
پیگیری مطالبات مردم توسط مسئوالن
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مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر خبر داد:

قاچاقچی خـودروهای خـارجی نقره داغ شد
3

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان بوشهر خبر داد:

برگزاری مجازی 
نی در ماه  برنامه های قرآ

رمضان

2

ویــژه هـا

رئیس جهاد دانشگاهی بوشهر  خبر داد:

استارتاپ ها  نقش 
در توسعه و اشتغال
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دیده بانی از محیط 
یست؛ تالش برای  ز

یب تخر مقابله با 

گردشگری   مانع زدایی در 
با جوانگرایی و تخصص 

آب  دستیابی به پایداری 
یک هدف جدی

کارشناس میراث فرهنگی، گردشگری بوشهر 
تصریح کرد:

ح کرد؛ مدیرعامل شرکت آبفا مطر

تحقق شعار  راهکارهای 
سال

 پژوهشگر و کارشناس مذهبی:

نماینده ولی فقیه استان بوشهر در پیام نوروزی تاکید کرد:
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بیشتر بخوانید

ح شد؛ در گفتگوی تفصیلی با رئیس انجمن سینمای جوانان ایران مطر

نوسازی تجهیزات فنی ؛ یک 
ضرورت جدی

برنامه های قرآنی ماه رمضان در شهرستان های 
قرمز و نارنجی استان بوشهر به صورت مجازی 

برگزار می شود.
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان بوشهر در نشست 
آغاز عملیات فصل بندگی ویژه ماه رمضان 1400 از آمادگی 
تبلیغات اسالمی بوشهر برای برگزاری مراسم های قرآنی 
رمضان و شب های احیا در مناطق زرد و آبی استان خبر داد...
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ــران ــح ای ــی صب ــی، اجتماع ــه فرهنگ روزنام بوشهر

برای پیش خرید و سفارش آگهی
بگیرید تماس   34230730-34232529 تلفن های  باشماره 

پذیرش  آگهی جام جم 
09177746501



راهکارهای تحقق شعار سال

»تولید؛  سال  را  امسال  رهبری  معظم  مقام 
پــشــتــیــبــانــی هــا، مـــانـــع زدایـــی هـــا« نــامــگــذاری 

فرمودند.
انــقــالب  افـــق  در  مـــا  کـــه  کــنــونــی  عــرصــه  در   
از مــســائــل ما  ــم، خــیــلــی  ــ ــرار داریـ قــ اســالمــی 
بــه تــحــریــم هــا گـــره خــــورده، تــحــریــم هــایــی که 
ــت کــه مــردم  ــن اس دشــمــنــان بــرآیــنــدشــان ای
این  در  بنابراین،  مــی آورد،  در  زانو  به  را  ایران 
برای  برنامه ای  دنبال  به  اگر  حساس  شرایط 
 به 

ً
کید دشمنان باشیم، حتما این  با  مقابله 

مبتنی  که  می رسیم  مقاومتی  اقتصاد  الگوی 
بر اقتصادی برون زا است، نه درون زا.

را  اقــتــصــادی  ریــاضــت  بــا مبانی اســالمــی،  مــا   
کنیم. قبول  نمی توانیم 

است،  بــرون زا   اقتصادی  مقاومتی،  اقتصاد 
استفاده  ضمن  تا  می کند  محیا  را  خود  یعنی 
از تمام ظرفیت های درونی، حرکتی به سمت 

باشد. داشته  بیرون 
ستون  است.  تولید  مقاومتی،  اقتصاد  محور 
همین  به  مقاومتی  اقتصاد  اتکاء  و  فقرات 
مــقــام  رو،  هــمــیــن  از  اســـت،  تــولــیــد  مــســئــلــه 
ــر روی  ب ایـــن چــنــد ســـال  ــری در  ــب مــعــظــم ره
هست  تولید  که  مقاومتی  اقتصاد  شاه کلید 

دارند. تاکید 
بیکاری،  قبیل  از  مشکالتی  حــل  کلید  شــاه 
پول  ارزش  شدن  کم  و  معیشتی  مشکالت 
هست  تولید  مساله  در  سرمایه گذاری  ملی، 
و اگر بخواهیم جهشی در تولید ایجاد کنیم، 
مساله  از  مــانــع زدایــی  و  پشتیبانی  بــه  نــیــاز 
ــا همین  ــال شــعــار م ــه امــس ک ــم  ــ تــولــیــد داری
مرحله  در  بــایــد  تــولــیــد  عــرصــه  در  کــه  اســـت 
مانع زدایی  دوم  وهله ی  در  و  پشتیبانی،  اول 

. بکنیم
تــدویــن  و  تــولــیــد  از  پــشــتــیــبــانــی  بـــا  ــت  ــ دول  
رونــدهــایــی بــایــد زمــیــنــه آســـان ســـازی و رفــع 
نظر  بــه  امــا  کــنــد،  فــراهــم  را  تولید  مشکالت 
مــردم  عهده  بــه  کــار  اصلی  قسمت  مــی رســد 
ــوروزی  ــ ن ــان  ــی ب کـــه در  ــان طـــور  ــم اســـت و ه
ــاز به  ــی ــاره کـــردنـــد ن ــ ــت، اشـ ــ آقـــا اس ــرت  ــض ح
نهادهای  مــردمــی،  خیریه های  سازماندهی 
اینها  کــه  اســت  هیئات  و  مساجد  انــقــالبــی، 
گفتمان سازی،  بــا  و  بیایند  مــیــدان  بــه  بــایــد 
تبیین  را  تولید  از  پشتیبانی  و  تولید  بحث 

. بکنند
مصرف  و  تولیدکنندگی  بخش  دو  در  مردم   
دارنــد.  نقش  سال  شعار  تحقق  در  کنندگی 
حرکت به سمت تولید و ایجاد ارزش افزوده 
برای محصوالت ما، یک  استراتژی قابل اتکا 
افــزوده  ارزش  ایجاد  در  مــردم  نقش  و  است 
نمونه  عــنــوان  بــه  اســـت،  چشمگیر  بــســیــار 
محصوالت  مــا  ــرآوری،  ــ ف کــوچــک  کــارگــاه هــای 
خام زیادی داریم که مردم می توانند با ایجاد 
افزایش  باعث  آن هــا،  روی  بــر  فــرآوری هــایــی 
سهم  مساله  ایــن  کــه  شوند  افـــزوده  ارزش 
زیادی در تولید ناخالص ملی و جهش تولید 
فقرات  ستون  که  تولید  شــود  باعث  و  دارد 
اقــتــصــاد مــقــاومــتــی هــســت، رونــــق خــاصــی 

بگیرد.
مصرف کنندگی  نقش  را  مردم  نقش  دومین 

است.
ایرانی  کــاالی  روی  باید  مــردم  نقش  ایــن  در   
برنامه ریزی  و  باشند  داشته  خاصی  تعصب 
بـــا تعصب  کـــه  بــاشــد  ایـــن ســمــت  بـــه  آنــهــا 
ــی بـــاشـــنـــد، از  ــ ــران ــ مـــصـــرف کـــنـــنـــده کـــــاالی ای
ــه کـــاالی ایـــرانـــی چــرخــه اقــتــصــاد و  ایـــن رو ک
بــرای  اشــتــغــال  تــولــیــد  و  کــار  تضمین  کننده 

هست. جوان 
تولیدکننده  نقش  یعنی  مــحــور  دو  ایــن  در 
ــردم بــایــد  ــردم و نــقــش مــصــرف کــنــنــده مــ مــ
که  بگیرد  انــجــام  دقیقی  گفتمان سازی  کــار 
زمینه  این  در  تبلیغ معارفی  الحمدهلل شبکه 
سمت  این  به  که  کرد  خواهد  جزم  را  عزمش 

کند. حرکت 
مــانــع زدایــی هــا  و  پشتیبانی ها  تــولــیــد،  ســال 

باد. گرامی  

بازداشت قاتل در صحنه جنایت 
خیابان  در  را  ساله ای   44 مرد  که  شخصی  گفت:  بوشهر  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
ساحلی به قتل رسانیده بود،  در عملیات ماموران پلیس و در محل وقوع قتل دستگیر 

شد. 
در  داشت:   اظهار  خبر  این  تشریح  در  زاده  عرب  ابراهیم  سرهنگ  جام جم  گزارش  به 
ح  ساعت 34 دقیقه بامداد 14 فروردین با اعالم گزارشی از یك نزاع و درگیری منجر به جر
در خیابان ساحلی شهر بوشهر جنب باشگاه بدنسازی ایران جوان، بالفاصله تیمی از 

ماموران کالنتری 12 "مصلی" برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
راننده خودرو  که جوانی 22 ساله  با حضور ماموران در محل، مشخص شد  افزود:  وی 
لفظی  جدل  و  بحث  علت  به  بوده  موتورسیکلت  راکب  که  ساله   44 فردی  با  پراید 
با ضربات چاقو  رانندگی کردن و احتمال تصادف، درگیر شده و  انگیزه بد  درخیابان به 

باعث مصدومیت شدید او شده است.
توسط  موتورسیکلت  راکب  انتقال  حین  متاسفانه  کرد:   نشان  خاطر  پلیس  مقام  این 

دست  از  را  خود  جان  وارده  جراحات  شدت  علت  به  فرد  درمانی، این  مرکز  به  اورژانس 
داد.

