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جام جم درباره لزوم حمایت از  پیام رسان های داخلی گزارش
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حکایت صیادان از تاخیر 10 ساله احداث اسکله خورخان؛
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 پیگیری مشکالت مردم
 در اولویت

استقبال از طرح بهارانه 
کتاب

نماینده مردم دشتســتان درمجلس شــورای 
اسالمی گفت: رفع مشکالت نقاط محروم و 
کمتر برخوردار شهرســتان دشتســتان بــا اولویت و به 

صورت جدی دنبال می شود.
به گــزارش جام جــم ابراهیم رضایــی در جمع اعضای 

شورای اسالمی ...

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 
بوشــهر گفت: دو هزار و ۶۵۷ جلد کتاب در 

طرح بهارانه کتاب سال ۹۹ به فروش رسید.
فاطمه کرمپــور در گفتگو با جام جم بیــان کرد: طرح 
بهارانه کتاب امسال با مشارکت بیش از ۸۰۰ نفر همراه 

بود که دو هزار و...

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی بوشهر:نماینده دشتستان در مجلس:

دل پرخون صیادان 
بـردخون

محیط زیست فقط متعلق به نسل امروز نیست؛ جمع آوری  شد؛  الستیک های رها شده در برازجان

فرهاد قلی نژاد خبر داد؛

شهـر جای فرسوده ها نیست 
حفاظت از میـراث طبیعی

 در دستور کار 
 برق رســانی به 2 پاســگاه

 محیط بانی

با دستور رئیس جمهور؛
بهـره برداری از 9 طـرح
 برق رسانی در بوشـهر
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احداث اسکله خورخان در بندر بردخون که از مصوبات سفر 
گذشت  با  بود  بوشهر  استان  به  دهم  دولت  هیئت  استانی 
نرسیده  اتمام  به  آن  اجرایی  عملیات  آغاز  از  سال ها 
است. فعالیت و اشتغال 2۰۰ ماهیگیر و صیاد بردخونی و 
معیشت خانواده های آنها لزوم تسریع در اتمام این اسکله 

را دوچندان کرده است.
و  مطالبات  از  که  اسکله  این  جم  جام  گزارش  به 
بندر  این  ماهیگیران  و  صیادان  اساسی  خواسته های 
فراوان  پیگیری های  با  است  بوشهر  استان  جنوبی 
مسئوالن محلی و مردم در سفر سال ۹۵ دولت یازدهم 
به استان تخصیص اعتبار گرفت و قرار شد اعتبار الزم از سوی وزارت نفت و سازمان 
شیالت تزریق شود. وزارت نفت تعهدات خود را پرداخت کرد اما شیالت حق السهم 
۵۰ درصدی بودجه ساخت اسکله را پرداخت نکرد. تا کنون 3 میلیارد تومان از مطالبات 

پیمانکار تسویه نشده است و پروژه هم در حال رکود قرار دارد.
 پای درد دل صیادان

حسین از ماهیگیران و صیادان قدیمی بردخون است که جای پای پدر و اجداد خود 
گذاشته و سال های جوانی و میانسالی خود را روی قایق های موتوری کوچک در دریا 
گذرانده و حاال در آستانه پیری هم برای کسب روزی حالل، وجب به وجب این دریا 
را طی می کند می گوید: سال هاست که قصه هر روز صبح ما مردم و صیادان محلی 
این است که در نبود اسکله مسیری طوالنی را در آب دریا شنا کنیم و خیس و لرزان 
سوار قایق شویم تا به دنبال روزی رهسپار دریا شویم. وقتی هم که از دریا برمی گردیم، 
ناچاریم سبدهای ماهی را بر روی دوش گرفته برای رسیدن به ساحل همین مسیر را 
با شنا طی کنیم. این تنها مشکلی نیست که حسین به آن اشاره می کند بلکه وی که 
گذشت سال ها مشقت و سختی کار در دریا و ماهیگیری را می توان از روی خطوطی 
که روی چهره اش نشسته و آفتاب تیز جنوب کامال آن را سوزانده از دیگر سختی های 
کار در این شرایط می گوید: زیرساخت، امکانات و تجهیزات بندری که فراهم نباشد باید 
برای تحویل ماهی به یزافان و جمع  کردن وسایل و آماده کردن آن برای فردا به ناچار 
مدت زمان زیادی معطل بمانیم. وقتی هم که به خانه می رسیم دیگر نای همصحبتی 
با اهل خانواده و فرزندان خود را هم نداریم. تعداد زیادی از دوستان و همکاران ما 
که در این شغل صیادی به کار مشغول بوده اند هم اکنون به دلیل عوارض ناشی از 
بیماری روماتیسم دیگر قادر به فعالیت نیستند. »اکبر سناسیری«؛ یکی دیگر از صدها 
ماهیگیری است که شغل آبا و اجدادی خود را رها نکرده و همچنان به کار مشغول 
است. وی در این باره می گوید: ما مجبوریم حتی سوخت قایق های مان را هم خودمان 
روی دوش بگذاریم و تا قایق ها حمل کنیم که بسیار سخت و خطرناک است. در حالی 
که اگر اسکله داشتیم، می توانستیم از جایگاه سوختی که در اسکله مستقر است راحت 
و بدون مشکلی سوختگیری کنیم ولی االن مجبوریم سوخت را از چند جایگاه شهری 
و از فاصله بسیار زیاد تا ساحل بیاوریم و از آنجا در گالن هایی کوچک بریزیم و تا قایق 

