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ــران ــح ای ــی صب ــی، اجتماع ــه فرهنگ روزنام شهر
بو
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یانوردی استان بوشهر نام کارفرما: اداره کل بنادر و در
ــان بوشهر   ــت ــوردی اس ــانـ یـ ــادر و در ــن ــل ب  نــشــانــی: بــوشــهــر انــتــهــای بـــزرگـــراه طــالــقــانــی اداره ک

کد پستی 7517638480

ع خدمات مشاوره : مطالعات مرحله اول و دوم  الیروبی پای اسکله های بندر بوشهر و  موضو

اسکله دریابانی

 گواهینامه صالحیت حسب مورد: راه و ترابری

: حداقل پایه 3 تخصص بندر سازی و سازه های دریایی رشته و یا زمینه تخصصی مشاور

خ 1400/8/8 ( تا ساعت  گهی )روز شنبه مور ج آ محل، مهلت و نحوه دریافت اسناد: از تاریخ در

یابی کیفی را  خ 1400/8/15 با مراجعه به سایت setadiran.ir  اسناد ارز 17:00 روز شنبه  مور

دریافت نمایند . 

محل و مهلت تسلیم پاکت پیشنهادها: مشاوران  باید پیشنهادهای خود را بصورت 

خ  1400/8/29  الکترونیکی در سامانه ستاد به آدرس setadiran .ir تا ساعت 17:00 روز شنبه مور

بارگذاری نمایند. 

محل و زمان بازگشایی پیشنهادها : پیشنهادهای مشاوران راس ساعت 09:00 روز یکشنبه  

خ 1400/8/30 محل ساختمان مرکزی به آدرس دستگاه مناقصه گذار مفتوح خواهد شد .  مور

 اداره کل بنادر و 
دریانوردی استان بوشهر

گهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران گهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاورانآ آ
شماره سامانه ستاد شماره سامانه ستاد 20000037020000492000003702000049

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهراداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

کشتی های 50هزارتنی ؛  تردد 
توسعه بندر بوشهر   ضرورت ایجاد بورس تعاونگام نخست 

 در کشور

ح کرد؛  عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون مطر

استان بوشهر ۱۱ بندر تجاری دارد که بزرگ ترین آن بندر بوشهر با ظرفیت هشت 
میلیون تن تخلیه و بارگیری است.افزایش عمق کانال دسترسی بندر بوشهر 
برای ایجاد شرایط تردد کشتی های ۵۰ هزارتنی در اولویت طرح های توسعه  این بندر است. 
در فاز نخست، توسعه بندر بوشهر در مجتمع بندری نگین تدارک دیده شده 
و یک برنامه پنج ساله توسعه بندر بوشهر تا سال ۱۴۰۵ مشخص شده که 
براساس این مطالعه برنامه  ها یکی پس از دیگری اجرایی خواهد شد. یکی 
از مهم ترین برنامه های برای بندر بوشهر توسعه دریایی است که مقرر شد 
با افزایش عمق کانال تا ۱۳.۵ متر زمینه برای تردد کشتی های ۵۰ هزار تنی در 
بوشهر فراهم شود. در شرایط کنونی در بندر بوشهر تنها امکان تردد کشتی  های 

ح توسعه عالوه بر فراهم شدن ... ۳۰ هزارتنی است که با اجرای طر

در گفتگو با مدیر کل پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر خبر داد:مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی؛
ح شد: بوشهر مطر ؛ سفیران  نوجوانان بوشهر

فرهنگ بومی
شخصیت پروری در نوجوانانعملیات واکسیناسیون  در روستاها 323
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قصه پر غصه ته لنجی هاقصه پر غصه ته لنجی ها
ساماندهیساماندهی و تعیین تکلیف ته  و تعیین تکلیف ته لنجیلنجی

 مطالبه جدی لنجداران است  مطالبه جدی لنجداران است 

 بوشهرقعر نشین ازدواج 
در ایـــــران 

بر اساس اداره آمار ثبت احوال استان؛
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ح کرد: مدیرکل شیالت استان بوشهر مطر



ساخت موزه دفاع مقدس؛  ضرورت جدی
استاندار بوشهر در نشست با رئیس سازمان امور موزه ها و یادمان های دفاع مقدس 
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا 
با اشاره به نقش این استان در هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: رزمندگان 
استان بوشهر در هشت سال دفاع مقدس در سه جبهه زمینی، هوایی و دریایی 

نقش مهم و تعیین کننده ای داشتند.

به گزارش جام جم »احمد محمدی زاده«  با اشاره به این که این استان به عنوان یکی از 
نقاط راهیان نور دریایی تعیین شده است گفت: ساخت موزه دفاع مقدس در استان 
بوشهر یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. استاندار بوشهر با اشاره به این که زمین 
ساخت موزه دفاع مقدس بوشهر تعیین شده است افزود: شش هزار مترمربع زمین 
برای ساخت موزه دفاع مقدس بوشهر تعیین شده که ضرورت دارد هر چه زودتر 

ساخت آن آغاز شود. محمدی زاده با اشاره به ساخت موزه دفاع مقدس بوشهر با 
همکاری نیروی دریایی سپاه خاطرنشان کرد: در این راستا اعتباری برای ساخت موزه 
دفاع مقدس بوشهر اختصاص یافته است. وی با بیان این که زمین محل ساخت، 
اعتبار اولیه و مجری ساخت موزه دفاع مقدس بوشهر تعیین شده است تأکید کرد: 
الزم است از پارک کنار موزه برای استفاده از چیدمان تجهیزات مورد نظر استفاده شود.

یکشنبه    9 آبان    1400   شماره 6066
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهرضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

فرهنگیفرهنگی
اقتصادیاقتصادی

ــون در  ــی ــاس ــن ــی ــس عــمــلــیــات واک
روستاها

آغــــــــــــاز  زمـــــــــــــــــــان  از 
واکـــــســـــیـــــنـــــاســـــیـــــون 
اســتــان  در  روســتــایــیــان 
آبــــان مــاه  بــوشــهــر تـــا ۵ 
7۵/۵درصد نوبت اول و 
جمعیت  از  ۵۳/2درصـــد 
دوم  نـــوبـــت  ــایـــی  ــتـ روسـ
دریافت  را  کرونا  واکسن 

کرده اند.
بــیــشــتــریــن اســتــقــبــال و 
ــه تــفــکــیــک  ــ ــوشــــش  ب ــ پ
، تنگستان و دشتی  شهرستان مربوط به  جم 
است و  روستاییان ساکن در  شهرستان های، 
عسلویه ، کنگان و دشتستان کمترین استقبال 

از طر واکسیناسیون را داشته اند.
خودروهای  به  نیاز  و  آمبوالنس  استقرار  لــزوم 
از  العبور  صعب  و  ســیــاری  مناطق  مخصوص 
کار واکسیناسیون  مشکالت لجستیکی انجام 

است.
جمعیت  از  توجهی  قابل  تعداد  استقبال  عدم 
ــل فــرهــنــگــی و اعــتــقــادات  ــ ــه دالیـ مــشــمــول بـ
گــریــزی بــخــصــوص در نسل  مــذهــبــی،واکــســن 
خـــانـــه هـــای  در  ــق  ــ ــزری ــ ت مــمــنــوعــیــت  جـــــــوان، 
همکاران  یا  و  پزشک  حضور  بــدون  بهداشت 
موجود  نیروهای  محدود  ظرفیت  و  اورژانـــس 
از پیک پنجم و عادی  در ساختار شبکه، عبور 
بــه استفاده  ــراد  افـ برخی  مــردم،تــمــایــل  انــگــاری 
کــه بعضا  دارای  برند خــاص  بــا  از واکــســن هــای 
در  شایعات  وجود  و  است  کشوری  کمبودهای 
از  زمینه درصد ایمنی ایجاد شده در واکسن ها 
از  روستائیان  استقبال  عــدم  دالیــل  مهم ترین 

واکسیناسیون عنوان می شود.
امـــا مــهــم تــریــن اقـــدامـــات و مـــداخـــالت انــجــام 
شر  این  به  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  پذیرفته 

است:
* تدوین و اجرای برنامه مداخله ای با بسیج کلیه 
امکانات و منابع موجود درساختار شبکه های 

بهداشت و درمان در مناطق روستایی
* فعال نمودن تیم های سیار در مناطق مختلف 

سیاری و قمر استان
و  ــزرگــان  ب بــا  مختلف  نشست های  بــرگــزاری   *
جلب  جهت  بخش ها  و  روستاها  معتمدین 

اعتماد مردم
و  آموزشی  نشست های  و  کالس ها  بــرگــزاری   *

همچنین تهیه رسانه های آموزشی متعدد

ــی کــشــاورزی روی  تعرض به اراض
مرز هشدار 

شــــــهــــــرســــــتــــــان هــــــای 
تا  ــاوه و  ــنـ ،گـ تــنــگــســتــان 
ــان  ــت ــس ــت حــــــــدودی دش
نــقــاطــی  ــن  ــریـ تـ مـــهـــم  از 
اســتــان  در  کـــه  هستند 
بــوشــهــر تــوســط عــوامــل  
متمول  ــراد  اف و  سودجو 
ــورت غــیــرقــانــونــی  ــ ــه صـ بـ
آن به  کـــشـــاورزی  ــی  اراضــ
کاربری  تغییر   ویالسازی 
شده اند و متاسفانه این موضوع در سایر نقاط 

هم به طور چشمگیری رو به افزایش است.
اگر چه ممکن است ساکنین بومی مستقر در 
شوراهای  عمدتا  اما  باشند  مخالف  نقاط   این 
اسالمی به دلیل ارزش افزوده و افزایش بهای 
به  کشاورزی  مستعد  اراضــی  تبدیل  از  زمین ها 
توسعه  هــدف  با  کوچکتر  پالک های  و  قطعات 
ــای اخــتــصــاصــی و شــخــصــی اســتــقــبــال  ــاه ــض ف
و  زا  آسیب  به شــدت  رویــکــرد  ایــن  که  می کنند 

مخرب است .
ــراد متمولی  ــ مــعــمــوال صــاحــبــان ایـــن ویــالهــا اف
از  با استفاده  زیاد و  با صرف هزینه  که  هستند 
متعارف  غیر  صورت  به  قوی  مکنده  پمپ های 
اشجار  آبیاری  بــرای  زیرزمینی  آب  سفره های  از 
اســتــان  اقــلــیــم  ــا  ب غیرمتناسب  شـــده  کــاشــتــه 
افراد  نــدرت  به  و  می کنند  اصولی  غیر  برداشت 

بومی  منطقه در این مبحث ورود می کنند.
 ، ، امکانات  از کمبود نیروی انسانی  البته نباید 
اعتبارات دولتی و نبود گشت مستمر یگان های 
ویالها  بــاغ  ساخت  گرفتن  شــدت  در  حفاظتی 

غافل شد.
 برابر تبصره 2 ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی 
ــرده اســت که  کـ کــشــاورزی قــانــونــگــذار تصریح 
و  دادســتــان  نماینده  حضور  با  جهادکشاورزی 
سازهای  و  ساخت  تخریب  به  اقــدام  راســا  ناجا 

غیرمجاز  نماید.

