کتابخانه

کتاب مقاالت هامیش بین املللی خلیج فارس منترش میشود
صاحبامتیاز:

مؤسسهمطبوعاتیهوشمندرسانهامروز

payameasalooye.ir

بخوانید

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه
پیام عسلویه را در

مدیرمسئول:
رضا عوض خبر داد
مازیار هوشمند
سردبیر:
علی هوشمند
مدیر گرافیك:
فاطمه فیصلی
صفحه آرا:
محمد عباسی
نشانی دفتر مرکزی :بوشهر-خیابان
طالقانی-بعد از پمپ بنزین وزیری-
ساختمان شاتل -طبقه اول-واحد2
تلفن:
09176660552
نمابر:
021-89783331

پست الکترونیکی:

رتبه 4
امتیاز 43/2

payameasalooye@gmail.com

تاریخی مناسبات فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی خلیج فارس) به همت
گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس بوشهر طی  ۲روز در بوشهر و بندر
سیراف برگزار شد و در این قالب  ۶نشست تخصصی با موضوعهای
تعامالت تاریخی خلیج فارس با حوزه فرامنطقهای ،تعامالت تاریخی
خلیج فارس با حوزه های مرکزی ،منطقه ای و فرا منطقهای در
دورههای اسالمی و معاصر ،تاریخ اجتماعی ،فرهنگی خلیج فارس در
دوره معاصر ،تاریخ اجتماعی و فرهنگی خلیج فارس و باستانشناسی
و تاریخ باستانی خلیج فارس برپا شد.

p.asalooye@gmail.com

وبسایت:

payameasalooye.ir

چاپ:شاخهسبز

خاطره
واکنش کیومرث پوراحمد به ماجرای منایش فیلم حبیب احمدزاده در آمریکا

یادداشت

شیشه و باران

دبیر اجرایی همایش بین المللی تاریخ ،فرهنگ و تمدن خلیج فارس
گفت :کتاب چکیده مقالههای ارسال شده به این همایش منتشر شده
و مجموعه مقاالت کامل نیز پس از پایان یافتن داوری برای استفاده
جامعه علمی منتشر میشود.
حسن الهیاری عصر پنجشنبه در پایان این همایش  ۲روزه به خبرنگار
ایرنا گفت :پیشبینی میشود با پایان یافتن داوری علمی ۸۰ ،مقاله
کامل در زبانهای فارسی ،انگلیسی و عربی در این مجموعه منتشر
شود.
وی اظهار کرد :این همایش در سطح بسیار استانداردی برگزار شد
و با پوشش رسانهای مناسب ،بازخورد خوبی در مجامع رسانهای و
علمی داشت.
الهیاری افزود :استقبال پژوهشگران و محققان از همایش بینالمللی
خلیج فارس فوقالعاده بود و امیدواریم با استقرار دبیر خانه دائمی این
همایش در دانشگاه خلیج فارس ،شاهد برگزاری  ۲ساالنه این همایش
به طور مداوم باشیم.
دبیر اجرایی همایش بین المللی تاریخ ،فرهنگ و تمدن خلیج فارس
اضافه کرد :در این همایش  ۵پژوهشگر خارجی به صورت حضوری و ۳
محقق نیز به صورت وبیناری مقالههای خود را ارائه کردند.
همایش بینالمللی تاریخ ،فرهنگ و تمدن خلیج فارس ( بسترهای

