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بوشهر همیشه بهار
چشم انتظار
نوروز

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

2

وکالیی مطالبه گر باشید؛

آبخیـزداری؛

آزمون سخت منتخبان استان
در مجلس

نسخه شـفا بخش خشکسالی

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 آفتهای
ویژه خودش را دارد ) و هیچ بهانه ای ...
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کرونا
روی خط سفر

((دی رود))
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روایت داغ ُمند
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جشننیکوکاری
فرصتی برای
ترویج انفاق

2

چهارشنبه 14اسفند  1398شماره5616

2

ضمیمه رایگان
روزنامه در استان
بوشهر

خبر

جشـن نیکـوکاری؛ فرصتـی
بـرای ترویـج انفـاق

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به تالش
برای تأمین بسته ارزاق شب عید مددجویان تحت
حمایت گفت :بر اساس برنامه ریزیهای صورت
گرفته تالش میشود در جشن نیکوکاری که در ماه
پایانی سال برگزار میشود با استفاده از ظرفیت مردم
خیر و نیکوکار ارزاق شب عید نیازمندان تأمین شود.
ّ
احمد لطفی در نشست هم اندیشی ستاد خیر و
نیکوکاری با اشاره به آغاز هفته احسان و نیکوکاری
با شعار "عید را به خانههای نیازمندان ببریم" گفت:
برنامههای این جشن از روز  14اسفند همزمان در
سراسر کشور برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد :بر اساس برنامه ریزیهای
صورت گرفته تالش میشود در هفته احسان و
نیکوکاری برای  30هزار خانوار تحت حمایت بسته
ارزاق شب عید تا سقف  300هزار تومان در نظر
گرفته شود لطفی نقش خیران را به عنوان سفیران
نیکوکاری در ترویج فرهنگ انفاق و احسان مهم
عنوان کرد و گفت :اقشار آسیبپذیر استان همواره
نیازمند یاریرسانی خیرانی هستند که در این عرصه
با گسترش و نهادینهشدن احسان و نیکوکاری در بین
آحاد مختلف مردم میتوان شاهد کاهش مشکالت و
مسائل زندگی آنها باشیم .وی افزود :مردم و خیران
نیک اندیش با توجه به تمهیدات الزم جهت مقابله
با ویروس کرونا ،میتوانند کمکهای خود را به
شکل الکترونیک در اختیار نیازمندان قرار دهند .مدیر
کل کمیته امداد استان بوشهر در ادامه با اشاره به
سیستم آنی پرداخت کمکهای مردمی یاد آور شد:
مردم و خیران نیکوکار میتوانند برای پرداخت سریع
و آسان کمکهای خود از طریق شماره گیری کد
 *7788*1*077#وجه مورد نظر خود را پرداخت
نمایند تا در ایام پایانی سال بتوانیم شادی را مهمان
خانوادههای فقرا و نیازمندان کنیم.

ساعت سالمت ،روی موج کرونا

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
از کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی آغاز شده است.مسعود نوری

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

پخش شود.وی با اشاره به اینکه در این برنامه ها از حضور کارشناسان
دانشگاه علوم پزشکی استان و کارشناسان بخشهای مختلفی بهره
خواهیم برد از مخاطبین رسانه استانی صدا و سیمای مرکز بوشهر
خواست تا با ارائه نظر از طریق سامانه پیامگیر  30000773و شماره
تلفن گویای  162برنامه سازان این بخش را همراهی کنند.

بوشهر همیشه بهار ،چشم انتظار نوروز

بوشهر سرشار از دیدنیهای طبیعی و جاذبههای تاریخی
و دارای طوالنیترین مرز مشترک آبی با خلیج همیشه
فارس در جنوب ایران ،آماده میزبانی از مسافران نوروزی
در بهار 99است.
حسن پویا –خبرنگار جام جم بوشهر :برای
هموطنانی که میخواهند نوروزی متفاوت را در آغازین
روزهای بهار  99تجربه کنند پیشنهاد ما سفر به استان
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
توانسته است آن را به مقصد ممتازی برای گردشگران
داخلی و خارجی تبدیل کند .افزون بر تاریخ پر از حماسه،
استان بوشهر آنقدر جاذبه دارد که برای بازدید و دیدن همه
آنها دستکم بیش از یک هفته زمان الزم دارید.
* رتبه سوم کشور در نوروز 98
در نوروز  98استان بوشهر در بین استانهای گردشگر پذیر
رتبه سوم را بعد از استانهای شمالی مازندران و گیالن
با ثبت12ميليون و  900هزار شب اقامت کسب کرد.
همچنين سامانههاي راهداري از آغاز تا پايان تعطيالت
نوروزي 10ميليون و  400هزار تردد را در جادههاي اين
استان گزارش كردند .بررسيها نشان مي دهد توزيع سفر
در نوروز  98و مدت زمان ماندگاري مسافران نيز نسبت به
سالهای قبل از آن افزايش را نشان مي دهد .افزایش

تقاضا برای سفر به استان بوشهر توسط هموطنان افزون بر
برخورداری این استان ساحلی از جاذبههای 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
بنا بر ارزیابیهای صورت گرفته در نوروز ،98کمبود
پارکینگ و سرویسهای بهداشتی در بین معایب نقاط

