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بوشهر

یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی پایان پذیرفت و مردم نمایندگان خویش را برگزیدند تا 
برای چهار سال پیش رو وکیل شان باشند برای مطالبه حقوق حقه شان.  شرح وظایف نمایندگان روشن 
و بیانش زیره به کرمان بردن است اما نمایندگان محترم استان بوشهر رسالتی سنگین بر عهده دارند و آن 
گرفتن حق و حقوق مردمان این خطه تفتیده و مظلوم از صنعت نفت و گاز و انرژی است. نخست خدمت 
نمایندگان محترم بگویم که هیچگاه مجلسی چنین یکدست نداشته ایم ) که البته تکصدایی نیز آفت های 

ویژه خودش را دارد ( و هیچ بهانه ای ...

2

وکالیی مطالبه گر باشید؛

آبخیـزداری؛
 نسخه شـفا بخش خشکسالی 

37 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه آبخیزداری
 و آبخوانداری در بوشهر مصوب شد؛
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والدت با ســعادت امام محمد تقی)ع( را تبریک می گوییم
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 چهارشنبه 14 اسفند  1398   شماره 5616 

ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 

بوشهر

تولید و پخش برنامه ساعت سالمت با هدف آموزش و اطالع رسانی در 
خصوص بیماری کرونا در صدا و سیمای مرکز بوشهر آغاز شد.

 به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز بوشهر تولید و پخش 
برنامه ساعت سالمت با هدف آگاهی بخشی و آموزش مردم با دعوت 
نوری  است.مسعود  شده  آغاز  پزشکی  علوم  دانشگاه  کارشناسان  از 

فیروزی با بیان اینکه این ویژه برنامه ها در دو بخش مجزای تلویزیونی 
و رادیویی تولید می شود گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم 
برنامه ساعت  این خصوص مقرر شد  برنامه های تخصصی در  تولید 
سالمت در سیمای مرکز بوشهر هر شب از ساعت 20 الی 20:30 دقیقه 
و در رادیو از ساعت 11 الی 11:30 دقیقه به صورت زنده و مستقیم 

پخش شود.وی با اشاره به اینکه در این برنامه ها از حضور کارشناسان 
بهره  مختلفی  بخشهای  کارشناسان  و  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
بوشهر  مرکز  سیمای  و  صدا  استانی  رسانه  مخاطبین  از  برد  خواهیم 
خواست تا با ارائه نظر از طریق سامانه پیامگیر 30000773 و شماره 

تلفن گویای 162 برنامه سازان این بخش را همراهی کنند.

ساعت سالمت، روی موج کرونا

فرصتـی  نیکـوکاری؛  جشـن 
انفـاق ترویـج  بـرای 

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به تالش 
برای تأمین بسته ارزاق شب عید مددجویان تحت 
صورت  ریزی های  برنامه  اساس  بر  گفت:  حمایت 
گرفته تالش می شود در جشن نیکوکاری که در ماه 
پایانی سال برگزار می شود با استفاده از ظرفیت مردم 
خّیر و نیکوکار ارزاق شب عید نیازمندان تأمین شود. 
و  خیر  ستاد  اندیشی  هم  نشست  در  لطفی  احمد 
نیکوکاری با اشاره به آغاز هفته احسان و نیکوکاری  
با شعار "عید را به خانه های نیازمندان ببریم" گفت: 
برنامه های این جشن از روز 14 اسفند همزمان در 

سراسر کشور برگزار می شود. 
ریزی های  برنامه  اساس  بر  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  احسان  هفته  در  می شود  تالش  گرفته  صورت 
نیکوکاری برای 30 هزار خانوار تحت حمایت بسته 
نظر  در  تومان  هزار  تا سقف 300  عید  ارزاق شب 
گرفته شود لطفی نقش خیران را به عنوان سفیران 
مهم  احسان  و  انفاق  فرهنگ  ترویج  در  نیکوکاری 
عنوان کرد و گفت: اقشار آسیب پذیر استان همواره 
نیازمند یاری رسانی خیرانی هستند که در این عرصه 
با گسترش و نهادینه شدن احسان و نیکوکاری در بین 
آحاد مختلف مردم می توان شاهد کاهش مشکالت و 
مسائل زندگی آنها باشیم. وی  افزود: مردم و خیران 
نیک اندیش با توجه به تمهیدات الزم جهت مقابله 
به  را  خود  کمک های  می توانند  کرونا،  ویروس  با 
شکل الکترونیک در اختیار نیازمندان قرار دهند. مدیر 
کل کمیته امداد استان بوشهر در ادامه با اشاره به 
سیستم آنی پرداخت کمک های مردمی یاد آور شد: 
مردم و خیران نیکوکار می توانند برای پرداخت سریع 
و آسان کمک های خود از طریق شماره گیری کد 
#077*1*7788* وجه مورد نظر خود را پرداخت 
نمایند تا در ایام پایانی سال بتوانیم شادی را مهمان 

خانواده های فقرا و نیازمندان کنیم. 

دریچهخبر

قرنطینه، پشت قرنطینه
مرحوم شیخ عبدالرسول  نیری شیرازی در خاطرات خود 
می نویسد:یکی از دوستان نقل می کرد:چون وارد بوشهر 
شدیم ماموران قرنطینه آمدند که ما باید به قرنطینه برویم. 

-برای چه؟
- برای اینکه در برازجان وبا بوده.

 -مامورین را مجاب کردیم که نزد دکتر برویم دکتر 
گفت: برازجان وبا است وشما ازآن راه آمده اید باید به 

قرنطینه بروید 
-به پیر به پیغمبر ،برازجان وبا نبود و مریضی نبوده 

-به هردردسری به ما تصدیق قرنطینه دادند
-حاال  که به آبادان رسیدیم گفتند: چون بوشهر وبا 

بوده باید قرنطینه بروند
 -اکنون به خرمشهر رسیدیم آمدند که باید به قرنطینه 

برویم چون آبادان وبا بوده . . . . 
به نقل از»روزگار پهلوی اول«ص86

تهیه وتلخیص عبدالرسول حسینی- مدرس دانشگاه 

بوشهر، آماده مقابله با کرونا

استاندار بوشهر از بخش ویژه بیمارستان شهدای خلیج 
فارس برای مقابله با کرونا بازدید کرد.

و  فردی  بهداشت  رعایت  افزود:  گراوند  عبدالکریم 
برای  راه مهم  از سفرهای غیرضروری دو  خودداری 
شکست کروناست. با همکاری مردم و تالش پزشکان 
بیماری کرونا را شکست می دهیم.وی اضافه کرد: به 
طور ویژه از رئیس دانشگاه علوم پزشکی و همکارانش 
و پرستاران که در خط مقدم مقابله با بیماری کرونا 
کرد:  تاکید  بوشهر  کنم.استاندار  قدردانی می  هستند 
کند؛   کمک  جامعه  آرامش  به  باید  مجازی  فضای 
است.  دشمن  هدف  جامعه  در  اعتمادی  بی  ترویج 
مربوط  شده؛  استان  وارد  که  هایی  ماسک  موضوع 
به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام بود که در اختیار 
صورت  پیگیری  با  و  شد  داده  قرار  بهداشت  وزارت 
گرفته سهمیه ای هم به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

اختصاص یافت.

