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آیت اهلل صفایی بوشهری:
تحوالت  فرهنگی  بوشهر قابلیت الگو شدن را دارد
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ظرفیت های کشـاورزی اسـتان سـاحلی بوشـهر بر هیچکس پوشـیده نیسـت . این 
اسـتان یکـی از قطـب هـای اصلـی تولیـد خرمـا در کشـور اسـت و همچنیـن در تولیـد 
سـایر محصـوالت کشـاورزی جالیـزی در سـطح کشـور حرف هـای زیـادی بـرای گفتـن دارد امـا 
ایـن اسـتان سـاحلی در اقلیـم خشـک و گـرم قـرار گرفتـه اسـت و بـی آبـی حریفـی گـردن کلفـت 

ح هـای کشـاورزی اسـت. بـرای توسـعه طر

 ثبت نام متقاضیان فرزندخواندگی انجام می شود
4

آگهی مزایده فروش شناور

شرکت کشتیرانی والفجر در نظر دارد تعداد دو فروند شناور ناوگان تحت مالکیت خود که در بنادر بوشهر 
 و بندر عباس مستقر می باشند را از طریق مزایده، بفروش برساند. متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده

 می توانند به سایت این شرکت  www.valfajr.ir  و نیز سایت های  www.irisl.net .www.mana.ir و یا به 
دفتر مرکزی شرکت به آدرس ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را ظرف مدت 10روز از تاریخ انتشار این آگهی 
به دبیرخانه شرکت کشتیرانی والفجر  به نشانی،تهران - خیابان قائم مقام فراهانی - باالتر از میدان شعاع  

پالک 97  صندوق پستی 15875/4155 ارسال نمایند. 
  در صورت نیاز به شماره تلفن ذیل تماس حاصل فرمایید.   

  دفتر مرکزی تهران ، خیابان قائم مقام فراهاني باالتر از میدان شعاع، نبش کوچه شبنم، پالک 97 طبقه 
همکف واحد  روابط عمومی تلفن 88842938 ، تلفن همراه 09125098285 آقای عباس کابوسی

)شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است(

در منطقه ده عملیات انتقال گاز  بوشهر انجام شد؛

انتقال بیش از 243 میلیارد متر مکعب گاز درسال گذشته
سرپرست منطقه ده عملیات انتقال گاز ازانتقال بیش از 243 میلیارد مترمکعب 

گاز و تحقق برنامه های عملیاتی این منطقه  درسال گذشته خبرداد.
 به گــزارش روابــط عمومی منطقه ده عملیات انتقال گاز، علی نصیحت کن با 
قدردانی از زحمات شبانه روزی کارکنان، گفت: منطقه ده عملیات انتقال گاز 
توانست  ازپیش تعیین شده  اهــداف  بــرای بهبود مستمرفعالیتها و تحقق 
دستاوردهای بسیاری را در زمینه  انتقال مستمر و پایدار گاز برای شرکت انتقال 
گاز ایران داشته باشد.   وی افــزود: در سال گذشته علی رغم محدودیت های 
از نیروهای متخصص و جوانان خالق  بیماری کرونا،  توانستیم با بهره گیری 
بیش از 243 میلیارد استاندارد مترمکعب گاز را ازطریق خطوط لوله فشارقوی 

به سرتاسر کشور انتقال دهیم که با رشد 6.3 درصدی حجم انتقال گاز همراه 
کــرد: ایــن منطقه درحـــوزه مسئولیت های  بــوده اســت. نصیحت کن تصریح 
اجتماعی به عنوان یکی از ارزش های سازمانی،  برای توسعه شبکه گاز رسانی به 
 روستاهای کم برخوردار نیز پیشرو بوده، بطوریکه در سال 99 با انجام عملیات 
به  گازرسانی  برای  لوله چهارم سراسری شرایط الزم  از خط  گرم  گیری  انشعاب 
روستاهای خلیلی، فداغ و عماد شهر شهرستان الر و گراش )توابع استان فارس( 
را فراهم آورده است.  سرپرست منطقه ده عملیات انتقال گاز در ادامه به تحقق 
برنامه های توسعه ای شبکه انتقال گاز نیز اشاره کرد و گفت: عملیات برشکاری 
خط لوله 56 اینچ جهت انشعاب جزیره کیش از برنامه های مهم عملیاتی این 

بود  گذشته  سال  در  نیز منطقه  ــورد  مــ ایـــن  خوشبختانه  ــه  ک
وی،  گفته  به  گرفت.  درســال جــاری که از سوی مقام انجام 
نــام معظم رهبری به نام تولید؛  زدایــــی  مــانــع  و  پشتیبانی 
برنامه های گــذاری شــده اســت، تالش  انــجــام  بــا  می کنیم 

شــده، رفــع موانع  تــداوم عملیاتی تدوین 
بهره انــتــقــال پــاک،  و  پایدار  ایمن، 

گــــــــاز  طبیعی را با جدیت ور 
نماییم. پــیــگــیــری 

 )نوبت دوم(

ح شد؛   در گفتگو با جام جم   مطر

: معاون امور اجتماعی بهزیستی استان بوشهر

یا هم   نامهربانی می کند گاهی در
پای دردل صیادانی که جوانی خود را در 

بیکران خلیج فارس به پیری پیوند زده اند. ی 
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گراوند استاندار بوشهر در آئین رونمایی از عملیات رسانه ای 
گروه ها  همه  به  خطاب  بوشهر   در  سیما  و  صدا  انتخاباتی 
سلیقه  هر  با  کس  هر  گفت:  کشور  در  سیاسی  جناح های  و 
مردم  کنند  تالش  باید  است  ایران  در  که  فکری  جناح  و 
انتخابات داشته باشند، هر چه حضور   حضور گسترده ای در 

گسترده تر باشد دشمنان از نظام ما ناامید می شوند.
کشور  به توسعه  و  برکت است  برای جامعه  اختالف سلیقه 
جناح ها  و  گروه ها  همه  انتخابات  از  پس  اما  می کند،  کمک 
باید به فرد انتخاب شده کمک کرده تا وظیفه سنگینی را که 
بر دوش دارد به سرمنزل مقصود برساند.استاندار ، مشارکت 

کشور  کنونی  از اساسی ترین مسائل  را  انتخابات  گسترده در 
امپراتوری های  توسط  زیادی  فکر  اتاق های  افزود:  و  خواند 
رسانه ای غرب تشکیل شده تا مشارکت مردم در انتخابات را 
کم کنند بنابراین همه ما باید ضمن هوشیاری در این زمینه، 

فضا برای حضور گسترده مردم در انتخابات را فراهم کنیم.

