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راه اندازی پایگاه 
جهادی کتابخوانی 

در برازجان

 ۲۲ میلیارد 
اعتبار برای توسعه 

زیرساخت ها

نگاهی به زمانه و 
خدمات هنرمند بومی
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 منتخبین استان بوشهر
  در مجلس یازدهم

استقرار ۱۲ پست مراقبت 
مرزی در بوشهر برای 

مقابله با کرونا
4

2

بوشهر

یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی در استان بوشهر در 2 اسفند برگزار شد و 4 نماینده مردم 
در 4 حوزه انتخابیه برای 4سال دیگر انتخاب شدند. در حوزه دیر، کنگان، جم و عسلویه، از مجموع 2۱۱ 

هزار و ۸۶۷ واجد شرایط رای، ۹۶ هزار و 4۶۳ در این حوزه پای صندوق های رای حاضر شدند.
از مجموع آراء ماخوذه، موسی احمدی با ۳۸ هزار و ۹۹۸ رای بیشترین رای را به دست آورد. سکینه الماسی 
با 2۱ هزار و 4۹ رای و عسکر جاللیان با ۱۱ هزار و ۸۷۸ رای رتبه های بعدی را داشتند.در حوزه دشتستان، 

ابراهیم رضایی توانست ...

3

جاده اهرم به برازجان
  در ایستگاه کمبود اعتبار متوقف شد؛

جاده نفسگیر
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 شنبه 10 اسفند  1398   شماره 561۲

ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 

بوشهر

میرزا محمد باقر بواناتی شاعر، نویسنده ومتکلم دوره قاجار در خاطرات 
خود شرحی از زندان ومالقات با سید جمال الدین اسدآبادی در برازجان 

بیان می کند:
کردم.  فرار  بوشهر  سوی  به  ناگزیر  کردند  تکفیر  شیراز  در  مرا  چون 

اجرای  برای  برازجان گرفتند و قصد داشتند  ماموران حکومت مرا در 
حکم قتل یکی ازعلماء ببرند دراین هنگام سید جوانی از طرف بوشهر 

به برازجان آمده بود. مردم مرا پیش او بردند.
سید سیلی محکمی به گوش من نواخت وگفت: این ملعون کافر را در 

اورا  قتل  تا صبح حکم  کنید  اتاق مجاوردر سرای مشیرالملک حبس 
بدهم. نصف شب در باز شد و همان سید وارد شد وگفت: برخیز و فرار 

کن. بعدها چون سید جمال الدین به لندن آمد)۱۸۸۳ م(او را شناختم.
عبدالرسول حسینی؛ مدرس دانشگاه 

مالقات با اسدآبادی در برازجان

جاده اهرم به برازجان در ایستگاه کمبود اعتبار متوقف شد؛

جاده نفسگیر از سال  ۹0و در زمان دولت دهم  برازجان  جاده اهرم به 
عملیات اجرایی آن آغاز شد اما با گذشت ۸ سال از زمین 
خوردن کلنگ آن، همچنان بالتکلیف مانده و این در حالی 
است که برابر آمارهای موجود در تنها حدود 4 سال اخیر 
فقط ۱00نفر در این جاده به دلیل حوادث ترافیکی به کام 
مرگ رفته اند. در آخرین حادثه دلخراشی که دی امسال در 
این محور رخ داد 5 نفر از اعضای یک خانواده که سرنشین 
خودروی پراید بودند در هنگام بازگشت از تفریح با کامیون 

باری از روبرو برخورد و در دم جان سپردند.
عمده  شغل  که  قرارگرفتن 20روستا  کارشناسان،  باور  به 
ماشین آالت  روزانه  تردد  و  است  کشاورزی  آن  ساکنان 
ماشین های  تردد  بر  افزون  روستاها  این  اهالی  کشاورزی 
قاچاق بر ))شوتی ها(( از مبدا بنادر بخش ساحلی تنگستان که 
این جاده را برای انتقال کاالهای قاچاق بهترین معبر می دانند 
بر حجم ترافیک آن افزوده است. این عوامل در کنار عوامل 
انسانی و در سایه ایمن نبودن جاده که سالهای متمادی از 
آغاز احداث آن می گذرد و همچنان ماجرای بهره برداری از 
آن به پایان نرسیده موجب بروز حوادث دلخراش متعددی در 

این محور شده است. 
* 5 هزار و ۱5۷ کشته و زخمی در جاده های استان

براساس آماری که از مرکز فوریت های پزشکی استان بوشهر 
استعالم شده است میزان تلفات و مصدومان استان بوشهر تا 
پایان دی امسال در محورهای بین شهری به ترتیب ۷۹ نفر 
و 50۷۸نفرگزارش شده است این در حالی است تعداد تلفات 

جاده اي در سال گذشته ۷۹ نفر به ثبت رسیده است.
اما برابر آن چه در گزارش اورژانس استان به ثبت رسیده است 
تلفات جاده اهرم به برازجان در سال۹۷، ۱۹۱نفر مجروح و 
5نفر فوتی بوده است در حالی که این آمار در ۱0ماهه امسال 
به 24۹نفرمجروح و 5 نفر فوتی افزایش یافته است.البته این 
آمار فقط مربوط به مراجعین پایگاه های۱۱5 استان است 
و با توجه به این که مرجع رسمی آمار دقیق تلفات 
پزشکي قانوني استان بوشهر است اما متاسفانه 
تالش خبرنگار جام جم بوشهر برای کسب 

آمار سوانح جاده ای استان بوشهر به دلیل عدم همکاری 
پزشکی قانونی به نتیجه نرسید.
* سکوت پزشکی قانونی استان

