
نماینده مردم دشتستان:

 پیش به سوی 
توسعه صنعت خرما

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر اعالم کرد:

تامین زمین برای  
۲۴هزار واحد مسکونی 

ویژه

نبرد تیم موتورسواران 
در خط مقدم

 تک چــرخ  از پیست
 تا خط مقدم

معاون هماهنگی امور
 اقتصادی استاندار:

۴000 میلیارد تومان 
تسهیالت در حوزه 

اقتصادی استان 
بوشهر تخصیص یافت

ورود رسمی ته لنجی به بازار

مدیرکل تعاون، کار و رفاه
 اجتماعی  استان خبر داد:

6۴0 میلیارد ریال
 تسهیالت برای 

اجرای طرح های 
مشاغل خانگی

 بوشهر

انتقال آب سد باغان؛ به زودیانتقال آب سد باغان؛ به زودی
استاندار بوشهر خبر داد : استاندار بوشهر خبر داد : 

 یکــی از جذابیت هــای ســفر بــه شــهرهای جنوبــی از 
گذشــته گشــت و گذار در بازارهای ته لنجی بوده است؛ 
، هرمــزگان،  بازار هایــی در ســواحل 4اســتان بوشــهر
غ تا  خوزســتان و سیستان وبلوچســتان که از شــیر مر
جان آدمیزاد را بــا قیمت های پاییــن عرضه می کردند و اجناس شــان 

گاهی ســوار بــر خودروهای شــوتی )خودروهــای حمــل کاالی قاچاق( 
از شــهرهای مرکزی و پایتخت ســر  در  مــی آورد. محدودیت تــردد بین 
ج از استان،  شهرستان های اســتان، ممنوعیت ارســال کاالها به خار
کاهــش ســفرها در ســال و چالــش بــا نهادهــای نظارتی چــون نیروی 

انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کاال موجب شده ...
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر چهار شنبه       5 مرداد    1401   شماره 6270 2
پرتاژ ر

و  ادبـــی  نشســـت 
جشـــن امضـــای کتـــاب 
»موتورســـوار چمـــران«، 
اثرچاپـــی انتشـــارات موسســـه جـــام جـــم در بوشـــهر 

برگـــزار شـــد.
»حمیدرضـــا جوانبخـــت« نویســـنده، »ســـیدعباس 
حیـــدر رابوکـــی« راوی کتـــاب موتـــور ســـوار چمـــران 
بـــا حمایـــت ســـازمان فرهنگـــی اجتماعـــی ورزشـــی 
شـــهرداری بنـــدر بوشـــهر و بـــا دعـــوت فروشـــگاه 
، زادگاه شـــهید علیرضـــا  کتابشـــهر بـــه بنـــدر بوشـــهر
ماهینـــی یکـــی از فرماندهـــان و رزمنـــدگان شـــجاع 
ســـتاد جنگ هـــای نامنظـــم در زمـــان دفـــاع مقـــدس 
ســـفر کردنـــد تـــا در جـــوار مرقـــد همـــرزم شهیدشـــان 
ســـال های  خاطـــرات  از  بخشـــی  بازخوانـــی  بـــه 
ســـربلندی  ســـردار  فرزنـــدان  خطـــر  و  حماســـه 

جنـــوب شـــهید رئیســـعلی دلـــواری بپردازنـــد.
 روایتی دست اول از دسته موتورسواران

حمیدرضـــا جوانبخـــت در ایـــن نشســـت ادبـــی کـــه 
بـــا حضـــور عـــده کثیـــری از عالقمنـــدان بـــه ادبیـــات 
پایـــداری برگـــزار شـــد بـــا اشـــاره بـــه اهـــداف و رویکـــرد 
بـــر  چمـــران  موتورســـوار  کتـــاب  نـــگارش  در  کلـــی 
خـــالف ســـایر آثـــار ســـینمایی و چاپـــی در حـــوزه دفـــاع 
مقـــدس کـــه بیشـــتر بـــه ســـمت لمپنیســـم افراطـــی 
ـــا در کنـــار  گرایـــش داشـــته اند گفـــت: ســـعی کردیـــم ت
و  آرمانخواهـــی  و  معنویـــت  کـــه  قهرمانـــی  نســـل 
جهـــاد در برابـــر دشـــمن شـــاخصه اصلـــی رزمنـــدگان 
بـــود از نســـلی در ایـــن کتـــاب روایـــت کنیـــم کـــه همـــه 
آنهـــا سینما،موتورســـواری و  دغدغـــه و ســـرگرمی 
تفریـــح بـــود و حداقـــل تـــا زمـــان برخـــورد بـــا شـــهید 
ذهنیتـــی  کشـــور  از  دفـــاع  و  جنـــگ  از  چمـــران 
نداشـــته اند.امـــا بـــا یـــک دیـــدار ســـاده و در ابتـــدای 
جنـــگ  باعـــث یـــک اتفـــاق تـــکان دهنـــده در دل آنهـــا 
ـــر  ـــدن و خط ـــوار جنگی ـــیر دش ـــه مس ـــن گون ـــد و ای ش

کـــردن را در پیـــش گرفتنـــد.
 نگاه متعالی شهید چمران به انسان

متعالـــی   نـــگاه  نـــوع  بعـــد،  مرحلـــه  افـــزود:در  وی 
شـــهید چمـــران بـــه بعـــد انســـانی بـــود کـــه صـــرف 
نظـــر از اختـــالف ســـلیقه، ســـر و شـــکل آدم هـــا و طـــرز 
فکرهـــا از ظرفیـــت و وجـــود تـــک تـــک مـــردم کشـــور 
بـــرای وطـــن اســـتفاده کـــرد در نـــگارش ایـــن کتـــاب 
اصـــل مهمـــی بـــود کـــه بـــه آن پرداختـــه شـــد. االن 
هـــم خـــال ایـــن نـــگاه در جامعـــه بـــه شـــدت احســـاس 
می شـــود و عمـــل بـــه ایـــن دیـــدگاه یـــک ظرفیـــت 
ـــت  ـــداف آن اس ـــبرد اه ـــور و پیش ـــرای کش ـــر ب بی  نظی
همانگونـــه کـــه مقـــام معظـــم رهبـــری هـــم همـــواره 

ــد. ــد می کننـ ــری تاکیـ ــذب حداکثـ ــر جـ بـ
یخچه اولین اعزام به جبهه ها    تار

»جوانبخـــت« بـــا بیـــان ایـــن کـــه موضـــوع دیگـــری کـــه 
اولویـــت جذابـــی داشـــت بـــرای پرداختـــن بـــه آن در 
نـــگارش ایـــن کتـــاب ،نـــگاه متفاوتـــی کـــه ایـــن کتـــاب 
بـــه ســـال اول جنـــگ دارد و بـــرای اولیـــن بـــار ایـــن اثـــر 
ــال اول  ــورد سـ ــه داد: در مـ ــود ادامـ ــوب می شـ مکتـ
ــه  ــه بـ ــری کـ ــچ اثـ ــاب، هیـ ــن کتـ ــل از ایـ ــا قبـ ــگ تـ جنـ
ــال های  ــه سـ ــرد بـ ــه فـ ــر بـ ــدون و منحصـ ــورت مـ صـ
گیـــری خطـــوط دفاعـــی  ابتدایـــی جنـــگ و شـــکل 
ــاره  ــه صـــورت منســـجم اشـ ــراق بـ ــر عـ ــران در برابـ ایـ
چمـــران  موتورســـوار  کتـــاب  نـــدارد.  وجـــود  کنـــد 
ــم  ــفاهی هـ ــرات شـ ــک خاطـ ــت ،یـ ــی نیسـ ــر تاریخـ اثـ
نیســـت بلکـــه نکتـــه مهمـــی دارد کـــه در ایـــن اثـــر بـــه 
نحـــوه شـــکل گیری  اولیـــن اعزام هـــای تاریـــخ دفـــاع 
و پژوهشـــگران  اســـت  پرداختـــه شـــده  مقـــدس 
می تواننـــد بـــه محتـــوای آن در ایـــن کتـــاب اســـتناد 
ــال اول جنـــگ را ندانـــد  ــر کـــس تاریـــخ سـ ــد. هـ کننـ
جنگ هـــای  ســـتاد  گیـــری  شـــکل  از  بخواهـــد  یـــا 
نامنظـــم اطالعاتـــی مســـتند بـــه دســـت بیـــاورد بایـــد 

بـــه کتـــاب موتورســـوار چمـــران مراجعـــه کنـــد. 
خ از پیست به خط مقدم جبهه  تک چر

خیـــل  از  یکـــی  رابوکـــی«  حیـــدری  عبـــاس  »ســـید 
پیـــروزی  ابتـــدای  از  کـــه  اســـت  تهرانـــی  جوانـــان 
ــاز جنـــگ تحمیلـــی  ــا چنـــد روز ابتـــدای آغـ انقـــالب تـ
اصـــال ذهنیتـــی از جنـــگ و رزم آن هـــم در کیلومترهـــا 
دور از زادگاه و در حـــد و مـــرز کشـــور بـــا دشـــمن 
فقـــط  نبـــود  تصـــور  قابـــل  برایـــش  اصـــال  بعثـــی 
خ در پیســـت  عشـــق بـــه موتـــور پرشـــی بـــود و تکچـــر
ــوارش  ــتان موتورسـ ــا دوسـ ــراه بـ ــواری همـ موتورسـ
کـــه بـــرای خـــود دارو دســـته ای بـــه هـــم زده بـــود و 
ســـید عبـــاس شـــده بـــود سردســـته موتورســـواران 
و  موتـــور  بـــه  عشـــق  همیـــن  پایتخت.امـــا 
موتورســـواری جـــاده رســـیدن بـــه جبهـــه را برایـــش 
ــه  ــه اکنـــون پـــس از 4 دهـ ــد کـ ــوار می کنـ ــان همـ چنـ
مـــرور خاطـــرات شـــیرین و بعضـــا دلخراشـــش شـــد 

