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جام جم درباره لزوم حمایت از  پیام رسان های داخلی گزارش
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شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 

مدیرکل تبلیغات اسالمی
:  بوشهر

یکی از نسل بی تکرار

مدیر حوزه های علمیه استان 
بوشهر:

هدر رفت بودجه؛  موازی 
کاری در عرصه تبلیغ 

اجرای 1795 برنامه ویژه 
غدیر 

 دوم مرداد ۱۳۹۹ قلب مهربان مردی از تپش افتاد که سینه اش گنجینه 
از  و  بود  )ع(  بیت  اهل  سوگ  در  محلی  نوحه های  و  ،آوازها  اشعار

میراث های معنوی و مذهبی شهرستان دشتی محسوب می شد.
با  که شاعری خوش قریحه، مداحی  گزارش جام جم مال حاج احمد حاجی زاده  به 
معرفت و از افاضل زمان بود در تاریخ اول مهر سال۱۳۱7شمسی پا به عرصه وجود 
گذشت و پس از عمری خدمت در محافل و مجالس اهل بیت عصمت و طهارت 
که مشتمل  االدب در پیشگاه شوذب  کرد. تحفه  ترک  را  فانی  دار  در 82 سالگی 
آثار منتشر نشده این چهره  بر نسخه های روضه خوانی است و دیوان اشعار از 

ماندگار دیار عالم خیز دشتی است.
او شاعری خود ساخته اما خوش ذوق، خوش فهم، عالی همت و صاحب اراده بود 

ودر زندگی اش صاحب روش و از نظمی مرغوب برخوردار بود. 
در دیدارهای مکرری که به حضورش مفتخر می شدم جرعه نوش بزم سخندانی 
اش می گشتم و از بیان سلیس و زبان شیرینش بهره می بردم. ایشان بحاث، مزاح، 

نمکین و خوش محاوره در نهایت جذبگی بود.

 ستاره درخشان منظومه فرهنگ آیینی دشتی
خ در نقاب خاک کشید پایگاه مقاومت بسیج اباعبداهلل الحسین )ع( ر

ل طاها برازجان گروه سرود آ
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کارکردهای اسالم است ساخت دنیا و اجتماع از 
تحادیه انجمن اسالمی استان: مسئول ا

3 ویژه ها

شمیم معطر مهدوی 
در مراکز درمانی

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری بوشهر اعالم کرد؛
آذین بندی بوشهر در جشن غدیر
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مدیرکل تبلیغات اسالمی بوشهر خبر داد؛

اجرای 1795 برنامه ویژه غدیر 

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان بوشهر گفت: هزار و 2۰۰ هیئت مذهبی استان 
آماده برگزاری مراسم ماه محرم با رعایت دستورالعمل های بهداشتی هستند.

ستاد  نشست  در  سروستانی«  عبدالرضا  »حجت االسالم  جام جم  گزارش  به 
مبارزه با کرونای استان با اعالم آمادگی برای برگزاری مراسم ایام ماه محرم در 

نقاط مختلف استان بیان کرد: هیئت های مذهبی با حفظ ضوابط  بهداشتی 
و هدایت نذورات به سمت کمک مومنانه عزاداری سیدالشهدا را متناسب با 
شرایط روز اقامه می کنند و برای برگزاری مراسم ایام ماه محرم الزم است کارگروه 
مشترکی با حضور دستگاه های ذیربط تشکیل شود.  وی با بیان این که رعایت 

ضوابط بهداشتی در جهت حفظ سالمت عزاداران مهم است، حفظ سالمتی 
مردم را در اولویت برنامه ها دانست و تاکید کرد: در راستای شناساندن راه و 
روش امام حسین )ع( به جامعه هدف نباید از هیچ کوششی فروگذاری شود 

که ماه محرم بهترین وقت برای تحقق این مهم است. 

دوشنبه  20 مرداد  1399   شماره 5727

2
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

آمادگی 1200 هیئت مذهبی بوشهر برای محرم

اقتصادی
 اجتماعی

به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک والیت و امامت و همچنین فرارسیدن اعیاد قربان و غدیر خم، 
میادین، بولوارها، معابر و نوار ساحلی بندر بوشهر آذین بندی شد. 

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر در گفتگو با جام جم با اشاره به 
این که اعیاد قربان و غدیر و همچنین دهه امامت و والیت از مهم ترین  اعیاد مسلمانان به شمار 
مبارک،  دهه  این  گرامیداشت  به منظور  بوشهر  شهرداری  فرهنگی  سازمان  کرد:  تاکید  می آیند، 
آذین بندی حداکثری شهر را در دستور کار قرار داده و این روزها معابر شهر رنگ و بوی این اعیاد 

را به خود گرفته است.
 »احمد بارگاهی« با تاکید بر این که سازمان فرهنگی شهرداری با همکاری نهادهای فرهنگی - مذهبی 
برنامه های ویژه ای را برای این هفته در نظر گرفته است، افزود: برگزاری جشنواره شعر با موضوع 
غدیر خم با همکاری بسیج هنرمندان استان، برگزاری جشن غدیر با حفظ فاصله گذاری اجتماعی 
و پخش از صدا و سیمای مرکز استان، برگزاری مسابقه با موضوع خطبه غدیر خم، ساخت سرود 
آسمان  کاروان شادی، نورافشانی  راه اندازی   ، با موضوع غدیر خم، اطعام نیازمندان در روز غدیر

