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 8پروژه آبفا در استان بوشهر کلنگ زنی و افتتاح می شود؛

گامی بلند برای پایداری آب در اســتان

روایتی از روزشمار انقالب
اسالمی در بوشهر؛
4

بوشهر،پیشگامدر
مبارزاتانقالبی

با اعتبار  1600میلیارد تومانی؛
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فضایسبز بوشهر،
رویخطبرنامه

 470پروژهعمرانی کلنگزنیو
افتتاحمیشود
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر گفت :به
مناسبت دهه مبارک فجر  ۴۷۰پروژه عمرانی با
یکهزار و  ۶۰۰میلیارد تومان اعتبار در این استان افتتاح
میشود و مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
مهرداد ستوده اظهار داشت :هرچند در سه سال
گذشته از نظر تامین منابع و شرایط اقتصادی و افزون
براین وضعیت کرونایی دولت سختترین شرایط بعد از
انقالب را تجربه کرده اما تالش شد هیچ یک از پروژههای
عمرانی شروع شده تعطیل نشود و حتی پروژههایی که
راکد مانده بودند نیز بعد از سالها فعال شدهاند.

2

با حمایت شرکت های
پتروشیمی پارس؛

مدرسه ۱۲کالسه در جم
وسیرافافتتاحشد

2

منبع  :روابط عمومی شهرداری برازجان
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شماره
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توسعه ورزش در روزهای سخت کرونا

دستگیریعامالن
جنایت در المرد
2
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اقتصادی
اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان بوشهر

انتصاب در هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی دشتستان
سرپرست هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی شهرستان دشتستان
در احکام جداگانه ای ،نایب رئیس و دبیر این هیات را منصوب کرد.
ارسطو قائدی برازجانی در نشستی با اعضای این هیات با تبریک ایام اهلل
دهه فرخنده فجر ،با تشریح برنامههای ورزشی در جشن  ۴۲سالگی
انقالب اسالمی افزود :مسابقات ورزشی در سراسر روستاهای دشتستان

برنامه ریزی و اجرا خواهد شد .همچنین برگزاری مسابقات استانی
بازیهای بومی محلی ویژه کادر درمان ،مسابقات ورزشهای بومی محلی
در شهرستان و جشنواره مجازی پخت غذاهای محلی و نیز ورزشهای
بومی و محلی تدارک دیده شده است.
وی با اشاره به خدمات ماندگار و تالشهای بی وقفه زنده یاد علی پورجم،

خبر

با اعتبار  1600میلیارد تومانی؛

مدرسه  ۱۲کالسه در جم و سیراف
افتتاحشد

همزمان با ایام اهلل دهه فجر انقالب اسالمی،
مدرسه  ۱۲کالسه شهید علی صفری در بخش
قلعه باغ شهر جم و مدرسه  ۱۲کالسه شهید
ابراهیمیگانهسیرافباحضور نمایندهمردمجنوب
استان بوشهر در مجلس شورای اسالمی ،استاندار
بوشهر ،ائمه جمعه ،رئیس شورای راهبردی
شرکتهای پتروشیمی منطقه پارس و جمعی از
مسئوالنشهرستانیافتتاحشد.
مدرسه شهید علی صفری با زیربنای  ۲۲۰۰متر مربع
و  ۱۲کالس دارای سالن چند منظوره و آزمایشگاه
با هزینهای بالغ بر  ۷۰میلیارد ریال  ۱۵بهمن افتتاح
شد.
همچنین مدرسه شهید ابراهیم یگانه با زیربنای
 ۲۲۰۰متر مربع و  ۱۲کالس ،دارای سالن چند منظوره
و آزمایشگاه با هزینهای بالغ بر  ۷۵میلیون ریال در
روز پنجشنبه مورخ ۱۶بهمن به بهرهبرداری رسید.
گفتنی است پیرو عقد تفاهمنامه ساخت ۲۲۰
واحد مسکونی در  ۴شهرستان جنوبی استان
بوشهر که با مشارکت  ۵۰درصدی از سوی شورای
راهبردی شرکتهای پتروشیمی منطقه پارس و
کمیتهامدادامامخمینیاستانبوشهر،بین آقایان
بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی و حسنی
رئیس شورای راهبردی شرکتهای پتروشیمی
منطقه پارس به امضا رسیده بود ،اجرای این طرح
طی برگزاری مراسم کلنگ زنی و با حضور استاندار
بوشهر ،فرماندار شهرستان ،رئیس کمیته امداد
امام خمینی استان بوشهر ،رئیس شورای راهبردی
و تنی چند از مقامات استان رسما آغاز گردید.

رئیس فقید این هیات گفت :برنامههای این هیات در دوره جدید در
راستای برنامههای قبلی و با رویکرد توسعه محور و با استفاده از همه
ظرفیتهای شهرستان ادامه پیدا خواهد کرد .
در پایان این جلسه ،خانم شهسواری و عباس دهقانی به عنوان نایب
رئیس و دبیر هیات روستایی معرفی شدند .
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میشود و مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
مهرداد ستوده اظهار داشت :هرچند در سه سال گذشته از نظر
تامین منابع و شرایط اقتصادی و افزون براین وضعیت کرونایی دولت
سختترین شرایط بعد از انقالب را تجربه کرده اما تالش شد هیچ یک
از پروژههای عمرانی شروع شده تعطیل نشود و حتی پروژههایی که راکد

حسین فریبرزی
سرپرست سازمان
سیما منظر و فضای سبز
شهرداری بندر بوشهر

توسعه فضای سبز همواره یکی
از دغدغههای اصلی و چالش
اساسی برای مدیران شهری
در اجرای برنامهها تحول آفرین
محسوب میشود و برای بندر
بوشهر که همیشه اقلیم گرم
و کمبود آب موانعی بلند برای
دستیابی به اهداف ایده آل
مدیریت شهری هستند این
موضوع بیشتر خودنمایی
میکند.