کتـــاب موتورســـوار چمـــران. مبنـــای 
 عشق موتور سرنوشتم را به جنگ گره زد

کتـــاب  راوی  حیدررابوکـــی«  عبـــاس  »ســـید 
ادبـــی  نشســـت  ایـــن  در  چمـــران  موتورســـوار 
گفت:بـــا وجـــودی کـــه از سرنوشـــتی کـــه برایـــم در 
حـــال رقـــم زدن بـــود خـــودم اطالعـــی نداشـــتم بعـــد 
متوجـــه شـــدم کـــه ایـــن سرنوشـــت بـــرای مـــن جـــور 
شـــده درحالـــی کـــه اصـــال موضوعیتـــی بـــرام  نداشـــته 

ـــواری در  ـــور س ـــته ام. موت ـــل نداش ـــی از قب ـــا تصمیم ی
هفتـــه و بیشـــتر در روزهـــای جمعـــه تمـــام وقـــت مـــا 
ــال  ــم دنبـ ــای قدیـ ــول بچه هـ ــه قـ ــا بـ ــرد یـ ــر می کـ را پـ
ــن در  ــم  ایـ ــان بودیـ ــال خودمـ ــق و حـ ــح و عشـ تفریـ
حالـــی بـــود کـــه جنـــگ شـــروع شـــده ولـــی زیـــاد در 
کـــه بـــرای  ایـــن داســـتان ها  نبودیـــم مثـــل بقیـــه 
مملکـــت احســـاس مســـئولیت کردنـــد و بـــا شـــروع 
اولیـــن حملـــه عـــراق خـــود را بـــه مرزهـــا رســـاندند 
ایـــن  در  نمی کردیم.امـــا  فکـــر  اصـــال  دفـــاع  بـــرای 
مســـیر قـــرار گرفتـــه بـــدون هیـــچ پیـــش زمینـــه بـــدون 
یکهـــو  شـــدیم  خبـــردار  قبلی.تـــا  گیـــری  تصمیـــم 
ــا ، در  شـــدیم موتـــور ســـوار چمـــران .آن هـــم در کجـ
جبهـــه جنـــگ و زیـــر آتـــش تـــوپ و تانک.ایـــن شـــد 

سرنوشـــت مـــا.
وی اضافـــه کـــرد: یـــک روز بلنـــد شـــدیم بـــرم دنبـــال 
کار خـــودم ســـر از جبهه هـــا درآوردم ولـــی خیلی هـــا 
ــد  ــه شناسنامه هاشـــون رو کوچـــک کردنـ ــد کـ بودنـ
یـــا این کـــه از معلـــم شـــان اجـــازه گرفتنـــد یـــا پـــدر 
مـــادر راضـــی نمی شـــدند  یـــا ده هـــا بـــا از اتوبـــوس 
ــا برســـند  ولـــی  ــا بـــه جبهه هـ اعـــزام پیـــاده شـــدند تـ
مـــن ناخواســـته بـــدون پیش بینـــی قبلـــی خـــود را 
وســـط میـــدان جنـــگ و بیـــن آدم هـــای جنگـــی پیـــدا 

کـــردم ،راز  ایـــن را خـــدا می دانـــد .
  مجذوب شهید چمران شدم

اولیـــن  ســـابقه  بـــه  اشـــاره  بـــا  ))حیدررابوکـــی(( 
آشـــنایی خـــود بـــا شـــهید دکتـــر مصفـــی چمـــران 
خاطـــر نشـــان کرد:جمعه هـــا از ایـــن پیســـت بـــه 
پیســـت دیگـــر می رفتیـــم و شـــب هـــم خســـته و 
کوفتـــه برمـــی گشـــتیم منـــزل. طبـــق روال همیشـــگی 
جمعه هـــا در پیســـت موتـــور ســـواری بـــا یـــک موتـــور 
خ زدن بـــودم کـــه بعـــد از تـــک  قـــوی در حـــال تـــک چـــر
ــتراحت . ــرای اسـ ــتادم بـ ــاری  ایسـ ــه کنـ خ زدن بـ ــر چـ
در همیـــن حـــال یکـــی از دوســـتان قدیمـــی بـــه نـــام 
»محســـن طالـــب زاده« کـــه بچـــه نـــازی آبـــاد بـــود 
ــد  ــی بعـ ــم ولـ ــر را می دیدیـ ــی همدیگـ ــر از گاهـ ــه هـ کـ
از مدت هـــا بـــا کمـــال تعجـــب آنجـــا و در پوشـــش 
کامـــال رزمـــی یعنـــی بـــا یـــک  لبـــاس پلنگـــی دیـــدم 
.پـــس از احوالپرســـی و حـــال و احـــوال خودمانـــی از 
ــدرور در آن  ــین لنـ ــار ماشـ ــه کنـ ــا بـ ــت تـ ــن خواسـ مـ

ــم. ــود برویـ ــارک بـ ــی پـ نزدیکـ
وی ادامـــه داد: نزدیـــک ماشـــین کـــه شـــدم ابتـــدا 
فکـــر کـــردم حتمـــا یکـــی از بچه هـــای قدیمـــی اســـت 
کـــه بـــرای غافلگیـــری آمـــده امـــا جلوتـــر کـــه رفتـــم و 
ـــا تعجـــب کســـی کـــه  ـــاز کـــردم ب درب ماشـــین را کـــه ب
بـــا آن روبـــرو شـــدم دکتـــر مصطفـــی چمـــران وزیـــر 
وقـــت دفـــاع بـــود. مـــا دکتـــر چمـــران را از تلویزیـــون 

زیـــاد دیـــده بودیـــم کامالبـــا چهـــره ایشـــان آشـــنا 
ــالم  ــن گفـــت: سـ ــدن مـ ــا دیـ ــران بـ ــر چمـ ــودم دکتـ بـ
آمدیـــد  سراشـــیبی  از  بودیـــد  شـــما  جـــان!   عزیـــز 
می کـــرد  صحبـــت  روزنامه نـــگاری  خیلـــی  پاییـــن؟ 
ــر  ــا 9۰ متـ ــرعت 8۰ تـ ــا سـ ــر بـ ــه اگـ ــید کـ ــاره پرسـ . دوبـ
برانیـــد و جـــوی ۲ متـــری یـــا ۳ متـــری جلـــوی شـــما 
باشـــد چیـــکار می کنـــی ؟بـــا تعجـــب می گفـــت اگـــر 

بریـــم جبهـــه از ایـــن کارو می کنـــی؟
چـــرا  آقـــا  گفتـــم  شدم.بهشـــون  جوگیـــر  خیلـــی 
نمی توانیـــم؟ ســـپس رو کـــرد بـــه »محســـن طالـــب 
زاده« گفـــت چنـــد تـــا دیگـــر مثـــل ایـــن پیـــدا کـــن بیـــار 
نخســـت وزیری.ســـپس بـــه مـــن گفـــت: بـــا این هـــا 
ــای  ــید از ایـــن موتور هـ ــران نباشـ ــه نگـ ــد جبهـ بیاییـ
مخصـــوص کار خریـــدن در نخســـت وزیـــری موجـــود 
بـــا  رفـــت.   و  کـــرد  خداحافظـــی  آن  از  بعـــد  اســـت 
خـــودم گفتـــم مـــا را چـــه بـــه ایـــن بنـــده خـــدا یـــه 
چیـــزی گفتـــم جـــدی نگرفتم.امـــا از ســـر کنجـــکاوی 
ــور  ــا موتـ ــیدم بـ ــل پوشـ ــواری کامـ ــور سـ ــاس موتـ لبـ
رفتـــم نخســـت وزیـــری اول خیابـــان نخســـت وزیـــر 
هـــم تکـــر چرخـــی زدم تـــا آخـــر و از گیـــت رد شـــدم وارد 

ــدم.  ــری شـ نخســـت وزیـ
بقیـــه  و  محلـــه  بچه هـــای  دیـــدن  ســـرگرم  
موتورســـوارانی کـــه از قبـــل می شـــناختم بـــودم کـــه 
یـــک بـــاره دیـــدم موتـــور رفـــت بـــاالی کامیـــون تـــا بـــه  
ـــوس  ـــوار اتوب ـــده س ـــوخی و خن ـــا ش ـــم ب ـــودم بجنب خ
مســـتقر  اتوبـــوس  صندلـــی  روی  و  شـــدم  اعـــزام 
خرم آبـــاد  نزدیـــک  و  اعـــزام  مســـیر  در  شـــدیم. 
کـــردن  راســـت  از  پـــس  امـــا  کـــرد  چـــپ  اتوبـــوس 
اتوبـــوس،  راننـــده بـــا نشســـتن پشـــت فرمـــان و بـــا 
تـــک اســـتارت زدن ماشـــین را روشـــن کـــرد برخـــالف 
مســـیر  برگردیـــم  تهـــران  بـــه  بایـــد  مـــا  کـــه  گمـــان 
اهـــواز را در پیـــش گرفـــت و وارد پـــادگان شـــدیم 
آمـــوزش نظامـــی تـــا دیگـــر برســـیم خدمـــت صـــدام 

)بـــا خنـــده(.

