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بیشتر بخوانید

ویــژ ههـا

کانون پرورش فکری
ناجی ادبیات کودک و
نوجوان

معجزه کتاب در بنه گز
کلثوم عالی پور ،کتابدار نمونه کشوری
در گفتگو با جام جم از طر حهای خالقانه
کتابخوانی در روستای دوستدار کتاب
روایت میکند

4

توسط شعب بانک توسعه تعاون در
بوشهر انجام شد؛

روستای بنه گز از توابع دیار دلیران تنگستان در
سال  99به عنوان روستای دوستدار کتاب در کشور
انتخاب شد .این روستا در  30کیلومتری جنوب شرقی مرکز
استان و در فاصله  15کیلومتری شهر اهرم مرکز شهرستان
تنگستان قرار با جمعیتی حدود3500نفر قرار دارد.

صدور ۸۰۰فقره ضمانت
نامه بانکی به مبلغ ۱۸۵۰
میلیارد ریال

3
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مدیریت آب و فاضالب استان بوشهر
مطرح کرد؛

مدیر کل دفتر امور شهری و شورای
استانداری بوشهر خبر داد:

ترویج فرهنگ مدیریت
4
مصرف آب

کارنامه مطلوب مدیریت
شهری و روستایی بوشهر
3

کمبود اعتبار و فرسودگی تجهیزات فنی تنها سینمای
فعال برازجان را به تعطیلی کشاند

|2

افول ستاره سینمای جوان برازجان

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای
بوشهر اعالم کرد:

ایمن سازی 1200کیلومتر
از جادههای استان

|

اداره کل بنادر و
دریانوردی استان بوشهر
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(( آ گهی مناقصه ))

 1400م ن (یک مرحله ای )
شماره مناقصه 1400//4-10
شماره سامانه ستاد 242000003702000024

سازمان بنادر و دریانوردی /اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
موضوع مناقصه  :خارجسازی،انتقالوخردوتفكیكنمودن37فروندلنجمغروقبندر گناوه

محل ،مهلت و نحوه دریافت اسناد  :از تاریخ در ج آ گهی (روز شنبه مورخ  )1400/4/19تا ساعت  17:00روز شنبه مور خ

1400/4/26با مراجعه به سایت ( )setadiran.irاسناد مناقصه را دریافت نمایند.

محل و مهلت تسلیم اسناد مناقصه  :مناقصه گران باید پیشنهادها را تا ساعت  17:00روز سه شنبه مور خ  1400/5/5در

سامانه ستاد به آدرس ( )setadiran.irبارگذاری نموده و تنها نسخه فیزیکی پاکت الف (ضمانتنامه) را تا ساعت  13:00روز

سه شنبه مور خ  1400/5/5به دبیرخانه مناقصه گزار با رعایت موارد مندر ج در اسناد مناقصه تحویل دهند.

محل و زمان بازگشایی پیشنهادها  :پیشنهادهای مناقصه گران راس ساعت  09:00روز چهارشنبه مور خ  1400/5/6در محل

ساختمان مركزی به آدرس دستگاه مناقصه گزار مفتوح خواهد شد.
سپرده شركت در مناقصه :مناقصه گران باید ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعات به مبلغ 382/500/000

ریال  ،یا اصل فیش واریز وجه به حساب شبا  IR 770100004101064571214929نزد بانک جمهوری اسالمی ارائه نمایند .
شناسه ملی دستگاه مناقصه گزار 14000180614 :

کد اقتصادی دستگاه مناقصه گزار 411319577986 :
آدرس دستگاه مناقصه گزار  :بوشهر  -بزرگراه طالقانی  -بلوار بندر  -اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر  -کدپستی

 -7517638480تلفن  ، 33322051-7فاکس  ، 31666700-6500پست الکترونیک  ، info@bpmo.irآدرس سایت
www.bpmo.ir

برآورد پروژه  7/650/000/000 :ریال
مدت پروژه  3 :ماه

شرایط الزم ( :ارائه مدارک و مستندات ذیل الزامی است)
-1ارائه حداقل رتبه  3صالحیت پیمانکاری خار ج سازی مغروقهها از سازمان بنادر و دریانوردی
-2ارائه گواهینامه معتبر تائید صالحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون ،کار و امور اجتماعی
-3مرتبط بودن موضوع اساسنامه با موضوع مناقصه
مدت اعتبار پیشنهادها  :مدت اعتبار پیشنهادها باید  90روز باشد .

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
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اقتصادی
فرهنگی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان بوشهر

حمایت استاندار بوشهر از نخستین بانوی المپیک بوشهری
استاندار بوشهر در آیین تجلیل از فاطمه کرمزاده ورزشکار ملیپوش و
المپیکی رشته تیراندازی با تبریک کسب مدال قهرمانی در مسابقات جهانی
تیراندازی کرواسی گفت :اراده و همت باالی این دختر ورزشکار بوشهری
سبب افتخار ایران اسالمی و استان بوشهر است.
عبدالکریم گراوند با تأکید بر حمایت از ورزشکاران به ویژه قهرمانان ملی و

جهانی تصریح کرد :حمایت از فاطمه کرمزاده در همه ابعاد مورد تأکید است
و پاداش کسب مقام قهرمانی در مسابقات جهانی کرواسی ،به مبلغ 100
میلیون ریال به وی اهدا میشود .استاندار بوشهر با بیان اینکه فاطمه
کرمزاده نخستین بانوی بوشهری است که به مسابقات المپیک راه مییابد
خاطر نشان کرد :با اراده و همتی که در این ورزشکار بوشهری وجود دارد امید

میرود پرچم پرافتخار جمهوری اسالمی ایران در رقابتهای المپیک ژاپن به
اهتزاز درآید .گراوند ،کسب افتخار در رقابتهای المپیک را سبب خوشحالی
ملت ایران و استان بوشهر دانست و بیان کرد :عملکرد عالی که در خانم
فاطمه کرمزاده وجود دارد امید میرود این تیرانداز جوان بوشهری در المپیک
توکیو ژاپن صاحب افتخار دیگری شود.

خبر

توسط شعب بانک توسعه تعاون
در بوشهر انجام شد؛

صـدور ۸۰۰فقـره ضمانـت نامـه
بانکـی به مبلـغ  ۱۸۵۰میلیـارد ریال

مدیر شعب بانک توسعه استان بوشهر ،از
موفقیت شعب این استان در تحقق  ۱۰۹درصدی
برنامه هدف صدور ضمانت نامه بانکی در پایان
سال  ۱۳۹۹خبر داد.
سید مجتبی حسینی در گفتگو با جام جم گفت:
سال گذشته شعب این بانک در استان با صدور
۸۰۰فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ  ۱۸۵۰میلیارد
ریال  ،موفق به تحقق  109درصدی اهداف در
پایان سال  1399شده که نمایانگر استقبال خوب
فعاالن اقتصادی استان از خدمات و محصوالت
بانک توسعه تعاون است .وی افزود  :متقاضیان
صدور انواع ضمانت نامهها در کلیه بخشهای
مختلف اقتصادی میتوانند با مراجعه به ۱۱شعبه
بانک توسعه تعاون در استان بوشهر ازخدمات
صدور این سند در کوتاهترین زمان ممکن
بهر ه مند شوند .مدیر شعب استان بوشهر با
اشاره به شرایط ویژه و خاص این استان و حضور
صنایع ملی نفت ،گاز و پتروشیمی در استان
تصریح کرد  :یکی از بانکهایی که در حال حاضر
بخشی از بازار صدور ضمانت نامه بانکی را به خود
اختصاص داده ،بانک توسعه تعاون است که این
خدمات را به مشتریان واجد شرایط دریافت انواع
ضمانت نامههای بانکی متناسب با نیازهای آنها
ارائه میکند .گفتنیاست انواع ضمانتنامههای
شرکت در مناقصه  /مزایده ،حسنانجام کار یا
تعهدات ،پیشپرداخت و کسور وجهالضمان،
ک توسعه
گمرکی و سایر ،برای مشتریان شعب بان 
تعاون در سراسر استان صادر میمی شود.

