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دومین  برای  بوشهر  استان  اجتماعی  تامین  کارکنان 
سال متوالی با کمک 90 میلیون ریالی در پویش ملی 

بخشش ایرانیان مشارکت کردند.
اجتماعی  تامین  اداره کل    به گزارش روابط عمومی 
استان  اجتماعی  تامین  کل  مدیر  بوشهر؛  استان 
گفت: بدون تردید همدلی، الزمه هر جامعه انسانی 
با توجه به شرایط پیش آمده در  است که می طلبد 
پی شیوع کرونا در کشور، مردم به یکدیگر و بویژه 
به نیازمندان کمک کنند تا همدلی و همبستگی پر 

رنگ تر از گذشته نمود پیدا کند.
مومنانه  کمک  پویش  افزود:  شیرکوند  عبداهلل 
اقدامی جهادی و خیرخواهانه از سوی مردم و برای 
راستای  در  و  مسیر  این  در  باید  که  است  مردم 
به  کمک  برای  رهبری  معظم  مقام  منویات  به  لبیک 
خانواده هایی که در پی بیماری منحوس کرونا آسیب 

دیده اند، کمک کرد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به آسیبی که به 
معیشت خانواده ها وارد شده و همچنین قرار داشتن 
در ماه مبارک رمضان، ضرورت دارد تا افراد توانمند 

جامعه با لبیک گویی به فرمان مقام معظم رهبری به 
یاری نیازمندان بشتابند.

و  یک  شعب  و  کل  اداره  کارکنان  افزود:  شیرکوند 
دو تامین اجتماعی استان در قالب پویش »بخشش 
ایرانیان« در ماه ضیافت الهی با هدف گره گشایی از 
ع(  علی)  امام  قالب ستاد  در  و  نیازمندان  مشکالت 
90 میلیون ریال به کمیته امداد استان کمک کردند.

بر  تاکید  با  بوشهر  استان  اجتماعی  تامین  کل  مدیر 
و  نیازمندان  اطعام  طرح  در  کارکنان  همه  مشارکت 
صدقه به شکرانه سالمت گفت: به منظور بهره گیری 
از روش های غیرحضوری و الکترونیکی با شماره گیری 
 8877 سرشماره  به   1 عدد  ارسال  و   *8877*1#
  emdad.ir سامانه پیامکی ( یا مراجعه به  پورتال (
اقدام نمایند تا توفیق مساعدت به نیازمندان جامعه 
فراهم  باریتعالی  حضرت  رضایت  کسب  و  اسالمی 
گردد.  در سال گذشته نیز کارکنان تامین اجتماعی 
استان به همراه کارکنان شعبه 2 بوشهر 70 بسته 
حمایتی غذایی را در ماه مبارک رمضان تهیه و تحویل 

کمیته امداد استان بوشهر نمودند.

مشارکت در
 »پویش ملی

 بخشش ایرانیان«

 شاعر دوبیتی ها 
 در خیابان های 

بوشــهر
احداث درمانگاه تامین 

اجتماعی در دلوار
شبکه استانی، روی 
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مدیر کل صدا وسیمای بوشهر:مدیر درمان تامین اجتماعی بوشهر:

جامعه نیاز به همدلی دارد

معاون جهاد کشاورزی 
بوشهرخبر داد؛

کاهش 30 درصدی 
برداشت گندم در سال 99

 عضو شورای شهر برازجان:

نســرین مرادی - جام جم بوشــهر:  ویروس کرونا سرزده از راه رسید و تمام دنیا را درگیر خودش کرد. این روزها 
شــرایط زندگی و انجام کارهای روزمره برای همه ســخت شــده، ولی در این میان اقشــار ضعیف و گروه های 

آسیب پذیر جامعه بسیار در مضیقه اند.
 در اغلب کشــورهای دنیا افراد برجســته و شــخصیت های مهم و محبوب مردم، پیشقدم شده و با حمایت های 

مالی خود، باری هر چند کوچک از دوش مردم محروم و ضعیف برداشــته اند. 
در کشــور ما هم گرچه این کمک ها کم و بیش آشــکارا یا در خفا انجام  شــده اما انتظارها از افراد شاخص جامعه 

در روزهای کرونایی بیشــتر بوده و نیاز جامعه به همدردی معنوی و مادی این افراد بیشــتر احساس می شد. 

زیان 88 میلیارد ی 
کرونا به گردشگری 
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فرج اله کمالی؛ شاعر دشتستان درگذشت
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ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 

بوشهر

ــی، شــاعر محلــی ســرای دشتســتانی پــس از  فــرج اهلل کمال
تحمــل یــک دوره بیمــاری در ســن ۷۱ ســالگی درگذشــت.

ایــن شــاعر و محلــی ســرای دشتســتانی بــا ســرودن اشــعاری 
تاثیــر گــذار بــا زمینــه اجتماعــی و بــا گویــش محلــی نقــش 

ــور ایــن خطــه از  ــاء فرهنــگ بومــی و فولکل بســزایی در احی
جنــوب ایفــا کــرد. مراســم وداع و خاکســپاری ایــن فرهیختــه 
ــی از  ــل عظیم ــور خی ــا حض ــت  ب ــنبه2۱ اردیبهش روز یکش
آرامســتان  در  برازجانــی  شــهروندان  و  فرهنگ دوســتان 

برازجــان برگــزار شــد.   
مجموعــه اشــعار ایــن شــاعر فقیــد در کتاب هایــی بــا 
ــر  ــارگان« منتش ــه بیچ ــک نال ــتونی« و »ولی ــوان »دشتس عن