به نظر می رسد با کندی روند تکمیل جاده اهرم به برازجان 
،به این زودی نمی توان پایانی برای تراژدی مرگبار خودروها 
تصور کرد.اگر چه مالحظات مدیریتی و تا حدودی محافظه 
آمار  کاری مسئوالن مربوطه در عدم اطالع رسانی بموقع 
تلفات جاده ای مانع از تحلیل کارشناسی علل و عوامل وقوع 
حوادث ترافیکی،سهم قصور انسانی در این دست از حوادث 
قابل بررسی نیست اما انتظار می رود متولیان امر به صورت 
جهادی نسبت به اتمام این پروژه اقدام نمایند تا بیشتر از این 

سرمایه اجتماعی در تهدید مرگ قرار نگیرند.
* روزشمار جاده به روایت مسئوالن 

راه و شهرسازی در جریان تور رسانه ای  پیشتر مدیرکل 
حضور  در  مرداد  در  بوشهر  استانداری  عمرانی  معاونت 
خبرنگاران گفته بود:در سفر رئیس جمهور برای این طرح 

مبلغ 40 میلیارد تومان برای سال ۹۸ و 40 میلیارد تومان 
برای سال ۹۹ تخصیص پیدا کرده است . چنانچه مشکل قیر 
و بقیه حل شود 52 کیلومتر از این جاده زیر بار ترافیک خواهد 
رفت. به طوری که شاهد صحنه های دلخراش تصادف در 

این مسیر نخواهیم بود .
* ۱00کشته در 4 سال

در همین حال رئیس شورای اسالمی روستای جمالی با اشاره 
به پیگیری های فراوان از مسئوالن و مدیران استان برای 
تسریع در روند عملیات اجرایی جاده اهرم به برازجان به جام 
جم بوشهر می گوید: بیش از ۷سال است که تمام دغدغه و 
نگرانی مردم روستاها و اهالی آبادی های ،اتمام این پروژه 
شده است.رایزنی و پیگیری شوراهای قبل و اعضای این 
دوره شورا برای تداوم عملیات اجرایی این پروژه و یا حداقل 
تعریض جاده در نقاطی که در حاشیه روستاهای ))محمود 
احمدی(( قرار گرفته است تاکنون نتیجه خاصی نداشته است.

* طرح غیر کارشناسی 
عبدالکریم زنده بودی می افزاید: یکی از مطالبات ما قبل از 
آغاز احداث جاده این بود که مسیر اتوبان به سمت شرق 
روستا باشد اما کارشناسان بنا به دالیلی که مشخص نیست 
مسیر احداث آن را به سمت غرب تغییر دادند در حالی که اگر 
به خواست مردم عمل می شد و در سمت شرق کشیده می شد 

هزینه و خطر آن به مراتب کمتر بود.
محمود  مجموعه))  حدود 20روستای  می کند:  اضافه  وی 
احمدی (( در حاشیه این جاده قرار گرفته است و غالب مردم 
این روستاها که به شغل کشاورزی مشغول هستند از این 
جاده تردد می کنند که با توجه به حجم باالی تردد خودروها 
موجب بروز حوادث ترافیکی زیادی شده است به طوری که 
در 4سال اخیر بیش از یکصد نفر به کام مرگ فرو رفته اند.

از این تعداد کشته حدود نیمی از آنها از اهالی و افراد بومی 
هستند که داغ فقدان آنها بر دل خانواده هایشان سنگینی 

می کند.
* کمبود اعتبار؛ دلیل توقف پروژه

رئیس اداره نظارت بر ساخت راه های اصلی و فرعی اداره 
که  این  به  اشاره  با  بوشهر  استان  شهرسازی  و  راه  کل 
عملیات اجرایی احداث بزرگراه اهرم-برازجان-گناوه-دیلم 
از سال ۱۳۹0 توسط قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( 
آغاز شده است به جام جم بوشهر می گوید: اجرای بزرگراه 
اهرم-برازجان نیز به عنوان بخشی از این پروژه به طول 
54 کیلومتر از سال ۱۳۹0 آغاز شد که متاسفانه به دلیل عدم 
داشتن ردیف اعتبار ملی و عدم تخصیص بموقع اعتبارات 
جهت پرداخت مطالبات پیمانکار و همچنین آزادسازی اراضی، 
عملیات اجرایی آن به کندی پیش می رود این در حالی است 
که در یک محدوده زمانی نیز روند اجرایی پروژه با رکود 
مواجه شد.))امین عارف زاده ((می افزاید: با پیگیریهای متعدد 
به عمل آمده توسط نماینده مردم شریف شهرستانهای دشتی 
و تنگستان در مجلس شورای اسالمی، استاندار بوشهر و اداره 
کل راه و شهرسازی استان بوشهر، این محور به عنوان قطعه 

ای جدید از کریدور نوار ساحلی جنوب کشور تعریف شد و از 
سال ۱۳۹5 فعالیت اجرایی آن شتاب بیشتری به خود گرفت. 
وی اضافه می کند: در حال حاضر برآورد ریالی موردنیاز جهت 
بهره برداری از این قطعه ۱۷00 میلیارد ریال پیش بینی شده  
که تاکنون بیش از 500 میلیارد ریال آن هزینه شده است.

عارف زاده  تاکید می کند: درصورت تخصیص اعتبار الزم و 
پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکار که بالغ بر 500 میلیارد 
است و در صورت تامین قیر موردنیاز، بخش عمده ای از این 
محور )حدود ۱5 کیلومتر( که آماده آسفالت است در آینده ای 

نزدیک به اتمام می رسد.