گردشگری استان بوشهر برجسته تر بود که بیشتر
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 تالشهایی داشتهاند ولی با توجه به
این که استقرار دائمی تاسیسات گردشگری به صورت دائم
نیازمند صرف اعتبار زیادی است که تامین آن در حال
حاضر مقدور نیست و از سوی دیگر نیازمندیهای استان در

حوزه گردشگری برای جعیت ساکن در استان بوشهر کفاف
میدهد اما در ایام نوروز که پیک حضور گردشگر محسوب
میشود 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  98استان بوشهر به جام
جم بوشهر میگوید :مقایسه آمار سال 98بيانگر افزايش
حضور مسافران نوروزي در استان نسبت به سالهای
گذشته است ولي كاستيهايي هم وجود دارد که در قالب
پروژه بوشهر توريسم  2022نسبت به برطرف كردن آنها
براي نوروز سال 99اقدام شود.
مهرداد ستوده میافزاید :استان بوشهر در همه ابعاد داراي
ظرفيتهاي گردشگري است كه براي بهرهمندي بيشتر
گردشگران از ظرفيتهاي استان طرح گردشگري توريسم
 2022طراحي و عملياتي شد .طرح گردشگري توريسم
 2022در شهرهاي بوشهر ،گناوه و كنگان 24 ،روستا و2
منطقه عشايري استان به صورت پايلوت اجرايي شده است.
در این طرح يك خيابان گردشگري در هر شهر تعيين
شده كه گردشگران بدون دغدغه ترافيك 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 برنامههای
اقدامی استان بوشهر برای احداث و تقویت تاسیسات و
زیرساختهای گردشگری و تاکید بر رشد 28درصدی
نسبت به سال 97در حوزه گردشگری میگوید :در حال
حاضر 178واحد اقامتی شامل هتل ،هتل آپارتمان ،بوم
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 میکند :باتوجه به
ظرفیت استان بوشهر در گردشگری دریایی17،فروند 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.
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مرحوم شیخ عبدالرسول نیری شیرازی در خاطرات خود
مینویسد:یکی از دوستان نقل میکرد: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 دکترگفت :برازجان وبا است وشما ازآن راه آمده اید باید به
قرنطینه بروید
به پیر به پیغمبر ،برازجان وبا نبود و مریضی نبودهبه هردردسری به ما تصدیق قرنطینه دادندحاال که به آبادان رسیدیم گفتند :چون بوشهر وبابوده باید قرنطینه بروند
اکنون به خرمشهر رسیدیم آمدند که باید به قرنطینهبرویم چون آبادان وبا بوده . . . .
به نقل از«روزگار پهلوی اول»ص86
تهیه وتلخیص عبدالرسول حسینی -مدرس دانشگاه

خبر

بوشهر ،آماده مقابله با کرونا

استاندار بوشهر از بخش ویژه بیمارستان شهدای خلیج
فارس برای مقابله با کرونا بازدید کرد.
عبدالکریم گراوند افزود :رعایت بهداشت فردی و
خودداری از سفرهای غیرضروری دو راه مهم برای
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
هستند قدردانی می کنم.استاندار بوشهر تاکید کرد:
فضای مجازی باید به آرامش جامعه کمک کند؛
ترویج بی اعتمادی در جامعه هدف دشمن است.
موضوع ماسک هایی که وارد استان شده؛ مربوط
به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام بود که در اختیار
وزارت بهداشت قرار داده شد و با پیگیری صورت
گرفته سهمیه ای هم به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
اختصاص یافت.

حال خوب خواندن

در روزگاری که خیلیها معتقدند عمر رسانههای نوشتاری و کاغذی
با توسعه رسانههای مجازی به سرآمده است و این شبکههای
مجازی هستند که بدون رقیب در میدان خبررسانی یکه تازی
میکنند اما دیدن شهروندانی که هنوز عادت به خواندن روزنامه

