـی وارد فـاز اجـرا شـد. 
کمـک  منطقـه  ایـن  جمعیـت  تراکـم  بـه  توجـه  بـا  پـروژه  ایـن 
قابل توجهـی بـه تسـهیل رفـت و آمـد شـهروندان عزیـز سـاکن ایـن 
محلـه خواهـد کـرد و بـه حـول و قـوه الهـی زمینه سـاز توسـعه ایـن 

بـود. خواهـد  شـهر  از  منطقـه 
محمدحسـن محمـدی بـا اشـاره بـه مشـخصات ایـن پـروژه  اضافـه 
، عـرض ۳۲ متـر و مسـاحت کل  می کنـد: ایـن گـذر بـه طـول ۶۵۰ متـر
 ۱۲۳۵۰ بـر  بالـغ  مسـاحتی  کـه   شـد  خواهـد  احـداث  مترمربـع   ۲۰۸۰۰

مترمربـع زیرسـازی و آسـفالت را شـامل می شـود.
وی  با قدردانی از  اعضای شـورای اسـالمی شـهر برازجان، همکاران 

حوزه هـای معاونـت عمرانـی، اجرایـی و مالی شـهرداری برازجـان ابراز 
امیـدواری کـرد اجـرای ایـن پـروژه بـا حداکثـر تـوان بـه اجـرا در آمـده، 

در کمتریـن زمـان ممکـن تقدیـم بـه شـهروندان عزیـز و سـاکنین 
ارجمنـد ایـن منطقـه شـود.

قطار توسعه به شرق برازجان رسید ؛

 گذر 32 متری امام خمینی )ره ( در فاز  اجرا

نوبت دومیک عکس یک خاطره

 تیم والیبال برازجان سال 1350خورشیدی

 قهرمان آموزشگاه های فرمانداری کل بوشهر

 ایسـتاده از راسـت آقایـان: عبدالحسـین خواجـه ئیـان، داور مسـابقه-علی 

آبـدر جـو- باقرمفـرد- عزیـزاهلل صمیمـی، مدیرفنـی تربیـت بدنـی برازجـان- 

نـژاد،  - احمـدی  پـرورش بوشـهر آمـوزش و  روابـط عمومـی  عصـاری، مدیـر 

محمـد  –شـحنه-  مقصـودی  حسـین  برازجـان  پـرورش  و  آمـوزش  رئیـس 

- علـی محمـد مقصـودی، مربـی تیـم برازجان.  صمیمـی – رسـتمی، داور کنـار

الـه  نعمـت  مصلـح-  اسـماعیل  کیانـی-  محمدرضـا  راسـت:  از  نشسـته 

انگالـی- عابدیـن خلیفـه. کازرونـی- محمـد 

استقبال مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس از عزیز اهلل صمیمی



w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r ضمیمه رایگان روزنامه در  استان بوشهر

  صاحب امتیاز :           
  سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  

 تحریریه شهرستانها:            ۰۲۱-۴۴۲۳۳۵۱۱

  سرپرست استان بوشهر: علیرضا برازجانی
 دفتر سرپرستی استان بوشهر :۰۷۷-۳۴۲۳۲۵۲۹          

 دورنگار :۳۴۲۳۰۷۳۰- ۰۷۷      
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فخر است براى من، فقیِر تو شدن  
از خویش گسستن و اسیِر تو شدن

طــــــــــوفان زده بالى قهرت بودن  
امام خمینی - رهیکتـــا هدِف کمـــــان و تیر تو شدن

عملیات کربالی 4 هیچگاه مظلومیت و شجاعت رزمندگان را فراموش نمی کند

حماسه و شجاعت،  پشت دیوار بتنی
4دی سال 65 یعنی 39 سال پیش عملیات کربالی 4 در جبهه 
طراحان  و  فرماندهان  که  عملیات  این  انجام  شد.  آغاز  جنوب 
از  اهداف  به  داشتند  جبهه ها  گره  در  گشایش  به  زیادی  امید 
پیش تعیین شده دست پیدا نکرد و عراق به مدد سامانه های 
اسالم  رزمندگان  پیشروی  از  توانست  غربی  دول  و  جاسوسی 
عملیات  این  بوشهر  استان  رزمندگان  برای  اما  کند.  جلوگیری 
زدن  رقم  با  که  است  نابی  دوستان  ملکوتی  پرواز  یادآور 
دفتر  بر  زرینی  برگ  شجاعت  و  رشادت  از  زیبایی  صحنه های 
پرافتخار استان بوشهر در دفاع مقدس افزودند. به مناسبت 
سالروز آن واقعه تاریخی و مقدس پای خاطرات یکی از یادگاران 
دالور آن روزها و از  پیشکسوتان جبهه و شهادت  برادر بسیجی 
مردان  این  شجاعت  و  مظلومیت  از   ، کشاورز اهلل  کرامت  حاج 

