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ــران ــح ای ــی صب ــی، اجتماع ــه فرهنگ روزنام شهر
بو

ویــژه 

مدیرکل انتقال خون استان بوشهر اعالم کرد؛
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آینده بازار مسکن از نگاه 
تحادیه ا رئیس 

اجرای 32 پروژه با 30 
اعتبار  تومان   میلیارد 

در بافت های فرسوده

اینترنتی  یرساخت  ز تکمیل 
95درصد از روستاها باالی 

20 خانوار

 رئیس عمران و بهسازی اداره کل راه
 و شهرسازی استان بوشهر خبر داد:

در گفتگو با مدیر کل ارتباطات و فناوری 
ح شد؛ اطالعات استان بوشهر مطر

کتابی با ادای دین  نگارش 
به زادگاهم

دیدار با محمدباقر برازجانی مولف کتاب از 
: توژستان دیروز تا دشتستان امروز
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بیشتر بخوانید

جامجام جم در گفتگو با جم در گفتگو با فعاالن صنعت میگوی پرورشی مشکالت صادراتی را بررسی می کند فعاالن صنعت میگوی پرورشی مشکالت صادراتی را بررسی می کند

ع میگو یم بر سر مزار ع میگوسایه تحر یم بر سر مزار سایه تحر

مدیرکل انتقال خون استان بوشهر با اشاره به کسب 
رتبه سوم استان در کشور در اهداء مستمر خون 
گفت: در ابتدای شیوع کرونا به طور طبیعی میزان مراجعه به 
علت حساسیت موضوع کم شد ولی در ادامه با اطالع رسانی 
در خصوص نحوه رعایت کامل و سختگیرانه شیوه نامه های 
بهداشتی از سوی انتقال خون همچون گذشته با استقبال هم 
استانی ها مواجه شدیم  به طوری که  برابر آمار موجود در سه 
ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
استان بوشهر با 67.2درصد اهدای خون بعد از استان های 
سمنان 73درصد و یزد با 67.5درصد  در کشور جایگاه سوم 

را در اهدای مستمر خون کسب کرده است.
نرگس عبیدی افزود:در همین مدت میزان اهداء پالکت خون 
نسبت به سال قبل 6برابر شده است که پوشش تبلیغاتی از 
طریق رسانه ها و شبکه های استانی صدا و سیما در این مهم 
نقش ویژه داشته اند. وی با بیان این که در استان بوشهر 

،دشتستان،گناوه و... چهار  پایگاه انتقال خون در بوشهر

رتبه سوم بوشهر در اهداء 
خون 
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رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان دشتستان اعالم کرد: جزئیات برگزاری جشنواره یازدهم کتابخوانی رضوی
دوره  یازدهمین  برگزاری  به  اشاره  با  دشتستان  شهرستان  عمومی  کتابخانه های  اداره  رئیس 
جشنواره کتابخوانی رضوی در سه رده سنی کودک، نوجوان و جوان و بزرگسال گفت: شش 
عنوان کتاب برای یازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی در نظر گرفته شده است. در رده 
کودک یعنی چهار تا ۱2 سال کتاب های زندگی امام رضا )ع( اثر سید مهدی مهاجرانی از انتشارات 
کتابک و مجموعه ۱۴ معصوم امام زمان )ع( اثر زهرا عبدی از انتشارات جمکران معرفی شده 

است. کودکان عالقه مند می توانند در دو رشته نقاشی و پویش کتابخوان به ازای هر دو کتاب، 
سال   ۱7 تا   ۱3 نوجوان  سنی  رده  در  افزود:  عباسی  مجتبی  جام جم  گزارش  به  کنند.  شرکت 
کتاب های برای ضامن آهو، 55 پرسش و پاسخ درباره امام رضا )ع( و زیارت ایشان اثر غالمرضا 
حیدری ابهری از انتشارات به نشر و ۱۰ قصه از امام زمان )عج( اثر فریبا کلهر از انتشارات قدیانی، 
منابع یازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی خواهد بود. وی ادامه داد: نوجوانان می توانند 

در شش رشته نقاشی، پویش کتابخوان، مسابقه چهار گزینه ای، شعر سرایی، پویش برای امام 
زمانم و قصه گویی به ازای هر دو کتاب شرکت کنند.همچنین چشمه های بهشت، گزیده عیون 
اخبار الرضا )ع( اثر محمد هادی زاهدی از انتشارات به نشر و پرسش و پاسخ های دانشجویی 
( اثر رحیم کارگر از انتشارات معارف، منابع یازدهمین جشنواره کتابخوانی  مهدویت )دوران ظهور

رضوی در رده سنی جوان بزرگسال باالی ۱۸ سال خواهد بود.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهرضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

فرهنگیفرهنگی
اقتصادیاقتصادی

آمنه رمضانی نویسنده کتاب کودکان:

به دنبال درمان رفتار کودکان هستم
با این که در میان نام های ماندگار در 
نام های  فارسی،تعداد  ادبیات  دنیای 
به  نویسنده  زنـــان  از  بیشتر  مــردانــه 
ــا بـــانـــوان قــلــم به  چــشــم مـــی خـــورد امـ
حوزه  این  در  اند  توانسته  هم  دست 
پا کنند. در سپهر ادبیات  آوازه خوبی دست و  برای خود نام و 
استان بوشهر نویسندگان چیره دستی وجود دارند که همچون 
ستاره می درخشند مانند شادروان منوچهر آتشی، شاعر بلند 
آوازه دشتستانی و چهره ماندگار ادبیات ایران نیز با شعری به 
راه  این  در  کودکانه  ترانه های  کتاب  در  زیبا  و  سبز  غ  مر یه  نام 
قدم نهاد. دکتر حسین طبیب هم داستانی برای کودکان را به 
نام نمونه ای از فرهنگ ملی در سال ۱337 در سالنامه فرهنگ 
بوشهر چاپ کرده بود. همچنین یک داستان به زبان انگلیسی 
ترجمه شیرین  و  از فریبا صدیقی  بــرادر دو دوســت  نــام دو  به 
و  نویسندگان  ــود  وج ایــن  بــا  ــت.  اس شــده  منتشر  محمدیان 
داستان نویسانی که در استان بوشهر به طور ویژه و مشخص 
اندک  بسیار  باشند  پرداخته  خــود  ــار  آث در  کــودک  موضوع  به 

هستند.
شبانکاره   ۱36۱ مهر  متولد  نویسنده  و  شاعر  رمضانی«،  »آمنه 
درمانی  رفتار  دنبال  به  خــود  ــار  آث در  .او  اســت  بوشهر  استان 
کودکان است و فقط از دریچه که نویسنده کودک به مسایل 
کودکان نمی نگرد. بلکه می خواهد با روشی نوین والدین را با 
خلق و خوی کودکانه و نحوه  درست رفتار با کودکان دلبندشان 
آشنا سازد. همین دلیل در سال ۱3۸7 مرکز کودک را در گوشه ای 
از نمازخانه مدرسه شهر خود به منظور پژوهش میدانی کار با 
کودک آغاز کرد. بعد از یک سال پژوهش، تصمیم گرفت نکات 
بسیار  که  تربیتی  کودکانه  داستان  صــورت  به  را  خــود  آموزشی 
نام  به  کاراکتری  خلق  به  منظور  همین  به  بود.  عالقمند  آن  به 
داستان  اولین  در  که  بود  بچه ای  دختر  بهاره  پرداخت.  بهاره 
چهارجلدی خود در سال ۱3۸9 مورد استقبال زیادی قرار گرفت. 
سی  به  جلد  چهار  از  بهاره  داستان های  شد  موجب  همین  و 
 ۱395 سال  در  ندانست.  کافی  را  این  رمضانی  اما  برسد.  جلد 
داستان های بهاره با تغییری اساسی در شیوه بیان داستانی از 

رئال به فانتزی و به همراه نسخه کتاب های گویا 6۰ جلد رسید. 
کــاراکــتــرهــای  ــا عــروســک  ب در ســـال ۱399 داســتــان هــا هــمــراه 
داستان ها همراه با پرده نمایش و 6۰ داستان های صوتی روانه 
بازار شدند.  با این بانوی نویسنده به گفتگو نشسته ایم که در 

زیر می خوانید: 
چگونه شد که شما وارد عرصه ادبیات شدید و این آشنایی 

، کجا و کی بوجود آمد؟ چطور
ــی دادم.  م انجام  دیگر  درس  هر  از  بهتر  را  انشا  ابتدایی  دوره  
این  بـــود.  همکالسی هایم  و  معلم  تشویق  مـــورد  متن هایم 
تشویق ها باعث شد نوشتن را ادامه بدهم به طوری که در دوره  

راهنمایی نمایشنامه های کوتاه مدرسه ای نوشتم.
و  زندگی  محیط  از  شدید  متولد  شبانکاره  شهر  در  شما   

فضای فرهنگی آنجا بگویید؟

در  دارد  قصد  کسی  می بینند  وقتی  شهرم  مسئوالن  و  مــردم 
عرصه فرهنگی قدم بردارد او را مورد دلگرمی و توجه خود قرار 

می دهند.
چه  در  شما  مطالعات  و  یـــد  دار عالقه  کتاب هایی  چــه  بــه   

زمینه هایی است؟
کتاب های کودک و نوجوان.