مانده بودند نیز بعد از سالها فعال شدهاند .وی اضافه کرد :تالش شد
با مدیریت منابع محدود اعتباری تخصیص یافته مطالبههای بحق مردم
استان پاسخ داده و منابع به صورت عادالنه با توجه به نرم جمعیت در
چارچوب قانون و براساس شاخصها در شهرستانهای مختلف توزیع
شود.
*تامین آب،مهمتریناولویتاستانبوشهر
معاون عمرانی استانداری بوشهر گفت :با توجه به محدودیت منابع
آبی  ۸۰درصد آب مورد نیاز استان بوشهر از استانهای همجوار تامین
میشود .به همین دلیل در این شرایط خشکسالی مهمترین مساله
مسئوالن این استان تامین آب آشامیدنی است که تاکنون با اجرای
طر حهای مختلف آبرسانی چشم انداز بسیار روشن و مثبتی برای استان
ترسیم میشود.وی ادامه داد :فعال شدن پروژههای سد سازی ،ترمیم
خطوط انتقال آب و آب شیرینکنها از جمله اقدامهای اساسی است که
در استان در بخش آبرسانی انجام شدهاست.
وی ادامه داد :همچنین شمار آبشیرینکنهای استان از  ۲۰هزار
مترمکعب به  ۱۵۰هزار مترمکعب افزایش یافته است و افزون بر افتتاح
آب شیرین کنهای روستایی ظرفیت آب شیرین کن  ۱۰هزار مترمکعبی

دستگیری عامالن جنایت در المرد

فضای سبز بوشهر  ،روی خط برنامه
در حال حاضر مساحت فضای
سبزعمومیشهربوشهر1میلیون
و 200هزار مترمربع معادل120هکتار
است  .این مقدار از وسعت
فضای سبز بدون احتساب
فضای سبز نیمه خصوصی و
خصوصی که در محیطهای
دولتی یا شخصی شهروندان
احداث شده است و برابر قانون
امکان ورود و دخالت را نداریم .
در آینده نزدیک و با تامین منابع
آب مورد نیاز پارک ملت با وسعت
150هکتار که نقش کمربند سبز
را در حاشیه جنوبی بوشهر و

حائل بین فضای عمومی نیروگاه
اتمی بازی میکند به بهره برداری
میرسد .افزون بر این پارک لیان
با 25هکتار و دهکده گردشگری
بوشهر با وسعت14هکتاری در
برنامه توسعهای بندر بوشهر
قرار دارد .در حال حاضر سرانه
فضای سبز بوشهر رقمی معادل
5/2تا5/3مترمربع دارد و با توجه
به استاندارد و سرانه ملی که
8متر مربع است در جایگاه خوبی
قرار گرفته است 65.تا70درصد
برنامههای توسعه بخش فضای
سبز بوشهر در دستیابی به

بوشهر نیز به  ۲۲هزار و  ۵۰۰مترمکعب افزایش یافته است .وی یادآور
شد :در دهه فجر امسال نیز عملیات اجرایی آبشیرینکن  ۱۷هزار
مترمکعبی بوشهر آغاز شد و قرار است قبل از تابستان سال آینده ۵۰
درصد آن مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
*توسعهمراکز درمانی؛ مهمترینرویکرددولت
ستوده اضافه کرد :برای برطرف کردن مشکالت درمانی مردم جنوب
استانمصوبهاحداثبیمارستان ۱۱۰تختخوابیعسلویهدر سفر سال۹۷
هیات دولت به استان بوشهر گرفته شد و در زمان حاضر نیز جانمایی
زمین و منابع مالی این پروژه مشخص شدهاست .وی ادامه داد:
همچنین با تالش مسئوالن استان بیمارستان  ۱۱۰تختخوابی شهدای
هستهای بوشهر که در مرحله فنداسیون تحویل گرفته شده بود ۲۳
بهمن افتتاح میشود .ستوده اضافه کرد :بیمارستان شهدای هستهای
بوشهر تنها بیمارستان مجهز به اورژانس هستهای و دراین شرایط
سخت در مدت سه سال احداث و آماده بهرهبرداری است .وی اضافه
کرد:ارتقایسطحبرخیاز بیمارستانهایاستاناز جملهشهرستاندیلم
که در حد یک درمانگاه فعال بود امروز با توجه به توسعه انجام شده به
عنوان قطب درمان در شمال استان بوشهر فعال است .ستوده تاکید

کرد :نگاه مسئوالن استان در بخش درمان رسیدن به توریسم سالمت
بود و با توسعه امکانات زیرساختی در بخش سالمت تالش شده استان
به مقصد گردشگری در حوزه سالمت و درمان تبدیل شود.
* افزایش سرانه ورزشی از ۹۸صدم به ۱.۱۶مترمربع
وی یادآورشد :سرانه ورزشی استان بوشهر در سه سال گذشته از ۹۸
صدم مترمربع به ۱.۱۶مترمربع افزایش یافته و در این مدت۳۰زمین چمن
مصنوعی ۱۰ ،سالن ورزشی ،نخستین سالن زورخانهای و استخرهای
متعدد شنا در استان احداث و افتتاح شدهاست.
وی افزود :افتتاح پروژه سالن ورزشی سه هزار نفری و پیست بینالمللی
قایقرانی در استان بوشهر از جمله پروژههای مهم در حوزه تربیت بدنی
استان است که در دستور کار قرار دارد .ستوده گفت :در حوزه راه یکی از
پروژههای خوب محور دیلم – بهبهان ،ریگ  -گناوه در دست اجراست
که تالش میشود قبل از اردیبهشت افتتاح شود و اجرای این پروژه تاثیر
بسزایی در رونق گردشگری بندر ریگ و تعدیل جمعیت گردشگری به
سمت این بندر دارد .وی گفت :همچنین زیر بار ترافیک قرار گرفتن روگذر
تقاطع غیر همسطح سعدآباد و تقاطع شهدای گمنام بنک قبل از سال از
جمله دیگر پروژههای مهم استان بوشهر در بخش راه است.

یادداشت

استاندارد و
سرانه ملی
محقق شده
است .البته ناگفته نماند که در
این آمار ارائه شده اشجار واقع
شده در معابر عمومی مثل
خیابان آزادگانیاخیابانصلح آباد
و بوستانهای وسیع پایگاههای
دریایی و هوایی بوشهر که نقش
ریههای شهر را دارند جایی ندارد
و اگر این آمار مزید گردد قطعا
جایگاه بندر بوشهر در سرانه
فضای سبز جهش چشمگیری
پیداخواهدکرد.

