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ویژه ها خوشحالی ساحـل نشینان تنگسـتان

کارنامه درخشان بوشهر 
در بیابان زدایی

خدشه بر اعتماد مردم
به چه قیمتی؟

شمیم خدمت
 در محالت

جام جم از فعالیت غیرقانونی موسسات 
غیرمجاز خیریه گزارش می دهد؛

تدوین سند پویایی محله های کم برخوردار 
برازجان؛

طرح راه اندازی و تاسیس دفاتر تســهیلگری و توسعه 
محلی که از 3 ســال پیش توســط وزارت کشــور در 
استان های مختلف شروع شده در استان بوشــهر با تاسیس اولین 
دفتر آن در شــهر صد هزار نفری برازجان به مرحلــه اجرا درآمد. 
تحقق عدالت اجتماعی، ارتقای ســطح زندگی، دانش شهروندی و 
رفع معضالت مناطق حاشــیه ای و کم برخوردار و ســکونتگاه های 
غیررســمی در شــهرها از مهم ترین اهداف این دفاتر اعالم شده 

است. 

 سال هاست  که دستگاه های حمایتی و نهادهای 

امداد دولتی مثل کمیته امداد امام خمینی)ره( و 
بهزیستی بار اصلی حمایت های مادی اقشار مستضعف و 
محرومان جامعه را به دوش می کشند. در سالیان اخیر هم 
،افراد نیکوکار و خیران با تاسی از آموزه ها و تعالیم دینی و 
با هدف کمک به همنوعان نیازمند در حوزه های مختلفی 
بهداشتی و آموزشی در قالب موسسات خیریه فعالیت های 

تاثیرگذاری در این مقوله داشته اند.
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اجرای۲۶ پروژه برای 
عمران روستاها در 

تنگستان 

تـرویج تعالیم تربیتی
  و اخالقی 

از رسانه ملی

ضرورت مهارت آموزی 
از خردسالي تا دانشگاه 

با اعتبار 14 میلیارد ریال؛ 

مدیر کل تبلیغات اسالمی بوشهر:

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی: 

دهیاران و معتمدان 
محلی؛ همیاران حفاظت 

میراث فرهنگی 
3

4

3

2

3 2

44

پایداری در مدیریت مناطق بیابانی
گزارشی از 4 دهه  مقابله بوشهـر با بیابان زائـی 

3



مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان تنگستان گفت: در راستای 
محرومیت زدایی و توسعه روستایی، هم اکنون 2۶ پروژه عمران روستایی 

در شهرستان تنگستان با اعتبار ۱4 میلیارد ریال در حال اجرااست.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان 

بوشهر؛ علی افرند در جریان بازدید از پروژه های یاد شده، اضافه کرد: 
از این تعداد پروژه، ۹ پروژه با اعتبار ۱4 میلیارد ریال که شامل دیوار 
حفاظتی، نصب المان و طراحی میدان، بوستان امید روستایی، کمک به 

بهسازی و طرح هادی می باشد، آماده بهره برداری است.

 وی خاطر نشان کرد: تهیه و اجرای طرح هادی روستایی، از مهم 
ترین اقدامات انجام شده در زمینه بازسازی، توسعه و ارتقای محیط های 
مسکونی و سالم سازی محیط زیست روستاییان است که جنبه کالبدی- 

فیزیکی دارد.

 شنبه  31 خرداد  1399   شماره 5684
با اعتبار 14 میلیارد ریال اجرا می شود؛

۲۶ پروژه برای عمران روستاها در تنگستان 

یادداشتیادداشت

بحران اجتماعی با قتل های 
خانوادگی

افکار  که  روزهایی  در 
تحت  کشور  عمومی 
دلخراش  حادثه  تاثیر 
اشرفی«  »رومینا  قتل 
در  پدرش  دست  به 
انتشار  دارد  قرار  شوک 
عامل  خودکشی  خبر 
دختر  »پارمین«؛  قتل 
بار  جمی  7ساله  بچه 
دیگر خاطره تلخ جنایتی که در تیر سال گذشته 
در شهرستان جم اتفاق افتاد و احساسات عمومی 

جامعه را جریحه دار کرد در اذهان زنده نمود.
این جنایت در ردیف غم انگیزترین حوادث جنایی 
بود که در جغرافیای استان بوشهر رقم خورد. در 
این حادثه دلخراش پارمین 7 ساله در آغوش پدر 
آنقدر تحت فشار قرار گرفت که جسم ظریفش 
طاقت نیاورد و مظلومانه کشته شد و درست در 
سالگرد آن واقعه وحشتناک این بار عامل جنایت 
،در حرکتی انتحاری خود را سر به نیست کرد. اما 
متاسفانه حوادثی از این دست در استان بوشهر در 
سال های گذشته به کرات اتفاق افتاده است. با 
مروری ساده در بین رسانه ها و مطبوعات در یک 
دهه اخیر به روشنی می توان به گرایش خانوادگی 
در جنایت های رخ داده پی برد. در این جنایت ها 

کودکان بیشتر در معرض آسیب قرار دارند.
 از قتل ریحانه ۶ ساله به دست پدرش در یکی از 
روستاها و متعاقب آن خودکشی قاتل در سال۹۱ 
دست  به  جسد  سوزاندن  و  مادر  قتل  تا  گرفته 
پسرش در فروردین امسال تا دیگر جنایت های 
رخ داده، همه از حوادث تلخی است که در این 

مدت روی داده است.
 البته سیر صعودی خودکشی هایی که خصوصا 
در بین جوانان و افراد کم سن و سال شیوع پیدا 
کرده است و همچنان به دلیل عدم اطالع رسانی 
رسمی  رسانه های  در  مربوطه  دستگاه  بموقع 
به  مجازی  شبکه های  در  ولی  نمی شود  منتشر 
نادیده  نباید  را  می شود  بازنشر  شایعه  صورت 
جنایت ها  این  از  که  ناگواری  خبرهای  گرفت. 
منتشر می شود تنها محدود به جغرافیای استان 
بوشهر نیست و هرازچندگاهی در یکی از نقاط 
نگارنده در سال ۹5 در  کشور خبرساز می شود. 
نمود  منتشر  جم  جام  روزنامه  در  که  گزارشی 
بوشهر  استان  در  حوادث  این  مختلف  ابعاد  به 

پرداخت. 
در  دخیل  متعدد  عوامل  و  علل  از  نظر  صرف 
ارتکاب چنین جنایت هایی، باید انفعال و خاموشی 
برخی دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی برای ورود 
و اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه و بازدارنده بر پایه 
ریشه یابی و شناسایی عوامل موثر در این گونه 
و  از کارشناسان  استمداد و مساعدت  با  حوادث 
بازخواست  را بشدت مورد  جامعه شناسان خبره 
این  انتشار  رایج،  و  معمول  رسم  به  داد.  قرار 
خبرها چند روزی سوژه داغ شبکه های اجتماعی 
و فضای رسانه ای قرار می گیرد و بعد از مدت 
سپرده  فراموشی  دست  به  چیز  همه  کوتاهی 
می شود اما این زنگ خطر مدت هاست که برای 
این  احتمال  و  است  درآمده  صدا  به  خانواده ها 
که هر انسانی در مقطعی از زندگی در وضعیت 
مشابه این خانواده ها قرار گیرد متصور است، اما 
کدام یک می توانیم این تضمین را بدهیم که در 
مدیریت  و  کنترل  قدرت  خانوادگی  بحران های 
بحران و به حداقل رساندن آسیب را داشته باشیم.

و  دستگاه ها  که  است  این  ماجرا  تلخ  حقیقت 
در حوزه جرایم خشن بشدت  نهادهای مسئول 
گرفتار  سازمانی  محدودیت های  بند  و  قید  در 
هستند و هیچ گونه عزم یا تدبیر و اراده ای برای 
شکستن این حصار و کنار زدن چهارچوب های 
به  ندارند.  و  نداشته  فرض  پیش  و  خودساخته 
طور مثال پزشکی قانونی برای انتشار میزان آمار 
وقایع خشن، سیاست سکوت را در پیش گرفته 
به  فقط  که  استان  عمومی  فرهنگ  شورای  تا 
موضوعات کلیشه ای، پرتکرار و غیر اورژانسی آن 
لغو نشود می پردازد و حوادث دلخراش  اگر  هم 
موضوع این یادداشت، اصال در اندیشه اعضای 

آن جایگاهی ندارد.
بدیهی است برای موفقیت نسبی در این آزمون 
سخت که بشدت خانواده ها را در معرض آسیب 
در  باور  این  باید  اول  گام  در  است  داده  قرار 
مدیران مربوطه وجود داشته باشد که بر حسب 
وظایف قانونی و حاکمیتی خود، ورود مسئوالنه و 
متعهدانه دستگاه ها و نهادهای قانونی تحت امر را 
با هم افزایی و هماهنگی با سایر مراکز پذیرفته و 
تصمیمات کاربردی و راهبردی اخذ نمایند. افزون 
این  وقوع  اخبار  انتشار  به  تنها  رسانه ها  این  بر 
حوادث بسنده نکنند و در میزگردهای تخصصی 
خبرگان  و  کارشناسان  ظرفیت  از  استفاده  با 
متخصص در این حوزه اقدام مکمل برای برون 
رفت از این چالش اجتماعی انجام دهند. ضمن 
این که آموزش خانواده ها ضرورتی است که باید 
در اولویت اقدامات سازمان های متولی امر قرار 

بگیرد.  