 شعر گفتن را از چه زمانی شروع کردید؟ نام اولین شعر شما 
ید؟ ؟ به چه نوع شعری عالقه دار و دفتر شعر

از دوره دبیرستان. هر کسی با دل خود ساز و نوایی دارد در بر 
میکده ها راه به جایی دارد، که الهام گرفته از شعر حافظ بود. 
شعرهای اجتماعی و عارفانه. اجتماعی چون مردم داری را به ما 

می آموزد. عارفانه چون ما را به اصل خودمان نزدیک می کند.
 استادان یا دبیران و... که شما از ایشان تاثیر پذیرفته اید؟

و  کودک  روانشناسی  و  داستان  کتاب های  من  استاد  بهترین 
که  یاسر مهری  آقای  از  اما  کودکان مهد خودم بوده و هست 

خود نیز از نویسندگان کودک است خیلی کمک گرفته ام.
 به چه نوعی از ادبیات کودک عالقه مند هستید؟

ادبیات داستانی کودک.
برای  روانشناسی  علم  ــاس  اس بر  ــوزش  آم از  شما  ــار  ث آ در   
چه  زمینه  ایــن  در  ــد.  ــرده ای ک استفاده  کــودکــان  درمــانــی  رفــتــار 

دغدغه هایی داشته اید؟
کار کودک بر اساس علم روانشناسی است. تا با دنیای کودک 
آشنا نباشیم نمی توانیم با او ارتباط برقرار کنیم. وقتی مطلبی 
می شود،  معرفی  روانشناسی  عنوان  به  نویسنده اش  طرف  از 
مسئولیت دارد و این کار بسیار سخت است چرا که پذیرفتن 
است.  سنگینی  مسئولیت  کــودک  روانشناسی  دنیای  در  کار 
برای هر موضوع به چندین مشاوره و حتی با دانش آموزان 3 

ساله ام احساس نیاز می کردم.
حضور  بهاره  نام  به  خردسالی  دختر  شما  ثــار  آ در   

عهده  بر  شما  کتاب های  اصلی  نقش های  و  دارد 
گرفته  شــکــل  طـــور  ــه  چ شخصیت  ایـــن  ــت.  ــ اوس

است؟
بهاره اسمی است که هم تلفظ آسانی دارد و هم 
اسم  چند  هر  می آید؛  خوششان  آن  از  کودکان 

خواهر زاده ام نیز بهاره است و حتما این هم 
بی تاثیر نبوده.

 درباره  مجموعه  سی جلدی 
ــــن ایـــده  بـــهـــاره بــگــویــیــد و ای

چطور در شما به وجود آمد 
و با چه هدفی؟

جلد  چــهــار   ۱3۸9 ســـال 
تیراژ  بــا  را  کــتــاب  اول 

چــاپ  بـــه  هـــــزار   2۰
در  و  رســــــانــــــدم 
از 2 مــاه به  کمتر 
فــروش رسید. با 

کودک  رفتار  و تقویت  تربیت  که  به محوریت داستان ها  توجه 
بود و تاثیرپذیری مخاطبان انگیزه را برای مجموعه ای 3۰ جلدی 

در من ایجاد کرد.
این  دوم  جلد  ســی  ــاپ  چ از  مصاحبه های تان  از  یکی  در   
موضوعاتی  چه  ــاره   درب دوم  جلد  سی  داده ایـــد.  خبر  مجموعه 

خواهد بود؟
3۰ جلد دوم به نکات ارتباط اجتماعی کودک اشاره دارد و مثل: 

راز داری، ریاست، اعتماد نکردن به غریبه ها و ... 
 شما فعالیت های قرآنی و فرهنگی دیگری هم داشته اید، 

لطفا در این باره توضیح دهید.
بنده مدیر موسسه قرآنی محمد رسول ا...)ص( و ام االئمه زیر 
نظر تبلیغات اسالمی شبانکاره و موسسه فرهنگی هنری پویا 

قلم لیان با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 فعالیت های شما در این حوزه ها که نام بردید چه تاثیری بر 

ثارتان داشته است؟ آ
مکمل یکدیگرند. فعالیت های من و آثارم در یک راستا هستند.
ثارتان برای کودکان شعری   شما شاعر هم هستید ولی در آ
نمی بینیم. آیا فکر نمی کنید آوردن شعرهای کودکانه و ساده 

در درک بیشتر و آسان مفاهیم موثرتر باشد؟
کامال درست است ان شــاا... در 3۰ جلد دوم بتوانم این مهم را 

به انجام برسانم.
کودکانه هم خواهید داشت  آن شعر  که در  ید  ثاری دار آ  اگر 

ید؟ نام ببر
کتاب بهاره و مهربانی که برای اسفند یعنی قبل از عید نوروز به 

چاپ خواهد رسید.
 به نظر شما آوردن افسانه ها و شعر های عامیانه با توجه به 
مــدرن  سبک  بــه  دوبـــاره  ینی  آفر ــاز  ب بــا  منطقه  بومی  فرهنگ 
روانشناسی  پیچیده  مسایل  ــوزش  آمـ در  مــی تــوانــد 

کودک مورد استفاده قرار گیرد؟
بی شک صحبت شما درست است. افسانه ها 
افسانه  چـــون  مــی پــذیــرنــد  کـــودکـــان  هــمــه  را 
و  کنجکاو  را  ــا  آن ه و  اســت  مهیج  موضوعی 
جـــذب مــی کــنــد. فــرهــنــگ بــومــی یــک منطقه 
جالب  مناطق  دیگر  کودکان  بــرای  نیز  خاص 
اســــت. کـــودکـــان ایــــن مـــــوارد را خــوب 
آموزشی  جنبه  که  اگــر  می گیرند 
داشته باشد. اما اگر صرفا 
تخیلی باشد، می تواند 
بر عکس عمل کند 
و اثر منفی داشته 

باشد.

برای  این که  یا  ماند  خواهید  کودک  نویسنده  یک  شما  آیا   
دختر  بهاره  که  چرا  نوشت؟  خواهید  هم  باالتر  سنی  ــای  رده ه
خردسال داستان های شما روزی بزرگ خواهد شد و با مسایل 

و مشکالت دیگری هم دست و پنجه نرم خواهد کرد؟
بهاره در همه دوران با همساالن اکنون خود ارتباط دارد. حتی در 
تعدادی از سی جلد دوم که جنبه  تخیلی - آموزشی دارد و بهاره 
بزرگ می شود، مثل جلد بهاره و جعبه  جادویی. برای بزرگساالن 
نیز می نویسم اما از حیطه روانشناسی. اکنون نیز سه کتاب برای 

بزرگساالن دارم که به یاری خدا در سال ۱39۱ به چاپ می رسند.
ثارتان هم فکری کرده اید؟ نام و نشان   شما برای زوج دیگر آ

ثارتان چه خواهد بود؟ و نقش او در آ
با  همراه  دیگری  زوج  اما  نمی رسد.  چاپ  به  یکجا  دوم  جلد   3۰

بهاره است که یک پسر می باشد.
به  که  می شناسید  را  نویسندگانی  چه  بوشهر  استان  در   

روش شما وارد عرصه ادبیات کودک شده باشند؟
خانم های  از  نفر  سه  خوشبختانه  اما  شناسم  نمی  متاسفانه 
استان بوشهر که به قول خودشان برای عالقه شان داستان 
کودک و داستان بلند بزرگسال می نوشتند اما فکر نمی کردند 
روزی اسم خود را به عنوان نویسنده در شناسنامه کتاب ببینند 
و خدا کمک کرد داستان ایشان را ویراستاری و تشویق به چاپ 
کردم. اکنون هم کتاب های ایشان در کشور منتشر شده و به 

عنوان نویسنده شناخته می شوند.
بوشهر  استان  در  کودکان  ادبیات  برای  را  اندازی  چشم  چه   

ید؟ در نظر دار
وظــیــفــه  خـــودم را در عــرصــه ادبــیــات کـــودک اســتــانــم سنگین 
می دانم. با تاسیس موسسه پویا قلم لیان و جذب نویسندگان 

بزرگ به استان این مهم محقق می شود.
ید که می خواهند در ادبیات   چه پیشنهادی برای کسانی دار

کودک وارد شوند؟
دشواری  کار  داری  مردم  بکنند.  توجه  خود  اجتماعی  ارتباط  به 
است ببینند تا چه اندازه در این کار موفق هستند. بعد به این 
آیا می توانند همچون کودکان  موضوع توجه داشته باشند که 
مقابل  در  می توانند  آیا  باشند؟  داشته  سانسور  بدون  دنیایی 
این مــوارد مشکلی  اگر در  نباشند؟  کــودک، لجباز  لجبازی های 

ندارند، حال می ماند آموختن قواعد ادبیات کودک.
و  نویسندگی  خــم  و  پیچ  پــر  راه  پیمودن  در  قطعا  شما   
چه  مسئوالن  از  بوده اید.  روبــرو  مشکالتی  با  فرهنگی  کارهای 

ید؟ انتظاراتی دار
خصوصا  نــداشــتــه انــد  دریـــغ  کمکی  هیچ  از  شــهــرم  مسئوالن 
اسالمی  شــورای  شهر.  شــورای  و  شهرداری  اسالمی،  تبلیغات 
به  پا  کار فرهنگی در ذهن دارم،  کافی است بگویم چه  شهرم 
پای هر فکر فرهنگی که داشته ام راهنمایی و همکاری خود را 

دارند.
آرزوی  که در اختیار ما قرار دادید تشکر می کنم. با   از زمانی 

موفقیت برای شما.
با سپاس از توجه شما به ادبیات و اهل قلم استان.