فرمانده انتظامی استان از شناسایی و دستگیری سه نفر از عامالن
قتل دو جوان ساکن شهرستان المرد فارس خبر داد.
سردار خلیل واعظی بیان داشت 25 :مرداد با اعالم مركز فوریتهای
پلیسی مبنی بر کشف یک جسد مجهول الهویه در پایین روستای
"بندو" ،گشت انتظامی ،كارآگاهان پس از انجام اقدامات اولیه
درصحنه،جسدحسبدستور مقامقضائیبرایانجامکالبدشکافی
و تعیین علت تامه فوت به پزشکی قانونی منتقل و هویت مقتول
که اهل المرد فارس بود شناسایی شد .سردار واعظی خاطرنشان
کرد :پس از اطالع به خانواده مقتول ،برادر وی در پلیس آگاهی حاضر
و با رویت تصاویر ،جسد را شناسایی و اعالم کرد جسد متعلق به
برادرم می باشد که به همراه پسر خاله ام از منزل خارج و تا کنون
مراجعتی نداشته اند .فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه جسد
پسرخاله مقتول حین رسیدگی به پرونده ،در شهرستان پارسیان
استان هرمزگان کشف شده بود ،گفت :کارآگاهان پلیس احتمال
وقوع یک جنایت را متصور و در این خصوص تحقیقات گستردهای

حوادث

را آغاز کردند .وی با بیان اینکه کارآگاهان به ارتباط دایی ،پسر دایی و
برادر مقتول که به علت خرید و فروش موادمخدر به  25سال زندان
محکوم شده بود ،مظنون شدند و آنها را دستگیر و به پلیس آگاهی
منتقل کردند .عضو شورای تامین استان بوشهر گفت :برادر مقتول
ابتدا منکر هرگونه اطالع ازموضوع بوده که در ادامه با روایت مدارک،
اظهارات شاهدان و استفاده از شگردهای پلیسی لب به اعتراف
گشود و بیان کرد :با همدستی دایی و پسردایی خود با نقشه قبلی
با برادرش در تلمبه خانهای در منطقه رکن آباد المرد قرار گذاشتند و
مقتول که به همراه پسرخاله اش به محل قرار آمد به علت اختالفات
شخصی با ریختن سم در دلستر آنها را مسموم و به قتل رساندهاند.
سردار واعظی خاطرنشان کرد :متهمان در ادامه اظهارات خود گفتند
هر دو مقتول را در وانت قرار داده و جسد "ر -ا" را در شهرستان
عسلویه و جسد "خ-ا" را درشهرستان پارسیان رها کردند .فرمانده
انتظامی استان بوشهر گفت :قرار بازداشت موقت برای هر سه
متهم صادر و روانه زندان شدند/.پایگاهخبر پلیس

مدیر شعب بانک توسعه تعاون بوشهر اعالم کرد؛

رپرتاژ

پرداخت  2060میلیارد ریال تسهیالت در سال جهش تولید
مدیر شـعب بانک توسـعه تعاون اسـتان بوشـهر در گفتگو با جام جم به مناسـبت
ایـام اهلل دهـه مبـارک فجـر اظهـار داشـت :از ابتـدای سـال جـاری تـا پایـان دی بانـک
توسـعه تعاون در راسـتای رفع نیازهای اقتصادی تعاونگران بالغ بر  2060میلیارد ریال
در قالـب  5200فقـره پرونـده تسـهیالت در بخشهـای مختلـف پرداخـت نموده اسـت.
سـید مجتبـی حسـینی بـا اشـاره بـه ظرفیتهـا ،توانمندیهـا و همچنیـن موقعیـت
جغرافیایـی خـاص اسـتان افـزود :در راسـتای تحقـق شـعار سـال و بـه منظـور ایجـاد و
توسـعه اشـتغال در اسـتان بوشـهر این بانک بالغ بر  172.770میلیارد ریال تسـهیالت
قرضالحسـنه اشـتغالزایی و ازدواج بـا معرفـی نهادهـای حمایتـی مثـل کمیتـه امـداد
امـام خمینـی( ره) ،بهزیسـتی و بنیـاد شـهید ،تسـهیالت بـه متقاضیـان پرداخـت
کـرده اسـت .حسـینی خاطرنشـان کـرد :دسـتگاههای اجرایـی در اسـتانها بـه عنـوان
مهمتریـن نهادهـای توسـعهای وظایـف و نقشهـای مهمـی بـر
عهـده دارنـد و بانـک توسـعه تعـاون اسـتان نیـز در اجـرای
طر حهـای ملـی و اعطـاء تسـهیالت اشـتغالزایی ،نزدیـک تریـن
همـکاری را بـا تمـام دسـتگاهها داشـته اسـت.
ایـن مقـام مسـئول ضمـن بیـان عملکـرد چشـمگیر بانـک در
طر حهـای اشـتغال روسـتایی و عشـایری تصریـح کـرد:
مدیریـت شـعب بانـک توسـعه تعـاون اسـتان بوشـهر
در راسـتای پرداخـت تسـهیالت اشـتغال پایـدار
روسـتایی یکـی از اسـتانهای پیشـرو در کشـور
بـوده و عملکـرد موفقـی در ایـن زمینـه داشـته
اسـت.

بانک توسعه تعاون
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قدردانی فرمانده نیروی هوایی ارتش از آیت اهلل صفایی بوشهری
در دیدار جمعی از فرماندهان پایگاه ششم شکاری شهید یاسینی بوشهر
به مناسبت روز نیروی هوایی ،لوح تقدیری از طرف امیر سرتیپ خلبان عزیز
نصیرزاده ،فرمانده نیروی هوایی ارتش بابت زحمات و حمایتهای آیت اهلل
صفایی بوشهری از نیروهای مسلح بخصوص نیروی هوایی به وی اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه
بوشهر ،در بخشی از این لوح آمده است :شایسته است از زحمات بیدریغ و
مساعیارزشمندواهتمامویژهجنابعالیبهحوزهجوانانمخصوصاخلبانان
جان بر کف نیروی هوایی مستقر در پایگاه شکاری خلبان شهید علیرضا

اقتصادی
اجتماعی

یاسینی قدردانی نموده و امیدواریم با توکل به خداوند منان و توسل به اهل
بیت عصمت و طهارت در همه عرصههای زندگی مشحون از عطر خوشنواز
الهی باشید و به عنوان خدمتگزار دین مبین اسالم ،گامهای مستحکم و
مستمریرابردارید.