رونمایی از عملیات رسانه ای انتخاباتی در صداوسیمای بوشهر  اقتصادی2

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

شنبه     1 خرداد 1400  شماره 5943

اواخر سال 98 تعرفه 
قـــیـــمـــت گـــذاری نـــان 
ــداری  ــانـ ــتـ تـــوســـط اسـ
بــــــــــوشــــــــــهــــــــــر بـــــه 
فرمانداری ها و به تبع آن به واحدهای نانوایی 
ابــالغ شــد ایــن در حالی اســت کــه صاحبان 
فرمول  نــوع  ایــن  از  وجــه  هیچ  به  نانوایی ها 
معتقدند  و  نیستند  راضـــی  ــذاری  گـ قیمت 
خ تورم و افزایش سرسام  قیمت ها باید با نر
آور هزینه های نانوایی ها افزایش پیدا می کرد.
و  مــیــلــیــون  یـــک  جمعیت  حــاضــر  حـــال  در 
غالب  ،قــوت  بوشهر   استان  نفری  ــزار  500هـ
نانوایی  از 800 واحد  را  خود یعنی نان روزانــه 
نیمه  آرد  سهمیه  بــا  کــه  صنعتی  و  سنتی 
می کنند. تهیه  می کنند  فعالیت  ــه ای  ــاران ی
ــر ســـال 98 تــعــرفــه قــیــمــت گــذاری نــان  ــ اواخ
توسط استانداری بوشهر به فرمانداری ها و 
به تبع آن به واحدهای نانوایی ابالغ شد که 
لواش  نــان  قــرص  هر  قیمت  آن  موجب  به 
شد  تعیین  250تومان  220گرمی  چانه  وزن  با 
همچنین نان سنگک وبربری بدون کنجد و 
کنجدزده به ترتیب 1500 و 2هزار تومان تعیین 
قیمت شد. این در حالی است که صاحبان 
فرمول  نــوع  ایــن  از  وجــه  هیچ  به  نانوایی ها 
معتقدند  و  نیستند  راضـــی  ــذاری  گـ قیمت 
خ تورم و افزایش سرسام  قیمت ها باید با نر
آور هزینه های نانوایی ها افزایش پیدا می کرد.
اعــتــراض  نــیــســت،  ــی  ــع واق نـــان  قیمت 

یم دار
فر،رئیس  پارسایی  علی  حاج  میان،  این  در 
معتقداست  بوشهر  نــانــوایــی هــای  صنف 
واقعیت های  و  تحلیل  و  تجزیه  بــراســاس 
ــرای هــر قــرص  ــ ــان ب ، قــیــمــت واقــعــی نـ بـــــازار
لواش مبلغ 350تومان است .نرخی که البته 
مــورد  اســتــانــداری  ونـــان  آرد  کمیسیون  در 

موافقت قرار نگرفت.
وی با اذعان بر مشکالت نانوایی ها و پایین 
مقابل  در  شــده  عــرضــه  نــان  قیمت  بـــودن 
مشتریان  اکثر  می گوید:  تولید  هزینه های 
پایین  کیفیت  و  نانوایی ها  فــروشــی  کــم  از 
نــان هــای عــرضــه شـــده هــمــواره گــالیــه مند 
کار  بــر  بیشتر  نــظــارت  خــواســتــار  و  هستند 
نانوایی ها هستند. رئیس صنف نانوایی های 
از رویه معمول  انتقاد  با  شهرستان بوشهر 
ــان در  ــ ن گـــــذاری  خ  ــر ــ ن گـــــذاری و  در قــیــمــت 
آنالیز  به  استناد  با  و  بوشهر  استان  سطح 
کارشناسی دربــاره هزینه تحمیل شده به  و 
نانوایی ها برای پخت هر قرص نان می افزاید: 
هر چند با پیگیری های الزم توانستیم همه 
به  رایانه ای  نیمه  آرد  از  را  نانوایی  واحدهای 
ازای هر کیلو 45هزار تومانی  بهره مند کنیم 
که  اقــتــصــادی  آشفته  وضعیت  ایــن  بــا  امــا 
قیمت ها لحظه ای باال می رود دیــواری کوتاه 
تر از نانوایی ها وجــود نــدارد زیــرا از سال 98 
تا االن قیمت نان تغییری پیدا نکرده است. 

به همین دلیل است که بعضی اوقات با کم 
مواجه  نانوایی  سطح  در  تخلف  یا  فروشی 
می شویم و شهروندان هم حق دارند از این 

وضعیت ناراضی باشند.
فقط  ــان  ن معضل  ایــن  می کند:  اضــافــه  وی 
دیگر  در  زیــرا  دارد  وجــود  بوشهر  استان  در 
کــشــور و حــتــی اســتــان هــای همجوار  نــقــاط 
مثل فارس در سال گذشته شاهد افزایش 
قیمت آن هم در 2 مرحله از سال هستیم. 
افــزون بر مشکالت  که   این در حالی است 
تجهیزات  بوشهر،  نانوایی های  همیشگی 
نیاز  و  هــوا   گرمای  بر  غلبه  بــرای  سرمایشی 
بــازســازی  بــه نــوســازی تجهیزات فــرســوده و 
هزینه  صرف  نیازمند  نانوایی ها  ساختمان  
است که با این نوع قیمت گذاری نان عمال 

نمی تواند کاری از پیش ببرد.
صف  شلوغی  سفره ها؛  از  برنج  ــذف  ح  

نانوایی ها
اما در این میان آنچه که بیشتر به نظر می آید 
صفوف شلوغی است که هر روز هم در این 
روز  از  بیشتر  نانوایی  جلوی  کرونایی  شرایط 
قبل مشاهده می شود. به نظر می رسد یکی 
در  موضوعات  دیگر  از  بیشتر  که  عواملی  از 
گرانی  دارد  نقش  صفوف  ایــن  گیری  شکل 
که  اســت  خارجی  و  ایــرانــی  برنج  آور  سرسام 
آن از سفره خانوار و  مردم ناگزیرند با حذف 

