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جامعـــه

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر:

 ۶۳پروژه محرومیت زدایی در روستاهای استان بوشهر در دست اجرا است

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر گفت :درراستای محرومیت زدایی در مناطق محروم امسال با کمک مجموعه
شرکت ملی نفت ایران  ۶۳پروژه عمرانی در روستاهای این استان تعریف و در حال اجرا هستند.

گزارش

گزارش

فرصتهایی که سوخت؛

بوشهر اولین بازنده
جام جهانی

کات شرکتهای پخش فیلم به سینمای بوشهر
ِ
تومان اعتبار نیاز دارد چرا که تنها طراحی آن حدود یک میلیارد
تومان هزینه میبرد؛ بنابراین راهکار استفاده از ظرفیت بخش
خصوصی است تا در این محل به جای بهسازی ساختمان فعلی
یک پردیس بنا شود.

بخش خصوصی برای ساخت مجتمعهای سینمایی در
بوشهر حمایت میشود

در حالی که تعیین تکلیف سینما بهمن با گذشت پنج ماه از
تعطیلی همچنان در پله نخست انجام مطالعات باقیمانده ،سینما
دوستان بوشهری دستکم در آینده نزدیک نمیتوانند چشم امید به
بازگشایی یا حتی نوسازی آن داشته باشند تا از سرگیری فعالیت
سینما شهید آوینی تنها چشم انداز موجود برای اکران فیلمهای به
روز در بندر بوشهر باشد.

توقف سینما آوینی پشت چراغ قرمز شرکتهای پخش
فیلم

تیرماه گذشته و پس از فروریختن متروپل غیر استاندارد ،تلنگری
به سازههای ناایمن دیگر شهرها هم زده شد ،یکی از این موارد
سینمای  ۵۰ساله شهر بوشهر بود که تنها محفل سینما دوستان
مرکز این استان شده بود و به منظور ایمنی سنجی سازه تعطیل
شد ۱۸.آبان ماه معاون امور سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران و جمعی دیگر
از مسئوالن سینمایی کشور برای بررسی و گفتوگو درباره آخرین
وضعیت فعالیت سینماهای بوشهر به این استان سفر کردند و
بازدید و رایزنیهایی صورت گرفت .اما آنطور که مدیر حوزه هنری
استان بوشهر میگوید :موسسه سینما شهر سازمان امور سینمایی
تنها میتواند برای تجهیز این مراکز اقدام و در ساخت بنا ورود

نمیکند؛ از سویی سینما بهمن اکنون در مرحله ارزیابی بنا است و
نمیتوان آن را نوسازی و تجهیز کرد.
به گفته امید پارسایی فرد باید آزمایشهای فنی روی اسکلت
فلزی این بنای  ۵۰ساله انجام و گزارش آن ارائه شود؛ اکنون
دفتر فنی برای تامین اعتبار این مطالعات با سازمان مدیریت
و برنامهریزی مذاکره میکند .اما عزیزاله خورشیدی مدیر کل
دفتر فنی ،امور عمرانی و حمل و نقل وترافیک استانداری
بوشهر معتقد است که نوسازی سینما بهمن به صرفه نیست
و باید با جذب بخش خصوصی با استفاده از زمین موجدود
به دنبال ایجاد پردیس سینمایی برای مرکز این استان بود .او
اذعان میکند :ساخت این سینما دستکم  ۴۰تا  ۵۰میلیون

سینما شهید آوینی که پس از میزبانی از جشنواره فیلم فجر در
بهمن گذشته ،فعالیت آن متوقف و به یک موسسه خصوصی
فرهنگی و تبلیغاتی اجاره داده شده بود ،از اواخر شهریور امسال به
انجمن سینمای جوانان استان بوشهر سپرده شد.
به گفته رئیس انجمن سینمای جوانان استان بوشهر این سینما
با خسارتهای بسیاری که در این مدت دیده بود ،به سینمای
جوانان واگذار شد؛ سیستم سرمایشی ،کفپوش ،چراغهای سالن،
ی این مرکز نیازمند بازسازی بود که
پردهها و سرویس های بهداشت 
برای انجام آنها  ۲۰۰میلیون تومان اعتبار الزم است.

