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بوشهر

کرونا همه گیر شد و امروز دیگر مجالی برای رعایت و خواهش نیست.
آنچه بر مردم خواهد گذشت لحظات سخت و نفسگیری خواهد بود و آنچه بر دولت می گذرد هزینه های 

سخت و دشوار در این اوضاع تحریم های ظالمانه.
از یک سو ضربه مهلکی به بخش نیمه فعال صنعتی می خورد واز طرفی دیگر گریبان مردمی که زندگی 

سختی را تحمل می کنند.
آنچه در ایران می گذرد بیشتر شبیه تعبیر فیلم های  هالیوودی است تا واقعیت. ..
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ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 

بوشهر

معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: مرحله دوم ثبت نام طرح 
ملی مسکن در استان بوشهر از ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه ۲۱ اسفند آغاز می شود.

»سید محمود دستغیبی« با اعالم این خبر افزود: متقاضیان گروه دوم ثبت نام مرحله دوم طرح اقدام 
ملی در شهرهای دارای ظرفیت ثبت نام در استان ، می توانند از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه  ۲۱ 
اسفند  با مراجعه به سامانه ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن به آدرس   tem.mrud.ir نسبت به 

ثبت نام در این طرح اقدام کنند.وی اضافه کرد : متقاضیان ثبت نام در مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن 
می توانند در ظرف زمانی فوق با مراجعه به سامانه بدون محدودیت در ظرفیت، ثبت نام کنند. پس از 
اتمام زمان ثبت نام و پایان پاالیش متقاضیان بر اساس شرایط استفاده از طرح، متقاضیان نهائی با لحاظ 
شاخص هائی همچون تعداد افراد تحت تکفل، سن سرپرست خانوار، مدت زمان ازدواج و... اولویت بندی 
و انتخاب می شوند.وی گفت: افرادی که در مرحله اول، ثبت نام نموده و به عنوان متقاضی اولیه پیامک 

احراز شرایط را دریافت کرده اند چنانچه در بازه زمانی اعالم شده، انصراف خود را در سامانه ثبت کرده 
باشند، می توانند در این مرحله ثبت نام کنند. متقاضیانی که نسبت به عدم احراز شرایط در مرحله اول 
ثبت نام اعتراض کردند، چنانچه حائز شرایط تشخیص داده شوند، نیازی به ثبت نام مجدد نداشته و در 
فرایند قبلی ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن قرار می گیرند. در شهرهایی که در مرحله اول و دوم ثبت نام 

قرار نداشته اند، در صورت تأمین زمین در مراحل بعدی در این شهرها نیز ثبت نام انجام می شود.

ثبت نام مرحله دوم طرح ملی مسکن؛ از امروز

یادداشتنام آوران

کرونا همه گیر شد و امروز دیگر مجالی برای رعایت 
و خواهش نیست.

آنچه بر مردم خواهد گذشت لحظات سخت و نفسگیری 
خواهد بود و آنچه بر دولت می گذرد هزینه های سخت 

و دشوار در این اوضاع تحریم های ظالمانه.
از یک سو ضربه مهلکی به بخش نیمه فعال صنعتی 
زندگی  که  مردمی  گریبان  دیگر  طرفی  واز  می خورد 

سختی را تحمل می کنند.
فیلم های  تعبیر  شبیه  بیشتر  می گذرد  ایران  در  آنچه 

 هالیوودی است تا واقعیت.

گردشگری به عنوان یک اقتصاد پایدار و تحت تاثیر 
این  در  امروز  جامعه،  اجتماعی  و  سیاسی  فرایندهای 
برهه زمانی که اقتصاد نفتی ایران رو به انزواست، جوانه 
زده است و در حال رشد و ارز آوری است ولی بزرگترین 
اقتصاددان های دنیا هم پیش بینی چنین روزهایی را 
نداشتند، تا جایی که نه تنها صنعت گردشگری، بلکه 
صنایع دیگر نیز به خطر افتد.اما بحث و بررسی ما در 
این یادداشت از مجال و حرفه ما در صنایع دیگر خارج 
است و روی سخن با ویروس کرونایی است که گریبان 
است.موج  بوشهر  گردشگری  کشتی  در  سوارانم  هم 
کرونا ضربات سهمگینی به بدنه این کشتی زده است 
ولی نمی شود گفت که مغروقه هستیم چون امید داریم 
که روزی این ویروس ریشه کن خواهد شد و باز مسیر 
تعالی را در دریای صنعت گردشگری پارو خواهیم زد 
تا به سر منزل برسیم.گردشگری صنعتی نوپا و دارای 
ابعاد گوناگون و گره خورده با فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و 
سیاست است که تغییر در هر یک از این موارد می تواند 