بوشهر سرشار از دیدنی های طبیعی و جاذبه های تاریخی 
با خلیج همیشه   آبی  مرز مشترک  دارای طوالنی ترین  و 
فارس در جنوب ایران، آماده میزبانی از مسافران نوروزی 

در بهار99 است. 
برای  بوشهر:  جم  جام  –خبرنگار  پویا  حسن 
آغازین  در  را  متفاوت  نوروزی  می خواهند  که  هموطنانی 
استان  به  ما سفر  پیشنهاد  بهار 99 تجربه کنند  روزهای 
بوشهر؛ دیار مرزداران غیور و استعمار ستیز جنوب است. 
نواها و آواهای اصیل و خاطره انگیز، مراکز تجاری بندری 
در شمال آن و صنایع نفت و گاز  در جنوبش یعنی بندر 
عسلویه که آن را به پایتخت انرژی ایران تبدیل کرده و 
گردشگران  برای  ممتازی  مقصد  به  را  آن  است  توانسته 
داخلی و خارجی تبدیل کند. افزون بر تاریخ پر از حماسه، 
استان بوشهر آن قدر جاذبه دارد که برای بازدید و دیدن همه 

آنها دست کم بیش از یک هفته زمان الزم دارید. 
* رتبه سوم کشور در نوروز 98

در نوروز 98 استان بوشهر در بین استانهای گردشگر پذیر 
گیالن  و  مازندران  شمالی  استانهای  از  بعد  را  سوم  رتبه 
کرد.  کسب  اقامت  شب  هزار   900 و  ثبت12میلیون  با 
تعطیالت  پایان  تا  آغاز  از  راهداري  همچنین سامانه هاي 
نوروزي 10میلیون و 400 هزار تردد را در جاده هاي این 
استان گزارش کردند.  بررسي ها نشان مي دهد توزیع سفر 
در نوروز 98 و مدت زمان ماندگاري مسافران نیز نسبت به 
سال های قبل از آن افزایش را نشان مي دهد.  افزایش 

تقاضا برای سفر به استان بوشهر توسط هموطنان افزون بر 
برخورداری  این استان ساحلی از جاذبه های متعدد و متنوع 
تاریخی،فرهنگی و طبیعی به دلیل  شرایط نامساعد جوی و 

بروز وقایع مرگبار سیل در نیمه شمالی کشور بود. 
* کمبود پارکینگ و سرویس بهداشتی 

98،کمبود  نوروز  در  گرفته  صورت  ارزیابی های  بر  بنا 
نقاط  معایب  بین  در  بهداشتی  سرویس های  و  پارکینگ 

بیشتر  که  بود  تر  برجسته  بوشهر  استان  گردشگری 
گردشگران از نامناسب بودن و کمبود این دو مورد نارضایتی 
داشتند. این در حالی است که در سالیان اخیر استان بوشهر 
برای رفع این نقیصه تالش هایی داشته اند ولی با توجه به 
این که استقرار دائمی تاسیسات گردشگری به صورت دائم 
حال  در  آن  تامین  که  است  زیادی  اعتبار  نیازمند صرف 
حاضر مقدور نیست و از سوی دیگر نیازمندی های استان در 

حوزه گردشگری برای جعیت ساکن در استان بوشهر کفاف 
می دهد اما در ایام نوروز که پیک حضور گردشگر محسوب 
می شود جوابگو نخواهد بود. به اعتقاد کارشناسان صرف 
اعتبار برای استقرار دایمی تاسیساتی از این دست آن هم 

برای یک زمان محدود توجیه اقتصادی ندارد. 
* رفع کمبودها در طرح توریسم2022

معاون امور عمراني استانداري بوشهر با اشاره به استقبال و 
حضور مسافران نوروزی در بهار 98 استان بوشهر به جام 
جم بوشهر می گوید: مقایسه آمار سال98  بیانگر افزایش 
سال های  به  نسبت  استان  در  نوروزي  مسافران  حضور 
گذشته است ولي کاستي هایي هم وجود دارد که در قالب 
پروژه بوشهر توریسم 2022 نسبت به برطرف کردن آنها 

براي نوروز سال99 اقدام شود. 
مهرداد ستوده می افزاید: استان بوشهر در همه ابعاد داراي 
ظرفیت هاي گردشگري است که براي بهره مندي بیشتر 
گردشگران از ظرفیت هاي استان طرح گردشگري توریسم 
توریسم  و عملیاتي شد. طرح گردشگري  2022 طراحي 
2022 در شهرهاي بوشهر، گناوه و کنگان، 24 روستا و2 
منطقه عشایري استان به صورت پایلوت اجرایي شده است. 
در این  طرح یک خیابان گردشگري در هر شهر تعیین 
شده که گردشگران بدون دغدغه ترافیک و تردد خودرو به 

ساحل دسترسي دارند. 
* 17شناور در خدمت گردشگری دریایی

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان 

بوشهر در گفتگو با جام جم بوشهر با اشاره به برنامه های 
و  تاسیسات  تقویت  و  احداث  برای  بوشهر  استان  اقدامی 
28درصدی  رشد  بر  تاکید  و  گردشگری  زیرساخت های 
نسبت به سال97 در حوزه گردشگری می گوید: در حال 
اقامتی  شامل هتل ،هتل آپارتمان ،بوم  حاضر 178واحد 
گردی،مجتمع تفریحی و گردشگری  و سفره خانه سنتی با 
تعداد3هزارو 232تخت در استان بوشهر آماده خدمت رسانی 
و سرویس دهی به مهمانان و مسافران در ایام نوروز 99 
هستند. محمدحسین ارسطوزاده اضافه می کند: باتوجه به 
ظرفیت استان بوشهر در گردشگری دریایی،17فروند شناور 
مدرن،گردشگری و سنتی که در مجموع گنجایش بیش 
از 400هزار نفر را برای تفریح در سواحل استان دارند به 
ظرفیت ناوگان دریایی اضافه نموده ایم این در حالی است 

که تاپیش از این تجهیزاتی در این سطح وجود نداشت. 

بوشهر همیشه بهار، چشم انتظار نوروز

خبر



3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  ر استان 

بوشهر

حال خوب خواندن
در روزگاری که خیلی ها معتقدند عمر رسانه های نوشتاری و کاغذی 
شبکه های  این  و  است  سرآمده  به  مجازی  رسانه های  توسعه  با 
تازی  یکه  خبررسانی  میدان  در  رقیب  بدون  که  هستند  مجازی 
روزنامه  خواندن  به  عادت  هنوز  که  دیدن شهروندانی  اما  می کنند 

داریم  بنا  می دهد.  دست  انسان  به  خوبی  حس  دارند  صبحگاهی 
عادت  این  که  بپردازیم  افرادی  معرفی  به  بعد  به  شماره  این  از 
قدم  ثابت  مقوله  این  در  و همچنان  نکرده  ترک  را  خوب خواندن 
هستند. حاج علیمحمد نظری که سالها در کسوت معلمی و مدیریت 

آموزشگاههای مختلف دشتستان نخبگان و فرهیختگان زیادی را 
دهها شهروندی  از  یکی  است  داده  جامعه  تحویل  و  داده  پرورش 
است که روزانه برای دریافت اشتراک روزنامه به نمایندگی جام جم 

در دشتستان مراجعه می کند. 