ــت.  ــده اس ش
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خبرخبر
کشــــاورزی  جهــــاد  معــــاون 

بوشـهرخبرداد؛
کاهــش 30 درصــدی برداشــت 

گنــدم در ســال 99

معاون بهبود تولیدات گیاهی  جهاد کشاورزی 
امسال   که  این  به  اشاره  با  بوشهر  استان 
برداشت گندم در استان بوشهر از ۱5فروردین 
داشت  خواهد  ادامه  خرداد  نیمه  تا  و  شروع 
گفت: تولید گندم حدود ۱۱0هزار تن  پیش 
بینی می شود بر اساس پایش صورت گرفته 
پیش بینی می کنیم تولید جو در سال جاری 

حدود ۱3هزار تن باشد. 
در حال حاضر 580 دستگاه کار برداشت گندم 

در استان بوشهر را انجام می دهند.
از آغاز زمان برداشت گندم در استان بوشهر  
از مزارع  از 90 هزار تن گندم  بیش  تاکنون 
برداشت و تحویل انبارهای ذخیره شده است.

 ۷00 و  کرد:۱۱0هزار  اضافه  عمرانی  خسرو 
در  بوشهر  استان  زراعی  اراضی  از  هکتار 
رفته  جو  و  گندم  کشت  زیر  گذشته  سال 
میزان،۱5هزار و 200هکتار  این  از  است که 
گندم به صورت دیم و 85 هزار هکتار گندم 
همچنین  است.  شده  کشت  آبی  صورت  به 
۱0هزار و پانصد هکتار سطح زیر کشت جو 
این که میزان  بیان  با  برآورد شده است.وی 
تولید گندم نسبت به سال زراعی گذشته بین 
ادامه  داشت  خواهد  کاهش  25تا30درصد 
درصد  تا 20   ۱0 از  بینی می شود  پیش  داد: 
نسبت به سال قبل افزایش تولید جو داشته 
باشیم. این در حالی است که گندم مورد نیاز 
استان ساالنه رقمی حدود۱20هزار تن برآورد 

می شود.

شهردار برازجان: 
ــان   ــاده روی  خیاب ــازی پی نوس

ــت«  ــهید آی »ش

نقش  استاندارد  پیاده روهای  از  برخورداری شهرها 
مهمی در ارتقای کیفیت آمد و شد در معابر شهری، 
افزایش ایمنی ترددها و به تبع آن زیست پذیر بودن 
آن دارد. این موضوع را شهردار برازجان می گوید که 
در سالهای گذشته بر ساخت پیاده روهای باکیفیت 
و نهضت آسفالت معابر در کنار پروژه های دیگراجرا 

کرده یا در سال جاری در دست اقدام دارد.
محمد حسن محمدی در این باره اضافه کرد: خیابان 
شهید آیت به عنوان مسیر اتصال دو خیابان پرتردد 
مولوی و سازمانی با پیک تردد شهروندان و ترافیک 
بخصوص در ایام سال تحصیلی به دلیل قرار گرفتن 
به  روبروست.  مدارس  و  آموزشگاه ها  از  تعدادی 
همین دلیل و با مطالعات صورت گرفته برنامه ریزی 
برای اجرای پیاده روسازی این خیابان در اواخر سال 
گذشته صورت گرفت و در روزهای اخیر عملیات 
اجرایی نوسازی و اصالح پیاده روی خیابان شهید 
آیت نیز توسط شهرداری برازجان در دستور کار قرار 
گرفت. وی ادامه داد: پیاده رو سازی این خیابان در 
مسیر رفت و برگشت به عرض 4 متر شامل ۱0هزار 
مترمربع سنگفرش می شود. محمدی با اشاره به این 
که در 6ماهه دوم سال98 در مجموع 26هزار متر 
مربع پیاده روسازی در 8 خیابان شهر برازجان اجرا 
شد افزود: اجرای پیاده روی خیابان از میدان کوهنورد 
تا انتهای محدوده قانونی شهر )بلوار شهدای لرده(، 
اجرای  فارسی،  سلمان  خیابان  روی  پیاده  اجرای 
پیاده روی شهرک شهید بهشتی، اجرای پیاده روی 
تکمیل خیابان خضر، اجرای پیاده رو خیابان شهید 
دانشگر، اجرای پیاده رو خیابان شریعتی حد جنوب،  
و اجرای پیاده روی خیابان شریعتی حد شمال، از 

مهم ترین این پروژه ها بودند.

معاون گردشگری استان خبر داد:

زیان 88 میلیارد ی کرونا به گردشگری بوشـهر

سایر  با  مقایسه  در  بوشهر  استان  در  گردشگری  صنعت 
و  خاص  هوای  و  آب  دلیل  به  گردشگرپذیر  استان های 
منحصر به فردش  در طول سال بهره چندانی از حضور 
گسترده گردشگران و مسافران نمی برد و تقریبا همه صاحبان 
کسب و کارهای گردشگرپذیر ۱۱ماه را به امید فرا رسیدن 
اسفند و فروردین روزشماری می کنند تا با حضور گردشگران 
و مسافران نوروزی اوضاع اقتصادی خود را سر و سامانی 
دهند، اما شیوع یکباره و ناگهانی کرونا زودتر و بیشتر از سایر 
صنوف، بخش گردشگری در استان بوشهر را تحت تاثیر 
قرار داد. آنگونه که مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان بوشهر اعالم می کند تبعات شیوع 
کرونا تاکنون بیش از 88 میلیارد تومان به این بخش آسیب 
و ضرر رسانده است. این در حالی است که بیکاری حدود  
۷22 نیروی شاغل در بخش هتلداری و شرکت های خدمات 
گردشگری روی دیگر سکه کرونا در استان است  که در 
صورت ادامه دار شدن این وضعیت، بهار را به فصل سیاه 