کرونا ،روی خط سفر

حامد آبزن ،مدیر روابط عمومی اداره کلمیراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری بوشهر
روزهای پر استرسی را سپری میکنیم که از
یک طرف مشکالت اقتصادی دست و بالمان
را تنگ کرده و گرانی بی سابقهای که مال
و اموالمان را میلیاردی و سفره زندگیمان را
ضعیف کرده است .از سوی دیگر ویروسی
خطرناک تا دروازه شهر و دیارمان آمده است
و هر روز عرصه را برای ما تنگ تر میکند .
اما داستان از آنجایی حساس میشود که
به پایان سال نزدیک میشویم و مطابق با
رسومات گذشتگان ،ورود به سال جدید و فصل
بهار را توام با جشن و بازدید و گشت و گذار
میگذرانیم که میشود 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
میباشد .
حال در این چالش به وجود آمده راهکار چیست
و چه باید کرد ؟ آیا در این برهه حساس زمانی
میتوانیم اولویتهای زندگی را مشخص کنیم
؟ قطعا پاسخ خیر است  .برخی بر این عقیده
و باور هستند که چون رعایت بهداشتی الزم را
طبق دستورالعملهای مختلف انجام میدهند
مصون هستند و با خیالی آسوده به سفرهای
نوروزی خود ادامه میدهند و همچون گذشته
به مقصد نوروزی خود سفر خواهند کرد و برخی
نیز از واهمه همین مسافرتها در خانههای خود
حبس شده و منتظر اعالم وضعیتی بهتر و ایمن
تر هستند .
شاید در طول زندگی خود با چنین رفتارهای
دوگانهای مواجه نشده باشید  ،از آنجایی که
از یک طرف وزارت بهداشت کشور در تالش
شبانه روزی برای جلوگیری از انتشار این
ویروس مردم را از سفر کردنهای غیر ضروری
منع میکند و از طرف دیگر دولت که درصدد
پرداخت  60لیتر و  120لیتر بنزین سفر به مردم
میباشد آن هم در شرایطی اینچنین مردم
را تشویق به مسافرت میکند که این رفتار
سردرگمی برای مردم به وجود آورده است .
این دوگانگی رفتاری در بدنه دولت همه را سر
در گم کرده است به نوعی که میتوان گفت
از طرفی دولت توپ را به زمین مردم انداخته
تا آنها تصمیم به مسافرت گرفته و از طرف
دیگر وزارت بهداشت درصدد لغو جابجایی
افراد از شهرهای آلوده به شهرهای دیگر است
و مردمی که نمیدانند باید مسافرت کنند یا
نکنند .
اگر از انتشار این ویروس جلوگیری نشود تبعات
و هزینههای هنگفتی را به کشور وارد میکند
که در دراز مدت در صنعتهای مختلف بویژه
صنعت گردشگری رخنه کرده و تحت تاثیر قرار
میدهد و باید از هم اکنون بستههای حمایتی
بهداشتی را بجای بستههای تشویقی مسافرتی
عرضه کنیم .
صنعت گردشگری یک صنعت نوپاست که
تمام مسائل روز دنیا میتواند در آن تاثیر
مستقیمی داشته باشد و باید برای این صنعت
که امروزه به عنوان یک صنعت پایدار در حال
رشد و شکوفایی است تفکرات فوق آرمانی را
کنار بگذاریم و با واقعیتها برنامه ریزی کنیم
 .آنچه امروز برای این صنعت رخ داده است
میتوان یک سکته ناقص در عرصه صنعت
گردشگری نام برد که باید با این شرایط برای
درمان آن اقدامات در سطح کالن صورت
پذیرد اگر خسارتهای تحمیل شده امروز در
صنعت گردشگری را نپذیریم و در صدد جبران
این خسارت در کوتاه مدت باشیم  ،آسیبهای
بیشتری در دراز مدت به این گوشه از صنعت
و شاید اقتصاد کشور وارد میشود که جبران
ناپذیر نیز خواهد بود .
کشور چین پس از هزینههای هنگفت و بسیار
باال با قرنطینه شدید شهرهای خود در دوماه و
تحمل خسارتهای سنگین اقتصادی  ،توانست
تا حدودی وضعیت را به حالت معمولی برگرداند
 ،هرچند این موضوع با ساخت بیمارستان 10
روزه و قرنطینه افراد مختلف و قرار دادن جایزه
برای افرادی که خود را معرفی میکنند انجام
شده است ،اما در کشور ایران که ماسک و ژل
ضدعفونی احتکار میشود و سطح فرهنگی
مردم اینچنین ضربهای مهلک به بدنه بهداشتی
وارد میکند میشود این موضوع را در این
روزهای مانده به سال جدید حل کرد ؟

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

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

((دی رود))؛ روایت داغ ُمنـد

یادداشت

مستند(( دى رود)) روايت سيل ويرانگر سال ١٣٦٥
شهرستان دشتى به كارگردانى سيدمحمدحسين سيدزاده
آماده پخش شد.
شهرستان دشتى در ميانه استان بوشهر قرار دارد و به
سبب گذار رودخانه مند و شيب و سيالبى بودن بارها شاهد
سيلهاى متعددى بوده كه از مهمترين وخسارت بار ترين
آن سيل سال  ١٣٦٥در منطقه دشتى است  .این رویداد
دلخراش دستمايه توليد يك فيلم مستند به كارگردانى((
سيد محمدحسين سيدزاده )) از تهيه كنندگان و كارگردانان
باسابقه بومی استان بوشهر است که آثار مختلفى در كارنامه
هنرى خود دارد.
برای اطالع از کم و کیف توليد اين مستند ،به پای گفتگو
با اين هنرمند هم استانى نشسته ایم که در زیر میخوانید:
* ایده ساخت و تولید اين مستند چگونه شكل گرفت؟
هدف از توليد اين مستند ،ثبت وقايع تلخ و جانگداز سیل
معروف سال 65بود که خسارت مالى و جانى فراوانى را
در پى داشت و قصد اوليه ما تهيه و نگارش يك كتاب
بود و اين فكر و دغدغه يكى از دوستان خوبم آقاى حميد
برستانى كه خود ايشان زاده همان منطقه است شكل
گرفت و بعد از مباحثى كه مطرح شد ديدم كه اين واقعه
قابليتهاى خوبى براى توليد يك مستند هم دارد و ايده
توليد اين اثر شكل گرفت و كار را از يك سال پيش شروع
كرديم و ايشان از همان موقع كار تحقيق وپژوهش اين كار
را آغاز كردند و هر روز كه به جلو مى رفتيم به مطالب جديد
و ارزشمندى هم دست پيدا مى كرديم.
* با گذشت بیش از سه دهه از آن واقعه دلخراش دسترسی
به منابع سخت نبود؟
چرا .اتفاقا كار بسيار سختى بود .تصاوير مورد نظر از آن