کرونا، روی خط سفر

حامد آبزن، مدیر روابط عمومی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوشهر 

از  که  می کنیم  سپری  را  استرسی  پر  روزهای 
بالمان  و  اقتصادی دست  یک طرف مشکالت 
مال  که  سابقه ای  بی  گرانی  و  کرده  تنگ  را 
را  زندگیمان  سفره  و  میلیاردی  را  اموالمان  و 
ویروسی  دیگر  سوی  از  است.   کرده  ضعیف 
است  آمده  دیارمان  و  شهر  دروازه  تا  خطرناک 

و هر روز عرصه را برای ما تنگ تر می کند .  
که  می شود  حساس  آنجایی  از  داستان  اما 
با  مطابق  و  می شویم  نزدیک  سال  پایان  به 
رسومات گذشتگان، ورود به سال جدید و فصل 
و گذار  بازدید و گشت  و  با جشن  توام  را  بهار 
می گذرانیم  که می شود آن را به عنوان مرهمی 
موقت برای ملتی دانست که این روزها از درد 
معیشتی تا بی پولی و اقساط عقب افتاده و خانه 
به دوشی هزاران کارمند و کارگر نگران هستند 
و این شروع چالش بزرگ مردم در این وضعیت 

می باشد .  
حال در این چالش به وجود آمده راهکار چیست 
و چه باید کرد ؟ آیا در این برهه حساس زمانی 
می توانیم اولویت های زندگی را مشخص کنیم 
؟ قطعا پاسخ خیر است .  برخی بر این عقیده 
و باور هستند که چون رعایت بهداشتی الزم را 
می دهند  انجام  مختلف  دستورالعمل های  طبق 
سفرهای  به  آسوده  خیالی  با  و  هستند  مصون 
ادامه می دهند و همچون گذشته  نوروزی خود 
به مقصد نوروزی خود سفر خواهند کرد و برخی 
نیز از واهمه همین مسافرتها در خانه های خود 
حبس شده و منتظر اعالم وضعیتی بهتر و ایمن 

تر هستند . 
رفتارهای  چنین  با  خود  زندگی  طول  در  شاید 
که  آنجایی  از   ، باشید  نشده  مواجه  دوگانه ای 
بهداشت کشور در تالش  از یک طرف وزارت 
این  انتشار  از  جلوگیری  برای  روزی  شبانه 
ویروس مردم را از سفر کردن های غیر ضروری 
منع می کند و از طرف دیگر دولت که درصدد 
پرداخت 60 لیتر و 120 لیتر بنزین سفر به مردم 
مردم  اینچنین  شرایطی  در  هم  آن  می باشد 
رفتار  این  که  می کند  مسافرت  به  تشویق  را 

سردرگمی برای مردم به وجود آورده است .  
این دوگانگی رفتاری در بدنه دولت همه را سر 
گفت  می توان  که  نوعی  به  است  کرده  گم  در 
انداخته  به زمین مردم  را  از طرفی دولت توپ 
طرف  از  و  گرفته  مسافرت  به  تصمیم  آنها  تا 
جابجایی  لغو  درصدد  بهداشت  وزارت  دیگر 
افراد از شهرهای آلوده به شهرهای دیگر است 
یا  کنند  مسافرت  باید  نمی دانند  که  مردمی  و 

نکنند . 
اگر از انتشار این ویروس جلوگیری نشود تبعات 
و هزینه های هنگفتی را به کشور وارد می کند 
که در دراز مدت در صنعت های مختلف بویژه 
صنعت گردشگری رخنه کرده و تحت تاثیر قرار 
می دهد و باید از هم اکنون بسته های حمایتی 
بهداشتی را بجای بسته های تشویقی مسافرتی 

عرضه کنیم . 
که  نوپاست  صنعت  یک  گردشگری  صنعت 
تاثیر  آن  در  می تواند  دنیا  روز  مسائل  تمام 
این صنعت  برای  باید  و  باشد  مستقیمی داشته 
که امروزه به عنوان یک صنعت پایدار در حال 
را  آرمانی  تفکرات فوق  رشد و شکوفایی است 
کنار بگذاریم و با واقعیت ها برنامه ریزی کنیم 
است  داده  این صنعت رخ  برای  امروز  آنچه    .
صنعت  عرصه  در  ناقص  سکته  یک  می توان 
گردشگری نام برد که باید با این شرایط برای 
صورت  کالن  سطح  در  اقدامات  آن  درمان 
در  امروز  شده  تحمیل  خسارت های  اگر  پذیرد 
صنعت گردشگری را نپذیریم و در صدد جبران 
این خسارت در کوتاه مدت باشیم ، آسیب های 
از صنعت  این گوشه  به  بیشتری در دراز مدت 
جبران  که  می شود  وارد  کشور  اقتصاد  شاید  و 

ناپذیر نیز خواهد بود . 
کشور چین پس از هزینه های هنگفت و بسیار 
باال با قرنطینه شدید شهرهای خود در دوماه و 
تحمل خسارت های سنگین اقتصادی ، توانست 
تا حدودی وضعیت را به حالت معمولی برگرداند 
بیمارستان 10  با ساخت  این موضوع  ، هرچند 
روزه و قرنطینه افراد مختلف و قرار دادن جایزه 
انجام  افرادی که خود را معرفی می کنند  برای 
شده است، اما در کشور ایران که ماسک و ژل 
فرهنگی  سطح  و  می شود  احتکار  ضدعفونی 
مردم اینچنین ضربه ای مهلک به بدنه بهداشتی 
این  در  را  موضوع  این  می شود  می کند  وارد 

روزهای مانده به سال جدید حل کرد ؟

مکتب درس »فربود«

از  که  استادزاده  عبدالرسول  مهندس 
استان  آور  نام  و  فرهیخته  چهره های 
ورزش  زمینه  و  مدیریتی  سطوح  در  بوشهر 
ماندگار دهه  از سالهای  را  ای  است خاطره 
جام  نامه  ویژه  آوران  نام  ستون  60برای 
زیر  در  که  است  کرده  ارسال  بوشهر  جم 

