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فرهنگ و هنر

رئیس انجمن سینمای جوانان استان بوشهر:

کار فرهنگی سخت نیست اما حساسیتهای زیادی دارد

انتشار فراخوان جشنواره
استانیتئاتردشتستان

اگر مشکلی هست شما بگوئید تا حل کنیم
 .9نقش پذیری شهر جدید عالیشهر بعنوان
معرفی شهری فرهنگی و شاخص در
کشور.
 .10توزیع عادالنه سرانه فضای فرهنگی
و رونق بخشی به اقتصاد خرد و کالن در
جنوب استانبوشهر.

کتاب «تفسیر حکمت» اثر جدید آیت اهلل سیدهاشم
حسینی بوشهری نماینده مردم استان بوشهر در
مجلس خبرگان رهبری به مناسبت بزرگداشت روز
کتاب،کتابخوانی و کتابدار سه شنبه درآیینی از رونمایی
شد.
مولف این کتاب در گفت و گوی تلفنی با برگزارکنندگان
این آیین گفت :سهم کتاب و کتاب خوانی در جامعه
قابل قبول و مطلوب نیست و برای ارتقای این شاخص
نیازمند تالش جمعی فرهنگ دوستان برای ترویج
فرهنگکتابخوانیاست.
آیت اهلل سید هاشم حسینی بوشهری افزود:کشوری برتر
است که علم و اندیشه درآن جامعه سرآمد باشد.
وی با قدردانی از دست اندرکاران برگزاری آیین روز
کتاب یادآورشد :کتاب تفسیر حمکت ،تفسیر قرآن کریم،
جلد اول مربوط به سوره حمد است که با نگاه اخالقی به
آیات قرآن تالیف شده است.
نماینده مردم استان بوشهر درمجلس خبرگان رهبری
اظهارداشت:درهمین راستا مجموعه سوره ها و آیات
قرآنی در آینده تفسیر و در اختیار خوانندگان و اصحاب
فکر و اندیشه قرار خواهد گرفت.
حسینی بوشهری ادامه داد:باید قدر نعمت الهی از فضایی
که به برکت انقالب اسالمی برای پژوهشگران و محققان
فراهم شده است دانسته شود.
کتاب تفسیر حکمت توسط موسسه فرهنگی هنری انوار
در تیراژ  2هزار جلد و نرخ 250هزار ریال در کتابفروشی
های سراسر کشور برای عالقه مندان به تفسیر کالم وحی
قابل دسترس است.
مدیرکل امور کتابخانه های استان بوشهر نیز در این
آیین گفت :جایگاه کتاب و کتابداری بین فرهیختگان
همه جوامع بدلیل بستر سازی به دسترسی تمدن بشری
سترگ است.
سید علی هاشمی افزود :پارسال سه هزارو  400برنامه
فرهنگی توسط نهاد کتابخانه های استان بوشهر انجام
شد که برگزاری جشنواره ملی رضوی با شرکت هشت
هزار نفر شرکت کننده و رشد در همه شاخص های امور
مرتبط با فعالیت این نهاد کارنامه درخشانی را در معرض
دید قرار داده است.
وی یادآورشد :هم اینک کتابخانه های سیراف ،بهمنی،
شیرینو ،بوشکان ،بادوله ،عامری ،و دوراهک در این استان
در دست اقدام یا جانمایی است و با احداث  23کتابخانه
دیگر در استان بوشهر سهم این استان برای دستیابی
جمهوری اسالمی به ارتقای رتبه  15جهانی تحقق می
یابد.
هاشمی افزود :سه نفر از افراد مرتبط با امور کتابخانه های
استان بوشهر رتبه برتر کشوری را در سالجاری کسب
کرده اند.
امام جمعه کاکی نیز در این آیین گفت:کتاب محصول
علمی و حافظه بشریت را نسل به نسل منتقل می کند.
حجت االسالم محمد محمدی افزود:کتابخانه بوستان
اندیشه ورزی و زیربنای توسعه همه جانبه است.
وی یادآورشد :نویسندگان با نیازسنجی و تالیف آثار
کاربردی نقش مهمی در افزایش میزان سرانه مطالعه
کتاب دارند.
امامجمعهکاکیگفت:بهبودوضعیتمعیشتواستخدام
کتابداران و ارتقای جایگاه کتابخوانی نیز در ایجاد انگیزه
و خالقیت برای ترویج فرهنگ کتابخوانی موثر است.
در آیین از خانواده های دو شهید مدافع حرم استان بوشهر
محمد احمدی روشن و عبد محمد رضایی با اهد لوح
سپاس قدردانی شد.
همچنین راضیه حیاتی ،فائزه دانشور ،زیبا باباعلی،
لیال رستمی ،حمیده حسینی ،فاطمه حاجب و محمد
افراسیابیمسووالنکتابخانههایوحدتیه،روستایسمل،
جم ،براجان ،گورک سادات ،عالیشهر ،بندر امام حسن و
نیروگاه اتمیبوشهرتجلیل شدند.