تماشا

میلنکو

حبیب عامل ! ای زننده کوک چهارم !"
حسین معززی نیا

سومین اپیزود از فصل ششم بهتره به سال زنگ بزنی با
النگشات بیابانی شروع میشود که کف زمینش را شاخههای
جداشده و ساقههای خشک پر کردهاند.
دوربین شروع میکند به حرکت ،نزدیک میشود به تکههای
جداافتاده و خشک درختان که روی زمین پراکندهاند و حاال
که در نمای درشت نگاهشان میکنیم به فسیلهای دورانی
سپریشده میمانند.
ب و درهمآمیختگیشان ،شبیه پیکر
خلل و فرج داخل چو 
بهجامانده از حیواناتی است که شاید پس از نبردی سهمناک
بر خاک افتادهاند ،سالها گذشته ،نشانی جز نیستی در
پیکرشان به چشم نمیآید.
اما این همهی ماجرا نیست؛ جلوتر میرویم ،به یک گیاه سبز
میرسیم .دوربین مکث میکند ،سرش را باال میآورد ،چند گل
کوچک آبیرنگ روی این گیاه زندهاند.
عجب! موجود زندهی کوچکی وسط این برهوت جداافتاده
از حیات.
باران شروع به باریدن میکند .دوربین عقب میکشد و
میایستد ،لحظهای باران را میبینیم و میشنویم.
اما این همهی ماجرا نیست ،کمی عقب میآییم ،چند قدم
دورتر از آن گلهای آبی ،تکه شیشهی شکستهای روی خاک
افتاده ،زیر گل و الی پنهان شده ،صدای چکیدن آب روی
شیشه را میشنویم ،چند قطره باران در فرورفتگی شیشهی
تأللو خفیف نوری را دارد که از پشت
کوچک جمع میشودِ ،
ابرها میتابد.
حاال به گذشته میرویم ،چند ماهی ،شاید هم چند سالی
پیشتر ،تا سردربیاوریم این تکه شیش ه اینجا چه میکند،
در چند قدمی آن گلهای آبی .وسط بیابانی خشک که حاال
دارد تَ ر میشود.
دو اپیزود اول فصل جدید دیدنی بودند ،اما اپیزود سوم
بازگشت درخشانی است به خمیرهی منحصربهفرد این سریال
و همزادش برکینگبد.
همان تیرگی.
تلخ مستأصلکننده .همان برآشوبندگی که باعث
همان طعم ِ
میشود هر اپیزود در پایانش تمام نشود ،بلکه تازه شروع کند
به زندگی در ذهن تماشاگر.
چه غریب است دنبال کردن سرنوشت آدمی که از قعر آن
تانکر غولپیکر وسط بیابان ،از دل آن مایع لزج سیاهرنگ،
چنان مشتاقانه و سمج به زندگی برمیگردد تا برسد به تکه
شیشهای که وسط بیابانی دیگر از او به یادگار میماند.

انتشاراتشروع

چاپ کتاب های شما از یک نسخه
تا صد هزار نسخه
صفحه آرایی و طراحی کتاب،
مجله و نشریات ،بروشور و ...
پذیرفته می شود