می خوانید:
در  ارتش  دریایی  نیروی  سرباز   64 سال   
بوشهر بودم و به عشق بازی و تعصب روی 
زحمتی  هر  با  مرخصی،  گرفتن  بدون  تیمم 
فرار  پادگان  فنس  و  خاردار  از سیم  بود  که 
کرده  و خودم را به برازجان رساندم  و در 
گل   3 بود  خوبی  تیم  که  شاهین  با  بازی 
پشت سرهم در نیمه اول به این تیم خوب 
برازجانی زدم.  آن زمان ورزش بویژه فوتبال 
بود.   سرآمد  استان  در  دشتستان  والیبال  و 
داور سوت پایان نیمه اول را زد. از خوشحالی  
و شادمانی در پوست خود نمی گنجیدم و در 
آسمان ها سیر می کردم.  در همین حال بود 
که روی زمین نشستم  )آن زمان ورزشگاه 
نیمه  دو  بین  استراحت  و   نداشت  رختکن 
تا  می نشستیم(  زمین  از  ای  گوشه  در  را 
عنبری"  "عنبر  محمد  استاد  تیم  سرمربی 
دشتستان  تیم  بزرگ  دو  فربود  حمیدخان  و 
بچه های  با  استراحت  دقیقه  پانزده  این  در 
را  تیم  وتکنیکی  تاکتیکی  حرف های  تیم 
تشکری  و  تقدیر  هم  من  از  حتما  و  بزنند 
خواهد کرد اما هنوز روی زمین کنار بچه ها 
ننشسته بودم و در ذهنم با غرور آن 3 گلی 
را که زده بودم مرور می کردم که چشمتان 
روز بد نبیند و ناگهان رشته خیاالتم با 3 تا 
ضربه سهمگین پای چپ روانشاد ناوسروان 
رسول فربود کاپیتان تیم از هم بریده شد و 
بگویم  خواستم  تا  فراوان  تعجب  و  بهت  با 
اخالق  معلم  و  توانمند  کاپیتان  چرامیزنی؟ 
و  آلود  غضب  چشمانی  با  دشتستان  تیم 
صورتی درهم و با تندی به من گفت: رسول 
ات  زندگی  در  نگیری!  غرور  که  می زنمت 
توی  فقط خودت  فکرنکنی  و  نشوی  مغرور 
شدی!  بازیها  گل  آقای  نکنی  فکر  زمینی! 
در  غرور  گرفتار  که  باش  خودت  مراقب 

زندگی نشوی!
یاد رسول فربود ذهن مغرور  بله آقای زنده 

مرا خوانده بود. 
اتفاقا همان سال با 6 گل آقای گل مسابقات 

باشگاهی برازجان شدم. 
روحت شاد مرد بزرگ و استاد اخالق.  استاد 
تنبیه  مرا  فربود  رسول  ناوسروان  روانشاد 
نظامی کرد و هت تریک استاد فربود ارزنده 
تر از هت تریک من بود.  من 3 گل در یک 
بازی زدم، کاری که در جهان فوتبال بسیار 
آن هت  و  فربود  استاد  کار  اما  افتاده  اتفاق 
نه  ایشان  آموز  درس  و  ساز  زندگی  تریک 
کمتر  ورزش  دنیای  در  که  فوتبال  در  تنها 
اخالق  و  عشق  روزگار  آن  می شود.  دیده 
و  سازی  انسان  و  داشت  برتری  ورزش  بر 
پرورش انسان بر بدنسازی و پرورش جسم 
روزگار  آن  در  ورزش  و  می کرد  پیشتازی 
انسان سازی و ادب پروری و  برای  مکتبی 

کمال جویی بود. 
هت تریک استاد فربود چنین بود:

1- نخستین ضربه برای احترام به قانون و 
هیچ  به  رسیدن  برای  و  هرگز  که  بود  نظم 
مقررات  که  چرا  نکنم  گریزی  قانون  کاری 

ارتش را زیر پا گذاشته بودم. 
نهیب  و  تلنگر  بزرگترین  ضربه  دومین   -2
جلوی  بزرگی  سد  غرور  بیاموزم  که  بود 
افتادگی  باید  و  است  بزرگ شدن  و  بزرگی 

آموزی اگر طالب فیضی! 
بود  من  محرک  و  مشوق  سوم  ضربه   -3
که بکوشم و پویایی و تالش روزافزون کنم 
برای کسب رتبه های برتر و به آنچه تا آن 
شد  باعث  همین  و  نکنم  بسنده  داشتم  روز 
گل  آقای  سال  آن  در  بیشتر  کوشش  با  تا 
مسابقات باشگاهی شهرم شوم. یادش بخیر 
که  ورزشی  بزرگمردان  و  سالها  آن  ورزش 
دغدغه  که  آنانی  بودند،  ما  زندگی  معلمان 
و  آموزش  دغدغه  از  بیشتر  را  ما  پرورش 

ورزش ما داشتند. 
راست  سمت  از  باال:  عکس  توضیح   
ابراهیم دشتی پور- زنده یاد رسول فربود 

و سمت چپ عبد الرسول استاد زاده 

نام آورانیادداشت

 چهارشنبه 14  اسفند  1398   شماره 5616

 136٥ سال  ویرانگر  سیل  روایت  رود((  دی  مستند)) 
شهرستان دشتی به کارگردانی سیدمحمدحسین سیدزاده 

آماده پخش شد.  
به  و  دارد  قرار  بوشهر  استان  میانه  در  دشتی  شهرستان 
سبب گذار رودخانه مند و شیب و سیالبی بودن بارها شاهد 
سیل های متعددی بوده که از مهمترین  وخسارت بار ترین 
آن سیل سال 136٥ در منطقه دشتی است .  این رویداد 
دلخراش دستمایه تولید یک فیلم مستند به کارگردانی)) 
سید محمدحسین سیدزاده (( از تهیه کنندگان و کارگردانان 
باسابقه بومی  استان بوشهر است که آثار مختلفی در کارنامه 

هنری خود دارد. 
برای اطالع از کم و کیف تولید این مستند ،به پای گفتگو 
با این هنرمند هم استانی نشسته ایم که در زیر می خوانید: 

* ایده ساخت و تولید این مستند چگونه شکل گرفت؟ 
هدف از تولید این مستند، ثبت وقایع تلخ و جانگداز سیل 
معروف سال6٥ بود که خسارت مالی و جانی فراوانی را 
در پی داشت و قصد اولیه ما تهیه و نگارش یک کتاب 
بود و این فکر و دغدغه یکی از دوستان خوبم آقای حمید 
شکل  است  منطقه  همان  زاده  ایشان  خود  که  برستانی 
گرفت و بعد از مباحثی که مطرح شد دیدم که این واقعه 
قابلیت های خوبی برای تولید یک مستند هم دارد و ایده 
تولید این اثر شکل گرفت  و کار را از یک سال پیش شروع 
کردیم و ایشان از همان موقع کار تحقیق وپژوهش این کار 
را آغاز کردند و هر روز که به جلو می رفتیم به مطالب جدید 

و ارزشمندی هم دست پیدا می کردیم. 
* با گذشت بیش از سه دهه از آن واقعه دلخراش دسترسی 