سودابهزیارتی:سلسلهگزارشهایروزنامه
پیام عسلویه در ارتباط با انجمن های هنری
و فرهنگی در قالب گفتگو با مدیران این
انجمن ها با هدف بررسی مشکالت و
آگاهی از برنامه های انجام شده و پیش
روی آنها طی چند هفته گذشته انجام و
در اختیار خوانندگان این نشریه قرار گرفته
است .در شماره های پیشین گفتگو با مدیر
انجمن نمایش و نیز انجمن موسیقی را در
دستور کار خود قرار داده و در این شماره
بهسراغانجمنسینمایجواناناستانرفتیم.
عبدالرحمن برزگر ،مدیر انجمن سینمای
جوانان استان بوشهر است که از فروردین
ماه سال  95مسئولیت این انجمن را به عهده
اینجا بایستی محلی باشد که همه
بتوانند فعالیت هنری داشته
باشند و اصال مدیر در انجمن جایگاه
ویژه ای نباید داشته باشد و اگر
هم کسی مشکلی دارد لطفا شما
بفرماییدتاحلکنیم.

گرفته است .برزگر معتقد است که سینمای
جوان با بیش از  30سال سابقه کار در امر
آموزش و تولید فراز و فرودهایی داشته
است و او می باید در حفظ و ارتقاء جایگاه
منزلت سینمای جوان تالش کرده و با این
رویکرد بتواند ضعف در نبود زیر ساخت
فرهنگی را به نحوی جبران نماید:
● انجمن را در چه وضعیتی تحویل
گرفتید و در آن زمان چه چالش های
اساسی در پیش رویتان داشتید؟
در هر برهه از زمان و در هر جایگاهی که
واقع می شویم بایستی برای رسیدن به افق
پیش رو آسیب شناسی گذشته را داشته
باشیم.
سینمای جوان با بیش از  30سال سابقه کار
در امر آموزش و تولید فراز و فرودهایی
داشته است .همه مدیرانش از هنرمندان
خوب بوشهر بوده اند بی شک بنده می
بایست در حفظ و ارتقاء جایگاه منزلت
سینمای جوان می کوشیدم .با این رویکرد
که بتوان ضعف در نبود زیر ساخت
فرهنگی را به نحوی جبران نمایم.

آگهي موضوع ماده 3قانون ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره  139660324001001802مورخ  96/5/12هيات موضوع قانون
تعيينتكليفوضعيتثبتياراضيوساختمانهايفاقدسندرسميمستقردرواحد
ثبتيحوزهثبتملكبندرگناوهتصرفاتمالكانهبالمعارضمتقاضيآقاياسمعيل
خورشيدي فرزند خدر صادره از دشتستان را نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين
مزروعي به مساحت  63129/04مترمربع در قسمتي از پالك  896واقع در قريه
محرزي گناوه محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند
مالكيتمتقاضياعتراضيداشتهباشندميتوانندازتاريخانتشاراولينآگهيبهمدت
دو ماه اعتراض خود را به اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي
است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالكيت صادر خواهد شد.تاريخ انتشار نوبت اول-1396/8/16:تاريخ انتشار نوبت
دوم-1396/9/1 :
مجيد اميري/رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه-
شماره/791:م.الف