طبیب معلم
زنده یاد دکتر احمد برازجانی درسال ۱2۹۸ در 
در  را  متوسطه  اول  سیکل  شد.  متولد  برازجان 
دبیرستان شاپور شیراز گذراند. در سال ۱۳۱۷ به 
زادگاه خود بازگشت و معلم کالس پنجم ابتدایی 
شد. در آن سالها مرض تراخم در منطقه جنوب 
بیداد می کرد و دانش آموزان همه مبتال بودند. 
وزارت فرهنگ)آموزش و پرورش( طرحی تهیه 
کرد که بین معلمان هر شهر در جنوب کشور 
یک نفر انتخاب شود و برای آموزش مبارزه با 
تراخم به تهران برود و تعلیمات الزم را فرا گیرد 
با  و  انتخاب شد  کار  این  برای  بنابراین، وی   .
کسب  رشته  این  در  که  بضاعتی  اندک  همین 
آمد.  برازجان  به  اولیه  با مقداری داروهای  کرد 
شامل  اغلب  که  را  داروهای الزم  برنامه  طبق 
"بلدرومتین" و"مرکدرکرم" بود در چشم بچه ها 
می چکاندند که در واقع بسیار موثر بود انجام این 
کار بهداشتی انگیزه ای بود برای وی که شروع 
به ادامه تحصیل کند و دیپلم کامل دبیرستان را 
به صورت داوطلب متفرقه بگیرد. مدتی بعد که 
آموزشگاه بهداری وابسته به وزارت بهداری در 
نام تحصیالت  ثبت  از  تاسیس شد پس  شیراز 
از  پس  و  داد  ادامه  آموزشگاه  این  در  را  خود 
بهداری  رئیس  عنوان  به  تحصیل  از  فراغت 
شدن  دائر  با  بازگشت.  خود  زادگاه  به  برازجان 
التحصیالن  فارغ  شیراز،  در  پزشکی  دانشکده 
را  پزشکی  ساله  چهار  دوره  قبال  که  بهداری 
گذرانده بودند می توانستند با گذراندن سه سال 
دیگر دوره ۷ ساله پزشکی را به پایان برسانند 
لذا دکتر احمد برازجانی نیز با داشتن مسئولیت 
پزشکی  دانشکده  وارد  فرزند  تعدادی  و  زندگی 
شیراز شد و با موفقیت آن دوره را نیز تمام کرد. 
برازجان  هم  باز  دکتری  مدرک  اخذ  با  ایشان 
مرد  کرد.این  انتخاب  مداوا  و  سکونت  برای  را 
را  خود  کار  معلمی  شغل  طریق  از  که  بزرگوار 
شروع کرده بودند در کار نویسندگی نیز دستی 
داشت. اولین رمان خود را بنام "فاطی" در اوایل 

کار پزشکی اش منتشر کرد 
فعال  و  پژوهشگر  آرچین،  معزالدین 

فرهنگی برازجان

خبرچهره

سپاس پاکبان

با  بود  مصادف  گذاشتیم  سر  پشت  که  روزهایی 
فرصت تبلیغاتی کاندیداهای  انتخابات یازدهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی که  در رقابتی پرشور 
با ارائه برنامه ها و تبلیغات پر و پیمان خود، در جذب 
انتخابیه  حوزه  مردم  آراء  کسب  و  عمومی  افکار 
دیگر  دوره 4ساله  وکالت  وظیفه  سپردن  برای  را 
نمودند.  برازجان هم مستثنی از دیگر نقاط کشور 
نبود ، این موضوع به نوعی فرصت ها و چالشهای 

خاص خود را دارد. 
فرصت  ایجاد  کنار  در  که  دامنه ای  پر  تبلیغات 
شناخت عمومی از کاندیداها جهت انتخابی آگاهانه، 
چالش هایی نظیر ایجاد آلودگیهای محیطی ناشی 
داشت.  به همراه  را  کاندیداها  مکتوب  تبلیغات  از 
توزیع پوستر، بروشور، تراکت و دیگر اقالم تبلیغاتی 
از سوی ستادهای انتخاباتی کاندیداها که بیشتر در 
خیابان فردوسی مستقر بودند سبب شد هر شب 
کف خیابان، پیاده رو، جوی فاضالب و فضای سبز 
حاشیه  خیابان مملو از کاغذ شود اما با پایان کار 
ستادهای تبلیغات کاندیدا در حالی که پاسی از شب 
گذشته بود تازه کار و بار پاکبانان،این مردان محافظ 
پاکیزگی شهر آغاز می شد و تا سپیده دم ادامه پیدا 
می کرد.حاال و پس از پایان فعالیتهای انتخاباتی و 
فروکش کردن تب انتخابات، شهردار برازجان طی 
مراسمی که در ساختمان شهرداری برگزار شد از 
پرسنل  و  برازجانی  زحمتکش  پاکبانان  تالشهای 
تجلیل  شهرداری  اجرایی  معاونت  حوزه   پرتالش 
مراسم  این  در  محمدی((  ))محمدحسن  کردند. 
پاکبانان  به  هدایایی  و  سپاس  لوح  اهدای  ضمن 
زحمتکش ایام انتخابات، از این عزیزان به عنوان 
بازوهای مهم مدیریت شهری نام برد که نهایت 
زیبا  و  پاکیزه  داشتن شهری  برای  را  تالش خود 
داشتن  از  برازجانی  تا شهروندان  کار می بندند  به 

شهری زیبا لذت ببرند.