به منابع سخت نبود؟
چرا.  اتفاقا کار بسیار سختی بود.  تصاویر مورد نظر از آن 

دوران در استان موجود نبود . ناچار شدیم که به آرشیو های 
صداوسیما در شیراز و تهران مراجعه کنیم ولی هیچ چیز 
عایدمان نشد.  عکس هایی از آن زمان بود که به سختی 
ثبت  برای  را  کار مشترک  این  به هرحال    . آوردیم  گیر 
وضبط در تاریخ آغاز کردیم. امیدوارم به هدفی که داریم 
برسیم ، البته ناگفته نماند هنوز هم مطالب ناگفته ای از این 
حادثه وجود دارد که به سادگی نمی توان به آن دست یافت 
.  امیدوارم که این ناگفته ها در کتابی که در نظر دارم بزودی 

بنویسم آورده شود. 
* در این مستند به چه مواردی بیشتر پرداخته شده است؟

آیا رودخانه های باال دست و یا سد هایی که در مسیر این 
رودخانه قرار داشتند نقشی در تشدید این سیل داشتند و آیا 
اینکه می توانستند تالش کنند که خسارت کمتری اتفاق 
بیفتد .  با تالشهای زیادی که کردیم هنوز نتوانسته ایم 
آمار دقیق تلفات را به دست بیاوریم . اینگونه موارد  جزء 

ناگفته های سیل است .  
* به جغرافیای سیل 6٥ اشاره می کنید ؟ 

بعد از تحقیقاتی که توسط برادر خوبم آقای حمید بردستانی 
روستاها  از  بعضی  بقایای  از  کار تصویربرداری  انجام شد 
تخریب شده که هنوز آثاری از آنها باقی مانده آغاز کردیم  
و مصاحبه هایی با کسانی که در آن زمان در واقعه سیل قرار 
داشتند انجام دادیم که بسیار تکان دهنده بود افراد مختلفی 
که درگیر سیل بودند شناسایی کردیم و گفتگو کردیم ، 
تصویر برداری هوایی از مناطق سیل زده انجام دادیم از 
دامنه کوه جاشک تا دشت های منتهی به بردخون تصویر 
برداری کردیم که برای ما بسیار جذاب بود متاسفانه کار 
را در هوای طاقت فرسای تابستان انجام دادیم که بسیار 

هم سخت بود.
* چرا کار را در تابستان انجام دادید؟ 

به این دلیل که قصدمان پخش این فیلم در سالگرد این 
به  و  کشید  طول  کار  بود.   آذر  ویازدهم  دهم  در  واقعه 
سوژه های جدیدی برخوردیم نتوانستیم بموقع کار را آماده 
کنیم ولی با پایان صدا گذاری و موسیقی این مستند در حال 

حاضر آماده پخش شده است. 
* زمان فیلم چند دقیقه است وپیش بینی خودتان برای 

پخش چه زمانی است ؟
البته عجله ای برای پخش آن نداریم اول کیفیت کار برای 
ما مهم است فکر اولیه ما بین سی تا چهل دقیقه است اما 
االن که خدمت شما هستم این را عرض کنم که این فیلم 
قابلیت 1٥ قسمت بیست دقیقه ای را دارد که امیدواریم با 

تامین مالی این اتفاق صورت گیرد.
* چقدر هزینه کردید  و آیا حامی مالی هم دارید ؟

همانطور که عرض کردم به همراه آقای بردستانی این کار 
را آغاز کردیم از جیب خودمان فعال تامین کردیم بیشتر نگاه 
دلی بوده تا مالی ، اما امیدوارم که مالی هم به شکلی به 
ما کمک بشود البته اگر کمک مالی نشویم بعضی از کارها 

برای ما امکان پذیر نخواهد بود.
* عوامل این کار چه کسانی هستند که به شما در این پروژه 

کمک می کنند ؟ 
 ، گرفته  صورت  عباسی  ابراهیم  توسط  برداری  تصویر 
تدوین ، صداگذاری و ضبط تصاویر هوایی را آقای یاسین 
منوچهر  دکتر  مستند  این  متن  دارند،   عهده  به  جمالی 
بایندری نوشته اند، گوینده متن یکی از گویندگان خوب 
کشورمان آقای نادر گوهری بودند، تهیه کنندگی این اثر 
از  راوی بخشی  و  دارند  به عهده  بردستانی  را هم حمید 
این مستند اقای محمد صغیری هستند ایشان واقعا در آن 
سال ایثارگری های بسیاری کردند که در حافظه تاریخی 
مردم منطقه هنوز باقیست   و همانطور که عرض کردم کار 

تحقیق و پژوهش هم آقای حمید بردستانی انجام دادند . 
* آیا به کتاب این واقعه هم هنوز فکر می کنید یا اینکه 

تولید مستند شما را راضی می کند ؟ 
قطعا به کتاب فکر می کنیم و هدفمان هم تولید فیلم است 

وهم کتاب .  یقین دارم که کتاب بسیار خوب و ارزشمندی 
خواهد شد چرا که ناگفته های بسیاری در کتاب خواهد بود 
که برای مخاطبان آن جذاب خواهد بود.  البته برای کتاب 
به ما کمک  برای چاپ آن  پیدا شوند که  افرادی  امیدوارم 

کنند .  
* صحبت پایانی ؟ 

با تشکر از شما  ، یک گله کوچک از تعداد محدودی از 
هنرمندانی که فقط آماده اند تا از طرح ها ویا فکر دیگران 
برای خود بهره برداری کنند ببینید بیش از سی و چهار سال 
از این واقعه گذشته تا کنون نه کتابی و نه فیلم مستندی 
در این زمینه ساخته نشده به محض اینکه ما این کار آغاز 
کردیم می بینیم بعضی از بد اخالقی ها صورت می گیرد 
که جای بسی تامل است  ، امیدوارم که به حقوق همدیگر 
احترام بگذاریم و از فکر و خالقیت های خودمان استفاده 
از مردم خوب دشتی خصوصا روستاهای   ، ببریم  و بهره 
حاشیه این رودخانه تشکر کنم .  تشکر ویژه از آقای محمد 
و  شهرداری   ، بخشداری  همراهی  از  سپاس  و  صغیری 
شورای اسالمی شهر شنبه ، شورای شهر و شهردار محترم 
شهر خورموج و دوست خوب و ارجمندم جناب آقای حمید 
بردستانی که زحمت زیادی برای تحقق این پروژه به عهده 
داشتند امیدوارم که بزودی شاهد پخش آن از شبکه های 

سراسری واستانی باشیم. 

))دی رود((؛ روایت داغ ُمنـد

یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی پایان 
پذیرفت و مردم نمایندگان خویش را برگزیدند تا برای 
چهار سال پیش رو وکیل شان باشند برای مطالبه حقوق 
حقه شان.  شرح وظایف نمایندگان روشن و بیانش زیره 
به کرمان بردن است اما نمایندگان محترم استان بوشهر 
رسالتی سنگین بر عهده دارند و آن گرفتن حق و حقوق 
و  نفت  از صنعت  مظلوم  و  تفتیده  این خطه  مردمان 
انرژی است. نخست خدمت نمایندگان محترم  گاز و 
بگویم که هیچگاه مجلسی چنین یکدست نداشته ایم 
) که البته تکصدایی نیز آفت های ویژه خودش را دارد 
( و هیچ بهانه ای برای کوتاهی و کم کاری از شما 
بزرگواران پذیرفتنی نخواهد بود بنابراین، این فرصت 
استان  نماینده  چهار  هر  و  شمرده  غنیمت  را  طالیی 
یکصدا و همدل برای مطالبات کالن استان بکوشید 
و بر این همه ناکامی ها و نابرخورداری ها پایان دهید.  