روی دوشمان حمل کنیم.
 دستور معاون اول رییس جمهور برای تکمیل طرح

نماینده فعلی مردم دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسالمی که در دوره 
نهم مجلس با پیگیری های فراوان و مستمر موفق به تامین ۵ میلیار تومان اعتبار از 
وزارت نفت برای ساخت اسکله و واریز به حساب شیالت شده بود در این باره می گوید: 
اعتبار اولیه این طرح 2۵ میلیارد تومان برآورد شد. اگر در طول ۴ سال گذشته هر سال 
فقط 1 میلیارد تومان تخصیص پیدا می کرد االن۴ میلیارد تومان در اختیار پیمانکار بود 
که موجب تسریع در کار می شد. »حجت االسالم موسی احمدی« با بیان اینکه برای 
تهیه این طرح نظرات کارشناسی و تخصصی به کار گرفته شده و مورد تأیید قرار گرفته 
است اضافه می کند: به حداقل ها رضایت نمی دهیم و با اطمینان و جدیت به دنبال 
اجرای طرح کارشناسی شده شیالت برای اسکله خواهیم بود. در همین راستا در نشست 
با استاندار بوشهر بر اهمیت این طرح تاکید شد. البته موافقت ادامه کار را از معاون اول 
رئیس جمهور گرفته ام تا طرح با همان کیفیت و مشخصات قبلی به سرانجام برسد. 
وی می افزاید: مشکالت کشور بویژه در زمینه اقتصادی را می دانیم، اما تمام توان خود 

را می گذاریم تا این اسکله با همان نقشه و مختصات قبل اجرایی شود.
 تکمیل فاز اول اسکله؛ بزودی

فرماندار دیر با بیان این که احداث اسکله خورخان از مطالبات و خواسته های بحق 
مردم و صیادان بخش بردخون است می گوید: تکمیل و راه اندازی اسکله خورخان از 
اولویت هایی است که به صورت جدی به دنبال تحقق آن هستیم.  کریم علی حسنی 
می افزاید: در نشست اخیر با مهندس بهشتیان؛ مدیرکل مطالعات و احداث بنادر صیادی 
سازمان شیالت کشور مقرر شد ۷ میلیارد تومان از اعتبارات ملی شیالت در سال 
جاری تخصیص پیدا کند. افزون بر این 1۶ میلیارد تومان هم از مصوبات سفر ریاست 
جمهوری اختصاص خواهد یافت. وی اضافه می کند: تا کنون 11 میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
تومان به این پروژه تزریق شده که از این مبلغ ۴ میلیارد و 2۰۰ میلیون تومان در سال 
۹۸ تخصیص یافت. این در حالی است که پیمانکار بابت اجرای کار تا این مرحله 
مطالباتی طلبکار است.  علی حسنی ادامه می دهد: تا کنون ۵۰ درصد پروژه انجام شده 
است و بر اساس قول مساعد سازمان شیالت و پیگیری های جدی استاندار بوشهر 
انتظار داریم این پروژه امسال به سرانجامی رسیده و فاز اول آن به بهره برداری  برسد.
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در گفتگو با »حسین دل پـرخون صیادان بـردخون
پور«؛مدیر  طاهــری 
عامل تعاونی صیادان 
اهمیت  بــردخون 
احداث اسکله خورخان 
و دالیل رکود احداث 
این پروژه را بررسی کرده ایم که در زیر می خوانید. 
 وضعیت کسب و کار ماهیگیران در 

نبود اسکله به چه شکلی است؟ 
صیادان محدوده بردخون بعد از گذشت ۴۰ سال 
از انقالب با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم 
 2۰۰ حدود  جذر  هنگام  در  باید  یعنی  می کنند 
به  تا  بگذارند  دوش  بر  را  سوخت  بشکه  متر 
برمی  صید  از  که  زمانی  و  برسند  قایق هایشان 
گردند صید را روی دوش می گذارند تا 2۰۰ متر به 
انبار برسند و تحویل دهند و باید ساعت ها منتظر 
بمانند تا آب مد شود تا بتوانند امور قایق خود را 
انجام دهند. بندر بردخون از لحاظ صید در استان 
اسکله  نبود  ولی  است  مناطق  بهترین  از  یکی 
مشکالت جسمی زیادی برای صیادان ایجاد کرده 

و آنها به ناچار مستمری بگیر شدند.
 وجود این اسکله برای صیادان محلی 

چه ضرورتی دارد؟ 
بخش بردخون و روستاهای تابعه در دهه 3۰ و حتی 
قبل از شهرستان دیر و بعضی از بنادر روستاهای 
ساحلی تنگستان که اسکله نداشتند دارای گمرک 
بوده و در حال حاضر با توجه به این که اکثریت 
اهالی منطقه که حدود ۶۰۰ نفر به طور مستقیم 
و حدود 1۰۰ الی 2۰۰ نفر به طور غیرمستقیم در 
بر 22۰  بالغ  و  کردند  اشتغالزایی  صیادی  بخش 
فروند اعم از صیادی و تفریحی به صورت سنتی 
اشتغال دارند وجود اسکله مهم ترین بخش مطالبه 
مردم منطقه است. منطقه بردخون از لحاظ موقعیت 
جغرافیایی و دریایی در محدوده مطاف، راس خان و 