کتـــاب  نویســـنده  جوانبخـــت«  »حمیدرضـــا   
چمـــران: ســـوار  موتـــور 

غربـــت و مظلومیـــت شـــهید ماهینـــی خیلـــی اذیتـــم 
کـــرد

ــی  ــع پژوهشـ ــال منابـ ــه دنبـ ــاب بـ ــگارش کتـ ــرای نـ بـ
خاطـــره  کتـــاب   کـــه  اســـت  درســـت  ولـــی  بـــودم 
ـــا  ـــت ام ـــم هس ـــی« ه ـــیدعباس حیدررابوک ـــرادر »س ب
در ایـــن کتـــاب چنـــد شـــخصیت محـــوری وجـــود 
دارد کـــه یکـــی از آنهـــا »شـــهید علیرضـــا ماهینـــی« 
اســـت کـــه اتفاقـــا شـــخصیت برجســـته ای هـــم دارد 
اواًل دربـــاره هـــر آدمـــی آقـــای رابوکـــی بـــدون تملـــق 

صحبـــت می کنـــد و اغراقـــی دربـــاره شـــخصیت ها در 
کار نیســـت. بنابرایـــن شـــخصیت شـــهید ماهینـــی 
ـــادی  ـــخصیت ع ـــتر از ش ـــق بیش ـــراق و تمل ـــدون اغ ب
و معمولـــی اســـت.دوما بـــه همیـــن خاطـــر از شـــهید 

ماهینـــی منابعـــی در دســـترس نیســـت. 
ــا کـــه مـــن  ــا آنجـ ــر هـــم کـــه وجـــود دارد تـ یکـــی دو اثـ
دیـــدم ضعیـــف هســـتند و  نمی تـــوان دربـــاره ابعـــاد 
و  بایـــد  کـــه  آن طـــور  شـــخصیتی شـــهید ماهینـــی 
دربـــاره  موضـــوع  ایـــن  کـــرد.  پیـــدا  دســـت  شـــاید 
ــی  ــن الهـ ــهید محسـ ــل شـ ــخصیت ها مثـ ــایر شـ سـ

یـــا شـــهید رســـتمی هـــم صـــدق می کنـــد. 
بهـــره حـــال یـــک پیونـــد عاطفـــی شـــدید بیـــن شـــهید 
کـــه در واقـــع  رســـتمی و شـــهید چمـــران هســـت 
ــه 6  ــوان گفـــت یـــک روح بودنـــد در دو بـــدن کـ می تـ
یا7ســـاعت بعـــد از شـــهادت  رســـتمی، چمـــران هـــم 

ــدد. ــهیدش می پیونـ ــاون شـ ــه معـ ــه بـ در دهالویـ
ــاره شـــهید رســـتمی هـــم یـــک منبـــع مســـتقل   دربـ
دربـــاره ابعـــاد اخالقـــی ایـــن چهـــره و کارهـــای بزرگـــی 
انجـــام داده موجـــود نیســـت. ولـــی شـــهید ماهینـــی 
 مظلـــوم اســـت ایـــن غربـــت و مظلومیـــت 

ً
واقعـــا

ـــاد اســـت کـــه خیلـــی اذیتـــم کـــرد در ابتـــدای  آنقـــدر زی
ــه  ــن کـ ــب ایـ ــردم و جالـ ــاره کـ ــه آن اشـ ــم بـ ــاب هـ کتـ
نقـــش شـــهید ماهینـــی خیلـــی  برجســـته تـــر اســـت. 
شـــهید الهـــی بچـــه کـــن تهـــران اینقـــدر کـــه شـــهید 
ماهینـــی شـــناخته شـــده اســـت آنجـــا اســـم محســـن 
الهـــی هـــم شـــنیده و دیـــده نمی شـــود حـــاال بـــرای 
کـــه  ایـــن ســـازمان ها و نهادهـــا  شـــهید ماهینـــی 
کار  و  انـــد  نشســـته  ولـــی  می کردنـــد  کاری  بایـــد 
منســـجمی انجـــام نـــداده انـــد و این کـــه فعـــاًل برنامـــه 
ریـــزی بـــرای آن وجـــود نـــدارد. امیـــدوارم ایـــن کتـــاب 
ــر  ــا غیـ ــوب یـ ــر مکتـ ــق اثـ ــرای خلـ ــد بـ ــزه ای باشـ انگیـ

ــی. ــهید ماهینـ ــناختنامه شـ ــوب شـ مکتـ
 »ســـیدعباس حیدررابوکـــی« راوی موتورســـوار 

چمـــران:
اعجوبـــه  حـــال  عیـــن  در  زاهـــد  ماهینـــی؛  شـــهید 

جنگـــی
ایـــن کتـــاب خاطـــرات مـــا را از همنشـــینی، جنگیـــدن، 
جبهـــه  در  کـــه  افـــرادی   بـــا  آشـــنایی  و  دوســـتی 
هســـتند و در کتـــاب نـــام بـــرده می شـــود تعریـــف 
اســـت  خاطـــرات  ایـــن  بازگویـــی  ایـــن  و  می کنـــد 
ــه  ــراد بـ ــبی از ایـــن افـ ــناخت نسـ ــی و شـ ــه بیوگرافـ کـ
دســـت می آیـــد هـــر کـــدام از ایـــن عزیـــزان از گوشـــه 
کنـــار کشـــور آمـــده انـــد و حضورشـــان بخشـــی از ا 
اتفاقـــات جبهـــه و جنـــگ را رقـــم زده اســـت و از قبـــل 
زمینـــه آشـــنایی نبـــود بـــا خلـــق و خـــو و روحیـــات آنهـــا 

ــدیم.  ــنا شـ آشـ

برایتـــان  بخواهـــم  ماهینـــی  علیرضـــا  شـــهید  از 
بگویـــم: آشـــنایی بـــا ایـــن بنـــده خـــدا نداشـــتم امـــا  در 
ـــود  ـــهر ب ـــای بوش ـــر بچه ه ـــه مق ـــود ک ـــی ب ـــه محل جبه
و شـــهید ماهینـــی سرپرســـتی و فرماندهـــی آن هـــا را 
ــری می شـــدند. برعهـــده داشـــت حـــدود ۲۰۰یا۳۰۰نفـ

ایـــن را هـــم بگویـــم کـــه ابتـــدای جنـــگ آن زمـــان ، 
منصبـــی بـــه نـــام فرمانـــده وجـــود نداشـــت چـــون 
ســـازمان یافتـــه نبودیـــم از همـــه صنفـــی بـــه جبهـــه 
ــا دانـــش  ــه تـ ــاب گرفتـ ــال و قصـ ــد از  بقـ ــده بودنـ آمـ
بـــدون هیـــچ  کارمنـــد  آمـــوز و معلـــم و کاســـب و 
آمـــوزش نظامی.دشـــمن حملـــه کـــرده بـــود از مـــرز 
عبـــور کـــرده و جاهـــای زیـــادی هـــم را اشـــغال کـــرده 
بودنـــد.در تهـــران هـــم مســـئوالن درگیـــر مســـائل 
ــه  ــان بـ ــه منافقـ ــا و  حملـ ــاله ترورهـ ــی و مسـ سیاسـ
شـــهرها بودنـــد  و ارتـــش و تشـــکیالت ســـازمان 
ــم  ــا ارتـــش مهاجـ ــد بـ ــه کنـ ــد مقابلـ ــه بتوانـ ــه کـ یافتـ
عـــراق کـــه حـــدود ۱۲ لشـــکر را بـــه مرزهـــای ایـــران  

ــت. ــود نداشـ ــود وجـ ــرده بـ ــیل کـ گسـ
 

ایـــن موضـــوع کـــه چهـــل ســـال پیـــش اتفـــاق افتـــاده 
 و هیـــچ اطالعـــات جامعـــی از آن روزهـــا االن وجـــود 

ندارد . 
،بوشـــهری  بلـــوچ  از  ،مـــردم  ایـــران  جـــای  همـــه  از 
ـــاده  ـــه  آم ـــه و هم ـــمالی هم ـــانی و ش ـــا خراس ـــه ت گرفت
جلوگیـــری  دشـــمن  بیشـــتر  نفـــوذ  از  تـــا  بودنـــد 
ـــده از نظـــر مســـئولیتی  ـــم فرمان کننـــد ایـــن کـــه بگوی
نـــه  نبـــود  کـــه فرمانـــده ای  از قبـــل  اال  می گویـــم و 
جنگجـــو بودنـــد و نـــه آمـــوزش دیـــده بودنـــد فقـــط 
احســـاس مســـئولیت بـــود کـــه ایـــن افـــراد را بـــه 