است!!!  نابرخوردار  برخورداِر  استانی  بوشهر  استان 
برخوردار از بیشترین طول ساحل های دریایی، مناطق 
زیبای گردشگری و باستانی، قطب کشاورزی خارج از 
فصل، قطب خرمای کشور، دارای عنوان پایتخت انرژی 
و اقتصادی، پایانه های صادرات نفت و گاز، معادن بی 
دریایی،  بازرگانی  و  تجارت  و  شیالت  و  دریا  نظیر، 

نیروگاه اتمی،تاسیسات دریایی فراساحلی و. . . ،  اما 
نابرخوردار از این همه نعمت سرشار خداوندی.  آنچه تا 
امروز شاهدیم این است که از این همه نعمت جز اینکه 
نامش برای ما و نانش برای دیگران بوده است و برای 
ما فرصت که نبوده هیچ، بلکه بزرگترین تهدیدها را در 
حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، پدافند 
و . . . .  دربر داشته است!این توانمندی ها و سرمایه های 
آن  بود  دیگری  استان  هر  به  متعلق  اگر  سرزمینی 
استان گلستان می شد اما استان بوشهر ما که مجمع 
انسانی  و  خدادادی  دارایی های  و  نعمات  و  سرمایه ها 
است در عین حال محروم باقی مانده است! بیشترین 
شاخص های توسعه در این استان می تواند معنا پیدا کند 
بر  تدبیری رنگ محرومیت  بی  دلیل  به  متأسفانه  اما 
سیمایش جلوه گری می کند و از دیرباز چنین گفته اند 
که دارندگی و برازندگی اما در استان بوشهر باید گفت 
دارندگی و بازندگی!بدون تعارف باید گفت که تاکنون 
نمایندگان تمامی ادوار مجلس و تمامی مدیران ارشد 
همه ادوار استان بوشهر نتوانسته اند حقوق این استان 
و مردمانش را از درآمد سرشارش کسب کنند و هیچ 
دلیلی نداشته جز اینکه برخی یا سیاسی بازی کردند یا 
دانش و تخصص شان متناسب با ظرفیت های استان 
نبوده است و امروز دانش و تخصص شما چهار نماینده 
محترم نیز متناسب با سرمایه های استان نیست و اگر 
مراقبت نکنید گرفتار سیاسی بازی ها نیز خواهید شد 
که البته برای رهایی از این شرایط راهکار وجود دارد 
باید در یکی  از نمایندگان محترم مجلس  . هر کدام 
با توجه به  یابند که  از کمیسیون های مجلس حضور 
کمیسیون  انرژی،  کمیسیون   ، استانی  سرمایه های 
کمیسیون  معدن،  و  صنعت  کمیسیون  اقتصادی، 
ماست  استان  ظرفیت های  با  متناسب  که  کشاورزی 
می تواند جایگاه شما در مجلس باشد و شایسته است 
در این کمیسیون ها حضوری فعال داشته باشید که اگر 
بخواهیم صادقانه با هم سخن گوییم در هیچکدام از این 
کمیسیون ها به تنهایی موفق نخواهید بود چون دانش 
رسالت عملکردی  و  مأموریت  با  و تخصص همسان 
کمیسیون ها را الزم دارید اما می توانید برجسته ترین 
در  استان  بومی  مدیران  و  و صاحبنظران  کارشناسان 

راهبردی  و  ای  مشاوره  تیم  قالب  در  را  حوزه ها  این 
تجربه های  و  تخصص  و  دانش  از  و  برگزینید  خود 
آنان نهایت بهره را ببرید. شما نمایندگان محترم برآیند 
گفتمان انقالبی هستید پس بیایید با همدلی و همراهی 
از  انقالبی  نمایندگی،  رویکرد  و  روند  در  یکصدایی  و 
استان  نمایندگان  مجمع  و  کنید  ایجاد  توسعه  جنس 
را به مجمع کارشناسان و نخبگان دانشی و مدیریتی 
تبدیل کنید و سرمایه های ناب انسانی استان را فارغ 
از نگاه سیاسی و جناحی به همکاری دعوت کنید و 
کارگروههای کارشناسی مختلف و متناسب با سرمایه ها 
و دارایی های استان ایجاد کنید تا بتوانید با هم افزایی 
دانشی و تجربی با نخبگان و اندیشمندان درون استانی 
در کمیسیون های مجلس کارآمد باشید و این همدلی 
نجات  کلید  شاه  می تواند  که  شماست  یکصدایی  و 
بوشهر  استان  یک  برای  هم  با  همراه  و  باشد  استان 
محروم بکوشید تا دیگر شاهد بومی درجه یک و درجه 
دو نباشیم و پیشنهاد می کنم از مهمترین اولویت های 

چهارساله وکالت شما این چنین باشد:
اساس  از  خود  که  بومی  سهم  درصد   ٥0 حذف   -1
اشتباه است و هنگامی که ما تالش برای ٥0 درصد 
بخشی  بلکه  نیست  ما  به  متعلق  آن  یعنی کل  کنیم 
از آن باید به ما برسد در حالیکه باید گفته شود فالن 
درصد سهم غیر بومی.  همه حق و حقوق باید سهم 
و  شود  بومی  غیر  سهم  آن  از  بخشی  و  باشد  استان 
این عنوان اشتباه را درست کنید.  وزارت نفت و سایر 
به  مقید  را  بوشهر  استان  در  مهمان  خانه های  وزارت 
ایجاد مراکز فنی و آموزشی توانمند سازی با تضمین 
اشتغال در حوزه های تخصصی نمایید و گرد بیکاری را 

از چهره استان بزدایید. 
2- توسعه صنعتی تمام مناطق استان بر پایه صنعت 
نفت و گاز و پاالیشگاهی و نیروگاهی و تالش برای 
استقرار صنعت سبز در مناطق صنعتی استان است تا 
دیگر شاهد ابر نکبت بار آالیندگی بر سپهر این استان 
نباشیم که امروز تالش کشور و اهتمام دولت نیز بر 
ایجاد و گسترش صنایع پاک در کشور بوده و الزم است 

که از این فرصت بهبود بی نصیب نمانیم.  
3- مادامی که صنایع استان آالینده هستند باید عوارض 

آالیندگی این صنایع در محل قانونی خود هزینه شود و 
نه منبعی برای حقوق و درآمد شهرداری ها باشد و این 
منبع پایدار درآمدی که به ناحق به شهرداری ها رسیده 
سبب رکود و سستی مدیران شهری شده و همچنین 
محیط زیست مظلوم واقع شده است که باید این روش 