بی ادعا می شنویم:
فشرده  تمرینات  که  زیادی  مدت  از  بعد   ۶۵ دی  سوم   روز 
دعای  قرائت  مراسِم  داشتیم  عملیات  از  قبل  آماده سازی 
شد.  برگزار  خاصی  هیجان  و  شور  با  عاشورا  زیارت  و  توسل 
در  خداحافظی  و  وداع  با  همرزمانمان  با  دیدار  لحظات  آخرین 
آبادان گذشت.  اتاق محل استقرار نیروهای گردان تخریب در 
از پیش تعیین شده  سپس نیروها در گروه هایی مشخص و 

خود را برای آغاز عملیات آماده کردند۰
فرمانده  تشخیص  به  بنا  که  گروهی  اولین  غواصان  گروه 
با  مشورت  و  اسدی  احمد  شهید  سردار  یعنی  تخریب  واحد 
محور  کنند.  عمل  محور  سه  در  شد  قرار  دیگر  فرماندهان 
محمد  همراهی  و  اینجانب  مسئولیت  با  راست  سمت 
، محور وسط با هدایت  صمصامی)شهید( و حیدر خسروخاور
اکبر نظری و همراهی عباس شفاخواه)شهید( و امراله بارگاهی 
ریاضی  ابوالحسن  زیر نظر سید  و سرانجام محور سمت چپ 
موسوی  سیدمحمدرضا  و  طاهری  علی  همراهی  و  )شهید( 
از  مجدد  خداحافظی  و  وداع  مراسم  از  بعد  شدند.  توجیه 
دوستان، شهید اسدی ما را تحویل جانشین گردان )غواصی( 

مالک که شهید مجید بشکوه بود دادند۰

بود  دوشم  روی  دستش  که  حالی  در  را  ای  جمله  اولین  هنوز 
گفت: »اگرشما امشب کار خود را بخوبی انجام دهید برای استان 
از توجیه مجدد به  آفرینیم.« در خاطرم هست. بعد  افتخار می 
سوی محورتعیین شده حرکت نمودیم. با طی مسافتی طوالنی 
به انتهای نهری رسیدیم که یک سر آن به رود اروند وصل می شد. 
در این نقطه، گروه انفجار به سرپرستی برادر سعید بهروزی در 
انتظار عبور غواص ها از اروند بودند تا با شروع درگیری، موانع را 
با انفجار منهدم و مسیر حرکت قایق های نیروهای گردان رزمی 
درنهر و تانک ها در نخلستان ها را بازگشایی کنند.  لحظه ورود 
به اروند، از زیر قرآن رد شدیم و توسط جوان روحانی با چند عدد 
خرما پذیرایی مختصری شدیم. فرمانده دسته غواص ها با دیدن 
تجهیزات زیادی که همراهمان بود برای اطمینان خاطرش دست 
در  دست غواصان، چندمتری در آب همراهی مان کرد. بنده هم 
به اتفاق فرمانده دسته، مسئول اطالعات و عملیات محور سه 
نفری درجلو و سایر نیروها به ستون 2، دست دردست هم با 
اروند  وحشی  رودخانه  خروشان  امواج  به  دل  خاصی  آرامش 

سپردیم.
تیراندازی بود.  گرفته  فرا  ترسناک  سکوتی  مد  حداکثر  با   اروند 
 بی هدف و کور عراقی ها لحظه ای قطع نمی شد. نیم ساعت بعد 
خاردار  سیم های  اقسام  و  انواع  با  که  رسیدیم  نیزار  و  بیشه  به 
(غیر قابل  رشته ای و حلقوی یا توپی، خورشیدی ها )هشت پر

نفوذ به نظر می رسید.
 