سینما آوینی بوشهر برای تبدیل به پاتوق فرهنگی مناسب
است

 ۱۱آبان ماه بود که حمیدرضا قائد به ایرنا گفت :تعمیرات همزمان
با اکران در این سینما انجام میشود؛ او با این پیش بینی که

اخذ مجوزهای الزم مشکلی ایجاد نمیکند ،بیان کرد که انیمیشن
پسر دلفینی از هفته آینده به روی پرده نقرهای سینما شهید آوینی
میرود و پس از آن اکران فیلمهای روز در این سالن ادامه مییابد.
اما با شرکتهای پخش فیلم توافق صورت نگرفت و درهای این
سینمای جوان بوشهر همچنان بسته ماند.
قائد پس از سفر مسئوالن سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد به
بندر بوشهر ۱۹ ،آبان ماه گفت :در حال پیگیری برای انعقاد قرار
داد با این شرکتها هستیم و معاون وزیر نیز در این زمینه قول
پیگیری داده است.
رئیس انجمن سینما جوانان استان بوشهر میگوید حاال مجوز
سمفا (سامانه مدیریت فروش و اکران سینمای ایران) برای
اکران فیلم در این سینما اخذ شده است و با شرکت پخش
"فیلم ایران" هم قرارداد امضا شده است اما هنوز پخش فیلم
در این سینما معطل اختصاص کد  KPMاز سوی این شرکت
است تا از نظر فنی امکان اکران فراهم شود .بر این اساس
درصورت خوش قولی این شرکت ،اکران فیلم سینمایی باید در
روزهای آینده در بوشهر از سر گرفته شود اما قائد معتقد است که
اعتماد سازی برای اختصاص فیلمهای روز سینما به مرور اتفاق
میافتد و ممکن است در ابتدا همه چیز ان طور که باید نباشد.
با توجه به اینکه هر یک از سینماها بوشهر به نحوی با مشکلی
مواجه هستندند و سالن سینما آوینی آخرین خانه امید سینما
دوستان برای چشم دوختن به اکرانهای روز سینما است ،الزم
است اقدامات الزم و البته پیگیریهای قانونی از سوی مسئوالن
فرهنگی این استان انجام شود تا این این سینما رفته رفته جای
خود را در میان فهرست شرکتهای پخش فیلم و اکرانهای به
روز تولیدات سینمایی کشور باز کند.
رئیس انجمن سینمای جوانان استان بوشهر میگوید هر چند "پسر
دلفینی" اندکی قدیمی شده اما آماده است تا به محض اختصاص
قفل فیلم (کد  )KPMبه روی پرده برود و آغازگر اکرانهای عمومی
سینما شهید آوینی باشد.

روز دوشنبه  ،اولین بازی ایران در جام جهانی ۲۰۲۲
مقابل انگلیس برگزار شد .تیم ملی ایران برای سومین
دوره متوالی و با هدایت کارلوس کی روش در حالی
راهی قطر شد که این دوره از رقابتها از جهات
گوناگون برای ایران و البته بوشهر متفاوت بود.
به گزارش ایسنا ،یکی از این تفاوتها این بود که
بوشهر در فاصله  ۱۴۰کیلومتری قطر ،میزبان جام
حهانی قرار داشت ،از این رو قرار بود به عنوان
همسایه میزبان و البته با داشتن شرایط مشابه آب
و هوایی و اقلیمی ،ارتباطات فرهنگی ،اجتماعی و
سابقه دیرینه مبادالت تجاری و بازرگانی با این کشور
از فرصتهای بسیاری استفاده کند اما این تورنمنت
در حالی آغاز شده که علی رغم وعدهها بوشهر تقریبا
هیچ بهرهای از آن نبرده است!