تهـای تاریخی بـا الگوهای
عمار 
موفق بازآفرینی

در گوشه و کنار استان
بــوش ـهــر آ ثـ ـ ــار و ابـنـیــه
ت ــاریـ ـخ ــی ارزشـ ـمـ ـن ــدی
وجــود دارد که میتواند
در رون ـ ـ ــق و تــوس ـعــه
فرزانه اسپرغم
گ ـ ــردشـ ـ ـگ ـ ــری شـ ـه ــری
و درآمـ ـ ــد پـ ــایـ ــدار ب ــرای
مدیر پایگاه بافت
ش ـ ـهـ ــرهـ ــای آن نـقــش
ب ــرجـ ـسـ ـتـ ـهای داشـ ـت ــه
تاریخی بوشهر
بــاشــد ام ــا واقـ ــع شــدن
ه ــزار پــاک در م ـحــدوده بــافــت تاریخی بوشهر
یا همان چهار محل قدیم این شهر را از دیگر
نقاط استان متمایز کرده است از این تعداد ۳۶۰
پالک بهعنوان عمارتهای واجد ارزش تاریخی و
فرهنگی شناسایی که  ۸۶پالک در فهرست آثار
ملی کشور ثبت شده اند.قدمت این عمارتها
به اواخر دوره قاجار بر میگردد که دارای معماری
و ارزش تاریخی فرهنگی اجتماعی و سیاسی
هستند .توسعه پایدار شهر مستلزم توجه،حفظ
و نگهداری بافتهای تاریخی است در همین
راستا با مشارکت و همدلی دستگاههای اجرایی
استان محالت و خانههای تاریخی بافت قدیم
بوشهر در مسیر مرمت و بازسازی و بازآفرینی
تهــای مبارکی ،عـلــوی و
ق ــرار گرفته انــد .ع ـمــار 
مدرسه تاریخی گلستان در  ۲ســال اخیر پس
از بازآفرینی به روی شهروندان و گردشگران
بازگشایی شده و عمارت رفیعی هم در دست
بازسازی قرار دارد افزون بر این مرمت و احیاء
مـحــورهــای تــاریـخــی هــم در دس ـتــور کــار میراث
فرهنگی استان قــرار دارد و طــرح ساماندهی
محورهای ارزشمند و تاثیرگذار محدوده بافت
تاریخی در طرح تفصیلی بافت تاریخی به صورت
موضعی و موضوعی مورد توجه قرار دارد.
در سالهای اخیر با تغییر رویکرد مرمت افزون
بر مرمت تک بناها به محورهای تاریخی فرهنگی
و محورهای ارزشمند و تاثیر گذار محدوده بافت
پرداخته شده و شاهد تحول در این حوزه بودیم
به طوری که محور تاریخی رشیدی -رفیعی یکی
از الگوهای موفق در بازآفرینی گذرها و محورهای
بافت تاریخی محسوب میشود اما در تک بناها
میتوان به عمارت رشیدی (حاج یوسف کالنتر )
 ،عمارت علوی و در بخش خصوصی اقامتگاه
سنتی مان همیشه سبز و خانه تاریخی هاجر
بانو اشاره کرد .

افول ستاره سینمای جوان برازجان

کمبود اعتبار و فرسودگی تجهیزات فنی تنها سینمای فعال برازجان را به تعطیلی کشاند
سینما جـ ــوان ب ــرازج ــان بــه ع ـنــوان تنها
محمدرضا برازجانی
سینمای فعال شهرستان 250هــزار نفری
دشتستان که به همت و تالش مدیران
خبرنگار
انجمن سینمای جوانان دفتر برازجان و با
تجهیز سالن105نفره همایش این دفتر به
سیستمهای فنی صوتی و تصویری از اسفند  1394فعالیت خود را
بعد از وقفهای  20ساله شروع نموده بود پس از  5سال به دلیل
فرسودگی تجهیزات فنی و تصویری و واگذار نشدن اعتبار الزم برای
نوسازی و تامین تجهیزات پیشرفته از ادامــه فعالیت بازماند تا
تنها مشعل فعالیتهای فرهنگی در مرکز شهرستان دشتستان
خیلی زودتر از آنچه که فکر میشد رو به خاموشی بگذارد .اگر چه در
خالل فعالیت  5ساله این سینما و با پیگیریهای شهرام سلیمی
فرد مدیریت وقت سینما،نیازهای اساسی همچون بهبود کیفیت
تجهیزات صوتی و تصویری و تامین امکانات رفــاهــی مــورد نیاز
شهروندان تا حــدودی انجام شد اما این تالشها هم برای ادامه
فعالیت سینما کفایت نکرد.
سینما جوان برازجان با ظرفیت  105صندلی که تا آخرین روزهای
اسفند  98بــه کــارش ادام ــه مـ ـیداد بــا اک ــران همزمان فیلمهای
سینمایی روز ایــران و جهان در 4سانس و بعضا به درخواست
عالقمندان تا شش سانس در روز موجب استقبال مردم و حضور
پرشور خانوادهها و جوانان و نوجوانان زیادی شده بود.
سابقه سینما در برازجان به دهــه 30و نمایش فیلمهای آنــروز در
سینمای تازه تاسیسی که در خیابان جمهوری اسالمی فعلی توسط
شخصی به نام بهزادی اداره میشد بر میگردد اما با پیروزی انقالب
اسالمی ،سالن سینما تربیت در ساختمان آموزش و پرورش قدیم
برازجان تا دهه  70مرکز تجمع مردم برای دیدن فیلمهای روز بود
تا این که در اواسط دهه  70این مرکز سینمایی هم برای همیشه
تعطیل شد .
* کمبود اعتبار؛فرسودگی تجهیزات
رئیس انجمن سینما جوان برازجان در گفتگو با جام جم با اشاره

به تعطیلی سینما به دلیل مشکالت فنی و کمبود اعتبار الزم
بــرای تامین تجهیزات پیشرفته میگوید :از اواخ ــر بهمن  98با
ابــراز نارضایتی شهروندان از کیفیت نمایش فیلمها  ،زنگ خطر
کم سو شدن چــراغ سینما بر پیکره پــرده تنها سینمای شهر در
سایه غفلت مسئوالن به صدا درآمد.هرچند استفاده هر روزه از
تجهیزات الکترونیکی و فنی سینما با وجــود گذشت پنج سال
از عمر مفید آنها در شرایط حاد کنونی قابل پیش بینی بود اما
پیگیریها صــورت گرفته و با بررسی کارشناسان و اعمال برخی
تنظیمات موجب شد تا سینما جوان همچنان بتواند به فعالیت
خود ادامه دهد.
حمید علیزاده اضافه میکند :در نهایت در اواســط اسفند ، 98
کمبودها و دیگر مشکالت شرایط نگهداری در کنار استهالک
تجهیزاتی که نیاز به بروزرسانی ساالنه داشتند زخمی کاری بر پیکره
سینمای جوان زد و آنرا به تعطیلی کشاند.این اتفاق نگران کننده
در حوزه فرهنگی و اجتماعی در ال به الی خبرهای شیوع ویروس
کرونا و تعطیلی سینماهای کل کشور از دیدهها پنهان ماند.