۲
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

اقتصادی

علیرضا برازجانی

روزنامه نگار

سا ل هاست  که دستگاه های 
امداد  نهادهای  و  حمایتی 
امداد  کمیته  مثل  دولتی 
امام خمینی)ره( و بهزیستی 
حمایت های  اصلی  بار 
و  مستضعف  اقشار  مادی 
محرومان جامعه را به دوش می کشند. در سالیان اخیر 
هم ،افراد نیکوکار و خیران با تاسی از آموزه ها و تعالیم 
دینی و با هدف کمک به همنوعان نیازمند در حوزه های 
مختلفی بهداشتی و آموزشی در قالب موسسات خیریه 
اند.این  داشته  مقوله  این  در  تاثیرگذاری  فعالیت های 
از  که  کالهبرداران  و  سودجویان  که  است  حالی  در 
این موضوع   از  هر نمدی برای خود کالهی می بافند 
غافل نشده و با سوء استفاده از احساسات پاک مردم و با 
شگردها و شیوه های نوین و پیشرفته با کادری مجرب 
و حرفه ای به میان مردم آمده و با نام و آرم موسسات و 
واحدهای خیریه کمک های نقدی را جمع آوری کرده 
با این نیت که به دست نیازمندان واقعی می رسد، اما 
سرنوشت این وجوه و نحوه هزینه کرد آنها توسط این 
افراد سودجو و بدون هویت حقیقی و حقوقی مشخص 
نیست. در این گزارش به ابعاد مختلف این کالهبرداری 
پرداخته شده است: »دیگر به هرکس نمی توان اعتماد 
و  می گیرند  دست  در  برگه ای  کدامشان  هر  کرد. 
می گویند به اینجا و آنجا در حد توانتان کمک کنید. 
تعداد آنها دیگر از حد توان ما هم خارج شده.« جمله 
اش به اینجا که می رسد می خندد. »معصومه« می گوید: 
تقریبا روزی دوبار سر و کله آدم هایی که کمک های 
آدم های  می شوند.  پیدا  می کنند  جمع آوری  را  مردمی 
مختلف با فیش های مختلف. یکی برای مسجد جمع 
گاهی  و...  فقیر  برای  یکی  خیریه  برای  می کند.یکی 
هم صندوق هایی را درب منازل توزیع می کنند و بعد از 
گذشت یک ماه می آیند و مبالغ صندوق ها را خالی کرده 
و دوباره صندوق را به همان منزل می سپارند .گاهی 
تحویل می گیریم و گاهی هم رد می کنیم اما واقعیتش 
را بخواهی نمی دانیم کدامشان واقعا برای امور خیریه 
بر روی آن  او صندوقی را می آورد.  استفاده می شوند. 
برچسبی به نام »یاوران مهدی« خودنمایی می کند.می 
گوید:چند وقت پیش خانمی این صندوق را آورد. او را 

می شناسم. در هیچ کدام از خیریه ها فعالیت نمی کند.یک 
گروه مردمی هستند که برای کمک هزینه فعالیت های 
فرهنگی صندوق هایی را به مردم تحویل می دهند و 
از این طریق مبالغی را جمع آوری می کنند. اگر یک 
نهاد متولی بود که همه این ها زیر نظر آن نهاد فعالیت 
می کردند با خیال آسوده تری می شد کمک کرد اما حاال 
آدم سردرگم است. نمی داند هزینه ای را که می سپارد در 

چه زمینه ای و برای چه منظوری به مصرف می رسد.
 خیریه های کذایی

با  تنها  موسساتی که بدون داشتن مجوزهای الزم و 
عنوان »خیریه« در میان مردم به جمع آوری کمک های 
نقدی و غیر نقدی می پردازند خاطره ای بد از خیریه ها 
در اذهان عمومی برجای می گذارند و اعتماد مردم را 
خدشه دار می کنند. مدیر موسسه خیریه »مهر دوستی« 
استان بوشهر با اشاره به وقوع کالهبرداری های متعدد 
با  که  موسساتی  گفت:  استان  در  خیریه ها  قالب  در 
استفاده از نام خیریه، در راستای جلب کمک های خیرین 
ومردم فعالیت می کنند معموال اعتماد مردم را خدشه دار 
می کنند. معموال پس از گذشت یک سال فعالیت کذایی 

آن موسسات برهمگان آشکار می شود.

»فاطمه گلبو« با بیان این که موسسه های خیریه معموال 
از 2 نهاد بهزیستی و پلیس امنیت مجوز می گیرند افزود: 
درحال  و  ثبت  شماره  دارای  که  خیریه ای  موسسات 
فعالیت هستند دارای مجوز یکساله اند. این موسسات در 
طول این یکسال موظفند گزارشی از فعالیت های خود 
به نهادی که از آنجا مجوز دریافت کرده اند ارائه بدهند.

 بازرسی های مکرر
موسسات خیریه ای که دارای مجوز رسمی از نهادهای 

کمیته امداد ، بهزیستی و پلیس امنیت می باشند در طول 
سال باید گزارشی از فعالیت  های خود به این نهادها ارائه 
دهند تا میزان کارآیی آنها مورد سنجش قرار گیرد. وی 
با اشاره به بازرسی های پلیس امنیت از خیریه ها تصریح 
از  از یکی  را  فعالیتش  کرد: هر موسسه خیریه مجوز 
نهادهای کمیته امداد، بهزیستی یا پلیس امنیت می گیرد. 
موسسه »مهر دوستی« که اکنون در حال فعالیت در آن 
می باشیم مجوز قانونی را از پلیس امنیت دریافت کرده 
است. پلیس امنیت هر ۶ ماه یک بار برای بازرسی به 
موسسه می آید و تمامی اسناد، عکس ها و گزارش های 
مربوط به خدمات دهی موسسه مورد سنجش و ارزیابی 
قرار می گیرد.گلبو افزود: در صورتی که گزارش دهی 
منظم و بموقع باشد مجوزها از مهلت تمدید یکساله 
خارج شده و بسته به میزان فعالیت 2 سالی یکبار یا سه 

سال یکبار یا 4 سال یکبار نیاز به تمدید داشته باشند.
 بدون مجوزها کارت پرسنلی ندارند

افرادی که برای موسسات مجاز خیریه فعالیت می کنند 
هستند.  فعالیت  حکم  و  پرسنلی  کارت  دارای  حتما 
بنابراین مردم در زمان مواجهه با این افراد می توانند از 
آن ها تقاضای ارائه کارت پرسنلی نمایند و سپس با خیال 
از  برخی  نمایند.  اقدام  امور خیریه خود  به  آسوده تری 
مساجد نیروهایی را به کار می گیرند و از آنها می خواهند 
در شهر و در منازل کمک های مردمی را جمع آوری کنند 
در حالی که فعالیت جذب کمک های مردمی مسجد، 
فقط محدود به خود مسجد است و افرادی که در آن 
مسجد رفت و آمد دارند می توانند کمک های خود را به 
بانی مسجد تحویل دهند یا وارد صندوق مسجد نمایند. 
نیروهای مساجد که در شهرها و منازل فعالیت می کنند 
کارت شناسایی و حکم فعالیت ندارند. گلبو با اشاره به 
برای  مجوز  فاقد  مساجد  از  برخی  غیرقانونی  فعالیت 
جذب کمک های مردمی بیان کرد: کمک به مساجد 
باید در قالب هدیه باشد و کمک هایی که به صورت 
صدقات است نمی توانند به مصرف مسجد برسند و فقط 

باید برای ایتام و نیازمندان مصرف شود. 
مدیر موسسه خیریه »مهر دوستی« استان بوشهر یادآور 
از کسانی که به اسم کمک به موسسات  شد: برخی 
خیریه در سطح شهرها و روستاها به دور از چشم قانون و 
مراجع فعالیت می کنند حتی یک تلفن ثابت پاسخگو هم 

ندارند. اینجاست که مردم خود باید درایت به خرج دهند 
و کمک های نقدی و غیرنقدی خود را به افراد مطمئن 
بسپارند. افرادی که از طرف موسسات مجاز خیریه در 
قالب مددکاری و پخش صندوق های صدقات فعالیت 

کارت  و  مددکاری  کد  یک  دارای  کدام  هر  می کنند 
پرسنلی می باشند.