بوشهر، ساخت المان های حجمی با موضوع غدیر و نصب در میادین شهر و... با همکاری بنیاد 
بین المللی غدیر استان و شهرستان بوشهر و سپاه امام صادق )ع( از جمله برنامه های سازمان 

فرهنگی شهرداری بوشهر برای گرامیداشت این دهه مبارک است.
به گفته وی، همچنین از طریق فرهنگسراهای زیرمجموعه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری بندر بوشهر در محالت ریشهر و عالی آباد، ویژه برنامه هایی را به منظور برگزاری در محالت 

کم برخوردار ویژه کودکان و خانواده ها در نظر گرفته شده است که در این دهه برگزار می شود.
بارگاهی در پایان با دعوت از هنرمندان عزیز بوشهری برای مشارکت در برنامه ها و جشنواره های 
سازمان فرهنگی در حوزه های موسیقی، شعر و... تاکید کرد: جشنواره های مختلفی در هفته های 
منظور  به  و...  محلی  موسیقی  موسیقی،  و  شعر  خصوصا  هنری  مختلف  حوزه های  در  اخیر 
استعدادیابی هنرمندان جوان و تجلیل از بزرگان این هنرها در حال برگزاری است که امیدواریم با 
حضور و مشارکت هنرمندان، منجر به ارتباط هرچه بیشتر این عزیزان با مردم هنردوست بوشهر 

شود.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری بوشهر اعالم کرد؛

آذین بندی بوشهر در جشن غدیر در  فرهنگی  برنامه   170 اجرای 
نواحی مقاومت 

مسئول سازمان اردویی، راهیان نور و گردشگری 
سپاه امام صادق )ع( گفت: همه ساله در راستای 
گسترش فرهنگ امامت و والیت، نمایش میدانی 
دهه  شاخص  برنامه  عنوان  به  غدیرخم  واقعه 
برگزار می  شد  امامت و والیت در سراسر استان 
که امسال به علت شیوع ویروس منحوس کرونا 
و ممنوعیت تجمعات، این برنامه مهم و محوری 
آن  جای  به  و  نمی شود  برگزار  بوشهر  استان  در 

برنامه های متنوع فرهنگی دیگری برگزار می  شود.
به گزارش جام جم سرهنگ عبدالهادی سبحانی خواه 
اظهار کرد: امسال بالغ بر 170 برنامه فرهنگی توسط 
بسیج  اقشاری  سازمان  های  و  مقاومت  نواحی 
برگزار  المللی غدیر استان  بنیاد بین  با مشارکت 
برنامه ها در قالب دفترچه  این  که همه  می  شود 
شده  تدوین  و  تهیه  غدیر  برنامه  های  روزشمار 
است.این مقام مسئول افزود: انجام قربانی برای 
نابودی ویروس منحوس کرونا، برگزاری رزمایش 
ادارات،  تمامی  تزئین سردر  و  کمک  های مؤمنانه 
برنامه های مهمی  از جمله  نهادها و فروشگاه ها 
استان  سراسر  در  دهه  این  در  است  قرار  که  است 
بوشهر برگزار شود. مسئول سازمان اردویی، راهیان 
نور و گردشگری سپاه امام صادق علیه السالم استان 
مسئولیتی  غدیر  کرد:  تصریح  پایان  در  بوشهر 
همگانی است که هیچ کس حق ندارد در برابر آن 
همه  است  الزم  بلکه  باشد  تفاوت  بی  و  ساکت 
به  را  پیام غدیر  قرآن،  و  اکرم )ص(  پیامبر  پیروان 
مردم عصر خود برسانند زیرا رسول گرامی اسالم 

)ص( بر این مساله تأکید کرده است.

خبر

حجت االسالم سروستانی، مدیر کل تبلیغات اسالمی بوشهر با تبریک دهه امامت 
و والیت از اجرای 1795 برنامه ویژه غدیر و دهه امامت و والیت در استان بوشهر به 

همت اداره کل تبلیغات اسالمی خبر داد.
 ، بوشهر اسالمی  تبلیغات  کل  اداره  عمومی  روابط  از   نقل  به  جم  جام  گزارش  به 
امامت  دهه  ایام  رسیدن  فرا  تبریک  ضمن  سروستانی،  عبدالرضا  حجت االسالم 
و والیت فعالیت های  امامت  ایام دهه  در  اظهار داشت:  و عید غدیر خم  و والیت 
فرهنگی گسترده ای به همت اداره کل تبلیغات اسالمی و مؤسسات و مراکز وابسته 

در سطح استان در حال برگزاری است.
 مدیرکل تبلیغات اسالمی بوشهر با اشاره به برگزاری برنامه های قرآنی اعم از محافل 
قرآنی، مسابقات بویژه در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، اظهار داشت: مراکز 
قرآنی شامل مؤسسات و خانه های قرآنی وابسته به اداره کل تبلیغات اسالمی 300 
برنامه در قالب کلیپ و تیزرهای محتوایی تبلیغی همکاری در برنامه های احسان و 
نیکوکاری با همکاری سایر مجموعه ها سعی می کنند که معرفت شناسی پیرموان 