*شیوع کرونا؛ادامهتعطیلیسینما
وی با اشاره به پیگیریهای صورت گرفته از مسئوالن استانی و کشوری
ادامه میدهد  :قبل از تعطیالت نوروزی سال  98نامه نگاریهایی با
موسسه سینماشهر که متولی تجهیز ،حمایت و بازسازی سینماهای
کشور است و همچنین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و انجمن
سینمای جوانان ایران صورت گرفت .در آن مقطع زمانی و با حمایت
و پیگیریها معاونت امور سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
 ،اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان دشتستان ،و همچنین با
تدبیر فرماندار دشتستان مصوب شد تا مبلغ دویست میلیون تومان
برای تعمیر و تجهیز سینما از محل اعتبار برنامه و بودجه شهرستان
جذب شود.
رئیس انجمن سینمای جوانان ایران دفتر برازجان میگوید:پیگیریها
در سال  99برای تسریع تخصیص اعتبارات و یا تجهیز از سوی سازمان
سینمایی کشور با توجه به شدت گرفتن شیوع ویروس کرونا و اعالم
عدم اولویت اجرایی با وجود پیگیری در بخشهای مختلف سازمان
سینمایی و اداره کل ارشاد تا کنون بدون حصول نتیجه باقی ماند.این

در حالی است که اگر اعتبار مصوب هم در حال حاضر واگذار شود با
توجه به قیمت تجهیزات فنی که طی این مدت چند برابر شده و در
کنار دیگر نیازهای ضروری تعمیر و تجهیزاتی سینما همچون تعویض
صندلیها و وسایل سرمایی عمال اقدام خاصی نمیتوان صورت داد.
علیزاده با بیان این که سینما به عنوان یک عنصر هویتی ،نقش مهمی
در ارتقاء کیفیت زیست اجتماعی ایفا میکند ،اما عدم درک صحیح
مسئوالن شهرستان در قبال آن ،این مقوله را به عنوان یک مسئله
اجتماعی با بحران روبــرو کــرده اســت میافزاید:بخش بسیار زیــادی
از خاطره جمعی شهروندان بــا سینما معنا پیدا میکند که در کنار
تعطیلی مداوم آن ،تلخی این روزها را دوچندان کرده است.از آنجایی که
شرایط کرونایی پایدار نمیمانند انتظار میرود همچنان که هنرمندان
و بازیگران عرصه سینما در زمره تاثیرگذارترین افراد جامعه به شمار
میآیند ،برای تودههای مردم و حتی برای نهاد دولت ،سینما مسالهای
مهم قلمداد گردد .محصولی گران که در عین حال باید به تفریحی ارزان
تبدیل شود .تفریحی که مهمترین شاخصه آن گروهی بودن و عدم
محدودیت جنسیتی ،ملی ،مذهبی ،اجتماعی و  ...است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای بوشهر اعالم کرد:

ایمن سازی 1200کیلومتر از جادههای استان
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر گفت :طرح
راهــداری محوری با هدف رفع نواقص و ایمنسازی جادهها در
هزار و  ۲۰۰کیلومتر از محورهای شریانی این استان آغاز شده
است و تا فصل پاییز به پایان میرسد.
حمیدرضا علم افــزود :محدودیت و پراکندگی امکانات و
نیروها در شهرستانهای مختلف سبب کندی و تاخیر
در رفع نواقص جادهای میشد که با اجرای این
ط ــرح بـهـســازی و ایـمـنــی را ههـ ــا سرعت
ب ـس ـیــار خــوبــی م ـ یگ ـیــرد .وی ادام ــه
داد :در قالب طــرح راه ــداری محوری
ابـتــدا مشکالت و نـیــازهــای اجــرایــی
محورهای شریانی استان بوشهر
سنجیده و مشخص میشود
و ســپ ــس بـ ــا ت ـق ـس ـیــم ب ـنــدی

شهرستانها در قالب چهار فاز ،با تمرکز نیروی انسانی و
ماشینآالت این مسیرها بهسازی ،تعمیر و ایمن
سازی میشوند .مدیرکل راهداری و حمل و نقل
ج ــادهای استان بوشهر اضافه کــرد :عسلویه،
کـنـگــان ،جــم و دیــر در فــاز نخست ،دشـتــی و
تنگستان در فاز  ،۲بوشهر و دشتستان در فاز
سه و دشتستان ،گناوه و دیلم در فاز
چهارم طــرح راه ــداری جــادهای قرار
دارند.
علم بیان کرد :در این طرح ایجاد
شـیــب ش ـیــروانــی در حاشیه
را ههـ ـ ــا ب ـ ــرای پـیـشـگـیــری
از سـ ــوانـ ــح واژگـ ــونـ ــی
خ ــودرو در اولویت

خرمای بوشهر؛ ارزآور اما بدون مشتری
خرمای تولیدی استان بوشهر با دارا بودن  ۳۴هزار سطح زیر کشت
و تولید ساالنه بیش از  ۱۶۰هزارتن نقش مهمی در ایجاد اشتغال
پایدار و تامین معیشت بیش از ۱۶هزار نفر به صورت مستقیم ایفا
میکند و با این آمار جایگاه چهارم کشور در تولید خرما را تصاحب
کرده است اما همچنان مشکالت عدیده نخلداران به قوت خود
باقی است در حالی که بازار سودآور این محصول استراتژیک در
صورت حمایت بیشتر دولت و ورود بخش خصوصی با برنامه جامع
و قوی برای تصاحب بازار جهانی میتواند حرفهای زیادی برای گفتن
داشته باشد .
بوشهر؛رتبه  ۴کشوری
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان بوشهر با
اشاره به وجود  ۶میلیون اصله نخل در استان بوشهر و تولید
۱۶۴هزار تن خرما در سال موجب شده تا این استان در کشور رتبه
چهارم را داشته باشد به همشهری میگوید :امسال بین  ۲۵تا ۳۰
هزار تن خرما به کشورهای روسیه افغانستان پاکستان اوکراین
حوزه خلیج فارس و اروپا صادر شده است این در حالی است که
۵۰هزار آن در انبارهای سنتی باغداران ،صنایع تبدیلی و سردخانهها
باقی مانده است.
خسرو عمرانی اضافه میکند:در حال حاضر  ۶۴واحد سردخانه با
ظرفیت ۶۳هزار تن  ۷۸،واحد صنایع بسته بندی و فرآوری با ظرفیت
۸۹هزار تن در استان بوشهر فعال هستند.
* مصایب کرونا برای صادرات خرما
وی با اشاره به مشکالت که شیوع کرونا بر اقتصاد جهانی
گذاشته است میافزاید :رکود اقتصادی ،افزایش هزینه،کاهش
مصرف،کندی صادرات،سختی برگشت ارز از عواملی هستند که
افزون بر کرونا در کاهش صادرات خرمای استان موثر بودند.

حمایت تسهیالتی از باغداران عمرانی ادامه میدهد :حمایتهایی
که در این سالها از صنعت خرمای استان انجام شده است بیشتر
شامل :تسهیالت سردخانه و صنایع ،یارانه ابیاری تحت فشار ،نهال
یارانه دار متمرکز بوده است.
* چشم انداز ۲۰ساله برای توسعه خرما
سمیه فرحبخش ،مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان
بوشهر نیز در این باره معتقد است :اگر طرح نخلستان در اراضی
پایین دست سد شهید رئیسعلی دلواری واقع در شهرستان
دشتستان که حدود ۱۰هزار هکتار است به مرحله اجرا درآید با حذف
نخلستانهای کهنسال در چشم انداز  ۲۰ساله ظرفیت تولید استان
بوشهر به ۱۹۰هزار تن در سال خواهد رسید .وی میگوید :براساس
نقشه راه توسعه نخیالت استان در افق  ۱۴۰۴درصورتی که ظرفیت
تولید ۱۸۰هزار تن محقق شود میزان صادرات به ۴۰هزار تن میرسد
که در این صورت ۳۲میلیون دالر ارزآوری برای کشور خواهد داشت.
* بازار خرما مشتری خارجی میخواهد
هر چند مسئوالن از حمایتهای دولتی همچون پرداخت تسهیالت
و سایر برنامههای حمایتی از خوشه خرما در این سالیان سخن
گفته اند اما برنامه عملیاتی برای حل مشکالت واقعی باغداران و
نخلداران استان بوشهر رنگ واقعیت به خود ندیده است و دپو
شدن هرساله خرما در انبارها و سردخانهها ی استان بوشهر آنهم
در آستانه سررسید محصول خرمای جدید گویای وضعیت آشفته
این محصول است .
خرید تضمینی خرما برای مصارف داخلی از سوی دولت از یک
سو و تالش برای ایجاد بازارهای جدید خارجی از طریق صادرات با
بستهبندیهای استاندارد و برندسازی از سوی دیگر میتواند به
توسعه صنعت خرما در این استان کمک شایانی کند.