با عکس العمل سریع ماموران  این که  به  با اشاره  انتظامی شهرستان بوشهر  فرمانده 
قضائی  مرجع  به  پرونده  تشکیل  با  و  دستگیر  قتل  وقوع  محل  در  بالفاصله  ضارب 
با قدری تحمل،  کنترل خشم  آموزش مهارت های زندگی و  معرفی شد، عنوان داشت: 

تدبیر و گذشت از بروز چنین حوادثی پیشگیری خواهد کرد.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

اجتماعی
اقتصادی

یادداشت

رویـــدادهـــای اســتــارتــاپــی بــا هــدف 
رشد سریع و فعالیت های ترویجی 
در جــهــت حــمــایــت نــیــروی جــوان 
حوزه  به  مستعد  و  کــرده  تحصیل 
ــار طــراحــی شـــده انـــد و  کــســب و کـ
کــار خود  کــارآفــریــنــان،  اکثر  امـــروزه 
حوزه  استارتاپ های  کسوت  در  را 

فناوری شروع می کنند. 
بــوشــهــر  اســــتــــان   ۹۸ ســـــال  در 
که  باشد  استانی   ۵ جــز  توانست 
ــه مــجــمــوعــه جــهــاد  ــا مـــجـــوزی کـ بـ
دانشگاهی کشور از معاون علمی 
ــت کــرد،  ــاف ریــاســت جــمــهــوری دری
مجموعه  همراهی  با  و  کند  افتتاح  را  شتابدهی  و  نــوآوری  مرکز 
پارک علم و فناوری و مرکز نوآوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی 

، اتفاقات خوبی در استان رقم خورد.  استان بوشهر
پس از چند ماه وقفه که به علت شیوع بیماری کووید1۹ ایجاد 
شد، کار به خوبی پیش رفت و از سال ۹۹ تاکنون این مجموعه 
دانشگاه های  و  فناوری  و  علم  پارک  همراهی  با  است  توانسته 
، بیش از 2۵ رویداد مختلف در حوزه های کسب  استان بوشهر
آبزیان، دریا، انرژی و فناوری اطالعات را پوشش  و کار با رویکرد 

دهد. 
این رویدادها برای رشد سریع و فعالیت های ترویجی در جهت 
حوزه  به  ورود  برای  مستعد  و  کرده  تحصیل  جوانان  از  حمایت 
ایجاد  بــرای  کارآفرینان  امـــروزه  و  شــده انــد  طراحی  کــار  و  کسب 

هرگونه تجاری سازی به سمت استارتاپ ها رفته اند.
اقتصادی، حل مشکالت  کلیدی استارتاپ ها در توسعه  نقش 
تولید و اشتغال زایی موجب شده است در بسیاری از کشورها 
قرار  شرکت ها  ایــن  اختیار  در  خوبی  فرصت های  و  ظرفیت ها 

گیرد.

مستقیم  غیر  اشتغال  برای  مناسبی  فرصت های  استارتاپ ها 
ایجاد کرده اند که با همراهی مجموعه های علمی استان شاهد 

تاثیرات بهتر و بیشتری نیز خواهیم بود. 
ــا و شـــتـــاب دهـــنـــده هـــا در  ــارتـــآپ هـ ــتـ بــیــشــتــریــن مــشــکــل اسـ
مجموعه های  مالی  کمک های  نیازمند  که  است  زیرساخت ها 
دولتی هستند تا موانع موجود از سر راه جوانان و فعاالن این 

عرصه برداشته شود. 
با نام تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها نامگذاری   در سالی که 
علم  حــوزه  و  تولید  و  داخلی  تــوان  به  اهمیت  باید  است  شده 
موانع  رفع  و  پشتیبانی  در  مسئوالن  و  شود  بیشتر  فناوری  و 
هّمت بگمارند زیرا که صنعت همواره نیازمند دانشگاه هاست 

و این اعتماد بیشتر صنایع به بخش های علمی را می طلبد. 
و  گــاز  و  نــفــت  مستقر  واحــدهــای  و  نــفــت  وزارت  مجموعه  از 
انتظار می رود با توجه به  انرژی اتمی در استان بوشهر  سازمان 
ظرفیت خوبی که فراهم شده از مراکز رشد و شرکت های دانش 

بنیان حمایت کنند. 
توان  نباید  اّما  برداشته شدن تحریم ها استقبال می کنیم  از  ما 
فراموش  را  داخــل  علمی  مجموعه های  و  شرکت ها  و  داخلی 
کنیم که در شرایط سخت، در حوزه های مختلف پای کار آمدند 
و با تالش خود فناوری های بزرگی را ایجاد کردند و ضرورت دارد 

که با پایان تحریم ها این دستاوردها را به فراموشی نسپاریم.

نقش استارتاپ ها در توسعه  و  اشتغال

پر  خود  تاریخ  در  همیشه  بوشهر  استان 
همیشه  اما   . است  بــوده  نشیب  و  فــراز 
وقــت  حــکــومــت  ــرای  بـ مهمی  مــوقــعــیــت 
در  را  بـــســـزایـــی  ــش  ــق ن و  ــه  ــتـ داشـ ــود  ــ خ

سیاست و اجتماع بازی کرده است . 
استان بوشهر از دوره قاجار تا اواخر دوره 
تغییرات  دســتــخــوش  همیشه  پــهــلــوی 
در  ایــن کــه   ــا  ت بـــود  کــشــوری  تقسیمات 
سال 13۵2 مستقل شد و تا کنون به نام 
را  خــود  شهرستان  ده  با  بوشهر  استان 

در پهنه خلیج فارس جا کرده است.
در  بیشماری  ظرفیت های  با  استان  این 
واردات  صــیــادی،   ، گــاز و  نفت  حــوزه هــای 
بــرای  گــردشــگــری  و  فرهنگ  ــادرات،  صــ و 

آفرینی کرده است.  ایران عزیز نقش 

کـــوتـــاه بـــدان  آنــچــه در ایـــن مــجــال  امـــا 
گردشگری  حــوزه  در  پــرداخــت،  خواهیم 
ــا مــغــفــول واقـــع شــده  ــال ه ــه س اســـت ک
ــویـــن جـــهـــانـــی بــه  ــرد نـ ــ ــک ــ ــد بـــا روی ــایـ و بـ
پرداخت. نوپا  صنعت  این  در  پیشرفت 

گاها جهان سومی  و  با شیوه های سنتی 
غایت  به  رسیدن  بــرای  کوتاهی  گام های 
که  می شود  برداشته  گردشگری  توسعه 
آنچه  ایــن رویــکــرد بــایــد جــای خــود را بــه 

خ داده است، بدهد. امروز در دنیا ر
یــافــتــه در  تــوســعــه  کــشــورهــای  آنــچــه در 
حضور  با  می دهد،  خ  ر گردشگری  صنعت 
ــه مــوضــوع  دولـــت و بــخــش خــصــوصــی ب
با  آن  از  پـــس  و  اســـت  شـــده  رســیــدگــی 
ایــن  مختلف  دســتــگــاه هــای  هماهنگی 

یک  آمــدن  بوجود  سرانجام  به  موضوع 
صنعت پایدار شده است . 

ما  ــتـــان  اسـ و  کــشــور  در  کـــه  مــوضــوعــی 
نــاهــمــاهــنــگــی  ــود و  ــی شـ ــده مـ ــ کــمــتــر دیـ
دســتــگــاهــای اجــرایــی و گــاهــا مــانــع هــای 
فعالیت  ــازه  اج خصوصی  بخش  راه  سر 
آزادانه را نمی دهد تا کمتر شاهد توسعه 
سال های  در  باشیم.  گردشگری  صنعت 
چالش های  با  سرمایه گذاران  اغلب  اخیر 
سیستمی  و  اداری  موانع  گاها  و  متعدد 
استدالل های  از  نشان  که  شده اند  دچار 
سیستم  همچنین  و  قانون  از  مختلف 
ســنــتــی اســتــعــالم و پــیــگــیــری اســـت که 
بــخــش خــصــوصــی به  بـــرای  را  دلـــســـردی 

وجود آورده است.

چیز  هر  از  بیش  بوشهر  استان  ــروزه  ام  
ــیــروهــای تــوانــمــنــد و  دیــگــری نــیــازمــنــد ن
جوانی است که با دانش و فرهنگ بومی 
و  داشته  را  کافی  و  الزم  آشنایی  منطقه 
موضوعات  دنــیــا  روز  دانــش  مطالعه  بــا 
استانی  ســنــت هــای  رعــایــت  قــالــب  در  را 
استان  گردشگری  صنعت  پیشرفت  به 

کند. کمک 
مختص  فعالیتی  و  رشته  هر  در  تخصص 
کادمی نیست و باید در کنار این  آ مدرک 
موضوع، مطالعه نیز باید صورت پذیرد. 