دوران در استان موجود نبود  .ناچار شدیم که به آرشيوهاى
صداوسيما در شيراز و تهران مراجعه کنیم ولی هيچ چيز
عايدمان نشد .عكسهاىی از آن زمان بود كه به سختى
گير آوردیم  .به هرحال اين كار مشترك را براى ثبت
وضبط در تاريخ آغاز كرديم .اميدوارم به هدفى كه داريم
برسيم  ،البته ناگفته نماند هنوز هم مطالب ناگفته اى از اين
حادثه وجود دارد كه به سادگى نمى توان به آن دست يافت
 .اميدوارم كه این ناگفتهها در کتابی که در نظر دارم بزودی
بنویسم آورده شود.
* در این مستند به چه مواردی بیشتر پرداخته شده است؟
آيا رودخانههاى باال دست و يا سدهایى كه در مسير اين
رودخانه قرار داشتند نقشى در تشديد اين سيل داشتند و آيا
اينكه مى توانستند تالش كنند كه خسارت كمترى اتفاق
بيفتد  .با تالشهاى زيادى كه كرديم هنوز نتوانسته ايم
آمار دقيق تلفات را به دست بياوريم  .اينگونه موارد جزء
ناگفتههاى سيل است .
* به جغرافیای سیل  65اشاره میکنید ؟
بعد از تحقيقاتى كه توسط برادر خوبم آقاى حميد بردستانى
انجام شد كار تصويربردارى از بقاياى بعضى از روستاها
تخريب شده كه هنوز آثارى از آنها باقى مانده آغاز كرديم
و مصاحبههایى با كسانى كه در آن زمان در واقعه سيل قرار
داشتند انجام داديم كه بسيار تكاندهنده بود افراد مختلفى
كه درگير سيل بودند شناسايى كرديم و گفتگو كرديم ،
تصوير بردارى هوايى از مناطق سيل زده انجام داديم از
دامنه كوه جاشك تا دشتهاى منتهى به بردخون تصوير
بردارى كرديم كه براى ما بسيار جذاب بود متاسفانه كار
را در هواى طاقت فرساى تابستان انجام داديم كه بسيار
هم سخت بود.
* چرا كار را در تابستان انجام داديد؟
به اين دليل كه قصدمان پخش اين فيلم در سالگرد اين
واقعه در دهم ويازدهم آذر بود .كار طول كشيد و به
سوژههاى جديدى برخورديم نتوانستيم بموقع كار را آماده
كنيم ولی با پایان صدا گذارى و موسيقى این مستند در حال
حاضر آماده پخش شده است.
* زمان فيلم چند دقيقه است وپيش بينى خودتان براى
پخش چه زمانى است ؟
البته عجله اى براى پخش آن نداريم اول كيفيت كار براى
ما مهم است فكر اوليه ما بين سى تا چهل دقيقه است اما
االن كه خدمت شما هستم اين را عرض كنم كه اين فيلم
قابليت  ١٥قسمت بيست دقيقه اى را دارد كه اميدواريم با

تامين مالى اين اتفاق صورت گيرد.
* چقدر هزینه کردید و آيا حامى مالى هم داريد ؟
همانطور كه عرض كردم به همراه آقاى بردستانى اين كار
را آغاز كرديم از جيب خودمان فعال تامين كرديم بيشتر نگاه
دلى بوده تا مالى  ،اما اميدوارم كه مالى هم به شكلى به
ما كمك بشود البته اگر كمك مالى نشويم بعضى از كارها
براى ما امكان پذير نخواهد بود.
* عوامل اين كار چه كسانى هستند كه به شما در اين پروژه
كمك مى كنند ؟
تصوير بردارى توسط ابراهيم عباسى صورت گرفته ،
تدوين  ،صداگذارى و ضبط تصاوير هوايى را آقاى ياسين
جمالى به عهده دارند ،متن اين مستند دكتر منوچهر
بايندرى نوشته اند ،گوينده متن يكى از گويندگان خوب
كشورمان آقاى نادر گوهرى بودند ،تهيه كنندگى اين اثر
را هم حميد بردستانى به عهده دارند و راوى بخشى از
اين مستند اقاى محمد صغيرى هستند ايشان واقعا در آن
سال ايثارگرىهاى بسيارى كردند كه در حافظه تاريخى
مردم منطقه هنوز باقيست و همانطور كه عرض كردم كار
تحقيق و پژوهش هم آقاى حميد بردستانى انجام دادند .
* آيا به كتاب اين واقعه هم هنوز فكر مى كنيد يا اينكه
توليد مستند شما را راضى مى كند ؟
قطعا به كتاب فكر مى كنيم و هدفمان هم توليد فيلم است