جبهـــه آورده بـــود و بـــه تبعیـــت از اینهـــا تعـــدادی 
ــیده  ــه رسـ ــه جبهـ ــد و بـ ــاده بودنـ ــم راه افتـ ــر هـ دیگـ
بودند.بعدتـــر کـــه نظـــام مندتـــر شـــد بـــه اینهـــا پســـت 
فرماندهـــی و مقـــام مســـئولیت دادنـــد ولـــی تـــا قبـــل 
از ایـــن اتفاق،بـــر حســـب وظیفـــه ای کـــه داشـــتند و 
کارهایـــی کـــه انجـــام می دادنـــد بـــه این هـــا فرمانـــده
مقابلـــه  ابـــزار  اولیـــن  چمـــران  خـــود  می گفتنـــد   
بـــا دشـــمن اســـت زیـــرا شـــخصی بـــود کـــه تـــازه از 
لبنـــان آمـــده بـــود و در آنجـــا تجربـــه موفـــق تشـــکیل 
جنبـــش عمـــل و ســـابقه مبارزاتـــی و چریکـــی را بـــا 
اســـرائیلی ها در پرونـــده داشـــت وقتـــی بـــه ایـــران 
آمـــد مســـئوالن بـــه ایـــن جمعبنـــدی رســـیدند کـــه 
دکتـــر  باشـــد  گشـــا  گـــره  می توانـــد  چمـــران  دکتـــر 
چمـــران هـــم ابـــزارش شـــد امثـــال شـــهید رســـتمی 
و شـــهید ماهینـــی. هـــدف چمـــران هـــم زمیـــن گیـــر 
کـــردن دشـــمن اســـت. ایـــن در حالـــی اســـت کـــه 
در خـــالل جنـــگ اســـت کـــه ایـــن افـــراد بـــا ســـاز و 
پختـــه  و  می شـــوند  آشـــنا  عملیاتـــی  و  جنگـــی  کار 
و آبدیـــده می شـــوند. »علیرضـــا ماهینـــی« تـــا قبـــل 
گـــردان  فرماندهـــی  رده  بـــه  بســـتان  حملـــه  از 
می رســـد و ایـــن علیرضـــا ماهینـــی و امثـــال شـــهید 
رســـتمی ،مقـــدم و حیـــدرزادگان جنـــگ را بـــه دســـت 

جنـــگ. ارکان  می شـــوند  و  می گیرنـــد  
نـــور  کرخـــه  کنـــار  بـــا ماهینـــی  مـــن  آشـــنایی  اول   
کـــه داشـــت می چرخیـــد هـــم ســـن و ســـال  بـــود 
خـــودم بـــود بیســـت و دو ســـال بیشـــتر نداشـــت 
ــر  ــدود ۲۰۰تا۳۰۰نفـ ــود و حـ ــر بـ ــه زیـ ــر بـ ــوب سـ .محجـ
آورده بـــود اهـــواز  رزمنـــده از بوشـــهر بـــا خـــودش 
ــود  ــتنی بـ ــره اش خواسـ ــی چهـ ــی. خیلـ اردوگاه جاللـ
امـــا حقیقتـــش زیـــاد بـــاورش نمی کردیـــم. راســـتش 

ــود.  ــوری بـ ــن جـ ــراد ایـ ــن افـ ــا از ایـ ــت مـ ذهنیـ
ـــه طـــور مثـــال یـــک روز کـــه ســـید مجتبـــی  هاشـــمی  ب
ـــا آن هیبـــت و پوشـــش اورکـــت آمریکایـــی، شـــلوار  ب
اســـرائیلی و کاله ســـبز  و آرم نیـــروی  مخصـــوص وارد 
ســـتاد جنگ هـــای نامنظـــم شـــد مـــا گفتیـــم بیـــا ایـــن 
 » تکاورهـــای خالـــی بنـــد هـــم آمدنـــد. »خنـــده حضـــار
ــا از ایـــن افـــراد ایـــن بـــود  یعنـــی برداشـــت امثـــال مـ
حـــاال شـــما ایـــن برداشـــت مـــا را مقایســـه کنیـــد 
امثـــال  از  شـــخصیتی  برداشـــت  و  شـــخصیت  بـــا 
ماهینـــی امـــا ایـــن افـــراد جنـــگ را مدیریـــت کردنـــد و 

کار را درآوردنـــد.
جلو هـــا،  عملیات هـــا،  در  فهمیدیـــم  بعدهـــا 
تک هـــای شـــبانه مشـــخص شـــد این هـــا  چـــکاره 
هســـتند و بعدهـــا بـــه  اخالقیـــات و بـــه قـــول بچه هـــا 

بـــه دل و جگـــر آنهـــا پـــی بردیـــم. 
اگـــر آن زمـــان رادیویـــی کـــه روشـــن می کردیـــم و خبـــر 
خـــوب می خواســـتم ایـــن بـــود کـــه نیروهـــای ایـــران 
دشـــمن را در فـــالن منطقـــه زمیـــن گیـــر کردنـــد ایـــن 
ــر خـــوش بـــود نـــه عقـــب راندنـــد نـــه شکســـت  خبـ
ــطح  ــه سـ ــی در سـ ــهید ماهینـ ــورد شـ ــد.   در مـ دادنـ
ـــه آن  ـــاب ب ـــن کت ـــی در ای ـــجاعت و اخالق ـــوی، ش معن
پرداختـــه شـــده اســـت. درســـت اســـت کـــه پـــدرش 
روحانـــی و خـــودش معلـــم بـــود ولـــی مثـــل ایشـــان 

ــد.  ــر دیـــده می شـ کمتـ
را  کتـــاب  نـــگارش  و  آمـــد  جوانبخـــت  وقتـــی 
پیشـــنهاد داد گفتـــم مـــا بچـــه میـــدان خراســـان 
ــور کـــه  ــار همینطـ هســـتیم گویـــش و حـــرف زدن مـ
اغـــراق  نیســـت  الزم  و  کنیـــد  منعکـــس  هســـت 
نمی خواهـــم  شـــود.  ســـازی  اســـطوره  یـــا  شـــود 
ـــود.  ـــی بنـــدی ب ـــد ایـــن کـــه خال مخاطـــب کتـــاب بگوی
راز موفقیـــت  ایـــن کتـــاب و ویژگی هـــای مهـــم آن 
ایـــن اســـت کـــه بـــه زبـــان آدم هـــای کوچـــه و بـــازار 
واقیعـــات جنـــگ را بازگـــو می کنـــد. شـــاید محتویـــات 
کتـــاب از نظـــر مـــا خاطـــره ولـــی از نظـــر شـــما ویژگـــی 
بـــود  ایـــن  ایشـــان  خوانـــدن  نمـــاز  مـــدل  باشـــد. 
ــات  ــرق در معنویـ ــدر غـ ــرق داشـــت ایـــن قـ ــا فـ ــا مـ بـ
ـــاور نمـــی کـــردم کـــه ایـــن چـــه جـــوری  ـــود کـــه اصـــاًل ب ب
می خواهـــد آرپـــی جـــی دســـتش بگیـــرد و بـــه جنـــگ 
ایشـــان  از  را  ایـــن  عمـــل  در  ولـــی  بـــرود  تانک هـــا 
دیدیـــم تربیـــت ایـــن بشـــر اینجـــوری بـــود اینطـــور 
جنگیـــدن را یـــاد گرفتـــه ایـــن هـــم یـــک تکلیـــف آن  
ـــر  ـــود و مختص ـــی آرام ب ـــر. خیل ـــف دیگ ـــک تکلی ـــم ی ه

و کـــم مـــی خـــورد و می خوابیـــد.
ایـــن  آنهـــا  تربیـــت  نیســـت  خصوصیـــت  اینهـــا 
بـــود در مـــورد در موقـــع جنـــگ دل و جـــرات دارد 
ح و برنامـــه جنگیـــدن دارد  برنامـــه ریـــزی دارد طـــر
معـــاون  رســـتمی  شـــهید  می شـــد  حملـــه ای  هـــر 
جنگ هـــای نامنظـــم اول شـــهید ماهینـــی را صـــدا 
مـــی زد وقتـــی می رفـــت هـــم دســـت خالـــی می رفـــت 

برمی گشـــت. پـــر  امـــا دســـت 

نبرد  تیم موتورسواران در خط مقدم

خ  از پیست تا خط مقدم تک چــر

ماهینی شهیدعلیرضا 

خبرنگار
محمد رضا برازجانی

سعی کردیم تا در کنار نسل قهرمانی 

که معنویت و آرمانخواهی و جهاد 

در برابر دشمن شاخصه اصلی 

رزمندگان بود از نسلی در این کتاب 

روایت کنیم که همه دغدغه و 

سرگرمی آنها سینما،موتورسواری و 

تفریح بود و حداقل تا زمان برخورد 

با شهید چمران از جنگ و دفاع از 

کشور ذهنیتی نداشته اند



ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهرضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

بررسی پروژه ای آبفا هلیله و بندرگاه 
مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان بوشـهر در  نشسـت با مسـئوالن شهرسـتان بوشـهر 
و نماینـده مجلـس  بـا تشـریح رونـد اجـرا آب شـیرین کن هلیلـه بنـدرگاه بوشـهر اظهـار داشـت: 
ایـن پـروژه ظرفیـت تولیـد یک هـزار مترمکعـب آب در شـبانه روز دارد و بـه زودی تکمیـل و افتتـاح 

می شـود.
همچنیـن شـرکت آبفـا پـروژه احـداث مخـزن و خطـوط انتقـال آب ایـن دو روسـتا را بـا اعتبـاری بالغ 

بـر ۲۰۰ میلیـارد ریـال در دسـتور کار خـود دارد. بـه گـزارش جام جـم، ابوالحسـن عالـی بیـان کـرد: 
بـرای راه انـدازی پـروژه آب شـیرین کـن  افـزون بـر ۱۱ میلیـارد تومـان سـرمایه گذاری شـده کـه آب 
تولیدی به صورت تضمینی از سـرمایه گذاری خریداری و به شـبکه آبرسـانی منتقل می شـود. وی 
باتأکیـد بـر توجـه بـه مدیریـت مصـرف آب بـرای گـذر از تابسـتان گفـت: مشـارکت مـردم در همـه 
بخش هـا سـتودنی اسـت کـه تعامـل مـردم در مدیریـت مصـرف آب امـری مهـم و ضـروری اسـت. 