سبد خانواده به نان روی آورند.
خ نان  قیمت های سرگردان نر

هــر چــنــد رئــیــس صــنــف نــانــوایــی هــای شهر 
در  آن  اعــمــال  و  ــان  ن گـــذاری  خ  ــر ن از  بوشهر 
ــز نـــان سخن  تــمــامــی واحـــدهـــای پــخــت و پ
می گوید اما بررسی میدانی خبرنگار جام جم 
شهر  سطح  در  فعال  نانوایی  واحــدهــای  از 
حاکی از این است که هر نانوایی به دلخواه و 
سلیقه خود، قیمت گذاری کرده و نان عرضه 
می کند به طوری که در بعضی از نانوایی ها هر 
قرص بربری بین 2هزار تا 2500 تومان ،سنگک 
از 3 تا 5 هــزار تومان بسته به نــوع ســاده و 
 350 تافتون  شـــده،  اســتــفــاده  کنجد  مــقــدار 
تومان، لواش هم بین 250 تا 300 به مشتریان 

و مردم عرضه می شود. 
ــرای اصالح  ب نانوایان  تــالش  آن کــه  با وجــود 
از اواخــر سال 98 بی نتیجه مانده  قیمت ها 
از یک  با گذشت بیش  امــا همچنان  اســت 

معطل  هــمــچــنــان  نـــان  خ  نـــر تعیین  ســـال 
بوشهر  اســتــان  صــمــت  ســـازمـــان  تصمیم 
ــزایـــش 40تـــا  ــب افـ ــوج اســــت، ایـــن تــعــلــل م
70درصدی قیمت انواع نان، عرضه چند نرخی 
نــان سنتی  انــوان  و کاهش حجم و کیفیت 
شده  بوشهر  استان  نانوایی های  برخی  در 

است.
رشد هزینه تمام شده تولید انواع نان سنتی 
حامل های  دستمزد،  خ  نــر افزایش  به دلیل 
انرژی، حمل  و نقل و خمیر مایه موجب شده 
خ آرد،  با وجود اقدامات دولت برای تثبیت نر
گذشته  در 2  ســال  نانوایی ها  ج  و خــر دخــل 

همخوانی نداشته باشد. 
 آخرین افزایش قیمت نان سنتی مربوط به 
رشد 45 درصدی قیمت ها در سال 98 است، 
حاال نانوایان با استناد به رشد شدید هزینه 
تمام شده تولید نان سنتی از ابتدای امسال، 
درخواست افزایش قیمت ها را دارند. در این 
نانوایان  و  شده  داغ  نان  گرانی  تنور  شرایط، 
ــرای عــرضــه نـــان به  ــ خ هـــای جـــدیـــدی را ب نـــر
مشتریان تحمیل می کنند، تعلل در افزایش 
نانوایان در  خ نان، موجب تعجیل  رسمی نر
در  استراتژیک  خــوراک  این  خودسرانه  گرانی 

سبد مصرفی خانوارها شده است.
نانوایی ها چه می گویند

استان،  نــانــوایــی هــای  برخی  از  سرکشی  در 
غیر  گرانی  می آمد  چشم  به  بیشتر  که  آنچه 
خ های دل بخواه و افت  رسمی نان، تعیین نر
هزینه  جبران  یا  خمیر  چانه  وزن  و  کیفیت 
قیمت  بیشتر  افزایش  طریق  از  تمام شده 
افــزودنــی هــای مجاز  از  با استفاده  نــان  ــواع  ان
مانند کنجد، سیاه دانه، سبوس، سبزیجات 
این  نانوایی ها  صاحبان  چه  اگــر  اســت.  و... 
موضوع یعنی افزایش خودسرانه نان را تایید 
هزینه های  افــزایــش  از  گالیه  با  و  کنند  نمی 

حقوق  مــثــل  نــانــوایــی هــا  بــه  شـــده  تحمیل 
و نگهداری تجهیزات  کارگران، هزینه تعمیر 
پخت نان، بیمه و نوسازی و تعمیرات سازه 
ساختمانی نانوایی ها در یکی و دو سال اخیر، 
از افزایش نیافتن قیمت نان ابراز نارضایتی 
می کنند و معتقد هستند در شرایط کنونی 

اصال به صرفه نیست.
 مردم هم ناراضی اند

انواع  این روزها که به دلیل افزایش قیمت 
بــرنــج داخــلــی و خــارجــی اکــثــر مـــردم نــاچــار به 
نان  تنها  و  هستند  خود  سفره  از  آن  حذف 
قوت غالب سفره بیشتر همشهریان است 
جلوی  در  شلوغ  و  طوالنی  صف های  دیــدن 

نانوایی ها موضوع عجیبی نیست.
تعدادی از مشتریان نانوایی های بوشهر در 
این  به  اشــاره  با  جم  جام  خبرنگار  با  گفتگو 
که کیفیت نان های عرضه شده قابل قبول 
ج  در تابلو  روی  هرچند  می گویند  نیست 
چانه،  وزن  مثل  اطالعاتی  نانوایی ها  قیمت 
نوع نان و قیمت و تلفن رسیدگی به شکایات 
به  بی توجه  نانوایی ها  امــا  اســت  شــده  ج  در
این مــوارد که در معرض دید مشتریان قرار 
از نظر  را می کنند نه  کــار خــودشــان  ــد  داده انـ
نان عرضه شده  کمیت  از نظر  نه  و  کیفیت 
نانوایی ها  از  خیلی  در  نیست.  کننده  راضــی 
اندازه نان ها اینقدر کوچک است که با وزن 

اعالم شده اصال همخوانی ندارد. 

یکی دیگر از شهروندان که در صف دریافت 
تاکید  رو به خبرنگار جــام جم  قــرار دارد  نــان 
ــه نــظــرم هــیــچ گــونــه نــظــارتــی روی  مــی کــنــد: ب
ــار نــانــوایــی هــا نیست و آن هـــا هــر طــور که  ک
بــخــواهــنــد عــمــل مــی کــنــنــد تــا یــکــی دو مــاه 
پالستیک   عــدد  یک  دریــافــت  ازای  به  پیش 
ــان را از  ــرص ن ، نــانــوایــی هــا یــک ق گــوشــه دار
نــان هــای خـــریـــداری شـــده مشتریان  جــمــع 
گرانی قیمت  بهانه  به  اما حاال  کم می کردند 
پالستیک مبلغ 500 تومان طلب می کنند که 
خیلی اجحاف در حق مشتریان است. افزون 
بر این در سال های گذشته روال این بود که 
به  نان  و  آرد  شــورای  در  فرمانداری  نماینده 
صورت سرزده به نانوایی ها سرکشی می کرد 
از  خواهی  نظر  و  خمیر  چانه های  توزین  با  و 
نانوایی ها نظارت میدانی حساب  مشتریان 
ایــن روزهـــا مثل بقیه  امــا  گــرانــه ای داشتند 
صنوف و کسبه دیگر اصال خبری از نظارت و 

پیگیری ها وجود ندارد.