نادرست را اصالح کنید. 
4- پیگیری و اجرای مصوبات قانونی مترتب بر حوزه 
پنج  برنامه های  اجرای  پیگیری و  صنعت و همچنین 

ساله و سند چشم انداز توسعه بیست ساله. 
در  اقتصادی  بنگاه های  ظرفیت های  از  استفاده   -٥
جهت پرداختن به مسئولیت های اجتماعی آنان و بهبود 
تدابیر  محل  از  مردم  معیشت  تضمین  و  رفاه  سطح 
هوشمند صنایع در این خصوص به گونه ای که نگاه 
صدقه ای بنگاههای اقتصادی به جامعه پیرامونی شان 

برچیده شود. 
بخش  و  دولتی  شرکت های  دفاتر  برگرداندن   -6
خصوصی به مرکز استان در کنار تاسیسات و بخش 
و  مصائب  بیشتر  شناخت  جهت  در  خود  عملیاتی 

مشکالت مردم ساکن در بخش پیرامونی آنها. 
 7- گردشگری را به طور ویژه در دستور کار قرار دهید 
و برای بسترسازی فعالیت در این حوزه برنامه ریزی 
کنید و همچنین در حوزه کشاورزی از شیوه سنتی به 
مدرن و کنترل و کاهش سطح زیر کشت و استقرار 
صنایع تبدیلی در این حوزه و کوشش برای بازاریابی 

محصوالت کشاورزی و باغی. 
تجارت  و  دریاپایه  اقتصاد  و  دریا  برای ظرفیت    -8 
دریایی در اشتغالزایی و کارآفرینی، تسهیلگری نمایید 

و از این ظرفیت ممتاز غافل نشوید. 
در پایان این سفارش برادرانه را سرلوحه کارتان قرار 

دهید که:
" شما وکالی همه هستید نه وکالی کسانی که به 
شما رأی داده اند پس برای مطالبات همگان بکوشید 
و برای اشتغال همگان همت کنید نه اشتغال نزدیکان 
و خویشان و اعضای ستادی تان!!!  چنانکه همگنان 
شما  و  رفتند  خطا  به  و  کردند  چنین  شما  پیشین 

پویندگان راه خطا رفته گذشتگان تان نباشید"
داریوش محبی، فعال مدنی استان بوشهر

وکالیی مطالبه گر باشید؛

آزمون سخت منتخبان استان در مجلس
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  صاحب امتیاز :           
  سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  

 تحریریه شهرستانها:            021-44233511

   سرپرست استان بوشهر: علیرضا برازجانی
دفتر سرپرستی استان بوشهر :077-33542494          

077-34232529      077 -34230730  

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

ای سرو ناز حسن که خوش می روی به ناز
عشاق را به ناز تو هر لحظه صد نیاز
فرخنده باد طلعت خوبت که در ازل

حافظببریده  اند قد سروت قبای ناز

فعالیت روابط عمومی جهاد کشاورزی

جهاد  سازمان  عمومی  روابط  مدیر  شجاعی،  حسن 
کشاورزی استان بوشهر،گزارش عملکرد یکساله خود 

را به شرح زیر اعالم کرد: 
نیروهای  کارگیری  به  و  اعتبارات  و  بودجه  1-جذب 
متخصص برای پیشبرد اهداف از پیش تعیین شده و 
ارتقاء امکانات روابط عمومی   2- اطالع رسانی دقیق 
و انعکاس اخبار و فعالیت های سازمان از طریق بیش از 
20 سایت و خبرگزاری و نشریات تخصصی و همچنین 
اتوماسیون  و  پیامکی  از طریق سامانه  اطالع رسانی 
و  سازمان  سایت  طریق  از  3-نظرسنجی  اداری   
نظرسنجی 4- ارتباط مستمر و روزانه با صدا و سیما 
برای پوشش فعالیت های سازمان ٥-ارتباط مردمی 
سازمان  از طریق سایت  مخاطبین  به  پاسخگویی  و 
نمایشگاه هفته دولت، دهه فجر،  6-حضور موثر در 
نمایشگاه چهل ساله انقالب و 2 نمایشگاه تخصصی 
مقامات  سفرهای  ای  رسانه  7-انعکاس  خرما  ملی 
وزارتخانه و سفرهای هیئت دولت به این استان مثل  
هیئت  سفر  در  وزیر  محترم  معاونین  از  جمعی  سفر 
دولت به استان در اسفند 97 و همچنین سفر جناب 
آقای مهندس کشاورز سرپرست محترم وزارت جهاد 
کشاورزی در معیت معاون اول ریاست جمهوری در آذر 
98 8- تولید مستند مبارزه با ملخ صحرایی و پوشش 
استان   مزارع  به  ملخ  حمله  خبری  مستمر  و  کامل 
9-نصب و راه اندازی 10پرتال تبلیغاتی استاندارد 12 
متری را برای مرکز استان و مدیریت جهاد کشاورزی 
شهرستان ها 10-نصب 4٥ پرچم به ارتفاع هفت متر 
در مرکز استان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها 
11-راه اندازی سامانه پیامکی دائم جهت اطالع رسانی 
به بهره برداران  بخش کشاورزی . ساخت وب سایت 
سازمان که در سال های متوالی به عنوان سایت برتر 
شناخته شده است.12- فعال نمودن سیستم صوتی و 
تصویری سازمان و کنترل آن از طریق دستگاه رایانه 
در اداره روابط عمومی، خرید روزنامه و فرهنگ سازی 

با ارسال اطالعات ارزنده از طریق اتوماسیون اداری.

ُملک بُرازگون

سی دله زخمیه مو،غیره تو درمون نیسی
دشتسون،می مو،سی تولیوه و مجنون نیسی

دل مو گیره میون دژ دلبند مشیر
وره مو خشتره ای حبس و ای زندون نیسی

اون قدر باصوفین مردمل خین گرمت
که سی پاکی مثشون نم نم بارون نیسی

زون تاریخ همش ازتو به نیکی میگو
نیک بیدن به یقین راحت و آسون نیسی

شرزه شیری چو غضنفر د  وو  دی کم زاده
می زن لرده زنی مرد تو ایرون نیسی
سی بلندی اوله بین کهل ،که اورست

وره ما می گیسکون اوج به کیهون نیسی
مخل عزت تو سربه فلک بردنه پاک

وهمی خاطره که نوم تو پنهون نیسی
انگلیس، اهرمنی بی که نهاش ویسادی
اهرمن جاش تو سامون سلیمون نیسی
تو نگهبان خلیجی که بود نامش پارس

غیر خوت مرد تو ای خطه و میدون نیسی
پر دنیا ده و شهره،بخدا سی گرمی

ده و شهری مث ای ملک برازگون نیسی
امان اله ابراهیمی-شاعر محلی سرا

شعر محلیخبر
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پس از سیالب بهاری در سال جاری، سازمان جنگل ها، 
که  نقاطی  در  کرد،  اعالم  کشور  آبخیزداری  و  مراتع 
درآمده  اجرا  به  آبخوانداری  و  آبخیزداری  فعالیت های 
و  کارشناسان  بود.   کمتر  سیالب  خسارات  است، 
متخصصان حوزه آب نیز معتقدند، آنچه نقش موثری در 
با آبخیزداری و  کنترل سیالب دارد فعالیت های مرتبط 