سکوهای گاز پارس شمالی قرار دارد. 
 احداث اسکله خورخان در چه سالی 

کلید خورد؟
از اوایل انقالب اسالمی پیگیری های زیادی برای 

ساخت موج شکن این منطقه انجام شد تا این که 
رییس  استانی  سفر  جریان  در  و  دهم  دولت  در 
احداث موج شکن  جمهور وقت مصوب شد که 
خورخان در دستور کار قرار گرفته و به بهره برداری 

برسد و برای مردم منطقه قابل استفاده باشد. 
 در حال حاضر این پروژه چه میزان 
به  امروز  به  تا  چرا  و  داشته  پیشرفت 

بهره برداری نرسیده است؟ 
در  نادرست  و  تمام  نیمه  کارشناسی  علت  به 
این  تا  ماند  راکد  پروژه  این  گذشته،  دولت های 
که در جریان سفر هیئت دولت به استان بوشهر 
به  اسکله  این  اتمام  و  تکمیل   13۹۵ سال  در 
فروند  با ظرفیت 1۸۶  و  باز  موج شکن  صورت 
قایق صیادی و همزمان 3۰ فروند لنج صیادی یا 
صفاری که بتوانند در این اسکله تخلیه و بارگیری 

نمایند مصوب شد. 
تامین اعتبار این پروژه بر عهده چه 

سازمانی بوده است؛ 
وزارت نفت و سازمان شیالت.

 تا به امروز چه مقدار اعتبار تخصیص 
داده شده است؟

در سال ۹۵ قرار بر این شد که ۵۰ درصد اعتبارات 
درصد   ۵۰ و  بدهد  نفت  وزارت  را  پروژه  این 
باقیمانده را سازمان شیالت متقبل شود که بعد از 
انعقاد قرارداد با شرکت  پیمانکاری »حشمت رود« 
با تجهیز کارگاه آغاز به کار کرد. برای انجام این 
پروژه تا کنون ۷ میلیارد تومان اعتبار از وزارت نفت 
جذب شده ولی پیمانکار معادل 1۰ میلیارد تومان 
خدمات انجام داده است و 3 میلیارد تومان مطالبه 
خود را دریافت نکرده است. از سوی دیگر سازمان 

شیالت هم به تعهدات خود عمل نکرده است.
پروژه  اتمام  برای  پیگیری هایی  چه 

انجام شده است؟ 
پروژه  این  از  بوشهر  استاندار  که  بازدیدی  طی 
 ۹۹ سال  اوایل  که  دادند  مساعد  قول  داشتند 
اعتباراتی به این پروژه تزریق شود و روند کار با 
سرعت بیشتری پیش برود و مورد بهره برداری قرار 
بگیرد ولی حاال بعد از ۵ ماه که از بازدید می گذرد 

هیچ کدام از وعده هایی که داده شده عملی نشد. 
با این وجود این پروژه ۷۰ درصد پیشرفت داشته، 
شمع کوبی و عرشه گذاری آن انجام شده و باید 
بتن ریزی روی عرشه ها و حوضچه های شناور 
بتوانند در آن استقرار پیدا  تا قایق ها  انجام شود 
کنند که متاسفانه با وجود پیگیری اهالی بردخون، 
کنون  تا  مسئوالن  سایر  و  محترم  جمعه  امام 
پروژه همچنان  داده نشده و  اعتباری تخصیص 

راکد مانده است. 
 وجود این اسکله بربنادر همجوار هم 

تاثیر دارد؟ 
این اسکله برای مردم منطقه از اهمیت ویژه ای 
بودن  حادثه خیز  به  توجه  با  و  است  برخوردار 
منطقه برای در امان ماندن از حوادث و طوفان و 
جلوگیری از خسارت به لنج های بنادر همجوار و در 
طول سال به علت نبود جان پناه و توقفگاه برای 
تا بخش  از گناوه  بنادر استان  از  شناورهایی که 
شهرستان دشتی و الور ساحلی تردد می کنند و با 
توجه به بعد مسافت با اسکله های همجوار ساالنه 
شاهد تلفات جانی و مالی زیادی در این منطقه 
هستیم که این مسئله ضرورت وجود اسکله در 

این منطقه را دو چندان می کند. 
به نظر شما تا چه سالی این پیگیری ها 

به ثمر می نشیند؟ 
اگر سازمان شیالت همکاری کند و اعتبارات را 
تخصیص دهد تا اواسط سال 1۴۰۰ می توان به 

بهره برداری این اسکله امید داشت.

وعـده اسـتاندار عملی نشد

توسط  شهر  در  شده  رها  و  فرسوده  الستیک های  جمع آوری  طرح 
شهرداری برازجان اجرا و فرآیند تبدیل آن به مواد قابل استفاده و مورد 