09391899871

کیومرث پوراحمد پیرامون نمایش فیلم
"داستان¬های هزار و یک روز" ساختۀ حبیب
احمدزاده در آمریکا و حواشی بوجود آمده
متن یادداشتی را منتشر کرد.
کارگردان "شب یلدا" در این متن با عنوان
"اصل موضوع چه بود و چه شد ؟" که در
اختیار ایسنا گذاشت ،نوشت":در طول نمایش
فیلم "داستان ¬های هزار ویک روز" ساختۀ
حبیب احمدزاده در آمریکا چند ویدئو در
واتس اپ (تنها گزینه فضای مجازی که به آن
وصل هستم) دیدم .دیگر یاد گرفته ام که ـ
تقریبا ـ به هیچ عکس و نوشته و ویدئویی
در فضای مجازی اعتماد نکنم و نمیکنم .اما
در یکی از کانال ¬های برون مرزی ،گوینده خبر
نام حبیب احمدزاده را با کنایه ¬هایی توهین
آمیز به زبان آورد .دلم به درد آمد  ،جایی هم
دیدم که تصویر حبیب احمدزاده را هم ردیف
یکی دو آدم ناخلف نهادهاند و دلم بیشتر به
درد آمد.
از شانزده سال پیش که قصد کردم براساس
یکی از داستان ¬های حبیب احمدزاده فیلم
"اتوبوس شب" را بسازم با او رابطه برقرار
کردم و خیلی زود دوستانی صمیمی شدیم.
الزم است بگویم که من با حبیب احمدزاده
در ایدئولوژی و اعتقادات ،اختالفات ریشهای
داریم اما با سعۀ صدر مثال زدنی حبیب این
اختالفات هرگز مانع رفاقت و عطوفت بین ما
نبوده و نشده است.
در فیلم "سوته دالن" ،فخری خوروش به
جمشید مشایخی که اسمش حبیب است و
"حبیب
سال¬هاست عاشق اوست می¬ گوید
ِ
عالم".من هم به حبیب می ¬گویم "حبیب
عالم!"
مردی گیوه اش را پیش پینه دوز می برد تا درز
شکافته اش را بدوزد .پینه دوز می گوید گیوه
سه تا کوک می ¬خواهد ،هر کوک یک دینار.
مشتری می ¬پذیرد و می رود .پینه دوز هنگام
دوختن گیوه میبیند ،برای این که کار درست
را انجام دهد باید چهار تا کوک بزند ،از طرفی
هم به مشتری گفته سه کوک و اگر چهار کوک
بزند نمی¬ تواند یک دینار اضافه از او بگیرد.
پینه دوز میتواند با همان سه کوک کار را تمام
کند،اما کوک چهارم را هم می زند و از مشتری
همان سه دینار را می گیرد.
هر وقت حبیب را می¬ بینم یا تلفنی حرف می
زنم ،این جور خطابش میکنم:
"حبیب عالم !ای زننده کوک چهارم !"
حبیب احمدزاده به راستی در همۀ زمینه ¬ها
زننده کوک چهارم است.
من فیلم بد هم ساختهام اما "اتوبوس شب"
یکی از فیلم های ماندگار من است که از چند
جشنوارۀ معتبر جایزه گرفته ،مهم تریناش،
جایزه بزرگ هیات داوران از جشنواره آسیا
پاسیفیک استرالیا بود که قرار است اسکار
آسیاپاسیفیک باشد .جشنوارهای که دوسوم
کره زمین را در بر میگیرد .از چین تا ترکیه
و از نیوزیلند تا روسیه .موفقیت ¬های
این فیلم را مدیون حبیب هستم .بسیار تا
بسیار .در واقع اگر حبیب نبود این فیلم که
با همۀ دیگر فیلم های جنگی ایرانی بسیار
متفاوت است ،اصال ساخته نمی شد.حبیب
فقط با من دوست نیست .او با زنده یادان
اکبرعالمی و خسرو سینایی و عباس کیارستمی
هم دوستان صمیمی بودند .با جعفرپناهی،
ناصرتقوایی ،رخشان بنی اعتماد و بسیاری
دیگر از سینماگران و اهالی فرهنگ هنر هم
رفیق است .رفقایی از چپ و راست و میانه ،از
مخالف و موافق .و همۀ ما دوستان سینمایی و
غیر سینمایی به نوعی مدیون حبیب هستیم.
به گمانم من با حبیب دوست تر هستم تا
باقی یاران سینمایی ،چون با او رفت و آمد
خانوادگی داریم و از همۀ زیر و بم زندگی اش
خبر دارم.