محتوای خطبه غدیر در میان جامعه تقویت شود.
حجت االسالم سروستانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت های 

گفت: تشکل های وابسته  گسترش معارف غدیر  زمینه نشر و  هیئات مذهبی در 
به سازمان از جمله هیئات مذهبی در راستای گرامیداشت دهه امامت و والیت با 
فضاهای  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  و  مجازی  فضای  در  برنامه   300 اجرای 
مناسب، در قالب سخنرانی های کوتاه، مسابقات فرهنگی و مدح و مدیحه سرایی 

اهل بیت عصمت و طهارت )ع( به فعالیت می پردازند.
وی اضافه کرد: در بخش فعالیت های شبکه تبلیغی، با توجه به شرایط خاص ناشی 
برنامه متنوع   500 با اجرای  کرونا  با رعایت مصوبات ستاد  کرونا و  از شیوع ویروس 
برگزاری  نهج البالغه،  قصار  کلمات   ، غدیر واقعه  بیان  شامل  اجتماعی  و  فرهنگی 
، ترویج سنت حسنه اطعام غدیر و شرکت در رزمایش مواسات  مسابقه خطبه غدیر
و همدلی در محیط های مناسب و همچنین در فضای مجازی فرهنگ غدیر را تبیین 

می کنند. 
مدیرکل تبلیغات اسالمی با اشاره به برنامه های در دست اجرای اداره کل در حوزه 
بانوان تصریح کرد: برگزاری 15  مسابقه فرهنگی هنری در فضای مجازی ویژه بانوان 
ارسال 150 کلیپ و  از حکمت ها ویژه عموم،  آموزش تحفیظ نهج البالغه  و جوانان، 
تصویر من غدیری ام در فضای مجازی، ارسال 200 مورد کلیپ های سخنرانی کوتاه در 

گروه های مجازی، ارسال 30 بسته  فرهنگی و آموزشی به همیاران تبلیغ و همچنین 
توزیع 300 مورد کمک های مومنانه در فضای مجازی و حقیقی از دیگر اقداماتی است 

که در حوزه بانوان در حال برگزاری هستند.

، نه محدود به یک مکان و یک روز است، بلکه نقطه عطفی است در تاریخ بشریت که انسان ها را به تداوم رسالت آخرین  غدیر
، روز تعیین خط مشی دین مبین اسالم و روز سرنوشت ساز بیعت با ولی   فرستاده  خداوند بشارت داد. عید بزرگ و مبارک غدیر

خدا در آخرین حج رسول اکرم )ص(، نماد میثاق با والیت در تمام طول تاریخ پس از پیامبر است.
اینجانب به نوبه  خود عید بزرگ والیت و امامت حضرت امیر مومنان علی )ع( را به پیشگاه شما شهروندان عزیز برازجانی و 
مردم شریف و با ایمان دشتستان تبریک و تهنیت عرض نموده، آرزو می کنم توفیق قرار گرفتن در زمره  رهروان راستین موالی 

متقیان را بیابیم.

؛ غدیر
نماد میثاق با والیت 

محمدحسن محمدی، شهردار برازجان

غدیر  سرچشمه  بر  خدا  فرمان  به  پیامبر  و  است  غدیر  ایام  ایام؛ 
هم  ِگرد  و  شوند   یکپارچه  تا  را؛  امت  می کنند  نظاره  و  ایستاده اند 
م.  م دیُنکُ کُ

َ
کَملُت ل

َ
آیند و به  تمامی اهل زمین مژده دهند: الَیوم ا

و برایشان بگوید فرمان الهی را که »ای مردم من »صراط مستقیم« 
که خداوند شما را به پیروی آن امر فرموده است، آن گاه پس از من 
علی و پس از او فرزندانم از نسل او«  غدیر اقیانوسی بی کران است که سراسر هستی را پوشانده است. آن را نمی توان بخشی از تاریخ دانست، چرا که 
، کمال دین و اتمام نعمت در سایه ادامه خط رسالت در شکل و قالب امامت است.  اینجانب فرا رسیدن  غدیر همه تاریخ است. رمز عید بودن غدیر
عید بزرگ غدیر خم و اکمال دین و سالروز اتمام نعمت و هنگامه اعالن  والیت امیرالمومنین علی )ع( و دهه امامت و والیت  را به عموم ملت شریف 
ایران، خصوصا مردم شریف و والیتمدار چغادک  تبریك و تهنیت عرض می نمایم و از درگاه ایزد منان می خواهم توفیق عمل به آموزه های نجات بخش 
و راهگشای پیامبران الهی را به همه ما عنایت فرمایند.   امروز غدیر  فرصت و بهانه ای است برای تجدید میثاق با والیت و برماست که پیمان خویش را 
با مسیر و جریان والیت تجدید نموده و امروز که پرچم والیت فقیه به عنوان استمرار این حرکت الهی در دستان با کفایت مرجع عالیقدر و رهبر فرزانه 
انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای است، تجدید بیعت خود را در اطاعت از رهنمودها و فرمایشات معظم له اعالم داشته و پیمان 

می بندیم که با عزمی راسخ تر از پیش در راه تحقق آرمان های واالی این نظام مقدس گام برداریم.                                                                                               

؛  غدیر
امت یکپارچه و متحد
پیام شادباش مهندس علی زارعی، شهردار چغادک به 

یر صادر شد: ح ز مناسبت عید غدیر خم به شر

علی زارعی- شهردار چغادک

»خـدای رحمـان را سپاسـگزاریم کـه بر ما 
منـت نهـاد و از تمسـک جویـان بـه والیت 
امیرالمومنین علی علیه السـام قـرار داد«.