ــا دارابــــــــــودن بـــیـــش از  ــ ــان بـــوشـــهـــر ب ــ ــت اســ
7۰۰کیلومتر مرز آبی مشترک با خلیج فارس از 
ظرفیت بی نظیری برای بهره  مندی از مواهب 
دریا و دریانوردی برخوردار است از گردشگری 
دریایی و صید و تولید و پرورش ماهی و میگو 
گرفته تا بستر های الزم برای صادرات و واردات کاال به کشورهای حاشیه 

خلیج فارس.
با این که از ۱۰شهرستان این خطه 8 شهرستان در نوار ساحلی قرار 
گرفته است و علی القاعده ساکنان و اهالی این نقاط نباید از خوان بی 
انتهای دریا بی بهره باشند اما مسائل و مشکالتی در حوزه قانونگذاری 
و صدور بخشنامه هایی محدود کننده و سیاست های متناقض در 
دولت های مختلف حسابی دست و پای ملوانان و لنج داران بومی 
استان بوشهر در حوزه تجارت دریایی را بسته است.به نظر می رسد 
عدم توفیق دولت های گذشته در تعیین چارچوب های قانونی برای 
ساماندهی ته لنجی یا بار همراه ملوان بیشتر ناشی از اتخاذ روش ها و 
رویه هایی که بدون در نظر گرفتن واقعیات های موجود در بنادر استان 
بوشهر از سوی مرکز نشینان گرفته شده است و به نوعی نسبت به 
نظرات و پیشنهادات مردم و فعاالن بومی این صنعت توجهی نشده 
از  ،یکی  جمهور  رئیس  استانی  سفر  ششمین  در  حال  این  است.با 
مطالبات جدی و همیشگی مردم و بندرنشینان استان بوشهر برای 
ــرای همیشه مطرح شــد و در همین  ب تــه لنجی یکبار  حــل مــوضــوع 
راستا مصوب شد تا استاندار بوشهر ظرف مدت ۱۰ روز در نشست با 
نمایندگان و لنج داران و فعاالن تجارت دریایی جمعبندی الزم را برای 

تصمیم نهایی به هیئت دولت اعالم نماید. 
یاد شناورها؛ سود کم سفرها ینه ز * هز

بهروز خدری یکی از لنجداران بندرگناوه است که وسعت بی انتهای 
دریا،  روزگار جوانیش را به پیری پیوند زده است و از زمانی که یادش 
می آید روی لنج های چوبی یا همان جهاز دل به دریای خطرها و حادثه ها 

زده و ۴۰ سال است که روزها و شب ها ساحل گناوه را به مقصد دوبی 
و دیگر بنادر امارات متحده عربی ترک کرده و پس از بارگیری کاالهای 
.این موسفید  را نموده است  بازگشت به موطنش  ایرانی عزم  تجار 
کرده دریای پارس در گفتگو با جام جم از روزگار سخت صاحبان لنج 
و شناورهای تجاری در سالیان اخیر می گوید:تا قبل از شیوع کرونا و 
مناسب بودن نرخ ارز و به خصوص درهم شرایط ما مالکان و کارکنان 
شناورها بد نبود و اندک سودی از سفرهای دریایی که در سال حدود ۴ 
تا ۵ تا می شد به دست می آوردیم اما همزمان باال رفتن نرخ دالر و درهم 
و از طرف دیگر شیوع جهانی بیماری کرونا تمام کسب و کار ما ساحل 

نشینان را دچار رکود و چالش کرد.
ج با هم نمی خواند * دخل و خر

وی با اشاره به مشکالت و هزینه های تحمیل شده به فعاالن و مالکان 
شناورهای تجاری اضافه می کند:سال گذشته تنها مجوز ۳سفر برای 
شناورها و لنج ها صادر شد اما امسال با گذشت 7ماه از سال تنها 
یک بار موفق شدیم تا به سفر برویم و مجوز بیشتر فعال صادر نشده 
است و با این محدودیت ها و صدور مجوز قطره چکانی نمی توانیم زیر 

بار مشکالت و هزینه هایمان کمر راست کنیم.
* مجوز سفر افزایش داده شود

هزینه ها  ریالی  بـــرآورد  و  آمــاری  تحلیل  و  تجزیه  و  برشماری  با  خــدری 
و  نــاخــدا  حــقــوق  شــامــل  لــنــجــداران  هزینه  می دهد:میانگین  ادامـــه 
ملوانان،سوخت ،آذوقه و خوراک،گمرکی،ایجنت که در هر سفر باید 
هزینه هایی  البته  اســت  تومان  2۵۰میلیون  معادل  کنیم  پــرداخــت 
که  شناورها  تعمیرات  یا  و  شناور  نگهداری  یا  و  کارکنان  حقوق  مثل 
سرسام آور هم هستند دایمی است و چه سفر انجام شود و چه بنا 
هر  این  بر  شــود.افــزون  پرداخت  الزاما  باید  نرویم  سفر  دلیلی  هر  به 
شناور هر2سال یکبار باید برای انجام تعمیرات جاری باال کشیده شود 
و با صرف هزینه های بسیار زیاد بازسازی شود. این در حالی است که 
معموال در هر سفر ،صاحبان شناورها با انواع و اقسام خرابی شناور و یا 

حوادث غیرقابل پیش بینی  مواجه می شوند .هزینه های مثل تعمیر و 
یا تعویض پمپ آب،وینچ ها و موتور شناور اگر در سمت امارات اتفاق 
بیافتد هزینه بسیار گزافی روی دوشمان می گذارد .این قبیل اتفاقات 
رایج است و البته امیدواریم که ضرر جانی نباشد زیرا به قول معروف 

دریا رفته می داند مصیبت دریا را. 
این لنجدار گناوه ای خاطر نشان می کند:سال 98 در محدوده مطاف 
که تقریبا 2۵ مایل با بندر دیر فاصله دارد شناور خراب شد که مجبور 
شدیم 2۳میلیون تومان برای یدک کش پرداخت کنیم تا بتوانیم به 
ساحل برسیم بنابراین با هزینه هایی که همیشه وجود دارند افزایش 

مجوز سفر برای شناورهای تجاری موضوعی مهم و حیاتی است.
* ساماندهی ته لنجی با تشکیل کارگروه تخصصی 

فعالیت  رونــد  به  اشــاره  با  گناوه  بندر  داران  لنج  تعاونی  عامل  مدیر 
اقتصادی  رونق  در  آنها  نقش  و  بوشهر  استان  در  تجاری  شناورهای 
بنادر و ساکنان نوار مرزی استان بوشهر، تشکیل کارگروه ویژه واردات 
دربـــاره ساماندهی  اقــدام دولــت  ترین  از مهم  را  کــاالی همراه ملوان 
آمارهای گمرک ایران نشان  ته لنجی می داند و به جام جم  می گوید: 
می دهد که سال گذشته ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کاال به ارزش ۳8 
میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر وارد ایران شده است. بر همین اساس به 
طور میانگین، ارزش دالری هر ۱ تن کاالیی که وارد ایران شده برابر با ۱۱۱۶ 
دالر است. سیدعلی موسوی گمارانی اضافه می کند: همچنین آمارهای 
رسمی سازمان بنادر و دریانوردی  نشان می دهد که تعداد لنج های 
فعال در بخش کاالی همراه ملوان حدود 2۵۰۰ فروند است.بنابراین 
ارز باشد  کاال و  با قاچاق  اگر مبنای محاسبه ما مصوبه ستاد مبارزه 
که  هر لنج اجازه 2 سفر در سال و حداکثر به میزان ۶۰ وانت نیسان 
را دارد با توجه به ظرفیت 2.2 تنی وانت نیسان، مشخص می شود کل 
میزان باری که سال گذشته از مجرای ته لنجی امکان ورود به کشور را 
یافته در بیشترین حالت ۳۳۰ هزار تن به ارزش حداکثر ۳۶8 میلیون 
دالر بوده است. وی با اشاره به این که با در نظر گرفتن آمارهای رسمی 
به روشنی مشخص می شود که ادعای واردات ۵ میلیارد دالر کاال به 
کشور از مجرای ته لنجی کذب و بی اساس است ادامه می دهد: با توجه 
به وضع موجود و کمبود ظرفیت انبار کاال در گمرکات بنادر استان و نیز 
تشریفات و فرایندهای زمان بر ترخیص کاال در گمرکات، درحال حاضر 

بهترین شیوه ترخیص کاالی ته لنجی، حمل یکسره است.
* هوشمندسازی ته لنجی برای تامین نیازهای کشور

ویــژه  کــارگــروه  ،تشکیل  گــنــاوه  بندر  داران  لنج  تعاونی  عامل  مدیر 
مشکالت  رفــع  جهت  استاندار  نظر  زیــر  ملوان  همراه  کــاالی  واردات 
و تصریح می کند:  این موضوع می داند  در  راه حل اساسی  را  موجود 
اقــدامــات مطالعاتی پیوسته در طــول سال  با  کــارگــروه می تواند  ایــن 
نسبت به هوشمند سازی فهرست اقالم مشمول ته لنجی بر اساس 

مناسبت های فصلی و نیازهای بازار و مردم اقدام نموده و پیشنهادات 
خود را به استاندار ارائه نماید.همچنین این کارگروه می تواند براساس 
نظرات ادارات کل صمت و جهاد کشاورزی استان نسبت به واردات کاال 
جهت تامین نیازهای واحدهای صنعتی و رفع نیازهای کشاورزان استان 

تصمیم گیری نماید.
* عوارض ته لنجی به بنادر استان واگذار شود

و  ــح  واض پیشنهاد  همچنین  می گوید:  گمارانی  مــوســوی  سیدعلی   
گمرک  بودجه،  برنامه  سازمان  که   است  این  لنجداران  ما  مشخص 
ایــران و سایر مراجع ذیربط، منابع مالی حاصل از عــوارض ورود کاالی 
ته لنجی جهت رفع مشکالت استان اختصاص داده  و یا بخشی از آن در 
محدوده فعالیت و خدمات ادارات بندر از قبیل ایجاد اسکله توسعه و 
گسترش خدمات بندری، انبارداری، ارتقاء سطح ایمنی شناورهای سنتی 