راه اندازی ترمینال مسافری دریایی بوشهر

گزارش

گزارش
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی مطرح کرد؛

تداوم گسترش نیروی کار پیمانی در پس پرده
گسترش قراردادهای موقت بر خالف روح قانون کار
پس از صدور رای دادنامه  ۱۷۹دیوان عدالت اداری
مبنی بر بستن به رسمیت شناختن قراردادهای موقت
بهعنوان شکلی از کارهای مستمر در نیمه نخست دهه
 ،۱۳۷۰این روند باعث گسترش قراردادهای موقت در
کارگاهها و شرکتهای مختلف در ایران شد .اکنون
بیش از  ۹۵درصد قراردادهای کار با استناد به همان
رای در زمره قراردادهای موقت هستند اما این روند
تنها محدود به موقتیسازی نیروی کار در کارهای ثابت
نماند و اکنون در بسیاری از بخشهای محیط کار ،با
افزایش کارگران «پیمانی» و «روزمزد» مواجه هستیم.
فتح اهلل بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و
پیمانی) با بیان اینکه در ابتدای مهرماه امسال دولت و
وزارت کار الیحه لغو دادنامه  ۱۷۹دیوان عدالت اداری را
به مجلس ارائه کرده است ،اظهار کرد :بحث قراردادهای
موقت در دهه  ۱۳۷۰ریشه دارد .شرکتهای پیمانکاری
پس از صدور رای دیوان عدالت اداری و دادنامه ۱۷۹
این دیوان ،دست کارفرمایان و شرکتها برای انعقاد
قراردادهای موقت درمورد کارهایی که ماهیت مستمر
دارد ،باز شد .شرکتهای پیمانکار نیروی انسانی از
همان دهه روز به روز رشد کردند و اکنون  ۹۶درصد از
نیروی کار در ایران تحت عنوان قراردادهای موقت و
پیمانکاری مشغول به کار هستند.
وی ادامه داد :وضعیت نیروی کار دارای قرارداد
موقت از نیروهای پیمانی به هرحال بهتر بود اما
اکنون حتی همان قراردادهای مدت موقت یکساله
و شش ماهه نیز رو کاهش نهاده و اشکال کار روزمزد
و پیمانی در تداوم روند موقتیسازی نیروی کار ادامه
دارد .یک پیمانکار با کارفرمای اصلی معموال برای
یکسال قرارداد میبندد و هیات مدیره و مدیران به
عنوان کارفرمای اصلی نیز نیروی کار خود را در اختیار
پیمانکار قرار میدهند.
بیات درباره نیروهای پیمانی و شرکتی توضیح داد:
حتی در نهادهای دولتی و مجلس نیز برای حوزه
خدمات فضای سبز ،آشپزخانه و… کارها به شرکتهای
پیمانکاری سپرده میشود و این درحالی است که
ماهیت کار آن نیروها نیز ثابت است و همواره به این
نیروها در هر روز کاری نیاز است .ممکن است پیمانکار
عوض شده یا حتی نام شرکتهای پیمانکاری عوض
شود اما آن نیروها ممکن است چندین سال بدون
تغییر در همان محل کار ثابت انجام دهند .این درحالی
است که امروزه بسیاری از شرکتهای خصوصی و
علی الخصوص شرکتهای خصولتی و دولتی ،در
کارهای تولیدی و عمرانی ثابت خود نیز نیروی پیمانی
را به میانجی شرکتهای پیمانکاری به کار میبندند.
دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران افزود :نیروی
کاری که بهعنوان نیروی پیمانی سالها ممکن است
کار ثابتی انجام دهند و اکنون در ایران ماهیت
بیشتر کارهای پیمانی ثابت و مستمر است .تنها
با تعریف معین از کار پیمانی ،کارهایی که ماهیت
پروژهای دارند ،ماهیت غیردائم دارند .همچنین اگر