خـدای علیـم و حکیـم در آخرین سـال عمر مبـارک پیامبـر رحمـت )ص(، رحمتـش را بر انسـان تکمیل 
کـرد و دسـتور بـه ابـاغ والیـت امیرالمومنین علـی علیه السـام به صـورت عمومـی در اجتمـاع بزرگ 

حجـة الـوداع را صـادر کرد و اطاعـت از ایشـان را واجـب و الزمه جامعه اسـامی قـرار داد.
بـا تبریـک سـالروز ایـن واقعه عظیـم، عیـداهلل األکبر، عید سـعید غدیـر خم به همـه شـیعیان مخصوصا 
شـهروندان عزیـز خورموج، الزم اسـت بـا توجه به شـرایط کنونی جامعه و شـیوع ویروس کرونـا توصیه ها 
و تاکیـدات ولی جامعه مسـلمین نسـبت به رعایت مسـائل بهداشـتی، همه عزیـزان این مسـائل را رعایت 

نمایند تـا بر ایـن بیماری فائـق آییم.

واقعه عظیم غدیر

احمد شیخیانی، شهردار خورموج

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی بندر گناوه

شهردار برازجان به مناسبت عید سعید 
ح صادر کرد: غدیر پیامی به این شر

شهردار خورموج به مناسبت عید سعید 
یر صادر کرد: ح ز غدیر خم پیامی به این شر



با همکاری سازمان فرهنگی و بسیج هنرمندان استان؛
« برگزار می شود جشنواره شعر »بربلندای غدیر

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر  
از  استان،  هنرمندان  بسیج  مسوول  با  خود  نشست  حاشیه  در 
سعید  عید  به مناسبت  غدیر«  بلندای  »بر  شعر  جشنواره  برگزاری 

غدیر خم خبر داد.

به گزارش جام جم احمد بارگاهی با بیان این که این جشنواره در دو 
بخش شعر کالسیک و شعر نو برگزار می شود، افزود: در هر بخش 
از جشنواره، داوری مجزا انجام شده و سه برنده اعالم خواهد شد. 
استفاده  استان  آیینی  شعر  بنام  اساتید  از  نیز  داوری  بخش  در 

خواهد  منتشر  آنها  اسامی  داوران،  انتخاب  با  بزودی  که  می شود 
شد.

از  استان  شاعران  ویژه  استقبال  از  امیدواری  ابراز  با  پایان  در  وی 
استقبال استان  شاعران  خوشبختانه  افزود:  آئینی  جشنواره   این 

 ویژه ای از جشنواره شعر خلیج فارس داشتند و صدها اثر از سراسر 
استان به این جشنواره ارسال شد. از این رو امیدواریم جشنواره 
با استقبال خوب شاعران هم استانی  شعر »بر بلندای غدیر« نیز 

مواجه شود.
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اجتماعی
اقتصادی

مراکز  در  مهدوی  معطر  شمیم 
درمانی

جمکران  مقدس  مسجد  خادمان  از  شماری 
در  حضور  با  مهدوی«  »سفیران  نام  با  قم 
از  بوشهر  استان  کرونای  مرکز  بیمارستان های 
گروه درمانی سپاسگزاری و برای بیماران بستری 

در بخش کرونا طلب شفاعت کردند.
در  با  مهدوی«  »سفیران  جام جم  گزارش  به 
دست داشتن پرچم مسجد مقدس جمکران 
بندر  فارس  خلیج  شهدای  بیمارستان  در 
بوشهر به بخش های بستری بیماران مبتال به 
کرونا سر زدند و با خواندن دعای سالمتی امام 

زمان)عج( برای بیماران طلب شفاعت کردند.
جمکران  مسجد  مهدوی«  »سفیران  نماینده 
از  جمکران  مسجد  خادمان  حضور  گفت: 
به  خداقوت  گفتن  برای  مسجد  تولیت  سوی 
گروه درمانی و سپاسگزاری از آنان و همچنین 
به  مبتال  بیماران  به  متبرک  هدیه  دادن 

کروناست.
کار  این  این که  به  اشاره  با  میرتقی  سیدکمال 
از همه گیری  از ۵ماه پیش و پس  امیدبخش 
سفیران  افزود:  شده،  آغاز  کشور  در  کرونا 
بیش  بیمارستان های  به  تاکنون  مهدوی 
و  رفته اند  کشور  استان های  8۰درصد  از 

استان های مانده را هم خواهند رفت.
وی گفت: با این حضور می خواهیم به بیماران 
و گروه درمانی بگوییم که در کنار آنان هستیم.

برنامه های دهه امامت و والیت در شهرستان های گناوه و دیلم در بستر 
فضای مجازی اجرا می شود.