خبر

برترینهای نخستین جشنواره ملی و بین املللی
رسود فجر در بوشهر معرفی شدند

حبیب احمدزاده دکترای تحقیق هنری دارد و
صد البته مدرک او هیچ شباهتی به دکترای
قالبی بسیارانی دیگر ندارد.
او پیش از دریافت مدرک دکترا ،تحقیقات مهم
و جذابی را به سرانجام رسانده است.
ِ
جنجالی
معروف
محمدمسعود روزنامه نگار
ِ
دهه بیست ،بابت مقاالت تندی که علیه شاه
و دربار در روزنامه ¬اش "مرد امروز" منتشر می
¬کرد بسیار شهرت یافته بود .حزب توده محمد
مسعود را شبانه جلوی چاپخانه ترور می¬ کند
و مطمئن است که همگان ترور او را به دربار
نسبت می ¬دهند .همین طور هم می شود.
حبیب احمدزاده در باره محمدمسعود تحقیقی
کرده است بسیار تکان دهنده و پرده از چهره
واقعی محمد مسعود برداشته است.
احمدزاده تحقیقی جامع هم درباره خودکشی
جهان پهلوان تختی انجام داده که هرگز منتشر
نکرده است.در یکی از قسمت¬ های مجموعۀ
قصه¬ های مجید که من برای تلویزیون
جمهوری اسالمی ساخته ام ،ناظم مدرسه
دو سه بار اسم صادق هدایت را به زبان می
پخش "قصه¬ های مجید" اسم
¬آورد .در
ِ
صادق هدایت از فیلم¬ حذف شد ،یعنی حتا
به زبان آوردن اسم هدایت هم ممنوع بود.
در همان زمان حبیب احمدزاده هفت سال
وقت گذاشت و تحقیقی مبسوط در باره
"بوف کور" و "صادق هدایت" انجام داد که
زنده یاد خسرو سینایی بر اساس این تحقیق
فیلمی بلند ساخت .جهانگیر هدایت برادرزادۀ
صادق هدایت بابت تحقیق جامع و بی طرفانه
حبیب احمد زاده از او سپاسگزاری کرد و رسالۀ
احمدزاده با عنوان "کد بیست وچهار" یا "بوف
کور چگونه ساخته و پرداخته شد " به گفتۀ
اهل فن ،از علی دهباشی تا جهانگیر هدایت،
دقیق ترین روایت عالمانه و منصفانه از کالبد
شکافی اسرار تاکنون نگفتۀ "بوف کور" است.
این تحقیق به زبان انگلیسی ترجمه شده.
حبیب احمدزاده همۀ هشت سال جنگ را در
جبهه بوده و دچار ضایعات جسمی و شیمیایی
شده .او هنوز که هنوز است از ضایعات
شیمیایی رنج می ¬برد ،رنجی سخت و جانکاه
 .فقط باید شب¬ هایی باحبیب زیر یک سقف
خوابیده باشی تا بدانی شیمیایی شدن ـ حتا
در اندازۀ خفیف ـ یعنی چه .نه شیمیایی در
اندازه شدید که برادر حبیب دچار آن شده و
سال هاست حتا به سختی نفس می ¬کشد.
سرشت انسانی و آشتی جویانۀ احمدزاده و
تجربه ¬های هشت سال حضور او در بطن
جنگ ،در مجموعه داستان¬ های عالی و کامال
ِ
متفاوت "داستان¬های شهر جنگی" و نیز رمان
درخشان "شطرنج با ماشین قیامت" .متجلی
ِ
شده است .این دو کتاب به هفت زبان ترجمه
شده و به زبان انگلیسی در بازار کتاب آمریکا به
فروش می رسد.حبیب احمدزاده انگار از مادر
زاده شده که همیشه برای "وصل" کاری بکند
 ،که فقط به دیگران یاری برساند .او با کمک
سه تن از همرزمان قدیم جشنواره ای کامال
غیردولتی راه انداخته به اسم "جشنوارۀ دانش
آموزی شادی" که هرسال کودکان دورافتاده

ترین روستاهای ایران را به تماشای فیلم های
کمدی می ¬آورد .کودکانی که هرگز سینما و
فیلم ندیده اند .احمدزاده برنامۀ دیگری به اسم
"کشتی دوستی" تدارک دیده و کودکان ایرانی
و عراقی را با هم آشنا می¬ کند تا پیک دوستی
و عشق و مهروزی باشند نه پیام آور کینه و
عداوت.حبیب احمدزاده کار دیگری کرده
کارستان .در زندان های ایران برنامهای چیده
تا زندانیان خالفکار کتاب بخوانند و از طریق
کتاب خواندن شخصیت ¬شان تغییر کند.
احمدزاده در تمام مدتی که سیل بنیان کن در
روستاهای خوزستان بیداد میکرد ،به همراه
همرزم قدیمش پرویز چاه بهاری که نازنین
نازنین هاست و دو سه تن دیگر از یارانش در
آن روستاها به دردِ دردمندان می ¬¬رسیدند.
بعد از سیل هم باز به پرت ترین روستاهای
محروم ایران می ¬رفتند و می روند و گره
معیشت خانواده¬ ها را باز می ¬کرده اند و
می ¬کنند .معیشت روستائیانی که از ابتدایی
¬ترین امکانات زندگی محروم اند.حاال به
گمان شما این حق است که تصویر حبیب کنار
تصویر آدم-های غلط بیاید؟
حبیب احمدزاده فیلمی ساخته است در
ستایش صلح  .قهرمانان این فیلم سه تن
هستند از سه گوشه جهان .یکی پروفسور
فرایلینگر از کشور اتریش .از آن¬جا که آلمان
مواد شیمیایی را به عراق داده بود ،دولت
اتریش به خاطر حفظ روابطش با آلمان نمی
¬خواست یکی از شهروندان معتبرش وارد
ماجرای مجروحان شیمیایی ایران شود .اما
پروفسور فرایلینگر با دولت خودش سرشاخ
شد ،جنگید و مقابله کرد و علیرغم مخالفت
دولت اتریش ،مجروحان شیمیایی ایران را
نجات داد ،دیگری خانم تسویا از ژاپن است
که در سراسر جهان سفیرصلح و دوستی بوده
است و آخری پرویز پرستویی که همیشه در
کارهای عام المنفعه پیش قدم بوده است .
در سفر پرویزپرستویی به آمریکا برای نمایش
فیلم احمدزاده انبوهی حواشی جنجالی به
وجود آمد .حواشی ناخوش آیندی که از
نابخردی سرچشمه می ¬گیرد و متاسفانه این
حواشی ـ از این سو ـ در تهران هم ادامه پیدا
کرد ،آن هم به شکلی ناپسند و ناشایست.
این همه باعث شد به کلی فراموش شود که
همۀ این ماجراها در حاشیه نمایش یک فیلم
اتفاق افتاده است و همگان فقط در باره این
حواشی قبیح حرف می¬ زنند و از آن صدها
تماشاگر هیچ کس ،مطلقا هیچ کس از خود
فیلم "داستان¬های هزارو یک روز" کالمی
نگفت و ننوشت .اولین بار که این فیلم را در
نمایشی خصوصی دیدم بعد از پایان فیلم با
فریاد شادی گفتم " :حبیب ! فیلم باشکوهی
ساختهای!" و بعد از دیدن دوباره و سه باره
فیلم بیشتر بر این باور هستم که فیلم حبیب
باشکوه است .فیلمی در ستایش صلح و
همیاری بدون مرز انسان ها.
دوستی و
ِ
ای کاش تماشاگران فیلم در آمریکا،چیزی
چیزهایی هم درباره فیلم می ¬گفتند و
مینوشتند".