متوجه  انداخت.  نما  قطب  به  نگاهی  محور  اطالعات  مسئول 
شدیم شدت جریان آب باعث شده با نقطه و محل نفوذ ۷۰  تا 
۸۰ متر فاصله گرفته ایم ناچار شدیم در حاشیه و کنار نیزارها به 
آرامی حرکت کنیم تا به شاخص )تکه پارچه گره زده( محل نفوذ 

( برسیم. در محور)معبر
 در نقطه رهایی، فین های غواصی را درآورده و به خورشیدی ها 
صادر  عملیات  فرمان  و  دستور  تا  ماندیم  منتظر  کردیم  آویزان 
شود. فاصله چندانی با خط عراقی ها نداشتیم. صدای صحبت 
با  می شد.  شنیده  راحتی  به  اروند  سکوت  در  آنها  خنده های  و 
شروع درگیری  نیروهای ایرانی در محور شمالی با عراقی ها، خط 
عراقی ها که پیش روی ما بود هم بی هدف شروع به تیراندازی 

کردند.
مسئول اطالعات محور به من گفت: کشاورز شروع کن. ما هم 
با توسل و استمداد از ائمه اطهار)ع( با سیم ُبر شروع به بریدن 
و باز کردن معبر که توسط سیم های خاردار رشته ای و حلقوی 

)توپی( چندالیه و با ارتفاع زیاد مسدود کرده بودند کردیم.
اتصال  محل  تا  شدیم  مجبور  معبر  کامل  کردن  باز  برای   
خورشیدی ها را که با میلگرد به هم متصل شده بودند با مواد 
منفجره حلقوی ربع پوندT.N.T  منفجر کنیم که از شدت انفجار 
آنها، ضربات محکمی هم نصیب خودمان می شد. با کمک دیگر 

غواص ها سیم های بریده شده را کنار زدیم.
ایرانی  ایرانی  و فریادهای  بودند  عراقی ها متوجه حضورما شده 
را نمی دانستند.  اما به طور دقیق نقطه نفوذ ما  بلند شد.  آنها 
قرارداده  زیرآتش  تیراندازی  و  نارنجک  پرتاب  با  را  منطقه  تمام 

بودند.
.کار به سختی پیش می رفت   کرده بودم  را تحمل  زیادی  فشار 
وقتی  بیاید  کمکم  به  که  زدم  صدا  را  صمصامی  محمد  شهید  
رسید بالفاصله مقداری آب در دهانش کرد و پاشید بیرون و با 
تبسم گفت »پیش سوز شیش پیش سوز« دو نفری شروع به 
بازکردن معبر نمودیم به دیوار بتنی نزدیک می شدیم و عراقی ها 
هم سراسیمه با تیربار منطقه را به رگبار بسته بودند. لوِل تیربار 
بودند.  نشده  ما  معبر  متوجه  هنوز  می کرد  کار  چرخشی  که 
هرازگاهی که لول تیربار به سمت ستون ما می چرخید چند نفری 
محمد  صدای  که  بود   شدن  باز  حال  در  معبر  می خوردند.  تیر 

درآمد گفت مو )من( زخمی شدم. 
از آنجایی که قبل از آغاز عملیات شهید اسدی به ما گفته بود 
به محض این که معبر باز شد و به دیوار بتنی رسیدید با اولین 
قایقی که نیروی های رزمی گردان را  آوردند برگردید ولی اوضاع و 
شرایط کاماًل تغییر کرد و معادالت فرماندهان بهم خورد بنابراین 

تصمیم گرفتم که در کنار غواص ها بمانم. 
 

سمت  از  بودیم  رسیده  عراقی  نیروهای  قدمی  چند  به  دیگر 
حال  در  تیرباری  چپ  سمت  از  و  ۲۳میلیمتری  توپ  راست 
 محمد صمصامی و یکی 

ً
تیراندازی به سمت ما بودند که مجددا

دیگر از غواص ها که در کنارش بود تیر خوردند. یکی از غواص ها  
از دیوار بتنی باال رفت من هم بعد از او باال رفتم. چیزی نگذشت 
که تیرخورد و در سمت عراقی ها افتاد وقتی باالی سرش رسیدم 
نفس های آخرش بود. کاری نمی توانستم برایش کنم. به ناچار 

رهایش کردم و سراسیمه به پشت نیروهای عراقی رفتم.
 ازسرنوشت نیروهای ایرانی خبری نداشتم دریک جوی کوچک 
ایدیهم  بین  من  ))وجعلنا  آیه  خواندن  مشغول  کشیدم  دراز 
 و...((شدم. تا این که لحظه ای صدایی به گوشم رسید که به 