ایــن طــرح قــرار دارد که تاکنون  ۱۲۰کیلومتر تسویه حریم و اصالح
شیروانی راهها و  ۳۰۷کیلومتر شانه سازی در محورهای این استان
صورت گرفته است .مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان
بوشهر با بیان اینکه این طرح از اردیبهشت امسال اجرایی شده
است ،افزود :الیروبی کردن پلها پیش از آغاز بارندگی دیگر اولویت
راهــداری محوری در استان بوشهر است و تا امروز هزار و  ۲۰۰مورد
خاکریزی کنار پلها و  ۲هزار و  ۸۸۰مورد نیز تخلیه الیروبی و کنار
پلها اجرا شد ه است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر اضافه کرد:
همچنین در راستای ایمنسازی محورهای شریانی استان بوشهر
تاکنون چـهــارهــزار و  ۵۰۰متر مسیر پرتگاهی نیز در ایــن استان
خاکریزی شــد ه اســت .مدیرکل راه ــداری و حمل و نقل جــادهای
استان بوشهر ادامــه داد :خط کشی و لکهگیری محورها ،تعمیر و
رنگآمیزی تابلوها ،روشنایی و پاکسازی حاشی ه را ههــا از بوتهها

از دیگر اقداماتی است که در طرح راهــداری محوری اجرا میشود.
وی عنوان کرد :تا امروز سیستم روشنایی در ۷۱نقطه از محورهای
استان بوشهر اصالح و روشنایی طولی  ۳۸.۵کیلومتر از تونلهای
این استان تامین شد ه است.
علم اضافه کرد :لکهگیری و تعمیر چهار هزار و  ۱۲۰متر مربع آسفالت،
نصب و تعمیر  ۲هزار و  ۹۰صفحه گاردریل و تعمیر و رنگآمیزی چهار
هزار و  ۶۰۰مورد تابلو و تجهیزات روشنایی از دیگر اقداماتی است که
برای ایجاد ایمنی بیشتر و فراهم کردن آسودگی خاطر برای رانندگان
در محورهای استان انجام شد ه است.
مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جــادهای استان بوشهر اظهارکرد:
اجرای شیب شیروانی و تعریض شانهها ،تعمیر ،رنگ آمیزی و تمیز
ط کش ی محورها و الیروبی
کــردن تابلوها و تجهیزات روشنایی ،خ 
سبب افزایش سطح باالیی از ایمنی در جادههای استان میشود و
تا حد زیادی از وقوع سوانح با تلفات جانی پیشگیری میکند.
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رئیس شورای اسالمی روستای تل سرکوه بخش سعدآباد:

تل سرکوه؛ یک هفته بی آبی

رئیس شورای اسالمی تلسرکوه در گفتگو با جام جم با اشاره به مشکالت بی آبی اهالی
روستای تل سرکوه از توابع بخش سعدآباد دشتستان گفت:از  ۱۲تیرماه تاکنون جریان
آبرسانی به روستا قطع شده است و بیش از  ۳۰۰خانوار این روستا به دلیل بیآبی شرایط
سخت وناگواری را پشت سر میگذرانند .سبزعلی کرمی افزود :هرچند ایجاد مشکالتی

روستای بنه گز از توابع دیار دلیران تنگستان در سال  99به
عنوان روستای دوستدار کتاب در کشور انتخاب شد .این
عصمت دریسی
روستا در  30کیلومتری جنوب شرقی مرکز استان و در فاصله
خبرنگار
 15کیلومتری شهر اهرم مرکز شهرستان تنگستان قرار با
جمعیتی حدود3500نفر قرار دارد.
اجرای طر حهای خالقانه کتابخوانی و ترویج فرهنگ مطالعه توسط کتابدار کتابخانه
عمومی روستا یعنی خانم کلثوم عالی پور مثل طرح پیک کتاب با هدف امانت
کتاب در بین اهالی روستا و سایر روستاهای همجوار ،برگزاری نشست کتابخوان،
قصهگویی ،مسابقات نقاشی ،کتابخوانی برای سالمندان در انتخاب این روستا سهم
زیادی داشته است.
داستان شروع کتاب در بنه گز
فعالیتهای کتابخوانی و ترویجی فرهنگ مطالعه در این روستا با اقدام عملی و
تالشهای خانم «کلثوم عالی پور» که دارای مدرک کارشناسی ارشد الهیات و علوم
قرآنی آغاز شد.وی در سال  94به عنوان کتابدار و مسئول کتابخانه عمومی شهدای
سپاه بنه گز مشغول به کار شده است و از آن زمان توانسته در حوزه فرهنگ
مطالعه عناوینی مثل کارمند نمونه شهرستان تنگستان در سال  ، 96سال 97
انتخاب کتابخانه برتر استانی ،کتابخانه برتر کشوری در آبان سال ،98روستای برتر
کشوری کتاب در بهمن سال  98و در سال  99هم به عنوان مروج فرهنگ کتابخوانی
در کشور در کارنامه خود داشته باشد.
معرفی کتاب در کالسهای قرآن
کلثوم عالیپور در این باره میگوید :تصمیم گرفتم که فرهنگ کتاب و کتابخوانی را
میان گروههای بیشتر روستا ترویج کنم اما با توجه به اینکه کتابخانه در نقطهای
دورتر از روستا واقع شده بود ،رفت و آمد برای برخی از اهالی روستا دشوار بود .از
اینرو تصمیم گرفتم با استفاده از خالقیت ،نوآوری و ایدهپردازی ،طر حهای مختلفی
در حوزه ترویج فرهنگ کتاب اجرا نمایم.
وی اضافه میکند :یکی از آن طر حها ،طرح «پیک کتاب» بود که در این طرح ابتدا
فهرستی از افراد تهیه کردم و با انتخاب کتابهایی مناسب با روحیه و سلیقه آنها
به در خانهها ،مغازهها ،نانواها و ...رفتم و به آنها کتاب امانت دادم .این افراد کمکم
با کتاب مانوس شدند .تا جایی که به کمک مادرانی که اغلب خانهدار بودند کتاب
به خانهها راه یافت و این طرح به یکی از طر حهای موفق کتابخوانی در این روستا
تبدیل شد .چون به کارم عشق میورزم و خیلی وقتها تا پاسی از شب به دنبال
امانتدهی کتاب و فعالیتهای فرهنگی هستم .چون یک کتابدار باید وجدان کاری
داشته باشد و با تعهد و مسئولیتپذیری در ترویج فرهنگ کتابخوانی همت بورزد.
رتبه برتر خواهران افغانستانی در پویش کشوری
عالی پور در این باره اضافه میکند:در میان آنها ،دو خواهر بهنامهای «زرافشان
ملکی» و «منیژه ملکی» با ثبت نام در کالس قرآن استعداد خدادادی خود را نشان
دادند .من خیلی سریع متوجه هوش و ذکاوت ذاتی آنها شدم .بنابراین در این
کالسها به روال قبل هر روز به معرفی یک کتاب پرداختم .همچنین قصه تعریف
میکردم این دو خواهر افغانستانی بهشدت جذب کتاب شدند .من برای حمایت و
تشویق بیشتر آنها با خانوادهشان ارتباط برقرار کردم و حتی برادر کوچکشان را هم
به عضویت در کتابخانه تشویق و جذب کردم.
این دو خواهر در فعالیتهای کتابخوانی به شدت در روستا و فضای مجازی خالقانه
فعال شدند تا جایی که زرافشان توانست در پویش «با کتاب در خانه» عنوان برتر

در خط انتقال آب از سد شهید رئیسعلی دلواری به تل سرکوه موجب بروز این مشکل
شده است اما پیگیریهای زیادی در طول این یک هفته از فرماندار ،مدیریت آبفا و و
سایر مسئوالن شهرستان انجام شده که بدون نتیجه باقی مانده است و پاسخ روشنی
دریافت نکرده ایم.
وی اضافه کرد:این در حالی است که امکان آبرسانی به روستا از طریق خط خیرآباد که خط

اصلی آبرسانی به روستاهای بلوک زیرراه بخش سعدآباد است وجود دارد ولی مدیریت
آب شهرستان از انجام این مهم خودداری میکند  .کرمی تاکید میکند :اهالی تل سرکوه
به شدت از کم لطفی مسئوالن در حقشان ناراضی و گلهمند هستند .
انتظار داریم باوجود گرمای شدید و نیاز مردم به آب مسئوالن مربوطه هر چه سریعتر
مشکل را حل کنند .