جهادی  کــار  بــرای  میزی  پشت  سیستم 
باید  مــا  ــروزی  امـ نــیــروهــای  و  نـــدارد  معنا 
همه  توسعه  به  جوان گرایی  سیستم  با 

کنند. اقدام  بخش ها 

ابــتــدا  ــری  ــگـ ــردشـ گـ حـــــوزه  در  تــخــصــص 
نـــیـــازمـــنـــد هـــمـــیـــاری بـــخـــش دولـــتـــی در 
بـــا ورود  تـــا  ــی اســــت  ــوزشــ آمــ ســیــســتــم 
کنار  در  گــردشــگــری  مختلف  رشــتــه هــای 
تشویق  و  آمــــوزش  بـــه  رشــتــه هــا  ســایــر 
برنامه  یــک  ــا  ب و  ــپــردازنــد  ب جــدیــد  نــســل 
را  کشور  گردشگری  صنعت  مــدت  دراز 

دهند. توسعه 
 امروز تمام برنامه کشور و استان بوشهر 
اختصاص  اقامتی  زیرساخت  توسعه  به 
از بخش های دیگر  داده شده و بسیاری 
همچون حمل و نقل مغفول واقع شده 
به  خسارت  باعث  فقط  موضوع  این  که 

اقامتی می شود.  سرمایه گذاران بخش 

یادداشت
مانع زدایی در گردشگری  با جوانگرایی و تخصص 

حامد آبزن

کارشناس میراث 
فرهنگی، گردشگری 

استان بوشهر

محمد قادری

 پژوهشگر و کارشناس مذهبی

علی احمدی زاده

رئیس جهاد 
دانشگاهی استان 

بوشهر 

تکالیف شهروندان؛ رسالت مسئوالن

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان بوشهر خبر داد:

برگزاری مجازی برنامه های قرآنی در ماه رمضان
: سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان بوشهر

کتابخانه های عمومی در شهرستان های قرمز تعطیل هستند

مهارت آموزی و آموزش فنی به  32 هزار نفر 
ح می شود. به طور معمول  بین فرد شهرنشین و شهروند سودمند  وقتی موضوع شهر و شهروندی مطر
تفاوت های ویژه ای وجود دارد.چنان که شهروند بودن بر خصلت همراهی و مشارکت و همچنین حفظ 
حریم شخصی تاکید دارد . آپارتمان به عنوان یکی از مهم ترین میدان های خاص در این فضا عموما مورد 

غفلت در فرایند سیایت گذاری و عمل قرار گرفته است.
می کند  استفاده  شهر  امکانات  از  و  دارد  شهر  در  فیزیکی   سکوت  صرفا  که  است  کسی  شهرنشینی 
امتیازات  از  برخورداری  و  براستفاده  عالوه  که  است  فردی  سودمند  شهروند  مقابل  نقطه  در  اما 
شهرنشینی،تکالیف خود را در قبال شهر انجام می دهد که انجام این تکالیف را می توانیم در قالب »رفتار 

متناسب شهروندی«دسته بندی کنیم.
حقوق  و  ،همسایگی  زیست  محیط  درزمینه های  می توانیم  شهروندی  رفتار  تغییر  شدن  عملی  برای 
کنونی  وضعیت  بهبود  شاهد  تا  کنیم  اعمال  آموزشی  روش های  با  را  تغییراتی  شهروندی  متقابل 
باشیم.سیاست های تغییر رفتار اجتماعی باید با فن متقاعد سازی شهروندان برای تغییر نگرش افراد صورت گیرد. مهم ترین 
بحث در متقاعد سازی  روش وشیوه های پیام رسانی به مخاطبان ،ایجاد بستر هایی برای گفت وگو و فضاسازی برای کنشگری 
مؤثر شهروندان است که می تواند منجر به متقاعد شدن افراد برای تغییر رفتار شهروندان در ابعاد مختلف شود.می توانیم برای 
ح در سطح شهر ابتدا سراغ مجتمع های مسکونی و آپارتمان ها، کسب و کارهای کوچک و بزرگ، مدارس، دانشگاه ها  اجرای این طر
خوابگاه ها و با تمرکز خاص بر فروشگاه های زنجیره ای برویم تا با اجرای برنامه های مدون شاهد تحقق کاهش پسماند، حذف 
شیرابه ،اصالح الگوی مصرف و خرید، تفکیک پسماند و کاهش استفاده از کسیه پالستیکی در این بخش باشیم؛ چرا که تعیین 
سیاست بر اساس میدان عمل وذینفعان مختلف می تواند تأثیر گذاری پایداری را به دنبال داشته باشد.همچنین می توانیم با 
طراحی رویداهای گرامیداشت همسایگی در زمینه اصالح الگوهای رفتاری شهروندان در این بخش شاهد تغییراتی باشیم.یادمان 
باشد همه از مدیران شهری گرفته تا رسانه ها و به خصوص همه شهروندان در قبال شهر و محیط زندگی خود تکالیفی مشخص 
داریم و هرگونه اهمال و سستی در انجام تکالیف،لطمات جبران ناپذیری برجا خواهد گذاشت که آیندگان را نیز متاثر از آن خواهد 

کرد. هوای شهرمان را داشته  باشیم.

ارسطو قایدی برازجانی

مدیر سازمان پسماند 
شهرداری برازجان 

   سنگ زیربنای موفقیت، درک ارزش مهارت ها در کنار باور و پشتکار است مهارت افزایی و آموزش 
صنایع،  بخشهای  در  مهارتی  آموزش های  ارائه  شود.در  پرداخته  آن  به  باید  که  است  مهمی  امر 
مراکز   ، عشایر واقعی،  کار  محیط  در  آموزی  مهارت  زندان،  پادگان،  شهری،  سیار  و  ثابت  روستایی، 
اداره کل استان موفق به  کارگاه های صنایع و اصناف و سکونتگاه های غیر رسمی  درمان اجباری، 

تحقق اهداف آموزشی شده است.
و  فنی  آموزش  است.  شغل  فاقد  و  کار  جویای  جوانان  برای  فرصتی  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مراکز   
ایجاد  افزایش توانمندی های علمی و عملی، تربیت نیروی انسانی ماهر و   ، حرفه ای استان بوشهر

شغلی هدفمند و پویا را برای متقاضیان آموزش های مهارتی در اولویت قرار داده است.
 سیاست آموزشی در مراکز آموزش و فنی و حرفه ای مبنی بر ارائه آموزش ها به شکل رایگان است 
اما برخی صاحبان صنایع از این فرصت بهره الزم را نمی برند و گاها از این قابلیت بی اطالع هستند که 
می طلبد رسانه های جمعی برای تحقق این مهم درکنارآموزش های فنی و حرفه ای گام بردارند.  در همین راستا در سال گذشته 
32 هزار و 14۵ نفر در دو بخش دولتی و خصوصی مهارت های فنی و حرفه ای را در 10 شهرستان استان بوشهر فرا گرفته اند.   
از توفیقات فنی و حرفه ای استان بود.  آموزش های بخش خصوصی استان بوشهر در سال گذشته یکی  تحقق ۹7 درصدی 
آموزشگاه های خصوصی استان با تعهد آموزش یک میلیون و ۹00 هزار و ۶۶3 نفر ساعت، در چهار خوشه خدمات، صنعت، 

فرهنگ و هنر و کشاورزی یک میلیون و ۸۸۸ هزار و 7۸۶  نفر ساعت آموزش را ارائه کردند.
   12 هزار و 3۶4 نفر دوره در آموزشگاه های آزاد شامل 7 هزار و 4۹۹ نفر دوره زن و 4 هزار و ۸۶۵ نفر دوره مرد برگزار شده است.

در حال حاضر   1۵ مرکز ثابت و ۸ شعبه سیار دولتی در استان فعالیت دارند.
آموزش های مهارتی در قالب ۶0۶ حرفه  به صورت حضوری و مجازی در مراکز دولتی این   در مجموع 20 هزار و ۵۸1  نفردوره 
در  ماهی  پرورش  چوب،  صنایع  خودرو،  مکانیک  دقیق،  ابزار  الکترونیک،  برق،  جوشکاری،  تراشکاری،  رشته های  در  و  استان 
قفس، پروش میگو، تعمیر موتور قایق بنزینی، کارآفرینی، ایمنی و بهداشت، تراش سی ان سی، عمران در  شرایط کرونایی و 

خاص جامعه ارائه شده است.

عبدالحمید دراهکی

مدیر کل آموزش فنی و 
حرفه ای استان بوشهر 

برنامه های قرآنی ماه رمضان در شهرستان های قرمز و نارنجی استان بوشهر به صورت مجازی برگزار می شود.
تبلیغات  آمادگی  از   1400 رمضان  ماه  ویژه  بندگی  فصل  عملیات  آغاز  نشست  در  بوشهر  استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 

اسالمی بوشهر برای برگزاری مراسم های قرآنی رمضان و شب های احیا در مناطق زرد و آبی استان خبر داد.
سالن  در   1400 فروردین   1۶ که  رمضان  ماه  ویژه  بندگی  فصل  عملیات  آغاز  نشست  در  طاهری  محمدرضا  حجت االسالم 
جلسات اداره کل تبلیغات اسالمی استان برگزار شد، بر ضرورت برگزاری پررونق مراسم های قرآنی رمضان و شب های احیا 

در مناطق زرد و آبی استان با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی تأکید کرد.
برگزاری  جهت  را،  استان  اسالمی  تبلیغات  کل  اداره  کامل  آمادگی  خود  سخنان  ادامه  در  بوشهر  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
با  و  مجازی  صورت  به  نارنجی  و  قرمز  شهرستان های  در  احیاء  شب های  و  رمضان  مبارک  ماه  قرآنی  مراسم های  و  برنامه ها 

محوریت هیئات مذهبی و مؤسسات قرآنی مستقر در هر منطقه اعالم کرد.
کامل  رعایت  به  نسبت  اجرایی،  مسئوالن  و  بانیان  کامل  توجیه  با  استان  حسینیه های  و  مساجد  البته  افزود:  وی 

دستورالعمل های بهداشتی در این زمینه، همکاری کامل را با اداره کل تبلیغات اسالمی داشته و دارند.
آغاز عملیات فصل بندگی ویژه ماه مبارک رمضان، رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات  در بخش دیگری از نشست هماهنگی 

، ویژه برنامه های قرآنی رمضان 1400 را تشریح کرد.  اسالمی بوشهر
 ،» کشور قرآنی  »پایتخت  عنوان  به  بوشهر  قرآنی  و  والیتمدار  استان  انتخاب  از  خرسندی  ابراز  ضمن  منفرد  احمدی  جواد 

گزارشی از روند فعالیت های قرآنی در سطح استان را ارائه کرد.
سازمان  ابالغی  بخش نامه های  اساس  بر  رمضان  مبارک  ماه  در  قرآنی  مراسم  برگزاری  ضرورت  بر  ادامه  در  همچنین  وی 

تبلیغات اسالمی و سازمان دارالقرآن الکریم تأکید کرد.