مکتب درس «فربود»
وهم كتاب  .يقين دارم كه كتاب بسيار خوب و ارزشمندى
خواهد شد چرا كه ناگفتههاى بسيارى در كتاب خواهد بود
كه براى مخاطبان آن جذاب خواهد بود .البته براى كتاب
اميدوارم افرادى پيدا شوند كه براى چاپ آن به ما كمك
كنند .
* صحبت پايانى ؟
با تشكر از شما  ،يك گله كوچك از تعداد محدودى از
هنرمندانى كه فقط آماده اند تا از طرحها ويا فكر ديگران
براى خود بهره بردارى كنند ببينيد بيش از سى و چهار سال
از اين واقعه گذشته تا كنون نه كتابى و نه فيلم مستندى
در اين زمينه ساخته نشده به محض اينكه ما اين كار آغاز
كرديم مى بينيم بعضى از بد اخالقىها صورت مى گيرد
كه جاى بسى تامل است  ،اميدوارم كه به حقوق همديگر
احترام بگذاريم و از فكر و خالقيتهاى خودمان استفاده
و بهره ببريم  ،از مردم خوب دشتى خصوصا روستاهاى
حاشيه اين رودخانه تشكر كنم  .تشكر ويژه از آقاى محمد
صغيرى و سپاس از همراهى بخشدارى  ،شهردارى و
شوراى اسالمى شهر شنبه  ،شوراى شهر و شهردار محترم
شهر خورموج و دوست خوب و ارجمندم جناب آقاى حميد
بردستانى كه زحمت زيادى براى تحقق اين پروژه به عهده
داشتند اميدوارم كه بزودى شاهد پخش آن از شبكههاى
سراسرى واستانى باشیم.

آزمون سخت منتخبان استان در مجلس
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
حوزههای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،امنیتی ،پدافند
و  . . . .دربر داشته است!این توانمندیها و سرمایههای
سرزمینی اگر متعلق به هر استان دیگری بود آن
استان گلستان میشد اما استان بوشهر ما که مجمع
سرمایهها و نعمات و داراییهای خدادادی و انسانی
است در عین حال محروم باقی مانده است! بیشترین
شاخصهای توسعه در این استان میتواند معنا پیدا کند
اما متأسفانه به دلیل بی تدبیری رنگ محرومیت بر
سیمایش جلوه گری میکند 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 ظرفیتهای استان
نبوده است و امروز دانش و تخصص شما چهار نماینده
محترم نیز متناسب با سرمایههای استان نیست و اگر
مراقبت نکنید گرفتار سیاسی بازیها نیز خواهید شد
که البته برای رهایی از این شرایط راهکار وجود دارد
 .هر کدام از نمایندگان محترم مجلس باید در یکی
از کمیسیونهای مجلس حضور یابند که با توجه به
سرمایههای استانی  ،کمیسیون انرژی ،کمیسیون
اقتصادی ،کمیسیون صنعت و معدن ،کمیسیون
کشاورزی که متناسب با ظرفیتهای استان ماست
میتواند جایگاه شما در مجلس باشد و شایسته است
در این کمیسیونها حضوری فعال داشته باشید که اگر
بخواهیم صادقانه با هم سخن گوییم در هیچکدام از این
کمیسیونها به تنهایی موفق نخواهید بود چون دانش
و تخصص همسان با مأموریت و رسالت عملکردی
کمیسیونها را الزم دارید اما میتوانید برجسته ترین
کارشناسان و صاحبنظران و مدیران بومی استان در

این حوزهها را در قالب تیم مشاوره ای و راهبردی
خود برگزینید و از دانش و تخصص و تجربههای
آنان نهایت بهره را ببرید .شما نمایندگان محترم برآیند
گفتمان انقالبی هستید پس بیایید با همدلی و همراهی
و یکصدایی در روند و رویکرد نمایندگی ،انقالبی از
جنس توسعه ایجاد کنید و مجمع نمایندگان استان
را به مجمع کارشناسان و نخبگان دانشی و مدیریتی
تبدیل کنید و سرمایههای ناب انسانی استان را فارغ
از نگاه سیاسی و جناحی به همکاری دعوت کنید و
کارگروههای کارشناسی مختلف و متناسب با سرمایهها
و داراییهای استان ایجاد کنید تا بتوانید با هم افزایی
دانشی و تجربی با نخبگان و اندیشمندان درون استانی
در کمیسیونهای مجلس کارآمد باشید و این همدلی
و یکصدایی شماست که میتواند شاه کلید نجات
استان باشد و همراه با هم برای یک استان بوشهر
محروم بکوشید تا دیگر شاهد بومی درجه یک و درجه
دو نباشیم و پیشنهاد میکنم از مهمترین اولویتهای
چهارساله وکالت شما این چنین باشد:
 -۱حذف  ۵۰درصد سهم بومی که خود از اساس
اشتباه است و هنگامی که ما تالش برای  ۵۰درصد
کنیم یعنی کل آن متعلق به ما نیست بلکه بخشی
از آن باید به ما برسد در حالیکه باید گفته شود فالن
درصد سهم غیر بومی .همه حق و حقوق باید سهم
استان باشد و بخشی از آن سهم غیر بومی شود و
این عنوان اشتباه را درست کنید .وزارت نفت و سایر
وزارت خانههای مهمان در استان بوشهر را مقید به
ایجاد مراکز فنی و آموزشی توانمند سازی با تضمین
اشتغال در حوزههای تخصصی نمایید و گرد بیکاری را
از چهره استان بزدایید.
 -۲توسعه 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.
 -۳مادامی که صنایع استان آالینده هستند باید عوارض