گردشگری برای شاغالن این صنعت تبدیل خواهد کرد.
* زیان مضاعف گردشگری بوشهر

سکینه ساالری معاون گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل 
میراث فرهنگی استان بوشهر با اشاره به زیان 88 میلیارد 
تومانی وارد شده به تاسیسات گردشگری استان بوشهر در 
پی شیوع جهانی کرونا به جام جم بوشهر می گوید: تاسیسات 
مانند سایر صنوف متضرر  استان بوشهر هم  گردشگری 
شده از بیماری کرونا در ماه های اسفند 98 و فروردین99 
صورت  ارزیابی های  اساس  بر  گرفتند.  قرار  تاثیر  تحت 
گرفته هتل، هتل آپارتمان، مهمان پذیرها، رستوران های 

سنتی و بین راهی و همچنین مجتمع های گردشگری به 
میزان تقریبی۷4 میلیارد تومان ضرر و زیان دیده اند، این 
در حالی است که دفاتر و شرکت های خدمات مسافرتی و 
مراکز آموزشی 8 میلیارد و450 میلیون تومان  و کارگاه های 
صنایع دستی 6 میلیارد و۱90 میلیون تومان از این موضوع 
سامانه  می کند:  اضافه  ساالری  سکینه  شده اند.  متضرر 
الکترونیکی برای ثبت آسیب های وارده به استان ها از سوی 
وزارت میراث فرهنگی راه اندازی شده است که با ثبت نام 
و درج اطالعات  وارده تمام بهره برداران و مالکان تاسیسات 
گردشگری در این سامانه میزان آسیب وارده محاسبه خواهد 
و  از سفر  و فصلی حاصله  موقت  اگر مشاغل  البته  شد. 
مسافرت که در طول این ایام ایجاد می شود مانند راهنمایان 
محلی گردشگران، رستوران های موقت، خانه مسافر و غیره 
در نظر گرفته شود قطعا با احتساب این موارد میزان قطعی  
ضررها به مراتب بیشتر خواهد شد.وی با اشاره به فعالیت 48  
اقامتگاه بومگردی در استان می افزاید: تنها به فاصله 2 ماه 
مانده تا نوروز ۱8 اقامتگاه به امید فعالیت و سرویس دهی 
رسید.  بهره برداری  به  و  شد  افتتاح  نوروزی  مسافران  به 
تمام این واحدها برای تکمیل و بهره برداری از تسهیالت 
بانک ها استفاده کرده اند و در بهار گردشگری انتظار داشتند با 
برخورداری از استقبال گردشگران نوروزی بتوانند بخشی از 
دیون خود به بانک ها را جبران نمایند. حجم سرمایه گذاری 

در این ۱8 اقامتگاه های بومگردی ۱3میلیارد و 685 میلیون 
تومان بوده است که از این مقدار  5 میلیارد و  4۷4 میلیون 
تومان آورده صاحبان اقامتگاه ها و 8 میلیارد و 200 میلیون 
تومان به صورت تسهیالت به  بهره برداران این اقامتگاه ها 
داده  شده است.معاون گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل 
میراث فرهنگی استان بوشهر با بیان این که اشتغال ۷22 نفر 
در تاسیسات گردشگری در معرض تهدید و بیکار شدن قرار 
دارد ادامه می دهد: با هماهنگی صورت گرفته و به صورت 
همزمان با سراسر کشور بسته های حمایتی شامل امهال3 
ماهه مالیات درآمد ارزش افزوده، امهال حق32 درصدی 
بیمه حق کارفرمایی کارکنان شاغل، تعویق پرداخت قبوض 
حامل های انرژی به مدت 3ماه، امکان استفاده واحدها و 
فعاالن از اوراق تضمینی سرمایه در گردش گواهی اعتبار 
مواد )گام( و استفاده از تسهیالت وام با نرخ ۱2درصد در 

اختیار صاحبان تاسیسات گردشگری قرار گرفته است.
* جبران آسیب های ناشی از کرونا 

فرهنگی،  میراث  مدیرکل  ارسطوزاده  حسین  محمد 
به  اشاره  با  بوشهر  استان  دستی  صنایع  و  گردشگری 
بر  می گوید:  گردشگری  جامعه   به  شده  وارد  خسارت 
اساس ارزیابی انجام شده 86 میلیارد و635 میلیون تومان  
به جامعه گردشگری استان بوشهر ضرر و زیان وارد شده 
است.محمدحسین ارسطوزاده با بیان این که بر هیچکس 