آبخوانداری است. 
علیرضا برازجانی- خبرنگار جام جم بوشهر: به 
گفته متخصصان اقلیم شناسی،گرمایش جهانی همراه با 
پدیده های فرین یا حدی است.  پدیده هایی همچون باران 
و شدت  رفته  فراتر  عادی  حالت  از  که  و سرما  برف  و 

بیشتری می گیرد.  
* سیل؛ پدیده ای طبیعی یا بحران جدی؟

آب،  حوزه  متخصص  سرابی؛  قطبی  منصور  گفته  به 
هستند  رگباری  باران های  وقوع  محل  کویری  مناطق 
برخودار  باالیی  نفوذ  میزان  از  نیز  مناطق  این  خاک  و 
نیستند.  این عوامل نیز سیل خیز شدن یک منطقه را 
انسانی همچون  افزایش می دهند.  هر چند که عوامل 
تجاوز به حریم رودخانه ها و ساخت و سازهای غیرقانونی 
در این نقاط، توسعه شهرها و افزایش آسفالت در برخی 
معابر هم به میزان خسارت ها می افزاید و سیل را از یک 
تبدیل می کند.  در  به یک بحران جدی  پدیده طبیعی 
سال جاری ،1800 میلیارد تومان اعتبار از صندوق توسعه 
ملی برای اجرای پروژه های آبخوانداری و آبخیزداری در 
سراسر کشور اختصاص یافت.  این اعتبار در بیش از 90 

درصد شهرستان های کشور، در قالب پروژه های متعدد 
این حوزه تعریف شده و به اجرا در آمد.  تا کنون نیز 90 

درصد پروژه ها به پایان رسیده است. 
* اجرای آبخیزداری در 11میلیون هکتار

سیالب  کنترل  دفتر  کل  مدیر  پور،  حسین  ابوالقاسم 
آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  آبخوانداری  و 
استان های  در  که  پروژه هایی  ترین  مهم  از  می گوید: 
سیل خیز کشور اجرا می شود، پروژه های مرتبط با کنترل 
سیالب است.  در این طرح با ایجاد مسیرهای انحرافی و 
سیل بند برسطح زمین، آب ناشی از بارندگی های شدید 
و طغیان رودخانه ها به زمین های دارای بافت درشت دانه 
انتقال داده می شوند.   اندکی شیب همراه هستند،  با  که 
این زمین ها خاصیت نفوذپذیری دارند و آب به داخل آنها 
نفوذ می کند.  با این اقدام دو اتفاق خواهد افتاد، هم از 
شدت سیالب کاسته می شود و هم آبخوان ها و سفره های 
آب زیرزمینی تغذیه می شوند.  در سال جاری 11 میلیون 
کنترل  پروژه های  اجرای  برای  آبخیزداری  در  هکتار 

سیالب برنامه ریزی شد.  
* کنترل ساالنه بیش از 40 میلیون مترمکعب رواناب 

آبخیزداری  و  منابع طبیعی  اداره کل  آبخیزداری  معاون 
که  این  بیان  با  جم  جام  با  گفتگو  در  بوشهر  استان 
خیزي،  سیل  شاخص هاي  اساس  بر  آبخیز  حوزه های 
فرسایش و رسوب زایي، درصد اراضي کشاورزي، تراکم 
کیفیت  و  کمیت  دایمي،  پوشش  و  حفاظت  جمعیت، 
اولویت بندي شده اند می گوید: میزان  آب هاي زیرزمیني 

متوسط بارش ساالنه استان بوشهر، 2٥0  میلیمتر بوده 
که از حدود 1٥0 میلیمتر در حاشیه خلیج فارس در جنوب 
شرق استان تا حدود ٥٥0 میلیمتر در مناطق کوهستاني 
بر  استان بوشهر  افزاید:  متغیر است. علی  جعفری می 
با  آبخیز  حوزه   44 داراي  تماب،  تقسیم بندی  اساس 
مساحت 2 میلیون و٥٥9 هزار و ٥23 هکتار است.  به 
آبخیزداری  انواع سازه مختلف  تا کنون 789  طور کلي 
و آبخوانداری در سطح ٥88 هزار و 88 هکتار از اراضی 
استان بوشهر در شهرستانهاي مختلف احداث شده که 
رواناب  مترمکعب  میلیون   40 بیش  مجموع  در  ساالنه 
 ،1397 سال  در  می دهد:  ادامه  وی  می کنند.  کنترل  را 
به  تومان  میلیارد   700 ملی،  توسعه  صندوق  محل  از 
طرح های آبخیزداری و آبخوانداری در کشور تخصیص 
پیدا کرد که از این میزان، 1٥ میلیارد تومان برای استان 
بوشهر مصوب شد.  مالک تخصیص اعتبار برای تمام 
استانهای کشور بر اساس  وسعت و اهمیت موضوع در 
نظر گرفته شده است.  این در حالی است که در سال 
و  آبخیزداری  اقدامات  اثربخشی  به  توجه  با  هم   1398
در  و حفاظتی که  بیولوژیک  اقدامات  نیز  و  آبخوانداری 
تقویت  خاک،  حفاظت  سیل،  خطرات  کاهش  جهت 
سفره های آبهای زیرزمینی و احیا پوشش گیاهی داشت، 
و  آبخیزداری  طرح های  به  اعتبار  تومان  میلیارد   1800
آبخوانداری سراسر کشور اختصاص یافت که سهم استان 
بوشهر از این اعتبارات، 37 میلیارد تومان است. جعفری 
می افزاید: در سال جاری برای مطالعات تفصیلی اجرایی 

و اجرای پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری در استان 
بوشهر در مجموع ٥٥میلیارد و 220میلیون تومان اعتبار 
مصوب شده است. وی تاکید می کند: از محل اعتبارات 
جامع  مطالعه  هکتار   200936 انجام  بر  عالوه  فوق 
بند خاکی، سامانه پخش سیالب و  آبخیزداری،70 مورد 
خاکی 114٥10  عملیات  حجم  )با  مالتی  و  سنگ  بند 
مترمکعب و حجم عملیات بنایی 90898 مترمکعب ( با 
سطح تحت تاثیری معادل 47676 هکتار اجراء شده است 
این پروژه ها شامل 24 مورد  از  عملیات اجرایی بخشی 
بند خاکی و سنگی مالتی )21 مورد از محل اعتبارات 
صندوق توسعه ملی و 3 مورد از محل اعتبارات استانی( 
مورد   امسال  فجر   مبارکه  دهه  در  و  رسید  اتمام  به 

بهره برداری قرار گرفت. 

37 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه
 آبخیزداری و آبخوانداری در بوشهر مصوب شد؛

آبخیـزداری؛   نسخه شـفا  بخش خشکسالی 