و... هزینه شود.
* ساماندهی ته لنجی در استان ؛به زودی

در همین حال استاندار بوشهر با اشاره به سفر اخیر ریاست جمهوری 
نمایندگان  حضور  با  کارشناسی  بررسی های  آغاز  از  بوشهر  استان  به 
با تجارت دریایی برای وضعیت کاالی  اقشار مختلف و عناصر مرتبط 
آینده خبر می دهد و می گوید:ته  همراه ملوان یا ته لنجی ظرف ۱۰ روز 
رئیس  اســتــانــی  سفر  ششمین  مــصــوبــات  از  یکی  عــنــوان  بــه  لنجی  
 جمهوری و هیات دولت سیزدهم به این استان باید در مدت ۱۰ روز

 سامان یابد. احمد محمدی زاده اضافه می کند:  یکی از راه هــای امرار 
معاش ساحل نشینان این استان از طریق رفت و آمد به کشورهای 
حاشیه خلیج فارس است و در این راستا در زمان حاضر حدود ۴۰ هزار 
خانواده که در حدود ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارند از این کار و تجارت نان 

می خورند.
یایی استفاده می کنیم * از نظرات ملوانان و فعاالن تجارت در

که  هستند  هم  سودجویی  افـــراد  میان  ایــن  در  که  ایــن  بیان  با  وی 
همواره تالش می کنند بسیاری از کاالهایی که ورود آنها ممنوع و یا باید 
مسائل گمرکی آنها حل و یا مشمول عوارض گمرکی شوند در قالب 
از دریانوردان شریف استان  آنها  ته لنجی وارد بنادر  کنند که حساب 
این  جریان  در  جمهور  رئیس  می کند:  تاکید  می دانیم  جــدا  بوشهر 
مشکل بندر نشینان قرار گرفته و قرار شد در مدت ۱۰ روز این مساله 
بررسی شود. بر همین اساس در هفته پیش رو  جلسه های راهبردی 
شهرستان های  از  ملوانان  لنجداران،  تعاونی  شرکت  با  نشست  و 
ساحلی که بیشترین زحمت اما کمترین نفع را می برند، مغازه داران و 
حتی افرادی که در قالب شوتی اقدام به انتقال این کاالها به سراسر 
برگزار و مجموع این مطالب در قالب یک پیشنهاد  کشور می کنند، 

جمع بندی و به هیات دولت اعالم می شود.

قصه پر غصه ته لنجی ها
 ساماندهی و تعیین تکلیف ته لنجی

 مطالبه جدی لنجداران است 

یادداشت

بوشهر  استان  اقتصادی  سیمای  در 
، صنایع متعدد و متنوع نفت و گاز و 
موثری  و  پررنگ  نقش  پتروشیمی ها 
دارند و این استان را به پایتخت انرژی 
امــا وجــود  کـــرده اســت  کشور تبدیل 
مشترک  آبــی  مــرز  7۰۰کیلومتر  بیش 
ظرفیت  و  فـــارس  خلیج  ســواحــل  ــا  ب
ــورداری  ــرخ ــن اســتــان در ب بــی نظیر ای
نوار  از  شهرستان   ۱۰ از  شهرستان   8
ساحلی دریای پارس موقعیت ممتازی 
پیش روی ساکنان بنادر استان برای 
فــعــالــیــت هــای صــیــد و صـــیـــادی قـــرار 
داده است به گونه ای که بندر دیر به 
کشور  صیادی  بندر  بزرگترین  عنوان 
در شــمــال اســتــان واقـــع شــده است 
می توانند  بندر  ایــن  بومی  صیادان  و 
صیدگاه های  مهم ترین  و  بهترین  از 
روزی  دیــر  ــای  آب ه در  بوشهر  استان 
را طلب کنند. ماهی هامور، حلوا  خود 
شوریده،  شیر،  قباد،  سیاه،  و  سفید 
باکیفیت  و  ترین  مرغوب  از  سنگسر 
ــایــی محسوب  ــزیــان دری تــریــن نــوع آب
ــنــب بــخــش و مایه  کـــه زی مــی شــونــد 
می شوند.  ــواده هــا  خــان ســفــره  بــرکــت 
زیــرســاخــت هــای شــیــالتــی در اســتــان 

 در ۱۵ بندر صیادی و ۱۱ 
ً
بوشهر عمدتا

مجتمع آبزی پروری متمرکز است و ۱۵ 
هزار صیاد و آبزی پرور با استفاده از آن 
آبزیان تولید  انــواع  سالیانه 9۰ هزارتن 
بــازارهــای داخلی و خارجی عرضه  به  و 

می کنند .
 بــــــه گــــــــــــزارش جــــــــام جــــــم بــــهــــزاد 
ــادر  ــنـ بـ و  ــد  ــیـ صـ ــاون  ــ ــعـ ــ ــدری،مـ ــ ــیـ ــ حـ
استان  شیالت  کل  اداره  ماهیگیری 
بــوشــهــر در ســــال گــذشــتــه بــیــش از 
۶2هزار تن انواع ماهی توسط صیادان 
بــوشــهــر  اســـتـــان  ــای  ــه ــاه ــدگ ــی ص در 
ــای داخــلــی و  ــازار ه ــه ب بــرداشــت و روانـ

خارجی شده است .
ــاهـــه  ــت کـــه در۶مـ ــ ــن در حــالــی اس ــ ای
نخست سال جاری حدود ۳۱هزار تن 
بــرداشــت  صیدگاهها  از  مــاهــی  انـــواع 
اســاس  می گوید:بر  وی  ــت.  اس شــده 
ــار هـــای مــوجــود 2۰27فـــرونـــد انـــواع  آمـ
شــنــاور صــیــادی شــامــل ۵۳2فـــرونـــد 
لــنــج،۱۴7۴قــایــق و 2۱ فــرونــد  کـــالس 
فعالیت  ــال  ــ ح در  ــادی  ــیـ صـ کــشــتــی 
صیاد  9هـــزار  بـــرای   هستند.بنابراین 
به صــورت مستقیم و ۱۳هـــزار نفر به 
طور غیر مستقیم اشتغالزایی صورت 
مقام  این  اعتقاد  به  اما  اســت.  گرفته 
مسئول وجود مراکز صنعتی همچون 
و  پتروشیمی ها  و  گــاز  و  نفت  صنایع 
نیروگاه اتمی در جوار صیدگاه ها مهم 
آالیــنــده هــای  کــنــنــده  و  تــریــن تهدید 

دریایی هستند که بیشترین تخریب 
ــن مناطق   ــوژی ای ــول آســیــب را بــه اک و 
فعالیت  ایــن  بر  افــزون  می کنند  وارد 
غــیــر مــجــاز تـــعـــدادزیـــادی شــنــاورهــای 
ــا بـــرداشـــت غــیــر اصــولــی  بــی هــویــت ب
را  تخریب ها  ایــن  ــد  رون صیدگاهها  از 

شتاب داده است. 
ــال مــدیــرکــل شــیــالت  ــ در هــمــیــن ح
درصــدی   2۰ سهم  از  بوشهر  اســتــان 
استان در صادرات آبزیان خبر می دهد 
و می گوید: عدم وجود پایانه صادراتی 
از جمله مشکالت حوزه تجارت آبزیان 
در استان است که احداث آن نیازمند 
برای  بایستی  و  است  ارزی  تسهیالت 
رفع این کمبود نیز چاره اندیشی شود .
وی همچنین  تکمیل، بهسازی و بهره 
تمام در حوزه  نیمه  بندر  از 7  بــرداری 
برنامه های  تــریــن  مهم  از  را  صــیــادی 
بر ای تثبیت  اقــدام استان  در دست 

از  ــده  ش ایــجــاد  تولیدی  ظرفیت های 
جمله اشتغال در حوزه صیادی تسریع 
در بهره بــرداری از این بنادر می داند و 
اضافه می کند:طی ۵ سال اخیر تولید 
آبزیان در استان بوشهر با افزایش ۱۰ 
هزارتن مواجه بوده و تداوم آن در کوتاه 
مدت به ۱۰ هزار میلیارد ریال سرمایه 
گــذاری جدید برای اجــرای2۱ پــروژه  نیاز 
شهرستان  در  ــداد  ــع ت ایـــن  از  دارد. 
، در شهرستان های  عسلویه ۴ پروژه 
بوشهر، کنگان، دیلم و گناوه هریک ۳ 
پروژه ، در شهرستان های تنگستان و 
دشتی هریک 2 پروژه و در شهرستان 

دیر ۱ پروژه اجرا خواهد شد. 
همچنین اجرای زیرساخت های نیمه 
تاسیسات  بــازســازی  و  تعمیر  و  تمام 
و  شیف  و  جاللی  بندرگاه،   ، دیر  بنادر 
تامین تجهیزات اطفاء حریق گناوه در 

دستور کار قرار دارد.

دکتر سعید کشمیری

رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی 
استان بوشهر

صدیقه جمال پور

مدیر امور اراضی 
سازمان جهاد 

کشاورزی استان 
بوشهر

ح کرد: مدیرکل شیالت استان بوشهر مطر

سهم 20درصدی صادرات آبزیان 
در نیمه نخست امسال صورت گرفت؛ 

افزایش 87 درصدی ارزش کاالهای صادراتی از گمرکات 
صادرات با احتساب میعانات گازي گمرکات استان بوشهر در نیمه نخست  امسال ،حدود ۱۳ 
میلیون و ۳۳۱ هزار تن کاال به ارزش بالغ بر ۴ میلیارد و ۶۳۰ میلیون دالر  بوده است که نسبت 

به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۱۵ و از نظر ارزشی 87 درصد افزایش یافته است.
شده  یاد  مدت  طی  استان  گمرکات  گازي  میعانات  احتساب  بدون  صادرات  حجم  همچنین 
،حدود ۱۳ میلیون و 2۵۵ هزار تن کاال به ارزش حدود ۴ میلیارد و ۵9۱ میلیون دالر بوده است که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۱۴ درصد و از نظر ارزش 8۶ درصد افزایش داشته 
است. عمده کاالهاي صادراتی از گمرکات استان شامل محصوالت پتروشیمی، میعانات گازي، 
امارات  چین،  کشورهاي  و  است  بوده  جات  صیفی  و  وسبزیجات  آبزیان  انواع  معدنی،  مواد 
، نیجریه و افغانستان مقصد  متحده عربی، ترکیه، هند، پاکستان، آفریقاي جنوبی، برزیل، قطر
کاال به  اند. طی این مدت حدود 2۳۴ هزار تن  کاالهاي صادراتی گمرکات استان بوشهر بوده 
ارزش بالغ بر ۵۶۶ میلیون دالر از گمرکات استان بوشهر وارد کشور شده است که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۵ درصد کاهش و از نظر ارزشی ۱۱ درصد افزایش را نشان 
می دهد. عمده کاالهاي وارداتی از گمرکات استان شامل  انواع پارچه، ماژول ال اي دي، قطعات 
و لوازم یدکی موتورسیکلت ، انواع چاي، قطعات و لوازم یدکی خودروي سواري، برنج ، دستگاه 