3

ضمیمه رایگان روزنامه در استان بوشهر
نصراهلل شفیعی ،صاحب امتیاز و سردبیر هفته نامه دریای جنوب

شهیدعبدالرسولزاهدی

استان بوشهر در دو قرن اخیر مظهر مبارزات ضد
استعماری مردمانی بوده که بر اساس ایمان الهی و
غیرت ملی ،حضور بیگانگان را در خاک خویش تحمل
نکردند .مبارزات ضد استعماری رئیسعلی دلواری برگ
زرینی است در تاریخ افتخارات مردمی که اراده کرده اند
آزاد زندگی کنند و ننگ وابستگی و بردگی را از ساحت
خودبزدایند.
در این مبارزات سترگ ضد استعماری مردم استان
بوشهر سنگ تمام گذاشتند .زنان و مردان بوشهری در
قیام پرشکوه خود علیه استعمار انگلیس ثابت کردند
که ننگ و ذلت پذیرش بیگانه را هیچ وقت تحمل
نخواهند کرد و آزادگی و آزاد زیستن را بر سیطره هر
اشغالگری ترجیح خواهند داد.
شواهد تاریخی نشان میدهد که مبارزات ضد
استبدادی مردم استان بوشهر بعد از قیام رئیسعلی
دلواری از دهه  20به بعد اوج بیشتری داشته است.
در میان شهرستانهای استان میزان فعالیتهای
سیاسی یکسان نبوده است .به عنوان مثال
دشتستان از شهرستانهای پیشتاز در این زمینه
بوده است .موقعیت جغرافیایی و هوای گرم این
منطقه باعث گردیده بود تا پیش از انقالب اسالمی
کاروانسرای مشیرالملک که زمانی موجب رونق تجارت
ُ
و اتراق کاروانیان بوده ،در دوره رضاخان و پساز آن
در دوران محمدرضا به زندان تبدیل شود و بسیاری
از انقالبیون کشور برای مجازات بیشتر به این زندان
انتقال داده شوند.
ً
طبیعتا حضور این زندانیان مخالف رژیم شاه که
بخش قابلتوجهی از آنان نیروهای انقالبی مسلمان
بودند در ایجاد روحیه شاه ستیزی و انقالبی گری تأثیر
قابلتوجهی داشته است .در این میان شخصیت

شهیدصادقدرختیان

شهیدصادقمیگلی

شهید ابوتراب عاشوری

شهید سید مهدی محمدی

شهید عباس مشایخ

شهید عباس سلیمی فرد

شهید ناصر دانشگر

روایتی از روز شــمار انقالب ا ســامی در بوشهر ؛

بو شــهر  ،پیشــگام در مبارزات انقالبی
مبارزی مثل مرحوم حاج ماشاءاهلل کازرونی از طریق
ارتباط با مبارزان در تهران و سایر نقاط کشور توانست
نقش بسیار مهمی را در روند انقالب اسالمی در
شهرستان دشتستان و استان بازی کند .حضور
خانوادههای زندانیان سیاسی در برهههایی برای
مالقات با نزدیکان زندانی خود و ارتباط گروهی از مردم
انقالبی دشتستان با این زندانیان و خانوادههای آنها
موجب گسترش فضای انقالبی گری در دشتستان
گردید.
تعداد اندکی از دانشجویان استان بوشهر در تهران
تحصیل میکردند و ارتباط آنها با هستههای انقالبیون

مسلمان و انتقال این دیدگاهها به استان موجب
گسترش هر چه بیشتر روحیه انقالبی میان مردم
گردید.
مردم استان بوشهر از همان آغاز نهضت امام خمینی
لبیک گوی این نهضت بودند .در همان ایام یکی از
مؤمنان شهر برازجان به نام غالمرضا خسروی در
سال  1341از شیراز به برازجان آمد .بعد از نماز جماعت
به امامت آیتاهلل آقا شیخ عبدالحسین اعتصامی
به مردم گفت :من در شیراز بودم ،آیتاهلل محالتی و
آیتاهلل دستغیب ،آیتاهلل خمینی را بهعنوان مرجع
تقلید معرفی کردند .مردم با شنیدن این سخن صلوات

توسعه ورزش در روزهای سخت کرونا
مجموعه پیســت ا ســکیت و ورزش های ســاحلی شــهرداری برازجان افتتاح شد

مجموعه پیست اسکیت و ورزشهای ساحلی شهرداری برازجان افتتاح
شد.
 16بهمن همزمان با پنجمین روز دهه فجر انقالب اسالمی ،روبان آغاز به کار
یکی از پروژههای شاخص ورزشی در چند قدمی جاده سالمت شهر برازجان
قیچی شد تا یکی از مطالبات دیرین ورزشکاران و شهروندان ورزش دوست
برازجان محقق شود.
مجموعه پیست اسکیت و ورزشهای ساحلی برازجان با حضور فرماندار
دشتستان و معاونان وی ،شهردار و مدیران شهری و نایب رئیس شورای
اسالمی شهر افتتاح شد.
به گفته محمد حسن محمدی ،اجرای این پروژه در حوزه ورزش ،یکی
از طر حهای شاخصی بود که در جشن  ۴۲سالگی انقالب به ورزشکاران
و جوانان عالقمند تقدیم شد .امید می رود این طرح به توسع ه برخی از
رشتههای مدالآور ورزش برازجان کمک شایانی کند .شهرداری برازجان
پیش از این هم با احداث یک پیادهراه در قالب طرح جاده سالمت واقع
در بلوار غدیر برازجان حرکت موثری را در راستای توسع ه ورزش همگانی و