ــروس در  ــا وی ــیوع کرون ــر ش ــار خب ــا انتش ب
ــدر  ــهرداری بن ــماند ش ــازمان پس ــور، س کش
ــی  ــر احتمال ــا تکثی ــه ب ــرای مقابل ــهر، ب بوش
ایــن ویــروس هولنــاک، در جهــت پیشــگیری 
ویــروس،  کرونــا  احتمالــی  آســیب های  از 
ــیله  ــه وس ــره ب ــای ۱0 نف ــپ ه ــب اکی در قال
ــول  ــا اســتفاده از محل )ماشــین واترجــت( و ب
هــای ضدعفونــی کننــده اقــدام بــه شستشــو 
ــازار ماهــی  و اســتریل و ضدعفونــی کــردن ب
ــز  ــار و نی ــره ب ــوه و ت ــدان می ــان و می فروش

ــود. ــار نم ــگاه ایث درمان
اداره رفــاه و خدمــات شــهرداری مرکــزی 

بنــدر بوشــهر در اقدامــی پیشــگیرانه بــا توزیــع 
ــب  ــه نص ــدام ب ــان اق ــن کارکن ــک دربی ماس
ــتریل  ــی و اس ــای ضدعفون ــازن محلوله مخ
شــهرداری  ســاختمان  ورودی  در  کننــده 
مرکــزی بــرای اســتفاده مراجعیــن و همچنیــن 

ــود.  ــنل نم پرس
ــل  ــل و نق ــت حم ــازمان مدیری ــن س همچنی
ــز  ــهر نی ــدر بوش ــهرداری بن ــافر ش ــار و مس ب
در اقدامــی مشــابه بــا تعبیــه مخــازن محلــول 
ــای  ــوس ه ــده در اتوب ــی کنن ــای ضدعفون ه
درون شــهری در جهــت پیشــگیری احتمالــی 

ــت ــرده اس ــادرت ک ــروس مب ــا وی از کرون

اقدامات شهرداری بندر بوشهر برای مقابله با ویروس کرونا 

نی
سی

ل ح
سو

دالر
عب



3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  ر استان 

بوشهر

تقاضای ساکنان خیابان آیت اهلل اعتصامی برازجان از اداره گاز
تعــدادی از ســاکنان خیابــان آیــت اهلل اعتصامــی برازجان با ارســال 
نامــه ای بــه شــورای اســالمی شــهر برازجــان که نســخه ای از آن 
هــم بــرای سرپرســتی روزنامــه جــام جــم اســتان بوشــهر ارســال 
شــده اســت تقاضــای بهــره منــدی واحدهــای مســکونی از شــبکه 
گاز شــهری را نمــوده انــد. موضوعــی کــه پــس از پیگیــری زیــاد 

بــه دلیــل پاســکاری دســتگاه های مربوطــه محقــق نشــده اســت.
ــی  ــدادی از اهال ــا تع ــت:  م ــده اس ــه آم ــن نام ــی از ای در بخش
ــز  ــع در مرک ــان واق ــی برازج ــت اهلل اعتصام ــان آی ــاکنان خیاب س
ــرای  ــا ب ــه باره ــیم ک ــی باش ــهری م ــانی ش ــد گازرس ــهر فاق ش
ــرده  ــه ک ــان مراجع ــه اداره گاز برازج ــوع ب ــن موض ــری ای پیگی

ایــم ولــی اعــالم مــی دارنــد بــه علــت عــدم اســتعالم از طــرف 
ــان  ــن خیاب ــی در ای ــت گاز کش ــوز جه ــان مج ــهرداری برازج ش

ــود. ــی ش داده نم
 لــذا خواهشــمند اســت جهــت رفــاه حــال بخشــی از مــردم ایــن 

شــهر دســتورات الزم را مبــذول فرماییــد.

از  راه انـدازی سـرای تجربه 
است هوشـمند  شـهر  الزامات 

جمعیت کشور با شتاب باالیی به سمت سالمندی 
می کند  حرکت 
رشد  این  و 
باالی سالمندی 
ریزی  برنامه  با 
شهری  مدیران 
ند  ا می تو
به  نگاه  به  
باید  سالمندان 
از دید نگهداری و رفتار همچون سایر کشورها 

تغییر کند.
 امروز در دنیا این فرهنگ به رسمیت شناخته 
شده که موضوع رسیدگی به سالمندان بیشتر به 
خود مردم و ان. جی. اوها بویژه خانواده ها واگذار 
این  در  بیشتر  کالن  وفرهنگسازی های  شود 
زمینه صورت می گیرد. شهر دوستدار سالمند ،با 
پیش بینی شاخص های مناسب سازی فضاهای 
برابری های  ،نا  عمومی  وساختمان های  شهری 
رادر  سالمندان  حضور  و  کاهش  را  اجتماعی 
محیط های استانداردسازی شده افزایش می دهد.

برپایی ))سرای تجربه(( یکی از برنامه هایی است 
که می تواند در قالب شهر دوستدار سالمند اجرایی 
شود تا در چنین فضاهای متناسب با روحیات و 
محدودیت های سالمندی تجارب ارزنده و گران 
این قشر امکان بروز و ظهور پیدا کند و به مدد 
جامعه بیاید. سرای تجربه آن طور که از نامش 
پیداست، قصد دارد از تجربه های سالمندان برای 
طرح ها وبرنامه های خالقانه شهر مدد بگیرد.چرا 
به شهروندان خالق، هوشمند،  نیاز  که شهرها 
فعال و مشارکت پذیری دارد که می توانند ازمیان 
سالمندان هم باشند، چرا که معتقدم سالمندان 
،انباشت تجربه های گرانی هستند ومی توانیم از 

تجربیات آنان بهره مند شویم. 
به همین خاطر است که شهرها نیاز به سراهای 

تجربه دارند.
علیرضا برازجانی 

دبیر ویژه نامه استانی بوشهر

بیرمی بوشهر و سرمایه اجتماعی
شهرستان  مردم  از  بزرگی  گروه های  ماه هاست 
معدن  فعالیت  با  را  خود  جدی  ،مخالفت  دشتی 
سنگ مرمریت در منطقه حفاظت شده کوهستان 
مخالفت ها  این  دالیل  اند.  داشته  »بیرمی«اعالم 
این است که کوهستان بیرمی )بلندترین کوه استان 
بوشهر ،به ارتفاع حدود ۱۹۶0 متر(منبع اصلی تولید 
آب شیرین منطقه، اندوختگاه مهم گیاهان مختلف و 
چشم انداز و تفرجگاه کم مانند استان است .تجربه 
داده  نشان  ایران  منطقه های  درهمه  کاوی  معدن 
گیرد  قرار  برداری  بهره  مورد  که  است کوهستانی 
،به گورستان اقتصاد محلی وطبیعت بدل می شود.