پخت و پز رستورانی ، انواع بلبرینگ و رولبرینگ و انواع پمپ و واترپمپ خودرو بوده است. 
مبدا کاالهاي وارداتی گمرکات استان بوشهر از کشورهاي چین، امارات متحده عربی، تایلند، 

آلمان، فیلیپین، هند، ترکیه، روسیه و ژاپن بوده است. 
این آمار از تجارت خارجی حاکی از آن است که هم آثار تحریم و هم آثار شیوع ویروس کرونا به 

حداقل رسیده است و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهرضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

تاریخ سازی دانش آموز بوشهری در المپیاد علمی زیست شناسی
فاطمه نرجس فقیهی موفق به کسب اولین مدال استان بوشهر در 

المپیاد زیست شناسی دانش آموزی کشور شد.
به گزارش جام جم با اعالم رسمی سازمان ملی پرورش استعدادهای 
ــیــرســتــان  ــرجـــس فــقــیــهــی دانـــــش آمـــــوز دب درخــــشــــان، فــاطــمــه نـ

مدال  کسب  به  موفق  بوشهر  فرزانگان  درخــشــان  استعدادهای 
تحصیلی ــال  سـ در  ــوزی  دانــــش آمــ زیــســت شــنــاســی  الــمــپــیــاد   نــقــره 

 1399- 1400 شد.
کسب مدال طال در هفت  به  که موفق  گفتنی است دانش آموزانی 

رشته زیست شناسی، فیزیک، نجوم و اختر فیزیک، شیمی، ریاضی، 
کامپیوتر و ادبی این رویداد مهم علمی می شوند، از شرکت در کنکور 
سراسری معاف می شوند. همچنین دارندگان مدال های نقره و برنز 

دارای امتیارات ویژه در آزمون سراسری هستند.

یکشنبه    9 آبان    1400   شماره 6066

3 اجتماعیاجتماعی
فرهنگیفرهنگی

تـــردد کشـــتی های 50هزارتنـــی ؛گام 
نخســـت توســـعه بنـــدر بوشـــهر 

بندر   ۱۱ بــوشــهــر  اســـتـــان 
تجاری دارد که بزرگ ترین 
آن بندر بوشهر با ظرفیت 
هشت میلیون تن تخلیه 
است.افزایش  بارگیری  و 
عــمــق کـــانـــال دســتــرســی 
ایجاد  ــرای  ب بوشهر  بندر 
تــردد کشتی های  شــرایــط 
اولــویــت  در  هــزارتــنــی   ۵۰
ــای تــوســعــه  ایــن  ــرح هـ طـ

بندر بوشهر  فــاز نخست، توسعه  بندر اســت. در 
در مجتمع بندری نگین تــدارک دیــده شــده و یک 
برنامه پنج ساله توسعه بندر بوشهر تا سال ۱۴۰۵ 
مشخص شده که براساس این مطالعه برنامه  ها 
یکی پــس از دیــگــری اجــرایــی خــواهــد شــد. یکی از 
توسعه  بوشهر  بندر  ــرای  ب برنامه های  مهم ترین 
دریایی است که مقرر شد با افزایش عمق کانال تا 
۱۳.۵ متر زمینه برای تردد کشتی های ۵۰ هزار تنی 
بندر  در  کنونی  شرایط  در  شــود.  فراهم  بوشهر  در 
هزارتنی   ۳۰ کشتی  های  ــردد  ت امــکــان  تنها  بوشهر 
است که با اجرای طرح توسعه عالوه بر فراهم شدن 
شرایط برای تردد کشتی  های ۵۰ هزار تنی،  مساحت 
محوطه  های ترمینال های کانتینری، صادرات مواد 
معدنی و نفتی افزایش پیدا می  کند. طرح توسعه 
بنادر تابعه بوشهر نیز در قالب ۱۵ سال و سه برنامه 
پنج ساله )از سال ۱۴۰۰( به تصویب رسیده است. در 
قالب طرح توسعه با افزایش ظرفیت بنادر زمینه 
آنها فراهم شــود که  ــزون تجارت  ــ ــرای رونــق روزاف ب
نتیجه آن افزایش اشتغال و رونق کسب و کار حوزه 
ارتباط  این  در  است.  بوشهر  استان  در  دریانوردی 
با یک گــام رو به توسعه بیشتر تــالش می  شود تا 
شناورهای سنتی به تدریج جای خود را به شناورهای 
فلزی داده و بنادر تابعه در این استان بتوانند بخوبی 
در عرصه تجارت بین المللی فعالیت داشته باشند.

ســـفیران  ؛  بوشـــهر نوجوانـــان 
فرهنـــگ بومـــی
آبان در تقویم جمهوری   8
اسالمی ایران به مناسبت 
محمد  ــادت  ــهـ شـ ســــــاروز 
روز  ــیـــده  فـــهـــمـ حـــســـیـــن 
ــوجــوان نــامــگــذاری شده  ن
بوشهر  اســتــان  در  اســـت. 
برنامه های  ــرای  ــ اج تمرکز 
مختلف در حوزه نوجوانان 
پــرورش  کــانــون  در  بیشتر 
فکری کودکان و نوجوانان 
اســتــان هــدفــگــذاری شده 

این دستگاه سایر دستگاه های  کنار  اما در  است 
اسالمی  ارشـــاد  و  فرهنگ  کل  اداره  مثل  فرهنگی 
توانسته اســت اقــدامــاتــی صــورت دهــد در همین 
فرهنگی،  حـــوزه  ســاخــت هــای  ــر  زی از  راستابخشی 
هنری قرآنی که شامل مجتمع ها و تاالرهای فرهنگی 
همچنین  و  هنری  پالتوهای  و  سالن های  هنری، 
آموزشگاه های بخش خصوصی در زمینه ی هنری، 
و  منظوره  تــک  موسسات  همچنین  و  سینمایی 
و  قرآنی  موسسات  هنری،  فرهنگی  منظوره  چند 
کانون های مساجد در زمینه نوجوانان فعالیت های 
و  نبوغ  پـــرورش  هــدف  بــا  هنری  فرهنگی  مختلف 
استعدادهای نوجوانان دارند. همچنین هنرستان 
ــای پـــرورش  ــت کــه در راس هــنــرهــای زیــبــای فاطمیه 
استعدادهای نوجوانان در رشته های مختلف هنری 
اساتید برجسته استان را به همکاری دعوت نموده 
اســت. که این فعالیت ها در طول سال به صورت 
مداوم و مستمر با توجه به تمایالت فرهنگی هنری 
نوجوانان و بر اســاس اعــالم عالیق ایشان زیر نظر 
مدرسان و اهل فن پرورش می یابند. وزارت فرهنگ 
وارشاد اسالمی و به تبع آن اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی این استان که وظیفه ذاتی هدایت، حمایت 
و نظارت بر فعالیت های فرهنگی، هنری، رسانه ای 
و قرآنی را دارد در این زمینه از هیچ کوششی جهت 
آیــنــده ســـازی نسل نــوجــوان و جـــوان دریـــغ نکرده 
است. از برنامه ها شاخص برای نوجوانان می توان 
کتابخوانی کودک و نوجوان اشاره  به  باشگاه های 
کرد که اقــدام موثری برای افزایش مطالعه و ترویج 
کتابخوانی در بین کودکان و نوجوانان بوده است که 
به طور خاص باشگاه های ویژه گروه سنی نوجوانان 
با هدف اصلی مطالعه و در کنار آن رشد شخصیت 
اجــتــمــاعــی نــوجــوانــان و یــادگــیــری تــعــامــل از دیگر 
اهــداف ایــن طــرح اســت. همچنین جشنواره های 
فرهنگی، هنری، قرآنی در رشته های مختلف با هدف 
برگزار  اســتــان  نــوجــوانــان  تشویق  و  استعدادیابی 
شده است که منتخبین این جشنواره ها در سطح 
کشور رتبه های برتر و عناوین درخشانی را به دست 
آورده اند. درخشش هر ساله نوجوانان این استان 
در جشنواره های مختلف فرهنگی، هنری، قرآنی و 
پویش های کتابخوانی  نشان از تالش هایی است که 

در این زمینه صورت گرفته است.

یادداشت

ــان بــوشــهــر بـــه هــمــراه  ــتـ اسـ
ــای ســمــنــان، الــبــرز  ــان ه ــت اس
کمترین  دارای  اصــفــهــان  و 
کشور  سطح  در  ازدواج  خ  نــر
ــر اســاس  اعـــالم شـــده انـــد. ب
احــوال استان بوشهر در مدت  کل ثبت  اداره  اعــالم 
واقعه   2۰۵ و  ۳هــزار  تعداد  امسال  اول  ماهه  شش 
مشابه  مــدت  به  نسبت  که  رسیده  ثبت  به  ازدواج 
این  را نشان می دهد  کاهش  سال قبل 8/۶ درصــد 
طالق های  تعداد  مدت  همین  در  که  است  حالی  در 
به ثبت رسیده عدد 797 واقعه را نشان می دهد که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/7 درصد افزایش 
از  آمار نشان می دهد که 2۵درصــد  داشته است.این 
آمار ثبت شده در نیمه نخست امسال واقعه طالق 

بوده است.
افــزون بر این در سال 99 تعداد ۶هــزار و 8۶۳ واقعه 
ازدواج در استان بوشهر  به وقوع پیوسته است که 
در رتبه 27 در بین استان های دیگر قرار گرفته است. 
آمــار در مقایسه با ســال98 رشــدی حـــدود۱۰/۴  ایــن 
در  گـــزارش  همین  پایه  بــر  مــی دهــد.  نشان  را  درصــد 

سال قبل2هزار و ۱۱۵ واقع طالق به ثبت رسیده است 
که نسبت به ســال98 از رشد 8/9درصـــدی حکایت 

می کند.
پیشگیری  توسعه  امــور  ،مــعــاون  اسکندری  مهرناز 
بهزیستی استان بوشهر با اشاره به تاثیر جریان حاکم 
بر شبکه های اجتماعی و تغییر رویکرد سبک زندگی 
اسالمی می گوید: مسئله بی رغبتی جوانان به ازدواج 
و تشکیل خانواده آنچنان گسترده و آشکار است که 
حتی بدون نیاز به تحقیقات آماری ندارد و به صورت 
در  را  آن  جلوه های  و  ــار  آث مــی تــوان  هم  فــردی  تجربه 

