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شناگاههای جفره ،پارک دانشجو و ریشهر
از مهم ترین نقاط آلوده ساحلاند؛

بلوار شــریعتی برازجان به
محور خروجی شــهر متصل شد؛

ساحل بوشهر  ،غرق در آلودگی
دهیار روستای بشیر آباد:

3

همزمان با هفته تعاون؛

رونمایی از «بسته اعتباری فرصت ناب
تعاون» در بانک توسعه تعاون
همزمان با فرارسیدن هفته تعاون ،بانک توسعه تعاون از اعطای تسهیالت
ویژه  100میلیارد ریالی به تعاونگران و فعاالن اقتصادی با تنفس  4ماهه در
بازپرداخت خبر داد.
به گزارش جامجم بانک توسعه تعاون در راستای تحقق شعار «جهش تولید»،
همزمان با گرامیداشت هفته تعاون بهعنوان تنها بانک تخصصی در این بخش از
«بسته اعتباری جهش تولید» رونمایی کرد.
2
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محمد جواد فخرایی؛ نویسنده و فرهنگی
باسابقه درگذشت

بدرود" آقای تاریخ"

2

برای زنده یاد حسن انصاری؛

به مناسبت سالر وز شهادت" رئیسعلی
دلواری؛

«امرو» یا «عبدو»

غربت قهرمان تنگستان

2

2
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ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺎب ﺗﻌﺎون

ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺎ  ۴ﻣﺎه ﺗﻨﻔﺲ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرج از ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون ﺗﺎ  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون ﺗﺎ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺎرج از ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون ﺗﺎ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل
#ﺗﻌﺎون_ﺑﺮای_ﺟﻬﺶ_ﺗﻮﻟﯿﺪ
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قابل توجه اولیای گرامی دانشآموزان در مقطع ابتدایی
آموزش همه دروس در تمام پایههای مقطع ابتدایی فرزندان دختر و پسر با پیشرفتهترین متد و امکانات
آموزشی با کمترین هزینه و بیشترین بهره وری پذیرفته می شود .
این بهترین فرصت برای شما در دوران تعطیلی مدارس است ،پس تصمیم بگیرید تضمین آینده تحصیلی
فرزندانتان را به ما بسپارید .

آموزگار :خانم دریسی با  20سال سابقه در مقطع ابتدایی

تدریس خصوصی پایه ابتدایی

WWW.TTBANK.IR

۰۲۱ -۶۴۳۸۰۰۰۰

منبع:روابط عمومی شهرداری برازجان

3سال تالش
بیوقفه
برای توسعه
بشیرآباد

برازجان دسترس پذیر شد
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اقتصادی
اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان بوشهر

محمد جواد فخرایی ،نویسنده و فرهنگی باسابقه درگذشت

بدرود " آقای تاریخ"

این چهره فرهیخته که تالیف کتاب «دشتستان در
گذر تاریخ» و انتشار صدها مقاله ،یادداشت و مصاحبه
درباره فرهنگ و تاریخ استان بوشهر در رسانهها و
نشریات محلی و سراسری را در کارنامه دارد پس از

تحمل دوره کوتاه ناشی از بیماری کرونا در بیمارستان
حضرت علی اصغر(ع) شیراز دارفانی را وداع گفت.
از مرحوم فخرایی که سابقه همکاری طوالنی با
سرپرستی روزنامه جام جم در استان بوشهر در سالیان

اخیر را داشت مطالبی در قالب یادداشت،گفتگو و
مقاله با عنوان «کاخی که هرگز ساخته نشد»« ،پل
مشیر؛قطب مستعد گردشگری»« ،روایتی از نبرد
دشتستان در جنگ جهانی اول» و «قصه قهرمان

تنگستان» و «حماسه لرده» در روزنامه جام جم منتشر
شده است .روزنامه جام جم ،فقدان این فعال فرهنگی
و همکار مطبوعاتی را به مردم فهیم دشتستان و
خانواده داغدارش تسلیت میگوید.

خبر

افزایــش ظرفیــت تصفیهخانه
فاضالب بوشهر

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب بوشــهر در آییــن
افتتــاحفاز نخســتطرحارتقاءتصفیــهخانهفاضالب
نکــهتصفیهخانهفاضــابحداکثر
بوشــهر بــابیانای 
تــوانتصفیــه۳۰هــزار متــر مکعبفاضالبدر شــبانه
روز راداردکــهدر حــالحاضــر ۳۸۰۰۰مترمکعــبورودی
داشــتهکــهایــنامــر موجــباختــالدر رونــدتصفیه
فاضــابگردیــدهگفــت:باتوجهبــهافزایشاشــتراک
فاضــاب بوشــهر و رونــد توســعه شــبکهگذاری در
محالتمختلفارتقایتصفیهخانهفاضالببوشــهر
در دستور کار قرار گرفتهاست.
به گزارشجامجمعبدالحمیدحمزهپور از بهرهبرداری
طرح ارتقاء تصفیهخانه فاضالب بوشهر خبر داد و
بیان کرد :در اجرای فاز ۱ظرفیت تصفیه فاضالب از
 ۱۵هزار مترمکعب به  ۲۵هزار مترمکعب افزایش
یافته و این در حالی است که با تکمیل طرح
ارتقاء تصفیهخانه فاضالب ظرفیت آن از  ۳۰هزار
متر مکعب به ۵۰هزار مترمکعب افزایش مییابد.
وی اعتبار اجرای فاز نخست عملیات ابنیه ای این
طرح را بالغ بر  ۹۰میلیارد ریال دانست و بیان کرد :در
اجرای این طرح ضمن اصالح ابزارهای تصفیهخانه،
وضعیت کانالهای خروجی و ورودی آن بهبود یافته
است .اعتبار کل اجرای عملیات ابنیه ای طرح ارتقاء
تصفیهخانه فاضالب بوشهر بیش از  ۱۵میلیارد
تومان است که پیش بینی میشود این طرح به طور
کامل تابستان آینده تکمیل و افتتاح شود.
وی تصریح کرد :برای ارتقاء کیفیت پساب فاضالب
خروجی با اعتباری افزون بر  ۳۷میلیارد ریال عملیات
خرید و نصب تاسیسات هواده در فاز ۱تصفیهخانه
فاضالب بوشهر آغاز شده که پیش بینی میگردد
حداکثر تا آذر امسال تکمیلشود.