تفریحات سالم شهری آغاز کرده بود .با تکمیل پیست دوچرخهسواری در
حاشی ه این پیادهراه و زمین چمن مصنوعی فوتبال در ضلع مقابل آن گام
مهمی در تبدیل این محور به قطب فرهنگی برداشته است .حاال با احداث
و راهاندازی مجموع ه ورزشی جدیدی در این طرح ،جاده سالمت را به طرحی
ماندگار تبدیل کرده است.
محمدحسن محمدی ،شهردار برازجان در خصوص پروژ ه اخیر شهرداری
میگوید :مجموع ه پیست اسکیت و زمین ورزشهای ساحلی جاد ه سالمت
به عنوان بخشی از تالشهای مجموعه مدیریت شهری برای توسعه نشاط
جامعه و ترغیب نوجوانان و جوانان برازجانی به حضور در میدان مقدس
ورزش است که امیدواریم با رضایتمندی عزیزان ورزشکار و هم ه شهروندان
عزیز برازجانی همراه باشد .شهردار برازجان کاربری این پروژه را شامل پیست
اسکیت و زمین ورزشهای ساحلی با قابلیت بهرهبرداری به عنوان فضای
ورزشهایی همچون هندبال ساحلی ،فوتبال ساحلی ،والیبال ساحلی
و فوتوالی (والیبال با پا) ذکر کرده و میافزاید :مساحت کل این مجموعه
ورزشی  ۳۷۵۰مترمربع است که شمال  ۲۱۰۰مترمربع پیست اسکیت و ۱۶۵۰
مترمربع زمین ورزشهای ساحلی میباشد که به عقیده برخی از عزیزان
فعال در حوزه ورزش میتواند میزبان تمرینات و مسابقات تیمهای مختلف
ورزشهای ساحلی و ورزشکاران عزیز رشته مفرح اسکیت باشد .محمدی
همچنین گفت :از آنجا که ورزشهای ساحلی و نیز ورزش پرتحرک و جذاب
اسکیت همواره در شهر برازجان از طرفداران زیادی برخوردار بوده و طی
سالیان گذشته شهر ما توانسته قهرمانان زیادی را به عرصههای ملی و
بینالمللی معرفی کند .امیدواریم این مجموعه بتواند نقش موثری در رونق
این رشتههای هیجانانگیز ورزشی ایفا نماید.
گفتنی است این پروژه یکی از چندین پروژهی شهرداری برازجان است که با
اعتباری بالغ بر  ۱۳۰میلیارد ریال اجرا شده و در ایام دهه فجر امسال به بهره
برداری رسیدهاند.

فرستادند ،فردای آن روز ساواک مرحوم غالمرضا
خسروی را دستگیر کرد .او با شهادت در ساواک نیز
همین حرف را تکرار کرد .از آن روز ما بانام «آیتاهلل
خمینی» آشنا شدیم و سعی کردیم به هر طریقی که
شده با ایشان یا نزدیکانشان ،ارتباط برقرار کنیم.
بعد از ترور منصور نخستوزیر شاه و قیام خونین
 15خرداد ،دهها نفر از گروههای طرفدار امام شامل
گروههای ملی و ملی مذهبی به استان بوشهر تبعید
شدند .تمامی سران نهضت آزادی بهجز آیتاهلل
طالقانی ،شامل  18نفر که در رأس آنها آقایان دکتر
یداهلل سحابی و مهندس مهدی بازرگان قرار داشتند.
برخی از اعضای هیات مؤتلفه اسالمی ،ازجمله آقای
عسکر اوالدی ،گروه  15خرداد ،گروه ترور حسنعلی
منصور ،ازجمله شهید بزرگوار مهدی عراقی ،هواداران
جبهه ملی ،بازاریان تهران و قم ،از تبعیدشدگان بودند.
روحانیون تبعیدی که همگی از روحانیون عالیرتبه و
از شاگردان و مریدان امام خمینی بودند هرچند که در
استان بوشهر دوران تبعید را با محدودیتهای خاص
خود میگذراندند ولی وجودشان به سان شمع فروزانی
بود که فضای تاریک و خاموش آن روزگار را روشنی و
گرمیمیبخشیدند.
تبعید آیات عظام شهید آیتاهلل مدنی به کنگان،
آیتاهلل محمد یزدی به بوشهر ،آیتاهلل عبایی به دیلم،
آیتاهلل راشد یزدی به گناوه ،آیتاهلل آذری قمی ،آیتاهلل
سید صالح خرمآبادی ،آیتاهلل سید حسین موسوی
تبریزی ،آیتاهلل حسینی کهدویی و حجتاالسالم
محمدجواد حجتی کرمانی به استان این توفیق و
فرصت را داد که روند انقالب در استان جان تازه ای به
خودبگیرد.
در ادامه نقش آفرینی روحانیت در مبارزات مردم استان
علیه رژیم سرسپرده پهلوی ،روحانیون دیگری نیز به
استان آمدند .ازجمله این روحانیون آیتاهلل ناصر
مکارم شیرازی ،آیتاهلل غالمرضا رضوانی بود که بعد از
انقالب عضو فقهای شورای نگهبان شد ،حجت االسالم
احمد احمدی عضو سابق شورای انقالب فرهنگی (م
1397ش) و چندین نفر دیگر از روحانیون.
عبداهلل فاتحی دبیر حزب موتلفه اسالمی استان بوشهر
و از مبارزان دوران انقالب در گفت و گو با خبرنگار
سپاس با اشاره به شرایط سال  57و فعالیت روحانیون
می گوید :در بحبوحه انقالب در سال  1357تعداد  40نفر
از طالب حوزه علمیه قم برای سخنرانی ایام محرم وارد
بوشهر شدند و در مسجد جامع عطار حضور دارند.
این مبارز می افزاید :نیروهای ساواک از این موضوع
مطلع شدند و قصد داشتند به هر شیوهای از سخنرانی
طالب در سراسر استان جلوگیری کنند .نیروهای
ساواک ،ژاندارمری و شهربانی همان شب اول مسجد
جامع عطار بوشهر را محاصره کرده و قصد داشتند
طالب را به قم برگردانند.
بعد از نماز مغرب و عشا مرحوم زاهدی درحالی که قصد
داشت از مسجد خارج شود ،با گلولهای که توسط
ساواک به سمت او شلیک شد به شهادت رسید .بعد
از آن آقای ملکوتی نیز قصد خروج از مسجد داشت
که با شلیک گلوله از ناحیه ساق پا مجروح شد .در این
شب بسیاری از افراد توسط نیروهای رژیم شاهنشاهی
مجروحشدند.
سه روز بعداز این حادثه شیخ ابوتراب عاشوری بر پیکر
شهید زاهدی نماز خواند .روز سوم محرم غروب آفتاب
دو نفر از ماموران به نام سرگرد مختاری و گروهبان
شیخی وارد منزل برادر ایشان می شوند و آنها را به رگبار
می بندند .از همان اوایل سال  1356امواج آگاهی علیه