اطراف خود مشاهده کرد. 
و  موبایلی  و  رایانه ای  فناوری  جدید  نسل های  ظهور 
ارتباط های  جدید،  زمینه های  و  ظرفیت ها  پیدایش 
این  اســت.  کــرده  گسترده  و  آســان  بسیار  را  انسانی 
آثار مثبتی که می تواند  کنار  زمینه ها و ظرفیت ها در 
بالقوه برای رشد، پویایی و تکامل مناسبات انسانی 
داشته باشد، پیامدهای ویرانگر و جبران ناپذیری را به 
مناسبات انسانی و سالمت روانی، اخالقی، معنوی، و 

اجتماعی وارد ساخته و می سازد.
که  متعددی  تحقیقات  براساس  می کند:  اضافه  وی 

از سوی مراکز مختلف صورت گرفته است، حضور در 
عوامل  مهم ترین  جزء  مجازی  اجتماعی  شبکه های 

و  عنف  به  تجاوز  خیانت،  طــالق،  مثل  آسیب هایی 
برخی دیگر از آسیب های اجتماعی است. متأسفانه 
خ ازدواج سیر نزولی  در سال های اخیر در کشور ما، نر
و پدیده طالق و خیانت، سیر صعودی داشته است. 
بسیاری از جوانان شوق و رغبتی برای ازدواج نداشته 
و ترجیح می دهند نیازهای  خود را از راه های دیگر، به 
ویژه از راه وقت گذرانی درفضای  مجازی و شبکه های 

اجتماعی، تأمین کنند.
اسکندری با بیان این که  سخت گیری های خانواده 
در  مهریه  خــانــه،مــاشــیــن،  مانند  ازدواج  شــرایــط  در 
کاهش آمار ازدواج نقش داشته دارد می افزاید: برخی 
از والدین بجای این که مشکل را حل کنند با بهانه ها 
ازدواج  در  تسریع  مانع  خــود  تــراشــی هــای  اشــکــال  و 
مهریه های  به  می توان  کارها  این  جمله  از  می شوند 
ادامه  بهانه  سنگین.  ج های  خر تجمالت،  سنگین، 
تحصیل و نداشتن ماشین، مسکن، و... اشاره کرد. 
در حالی که اگر ازدواج از تجمالت و ولخرجی ها به دور 
باشد و انتظارات والدین بیش از توان جوانان نباشد. 
نباید  شــد.  خواهند  تشویق  ازدواج  امــر  در  جــوانــان 
ج دهند. مسئولین  والدین در انتخاب وسواس بخر

ازدواج،  آوردن امکانات، اعطاء وام  با فراهم  باید  نیز  
تسهیل تهیه مسکن و فراهم ساختن فرصت های 
افــراد،جــوانــان  تحصیل  و  تجربه  با  متناسب  شغلی 
کارهای  جمله  از  کنند.  تشویق  خطیر  امــر  ایــن  در  را 
با  که  اســت  ایــن  دهند  انجام  می توانند  که  مفیدی 
برنامه های  در  شناسان  روان  و  کارشناسان  دعــوت 
در  تسریع  فواید  بیان  به  سیما  و  صــدا  و  تلویزیونی 
ازدواج بپردازند وآسیب های  تأخیر در ازدواج ) اعم از 
روحی، عاطفی، اجتماعی، شخصیتی و...( را بر شمارند 
ج های  خر و  تشریفات  از  تا  کنند  تشویق  را  مــردم  و 
افــراد به  اضافی در این امر کم کنند.همچنین گاهی 
ایــده آل فکر می کنند ازدواج خود  خاطر این که خیلی 
را به تأخیر می اندازند آن ها دنبال همسری می گردند 
بــه این  باید  ــده ال و ســرآمــد باشد  ایـ از هــر لحاظ  کــه 
افراد گفت که همان گونه که شما در فضایل کامل 
نیستید انسان های دیگر هم نقص هایی دارند پس  

ج دهند نباید والدین در انتخاب وسواس بخر
مشاوره های  از  گیری  بهره  با  می توان  این که  ضمن 
بــرای  ــان  جــوان شناخت  افــزایــش  بــه  ازدواج  از  قبل 

انتخاب مناسب تر کمک کنند.

بر اساس اداره آمار ثبت احوال استان؛

 بوشهرقعر نشین ازدواج در ایـــــران 

8 آبان روز نوجوان در 
تقویم کشور به ثبت 
ــده اســــــت. بــه  ــ ــی ــ رس
نامگذاری  مناسبت 
مــتــولــی  بـــا  روز  ایــــن 
استان  در  فرهنگی  فعالیت های  اصــلــی 
مدیرکل  رســولــی  سمیه  خانم  بــا  بوشهر 
کودکان و نوجوانان  کانون پرورش فکری 
استان به گفتگو نشسته ایم که در ادامه 

می خوانید:
به  دارد  ــادی  ی ز اهمیت  نوجوانی  دوران    *
نظر شما کدام جنبه از زندگی نوجوان باید 

بیشتر مورد توجه قرار گیرد؟
اهمیت  پر  و  حساس  دوره  یک  نوجوانی 
ــت.دوره ای  سـ فــردی  هر  زندگی  دوران  در 
که فرد از مرحله کودکی با تمام شیرینی ها 
ــرده و وارد  کـ ــای کــودکــانــه عــبــور  ــذت ه و ل
دوران پر هیجانی شده که ما بین کودکی 

و بزرگسالی است. 
به  تا  که  آنچه  از  متفاوت  نقشی  باید  حاال 
ــواده و جامعه  ــان ــت در خ بـــوده اس ــروز  امـ
دنیای  شهود  و  کشف  به  دست  بپذیرد. 
پیرامون خود می زند و احساسات متفاوتی 
را در نوجوانی تجربه می کند. اگر این دنیای 
بزرگساالن  توسط  نوجوانی  انگیز  هیجان 
به درستی درک و ساماندهی شود چه بسا 
که نوجوان امروز تبدیل به یک فرد بسیار 

اندوهبار  چــه  و  شــود  بزرگسالی  در  قــوی 
الزم  آگاهی  با  نتوانیم  ما  اگــر  بــود  خواهد 
بهداشت روانی این فرد نوجوان را رعایت 
فــردی  او  از  میشود  بــاعــث  کــه  چــرا  کنیم 
سرخورده، بی اعتماد به نفس و گریزان از 

جامعه بسازیم.
نــوجــوان  حــــوزه  در  یـــــادی  ز ــای  ــال هـ سـ  *
بیشترین  ــان  ــرت ــط ن بـــه  ــد  ــ یـ دار فــعــالــیــت 

نیازهای نوجوانان چیست؟
فرد  روحــی  و  جسمی  دگرگونی  به  توجه  با 
نوجوان، این فرد بی شک نیازهای متفاوتی 
خــود  ــی  ــدگ زن قبلی  دوره  ــه  ب نسبت  ــم  ه
نیاز ها  ایــن  حتما  باید  که  داشــت  خواهد 
دیده و اندیشیده شود  شاید بتوان از بین 
حساس  دوران  ایــن  نــیــازهــای  مهم ترین 
نفس،  به  اعتماد  نفس،  عــزت  به  نیاز  به 
احترام دیدن، دوست داشته شدن، مهم 
انگاشته شدن، نیاز به کسب اطالعات و 
آگاهی، نیاز به آموختن و فراگیری و... اشاره 

کرد. 
ــادر، چه به  پــدر و م همه ما چه به عنوان 
عنوان مربی و معلم، چه به عنوان متولیان 
کسب  با  می توانیم  نوجوان  و  کــودک  امــر 
اطالعات و آگاهی از نیازهای نوجوانی که با 
او در ارتباط هستیم  با تکیه بر مهارت های 
فرزندپرور فردی سالم را به جامعه تحویل 

دهیم.

پرورش  در  هنری  فرهنگی  فعالیت های   *
تاثیر  مـــی تـــوانـــد  نـــوجـــوانـــان  شــخــصــیــت 

داشته باشد؟
فعالیت های  کــه  اســت  اینگونه  معموال 
تقویت  و  بــــروز  ســبــب  هــنــری  فــرهــنــگــی 
ــراد  افـ در  اســتــعــداد  مختلف  جــنــبــه هــای 
می شوند خواه کودک باشد خواه نوجوان 
و یا حتی بزرگسال و همین بروز استعداد 
موثر  بــســیــار  فـــرد  زنــدگــی  راه  انــتــخــاب  در 
است. این انتخاب راه برای فرد نوجوان که 
جوامع  به  ورود  و  بزرگسالی  راه  ابتدای  در 
اســت.  اهمیت  پــر  بسیار  ــت  اس بــزرگ تــر 
ــن نکته هــم اشـــاره کنم کــه در  بــایــد بــه ای
کنار اجرای فعالیت های مختلف فرهنگی 
هنری، رشد فردی و اجتماعی فرد نوجوان 
ــبــاط گــیــری بــا دیــگــران  اتــفــاق مــی افــتــد، ارت
نوجوان  در  ادراک  تقویت  می گیرد،  شکل 
به  اعتماد  به  را  نوجوان  می پذیرد،  صورت 
نفس، انگیزه و خالقیت میرساند و همه 
اینها در رشد همه جانبه نوجوان ما بسیار 

تأثیرگذار خواهد بود. 
مختلف  شــهــرهــای  ــا   آیـ حــاضــر  حـــال  در   *
استان از مراکز فرهنگی هنری مخصوص 

نوجوانان برخوردار هستند؟ 
ــورد نــیــاز نــوجــوانــان که  ــ یــکــی از مــــوارد م
بــایــد بــه آن تــوجــه شــود بــه وجـــود آوردن 
بستر مــنــاســب جــهــت دانــــش افـــزایـــی و 

به  ــت،  ــ اس مختلف  مــهــارت هــای  کــســب 
صورتی که کشف و پرورش استعدادهای 
ــن مــهــم از  ــورت بــگــیــرد  و ایـ ــ نـــوجـــوان ص
مختلف  گـــرایـــش هـــای  تــجــربــه  طــریــق  از 
حتی  و  ادبی  فرهنگی،هنری،  فعالیت های 
که  کــاری  بیفتد  اتفاق  می تواند  پژوهشی 
اکــنــون کــانــون پـــرورش فــکــری کــودکــان و 
 نوجوانان در سراسر کشور در حال انجام
نیز  اســتــان  در  خوشبختانه  اســـت.  آن   
کودکان و نوجوانان  کانون پرورش فکری 
همه  کــه  دارد  هــنــری  فرهنگی  مــرکــز   2۳
فعال  نوجوان  و  کــودک  بخش  دو  در  آنها 
فرهنگی  خدمات  دهنده  ارائــه  و  هستند 
هنری ادبی و پژوهشی برای تمامی رده های 
سنی که نوجوانان را هم شامل می شود و 
سابقه برگزاری دوره های آموزشی حضوری 
و غیر حضوری ما نشان داده که استقبال 
کانون  در  فعالیت ها  ایـــن  از  نــوجــوانــان 