ضمیمه رایگان
روزنامه در استان
بوشهر

نام آوران

وکالیی مطالبه گر باشید؛

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 آفتهای ویژه خودش را دارد
) و هیچ بهانه ای برای کوتاهی و کم کاری از شما
بزرگواران پذیرفتنی نخواهد بود بنابراین ،این فرصت
طالیی را غنیمت شمرده و هر چهار نماینده استان
یکصدا و همدل برای مطالبات کالن استان بکوشید
و بر این همه ناکامیها و نابرخورداریها پایان دهید.
استان بوشهر استانی برخوردا ِر نابرخوردار است!!!
برخوردار از بیشترین طول ساحلهای دریایی ،مناطق
زیبای گردشگری و باستانی ،قطب کشاورزی خارج از
فصل ،قطب خرمای کشور ،دارای عنوان پایتخت انرژی
و اقتصادی ،پایانههای صادرات نفت و گاز ،معادن بی
نظیر ،دریا و شیالت و تجارت و بازرگانی دریایی،
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آالیندگی این صنایع در محل قانونی خود هزینه شود و
نه منبعی برای حقوق و درآمد شهرداریها باشد و این
منبع پایدار درآمدی که به ناحق به شهرداریها رسیده
سبب رکود و سستی مدیران شهری شده و همچنین
محیط زیست مظلوم واقع شده است که باید این روش
نادرست را اصالح کنید.
 -۴پیگیری و اجرای مصوبات قانونی مترتب بر حوزه
صنعت و همچنین پیگیری و اجرای برنامههای پنج
ساله و سند چشم انداز توسعه بیست ساله.
 -۵استفاده از ظرفیتهای بنگاههای اقتصادی در
جهت پرداختن به مسئولیتهای اجتماعی آنان و بهبود
سطح رفاه و تضمین معیشت مردم از محل تدابیر
هوشمند صنایع در این خصوص به گونه ای که نگاه
صدقه ای بنگاههای اقتصادی به جامعه پیرامونی شان
برچیده شود.
 -۶برگرداندن دفاتر شرکتهای دولتی و بخش
خصوصی به مرکز استان در کنار تاسیسات و بخش
عملیاتی خود در جهت شناخت بیشتر مصائب و
مشکالت مردم ساکن در بخش پیرامونی آنها.
 -۷گردشگری 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.
 -۸برای ظرفیت دریا و اقتصاد دریاپایه و تجارت
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
پیشین شما چنین کردند و به خطا رفتند و شما
پویندگان راه خطا رفته گذشتگان تان نباشید"
داریوش محبی ،فعال مدنی استان بوشهر

مهندس عبدالرسول استادزاده که از
چهرههای فرهیخته و نام آور استان
بوشهر در سطوح مدیریتی و زمینه ورزش
است خاطره ای را از سالهای ماندگار دهه
60برای ستون نام آوران ویژه نامه جام
جم بوشهر ارسال کرده است که در زیر
میخوانید:
سال  64سرباز نیروی دریایی ارتش در
بوشهر بودم و به عشق بازی و تعصب روی
تیمم بدون گرفتن مرخصی ،با هر زحمتی
که بود از سیم خاردار و فنس پادگان فرار
کرده و خودم را به برازجان رساندم و در
بازی با شاهین که تیم خوبی بود  ۳گل
پشت سرهم در نیمه اول به این تیم خوب
برازجانی زدم .آن زمان ورزش بویژه فوتبال
و والیبال دشتستان در استان سرآمد بود.
داور سوت پایان نیمه اول را زد .از خوشحالی
و شادمانی در پوست خود نمی گنجیدم و در
آسمانها سیر میکردم .در همین حال بود
که روی زمین نشستم (آن زمان ورزشگاه
رختکن نداشت و استراحت بین دو نیمه
را در گوشه ای از زمین مینشستیم) تا
سرمربی تیم استاد محمد "عنبر عنبری"
و حمیدخان فربود دو بزرگ تیم دشتستان
در این پانزده دقیقه استراحت با بچههای
تیم حرفهای تاکتیکی وتکنیکی تیم را
بزنند و حتما از من هم تقدیر و تشکری
خواهد کرد اما هنوز روی زمین کنار بچهها
ننشسته بودم و در ذهنم با غرور آن  ۳گلی
را که زده بودم مرور میکردم که چشمتان
روز بد نبیند و ناگهان رشته خیاالتم با  ۳تا
ضربه سهمگین پای چپ روانشاد ناوسروان
رسول فربود کاپیتان تیم از هم بریده شد و
با بهت و تعجب فراوان تا خواستم بگویم
چرامیزنی؟ کاپیتان توانمند و معلم اخالق
تیم دشتستان با چشمانی غضب آلود و
صورتی درهم و با تندی به من گفت :رسول
میزنمت که غرور نگیری! در زندگی ات
مغرور نشوی و فکرنکنی فقط خودت توی
زمینی! فکر نکنی آقای گل بازیها شدی!
مراقب خودت باش که گرفتار غرور در
زندگی نشوی!
بله آقای زنده یاد رسول فربود ذهن مغرور
مرا خوانده بود.
اتفاقا همان سال با  ۶گل آقای گل مسابقات
باشگاهی برازجان شدم.
روحت شاد مرد بزرگ و استاد اخالق .استاد
روانشاد ناوسروان رسول فربود مرا تنبیه
نظامی کرد و هت تریک استاد فربود ارزنده
تر از هت تریک من بود .من  ۳گل در یک
بازی زدم ،کاری که در جهان فوتبال بسیار
اتفاق افتاده اما کار استاد فربود و آن هت
تریک زندگی ساز و درس آموز ایشان نه
تنها در فوتبال که در دنیای ورزش کمتر
دیده میشود .آن روزگار عشق و اخالق
بر ورزش برتری داشت و انسان سازی و
پرورش انسان بر بدنسازی و پرورش جسم
پیشتازی میکرد و ورزش در آن روزگار
مکتبی برای انسان سازی و ادب پروری و
کمال جویی بود.
هت تریک استاد فربود چنین بود:
 -۱نخستین ضربه برای احترام به قانون و
نظم بود که هرگز و برای رسیدن به هیچ
کاری قانون گریزی نکنم چرا که مقررات
ارتش را زیر پا گذاشته بودم.
 -٢دومین ضربه بزرگترین تلنگر و نهیب
بود که بیاموزم غرور سد بزرگی جلوی
بزرگی و بزرگ شدن است و باید افتادگی
آموزی اگر طالب فیضی!
 -۳ضربه سوم مشوق و محرک من بود
که بکوشم و پویایی و تالش روزافزون کنم
برای کسب رتبههای برتر و به آنچه تا آن
روز داشتم بسنده نکنم و همین باعث شد
تا با کوشش بیشتر در آن سال آقای گل
مسابقات باشگاهی شهرم شوم .یادش بخیر
ورزش آن سالها و بزرگمردان ورزشی که
معلمان زندگی ما بودند ،آنانی که دغدغه
پرورش ما را بیشتر از دغدغه آموزش و
ورزش ما داشتند.
توضیح عکس باال :از سمت راست
ابراهیم دشتی پور -زنده یاد رسول فربود
و سمت چپ عبد الرسول استاد زاده