این صنعت را به اوج یا به قعر هدایت کند.
و  دست  مردم  فرهنگ  با  هم  امروز  کرونا  ویروس 
پنجه نرم می کند و با اقتصاد می جنگد و هم اجتماع 
توانسته چنان  این همه موارد  را نگران کرده است و 

ضربه مهلکی به گردشگری در استان بوشهر وارد کند 
که ظرفیت های گردشگری استان را به خطر اندازد.

از  مطمئنا  است  داده  رخ  بوشهر  استان  در  که  آنچه 
و  استان های دیگر در حوزه گردشگری، ضرر  تمامی 
زیان سختی است، زیرا این ویروس در بهترین فصل 
گردشگری استان بوشهر پدیدار شد و درآمد وسودآوری 
تاسیسات گردشگری را تعطیل کرد تا نگرانی برای این 

جامعه به وجود آید.
طول  در  گذاری  سرمایه  با  گردشگری  حوزه  فعاالن 
سال به امید فصل گردشگری چشم انتظار هستند که 
متاسفانه انتشار یک ویروس تمام این سرمایه ملی را 
از بین برد.جبران خسارت نیز هزینه های باالیی برای 
دولت خواهد داشت و این پازل برای چیدن مجددش 
بومگردی  دارد.اقامتگاه های  بزرگ  به یک همت  نیاز 
تعطیلی  با  و  نیستند  این قضیه مستثنی  از  نیز  استان 
اقامتگاه خود که البته با توجه به ضعف و کمبود وسایل 
بهداشتی در روستا تعطیلی آن مهم بود، با این حجم 
تسهیالت دریافتی و اقساط مطمئنا به مشکالت عدیده 
همگانی  سالمتی  هرچند  کرد.  خواهند  برخورد  ای 
اهمیت ویژه ای دارد اما پس از جلوگیری از ویروس 

کرونا آیا سالمتی روحی افراد بر خواهد گشت؟

به طور قطع باید سفر در نوروز را بر خود حرام اعالم 
کنیم، زیرا سالمتی هموطنان ما بسیار اهمیت ویژه ای 
دارد.استان بوشهر نیز با تعطیلی بخش های مختلف خود 
و عدم ارائه خدمات به مسافران به صورت غیرمستقیم 
اعالن لغو مسافرت به این استان را داده است، ولی با 
این اوصاف ما شاهد رفت و آمد افرادی از استانهای 
آلوده به شهر بوشهر هستیم که اگر تدبیری در کمیته 
آمار فاجعه  با ویروس کرونا گرفته نشود،  ملی مبارزه 

باری در کشور رخ خواهد داد.
کار از خواهش و تمنا گذشته است و باید با تمام جدیت 

با سیستم قهریه و دستوری وارد کارزار شد.
هرچند که انتظار می رود مردم برای سالمتی خود، به 
دستورات ابالغی بیشتر توجه کنند اما آنچه در این یکی 
بی  دولت  به  نسبت  را  مردم  است،  داده  رخ  سال  دو 
اعتماد کرده و این خطر بزرگ می تواند فاجعه ای در 
تا  باید  به گفته برخی مسئولین  ایران شود که  سطح 
تجهیزات  کردن  اضافه  فکر  در  دیگر  هفته  دو  یکی 
برای  بیایید  بار  باشیم.این  بیمارستان های صحرایی  و 
که حق  نوروزی  مسافرت  از  خود  به هموطن  احترام 