 کمک ها، کامال مردمی است
موسسات خیریه از هیچ کدام از نهادهای دولتی مبلغی 
تمام  و  نمی کنند  دریافت  امورات شان  انجام  بابت 

هزینه های آنها به صورت مردمی اداره می شود.
گلبو با بیان این که مبالغ کمکی کمیته و بهزیستی که 
قرار  نهاد  دو  این  مددجویان  اختیار  در  هرازچندگاهی 
می گیرد قابل توجه نیست تصریح کرد: بیشتر خیریه ها 
از بهزیستی مجوز گرفته اند. بنابراین در انجام فعالیت 
هایشان باید تابع قوانین بهزیستی باشند. خیریه هایی که 
از ناحیه پلیس امنیت مجوز می گیرند برای کمک به 
مددجویان از اختیار بیشتری برخوردارند. این خیریه ها 
می توانند حتی مددجویان کمیته امداد و بهزیستی را نیز 
مورد حمایت قرار دهند. وی با اشاره به این که تمام مبالغ 
دریافتی خیریه ها مردمی می باشد یادآور شد: خیریه ها از 
هیچ کدام از نهادهای دولتی هزینه ای دریافت نمی کنند 
به  توجه  با  است.  مردمی  آنها  دریافتی  مبالغ  تمام  و 
از قبیل  مبالغی که ماهانه جمع آوری می شود اقالمی 
 خوراک و پوشاک خریداری شده و در اختیار مددجویان

 قرار می گیرد.

جام جم از فعالیت غیرقانونی موسسات غیرمجاز خیریه گزارش می دهد؛

خدشه بر اعتماد مـردم به چه قیمتی؟

شیر آب را آهسته باز می کند. همین که آب از  
دهانه شیر جاری می شود، رنگ و رویش باز 
می شود. چهره اش را به جریان آبی می سپارد 
به  ثانیه ای  چند  می شود.  سرازیر  شیر  از  که 
برمی خیزد  سپس  می ماند.  باقی  حالت  همان 
و در کنار من می نشیند. از ماه هایی می گوید 
که بی آبی امانشان را بریده بود. رد گالیه از کالمش رخت بربسته. تا 
می خواهم سر صحبت را با این مرد سرد و گرم چشیده ساحل نشین 
باز کنم با لهجه شیرین تنگسیری می گوید بعد از این که اخبار زیادی 
در مورد کم آبی منطقه در رسانه ها منتشر شد مسئوالن به اینجا آمدند 
و از اهالی جویای وضعیت کم آبی شدند اهالی روستا هم واقعیت ها 
و خواسته های خود را به گوششان رساندند و دیری نپایید که آب در 
ساعتی  چند  برای  توانستیم  و  شد  جاری  روستا  خانگی  شبکه های 
خاطره بی آبی و کمبود آب را به فراموشی بسپاریم. وقتی لحظه ای 
اینقدر تاثیر داشت؟ نگاه  آرام گرفت پرسیدم یعنی حضور مسئوالن 
و  متمول  افراد  که  سال هاست  نکنید.  گفت: شک  و  کرد  معناداری 
روستا،  همسایگی  در  مجلل  باغ های  خانه  و  ویال  ساخت  با  پولدار 
مهمان ناخوانده ای شده اند که بی هراس از قانون و به دور از انصاف 
اندک آب موجود در شبکه روستا را برای استفاده غیر شرب می بلعند، 
اما االن که کارد به استخوان رسیده با تالش مسئوالن دست آنها از 
منابع آب روستا قطع شده است. همین موضوع باعث شد تا قدری 

به آرامش برسیم. 
تالش برای حل بحران 

جلسات متعددی در تیر ۹۹ برای حل مشکل آب شرب روستاهای 
تنگستان برگزار شد. فعاالن اجتماعی از مشکالت متعدد آب شرب 
بنرو و  ساکنان بخش ساحلی دلوار و روستاهای چاه پهن، بریکان، 

خوشاب سخن به میان می آوردند. 
 غیرمجازها آب را می بلعند

فرماندار تنگستان از آماری پرده برداشت که کلید حل مشکالت آب 
شرب روستاهای تنگستان شد. 

در  غیرمجاز  ساز  و  ساخت  آمار  باالترین  از  پور  رفیعی  عبدالحسین 
منطقه گورکات تنگستان خبر داد و گفت: در این منطقه 5 هزار و 5۰۰ 
خانوار آب مورد نیاز 2۰ هزار نفر را به طور غیرمجاز استفاده می کنند. 

 بازدیدهای میدانی
بازدیدهای  نتایج  بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
میدانی شرکت آب و فاضالب از روستاهای تنگستان را موید کم آبی 
این روستاها دانست و تصریح کرد: طی بازدیدهای میدانی کارمندان 
شرکت آب و فاضالب، انشعابات غیرمجازی کشف شد که به سمت 
به  را  از آب  باالیی  بسیار  بودند و حجم  باغ هایی کشیده شده  خانه 

مصرف می رساندند. 
 قطع انشعابات غیر مجاز

با  خود  آب شرب  تامین  در  مردم  که  شرایطی  در  افزود:  پور  حمزه 
مشکل مواجه اند، وجود 5۰ بوته نارنج و لیموترش در یک خانه باغ 

در  ندارد.  لزومی  است  آبیاری  برای  آب  از  باالیی  نیازمند حجم  که 
این کم آبی رفع عطش مردم و تامین آب مورد نیاز برای انجام امور 
جاری آنها نسبت به آبیاری درختان اولویت دارد. در این راستا 4۰۰ 
انشعاب خانه باغ قطع و انشعاب آب روستاهای گورک ها تا شهر دلوار 

در تنگستان ساماندهی شد. 
نوسازی شبکه فرسوده آب روستاها

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای حل بحران آب در روستاهای 
تنگستان اظهار داشت: در این راستا ضمن طراحی مهندسی و نصب 
یک دستگاه الکتروپمپ بر روی مخزن ذخیره آب روستایی گورک 
و  آب  انتقال  از خط  روستاها  این  آب  انشعابات  و جداسازی  سادات 
مخزن ذخیره گورک سلیمانی نسبت به خرید، نصب و راه اندازی یک 
برای  سلیمانی  گورک  مخزن  پمپاژ  ایستگاه  در  الکتروپمپ  دستگاه 
افزایش آب دهی این ایستگاه و بهبود وضعیت هیدرولیکی خط انتقال 

آب روستاهای ساحلی تنگستان اقدام شد.  
عبدالحمید حمزه پور انجام مهندسی مجدد ایستگاه پمپاژ مخزن ذخیره 
آب روستای رستمی، آب بندی مخزن ذخیره و نصب کنتور بر روی 

آب ورودی و خروجی مخزن و خرید یک دستگاه الکتروپمپ 
دور متغیر برای بهبود مدیریت توزیع آب این روستاها، نوسازی 
حدود 5 کیلومتر از شبکه توزیع آب، اختصاص 3 تانکر برای 
مدیریت  برنامه ریزی  اجرای  سیار،  آبرسانی  ظرفیت  افزایش 
آب  ذخیره  مخزن  به  ورودی  دبی  افزایش  با  توزیع  بهینه 

روستای رستمی از حدود 3۰ لیتر در ثانیه به حدود 4۰ لیتر 
در ثانیه را از دیگر طرح ها عنوان کرد. 

دستگاه  یک  نصب  همچنین  افزود:  حمزه پور 
الکتروپمپ دور متغیر برای مخزن ذخیره آب 

مدیریت  بهبود  با هدف  رستمی  روستای 
توزیع در دست اقدام است. 

مناقصه  اسناد  این  بر  افزون 
خائیز  انتقال  خط  نوسازی 
بندر  تا  دلوار  حدفاصل 
رستمی به طول 3 کیلومتر 
ریال  میلیارد   2۰ اعتبار  با 

پیگیری  است.  شده  تهیه 

برای کنترل و ساماندهی انشعابات غیرمجاز و مصارف خارج از الگو 
از  انتقال آب  بنیون و نوسازی خط  نامتعارف در روستای خائیز و  و 
تاسیسات روستای انبارک تا جائینک به طول حدود ۱5 کیلومتر در 
بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  مدیرعامل شرکت  است.  اقدام  دست 
اضافه کرد: ساماندهی حوضچه های ورودی ۱3 روستای تنگستان و 
در صورت نیاز تجمیع انشعابات مبادی ورودی روستا با نصب کنتور و 

فشارسنج از دیگر اقدمات است.
آب  توزیع  شبکه  اجرایی  عملیات  مناقصه  این که  بیان  با  حمزه پور   
برگزار  ریال  میلیارد   5۰ بر  افزون  اعتباری  با  رستمی  بندر  روستای 
روستاهای  آب  مشکالت  حل  راستای  در  کرد:  خاطرنشان  می شود 
 2۰۰ بر  بالغ  اعتباری  با  عامری  بندر  و  بوالخیر  کری،  خورشهاب، 
میلیارد ریال اسناد و نقشه های اجرایی آن تهیه شده است.  وی از 
انتخاب پیمانکار نوسازی اضطراری شبکه توزیع آب  فراخوان برای 
روستاهای ساحلی و برگزاری مناقصه آن به  طول تقریبی حدود 2۰ 
کیلومتر با مشارکت دهیاری های این روستاها با اعتباری افزون بر 4۰ 