به گزارش جام جم ستاد برگزاری دهه امامت و والیت این شهرستان ها 
برنامه های متنوعی را از روز عیدسعیدقربان آغاز نموده و تا پایان این دهه 

در روز عید سعید غدیرخم ادامه خواهد داشت.
گفت:  خبر  این  اعالم  با  گناوه  شهرستان  غدیر  بین المللی  بنیاد  دبیر 
امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا و به منظور حفظ سالمت مردم، 
همکاری  با  و  بهداشتی  دستورالعمل های  کامل  رعایت  با  50برنامه 
برگزار  پایگاه های بسیج و خیریه  و  ادارات ونهاد ها، هیات های مذهبی 
و از صفحات و فضای مجازی در اختیار عالقمندان قرار خواهد گرفت. 
سخنرانی، مدیحه سرایی، مسابقه شمیم والیت و نقاشی غدیر، جشن 

)ع(  کاظم  موسی  امام  والدت  جشن  نبوی،  دین  اکمال  علوی  والیت 
از جمله  قرآن  با  انسی  بزرگ مباهله و محفل  )ع(، جشن  امام هادی  و 
برنامه های پیش بینی شده بنیاد بین المللی غدیر گناوه به صورت مجازی 
است. »عبدالحمید شیخی« افزود: برافراشته شدن پرچم سبز علوی در 
همایش  شهدا،  گلزار  خیابانی، غبارروبی  سرود  اجرای  ساحلی،  خیابان 
به سوی غدیر در امامزاده سلیمان بن علی )ع(، مسابقه خطبه خوانی 
غدیر در مصالی جمعه، مسابقه قرآنی ویژه خواهران، ایستگاه سالمت 
ایستگاه  )ع(،  امیرالمومنین  بیمارستان  در  مهدوی  شنبه های  سه 
نورافشانی،  جمعه،  مصالی  در  سادات  بزرگ  جشن  سالمت،  و  غدیر 
جهیزیه  تامین  غدیری،  محله  جشن  و  موتوری   و  خودرویی   کاروان 
۶ زوج جوان با همت پایگاه خیریه امام حسین )ع( و هیات فاطمیه، نان 

)ع(،باز سازی واقعه غدیر  در فضای مجازی،  امام رضا  صلواتی متبرک 
کمک  مومنانه و تجلیل از خبرنگاران فعال شهر در روز خبرنگار از عمده 
برنامه های دهه امامت و والیت در گناوه در قالب حضوری است که با 
رعایت پروتکل های بهداشتی  و افراد معدود با همکاری نهادها و ادارات 
انجام خواهدشد.  ستاد گرامیداشت دهه امامت و والیت شهرستان 
دیلم نیز  برنامه های این هفته را اعالم کرد.  منبر مجازی با موضوع دهه 
امامت و والیت، خطبه خوانی غدیر، راه اندازی پویش سفره علوی توسط 
خانواده ها، برگزاری مسابقه والیت همراه با جوایز، تدوین و پخش کلیپ 
از برنامه های پیش بینی شده این  بازسازی واقعه غدیر و شب شعر 
ستاد در فضای مجازی است.  رزمایش همدلی و کمک مومنانه، افتتاح 
کارگاه تولید ماسک بهداشتی، پخش آهنگ های متناسب با دهه، اجرای 
برنامه های دهه امامت و  از عمده  روز عید قربان و...  سنت قربانی در 

والیت شهرستان دیلم در قالب حضوری است.

خبر

از  گفت:  بوشهر  استان  اسالمی  انجمن  اتحادیه  مسئول 
کارکردهای مهم اسالم ساخت دنیا و اجتماع است که در 
این انقالب اسالمی نیز در حال حکمرانی است، بنابراین 
داشته  برنامه  مردم  اجتماعی  مسائل  برای  موظفیم 
باشیم. در حال حاضر کرونا از مسائلی است که زندگی 

اجتماعی مردم را دچار مشکل کرده است.
به  اشاره  با  اظهار  افروغ  عبدالرحیم  جام جم  گزارش  به 
اضافه  کرونا  از  پیشگیری  در  ماسک  زیاد  بسیار  تاثیر 
آسان ترین  اصلی ترین،  ماسک  از  استفاده  امروزه  کرد: 
کروناویروس  از  پیشگیری  و  مقابله  روش  ارزان ترین  و 
است؛ اما به دالیل مختلف باعث ایجاد هزینه برای مردم 
شده است که مردم با چالش های اقتصادی که برایشان 
کمتر  گاهی  یا  حذف  زندگی  از  را  ماسک  آمده،  وجود  به 

استفاده می کنند.
اسالمی  انجمن  در  داد:  ادامه  وی 
مرکزی  دفتر  که  شد  این  بر  قرار 
انجمن با برنامه ریزی با ستاد امام 
با  که  دهد  صورت  رایزنی هایی 
را  ماسک  واسطه ها،  حذف 
دست  به  ارزان تر  قیمت  به 

مردم برساند.
به سایت  با مراجعه  کرد: مردم  با نحوه خرید عنوان  رابطه  در  افروغ 
hastinha.com می توانند هر بسته ۵۰ تایی را که با قیمت 62 هزار و 
500 می باشد، خریداری نمایند. تحویل ماسک در همان مرکزی است 