پوشیده نیست که صنعت گردشگری تحت تاثیر ویروس 
با  با همدلی و  باید  این مهم  قرار گرفته است که  کرونا 
تمام توان در شرایط موجود و با کمترین هدررفت زمان در 
پساکرونا خسارت ها را جبران کنیم می افزاید: این همدلی 
مشارکت  با  خسارت ها  جبران  جهت  در  افزایی  هم  و 
انجمن ها و تشکل های حرفه ای استان میسر خواهد شد، 
زیرا اعتقاد داریم که انجمن ها می توانند در کنار هم و در 
کنار ما کمک شایانی به صنعت گردشگری استان داشته 
باشند.وی با اشاره به مصوبات جدید وزارت میراث فرهنگی 
برای رعایت پروتکل های بهداشتی اضافه می کند: قبل از هر 
گونه اقدام عملیاتی در خصوص فعالیت صنایع گردشگری 
استان نیازمند بررسی و تبادل نظر با تشکل ها و انجمن های 
حرفه ای این گروه ها و همچنین تابع پروتکل های بهداشتی 
ابالغ شده از سوی وزارت خواهیم بود. در تدوین برنامه های 
پساکرونا به وجود صنعتگران حوزه گردشگری نیازمندیم تا 
با مشارکت همگانی و برنامه ریزی دقیق روند توسعه و 
رشد این صنعت را در استان با جدیت به سرانجام برسانیم.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید 
می کند: استمهال پرداخت اقساط وام ها و تسهیالت اعطایی، 
بیکاری،  بیمه  پرداخت  و  اجتماعی  تامین  بیمه  به  توجه 
معافیت مالیاتی برای پروژه های گردشگری و پرداخت وام 
کم بهره به حوزه گردشگری و فعاالن صنایع دستی ازجمله 
تأسیسات  به  ویروس  کرونا  خسارت  جبران  راهکارهای 
گردشگری و صنایع دستی است که به دنبال محقق شدن 

این بسته حمایتی هستیم. 

محمد رضا برازجانی - جام جم بوشهر

لبنیات سنتی شیرآوران

از تولید به مصرف

باغ زهرا ، سه راه بازرگانی  09151026769

ماست موسیر، ماست کنگر، سرشیر، خامه، پنیر 
لیقوان، کره، روغن حیوانی، دوغ سنتی و ...

محمدحسین ارسطوزاده - مدیر کل میراث فرهنگیسکینه ساالری - معاون گردشگری



3شبکه استانی، روی خط کرونا تولید برنامه های صدا و سیمای مرکز بوشهر در موضوع کرونا از مرز 50 
هزار دقیقه گذشت.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز بوشهر در جلسه ستاد استانی مقابله با ویروس 
کرونا گفت: از زمان اعالم شیوع کرونا در استان بوشهر صدا و سیمای 

مرکز بوشهر در دو ماه بیش از50 هزار دقیقه برنامه رادیویی، تلویزیونی، 
خبری و فضای مجازی در گستره استانی، ملی و فراملی تولید و پخش 
کرده است.»سید حسین ناظر« افزود: از این میزان برنامه 26هزار دقیقه در 
رادیو و رادیو نما، ۱8هزار دقیقه در تلویزیون و سامانه زیرنویس،6 هزاردقیقه 

در خبر و فضای مجازی تولید و پخش شده است.وی اضافه کرد: ویژه 
برنامه های رادیویی و تلویزیونی با نام »ساعت سالمت« روزانه هر کدام به 
مدت حدود 45 دقیقه پخش و مردم با آگاهی از فعالیت های کادر بهداشت 
با روشهای پیشگیری و مقابله آشنا می شوند.ناظر تاکید کرد: حضور فعال در 

شبکه های سراسری و ارتباط زنده خبری، حضور در 30 جلسه استانی مقابله 
با کرونا، تشکیل 8 جلسه طرح و برنامه و پخش زنده ویژه برنامه تحویل سال 
برای نشان دادن فعالیت های جهادگونه کادر بهداشت و درمان از بیمارستان 

شهدای خلیج فارس از دیگر برنامه های این مرکز بوده است.

یادداشتخبر

ضمیمه رایگان 
روزنامه در استان 

بوشهر

مهارت آموزی؛ کلید رفع بیکاری

در راستای سیاست مهم توسعه مهارت آموزی 
در استان بوشهر، طرح "هر جوان یک مهارت" 

در استان بوشهر در دست اجرا قرار دارد.
عنوان  به  مهارتی  آموزش های  از  امروزه   
نام  دانشگاه   و  صنعت  بین  مفقوده  حلقه 
دانشگاه ها  در  مهم  این  تحقق  می شود.  برده 
مستلزم توسعه مهارت آموزی و توجه ویژه به 
گرایی  مدرک  جایی  در  است.اگر  دانشجویان 
باشد دیگر جایی برای مهارت  آموزی نمی ماند 
فرهنگ  کنند  تالش  باید  مسئولین  همه  .لذا 
و  شود  گرایی  مدرک  جایگزین  مهارت آموزی 
زمینه  در  بزرگ  تحولی  قطعا  شود  چنین  اگر 
اشتغال کشور و به طبع آن در استان ها ایجاد 
بیکاری  رفع  به  امیدوار  می توانیم  و  می شود 
باشیم. در اداره کل فنی وحرفه ای بوشهر برای 
قرار گرفتن ظرفیت ها و هدفمند  کنار هم  در 
توسعه  سند  مهارتی  آموزش های  کردن 
مهارت آموزی در استان بوشهر تدوین شده که 
در اولین شوراي مهارت سال جاري به تصویب 

خواهد رسید.
برای  ای  حرفه  و  فنی  آموزش های  توسعه 
نفر در بخش  مهارت آموزی ساالنه 2۷ هزار 
به  نفر در بخش خصوصی  دولتی و 20 هزار 
آینده  سال   5 برای  استان  موقعیت  فراخور 

تدوین شده است.
نظر  در  را  استان  اشتغال  نیاز  تمام  سند  این 
گرفته و ساالنه اجرای ۱300 دوره مهارتی در 
آن برنامه ریزی شده است. نقش آفرینی مربیان 
و  توسعه  در  حرفه ای  و  فني  آموزش  مجرب 
قابل  تضمین  جامعه  در  مهارت آموزي  ترویج 
اتکا برای موفقیت اجرای این طرح  خواهد بود.