نیاز صنایع دیگر توسط بخش خصوصی آغاز شد.
شورای  و  شهرداری  عمومی  روابط  از  نقل  به  جم  جام  گزارش  به 
آالینده های  از  یکی  عنوان  به  »الستیک ها  برازجان،  شهر  اسالمی 
کنون  تا  که  می شوند  شناخته  شهری  حوزه  در  زیست  محیط  مهم 
آالینده  این  بازیافت  این  برای  خاصی  برنامه   هیچگونه  ما  شهر  در 
این معضل بصری  از  برای رهایی  با چاره اندیشی  لذا  نداشت.  وجود 
فضای شهری مصمم شدیم تا با انعقاد قرارداد با بخش خصوصی و 
تامین زیرساخت های الزم، شرایط استانداردی را برای استفاده بهینه 
گفته های شهردار  از  بخشی  این  کنیم.«  فراهم  آالینده  مواد  این  از 
تولید گرانول  بازیافت و  اندازی خط  راه  بازدید و  برازجان در حاشیه 
است.  برازجان  صنعتی  شهرک  در  شهری  فرسوده  الستیک های  از 
در  مردم  خدمتگزاران  قرار  گفت:  محمدی« همچنین  »محمدحسن 
مدیریت شهری بر اساس تامین خواسته ها و مطالبات شهروندان بر 

به  بنابراین  است.   شده  گذاشته  بنا  معضالت  و  دغدغه ها  رفع  پایه 
شهروندان عزیز برازجانی و دغدغه مندان محیط زیست این مژده را 
می دهیم که از این پس الستیک های رها شده در قعر رودخانه های 
فصلی، سطح پیاده رو ها و دیگر فضاهای شهری جمع آوری و پس از 
برخی  تولید  در  نیاز  مورد  مواد صنعتی  به  بازیافت،  کارگاه  به  انتقال 
محصوالت مورد نیاز بخش زیباسازی شهری و دیگر صنایع تبدیل 
خواهد شد تا افزون بر برداشتن گامی مهم در پاسداشت محیط زیست 
شاهد استفاده  مجدد از این مواد باشیم.  شهردار برازجان با اشاره به 
قرارداد جمع آوری و بازیافت الستیک های مستعمل شهر برازجان با 
مورد  استقرار دستگاه های  و  تامین  آغاز عملیات  و  بخش خصوصی 
نظر در طرح بازیافت الستیک در برازجان اضافه کرد: در این طرح، 
انتقال به کارگاه بازیافت، طی  از  الستیک های جمع آوری شده پس 
تولید  استفاده در  از مواد مورد  به »گرانول« که یکی  فرایند خاصی 
کفپوش های پارکی و شهربازی، برخی محصوالت مرتبط با صنعت 

خودرو و دیگر کاربری هاست تبدیل خواهد شد.

الستیک های رها شده در برازجان جمع آوری  شد و در چرخه بازیافت قرار گرفت؛

شهـر جای فرسوده ها نیست 

مدیر منطقه 10 عملیات انتقال گاز از انجام موفقیت آمیز فرآیند 
گاز  شرکت  همکاری  با  انرژی  سیراف  پتروشیمی  به  گاز  تزریق 

استان بوشهر خبر داد.
به گزارش جام جم حمید خدری گفت: انجام این عملیات در راستای 
گازرسانی به شرکت پتروشیمی سیراف انرژی است. این پروژه با 
همکاری شرکت گاز استان بوشهر در محدوده 16 خط لوله متانول 
انجام شد. بسیاری از صنایع پتروشیمی در این محدوده راه اندازی 
شده اند. خدری ادامه داد: همچنین در راستای گازرسانی به صنایع 
بزرگ بوشهر، گاز مصرفی این صنایع از طریق انشعابات خطوط لوله 

سراسری توسط منطقه 10عملیات انتقال گاز تأمین می شود.

گازرسانی به صنایع بزرگ بوشهر

راستای  در  گفت:  بوشهر  استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
مسئولیت اجتماعی و اهداف تعریف شده از سوی شرکت 
معظم  مقام  فرمایش  به  عنایت  با  و  بوشهر  استان  گاز 
نیازمند و  بر پیشنهاد برای کمک به اقشار  رهبری، مبنی 
مومنانه  و کمک  برگزاری رزمایش مواسات  با  آسیب پذیر 
استان  گاز  شرکت  کارکنان  رمضان،  مبارک  ماه  ایام  در 

با  را  خود  نقدی  کمک های  فرمان،  این  به  لبیک  بوشهردر 
این امرخداپسندانه اختصاص  به  اختصاص بسته غذایی 

دادند.
مسلم رحمانی در گفتگو با جام جم افزود: موج همدلی برای 
حمایت از خانواده های محروم در بین کارکنان شرکت گاز 
استان که همواره در مشکالت و مراحل سخت زندگی یاری 
کننده هموطنان خود بوده اند ایجاد شد و این بار نیز برای 
یا افرادی که کسب  نیازمند  کاهش مشکالت خانواده های 
و کار آنان بر اثر ویروس کرونا دچار خسارت شده است 
سهیم شدند.  وی افزود: از محل کمک های نقدی کارکنان 
میلیون   330 ارزش  به  غذایی  بسته   200 شرکت،  این 
ریال شامل برنج، روغن، رب گوجه فرنگی، قند، شکر، چای، 
خانواده های  و  نیازمندان  به  و  تهیه  ماکارونی  و  حبوبات 

صدمه دیده اقتصادی از ویروس کرونا اهدا گردید.
رحمانی با بیان اینکه شرکت گاز استان بوشهر همواره در 
مسئولیت های اجتماعی پیشگام بوده است گفت: همه ما به 
عنوان یک مسلمان نمی توانیم در برابر تحوالت اجتماعی 
بی تفاوت باشیم و حس انسان دوستی که در وجود همه 

ماست الزام می کند که در صحنه ها حضور داشته باشیم.