زهرا ماندنیان فرد

خبرنگار

در استان بوشهر ،2۱ شهرک، ناحیه 
اقتصادی   ویـــژه  منطقه  و  صنعتی 
مستقر  هکتار   5679 مساحت  بــا 
است که از این تعداد ۱۸ شهرک و 
بهره برداری  حال  در  صنعتی  ناحیه 
هــســتــنــد. شـــرکـــت شـــهـــرک هـــای 
متولی  عــنــوان  بــه  اســتــان  صنعتی 
آمــاده  و  صنعتی  زمین های  تامین 
بـــرای  الزم  زیرساخت های  کــــردن 
دارد  را  این  آمادگی  گــذاری،  سرمایه 
کــه بــا هــمــاهــنــگــی، بــرنــامــه ریــزی  و 
مرتبط  سازمان های  سایر  همراهی 
با  ساماندهی صنوف مزاحم شهری 
فرمانداری ها،  و  شهرداری ها  مانند 
و  کند  آفرینی  نقش  زمینه  ایــن  در 
زون هــای  طراحی  این که  به  توجه  با 
تولیدی  صنوف  واحد های  استقرار 
و خدماتی در نقشه های شهرک های 
آمادگی  شده  لحاظ  استان  صنعتی 
ــرای اســتــقــرار صــنــوف در  ــ ــود را ب خـ
ــتـــان در  شـــهـــرک هـــای صــنــعــتــی اسـ
کمترین زمان ممکن اعالم خواهد 

کرد. 
اگر چه شیوع کرونا محدودیت هایی 
از  ــان،  ــن ــارک ک شیف بندی  جمله  از 
دست دادن بازارهای سنتی و افت 
تولید و فروش محصوالت، بر بخش 

صــنــعــت و تــولــیــدکــنــنــدگــان ایــجــاد 
کرده است که این امر با تمهیداتی 
انــجــام داده  واحــدهــای صنعتی  کــه 
بازاریابی  بندی،  شیف  بحث  در  اند 
شبکه ای و غیره و نیز با حمایت های 
شـــرکـــت شـــهـــرک هـــای صــنــعــتــی به 
با  گفتگو  در  اســت.  رسیده  حداقل 
شرکت  مدیرعامل  صفوی،  مهدی 
بوشهر  استان  صنعتی  شهرک های 
صنعتی  واحــدهــای  بر  حاکم  شرایط 
فعال در دوران کرونا را جویا شدیم 

که در زیر می خوانید. 
* در حال حاضر چند واحد صنعتی 
در قالب شهرک های صنعتی فعال 

هستند؟به تفکیک اعالم فرمایید.
بیش از 27۰ واحد تولیدی ،خدماتی 
و  شــهــرکــهــا  در  آزمـــایـــشـــگـــاهـــی  و 
زمینه  در  ــان  ــت اس صنعتی  ــی  ــواح ن
صــنــایــع غــذایــی،شــیــمــیــایــی،کــانــی 
ــرق و  ــ ــزی،بـ ــ ــولـ ــ ــلـ ــ ــزی،سـ ــ ــلـ ــ ــرفـ ــ ــیـ ــ غـ
ــول به  ــغ الــکــتــرونــیــک،فــلــزی مــش

فعالیت می باشند

* سهم صنایع کوچک از کل صنعت 
استان بوشهر چقدر است؟

را  از صنایع استان  حــدود 9۰ درصــد 
صنایع کوچک تشکیل داده اند

مستقیم  اشتغالزایی  میزان  چه   *
شهرک ها  ــن  ای در  مستقیم  غیر  و 

ایجاد شده است؟
بیش  صـــادره  مجوزهای  اســاس  بر 
در  مستقر  صنایع  در  نفر   5۰۰۰ از 
استان  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها 
فعالیت  به  مشغول  سال  طول  در 

می باشند.
صنعتی  شهرک های  تولیدات  آیــا   *
در حوزه صادرات به کشورهای دیگر 
موفق عمل کرده است؟با آمار عالم 

کنید.
ــنــدی و  عــمــده واحـــدهـــای بــســتــه ب
فرآوری خرما و فرآوری آبزیان مستقر 
صنعتی  ــی  ــواحـ نـ و  شـــهـــرک هـــا  در 
صــادراتــی بـــوده و مــحــصــوالت خود 
کــشــورهــای چین و روســیــه و  بــه  را 
کشورهای حوزه خلیج فارس و هند 
آســیــای میانه  کــشــورهــای  و ســایــر 

صادر می کنند.
* در حال حاضر مهم ترین مشکل 

صنایع کوچک و متوسط چیست؟
تولیدی  واحــدهــای  مشکل  عمده 
تامین نقدینگی و فروش محصوالت  
بــیــمــه ای و  آن مــشــکــالت  از  بــعــد  و 

مالیاتی و بانکی است
پــویــایــی  و  تــوســعــه  و  رشـــد  ــرای  ــ ب  *
ــی  ــدام واحـــدهـــای صــنــعــتــی چـــه اق

صورت گرفته است؟
قید تمام موضوعات دستورالعمل 
،خــدمــات  کــوچــک  صنایع  حمایتی 
ــه از  ــ حــمــایــتــی صـــنـــایـــع کـــوچـــک ک
از  گــســتــرده ای  حمایتی  بسته های 
قبیل راه اندازی کلینیک های کسب 
بر  نــامــه هــا،  پــایــان  از  کـــار، حمایت  و 
آمــوزشــی، تورهای  ــای  گـــزاری دوره هــ
صنعتی و شرکت در نمایشگاه های 
داخلی و بین المللی برای کارکنان و 
توسعه  صنعتی،  واحدهای  مدیران 
خــوشــه هــای صــنــعــتــی، کــمــک هــای 
و  صنایع  ساختار  تجدید  و  نوسازی 

... است.

در گفتگو با مهدی صفوی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان بوشهر اعالم شد 

پویایی اقتصاد در شهرک های صنعتی 
خصوص  بــه  و  بوشهر  اســتــان   
شرایط  به  توجه  با  بوشهر  شهر 
ســـوق  و  جـــغـــرافـــیـــایـــی  خـــــاص 
آن  بـــودن  مــحــصــور  و  الجیشی 
به دریا و کمبود زمین و ضریب 
برای  عرصه  کاهش  با  باال  تراکم 
ــت و ســـاز مـــواجـــه بـــوده،  ــاخ س
قیمت  افــــــزون  روز  ــش  ــ ــزای ــ اف
زمــیــن کـــه بـــه تــبــع آن افــزایــش 
ساختمان  یــا  مــســکــن  قــیــمــت 
این  بر  عــالوه  دارد.  دنبال  به  را 
دیگری  شــاخــصــه هــای  مــوضــوع 
خ تــــــورم قــیــمــت  هـــمـــچـــون نـــــر
حــق  و  ســـاخـــتـــمـــانـــی  ــالـــح  مـــصـ
معدنی  مـــواد  و  ــر  ــارگ ک الــزحــمــه 
قیمت  در  هــمــه  و  هــمــه  ــه  ــی اول
ــده کـــه ســاخــتــمــان یا  تـــمـــام شــ
همچنین  اســت  موثر  آپارتمان 
ــد اقــتــصــادی پــیــشــرو در  ــ بـــا رون
افزایش  شاهد  جاری  سال های 
مسکن  قیمت  افسارگسیخته 
می شود  بینی  پیش  و  بــوده ایــم 
افزایش  یعنی  موجود  وضعیت 
ــی یــعــنــی از  قــیــمــت ســاخــتــمــان
روند  این  آهن  و  سیمان  جمله 

همچنان ادامه ابد.
هــمــچــنــیــن ســـایـــر مــتــغــیــرهــای 
ــاز بــــرای  ــرسـ ــتـ ــادی بـــسـ ــ ــص ــ ــت ــ اق
است. شــده  قیمت ها  افزایش 
افــزون  روز  افــزایــش  بــه  بــا توجه 
تمام اقالم مورد نیاز یک شخص 
به  کــه  اســـت  طبیعی  بــنــابــرایــن 

افــزایــش و افزایش  ایــن  دنــبــال 
خ تـــــــورم قـــیـــمـــت مــســکــن  نــــــر
معقول  غیر  صــورت  به  نیست 
 
ً
طبیعتا ــه  ــراک ــد،چ ــاب ی افـــزایـــش 

ــران ســاخــتــمــانــی  ــ ــارگ ــ قــیــمــت ک
مساله مربوطه و به دنبال آن و 
 در 