جنایتهای رژیم و ماهیت ستمگرانه آن مردم استان را
در خود فراگرفت .پس از درگذشت دکتر علی شریعتی
در  29خرداد اعتراضات از مرکز به سایر نقاط کشور با
برگزاری مراسم ختم و جلسات ترحیم برای آن مرحوم
منتقل گردید .ازجمله این استانها ،استان بوشهر
بهعنوان یکی از پیشگامان انقالب اسالمی بود.
ً
این ماجرا تقریبا اولین جرقه موج دوم انقالب در استان
بود .موجی که بهمرور با حضور مردم در اعتراضات
و تظاهرات در اقصی نقاط خروشان گردید و رژیم
پهلوی را نابود کرد .طبیعی بود که انعکاس چنین
مراسمی برای انقالبیون و مردمی که در بطن جریان
بودند یا از ستمگریهای رژیم به ستوه آمده بودند
پیام نویدبخشی بود که روزنههای آزادی از استبداد
ستمشاهی را به روی آنها می گشود .عالئق دینی و شور
انقالبی روزبهروز گسترش پیدا میکرد و بدین گونه بود
که حجتاالسالم قرائتی نیز که برای تبلیغ و روشنگری
مردم به استان بوشهر آمده بود ،مورد استقبال بسیار
خوب مردم قرار گرفت.
از اوایل سال  1357انقالب دراستان بیشتر ریشه دواند
و زمزمههای اعتراض بخصوص با حضور روحانیونی از
خارج از استان بیشتر به گوش می رسید.
برگزاری نماز عید فطر در مرکز استان با سخنرانی شهید
حجت االسالم شیخ ابوتراب عاشوری لرزه بر اندام رژیم
شاهنشاهیانداخت.
* مهرماه؛ آغاز اعتراضات دانش آموزان و فرهنگیان
با شروع سال تحصیلی و بازگشایی مدارس در مهر 1357
اعتراضات از دل خیابانها به مدارس کشانده شد .از
همان ابتدای روزهای تحصیل ،دانش آموزان و معلمان
انقالبی حاضر نشدند سر کالس بروند.
در سراسر استان اکثر مدارس تعطیل شد و دانش
آموزان و معلمان با ایجاد تجمعات و شرکت در
تظاهرات ،اعتراض خود را علیه رژیم اعالم کنند.
فرهنگیان و دانش آموزان در مبارزه با رژیم شاه از
پیشتازان بودند ،هرجا اعتراضی و تظاهراتی بود این دو
قشر نیز حضور داشتند .روز شانزدهم مهر  1357بود که
حدود  50الی  60نفر از دبیران و معلمهای انقالبی برای
تدارک اعتصاب معلمان در سراسر استان و عدم حضور
آنها در کالس بیش از پیش موجب خشم عوامل رژیم
شد.
معلمان در روز هفدهم مهر در آموزش وپرورش
دشتستان حضور پیدا کردند و دست به اعتصاب و
تظاهرات زدند.مأموران شهربانی به تظاهرکنندگان
حمله کردند و با باطوم و چماق با آنها درگیر شدند.
در این حمله یکی از معلمان به نام سلیمان شریفی که
اهل درواهی بود مورد ضرب و شتم پلیس ضد شورش
قرار گرفت و بشدت آسیب دید .با باطوم به سرش
زدند بهگونهای که از روی نردههای اداره به پایین پرت
شد .او را بالفاصله به بیمارستان برازجان و سپس به
شیراز منتقل کردند که براثر جراحات وارده سرانجام در
دوازدهم آبان  1357در شیراز به شهادت رسید .شهید
سلیمان شریفی اولین شهید انقالب اسالمی در استان
بوشهر است.
* حضور حجت االسالم سید صالح خرم آبادی در استان
بوشهر
حجت االسالم سید صالح خرم آبادی از روحانیون
انقالبی و شجاعی بود که پیش از پیروزی انقالب
اسالمی مدتی را در استان بوشهر در تبعید سپری
کرده بود .از همین رو با فضای فرهنگی و جغرافیایی
استان بوشهر آشنا بود .در بحبوحه انقالب ،در زمانی
که امام خمینی (ره) در نوفللوشاتو در تبعید بود و