میلیارد ریال را از دیگر اقدامات دانست. 
اشاره به مطالعه  با  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
جامع طرح آبرسانی به روستاهای نوار ساحلی تنگستان گفت: احداث 
2 دستگاه آب شیرین کن با ظرفیت ۱2 هزار و 5۰۰ متر مکعب در 
ساحلی  منطقه  آب  تامین  برای  عامری  محمد  و  باشی  روستاهای 

تنگستان در دست اقدام است. 
 شناسایی و برخورد با انشعابات غیرمجاز

از  تنگستان  شهرستان  فاضالب  و  آب  امور  مدیر  حال  همین  در 
شناسایی و قطع انشعابات غیرمجاز توسط شرکت آب و فاضالب 
دلیل  به  که  روستاهایی  گفت:  و  داد  خبر  بوشهر  استان 
شناسایی  بودند  شده  آبی  کم  دچار  غیرمجاز  انشعابات 
با کمبود  که  روستاهایی  از  یکی  افزود:  روانشاد  شدند. 
شدید آب مواجه بود روستای عالی چنگی بود که محله 
خطوط  قطع  با  بود.  شده  بی آبی  دچار  بشدت  آن  قائد 
انشعابی به سمت خانه باغ ها به وضعیت بی آبی این محله 
انشعابات  قطع  با  داده شد.  سامان  و  سر 
شد.  اضافه  آب  حجم  به  مقداری 
بنابراین نیاز بود که ایستگاه پمپاژها 
تقویت شوند. از جمله تمهیداتی که 
صورت گرفته اضافه کردن پمپی به 
تاسیسات گورک خورشیدی و گورک 
سلیمانی است تا بتوان حجم بیشتر 
و بهتری از آب به سمت تاسیسات 
رستمی روانه کرد. بر این اساس آب 
بیشتری در چند روز آینده به نقاط 

بحرانی خواهد رسید. 

خوشحالی ساحـل نشینان تنگسـتان

صـدای پای آب می آید 
ریحانه جنتی

جام جم بوشهر

موسساتی که بدون داشتن 
مجوزهای الزم و تنها با عنوان 
»خیریه« در میان مردم به 
جمع آوری کمک های نقدی و 
غیرنقدی می پردازند خاطره ای 
بد از خیریه ها در اذهان عمومی 
برجای می گذارند و اعتماد مردم 
را خدشه دار می کنند

ملـی  مرکـز  انـدازی  راه 
مهارت آمـوزي گاز در عسـلویه 
برنامه  اساس  بر 
ریزی های صورت گرفته 
در  پیگیری  همچنین  و 
به  توجه  با  کشور  مرکز 
شهرستان  همجواری 
ویژه  منطقه  با  عسلویه 
پارس  انرژي  اقتصادي 
پارس  گاز  مجتمع  و 
این حوزه،   نیاز مهارت آموزی در  برابر  جنوبی و 
بزودی مرکز ملی مهارت گاز کشور در شهرستان 

عسلویه تأسیس می شود. 
بر ظرفیت مهم در عرصه  افزون  بوشهر  استان 
سواحل و مرز دریایی طوالنی با خلیج فارس، در 
عرصه تولید انرژی گاز کشور سهم 7۱ درصدی 
دارد که نقش مهم آن در اقتصاد کشور بخوبي 
نمایان است و با توجه به این ظرفیت نیاز مهارت 

آموزي در این منطقه بشدت احساس مي شود. 
راه اندازي مرکز ملی مهارت گاز کشور در عسلویه 
می تواند در آینده پوشش خوبي جهت دپارتمان 
مهارت آموزي نفت و گاز بین بوشهر و خوزستان 
و دیگر مناطق ایجاد کند و این نیازمند نگاه ویژه 
منطقه  این  به  حرفه ای  و  فني  آموزش  سازمان 
در  راهبردی  و  مهم  موضوع  این  مطالبه  است. 
نشست اخیر با معاون وزیر تعاون و رئیس سازمان 
آموزش فني و حرفه ای کشور مطرح و موافقت 

اصولی آن اخذ گردید. 
 همچنین راه اندازي مرکز ملي صنایع دریایي در 
استان  برنامه های  از  دیگر  یکی  دیر  شهرستان 
که  می شود  محسوب  دریایی  حوزه  در  بوشهر 
به دنبال تحقق آن هستیم. امیدواریم با توجه به 
این که تاکنون در عرصه مهارت آموزی در حوزه 
صیادی و صنایع دریایي اقدام خوبي نشده است و 
با توجه به استقرار بزرگ ترین بندر صیادی کشور 
مثبت  نگاه  با  بوشهر  استان  دیر  شهرستان  در 
سازمان آموزش فني و حرفه ای این مرکز نیز در 

شهرستان دیر راه اندازي گردد. 
از  انرژی  توسعه مهارت آموزی در عرصه دریا و 
مولفه های جدی در اقتصاد دریاپایه استان بوشهر 
در  را  مهارت آموزی  بتوانیم  باید  بنابراین  است، 
استان بوشهر به ایدئولوژی تبدیل کنیم و فضیلت 
سمت  به  را  مردم  و  ببخشیم  فعلیت  را  مهارت 

مهارت آموزي سوق دهیم. 
از  برخی  در  کشاورزی  عرصه  در  بوشهر  البته 
زمینه ها  این  در  هنوز  ولی  است،  پیشتاز  فصول 
به شرایط مطلوبي در بخش مهارت نرسیده ایم 
آبزیان  پرورش  و  گلخانه ای  در عرصه کشت  و 
نیازمند  و  نشده  داده  آموزش  بخوبی  باغبانی  و 
حمایت هاي سازمان آموزش فني و حرفه ای در 

این بخش هستیم. 

پایگاه  احداث  در  تسریع 
یک  هوایی؛  اورژانس 

ضرورت جدی 
اشاره  با  بوشهر  استاندار  گراوند  عبدالکریم 
حوادث  بروز  و  استان  راهبردی  موقعیت  به 
در  تسریع  استان،  این  در  مختلف  غیرمترقبه 
اورژانس  پایگاه  احداث  پروژه  تکلیف  تعیین 
هوایی بوشهر را ضروری دانست و گفت: با توجه 
به این که زمین مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی 
برای احداث پایگاه اورژانس هوایی در نظر گرفته 
شده، دانشگاه در کوتاه ترین زمان نسبت پرداخت 
هزینه زمین به اداره کل راه و شهرسازی اقدام 

کند.
بررسی  نشست  در  گراوند  جام جم   گزارش  به 
پروژه احداث پایگاه اورژانس هوایی بوشهر اظهار 
در  غیرمترقبه  حوادث  وقوع  به  توجه  با  داشت: 
استان و نیاز به حضور نیروهای امدادی در مناطق 
مختلف، احداث پایگاه اورژانس هوایی به منظور 

استقرار بالگرد امدادی و پزشکی ضروری است.
استاندار بوشهر تاکید کرد: وضعیت زمین احداث 
اورژانس هوایی و پرداخت هزینه به اداره کل راه 
و شهرسازی باید در هفته جاری از سوی دانشگاه 

علوم پزشکی تعیین تکلیف شود.
گراوند اضافه کرد: همچنین به منظور تسریع در 
روند احداث پایگاه اورژانس هوایی، دانشگاه علوم 
پزشکی نسبت به تهیه نقشه آشیانه، مهمانسرا، 
کند. اقدام  نیاز  مورد  فضاهای  سایر  و  سوله 

استاندار بوشهر با بیان این که از سرجمع اعتبارات 
اورژانس  پایگاه  برای تسریع در تکمیل  استانی 
اگر  داد، گفت:  اختصاص خواهیم  اعتبار  هوایی 
امکانات پایگاه اورژانس هوایی در بوشهر فراهم 
شود در مواقع بحرانی این پایگاه کمک شایانی 
به مدیریت بحران خواهد کرد.گراوند اضافه کرد: 
نقل و  راهداری و حمل و  ادارات کل فرودگاه، 
زمین،  کردن  آماده  به  نسبت  بوشهر  شهرداری 
پایگاه  احداث  نیازمندی های  سایر  و  آسفالت 

اورژانس هوایی بوشهر اقدام کنند.