● برای رفع مشکالت و نیز جذب و
شكوفايي استعدادهاي جوان استان چه
کارهاييکردید؟
کار فرهنگی سخت نیست بلکه حساسیت
های زیادی دارد .از نحوه برخود با هنرمندان
در جذب این عزیزان تا فراهم آوری
تجهیزات تولید و ایجاد محیطی در خور
شان هنرجویان .این همه می بایست برای
انگیزه و ادامه حیات هنری هر هنرمندی
الزم است و در این مدت یکسال و اندی
سعی شده با جذب اعتبار و نشست و
همفکری با پیشکسوتان این مهم را پیگیری
و به نتیجه برسد.
● در حال حاضر جایگاه انجمن سينماي
جوان در استان را چطور می بینید و
مهمترین و اساسی ترین مشکلی که باید
آن را حل کنید چیست؟
می توانم به جرات بگویم که یکی از فعال
ترین انجمن های فرهنگی در میان استان و
کشور است امسال انجمن بوشهر در بین
دفاتر کل کشور عنوان دفتر ویژه آموزشی
دریافت کرده که از این بابت از تمامی
هنرمندان و اساتیدی که با انجمن همکاری
می نمایند تشکر می کنم.
● چه برنامه هایی برای آینده انجمن
داشته و پیش بینی می کنید تا چه اندازه
بتوانید آنها را عملی کنید؟
سال  96را با این امید آغاز کردیم که بتوانیم
در بخش پژوهش اقدامی اساسی نماییم
که اقدام به نذر کتاب در بین مردم کردیم
 .خوشبختانه با این اقدام بیش از 2000
جلد کتاب به انجمن از سوی مردم فهیم
بوشهر اهداء شد و ما شروع به تعمیر سالن
و ساخت قفسه ها نمودیم خالصه اینکه
کتابخانه سینما و ادبیات انجمن را با نام استاد
احمد آرام افتتاح کردیم در قدم دوم راه
اندازی استودیو صدا با نام جهانبخش کردی
زاده بود که از سوی هنرمندان با استقبال رو
برو شد .این دو زیر ساخت هنری موجب
آرامش خاطر و تولید در بخش صدا و
پژوهشگردید.
اقدام مهم بعدی که می توانم به آن اشاره
کنم ,راه اندازی موزه سینما در بافت قدیم
بوشهر است .در همین راستا تفاهم نامه

آگهي فقدان سند مالكيت پالك 3215/412واقع در بخش دو بوشهر
آقاي علي اصغر اسدپور با تسليم استشهاد محلي مدعي است يك جلد سند
مالكيت سه دانگ مشاع از ششدانگ  3215/412واقع در بخش دو بوشهر كه در
صفحه 361دفتر 147به شماره ذيل 23254بنام علي اصغر اسدپور صادر و تسليم
گرديده و طبق سند  1382/11/11 – 102008دفتر  3بوشهر نزد بانك صادرات
در رهن است و به علت جابجايي مفقود گرديده شده است و درخواست صدور
المثني سند مالكيت را نموده لذا مراتب طبق اصالح تبصره يك اصالحي ماده120
آئين نامه قانون ثبت اعالم مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله
اي نموده و يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد تا ده روز پس از انتشار
اين آگهي به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر مراجعه و اعتراض خود را
ضمن ارائه سند مالكيت و يا سند معامله تسليم نمايد چنانچه ظرف مدت مقرر
اعتراضي نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند طبق
مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد.
تاريخ انتشار آگهي1396/09/1:
شماره/1753:م .الف
سهرابخواجه
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