نماینده بوشـهر، گناوه و دیلم در مجلس شـورای اسـالمی نیز خواستار تسـریع در راه اندازی این 
پـروژه شـد و گفـت: بـا توجـه بـه بحـران کـم آبـی الزم اسـت هـر چـه زودتـر ایـن پـروژه هـا  وارد مـدار 
بهره بـرداری شـود. عبدالکریـم جمیـری بـا قدردانـی از تـالش شـبانه روزی شـرکت آب و فاضـالب 
اسـتان بوشـهر افـزود: افتتـاح طرح هـای آبرسـانی نقش مهمـی در حل و کاهش مشـکالت مردم 

دارد کـه بایـد هـر چـه زودتـر تکمیـل و وارد مـدار بهره بـرداری شـود.

چهار شنبه       5 مرداد    1401   شماره 6270

3 اجتماعیاجتماعی
فرهنگیفرهنگی

به  سفر  جذابیت های  از   یکی 
گذشته  از  جنوبی  شهرهای 
ته لنجی  بازارهای  در  گشت و گذار 
، هرمزگان،  بوده است؛ بازار هایی در سواحل 4استان بوشهر
جان  تا  غ  مر شیر  از  که  سیستان وبلوچستان  و  خوزستان 
آدمیزاد را با قیمت های پایین عرضه می کردند و اجناس شان 
کاالی  حمل  )خودروهای  شوتی  خودروهای  بر  سوار  گاهی 

قاچاق( از شهرهای مرکزی و پایتخت سر  در  می آورد.
ممنوعیت  استان،  شهرستان های  بین  تردد  محدودیت 
سال  در  سفرها  کاهش  استان،  از  ج  خار به  کاالها  ارسال 
ستاد  و  انتظامی  نیروی  چون  نظارتی  نهادهای  با  چالش  و 
مرزنشینان  و  ملوانان  شده    موجب  کاال  قاچاق  با  مبارزه 
وزیر  شوند.حاال  ته لنجی  رویه  قوانین  در  بازنگری  خواستار 
کاالی  شناخته شدن  رسمیت  به  از  دارایی  و  اقتصادی  امور 
نفع  به  یک سو  از  آن  اجرای  که  خبری  می دهد؛  خبر  ته لنجی 
بر  نزدیک  پایانی  احتماال  دیگر  سوی  از  و  است  مرزنشینان 

معافیت کاالهای ملوانی.
قانونی یا قاچاق 

که  است  کاالیی  ملوانی  یا  ته لنجی  »کاالی  قانون  طبق 
صاحبان لنج و خدمه مجاز به واردات آن هستند« و براساس 
آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات هر ملوان 
کند.  با خود وارد  کاال به میزان ۱۵۰۰دالر  ساالنه می تواند 6بار 
اجازه  ملوانان  ته  لنجی،  واردات  فعلی  آیین نامه  براساس 
از استان خود به  ج  را خار ندارند کاالهای موسوم به ته لنجی 
ج  خار در  کاالها  این  تردد  دلیل  همین  به  و  برسانند  فروش 
از مرزهای استان های جنوبی و حتی در میان شهرستان های 

استان ها قاچاق و غیرقانونی محسوب می شود.
سخنگوی  حاجیان،  مهدی  سردار  گفته  طبق  این،  وجود  با 
، خودروهای شوتی کاالهای ملوانی  فرماندهی انتظامی کشور
و ته لنجی را جابه جا می کنند و آن را به مرکز کشور می رسانند 
تهران،  بزرگ  سرمایه داران  جیب  به  رویه  این  اصلی  سود  تا 

اصفهان و شیراز برود.
به  منجر  خودروها  این  گذشته  سال  می دهد  نشان  آمارها 
۱78تصادف  جریان  در  که  شدند  قابل توجهی  تصادفات 
و  دادند  دست  از  را  خود  جان  ۳۱8نفر  شوتی،  خودروهای 
شده  موجب  مشکالت  همین  شدند.  مجروح  ۵49نفر 
به  به دنبال  گذشته  سال های  طی  جنوبی  استان های  است 
رسمیت شناخته شدن کاالی ته لنجی در استان و همچنین 
زبان  از  روز پیش  که چند  باشند؛ مطالبه ای  کشور  در سطح 
خاندوزی  احسان  آنچه  شد.  داده  پاسخ  آن  به  اقتصاد  وزیر 
اعالم کرد به این معناست که کاالهای ته لنجی که از 4استان 
با  و  سیستان وبلوچستان  و  خوزستان  هرمزگان،   ، بوشهر

رویه ملوانی وارد می شوند، از سوی گمرک مهر تأیید بگیرند 
ج از استان هم  و با همین تأییدیه نه تنها در جنوب که در خار
کرد  تأکید  او  باشند.  کاالی رسمی مجاز مورد قبول  به عنوان 
برای نخستین بار به جای این که کسانی که کار شرافتمندانه 
شوند،  متهم  بدنامی  با  و  قاچاق  به  می دهند  انجام  لنج  در 

کارشان به صورت ضابطه مند رسمی خواهد شد
رونق شهرهای جنوبی 

نماینده اهواز در مجلس شورای اسالمی درباره صحبت وزیر 
اقتصاد که در پاسخ به مطالبه ملوانان آبادانی در جریان سفر 
خوزستان  می گوید:  بود  شده  ح  مطر خوزستان  به  یک روزه 
ملوانی  رویه  زمینه  در  زیادی  محدودیت های  این  از  پیش 
بندر هم  که  برخی شهرهای استان  که حتی  به طوری  داشت 
داشتند، اجازه واردات ملوانی را نداشتند. سیدکریم حسینی 
به  ملوانی  کاالی  اگر  وزیر  صحبت های  به  توجه  با  می افزاید : 
محدودیت  خوزستان  در  حداقل  شود،  شناخته  رسمیت 
شهرها برداشته می شود و قطعا این رویه ضمن اشتغالزایی 
بندری  شهرهای  به  هم  رونقی  مرزنشینان،  معاش  امرار  و 
و  موانع  با  همیشه  ملوانی  رویه  است  معتقد  او  می دهد. 
صراحت  به  دولت  هیچ گاه  بوده  و  همراه  محدودیت هایی 

از  رسمیت  این  ح  طر بنابراین  و  نمی دانست  قانونی  را  آن 
بهبود  به  منجر  گمرکات  متولی  به عنوان  اقتصاد  وزیر  سوی 

وضعیت مرزنشینان خواهد شد.
ینه دارد  به رسمیت شناختن، هز

با وجود این که آیین نامه واردات کاالی ملوانی یا ته لنجی ملی 
این  در  مصوبه هایی  می تواند  جنوبی  استان  هر  اما  است، 
که در بوشهر  برای مثال، مشهور است  زمینه داشته باشد. 
هر لنج تا ۳۰نیسان و در خوزستان تا ۱۵وانت امکان واردات 
می توانستند  بوشهری ها   ، دیگر مثالی  در  یا  دارد.  وجود 
در  ذکر شده  ۳۳کاالی  و  ملی  فهرست  در  ذکر شده  98کاالی 
6۰میلیون  فقط  لنج  هر  برای  و  کنند  وارد  را  استانی  مصوبه 
برای  عوارض  همین  اما  کنند،  پرداخت  عوارض  تومان 
مدیره  هیأت  عضو  حاال  بود.  تومان  4۰میلیون  خوزستانی ها 
کاالی  شناخته شدن  رسمیت  به  بوشهر  لنج داران  تعاونی 
غالمرضا   می داند.  همراه  عوارض  این  افزایش  با  را  ته لنجی 
خلیلی  توضیح می دهد: پیش از این کاالهای ملوانی معافیت 
نزدیک به صددرصدی داشتند و هر لنج طبق مصوبه استانی 
آیین نامه  فقط 6۰میلیون تومان عوارض پرداخت می کرد، اما 
شناختن  رسمیت  به  همان  واقع  در  که  دولت  هیأت  جدید 