عبدالکریم گراوند

 استاندار بوشهر
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مدیر کل بهزیستی استان بوشهر تشریح کرد؛
ماجرای  کودک همسری در دشتستان 

علیرضا حاجیونی،  مدیرکل بهزیستی استان بوشهر در واکنش به  
ازدواج  اجتماعی درباره  انتشار کلیپ منتشر شده در شبکه های 
با  گفت:  دشتستان  شهرستان  در  سالخورده  مردی  با  کودکی 
محل  در   بهزیستی  کارشناسان  توسط  گرفته  صورت  بررسی 

از  آزاردیده  کودک  که  شد  مشخص  نظر  مورد  خانواده  زندگی 
تبعه خارجی و فاقد مجوز اقامت هستند.

کودک،  این  پدر  افزود:  حاجیونی  جم،  جام  گزارش  به 
فرزند۱۱ساله خود را به ازای دریافت 2۱ میلیون تومان به عنوان 

شیربها به مرد سالخورده  ۹۰ ساله از اتباع خارجی می دهد. ولی 
انتشار خبر آن در فضای مجازی می شود و مورد  وقتی متوجه 
بازخواست همسرش قرار می گیرد از این معامله پشیمان می شود.

افراد  از  نفر  تاکید کرد: هر 3  بوشهر  استان  بهزیستی  مدیرکل 

دستورات  منظور  همین  به  و  هستند  خارجی  اتباع  اشاره  مورد 
مراجع قضایی  به  ارسال  و  مددکاری  گزارش  تهیه  الزم جهت 
اقدام  مهاجران خارجی جهت هرگونه  و  اتباع  امور  اداره کل  و 

مقتضی صادر شده است. 

خبر 
از  مهارت آمـوزی  ضـرورت 

دانشـگاه  تـا  خردسـالي 
دانش آموز ماهر و آموزش 
بی مهارت  پرورش   و 
پارادوکس تلخی را پیش 
روی سیاست گذاران نظام 
است  گذاشته  آموزشی 
سند  تأکیدات  وجود  با  و 
شکاف  بنیادین  تحول 
اقتصاد و سیستم آموزشی 
هر روز عمیق تر می شود. 
یکی از اهداف اصلی در 
آموزش  و پرورش و در حالت کلی، نظام آموزشی 
ماهر  و  متخصص  نیروی  تربیت  کشوری  هر 
است و اهمیت این موضوع در کشورهای در حال 

 توسعه دوچندان است.
زمانی می توان آموزش  و پرورش را بهره ور نامید 
در  گرفته  سرمایه گذاری صورت  و  هزینه ها  که 
خروجی های  و  ستانده ها  به  منجر  بخش  این 

مناسب از جمله تربیت نیروی ماهر شود.
به  پرش  برای  سکویی  پایه،  آموزش های 
حاصل  منافع  و  است  باالتر  آموزش های   سوی 
از  متفاوت تر  بسیار  سطح  این  آموزش های  از 
آموزش های متوسطه و عالی است. با این تفاسیر 
آموزش  و پرورش و منافع حاصل از آن از یک 
نظر اقتصادی هستند و باید نمود این موضوع را 
در سیستم آموزشی هر کشوری دید، اما همان قدر 
که حرف زدن در مورد اهمیت این موضوع آسان 
و البته الزم است، عملیاتی کردن اهداف در این 
کنونی  وضعیت  نیست؛  آسانی  این  به  بخش 
گویای  کافی  به اندازه  خود  پرورش  آموزش  و 
ضعف های موجود و کارهای نشده در این بخش 
آموزش  و  نظام  بنیادین  تحول  سند  در  است. 
سیستم  پرورش یافته  که  است  آمده  پرورش 
مفید  مهارت  یک  حداقل  دارای  باید  آموزشی 
که  به گونه ای  باشند،  معاش حالل  تأمین  برای 
در صورت جدایی از نظام تعلیم و تربیت رسمی 
در هر مرحله، توانایی تأمین زندگی خود و اداره 

خانواده را داشته باشند.
آموزش  و  وزارت  تمرکز  کل  می رسد  نظر  به 
بر  آموزان  دانش  افزایی  مهارت  برای  پرورش 
کاردانش  و  حرفه ای  و  فنی  رشته های  روی 
با  همچنان  آن هم  که  است  شده  متمرکز 
اما، ماجرای  شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد. 
دانش آموزان  مختص  تنها  مهارتی  ضعف های 
در  دیگری  نوع  به  مشکل  نیست،  نظری 
هنرستان ها نیز وجود دارد، چالش های مختلفی 
چون نبود نیروی متخصص و امکانات و بسترها 
در حوزه آموزش فنی و حرفه ای موجب شده که 

انتظارات در این بخش نیز برآورده نشود.
باید از خردسالی در افراد نهادینه  مهارت آموزی 
ایجاد  اگر غفلتی در مسئله مهارت آموزی  شود، 
شود، یعنی در آموزش و پرورش مسئله تقویت 
و  آموزش  نباشد، خروجی  توجه  مورد  مهارت ها 
پرورش که ورودی دانشگاه ها محسوب می شوند 
آموزش عالی  مراکز  محیط  وارد  ضعف  با  نیز 
می شوند. مهارت آموزی اساس و کلید زندگی و 
بحثی آموختنی است، از این رو باید نظام تعلیم 
و تربیت و خانواده ها فرزندان خود را مهارت آموز 
مهارت ها  یادگیری  برای  را  آنها  و  کرده  تربیت 
آماده کنند، نظام های تعلیم و تربیت رسمی نقش 

موثری در این موضوع دارند.

 تـرویج تعالیم تربیتی و اخالقی 
از رسانه ملی

نشست  در  بوشهر  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
گفت:  استان  مرکز  سیمای  و  صدا  مدیرکل  با 
صدا و سیما با استفاده از ظرفیت مجامع مردمی 
برنامه های  اسالمی  تبلیغات  سازمان  با  مرتبط 

غنی از ارزش های دینی ارائه کند. 
عمومی  روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
بوشهر،  استان  اسالمی  تبلیغات  کل  اداره 
این  در  سروستانی  عبدالرضا  حجت االسالم 
نشست از تعامل صدا و سیما با مجموعه تبلیغات 
اسالمی استان در پوشش برنامه های ماه مبارک 

رمضان تقدیر کرد. 
ترویج  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
دین را به عنوان رویکرد اصلی سازمان تبلیغات 
مطرح  دنبال  به  ما  افزود:  و  برشمرد  اسالمی 
کردن آرم سازمان نیستیم و هدف اصلی اجرای 
و  دینی  ارزش های  ترویج  فرهنگی  برنامه های 

انقالبی است.
حجت االسالم سروستانی با بیان این که اساس 
مراکز  کرد:  تأکید  است،  مردمی  کار  ما،  کار 
تبلیغات  سازمان  با  مرتبط  مردمی  مجامع  و 
در  خالقیت  عنصر  بکارگیری  با  اسالمی، 
گسترش و ترویج فعالیت های دینی اهتمام دارند 
و صدا و سیما با استفاده از این ظرفیت گسترده 
محتوای  دارای  و  مطلوب  برنامه های  می تواند 

غنی از ارزش های دینی تولید و ارائه کند.
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اقتصادی

و  تسهیلگری  دفاتر  تاسیس  و  راه اندازی  طرح 
وزارت  توسط  پیش  سال   3 از  که  محلی  توسعه 
استان  در  مختلف شروع شده  استان های  در  کشور 
اولین دفتر آن در شهر صد هزار  تاسیس  با  بوشهر 
عدالت  تحقق  درآمد.  اجرا  مرحله  به  برازجان  نفری 
شهروندی  دانش  زندگی،  سطح  ارتقای  اجتماعی، 
و  کم برخوردار  و  حاشیه ای  مناطق  معضالت  رفع  و 
ترین  مهم  از  شهرها  در  غیررسمی  سکونتگاه های 

اهداف این دفاتر اعالم شده است. 
گفتگوی جام جم را با »شهربانو سلیمی«؛ مدیر دفتر 
شهر  هدف  محالت  محلی  توسعه  و  گری  تسهیل 

برازجان در ادامه می خوانید:
 دفتر تسهیل گری و توسعه محلی از چه 

زمانی و چگونه شروع به کار کرد؟ 
محالت  محلی  توسعه  و  گری  تسهیل  دفتر 
با   ۱3۹8 تابستان  از  برازجان  شهر  حاشیه نشین 
دفتر  کرد.  کار  به  آغاز  بوشهر  استانداری  از  مجوز 
اندازی  راه  ملی  اجرای طرح  دنبال  به  هم  برازجان 
دفاتر تسهیل گری برای اولین بار در استان بوشهر در 
تابستان ۹8 شروع به کار کرد. تا پیش از آن در 22 

نقطه کشور دفاتر استانی تاسیس شده و فعالیت خود 
را آغاز کرده بودند. 