معجزه کتاب در بنه گز

کلثوم عالی پور ،کتابدار نمونه کشوری در گفتگو با جام جم از طر حهای خالقانه
کتابخوانی در روستای دوستدار کتاب روایت میکند
را در کشور از آن خود کند .او خیلی به نویسندگی عالقه دارد و دوست دارد در آینده
یک نویسنده شود.
وقتی کتابخوانی همه گیر میشود
کلثوم عالی پور میافزاید :یکی از طر حهای ایده من برپایی ایستگاه مطالعه در اماکن
عمومی از جمله درمانگاه ،بانک ،قدمگاه امام زاده روستا ،مدارس ،در پارک جنگلی
روستا و کتاب با طبیعت میباشد که در روزهای تعطیل که افراد زیادی از روستا و
حتی از استان برای گردگشگری میآمدند توانستم ایستگاه مطالعه و پخش کتاب
میان خانوادهها و اجرای فعالیتهای فرهنگی از جمله نشست کتابخوان ،قصه
گویی و جمع خوانی کتاب برای کودکان و نوجوانان برگزار کنم ،در خصوص فعالیتها
در حوزه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در کنار مسئولیتی که در این شش سال
در این کتابخانه و همچنین مدیریت خانه قرآن روستا دارم؛ همواره تالش کر دهام
با توجه به عالقه شدیدی که به کتاب دارم ،مروج آن در میان اهالی روستا باشم تا
بتوانم فرهنگ کتاب و کتابخوانی را در اینجا نهادینه کنم که خوشبختانه در این مدت

به توفیقاتی هم دست یافتهام.
معجزه و درمان کودک بیمار با کتابخوانی
کلثوم عالی پور،روایت جالب از ماجرای درمان کودک  ۴ساله که دچار مشکل
گفتاری بود در جریان کالسهای کتابخوانی و قصه گویی این گونه تعریف میکند:
اتفاق جالب و بسیار زیبا که در این کتابخانه رقم خورد معجزه کتاب درمانی در
کودک  ۴ساله بود .علیاصغر سه ساله و نیمه بود خانوا دهاش متوجه میشوند که
علیاصغر اصال نمیتواند حرف بزند و شنواییاش هم ضعیف است .همین مساله
موجب عصبیشدن کودک و جیغزدنهای مکرر او شده است .دیگر همه فامیل
همه متوجه مشکل علیاصغر ش دهاند و پدر و مادرش مستاصل و درمانده برای
گفتاردرمانی به پزشکان متخصص مراجعه میکنند .این کودک چند جلسه هم تحت
درمان قرار میگیرد اما نتیجهای حاصل نمیشود .مادر ناچار علیاصغر را دائم جلوی
تلویزیون مینشاند ،شاید زبان کودک باز شود اما این کار هم نتیجهای نمیدهد
تا اینکه با فعالیتهای ترویجی کتابخانوانی من در این کتابخانه آشنا میشود ،با

فرهنگی
اجتماعی
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خودش میگوید شاید اینجا فرجی شود.
من همان روز با ایما و اشاره با علیاصغر صحبت کردم و او انگار متوجه منظور من
میشد ،صورتش پر از خنده شد .آنها را به اتاق کودک بردم (در این اتاق کتابهای
متعددی در ردههای سنی مختلف همراه با سایر سرگرمیها و بازیهای فکری تعیبه
شده است که افزون بر این ،در این فضا کارهای فرهنگی مختلفی هم برای کودکان
اجرای میکنم) و به علیاصغر اسباببازی دادم تا سرگرم شود .با توجه به اینکه
در کتابخانه ،کودکان دیگری هم عضو بودند که روزانه به اینجا میآمدند از مادرش
خواستم که هر روز او را به کتابخانه بیاورد تا هم با بچهها بازی کند و هم وقتی که من
برای بچهها کتاب قصه میخوانم حضور داشته باشد.
از آن روز علیاصغر بهصورت پیوسته همراه مادرش به کتابخانه آمد تا جایی که چنان
با محیط کتابخانه مانوس شد که دیگر بدون حضور مادرش هم اینجا میماند .من
بهمحضی که فرصت پیدا میکردم کنارش مینشستم و کتاب را برمیداشتم و برایش
قصه را ترسیم میکردم .به این صورت که اشکال را برایش نقاشی میکرد و قصه را با
ایما پیش میبردم .او هر روز بیشتر از قبل به شنیدن قصه و کتاب خواندن راغب
میشد .من هم برای اینکه تشویق شود ،دائم برایش هدیه میخریدم و او مشتاق
ادامه میداد .تقریبا روزها به اینشکل میگذشت تا اینکه یک روز مادر علیاصغر
تماس گرفت و در حالی که خیلی هیجانزده بود ،گفت «امروز وقتی علیاصغر از
کتابخانه برگشته ،من سرگرم کار بودم که حس کردم دارد میگوید« :مادر» .با تعجب
به او نگاه کردم ،دیدم بله! درست شنیدم او دارد مرا صدا میزند ».من هم با شنیدن
صحبتهای مادر این کودک بسیار خوشحال شدم .از آن پس علیاصغر کمکم به
حرف آمد و توانست برخی از کلمات را بگوید .من هم مرتب با او سخن میگفتم و
تکلم این کودک هر روز بهتر از قبل میشد .در ادامه شروع کردم هر روز یک حرف
را به علیاصغر آموختم و در کنارش برای او قصه گفتم .تقریبا یک سالی از این
آموزشهاگذشت تا اینکه یک در روز او راحت توانست نام کتابی را قرار بود آن روز
برایش بخوان ،بهصورت روان بخواند .من بهتزده شدم .دوباره از او خواستم تکرار
کند و او دوباره نام را برایم خواند .خدا را شکر االن که پنج سال دارد راحت میتواند
کتاب بخواند ،حروف الفبا و اسامی را بخواند.بدون اینکه به مهد کودک یا کالس
دیگری برود تنها عالقهاش به کتاب باعث شد که حرف زدن و خواندن را بیاموزد.
در حال حاضر علیاصغر یکی از اعضای فعال این کتابخانه است و در خواندن آنقدر
راه افتاده است که االن چند سوره قرآن را هم یاد گرفته و بهصورت روان میخواند.
افزون بر این ،توانست در مسابقه دکلمهخوانی که بهصورت استان برگزار شد ،مقام
بیاورد .او بهخاطر توانمندیهایش بارها از سوی دهیاری و شورای روستا مورد تقدیر
قرار گرفته است.

حمید بردستانی -مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری بوشهر

کارنامه مطلوب مدیریت شهری و روستایی استان بوشهر
اکنـون کـه در آسـتانه شـروع فعالیـت دوره ششـم
شـوراهای اسلامی بـا حضـور شـهرداران جدید قـرار داریم،
امیـدوارم شـوراها و شـهرداران بـا برنامـه ریـزی متناسـب
بـا شـاخصهای مرتبـط بـا هـر منطقـه بتواننـد یـک دوره
چهارسـاله موفـق را رقـم بزننـد.
فرصـت چهـار سـاله شـوراهای اسلامی بـرای بیـان و
نمایـش دعواهـا ،اختالفـات و تلـف کـردن وقـت مـردم
نیسـت بلکـه منتخبـان مـردم بایـد بـرای مدیریـت شـهری
و روسـتایی کارآمـد برنامهریـزی و در انتخـاب شـهرداران
دقـت کننـد.
امـروز تنهـا تمرکـز بـر فعالیتهـای عمرانـی در شـهرها و
روسـتاها پاسـخگوی انتظـارات جامعـه امـروزی نیسـت و
انتظـار عمومـی مـردم از مدیریت شـهری و روسـتایی فراتر