 12مهرماه  :1400علی اکبر صفایی ،معاون وزیر راه و
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در حاشیه بازدید
از بنادر استان بوشهر آخرین اقدامات صورت گرفته
در بندر بوشهر به منظور پشتیبانی هرچه بهتر از جام
جهانی  ۲۰۲۲فوتبال در قطر را تشریح کرد و از راه
اندازی ترمینال مسافری در سریعترین زمان ممکن
خبر داد.
او گفته بود که برنامه های مختلفی از سوی سازمان
بنادر طراحی شده است ،این برنامه ها در حال پیشبرد
است و به زودی بهره برداری خواهد شد تا هر چه
سریع تر از ظرفیت های همکاری ایران و قطر به
بهترین شکل ،استفاده کنیم.

نیروهایی در پروژهای طوالنی طی یک تا دو سال
کار کنند ،دوباره با همان ماهیت کار ثابت و مستمر
در پروژهای دیگر همان کار را انجام دهند که باز در
مورد این نیروها نیز تعریف کار پیمانی و پروژهای
صدق نمیکند و آنها نیز ماهیت کارشان دیر مستمر
محسوب میشود .تنها در مورد کارهای موقتی که
پروژههای نیروی کار پس از انجام کار به کلی تمام
شده و قطع ارتباط کاری و مالی به وجود میآید ،ما
میتوانیم کار را مشمول کار پروژهای و ذیل توافقات
پیمانی حساب کنیم.
وی با بیان اینکه «کارخانجات بزرگ و شرکتهای
دولتی که بطور روشن ماهیت کار مستمر دارند باید
در اولویت لغو قراردادهای پیمانکاری قرار بگیرند و
نیروهای آنها نباید دیگر پروژهای و پیمانی باشند»
گفت :برای آنکه روابط کار در ایران اصالح شود و
انگیزه نیروی کار و امید به امنیت شغلی بنابر قانون
کار حفظ شود ،باید از قراردادهای کوتاه مدت در چنین
محیطهایی فاقد نیروی پیمانی و روزمزد باشند و این
قراردادها باید لغو و به قراردادهای بلندمدت و حتی
قرارداد دائم تغییر کنند.
بیات با اشاره به اینکه قراردادهای ثابت و بلندمدت
باعث پایبندی نیروی کار به شغل خود را افزایش
میدهد ،گفت :در قانون کار پیش از انقالب با اینکه
اختیار اخراج به طور یکطرفه با کارفرما بوده است ،اما
با این حال بیش از  ۹۰درصد مشاغل و کارهای کارگران
در زمره کارهای ثابت تعریف و قرارداد مستمر بودند
و به ندرت شرکتهای خصوصی و دولتی قرارداد
رسمی نمیبستند .اما اکنون با این وضعیت باوجود
سختی بیشتر بحث اخراج ،با موقتیسازی نیروی کار و
تضعیف امنیت شغلی مواجه هستیم.
این فعال کارگری با اشاره به قانون کار مصوب سال
 ۱۳۶۹اظهار کرد :آن قانون یک منشور قوی و خوب
برای دارای ماهیتی مترقی است و براساس آن قرار
نبود که با آن راه اعتراض کارگر به حقوق خود بسته
شود .اگر قرار باشد نیروی کار موقت باشد ،گویی تمام
تالش قانون کار که روح آن بر شناسایی حق اعتراض
و اعتصاب استقرار یافته و حق تشکل را برای آن به
رسمیت شناخته با قراردادهای پیمانی و موقت
تضعیف شود ،گویی هیچ تغییری نسبت زمان پیش
از انقالب که اخراج نیروی کار مانند آب خوردن بود،
رخ نداده است.