بحمداهلل خیلی خوب بوده است. 
سال های  در  که  اقدام هایی  مهم ترین   *
فعالیت های  گــســتــرش  ــدف  هـ بــا  ــر  ــی اخ
قشر  این  برای  هنری   اجتماعی،  فرهنگی، 

انجام شده است؟
در  ــعــــددی  ــ ــت مــ و  مــخــتــلــف  اقــــــدامــــــات 
مختلف  فعالیت های  گسترش  راســتــای 
پرورش  و  کشف  هدف  با  هنری  فرهنگی 
استعداد های نوجوانان در استان از سمت 

کانون پرورش فکری انجام شده است که با 
توجه به رویکرد خالقانه ی این فعالیت ها 
شده  واقع  نوجوانان  استقبال  مورد  همه 
ــدن انــجــمــن هــای کــامــال  ــ مــثــل فـــعـــال ش
تخصصی ویژه نوجوانان، انجمن های چون 
انجمن شاعران نوجوان)به نام قطره قطره 
نوجوان)به  نویسندگان  انجمن  ــا(،  دری تا 
ــداد(، انــجــمــن عــکــاســی، انجمن  ــامـ نـــام بـ
نمایش و...، یا برگزاری نشست های بحث 
آزادانه  آزاد مخصوص نوجوانان برای بیان 
که به  اندیشه های خود  نظرات و عقاید و 
مجازی  صــورت  به  مختلف  مناسبت های 
برگزار برگزار می شود، یا حضور نوجوانان در 
جشنواره های ملی و بین المللی مثل قصه 

گویی، نقاشی و...
* معرفی نوجوانان موفق هر استان؟

اگر بخواهیم از نوجوانان موفق نام ببریم 

ــک ویــژه نــامــه  ــه ی ــی اغــــراق شــایــد نــیــاز ب ب
تعداد  کــه  چـــرا  بــاشــد  صــفــحــه ای  چندین 
ــان بــوشــهــر در  ــت ــان اس ــوان ــوج کــثــیــری از ن
رشته های مختلف و گرایش های گوناگون 
بخواهم  اگر  ولی  هستند  سرآمد  و  موفق 
نام  را  دارم  ذهــن  حضور  االن  که  تــعــدادی 
ــدان  ــرزن ــــوزش از تــمــام ف ــا عـــرض پ بــبــرم ب
در  زیبایشان  ــام  ن کــه  توانمندم  نــوجــوان 
اشاره  زیر  نام های  به  باید  نیست  خاطرم 

کنم: 
روشنا شریف نژاد

آرش ملکی وند
آناهیتا ملکی وند

ایلیا رمضانی
حسین صدری زاده

رضا مظفری زاده
علی سینا جوکاری

ح شد: در گفتگو با مدیر کل پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر مطر

شخصیت پروری در نوجوانان

سیاوش ارجمندزاده

مدیرکل بنادر و 
دریانوردی استان 

بوشهر

فاطمه کرمپور

مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی 
استان بوشهر 

در  دریایی  نقاط  و  ساحلی  نوار  گستردگی 
این  تا  است  شده  سبب  بوشهر  استان 
برخوردار  و  مستعد  مناطق  از  یکی  اقلیم 
ــد. یــکــی از  ــاش از حــیــات وحـــش مــتــنــوع ب
شده  حفاظت  مناطق  مهم  ظرفیت های 
از جمله پرندگان و  ساحلی استان بوشهر وجود جانواران مهم 

الک پشت های دریایی در زیستگاه های مختلف  است.
و  استان  جنوب  در  ام الگرم  و  نخیلو  نای بند،  همچون   مناطقی 
مهم ترین   ، بوشهر استان  مرکزی  نقاط  در  خارگو  و  خارگ  جزایر 
زیستگاه الک پشت دریایی در استان بوشهر است که هر ساله  

الک پشت ها در این مناطق اقدام به زاد و ولد می کنند.
این گونه ارزشمند از الک پشت ها از نیمه دوم اسفند هر سال 

النه گزینی و تخم گذاری در جزایر و سواحل  پارک ملی دیر نخیلو، 
اثر طبیعی ملی خارکو و پارک ملی دریایی نایبند را آغاز می کنند و 

تا تیر ادامه دارد.
راهی  و  می آیند  بیرون  تخم  از  ماه  مــرداد  از  الک پشت ها  جوجه 
دریا می شوند.این فرآیند تا حدود دو ماه طول می کشد بنابراین 
نوزادان متولد شده به صورت متناوب از اریبهشت تا مرداد ماه 
عقابی  منقار  دریایی  الک پشت  می شوند.   مشاهده  جزایر  در 
از  کــه  بوشهر  اســتــان  جــزایــر  الک پــشــتــان  مهم  گونه  دو   ، سبز و 
گونه های در معرض خطر انقراض هستند لذا توجه و مراقبت از 
زیستگاه ها و محل های زادآوری آنها اهمیت جهانی باالیی  دارد.

تعداد  پذیرایی  ساله  همه  بوشهر  استان  آب هــای  خوشبختانه 
که  اســت  عقابی  منقار  گونه  به خصوص  گونه  دو  ایــن  از  زیــادی 
بیشترین تعداد تخم گذاری و جوجه آوری آن در جزایر نخیلو و ام 

الگرم در پارک ملی دیر و نخیلو است.
این گونه الک پشت با فاصله زمانی دورتری نسبت به الک پشت 

نوک عقابی به آبهای استان بوشهر مهاجرت زادآوری دارد.
تــورهــای،  در  شــدن  گرفتار  دریــایــی  الک پــشــت  تهدید  عــوامــل  از 
صیادی، آلودگی های دریایی و تخریب محل تخم گذاری آنهاست. 
تهدید  عوامل  مهم ترین  گرفته  صــورت  بررسی های  اســاس  بر 
شامل  اصلی  گــروه  چند  در  دریــایــی  الک پشتان  زادآوری  کننده 
زباله ها، ادوات صیادی رها شده در دریا و ساحل، به دام افتادن 
آلودگی  تولید  و  آمــد  و  رفــت  صید،  حــال  در  صیادی  تــورهــای  در 
)شغال  طبیعی  شکارچیان  ســواحــل،  برخی  در  نــوری  و  صوتی 
و  حفاظت  بــرای  گذشته  سال  چند  در  البته  اســت.  پرندگان(  و 
زیست  سمن های  همکاری  بــا  دریــایــی   الک پــشــت هــای  پایش 
محیطی و دانشگاه ها عملیات های تگ گذاری و زیست سنجی و 
ح هچری سایت برای انتقال النه های در معرض آسیب  اجرای طر

الک پشت ها به نقاط امن تر اجرا می شود.
گی های گونه های الک پشت * ویژ

به   ــاره  اش با  بوشهر  استان  دریــایــی  زیست  محیط  اداره  رئیس 
تمام  در  می گوید:   استان  در  دریایی  الک پشت های  پراکندگی 
سبز  پشت  الک  گونه  بوشهر  استان  عمق  کم  مناطق  آب هــای 

وجود دارد.
گــونــه غــالــب الک پــشــت تغذیه کننده در  بــه صـــورت  گــونــه  ــن  ای  

محدوده آب های استان بوشهر مشاهده می گردد.
یایی استان یستگاه های الک پشت های در ین ز * مهم تر

امین طالب می افزاید: الک پشت های دریایی سبز در تمام مناطق 
کم عمق به عنوان الک پشت های در حال تغذیه و الک پشت های 
)نایبند، دیر نخیلو، خارگو(  منقار عقابی در سواحل بکر استان 
النه گزینی دارند.۵گونه الک پشت دریایی در آب های خلیج فارس 

مشاهده شده است.
ــی مــنــقــار عــقــابــی بــعــنــوان گــونــه النـــه گــزیــن در  ــای الک پــشــت دری
گونه مهم  مناطق بکر استان، الک پشت دریایی سبز به عنوان 
گذار در جزیره  آب هــای استان  و در مناطق تغذیه ای و تخم  در 
خارگو گونه و الک پشت زیتونی نیز در آب های استان و یک مورد 
خ و چرمی  ثبت تخم گذاری در نایبند و گونه های الک پشت سر

نیز دیده می شود.
عوامل انقراض

ــل تــهــدیــد  ـــوامـ ــن ع ــری ــم ت ــه ــه گــفــتــه ایــــن مـــقـــام مـــســـئـــول، م بـ
ساحلی  ســاز هــای  و  ساخت   ، از عبارتند  دریــایــی  الک پشت های 
صیادی،  تور های  در  افتادن  گیر  تخم گذاری،  مناطق  تخریب  و 
آلودگی های دریایی و خوردن زباله های دریایی، آلودگی های نوری، 
برخورد با شناور ها، برداشت تخم توسط افراد متخلف، تغییرات 
آب دریـــا، خـــورده شدن  آمــدن  گــرم شــدن زمــیــن، بــاال  اقلیمی و 
شده  انجام  اقدامات  دریایی  پرندگان  و  موش  توسط  نــوزادان 
و  پایش  مستمر  صــورت  به   ۱۳9۰ سال  از  می دهد:  ادامــه  طالب 
حفاظت از الک پشت های دریایی در محل النه گزینی و تگ گذاری 

و همچنین آموزش جوامع محلی و صیادان انجام شده است.