از انجـام وظایـف ذاتـی آنهاسـت.
توجـه بـه ایـن واقعیـت در اولویتهـای جـدی شـوراها و
برنامـه ریـزی کاری چهـار سـاله آنهـا ضـروری اسـت.امروز
بسـیاری از زیرسـاختها متناسـب بـا مزیتهـای نسـبی و
رقابتی هر شـهر و روسـتا آماده شـده و شـوراها ،شهرداری
و دهیاریهـا بایـد در همـکاری بـا بخـش خصوصـی بـر
برنامههـای درآمـد زا و رونـق بخـش در همـه زمینههـا
تمرکـز کننـد.
شـهرداریها و دهیاریهـا بـه عنـوان یـک نهـاد عمومـی
غیـر دولتـی بـه پشـتوانه قانـون شـهرداری و دهیاریهـا
وظایـف گسـترده و متنوعـی دارد و ایـن ابـزار قدرتمنـد
قانـون ضمـن فراهـم کـردن اختیـارات بسـیار ،مسـئولیت
ایـن نهـاد را نیـز گسـترده کـرده اسـت و انتظـارات جامعـه

از آن را در حوزههـای اجتماعـی ،اقتصـادی ،فرهنگـی و
عمرانـی بـاال بـرده اسـت.
قلمـرو تاثیرگـذاری شـهرداریها و دهیاریهـا در مدیریـت
شـهری و روسـتایی بسـتگی کامـل بـه توانایـی خـود
آنهـا در بهـره گیـری از ظرفیتهـای قانونـی متناسـب بـا
شـاخصهای خـاص هـر منطقـه دارد و شـوراها نیـز بـه
عنـوان ناظریـن ایـن دو نهـاد در شـهرها و روسـتاها نقـش
پـر رنگـی در برنامهریـزی ،تعییـن خط و مشـی و راهبردهای
توسـعهای بـه عهـده دارنـد.
فعالیـت شـهرداریها ،دهیاریهـا و شـوراها در دوره چهـار
سـاله پنجـم مثبـت ارزیابـی میشـود .امـروز آثـار تلاش
ایـن نهادهـای مـردم پایـه در کوچکتریـن تـا بزرگتریـن
روسـتاها و شـهرها مشـخص و هویداسـت.

در ایـن راسـتا ،عملکـرد دفتـر امـور شـهری و شـوراها
اسـتانداری بوشـهر در زمینـه آمـوزش ،شـوراها و
فعالیتهـای مرتبـط آن در سـه مرحلـه در سـالهای  ۹۹و
 ۱۴۰۰از سـوی وزارت کشـور مـورد تقدیـر قـرار گرفـت.
ایجـاد زیرسـاختهای الزم در حوزههـای عمـران شـهری،
سـرمایه گـذاری و حضـور بخـش خصوصـی ،سـیما و منظـر
شـهری ،پسـماند و مدیریـت بحـران در قالـب طر حهـای
قابـل اعتنـا نشـان دهنـده کارنامـه مطلـوب مدیریـت
شـهری و روسـتایی اسـتان بوشـهر اسـت.
نقـش مهـم راهبردهـای حمایتـی اسـتانداری بوشـهر و
پشـتیبانی و برنامهریـزی معاونـت عمرانـی آن در پیشـبرد
اهـداف مجموعـه مدیریـت شـهری و روسـتایی برجسـته
و نمایـان اسـت .

در نشست خبری رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان بوشهر اعالم شد؛

ساخت بزرگترین کوره آهک خاورمیانه
رئیس ســازمــان صنعت ،معدن و تــجــارت اســتــان بوشهر
در نشست خبری با اصحاب رسانه و با اشــاره به جایگاه
استان بوشهر در حوزه تولید و صادرات ،تصویب بندر آزاد
صنعتی بوشهر را یک فرصت برای توسعه سرمایهگذاری
صنعتی ،معدنی و تجاری دانست و با تاکید بر فراهم بودن
زیرساخت صنعتی مورد نیاز بندر آزاد گفت :تا  4سال آینده
بندر آزاد صنعتی بوشهر میتواند در اقتصاد این استان
اثرگذار باشد.
به گــزارش جامجم سید حسین حسینی ،مجتمع بندری
نگین را از دیــگــر ظــرفــیـتهــای بــنــدر آزاد صنعتی بوشهر
دانــســت و اف ــزود :اکــنــون کشتیهایی بــا ظرفیت  30هــزار
تــن امــکــان ت ــردد در اســکــلــه و کــانــال بــنــدر بــوشــهــر دارد
کــه ب ــرای بــنــدر آزاد صنعتی ای ــن ظــرفــیــت بــه  50ه ــزار تن
افزایش یابد.
حسینی ،مزایای مناطق ویــژه اقتصادی و آزاد صنعتی در
بخشهای تولید ،سرمایهگذاری و صــادرات را برشمرد و
خاطر نشان کــرد :مناطق آزاد در تمام جهان بــرای تولید و
حمل و نقل کاال و محصوالت ،یک ظرفیت مهم محسوب
میشود که این مزیت در بندر آزاد صنعتی بوشهر مورد
توجه قرار دارد.

وی جایگاه استان بوشهر در بخش معدن را مورد اشاره
قــرار داد و اظهار داشــت :استان بوشهر در جــوار کوههای
زاگرس قرار دارد و معادن این استان در گروه یک قرار دارد
که در این معادن انواع مارن ،سنگ گچ ،الشه ،واریز کوهی
است.
حسینی فعالیتهای اکتشافی معادن را مورد اشــاره قرار
داد و بیان کرد :مطالعاتی در این حوزه انجام شده که به
معادن غیر از گروه یک از جمله بیتومین و فسفات دست
یافتهایم و مطالعات مقدماتی اکتشاف معدن بوکسید به
اتمام رسیده انشــاءاهلل به نتایج در درخــور توجه برسد و
بخش معادن استان بوشهر را متحول کند.
وی مطالعات برای کشف معدن دولومیت را از دیگر موارد
دانست و افزود :یکی از معادن مهم استان بوشهر آهک
است که استان بوشهر منابع آهکی بسیار عیاری دارد و
در کشور جزو محدود استانهایی است که دارای معادن
آهکی با عیار  98درصد است.
رئیس ســازمــان صنعت ،معدن و تــجــارت اســتــان بوشهر
بیشترین معادن آهکی را شهرستانهای کنگان ،دیــر و
دشتی دانست و خاطر نشان کرد :بیشترین معادن اهکی
که دارای خلوص باالست در شهرستان دشتی و دیر قرار

دارد .حسینی ،از توسعه سرمایهگذاری در زنجیره معادن
آهــک در استان بوشهر خبر داد و گفت :صنایع معدنی
کربنات کلسیم در  5زنجیره سرمایهگذاری شده که نوید
بخش فعالیتهای خوبی در بخش معادن آهــک است
چراکه هم دارای ارزش افزوده است و هم اینکه محصول
صادراتی شده است.
رئیس ســازمــان صنعت ،معدن و تــجــارت اســتــان بوشهر
تولید ان ــواع کــاغــذ را از جمله محصوالت صنایع معدنی
یــاد شــده دانــســت و تصریح کــرد :ایــن صنایع کاربردهای
متفاوتی دارد که در این عرصه نسبت به شناسایی و جذب
سرمایهگذاران در بخش معادن استان بوشهر اقدامات
مهم و قابل تأثیری انجام شده است.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان بوشهر از
ساخت بزرگترین کوره آهک در خاورمیانه در استان بوشهر
خبر داد و تصریح کــرد :ایــن کــوره در دشتی و دیــر ساخته
میشود که با راهان ــدازی آن زنجیره صنایع معادن استان
تکمیل میشود.
حسینی ،باالترین حجم سرمایهگذاری در بخش صنایع
استان بوشهر در بخش مجتمعهای پتروشیمی دانست و
بیان کرد :این صنایع در عسلویه ،کنگان و دیر اجرا شده

که اکنون  10میلیون تن متانول در استان بوشهر تولید و
به بازارهای داخلی و خارجی عرضه میشود.
*  3کارخانه سیمان در استان بوشهر فعال است
وی توسعه صنایع باال دست و پایین دست صنایع
پتروشیمی را از دیــگــر پــروژههــا در بخش صنایع
اســتــان بــوشــهــر دانــســت و تــصــریــح کـ ــرد :صنایع
معدنی سیمان در اســتــان بوشهر یکی دیــگــر از
صنایع فعال است که از  70کارخانه سیمان در
کــشــور  3کــارخــانــه آن در اســتــان بوشهر
قرار دارد.
رئــی ــس ســـازمـــان صــنــعــت،
مــعــدن و تــجــارت استان
بوشهر صنایع غذایی،
فـــــرآوری و بــســتـهبــنــدی
در بخشهای مختلف
را از دیگر صنایع استان
بوشهر دانست و خاطر
نـ ــشـ ــان کـ ـ ـ ــرد :صــنــعــت
کشتی ســازی و تعمیرات
ش ــن ــاور از دی ــگ ــر صــنــایــع

فــعــال اســتــان بــوشــهــر مـحــســوب م ـیشــود کــه بیشتر در
شهرستانهای بوشهر و تنگستان
قرار دارد.
حسینی ،کارگروه تسهیل رفع
مــوانــع تــولــیــد را م ــورد اش ــاره
ق ـ ــرار داد و گ ــف ــت :در ایــن
کارگروهها راهکارهای الزم در
گرهگشایی ارائ ــه شــده کــه در
یکسال گذشته اقدامات مهم
و تــأثــیــرگــذاری بــرای
رف ـ ــع مــشــکــات
تولید کنندگان
ان ـ ــج ـ ــام ش ــده
است.