خانواده ماست بگذریم.
حامد آبزن، اسفند ١٣٩٨

یادداشتکرونا، نـوروز، بوشهر  سروش دشتستان 
و  نویسنده  درگذشت  سالگرد  اولین  اسفند  بیستم 
مورخی از خطه دشتستان است که ستون نام آوران را 
به یاد و خاطره زنده یاد سروش اتابک زاده به بررسی 

خدمات و زندگی این فقید اختصاص داده ایم.
اتابک  پژوهشگربرازجانی »سروش  و  توانا  نویسنده 
 ( نجارها  محله  ۱3۲4دربرازجان  درسال  زاده« 
بلواردکترعلی شریعتی فعلی( در خانواده ای متدین و 
مرفه وصاحب نام زاده شد.پدرش مرحوم غالمحسین 
ریاست  پرآشوب مشروطیت،  دردوره  که  بود  ایمنی 
اداره پست وتلگراف وتلفن بندردیلم و سپس برازجان 
را عهده داربود. سروش نوه دختری حاج محمدخان 
برازجانی نایب الحکومه دشتستان بود. دوره ابتدایی 
ومتوسطه رادر شهر برازجان به اتمام رساند و دوره 
خدمت نظام را در سپاه دانش سپری کرد و سپس به 
استخدام پست و تلگراف و تلفن درآمد .پس ازیک 
استعفا داد و درآموزش و پرورش  ازاین پست  سال 
الرستان مشغول به کار شد. وی پس از پیاده کردن 
طرح جدید مدارس راهنمایی ازدانشسرای شیراز فوق 
دیپلم علوم انسانی گرفت و در همان سال به برازجان 
انتقال یافت ودرمدارس راهنمایی به تدریس تاریخ 
به  از مدتی  بعد  اجتماعی مشغول شد.  و  و جغرافیا 
علت نیاز تربیت بدنی آموزشگاه ها و عالقه خودش به 
عنوان دبیر ورزش دبیرستان ۲5شهریور) امام خمینی( 
عنوان  ۱355به  درسال  وی  شد.  منصوب  برازجان 
دشتستان  شهرستان  بیسوادی  با  پیکار  دبیرکمیته 
نام  تغییر  و  اسالمی  انقالب  شد.باپیروزی  منصوب 
سوادآموزی  نهضت  به  بیسوادی  با  پیکار  کمیته 
خود  کارسابق  محل  به  زاده  ۱358اتابک  درسال  
آموزش  در  خدمت  با۲۲سال  زاده  اتابک  بازگشت. 
نائل  بازنشستگی  افتخار  و پرورش درسال ۱368به 
ازاین پس به تحقیق ونگارش و مطالعه مشغول  و 
رسیده  چاپ  به  ارزشمند  دوکتاب  نامبرده  از  شد. 
ایران  درسرزمین  دشتستان  جایگاه  از:  عبارتند  که 
که درسال ۱373 و تحوالت اجتماعی برازجان که 
درسال ۱38۲منتشرشد. چاپ دوم جایگاه دشتستان 
درسرزمین ایران درسال ۱396 به بازار کتاب عرضه 
استان  محلی  نشریات  در  متعددی  آثار  وی  از  شد. 
بوشهر منتشر شده است. سرانجام این چهره ماندگار 
اهل قلم جنوب در تاریخ 97/۱۲/۲۰ بر اثر بیماری در 

شیراز با دار فانی وداع گفت. روحش شاد باد.
معزالدین آرچین، فعال و پژوهشگر فرهنگی 

استان بوشهر

مدیر کل تامین اجتماعی استان بوشهر گفت: با توجه به 
شیوع ویروس کرونا مردم از خدمات غیر حضوری سازمان 

تامین اجتماعی استفاده نمایند.
به گزارش روابط  عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان 
بوشهر ، عبداهلل شیرکوند افزود: توصیه ما به بیمه شدگان، 
بازنشستگان و کارفرمایان این است که به جای مراجعه 
حضوری به شعب و کارگزاری ها از خدمات غیرحضوری 