، کتابخانه های عمومی در  سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان بوشهر گفت: باتوجه به اوج گیری کرونا در بوشهر
شهرستان های قرمز استان تعطیل هستند و فعالیت های ترویجی از طریق فضای مجازی ادامه دارد.

عباس نعمتی افزود: در 2 شهرستان که دارای وضعیت نارنجی هستند نیز  در صورت وجود امکانات تنها تحویل کتاب از طریق 
پیک میسر است.

وی اضافه کرد: در صورتی که شهرستانی در وضعیت زرد کرونایی قرار گیرد، کتابخانه های عمومی به صورت تک شیفت و با 30 
درصد از ظرفیت سالن های مطالعه فعالیت می کنند.

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان بوشهر ادامه داد:  اعضای کتابخانه ها در مناطق نارنجی و قرمز می توانند با 
www.samanpl.ir  شهرستان، کتابخانه و کتاب مورد نظر خود را  آدرس  مراجعه به سامانه مدیریت کتابخانه های عمومی به 
انتخاب کنند و اطالعات آنرا به صورت تماس تلفنی یا فضای مجازی، از طریق خدمت رزرو در این سامانه به کتابخانه مورد نظر 

اطالع دهند  و کتابداران شرایط دریافت کتاب را به اطالع آنها می دهند.
نعمتی عنوان کرد: ضدعفونی فضای کتابخانه، وجود قفسه برای قرنطینه یک هفته ای کتاب های تحویل  گرفته از اعضا، تمدید 
خودکار کارت های عضویت، بخشودگی جرایم در صورت بازگشت کتاب، افزایش مدت امانت کتاب به یک ماه، لغو خدمات در 
بخش نابینایان و ناشنوایان، تعطیلی بخش نشریات، کودک و مرجع و خدمات مجازی و غیر حضوری از اقدامات کتابخانه های 

عمومی استان در ایام شیوع کرونا است.
وی یادآورشد: در زمان حاضر 7۶ کتابخانه عمومی در قالب 44 کتابخانه شهری، 22 کتابخانه روستایی و 10 کتابخانه مشارکتی در 

استان بوشهر وجود دارد که به بیش از 37 هزار عضو خود خدمت  رسانی می کنند.
، گناوه، دیلم، دشتستان، تنگستان، عسلویه،  در زمان حاضر شهرستان های دیر و جم در وضعیت نارنجی قرار دارند و بوشهر

کنگان و دشتی قرمز هستند. 



ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر اعالم کرد:
قاچاقچی خودروهای خارجی نقره داغ شد

 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با بیان این که  برخورد قاطعانه و بدون اغماض 
با پدیده شوم قاچاق از رسالت های اصلی سازمان تعزیرات حکومتی  می باشد و  مصمم 
به اجرای قوانین و مقررات هستیم گفت:با گزارش معاونت عملیات فرماندهی دریابانی 
قصد   ، شناور  فروند  یک  که  شد   مشخص  استان  حکومتی  تعزیرات  به  بوشهر  استان 

کرده  را  تخلیه  خارگ  جزیره  در  قانونی  غیر  صورت   به  خارجی  خودرو  دستگاه   3۵ تخلیه 
است. 

مربوطه   عوامل  سایر  و  متهم  احضار  با  پرونده  این  به  رسیدگی  افزود:  جابری   سیدرضا 
انجام  و  دفاعیات  آخرین   اخذ  و  اظهارات  استماع   از  پس  که  گرفت  قرار  کار  دستور  در 

استعالمات الزم و طی نمودن کلیه تشریفات رسیدگی قانونی، تخلف قاچاق محرز شد.
خودرو،  دستگاه    3۵ همه  توقیف  بر  افزون  پرونده،  متهم  برای  کرد:  اضافه  جابری   
جریمه ای  به مبلغ  121میلیارد و ۹00 میلیون تومان به عنوان جزای نقدی حکم محکومیت 

صادر شد.

شنبه    21 فروردین    1400   شماره 5909

3 اجتماعی
اقتصادی

پیام  در  بوشهر  فقیه  ولی  نماینده 
نوروزی تاکید کرد:

پیگیری مطالبات مردم توسط 
مسئوالن

فقیه  ولی  نماینده  بوشهری  صفایی  اهلل  آیت 
در استان و امام جمعه بوشهر به مناسبت فرا 
رسیدن سال جدید پیامی  صادر کرد. متن پیام 

ح است: بدین شر
عرض  سالم  عزیز  مردم  شما  مبارک  محضر 

می کنم، عرض ادب و دعای خیر دارم
مردم  همه  به  را   1400 سال  جدید،  سال  حلول 
استان  ایمان  با  بسیار  و  مدار  والیت  و  عزیز 

باشکوه استان بوشهر تبریک عرض می کنم.
سراسر  و  سالمت  خیر،  از  پر  سالی  امیدوارم 
سرزمین های  جهان،  همه  برای  الهی  نعمات 
بوشهر  گرانقدر  استان  عزیز،  ایران  اسالمی، 

باشد. 
فال  به  را  معنویت،  بهار  با  طبیعت  بهار  تقارن 
فروردین،  یعنی  بهار  تقارن  که  چرا  گرفته،  نیک 
بهار معنویت یعنی ماه  با  اردیبهشت و خرداد 
پیام  یک  رمضان  مبارک  ماه  و  شعبان  رجب، 
آسمانی دارد که ان شاءاهلل امسال پر از برکت و 

عنایات الهی برای جامعه ما باشد.
و  پاییز  و  تابستان  و  بهار   ، روزگار گردش  این 
زمستان یک درس برای انسان است که شرایط 
ناگوار  شرایط  ماند.  نخواهد  قرار  یک  بر  زندگی 
هر  و  نیست  ماندگار  فشار  و  ناراحتی  و  سختی 
این  انسان  و  دارد  پی  در  نیز  بهاری  زمستانی 
روحیه امید و امیدواری را از جهان می آموزد که در 
پس این همه سختی های زمستان بهار است و 
بهار طبیعت به انسان درس می دهد که شرایط 
بر یک قرار و سخت نخواهد ماند و ان شاءاهلل 

شرایط جدید فراهم خواهد شد.
نشیب  و  فراز  و  سختی ها  تمام  با   13۹۹ سال 
خود گذشت؛ فشارهای اقتصادی، بیماری کرونا 
منفی  تاثیر  بسیار  مردم  زندگی  بر  آن  شیوع  و 
شکوه  موضوع  این  کنار  در  ولی  بود  گذاشته 
مقام  هدایت های  با  ایران  مردم  حماسه های 
معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای دامت 
برکاته العالیه یک حماسه دیگری آفرید. حماسه 
روز  شبانه  که  سالمت  مدافعان  و  درمان  کادر 
آسیب های جدی این بیماری  از  تالش کردند و 

کاستند.
از آن طرف حماسه مواسات و خدمات مختلف 
بوشهِر  و  ایران  جغرافیای  تمام  در  مردم  به 
گرفت  صورت  امور  نوع  این  از  بسیاری  و  عزیز 
از خیر و برکت  پر  که سال جدید  امیدواریم  اما 
باشد.محورهایی که در سال جدید بسیار مهم 
اولین  بگیرد  قرار  مسئوالن  توجه  مورد  است 
آنها مسئله معیشت مردم و رفع گرانی و تورم، 
رشد  و  جوانان  اشتغال  بیکاری،  مشکل  رفع 
سطح درآمد خانواده ها است که دچار مشکالت 
بهداشت  حوزه  توسعه  نشوند.دوم  معیشتی 
تجهیزات  و  بیمارستانی  توسعه  درمان،  و 
مدیریت  و  پزشکی،  دانش  رشد  بیمارستانی، 
خدایی  تا  بیماری ها  عرصه  بنیان  دانش  کنترل 
بیماری های  به  جامعه  کرونا  رفع  از  بعد  ناکرده 

دیگری دچار نشود.
جامعه  فرهنگی  مدیریت  و  ریزی  برنامه  سوم 
است که باید در این رابطه خیلی تالش شود. و 
چهارم خدمات هر چه بیشتر مسئوالن مملکت 
به مردم عزیز است، این مردمان عزیز امتحان 
داده و سربلند هستند و این وظیفه مسئوالن 
است که هر چه بیشتر با افتخار و مجاهدت در 
خدمت مردم عزیز باشند. سال 1400 برای استان 
بوشهر مبارک است و آن کسب عنوان پایتخت 
قرآنی ایران بوده که خدا را به ذات اقدسش که 
قرآن  پیامبر  که  خدا  رسول  و  قرآن  کننده  نازل 
است و ائمه اطهار که ائمه قرآن هستند استان 
بدارد.  محفوظ  بلیات  جمیع  از  را  ایران  کل  و  ما 
خیر،  از  پر  جدید  سال  شاءاهلل  ان  امیدواریم 
برکت، رزق حالل، سالمت، طول عمر، موفقیت، 
برای کل مردم ایران و مردم عزیز استان بوشهر 
بر  که  عزیزانی  و  رفتگان  جمیع  خداوند  باشد. 
شهدا،  همچنین  و  دادیم،  دست  از  کرونا  اثر 
سالمت  مدافعین  حرم،  مدافعان  شهدا،  امام 
بیماران  همه  به  خداوند  امیدواریم  بیامرزد.و  را 
به همه شما مردم  و  کند  شفای عاجل عنایت 
صحت و سالمت، طول عمر و موفقیت و ایمان 
و تقوا و اخالق، رزق حالل و رفع گرفتاری ها به هر 

شکل ممکن مرحمت کند.  
موفق و موید باشید.