ازآنجا نهضت انقالب اسالمی را در ایران رهبری میکرد
حجتاالسالم طاهری خرم آبادی به دیدن امام میرود.
با توجه به شهادت حجتاالسالم ابوتراب عاشوری به
دست عمال رژیم در سوم محرم مصادف با  13آذر 1357
خالئی در رهبری مبارزات مردم در استان ایجاد می شود.
نقش شهید عاشوری در مدیریت ،هدایت و ساماندهی
مبارزات مردم بی بدیل بود .هرچند روحانیون و طالب
دیگری هم در عرصه مبارزه علیه رژیم شاه فعال بودند
ولی نقش آنها محدود به همان منطقه یا شهری بود
که در آن زندگی می کردند .شهید عاشوری با درایت و
سوابق درخشانی که داشت و از سالها قبل با نهضت
ً
امام خمینی در ارتباط بود بر هدایت مردم استان کامال
اشراف داشت و رژیم نیز بخوبی به این موضوع واقف
بود .از همین رو رژیم برای خاموش کردن شعلههای
نهضت دست به ترور شهید عاشوری زد .پیامی که امام
خمینی از پاریس به مناسبت شهادت این شهید صادر
کردند بیانگر نقش و اهمیت حضور شهید عاشوری در
عرصه مبارزه علیه رژیم در استان بوشهر بود.
امام خمینی به حجتاالسالم سید صالح طاهری
خرمآبادی مأموریت دادند که در بازگشت به ایران ،به
استان بوشهر برود و نهضت و انقالب اسالمی را در
بوشهر رهبری کند.
حجت االسالم سیدصالح طاهری خرم آبادی پس از
بازگشت از پاریس به بوشهر آمد .با توجه به آشنایی
که از قبل با استان و تعدادی از مردم در نقاط مختلف
استان داشت توانست در فرصت کوتاهی جریان مبارزه
علیه رژیم را سازماندهی کند و بااقتدار رهبری مردم را
بر عهده بگیرد.
مردم نیز که به صداقت و روحیه انقالبی و والیی حجت
االسالم طاهری خرمآبادی پی برده بودند با او همراه و
ی  1357به استان
همزبان شدند .با حضور ایشان در د 
بوشهر شور و هیجان دیگری در استان ایجاد شد.
یکی از شیوههای بسیار مهم و تأثیرگذار حجت االسالم
سیدصالح طاهری خرم آبادی برگزاری تجمعات بزرگ
استانی هرروز در یک نقطه ای از استان بوشهر بود.
یک روز اعالم می کردند ،در شهر بوشهر یا برازجان ،روز
دیگر سعدآباد ،روز دیگر اهرم ،روز دیگر گناوه ،روز دیگر
ی  1357روزهای
درواهی و اینگونه بود که روزهای د 
تجمعات پر شکوه و راهپیماییهای پرشور مردم
سراسر استان بود.
این روند تا  22بهمن روز پیروزی انقالب اسالمی ادامه
پیدا کرد .در مرکز استان تظاهرات گسترده ای صورت
گرفت و در درگیریها و هجوم بی رحمانه رژیم تعدادی
از مردم از جمله شهید صادق میگلی نژادی ،شهید
عبدالرسول زاهدی و شهید محمد صادق درختیان به
شهادت رسیدند .عالوه بر مرکز استان در سایر نقاط
استان نیز تظاهرات گستردهایصورت می گرفت و حتی
عده ای در این راه در درگیریها به شهادت رسیدند.
از جمله در شهر دیر که منجر به شهادت اولین زن به
نام سمنبر عالی پوردر تاریخ انقالب اسالمی در استان
ی وعده گاه سرتاسری مردم استان،
بوشهر شد .در  12د 
در شهر سعدآباد بود.
در این تظاهرات عظیم حجتاالسالم طاهری خرم
آبادی در قبرستان «امامزاده هداف» برای مردم
سخنرانی بسیار پرشوری ایراد کرد .مردم پسازآن
تجمع بزرگ دست به تظاهرات زدند و وارد خیابانهای
شهر سعدآباد شدند.تظاهرکنندگان به جلوی پاسگاه
ژاندارمری سعدآباد که رسیدند نیروهای مستقر در
ژاندارمری با آنها درگیرشدند و عده ای را به شهادت
رساندند .ضد انقالب هم با ژاندارمها همدست شدند و
از پشتبام خانههایشان بهطرف مردم تیراندازی کردند.
در این درگیریها که از صبح تا بعدازظهر ادامه داشت،
سه نفر در سعدآباد به شهادت رسیدند .در درگیریهای
صبح عباس مشایخ ،اهل روستای َس ّ
رخره (سراج آباد)
و سید محمدباقر موسوی ،اهل سعدآباد ،به دست
ژاندارمها به شهادت رسیدند .در درگیریهای عصر هم
ناصر دانشگر اهل برازجان شهید شد.
جمعیت خشمگین وقتی به جلوی پاسگاه ژاندارمری
سعدآباد رسیدند شروع به سنگپرانی بهطرف
ژاندارمها کردند .ناصر دانشگر باخشم به یک ژاندارم
سنگ زد .سنگ به سر ژاندارم خورد .او هم دانشگر را
نشانه گرفت و زد ،تیر به سینه دانشگر خورد و روی
زمین افتاد .ناصر را به بیمارستان برازجان رساندند؛ اما
بی فایده بود .او در دم به شهادت رسیده بود.
درواقع باید گفت تظاهرات بعدازظهر ،اعتراضات
خشمگینانه مردم به خاطر به شهادت رساندن دو نفر
از مردم انقالبی در صبح همان روز بود .عالوه بر این
شهدا عده ای نیز در درگیری همین روز زخمی شدند.
با ورود امام خمینی به خاک میهن اسالمی در  12بهمن
آخرین پایههای رژیم شاهنشاهی یکی پس از دیگری
فروریخت و مردم برای پیروزی انقالب اسالمی لحظه
شماری می کردند .از اینرو بود که در استان نیز مردم
همصدا با کل ملت ایران روز  12بهمن را جشن گرفتند،
به خیابان ریختند ،شیرینی و گل پخش کردند ،مردم
در روزهای پس از  12بهمن سر از پا نمی شناختند .در
کمتر شهر و روستایی بود که فریاد اعتراض مردم در
تظاهرات علیه رژیم شاه و حمایت از امام خمینی به هوا
برنمیخاست.
در روز  22بهمن رژیم جنایتکار و مخوف پهلوی که
میراث دار حکومت  2500ساله شاهنشاهی بود سقوط
کرد و مردم طعم استقالل و آزادی را چشیدند.
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 8پروژه آبفا در استان بوشــهر کلنگ زنی و افتتاح می شود؛

گامی بلند برای پایداری آب در استان
همزمـان بـا دهـه فجـر 8پـروژه آب و
فاضلاب در اسـتان بوشـهر کلنـگ زنـی و
افتتـاح میشـود.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضلاب اسـتان
بوشـهر بـا اشـاره بـه اقدامـات ایـن شـرکت
در  42سـالگی انقلاب از افتتـاح و آغـاز
عملیـات اجرایـی  8پـروژه در دهـه فجـر
انقلاب اسلامی خبـر داد و گفـت :ایـن 8
پـروژه در  4شهرسـتان بوشـهر ،دشـتی،
جـم و گنـاوه و بـا اعتبـاری بالـغ بـر 3هـزار
و 129میلیـارد ریـال افتتـاح یـا کلنـگ زنـی
میشـود.
عبدالحمیـد حمـزه پـور افـزود :عملیـات
اجرایـی فـاز  4آبشـیرین کـن بـا اعتبـار
2هـزار و  430میلیـارد ریـال ،ایسـتگاه پمپـاژ
فاضلاب شـهرک بهمـن در بنـدر بوشـهر
و احـداث شـبکه جمـع آوری فاضلاب
مناطـق سـاحلی و شـیالت شـهر گنـاوه بـا
450میلیـارد ریـال اعتبـار در ایـام مبـارک فجر
امسـال آغـاز گردیـد.
افـزون بـر این2،پـروژه شـامل ایسـتگاه
پمپـاژ فاضلاب منطقـه جاللـی و شـغاب
بـا 60میلیـارد ریـال و تاسیسـات آبرسـانی
شـهید ماهینـی بـا 12میلیـارد ریـال اعتبـار
در شـهر بوشـهر ،تصفیه خانه آب روسـتای
عربـی و حفـر و تجهیـز 3حلقـه چـاه تامیـن