ً
مهم ترین موضوعی که اخیرا

افزایش  داده  خ  ر بوشهر  شهر 
۱۰۰۰ درصدی یا به عبارتی ۱۰ برابر 
شـــدن هــزیــنــه هــای پــروانــه هــای 
و  شهرداری  عوارض  ساختمانی 
سزایی  به  تاثیر   

ً
قطعا کار  پایان 

در قیمت نهایی یک ساختمان 
خـــواهـــد داشـــــت بـــنـــابـــرایـــن با 
قیمت  کاهش  موجود،  شرایط 
خ نخواهد داد. در آینده نزدیک ر

 بـــنـــابـــرایـــن بــیــشــتــریــن فــشــار 
کنندگان  مــصــرف  بــه  هـــمـــواره 
ــژه مــســتــاجــران  ــ ــه ویـ ــی بـ ــعـ واقـ
به  مــا  تــوصــیــه  و  مــی شــود  وارد 
عــزیــزانــی کــه قــصــد خــریــد ملک 
منتظر  ــه  کـ اســــت  ایــــن  دارنــــــد 
تـــحـــوالت آنــچــنــانــی نــمــانــنــد و 
خــریــد خــود را انــجــام دهــنــد چرا 
پیش بینی  فعلی  شــرایــط  بــا  کــه 
کــاهــش قــیــمــت هــا ســخــت به 
قیمت  افــزایــش  و  می رسد  نظر 
بنابراین  اســت  محتمل  بسیار 
تــجــربــه  را  قــیــمــت هــایــی  شــایــد 

بسیار  بــرایــمــان  کــه  کنیم 
این  امــا  باشد  عجیب 
خ خــواهــد داد  اتــفــاق ر

بــه طـــوری کــه اکــنــون مــی تــوانــم 
ملک  قیمت  کمترین  بــگــویــم 
 25 تا   2۰ حــدود  ساخت  ســال  با 
بین  مربع  متر  هر  ازای  به  سال 
میلیون  نیم  و  هشت  و  شش 
تومان و بیشترین آن به ازای هر 
تا 35 میلیون   3۰ بین  متر مربع 
تومان در مناطق گران قیمت تر 
این  البته  اســت  شــده  معامله 
است  میانگین  صــورت  به  آمــار 
ــرای  برخی  چــرا کــه بـــرای مــثــال بـ
ازای  به  ملک  قیمت  خیابان ها 
هر متر مربع ممکن است از 7۰ 
تجاوز  نیز  تومان  میلیون   ۸۰ یا 
تجاری  اماکن  خصوص  در  کند. 

نیز این امر متفاوت است.
 از سوی دیگر با توجه به شرایط 
ــای  ــک ه ــان فــعــلــی تــســهــیــالت ب
ملک  خرید  راستای  در  مربوطه 
بـــه مـــصـــرف کــنــنــدگــان چــیــزی 
پوشش  را  هشتم  یک  معادل 
می دهد که مبلغ بسیار ناچیزی 
امید چندانی  به عبارتی  و  است 
ناتوان  اقشار  شدن  خانه دار  به 
ــار مـــــــی رود کــه  ــظـ ــتـ نـــیـــســـت. انـ

مربوطه  مسئوالن 
بــــــــا پـــیـــش 

بینی 

ــورم ســاالنــه در راســتــای  ــ خ ت ــر نـ
ترویج ازدواج و خانواده بتوانند 
تــســهــیــالت بــیــشــتــری بـــه ویـــژه 
ــه دهند  بــه زوج هـــای جـــوان ارائـ
ازدواج  ــار  آمـ کــه  دالیــلــی  از  یکی 
ــوان عــدم  ــی تـ کــاهــش یــافــتــه مـ
توانایی جوانان در تهیه مسکن 
ــده  ــن آی کـــه در  نـــمـــود  قـــلـــمـــداد 
نزدیک خسارات جبران ناپذیری 
وارد  کشور  زیــرســاخــت هــای  بــه 
خ  خواهد کرد چرا که با کاهش نر
نیروی  رفتن  بین  از  و  جمعیت 
کار جوان باید در این زمینه نیز 
خارجی  نیروی  واردات  دنبال  به 
باید  دیگر  عــبــارت  بــه  و  باشیم 
ــلـــی مــدیــریــت  بـــخـــش هـــای اصـ
خارجی  افــراد  اختیار  در  را  کشور 
سال های  در  امر  این   . داد  قــرار 
ملموس  بیشتر  بعد  بــه   ۱۴25
ــر چـــاره در ایــن  ــد اگـ ــد ش ــواه خ

زمینه اندیشیده نشود.

آینده بازار مسکن از نگاه رئیس اتحادیه

آستانه

رئیس اتحادیه 
خودرو و مسکن 
شهرستان بوشهر

یادداشت

حسن پویا

خبرنگار



ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهرضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

بهزاد احمدی فرد سکاندار  شهرداری برازجان شد
بهزاد   ، برازجان  شهر  اسالمی  شورای  ششم  دوره  رسمی  جلسه   اولین  در 

احمدی فرد به عنوان شهردار برازجان انتخاب شد. 
در سوابق خدمتی  مهندس احمدی فرد ، مسئول بسیج مهندسان عمران 
شهرداری  سرپرستی   ، دشتستان  شهرستان  جواداالئمه  سپاه  معماری  و 
امور  اجرایی و خدمات شهری و مدیر  امور  آبدان، معاون  ، شهردار  برازجان 

قراردادهای شهرداری برازجان  در سال های اخیر ثبت شده است.
پیش از احمدی فرد،  محمدحسن محمدی  از سال 69 به مدت ۴ سال و ۴ 
ماه شهردار برازجان بود. در این جلسه همچنین ارسطو قائدی برازجانی به 
عنوان رئیس،  محراب بنافی به عنوان نایب رئیس و  مسیب غریب زاده به 
عنوان منشی هیات رئیسه شورای شهر برازجان در ششمین دوره  شوراهای 

های  وعده  به  توجه  با  است  شدند.امید  انتخاب  روستا  و  شهر  اسالمی 
انتخاباتی منتخبان مردم در شورای ششم شاهد توسعه بیش از پیش شهر 
برازجان و انجام مطالبات واقعی مردم در همه محالت باشیم که البته در این 
مسیر ، تالش و همدلی مسئوالنه همه اعضای شورای اسالمی شهر و هم 

افزایی با شهردار منتخب می تواند در انجام این مهم موثر واقع شود.

یکشنبه    17 مرداد 1400   شماره 6005

3 اجتماعیاجتماعی
فرهنگیفرهنگی

استان ساحلی بوشهر که در نوار 7۰۰ کیلومتری با خلیج 
تولید  در  خوبی  ظرفیت  از  دارد  آبی  مشترک  مرز  فارس 
عنوان  به  می تواند  که  است  برخوردار  پرورشی  میگوی 
و  رونق  در  باال  بسیار  درآمدزایی  با  اقتصادی  نسخه ای 
شکوفایی این استان موجب ایجاد تحول و اشتغالزایی 
فراوانی شود البته در سایه توجه و همراهی بخش دولتی و فراهم نمودن فعالیت 
گسترده و بدون مانع سرمایه گذاران در این حوزه. موضوع مهمی که در گفتگو با 
فعاالن و پرورش دهندگان میگوی استان بوشهر از آن به عنوان حلقه مفقوده و 

عامل اصلی کندی در روند توسعه صنعت میگو از آن یاد می کنند. 
در این استان 35۰مزرعه پرورش میگو وجود دارد که زمینه اشتغال بیش از 3هزار 
نفر را به طور مستقیم و چند ده هزار نفر را به طور مستقیم فراهم ساخته است .2 
میلیارد و 2۰۰ میلیون قطعه بچه میگو در حال ذخیره سازی است که با این آمار در 

سال جدید انتظار می رود تولید استان به بیش از 3۰ هزارتن برسد.
به باور کارشناسان و فعاالن صنعت میگوی پرورشی استان بوشهر، رکود صادرات، 

تامین نشدن زیرساخت های برق و آب سایت ها، جلوگیری از واردات مولد، پرداخت 
نشدن تسهیالت برای توسعه و مکانیزه کردن طرح ها، مشکالت بیمه استخرها و 
نیروهای کار و مالکیت سایت ها، محاسبه نرخ برق مصرفی با تعرفه کشاورزی در 
از مهم ترین چالش های این صنعت اشتغالزا محسوب  واحدهای فرآوری میگو 

می شود.
ع پرورش میگو * بحران های همیشگی مزار

یکی از فعاالن صنعت میگوی پرورشی استان بوشهر در گفتگو با جام جم با اشاره 
ع پرورشی می گوید:کار تولید و پرورش میگو تقریبا از  به فرآیند تولید میگو در مزار
ابتدای سال آغاز و تا حدود مهر ادامه دارد ولی هرچه از سمت شمال به سمت 
دلیل  به  موضوع  این  می شود.  بیشتر  تولید  زمان  مدت  می رویم  استان  جنوب 