که شخص انتخاب کرده و تقریبا سه روز بعد از خرید انجام می شود.
وی اظهار داشت: ماسک های تولیدی با کیفیت مرغوب و مورد تایید 
وزارت بهداشت است که بر اساس آمار در این چهار روز بیش از 100 
هزار ماسک توزیع شده است و ان شاءاهلل تا دو ماه آینده این فرایند 
ادامه خواهد داشت و ادامه این فرآیند بعد از آن نیز با توجه به شرایط 

اعالم خواهد شد.
تمام  در  توزیع  مرکز   23 این که  به  توجه  با  کرد:  اضافه  افروغ 
تناسب جمعیت  به  شهرستان های استان در حال فعالیت است، 
که  شهرهایی  و  گرفت  صورت  بیشتری  استقبال  که  شهرهایی  در 
جمعیت بیشتری داشتند، مراکز توزیع ماسک افزایش یافت؛ مثاًل در 
شهر بوشهر پنج مرکز، در شهرستان دشتستان هفت مرکز و در سایر 
شهرستان ها نیز در صورت ضرورت مراکز بیشتری تعیین خواهد شد.
 وی در ادامه بیان کرد: فرایند عرضه ماسک با استقبال بی نظیر مردم 
روبه رو شده به طوری که ظرفیت ثبت نام تا 10 روز آینده پر شده است 
و برای افرادی که به اینترنت دسترسی ندارند، ساز و کاری طراحی شده 

که با مراجعه به مراکز توزیع، ثبت نام آنها انجام شود.

به  اشاره  با  بوشهر  استان  اسالمی  انجمن های  اتحادیه  مسؤول 
پروری  نخبه  رویکرد  بر  مبنی  اسالمی  انجمن  اتحادیه  اصلی  رسالت 
عنوان کرد: با توجه به این که باید با کمک رویکرد تربیتی نخبه پروری 
جامعه دانش آموزی را تربیت کرد در فصل تابستان برای دانش آموزان 
برنامه های متعددی را آغاز کرده ایم که مرتبط با سال تحصیلی جدید 
آماده کردیم که با توان کامل در اول مهر فعالیت  است و مربیان را 

خود را آغاز کنند.
افروغ در رابطه با برنامه روز عید غدیر اتحادیه عنوان کرد: برای روز غدیر 
در نظر داریم با رعایت پروتکل های بهداشتی، اطعامی برای نیازمندان 
  *880*8# و   *880# طریق  از  می توانند  هم  مردم  باشیم.  داشته 
انجام  را که می توانند  یا خدماتی  را ارسال کنند  کمک های مالی خود 

دهند، اطالع بدهند.
مسؤول اتحادیه انجمن های اسالمی استان بوشهر در پایان ضمن 
اتحادیه  کرد:  تصریح  دوم  گام  تحقق  در  اتحادیه  نقش  به  اشاره 
گام دوم انقالب است، این یعنی باید بتوانیم برنامه ریزی  دبیرخانه 
تمام امور گام دوم را در همه تشکل ها و آموزش و پرورش جلو ببریم، 
ما دبیرخانه استکبارستیزی را در استان ایجاد کردیم و دو جشنواره 
زنان لرده و رئیسعلی دلواری را برای دختران و پسران در نظر داریم که 
بتوانیم راویان مقاومتی را در شهرستان ها قرار دهیم که دالوری های 

این مرز و بوم را روایت کنند.

مسئول اتحادیه انجمن اسالمی استان:

ساخت دنیا و اجتماع از کارکردهای اسالم است

برنامه های گناوه و دیلم در عید غدیر اعالم شد

گروه سرود آل طااه ربازجان
هلل الحسین )ع( گاه مقاومت بسیج اباعبدا پای

نوا با غدری هم 
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خبر خبر

توزیع سبد حمایتی بین محرومان
برازجان  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  رئیس 
برنامه های دهه امامت و والیت ویژه مددجویان 

کمیته امداد را اعالم کرد.
به گزارش جام جم »غالمحسین قیطاس خواه« با 
تبریک دهه امامت و والیت گفت: مراسم قربانی 
و ذبح گوسفند بنا به سنت دین مبین اسالم و 
بر پایه ذبح ابراهیمی و هر ساله در روز عید سعید 
قربان با همکاری آحاد مردم نیکوکار و خیر برازجان 
وضعیت  به  توجه  با  هم  امسال  که  شد  برگزار 
و  گرفت  به خود  متفاوت تری  کرونا چهره  بیماری 
با  دشتستان  شهرستان  فهیم  مردم  شد  باعث 
خود  کمک های  اهدای  در  قوی تر  اراده ای  و  عزم 
در این زمینه هم به سنت قربانی و هم دفع بلیه 

منحوس کرونا مشارکت بیشتری داشته باشند.
ذبح  برنامه  افزود:  برازجان  امداد  کمیته  رئیس 
عظیم با مشارکت کمیته امداد و مراکز نیکوکاری 
رعایت  و  مرکزی  بخش  در  نهاد  این  زیرمجموعه 
پروتکل های بهداشتی و نظارت دامپزشکی انجام 
نیازمندان  بین  آن  گوشت  و  ذبح  گوسفند   96 و 