عبدالمجید دراهکی- مدیر کل آموزش 
فني و حرفه ای استان بوشهر

 دو شنبه 22  اردیبهشت 1399   شماره 5657

نسرین مرادی - جام جم بوشهر: ویروس کرونا 
سرزده از راه رسید و تمام دنیا را درگیر خودش کرد. این 
روزها شرایط زندگی و انجام کارهای روزمره برای همه 
سخت شده، ولی در این میان اقشار ضعیف و گروه های 
آسیب پذیر جامعه بسیار در مضیقه اند. در اغلب کشورهای 
دنیا افراد برجسته و شخصیت های مهم و محبوب مردم، 
پیشقدم شده و با حمایت های مالی خود، باری هر چند 
کوچک از دوش مردم محروم و ضعیف برداشته اند. در 
کشور ما هم گرچه این کمک ها کم و بیش آشکارا یا 
در خفا انجام  شده اما انتظارها از افراد شاخص جامعه در 
روزهای کرونایی بیشتر بوده و نیاز جامعه به همدردی 

معنوی و مادی این افراد بیشتر احساس می شد. 
تا اینکه »سیده خدیجه حسینی«؛ عضو شورای شهر 
شبکه های  در  تحسین برانگیز  اقدامی  در  برازجان، 
اجتماعی خود ، شهروندان را به پیوستن به این خیزش 
و کمک به خانوارهای بی بضاعت و مستضعف دعوت 

کرد.
»حسینی« با تولید پیام های مجازی با محتوای معرفی 
نیازهای حداقلی این خانواده ها و گزارش نحوه مصرف 
کمک های جمع آوری شده در این امر خداپسندانه و 
خیرخواهانه پیشقدم شده است و این فعالیت مستمر 
برازجان  این عضو شورای شهر  دارد.  ادامه  همچنان 
از همه هم استانی ها خواست تا جایی که از دستشان 
برمی آید مخارج خانواده های مستضعف را تقبل کنند. 
این  در  مردم  به  کمک  برای  خوبی  بسیار  ایده  این 

روزهای کرونایی است. 
به این بهانه سراغ وی رفتیم تا درباره این پویش و نحوه 
اجرای آن و همچنین میزان استقبال مردم بیشتر برایمان 

بگوید.
 کمی از پویش کمک به محرومان که مورد 
استقبال قرار گرفت برایمان بگویید، چطور 
این موضوع به ذهن شما رسید و این پویش 

را راه انداختید؟
ابتدا باید اشاره ای داشته باشم به این موضوع که درس 

حسینی  باقر  سید  حاج  مرحوم  پدرم،  مکتب  آموخته 
هستم، مرحوم پدر در دستگیری محرومان زبانزد بودند 
و این خصوصیت را به فرزندانشان هم منتقل کردند، 
شورای  مختص  تنها  من  فعالیت های  هم  جهتی  از 
شهر برازجان نمی شود، من در مجمع رهروان امر به 
معروف و نهی از منکر نیز مسئولیت بخش خواهران 
حوزه دشتستان را برعهده دارم که از قبل از ماجرای 
کرونا به همراه تعدادی از مسئولین و خیرین فعالیت های 
متعددی داشتیم اما این بار قبل از عید نوروز و بعد از 
اینکه شورای شهر برازجان بودجه برگزاری نکوداشت 
روز برازجان را به خرید الکل و اقالم بهداشتی اختصاص 
داد و در بین نیازمندان تقسیم شد، فعالیت ما علنی شد و 
با آغاز تعطیلی ها، از اقشار مختلف مردم مراجعه کنندگانی 
داشتیم که هم برای تامین ماسک و الکل خود و هم 
مایحتاج ضروری زندگی نیازمند مساعدت بودند و این 

درخواست ها روز به روز اضافه تر می شدند.
 کمک های جمع آوری شده فقط مواد غذایی 

بود؟
در گام اول با کمیاب شدن الکل، در حد توان الکل تهیه و 
توزیع کردیم و در گام دوم بسته های غذایی تهیه و توزیع 
کردیم و در گام سوم و با افزایش دمای هوا لوازم خانگی 
نیازمندان را با کمک مردم تهیه و اهدا کردیم و در گام 
آخر با شناسایی و مراجعه افرادی که منبع درآمدشان از 

بین رفته بود یا مشکل سرپناه داشتند، به حل این دو 
مورد پرداختیم و فعالیت ما همچنان ادامه دارد.

بضاعت  بی  خانواده های  شناسایی  نحوه   
چطور صورت می گیرد؟

ما از قبل لیستی داشتیم که این بار تعدادی را هم از 
خانم سالمت که مسئول مجموعه حمایت از کودکان 
کار هستند گرفتیم و با کمک کمیته امداد، بهزیستی 
و بخش اشتغال آبشار عاطفه ها شناسایی کردیم و در 
حال تشکیل جمع خیرین و شناسایی بیشتر کودکان 
کار، معلولین و سایر نیازمندان هستیم، ولی جامعه هدف 
خانواده  سرپرست  خودشان  که  هستند  خانم هایی  ما 

می باشند.
 میزان خاصی برای کمک ها مشخص است؟

گروه ما در دو بخش نقدی و غیرنقدی فعالیت داشته 
توانستیم  نقدی  کمک  ریال  میلیون   200 حدود  که 
انجام دهیم، نزدیک به ۷0  جمع آوری و نهایتا خرید 
میلیون ریال مواد ضدعفونی کننده تهیه و اهدا کردیم 
و بقیه موارد به صورت غیرنقدی بوده که اعتبارسنجی 
نکردیم. )مواد غذایی – کولر – فرش - پنکه - یخچال 