پیوستند رزمایش کمک مومنانه  به  بوشهر  گاز  کارکنان 

ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 

بوشهر
بوشهر  استان  بانی  محیط  های  ایستگاه  سازی  فعال  راستای  در 
عملیات برق رسانی به دو پاسگاه محیط بانی استان بوشهر آغاز شد.

به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان بوشهر، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر 

گفت : عملیات برق رسانی به پاسگاه محیط بانی کوه نمک و پاسگاه 
محیط بانی دیر نخیلو در راستای فعال سازی پاسگاه های مذکور از 
محل اعتبارات استانی و ملی آغاز شده و پاسگاه های محیط بانی 
اثر طبیعی ملی کوه  از  آینده نزدیک در جهت حفاظت  مذکور در 

نمک و پارک ملی دیر نخیلو فعال خواهند شد. فرهاد قلی نژاد افزود: 
پاسگاه های محیط بانی در راستای حفاظت از مناطق حفاظت شده 
از تخلفات زیست  از تخریب زیستگاه ها و پیشگیری  و جلوگیری 

محیطی احداث می شوند. 

 سه شنبه  20 خرداد  1399   شماره 5677
فرهاد قلی نژاد خبر داد؛

برق رسانی به 2 پاسگاه محیط بانی

پرونده ویژه

محمد رضا 
برازجانی

خبرنگار جام جم

زینب مرادی

خبرنگار جام جم



نماینده دشتستان در مجلس:
3پیگیری مشکالت مردم در اولویت است نماینده مردم دشتستان در مجلس گفت: رفع مشکالت نقاط محروم 
و کمتر برخوردار شهرستان دشتستان با اولویت و به صورت جدی 

دنبال می شود.
به گزارش جام جم ابراهیم رضایی در جمع اعضای شورای اسالمی 

روستای خون بخش بوشکان دشتستان افزود: هرچند هیچ وعده ای 
در حوزه اجرایی به مردم نداده و نمی دهم ولی قول می دهم که مسایل 
مردم را با تمام توان و انرژی پیگیری کنم. وی بیان کرد: به خاطر 
در  ولی  باشیم  داشته  مردم  با  دیدار عمومی  نتوانستیم  کرونا  شیوع 

همه نقاط حاضر می شویم تا مشکالت و نیازهای مردم را شناسایی 
و پیگیری کنیم. رضایی ادامه داد: نباید فراموش کنیم که همه این 
مسئولیت ها برای این است که مشکالت مردم را حل کنیم و بتوانیم 
باری را از دوش آنها برداریم. نماینده مردم دشتستان در مجلس گفت: 

مسایل و مشکالت مردم را از طریق مسئوالن استانی و کشوری با 
جدیت دنبال می کنیم تا شاهد رفع مشکالت باشیم. در این نشست، 
اعضای شورای روستای دهرود، دهیار و مسئوالن روستا و تعدادی از 

معتمدین روستا مسائل و مشکالت را مطرح کردند. 

نگاهخبر

ضمیمه رایگان 
روزنامه در استان 

بوشهر

مخاطبان جام جم و شهروندان عزیز هم 
استانی می توانند مطالبات و خواسته های 
شماره های  با  تماس  طریق  از  را  خود 
گوش  به  و 34232529   34230730
مسئوالن برسانند. پیام های مخاطبان در 

همین ستون منتشر می شود.
از نماینده مردم در مجلس، مسئوالن و مدیران 
که  دشتستان  شهرستان  اجرایی  دستگاه های 
قطب کشاورزی استان بوشهر محسوب می شود 
تحقق  به حل مشکالت  نسبت  تا  داریم  تقاضا 
جهش  سال  در  کشاورزی  محصوالت  تولیدات 
و  کشاورزی  اقتصاد  بیشتر  رونق  شاهد  تولید 
ترین  مهم  باشیم.  منطقه  سطح  در  اشتغالزایی 

مشکالت به این شرح هستند:
و  مزارع  بین  دسترسی  جاده های  خرابی   -1
زمین های کشاورزی و نخلستان ها باعث تحمیل 
است.2-  شده  کشاورزان  به  سنگین  ضررهای 
یارانه ای جهاد  بذر های  و  توزیع کود  عدالتی در 
یا  می شود  دالالن  نصیب  یا  نیست  کشاورزی 
سرمایه  کشاورزان  از  محدود  عده ای  اختیار  در 
عموم  که  طوری  به  می گیرد  قرار  منطقه  دار 
صندوق  هستند.3-  بهره  بی  آن  از  کشاورزان 
توسعه کشاورزی تا کنون قدم مثبتی برای حمایت 
از کشاورزی منطقه برنداشته است.۴- طرح برقی 
کردن چاه های آب کشاورزان در پس هفت خوان 
و موانع بلندی که دستگاه های مسئول و بانک ها 
برای کشاورزان ایجاد کرده اند بدون نتیجه باقی 
مانده است. بانک ها برای اعطای تسهیالت برقی 
از  میلیونی  دویست  گذاری  چاه ها سپرده  کردن 
کشاورزان را برای مدت ۶ ماه در بانک مطالبه 
که  هم  کشاورزان  نماینده  انتخاب  می کنند.۵- 
بدون خواست واقعی کشاورزان است نمی تواند 
این  از  برخی  باشد  کشاورزان  دردهای  درمانگر 
نماینده ها که خود اصال کشاورز نیستند یا سرمایه 
فقط  را  کشاورزی  زمین های  که  هستند  دارانی 
اجاره می دهند و از درد کشاورزان مطلع نیستند یا 
دالالند.۶- هزینه های تحمیل شده بر کشاورزان 
سرسام آور است. هزینه های کاشت با دالر آزاد 