۱۰۴سالپیشقهرماننامیجنوب،
رئیسعلی دلواری در مصاف با
متجاوزان بریتانیایی به مرزهای
دریایی در جنوب کشور با توطئه
و دسیسه سردمداران این کشور
متخاصم به شهادت رسید .از
این رو ۱۲شهریور مصادف با
علیرضا برازجانی
سالروز شهادت رئیسعلی دلواری
روزنامه نگار
در تقویم به نام روز مبارزه با
استعمار نامگذاری شده است.
در طول ۲قرن مبارزه بی امان مردم جنوب ایران بویژه خطه دالورخیز
استان بوشهر علیه استعمار انگلیس ،چهرههای برجسته و قهرمانان
وطن پرستی وجود دارند که از آنها به عنوان پیشگامان مبارزه با
استعمار یادمیشود.اهمیتونقشخیزشقیامجنوبیهابهسرکردگی
رئیسعلی دلواری علیه استعمار از این جهت برجسته و پررنگ است
که در خالل حمله سوم ناوگان بریتانیا در ۱۷مرداد سال ۱۲۹۴شمسی
– که منجر به اشغال بندر بوشهر و برافراشتن پرچم بریتانیا بر فراز
عمارت حکومتی شد  -رئیسعلی دلواری بهعنوان طالیه دار نهضت
مبارزات مسلحانه مردم تنگستان و دشتستان از یکسو توانست با
سازماندهیتفنگچیانومبارزاندلواریحمالتچریکیونامتقارنعلیه
استحکامات و اردوگاه نظامی انگلیسیها در محالت بهمنی و تنگک
بوشهر طر حریزی و عملیاتی و ضربات سختی بر پیکره استعمارگران وارد
کند و از سوی دیگر پیوند عمیق و ریشهدار با مرجعیت آن روز  -آیتاهلل
شیخ محمدحسین مجاهدبرازجانی  -که منجر به صدور فتوای قیام

غربتقهرمانتنگستان
علیهاستعمارگرانخارجیشد،شوریوصفناپذیر در میانمردممنطقه
به وجود آورد ،این در حالی است که ضعف ،سستی و کارشکنیهای
دولت مرکزی و بالطبع سلب حمایت بایسته و شایسته از این مرزداران
غیور ،هرگز خللی در عزم و اراده ملی و غیرت دینی مجاهدان تنگستانی
و دشتستانی وارد نکرد .افزون بر این ،تالش این سردار سربلندی در
بهکارگیری ظرفیت معتمدان و کسبه و تجار معروف بوشهر و نیز ایجاد
اتحاد بین سران و خوانین ذینفوذ و قدرتمند منطقه در تقویت محور

شهید رئیسعلی دلواری نفر سوم از راست

مقاومت علیه بیگانگان برجسته است .شکست پیدرپی نیروهای
متجاوز انگلیسی در برابر شبیخون رئیسعلی و یارانش ،انگلیسیها
را برآن داشت تا این سردار وطنپرست را از سر راه خود بردارند و برابر
اسناد با دسیسه هربرت چیک ،کنسول بریتانیا در بوشهر ،شب سوم
سپتامبر  ۱۹۱۵برابر با  ۱۲شهریور ۱۲۹۴خورشیدی و  ۲۷روز پس از اشغال
بوشهر در جریان یکی از شبیخونها در محله تنگک ناجوانمردانه از
پشت مورد اصابت گلوله یکی از همرزمان خائن خود قرار گرفت و در