کاالی ملوانی است و هنوز ابالغ نشده، درصورت اجرا عوارض 
را به صورت پلکانی و در دوره ۵ساله تعریف کرده. بدین ترتیب 
معافیت  8۰درصد  اول  سال  ملوانان  آیین نامه  این  ابالغ  با 
با  او  می یابد.  کاهش  سال  هر  به ترتیب  که  داشت  خواهند 
که  است  این  مرزنشینان  و  لنج داران  خواسته  این که  بیان 
رسمیت  به  می افزاید:  نشود،  محسوب  قاچاق  کاالیشان 
شناختن کاالی ملوانی اتفاق خوبی است، اما این به رسمیت 
شناختن پیامدهایی هم دارد که آسیب زاست. فلسفه کاالی 
ملوانی یا تجارت مرزی برای مرزنشینان معافیت گمرکی است 
معنایی  ۵سال  از  بعد  آن  پایان  یا  معافیت  این  برداشتن  و 
تعداد  محدودیت  را  لنج داران  دیگر  مشکل  خلیلی  ندارد. 
سفر در سال می داند و  می گوید: در گذشته لنج ها محدودیتی 
در این باره نداشتند، از 8۵به بعد محدودیت به سالی 6سفر 
رسید و حاال هم هر لنج فقط ۲سفر می تواند داشته باشد که 
لنج داران  امسال  سفر  مصوبه  از  البته  او  است.  کم  بسیار 

بوشهری هم خبر می دهد که در شرف ابالغ است.
بوشهر  لنج داران  تعاونی  مدیره  هیأت  عضو  که  آیین نامه ای 
جامع  ح  طر پیش نویس  واقع  در  می کند،  اشاره  آن  به 
ساماندهی و نظارت بر مبادالت تجاری مرزی از طریق ملوانی 

سوی  از  گذشته  سال  پایانی  ماه های  در  که  است  )ته لنجی( 
و  اقتصاد  و  شهرسازی  و  راه   ، کشور صمت،  وزارتخانه های 
هیأت  به   ، ارز و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  مرکزی  ستاد  همچنین 

دولت پیشنهاد شد.
درصورت ابالغ این آیین نامه، واردات کاال از طریق شناور های 
سنتی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰تن از بنادر و گمرک های مشمول 
و  سیستان  و  هرمزگان  خوزستان،   ، بوشهر استان های  در 
آیین نامه  این  در  ج  مندر ضوابط  رعایت  با  فقط  بلوچستان 
و  معافیت  از  ۵سال  به مدت  ماده۲  کمیته  تصمیمات  و 
این که  مهم  نکته  هستند.  برخوردار  آن  تجاری  تسهیالت 
سال هاست  که  ملوانانی  و  است  ۵سال  برای  معافیت 
معیشت شان با این رویه گره خورده، با اجرای این آیین نامه 
را  بیشتری  محدودیت  ته لنجی،  قانونی شدن  سود  کنار  در 

تجربه خواهند کرد. 
مکث

 مجوز اولین سفر ملوانی امسال داده شد 
لنج داران استان های جنوبی در سال جدید هنوز نتوانسته اند 
به  سفر  این  اجازه  می دهد  نشان  بررسی ها  کنند.  سفر 
استان ها داده شده   و بنا بر  این اجازه، مصوبه در بوشهر و 
می رسد  خبر  هم  هرمزگان  از  است.  ابالغ  حال  در  خوزستان 
که لنج داران مجاز به استفاده از این امتیاز شده اند. معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان در این باره به 
همشهری می  گوید: هرمزگان مدتی سفرهای ته لنجی نداشت 
و ۲سالی است که این سفرها دوباره احیا شده است. احسان 
کامرانی می افزاید: براساس پیگیری های استاندار هرمزگان و 
یافت.  اختصاص  سال جاری  در  سفر  امتیاز  باالخره  بوشهر 
می توانند  سال جاری  در  باری  لنج های  همه   ، امتیاز بنابراین 
که  لنج هایی  و  کنند  استفاده  ته لنجی«  سفر  »یک  امتیاز  از 
تا  امتیاز ته لنجی سال ۱4۰۰ استفاده نکرده اند هم حداکثر  از 

شهریور امسال فرصت دارند از این امتیاز استفاده کنند.

ورود  رسمی ته لنجی به بازار

 4 تخصیص  از  بوشهر  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی در حوزه اقتصادی و اشتغالزایی 
ایجاد  استان  در  مهمی  تحول  اعتبار  این  با  گفت:  و  داد  خبر  استان 

می شود.
ح های  طر بررسی  نشست  در  باستین  علی  جام جم،  گزارش  به 
شدن  اجرایی  بر  تأکید  با  بوشهر  استان  اشتغالزایی  و  اقتصادی 
ح های اقتصادی و تسریع در  برنامه های ابالغی استاندار در عرصه طر
سوی  و  سمت  به  استان  رویکرد  داشت:  اظهار  سرمایه گذاری  امور 

تحول اقتصادی و اشتغالزایی است.
میلیارد   4۰۰ و  هزار  یک   را  گذشته  سال  در  عمرانی  اعتبارات  کل  وی 
توسعه  و  اشتغال  ایجاد  تسهیالت  کرد:  بیان  و  دانست  تومان 
سرمایه گذاری و برنامه های اقتصادی به استان بوشهر ابالغ شده که 
می تواند تحول شگرف و بزرگی امسال ایجاد کند. معاون هماهنگی 
میلیارد  هزار   4 ابالغ  و  تخصیص  از  بوشهر  استاندار  اقتصادی  امور 
خبر  استان  اشتغالزایی  و  اقتصادی  حوزه  در  بانکی  تسهیالت  تومان 

داد و گفت: با این اعتبار تحول مهمی در استان ایجاد می شود.
سال  طول  در  بانکی  تسهیالت  میزان  این  این که  بیان  با  باستین 
اساس  بر  عادالنه  شده  یاد  اعتبار  کرد:  خاطرنشان  می یابد  افزایش 
توزیع  بوشهر  استان  ۱۰گانه  شهرستان های  بین  نسبی  مزیت 

آمادگی  بر  تأکید  با  وی  می شود.  تعریف  اولویت دار  شهرهای  و 
و  اقتصادی  ح های  طر اجرا  در  بانک ها  و  اجرایی  دستگاه های 
تصریح  تومانی  میلیارد  هزار   4 بانکی  تسهیالت  توزیع  و  اشتغالزایی 
کرد: ثبت شغل های ایجاد شده در سامانه رصد اشتغال مورد توجه 
ویژه قرار دارد و عملکرد استان ها در عرصه اشتغالزایی بر اساس ثبت 

در سامانه یاد شده ارزیابی می شود. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر اطالع رسانی در خصوص 
از طریق فضای  از سوی دستگاه ها  و اشتغالزایی  اقتصادی  تسهیالت 
مجازی، اصحاب رسانه، صدا و سیما و شبکه های اجتماعی را یک ضرورت 
دانست و افزود: با ابالغ تسهیالت بانکی به شهرستان ها اطالع رسانی به 
صورت وسیع انجام شود. باستین اعتبارات اشتغالزایی در حوزه مشاغل 
خانگی و اشتغال پایدار روستایی را ۱۰۰ میلیارد تومان اعالم و تصریح کرد: 
به زودی همایش استانی در عرصه طرح های اقتصادی و اشتغالزایی با 
مشارکت مدیران دستگاه ها، فرمانداران، بانک ها، بخشداران، دهیاران و 

ح های اقتصادی برگزار می شود. دیگر عوامل دخیل در طر

: معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار

4000 میلیارد تومان تسهیالت در حوزه اقتصادی استان بوشهر تخصیص یافت

۱۳مرداد میز ملی خرما در استان 
ــود. خرما  ــ بــوشــهــر بـــرگـــزار مــی ش
ــان  ــت ــول اســـتـــراتـــژیـــک اس ــص ــح م
اصله  6میلیون  از  بیش  بوشهر  
اقتصادی  آورده  بــر  ــزون  افـ نخل 
ایــن  ــــدار  ــای ــ پ مــهــم در اشـــتـــغـــال 
توجهی  قابل  نقش  نفتی   استان 

دارد.
صنعت  این  رونق  و  توسعه  برای 
های  پیگیری  و  اقدامات  ســودده 
استانی  و  مــلــی  ســطــح  در  ــادی  ــ زی
برنامه  یــا در حــال  و  انــجــام شــده 

ریزی برای اجرا قرار دارد.
اجــرایــی در این  اقــدامــات  از   یکی 
حـــوزه اعـــالم هــمــکــاری شــهــرداری 
تــهــران بـــرای عــرضــه خــرمــا استان 

بوشهر در  میادین میوه و تره بار 
ــال حــاضــر در  تــهــران اســـت. در ح
میوه  میدان   ۲6۰ تهران  کالنشهر 
و تـــره بـــار فــعــال اســـت کــه نقش 
استان  خــرمــای  عرضه  در  مهمی 
بوشهر به بازارهای مختلف دارند. 
یکی از دغدغه و نگرانی کشاورزان 
نخل دار استان  فروش محصول 
ــال  ــت.س ــا قــیــمــت مــنــاســب اس ب
گذشته نخل داران استان بوشهر 
و  ــه  ــرضـ عـ در  ــی  ــالت ــک ــش م ــار  ــ ــ دچ
مناسب  قیمت  بــا  خــرمــا  فـــروش 
شــدنــد کــه امــیــد مــــی رود امــســال 

تکرار نشود.
ــدی کــــــشــــــاورزان و  ــنـ ــمـ ــتـ ــایـ  رضـ
ــاالن عــرصــه تــولــیــد و فـــرآوری  ــع ف