تأمین اجتماعی استفاده کنند.
با توجه به شیوع ویروس کرونا، به تمامی بیمه شدگان، 
از  قبل  که  می کنیم  توصیه  کارفرمایان  و  بازنشستگان 
مراجعه حضوری به شعب و کارگزاری های تأمین اجتماعی 
ابتدا از طریق درگاه خدمات غیرحضوری این سازمان به 
درخواست   https://eservices.tamin.ir/ نشانی 

خود را ثبت و پیگیری کنند.وی با اشاره به این که مهمترین 
خدمتی که بیمه شدگان برای استفاده از آن به واحدهای 
مربوط  مراجعه می کنند،  اجتماعی  تأمین  اجرایی سازمان 
به دفترچه های درمانی است،  افزود: توصیه ما به افرادی 
که قصد دریافت دفترچه جدید دارند، این است که قبل از 
مراجعه حضوری به شعب و کارگزاری های سازمان تأمین 
اجتماعی ابتدا ازطریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی     
را  خود  درخواست   https://eservices.tamin.ir/
ثبت کنند تا در زمان حضور در واحدهای مربوطه؛ تحویل 
دفترچه آنان در کمترین زمان ممکن انجام شود.شیرکوند 
ثبت و پیگیری درخواست های برخورداری از تعهدات کوتاه 
مدت سازمان تأمین اجتماعی را از دیگر موضوعات مراجعه 
بیمه شدگان و بازنشستگان به واحدهای اجرایی برشمرد 

وگفت: درحال حاضر بسیاری از خدمات کوتاه مدت از قبیل 
کمک هزینه ازدواج، غرامت دستمزد ایام بیماری و ایام 
بارداری، کمک هزینه اروتز و پروتز و کمک هزینه کفن 
و دفن و بسیاری دیگر از خدمات سازمان تأمین اجتماعی 
است. انجام  قابل  غیرحضوری  خدمات  درگاه  طریق  از 

وی با اشاره به خدمات نوین سازمان اظهارنمود : خدمات 
غیرحضوری بهترین جایگزین برای مراجعه حضوری به 
شعب و کارگزاری های سازمان تأمین اجتماعی است و با 
توجه به شیوع ویروس کرونا به بیمه شدگان، بازنشستگان 
خدمات  از  االمکان  حتی  می کنیم  توصیه  کارفرمایان  و 
غیرحضوری استفاده کنند.شیرکوند  با اشاره به  شرایط 
فعلی و خطر شیوع ویروس کرونا به منظور جلوگیری از 
ازدحام جمعیت در شعب و کارگزاری های تأمین اجتماعی  

گفت : دفترچه بیمه افرادی که تا پایان بهمن دارای اعتبار 
باشد، تا پایان فروردین معتبر است و عمال نیاز به تمدید 

اعتبار نخواهد بود.

خدمات غیرحضوری در تأمین اجتماعی

تکالیف شهروندان؛ رسالت مسئوالن 
وقتی موضوع شهر و شهروندی مطرح می شود به 
طور معمول بین فرد شهرنشین و شهروند سودمند 
تفاوت های ویژه ای وجود دارد. چنان که شهروند 
و همچنین  مشارکت  و  بر خصلت همراهی  بودن 
حفظ حریم شخصی تاکید دارد. آپارتمان به عنوان 
این فضا  در  میدان های خاص  ترین  از مهم  یکی 
عموما مورد غفلت در فرایند سیاست گذاری و عمل 