ً
سدا

فارسی گفت: یاحسین! قایق ها نرسیدند.متوجه نشدم که صدا 
حرکت  صدای  کشیدم.   دراز  دوباره  امید  نا  است  طرف  ازکدام 
نیروها با تجهیزات نظامی به گوشم رسید. نگاه کردم  بیش از 
خط  نیروهای  کمک  به  دوم  ازخط  عراقی  نیروهای  گروهان  یک 

اول می آمدند. 
دوباره پنهان شدم تا ازکنارم ردشدند .به غواصی که  تیرخورده 
بود و به سمت خودشان افتاده بود رسیدند و با صدای ایرانی 
ایرانی او را آماج انواع گلوله قرار دادند. فرمانده آنها، نیروهایش 
آنها را توجیه و تقسیم کار می کرد. را دور هم جمع کرد. داشت 
آوردم به علت سرمای شدید توان  در این فرصت نارنجکی در 
کشیدن ضامن نارنجک را با دست نداشتم با دهان ضامن را 
کشیدم و نارنجک را پرتاب کردم. صدای ناله و فریادشان بلند 
شد. نیروهای مستقر در سنگر روی دیوار و مابقی متوجه حضور 
۲۳میلیمتری  توپ  با  شدند.  سرشان  پشت  به  ایرانی  نیروی 
فاصله  در  دیگری  از  پس  یکی  تیرها  کردند  تیراندازی  به  شروع 
لحظه  آن  ِجزِجز  صدای  و  می رفت  فرو  ِگل  در  من  با  میلیمتری 
یک  بعد  ای  لحظه  خواندم.  را  اشهدم  است.  گوشم  در  هنوز 
نفر به عربی گفت: کافی کافی کافی. مجالی پیدا شد چند متری 
عقب تر رفتم تا فاصله بیشتری پیداکنم.  منتظرآمدن نیروهای 
غواص ها  از  خبری  نبود.  آنها  از  خبری  هیچ  بودم.  رزمی  گردان 
سمت  در  که  نهری  و  بتنی  دیوار  سمت  به  بار  نبود.چند  هم 
نبود. عراقی ها در حال بازگشت  راه  رفتم.  بود   جنوب محور ما 
 گشت زنی و تیراندازی به جلو بودند. دوباره در کانال آبی کوچکی 
دراز کشیدم. 7 تا ۸ نفر عراقی به سمت من آمدند. با این حجم 
آتشی که به صورت تیرتراش پشت سر خودشان فرود می آمد 

بعید بود جنبنده ای زنده بماند.
شهادتین خود را خواندم. با شیوه و روش قبلی، ضامن نارنجک 
را کشیدم. نمی توانستم انگشِت دستان خود را باز و بسته کنم 
نارنجک را بین پاهای خود محکم فشار دادم  تا اهرم نارنجک 
من  متوجه  کردم.  استتار  اطرافم  نی های  و  بیشه  با  نشود.  باز 

نشدند. چند متری که  فاصله گرفتند.
سمت  به   شدند.  واصل  درک  به  همگی  انداختم  را  نارنجک   
نیروی  چند  دیدن  با  دوباره  ولی  کردم  حرکت  دیگر  نقطه ای 

عراقی  منصرف شدم و برگشتم به مسیر قبلی.40 متر 
یا 50 متری دیوار بتنی رسیدم )عقب و پشِت نیروهای 
از چندین مرحله حرکت، حضور نیروهای  عراقی(. بعد 

و  خوابیدم  کوچکی  جوی  در  دوباره  شدند.  راهم  سد  عراقی  
تصمیم گرفتم خودم را تسلیم کنم. اما می دانستم  

در این شرایط رحم نمی کنند پشیمان شدم 
تصمیم گرفتم صبح خودم را تسلیم کنم و 

منتظر طلوع آفتاب ماندم.
 هوا هنوز روشن نشده بود که متوجه شدم سه 

کردم.  استتار  دوباره  می آیند.  طرفم  به  عراقی  نفر 
به  کاری  گرفتم  تصمیم  نداشتم.  نارنجکی  دیگر 