مدیر تامین اجتماعی بوشهر:
حقوق  ســـازی  متناسب 
مستمری بگیران؛ تحقق 

مطالبه ای 12ساله

کل تامین اجتماعی استان بوشهر  مدیر 
سازی  متناسب  طرح  اجرای  به  اشاره  با 
حقوق مستمری بگیران این سازمان طی 
دو مرحله گفت:  حداقل دریافتی مستمری 
بگیران تامین اجتماعی بعد از اجرای طرح 
برابری پیدا  تا 2.5  همسان سازی، رشد 2 

کرده است.
سازی  متناسب  این  افزود:  دیری  عباس 
حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی 
تالش های  با  که  بود  ساله   12 مطالبه ای 
تامین  سازمان  عامل  مدیر  ساالری 
کار و  تعاون،  وزیر  اجتماعی، حمایت های 
و  برنامه  سازمان  دولت،  اجتماعی،  رفاه 
شد  انجام  مجلس  نمایندگان  و  بودجه 
بیشتر  چه  هر  تکریم  برای  مهم  گامی  که 

بازنشستگان محسوب می شود.
دیری با اشاره به این که بیش از 83 درصد 
بیمه  پوشش  تحت  استان  جمعیت 
از  بیش  گفت:  هستند  اجتماعی  تامین 
46 هزار مستمری بگیر تامین اجتماعی نیز 
در استان وجود دارند.دیری با ذکر این که 
 ۱۱۱ ماده  اجتماعی،  تامین  قانون  ماده ۹۶ 
قانون   ۴۱ ماده  و  اجتماعی  تامین  قانون 
کار را از جمله الزامات برای افزایش حقوق 
دانست  اجتماعی  تامین  بازنشسته های 
و تصریح کرد: بر اساس بند »ب« ماده ۱۲ 
کشور،  کل  توسعه  ششم  برنامه  قانون 
است  موظف  اجتماعی  تامین  سازمان 
اجرای  طول  در  مربوطه  قوانین  مطابق 
بگیران  مستمری  حقوق  برنامه،  قانون 
آن،  که مشموالن  کند  را متناسب سازی 
از  بازنشسته،  بگیران  مستمری  همه 

کارافتادگان کلی و بازماندگان هستند.
همسان  اول  مرحله  اجرای  با  افزود:  وی 
سازمان  مصارف   1399 سال  در  سازی 
میلیارد  هزار   6 از  کشور  اجتماعی  تامین 
تومان  میلیارد  هزار   9 از  بیش  به  تومان 
به  حقوق  پرداخت  و  کرد  پیدا  افزایش 
مستمری بگیران استان نیز از 59 میلیارد 
تومان در ماه به بیش از 83 میلیارد تومان 
افزایش یافت.وی در ادامه گفت: با اجرای 
مرحله دوم نیز مصارف تامین اجتماعی در 
کشور به 17 هزار میلیارد تومان و حقوق 
به مستمری بگیران استان به بیش از 130 

میلیارد تومان در ماه افزایش یافت.
بر  شده  ایجاد  مالی  بار  به  اشاره  با  وی 
دوش سازمان گفت: به نوعی اجرای این 
طرح بار مالی مضاعفی بر دوش سازمان 
تامین اجتماعی گذاشت اما مانع از اجرای 
این طرح بزرگ و ارزشمند برای مستمری 

بگیران کشور نشد.

خ نان  سرگردانی نر
جام جم از وضعیت آشفته نانوایی های استان بوشهر گزارش می دهد: 

 محمد رضا  برازجانی

خبرنگاز
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برنامه های  بررسی  وبینار  در  بوشهر  استان  فقیه  ولی  نماینده 
فرهنگی - تبلیغی استان با اشاره به طرح موفق تبلیغات اسالمی 
اساس  بر  اسالمی  تبلیغات  سازمان  تحول آفرین  نگاه  استان، 
فرهنگ قرآنی و الگوی معرفتی اسالمی را کار ارزشمندی عنوان کرد.
ابراز داشت: حرکت  آیت اهلل غالمعلی صفایی  گزارش جام جم  به 

نگاه  و  هدف  جامعه  مطالبات  مبنای  بر  تحول  یک  شده  انجام 
دقیق  بررسی های  با  که  است  نظر  مورد  جغرافیای  به  آمایشی 
انجام شده، آیت اهلل صفایی در سخنان خود، با بیان این که مردم 
استعداد  جهت  از  فرهنگی  فعاالن  و  استان  روحانیت  بوشهر، 
فوق العاده، اما نیازمند سازماندهی و مدیریت یک حرکت صحیح 

در صراط مستقیم هستند و خیلی از این مسیرها رفته شده،  وی 
اضافه کرد:  سازمان  تبلیغات نگاه تحول آفرین بر اساس دانش، 
با فرهنگ قرآنی و معرفی و ارائه الگوهای معرفتی اسالمی را دنبال 
می کند که برای رسیدن به اهداف تمدنی از نظر فرهنگی کار خیلی 

بزرگی است.

3آیت اهلل صفایی بوشهری: تحوالت فرهنگی بوشهر قابلیت الگو شدن را دارد اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

دریا  می افتی:  المثل  ضرب  این  یاد  گاه  ناخودآ می شود  که  دریا  از  صحبت 
است  یکی  مگر  مصیبت!  کدام  اما   . را  دریا  مصیبت های  می داند  رفته 