یادداشت

دور  از  که  برازجانی  پرشور  جوان  ،عده ای  جنگ  پایانی  سال  در 
کتابخانه  قدیمی  ساختمان  در  داشتند  هنر  آتش  بر  دستی 
شهر  فرهنگی  پاتوق  تنها  روزها  آن  که  برازجان  شهید  عمومی 
تنها  هم  و  بود  کتابخوانی  ترویج  مرکز  هم  و  می شد  محسوب 
بنای  سنگ  و  آمدند  ۶0گردهم  دهه  سوخته  نسل  دلخوشی 
ح  از مطر از 3 دهه یکی  را پایه ریزی کردند  تا امروز پس  دفتری 
ترین و پویا ترین دفاتر انجمن سینمای جوانان در سطح کشور 
همچنان ستونی پابرجا برای عالقمندان سینما باشد تا با تکیه 
مرز  این  برومند  فرزندان  ذاتی  توانمندی  البته  و  ستون  این  بر 

و بوم در عرصه های مختلف داخلی و خارجی خوش بدرخشند.
سینمای  انجمن  رئیس  علیزاده،  حمید  با  را  جم  جام  گفتگوی 

جوانان ایران دفتر برازجان در زیر می خوانید.
* انجمن سینمای جوانان ایران دفتر برازجان چه سالی تاسیس  

و فعالیتش را از کجا شروع کرد؟
محل  در  برازجان  جوان  سینمای  انجمن  فعالیت  مکان  اولین 
که در سال 13۶7  برازجان بود  کتابخانه عمومی شهید بهشتی 
خیابان  در  ارشاد  فرهنگسرای  دوم  طبقه  به  ازآن  بعد  بود، 
مستقل  ساختمان   13۸۶ سال  از  و  یافت  انتقال  بیمارستان 
انجمن؛ به عنوان سومین ساختمان مستقل انجمن سینمای 
آقای سلیمی فرد و  جوانان ایران در کل کشور به همت جناب 
بلوار فرهنگیان  ابتدای  در  اهتمام مسئولین وقت  و  همکاران 

دائر شد.
و  گذشته  می شود؟در  داده  آموزش  انجمن  در  که  رشته هایی 

االن؟چه ارتقایی در این حوزه شاهد بودیم؟
آموزش  مقوله  در  ایران  جوانان  سینمای  انجمن  کلی  شاکله 
)تصویربرداری،  سینمایی  مشاغل  آموزش  کلی  دسته  دو  به 
فیلمنامه نویسی، تدوین،عکاسی و..( که به نام دروس تکدرس 
گذاشته  بنا  فیلمسازی  دوره  آموزش  و  می شود  شناخته  نیز 
شده است. در گذشته رشته ها بصورت کلی و مختصر به مبانی 
تئوری و فنی عکس و فیلم  تقسیم می شد اما به مرور زمان با 
توجه به نیازها تفکیک پذیری و تخصصی تر شدن در دستور کار 
کادمیک تری به مقوله ساخت فیلم  آ قرار گرفت تا بتواند نگاه 
ده  دارای  اکنون  عکاسی  مبانی  دوره  مثال  بطور  باشد.  داشته 
زیرساخته تخصصی تر در حوزه عکاسی صنعتی، خبری، مستند 
دو  به  که  تدوین  دوره های  یا  می باشد  غیره  و  پرتره  اجتماعی، 
شده  تقسیم  تدوین  شناسی  زیبایی  و  تدوین  افزار  نرم  دوره 

است.
* چه هنرمندان بنامی که از انجمن برخاسته اند؟

در یک بافت کلی بنظرم هر شخصی که توانسته باشد دوره های 
میتواند  کمی  نگاه  از  کند  شرکت  جوان  سینمای  انجمن 
یا  شهر  جعمیت  به  نسبت  که  چرا  باشد.  بنام  هنرمند  حائز 
شهرستان بخواهیم در نظر بگیریم عالقمندانی که وارد مقوله 
عکس و فیلم انجمن سینمای جوان برازجان شدند یک یا دو 
بندی  دسته  یک  در  البته  می دهند.  تشکیل  را  جمعیت  درصد 

کلی تر نیز میتوان هنرمندان بنام را به پنج دسته تقسیم کرد.
خود  اصلی  شغل  عنوان  به  را  سینما  اول  دسته  هنرمندان 
جایگاه  و  سبک  صاحب  کشور  سینمای  در  و  کرده  انتخاب 
و  شبانکاره  حسن  آقایان  همانند  مشخص  طور  به  هستند. 
حضور  اکنون  که  عزیزانی  دیگر  یا  مهیمنیان  )نوید(  سیدرضا 
صداوسیمای  در  اکنون  که  دوم  دسته  هنرمندان  ندارم.  ذهن 
استان بوشهر یا زنجان مشغول به فعالیت هستند. هنرمندان 
آتلیه  قالب  در  خصوصی  یا  آزاد  صورت  به  که  سوم  دسته 
هستند  هنرمندانی  چهارم  دسته  هنرمندان  می کنند.  فعالیت 
که فعالیت های آن ها مهجور مانده و یا پیشکسوتانی که کمتر 
انجام می دهند. هنرمندان دسته پنجم عزیزانی  فعالیت هنری 
علیرضا  آقایان  همانند  نیستند  ما  میان  در  دیگر  اکنون  که 
گرامی  را  نامشان  و  یاد  که  عباس زاده  عبدالکریم  و  حسینی 

می دارم.
* انجمن در سالیان اخیر چه توفیقاتی داشته است؟

آموزش  دوره  پنج  گذشته  سال  در  داشت  توفیق  انجمن 
به  موفق  نیز  تولید  بخش  در  نماید.  برگزار  سینمایی  مشاغل 
هنرمندان  تولیدات  همچنین  شد.  کوتاه  فیلم  هشت  ساخت 
انجمن در بخش های فیلم و فیلمنامه در سال ۹۹ موفق شد 
حضور  بین المللی  و  ملی  مختلف  جشنواره  چهارده  از  بیش  در 

یافته و افتخارات مختلفی را به دست آورند.
تولیدات انجمن در رشته های مختلف بین المللی چه رتبه هایی 

کسب کرده است؟
به  موفق  گذشته  سال  در  انجمن  این  فیلمساز  هنرمندان 
راهیابی به جشنوارهای بین المللی فیلم متعددی در کشورهای 
جشنواره  پنجمین  در  شدند.  اسپانیا  یونان،  انگلیس،  آمریکا، 
آقای  کارگردانی  به  »خانه«  کوتاه  فیلم  اسپانیا   zinetiniki فیلم 
حسین زاهدی نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم بخش کودکان 
« به کارگردانی آقای وحید امانی در چهارمین  بود یا فیلم »ویلچر

جشنواره بین المللی فیلم یونان رتبه برتر را کسب کرد.
و در جشنواره  ملی؟

جشنواره  شازدهمین  به  راهیابی  هم  ملی  بخش های  در 
ملی  جشنواره  سومین  برگزیده  مقاومت،  فیلم  بین المللی 
جرکس  فیلمنامه  برای  نوشت«  »هشت  نویسی  فیلمنامه 
و  فیلم  جشنواره  دوم  مقام  جماعتی.  عقیل  آقای  نوشته¬ی 
عکس دانشجویی برای فیلم خانه. برگزیده جشنواره ملی فیلم 
خانه بهار برای فیلم خانه. همچنین حضور در چهارمین المپیاد 
»در  فیلم  با  جنگجو  مهدی  توسط  کشور  نوجوانان  فیلمسازی 
همین حوالی« از جمله توفیقاتی بود که این هنرمندان عزیز با 
توانستند  خودشان  تالش های  پشتوانه  به  و  حمایت  کمترین 