توزیع  شد.
امداد  کمیته  برنامه های  دیگر  از  خواه  قیطاس 
برگزاری مسابقات فرهنگی  را  این دهه مبارک  در 
تحت  خانوادهای  بین  غدیرشناسی  موضوع  با 
به  مسابقات  این  افزود:  و  کرد  اعالم  حمایت 
برگزیدگان  به  و  شد  خواهد  برگزار  مجازی  صورت 

هدایایی تقدیم می شود.
برازجان  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  رئیس 
توزیع سبد معیشتی بین تمامی خانوارهای تحت 
و  کرد  اعالم  امداد  برنامه های  دیگر  از  را  حمایت 
اداره  کار توسط  این  کارهای  اظهار داشت: ساز و 
همین  در  و  شده  انجام  استان  امداد  کمیته  کل 

ایام به مددجویان تقدیم می شود.
روز  در  گرم  غذای  طبخ  شد:  یادآور  خواه  قیطاس 
تاکیدات  به  توجه  با  هم  غدیرخم  سعید  عید 
زنده  برای  دینی  روایات  و  احادیث  در  فراوان 
نگهداشتن یاد و خاطره این روز از دیگر برنامه های 
این نهاد می باشد که با رعایت پروتکل بهداشتی 
و با نظارت شبکه بهداشت و درمان بین عزیزان 

تحت حمایت توزیع می شود. 

؛ دفاع از حریم اسالم     غدیر

و  آموزش  کل  اداره  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
و  مدیر  با  نشستی  در  بوشهر  استان  پرورش 
ضمن  استان  دانش آموزی  سازمان  کارشناسان 
برای  خم  غدیر  کرد:  اظهار  خم  غدیر  عید  تبریک 
است.  برخوردار  واالیی  اهمیت  از  مسلمانان 
حریم  مدافع  همواره  والیت  پرتو  در  شیعیان 

اسالمی هستند.
موحدی  در گفتگو با جام جم اظهار کرد: در نظام 
اسالمی مدیران، معلمان و مربیان نقش مهمی در 

تربیت دینی دانش آموزان ایفا می کنند.
استان  دانش آموزی  سازمان  شد:  یادآور  وی 
و  دانش آموزی  جمعیت  دادن  قرار  پوشش   با 
انسانی  نیروی  توانمند  ظرفیت های  از  گیری  بهره 

این مهم را بخوبی می تواند به سرانجام برساند.
پاره  دانش آموزی  سازمان  کرد:  تصریح  موحدی 
تن معاونت پرورشی و فرهنگی است. وی گفت: 
سازمان  فعالیت های  و  برنامه ها  از  نوینی  فصل 
دانش آموزی را با همفکری، همدلی و همکاری در 
می کنیم.  آغاز  فرهنگی  و  پرورشی  معاونت  حوزه 
برنامه ها  الهی  فضل  به  کرد:  خاطرنشان  موحدی 
با  را  متنوعی  و  تاثیرگذار  جذاب،  فعالیت های  و 
اجرا  موجود  امکانات  و  ظرفیت ها  از  استفاده 
کل  اداره  فرهنگی  و  پرورشی  معاون  می کنیم. 
برنامه های  ارتقای  بر  استان  پرورش  و  آموزش 
حسنی  محمود  کرد.  تاکید  دانش آموزی  سازمان 
بوشهر  استان  دانش آموزی  سازمان  مدیر  توابع، 
خصوص  در  غم  غدیر  سعید  عید  تبریک  با  نیز 
دانش آموزی  سازمان  فعالیت های  و  برنامه ها 
بیان کرد: سازمان دانش آموزی استان با استفاده 
از ظرفیت های تشکیالت دانش آموزی، برنامه ها و 
فعالیت هایی را برنامه ریزی و هماهنگ می کند که 
قابل اجرا در مدارس شهرستان ها و مناطق باشد.

،آوازها  دوم مرداد ۱۳۹۹ قلب مهربان مردی از تپش افتاد که سینه اش گنجینه اشعار
مذهبی  و  معنوی  میراث های  از  و  بود  )ع(  بیت  اهل  سوگ  در  محلی  نوحه های  و 

شهرستان دشتی محسوب می شد.
به گزارش جام جم مال حاج احمد حاجی زاده که شاعری خوش قریحه، مداحی با معرفت 
و از افاضل زمان بود در تاریخ اول مهر سال1317شمسی پا به عرصه وجود گذشت و 
پس از عمری خدمت در محافل و مجالس اهل بیت عصمت و طهارت در 82 سالگی دار فانی را ترک کرد. تحفه 
االدب در پیشگاه شوذب که مشتمل بر نسخه های روضه خوانی است و دیوان اشعار از آثار منتشر نشده این 

چهره ماندگار دیار عالم خیز دشتی است.
او شاعری خود ساخته اما خوش ذوق، خوش فهم، عالی همت و صاحب اراده بود ودر زندگی اش صاحب روش 

و از نظمی مرغوب برخوردار بود. 
در دیدارهای مکرری که به حضورش مفتخر می شدم جرعه نوش بزم سخندانی اش می گشتم و از بیان سلیس و 

زبان شیرینش بهره می بردم. ایشان بحاث، مزاح، نمکین و خوش محاوره در نهایت جذبگی بود.
بزرگ همت  و  پرور   از سپهر خاندان عالم  بود و ستاره ای  کمال  با اهل  مال احمد همواره مشتاق هم نشینی 
او نیز  ارزنده است و  حاجی زاده بود که نقششان در گسترش فرهنگ عاشورا در دشتی و بویژه منطقه شنبه 
همچون سلف پاکش خدمتگزاری در بارگاه اهل بیت عصمت و طهارت)ع( را برگزیده بود و در شیوه نظم پروری 