شرایط جوی پیش می آید.
ع پرورشی در زمره کارهای  مراد حیدری بوشهری می افزاید:عملیات آماده سازی مزار
سخت و طاقت فرسای تولید میگو است که عمدتا تا قبل از نیمه اردیبهشت باید 
انجام شود. کارهایی مثل شخم زنی، آهک ریزی و تعمیرات باید تا اواخر خرداد به 

پایان برسد و آماده الرو ریزی شود. اما امسال ذخیره سازی الرو)میگوی نوزاد( به  
ع پیشرفت  دلیل مشکالتی دچار بحران قابل پیش بینی شد زیرا آن اندازه که مزار

کاری دارند تولیدکننده های الرو پیشرفت ندارند.
وی با بیان دلیل این موضوع که البی گری های تولید کنندگان الرو با بدنه دولتی و 
مسئوالن صدور مجوز باعث تاخیر در تولید الرو میگو شده تا با افزایش قیمت الرو 
سود سرشاری نصیب کاسبان آن گردد ادامه می دهد: البته هرچند ممکن است 
با مراجعه به سایت صدور مجوز را مشاهده کنیم اما متاسفانه این مجوزها به نام 
افراد فاقد صالحیت حرفه ای و صرفا با البی گری صادر شده است و این گونه است 

که ما دچار مشکل می شویم.
* بروکراسی اداری؛ مانع توسعه صنعت میگو

حیدری بوشهری یکی دیگر از مشکالت موجود در صنعت پرورش میگو را استفاده 
از الرو میگو نامرغوب که عمدتا از هاوایی وارد کشور می شود می داند و با اشاره به 
وجود بروکراسی در سیستم اداری دستگاههای مرتبط با صنعت شیالت استان 
می گوید:نظام حاکم بر کاغذبازی در ادارات و وجود قوانین متعدد و دست و پاگیر 
در زمینه های بیمه، دارایی، امور اراضی، شیالت و دامپزشکی موجب شده تا مسیر 
سنگالخی پیش پای تولید کننده قرار بگیرد. تامین اجتماعی از ما صورتحساب 

مالی می خواهد.دامپزشکی مجبورمان می کند تا الرو ها را بیمه کنیم. 
امور راضی می گوید با هر مزرعه یک کارشناس داشته باشد .این موضوعات تنها 
بخشی از مشکالت ما پرورش دهندگان است که به شدت موجب سردرگمی و 

تحمیل هزینه مالی و معنوی زیاد برایمان شده است.
ینه های تولید  * افزایش هز

آنها در حوضچه های  »تاخیر در ذخیره سازی الرو موجب افزایش زمان ماندگاری 
همچون  خسارت هایی  دچار  ع  مزار هوا  شدن  سرد  با  و  شده  میگو  پرورش 
اضافه  موضوع  این  بیان  با  بوشهری  حیدری  می شوند.«  زیادی  بیماری های 
می شود  صادر  خارجی  کشورهای  به  کشور  تولید  عمده  که  این  دلیل  می کند:به 
افزایش سرسام آور هزینه خوراک و سایر هزینه ها عمال سودآوری این محصول را 

غیرممکن ساخته است زیرا مزرعه ای که خوراک آن در گذشته با ۱۴میلیارد ریال 
تامین می شد االن 22میلیارد هم پوشش نمی دهد .

بنابراین هر ساله ما فقط مشغول کار هستیم ولی درآمدی نداریم که عنوان 
سود را داشته باشد.  وی با اشاره به عدم دسترسی به منابع مالی مورد نیاز 
تولید کنندگان هم در این اوضاع نابسامان اقتصادی مانع بزرگی است که 

نه بانک و نه شیالت در حمایت از مزرعه داران خود را متعهد به انجام 
آن نمی دانند  ادامه می دهد: ارز نیمایی را تولیدکنندگان خوراک 

آزاد به ما  نرخ  را به دالر به  می گیرند ولی محصول تولید شده 
می فروشند در حالی که باید به نرخ متعارف و متعادل عرضه 

کنند و این رانت در حوزه شیالت وجود دارد.
* نبود حمایت دولتی

میگو  پرورش  سایت های  نیاز  مورد  برق  و  آب  تامین 
شیالت  صنعت  فعاالن  چالش های  از  دیگر  یکی 

این  در  بوشهری  حیدری  است.  بوشهر  استان 

ع به عهده سرمایه گذاران  باره می گوید: انتقال خطوط برق و شبکه آب تا پای مزار
بخش میگو گذاشته شده است در حالی که انتظار می رود این مهم یعنی تامین 
زیرساخت های تاسیساتی توسط بخش دولتی انجام شود نه این که هزینه آن بر 
دوش ما قرار بگیرد.  از اینها گذشته نوسانات برق که گاه و بیگاه اتفاق می افتد 
خسارات زیادی بر ما تحمیل کرده است.به تازگی هم اعالم کرده اند که باید ژنراتور 
)برق اضطراری( را هم خودمان تامین کنیم ولی بعد از کلی دوندگی در کشور تنها 
یک دستگاه تامین شد این در حالی است  مزرعه من که به 3دستگاه ژنراتور نیاز 
دارد حاال ببینید که در سایت شیف که۱5۰مزرعه فعال هستند دچار چه مشکالتی 
با  خودمان  بدهند  اجازه  کنند  نمی  حمایتی  آن  تامین  برای  اگر  حداقل  هستند. 

معافیت گمرکی و مالیاتی از خارج وارد کنیم.
* مشکالت صادرات محصول

صادرات  مشکالت  به  اشاره  با  بوشهر  استان  میگو  پرورش  صنعت  فعال  این 
میگو تولیدی ادامه می دهد: میگویی که با هزار زحمت و سختی به دست می آید 
به قیمت بسیار نازل توسط صادرکننده از ما خریداری می شود و به دلیل مشکالت 
و  لیبل  با  هم  آنجا  در  و  صادر  تایلند  و  ویتنام  یعنی  واسطه  کشور  به  رو  پیش 
بسته بندی به نام دیگر کشورها به چین فرستاده می شود.به همین دلیل سودی 

به جیب ما نمی رود.
یم ها؛ مانع صادرات * تحر

مدیرکل شیالت استان بوشهر با اشاره به ظرفیت های بی نظیر تولید و پرورش 
میگو در حوضچه های ساحلی این استان از فعالیت 35۰مزرعه پرورش در امر تولید 
میگوی پرورشی در استان بوشهر خبر می دهد و می گوید: امسال 2میلیارد و 2۰۰ 
میلیون قطعه بچه میگو ذخیره سازی شده است که بر همین اساس پیش بینی 

می شود تولید به3۰ هزارتن خواهد رسید.
ع تولید میگوی پرورشی در شهرستان گناوه با وسعت  علی بازدار می افزاید: مزار
6هزار و 2۰۰ هکتار بیشترین سطح زیر کشت را داراست. افزون بر این استان بوشهر 
ارزشمند  آبزی  این  تولید  امر  در  را  کشور  نخست  مقام  کماکان  است   توانسته 
ع پرورش میگو   کسب کند.  وی با بیان این که میزان اشتغالزایی مزار
ادامه  نفراست  هزار   6 مستقیم  غیر  و  نفر  هزار   3 طورمستقیم  به 
می دهد:به دلیل تحریم های بین المللی صادرات محصول تولیدی 
ایران به بازارهای خارجی با مشکالتی همراه است  ولی با تالش ها و 
پیگیری های فراوان صورت گرفته امیدواریم شاهد برون رفت 

از این معضل باشیم.
تولیدی  محصوالت  از  2۰درصد  حاضر  حال  در 
خارج  به  درصد   ۸۰ و  داخل  بازارهای  برای 
حوزه  کشورهای  می شود.  صادر  کشور  از 
ژاپن،  اروپا،  روسیه،  چین،  فارس،  خلیج 
هدف  بازارهای  از  ارمنستان  و  ترکیه 
میگوی پرورشی استان بوشهر است 
 ۱2۰ بر  بالغ  صادراتی  حجم  ساالنه  که 

میلیون دالر در بر می گیرند.