و...(
 آیا طرح شما ادامه دارد؟

بله مانند گذشته ادامه دارد اما در این ایام که وارد ماه 
مبارک رمضان شده ایم، دوباره در تالش هستیم که 
طرح 400 نفره ای را با کمک خیرین انجام دهیم که در 
حال بررسی اولیه هستیم و الزم به ذکر است که همیشه 
صفحه  در  مصور  صورت  به  را  عملکردمان  گزارش 
شخصی ام منتشر می کنم و گاهی هم نیازمندی های 
رفع  باعث  شکر  را  خدا  که  می کنم  اعالم  را  خاص 

مشکالت بعضی از نیازمندان شده است.
 در ایام قرنطینه و ماندن در خانه مشغول چه 

کاری بوده اید؟
واقعیت این است که در ایام قرنطینه حجم کاری و 
درخواست ها از ما بسیار زیاد شد و نتوانستیم در خانه 
بمانیم اما با رعایت نکات بهداشتی جلسه با مسئولین، 
جلسه با خیرین، تهیه و جمع آوری اهدایی ها، پخش 
و  استان  ورودی  به  زدن  سر  غذایی،  بسته های 
ورودی های شهر برازجان، شناسایی نیازمندان جهت به 
کارگیری در حوزه صنایع دستی، خدمات پرستاری و... 
را انجام دادیم. با توجه به شرایط خانواده از حداقل یک 
میلیون و نیم تا 4 میلیون تومان به حساب خانواده ها 
واریز می شود تا بتوانند تا پایان فصل بهار زندگی شان 

را سپری کنند

ــن   عضو شورای شهر برازجان: ــگاه تامی ــداث درمان اح
اجتماعــی در دلــوار

مدیر درمان تامین اجتماعی استان بوشهر در آیین 
عملکرد  به  اشاره  با  دلوار  درمانگاه  زنی  کلنگ 
توسعه ای و عمرانی مدیریت درمان تامین اجتماعی 
استان بوشهر گفت: 6 پروژه  درمانگاه در حال ساخت 
درمانگاه  پروژه  که  داریم  استان  در  شده  اتمام  و 
شهرستان دیر به اتمام رسیده و آماده افتتاح می باشد 
با  برازجان  و  پروژه شهرستان جم، خورموج  و 3 
پیشرفت 65 درصدی در حال ساخت هستند.  پروژه 
درمانگاه شهرستان دیلم در مرحله انتخاب پیمانکار 
و شهرستان دلوار نیز کلنگ زنی شد.زهرا نویدی 
فرد افزود: بیمارستان مهر برازجان از 42 تخت به 
64 تخت، بیمارستان عسلویه از 32 تخت به 64 
از  نیز  بوشهر  فارسی  سلمان  بیمارستان  و  تخت 
یافت. افزایش خواهد  به 300 تخت   200 تخت 

وی اضافه کرد: طرح های امداد بک برای تدوین 
راهبرد در مقابل کرونا ویروس و نسیم ۱9 برای 
ارائه داروهای بیماران مزمن درب منزل به صورت 
بوشهر  استان  درمان  مدیریت  اقدامات  از  رایگان 
در  کیفیت  شاخص های  ارتقاء  همچنین  است. 
ایزو و 5S  و  استانداردهای  مراکز درمانی شامل 
طراحی و تدوین الگوی بیمارستان شاد و همچنین 
بیمارستان مهربان از دیگر طرح های مدیریتی انجام 
شده است.مدیر درمان تامین اجتماعی استان بوشهر 
گفت: پرداخت و تسویه حساب کامل مطالبات و 
درمانی  مراکز  و  بیمارستان ها  صورتحساب های 
دانشگاهی از کارهای بزرگی بود که با همت مدیر 
عامل سازمان تامین اجتماعی صورت پذیرفت و 
در استان نیز تسویه حساب کامل با مراکز درمانی 
دانشگاهی انجام شد.درمانگاه تامین اجتماعی دلوار 
با 350 میلیارد ریال اعتبار و با زیربنای 2 هزار و ۱35 

مترمربع احداث می شود.

جامعه نیاز به همــدلی دارد
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  صاحب امتیاز :           
  سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  

 تحریریه شهرستانها:            021-44233511

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

 دورنگار :34230730- 077      077-34232529

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

دشتستون فرق سرم تانک پام سیت بیقرارآویده بلکم بیشتر
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خبرخبر
جرایـم  کاهـش  بـرای  تـاش 

فرهنگـی   میـراث  علیـه 

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی بوشهر در 
دیدار با رییس پلیس فتای استان بوشهر با اشاره 
حوزه  در  ضروری  نیازهای  از  یکی  که   این  به 
عمومی  سازی  آگاه  فرهنگی  میراث  از  حفاظت 
این  در  آموزشی  کالس های  برگزاری  و  است 
خصوص برای خانواده ها ضروری می باشد گفت: 
ما آمادگی داریم که از ظرفیت خود برای توزیع 
راستای  در  محتوا  تولید  و  آموزشی  بسته های 
کنیم  آثار تالش  برای حفظ  مردم  همراه سازی 
تا با همکاری یکدیگر شاهد کاهش جرایم در این 