منطقه اند  فرهنگیان  ،غالبا  بیرمی  معدن  مخالفان 
که دوستدار میراث طبیعی- فرهنگی استان بوشهر 
هستندآن ها می گویند که اقتصاد در معنای واقعی 
از  وفقط  نگر حکم می کند»سرمایه «حفظ  وآینده 
شود.در  استفاده  آن  سرمایه  افزوده  ارزش  و  بهره 
واقع معدن آینده »بیرمی« را نشانه گرفته است اما 
کندن کوه وبردن سنگ وخاک آن ،همان سرمایه 
زیست  محیط  نشدنی  جبران  وتخریب  سوزی 
است که اصل پنجاهم قانون اساسی آن را ممنوع 
دانسته است .جای خوشوقتی است که بسیاری از 
مسئوالن منطقه مانند استاندار ،فرماندار دشتی ،امام 
جمعه خورموج و مدیر کل حفاظت محیط زیست 
استان بوشهر مخالف فعالیت معدن هستند یا پس 
از مشاهده مخالفت های گسترده مردم )که در گرم 
ترین روزهای تابستان گذشته با حضور شبانه روزی 
در محل معدن مانع کار آن شدند(به صرافت تجدید 

نظر در مجور فعالیت معدن افتادند.
در اتفاقات ناگوار اخیر چند نفر از عالی ترین مقام های 
اجرایی ونظامی کشور به دلیل یک حادثه وخطای 
رخ داده از مردم عذرخواهی کردند وقول جبران وجلو 
گیری از اتفاق مشابه را دادند که این رویکرد مثبت 
،نوید بخش آینده بهتر در روابط دولت وملت است.

با عنایت به این امر،شایسته است جبران خطاهای 
محیط زیستی هم در دستورکار مقام ها قرارگرفته 
ودر مجوزهای معادن از جمله معدن مرمریت کوهی 
مانند بیرمی تجدید نظر صورت گیرد تا سرمایه های 
اجتماعی که مهم ترین آنها اعتماد مردم به مقام های 

مسئول است ترمیم شود. 
عباس محمدی، دیده بان کوهستان

یادداشتیادداشت

تومانی  میلیارد   220 مشترک  همکاری  تفاهم نامه 
و  ملی  رسانه  فناوری  و  توسعه  معاونت  میان 
فنی  زیرساخت های  توسعه  برای  بوشهر  استانداری 

صداوسیمای مرکز استان به امضا رسید.
به  گزارش جام جم بوشهر، بر اساس این تفاهم نامه 
سازمان  فناوری  و  توسعه  معاون  امضای  به  که 
استاندار  و  ایران  اسالمی  جمهوری  صداوسیمای 
واحد  یک  خرید  سال  سه  مدت  در  رسید  بوشهر 
صد  پوشش   HD دوربینی   ۶ تلویزیونی  سیار 
فرستنده های  تأمین  با  استان  دیجیتال  صدی  در 
ارتباطات  متوسط و کم قدرت، سیگنال رسانی حوزه 
زمینی و ماهواره ای شبکه استانی، تأمین سرورهای 
بازسازی  و  سازمانی  خدمات  مجازی سازی 
ایستگاه  تأسیسات  و  ساختمان  زیرساخت های 

پرقدرت رادیویی محقق می شود.  
تفاهم نامه  این  امضای  مراسم  در  بوشهر  استاندار 
گفت: بر اساس این تفاهم نامه که 50 درصد تعهد 
را رسانه ملی و 50 درصد را استانداری بوشهر محقق 
استان  فنی رسانه ملی در  زیرساخت های  می کنند، 

صدا  صددرصدی  پوشش  ضمن  و  می یابد  توسعه 
صداوسیمای  اختیار  در  سیار  شبکه  یک  تصویر،  و 
مرکز بوشهر قرار می گیرد.عبدالکریم گراوند با اشاره 
به ظرفیت ها و قابلیت های چشمگیر استان بوشهر، 
نقش تأثیرگذار در اقتصاد ملی و مرز مشترک با خلیج 
فارس افزود: با تأمین زیرساخت های رسانه ملی تأثیر 
رسانه ای صداوسیمای مرکز بوشهر در بعد فرامرزی و 
در حوزه خلیج فارس دوچندان می شود.معاون توسعه 
و فناوری رسانه ملی هم موقعیت استان بوشهر را در 
همجواری با خلیج فارس و کشورهای حاشیه جنوبی 
این آبراه مهم، قابل توجه ارزیابی کرد و گفت: استان 
بوشهر از نظر اقتصادی و فرهنگی از جایگاه ممتازی 
وضعیت  ارتقای  برای  و  است  برخوردار  کشور  در 
شود. تقویت  رسانه ای  زیرساخت های  باید  موجود 

رضا علیدادی افزود: تفاهم نامه مشترک رسانه ملی و 
استانداری بوشهر در مدت سه سال اجرا می شود و بر 
اساس آن در این مدت پوشش تلویزیونی رسانه در دو 
بستر دیجیتال در استان صددرصد می شود و با تأمین 
استان  مهم  رویدادهای  تلویزیونی  سیار  واحد  یک 

در شرایط خاص با سرعت و دقت بیشتر منعکس 
می شود.وی با اشاره به این که حلقه ها و زنجیره های 
پیچیده است، گفت:  و  زیرساختی سازمان گسترده 
صداوسیمای مرکز بوشهر از نظر زیرساختی وضعیت 
خوبی دارد و از تیم رسانه ای فنی، حرفه ای، جوان و 

بااستعداد برخوردار است.علیدادی در خصوص تأمین 
طبق  گفت:  هم  ملی  رسانه  کالن  زیرساخت های 
وجود  با  زیرساخت ها  این  ساله،  پنج  مدون  برنامه 
از  کمبودهای مالی در حال توسعه است و بخشی 

آن ها در آینده نزدیک بهره برداری می شود.