قطب تولید درگیر مشکالت؛

ساز گوجهکاران بوشهری کوک نیست
در روزهایی که هوای همه نقاط کشور را سرما فرا
گرفته ،کشاورزان استان بوشهر در تالش هستند تا
محصولی خارج از فصل را تولید و تحویل مردم دهند.
استان بوشهر با تولید ساالنه بیش از  ۶۰۴هزار تن
گوجه فرنگی در فصلهای پاییز و زمستان به عنوان
قطب تولید گوجهفرنگی خارج از فصل محسوب
میشود.گوجهفرنگی یک محصول پرمصرف در
بین خانوادهها است که در بسیاری از غذاها مورد
استفاده قرار میگیرد و کمبود این محصول و یا قیمت
نجومی آن بر روی بازار تأثیر میگذارد.در نیمه دوم
پاییز تولید گوجه فرنگی در بسیاری از نقاط کشور
کم شده و یا به صفر میرسد و استانهای جنوبی
بهویژه بوشهر نیازهای کشور را تأمین میکنند.از ۶۰۰
هزار تن محصول تولیدی استان بوشهری بخشی به
خارج از کشور صادر میشود که یک مزیت بزرگ برای
کشت این محصول محسوب میشود و بسیاری از
کشاورزان به همین منظور وارد عرصه تولید میشوند.
در شرایطی که کشاورزان در برخی نقاط برداشت
محصول را آغاز کردهاند ،افزایش چشمگیر نرخ
تعرفه صادرات گوجهفرنگی باعث رکود جدی در بازار
این محصول شده و در بسیاری از مزارع نرخ خرید
محصول از کشاورزان کمتر از هزینههای تولید است.
گوجهفرنگی قابلیت انبار کردن ندارد و باید بالفاصله
بعد از برداشت وارد بازار داخلی شده و یا صادر شود
که افزایش نرخ تعرفه مانعی برای فروش گوجهفرنگی
با قیمت مناسب است.

نارضایتی کشاورزان

در این شرایط ،کشاورزان استان بوشهر از این وضعیت
ناراضی بوده و خواستار رسیدگی دولت به این مطالبه
شدهاند.
یکی از کشاورزان شهرستان دشتستان که از ایجاد این
تعرفه ناراضی است به خبرنگار مهر گفت :کشاورزان
انتظار دارند که وزارت جهاد کشاورزی با همه توان و
ظرفیت حامی آنها باشد.
محمدی با اشاره به اینکه تعرفه صادرات گوجه فرنگی
از شش هزار تومان به  ۱۳هزار تومان افزایش یافته
است ،بیان کرد :برداشت محصول ما از چند روز پیش
آغاز شده و متأسفانه مشتری با قیمت مناسبی سراغ
ما نمیآید و دلیل آن هم تعرفه سنگین برای صادرات
است.وی تاکید کرد :انتظار داریم دولت ضمن
برگرداندن تعرفهها به روال گذشته زمینه صادرات
محصول را تسهیل کنند تا هم زمینه ارزآوری برای کشور
فراهم شود و هم اینکه کشاورزان از فروش محصول
سود کنند.این کشاورز با بیان اینکه عدم حمایتها
باعث میشود تا کشاورزان نتوانند در سالهای آینده
به تولید بپردازند ،تصریح کرد :حمایت دولت از جمله
خرید توافقی و تضمینی میتواند کشاورزان را به تولید
بیشتر ترغیب کند.وی تاکید کرد :دولت همین امروز
باید از ما حمایت کند و اگر حمایتی صورت نگیرد و

یا بعد ًا انجام شود دردی از ما دوا نمیکند چرا که یا
باید محصول خود را با قیمتی نازل بفروشیم و یا رها
کنیم تا خراب شود.