ع میگو یم بر سر مزار سایه تحر
جام جم در گفتگو با فعاالن صنعت میگوی پرورشی مشکالت صادراتی را بررسی می کند

محمدرضا برازجانی

خبرنگار

کتاب از توژستان دیروز تا دشتستان 
محمدباقر)حسین  قــلــم  ــه  ب امــــروز 
ــط  ــوس ــن روزهــــــــا ت ــ ــ بــــرازجــــانــــی ای  )
انــتــشــارات هــامــون روانـــه بـــازار کتاب 
ــال  ــب ــق ــت ــت و مـــــــورد اس ــ ــ ــده اس ــ ــ ش
مشتاقان کتاب قرار گرفته است. این نویسنده و پژوهشگر 
زیــادی در حوزه فرهنگی و  آثار و مقاالت  تاکنون  دشتستانی 
اجتماعی در نشریات سراسری و هفته نامه های محلی استان 
راوی  را  وی  مــی تــوان  نوعی  بــه  و  اســت  ــرده  ک منتشر  بوشهر 
فرهنگ شفاهی استان بوشهر و به خصوص خطه دشتستان 
نامید به بهانه این اثر تازه با وی به گفتگو نشسته ایم که در 

زیر می خوانید.
چقدر  ــروز  ام دشتستان  تا  ــروز  دی توژستان  از  کتاب  تالیف   *

زمان برد؟ 
حدود بیش از ۱5سال همچون مور، دانه دانه تاریخ گذشته 
دشتستان را گردآوری و برای آگاهی نسل جوان امروز و آیندگان 

تدوین نموده و اکنون خود به نظاره  آن نشسته ام.
* چه انگیزه ای باعث شد تا به سمت نوشتن این کتاب بروید؟
در سنین نوجوانی تا جوانی همواره در این اندیشه بودم که ما 
جاوارماندگان نسل های پارینه به عنوان شهر تاش برازجانی 
این  نقطه  هر  در  گزیده  مــاوا  جایگیرشده  زاده  دشتستانی  و 
دشت پهناور دشتستان که خود را مرده ریگ تاریخ کهنسالی 
از عهد ایالمیان، مادها، هخامنشیان،  ازای پنج هــزاره اش  به 
هــزاره  دونیم  تاریخ  گواهمندی  به  و  اشکانیان  سلجوقیان، 
از عهد ساسانیان و سده ها پس از آنیم چرا اطالعات کمی از 
تا  اندکی خوشبینانه تر  و  تا حــدود سده چهارم  باستان  عهد 
سده هفتم مه گردی و از این سو دو تا سه سده اخیر2۰۰ الی3۰۰ 
آن می دانیم  از سیر فرآینده و فراز و نشیب های  سال پیش 
آگاهیم که  و از چرایی چند حلقه گم گشته میانگاهی آن کم 
رسیدن  به پاسخ این چرایی ها به همراه ادای دین به زادگاهم 
آویــزی شد بــرای گــام نهادن به ایــن وادی و در پی آن  دســت 

نگارش این یادگاری و انگشتان لرزانم را به نوشتن واداشت.
کتاب دسترسی به منابع و ماخذ سخت  برای نگارش این   *

نبود؟در این مسیر چه موانعی وجود داشت؟
با باور به این که تاریخ چند سده گم گشته این دیارمان کمتر 
در بن مایه و سرچشمه ای نبشته شده و نه بر سنگ نگاره ای 
هویدا و نه آنسان  در آثار و بنایی مستحکم و با دوام ساختمان 
که در حافظه  کــرده  آنچنان عمر وفا  را  نه دیرینه سالی  شده 
تاریخیش به اکمل منقوش نه آنچنان بی کم وکاست سینه 
به سینه  از نسل های دیروز به نسل امروز به احسن منقول 
از  بهره مندی  بیشتر  و  مقبول  را  تاریخ  فهم  به  مشتاقان  که 
حافظه  ساالران و پژوهش های میدانی و پرس و جوی چهره 
به چهره و دهان به دهان از آگاهان و دانایان پیر سال و واکاوی 

این  به  وابسته  دسترس  در  و  موجود  کتاب های  بررسی  و 
سامان و سوگمندانه قرار گرفتن در برابر سد بلندی چون عدم 
همکاری شماری از نهادها و ادارات دولتی در خصوص عزل  و 
از به دست  ناکامی  آمــاری و  نصب های مسئوالن و اطالعات 
آوردن اطالعات و دستک های )اسناد( و عدم حمایت مالی از 
هیچ شخص و نهادی با توجه به هزینه ریالی چاپ و هزینه های 

پیش از چاپ کتاب کمی سخت گذر و زمان بربود. 
مواجه  آن  بــه  تاریخی  کتاب  تالیف  کــه  آسیب هایی  از  یکی 
تاریخی  پــدیــده هــای  و  واقعیت  بــه  ــاداری  ــ وف سطح  هستند 
تحلیل های  و  برداشت ها  می شود  مشاهده  بعضا  که  ست 
نویسندگان بر واقعیت ها غلبه کرده خودتان چقدر در رعایت 

این موضوع سعی کرده اید؟
این نگارنده با اعتراف به این که در نگارش این یادگاری کامال 
هم بی طرف و بی انگیزه نبوده ام که اینگونه تعارفات همواره 
در تاریخ و در بین تاریخ نگاران وجود داشته و از بی طرفی و 
که  اند  گفته  و تحلیل ها سخن بسیار  برداشت  بی نظری در 
داویدن)ادعایی( بیش نیست و با اغراق همراه است و گفته ای 
است که به سختی می توان باور داشت چرا؟چون اگر گسی در 
نوشتن مطلبی هدف و انگیزه و تعلق خاطری نداشته باشد 
دســت به قلم نمی بــرد و من که یک بــرازجــانــی زاده و جایگیر 
شده در آن هستم چگونه می توانستم در برابر تاریخ گذشته 
زادگاهم که به آن افتخار می کنم و مردمانی که دوستشان دارم 
و به آنان عشق می ورزم خشک اندیش و بی طرف باشم با این 
همه عشق و عالقه سعی و کوششم این بود که در حد توان 
به معرفی و بالندگی دشتستان بکوشم و با بازتاب و انعکاس 
نویسه ها و کتاب های تاریخ نگاران راستگو با ذکر منابع و باز 
گفت سالخوردگان درست گفتار سود برده و برای دستیابی به 
درستی و نزدیک بدرستی مطالب روایتگری راستگو ودرست 

کارباشم. 
بلکه  نشدم  متکی  خــود  ادسپاری های)حافظه(  به  هیچگاه 
ساعت ها و روزها مصاحبه وگفت و شنود و همفکری و تبادل 
مستقیم  گونه  به  که  نظر  صاحب  دانایان  و  سالداران  با  نظر 
از دیگران  ایفای ماجرایی نقش داشتند و چه عزیزانی که  در 
شنیده و روایـــت و بــازگــویــی مــی کــردنــد کــه گــاه هــم درمــیــان 
گفتارشان اختالف فاحشی هم وجود داشت و از یک رویداد 
چندین رویت گونه گون یا ناسازگار می شنیدم  همه را کنار هم 
می گذاشتم و صد البته سبک و سنگین می کردم اما هیچگاه 
که  نهادم  خوانندگان  عهده  به  را  داوری  و  نکردم  داوری  خود 

داورانی دادمند هستند.
* آنچه منتشر کرده اید آیا توانسته رضایت شما را کسب کند؟ 

یا موضوعی بوده که به هردلیل نتوانسته اید به آن بپردازید؟
که  ایــن ســوال باید عــارض شــوم هــر نویسنده  بــه  در پاسخ 
بازخوانی به این نتیجه  انتشار و  از  را می نویسد پس  مطلبی 

می رسد که  ای کاش بهتر از این می نوشتم و این مورد یا آن 
مورد را اضافه یا حذف می کردم این نگارنده هم از این قاعده 
نانوشته مستثنی نبودم اما تمامی سعی و کوششم را به کار 
بسته ام که در نگارش این یادگاری به اندازه وسع و توانم همه 
داشته هایم را به کار گیرم و در این راستا کم فروشی نکنم کتاب 
از توژستان دیروز تا دشتستان امروز رضایت خودم را کسب 
کرده و اگر حمل برخودستایی نباشد پرچم دشتستان باالتر 
رفته و کتاب مورد اقبال و رویکرد خوانندگان نیز قرارگرفته و به 
یقین مطالب و موضوعاتی نیز وجود داشته که بنابر هر دلیل 

قادر به پردازش آن نبوده ام.
آیا  * این اولین اثر شماست که به صورت کتاب منتشرشده 

تالیف کتاب های بعدی ادامه دارد؟
اگــر اجــل را مهلتی و روزمــرگــی فرصتی دهــد در پی گـــردآوری و 
نگارش واژگان محلی مصطلح گویشوران دشتستان هستم 

که در مرحله ویرایش و بازخوانی مجدد است.
بومی  جغرافیای  و  تــاریــخ  از  حــوزه هــایــی  چــه  می کنید  فکر   *
ــا پــژوهــشــگــران و  ــده و نــیــاز دارد ت ــان شــهــرســتــان مــغــفــول م

نویسندگان درباره آن آستین باال بزنند؟
در دریای بیکران دیارمان بسی درشت مرواریدهایی وجود دارد 
که در پوسته صدف پنهان مانده که غواص اگر اندیشه کند 
کام نهنگ / هرگز نکند درگرانی به چنگ/ بایسته است رخداد 
نگاران زرین قلم آنها را از پستوخانه های غربت و تنهایی بیرون 
کشیده که دیر زمانی ست فریادشان بلند است که خلقی به 

تمنای تماشای منند را به تماشای همگان نهند.
* این کتاب در مقایسه با سایر کتاب های نویسندگان بومی که 
درمورد دشتستان نگاشته اند چه ویژگی منحصر بفردی دارد؟

گرچه همه  پیش کسوتان قلم پیشه رخداد پرداز در سده های 
اخیر تمامی داشته های خود را برای معرفی و شناسایی هر چه 
بیشتر این کهن دیار بکار بسته و از هیچ کوششی در اعتالی 
آن فروگذاری نکرده اند که جا دارد در مقام استادی شان سر 
تعظیم فرود آرم و به کرنش بایستم اما این بزرگواران اغلب به 

گوشه های خاصی از آن پرداخته و خامه چرخانی کرده اند.
اما در این یادگاری ناچیز تمامی کوششم بر این پایه استوار 
با  کــه  گلی بچینم  ایــن دیــار  گلستان  از  از هــر شاخه  کــه  بــود 
بیش از سیصد عنوان درجستارهای گوناگون مزین و معطر 
گردیده و در نگارش آن هم از وام واژگــان بیگانه و غیرخودی 
که سوگمندانه سده هاست بی رخصت در فرهنگ و زبان و 
ادبیات این دیار جا خوش کرده بپردازم و تا آنجا که شدنی بود 
و خوانندگان گرانقدر را به زحمت نمی انداخت و در میان راه 
خواندن آن عطایش را به لقایش نبخشند از واژگان اصیل و 
سره پارسی  که پس از مدت ها ناشناختگی و غربت و تنهایی 
بیگانه  و  کمتر شناخته شــده  ما  ادبیات  و  زبــان  در  نیز  خــود 

می نمود سود جویم.