رقم بزنند.
دفاتر  دیگر  با  مقایسه  در  و  استان  سطح  در  انجمن  جایگاه   *

استانی؟
تخصصی  از  یکی  عنوان  به  ایران  جوانان  سینمای  انجمن 
در  سینمایی  و  آموزشی  مراکز  ترین  ارزان  حال  عین  در  و  ترین 
سینمای  توسعه  و  ارتقا  راستای  در  و  می کند  فعالیت  کشور 
نیروی  تربیت  و  درخشان  استعدادهای  کشف  به  دست  ملی 
انجمن  دلیل  همین  به  و  می زند  عرصه  این  نیاز  مورد  انسانی 
را  مسیر  این  می د اند  خود  رسالت  نیز  برازجان  جوان  سینمای 
همت  به  نیز  اخیر  سالیان  در  نماید.  تسهیل  عالقمندان  برای 
و  مدیرکل  مشاور  عنوان  به  برزگر  عبدالرحمن  آقای  جناب 
که نگاه دلسوزانه  انجمن سینمای جوان استان بوشهر  مدیر 
و متفاوتی به فرهنگ و هنر دارند، شاهد همگرایی خوبی بین 
حضور  و  ریزی  برنامه  شاهد  همچنین  هستیم.  انجمن  دفاتر 
حمایت  با  که  هستیم  پرانگیزه ای  و  جوان  مدرسان  و  مربیان 
پیشکسوتان این عرصه مجال بروز و ظهور پیدا کرده اند. یکی 
بوشهر  استان  دفتر  سه  این که  خورده  رقم  که  خوبی  اتفاق  از 
تعامالت بیشتری باهم دارند باالخص در حوزه سخت افزاری و 

مشارکت در ساخت و تولید فیلم.  
قرار  خانواده ها  استقبال  مورد  انجمن  آموزشی  دوره های  آیا   *

گرفته است؟
به مرور شاهد نگاه ویژه خانواده به بها دادن به فرزندانشان در 
حیطه هنر هستیم و این امر باعث شده تا نوجوانان و جوانان 
فعالیت های  دیگر  و  عکس  و  فیلم  سینما،  به  وافری  عالقه 
فرهنگی داشته باشند. این امر با توجه به صبغه ای که انجمن 
داشته  هنری  رویدادهای  و  دوره ها  برگزاری  در  جوان  سینمای 

باعث تقویت جایگاه انجمن در اجتماع هستیم.
* تعداد هنرجویان دفتر برازجان چقدر است و در سالیان اخیر 

رشد داشته است؟
برگزار  سینمایی  مشاغل  دوره  پنج  واسطه  به  گذشته  سال  در 

شده بالغ شصت نفر به خانواده انجمن سینمای جوان برازجان 
اضافه شد که در کنار تولیداتی که افراد به عنوان عوامل وجود 
داشت چیزی حدود صد نفر دخیل بودند که باعث خوشحالی 

هست.
* در بعد آموزشی چه رشته هایی االن با چه تعداد هنرجویان در 

حال تدریس دارید؟
دوره فیلمسازی تعاملی و یک دوره عکاسی و 20 هنرجو

* عالقمندان چگونه می توانند با این انجمن ارتباط بگیرند؟
به  که    iycs.ir نشانی  به  ایران  جوانان  سینمای  انجمن  سایت 
عنوان یک مرجع رسمی عالقمندان در سراسر کشور می توانند 
حوزه  فعالیت های  و  خبرها  آخرین  از  و  باشند  داشته  مراجعه 
طور  به  نمایند.  اطالع  کسب  استان  و  کشور  در  کوتاه  فیلم 
برازجان و  تر عالقمندان و هنرمندان سینمای جوان  مشخص 
آدرس@ دو  با  اجتماعی  شبکه های  در  دشتستان  شهرستان 

ما  با  می توانند    cinema_borazjan@ و    borazjancinema
 3424۵۸۵3-077 تماس  شماره  همچنین  باشند.  ارتباط  در 
بلوار  ابتدای  آدرس  به  یا  گرفته شده  تلفنی درنظر  ارتباط  جهت 
انجمن  ساختمان  المهدی)عج(،  مسجد  جنب  فرهنگیان، 

مراجعه حضوری داشته باشند.
* سطح کمی و کیفی انجمن چه مقدار رشد داشته است سوالی 
یاد  مدت  در  انجمن  توسعه  که  است  این  می شود  ح  مطر که 

شده چگونه بوده است؟
پایه و اساس فیلم کوتاه، آموزش های هدفمند است که اوج و 
تکامل آن را در سال گذشته با توجه به شرایط کرونایی از سوی 
موسوی  سیدصادق  و  آموزش  معاون  عنوان  به  پوراسماعیلی 
شاهد  ایران  جوانان  سینمای  انجمن  مدیرعامل  عنوان  به 
راه اندازی گفتگوهای هدفمند فیلم  ایده هایی همچون  بودیم. 
بین المللی تحت  و  و فیلمسازن در سطح ملی  اساتید  با  کوتاه 
محدودیت های  و  عدالت  شد  باعث  که  فرضی  برخط  عنوان 
آموزشی تا حدود بسیاری برطرف شود. مورد دیگر در این زمینه 
انعطاف پذیری باال در تطبیق با شرایط کرونایی را در برگزاری دوره 
چراغ  نگذاشتند  که  بودیم  شاهد  تعاملی  شیوه  به  فیلمسازی 

علم آموزی عالقمندان به فیلمسازی خاموش شود.
از نگاه توسعه ای که انجمن سینمای جوان با سایر  یکی دیگر 
پایان  از  بعد   ، که  است  این  در  دارد  هنری  و  فرهنگی  نهادهای 
و  نمی کند،  رها  مدرک  یک  دادن  با  را  هنرجو  فیلمسازی،  دوره 
به  هنرجو  از  مناسب  فیلمنامه  یا  ح  طر یک  داشتن  صورت  در 
همت جناب آقای آرش رصافی در معاونت تولید حمایت مالی و 
تجهیزاتی صورت می گیرد تا فیلمساز بتواند فیلم دلخواه خود را 

بسازد و وارد عرصه فیلم  سازی شود.
* سطح تجهیزات آن در چه وضعیتی قرار دارد؟

از  برخورداری  با  برازجان  جوان  سینمای  انجمن  حاضر  حال  در 
امکانات فنی در زمینه عکاسی، تصویربرداری و فیلمسازی آماده 
تولید فیلم و عکس با موضوعات مختلف و پذیرش هنرجو در 
به  نسبت  که  حمایتی  آخرین  از  اما  است.  سال  فصول  تمامی 
کل  اداره  سوی  از  برازجان  دفتر  نیاز  مورد  تجهیزاتی  بروزسانی 
گرچه  می گذرد،  سال  پنج  حدود  شده  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
سال ۹۹ تفاهمنامه و قول ¬های مساعدی داده شده و واقف به 
سختی مالی این سال هستیم اما تا کنون چیزی از مساعدت ها 
یا تخصیص هایی که از طریق برنامه و بودجه شهرستان صورت 

گرفته تاکنون با وجود پیگیری های انجام شده محقق نشد.
دارید؟در  نیاز  انجمن  رشد  به  رو  روند  ادامه  برای  حمایتی  چه   *

چه سطحی؟
سینمای  انجمن  عامل  مدیر  حمایت های  با  خوشبختانه 
آقای موسوی و مدیریت امور استان ها فلکیان،  جوانان ایران، 
در راستای اجرای برنامه های سازمان امور سینمایی و سمعی و 
بصری  تفاهمنامه تجهیزاتی منعقد شد که مراحل عملیاتی آن 

در حال طی شدن است.
؛  پور کرم  دکتر  سوی  از  گذشته  سال  دو  یکی  در  همچنین 
مثل  معاونت های  و  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
 ، فرمانداری  هم  و  شهرستان  ارشاد  روسای  و  سینمایی  امور 
شده  مبذول  فرهنگی  زیرساخت های  ارتقای  به  زیادی  توجه 
دست  این  از  مواردی  و  سالن  پالتو،  راه اندازی  جمله  از  است، 
رشد  شاهد  شده،  انجام  بی شائبه  تالش های  و  پیگیری  با  که 
بخش  یک  این  نظرم  به  که  بودیم.  زمینه  این  در  چشمگیری 
تجهیزاتی  تامین  و  نگهداری  شرایط  مهم تر  بخش  و  بود  قضیه 
مقوله حادی است که بیشتر از فرایند زیرساختی به عنوان روبنا 
نیاز به توجه بیشتر دارد. چرا که همیشه اقتصاد فرهنگ و هنر 
با مشکل روبرو بوده و متاسفانه مسئوالن هم همیشه نگاهی 
و  هنر  مقوله  به  خودشان  سیاسی  اهداف  راستای  در  ابزاری 

هنرمند داشتند.
اما اگر بخواهیم موردی برگردیم و مشخصا به نیازهای حمایتی 
انجمن  در  این که  باشم  داشته  اشاره  دارد  نیاز  انجمن  که 
واسطه  به  هم  گذشته  سال  اسفند  از  برازجان  جوان  سینمای 
متاسفانه  تجهیزاتی  نیازهای  واسطه  به  هم  سینماها  تعطیلی 
اوضاع  سینما  هم  و  انجمن  هم  اکنون  و  بوده  تعطیل  سینما 
ما  خوشبختانه  ندارد.  تعمیراتی  و  تجهیزاتی  لحاظ  به  خوبی 
کاری  پای  و  متعهد  بسیار  هنرمندان  و  عکاسان  فیلمسازان، 
داریم که با دست خالی حداکثر تالش  دارند و بازخورد خوب آن 
آثار تولیدی این عزیزان دیده ایم ولی وقتی هم زیرساخت  را در 
فعالیت ها  و  عملکرد  در  ناخواه  خواه  باشد،  ناقص  روبنا  هم  و 
نیز تاثیر منفی خواهد داشت. در این بین هم فیلمسازان ما و 
هم شهروندان در این قضیه متضرر می شوند. امیدواریم هم از 
سوی فرماندار و هم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نگاه بهتری 