ای با اداره کل میراث فرهنگی منعقد شد
و عمارت رشیدی واقع در بافت قدیم را
تحویل گرفتیم و با مکاتبات انجام شده مقرر
شد آقای استاندار هزینه تجهیز این موزه را
پرداخت نمایند ،البته منتظر هزینه نماندیم و
هم اکنون درگیر این کار شده ایم.
مورد بعد نیز پیشنهاد شهرک سینمایی
است .انجمن برای این پیشنهاد طرحی را
به شرکت عمران شهر جدید عالیشهر ارائه
داد که بی درنگ با استقبال مهندس مقاتلی
مدیرعامل و سپس هیئت مدیره قرار گرفت
در ادامه این پیشنهاد خانم ماحوزی نیز
پیگیری های الزم طی نشست و مکاتبه با
آقای استاندار صورت دادند که خوشبختانه
با ایشان دستور پیگیری و لحاظ کردن
تاسیس شهرک سینمایی در بودجه سال 97
را دادند .مورخ  97/8/21نیز طی بازدیدی از
اراضی شهر جدید عالیشهر قطعه زمینی به
وسعت  5هکتار شناسایی شد .در این بازید
و شناسایی مشاور طرح هم انتخاب و به
امید خدا افق روشن را برای ایجاد اشتغال
در بخش فرهنگی متصورم
● اهداف شهرک سینمایی خلیج فارس
 .1معرفی میراث فرهنگی ،هویتی ،تاریخی
و هنری کشور در داخل و در سطح بین
المللی.
 .2ایجاد بستری مناسب و حرفه ای برای
ساخت آثار شاخص سینمایی و تقویت
صنعتسینماییکشور.
 .3در دسترس بودن آخرین امکانات و
تجهیزاتبرای استودیوهاو سینماگران.
 .4ایجاد فضای گردشگری ،سالمت و
خدماتی برای جذب مخاطبان ،گردشگران
و عالقه مندان به فرهنگ و هنر از ایران و
سراسردنیا.
 .5ایجاد فرصت برای مستند سازی وقایع
تاریخ  500سال مقاومت خطه جنوب تا
دفاع جانانه ملت قهرمان ایران در جنگ
ی
تحمیل .
 .6تولید اشتغال فرهنگی و گردشگری
بصورت مستقیم و غیر مستقیم در منطقه.
 .7ایجاد مرکزی برای ساخت ،نشر و
باالبردن فعالیتهای فرهنگی سینمایی در
سطحکشور.
 .8ایجاد مرکز و اندیشگاه تاریخی از طریق
تولیدمحتوا.

● انتقاداتی را که به شما می شود درباره
مدیریت انجمن تا چه اندازه می پذیرید؟
تا حاال که انتقادی جدی در بحث مدیریتی
نشنیدم اگر شما بفرمایید حتما می پذیرم
و پاسخگو خواهم بود .ببینید با طرح این
سوال به این نتیجه می رسم که همچون
گذشته فقط به فکر کار فرهنگی باشم تا
به نتیجه برسد .و از این هیاهوی تو خالی
پرهیز نمایم .شما نیز می توانید باز خورد
های فرهنگی را در جامعه هنری پیگیر
باشید تا به بی راهه نروید .اگر نمی دانید
بدانید ؛ از سال  77کار روزنامه نگاری کردم
و هیچ گاه سوال پرتی که به دور از واقعیت
باشد نکردم حتی او که مخالف جناح فکری
ام باشد و توضیح دیگر اینکه همانگونه که
انجمن از نامش معلوم است ،اینجا بایستی
محلی باشد که همه بتوانند فعالیت هنری
داشته باشند و اصال مدیر در انجمن جایگاه
ویژه ای نباید داشته باشد و اگر هم کسی
مشکلی دارد لطفا شما بفرمایید تا حل کنیم.
● در مورد این سوال و انتقاد به عملکرد
شما جسارتی از جانب ما نیست و تالش
مدیریتی شما نیز غیرقابل انکار است ولی
به هر صورت برخی انتقادات هم ممکن
است که در این ارتباط وجود داشته باشد
و منظور از طرح این سوال هم این است
که شما تا چه اندازه به انتقادات توجه می
کنید؟
در مصاحبه وضع موجود را در نظر می
گیرند .نه اینکه پیش بینی کنید .پس نحوه
سوال را تغییر دهید.

و عمارت رشیدی واقع در بافت
قدیم را تحویل گرفتیم و با مکاتبات
انجام شده مقرر شد آقای استاندار
هزینه تجهیز این موزه را پرداخت
نمایند،البتهمنتظرهزینهنماندیمو
هم اکنون درگیر این کار شده ایم.