دیدار با محمدباقر برازجانی مولف کتاب از توژستان دیروز تا دشتستان امروز

نگارش کتابی با ادای دین به زادگاهم
مدیرکل انتقال خون استان بوشهر 

اعالم کرد؛
رتبه سوم بوشهر در اهداء خون 

مدیرکل انتقال خون استان بوشهر با اشاره به کسب 
رتبه سوم استان در کشور در اهداء مستمر خون 
گفت: در ابتدای شیوع کرونا به طور طبیعی میزان 
مراجعه به علت حساسیت موضوع کم شد ولی در 
ادامه با اطالع رسانی در خصوص نحوه رعایت کامل و 
سختگیرانه شیوه نامه های بهداشتی از سوی انتقال 
استانی ها  هم  استقبال  با  گذشته  همچون  خون 
مواجه شدیم  به طوری که  برابر آمار موجود در سه 
ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته استان بوشهر با 67.2درصد اهدای خون بعد 
از استان های سمنان 73درصد و یزد با 67.5درصد  
خون  مستمر  اهدای  در  را  سوم  جایگاه  کشور  در 

کسب کرده است.
اهداء  میزان  مدت  همین  افزود:در  عبیدی  نرگس 
پالکت خون نسبت به سال قبل 6برابر شده است 
که پوشش تبلیغاتی از طریق رسانه ها و شبکه های 
استانی صدا و سیما در این مهم نقش ویژه داشته 
اند. وی با بیان این که در استان بوشهر چهار  پایگاه 
وکنگان  بوشهر،دشتستان،گناوه  در  خون  انتقال 
و  فعال  پایگاه  چهار  هر  حاضر  حال  در  و  مستقر 
ادامه  هستند  خون  کنندگان  اهدا  پذیرش  آماده 
بنا  پایگاه هستیم  از استان که فاقد  داد:در نقاطی 
به درخواست اهدا کنندگان خون و میزان مراجعه 
راه اندازی خواهد  ثابت خونگیری  متقاضیان، مراکز 
شد در همین راستا مرکز ثابت خونگیری بندر دیر 
در  این  بر  افزون  شد  خواهد  بهره برداری  زودی  به 
مراکز  استقرار  دنبال  به  هم  خارگ  جزیره  و  دیلم 
ثابت خونگیری هستیم.  عبیدی تصریح کرد:ذخائر 
است  ناپایدار  ولی  مطلوب  شرایط  در  استان  خون 
زیرا مصرف خون با توجه به نیاز بیمارستانی و مراکز 
درمانی تعریف می شود و در شرایط که میزان مصرف 
برای  و مردم  اهداکنندگان  از  فراخوان  با  باال می رود 
حضور و اهدای خون دعوت می شود که مردم استان 
همراه در کنار نیازمندان خون و بیماران تاالسمی و 
سرطانی بوده اند. وی گفت:در راستای ترویج فرهنگ 
اهداء خون تفاهم نامه های مختلفی با دستگاه های 
مختلف دولتی و حاکمیتی مثل بنیاد ملی نخبگان، 

بسیج، سپاه، ناجا و هالل احمر منعقد شده است.

خبر

علیرضا برازجانی

خبرنگار
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بوشهر نهنگ پیرن 
خاک پاک مرد دریان

سی خومون ای خاک خینی
امید غضنفراول و اخر دنیان

اجرای 32 پروژه با  30میلیارد تومان 
اعتبار در بافت های فرسوده

شــهــر   ۴۰ حـــــــدود  از 
در  شـــــــــــده  واقــــــــــــــع 
بــوشــهــر در۱2  اســتــان 
شـــهـــر وجــــــود بــافــت 
با  نــاکــارآمــد   محله  و 
هکتار   ۱6۸5 وسعت 
شناسایی شده است 
کـــه ۱95هـــــــزار نــفــر در 
سکونت  ــاط  ــق ن ایـــن 
ــز  ــرکـ مـ در  دارنــــــــــــــد. 
یــعــنــی شهر  اســـتـــان 
بــوشــهــر 7۸۰هـــکـــتـــار 
ــاکــارآمــد شــامــل ۴56هــکــتــار سکونتگاه  ن بــافــت 
3۸هکتار  و  فرسوده  بافت  غیررسمی،2۸6هکتار 
بــافــت تــاریــخــی بــا پــوشــش جــمــعــیــتــی65هــزار نفر 
سنگی،  عاشوری،  است.محالت  شده  شناسایی 
امامزاده، رایانی، تنگک و جفره بیشترین سازه های 
و  داده اند.بازآفرینی  جــای  خــود  دل  در  را  فرسوده 
ساماندهی این محالت با سه محور تامین خدمات 
روبنایی و زیر بناییی،ارائه تسهیالت و توانمندسازی 
از سال96تاکنون در دست اجرا قرار دارد که در این 
مدت32پروژه با اعتباری بالغ بر 3۰میلیارد تومان در 
سطح استان اجرا شده است. این اقدامات نقش 
نوسازی  و  شهری  خدمات  به  دسترسی  در  بــارزی 
مسکن بافت های ناکارآمد داشته است به طوری 
بوشهر  مــحــالت  درصـــد   5۰ راســتــا  همین  در  کــه 
بازآفرینی و نوسازی شد. از سال9۴ تاکنون از ۱9۸6 
واحد معرفی شده به بانک های عامل استان، ۱۸2۰ 

واحد تسهیالت نوسازی مسکن دریافت کرده اند.
سکونت گاه های غیررسمی به دلیل عدم دسترسی 
ــاز غیرمجاز، با  بــه خــدمــات شــهــری، ســاخــت و س
مسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی بیشتری 
دست به گریبان است ولی در بافت های فرسوده 
حــوادث  مقابل  ساختمان هادر  آوری  تــاب  ،عــدم 
چشم  بــه  کــالــبــدی  فــرســودگــی  بیشتر  و  مختلف 
قدمت  تاریخی  بافت های  در  طــور  همین  می آید. 
زیاد ابنیه، فرسودگی کالبدی و فرسودگی خدمات 
اجتماعی  و  فرهنگی  مسائل  کنار  در  زیرساختی 

عمده این مشکالت حاکم است.

خبر

آنالین  کسب وکارهای  اخیر  ســال هــای  در 
در شهرها  و  گرفته  مجازی رونق  فضای  در 
فــعــاالن حــوزه هــای  و روســتــاهــای مختلف، 
ــا کــمــک ابــــــزار فـــضـــای مــجــازی  مــخــتــلــف بـ
خود  بــرای  مناسبی  ــازارهــای  ب توانسته اند 
دست  و پا کنند. البته در یکی دو سال اخیر با شیوع جهانی کرونا 
این روند شتاب بیشتری به خود گرفته است. در استان بوشهر برای 
اطالع از چند و چون این قضیه با علی سملیان، مدیرکل ارتباطات 

و فناوری استان بوشهر به گفتگو نشسته ایم که در زیر می خوانید:
جایگزینی کسب وکارهای سنتی با مجازی چقدر در استان محسوس 

است و این پروسه چه پیشرفت هایی داشته است؟
گسترده ای در  تاثیر  ارتباطات  و  روزافــزون فناوری اطالعات  توسعه 
اینترنت  بوشهر  استان  در  است  آورده  بوجود  تجاری  فرآیندهای 
گسترده ای  تاثیر  الکترونیکی  بازاریابی  بستر  موثرترین  عنوان  به 
داشته  الکترونیک  بــه  سنتی  کــار  و  کسب  بسترهای  انتقال  در 
اجباری  خدمات  ح هــای  طــر پیاده سازی  بوشهر  استان  در  اســت. 
راه انـــدازی  به روستاها،  نــوری  اتصال فیبر  روســتــایــی)USO( شامل 
سرویس های مکالمه و اینترنت تلفن همراه و اینترنت ADSL منجر 