برای برون رفت از این نقیصه اتخاذ شود.
همکاران،  فیلمسازان،  اعضا،  سوی  از  ویژه  حمایتی  نیاز  یک 
با  بحمداهلل  که  داریم  دوستان  دیگر  و  انجمن  اسبق  روسای 
لطف و بزرگواری که تک تک دوستان داشتند چه در گذشته، چه 
را مورد لطف و حمایت قرار دادند. این وسط چیزی  در حال ما 
که این حس خوب را بیش از پیش در پاره ای از مواقع تشدید 
به خصوص پیشکسوتان  این عزیزان  که خود  بود  این  می کرد 
داشتند  انجمن  به  که  هنری  و  اخالقی  تعهد  حس  به  توجه  با 
این  شااهلل  ان  بخورد.  رقم  خوبی  اتفاقات  تا  شدند  پیشقدم 
بزرگواری و حس تعهدی که نسبت به خودشان، شهر و استان 
راهنمایی  هایی  و  راهکارها  راه  به  چشم  و  باشد  ادامه دار  دارند 
اگر کوتاهی  این عزیزان در سال جدید نیز هستیم. و امیدوارم 

در ابراز قدردانی از این عزیزان هست به دیده منت ببخشند.
* برنامه های شما برای آینده چیست؟

برای کمک به پویایی انجمن سینمای جوان برازجان رویدادهای 
عکس  و  فیلم  جشنواره  برگزاری  مثل  گرفتیم  نظر  در  متعددی 
خصوص  به  اخیر  وقت  چند  در  اما  باشد.  باید  انجمن  ذاتی  که 
و  برازجان  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی  اداره  سوی  از 
فرصت  و  انحا  هر  به  که  شدیم  روبرو  مقوله ای  با  نهادها  دیگر 
صورت  به  قبل  از  مواردی  یا  عکس  مسابقات  مناسبتی،  یا 
آسیب شناسانه بخصوص در  روتین برگزار می کنند بدون نگاه 
هم  امر  این  که  برگزاری،  کیف  و  کم  هم  و  کننده  شرکت  تعداد 
به هنر  نگاه هنری شهروندان تقلیل داده و هم نگاه فرمالیته 

را تشدید کرده است.
* شیوع کرونا چه تاثیری بر انجمن داشت؟

قطعا یکی از ویژگی های انجمن نشست ها و دورهمی هایی بود 
یا  می شد  برگزار  فشرده  ورکشاپ های  یا  کارگاه ها  قالب  در  که 
هفته فیلم و عکس که شیوع ویروس کرونا ما را در این حیطه 
محدود کرد به همین خاطر ناچار شدیم تا کالس ها به واسطه 
رعایت پروتکل ها به سالن سینما انتقال بدهیم. گرچه سینما 

هم که به واسطه نیاز تجهیزاتی تعطیل بود.
؟ * حرف آخر

از رسانه جام جم کمال تشکر نمایم بابت این فرصتی  جا دارد 
که در اختیار انجمن سینمای جوان قرار و حسن توجهی که به 
که در سال  از تک تک عزیزانی  دارند. همچنین  مقوله فرهنگ 
گذشته چه در حیطه مدیریت انجمن سینمای جوانان استان 
باالخص  و  شهرستان  و  استان  در  ارشاد  روسای  چه   ، کشور و 
قدردانی  و  تشکر  داشتند  همکاری  انجمن  با  دفتر  فیلمسازان 
بتوانیم  مسئوالن  و  خداوند  از  استعانت  با  است  امید  کنم. 
شهرستان،  سطح  در  عکس  و  فیلم  زمینه  در  درخشانی  آینده 

استان و کشور داشته باشیم. 

ح شد؛ در گفتگوی تفصیلی با رئیس انجمن سینمای جوانان ایران مطر

نوسازی تجهیزات فنی ؛یک ضرورت جدی
پرتاژ ر
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فریــــــادرس ناله درویش تویی  
آرام بخش این دل ریش تویی
طوفان فزاینده مرا غرق نمود 
امام خمینی - رهیادآور راه کشتی خویش، تویی

ح  گزارش عملکرد این انجمن را از بدو تاسیس به این شر
اعالم کرد:

فروردین 13۹7 انجمن دیده بان زیست بوم برازجان فعالیت 
خود را آغاز و نخست هیات مؤسسین را تشکیل و سپس 
عضو گیری را آغاز و جامعه هدف خود را خانواده ها و مدارس 
قرار داد. مبنای کار را فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و ارتقاء 
سبب  آنچه  دادیم.  قرار  شهروندان  زیستی  محیط  سواد 
دست  و  تخریب ها  حجم  کنیم  ورود  عرصه  این  در  تا  شد 
با  بوشهر  استان  و متنوع  بکر  و  زیبا  طبیعت  به  اندازی ها 
تنوع زیستی بسیار ارزشمند که در معرض خطر قرار دارند 
و  صنایع  رویه  بی  افزایش  سوی  دیگر  از  و  سوی  یک  از 
معادن و معدن کاوی ها و چالش ها و مخاطراتی که ناشی 
پیرامونی  جامعه  به  و...  معادن  و  صنایع  این  فعالیت  از 
خود وارد کرده اند و سبب نارضایتی جامعه محلی گشته و اعتراضاتی را در پی داشته که وجود انجمن های 
تخصصی در این حوزه به شدت احساس می شد و همچنین ضمن فرهنگ سازی و اگاهی بخشی به جامعه، 
برای مشکالت و چالش های کالن حوزه محیط زیست و منابع طبیعی بطور جدی مطالبه گری کنیم و بتوانیم 
به عنوان یک پشتوانه مردمی بصورت داوطلبانه در کنار سازمان حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و 
آبخیزداری قرار بگیریم تا بتوانیم بر مخاطرات و معضالت این حوزه چیره گردیم و برای رسیدن به این منظور 

ح زیر تدوین کردیم: اهداف و برنامه هایی را به شر
اهداف انجمن عبارتند از:

الف:کلیات
با توجه به نیازهای امروز جامعه برای نگاهداری بیش از پیش از محیط زیست و همچنین به منظور توجه 
به  آن و در نتیجه حرکت در جهت دستیابی  تأمین سالمت، حفظ، حراست و نگاهداشت اصولی  لزوم  به 
محیطی سالم با رویکرد فعالیت های اجتماعی و تخصصی در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی و فعالیت های 
مشارکتی مرتبط و اثرگذار در حوزه های مذکور با رعایت مسائل زیربنایی و کاربردی، انجمن دیده بان زیست 

بوم تشکیل گردید.
ب: روش اجرای اهداف

1- تالش در راستای رشد و بالندگی فرهنگ محیط زیستی و توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست طبیعی و 
جلوگیری از تخریب طبیعت.

2- ترویج کارهای داوطلبانه در جامعه و هدایت گری و جلب همیاری همگانی در راستای پویایی و سالمت 
محیط زیست.

3- برگزاری و شرکت در کارگاه های آموزشی و فرهنگ سازی و سواد محیط زیستی، همایش ها، جشنواره ها، 
سمینارها و کنگره های علمی و پژوهشی در سطح استانی، ملی و بین المللی.

4- انجام پروژه های پژوهشی بر روی گونه های گیاهی و جانوری بومی مناطق و تالش در راستای احیا و بازآفرینی 
گونه های گیاهی بومی و سازگار با اقلیم هر منطقه.

۵- برگزاری تورهای گردشگری آموزشی و علمی محیط زیستی و شناساندن جاذبه های طبیعی و حیات وحش 
ایران در قالب گردشگری طبیعی و طبیعت گردی.

۶- همکاری با نهادها، سازمان ها و دستگاه های اجرایی، علمی و پژوهشی در راستای ارزیابی و بازنگری و اجرای 
ح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در حوزه فعالیت انجمن. طر

و... حوزه محیط زیست و منابع طبیعی  7- شناسایی و تشویق دانشجویان، پژوهشگران، صاحب نظران 
برای انجام پروژه های پژوهشی در راستای شناسایی ناهنجاری ها، آسیب های مختلف اجتماعی، سالمت و 
محیط زیست و بر هم خوردن تاب آوری طبیعت ناشی از فعالیت صنایع، معادن و کارگاههای پرخطر و... و 

چالش های موجود در این حوزه همراه با ارایه راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود.
۸- مشاوره، طراحی و اجرای فضاهای سبز شهری و پروژه های طبیعت گرایانه و دوستدار محیط زیست.

۹- انتشار مقاالت، پژوهش ها، کتاب و نشریات علمی و پژوهشی و راه اندازی پایگاه خبری در حوزه محیط 
زیست و منابع طبیعی.

10- ارتباط و همکاری با سازمان های غیردولتی بین المللی در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی برای جلب 
کمک ها و مشارکت های بین المللی در راستای تحقق اهداف انجمن.