● به هر صورت از پاسخگویی شما
سپاسگزارم.
در مورد برگزاري جشنواره هاي فيلم
استاني آيا برنامه اي داريد .چه چالش
هايي در اين ارتباط وجود دارد؟
در طول سال برنامه های متنوع و مختلفی
داریم و مهمتر از آن برگزاری دوره
فیلمسازی سال  96است که در آذر ماه
شروع خواهد شد .هم اکنون با توجه به
استقبال از کارگاه عکس تصمیم گرفتیم
که دو کارگاه یکی با حضور آقای سعید
عربزاده و دیگری با حضور جلیل گلستانیان
دوشنبه هر هفته برگزار شود که هر دو
این عزیزان از عکاسان به نام و بین المللی
هستند .کانون فیلم کوتاه با ایجاد پاتوق فیلم،
هر دو هفته یک بار چهارشنبه ها به نمایش
فیلم ،نقد و بررسی و برگزاری کارگاه های
مختلف می پردازد .از حسن توجه تان در
امر نشر فرهنگ و هنر استان بوشهر بسیار
سپاسگزارم و از وقتی که به سینمای جوانان
استان دادیدممنونم.

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي رمضان بيات داراي شناسنامه شماره 396به شرح دادخواست به كالسه 96/ 237از اين دادگاه درخواست گواهي
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حاجي بيات به شناسنامه 2در تاريخ .....اقامتگاه دائمي خود بدرود
زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
-1رمضان بيات فرزند حاجي به شماره شناسنامه 396صادره از بوشهر فرزند متوفي
-2محمد بيات فرزند حاجي به شماره شناسنامه 397صادره از بوشهر فرزند متوفي
-3مرتضي بيات فرزند حاجي به شماره شناسنامه 1صادره از بوشهر فرزند متوفي
-4فاطمه بيات فرزند حاجي به شماره شناسنامه 6صادره از بوشهر فرزند متوفي
-5ليلي بيات فرزند حاجي به شماره شناسنامه 463صادره از بوشهر فرزند متوفي
-6سهيال بيات فرزند حاجي به شماره شناسنامه 463صادره از بوشهر فرزند متوفي
-7نجمه بيات فرزند حاجي به شماره شناسنامه 2صادره از شهرستان بوشهر -چغادك فرزند متوفي
-8مريم بيات فرزند حاجي به شماره شناسنامه 32997صادره از بوشهر -بهمني فرزند متوفي
-9راضيه بيات فرزند حاجي به شماره شناسنامه 22صادره از بوشهر
 -10زبيده پاكيزه فرزند كرم به شماره شناسنامه 278صادره از بوشهر همسر متوفي
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا
وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهي صادر
خواهدشد.
رئيس شوراي حل اختالف چغادك