 ۳۴سالگی به شهادت رسید .پیکرش
پس از تشییع و با حضور پدرش زائر
محمد کدخدای دلوار در جوار امامزادهای
در گورک سادات به امانت نگهداری و
یادداشت
شش ماه بعد به نجف اشرف منتقل و
در قبرستان وادیالسالم به خاک سپرده
شد .البته نهضت جنوب علیه استعمار
انگلیس تنها محدود به دوران حیات شهید رئیسعلی دلواری نیست و
به گواه تاریخ پس از شهادت این رادمرد پرچم مقاومت علیه متجاوزان
بیگانه توسط دالوران دشتستان به رهبری شهید میرزا محمدخان
برازجانی در کنار دلیران تنگستانی با محوریت زائرخضرخان اهرمی و
همچنین شیخ حسین خان چاهکوتاهی برافراشته ماند و صحنههای
بی نظیری از رشادت ،شهامت و وطن پرستی در تاریخ مبارزات این مردم
ثبت و ضبط شد .مع االسف وعده چندساله مسئوالن استان برای
ساختن مقبرهای در خور شأن و شخصیت شهید دلواری در قبرستان
وادیالسالم محقق نشده است و مزار این شهید استعمارستیز با
همان سبک و سیاق یک قرن پیش ،غریبانه گوشه قبرستان وادی
السالم قرارگرفته و مورد زیارت زوار عتبات عالیات قرار میگیرد.
پینوشت:
تا چندسال پیش از شهید رئیسعلی دلواری هیچ تصویری در دست
نبود تا این که با تالش و پیگیریهای خانم مهتاب ابراهیم زاده فیلمساز
و پژوهشگر بوشهری تصاویر جدید و مستندی از این مجاهد سرافراز از
آرشیو شهرداری زالس گیتر در ایالت نیدرزاکسن آلمان به دست آمد که
این تصاویر در کتابی مستقل منتشر شده است.

همزمانباهفتهتعاون؛

رونمایی از «بسته اعتباری فرصت ناب تعاون» در بانک توسعه تعاون
همزمان با فرارسیدن هفته تعاون ،بانک توسعه تعاون از
اعطای تسهیالت ویژه  100میلیارد ریالی به تعاونگران و فعاالن
اقتصادی با تنفس  4ماهه در بازپرداخت خبر داد.
به گزارش جامجم بانک توسعه تعاون در راستای تحقق شعار
«جهش تولید» ،همزمان با گرامیداشت هفته تعاون بهعنوان
تنها بانک تخصصی در این بخش از «بسته اعتباری جهش
تولید» رونمایی کرد.
تسهیالت موضوع «بسته اعتباری جهش تولید» که با اولویت
حمایت از شرکتهای تعاونی مورد تصویب هیات مدیره بانک
توسعه تعاون قرار گرفته حداکثر تا  100میلیارد ریال و فرصت

ویژه  4ماهه تنفس در بازپرداخت طراحیشده که بر اساس
هدفگذاری پرداخت تسهیالت مؤثر از سوی این بانک به
بخشهای مختلف تعاون اعم از تولیدی و خدماتی و نیز
اصناف و بنگاههای اقتصادی خارج از بخش تعاون با اولویت
اشتغالزایی در اقتصاد ملی پرداخت خواهد شد .موضوع
تسهیالت فوق بهمنظور رونق بخشی به تولید و فضای کسب
و کار ،تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز بابت تأمین مواد اولیه
و حمایت از نیروی کار شاغل در بخشهای متقاضی دریافت
تسهیالت است.
بر اساس این طرح ،مبلغ تسهیالت مطابق با نیازسنجی

بنگاه اقتصادی متقاضی و بر اساس صورتهای مالی و
کیفیت فعالیت و چرخش مالی درخواستکننده تسهیالت،
حداکثر تا سقف  100میلیارد ریال به ازای شرکتهای تعاونی
و حداکثر تا سقف  40میلیارد ریال بابت شرکتهای خارج
از تعاون ،همچنین حداکثر تا سقف  20میلیارد ریال بابت
اشخاص حقیقی بخش تعاون و تا سقف  10میلیارد ریال
بابت سایر فعاالن اقتصادی بر اساس چارچوب ضوابط و
مقررات اعتباری بانک پرداخت میگردد .گفتنی است نرخ
این تسهیالت با نگاه حمایتی از بخش تعاون 15 ،تا حداکثر
 16درصد برای تعاونگران و  17تا حداکثر  18درصد برای سایر

وکیلآزادیخواه

بلوار شریعتی برازجان به محور
خروجی شهر متصل شد؛

برازجان
دسترس پذیر شد
از روزگاری که ضابط وقت برازجان یعنی سالم خان بنای پیشرفت و توسعه برازجان
را با دعوت تعدادی از صنعتگران و پیشه وران غیربومی گذاشت و با برپاکردن مراکز
و عمارتهایی همچون بازار و حمام نیت کرد تا این نقطه از جنوب کشور را به مرکزی
برای رونق کسب و کار تبدیل کند این شهر تحوالت زیادی داشته است اما در
این سال ها و در دوره جدید مدیریت شهری یعنی از فروردین  ۹۶آهنگ توسعه
شتاب بیشتری داشته است .شاهد این مدعا آغاز عملیات اجرایی و افتتاح صدها
طرح و پروژه جدیدی است که با هدف متحول کردن برازجان و آغاز روزگاری نو برای
شهروندان برازجانی طراحی و در دست اجرا قرار دارد .یکی از این طرح ها ادامه بلوار
شریعتی برازجان و اتصال آن به بلوار الفتح در محور خروجی شهر است .این مهم
با هدایت مدیریت شهری و تملک تعداد زیادی از امالک در مسیر بازگشایی شد
و سرانجام با برگزاری آیین رونمایی در روز پنجم هفته دولت انتظار چندساله مردم
به سر آمد.
((بهسازی مسیر ورودی برازجان از محورهای اهرم ،دهقاید و بوشهر و نیز احداث
خیابان مجاور بازارچه ماهی و میگو در سالیان اخیر از جمله طرح ها و برنامه های
مدیریت شهر برازجان بود که با هدف تسهیل در آمد و شد خودروها و گره گشایی
از معضل ترافیک به سرانجام رسید .در همین راستا و طی ماههای اخیر شهرداری
برازجان اقدام به اجرای طرحی نمود که طی آن با افزودن مسیری جدید به مسیرهای
خروجی -ورودی شهر ،گامی دیگر به سمت کاهش معضل ترافیک و بهبود
وضعیت رفت و آمد هسته مرکزی شهر برداشتهشود .در این طرح ،بلوار شریعتی
مستقیما به مسیر خروجی شهر از محور بوشهر یعنی بلوار الفتح متصل گردیده،
سبب کاهش بخش مهمی از بار ترافیکی چهارراه مخابرات ،خیابان بهداشت قدیم،
چهارراه مقابل پاساژ استوار و قسمت ابتدایی بلوار الفتح خواهد شد)).این بخشی
از گفته های شهردار برازجان در آیین افتتاح این پروژه شهری است.
مهندس محمدحسن محمدی با اشاره به حجم وسیع مراجعات به بازار روز و
مراکز خرید واقع در خیابان بهداشت مرکزی قدیم ،بازارچه مواد پروتئینی ،میدان