قرار گرفته است.
شهرنشین کسی است که صرفا سکونت فیزیکی در 
شهر دارد و از امکانات شهر استفاده می کند اما در 
نقطه مقابل شهروند سودمند فردی است که عالوه 
شهرنشینی،  امتیازات  از  برخورداری  و  براستفاده 
که  می دهد  انجام  شهر  قبال  در  را  خود  تکالیف 
»رفتار  قالب  در  می توانیم  را  تکالیف  این  انجام 
عملی  کنیم.برای  بندی  متناسب شهروندی«دسته 
شدن تغییر رفتار شهروندی می توانیم درزمینه های 
محیط زیست، همسایگی و حقوق متقابل شهروندی 
تا  کنیم  اعمال  آموزشی  روش های  با  را  تغییراتی 
شاهد بهبود وضعیت کنونی باشیم.سیاست های تغییر 
رفتار اجتماعی باید با فن متقاعد سازی شهروندان 
ترین  مهم  گیرد.  افراد صورت  نگرش  تغییر  برای 
پیام  وشیوه های  روش  سازی  متقاعد  در  بحث 
گفت  برای  بستر هایی  ایجاد  مخاطبان،  به  رسانی 
مؤثر شهروندان  کنشگری  برای  فضاسازی  و  وگو 
است که می تواند منجر به متقاعد شدن افراد برای 
تغییر رفتار شهروندان در ابعاد مختلف شود.می توانیم 
سراغ  ابتدا  شهر  سطح  در  طرح  این  اجرای  برای 
مجتمع های مسکونی و آپارتمان ها، کسب وکارهای 
کوچک وبزرگ ،مدارس ،دانشگاهها خوابگاه ها و با 
برویم  ای  زنجیره  فروشگاه های  بر  خاص  تمرکز 
تا با اجرای برنامه های مدون شاهد تحقق کاهش 
پسماند ،حذف شیرابه، اصالح الگوی مصرف و خرید، 
تفکیک پسماند و کاهش استفاده از کیسه پالستیکی 
از مدیران  در این بخش باشیم. یادمان باشد همه 
شهری گرفته تا رسانه ها و بخصوص همه شهروندان 
در قبال شهر و محیط زندگی خود تکالیفی مشخص 
داریم و هرگونه اهمال و سستی در انجام تکالیف، 
ناپذیری برجای خواهد گذاشت که  لطمات جبران 
آیندگان را نیز متاثر از آن خواهد کرد. هوای شهرمان 

را داشته باشیم.
علیرضا برازجانی، دبیر ویژه نامه بوشهر 
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 مهندس محمدحسن محمدی، شهردار برازجان

دامان  در  یافته  رشد  کعبه،  فرزند  علی، 

تاریخ  انسان های  برترین  از  و  خدا  رسول 

برکت  و  حکمت  سراسر  است.زندگی 

الگویی  )ع(  علی  مولی الموحدین حضرت 

در  که  است  کسانی  تمام  برای  بی نظیر 

جستجوی حقیقت و سعادت دنیا و آخرتند.

امید که کردار و منش امیرالمومنین سرلوحه زندگی همه  ما قرار گیرد و همواره با 

مفاهیم عمیق اخالقی و انسانی زندگی علی)ع( مأنوس باشیم.اینجانب به نوبه  خود 

میالد باسعادت امام اول شیعیان جهان، حیدر کرار، اسداهلل الغالب، امیرالمومنین 

همکاران  بخصوص  عزیز  شهروندان  همه   به  را  پدر  روز  و  ابیطالب)ع(  بن  علی 

ارجمندم در مجموعه  شهرداری تبریک عرض نموده، آرزو می کنم رهروان صادقی 

برای آن حضرت باشیم.

پیام تبریک شهردار برازجان
 به مناسبت میالد امام علی)ع(
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علیرضا برازجانی - جام جم بوشهر: اوایل دهه هفتاد انجمن 
سینمای جوانان ایران دفتر برازجان پاتوق جوانانی جویای نامی بود 
که با دستان خالی و یک دنیا عشق و انگیزه سودای بزرگی در عالم 
هنر، پای ثابت کالس های درس اساتیدی همچون سید حسین صافی 
جوانان  از  یکی  منفرد«  یاری  نشستند.»رضا  و محمدرضا شیخیانی 
روزهای طالیی انجمن است که اکنون در میانسالی به سر می برد 
.پای گفتگو با او نشسته ایم تا از خاطرات آن روزها و ایام پیش رو 

برایمان بازگو کند.
* رضا یاری منفرد را چگونه معرفی می کنید؟

شهید   ( بیمارستان  خیابان  محله  در  برازجان  در   ۱35۲ سال  متولد 
اکثر  و  فرهنگی  همسایه ها  اکثر  که  ای  کوچه  در  فعلی(  چمران 
همبازی های ما درسخوان بودند سکونت داشتیم. تقریباً همه دوستان 
ما پیشرفت خوبی در زمینه تحصیلی داشتند و همین باعث شد ما 
نیز تحت تاثیر این انگیزه قرار بگیریم و تا کارشناسی ارشد مدیریت 