 ۲۲ میلیارد اعتبار برای توسعه زیرساخت ها

یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی 
 4 و  شد  برگزار  اسفند   2 در  بوشهر  استان  در 
نماینده مردم در 4 حوزه انتخابیه برای 4سال دیگر 
انتخاب شدند. در حوزه دیر، کنگان، جم و عسلویه، 
از مجموع 2۱۱ هزار و ۸۶۷ واجد شرایط رای، ۹۶ 
پای صندوق های رای  این حوزه  هزار و 4۶۳ در 

حاضر شدند.
از مجموع آراء ماخوذه، موسی احمدی با ۳۸ هزار 
و ۹۹۸ رای بیشترین رای را به دست آورد. سکینه 
الماسی با 2۱ هزار و 4۹ رای و عسکر جاللیان با 
۱۱ هزار و ۸۷۸ رای رتبه های بعدی را داشتند.در 
حوزه دشتستان، ابراهیم رضایی توانست بیشترین 
آراء را نصیب خود کند که از میان ۸۹ هزار و ۹4۱ 
رای ماخوذه، ۳۶ هزار و 5۸۱ رای به دست آورد و 

غالمرضا مختاری با ۱۳ هزار و ۹00 رای دوم و 
محمدرضا دهقان فرد با ۱0 هزار و 5۶۷ رای سوم 
شدند.در حوزه دشتی و تنگستان هم غالمحسین 
کرمی با 2۹ هزار و 5۷ رای از مجموع این آراء، 
منتخب مردم این حوزه شد. همچنین علی زینبی 
 ۱0 دوالح  عبدالصمد  و  رای   ۹۷2 و  هزار   ۱۹ با 
هزار و 40 رای، رتبه دوم و سوم را در  این زمینه 

کسب کردند.
دیلم،آقای  و  گناوه  بوشهر،  انتخابیه   حوزه  در   
از  رای   2۹.2۶0 کسب  با  جمیری  عبدالکریم 
به مجلس  مجموع ۱0۷ هزار و ۳4 رأی ماخوذه 
شورای اسالمی راه یافت. ضرغام حیدریه ۱۱.۹25 
بعدی  نفرات  رای   ۱0.۷۸۱ افراشته  ،علی  رای 

بودند.

 منتخبین استان بوشهر  در مجلس یازدهم

غالمحسین کرمیابراهیم رضایی

موسی احمدیعبدالکریم جمیری

 شنبه 10 اسفند  1398   شماره 561۲
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  صاحب امتیاز :           
  سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  

   سرپرست استان بوشهر: علیرضا برازجانی
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم
تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم

دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود
حافظمگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کند

انبان،  نوازنده شناخته شده ساز نی  محسن شریفیان 
عالقه  بی شک  و  شد  دربندربوشهرمتولد  سال۱۳54 
برخاسته  انبان و نی جفتی  به موسیقی و ساز نی  او 
دوران  از  را  موسیقی  هنرمند،  این  اوست.  زادگاه  از 
نوجوانی و از کوچه های بندر قدیمی بوشهرآغاز کرد 
و عالقه و انگیزه بسیاردراین مسیر سبب شد تا سال 
۱۳۷2 گروه موسیقی »لیان« را راه اندازی کند. گروهی 
که مخاطبان بسیاری دارد و تا به امروز همچنان به 

شکل حرفه ای فعالیت خود را ادامه می دهد.
محسن شریفیان عالوه برنوازندگی، در خوانندگی نیز 
باالیی دارد و در معرفی و شناساندن موسیقی  تبحر 
جنوب و همچنین موسیقی آیینی و مذهبی این منطقه 
آثار  و  آلبوم ها  در  نگاه  این  و  داشته  بسیاری  تالش 
»اهل  چون  کتاب هایی  است.  مشهود  او  پژوهشی 
»اهل  خارک«،  جزیره  در  اوهام  و  موسیقی  زمین؛ 
ماتم؛ آواها و آیین سوگواری در بوشهر« »اهل ساز؛ 
موسیقایی  آثار  و  و...  بوشهر«  موسیقی  سازشناسی 
»محله  »خیامی«،  »سیراف«،  »َشپ«،  »لیانا«، 
است.  بوده  و...  بوشهر«  در  خوانی  خمونی«، »شروه 
او سال ۱۳۹۳ در دومین جشنواره بین المللی فرهنگ 
بوشهر  موسیقی سوگواری  مالزی  در  اسالمی  هنر  و 
را به تمامی کشورهای اسالمی معرفی کرد. شریفیان 
و  تنوع  لحاظ  به  بوشهر  مذهبی  می گوید:»موسیقی 
کاربرد از غنی ترین بخش های موسیقی بوشهر است 
و مردم این منطقه به جنبه های زیبا شناسی درحوزه 
مذهب توجه بسیاری دارند. من نیز در حوزه موسیقی 
بومی و آیینی بوشهری تالش بسیاری کرده ام و وظیفه 