؟شنیدن کی بود مانند دیدن؟
خ پرمهرش پر از سرخی است و می رود تا  پسین دلگیر بندر وقتی آفتاب ر
پس از شبی پر رمز و راز خود را آماده طلوعی دیگر کند و فردای بهتری را از 
پنجره روشنایی پیشکش بندر نشینان کند متوجه صیادان و ماهیگیرانی 
بی  بوشهر  ماهینی«  »جفره  اسکله  شکن  موج  از  گوشه ای  که  می شوم 
شان  دوستانه  حلقه  هستند.  صحبت  گرم  و  گرفته  دورهمی  کرونا  خیال 
همان جایی است که می توانم پاسخ سواالت بی شمارم از روزگار صیادان 
تکشان  تک  می شوند.چهره  پذیرایم  گشاده  روی  با  بگیرم.  دریانوردان  و 
عمر  یک  گذران  و  دریا  حوادث  رحمی  بی  رد  راحتی  به  می کنم  نگاه  که  را 
راحتی  به  فارس  خلیج  سخاوت  از  حالل  روزی  کسب  امید  به  دریانوردی 
آنها همه نسل ها نماینده ای دارند . از  در سیمایشان موج می زند.در بین 
نوجوانی که پای به پای پدر دل به امواج سهمگین سپرده تا آینده خود را 
بر پایه دریا بسازد  تا پیرمردی که دیگر آرد خود را در اعماق الک کرده و االن 

در ساحل پرسه می زند.
با سبحان غریبی همکالم می شوم.32ساله است .می گوید از 14 سالگی در 
دست پدر که ناخدای باتجربه جفره است راهی دریا شده و وجب به وجب 
، تور ریخته یا با قالب  صیدگاه ها را در فاصله 50تا60 مایلی از ساحل بوشهر
و گرگور در کمین گاه راشگو و حلوا سفید و شیر به انتظار نشسته است. 
آبزیان با ارزش و مرغوبی که دیگر باید نامشان را به حافظه تاریخی صیادان 
سپرد چون صید ترال دیگر چیزی از آنها باقی نگذاشته است. خاطراتی که 
این صیاد ریز جثه از شب های طوفانی دریا روایت می کندآنقدر هیجان آور 

است که مو بر تن آدمی سیخ می کند .
از  خالی  صیدگاه ها  ندارد.  صرفی  صیادی  دیگر  روزها  می گوید:این  او 
ماهی شده اند.ادوات صیادی هر روز گران تر از دیروز .دالر که باال می رود 
دستگاه  یک  می کند.خرید  پیدا  افزایش  طور  همین  هم  ما  هزینه های 
آب  از 90میلیون تومان  تر  یاما که 50میلیون تومان بود االن بیش  موتور 

ما  دست  حسابی  هم  گرگور  سیم  و  تور  خرید  گذشته  این  می خورد.از 
صیادان را خالی کرده است.

 حسین یکی از صیادان و ماهیگیرانی است که حین گفتگو وارد می شود و 
در حالی که شال دور کمرش را باز می کند  آهی می کشد او تازه پس از یک 
دریانوردی طوالنی به ساحل رسیده خبرهای داغی از صید و صیادی دارد  

رشته کالم را در دست می گیرد. 
حسین می گوید: صید ترال دریا را غارت کرده است. در این تورها ماهی های 
ریز و درشت و هر آنچه که در بستر دریا نقش تعادل کننده دارد و باعث 
موازنه محیط زیست هستند جارو می کند .این گونه نسل ماهی ها و انواع 
آبزیان منقرض شده یا در حال نابودی هستند.این صیدگاه ها که نیاکان 
و پدران ما با آنها همزیستی مسالمت آمیزی داشتند این سال ها حسابی 

تکانده شده اند. دیگر از نفس افتاده اند.
ح هایی مثل دریابس و اعمال  محدودیت  حسین معتقد است اجرای طر
دریاروی که در سال های اخیر برای حفاظت از آبزیان در فصول تخم ریزی 
دوا  صیادان  از  دردی  نه  و  می کند  آبزیان  حفظ  به  کمکی  نه  می شود  اجرا 

می کند بلکه به بیکاری بیشتر ما و جامعه صیادی دامن می زند.
او ادامه می دهد: اول این که دریابس در بدترین موقع سال اجرا می شود 
تا  آخر اسفند  که فصل تخم ریزی  از صید میگو در حالی  یعنی 20روز قبل 

اول اردیبهشت است. دوم این که دریابس نیاز به یکپارچه سازی در همه 
اجرا  بوشهر  آب های  در  که  این  نه  دارد  کشور  جنوب  نوارساحلی  امتداد 
ح خبری نباشد.به طور میانگین  شود اما در خوزستان یا هرمزگان از این طر
سهمگین،گرمای  بادهای  وزش  دلیل  به  را  سال  از  نیمی  ماهیگیران 
هوا،شرایط نامساعد جوی و تعمیرات غیرمترقبه شناورها از صید محروم 
برویم  دریا  اگر  .ما  است  شده  قوز  باال  قوز  دیگر  دریابس  اما  هستند 
می توانیم نان بخور نمیری برای زن و بچه هایمان دست و پا کنیم اگر هم 

دریا نرویم منبع درآمد دیگری نداریم که با آن ارتزاق کنیم.
با  سال ها  .این  نیست  ماهیگیران  چالش های  و  مشکالت  تنها  اینها  اما 
کاهش سطح ذخیره آبزیان در صیدگاه های سنتی صیادان مجبورند برای 
دشت بیشتر و صید بهتر به آب های دوردست بروند که با مخاطرات زیاد 
و حتی جان باختن آنها همراه شده است زیرا ناخواسته پایشان به آب های 
دلخراش  حوادث  که  می شود  باز  فارس  خلیج  حاشیه  عربی  کشورهای 
به  بوشهری  ماهیگیران  سمت  به  کشورها  این  ساحلی  گارد  تیراندازی 
آن  از  آن سال هایی بود که صیادان  از  دنبال داشته است. سال 98 یکی 
با نام سال سیاه یاد می کنند زیرا 3یا 4 نفر از صیادان هم محلی شان در 
تیراندازی ماموران دریایی عربستان سعودی کشته شدند و تعدادی هم 

مدت ها در بازداشت بودند.

استان  بهزیستی  اجتماعی  امور  معاون 
ــه ثــبــت نــام  ــه ایـــن ک ــا اشــــاره ب بــوشــهــر ب
 متقاضیان فرزندخواندگی از طریق سامانه

انجام   http://adoption.behzisti.net  
می شود.