چمران و بلوار الفتح که وضعیت ترافیکی این مناطق در روزهای غیرتعطیل و
بخصوص ایام خاصی همچون مناسبتهای آئینی و ملی را به یک معضل شهری
تبدیل کرده است گفت :شهرداری برازجان در کنار تالش برای توسعه و بهبود کیفی
زیرساختهای حمل و نقل عمومی ،در حد توان خود نگاه ویژهای نیز به توسعهی
مسیرهای ارتباطی داشته است تا حرکت به سمت بهبود کیفیت ترافیک در این
مناطق مهم شهری شهر برازجان روند بهتری به خود بگیرد .در همین راستا و با
وجود تمامی تنگناهای موجود ،طرح ادام ه بلوار شریعتی و گشایش محور جدید
خروجی شهر برازجان را در دستور کار قرار دادیم و با تمام توان تالش کردیم این
طرح از نظر زمان اجرای عملیات در محدود ه زمانی قابل قبولی به سرانجام برسد.
لذا مجموعه همکاران ما در حوزههای معاونت فنی و عمرانی ،معاونت اداری مالی،
معاونت اجرایی ،و همکاران پرتالش حوزههای حقوقی و امالک شهرداری برازجان
تمام تالش خود را به کار گرفتند تا این پروژ ه بزرگ هرچه سریعتر به مرحل ه بهرهبرداری
برسد که الزم است یک خداقوت جانانه به این همکاران عزیزم عرض کنم.
وی افزود :عملیات جدولکشی ،خاکبرداری ،تسطیح و رگالژ مسیر ،زیرسازی،
قیرپاشی و در نهایت آسفالت مسیر در سطحی به وسعت  ۲۲۴۰۰مترمربع و در ابعاد
 ۲۸×۸۰۰متر به انجام رسید .بیش از  ۶۵میلیارد ریال هزینه اجرای این طرح از محل
درآمدهای داخلی شهرداری و اعتبارات استانی تامین شده است.
همچنین طی زمان اجرای پروژه ،نیاز به جابهجایی حجم وسیعی از تاسیسات برقی
و مکانیکی موجود در مسیر بود که این عملیات نیز با همکاری مجموع ه عوامل
اجرایی و مدیریتی مرتبط به انجام رسید که الزم است از معاونت محترم عمرانی
استانداری بوشهر – فرمانداری شهرستان دشتستان ،همکاران ارجمندمان
در شورای اسالمی شهر برازجان ،مجموعه پرسنل پرتالش ادارات شهرستان
دشتستان که یاریگر خدمتگزاران مردم در شهرداری برازجان بودند و نیز ساکنان
این منطقه از شهر که در طول زمان اجرای طرح با پرسنل شهرداری همکاری
داشتندتشکر کنم.

فعاالن اقتصادی ،بر اساس عقد مرابحه ،پیشبینیشده که
دوره بازپرداخت آن حداکثر  24ماه شامل  4ماه تنفس خواهد
بود.

عباس قاسمی
دکترای تاریخ ایران
دوره اسالمی
عالم مبارز و مجاهد نستوه مرحوم سید محمد رضا
مساوات برازجانی در سال ۱۲۸۲هجری قمری مصادف
با سال۱۲۴۴هجری شمسی در برازجان متولدشد.
نسب شریف ایشان به حضرت امام موسی کاظم«ع»
می رسد .جد ایشان مرحوم سید محمدرضا موسوی
بهبهانی در اوایل دوره قاجار از بهبهان به برازجان
مهاجرت کرد .پدر مرحوم سید محمد رضا مساوات
برازجانی ٬مرحوم حضرت آیت اهلل سیدمحمدحسن
موسوی برازجانی است .وی از مجتهدین بزرگ دوره
قاجار بود و با همکاری سه تن از علما مرحومان شیخ
محمد حسن٬شیخ احمد .شیخ باقر موصلی مدرسه
علمیه برازجان راتأسیس کردند.عالمه سید عبداهلل
بالدی بوشهری درکتاب کشکول خود درصفحات
۱۴۵و۱۴۶می گوید که درمدرسه علمیه برازجان ازمحضر
آیت اهلل سیدمحمدحسن بهره برده است.مرحوم
سیدسلیمان برازجانی که از فالسفه بزرگ دوره قاجار
بود و استادفلسفه مدرسه آقاباباخان شیراز بود
هم از شاگردان مرحوم آیت اهلل سید محمدحسن
موسوی برازجانی به شمار میرفت .مرحوم آیت اهلل
سیدمحمدحسن خطاط بزرگی نیز به شمارمی رفت.