برترینهای مرحله استانی نخستین جشنواره ملی
و بین المللی سرود فجر استان بوشهر روز پنجشنبه
در آیینی معرفی شدند.
معاون فرهنگی هنری سپاه امام صادق (ع) استان
بوشهر درحاشیه اختتامیه و تجلیل از برترینهای
نخستین جشنواره ملی و بین المللی سرود فجر در
گفت و گو با ایرنا گفت :براساس فراخوان داده شده
 ۱۲۰اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از
چند مرحله داوری در نهایت پنج گروه به عنوان
برگزیده انتخاب شدند.
وی اظهار کرد :از پنج گروه منتخب یک گروه به
صورت مستقیم و با رای هیات داوران و یک گروه
نیز با آرای مردمی به مرحله کشوری راه یافتند.
عالی زاده گفت :هدف از برگزاری جشنواره سرود
فجر اعتالی جریان و گروههای سرود ،جریان¬
سازی فکری ،ترویج و تبلیغ سرود در استان بوشهر،
توانمندسازی گروه¬ها و مربیان سرود ،تربیت و
کشف استعدادهای پنهان ،شناسایی و معرفی
گروه¬های سرود برتر و الگو و تولید سرود و
نماهنگ در موضوع های جشنواره فجر است.
وی اظهار کرد :سرود و آواهای انقالبی از اول انقالب
اسالمی و دفاع مقدس مورد توجه جریان انقالب
بوده و نقش مؤثری در حفظ ارزشها و حماسه
سازی ملت داشته است.
عالی زاده با اشاره به اینکه رهبر معظم انقالب از
سرود به عنوان یک اقدام جریان ساز نام برده اند که
میتواند مانند هوای تازه و بهاری نفوذ کند گفت:
در یک دهه اخیر گروههای سرود در سراسر کشور
در مناسبتها و موضوع های مهم انقالب اسالمی
همواره نقش آفرینی کردهاند.
وی اظهار کرد :با توجه به تاثیر پذیری هنر امروز
آموزش و توانمند سازی گروههای سرود با هدف
جریان سازی به عنوان یک عملیات و رزمایش
فرهنگی و ایجاد وحدت اجتماعی از جمله مهمترین
محورهای کاری معاونت فرهنگی هنری سپاه
است.
معاون فرهنگی و هنری سپاه امام صادق (ع) بوشهر
اضافه کرد :باتوجه به ظرفیتها و استعدادهای
هنری که در عرصه سرود در استان بوشهر وجود
دارد ،برگزاری یک جشنواره فاخر ملی سرود ضروری
به نظر میرسید و بنابر این ضرورت نخستین دوره
جشنواره ملی و بینالمللی سرود فجر در استان
بوشهر با همت معاونت فرهنگی هنری سپاه امام
صادق (ع) بوشهر و هم¬زمان با سراسر کشور در
چهار قالب سرود ،آکاپال(هم خوانی گروه¬های
سرود بدون موسیقی) ،بازخوانی سرودهای آماده و
طرح و ایده ساخت نماهنگ برگزار شد.
وی اضافه کرد :آثار ارسال شده در موضوع های
جشنواره شامل امید به آینده ،ائمه اطهار (ع)،
شخصیتهای ملی و مذهبی (امام و شهدا ،مفاخر
استانی ،خانوادههای شهدا و جانبازان و غیره)،
نوجوان ایرانی ،آینده ساز ایران ،سبک زندگی