ــا خــبــرنــگــار  ــ ــوی ــ ــن پ ــسـ بــــه گــــــــــزارش  حـ
ــاون امــــــور اجــتــمــاعــی  ــ ــع ــ جـــــام جــــــم   م
ــا اشــــاره  ــر بـ ــه ــوش ــان ب ــتـ بــهــزیــســتــی اسـ
ــت نــــــام مــتــقــاضــیــان  ــبـ بــــه ایــــــن کــــه ثـ
ســامــانــه  طـــریـــق  از   فـــرزنـــدخـــوانـــدگـــی 

انجام   http://adoption.behzisti.net
با  می توانند  متقاضیان  گفت:  می شود 
مراجعه به این سامانه درخواست خود را 
ثبت کنند و کلیه فرآیند فرزندخواندگی بر 

اساس سامانه انجام می شود.
فرزندانی  افزود:بیشتر  فــیــروزی  فــرزانــه 
و  مراقبت  هدف  با  قضایی  حکم  طی  که 
می شوند  سپرده  بهزیستی  به  نگهداری 
پیدا  حضور  مراکز  در  موقت  صــورت  به 
ــمـــده تــــالش بــهــزیــســتــی  مــی کــنــنــد و عـ

و  زیستی  خــانــواده  به  کــودکــان  بازپیوند 
خویشاوندان واجد شرایط کودک است.

باز  شرایط  که  مــواردی  داد:در  ادامــه  وی 
کــودک  خــانــواده  یــا  و  نشود  مهیا  پیوند 
مجهول الهویه شناسایی نشود کودکان 
طی حکم قضایی به خانواده واجد شرایط 

فرزند پذیری سپرده می شوند.
استان  بهزیستی  اجتماعی  امور  معاون 
برای  بهزیستی  تالش  توجه  داد:بــا  ادامه 
باز پیوند کودکان به خانواده اصلی خود 
ایــجــاد شـــده و کثرت  و فــرهــنــگ ســـازی 
کودکان  تعداد   , فرزندخواندگی  متقاضی 

با میزان متقاضیان هم خوانی ندارد. 
خصوص  در  متقاضیان  چنانچه  البته 
فرزندان خاص،  فرزندان با سن باال, امین 
داشته  درخواست  پسر  فرزند  و  موقت 

و  اولویت  با  فرزندخواندگی  روند  باشند 
سرعت بیشتر صورت می گیرد.

وی گــفــت: در حـــال حــاضــر ایـــن اســتــان 
و  ــودک  ک خانه   ۴ و  شیرخوارگاه   ۱ دارای 
و  به تفکیک سن  نــوجــوان شــبــانــه روزی 
که در طی یکسال  کودکان است  جنس 
ــذیــرای کــودکــان و نــوجــوانــان بی  اخــیــر پ

سرپرست و بد سرپرست بوده اند. 
فیروزی افزود:همه فرزندان مقیم در این 
خانواده های  به  واگــذاری  شرایط  مرکز   5
فرزند پذیر را ندارند و زوجین واجدشرایط 
سال   5 زیــر  کــودک  متقاضی  عمدتا  نیز 
درصد   ۱00 از  اخیر  یکسال  طی  هستند. 
به  قریب  مراکز  در  شده  پذیرش  کــودک 
۸0 درصــد کــودکــان زیــر ۱۶ ســال هستند 
واگــذاری  شرایط  واجــد  درصــد   ۲0 تنها  که 

ــن با  ــزون بــر ای ــال اخــیــر بــودنــد. افـ در س
توجه درخواست زوجین عمدتا فرزندان 
زیر 5 سال یعنی ۱5 درصد از کودکان به 

فرزندخواندگی پذیرفته شده اند.
استان  بهزیستی  اجتماعی  امور  معاون 
ــا تــوجــه به  بــوشــهــر خــاطــر نــشــان کـــرد: ب
ــان بــهــزیــســتــی کـــشـــور و  ــ ــازم ــ تــدبــیــر س
فــرزنــدخــوانــدگــی  ــور  امــ بخشنامه  ــــالغ  اب
به  تــوجــه  ــا  ب همچنین  و  ــا  کــرون ایـــام  در 
ــان در زمــیــنــه کــاهــش  ــازمـ ســیــاســت سـ
ــا و  ــه ه ــان ــدان در خ ــ ــرزن ــ مــــدت حــضــور ف
واجدشرایط،  متقاضیان  به  پاسخگویی 
آمار  خوشبختانه کرونا تاثیری در کاهش 
فرزندخواندگی این استان نداشته است 
و میزان پذیرش و واگذاری فرزندان سیر 

معمول خود را طی می کند.

یا هم  نامهربانی می کند گاهی در

 ثبت نام متقاضیان فرزندخواندگی انجام می شود

: معاون امور اجتماعی بهزیستی بوشهر

پای دردل صیادانی که جوانی خود را در 
بیکران خلیج فارس به پیری پیوند زده اند.



ضمیمه رایگان روزنامه د  ر  استان بوشهر

غیر از در دوست، در جهان کی یابی؟     
 جز او به زمین و آسمان کی یابی؟

او نـــــــــــور زمین و آسمـان ها باشد  
 قرآن گوید، چنان نشان کی یابی؟

امام خمینی - ره
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ــان  ــت ظـــرفـــیـــت هـــای کــــشــــاورزی اس
ــر هــیــچــکــس  ــ ســـاحـــلـــی بـــوشـــهـــر ب
یکی  استان  ایــن   . نیست  پوشیده 
خرما  تولید  اصــلــی  هــهــای  قطب  از 
محصوالت  سایر  تولید  در  همچنین  و  اســت  کشور  در 
برای  زیــادی  حرف های  کشور  سطح  در  جالیزی  کــشــاورزی 
اما این استان ساحلی در اقلیم خشک و گرم  گفتن دارد 
قرار گرفته است و بی آبی حریفی گردن کلفت برای توسعه 

طرح های کشاورزی است.
به گزارش جام جم؛ ظرفیت های کشاورزی استان ساحلی 
از  یکی  استان  این  نیست.  پوشیده  هیچ کس  بر  بوشهر 
قطب های اصلی تولید خرما در کشور است و همچنین در 
کشور  کشاورزی جالیزی در سطح  تولید سایر محصوالت 
ساحلی  استان  ایــن  امــا  دارد  گفتن  ــرای  ب زیـــادی  حرفهای 
گرفته اســت و بی آبی حریفی  قــرار  گــرم  اقلیم خشک و  در 
گردن کلفت برای توسعه طرح های کشاورزی است اما در 
سالیان اخیر کشت گیاهان دارویی به ویژه گونه های بومی 
گرفته  قرار  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  کار  دستور  در 
است. سمیه فرحبخش، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد 

کشاورزی استان بوشهر در گفتگو با جام جم از ظرفیت های 
استان بوشهر در تولید گیاهان دارویی می گوید:

چه  ــی  ــاه ــی گ داروهـــــــای  ــت  ــش ک در  ــر  ــه ــوش ب اســـتـــان    
ظرفیت ها و توانمندی هایی دارد؟