11- دیده بانی و پایش پیوسته وضعیت محیط زیست پیرامونی در راستای شناسایی کمبودها، نارسایی ها و 
چالش های محیط زیستی که به دلیل هم پوشانی و موازی کاری وظایف نهادها و یا بی توجهی، از دیده ها پنهان 

مانده است به ادارات، دستگاه ها و نهادهای مربوطه.
12- آموزش های محیط زیستی و فرهنگ سازی همگانی به گروهها، اصناف و اقشار مختلف جامعه در راستای 

حفظ، حراست و احیای منابع طبیعی و محیط زیست.
13- انجام فعالیت های اجتماعی و تخصصی در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی و فعالیت های مشارکتی 
با  و...  قرارداد  نامه،  نامه، مشارکت  تفاهم  قالب  در  و منابع طبیعی  اثرگذار در حوزه محیط زیست  و  مرتبط 
ادارت، سازمان ها، نهادها و دستگاه ها و... مانند: سازمان حفاظت از محیط زیست، اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری و مراتع، سازمان آب منطقه ای، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، دانشگاه ها، 
جهاد دانشگاهی، دانش سراها و نهادهای آموزشی دولتی و خصوصی،  شهرداری ها و دهیاری ها، شوراهای 

اسالمی شهرها و روستاها، صنعت و معدن و تجارت و  میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی.
 در همین راستا برنامه های متنوعی را در دستور کار قرار دادیم. پاکسازی طبیعت، نهال کاری، برنامه درختیاری، 
کارگاه های آموزشی، طبیعت گردی مسئوالنه، آموزش و فرهنگ سازی در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی و 

آب از طریق پیام های تصویری و نوشتاری در فضای مجازی و... 
برنامه های پاکسازی طبیعت را در پارک های جنگلی، عرصه های طبیعی، مناطق طبیعی گردشگری و... انجام 
دادیم که 14 برنامه پاکسازی طبیعت داشتیم. در حوزه نهال کاری هم هر ساله در ماههای آبان ماه، آذرماه 
کاری در  برنامه های نهال  کاری می کنیم. در  روز درختکاری، نهال  و  و دیماه و همچنین هفته منابع طبیعی 
(، گز، استبرق و کهور ایرانی و بوته های  عرصه های طبیعی از گونه های بومی سازگار با اقلیم مانند ُکنار)سدر
بیابانی بومی مانند لگجین و هندوانه ابوجهل و در شهرها نیز از گونه های درختچه ای گل دار و درختان بومی 
از  را  شده  کاشته  نهال های  برنامه  این  در  نهادیم.  بنیان  را  درختیاری  می کنیم.برنامه  استفاده  گستر  سایه 
فروردین ماه تا آبان و آذرماه با تانکر بصورت هفته ای یکبار آبیاری می کنیم که ضمن این که تلفات در نهال ها 

نداریم، رشد بسیار مناسب و خوبی هم دارند و طرحی بسیار موفق بوده است.
یکی از برنامه های زیبا و جالب در نهال کاری ها این بود که با دبستان دخترانه مهتاب شهر برازجان، برنامه  
مسئوالن  حضور  با  برنامه  چهار  آموزان،  دانش  تولد  جشن  مناسبت  به  که  بود  کودکان  سبز  بوستان 

شهرستان، مدیر و دبیران مدرسه و خانواده های دانش آموزان برگزار کردیم که برنامه با ورزش صبحگاهی آغاز 
و پس از آن صرف صبحانه سالم و سپس کیک تولد دانش آموزان را رونمایی و جشن ساده ای برگزار می شد 
آموزان پالک گذاری می شدند. پس آن صرف غذای  و در ادامه نهال کاری داشتیم که نهال ها به نام دانش 
بومی محلی و آموزش محیط زیستی و در پایان بازی بومی محلی داشتیم که برنامه بسیار آموزنده و ساد و چند 

وجهی بود و مورد استقبال دیگر مدارس قرار گرفت که بدلیل گسترش کرونا  در سال 13۹۹ برگزار نگردید.  
سه کارگاه آموزشی در حوزه محیط زیست برگزار کردیم و از زمان کرونا تا کنون برکزار نگردید. عالوه بر آن در 
زمینه گردشگری مسئوالنه در زمانی که تقریبا وضعیت شهرستان سفید بود و با رعایت پرتکل های بهداشتی 
اعضای انجمن با مناطق مختلف طبیعی شهرستان که پتانسیل گردشگری و بومگردی را دارد و در راستای 
معرفی منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین رفتار صحیح در طبیعت بیش از 1۵ تور گردشگری یک روزه و 

نیم روزه در مناطق مختلف کوهستانی، تاالب، رودخانه و سایر مناطق طبیعی برگزار و معرفی گردید. 
در این چند سال پیام های روزانه فرهنگ سازی و آگاهی بخشی بصورت نوشتاری و تصویری در قالب پوستر 
و... در فضای مجازی منتشر و باز نشر دادیم.  همچنین در ایام همه گیری کرونا در پنج نوبت به مقدار 2٠٠٠ لیتر 
مواد ضدعفونی سطوح بین رانندگان تاکسی و تاکسی تلفنی ها و اقشار آسیب پذیر و در معرض خطر بیماری 

کرونا، توزیع کردیم.

گزارش عملکرد سه ساله انجمن دیده بان زیست بوم؛

یب یست؛ تالش برای مقابله با تخر دیده بانی از محیط ز

علی رنجبرناهید دهقانیروزبه آموزگارزهرا رزم آزماابراهیم اسماعیل پورخاتون انصاریحامد گرگین

آشامیدنی مردم بوشهر  آب  برای رفع مشکل  اقدامات بسیار خوبی  گذشته  سال 
پروژه های  اجرای  چاه،  احداث  آبرسانی،  شبکه های  توسعه  و  نوسازی  شد.  انجام 
آب شیرین کن از مواردی است که در بهبود وضعیت آب آشامیدنی استان بوشهر 

تاثیرگذار بوده است.
هر سال براساس برنامه و با توجه به توسعه شهرها و روستاها عملیات توسعه 
شد.  خواهد  انجام  اقدام  این  نیز  امسال  و  می شود  انجام  آبرسانی  شبکه های 
سال گذشته ۶0 کیلومتر از شبکه های آبرسانی توسعه یافت و حتی 4۵ کیلومتر از 
شبکه های فرسوده نوسازی شد.امسال نیز همه تالش خود را خواهیم کرد تا مردم 
در تابستان مشکل کمبود آب نداشته باشند و بی دغدغه تابستان را سپری کنند. 
همچنین شهروندان هم باید برای این که مشکالت آب استان به حداقل برسد در 

مدیریت مصرف مشارکت داشته باشند. پارسال برای توسعه شبکه آبرسانی، هزار 
میلیارد ریال اعتبار صرف شد که از مجموع این اعتبارات ۵3 درصد در حوزه شهری 
اعتبار حوزه  از محل  و استانی، 3۶ درصد در حوزه روستایی  اعتبارات ملی  از محل 
 ۵0 درورودی  کنتور  نصب  گذشته  سال  اقدامات  دیگر  یافت.از  تخصیص  استانی 
روستا به منظور توزیع عادالنه آب بوده است. همچنین ۶ هزار سرویس آب تانکری 
سال  شد.در  توزیع  نیز  استان  کم آب  و  بحرانی  نقاط  در  مترمکعب  هزار   ۶0 حجم  با 
جاری نیز دو مخزن پنج هزار مترمکعبی برای شهر خورموج و شنبه مصوب شده که 
آغاز خواهد شد.دو مخزن در بخش  آنها  با تخصیص اعتبارات الزم عملیات اجرایی 
وارد  زمان  کوتاه ترین  در  داریم  انتظار  که  شده  احداث   گذشته  سال های  در  مرکزی 

مدار شوند تا به بهبود وضعیت آب منطقه کمک کنند.

داریوش محبی
مدیرعامل انجمن دیده بان زیست بوم 

عبدالحمید حمزه پور

مدیرعامل شرکت 
آبفای استان بوشهر 

دستیابی به پایداری آب، یک   هدف جدی
آغاز شده است که  بنابر پیش بینی های سازمان جهاد  آبی استان بوشهر در حالی  ع دیم و  برداشت گندم از 107 هزار هکتار مزار
کشاورزی استان بوشهر امسال امیدی به تولید بیشتر  از 77 هزار تن نخواهد بود. میزان برداشت گندم در سال گذشته رقمی حدود 
143هزار تن ثبت کرد .اما در سال ۹۸ مقدار 173 هزار تن گندم توسط کشاورزان تولید شد. بنابراین آمارها نسبت به سال قبل ۵0 
درصد کاهش را در تولید گندم نشان می دهند.از سطح زیر کشت گندم در سال جاری 22هزار هکتار به دلیل کاهش بارندگی سال 

قبل و بروز پدیده خشکسالی  از بین رفت. 
ع گندم استان، ۹2  پیشتر معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان بوشهر گفته بود که امسال از سطح زیر کشت مزار
ع به صورت دیم و 1۵ هزار 4۵0 هکتار به روش آبی کشت شد.عملیات برداشت گندم با فعالیت 3۹0 دستگاه  کمباین  هزار هکتار مزار

در حال انجام است که تا یک ماه دیگر ادامه خواهد داشت. 
در هر هکتار اراضی آبی برداشت 3 تن و در اراضی دیم به صورت متوسط 200 تا 4۵0 کیلوگرم پیش بینی می شود.از سوی دیگر ،13 مرکز 
برای خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در استان بوشهر شامل ۵ مرکز رسمی و ۸ مرکز هم مربوط به تعاون روستایی فعال شده اند.

در این مراکز  هر کیلوگرم گندم معمولی به قیمت  4 هزار تومان  و گندم دورم  4۵00 تومان از کشاورزان خریداری می کنند. 

ع گندم خسارت خشکسالی به مزار

یست بوم اعضای انجمن ز

پرتاژ ر