خرید تضمینی و اصالح نرخ تعرفه

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسالمی
نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت :از
هفته گذشته که کشاورزان با مشکل روبرو شدهاند
پیگیریهایمستمریرادراینزمینهداشتهایم.ابراهیم
رضایی خاطرنشان کرد :عالوه بر دیدار حضوری که در
این زمینه با وزیر جهاد کشاورزی داشتیم و مسائل به
صورت دقیق بررسی شد ،تماس مکرری را با وزیر و
معاونین وی داشتیم و رئیس سازمان تعاون روستایی
را هم دعوت و از نزدیک این مسائل را بررسی کردیم.
وی با اشاره به اینکه افزایش یک شبه نرخ تعرفه
صادرات کارشناسی نیست افزود :این موضوع سبب
افت قیمت محصول در مزارع شده و ضرر آن نصیب
کشاورزان میشود.نماینده مردم دشتستان در مجلس
شورای اسالمی ادامه داد :با پیگیریهای صورت
گرفته وزیر جهاد کشاورزی نیز دستور داد که در اسرع
وقت در تعرفه عوارض صادرات گوجهفرنگی تجدید
نظر شود به نحوی که صادرات گوجهفرنگی به خارج
تسهیل شود.وی اضافه کرد :مقرر شد در بوشهر معادل
صادرات سال گذشته اجازه صادرات داده بشود ضمن
اینکه تعاون روستایی هم با قیمت  ۶هزار تومان خرید
میکند.

تالش برای لغو افزایش تعرفه صادرات

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر نیز
از تالش و پیشگیری برای رفع مشکالت گوجهکاران
استان بوشهر خبر داد و افزود :تالش ما بر این است
که مشکل گوجه کاران در چند روز آینده برطرف شود.
علی باستین گفت :پیرو وعده اعالم شده به کشاورزان
گوجه کار استان بوشهر در زمینه حل مشکل به وجود
آمده ناشی از افزایش تعرفه صادرات ،صورت جلسه
این مطالبه توسط مسئوالن استان بوشهر به وزارت
جهاد کشاورزی ارسال شده است.وی بیان کرد :در
اجرای این صورت جلسه و با نظر موافق ،مکاتبه وزارت
جهاد کشاورزی به وزارت صنعت ،معدن و تجارت
ارسال شده است و باید این وزارتخانه مکاتبه الزم با
گمرک ایران در مورد لغو افزایش تعرفه و اعمال تعرفه
قبلی را در اسرع وقت انجام دهد.

حامی کشاورزان هستیم

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر از
گوجه کاران خواست صبوری داشته باشند تا مسئوالن
استان بوشهر بتوانند این مشکل را تا رسیدن به نتیجه
مطلوبپیگیریکنند.
باستین اظهار کرد :افزایش  ۱۰۰درصدی تعرفه
صادرات گوجه فرنگی از  ۶به  ۱۲هزار تومان باعث

فعالیت کشتی مسافری-باری از بوشهر به قطر

شده مشکالتی در زمینه صادرات این محصول برای
کشاورزان و صادرکنندگان ایجاد شود.وی با تقدیر از
کشاورزان گوجه کار استان بوشهر اعالم کرد :کشاورزان
یقین داشته باشند مجموعه استانداری این استان به
عنوان نماینده آنها بهترین تصمیم را خواهند گرفت.
باستین با اشاره به اینکه ساالنه  ۶۰۰هزار تن محصول
گوجه فرنگی خارج از فصل در استان بوشهر برداشت
میشود ادامه داد :در حالی حاضر  ۷۰تا  ۸۰هزار تن
از این میزان محصول برای برداشت در استان بوشهر
آماده است.