خود را انجام داده ام.«
هنری  یک  درجه  نشان  دارای  شریفیان  محسن 
دررشته موسیقی و نوازندگی نی انبان از وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و لیسانس علوم اجتماعی با گرایش 
عرصه  در  فعالیت  سال ها  طی  و  است  پژوهشگری 
موسیقی، در جشنواره های بسیاری در داخل و خارج 
از ایران شرکت داشته و در معرفی سازنی انبان ایران 
و موسیقی فولک جنوب کشورمان تالش های بسیاری 
انجام داده است. شریفیان چندی پیش کتاب آموزشی 

کرد،  منتشر  ماهور  انتشارات  ازسوی  را  انبان«  »نی 
دیگر  همچون  این،  از  پیش  او  عقیده  به  که   سازی 
شیوه  به  شرقی،  کشورهای  و  ایران  نواحی  سازهای 
اما  است  شده  داده  آموزش  سینه  به  سینه  و  سنتی 
دراین کتاب که به همراه یک لوح فشرده است عالقه 
مندان و هنرجویان این ساز می توانند با قواعد و اسلوب 

ساده، آسان و صحیح، نواختن نی انبان را فرا بگیرند.
همچون  منطقه  هر  »موسیقی  می گوید:  وی   
را  خودش  طعم  و  نشانه  لهجه،  بومی،  گویش های 
دارد. نشانه و طعم موسیقی جنوب، همان ساز اصلی 
و شناخته  شده موسیقی محلی بوشهر، نی انبان است 
خوزستان،  استان های  تـــا  حضورش  جغرافیای  که 
هرمزگان و کرمان گسترده شده است. به دلیل عالقه 
وافر به موسیقی منطقه و همچنین وجود مشتاقان و 
با  نی انبان، تالش کرده ام  فراگیری ساز  عالقه مندان 
بهره گیری از تجربه های موفق در زمینه نوازندگی و 
آموزش موسیقی و مطالعه شیوه های مختلف آموزش 
نواختن نی انبان در سراسر جهان و بهره گیری و استفاده 
از فنون نوازندگان شاخص این ساز، متد آموزشی خود 
را پی ریزی کرده و کتاب آموزش نی انبان را به چاپ 

برسانم.«
که  انبان«  »نی  آموزشی  کتاب  مورد  در  شریفیان 
»ایران«  به  منتشرشود  ویراستاری جدید  با  قراراست 
درجنوب  ایرانی  انبان«  ساز»نی  خاستگاه  می گوید: 
مناطق  دراین  هم  بیشترآن  وکاربرد  بوده  کشورمان 
نواختن  و  ساخت  »مهارت  است  ذکر  به  الزم  است، 
هرمزگان،  بوشهر،  دراستان های  که  انبان«  سازنی 
در   ۹4 سال  دارد،  حضورمؤثری  خوزستان  و  کرمان 
ثبت  به  کشور  ناملموس  فرهنگی  میراث  فهرست 
ملی رسید.»نی انبان« از سازهای با ارزش و با اصالت 
کشورمان است و ریشه در فرهنگ و هنر ایران زمین 
دارد. اما درمورد کتاب آموزشی سازنی انبان که به اتفاق 
من و بابک شهرکی تدوین شده باید بگویم فکرکنم 
نخستین کتاب آموزشی درحوزه موسیقی فولک ایران 
باشد. جالب است بدانید دردنیا بیش از ۱۳0 گونه ساز 
نی انبان وجود دارد که من به تمامی آنها پرداخته ام. 
ضمن اینکه دراین اثر تألیفی، تالش شده تا بر اساس 
جمع بندی های موجود در متدهای آموزشی اروپایی و 
ایرانی، فضا به شکلی برای مخاطب معرفی و آموزش 
داده شود که بتواند با این ساز ارزشمند آشنایی بیشتری 

اثر اولین کتاب آموزشی در زمینه  ساز  پیدا کند. این 
برای شروع  مبنای خوبی  است که می تواند  نی انبان 
یک کار بزرگ باشد، البته معتقدم این راه باید آغاز شود 
و ادامه پیدا کند تا درآینده به یک آموزش سیستماتیک 
دست  یابیم. بنابراین درچاپ دوم این کتاب ازمخاطبانی 
که این کتاب را دراختیار دارند یا استادانی که دربحث 
داشتیم  تقاضا  کارکرده اند  کتاب  این  روی  آموزشی 
نقطه نظرات خود را بیان کنند تا درچاپ های بعدی 
نزدیک  درآینده ای  امیدوارم  شود.  لحاظ  نکات  این 
شاهد  ایران  نواحی  موسیقی  سازهای  سایر  مورد  در 

انتشارکتاب های بی شماری باشیم.«
ساز نی انبان ایران، طی سال های اخیر در دنیا بخوبی 
معرفی و شناخته شده است و درواقع می توان گفت 
می گوید:  باره  دراین  شریفیان  فراگیراست.  ساز  یک 
»خوشحالم که می شنوم ساز نی انبان یک سازفراگیر 
است و به عقیده من این اتفاق به دلیل خاصیتی است که 
دراین سازنهفته است و شاید به خاطرحس شورونشاطی 
است که به مردم می دهد تا آنجا که موجب شده مردم 
خیلی زود با آن ارتباط برقرار کنند. البته اجراهایی که 
طی این سال ها از این ساز به گوش مردم رسیده باعث 
شده که نی انبان در بین آنها بیشتر شنیده و معرفی 
شود و قطعاً عالقه مندان بسیاری هم خواهد داشت کما 
اینکه گروه های موسیقی پاپ و سنتی نیز در اجراهای 
کاربرد ساز  درباره  او  برده اند.«  بهره  این ساز  از  خود 
انبان در عرصه بین المللی می گوید: »در دنیا نی  نی 
اشاره  که  و همان طور  دارد  وجود  انبان های مختلفی 
از  است که هرکدام  انبان  نی  نوع  از ۱۳0  بیش  شد 
آن دارای اصالت و تاریخ است و در ادبیات ایران نیز 
نشان هایی از این ساز وجود دارد درواقع این سازی که 
خاستگاهش  ملودی ها و قطعاً  نوازنده اش هستم  من 
ایران است و مطمئن هستم دیر یا زود به گواه تاریخ 
جایگاه و خاستگاه این ساز مشخص خواهد شد.« او 
اضافه می کند: سازهای نی انبانی که درخارج ازایران و 
بویژه اسکاتلند استفاده می شود به لحاظ نوع ملودی و 
ساختمان ساز با نی انبان ایرانی کاماًل متفاوت است؛ 

تنها می توانیم بگوییم هر دو نی انبان هستند.