در  دارویــی  گیاهان  تولید  دربخش  استانی  هم  کشاورزان 
اراضی زراعی، گیاهانی همچون آلوئه ورا، سیاه دانه، شوید، 
فعالیت هایی  وکاسنی   اســفــرزه  زنــیــان،  ــه،  ــان رازی گشنیز، 
گیاهان  کشت  از  دیــم  دراراضـــی  امــا  انــد  داشته  ملموسی 

دارویی مثل هلپه، لگجی، کنار، آنغوزه برخوردار است.
قابلیت  تعداد  چه  و  هستند  بومی  گونه  و  تعداد  چه   

کشت دارند؟
تحقیقات  مرکز  دارویــی  گیاهان  کارشناسان  اعــالم  به  بنا 
کشاورزی استان قریب 500 گونه گیاهان دارویی دراستان 
وجود دارد که از این تعداد بخشی درشرایط زراعی وبخشی 

درمراتع کشت می شوند.
چقدر  حاضر  حال  در  استان  اراضــی  کشت  زیر  سطح   

است؟
677 هکتار از اراضی در شهرستان های دشتستان، بوشهر، 

تنگستان زیر کشت گیاهان دارویی قرار دارد.
  قبال چقدر بوده است؟

سال های 97 و 98 کمتر از 400 هکتار سطح زیر کشت بوده 
است.

ــوزه  ح ایـــن  در  بخواهند  ــه  ک افــــرادی  از  حمایتی  ــه  چ  

سرمایه گذاری کنند می شود؟     
همان گونه که در سال گذشته انجام شد در سال جاری 
هم با توجه  به نامگذاری سال برنامه های حمایتی خوبی 
از کشاورزان تدارک دیده ایم که این حمایت ها هم در یارانه 
کاشت و هم در تسهیالت واگــذاری در رفع مشکالت آنها 
می تواند مثمر ثمر واقع شود. در سال جاری آمادگی داریم 
تا تسهیالت بانکی از محل کمک های فنی واعتباری تبصره 
ــرار بگیرد  ق کــشــاورزان  ــد در اختیار  بــا ســود چهار درص  18
این در حالی است که در سال های گذشته یعنی 98 و 99  

تسهیالت باسود 12 درصد اعطا می شد.
 بازار داروهای گیاهی داخلی و خارجی چگونه است؟

 وضعیت بازار خارجی به دلیل شرایط موجود تقریبا مناسب  
ــای داخــلــی بــه خصوص در شــرایــط فعلی  ــازاره اســت امــا ب

استقبال مردم به مصرف گیاهان بیشتر شده است.
 میزان تولید استان چقدر است؟مصرف داخلی دارد و 

آیا به صادرات هم چشم دارد؟
تولید استان 4500 تا 5000 تن می باشد. عمدتا مصارف داخلی 
است و دربخش صادرات مستلزم تامین زیر ساخت های 

فرآوری وبسته بندی است.
 با این حساب چه تعداد اشتغالزایی شده است؟

میزان اشتغال زایی به طور مستقیم 1500 نفر و به طور غیر 
مستقیم 2200 نفر ایجاد شده است.

استان  گیاهی  داروهـــای  ع  مـــزار توسعه  انـــداز  چشم   

چیست؟
با توجه به مناسب بودن شرایط اقلیمی و نیز ضرورت ارتقاء 
ع و باغات وازطرفی کاهش منابع  بهروری مصرف آب در مزار
آب های زیرزمینی ،توسعه گیاهان دارویی می تواند به عنوان 
یک مزیت وقابلیت در برنامه اصالح الگوی کاشت استان 

قرارگیرد.
فعاالن این حوزه بیشتر با چه مشکالتی دست و پنجه 

نرم می کنند؟
بیشترین مشکالت تولید کنندگان دارویــی عدم استقرار 

مراکز فرآوری و فروش در استان است.
سایر  بــه  نسبت  گیاهی  داروهــــای  تولید  در  اســتــان   

استان ها در چه جایگاهی قرار دارد؟
وکاشت  توسعه  درآغــازحــرکــت  تقریبا  ایــن کــه  بــه  توجه  بــا 
زیر  تامین  با  امیدواریم  هستیم  دراستان  دارویــی  گیاهان 
ساخت های فرآوری شاهد رشد وپیشرفت  مطلوبی دراین 

زمینه در استان باشیم.

آشنایی  عبدالرسول غریبی، چهره 
بوشهر  اســتــان  فرهنگی  حــوزه  در 

است. 
 زادگاه او جفره ماهینی بندر بوشهر 
با اصالت جنوبی. است. مهد دریــانــوردان و ماهیگیران 
قایق  روی  بــر  وماهیگیری  نــاخــدایــی  حــرفــه  در  ســال هــا 
را در دریا به پیری  روزگــار جوانی خود  کوچک ماهیگیری 
پیوند زده است. صیادی و ماهیگیری تنها هنرش نیست 
چرا که از نقاشان چیره دست استان هم به حساب می آید 
که به صورت خود آموز نقش های ماندگار بر لوح زندگی 

تعاونی  در  می زند.مدیریت 
ــه  ــ ــادی ــ ــح ــ ات و 

صیادان ،نویسنده مقاالت در نشریات و از احیاء کنندگان 
که در ردیف  نــواهــای دریــایــی مثل نی مه خوانی  و  آوا هــا 
میراث فرهنگی ناملموس استان بوشهر ثبت ملی شد 

نقش آفرینی کرده است. 
عبدالرسول  ناخدا  اثر  دومین  ساحلی  خانه  قهوه  کتاب 
غریبی بــه تــازگــی از ســوی انــتــشــارات زمــزمــه هــای روشــن 
روانه بازار کتاب شده است که در آئینی با حضور مدیران 

فرهنگی استان بوشهر از این کتاب رونمایی شد.
زیر  در  کــه  ایــم  نشسته  گفتگو  بــه  زمینه  ایــن  در  وی  بــا 

می خوانید: 
ثار قبلی در چه حوزه   این کتاب اثر چندم شماست ؟ آ

منتشر شده؟ 
تاریخ و فرهنگ استان  اثــرم در حــوزه  کتاب دومین  این 

بوشهر محسوب می شود. 
 قبل از این ،کتاب جفره ماهینی ، تاریخ وجغرافیای بندر 
صیادی جفره که در قالب دانشنامه استان بوشهر توسط 