آموزشی تحصیل کرده ام.
* اولین گام شما برای ورود به عرصه عکاسی ؟

در سال ۱368 که اول متوسطه بودم انجمن سینمای جوان آزمونی 
برگزار کرد و از بین شرکت کنندگان بنده نیز پذیرفته شدم و دوره یک 
ساله فیلم سازی را زیر نظر استاد محمدرضا شیخیانی و سیدحسین 
از حد و  بیش  به علت عالقه  از همان سال دوم  و  صافی گذراندم 
تاکید  و  پیشنهاد  با  می دادم  نشان  زمینه  این  در  که  زیادی  تالش 
مسئول انجمن آقای شیخیانی کار آموزش عکاسی، تصویربرداری و 
... به مددجویان دوره جدید را برعهده گرفتم. البته همیشه عالقه ام 
به سمت و سوی هنر بوده تا جائیکه در دبستان رتبه اول در زمینه 

خطاطی و در راهنمایی رتبه اول در زمینه نمایش بودم.
* و شروع کار حرفه ای عکاسی؟

اولین  هست  خاطرم  بود.  جدی  و  زیاد  خیلی  دوره  آن  در  رقابت 

نمایشگاهی که سال 69 در محل کتابخانه شهید بهشتی برازجان) 
اولین مکان انجمن سینمای جوان( برگزار شد من دو روز تمام ناراحت 
بودم که چرا از من فقط یک عکس روی دیوار نمایشگاه رفته و همین 

رقابت ها هم بعداً تاثیر خوبی داشت البته از نوع مثبت و پیش رونده.
* چه شد که به عکاسی گرایش پیدا کردید؟

همیشه عالقمند بودم که در یک رشته هنری به صورت تخصصی 
کار کنم و من که شاید تا قبل از ورود به انجمن حتا یک فریم عکس 
هم نگرفته بودم به شکلی که هنوز هم دلیلش را نمی دانم و شاید 
با راهنمایی استاد های خوبم آقایان شیخیانی و صافی به این رشته 
هنری گرایش پیدا کردم. البته پشتکار در این رشته مهم است در کنار 

اینکه بتوانی استغداد خودت را کشف کنی
* دلیل عالقمندی شما و ادامه کار در این رشته چه بود؟

شاید یکی از دالیل مهم آن، این بود که عکاسی یک کار هنری فردی 
است که نیاز به هماهنگی گروهی ندارد. اراده کنی می توانی حرکت 
کنی و در خلق تصویر موثر باشی و امکانات و ابزارها و مجوزهای 
کمتری نسبت به هنرهای گروهی مثل سینما نیاز دارد. البته در ادامه 
درک بنده از این هنر هم در خودم و هم در اطرافیانم سبب شد که 
بیشتر هنرجویان آن دوره و دوره های بعدی انجمن سینمای جوان 

برازجان به سمت عکاسی و تصویربرداری سوق پیدا کنند. 
* چه موفقیت هایی در این زمینه کسب کردید؟

در آن دوران مسابقه ساالنه عکس استانی از سوی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی برگزار می شد که از سال 7۰ به مدت 4 سال برگزیده اول 
این مسابقه استانی شدم. همچنین سه دوره در استان های بوشهر،کرمان 
و مشهد برگزیده جشنواره منطقه ای سینمای جوانان شدم و مهمترین 
برگزیده دو دوره در مسابقه  حضورم در مسابقات حرفه ای کشوری 

ساالنه عکس ایران – خانه عکاسان ایران انتخاب شدم.
* اولین عکسی که در قاب دوربین ثبت کردید به یاد دارید؟

اولین عکسی که برگزیده استانی شد نیمه چهره دختر بچه ای پشت 
بود.  نقاشی شده  نیمه دیگر چهره توسط همان کودک  دیواری که 