از اهــداف اصــلــی   در مسیر  خرما 
برای  مسئوالن  پیگیری  و  تــالش 
. در  ایــــن مــهــم اســــت  تــحــقــیــق 
خرما  محصول  بــرداشــت  آستانه 
ــم که  ــ اســـتـــان بــوشــهــر قــــرار داریـ
پــایــدار  و  مناسب  وضعیت  بـــرای 
ــت مــنــاســب  ــم ــی ــا ق ــ مـــحـــصـــول ب
و رضـــایـــت فـــعـــاالن ایــــن حـــوزه 
فــــروگــــذاری کـــوشـــشـــی  هـــیـــچ   از 

 نمی شود. 
۱۳مــــــرداد شـــاهـــد  تــشــکــیــل میز 
ملی خرما در دشتستان خواهیم 
تصمیم گیری  گــیــری   جهت  بــود. 
بـــایـــد به  ــا در مــیــز مــلــی خـــرمـــا  هـ
و  کــشــاورزان  نگرانی  رفــع  سمت 
ــن عــرصــه و صــاحــبــان  فــعــاالن ایـ

بــرود.افــزون  خرما  ــرآوری  ف صنایع 
ــر ایـــن در نــشــســت هــایــی کــه با  ب
ــران و مــعــاون وزارتــخــانــه هــای  وزیـ
کشاورزی،صمت و خارجه داشتم  
آمادگی همکاری برای رفع مشکل 
ــاه و  ــارگـ ــاورزان، صــاحــبــان کـ ــ ــش ــ ک
صادرکنندگان  و  فـــرآوری  صنایع 
همکاری  همچنین   کردند.  اعالم 
روستایی  تعاون  سازمان  رئیس 
ــم و  ــه ــار م ــی ــن عـــرصـــه بــس ــ در ای
.  الزم است  بــود  ــروری خواهد  ض
در مــیــز مــلــی خــرمــا دشــتــســتــان، 
عمده  فروشندگان  و  ــداران  ــری خ
، فروشگاه های زنجیره ای و  کشور
تره بار  و  میوه  میادین  مسئوالن 
دعــوت شــونــد. بــرنــامــه ریــزی بــرای 

خرما  محصول  ــادرات  ص افزایش 
استان بوشهر از راهبردهای موثر 
خرما  صنعت  توسعه  زمینه  در 
ــای کــار  اســت.هــمــه ظــرفــیــت هــا پـ
هستند که الزم است کنسرسیوم 
یا اتحادیه ای برای تحقق این مهم 
که  این  به  توجه  با  بگیرد.  شکل 
در  بــوشــهــر  اســتــان  خــرمــا  قیمت 
بوشهر  استان  به  نسبت  تهران 
واسطه  و  داللـــی  چــرخــه  علت  بــه 
باید  قابل قیاس است  گری  غیر 
کـــشـــاورزان  در عــرضــه مــحــصــول 
دســت واســطــه هــا حــذف شــود تا 
کـــشـــاورزان،  نصیب  اصــلــی  ســـود 
ــای  ــاه ه ــارگ صــاحــبــان صــنــایــع و ک

بسته بندی و فرآوری خرما شود.

پیش به سوی توسعه صنعت خرما

خبر

اجتماعی  رفـــاه  و  کـــار  تــعــاون،  مــدیــرکــل 
ــان ایـــن کـــه ســال  ــی اســـتـــان بــوشــهــر بـــا ب
 4 تسهیالت  ریـــال  میلیارد   64۰ گذشته 
کارآفرینان  به  خانگی  مشاغل  درصـــدی 
ــرداخـــت شـــد گــفــت: امـــســـال تــاکــنــون  پـ
بــرای  تسهیالت  ریـــال  میلیارد  یــک هــزار 
ح های مشاغل خانگی به استان  اجرای طر

بوشهر ابالغ شده است.
یکی  بوشهر  در  گفت:  کشاورزی  مصدق 
تعاون،  وزارت  اشتغال،  سیاست های  از 

ح های مشاغل خانگی و کارآفرینی دانست و اظهار داشت: امسال افزون بر  کار و رفاه اجتماعی را توسعه طر
ح های مشاغل خانگی استان بوشهر ابالغ شده است. یک هزار میلیارد ریال برای حمایت از طر

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر از جذب این اعتبارات در نیمه نخست امسال خبر داد و 
ح های مشاغل خانگی  بیان کرد: در پی جذب این تسهیالت اشتغالزایی، منابع دیگری برای توسعه اجرا طر

تأمین و پرداخت می شود.
ح دانست و خاطر نشان  ح های مشاغل خانگی را ۱۰۰ میلیون تومان برای هر طر وی سقف اعتبارات برای اجرا طر
ح های مشاغل خانگی هستند به ازا هر نفر ۵۰ میلیون تومان و تا  کرد: افرادی که به صورت پشتیبان مجری طر

سقف ۲ میلیارد تومان تسهیالت اعتباری دریافت می کنند.
ح مشاغل خانگی در کوتاه ترین زمان ممکن حداکثر ۳ روز خبر داد و بیان کرد:  کشاورزی از صدور مجوز طر

بسیاری از مجوزهای مشاغل خانگی با توجه به فرایند که در سامانه طراحی شده آنی صادر می شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر اضافه کرد: در کنار مشاغل خرد و خانگی که سیاست های 

این وزارتخانه است از محل اعتبارات تبصره ۱8 و ۱6 قانون بودجه اعتبارات قابل توجهی تصویب شده است.
وی با دعوت از سرمایه گذاران و کارآفرینان برای استفاده از تسهیالت مصوب یاد شده خاطر نشان کرد: در 
اعتبارات پایدار روستایی و عشایری اعتبارات خوبی مصوب شده و استان بوشهر در جذب اعتبارات روستایی 

ح های جدید فراهم شده است. معرفی شده و از محل بازپرداخت تسهیالت امکان حمایت از طر
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر از تزریق اعتبارات اشتغالزایی به روستاها و مناطق عشایری 
زمینه  اقتصادی،  رونــق  و  اشتغالزایی  ح های  طر اجــرا  ضمن  مهم  این  تحقق  کــرد:  تصریح  و  داد  خبر  استان 

نگهداشت روستاییان در مناطق مسکونی را فراهم می کند.
خ بیکاری  خ بیکاری استان بوشهر در سال جاری تاکنون را 9 درصد دانست و خاطر نشان کرد: نر کشاورزی نر
خ اشتغالزایی استان بوشهر در فصل بهار امسال 8۱ درصد اعالم شده  به صورت فصلی اعالم می  شود و نر
ح های اشتغالزایی استان بوشهر در سال جاری را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد:  است.  وی تعداد اجرا طر
تعهد استان بوشهر در سال جاری ایجاد ۲۱ هزار فرصت شغلی است که بر اساس دستور استاندار بوشهر 
برنامه ریزی برای ایجاد ۳۰ هزار فرصت شغلی است که این مهم به تفکیک دستگاه های اجرایی استان اعالم 

شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد:

ح های مشاغل خانگی بوشهر یال تسهیالت برای اجرای طر 640 میلیارد ر

خبرنگار
سیده زهرا عباسی

ابراهیم رضایی
  نماینده مردم

 دشتستان در مجلس
شورای اسالمی
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خالف راستی باشد، خالف رای درویشان
بنه گر همتی داری، سری در پای درویشان

گرت آیینه ای باید، که نور حق در او بینی
سعدینبینی در همه عالم، مگر سیمای درویشان

رفع نیازهای ضروری مشتریان حقیقی و اعضای تعاونی تا سقف 500 میلیون ریال و 
کمک به اشتغالزایی تا سقف 1 میلیارد ریال از رویکردهای اصلی طرح کوثر است.

را  اسالمی  بانکداری  نظام  از  مهمی  بخش  الحسنه  قرض  تسهیالت  و  سپرده 
حوزه  در  متنوع  محصوالت  ارائه  انتظار  زیادی  مشتریان  و  می دهند  تشکیل 
قرض الحسنه دارند. از این رو طرح قرض الحسنه کوثر با هدف توسعه فرهنگ 
قرض الحسنه و پوشش دهی انتظارات و نیازهای مشتریان از سوی بانک توسعه 

تعاون ارائه شده است.
افتتاح حساب قرض الحسنه کوثر، اعتبارسنجی متقاضی وام )عدم بدهکاری به 
بانک و یا عدم دارا بودن چک برگشتی و داشتن حداقل یک ضامن معتبر از شرایط 

عمومی طرح کوثر محسوب می شود.
همچنین شرایط تخصیص اعتبار در طرح کوثر به گونه ای در نظر گرفته شده است 

که متقاضی می تواند کارمزد تسهیالت را بین صفر تا چهار درصد انتخاب نماید
چنانچه متقاضی خواهان نرخ کارمزد صفر درصد برای تسهیالت قرض الحسنه 
از گذشت سه ماه 40 درصد مبلغ افتتاح حساب خود  کوثر باشد، می تواند بعد 
همچنین  نماید.  بازپرداخت  ماه   10 طی  و  نموده  دریافت  قرض الحسنه  وام  را 
متقاضی می تواند بعد از گذشت پنج ماه 58 درصد مبلغ افتتاح حساب خود را وام 