اقلیم عقاب ها
  الک پشت های منقار عقابی و سبز در معرض انقراض قرار دارند

سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان اعالم کرد؛

علیرضا برازجانی

خبرنگار

زهرا ماندنیان فرد

خبرنگار

عبدالمحمد تمیزی

خبرنگار
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عـــاشق دوست ز رنـــــگش پیداست         
 بیدلــــــــــی از دل تنگـــش پیداست
نتــــــــــوان نــــــرم نمودش به سخن 

امام خمینی )ره(ایــــن سخن، از دل سنگش پیداست

پیام تبریک رئیس سازمان صمت 
استان بوشهر به مناسبت هفته 

پدافند غیر عامل

استان  صمت  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
رئیس  حسینی  حسین  سید  پیام  متن  بوشهر، 
گرامیداشت  مناسبت  به  استان  صمت  سازمان 

هفته پدافند غیر عامل  بدین شرح است: 
در  اساسی  راهبردی  عنوان  به  غیرعامل  پدافند 
انواع  مقابل  در  کشور  بازدارندگی  و  سازی  مصون 
و  حفظ  در  مؤثر  رویکردی  و  دشمنان  تهدیدات 
نظام  معنوی  و  مادی  دستاوردهای  از  حراست 
جمهوری مقدس اسالمی ایران برای  رشد  و توسعه 
و  ی 

ّ
مل امنیت  برنامه های  از  یکی  و  پایدار  متوازن، 

از اهمیت و جایگاه مهمی برخوردار  داخلی کشور، 
است. بی گمان شناسایی نقاط آسیب پذیر و مقاوم 
سازی زیر ساخت های عمومی و اختصاصی کشور 
و فرهنگسازی در جهت ارتقای آستانه پایداری ملی 
در شرایط بحرانی،آسیب پذیری کشور را در مقابل 
تهدیدات مختلف کاهش خواهد داد. نکوداشت 
و  صنعت،معدن  حوزه  در  غیرعامل  پدافند  هفته 
تجارت، با شعار » پدافند اقتصادی، صنعت پایدار، 
تولید ملی« فرصت ارزشمندی برای برنامه ریزی بهتر 
و هوشمندانه در پیشگیری ازبحرا ن ها، آسیب ها، 
با همکاری  تهدیدها و حوادث مختلف در جامعه 
خصوصی  بخش  اجرایی،  دستگاه های  تعامل  و 
ودیگر اقشار جامعه بر اساس سیاست ها و رویکرد 
سازمان پدافند غیرعامل کشور می باشد.    اینجانب 
 14 لغایت   8 از  غیرعامل  پدافند  هفته  فرارسیدن 
آبان را به تمام فعاالن و دست اندرکاران این حوزه  
و تجارت  بزرگ صنعت،معدن  و همچنین جامعه 
روزافزون  توفیق  نموده،  عرض  تهنیت  و  تبریک 
مسئوالن و مدیران گرانقدر که در راه خدمت رسانی 
ایزد  از درگاه  را  در نظام مقدس جمهوری اسالمی  

منان آرزومندم.

خبر

به  توجه  اهمیت  به  اشــاره  با  پسماند  سایت  از  بازدید  در  برازجان  شهرداری  سرپرست 
عفونی  پسماندهای  اجرایی  مدیریت  برای  کرد:  اظهار  عفونی  پسماندهای  اصولی  دفع 
دستورالعمل  اســاس  بر  پسماندها  نوع  این  از  ناشی  بیماری های  ایجاد  از  جلوگیری  و 
اختصاصی  صــورت  به  باید  عفونی  پسماندهای  پسماند،  مدیریت  قانون  و  بهداشتی 
توسط تولید کنندگان جمع آوری، منتقل و دفع گردد که در این مسیر شهرداری برازجان با 

مجموعه بهداشت و درمان در دفن پسماندهای عفونی همکاری می نماید.
آوری و  فرایند جمع  ــرد:  ک عــنــوان  ایــن خصوص  در  امـــراهلل عباسی  گـــزارش جــام جــم  بــه   
مدیریت پسماند در تمامی شهرها از جمله موضوعات با اهمیت و چالش برانگیز است، 
استراتژی های خالقانه مدیریت پسماند می تواند نقش مهمی در مسیر بهبود و بهره وری 
وآمــوزش  ســازی  فرهنگ  امــر  و  باشد  داشته  مــدت  طوالنی  در  شهرها  پــایــداری  و  انــرژی 
تفکیک پسماندها از مبدا از اهمیت بسیار باالیی برخوردار بوده و نقش مدیریت شهری 
امر فوق  بسیار  در  نهاد  از ظرفیت سازمان های مردم  و استفاده  و همراهی شهروندان 

پررنگ خواهد بود.
به  شروع  ابتدای  از  پسماند  سایت  مشکالت  رفع  بازدید  این  در  این که  اعالم  با  عباسی 
با  داد:  ادامــه  است  گرفته  قــرار  شهرداری  کار  دستور  در  اولویت  حسب  بر  اینجانب  کار 

مهمی  گام  مبدا  از  تفکیک  آموزشی  اپلیکیشن های  نمودن  مهیا  و  بستر  نمودن  فراهم 
بازدید تمامی مسائل و مشکالت  این  در  اما  برخواهیم داشت،  زمینه فرهنگ سازی  در 
سایت پسماند از نزدیک مشاهده گردید و دستور رفع این مشکالت و ساماندهی سایت 

پسماند تا ۴8 ساعت آینده در دستور کار شهرداری قرار گرفت.
سایت  ساماندهی  جهت  اعتبار  تامین  در  شهرداری ها  مشکالت  به  توجه  با  افــزود:  وی 
پسماند اذعان داشت: دولت نیز در حد توان از مطالعات و اجرای برنامه های ساماندهی 

دفن بهداشتی پسماند حمایت کند. 
و   زباله  آوری  جمع  وضعیت  بررسی  را  بازدید  این  از  هدف  برازجان  شهرداری  سرپرست 
رسیدگی به مسئله مهمی چون مدیریت پسماند که شامل مراحل مختلفی از جمله جمع 
آوری، انتقال، د پو دفن اصولی  و بازیافت است بیان کرد و ادامه داد: در این خصوص طی 
۴8 ساعت آینده محلی جداگانه )ایجاد ترانشه ی جدید( با رعایت کامل اصول بهداشتی ، 

زیست محیطی جهت زباله های عفونی ایجاد خواهد شد.
 همچنین ایشان در خصوص ساماندهی  و خاکریزی زباله های دپو شده ی سنوات ۱۵-۱۰ 
سال قبل که با وزش بادهای موسمی، بوی نامطبوع آن برای شهروندان عذاب آور بوده 
آمد.  اقدام الزم بعمل خواهد  آالت الزم  و ماشین  بولدوزر  بزودی توسط  که  اشاره نمود 

عباسی در خصوص وضعیت فعلی این سایت عنوان کرد: با وجود این که اقدام هایی برای 
بهبود شرایط این سایت انجام شده است ولی با شرایط مطلوب فاصله داریم، ساماندهی 
به همین دلیل  برازجان است،   اولویت های مهم شهرداری  از  مدیریت پسماندها یکی 

ساماندهی این سایت به صورت فوری و ضروری در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرست شهرداری برازجان در بازدید از سایت پسماند  خبر داد: 

ساماندهی جایگاه  دفع بهداشتی زباله های عفونی

در  که  مدت هاست  ســازی  راه  پیاده 
انبوه مشکالت شهری بوشهر  میان 
از یاد رفته است و داستان نا تمامی 
از مشکالت هستند که گریبان مردم 

کوچه و خیابان را می گیرند.
از  مــی تــوان  تقریبا  اســتــان  مــرکــز  در 
طول۱۵کیلومتر  بــه  کــه  نــوارســاحــلــی 
مـــنـــاســـب ســــــازی شـــــده اســـــت بــه 
نام  شهر  ایــن  راه  پیاده  تنها  عنوان 
ــار نبود  ب کــه در چند دهــه اخــیــر  ــرد  ب
گرفته  دوش  بر  را  مناسب  راه  پیاده 
ح هــایــی پــیــاده راه ســازی  اســـت .طــر
ــالت ریــــز و  ــک ــش انـــبـــوه م در مـــیـــان 
یا به مرحله  درشت مدیریت شهری 
ــرا درنــیــامــده اســت و یــا بــه دالیلی  اج
تمام  نیمه  قانونی  مــواقــع  همچون 

رها شده است مانند پیاده راه سازی 
که  فنس(  آزادگــان)خــیــابــان  خیابان 
علی رغــم اتــمــام مــراحــل عــمــرانــی به 
نظامی  مراکز  از  یکی  با  تعارض  دلیل 
مــواهــب  از  بــوشــهــری  شـــهـــرونـــدان 

استفاده از آن بی بهره هستند.
ــاف، عــــرض کــــم، سد  ــ ــاص ــ ســـطـــوح ن
ــر تــــوســــط مـــصـــالـــح  ــ ــاب ــعــ شـــــــدن مــ
 … و  مغازه ها  اجــنــاس  و  ساختمانی 
پیاده  عابران  که  اســت  مشکالتی  از 
روبرو  آن  با  روز  هر   ، بوشهر شهر  در 
می شوند،پیاده روها در شهر بوشهر 
استانداردهای الزم را ندارند و فضای 
حجم  با  عبور  برای  شده  بینی  پیش 
عــدم  نــیــســت،  متناسب  ــان  آنـ ــردد  تـ
مناسب،  و  استاندارد  پیادرو  احداث 

صندوق های  اصــولــی  غیر  چیدمان 
دپوی  حتی  زباله،  سطل های  پست، 
پیاده  مسیر  در  ساختمانی  مصالح 
آورده  روها، موانع متعددی را بوجود 

کرده  را مختل  آمــد عــابــران  و رفــت و 
اکثر  شبانه  روشــنــایــی  و  ــور  ن اســـت، 
متعادل  بوشهر  شهر  ــا  روهـ پــیــاده 

نیست.

در  پیاده  عابرین  مشکالت  دیگر  از 
ــود فــضــای کــم و غیر  ، بــا وجـ بــوشــهــر
اســـتـــانـــدارد پــیــاده روهــــا، اســتــفــاده 
و  داران  ــازه  ــغ م تــوســط  رو  ــاده  ــی پ از 
پارک  بــرای  نابجا  استفاده  همچنین 
موتور سیکلت و در برخی موارد حتی 
کاهش  بــه  کــه  اســت  ماشین  ــارک  پـ
ــیـــاده روهــــا مــنــجــر شــده  ظــرفــیــت پـ
است، گاهی مشاهده می شود  برخی 
از  مغازه داران در شهر بوشهر فضای 
پیاده رو و جلوی مغازه خود را ملک 
از  تعدادی  در  می پندارند.  اختصاصی 
پیاده روها هم حفاری که مدتها قبل 
در  این  و  دارد  ادامــه  شروع می شود، 
حالی ست که مردم همچنان منتظر 

مرمت این حفاری ها هستند .

به طور کل این روزها نمی توان پیاده 
که  کرد  پیدا  را در شهر بوشهر  رویی 
مانع،  ــود  وج ــدون  ب ۱۵دقیقه  بــتــوان 
زیــرا  کـــرد.  روی  پــیــاده  آن  در   … و  پله 
انسان  ابــتــدا  از  شهرها  در  نــگــاه  کــه 
متخصصین  توسط  و  نیست  محور 
شهرسازی، طراحی شهری و  مدیریت 

شهری مدیریت نمی شود.
ــث شـــده شهر  ــاع  ایـــن مــعــضــالت ب
صورت  به  شهرسازی  نظر  از  بوشهر 
ــده که  شــهــری بـــدقـــواره ای مــبــدل ش
آن حــاکــم نیست  ــر  ب فــرمــولــی  هــیــچ 
بوشهر  شــهــر  در  انــســان  جــایــگــاه  و 

مشخص نشده باشد.