مرحوم سید محمد رضا مدتی ازمحضر پدر استفاده
کرد سپس عازم شیراز شد وپس ازمدتی تحصیل
درآنجاعازم تهران شد.وی در آنجا با آزادیخواهانی نظیر
مرحومان ملک المتکلمین ،سیدجمال الدین واعظ
اصفهانی٬حاج میرزایحیی دولتآبادی ،میرزاسلیمان
خان میکده ٬مجداالسالم کرمانی ،معین االسالم
اصفهانی و میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل آشناشد
و به عضویت«مجمع آزادمردان تهران» درآمد و شروع
بهمبارزهبااستبداددولتقاجار نمود.در جریانپیروزی
انقالب مشروطه بنابر اذعان تمام منابع تاریخی اعم
از داخلی وخارجی مرحوم سیدمحمدرضامساوات از
شخصیتهای اصلی وکلیدی این نهضت بود .بعد از
پیروزی انقالب مشروطه و فوت مظفرالدین شاه قاجار
و روی کار آمدن محمدعلیشاه که مخالف مشروطه
بود ،مرحوم مساوات باهمکاری آزادیخواهان جهت
محافظت از انقالب «کمیته انقالب»را به وجود آورد.
وی در سال ۱۲۸۶شمسی روزنامه مساوات را تأسیس
کرد که بنا به قول ادوارد براون در کتاب تاریخ ادبیات
ایران یکی از چهار روزنامه اصلی دوره مشروطه به شمار
می رفت .وی بشدت از استبداد محمدعلیشاه انتقاد
میکرد و دارای افکاری انقالبی و آزادی خواهانه بود .وی
با نوشتن مقاالت تند و آتشین در روزنامه خود سعی
در آگاه کردن مردم به حقوق خود و انتقاد از وضعیت
موجود داشت .بعد از به توپ بستن مجلس توسط
محمد علیشاه در سال۱۲۸۷شمسی مرحوم مساوات
به قفقاز رفت ولی مبارزات خود را بر ضد استبداد صغیر
ادامه داد .بعد از فرار محمد علیشاه ،مرحوم مساوات
به ایران آمد و مورد استقبال مردم آذربایجان قرار گرفت
واز سوی آنهابه عنوان نماینده به مجلس شورای ملی
راه یافت .وی در مجلس حزب دموکرات را که شدیدا

با نام آوران

مخالف سلطنت بود،
با کمک همفکرانش
تأسیسکرد.مردمتهران
در دورههای سوم و چهارم مرحوم مساوات را به عنوان
نماینده به مجلس شورای ملی فرستادند.در دوره
پنجم مردم ساوجبالغ وی را به عنوان نماینده خود
در مجلس شورای ملی برگزیدند .مرحوم مساوات با
مرحوم آیتاهللسیدحسنمدرس«ره»بسیار صمیمی
بودند .سرانجام مرحوم سیدمحمدرضامساوات در
هفتم شهریور۱۳۰۴شمسی در شمیران دار فانی راوداع
گفت و در جوار امامزاده صالح «ع» تجریش به خاک
سپرده شد .در پی فوت ایشان روزنامه «خلق»به
شماره۱۵مورخه ۱۲ماه صفر۱۳۴۴هجری قمری چنین
نوشت« :آقای سیدمحمد رضامساوات٬نماینده
مجلس شورای ملی که از پیش قهرمان آزادی
ومشروطیت بود و همیشه باعنوان استبداد در
ستیز ،سه روز قبل دراثر کسالت ممتدی وفات نمود.
مجلس شورای ملی برای فوت او تعطیل گردید و دو روز
درمسجدسپهساالر فاتحهمیباشد».

 3اثر منقول تاریخی ،در انتظار ثبت آثار ملی

مسئول ثبت آثار استان بوشهر از تکمیل پرونده  ۳اثر
منقول تاریخی برای ثبت در فهرست آثار ملی خبر داد.
به گزارش جامجم به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر،

سودابه معموری با اعالم این خبر افزود« :کتیبه کوفی
تزئینی( سنگ قبر سیراف) ،جعبه طبابت مدرن ( دکتر
طبیب) و پیکرک اسب ایالمی ۳ ،اثر تاریخی هستند که
پرونده آنها برای ثبت در فهرست آثار ملی تکمیل و آماده
شده است».
وی افزود« :خطوط موجود بر روی کتیبه کوفی تزیینی
سیراف با شاخ و برگ درختان تزئین شده و این سنگ قبر
که قدمت آن به قرون اولیه اسالمی برمی گردد و با توجه
به کیفیت ساخت و پردازش خطوط این سنگ ،احتماال
از شخصیتهای نام دار سیراف است و اکنون در موزه
منطقهایخلیجفارسبوشهر نگهداریمیشود».
مسئول ثبت آثار استان بوشهر ادامه داد« :یکی از نکات