دفتر  این  اندازی  راه  از  اهدافی  چه 
داشتید؟ 

 هدف کلی از تاسیس این دفتر بهبود سطح زندگی 
ساکنان و اهالی محالت است. بخشی از این برنامه ها 
از طریق تشویق و دعوت شهروندان ساکن در این 
اقدامات  و  فعالیت ها  به مشارکت در  محالت هدف 
برای  محلی  افراد  توانمندسازی  و  محور  اجتماع 
پیگیری مطالبات مدنی و حقوق شهروندی خود اجرا 

می شود. 
 چرا تنها در 4 محله از شهر برنامه های 

خود را اجرا می کنید؟
محالتی که به عنوان محالت حاشیه نشین و کمتر 
ما هدفگذاری  برنامه  در  برازجان  یافته شهر  توسعه 
محالت  شامل  هدف  محالت  همان  یا  اند  شده 
حسین آباد، اکبر آباد و کوی گرمسیری و فرهنگیان 
است. این انتخاب بر اساس شاخص های کشوری و 
معیارهای ملی از سوی استانداری بوشهر برای اجرای 

این طرح ملی صورت گرفته است. 

چه معیارهایی باعث شد تا این محالت 
برگزیده شوند؟

این محالت به دلیل واقع شدن در حاشیه شهر در 
معرض آسیب های اجتماعی بیشتری قرار دارند که 
نیازمند مطالعات ویژه هستند. از طرفی لزوم توسعه 
با  و  است  آشکار  همگان  بر  برخوردار  کم  محالت 
توجه به قرار گرفتن محالت حسین آباد، اکبر آباد و 
کوی گرمسیری در چنین جغرافیایی، این منطقه به 
عنوان بخشی از محدوده عملیاتی دفتر تسهیل گری 
است.  گرفته شده  نظر  در  برازجان  محلی  توسعه  و 
بخش دیگر محدوده عملیاتی شامل، محله فرهنگیان 
می شود که این محله نیز به دلیل مجاورت با محالت 
مسایل  و  اجتماعی  آسیب های  معرض  در  شده  یاد 

فرهنگی مشابهی قرار دارد. 
در اجرای برنامه های مختلفی که در این 
محالت دارید کادر همکاران خود را معرفی 

کنید؟ 
تعدادی کارشناس با ما در این امور همکاری دارند 
شامل: ۱- کارشناس مددکاری و کارشناس اجتماعی: 
شناسایی  وی،  فعالیت های  و  وظایف  مهم ترین 
وضعیت جمعیتی و آسیب های اجتماعی در محالت 
هدف همچنین برقراری ارتباط با گروه های مختلف 
مشورت،  جهت  مردم  از  گروه هایی  ایجاد  و  محله 
برگزاری جلسات با نهادها و سازمان ها و در نهایت 

مطالبه گری در راستای اقدامات توسعه ای است.
و  کسبه  مشکالت  که  اقتصادی  2-کارشناس 
فعالیت های اقتصادی و معیشت مردم محله را بررسی 
می کند و سعی می کند تغییری مثبت در جهت بهبود 

معیشت و اقتصاد محله ایجاد کند. 
3- کارشناس حقوقی که با تنظیم قراردادها با مراکز 
و نهادهای عمومی و خصوصی و همچنین، تنظیم 
تفاهم نامه های الزم زمینه همکاری و مشارکت الزم 
فراهم  را  فرامحلی  و  محلی  مراکز  و  نهادها  سایر 

می سازد. 
موقعیت  نقشه  که  شهرسازی  4-کارشناس 
می کند  تهیه  را  خیابان ها  و  کوچه ها  ساختمان ها، 
به ساخت  نیاز  در کدام قسمت  این که می گوید  یا 

مدرسه –فضای سبز و... است. 
شناختنامه  و  مقدماتی  برنامه های 

محالت چگونه اجرا شد؟
ابتدا طرح شناسایی و شناخت محله با پیمایش های 
مداوم و تهیه گزارش دارایی سنجی انجام شد. سپس 
با تهیه نقشه های کالبدی و معابر از طریق برداشت 
میدانی و همچنین اجرای طرح نمونه گیری و تمام 
  7 سرانجام  شد.  تهیه  مربوطه  گزارشات  شماری، 
گزارش علمی شامل دارایی سنجی، آسیب اجتماعی، 
حمل و نقل و جابه جایی، بنگاه های خرد اجتماعی، 
گزارش جمعیت شناختی و گزارش آموزش و گزارش 
سنجش وضعیت و سند پویایی محله تهیه و تدوین 

شد. 
اقدامات عملی و علمی دفتر تسهیل  گری 

در این محالت را توضیح دهید؟
در زمینه اقدامات عملی این دفتر تا کنون 2۱ کارگاه 
اجتماعی  فرهنگی،  مختلف  موضوعات  با  آموزشی 
مسایل  موضوع  با  مساجد  در  نشست   4 تریبتی،  و 
حقوقی، برپایی 2 جشن محلی و پیگیری مطالبات 
فرمانداری،  ادارات مختلف مثل شهرداری،  از  مردم 

آموزش و پرورش و بهزیستی انجام شده است. 
برنامه هایی  چه  کرونا  شیوع  زمان  در 

توسط دفتر انجام شد؟
گری  تسهیل  دفتر  کرونا،  ویروس  شیوع  زمان  در 
فعال  نهاد  مردم  سازمان های  سایر  همکاری  با 
و  خیران  مومنانه  کمک های  همچنین  و  شهر  در 
و  دفتر  از سوی  پر شده  پرسشنامه های  به  توجه  با 
نیازمند  خانواده های  از  شده  انجام  شناسایی های 
در  معیشتی  و  بهداشتی  بسته حمایتی  کمک، 2۰۰ 
معابر،  ضدعفونی  همچنین  داد.  قرار  اهالی  اختیار 
اقدامات  دیگر  هدف  محالت  کوچه های  و  پارک ها 
صورت گرفته است. افزون بر شناسایی افراد مبتال، 
تهیه و توزیع 3 نمونه بروشور با موضوعات مختلف 
نسخه،  هزار   5 تیراژ  در  بهداشت  رعایت  پیرامون 
 5-۱۰ کودکان  ویژه  بازی  لقمه  یک  طرح  اجرای 
محالت  در  شده  اجرا  برنامه های  دیگر  از   سال 

هدف بود. 

تدوین سند پویایی محله های کم برخوردار برازجان؛

شمیم خدمت در محالت
یادداشت

مسئوالن سازمان جهاد کشاورزی بوشهر به متقاضیان سرمایه گذاری 
طرح های  اجرای  در  را  خود  سرمایه  می کنند  توصیه  بخش  این  در 

گلخانه ای، صنایع تبدیلی و پرورش شتر و شترمرغ صرف کنند.
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
سرمایه گذاری  اولویت های  به  اشاره  با  جام جم  با  گفتگو  در  بوشهر 
کشت  توسعه  استان،  این  کشاورزی  حوزه  مختلف  زمینه های  در 
گلخانه ای، بسته بندی و عمل آوری محصوالت کشاورزی و شیالتی 
و پرورش منابع پروتئینی جدید مانند شتر و شترمرغ را از جمله مزیت ها 

واولویت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان برشمرد.
مهدی اعتمادی با اشاره به اهمیت کشت گلخانه ای برای مصرف آب 
کمتر و بازدهی بیشتر، افزود: سال قبل ۱۰۰ هکتار گلخانه در استان 
گلخانه  هکتار   ۱5۰ که  داریم  برنامه  هم  امسال  و  شد  ایجاد  بوشهر 

ایجاد شود.
طرح های  به  را  تسهیالت  بیشترین  گذشته  سال  داد:  ادامه  وی 
به  طرح   ۱8 اجرای  برای  که  طوری  به  دادیم  اختصاص  گلخانه ای 
مساحت حدود 24 هکتار، 25 میلیارد و ۹32 میلیون تومان تسهیالت 

پرداخت شد.
در  طرح ها  این  گفت:  بوشهر  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  معاون 

مجموع موجب تولید سه هزار و 75۹ تن محصول و ایجاد شغل برای 
27۰ نفر خواهد شد.

اعتمادی با اشاره به این که بعد از گلخانه بیشترین پرداخت تسهیالت 
در حوزه شیالت بوده است، بیان کرد: در این زمینه سال قبل برای 
اجرای ۹ طرح پرورش میگو به مساحت 232 هکتار و ظرفیت تولید 
ساالنه ۶3۱ تن میگوی پرورشی و اشتغال 83 نفر، 7 میلیارد و 58۰ 
با ظرفیت ۱۰۰  تکثیر میگو  اجرای یک طرح  برای  و  تومان  میلیون 
میلیون قطعه و اشتغال ۱4 نفر 4 میلیارد و صد میلیون تومان تسهیالت 

دادیم.
و  تولیدی  واحد های  نقدینگی  تامین  برای  تسهیالت  پرداخت  وی 
کشاورزی و تثبیت اشتغال ۶55 نفر، اجرای ۱22 طرح برای اشتغال 
232 نفر در حوزه مشاغل خانگی و مشارکت روستایی مناطق محروم و 
خرید ۱۱۰ دستگاه تراکتور و ۱۰5 دستگاه ادوات کشاورزی را از دیگر 

کار های صورت گرفته در سال ۹8 عنوان کرد.
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
 8۰۰ و  میلیارد   2۰7 از  بیش  مجموع  در  گذشته  سال  گفت:  بوشهر 
میلیون تومان تسهیالت به ۹2۹ طرح حوزه کشاورزی پرداخت شد که 

موجب ایجاد شغل برای 85۰ نفر و تثبیت شغل ۶55 نفر شد.