تالش وزارت جهاد کشاورزی برای تعادل
در بازار

وزارت جهاد کشاورزی که در گذشته بیشترین تمرکز
را در حوزه تولید داشت ،حاال عالوه بر تولید در زمینه
بازار نیز فعال است و این موضوع سبب میشود
که این وزارت دنبال ایجاد تعادل باشد .معاون وزیر
جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تعاون روستایی
ابتدای هفته جاری سفری به استان بوشهر داشت و
در حاشیه این سفر گفت :با هماهنگی میادین میوه
و ترهبار تالش میشود بازار گوجهفرنگی بهبود یابد.
محمد علی نیکبخت با بیان اینکه در یک هفته گذشته
مشکالت گوجهکاران با جدیت دنبال شده است،
اظهار کرد :به دستور وزیر جهاد کشاورزی امروز بازدید
میدانی از مزارع گوجهفرنگی دشتستان انجام شد تا
مسائل و مشکالت را از نزدیک مشاهده کنیم.
وی با بیان اینکه مهمترین وظیفه جهاد کشاورزی
حمایت از تولید و تولیدکننده است ،اضافه کرد:
در این راستا همه ظرفیتها را در این زمینه به کار
گرفتهایم؛ کشاورزان حق دارند که محصول خود را
بهموقع بفروشند ،البته این مسائل تنها به وزارت جهاد
کشاورزی مربوط نیست و الزم است که دستگاههای
مختلف پای کار باشند.
رئیس سازمان تعاون روستایی با بیان اینکه با
هماهنگی میادین میوه و ترهبار تالش میشود بازار
گوجهفرنگی بهبود یابد ،تاکید کرد :با همه توان از
گوجهکاران حمایت و در موضوع سطح ملی پیگیری
خواهیم کرد .هیچکس راضی به ضرر کشاورزان
نیست.

 18اردیبهشت  :1401مدیرکل بنادر و دریانوردی استان
بوشهر می گوید :بوشهر در جام جهانی فوتبال قطر را
یکی از کانونهای اصلی در حمل مسافر است .شکیبی
نسب ادامه داد :راهاندازی خط کشتیرانی مسافری از
طریق پایانه بندر بوشهر و دیر برنامهریزی شده است.
به گفته وی ،با توجه به اینکه در آستانه مسابقات جام
جهانی فوتبال قطر قرار داریم و بنادر استان بوشهر
با بنادر قطر کوتاهترین فاصله دریایی دارند توسعه
روابط تجاری ،اقتصادی ،سرمایهگذاری ،مسافری و
گردشگری در دستور کار قرار گرفته است.

خدمات هوایی بوشهر به قطر در جامجهانی

 10مرداد  :1401احمد محمدیزاده ،استاندار بوشهر گفته
بود که با دو شرکت هواپیمایی مذاکراتی انجام شده
که از مبدا بوشهر به کشور قطر و برعکس کار جابهجایی
مسافر انجام شود و این خط هوایی نیز تا قبل از آغاز
مسابقات جامجهانی فعال خواهد شد .افزون بر این با
توجه به فاصله بسیار نزدیک هوایی فرودگاههای قطر
به استان بوشهر ،به مسئوالن برگزاری جامجهانی قطر
پیشنهاد دادهایم هواپیماهای کشورهای مختلف در
استان بوشهر پارک شوند که مورد استقبال قرار گرفت.

تماشاگران جام جهانی از بوشهر به دوحه
خواهند رفت

 30مهر  :1401صالح احمدی ،سرپرست اداره کل
ورزش و جوانان استان بوشهر صبح امروز در نشست
با خبرنگاران با اشاره به اینکه در آستانه جام جهانی
فوتبال قطر قرار داریم بیان کرده بود :اسکله مسافری
بندر بوشهر با یک کشتی مسافری پیشرفته با ظرفیت
یکهزار و  ۷۰۰نفر برای انتقال و جابهجایی تماشاگران
از بوشهر در نظر گرفته شده است.

حضور صنعتگران بوشهری در قطر

تنها وعده محقق شده تاکنون صادرات صنایع دستی
به کشور قطر بوده است که گفته میشود همزمان با
برگزاری جامجهانی قطر  ،۲۰۲۲صنعتگران هم استانی
برای عرضه تولیدات خود در رشتههای حصیربافی،
عبابافی ،صنایعدستی دریایی ،گلیم و دیگر محصوالت
رشتههای بومی در دهکده فرهنگی کتارای قطر،
حضور یافتهاند و تولیدات خود را در معرض بازدید
عالقهمندان قرار دادهاند .البته در این خصوص
اطالعات بیشتری در دسترس نیست.