آب شـرب در شـهرهای کاکـی و بهارسـتان
بـه ترتیـب بـا 12و 7میلیـارد ریـال اعتبـار در
شهرسـتان دشـتی ،تصفیـه خانـه آب بهـر
حـاج نوشـاد و بابـا مبارکـی در شهرسـتان
جـم بـا 8میلیـارد ریـال اعتبـار افتتـاح و
بـه بهـره بـرداری رسـید .در حـوزه اجـرای
بشـیرینکن تا  ۲سـال قبل به
پروژههای آ 
ظرفیـت  ۲۰هـزار مترمکعـب آب آشـامیدنی
نسـازی آب
اسـتان بوشـهر از طریـق شیری 
دریـا در بوشـهر و کنـگان تولیـد میشـد کـه
اکنـون تولیـد آب آشـامیدنی از این پروژهها
 ۲برابـر شـده اسـت.
بشـیرینکن
نکـه ظرفیـت آ 
وی ،بـا بیـان ای 
 ۱۰هـزار مترمکعبـی کنـگان بـه  ۱۲هـزار و
 ۵۰۰متـر مکعـب افزایـش مییابـد گفـت:
بشـیرینکن  ۱۰هـزار مترمکعبـی
ظرفیـت آ 
بوشـهر بـه  ۲۲هـزار و  ۵۰۰مترمکعـب
افزایـش یافـت .
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضلاب اسـتان
بشـیرینکن
بوشـهر از اجـرای  ۳پـروژه آ 
بـزرگ فعـال در اسـتان خبـر داد و تصریـح
بشـیرینکنهای  ۳۵هـزار
کـرد :آ 
مترمکعبـی بوشـهر ۲۸ ،هـزار مترمکعبـی
سـیراف  -جـم و  ۱۷هـزار متـر مکعبـی
بوشـهر از پروژ ههـای مهـم در عرصـه تامین
آب آشـامیدنی اسـت.

400

بنابرایـن تکمیـل ایـن طر حهـا نویـد
دسـتیابی بـه یـک موفقیـت بـزرگ در آینـده
نزدیـک بـرای تولیـد و پایـداری آب شـرب
اسـتان را خواهـد داد.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضلاب اسـتان
بوشـهربا اشـاره بـه جزئیـات فنی فـاز 4پروژه
آبشـیرین کـن بوشـهر و خـط انتقـال بـا
اعتبار243میلیـارد تومـان اضافـه کـرد :ایـن
پـروژه قـادر اسـت در شـبانه روز  ۱۷هـزار
متـر مکعـب ،آب دریـا را شیرینسـازی و
وارد شـبکه آبرسـانی کنـد.
وی بـا تاکیـد بـر تسـریع در اجرای ایـن پروژه
خاطرنشـان کـرد :سـرمایهگذار ایـن پـروژه
علاوه بـر سـاخت پـروژه آبشـیرینکن،
خـط انتقـال آن را بـه طـول  ۵کیلومتـر اجـرا
میکندکـه بـر اسـاس وعـده پیمانـکار و
سـرمایهگذار  ۵۰درصـد ظرفیـت پـروژه
بشـیرینکن  ۱۷هـزار مترمکعـب قبـل از
آ 
فصـل تابسـتان  ۱۴۰۰وارد مـدار بهرهبـرداری
میشـود.
بـا ایـن اتفـاق مبـارک بـه دسـتاوردی
بـی سـابقه در تامیـن و پایـداری آب در
حـوزه داخلـی اسـتان بوشـهر دسـت پیـدا
خواهیـم کـرد.
حمزه پور ادامه داد:ایستگاه پمپاژ فاضالب
منطقـه جاللـی و شـغاب ۶۰۰مشـترک

رپرتاژ

فاضلاب را تحـت پوشـش قـرار میدهـد.
این پروژه قادر اسـت روزانه ۶۰۰مترمکعب
فاضلاب جمـع آوری و به ایسـتگاه مرکزی و
تصفیـه خانه منتقل کند.
هزینـه اجـرای ایـن پـروژه ۶۰میلیـارد
ریـال اسـت.همچنین عملیـات اجرایـی
فاضلاب شـهرک بهمـن بوشـهر بـا
۱۵۰میلیـارد ریـال آغـاز شـده اسـت که پس
از 18مـاه و بـا بهرهبـرداری از ایـن پـروژه،
روزانـه ۲هـزار متـر مکعب فاضلاب منطقه
و شـهرک بهمـن بوشـهر جمـع آوری و بـه
ایسـتگاه مرکـزی و تصفیـه خانـه منتقـل
خواهـد شـد.
ایـن طـرح بـا هـدف جمـع آوری و انتقـال
بخشـی از فاضالب3هـزار مشـترک منطقـه
 ۵۳۰هکتـاری شـهرکهای بهمـن و نیایـش
بوشـهر بـه اجـرا در خواهـد آمـد .احـداث
شـبکه جمـع آوری فاضلاب مناطـق
سـاحلی و شـیالت شـهر گنـاوه بـا ظرفیـت
2300مترمکعـب در شـبانه روز یکـی از
پروژههایـی اسـت کـه بـه گفتـه مدیرعامـل
شـرکت آب و فاضلاب اسـتان بوشـهر در
دهـه فجـر کلنـگ شـروع آن بـه زمیـن زده
خواهـد شـد .ایـن پـروژه بـا  2500مشـترک بـه
طول16کیلومتـر در سـال 1401بـه بهرهبـرداری
خواهـد رسـید.

ره