معاون برنامه ریزی جهاد کشاورزی بوشهر تشریح کرد؛

اولویت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 

با  بوشهر  استان  سالمت  بیمه  کل  مدیر  گفته  به 
سنجی  استحقاق  و  نویسی  نسخه  برنامه  اجرای 
کاغذی،  دفترچه  از  استفاده  کاهش  و  الکترونیکی 
دفترچه های بیمه سالمت از تیر با اعتبار نامحدود 

صادر می شود.
پرویز رمضانی در گفتگو با جام جم گفت: با توجه به 
اجرای برنامه نسخه نویسی الکترونیکی در سراسر 
اعتبار  الکترونیکی مالک  استان، استحقاق سنجی 

بیمه  دفترچه های  بنابراین  است،  بیمه ای  پوشش 
خواهند  صادر  اعتبار  تاریخ  بدون  تیر  از  سالمت 
شد. به این معنی که از این پس بیمه شدگان در 
کد  طریق  از  درمانی  تشخیصی  مراکز  به  مراجعه 
ملی وضعیت بیمه ای آن ها اعتبار سنجی خواهد شد 
و در مراکز مجری نسخه نویسی الکترونیکی، دارو 
تجویز  آنها  برای  الکترونیک  به صورت  و خدمات 
و ارائه می گردد و در مواردی که محدودیتی برای 
اعتبار  باشد،  داشته  وجود  الکترونیک  خدمات  ارائه 
دفترچه از طریق استحقاق سنجی یا کد دستوری  

)# ۱۶۶۶*(  مشخص می گردد.
اجرای  به دلیل  این که  به  با توجه  از طرف دیگر   
دفترچه های  از  استفاده  الکترونیکی،  نسخه نویسی 
دفترچه های  و  یافت  خواهد  کاهش  بیمه  کاغذی 
کاغذی مدت زمان بیشتری در اختیار بیمه شدگان 
خواهد بود، بدون تاریخ اعتبار و به عبارت دیگر با 
اعتبار نامحدود صادر می شود و مالک اعتبار آنها، 
استحقاق سنجی در زمان دریافت خدمت خواهد بود. 
وی افزود: در شرایط کنونی و شیوع بیماری کرونا 

ترددها  و  مراجعات  کاهش  راستای  در  و  ویروس 
همچنین  و  دفترچه  نسخ  از  استفاده  لزوم  عدم  و 
و  تعویض  جهت  شدگان  بیمه  مراجعات  کاهش 
از  الکترونیکی  برنامه نسخه نویسی  تمدید دفترچه، 
اول اردیبهشت سال جاری در سراسر استان بوشهر 
آغاز گردید و 2۱۰ مرکز طرف قرارداد شرکت کننده 
در این طرح، تا کنون حدود 25۰۰۰ ویزیت، 35۰۰ 
ثبت  سامانه  این  در  و 2۰۰۰ خدمت  دارویی  نسخ 

نموده اند.
رمضانی با اشاره به ارزیابی میز خدمت توسط اداره 
رتبه  کسب  و  استانداری  بازرسی  و  عملکرد  کل 
بین  استان بوشهر در  بیمه سالمت  اداره کل  برتر 
میز  استقرار  با  گفت:  استان  اجرایی  دستگاه های 
پاسخگویی  و  کل  اداره  همکف  طبقه  در  خدمت 
سریع به ارباب رجوع و تسهیل امور و همچنین ارائه 
خدمات الکترونیک، از سالمت کارکنان  و مراجعان 
صیانت می شود و ارائه این خدمات و کسب این رتبه 
با همت همکاران پرتالش مان در استان انجام شده 

است که از آنان تشکر و قدردانی به عمل می آید.

مدیر کل بیمه سالمت بوشهر اعالم کرد؛

اول تیر، زمان صدور دفترچه با اعتبار نامحدود 

ابراهیم حسیني

مسئول روابط 
عمومي اداره کل 
آموزش فني و 
حرفه اي بوشهر

خبر

اعتالی  جهت  در  بلند  گامی 
فرهنگی دینی؛

و  محله  امام   119 فعالیت 
مختلف  مناطق  در  روستا 

بوشهر

معاون  محمودی نیا  پناه  سیدعلی  حجت االسالم 
تبلیغات  اداره کل  فرهنگی، پژوهشی و آموزشی 
اسالمی بوشهر در اولین نشست کمیته جذب و 
استقرار روحانیون مستقر استان از فعالیت ۱۱۹ امام 
محله و روستا در مناطق مختلف استان بوشهر خبر 

داد.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی اداره کل 
تبلیغات اسالمی بوشهر، محمودی نیا 2۶ خرداد ۹۹ 
در اولین نشست کمیته جذب و استقرار روحانیون 
مستقر استان بوشهر از فعالیت ۱۱۹ امام محله و 
داد. معاون  استان خبر  روستا در مناطق مختلف 
تبلیغات  کل  اداره  پژوهشی  و  آموزشی  فرهنگی 
اظهار  نشست  این  در  بوشهر  استان  اسالمی 
داشت: ۱۰۰ روحانی در مناطق مختلف روستایی 
و همچنین ۱۹ مبلغ در محله های شهری استان 
مشغول فعالیت در عرصه های فرهنگی و اجتماعی 
هستند.وی در بخش دیگری از سخنان خود به 
نقش ارزنده پایگاه های فرهنگی اجتماعی در ترویج 
ارزش های اسالمی و انقالبی و همچنین مبارزه با 
آسیب های اجتماعی اشاره کرد و افزود: 7 پایگاه 
فعال فرهنگی اجتماعی با مدیریت مبلغان در استان 
بوشهر به ایفای نقش در زمینه  تقویت بنیان های 
حجت االسالم  می پردازند.  جامعه  فرهنگی 
محمودی نیا ادامه داد: در مبحث گزینش روحانی 
که در روستاها و شهرهای مختلف استان به عنوان 
حوزه های  ظرفیت  از  شده اند،  مستقر  محله  امام 
علمیه، شبکه تبلیغ و روحانیون استفاده می کنیم. 
کل  اداره  آموزشی  و  پژوهشی  فرهنگی،  معاون 
خود  سخنان  خاتمه  در  بوشهر  اسالمی  تبلیغات 
اظهار امیدواری کرد که با جذب روحانیونی خالق، 
خوشفکر و دارای ایده های نوین اسالمی و انقالبی 
توانمندی  و  مدیریت  تقوا،  علمی،  حیث  از  که 
اعتالی  جهت  در  بلندی  گام  باشند،  باکفایت 

فرهنگ دینی برداشته شود.

میراث  حفاظت  یگان  فرمانده 
فرهنگی استان خبر داد؛

محلی؛  معتمدان  و  دهیاران 
همیاران حفاظت میراث فرهنگی 

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی بوشهر در 
گفتگو با جام جم از تقویت همکاری دهیاران استان 
و معتمدان محلی با ماموران یگان حفاظت میراث 

فرهنگی استان خبر داد.
سرهنگ عبدالحمید حقانی گفت: دهیاران در استان 
آثار در  از  بازوی کمک کننده حفاظت  به عنوان 
کنار این فرماندهی هستند. میراث فرهنگی متعلق 
به همه بوده و حفظ و حراست از آن وظیفه همه 
مردم یک جامعه است و این مورد زمانی محقق 
این موضوع  برابر  را در  می شود که هر فرد خود 
استان  ارتباط خوب دهیاران  به  بداند. وی  سهیم 
حفاظت  یگان  ماموران  با  گذشته  سال های  در 
»معتمدان  کرد:  اضافه  و  اشاره  فرهنگی  میراث 
محلی از دیگر گزینه های قابل اعتماد و همیار در 
زمینه حفاظت آثار هستند که تقویت همکاری و 
ظرفیت  این  از  بیشتر  استفاده  بستر  آماده سازی 
یکی از برنامه های فرماندهی یگان در سال جاری 
است.«سرهنگ حقانی تصریح کرد: از ابتدای سال 
تاکنون جلساتی را با دهیاران به صورت دو سویه 
در دفتر این فرماندهی و حضور در روستاها داشته 
ایم که به نتایج خوبی رسیدیم و با اهداف استفاده 
از طرح مشارکت های اجتماعی این موضوع ادامه 
می یابد.وی در پایان خاطر نشان کرد: آموزش در 
حوزه چگونگی اطالع رسانی و ارتباط با فرماندهی 
و ماموران یگان حفاظت میراث فرهنگی، شناسایی 
افراد مشکوک در حوزه استحفاظی و گزارش بموقع 
از دیگر برنامه های پیش روی این فرماندهی برای 
دهیاران و شوراهای اسالمی روستاها و معتمدان 