ولی فروش محصوالت با ریال.
 جمعی از کشاورزان دشتستان

مشق مهارت در پادگان؛
۱۰ هزار سرباز وظیفه مهارت های 

فنی و حرفه ای را فرا گرفتند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر 
گفت: بر اساس تفاهم نامه میان نیروهای مسلح 
و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي در خصوص 
تا   ۹۷ سال  از  وظیفه  سربازان  مهارت آموزی 
استان  این  در  وظیفه  سرباز  هزار   1۰ کنون 

آموزش های فنی و حرفه ای را فراگرفته اند.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومي اداره 
کل آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر،سعید 
اشتغال  تخصصی  کارگروه  جلسه  در  زرین فر 
یاد  تفاهم نامه  اساس  بر  گفت:  بوشهر  استان 
سربازی  خدمت  دوران  در  سربازان  تمام  شده 
مورد  رشته های  در  الزم  مهارت های  باید 
آنها  اشتغال  زمینه  تا  گیرند  فرا  را  خود  عالقه 
تاکید  وی  شود.  فراهم  سربازی  دوره  از  پس 
کرد: مهارت آموزی الزمه اشتغال است و تفاهم 
نامه نیروهای مسلح و وزارت تعاون، کار و رفاه 
آموزی سربازان  اجتماعي در خصوص مهارت 
با  می کند  ملزم  را  اجرایی  دستگاه های  وظیفه 
مسلح  نیروهای  مختلف  بخش های  همکاری 
برنامه ریزی الزم برای مهارت آموزی سربازان 

را انجام دهند. 
سربازان  شمار  به  توجه  با  گفت:  زرین فر 
الزم  مهارت های  استان  در  که  وظیفه ای 
در  استان  این  فراگرفته اند،  را  حرفه ای  و  فنی 
به  کشور  برتر  استان های  جمله  از  بخش  این 
شمار می رود. معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استاندار بوشهر اضافه کرد: پس از ترخیص از 
خدمت سربازی، وضعیت اشتغال جوانان رصد 
انجام شده  ارزیابی های  اساس  بر  که  می شود 
پوشش  زیر  شده  ترخیص  سربازان  درصد   ۷۰
اشتغال  نشان دهنده  این  و  گرفته اند  قرار  بیمه 

آنان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر 
افزود: در این راستا برای مهارت آموزی سربازان 
شده  گرفته  الزم  تصمیم های  جاری  سال  در 
اساس  بر  مهارتی  آموزش های  اولویت های  و 
ظرفیت های استان  مورد توجه قرار گرفته است.

۹ طرح برق رسانی استان بوشهر با دستور رئیس جمهور به صورت ارتباط 
زنده تصویری به بهره برداری رسید.

این طرح ها با حضور رئیس جمهور و وزیر نیرو به صورت ارتباط زنده 
تصویری در قالب پنجمین هفته پویش هر هفته الف – ب – ایران راه 
اندازی شد. مدیرعامل توانیر که برای شرکت در افتتاح این طرح ها به 
عسلویه سفر کرده است گفت: یک واحد نیروگاهی و ۶ طرح انتقال فوق 
توزیع و صد ها کیلومتر خطوط انتقال و توزیع برق در استان بوشهر به 

بهره برداری رسید. حسن متولی زاده افزود: این طرح ها شامل واحد 1۶۰ 
مگاواتی بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه، پنج طرح انتقال و 
فوق توزیع و سه طرح بخش توزیع برق است. وی گفت: بیش از دو هزار و 
۴۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرح ها در آستانه فصل گرما در استان 
بوشهر سرمایه گذاری شده است.  متولی زاده افزود: این طرح ها به همت 
متخصصان، پیمانکاران و مشاوران ایرانی انجام شده و بیش از ۹۵ درصد 
تجهیزات ایرانی است.  وی گفت: با اجرای این طرح سطح خدمات به 
مشترکان در استان بوشهر افزایش می یابد در سال جهش برای تامین برق 
متقاضیان جدید بویژه در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن محدودیتی 

نداریم تا تامین برق این واحد های تولیدی زمینه ساز رشد استان باشد.
تقویت برق بخش خانگی، صنعتی و کشاورزی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر هم گفت: ۹ طرح با دو 
هزار و ۴2۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری به بهره برداری رسید تا زمینه ساز 
تقویت برق مشترکان جدید در بخش های خانگی، صنعتی و کشاورزی 
باشد. اردشیر مذکوری افزود: اجرای این طرح ها در نیمه دوم سال ۹۸ 
آغاز شده است. وی گفت: این طرح ها شامل بخش بخار نیروگاه سیکل 
ترکیبی عسلویه است که یک واحد 1۶۰ مگاواتی است و با سرمایه گذاری 
دو هزار و 2۴۰ میلیارد تومان اجرا شده است که برای ۸۰۰ نفر به طور 