جالب در جعبه طبابت مدرن دکتر طبیب وجود دو ظرف
مخصوص با محتویات دارویی آن دوران بوده که در این
جعبه باقی مانده است و در موزه تاریخ پزشکی بوشهر
نگهداریمیشود».
معموری اضافه کرد« :اثر تاریخی سردیس اسب ایالمی
در نوع خود یکی از دست یافتههای منحصر به فرد در
استان بوشهر است و پرورش و استفاده از اسب را در
دوره ایالمی بخوبی نشان میدهد و در موزه منطقهای
خلیج فارس بوشهر نگهداری میشود ».مسئول ثبت آثار
استان بوشهر خاطرنشان کرد« :حفاظت اطمینان بخش
از دالیل اصلی ثبت آثار استان است که با همراهی شورای
ثبت استان در حال انجام است».
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مدیر کل میراث فرهنگی بوشهر خبر داد؛

تکمیل مرمت مسجد آل عصفور؛ به زودی

مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی بوشهر گفت:
«مسجد تاریخی آل عصفور مرمت تکمیلی میشود».
به گزارش جامجم به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر ،محمدحسین ارسطوزاده

گفت« :مرمت تکمیلی مسجد تاریخی آل عصفور بوشهر در آینده
نزدیک آغاز میشود و امیدواریم با برنامه ریزیهای انجام شده تا پایان
سال به اتمام برسد ».وی قدمت و معماری این مسجد را مربوط به
دوران قاجار دانست و افزود« :پیمانکار مشخص شده و این پروژه با

اعتباری بالغ بر  ۳میلیارد ریال مرمت خواهد شد».
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی بوشهر تصریح
کرد« :عملیاتی که در آخرین مرحله مرمت این مسجد انجام میشود
تکمیل تاسیسات برقی و مکانیکی بنا ،تکمیل کارهای چوبی و

گچکاری و نازک کاری فضاهای بیرونی و داخلی است».
ارسطوزاده در پایان خاطرنشان کرد« :مسجد تاریخی آل عصفور از
بناهای شاخص بافت بوشهر است که در میدان جمعه شهر قرار
دارد».

برای زنده یاد حسن انصاری؛

«امرو» یا «عبدو»

عبدالرسول حسینی
وکیل پایه یک
دادگستری

واقعا سخت است خودت را جمع و جور کنی و درباره
دوستی بنویسی که آخرین بار همین دو سه هفته قبل او
را دیده باشی.
با خندهای که همیشه روی لب داشت و سبیل و پشت
مویی که بیشباهت به اخوان نبود و نزدیکش میکرد.

پاتوقش خیابان بیمارستان بود جلوی قهوه و نیز محیط زندگی من و حسن خیلی
بزرگ نیست طول و عرض زیادی ندارد و مردم عموما یکدیگر را میشناسند و با هم
حشر و نشر دارند .اما حسن توی همین محیط کوچک هم با حجب و حیایی که
تنه به تنه گمنامی میزد زندگی میکرد به همین دلیل است که اگر بگویم دوستی ما
برمیگردد به سالهای  ۷2 - ۷3و تحصیل در دانشكده ادبیات مستبعد نمینماید
به عالوه اینكه هم اتاق بودیم توی خوابگاه فردوسی .نمیدانم هنوز این خوابگاه
دایر است یا خیر ولی دوستانی که دانشجوی شیراز بودهاند بخوبی میدانند که
انتهای خیابان سعدی حد فاصل سعدی تا رودکی رو به رودخانه خشک چند تا
مغازه و ساختمان حاصل از عقبنشینی رودخانه خشک است که خیلی هم خشک
نیست و گاهی مثل سال گذشته تر می شود وغضب میكند .یکی از این ساختمانها
مسافرخانهای تحت اجاره دانشگاه شیراز است به نام خوابگاه فردوسی به جز این

یادداشت

شناگاههای جفره ،پارک دانشجو و ریشهر از مهم ترین نقاط آلوده ساحلاند؛

ساحل بوشهر ،غرق در آلودگی

در این روزهایی که گرما و شرجی در استان
ریحانه جنتی
بوشهر بی امان میتازد دیدن شهروندانی
که از همه طبقات سنی و قشرهای مختلف
جام جم بوشهر
بی هراس از کرونا و عواقب دامنگیرش در
خط ساحلی بوشهر تن به آب میزنند تا در
تعطیلی فراگیر مراکز و تاسیسات گردشگری و تفریحی به نوعی اوقات
قراغت خود را به بطالت نگذرانده باشند چندان سخت نیست .کافی
است سری به ساحل بزنید تا سیاهی جمعیت شناور روی آب را ببینید.
این در حالی است که کرونا و عدم رعایت شیوه نامه بهداشتی از یک
سو و آلودگی شناگاههای ساحلی شهر بوشهر از سوی دیگر تندرستی
و سالمت عموم این شهروندان را هدف گرفته است .موضوعی که با
ساده انگاری و سهل انگاری شهروندان و همچنین ورود بخش زیادی
از فاضالب محلههای مختلف شهر به نوار ساحلی میتواند منجر به
فاجعه زیست محیطی و اجتماعی غیرقابل جبرانی شود.
* آلودگی شناگاههای استان بوشهر
یکی از شهروندان بوشهری با اشاره به این که آلودگیهای شناگاهها
حاصل سرریز فاضالبی است که به وسیله چهار یا پنج کانال از جفره،
صلح آباد و دیگر نقاط شهر به نوار ساحلی وارد میشوند به جام جم