(ایرانی،اسالمی) ،کاالی ایرانی ،اقتصاد مقاومتی
و تولید ،مقاومت و تمدن نوین اسالمی ،مقابله
با استکبار جهانی و صیهونیسم ،ایران در مسیر
پیشرفت و اقتدار ،مقابله با کرونا ،شهدا و مدافعان
سالمت ،خانواده ،جمعیت ،بیانیه گام دوم،
ظرفیتها ،عدالت پروری و بخش ویژه پرداختن به
شخصیت و مکتب سردار دلها شهید حاج قاسم
سلیمانی تعیبن شده بود.
عالی زاده یادآور شد :در نهایت این جشنواره با
برگزاری مسابقه بزرگ تلویزیونی سرود کشوری
(تلنت) در تیرماه  ۱۴۰۱به کار خود پایان میدهد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر با
اشاره به سرود "سالم فرمانده" گفت :آن شخصی
که آمد مقام و شان فرمانده را زیر سوال ببرد فهمی
نداشت که وقتی بچه های این سرزمین با تمام
قامت و وجود خود به فرمانده سالم می دهند یک
موج فراگیری ایجاد می کند.
عبدالرحیم افروغ افزود :به تبع این سرود کلیپی از
بچه های آفریقا منتشر شد و سالم علی المهدی را
خواندند و امروز موج و ندای عدالت خواهی حضور
امام عصر (عج) در قالب هنر و سرود در دنیا ایجاد
شده است.
وی ادامه داد :این وظیفه ما است که به عنوان
خادم بستر کار را برای اشاعه این فرهنگ در دنیا
ایجاد کنیم و عهد بستیم که این هنر فاخر و متعالی
که نگاه مستقیم رهبر معظم انقالب به آن است را
درجامعه گسترش دهیم.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع
مقدس استان بوشهر با بیان اینکه امروز شمشیری
برنده تر از شمشیر هنر نیست گفت :خلق آثار هنر
حماسی در تعیین سرنوشت ملتها بسیار اثر گذار و
مهم است و باید به آن پرداخته شود.
علیرضا غریبی افزود :اگر سربازان خوبی هستیم
باید بر اساس نوع وظیفه ای که داریم بتوانیم از
گروههای هنری حمایت و پشتیبانی کنیم تا روز به
روز شاهد رشد استان بوشهر بویژه در حوزه هنر
انقالب اسالمی باشیم.
وی افزود :اتحاد و همدلی مدیران هنری در
دستگاههای مختلف باعث همسو شدن موسسه
ها در تولید آثاری هنری برجسته می شود.
غریبی آمادگی مجموعه حفظ آثار و نشر ارزشهای
دفاع مقدس استان بوشهر را برای همکاری با سایر
مجموعه های دیگر در راستای اجرای سرود بزرگ
حماسی ،ملی و انقالبی برای دهه فجر را در استان
اعالم کرد.
در این آیین گروه سرود صدای انقالب از شهرستان
دشتستان و آوای مشکات از شهرستان دیر به
ترتیب با نظر هیات داوران و آرای مردمی مستقیم
به مرحله کشوری راه یافتند.
همچنین گروههای سرود نغمه آوینی از دشتستان،
مدال انقالب از بوشهر و نوای حقیقت از دشتستان
نیز عنوان سه گروه برتر دیگر معرفی شدند.