صاحب امتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

ضمیمه رایگان روزنامه در استان بوشهر

تحریریه شهرستانها:

021-44233511

w w w. d a n e s h p a y a m . i r

سرپرست استان بوشهر :علیرضا برازجانی
دفتر سرپرستی استان بوشهر 077-33542494:
077-34232529 077 -34230730

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
ببریده اند قد سروت قبای ناز

w w w. j a m e j a m d a i l y. i r

خبر
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شعر محلی

فعالیت روابط عمومی جهاد کشاورزی

حسن شجاعی ،مدیر روابط عمومی سازمان جهاد
کشاورزی استان بوشهر،گزارش عملکرد یکساله خود
را به شرح زیر اعالم کرد:
-1جذب بودجه و اعتبارات و به کارگیری نیروهای
متخصص برای پیشبرد اهداف از پیش تعیین شده و
ارتقاء امکانات روابط عمومی  -2اطالع رسانی دقیق
و انعکاس اخبار و فعالیت های سازمان از طریق بیش از
 20سایت و خبرگزاری و نشریات تخصصی و همچنین
اطالع رسانی از طریق سامانه پیامکی و اتوماسیون
اداری -3نظرسنجی از طریق سایت سازمان و
نظرسنجی  -4ارتباط مستمر و روزانه با صدا و سیما
برای پوشش فعالیت های سازمان -5ارتباط مردمی
و پاسخگویی به مخاطبین از طریق سایت سازمان
-6حضور موثر در نمایشگاه هفته دولت ،دهه فجر،
نمایشگاه چهل ساله انقالب و  2نمایشگاه تخصصی
ملی خرما -7انعکاس رسانه ای سفرهای مقامات
وزارتخانه و سفرهای هیئت دولت به این استان مثل
سفر جمعی از معاونین محترم وزیر در سفر هیئت
دولت به استان در اسفند  ۹۷و همچنین سفر جناب
آقای مهندس کشاورز سرپرست محترم وزارت جهاد
کشاورزی در معیت معاون اول ریاست جمهوری در آذر
 -8 ۹۸تولید مستند مبارزه با ملخ صحرایی و پوشش
کامل و مستمر خبری حمله ملخ به مزارع استان
-9نصب و راه اندازی 10پرتال تبلیغاتی استاندارد ۱۲
متری را برای مرکز استان و مدیریت جهاد کشاورزی
شهرستان ها -10نصب  45پرچم به ارتفاع هفت متر
در مرکز استان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها
-11راه 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.