محلی در سال جاری خواهد بود.
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    افسوس که عمر در بطالت بگذشت
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   جز هستِی دوست در جهان نتوان یافت
امام خمینی)ره(

شنبه  31 خرداد  1399   شماره 5684

پایداری در مدیریت مناطق بیابانی کارنامه درخشان بوشهر در بیابان زدایی

»مهندس غالمرضا منتظری«؛ مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
با جام جم گزارش عملکرد و فعالیت های  استان بوشهر در گفتگو 

استان بوشهر در حوزه بیابان زدایی را به شرح زیر اعالم کرد:
آبخیزداری  و  منابع طبیعی  اداره  شکل گیری  و  تاسیس  ابتدای  از 
)احداث  رواناب  مدیریت  جنگلکاری،  پروژه های  بوشهر  استان  در 
هاللی آبگیر(، مالچ پاشی )در دهه 5۰ و ۶۰(، قرق و... توسط این 
و  کارگاه ها  گذشته  سنوات  در طول  و همچنین  شده  انجام  اداره 
راه های  و  بیابانزایی  عوامل  بیابان،  شناسایی  آموزشی  دوره های 
استان  مختلف  نقاط  محلی  بومی  ساکنان  برای  نیز  آن  با  مقابله 

برگزار شده  است.
)با  مدارس  در  بخصوص  آموزشی  دوره های  برگزاری  قطعا   -۱
هماهنگی آموزش و پرورش( و اجرای پروژه های مناسب و مفید 
از جمله نهال کاری از جمله اقداماتی است که همچنان توسط اداره 

منابع طبیعی و آبخیزداری انجام خواهد شد.
اجرای  جهت  ردیفی  ملی  و  استانی  اعتبارات  از  ساله  هر   -2
پروژه های بیابان زدایی اختصاص می یابد و عالوه بر آن در سنوات 
اخیر از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی نیز ردیفی بابت اجرای 
اختصاص  بیابان زدایی  راستای  در  ریزگردها  با  مقابله  پروژه های 

داده شده  است.
3- اعتبار پروژه های مقابله با بیابان زایی همانطور که پیشتر اشاره 

شد از محل اعتبارات استانی، ملی و همچنین صندوق توسعه ملی 
تامین می گردد.

4- درختان و درختچه های ماسه دوست و گرما پسند که سازگاری 
با آب و هوای استان بوشهر دارند مناسب کاشت در اراضی بیابانی 
گزشاهی،  آتریپلکس،  پاکستانی،  کهور  جمله:  از  هستند  استان 

شورگز، آکاسیا سالیسینا، آکاسیا ویکتوریا و...
5- هر ساله درختان فوق در نقاط مختلف و اراضی بیابانی استان 
نهال کاری  پروژه های  در  عرصه  شرایط  و  خاک  نوع  به  بسته 
عرصه های بیابانی مورد استفاده قرار می گیرد. تا کنون حدود 3۱ 
هزار هکتار جنگلکاری توسط اداره کل منابع  طبیعی و آبخیزداری 
استان بوشهر در اراضی ملی استان انجام شده و سال گذشته نیز 

۹27 هکتار از اراضی استان جنگل کاری شده است.
سایر پروژه های مقابله با بیابانزایی در سال ۱3۹8:

مدیریت رواناب ۶84 هکتار
ساماندهی و کنترل چرای دام در مراتع بیابانی 78۱3 هکتار

اجرای سیستم های چرایی و قرق 54۰۰ هکتار
مدیریت جنگل های دست کاشت شامل احداث آتش بر و اصالح 

و پرورش
آبیاری و مراقبت ۱۱۱۹ هکتار

نهالکاری ۶5۰ هکتار

گزارشی از 4 دهه  مقابله بوشهـر با بیابان زائـی

ثبت شده  زدایی  بیابان  روز  مناسبت جهانی  تقویم شمسی 27 خرداد،  در 
»مهندس  با  گفتگو  پای  جام جم  تا  شد  بهانه ای  مناسبت  همین  است. 
بوشهر  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  منتظری«؛مدیرکل  غالمرضا 
وی  زبان  از  حوزه  این  در  بوشهر  استان  اقدامات  و  برنامه ها  از  و  بنشیند 

بشنود که در ادامه آن را می خوانید: 

همزیستی  برای  بیابان زایی  با  مقابله  طرح های  اجرای   
پایدار با زیست بوم های بیابانی

استان  بیابان زدایی  پروژه های  شاخص ترین  و  مهم ترین 
بوشهر در سال های گذشته چه بود؟ 

با توجه به وجود تجربیات متراکم کارشناسان و مجموعه اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان، در سال گذشته برنامه های شاخص و ممتازی 
به لحاظ کیفی و کمی اجرا شد که از این برنامه ها می توانم به پروژه های 
نهال کاری، مدیریت رواناب، ساماندهی و کنترل چرای دام در مراتع بیابانی، 
اجرای سیستم های چرایی و قرق، مراقبت و آبیاری نهال کاری های سنواتی، 
مدیریت جنگل های دست کاشت شامل احداث آتش بر و اصالح و پرورش 
با  مقابله  راستای  در  آبخیزداری  و  منابع طبیعی  توسط  تناوب  به  ساله  هر 

بیابان زایی در اراضی بیابانی استان اشاره کنم.

برای اجرای این پروژه ها و برنامه ها چه مقدار اعتبار هزینه 
شد؟

در سال گذشته اعتبار پروژه هایی که اجرا شد بالغ بر ۶5 میلیارد ریال هزینه 
در برداشت.

بیابان ها و کانون های گرد و خاک در استان بوشهر در چه 
وضعیتی قرار دارد؟ 

مناطق تحت تاثیر فرسایش بادی استان454 هزار و ۶4۱ هکتار و مساحت 
اراضی بیابانی استان بوشهر 33۱ هزار و ۶82 هکتار بوده و این در حالی 
است که در حال حاضر ۱۱ کانون بحران فرسایش بادی با مساحت 4۰۹ 

هزار و344 هکتار در استان بوشهر وجود دارد.

 ارزیابی شما از اقدامات استان برای کاهش یا از بین بردن 
کانون های گرد و خاک )ریزگردها( چیست؟

با توجه به میزان اعتبارات صرف شده و اقداماتی که برای اجرای طرح های 
بیابان زدایی به صورت مستمر در استان انجام شده است ارزیابی مطلوبی 
وجود دارد که در راستای اجرای پروژه های بیولوژیک و مناسب شرایط آب 
و هوایی و اقلیم استان برنامه هایی مثل نهال کاری و مدیریت رواناب بخوبی 

در سطح قابل قبولی به مرحله اجرا درآمد.

از نظر کیفی و کمی در چه  پوشش گیاهی استان بوشهر 
مرحله ای به سر می برد؟

مساحت جنگلی استان حدود 227 هزار هکتار، مساحت مراتع استان حدود 
هزار  استان حدود 33۱  بیابانی  اراضی  و  هزار هکتار  و 2۰۰  میلیون  یک 

هکتار برآورد می شود. 
گونه های درختی، درختچه ای و بوته ای هم شامل کنار، بنه، بادام کوهی، 

تنگرس، کلخونگ، حرا، انواع گون در استان وجود دارد.

رویکرد استان بوشهر در موضوع بیابان زدایی چیست؟
مدیریت پایدار عرصه های منابع  طبیعی شامل جنگل ها، مراتع، عرصه های 
خشک،  مناطق  در  جنگل کاری  و  نهال کاری  آبخیز،  حوزه های  و  بیابانی 
اصالح و احیای مراتع و نظارت بر طرح های مرتعداری، شناسایی کانون های 
بحران فرسایش بادی، پیشگیری و مهار عوامل ایجادکننده و تشدیدکننده 

بیابان زایی مانند بهره برداری بی رویه از عرصه های منابع طبیعی

هدف از پروژه بین المللی ترسیب کربن چیست و گونه های 
بومی که در بیابان زدایی مورد استفاده قرار می گیرند کدامند؟

برای  محلی  جوامع  و  بهره برداران  توانمندسازی  و  پایدار  اشتغال  ایجاد   
بیابان زایی،  عوامل  کاهش  و  تجدیدشونده  منابع طبیعی  احیاء  و  حفاظت 
شروع این پروژه در استان بوشهر از سال ۱3۹2 بوده و محل اجرای آن 
بخش شبانکاره در شهرستان دشتستان است. مهم ترین گونه های بومی که 
بیابان زایی مورد استفاده قرار می گیرند شامل کنار، قیچ و  با  جهت مقابله 

گز است.