عکسی بود که زیاد مورد استقبال قرار می گرفت.
* عکاسی در این زمانه با گذشته چه تفاوتی دارد؟

 امروز تقریبًا جشنواره های عکاسی حرفه ای به ویژه در زمینه عکاسی 
مستند اجتماعی به آن شکل سابق کاهش پیدا کرده و جامعه عکاسی 
هم موردی بی مهری زیادی قرار گرفته اند و شاید فقط امروز عکاسان 

خبری آن هم نه در سطح قابل قبول به کار خود ادامه می دهند. 
* دلیل بی مهری ها از نظر شما چیست؟

در یک دوره ۱۰، ۱5 ساله عکاسان بایکوت شدند در این دوره شاید 
بیشترین ضربه را در بین هنرمندان عکاسان به جان خریدند و هنوز 
هم ادامه دارد. عکاسی و کاریکاتور چون هنرهای انتقادی است کمتر 

مورد حمایت قرار می گیرد.
* این روزها به چه کاری مشغول هستید؟

را  بوشهر  استان  فرهیختگان  از  کار عکاسی  که  است  چندین سال 
دنبال می کنم. کاری پرهزینه هم از حیث مالی و هم از حیث زمان 
و بدون هیچگونه حمایت و پشتیبانی و به همین علت کار نیز الک 

پشتی پیش می رود.
* آیا خود را آدم موفقی می دانید ؟

به  دارم.  ضعیفی  رضایتمندی  روحیه  نیستم  قانع  چون  معمواًل  من 
موفقیت های فعلی رضایت ندارم. 

* زندگی انسان ها از پشت دوربین چه تفاوتی با جلوی دوربین دارد؟
به  را  زندگی  از  برشی  اما چون عکاس  ندارد  تفاوتی  در ظاهر هیچ 
نمایش می گذارد از این رو توجه مخاطبین بیشتر به آن جلب می شود 

و می تواند موشکافانه تر مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد. کاری که 
هنرمند در خلق اثر هنری برای مردم دنبال می کند و هنرمند متعهد 

را از غیر متعهد در جامعه تفکیک می کند همین مسیر روشن است. 
* تجربیاتی که در این راه کسب کردید چه تاثیری بر سبک زندگی 

تان داشته و دارد؟
همین  و  می کند  پیدا  افزایش  انسان  تحلیل  و  تفسیر  قدرت  بالطبع 
باعث می شود حساسیت های انسان نسبت به آینده در خیلی از موارد 
بیشتر شود. هرچند که هنر واقع گرا بیشتر به برهه کنونی می پردازد 
اما فارغ از تفسیر و پیش بینی آینده نمی باشد. عکاسی و رسیدن به 
لحظه قطعی در یک اثر ماندگار هنرمند را صبور می کند و این صبوری 
می تواند فرد را به موقعیت متمایزی سوق دهد. این تمرین و ممارست 

می تواند در زندگی شخصی نیز کارساز باشد. 
* رضا یاری منفرد را ۱۰سال بعد چگونه تصور می کنید ؟

به آینده بیشتر امیدوارم و برنامه های خوبی در ذهنم دارم اگر بشود این 
مجموعه را کتاب کرد کار بسیار مفیدی برای نسل آینده خواهد بود. 

* چه مشکالتی پیش پای عکاسان قرار دارد؟
یک  خرید  قدرت  حتی  عکاس  یک  عنوان  به  من  حاضر  حال  در 
یعنی  و سفر  یعنی سفر  از سویی عکاسی  ندارم.  را  مناسب  دوربین 
هزینه، طبیعتًا باید از سبد نصف و نیمه خانواده در این راه هزینه نمود 

که کار آنگونه که باید پیش نمی رود.
* برنامه ای برای حضور در جشنواره های بین المللی دارید؟

ملی را عرض کردم اما تا حاال تمایلی به حضور در جشنواره های بین 
المللی ندارم.