مسیر باشیم.
رصد  کرد:  تصریح  حقانی  عبدالحمید  سرهنگ 
مستمر فضای مجازی یکی از مولفه های کمک 
کننده برای کاهش جرایم علیه میراث فرهنگی 
در فضای مجازی است که برخی افراد سودجو با 
اغفال مردم نسبت به خرید و فروش اشیاء تاریخی 

یا گنج یاب و فلزیاب اقدام می کنند.
در این دیدار رئیس پلیس فتای استان بوشهر با 
مهم  موضوع  به  دادن  اهمیت  از  خرسندی  ابراز 
ظرفیت فضای مجازی و استفاده مجرمانه از این 
فضا در حوزه میراث فرهنگی گفت: تالش ما در 
پلیس فتای استان کاهش جرایم و کوتاه کردن 
و  مبحث جرایم سایبری  در  افراد سودجو  دست 
فضای مجازی است و هر فعل یا ترک فعلی که 
مصادیق مجرمانه داشته باشد برای ما مهم بوده و 
رصد می شود.سرهنگ مهدی قاسمی خاطر نشان 
کرد: ما با تمام توان در کنار شما هستیم و ارسال 
بازخورد نتایج بررسی و پیگیری کارها این امکان 
با رفع کاستی ها، به خروجی  را به ما می دهد تا 
میراث  حوزه  با  ارتباط  در  جرایم  کاهش  و  بهتر 

فرهنگی برسیم.

 راه انــدازی مــوزه ســنگ 
در  دشتستان 

کاخ های  فرهنگی  میراث  پایگاه  مدیر 
اندازی  راه  از  دشتستان  شهرستان  هخامنشی 
موزه سنگ دشتستان در آینده نزدیک خبر داد.

سنگ های  قطعه  افزود:  زاده  ذکاوت  یداهلل 
ضبط  و  کشف  قبال  که  که  تاریخی  منقول 
شده بود، جمع آوری شده و در حال پاکسازی 
این آثار هستیم و بزودی در موزه ای با عنوان 
گذاشته  نمایش  به  دشتستان«  سنگ  »موزه 

می شوند.
 وی اضافه کرد: نزدیک به 40 قطعه سنگ 
از  بخش هایی  آتشدان،  پایه  چون  تاریخی 
پایه ستون، سنگ قبر، سنگ زیرین و زبرین 
آسیاب از دوران هخامنشی و اسالمی در این 
بازدید  تا در کنار  موزه ساماندهی خواهد شد 
عالقمندان از این آثار تاریخی، از فرسایش و 

تخریب آنها نیز جلو گیری شود.
کاخ های  فرهنگی  میراث  پایگاه  مدیر 
موزه  این  کرد:  تصریح  دشتستان  هخامنشی 
در محل کاروانسرای مشیر الملک برازجان راه 
اندازی می شود و در حال حاضر مراحل آماده 
چیدمان  برای  آنها  جایگذاری  و  آثار  سازی 

موزه در حال انجام است.
دشتستان  شهرستان  کرد:  تاکید  زاده  ذکاوت 
با توجه  بزرگترین شهرستان استان است که 
به گستردگی آثار شهرستان باید برای حفاظت 
بهتر، این آثار جمع آوری می شد تا به صورت 

متمرکز حراست و نگهداری شوند.

این روزها چشم رهگذران و عابرانی که 
)ره(  خمینی  امام  میدان  شرقی  ضلع  از 
به  بوشهر عبور می کنند به مردی کاله 
سر که کاپشن چرمی مشکی رنگ به تن 
دارد خواهد افتاد که تعدادی کتاب را روی 
استندی فلزی در معرض دید شهروندان 
و عالقمندان به کتاب و کتابخوانی قرار 
خیابانی،  کتابفروش  این  است.  داده 
فروشگاه  از  بعد  کمی  فاصله  به  هرروز 
مرکزی محصوالت و صنایع دستی اداره 

میراث فرهنگی بوشهر بساط می کند تا 
به  را  خود  شعر  دفترهای  و  کتابها  هم 
کتاب  خرید  به  متقاعد  و  معرفی  مردم 
صندلی  روی  که  را  اوقاتی  هم  و  کند 
به  می پردازد  استراحت  به  کوچکش 

سرودن اشعار دوبیتی خود ادامه بدهد.
روزها  این  معمول  رسم  به  هم  عابران 
که هرجا بساطی برپا می شود می ایستند 
نگاهی  این کتاب ها  اقسام  و  انواع  به  و 
رهگذران  این  از  تعدادی  می اندازند. 

رفتن را بر ماندن و بررسی کتاب ترجیح 
اما  می روند  خود  کار  سراغ  و  می دهند 
هستند  شمار  انگشت  که  دیگر  بعضی 
کتابفروش  شاعر  و  نویسنده  این  از 
می خواهند تا در مورد کتاب ها توضیحات 
کتاب  انتخاب  در  یا  بدهد  بیشتری 
این  می خواهند.  راهنمایی  خرید  برای 
رضایت  لبخند  با  شهروندان  درخواست 
فروشنده همراه می شود به طوری که با 
شوقی که کامال در بیان و گفته هایش به 
تک  تک  کرد  مشاهده  می توان  وضوح 
کرده  معرفی  مشتریان  به  را  کتاب ها 
شاعرانه ای  حال  و  حس  با  همچنین  و 
بخشی از این ابیات را برایشان می خواند.