میگوید :آبهای خروجی از مساکن این محالت که همراه با امالح
شیمیایی و سایر آالیندههای شهری هستند وارد دریا میشوند و
آلودگی وسیعی را ایجاد میکنند .این در حالی است که متاسفانه تمام
سواحل و خورهای اطراف محل رشد و نمو دوره ای نوزادان آبزیان است.
این آلودگی سبب میشود تا تخمریزی کاهش یافته و در نتیجه تولید
مولدها با چالش مواجه شود .دوم اینکه مرگ و میرهای نوزادان ماهی
که با چشم مشاهده نمیشود افزایش پیدا کند .از دیگر اثرات آلودگی
دریا ،مرگ و میرهای جلبکهای دریایی و مرجانهای ساحلی و پوکی
صخرههاست .هدایتهاشمی با اشاره به تقاضا و درخواست دوستداران
محیط زیست از دستگاههای مسئول و قانونی برای دخالت در این
موضوع مهم اضافه میکند :سالها پیش شبکه بهداشت  ،شهرداری،
فرمانداری ،محیط زیست و اداره آب وفاضالب جلسات متعددی را
در فرمانداری داشتند ولی بدون نتیجه خاصی همچنان این معضل
الینحل باقی مانده است .این در حالی است که شبکه بهداشت بارها بر
آلودگی آبها در حاشیه سواحل بوشهر تایید کرده است.
پدیده ای ضد گردشگری
این شهروند اضافه میکند :سواحل شهرستان بوشهر یکی از اماکن
گردشگرپذیر مخصوصا در فصول بهار و تابستان جهت شنا و تفریح

به صورت فصلی و در صورت ضرورت ماهانه انجام و نتایج آن برای تفریح
دریایی و شنا کردن به صورت شفاف به اطالع عموم رسانده میشود.
وی با بیان نتایج آخرین آزمایشات نمونهبرداری از آب دریا اضافه میکند:
در آخرین برآورد انجام شده در مورد شش شناگا ه شهر بوشهر ،وجود
آلودگی در  3شناگاه مثبت شده است که توصیه میشود مردم از آنها
استفاده نکنند .این سه نقطه شامل شناگاه جفره ،پارک دانشجو و
ریشهر است اما شناگاه پارک سیادت ،بندرگاه و پارک لیان برای شنا
مساعد و پاک است  .وضعیت شناگاههای ناسالم بزودی با پرچمگذاری
تعیین محدوده میشوند.
پورسالم ،علت آلودگی شناگاهها را خروجی فاضالبهای شهری میداند
و اعالم میکند :با توجه به بهرهمندی شهر بوشهر از شبکه فاضالب،
شهروندان باید با اتصال به این شبکه از آلوده شدن آب دریا جلوگیری
کنند.
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استاندار:

ما هم محلهای بودیم .خیابان «منبع» از محالتی است که
هنوز بوی کهنگی میدهد.
اینجا برای هم محلی بودن خیلی شاخص الزم ندارد همین که میدانند معلم است
و بچه «حاجی انصاری» ژاندارم بازنشسته کافی است ایشان اگرچه ادبیات را بخوبی
میدانست و تدریس میکرد اما بهتر از آن تاریخ و جغرافیای جنوب را چرا که به تناسب
شغل پدر از این شهر به آن شهر رحل اقامت افکنده از جم بگیر و بیا تا دیر و خورموج
و برازجان و بوشهر وحاصل جمع همه این آوارگی بیان طنزی نمكینی بود که مرحوم
«منوچهر آتشی» در « َ ْمرو» چیزی می دید نزدیک به َ
«ع ْبدو» در شعر عبدوی َج ْت و
حسن چه سالهای اوج كار مطبوعات و نشریات در سال۷۶به بعد با «مطبوعات
نامطبوع» و چه پس از آن بخوبی از ُعهده این رسالت برآمد.
یادش گرامی باد.

گردشگران است .اما متاسفانه میبینیم که به جای حل اساسی و ریشه
ای این مشکل ،صورت مساله را با نصب تابلوهایی با این مضمون
که این مکان آلوده است پاک میکنند .این یک پدیده اسفبار و ضد
فرهنگیاست.
وی تاکید میکند :جذب و هدایت آبهای آلوده و آالیندهها به سمت
فاضالب و تصفیه خانه به عهده شرکت آب و فاضالب است و شهرداری
هم به نوبه خود وظیفه دارد که جهت کاهش آلودگی دریا و سواحل
اقداماتی انجام دهد .شبکه بهداشت و درمان هم از طریق قضایی این
امر را دنبال کند.
*مناطقممنوعهشنا
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوشهر با اشاره به آلودگی
شناگاهها در طول نوار ساحلی شهر بوشهر میگوید :با آزمایش نمونهها
و انجام پایشها ،مشخص شد نیمی از این شناگاههای بوشهر از نظر
میکروبیوضعیتمساعدیندارند.
صادق پورسالم میافزاید :شش شناگاه در طول ساحل33کیلومتری
در شهر بوشهر وجود دارد که این شناگاهها به صورت مستمر از سوی
اداره کل حفاظت محیط زیست از لحاظ میکروبی پایش میشوند .این
شناگاهها در اعماق یک و  1.5متری نمونهبرداری میشود .این پایشها