* در عکاسی بیشتر دنبال چه هستید؟
عکسی از الیه های مردم شناسی در جامعه، حتی در عکاسی چهره 

فرهیختگان نیز ناخواسته این بخش بیشتر خود را نشان می دهد.
* در آرشیو شخصی شما چه تعداد عکس وجود دارد؟

امروز که دنیای دیجیتال وارد زندگی ما شده و فرصت آزمون و خطا 
را باال برده حجم تصاویر زیاد شده اما قطعاً عکس های قابل ارائه با 

سختگیری من به اندازه چهار پنج کتاب خوب می تواند باشد.
* موضوع این عکس ها درباره چه چیزی است؟

مستند اجتماعی، ابنیه تاریخی و قدیمی، زندگی شهری و ... 
* قدیمی ترین عکس در آرشیو شما؟

اولین عکس من مربوط به سال 68 نوزادی در گهواره بود که امروز 
ازدواج کرده، فرزند دارد و شغل مناسبی هم دارد. همین کافی است 

که ارزش عکس را نشان دهد.
* بیشتر این آثار را در چه موقعیت ها و فضاهایی گرفته اید؟

سعی کرده ام به عنوان یک فرد عابر از کنار موقعیت ها عبور نکنم به 
عنوان مثال یک بار در دیوار مرگ عکاسی کردم و وارد آن فضا شدم 
موتور در حال اجرا با راکب از باال کنار من افتاد، اگر خطر نمی کردم 

و از آن زاویه عکاسی نمی کردم شاید آن ارزش واقعی را نداشت. 
* عکاسی االن با گذشته چه تفاوت هایی دارد؟

اما سطح نگرش  به نوعی عالقمند به عکاسی هستند  امروزه همه 
تصویر  شود.  بیشتر  باید  آماتور  عکاسان  تحلیل  قدرت  و  عکاسان 
خوب با مشقت شکل می گیرد. البته این فرصتی شده که من هم 
بازخورد های  و  کنم  عرضه  مجازی  دنیای  در  گاهی  را  عکس هایم 

دیگران را ببینم. 
* چه توصیه ای به هنرمندان و هنرجویان این رشته دارید؟

بدون مطالعه آن هم در ابعاد روانشناختی، جامعه شناختی و ... نمی 
که  عکاسی  ابتدایی  فنون  در  نباید  و  شد  قابلی  تصویر  خالق  توان 
شده  ایجاد  دیجیتال  به  آنالوگ  از  عکاسی  رویکرد  تغییر  با  امروزه 
عکاسی  تکنیک های  حول  بیشتر  و  مانده  تغییر  این  تاب  و  تب  در 
غور کرد و از محتوا غافل شد در صورتی پایه های شناختی در ابعاد 
تاریخ، جغرافیا، فرهنگ و ... می تواند نگاه عکاس را نسبت به سایرین 
متفاوت و متمایز کند نه مسائل صرفاً فنی عکاسی که یک ابزار است 

برای رسیدن به هدف.
* جایگاه هنر عکاسی در بین رشته های هنری چه می باشد؟

به نظر من هنر عکاسی ضعیف نگه داشته شده و عامدانه برای آن 
کاری انجام نمی شود و اکثر عکاسان نیز پراکنده شده اند هرچند به 
اتفاق برخی دوستان انجمن عکاسان استان بوشهر را تاسیس کردیم 
اما هنر بدون حمایت ممکن است سر از تجارت صرف در آورد و به 

عنوان یک دغدغه اجتماعی جایگاه خود را پیدا نکند. 
* برنامه ای برای نمایش عمومی آثار خود دارید؟

و  پشتیبانی  باشد  داشته  تمایل  کسی  اگر  است  کوچک  من  جیب 
انجام می دهم هرچند که نوع نمایش  حمایت کند حتمًا این کار را 

آثار امروز متفاوت از گذشته است
* سخن آخر؟

از جنابعالی و همکارانتان که دغدغه هنر و فرهنگ این مرز و بوم را 
همواره داشته اید به نمایندگی از بخشی از جامعه هنری سپاسگزارم.

عکاسی حمایت می خواهـد
گفتگوی جام جم بوشهر با برگزیده خانه عکاسان ایران؛

حنابندان سنتی کنگانسینه زنی سنتیجزیره نخیلو پرندگان مهاجر

زلزله ُشنبه