حافظ

ُملک بُرازگون

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

سی دله زخمیه مو،غیره تو درمون نیسی

آبخیـزداری؛ نسخه شـفا بخش خشکسالی

پس از سیالب بهاری در سال جاری ،سازمان جنگلها،
مراتع و آبخیزداری کشور اعالم کرد ،در نقاطی که
فعالیتهای آبخیزداری و آبخوانداری به اجرا درآمده
است ،خسارات سیالب کمتر بود .کارشناسان و
متخصصان حوزه آب نیز معتقدند ،آنچه نقش موثری در
کنترل سیالب دارد فعالیتهای مرتبط با آبخیزداری و
آبخوانداری است.
علیرضا برازجانی -خبرنگار جام جم بوشهر :به
گفته متخصصان اقلیم شناسی،گرمایش جهانی همراه با
پدیدههای فرین یا حدی است .پدیدههایی همچون باران
و برف و سرما که از حالت عادی فراتر رفته و شدت
بیشتری میگیرد.
* سیل؛ پدیده ای طبیعی یا بحران جدی؟
به گفته منصور قطبی سرابی؛ متخصص حوزه آب،
مناطق کویری محل وقوع بارانهای رگباری هستند
و خاک این مناطق نیز از میزان نفوذ باالیی برخودار
نیستند .این عوامل نیز سیل خیز شدن یک منطقه را
افزایش میدهند .هر چند که عوامل انسانی همچون
تجاوز به حریم رودخانهها و ساخت و سازهای غیرقانونی
در این نقاط ،توسعه شهرها و افزایش آسفالت در برخی
معابر هم به میزان خسارتها میافزاید و سیل را از یک
پدیده طبیعی به یک بحران جدی تبدیل میکند .در
سال جاری  1800،میلیارد تومان اعتبار از صندوق توسعه
ملی برای اجرای پروژههای آبخوانداری و آبخیزداری در
سراسر کشور اختصاص یافت .این اعتبار در بیش از 90

درصد شهرستانهای کشور ،در قالب پروژههای متعدد
این حوزه تعریف شده و به اجرا در آمد .تا کنون نیز 90
درصد پروژهها به پایان رسیده است.
* اجرای آبخیزداری در 11میلیون هکتار
ابوالقاسم حسین پور ،مدیر کل دفتر کنترل سیالب
و آبخوانداری سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
میگوید :از مهم ترین پروژههایی که در استانهای
سیل خیز کشور اجرا میشود ،پروژههای مرتبط با کنترل
سیالب است .در این طرح با ایجاد مسیرهای انحرافی و
سیل بند برسطح زمین ،آب ناشی از بارندگیهای شدید
و طغیان رودخانهها به زمینهای دارای بافت درشت دانه
که با اندکی شیب همراه هستند ،انتقال داده میشوند.
این زمینها خاصیت نفوذپذیری دارند و آب به داخل آنها
نفوذ میکند .با این اقدام دو اتفاق خواهد افتاد ،هم از
شدت سیالب کاسته میشود و هم آبخوانها و سفرههای
آب زیرزمینی تغذیه میشوند .در سال جاری  11میلیون
هکتار در آبخیزداری برای اجرای پروژههای کنترل
سیالب برنامه ریزی شد.
* کنترل ساالنه بیش از  40میلیون مترمکعب رواناب
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان بوشهر در گفتگو با جام جم با بیان این که
حوزههای آبخیز بر اساس شاخصهاي سيل خيزي،
فرسايش و رسوبزايي ،درصد اراضي كشاورزي ،تراكم
جمعيت ،حفاظت و پوشش دايمي ،كميت و كيفيت
آبهاي زيرزميني اولويتبندي شدهاند میگوید :ميزان

متوسط بارش ساالنه استان بوشهر 250 ،ميليمتر بوده
كه از حدود  150ميليمتر در حاشيه خليج فارس در جنوب
شرق استان تا حدود  550ميليمتر در مناطق كوهستاني
متغير است .علی جعفری می افزاید :استان بوشهر بر
اساس تقسیمبندی تماب ،داراي  44حوزه آبخیز با
مساحت  2میلیون و 559هزار و  523هکتار است .به
طور كلي تا کنون  789انواع سازه مختلف آبخیزداری
و آبخوانداری در سطح  588هزار و  88هكتار از اراضی
استان بوشهر در شهرستانهاي مختلف احداث شده كه
ساالنه در مجموع بیش  40ميليون مترمكعب رواناب
را كنترل میکنند .وی ادامه میدهد :در سال ،1397
از محل صندوق توسعه ملی 700 ،میلیارد تومان به
طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری در کشور تخصیص
پیدا کرد که از این میزان 15 ،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
 1398هم با توجه به اثربخشی اقدامات آبخیزداری و
آبخوانداری و نیز اقدامات بیولوژیک و حفاظتی که در
جهت کاهش خطرات سیل ،حفاظت خاک ،تقویت
سفرههای آبهای زیرزمینی و احیا پوشش گیاهی داشت،
 1800میلیارد تومان اعتبار به طرحهای آبخیزداری و
آبخوانداری سراسر کشور اختصاص یافت که سهم استان
بوشهر از این اعتبارات 37 ،میلیارد تومان است .جعفری
میافزاید :در سال جاری برای مطالعات تفصیلی اجرایی

دشتسون،می مو،سی تولیوه و مجنون نیسی

و اجرای پروژههای آبخیزداری و آبخوانداری در استان
بوشهر در مجموع 55میلیارد و 220میلیون تومان اعتبار
مصوب شده است .وی تاکید میکند :از محل اعتبارات
فوق عالوه بر انجام  200936هکتار مطالعه جامع
آبخیزداری 70،مورد بند خاکی ،سامانه پخشسیالب و
بند سنگ و مالتی (با حجم عملیات خاکی 114510
مترمکعب و حجم عملیات بنایی  90898مترمکعب ) با
سطح تحت تاثیری معادل  47676هکتار اجراء شده است
عملیات اجرایی بخشی از این پروژهها شامل  24مورد
بند خاکی و سنگی مالتی ( 21مورد از محل اعتبارات
صندوق توسعه ملی و  3مورد از محل اعتبارات استانی)
به اتمام رسید و در دهه مبارکه فجر امسال مورد
بهرهبرداری قرار گرفت.

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 میگیسکون 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