مستقیم و هزار و ۵۰۰ نفر به طور غیرمستقیم شغل ایجاد کرده است. ۸۵ 
درصد تجهیزات این واحد ایرانی است و با راه اندازی آن بازدهی واحد از 
33 به ۵۰ درصد افزایش می باد و آالیندگی های زیست محیطی کاهش 
می یابد. مذکوری افزود: طرح دیگر پست ۴۰۰ کیلوولت پارس است. یک 
ترانسفورماتور ۵۰۰ مگاولت آمپر که ضمن افزایش ظرفیت این پست دو 
پست زیر دستی دیگر را هم تقویت می کند. وی گفت: در بخش توزیع 
سه طرح با سرمایه گذاری 32 میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی راه اندازی شد. 
12۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و متوسط، بیش از ۸3 پست هوایی و 
زمینی فشار متوسط و بیش از ۶ دستگاه خودرو های عملیاتی برای ارتقای 
خدمت رسانی به مشترکان راه اندازی شده است. مذکوری افزود: افزایش 
ظرفیت پست 23۰ کیلو ولت گناوه و پست بوشهر از دیگر طرح هاست که 

راه اندازی شد. 
استاندار بوشهر هم گفت: در سال گذشته با صرفه جویی در مصرف برق 
هم مردم از مواهب آن بهره مند شدند و هم در ادارات با تغییر ساعات 
اداری مصرف کمتر شد. وزارت نیرو نیز به پاداش این صرفه جویی مبلغی 
برای توسعه شبکه برق در استان اختصاص داد. عبدالکریم گراوند افزود: 
بیشترین مصرف برق در استان در بخش خانگی است. با مصرف بهینه 

می توانیم بخش اعظم مشکالت را کاهش دهیم.

با دستور رئیس جمهور؛

بهره برداری  از ۹ طـرح برق رسانی در بوشهر 

ایجاد اشتغال  پایدار در استان بوشهر  از رویکردهای 
اصلی در بانک توسعه تعاون است که در سال جهش 
تولید برنامه ریزی و هدفگذاری شده است. در همین 
راستا  یک مجتمع جوجه کشی مرغ گوشتی )مستقل( 
از  پرداخت تسهیالت  و  با حمایت  آقای همتی  نام  به 
محل طرح  اشتغال پایدار روستایی توسط بانک توسعه 

تعاون به بهره برداری می رسد.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی مدیریت  
واحد  این  بوشهر،  استان  تعاون  توسعه  بانک  شعب 
پایدار  اشتغال  تسهیالت  پرداخت  با  که  صنعتی 
روستایی توسط بانک توسعه تعاون استان در مسیر 
محور ارتباطی جدید بوشهر به بندر گناوه احداث شده 
با بهره گیری از روش های نوین صنعت دامپروری در 
آینده ای نزدیک باعث شکوفایی و رشد این صنعت در 

جنوب کشور خواهد شد. 
که  است  ریال  میلیارد   145 فوق  طرح  سرمایه  کل 
تعاون  توسعه  بانک  ریالی  میلیارد   ۸4 مشارکت  با 
آماده  و  نهایی  تکمیل  مرحله  در  ایجادی  صورت  به 
افتتاح و بهره برداری است. این مجتمع ظرفیت  تولید 
ساالنه 17 میلیون قطعه دارد و افزون بر این  موجب 

اشتغالزایی پایدار 45 نفر خواهد شد.  
مربع  متر  هزار   10 مساحت  به  زمینی  در  طرح  این 
دارای سالن مسقف با متراژ 2۸00متر مربع به صورت 
کامال صنعتی و تنها طرح جوجه کشی مرغ گوشتی تک 

سنی در جنوب کشور است. 

پیش به سـوی اشتـغال پایدار
جهانی  روز  بهانه  به  عزیز،  همشهریان  و  دوستان 
از تمام  لیستی  با همفکری دوستان ورزشکارم  گلر 
دروازه بان های پیشین لیگ شهر برازجان را به پاس 
سال ها زحمات و تالش این عزیزان تهیه و تنظیم 
مختلف  ادوار  در  بان  دروازه  عزیزان  این  کردیم. 
در  ویژه ای  آفرینی  نقش  برازجان  زادگاهم؛  فوتبال 
پویایی، طراوت و نشاط این ورزش داشتند. گلرهایی 
که در زمین های خاکی و بدون امکانات ادوار گذشته 
بی ریا، مقدس گونه و پاک تمام وجود خود را به زمین 
و هوا و به تنها عشق خود که فوتبال و ورزش بود گره 

می زدند تا جسم و روح خود را سالم پرورش دهند.
در کسب  گلرها که سال ها  این  از  خیلی  بی شک 
مقام های قهرمانی تیم هایشان نقشی بسزایی داشتند 
اکنون یا بار سفر به دیار باقی بستند یا در جمع ما 
شهادت  به  میهن  از  دفاع  راه  در  تعدادی  نیستند. 
رسیده اند )روحشان شاد(. عده ای هم در گوشه خانه 
نشسته یا به کسب و کاری مشغول هستند. آرزوی 
گلرهای  تمام  برای  عزت  با  عمر  طول  و  سالمتی 
پیشکسوت دارم. اسامی این گلرهای ماندگار تاریخ 
تیم  بان  دروازه  فتوح  پر  روح  به  را  برازجان  فوتبال 
پاس برازجان زنده یاد غالمحسین خیاط فرد )دایی 
بنده( و همچنین روح برادر ورزشکارم شادروان مجید 
استادزاده، بازیکن سابق باشگاه های برق و دشتستان 