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

صاحب امتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

تحریریه شهرستانها021-44233511 :

ضمیمه رایگان روزنامه در استان بوشهر
خبر

www.daneshpayam.ir

www.jamejamdaily.ir

کانون پرورش فکری؛ ناجی ادبیات کودک و نوجوان

پرونده استقرار ساختار نظام
ص ـن ـفــی ک ـ ـشـ ــاورزی و مـنــابــع
طبیعی روی میز بررسی

در اس ـتــان بــوشـهــر کــه تـجــربــه کـســب عـنــوان
پایتخت ک ـتــاب را در
زهرا ماندنیان فرد
س ــال  95در کارنامه
دارد کتابفروشی که به
خبرنگار
ص ــورت تخصصی در
حوزهکودکانفعالیت
چشمگیر و مستمری داشته باشد به آن معنا
وجود ندارد و بیشتر کتابهای عرضه شده در
این زمینه در بخشی از معدود کتابفروشیهای
ش ـهــر بــوش ـهــر و ب ــرازج ــان ب ــه عــاق ـم ـنــدان و
خانوادهها خدمات دهی میشود اما به همت
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان
بوشهر فــروشـگــا ههــای مـحـصــوالت فرهنگی
دایر شده است که به صورت تخصصی در این
حــوزه فعالیت میکند و تــا ح ــدودی توانسته
اســت جــای خالی کتابخانه تخصصی در حوزه
کودک و نوجوان را پر کند در واقع مهم ترین و
اصلی ترین برنامه و فعالیتی که در مراکز کانون
پــرورش فکری بــرای کودکان میتوان اجــرا کرد
فعالیتهای کتاب محور اســت کــه در واقــع
میشود از کتاب به عنوان خروجی قابل لمس
ادبـیــات نــام بــرد .امانت دهــی کتاب  ،روخوانی
کتاب ،قصه گویی از کتاب و ...و هر فعالیتی با
موضوع کتاب .سایت فــروش اینترنتی کانون
همراه با تخفیفات ویژه از مهر  ۱۳۹۹راه اندازی
و به نشانی  Shop.kpf.irدر حال حاضر بیش
از ۲هزار عنوان کتاب کودک و نوجوان بهصورت
اینترنتی عرضه مـ یشــود .بــه مناسبت18تیر،
روز ادبـیــات کــودک و نــوجــوان بــا خانم سمیه
رسولی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان استان بوشهر گفتگو کردیم که در زیر
میخوانید:
چه ارتباطی میتواند بین کانون پرورش
فکریوادبیات کودکوجودداشتهباشد؟
اگر در یک جمله بخواهیم ارتباط میان کانون
پــرورش فکری کودکان و نوجوانان و ادبیات
کودک را خالصه کنیم باید بگوئیم ارتباطی موثر ،

مدیر تعاون روستایی استان بوشهر گفت :در
راستای ابالغیه وزیرجهادکشاورزی مبنی بر اصالح
آیین نامه اجرایی و ایجادساختارجدید ،همچنین
شـیــوه نــامــه اجــرایــی اسـتـقــرار ابــاغــی مــدیــر عامل
ســازمــان مرکزی تعاون روسـتــایــی ،ساختارجدید
الــزامــات اج ــرای آن بــا حـضــور مــدیــران و معاونان
سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر ،اداره نظام
ب ـهــر هبــرداری و امورتشکلها و آم ــوزش تبیین و
بررسی شد.
به گــزارش جامجم معروف اف ــزود :در ایــن جلسه
ساختارجدید نظام صنفی و الــزامــات اجــرایــی آن
تشریح و نقش جهاد کشاورزی و تعاون روستایی
در استقرار براساس آیین نامه و دستورالعملهای
م ـصــوب تــاکـیــد شد.همچنین در ادامـ ــه مــراحــل
مختلف تشکیل کمیسیون نظارت ،اتحادیههای
تخصصی بــراســاس رشتههای هفت گانه و اتاق
اصناف کـشــاورزی تشریح شــد .همچنین در این
جلسه ،منوچهری رئیس سازمان جهادکشاورزی
استان بــا استقبال از اج ــرای ساختارجدید نظام
صنفی ،بــرضــرورت اصــاح ساختار و ارتقای کارایی
نظام صنفی تاکید و گفت:امیداست این ساختار
بتواند نقش و جایگاه نظام صنفی و هویت بخشی
و دفاع صنفی ازکشاورزان بهبود بخشد .همچنین
بااین اصالحیه حضور و نقش نظام صنفی در مراجع
تصمیم گیری پررنگ و موثرترخواهد بــود  .وی با
تاکید بر همکاری معاونین و مدیران جهادکشاورزی
براساس آیین نامه و دستور العملها با دبیرخانه
اض ــاف ــه ک ـ ــرد :ج ـل ـســات ه ـمــاه ـن ـگــی ب ــام ــدی ــران
نهــا و اول ـیــن جلسه
ج ـهــادک ـشــاورزی شـهــرسـتــا 
کمیسیون نظارت به زودی برگزار شود.

مفید و تاثیرگذار بین این دو برقرار اســت .در
واقع مهم ترین و اصلی ترین برنامه و فعالیتی
که در مراکز کانون پرورش فکری برای کودکان
میتوان اجرا کرد فعالیتهای کتاب محور است
که در واقع میشود از کتاب به عنوان خروجی
قابل لمس ادبیات نام برد .امانت دهی کتاب
روخوانی کتاب ،قصه گویی از کتاب و ...و
هر فعالیتیباموضوعکتاب.
در واقع نباید فراموش کنیم که در هر سرزمینی
ادبیات آن سرزمین از پایههای اساسی فرهنگ
به حساب میآید و فرهنگ زیــر ساخت کلیه
امور است .ادبیات و فرهنگ ما ایرانیان هم که
ریشهای قوی و پیکرهای رشید دارد و پر است
از آموزههای اخالقی و نیک اندیشی و دوستی و
تواضع و  ...در حقیقت کانون از این مهم کمک
گرفته بــرای تربیت و پــرورش اعضای خــود که
آینده در دستان آنها رقم خواهد خورد .
در حال حاضر فروش کتابهای کودک و
نوجواندر کانونچگونهاست؟
همانگونه که مستحضرید کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان از سالهای دور  ،اگر اشتباه
نکنم از سال  ۱۳۴۵کار نشر کتاب را آغاز کرد و
اکنون با انتشار هــزاران عنوان کتاب بهعنوان
یکی از بزرگترین و شاخصترین ناشران کتاب
کــودک و نــوجــوان در ای ــران شناخته میشود