آنها نداشته باشم تا روز شود وخودم را تسلیم کنم. باالی سرم 
رسیدند یکی از آنها هیکل تنومندی داشت تا مرا دید با صدای 
کرد مرده ام. دستم  بلندگفت: هذا هذا هذا. خیال  و  نخراشته 
را  کنارم. چشمانم  افتاد  زانو  با هر دو  را روی ماشه فشار دادم 
بستم و گفتم همه چیز تمام شد اما خبری نشد چشم باز کردم 
دیدم خبری از دو نفر دیگر نیست.   با عجله و شتاب و از روی 
زانو از مسیری که اینها آمدند رفتم به سمت دیوار بتنی، صحنه 

دلخراشی بود. غواص شهید شده بود جنازه اش به خاطر  آتش 
زیاد و سوختن تنه های نخل اطرافش برشته شده بود. دلم به 
حالش سوخت. اما چاره ای نبود. باالی دیوار بتنی رفتم 2 نفر 

. آب جزر  پشت تیربار در حال تیراندازی بودند. پریدم پایین دیوار
شده بود. غواص زخمی به دیوار تکیه زده بود درخواست کمک 
کرد اما به خاطر تیر بار روی دیوار کمکی از دستم بر نمی آمد. به 
پیدا  سرنوشتی  چه  نمی دانستم  بودم.  صمصامی  محمد  فکر 

کرده بود.
پیکر مطهر دو غواص شهید روی سیم های خاردار آویزان بودند 
اما صورت و سیمای آن ها برایم قابل تشخیص نبود ولی با توجه 
به محل مجروح شدن محمد مطمئن بودم که یکی از پیکرها 
صمصامی  محمد  سرافراز  شهید  دالور  چی  تخریب  به  مربوط 

است.
ولی شرایط نامساعد، بد)هوشیاری و آمادگی عراقی ها( و تنهایی 
آنها را رها کنم و در مسیر معبری که خودمان باز  سبب شد تا 
تا  دو  به  موانع.  انتهای  به  رسیدم  تا  کردم  حرکت  بودیم  کرده 
دیگری  و  خاور  خسرو  حیدر  آنها  از  یکی  رسیدم.  غواص ها  از 
رزمی  گردان  نیروهای  تا  بودند  بودند. مانده  اطالعات  بچه های 
راهنمایی کنند. ماجرا را خیلی کوتاه و مختصر به آنها گفتم . فیِن 
فروکش  اروند  آب  اما  برگشتیم  عقب  به  برداشتیم  را  غواصی 
کردیم  حرکت  خیز  سینه  صورت  به  باتالق ها  روی  از  بود.  کرده 
بود به ساحل خودمان  با هر سختی   اروند.   آب  به  تارسیدیم 
رسیدیم.  وارد نخلستان شدیم که گلوله تانکی به تنه درخت 
خرما)نخل( برخورد کرد. از قدرت انفجار آن به زمین افتادم چند 
دقیقه ای بعد بلند شده و وارد جاده خاکی شدم در حال پیاده 

روی بودم که لندکروزی ایستاد سوار شدم.
تعدادی غواص مجروح هم عقب آن بود مسیر را ادامه دادیم. 
به محض این که رسیدیم به محل استقرار نیروهای اطالعات و 
تخریب، سروکله هواپیماهای عراقی پیدا شد به شدت منطقه 
را بمباران کردند. دستور جابجایی صادر شد بالفاصله به سوی 
تخریب  واحد  مختص  که  ساختمانی  در  افتادیم   راه  به  آبادان 
و  مفرط  خستگی  از  شدم  ملحق  چی  تخریب  دوستان  به  بود 
بی  خوابی دراز کشیدم که لحظه ای متوجه شدم یکی از همرزمان 
ِگل های خشک سر و صورتم را پاک می کند چشم باز کردم برادر 

حاج عباس دهقان بود.
دوستان  و  یاران  بودم  گذاشته  سر  پشت  را  سختی  شب 
از دست داده بودم و من جامانده قافله عشاق حیران  زیادی 
از  تعدادی  داشتم.  عجیبی  غربت  احساس  بودم.  سرگردان  و 
یاد  به  گرفتیم  بغل  در  را  همدیگر  بودند  برگشته  همرزمانمان 
آنها اشک هایمان جاری شد. ظهر همان روز برای دور ماندن از 

بمباران دوباره به مقر تخریب در منطقه مارد برگشتیم۰
دالور  چی های  تخریب  و  غواص  مظلوم  شهدای  روح  »شادی 
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