به گسترش روز افزون تجارت الکترونیک در روستاها گردیده است 
از روستاهای استان فروش صنایع دستی و  و هم اکنون بسیاری 
محصوالت بومی روستا را در کشور به صورت آنالین انجام می دهند.
* زیرساخت های اینترنتی برای فعاالن کسب و کارهای اینترنتی چه 

وضعیتی دارد؟
تجارت الکترونیک یکی از راهکارهای حفظ مزیت رقابتی محسوب 
و  کسب  هر  در  موفق  الکترونیک  تجارت  داشتن  بــرای  می شود. 
کار ملزومات و زیرساخت هایی از قبل الزم است. "زیرساخت فنی 
الکترونیک  تــجــارت  بــرای  زیرساخت  مهم ترین  و  اساسی ترین   "
پایش  یــک  از  استفاده  بــا  بوشهر  اســتــان  در  مــی شــود.  محسوب 
اینترنتی  سرویس های  فاقد  روستاهای  تمام  روستاها  در  ارتباطی 
شناسایی شده و بر اساس جمعیت، آموزش و فعالیت در حوزه 
کسب و کار جهت ایجاد زیرساخت اینترنت در روستا اولویت بندی 
شدند. هم اکنون با اجرای زیرساخت های اینترنتی در روستاها بیش 
از 95 درصد روستاهای باالی 2۰ خانوار استان به اینترنت با کیفیت 
مناسب دسترسی پیدا نموده اند و تعداد باقی مانده بزودی به این 

سرویس دسترسی خواهند یافت.
فضای  از  استفاده  به  روستایی  کارهای  و  کسب  گرایش  میزان   *

مجازی چگونه است؟
حضور مستقیم کسب وکارهای روستایی در فروشگاه های اینترنتی 
 رشد قابل توجهی را تجربه کرده اند را می توان حرکتی جدید 

ً
که اخیرا

به سمت محرومیت زدایی و احیای مجدد اقتصاد روستا دانست. 
امروزه تعداد کسب و کارهای روستایی که با هزینه کمتر از 5۰۰ هزار 
تومان کسب و کار خود را شروع نموده اند افزایش یافته است به 
از روستا به شهر  آمدها و مهاجرت ها  از رفت و  طــوری که بسیاری 
منتفی شده است. در این میان با شیوع چشم گیر کرونا که منجر 
به متضرر شدن کسب و کارهای سنتی شده است اکثر صاحبان 
مشاغل به راه انــدازی کسب و کار خود با شیوه های بازاریابی نوین 
که  کشاورزی  محصوالت  فروش  آورده انـــد.  روی  دیجیتال  حوزه  در 
در  اکنون  هم  می پذیرفت  صــورت  بــار  تــره  و  میوه  میادین  در  قبال 
حذف  باعث  نتیجه  در  و  می شود  انجام  دیجیتال  اپلیکیشن های 
شدن دالالن از این میان شده و محصوالت در زمان کمتر و با هزینه 
کمتر به دست مصرف کنندگان می رسد. این موضوع باعث گرایش 
به  کشور  سطح  در  روستایی  محصوالت  فروشندگان  ــزون  روزافــ

فضای مجازی شده است.
در  آنها  از  استقبال  و  بومی  اپلیکیشن های  کاربرد  و  ارائــه  میزان   *

استان چگونه بوده است؟
در استان بوشهر در حوزه های خرید و فروش اینترنتی، ارائه خدمات 
سرویس و تعمیر و بازی )Gaming( اپلیکشن های بسیار قوی وجود 

دارد که مورد استقبال طیف وسیعی قرار گرفته اند.
* نمونه موفق در زمینه استفاده از فضای مجازی در رونق کسب و 

کار را می توانید نام ببرید؟
به عنوان نمونه در حوزه خرید و فروش اینترنتی اپلیکیشن خرید 
از سوپرمارکت در شهر بوشهر بسیار موفق بوده است و درحوزه 
خدمات منزل شامل یافتن تعمیرکار، برق کار و سرویس کار کولر 
GAME جوانان استان  اپلیکیشن های موفقی وجود دارد.در حوزه 
با  کشور  سطح  در  که  انــد  شــده  اپلیکیشن  یک  طراحی  به  موفق 

۱5هزار نصب بسیار موفق عمل نموده است.

ح شد؛ در گفتگو با مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان بوشهر مطر

یرساخت اینترنتی 95درصد از روستاها باالی 20 خانوار تکمیل ز

محمدرضا برازجانی

ر نگا خبر

غالمرضا مرادی 

رئیس عمران و بهسازی 
اداره کل راه و شهرسازی 

استان بوشهر

مــــدیــــر شـــعـــب بــــانــــک تــوســعــه 
بــهــره  ،از  بــوشــهــر  تـــعـــاون اســـتـــان 
از بزرگ ترین و مــدرن ترین  بــرداری 
کشتارگاه های صنعتی طیور جنوب 
، بــا ظــرفــیــت کــشــتــار ۴ هــزار  کــشــور
قطعه طیور در ساعت با تسهیالت 
درشهرستان  تعاون  توسعه  بانک 

بندر گناوه استان بوشهر خبر داد.
 بــه گـــزارش جــام جــم بوشهر سید 
ــی  ــ ــک ــ ــزود:ی ــ ــی اف ــن ــی ــس ــی ح ــب ــت ــج م
ــن  ــری ت مـــــــدرن  و  بــــزرگ تــــریــــن  از 
در  طــیــور  صنعتی  کــشــتــارگــاه هــای 
جنوب کشور »مجتمع کشتارگاهی 
ضامن آهو « با حمایت و مشارکت 

توسعه  بــانــک  ــی  ــال ری مــیــلــیــارد   ۸2
ح  تــعــاون از مــحــل تــســهــیــالت طــر
اشتغال پایدار  روستایی و عشایری  
بـــرداری قــرار گرفت و با  مــورد بهره 
ایجاد اشتغال برای ۱۰۰نفر به صورت 
در  نمایندگی  چندین   و  مستقیم 
استان بوشهر ، نقش به سزایی را 
تولید  ساختار  بهبود  و  توسعه  در 
اقتصادی  رونــق  و  طیور  پــرورش  و 

منطقه  ایفا می کند.
این  از  بــــرداری  بــهــره  افـــزود:بـــا  وی 
در  آن  فعالیت  که  اقتصادی  پــروژه 
زمینه کشتار، بسته بندی و انجماد، 
قطعه بندی و تبدیل ضایعات طیور 

تولیدی  تکمیلی   زنــجــیــره  اســـت 
بوشهر  اســتــان  در  سفید  گوشت 

اجرایی شده است.
پـــروژه  ایـــن  داد:  ادامـــــه  حــســیــنــی 
و  2هــکــتــار  مساحت  بــه  زمینی  در 
ــزار مــتــرمــربــع با  زیــربــنــای هــشــت هـ
کشتار ۴ هــزار قطعه طیور  ظرفیت 
از  در ساعت احــداث شده است و 
صنعتی  واحد  این  بارز  مشخصات 
بـــرخـــورداری از ســردخــانــه 5۰۰تــنــی، 
تــخــلــیــه اتــومــاتــیــک ســـالـــن، پخت 
ح  طر و  پــودر  به  تبدیل  و  ضایعات 

تصفیه فاضالب است.
بانک توسعه تعاون   مدیر شعب 

راه  کــرد:بــا  تصریح  بوشهر  اســتــان 
کشتارگاه،  ایــن  فعالیت  و   انـــدازی 
از  بــهــره گــیــری  ــرای  بـ الزم   اطمینان 
محصول مرغی بهداشتی مناسب 
داخــل  در  عمومی  اســتــفــاده  ــرای  بـ
ــود از ســوی  ــی ش ــم م ــراه ــور  ف ــش ک
ــگــر ایـــن ظــرفــیــت کــشــتــارگــاهــی  دی
فرصت مناسبی را نیز با چشم انداز 
صادرات محصوالت تولیدی با برند 

بهداشتی مناسب فراهم می آورد.
این  ــرد:در  کـ نشان  خاطر  حسینی 
پروژه مهم  اقتصادی تاکنون بیش 
از  ۴5۰ میلیارد ریال از سوی سرمایه 
ح  با هدف ایجاد اشتغال  گــذار طــر

پایدار و تکمیل چرخه تولید گوشت 
جنوب  و  بوشهر  استان  در  سفید 
شده  انــجــام  سرمایه گذاری  کشور 
است. همراهی بانک توسعه تعاون 
با این مجموعه مدرن کشتارگاهی، 
زمینه دستیابی به اهداف  توسعه 
پــرورش  و  تولید  ساختار  بهبود  و 
، تکمیل زنجیره تولید گوشت  طیور
غ در عالی ترین سطح )از مزرعه تا  مر
سالم تر  جامعه ای  داشتن  سفره(، 
گوشت  مصرف  سرانه  افزایش  بــا  
غ در کشور و در نهایت افزایش  مر
ــادرات  ــ ظــرفــیــت و چــشــم انــــداز ص

محصوالت را محقق کرده است.

با حمایت بانک توسعه تعاون مدیریت شعب استان بوشهر انجام شد

بهره برداری از مجتمع صنعتی مدرن کشتارگاهی در بندرگناوه
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