ماهر و در فن سخن وری باهنر بود. 
حاجی زاده قرائت و آموزش قرآن کریم، روضه خوانی و سرایش اشعار در مدح و مراثی اهل بیت )ع( را از افتخارات 

خود به مکتب اسالم و اهل بیت می دانست و اشعار او در راستای عزت آفرینی و عظمت و بزرگی آل اهلل بود.
مال احمد معتقد بود هر چند احساس در شعر عاشورا نقش مهمی دارد ولی هدف شاعر در وهله اول باید معرفی 

معارف عاشورا باشد.
حقیر هجران اسفبار این شاعر و ذاکر با اخالص را به جامعه فرهنگی و دینی شهرستان دشتی، خاندان گرانسنگ 
حاجی زاده و بویژه همسر و فرزندان فرهیخته اش تسلیت عرض می کنم و اجر صابران برای بیت مکرمش و علو 
درجات، رحمت و مغفرت الهی و حشر با موالیش و شهدای کربال برای این فقید سعید از درگاه احدیت آرزومندم.

خ در نقاب خاک کشید ستاره درخشان منظومه فرهنگ آیینی دشتی ر

یکی از نسل بی تکرار
حمید زارعی

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی شهرستان دشتی

یادداشت

هدررفت  به  تبلیغ  عرصه  در  کاری  موازی 
برای  که  نهادهایی  و  می انجامد  بودجه 
شکل  تبلیغ  عرصه  در  انسجام  ایجاد 

گرفته اند باید به وظایف خود عمل کنند.
عرصه  در  الزم  یکدستی  و  انسجام  نبود 
تبلیغ یکی از آسیب های جدی در این مسیر قابل تشخیص است. 
وجود نهادهای مختلف با برنامه های متفاوت تبلیغی وحدت رویه 

کاری می کشاند.هدررفت  را به ورطه موازی  از تبلیغ می گیرد و ما  را 
بودجه  از آثار قطعی موازی کاری در عرصه تبلیغ است. 

کاری  موازی  این  مضرات  از  دیگر  یکی  بودجه  رفت  هدر  کنار  در 
سردرگمی مبلغان در مواجهه با سیاست های مختلف نهادهاست 
که گاهی این سردرگمی به جامعه هدف تبلیغ هم منتقل می شود.

ضرورتی  تبلیغ  مجموعه  رأس  در  رویه  وحدت  و  یکپارچگی  لزوم 
مضاعف خواهد بود. 

به  باید  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  مانند  نهادهایی   
فلسفه وجودی خود توجه کنند؛ بدین معنی که نسبت به ایجاد 
با  و  کنند  اقدام  همسان  سیاست های  با  یکپارچه  سیستم  یک 
تقسیم وظایف در بین نهادهای تبلیغی سامان جدید و بهتری به 

تبلیغ دینی بدهند.
عدم  دارد.  قرار  تبلیغ  روی  پیش  متعددی  و  متفاوت  مسائل   
متکثر  مدیریت  عوارض  دیگر  از  او  نیازهای  و  مخاطب  شناخت 
است، بنابراین نباید نهادهای تبلیغی فعالیت خود را در اعزام مبلغ 

این  البته  کنند،  اقدام  مبلغان  آموزش  به  نسبت  و  کنند  خالصه 
آموزش باید همراه با شناخت مخاطب و متناسب با نیاز او باشد تا 

یک تبلیغ هدفمند را رقم بزند.
آموزش های هدفمند است.  افزون بر این اثربخشی تبلیغ  در گرو 
همه  و  اقشار  همه  برای  که  چرا  ندارد  را  الزم  کارآمدی  ما  تبلیغ 
گروه های سنی برنامه منسجمی شکل نگرفته است و یکی از این 
گروه های سنی نوجوانان و جوانان هستند که تبلیغ در میان این 
گروه سنی از حساسیت و اهمیت خاصی برخوردار است، بنابراین 
تربیت مبلغان متخصص در حوزه نوجوان و جوان ضروری به نظر 

می رسد.
دیگر  از  تبلیغ  اساسی  مشکالت  از  یکی  عنوان  به  بودجه  کمبود 
چالش هایی است که تبلیغ را بشدت تحت تاثیر قرار داده است. 
اقتصادی  مشکالت  با  کشور  کل  کنونی  وضعیت  در  متاسفانه 
و  منسجم  تبلیغ  یک  گیری  شکل  برای  هرحال  به  اما  است  درگیر 

موفق باید بودجه الزم در نظر گرفته شود.

هدر رفت بودجه؛  موازی کاری در عرصه تبلیغ 

حجت االسالم رضا خدری

 مدیر حوزه های علمیه 
استان بوشهر

یادداشت

حــــالی، نشد نصیبم از این رنج و زندگی     
  پیــــرى رسید غرق بطالت، پس از شباب

از درس و بحث مدرسه ام حــاصلی نشد   
امام خمینی - ره    کـــی می توان رسید به دریا از این سراب