و تبدیل بــه یــک برند فرهنگی شــده اســت و
همیشه بــا دغــدغــه و اح ـســاس مسئولیت
بــا ح ــوزه نشر کـتــاب مخصوصا ب ــرای کــودکــان
برخورد کرده است به صورتی که در سالهای
متمادی در بسیاری از رویدادها و جشنوارههای
بینالمللی کتاب ،جوایز متعددی به کتابهای
کانونپرورشفکریونویسندگانوتصویرگران
آن تعلق گرفته اســت .حاال در نظر بگیرید که
کانون با این همه دغدغه و حساسیت کتاب
تولید کرده است که هر کدام تولد یک اندیشه
به حساب میآید اما کرونا آمده است و درهای
مراکز فرهنگی را بسته است و فروشگاهها را
نیز تعطیل کــرده است  .چه باید کرد ؟ کانون
پ ــرورش فکری بــرای رسـیــدن کتاب بــه دست
کودکان و نوجوانان دست به کار شد و سایت
فروش اینترنتی را همراه با تخفیفات ویژه از مهر
 ۱۳۹۹راه اندازی کرد .
در این سایت به نشانی  Shop.kpf.irدر حال
حــاضــر بیش از ۲ه ــزار ع ـنــوان کـتــاب ک ــودک و
نــوجــوان ب ـ هصــورت اینترنتی عــرضــه مـ یشــود.
عالقهمندان میتوانند تمامی محصوالت را
به هر تعداد مورد نیاز از طریق این سایت و با
استفاده از پایانه پرداخت اینترنتی آن خریداری
کنند.
در حوزه ادبیات کودک آیا نویسندگانی در

استانوجوددارند کهبخواهیدنامببرید؟
در استان بوشهر شاعران و نویسندگان خوبی
داریم که در حوزه ادبیات کودک و نوجوان فعال
هستند و برای مخاطبان کودک و نوجوانی که
در استان زندگی میکنند در حال تولید محتوا
آن هم به صــورت فاخر و قــوی هستند  .از آن
جمله میتوان به آقای عبداهلل علی پور شاعر
خوب هم استانی ساکن کنگان اشاره کرد  ،به
آمنه رمضانی که صاحب آثار متعدد و خالقانه
اســت و مجری طر حهای خالقانه در ارتباط با
کتاب و کتابخوانی است ،همچنین میتوان از
خانم زهرا مویدی نام برد با چند کتاب کودک که
بسیار دغدغهمند با حوزه ادبیات کودک برخورد
میکند  ،در کنار وی خانم لیال پورنبی دختر جوان
آتیه دار بوشهری  ،خانم خاتون شهرآشوب نیز
به همین نحو که بسیار کارهای خوبی به حوزه
ادبیات کودک و نوجوان استان هدیه دادهاند و
افراد بسیاری که در این مجال نام مبارکشان را
در ذهن ندارم.
باتوجهبهدر پیشداشتنروز ملیادبیات
کودک و نوجوان و همزمانی این موضوع با ایام
کرونا چه برنامههایی برای کودکان ترتیب داده
شدهاست؟وچهراهکاریبرایاجرایبرنامهها
دارید؟
در ایامی که ویروس بیماری کرونا به جان جهان
افتاده و بسیاری از مراکز آموزشی بخاطر این
بیماریتعطیلشده،مراکز کانونپرورشفکری
حتی یک روز هم تعطیل نشده و همچنان فعال
و پر شور به کار خودشان ادامه میدهند ولی به
صورت مجازی ،در واقع کانون در شرایط فعلی
شیوع ویروس کرونا به منظور فاصله گذاریها
به خاطر حفظ سالمتی اعضای کودک و نوجوان
تهــای دن ـیــای م ـجــازی ب ــرای آمــوزش
از ظــرفـیـ 
استفاده میبرد و برنامههای ویــژهای را برگزار
خواهد کرد  .این برنامهها در استان و با حضور
حداکثری اعضای کودک و نوجوان (به تفکیک و
با توجه به محتوای برنامهها) برگزار خواهد شد.

متقاضیــان جهــت کســب اطالعــات بیشــتر از شــرایط و مــدارک مــورد نیــاز بــه
سـ�ایت بنیـ�اد مسـ�کن اسـ�تان بـ�ه نشـ�انی www. Bonyadmaskan bu- ri.
مراجعــه نماینــد.
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مدیریت آب و فاضالب استان بوشهر مطرح کرد؛

ترویج فرهنگ مدیریت مصرف آب

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در نشست با اهالی رسانه،
سرانه مصرف آب آشامیدنی در استان بوشهر را بیش از دیگر نقاط کشور
اعالم و با تاکید بر این که تنها راه گذر از این ماههای گرم مدیریت مصرف
آب از سوی مشترکان است گفت :مصرف سرانه آب آشامیدنی بیش از ۲۲۰
لیتر است که برخی نقاط  ۳۰۰لیتر گزارش شده است.
به گزارش جامجم عبدالحمید افزود :شهرستانهای جم ،عسلویه و دیر از
نقاط بحرانی در تأمین آب آشامیدنی است که برای جلوگیری از مشکالت در
این شهرستانها ،طر حهای مهم و تاثیرگذاری اجرا شده است.
وی آبرسانی سیار را مربوط به نقاط روستایی کوهستانی و صعبالعبور
دانست و خاطر نشان کرد ۹۷ :درصد روستاهای استان بوشهر دارای شبکه
آبرسانی هستند و این درحالی است که نحو توزیع آب در این شبکهها
بهصورت عادالنه مورد توجه قرار دارد.افــزون بر این  ۲پروژه آبشیرینکن
کنگان و بوشهر که دارای ظرفیت  ۱۰هزار مترمکعب بود کنگان به  ۱۲هزار و
 ۵۰۰مترمکعب و آبشیرینکن بوشهر به  ۲۲هزار و  ۵۰۰مترمکعب ظرفیت
تولید آب آن افزایش یافت و آبشیرینکن روستایی نوار ساحلی دشتی هم
با تولید  ۶۰۰مترمکعب در مدار تولید است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر میزان سرمایهگذاری در
پروژههای آبشیرینکن را افزودن بر یکهزار  ۲۵۰میلیارد تومان دانست
و خاطر نشان کــرد :بیش از  ۱۰هــزار متر مکعب آب این پروژهها در مدار
بهرهبرداری قرار میگیرد.قیمت تمام شده تولید آب از طریق شیرینسازی
آب دریــا بیش از  ۱۲برابر دیگر منابع است بهگونهای که هزینه تولید هر
مترمکعب آب از آبشیرینکن افزون بر  ۱۶هزار تومان است که با قیمت
هر مترمکعب  ۵۰۰تومان در اختیار مصرف کنندگان قرار میگیرد.

همی

گ
ش
داغ ی

((آ گهی استخدام))
بنیاد مســکن انقالب اســامی اســتان بوشــهر جهت تکمیل
کادر مالــی بــه صــورت قــراردادی از بیــن فــار غ التحصیــان
کارشناســی وکارشناســی ارشــد رشــته هــای حســابداری،
مدیریــت مالــی و بازرگانــی از طریــق برگــزاری آزمــون کتبــی و
مصاحبــه حضــوری دعــوت بــه همــکاری مــی نمایــد.

تونگهبان خلیجی که بود نامش پارس
غیر خوت مرد تو ای خطه و میدون نیسی
پر دنیا ده و شهره،بخدا سی گرمی
ده و شهری مث ای ملک برازگون نیسی

در ستایش مردی که

مردمی بودن را به ما آموخت
یاد و خاطره رئیس فقید انجمن صنفی
دلش به وسعت دریا بود
و مهر و سخاوتش بیپایان

حمل و نقل استان بوشهر
زنده یاد حاج داریوش قنبریزاده فرد،
گرامی میداریم

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر

منت

ش
ر شد

از کتاب توژستان دیروز تا دشتستان امروز
تالیف:محمدباقر (حسین) برازجانی
محل فروش در شهر برازجان:
خیابان شهید چمران(بیمارستان) روبرو داروخانه دکتر
رضایی پاساژ سالمت نمایشگاه دائمی کتاب
خیابان دانش آموز روبرو پلیس 10+بانک کتاب
بلوار آیت اهلل طالقانی درب ورودی درمانگاه  17شهریور
دکه آقای محمد مهاجر

از سمت راست
مرحوم عبدااهلل
خواجگانی -مرحوم
حاج نجف قنبری
 حاج مصطفیقنبری -زنده یاد
حاج داریوش
قنبری زاده فرد

سرپرستی روزنامه جام جم در استان بوشهر