یادداشتکالف سردرگم پیاده راه سازی 

علیرضا برازجانی

روزنامه نگار

ح کرد؛  ح کرد؛ عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون مطر عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون مطر

ضرورت ایجاد بورس تعاون در کشورضرورت ایجاد بورس تعاون در کشور
سفر  کــشــوردر  تــعــاون  توسعه  بانک  مــدیــره  هیات  عضو 
و  رونق  ایجاد  برای  کرد:  اظهار  بوشهر  استان  به  روزه  یک 
افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور ضرورت دارد 
ایجاد  به  نسبت  فرابورس  و  بهادار  اوراق  بــورس  کنار  در 
که یک  این معنی  به  اقــدام شود  کشور  بورس تعاون در 
بازار مشترک تعاون داشته باشیم که خدمات و عرضه و 
تقاضای بخش تعاون در آن صورت بگیرد در این صورت 
شاهد اتفاقات مثبتی خواهیم بود که از جمله آن می توان 
تعاون  بخش  در  وری  بهره  و  گــذاری  سرمایه  افزایش  به 
کار  و  کسب  فضای  بهبود   ، نــوآوری  و  شفافیت  ،توسعه 
در حوزه تعاون ، توسعه دولت الکترونیک و حمایت های 

هدفمند و تقویت نهاد های بخش تعاونی اشاره کرد .
ــا و  ــه هـ ــانـ بـــا رسـ گـــو  گــفــت و  ــی در  ــ ــران ــ مــحــمــد جــعــفــر ای
تعاون  بورس  ایجاد  افزود:  بوشهر  استان  خبرگزاری های  
و  هزینه ها  کاهش  تعاونی ها،  ارتــبــاط  موجب  کشور  در 
در   . مــی شــود  جامعه  در  تقاضا  و  عــرضــه  رونـــد  گسترش 
تامین  عنوان  به  تعاون  توسعه  بانک  و  دولت  راستا  این 
کننده های منابع مالی پرداخت متمرکز تسهیالت در کنار 

بازار هدف خواهند بود .
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون با تاکید بر  این که  
بانک توسعه  تعاون برخالف سایر بانک های تجاری که به 
دنبال  کسب سود هستند در مسیر  ارائه خدمات سریع، 
جامع و ارزان قیمت به جامعه هدف گام بر می دارد، افزود:  

مــوارد  داریـــم  تــالش  کــه  بانک هایی  هستیم  اولــیــن  جــزو 
  . دهیم  قرار  خود  فعالیت های  سرلوحه  را  فقهی  و  شرعی 
حذف  بانکی  نظام  فعالیت های   در  باید  ربا  که  معتقدیم 
شود زیرا این معضل  می تواند اقتصاد کشور را دچار تزلزل  

و زیان کند.
توسعه  بانک  رویــکــرد  اســاس،  همین  بر  داد:  ادامــه  وی 
همچنین   و  فقهی  مبانی  اســـاس  بــر  امــســال  در  تــعــاون 
دولتی  بانک های  بــرای  شرکتی  بانکداری  قانونی  الزامات 
فصل هشتم  مواد ۴۳ و ۴۴  برای انطباق عملکرد بهتر و 
ارائه خدمات و روند پرداخت تسهیالت  براساس موازین 
شرعی و شریعت اسالمی از  مشاوره کارشناسان و اساتید 
حوزه علمیه و متخصص در علوم فقهی استفاده کند و در 
جامع تری  نگاه  که  سیزدهم  دولت  سیاست های  راستای 
اقشار  سهل تربه  و  سریع تر  رســانــی  خــدمــات  مسائل  بــه 
پائین  دهک های  و  قشرها  خصوص  به  جامعه  مختلف 
یــادآور  تعاون  توسعه  بانک  مدیره  هیات  عضو   . دارد  آن 
شد: بانک توسعه تعاون به عنوان اولین بانکی است که 
در این مسیر ورود کرده است و  نسبت به تشکیل و راه 

اندازی شورای فقهی در این بانک  اقدام خواهد کرد .
۱۰هــزار  امسال  نخست  نیمه  در  بانک  ایــن  افــزود:  ایرانی 
ح های تولیدی و کارآفرینی  میلیارد تومان تسهیالت به طر
ریزی های   برنامه  براساس  و  است  کــرده  پرداخت  کشور 
ــال تسهیالت بانک  پــایــان س تــا  ــت  ــده قـــرار اس انــجــام ش

تومان  میلیارد  ــزار  ــ 2۵ه تــعــاونــگــران   بــه  تــعــاون  توسعه 
افزایش یابد .

ریــال  میلیارد  ــزار  هـ   292 گذشته  ســال  کـــرد:  اضــافــه  وی 
تسهیالت در کشور پرداخت شده است که این تسهیالت 

شامل 9۴تا 9۵درصد کل منابع بانک را شامل می شود.
پــایــدار  ح اشــتــغــال  ــه داد: در فـــاز چــهــارم طـــر ــ ایــرانــی ادام
۶۰۰میلیارد  و  2هــزار  مبلغ  کشور  در  عشایری  و  روستایی 
تومان تاکنون پرداخت شده و میزان تعهد بانک توسعه 

تعاون نیز چهار هزار میلیارد تومان است.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون افزود : در استان 
گذشته  ــال  س کــه  ــم  داریـ فــعــال   بانکی  ۱2شــعــبــه  بوشهر 
27۰میلیارد تومان و در شش ماهه ابتدایی امسال نیز ۱22 
میلیارد تومان تسهیالت در بخش های مختلف اقتصادی 

به تعاونگران استان  بوشهر پرداخت شده است.
اشتغال  ح  طــر محل  از  بانک  پرداختی  تسهیالت  ایــرانــی 
پایدار روستایی و عشایری در استان بوشهر  را از ابتدای 
ریال  میلیارد   7۳۱ بر  بالغ    ۱۳99 سال  پایان  تا  ح  طر اجرای 
با اشتغالزایی ۱۰۰۰شغل جدید عنوان واظهار کرد: پرداخت 
توسعه  بانک  تکالیف  مهمترین  از  اشتغال زا  تسهیالت 
تعاون است و در این راستا این بانک به صورت میانگین 
زمینه  و  ایــجــاد  مستقیم  اشــتــغــال  ــزار  ۳۵هــ ۳۰تـــا  ســاالنــه 

اشتغال ۱۰۰هزار نفر به صورت مستقیم را فراهم می کند.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون بیان کرد: مطالبات 

درصد  هفت  ۶.۵تــا  سرجمع  تعاون  توسعه  بانک  معوق 
است که این رقم در نظام بانکی بسیار بیش از این است 
که بیانگر این است که پول در حال چرخش و جایی بلوکه 

نشده است.
ایرانی با بیان این که بانک توسعه تعاون تنها بانک تامین 
گفت:  اســت،  تعاون  اقتصادی  بخش  مالی  منابع  کننده 
و  تعاون  بخش  به  کشور  اقتصاد  ــد  2۵درص حداقل  باید 
اقتصاد تعاونی تعلق بگیرد که به دالیلی تاکنون این سهم 

کمتر از 2۵درصد است.
اقتصادی  قالب  یک  در  تنها  تعاونی ها  کرد:  اضافه  ایرانی 
کار نمی کنند بلکه درهمه حوزه ها از جله صنعت، معدن، 
کشاورزی، خدمات و بازرگانی فعالیت و کسب و کار دارند.

خدمات  ارائــه  پی  در  تعاون  توسعه  بانک  کــرد:  اظهار  وی 
مناسب سریع و ارزان قیمت به جامعه هدف هستند.

سرعت   بــانــکــداری  نــظــام  در  بتوانیم  اگــر  داد:  ــه  ادامـ وی 
می توانیم  دهیم  افــزایــش  را  پــول  آمــد  و  رفــت  و  تراکنش 
مشکالت اقتصادی در حوزه تامین منابع را برطرف کنیم .

ارائـــه بدترین  بــه معنی  تــعــاونــی  ایــن کــه  بــه  بــا اشـــاره  وی 
ارائــه  جنس های  اســت  ممکن  گفت:   ، نیست  جنس ها 
تعاونی  الزاما  اما  باشند  قیمت  ارزان  تعاونی ها  در  شده 
عبارتی  به  نیست  کیفیت  بی  کــاالهــای  ــه  ارائ بــرای  مکانی 
کارساز  می تواند  کشور  تحریمی  شرایط  در  تعاون  بخش 
چرخه  و  ج  خــار بست  بن  فضای  ایــن  از  را  کشور  و  باشد 

تورم  کاهش  و  تحریم  کــردن  برطرف  به  منجر  که  جدیدی 
شود ایجاد کند. 

با  مشارکت  از  تعاون  توسعه  بانک  مدیره  هیات  عضو 
مواد  تولید  دریــایــی،  صنایع  ح های  طر در  سرمایه گذاران 
آب رســانــی در  پــروژهــای  و  غ   ــر گوشت م از جمله  غــذایــی 
بوشهر  اســتــان  در  ــزود:  ــ اف و  کــرد  اشـــاره  بوشهر  اســتــان 
جم  سیراف  شیرین کن  آب   ح  طر در  بخشی  سرعت  بــرای 
این  سرمایه گذار  به  زودی  به   تسهیالت  ریال  7۰۰میلیارد 
۱۰۰میلیارد  همچنین   . شد  خواهد  پرداخت  بــزرگ  پــروژه  
ارتباطی  یــکــروزه  در مسیر  ح جــوجــه ریــزی  بـــرای طــر ریـــال 
بـــرای توسعه  ریـــال  گــنــاوه و 8۰مــیــلــیــارد  بــنــدر  بــه  بوشهر 
غ در بندر گناوه و ۱۰۰ میلیارد ریال  کشتارگاه و سردخانه مر
توسط  دیلم  بندر  در  بیدو  مرجان  آبزیان  شرکت  برای  نیز 
این بانک تسهیالت از محل طرحهای اشتغال روستایی و 

عشایری در سنوات گذشته پرداخت شده است .
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون  درپایان گفت: هر 
خدمتی که در شبکه بانکی کشور به فعاالن اقتصادی داده 
می شود قابلیت ارائه در بانک توسعه تعاون را نیز دارد  و 
ملی  توسعه  صندوق  با  خوبی  قراردادهای  زمینه   این  در 
منعقد شده است و در روزهای آینده تفاهم نامه هایی با 
وزارتخانه ها و سازمان های مختلف منعقد خواهد شد که 
همکاران بانک در استان بوشهر می توانند این ظرفیت ها 

را فعال و مشتریان بانک نیز  استفاده کنند.