اقتصادی
اجتماعی

خبر

جزیره «عباسک» ،شهرک دانش
وزیستفناورانهمیشود

تطر حهای
استاندار بوشهر باتاکیدبر توسعهفعالی 
زیست فناورانه دریایی بر اساس ظرفیتهای
ساحلی استان بوشهر گفت :در این راستا جزیره
عباسک بوشهر میتواند به شهرک دانش و
زیستفناورانهتبدیلشود.
به گزارش جامجم عبدالکریم گراوند در نشست
بررسی روند اجرای شهرکهای زیست فناوری با
بیان اینکه سواحل استان بوشهر در کشت و تولید
محصوالت دانشی از ظرفیت باالیی برخوردار است
اظهار داشت :جلبک ،محصوالت دارویی و غذایی در
اولویت تولید محصوالت در شهرک زیست فناورانه
قرار دارد .وی پارک علم و فناوری ،دانشگاههای
خلیج فارس و علوم پزشکی ،منطقه ویژه علم و
فناوری و بنیاد نخبگان را مجموعه دانشی استان
بوشهر دانست و بیان کرد :این 5مجموعه به عنوان
اهلیتسنجیدر توسعهطر حهایدانشیموردتوجه
قرار دارد که با نشستهای تخصصی راهکارهای الزم
در اجرایطر حهایزیستفناورانهارائهکند.
استاندار بوشهر ظرفیتتولیدمحصوالتدانشبنیان
دریایی در استان بوشهر را مورد اشاره قرار داد و
خاطرنشان کرد :اکنون کشت و تولید جلبکدریایی
و محصوالت دارویی و غذایی دیگر در شهرکهای
زیست فناورانه بوشهر فراهم است که باید با
همکاری دستگاههای یاد شده و شهرکهای
صنعتی و شیالت مورد توجه قرار بگیرد .پایهریزی
این جزیزه باید بر اساس سند اقتصاد دانش بنیان
باشد که تحقق این مهم ،الزم است در شورای
اقتصاد دانش بنیان استان بوشهر مورد توجه و
پیگیریقرار گیرد.
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3ســال تالش بیوقفه برای توســعه بشیرآباد
رضا دهقان آزاد؛ دهیار روستای بشیرآباد گزارش عملکرد
و فعالیتهای عمرانی و توسعه محور در روستای
بشیرآباد (بخش سعدآباد شهرستان دشتستان ) را در
سه سال اخیر به شرح زیر اعالم کرد:
احداث میدان امام حسین (ع)
احداث بوستان
آسفالت معابر و کوچهها به مساحت  26هزار متر مربع
زیر سازی و اصالح معابر به مساحت  48هزار مترمربع
استقرار خانه ورزش روستایی
خرید لودر
لوله گذاری و توسعه شبکه آب در سطح روستا به طول
 1900متر
احداث و احیاء  6حوضچه آب جهت تقسیم و اجرای

مطلوب الین بندی در زمان بحران کم آبی
رنگ آمیزی جداول به طول  2800متر
اجرای طرح نشاط اجتماعی با نقاشی و دیوارنویسی در
سطح روستا به مساحت  340مترمربع
اجرای موزائیک و سنگفرش به مساحت  3360مترمربع
جدول گذاری به طول  1600متر
احداث پارک بازی کودک
اجرای طرح جامع بیمه روستایی به مدت  2سال
اجرای کانیوو وسط ،جهت دفع آبهای سطحی و
سیالبی به طول  750متر
ایجاد  19مورد روشنایی جدید و  367مورد تعمیر قطعات
و تعویض المپ جهت رفع خاموشی سطح روستا
احداث پارکینگ دهیاری

مشارکت فنی عمرانی در افتتاح خانه بهداشت روستا
و جذب سرمایه گذار جدید جهت اتمام مدرسه قلم چی
اقدام جهت سنددار نمودن ساختمان و امالک واگذار
شده به دهیاری
ساخت  42سطل جمع آوری پسماند با مشارکت
مردمی
 1497مورد مکاتبه مکتوب دریافتی و ارسالی
صدور  93مجوز انرژی و  18فقره پروانه کار ساختمانی
توسعه شبکه و تقویت ولتاژ برق روستا به طول 670
متر
برگزاری و مشارکت در اجرای برنامههای ملی ،مذهبی،
فرهنگی ،اجتماعی در سطح روستا به تعداد  34مورد
حمایت مادی و معنوی از مدارس و سیستم آموزشی

امام خمینی  -ره

رپرتاژ

روستا و جذب دانش آموز از روستای مجاور ،جهت
جلوگیری از انحالل یا دوپایه ای شدن مدارس روستا طی
سه سال گذشته
جذب سرمایه گذار بخش خصوصی جهت ایجاد ناحیه
صنعتی خرما در روستا ،توسعه کارآفرینی و نوسازی
ماشینآالت
حمایت مستقیم از باشگاه فوتبال عقاب بشیرآباد و
قهرمانی آن باشگاه در شهرستان دشتستان طی  2سال
متوالی ،همچنین قهرمانی ورزشکاران روستا در رشتههای
مختلف ( دو و میدانی و ورزشهای رزمی ) در سطح استانی
و ملی ،در بخش آقایان و بانوان با حمایت مالی دهیاری
پیگیری و احداث جاده بین باغی تل قاتل در راستای
رونق اقتصادی و توسعه اشتغال