نامی مترادف با نی انبان؛

نگاهی به زمانه و خدمات هنرمند بومی
ــادی  ــگاه جه ــدازی پای راه ان

ــان ــی در برازج کتابخوان
شهرستان  عمومی  کتابخانه های  اداره  رئیس  
جهادی  گروه  اندازی  راه  به  اشاره  با  دشتستان 
در  قرآنی  آموزه های  و  مطالعه  فرهنگ  ترویج 
گفت:  برازجان  بهشتی  شهید  عمومی  کتابخانه 
با  مبارزه  زمینه ضرورت  در  رهبری  معظم  مقام 
دشمنان  نرم  جنگ  با  مقابله  و  فرهنگی  تهاجم 
انقالب اسالمی تاکید فراوان دارند. بر همین این 
اساس اجرای فرامین رهبر فرزانه انقالب، وظیفه 
همه مردم است اما مسوولیت افرادی که دارای 
مقام و منصب هستند نسبت به دیگران سنگین 

تر است.
مجتبی عباسی اضافه کرد: امروز دشمن برای دور 
کردن جوانان ما از دین و معنویت با ترفند های 
برای  بنابراین  است  شده  خانه ها  وارد  گوناگون 
کار  نیازمند  دشمن  دسیسه های  با   رویارویی 
جهادی در حوزه فعالیت های گوناگون فرهنگی 
هستیم.در چنین شرایطی، ترویج و تبلیغ کتاب 
که خداوند در کالم آسمانی به آن اهمیت داده، 

بهترین راهکار است.
وی  بیان کرد :  یکی از راه های ترویج فرهنگ 
کتابخوانی، مردمی کردن و تامین منابع و ایجاد 
انگیزه در افراد مختلف جامعه است و مهم ترین 
سیاست  این  تحقق  راستای  در  که  محورهایی 
کتابخوانی  فرهنگ  کردن  نهادینه  و  فرهنگی 
باید مدنظر قرار گیرد حاکمیت ارزش ها و مبانی 
اصیل اسالمی بر تمام فعالیت ها و برنامه هاست.

شهرستان  عمومی  کتابخانه های  اداره  رئیس  
دشتستان افزود : این پایگاه فرهنگی که با همت 
گروه جهادی جوانان خودجوش و آتش به اختیار 
عمومی  کتابخانه  همکاری  با  و  برازجان   شهر 
تواند  می  است  شده  اندازی  راه  بهشتی  شهید 
اجتماعی  آسیب های  کتاب،  مشاوره  زمینه  در 
برای  فرهنگی  کارهای  و  قرآنی  کالس های   ،

تمامی شهروندان موثر واقع شود.
وی گفت : این پایگاه در طبقه همکف کتابخانه 
همه   و  است  فعالیت  به  مشغول  بهشتی  شهید 
طرح   این  در  توانند  می  عزیز  همشهریان 

مشارکت داشته باشند. 

استقرار ۱۲ پست مراقبت مرزی 
در بوشهر برای مقابله با کرونا

با  بوشهر  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
اشاره به مشاهده موارد کووید ۱۹ در برخی استان ها 
همه اقدامات بهداشتی در استان بوشهر انجام و در 
آمادگی کامل به سر می بریم و تاکنون مورد مثبتی از 
کرونا در استان بوشهر نداشتیم، گفت: قطع زنجیره 
انتقال ویروس کرونا در گرو رعایت اصول بهداشتی 
است. با توجه به اینکه ویروس کرونا قابلیت سرایت 
باالیی دارد و به نحوی واگیردار است بهترین راه 
برای قطع زنجیره انتقال این است که هرکسی در 
خود احساس بیماری کند باید به پزشک مراجعه 
بوشهر  استان  افزود:  خواجه ئیان  کند.عبدالمحمد 
کار  زودتر  خیلی  دارد  که  شرایط خاصی  دلیل  به 
توجه  با  بود.  کرده  آغاز  را  کرونا  ویروس  کنترل 
تمام تالش  ندارد،  درمان  کرونا  بیماری  اینکه  به 
زنجیره  قطع  استان  درمان  و  بهداشت  مجموعه 
انتقال و بیماری از طریق باال بردن سطح اطالعات، 
هوشیاری مردم و رعایت بهداشت فردی است.وی 
مدیریت  شورای  تمهیدات  اساس  بر  کرد:  اضافه 
رویدادهای  همه  و  دانشگاه ها  مدرسه ها،  بحران 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی که مستلزم تجمع بود 
در استان بوشهر تعطیل و لغو شد.در زمان حاضر 
۱2 پست مراقبت مرزی برای کنترل مبادی ورودی 
خارجی این استان مستقرشده و کار کنترل انجام 
می شود و تمام شناورهایی که در اسکله های استان 
بوشهر پهلو می گیرند خدمه های آن مورد آزمایش 
قرار می گیرند و با کارهای انجام شده تاکنون هیچ 
استان و کشور  وارد  راه  این  از  بیماری  از  موردی 

نشده است.

خبرخبر
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