حوزه هنری استان منتشر شده بود.
یانوردی توانسته حق خودش را  یا و در  به نظر شما در

از ادبیات بومی بگیرد؟
خیر. متاسفانه بنده که خدمتتان هستم عمری در گیر و 
دار مسائل صنفی ماهیگیران و زندگی آنها بودم. از سوی 
دیگر بنده دارای مدرک تحصیالت عالی نیستم و خالصه 
در همین حد خود را  متعرض عرصه نویسندگی می دانم 
این  در  فن  صاحبان  و  ادب  و  اندیشه  اساتید  باید  ولــی 
حوزه ورود کنند تا با توجه به گستردگی و غنای فرهنگ 
اوقــات شریف  از  و خاطرات و عرصه  دریــانــوردی بخشی 
خود را مصروف تحقیق وتالیف ادبی مرتبط با این جامعه 
بزرگ نمایند. واقعا بخش فرهنگ دریایی ما تاکنون غریب 
بوده علیرغم همه تعلقات فرهنگی که قلم بدستان ما به 

جامعه دریانوردی وماهیگیری دارند. 

یانوردی میتواند در ترویج و اشاعه  کدام بخش از در
فرهنگ بومی استان ساحلی بوشهر بیشتر مورد توجه 

قرار بگیرد؟
بسیار  و  پرسوژه  غنی،  ــانــوردی  ودری دریــا  فرهنگ  بخش 
ــا عــقــبــه ای مملو از نــوســتــالــژی پــر جــاذبــه و  تــاریــخــی و ب
مخاطب گرا است که کمی وقت ، انگیزه و تالش مضاعف 
منابع  غفلت،  دلیل  به  امــروز  ما  متاسفانه  و  می خواهد 
و  مــرگ  لحاظ  به  را  تحقیقات  سرمایه های  از  گسترده ای 
درگذشت ناخدایان اقیانوس پیما از دست دادیم که در 

عرصه تحقیقات وتالیفات فرهنگی جبران ناپذیرند.
 صنعت سینما و تئاتر چقدر در معرفی این فرهنگ 

یانوردی می تواند نقش داشته باشد؟ غنی در
دارای  وسواحل  بنادر  در  هم  آن  وتئاتر  سینما  صنعت 
پشتوانه ای عظیم از غنای اتفاقات وداستان ها و باورهای 
آن می تواند عالوه بر حفظ  دریایی است که پرداختن به 
تاریخ دریانوردی اجداد ما ، جامعه و مردم ما را بیشتر در 
جریان  عرصه کار زحمت خطرات و تشریح و صحنه نمایی 
مبارزه مردم ساحل نشین با طبیعت خشمگین دریا در 

مواقع مختلف نماید.
 آیا تالشی در این زمینه شده است؟

همیشه  صغیری  ایــرج  همچون  بــزرگــواری  استاد  البته    
دغدغه این موضوع را داشته است. استاد عبدالحسین 
کنین که خود منتسب دریا هستند عالقمند به این حوزه 

می باشند .
نداشته  بر  در  نتیجه ای  شاید  و  باید  که  طور  آن  چرا   

است؟
اما مشکل اصلی شاید ایفای نقش مالی است که دست 
خالی هنرمندان واساتید ذیربط را برای ورود به این حوزه 
بسته است اما با کمال تاسف شاهدیم کسانی که در جوار 
با شارژ  امــروزه  اند  نبوده  دریا ودریانوردی  تاریخ  دارای  ما 

تاریخ دریایی  پول وتامین هزینه مالی برای خود فیلم و 
را  کنگی  ماجد  ابــن   ناخدا  و  ایرانیان  وسندباد  می سازند 
بنام خود مصادره می کنند و این غفلتی نابخشودنی است 
حتی شهرداری های ما در مبلمان شهری بندر نیز به این 
نکته مهم بی توجه یا کم توجه بوده اند در حالی که توجه 

به این امر خود محرکی  اندیشه گرا  را در پی دارد.
طوالنی  سابقه  یــانــوردی  در حــوزه  در  که  شما  نظر  به 
یانوردی  ید و اکنون به دنبال احیای  سنت ها و رسوم در دار
نظیر  ــی  ب ظــرفــیــت  از  مـــی تـــوان  چــگــونــه  هستید  ــدیــم  ق
توسعه  در  ماهیگیری  و  یــانــوردی  در فرهنگ  و  جاذبه ها 

شهری استفاده کرد؟
در اقتصاد، توسعه گردشگری دریایی بر اساس امکانات 
قدیم مثال ساخت شناوری بزرگ با بادبان های ناخدایان 
آبی  به ورزش هـــای  توجه  یا  و  گذشته بسیار موثر است 
بــر زنــدگــی و  نشاط دریــایــی مـــردم گذشته  ــروری  قطعا مـ
ایجاد طرح های  امــروزی است  بــدون امکانات  آن هم  ما 
دریایی  جاذبه های  و  فرهنگ  مبنای  بر  ساحل  عمرانی  
جذب  مگر  است  دریایی  فرهنگ  تعمیم  به سوی  راهــی 
به جای  خــودی  سواحل  سمت  به  داخلی  توریست های 
کــار شاقی اســت؟ قطعا فقط تخصص بومی ونگاه  دبــی 

دریایی می خواهد.
در این کتاب بیشتر به دنبال چه چیزی بودید؟

که  بــودم  آن  پیگیر  بیشتر  ساحلی  خانه  قهوه  کتاب  در 
انگیزه برای اهل قلم ایجاد کنم در این جهت یعنی بهره 
گیری از منابع مردمی وتحقیقات میدانی و غور در فرهنگ 
بکر دریانوردی که متاسفانه فرصت غنی وقدیمی آن کم 
ج می شود البته اخیرا شنیدم که استاد  کم از دستمان خار
عزیز غالمحسین نظامی انشاهلل در صدد تدوین مطالب 
و مستنداتی از دریا ودریانورد هستند که امیدوارم موفق 

بشوند.

ح شد؛   در گفتگو با جام جم   مطر

گیاهان دارویی؛  نسخه شفا بخش و سود آور

فرهنگ دریانوردی غریب مانده است
گفت و گو با عبدالرسول غریبی ،ناخدایی که خاطرات و داستان های دریانوردان قدیم بوشهر را به رشته تحریر درآورده است.

 علیرضا برازجانی

روزنامه نگار

زهرا ماندنیان فرد

خبرنگار