* بساط کتاب، گوشه خیابان
صحبت از حسین دهداران جبری است. 
به  که  بوشهری  سرای  دوبیتی  و  شاعر 
هدف  با  روزها  از  بعضی  خودش  گفته 
از  گوشه ای  کتابخوانی،  فرهنگ  ترویج 
خیابان سنگی را به تسخیر خود درآورده 
یک  و  متحرک  صندلی  یک  با  تنها  و 
بوشهری  شهروندان  کتاب،  از  پر  استند 
و رهگذران همیشگی این خیابان شلوغ 
و  توقف  دقایقی  به  را  ترافیک  از  پر  و 
مطالعه و در صورت امکان خرید کتاب 

دعوت می کند. 
سخن  سختی  به  ابتدا  که  شاعری  مرد 
قرار  می شود  متوجه  وقتی  اما  می گوید 
امانت  رعایت  با  صحبت هایش  است 
منتشر شود گل از گلش می شکفد و لب 

به سخن باز می کند.
* رکورددار بین دوبیتی سراهای 

ایران و جهان
این شاعر می گوید: تنها شاعری هستم 
رکورددار  که  جهان  و  تاریخ  کل  در 

سرودن دوبیتی هستم.
 تا حاال24 کتاب از من منتشر شده است 

بیشتر  که  آثارم  از  اثر   ۱2 بین،  این  .از 
در حوزه ادبیات است حاوی دوبیتی هایی 
رباعی  بیشترین  سروده ام.  که  است 
به  که  است  دهلوی  بیدل  به  مربوط 
طور کلی3۱50رباعی از وی بر جا مانده 
سروده های  دهلوی،  بیدل  از  بعد  است. 
قرار  زمین  ایران  بزرگ  شاعر  مولوی 
این شاعر هم  دارد که تمام رباعی های 

2500رباعی است. 
پرور  عالم  دیار  از  که  دشتی  محزون 
شهرستان دشتی استان بوشهر برخاسته 
است سومین دوبیتی سرای ایرانی است 
مانده  یادگار  به  او  از  دوبیتی  که ۱800 
خلق  من  که  دوبیتی هایی  اما  است 
کرده ام به طور دقیق 4۷66 دوبیتی است 

که در این ۱2کتاب منتشر شده است.
یک  در  دوبیتی   ۹۶۴ سرودن   *

ماه
 ۱8 که  بوشهری  نویسنده  و  شاعر  این 
دو  یکی  در  آثارش  مجموعه  از  کتاب 
 9۷ 96تا  سالهای  بین  یعنی  اخیر  سال 
تالیف و منتشر کرده است می افزاید:964 
دوبیتی را تنها در یک ماه سروده ام که 
در نوع خود از نظر زمان و تنوع دوبیتی 
همتا  و  است  نظیر  بی  دنیا  تمام  در 
محسوب  رکورد  یک  نوعی  به  و  ندارد 
کتاب  2جلد  در  دوبیتی ها  این  می شود. 
جداگانه به نام های »432ترانه در۷ روز« 
و »532دوبیتی در20روز«چاپ و منتشر 
کتاب  دو  این  نوشتن  برای  است.  شده 

روزانه بین  54تا۷4  دوبیتی می گفتم.
* سبک دوبیتی های رباعی مآبانه

این  به  پاسخ  در  جبری«  »دهداران 
سوال که چرا روی جلد همه این کتابها 
است  تر  نمایان  و  تر  برجسته  »حدج« 
حرف  از  حدج  می دهد:  پاسخ  گونه  این 
است  شده  تشکیل  فامیلم  و  اسم  اول 

از  شعرهایم  در  هم  اساس  همین  بر  و 
»حدج« به عنوان تخلص شعری به کار 
می برم. رباعی بیشتر کاربردش فلسفه و 
پند و اندرز است اما دوبیتی شرحی است 
به  بیشتر  اشعارم  خلق  در  من  عاشقانه. 
مآبانه  رباعی  دوبیتی های  سبک  دنبال 

هستم.
* عاشق بوشهرم

»حسین دهداران جبری« تاکید می کند: 
دارم  را  خود  گرفتاری خاص  که  این  با 
اینجا  به  کنم  فرصت  که  وقت  هر  اما 
عشق  با  را  کتاب هایم  بتوانم  تا  می آیم 
من  که  چرا  کنم  تقدیم  همشهریانم  به 
بوشهری ها  و  بوشهر  عاشق  همیشه 
زنده  که  زمانی  تا  را  کار  این  و  هستم 

هستم با افتخار ادامه می دهم. 
خیلی ها از من می پرسند که چطور دانش 
اینجا  به  فنالند  کشور  و  خارج  آموخته 
رسیده است و آن هم شعر و کتابفروشی؟ 
من در جواب فقط این را می گویم:آنجا 
اینجا  است.  دل خوش  که  است  خوش 

برای من بهترین مکان است. 
آن را با هیچ چیز دیگر عوض نمی کنم.

بیشتر  اطالعات  کسب  برای  تالش 
که  شاعر  این  زندگی  احوال  و  شرح  از 
را  خود  تحصیالت  پیشتر  سال ها  خیلی 
در رشته مهندسی سازه از کشور فنالند 
به پایان رسانده است و به طور معمول 
رشته  با  مرتبط  شغلی  فرصت های 
نبوده  فراهم  کم  برایش  هم  تحصیلی 
است ولی شهد شیرین خاطرات کودکی 
و  بوشهر  »جبری«  تاریخی  محله  در 
وابستگی به خاک دامنگیر این بندر را به 
ماندن و ثروت اندوزی در غربت ترجیح 
می دهد و راهی زادگاه مادری می شود تا 
با شعر و شاعری اش در سرزمین آفتاب 

و دریا روزگار سپری کند.

شاعر دوبیتی ها در خیابان های بوشهر