دهمینجشنوارهاستانیتئاتردشتستانباهمکاریانجمن
هنرهای نمایشی استان ،انجمن نمایش اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی دشتستان و با حمایت اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان بوشهر برگزار می شود.
روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی دشتستان
اعالم کرد :در راستای حفظ و انتقال میراث کهن نمایش
های سنتی و آیینی استان بوشهر و همچنین حمایت از
فعالیت های گروه های جوان و آثار نمایشی با موضوع
جشنواره ،جشنواره استانی تئاتر دشتستان برگزار خواهد
شد .رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی دشتستان نیز
در این ارتباط گفت :ایجاد شرایط و فضای مناسب به
منظور تولید و ارائه نمایش های ایرانی ،گسترش و تعمیق
شناخت شهروندان از هنر نمایش ،بهره برداری از ظرفیت
مراکز فرهنگی و هنری شهرستان و ارتقای فعالیت های
نمایشی از اهداف برگزاری این جشنواره می باشد.
محمدحسین زندویان اظهار داشت :دهمین جشنواره
استانی تئاتر دشتستان در بخش تئاتر صحنه ای با موضوع
آزاد ،نماز ،حجاب و عفاف و کتاب و کتابخوانی برگزار
می شود .زندویان افزود :مهلت ارسال آثار به دبیرخانه
جشنواره تا تاریخ  ٩٦/١٠/١و زمان اعالم نتایج بازبینی
آثار نیز  ٩٦/١٠/١٥می باشد.
وی در ادامه تصریح کرد :دهمین جشنواره استانی تئاتر
دشتستان از  ٢تا  ٥بهمن ماه  ٩٦به میزبانی شهرستان
دشتستان و در شهر برازجان برگزار خواهد شد.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی دشتستان اضافه کرد:
آثار متقاضی در دهمین جشنواره استانی آزاد دشتستان
نباید در هیچ جشنواره ای شرکت کرده باشد.
محمدحسین زندویان در پایان خاطرنشان کرد :ارسال فرم
درخواست شرکت در جشنواره به دبیرخانه و ارائه مجوز
کتبی از نویسنده یا ناشر برای اجرای نمایش و نوآوری و
خالقیت در نوع نگاه به مضامین موردنظر و تالش برای
معاصرسازی مفاهیم از جمله شرایط و ضوابط شرکت
در جشنواره می باشد .یاداور می شود ،تمام گروه های
نمایشی استان می توانند آثار خود را به دبیرخانه دهمین
جشنواره استانی تئاتر دشتستان به نشانی :برازجان خیابان
شهید عباسپور اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی دشتستان
ارسال و یا با شماره تلفن و دورنگار - ٠٩١٦٤٢٣٧٥٧١
 ٠٧٧٣٤٢٤٤٦٨٦تماس بگیرند.

نمایشگاه «دیار تنهایی» در
حمایت از زلزلهزدگان
کرمانشاه برپا شد
نمایشگاهعکسگروهی«دیارتنهایی»شاملآثارهنرمندان
عکاس سینمای جوان تنگستان و تنی چند از عکاسان
استان بوشهربا محوریت و موضوع محرم و تحت عنوان
حمایت از مردم زلزله زده کرمانشاه درشهر اهرم مرکز
شهرستان تنگستان افتتاح و به مدت پنج روز برپا شد.
احمدی رئیس انجمن سینمای جوان تنگستان در این
رابطه گفت :این نمایشگاه ،که با همت اعضای کارگاه
عکس تنگستان ،با موضوع و محوریت محرم در استان
بوشهر و در یک خیمه گاه نمادین که سمبل خیمه های
کربالستودرفضاییتقریب ًامتناسبباموضوعنمایشگاه
برپا شد.
وی افزود :باهدف حمایت از مردم زلزله زده کرمانشاه و
بدین شرح که هرشخص حقیقی و یا حقوقی با خرید این
آثار و پرداخت هزینه مقرربه دبیرخانه این نمایشگاه و یا
یکی از روش های پرداخت تعریف شده ،در این حرکت
ملی از هموطنان عزیزمان حمایت خواهد نمود.
در این نمایشگاه ۲۴ ،تابلوی عکاسی از ۱۲عکاس با
موضوع محرم ،آثاری از سمیه مختاری ،افشان نعمتی،
فاطمه یزدانی ،طاهره حیدری ،مریم نجاتی بوشهری ،نیما
قائدی ،محسن مغانلو ،ایمان ماندگار ،رزاق عبیدی ،سجاد
رنجبر و کیوان آذرشب به نمایش گذاشته شده.
نمایشگاهعکسگروهی«دیارتنهایی»شاملآثارهنرمندان
عکاس سینمای جوان تنگستان و تنی چند از عکاسان
استان بوشهر با حمایت انجمن سینمای جوانان تنگستان
و دفتر انجمن سینمای جوانان استان بوشهر،اداره فرهنگ
وارشاد اسالمی تنگستان،دانشگاه علمی کاربردی واحد
کشت و صنعت پاسارگاد تنگستان ،شهرداری و شورای
اسالمی شهراهرم،کانون پرورشی فکری کودکان و
نوجوانان استان بوشهر بود که چهارشنبه گذشته در شهر
اهرم افتتاح شده بود.