قرض الحسنه دریافت نموده و طی 12 ماه بازپرداخت نمایند.
چنانچه مشتری خواستار نرخ کارمزد دو درصد برای تسهیالت قرض الحسنه کوثر 
باشد، می توانند بعد از گذشت سه ماه 55 درصد مبلغ افتتاح حساب خود را وام 

قرض الحسنه دریافت نموده و طی 9 ماه بازپرداخت نمایند.
سه  کارمزد  نرخ  با  کوثر  الحسنه  قرض  تسهیالت  از  بهره مندی  برای  متقاضی 
درصد می تواند بعد از گذشت چهار ماه 62 درصد مبلغ افتتاح حساب خود را وام 

قرض الحسنه دریافت نموده و طی 12 ماه بازپرداخت نمایند.
چهار  کارمزد  نرخ  با  کوثر  الحسنه  قرض  تسهیالت  از  بهره مندی  برای  همچنین 
درصد   110 ماه  شش  گذشت  از  بعد  متقاضی  دارد:  وجود  حالت  چهار  درصد 
ماه   10 طی  و  نموده  دریافت  قرض الحسنه  وام  را  خود  حساب  افتتاح  مبلغ 
بازپرداخت نماید، بعد از گذشت پنج ماه 70 درصد مبلغ افتتاح حساب خود را وام 
قرض الحسنه دریافت نموده و طی 15 ماه بازپرداخت نماید، بعد از گذشت شش 
ماه 70 درصد مبلغ افتتاح حساب خود را وام قرض الحسنه دریافت نموده و طی 18 
ماه بازپرداخت نماید، بعد از گذشت شش ماه 53 درصد مبلغ افتتاح حساب خود 

را وام قرض الحسنه دریافت نموده و طی 24 ماه بازپرداخت نماید.
 ، وجود امکان انتقال میانگین برای بستگان درجه یک )همسر، فرزند، پدر، مادر
ح  ( صاحب حساب حقیقی از ویژگی های طرح کوثر است. این طر برادر و خواهر
برای سازمان ها و ادارات به منظور انتقال حساب پس انداز کارکنان خود به صورت 
( و یا افتتاح حساب  تفکیکی به حساب قرض الحسنه بانک )در قالب طرح کوثر

طرح کوثر برای ایشان قابلیت استفاده دارد.
شرکت های تعاونی نیز این امکان را دارند تا نسبت به معرفی اعضا جهت دریافت 

وام قرض الحسنه مطابق شرایط طرح اقدام نمایند.

ح کوثر بانک توسعه تعاون با هدف توسعه فرهنگ قرض الحسنه  طر

آموزشگاه  زبان 
قائدی 

شماره های تماس :    شماره های تماس :    0773424670507734246705          -               -     0773424661307734246613

 موسسه خالقیت جوانان پارسه -نماینده رسمی و انحصاری المپیاد موسسه خالقیت جوانان پارسه -نماینده رسمی و انحصاری المپیاد
 زبان انگلیسی هیپو در ایران  برگزاری کمپ تابستانه از اول مرداد زبان انگلیسی هیپو در ایران  برگزاری کمپ تابستانه از اول مرداد14011401

11-ویژه کودکان،نوجوانان و جوانان-ویژه کودکان،نوجوانان و جوانان

22-برگزاری دوره تربیت مدرس کوتاه مدت و بلند مدت با اعطای مدرک بین المللی به صورت آنالین-برگزاری دوره تربیت مدرس کوتاه مدت و بلند مدت با اعطای مدرک بین المللی به صورت آنالین

TEFLTEFL 33-برگزاری دوره تربیت مدرس -برگزاری دوره تربیت مدرس

44- برگزاری دوره های تابستانه کودکان-نوجوانان-جوانان با اعطای مدرک معتبر و بین المللی- برگزاری دوره های تابستانه کودکان-نوجوانان-جوانان با اعطای مدرک معتبر و بین المللی

یبی(  / خیابان سمیه)خیابان جنب داروخانه دکتر غر یور یبی(  شهر / خیابان سمیه)خیابان جنب داروخانه دکتر غر یور  آدرس : میدان  آدرس : میدان 1717 شهر

آغاز عملیات اجرایی ۲۲۵۲  مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر در مراسم 
سهم  تعداد  این  از  داشت:  اظهار  مسکن  تولید  جهش  ملی  نهضت  واحد 
شهرستان جم ۵۰۰ واحد، شهرستان دیلم ۵۰۰ واحد، شهرستن گناوه 4۰۰ واحد، 

شهرستان دشتستان 6۰۰ واحد و شهرستان کنگان ۲۵۲ واحد است .
به گزارش جام جم، دستغیبی چشم انداز جمعیت استان بوشهر ۲ میلیون نفر 
دانست و افزود: برای اسکان، اشتغال و ایجاد امکانات رفاهی و تغذیه ای این 

میزان جمعیت در فراهم شدن زیرساخت های الزم هستیم.
ح نهضت  مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: ۵۳ هزار نفر برای طر
از این شمار ۱۱ هزار و ۲8۰ نفر  ملی مسکن استان بوشهر ثبت نام کردند که 
 : کرد  بیان  دستغیبی  محمود  سید  اند.   شده  شناخته  الزم  شرایط  واجد 
تولید  جهش  ملی  نهضت  شرایط  واجد  از  نفر  هزار  هفت  تاکنون  همچنین 

مسکن در استان بوشهر سهم آورده اولیه برای ساخت خانه را واریز کرده اند.
برای  الزم  زمین  تاکنون  کرد:  اضافه  بوشهر  استان  شهرسازی  و  راه  کل  مدیر 
ساخت ۲4  هزار واحد مسکونی نهضت ملی جهش تولید در این استان تامین 

شده  است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر اعالم کرد:

تامین زمین برای 24هزار واحد مسکونی 
با  استان  عالیات  عتبات  بازسازی  و  توسعه  مدیرستاد   ، بوشهر فرماندار  باحضور  مشترکی  نشست 

جمعی از مدیران دومجموعه در فرمانداری این شهرستان تشکیل شد.
از فعالیت های ستاد در استان و اعتباب مقدسه توسط  گزارش مبسوطی  ارائه  در این جلسه ضمن 
زودتر  هرچه  تا  گردید  مقرر  ستاد،  پیشرفت های  روند  از  فرماندار  خرسندی  ابراز  و  استان،  ستاد  مدیر 
مؤثر  اقدامات  شهرستان  ستاد  پشتیبانی  و  تقویت  به  نسبت  بوشهر  شهرستان  ظرفیت های  ازتمام 

انجام شود.

فرماندار بوشهر تاکید کرد:
حمایت همه جانبه از ستاد بازسازی عتبات 

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر خبر داد :
ساخت 450 واحد مسکن ویژه  محرومان 

استاندار بوشهر خبر داد : 

انتقال آب سد باغان؛ به زودی
اســتاندار بوشــهر  با اشــاره به وضعیت آب شهرســتان جم و دغدغه های 
ــرا  ــی اج ــل نهای ــان در مراح ــد باغ ــانی س ــروژه آبرس ــت: پ ــار داش ــردم اظه م
قــرار دارد و بــا تامیــن اعتبــار انجــام شــده بــرای تکمیــل خــط انتقــال پــروژه 

، ایــن پــروژه در آینــده نزدیــک وارد مــدار می شــود. بــه بخــش ریــز
بــه گــزارش جام جــم، احمــد محمــدی زاده اضافــه کــرد: عملیــات اجرایــی 
ــد  ــری خواه ــد آبگی ــی، س ــل بارندگ ــیده و در فص ــام رس ــه اتم ــا ب ــد تقریب س
شد.اســتاندار بوشــهر از اجــرای پــروژه راه ریــز بــه باغــان خبــر داد و گفــت: 
بخشــی از پــروژه در حــوزه شهرســتان جــم اجــرا و تکمیــل شــده و اتصــال 
ایــن مســیر بــه روســتای سرچشــمه در بخــش ریــز هــم در حــال اجراســت.
پــروژه در حــوزه  بــا فعال ســازی بخــش دوم  یــادآور شــد:  محمــدی زاده 
دشــتی از روســتای سرچشــمه بــه باغــان و تکمیــل ایــن محــور، دو بخــش 
ج و  شــنبه در دشــتی و بخــش ریــز در شهرســتان جــم از بــن بســت خــار
ــه مرکــز اســتان، حــدود ۵۰ کیلومتــر  مســیر بخــش ریــز شهرســتان جــم ب

کاهــش می یابــد.
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در  اسـتان در سـاخت مسـکن محرومـان  ایـن  گفـت: سـهم  اسـتان بوشـهر  بنیـاد مسـکن   مدیـرکل 
روسـتاها و شـهرهای زیـر ۲۵ هـزار نفـر کـه بـا کمـک، همیـاری و مشـارکت بنیـاد مسـتضعفان و بنیـاد 

مسـکن اجـرا مـی شـود، 4۵۰ واحـد اسـت.
ح عـالوه بـر تسـهیالت مسـکن روسـتایی ۵۰ میلیون تومـان بالعوض،  علیرضـا مقـدم  افـزود: در ایـن طـر

۲ تـن میلگـرد و ۱۰ تـن سـیمان رایـگان بـه محرومـان روسـتایی بـرای سـاخت مسـکن کمک می شـود.