تقدیم می کنم.
عبدالرسول استادزاده –پیشکسوت داوری ایران 

 شهدای دروازه بان برازجان
خسروی-  عبدالرسول  خادم زاده-  محمد  شهیدان 
محمد افراسیابی- اسداهلل مذهبی- سلیمان خزاعی 

اهل زیارت- علی پوالدی اهل چاهکوتاه
زنده یادان 

غالمحسین خیاط فرد- علی فربود- غالم فرزانگان- 
یداهلل هوشنگی- محمد انگالی- محمد الری دشتی - 
مصطفی درویشی- غالم پرخاش اهل خارگ- غالم 
باقری- نصراهلل صداقت - قاسم سلیمی فرد- مهدی 
حاجی پور اهل آبپخش- بهمن عسکری اهل دیلم- 
محمد  محبی-  اسماعیل  محمد  سهرابی-  عباس 
کریم آباد- حاج ناصر قنبری- جعفر انگالی- یحیی 
نصاری )مهاجر جنگی(- مجید متوسلی )خواهرزاده 

غالم نجفی(
پیشکسوتان دروازه بانی فوتبال برازجان

اکبر سلیمی- فتح اهلل کیامرثی- حاج حسین  حاج 
مقصودی برادر )حاج علی( - حاج علی مقصودی- 
جواد   - گلر(  چمنکارهای  دایی   ( چمنکار  رسول 
بیغرض- کریم بیغرض- حاج نعمت کازرونی- حاج 
محمود رضوی - بهمنیار سلیمی فرد - حاج محمود 
ساکن  اهرم  اهل  جمالی  ناصر  )زنگاله(-  مروتی 
بوشهر -  داریوش رنجبر صحرایی- خسرو جمیری 

- حاج اصغر اکبرزاده - اسماعیل جوکار- حاج باقر 
خسروانی- مسعود فاضلی اهل فسا - رضادانشمند 
برازجانی  محمدی  مهدی  سید  هلند-  ساکن  
)گرگین  نسب  محمدی  شکراهلل   - انگلیس  ساکن 
دهقان  خداکرم  همافر  بهادر-  حمید  محمدی(- 
کللی- حاج محمد پورمند- جواد شریفی اهل آبپخش 
-  محمود دانش- حاج اکبر فخرایی- سید محمد 
زاهدی )ساکن شیراز(- ماشااهلل ملکپور- غالمرضا 
حسن  سلیمانی-  جواد  راهنما-  رسول  نجفی- 
خواجه- ابراهیم فقیه- محمد دمشناس اهل دالکی- 
برازجانی- محمد حسین کریمی-  حسام کاظمیان 
سروان محمد حسن زاده - احمد نظری- اسماعیل 
نظری- جالل قویدل- رسول قربان زاده- اسماعیل 
عیارزاده- یوسف خدادادی- کرم راهپازاده- رمضان 
قاسمی  رضا  زاده-  کالنتر  بهروز  کمالی-  فروزان 
متوسلی  وحید  توکلی-  محمود  خوان(-  شروه   (
)خواهر  متوسلی  نوید  نجفی(-  غالم  )خواهرزاده 
زاده غالم نجفی(- سعید متوسلی )خواهر زاده غالم 
منصور  متوسلی-  جاوید  متوسلی-  نجفی(- هادی 
اهلل  فتح  کمارجی-  محمد  علی  حاج  موسوی- 
روان به- محمدعلی قلی پور- محمد جعفر )مجید( 
فرزند  چمنکار  مهدی  محمد  حیدر-  فرزند  چمنکار 
رضا  حمید  فرزندحیدر-  چمنکار  محمدرضا  حیدر- 
چمنکار فرزند حیدر- بهزاد عبداهلل زاده )مطهری( نوه 
حیدر- مجید چمنکار فرزند فرج و برادرزاده حیدر- 
حامد خازن چی خواهر زاده حیدر چمنکار- محمدرضا 
جمیری- عبدالرضا پناهی- حکمت تکین- اسماعیل 
رضا  )تهران(-  ساکن  متربی  سهراب  قهرمانی- 
انگالی- محمدعلی فربود- اسماعیل دهقان- مهرداد 
اردشیری- احمد شادمانپور- رسول قهرمانپور- اکبر 
جاللیان-  غالمرضا  عسکری-  سید هاشم  امانی- 
علی مظلومی- حسین قلی پور- اصغر باقرپور- حیدر 
اهلل  نعمت  )بدوخته(-  خلق  نیکو  عبداهلل  ملک پور- 
محدث فر)بدوخته(- امان اهلل توکلی- اردشیر )شیرزاد( 
مذهبی- حسن باصولی- محسن ملکوتی )شاهپور 
حرکت دار(- ابراهیم ابراهیمی - قاسم عوضی - علی 
آرش   - قاسمی  رضا  اسماعیل هادی پور-   - رنجبر 
حسین  سروان  ناو  شبانکاره-  مرتضی  شبانکاره- 
خوشقدم- جاویدان کازرونی- شاهرخ پاپری- محمد 
عباس  گناوه-  اهل  پیما  امیربحر  حاج  صداقت- 
رجب زاده- کیامرث ) کیو( احمدزاده- حاج خداکرم 
آذرباد- محمود گرمسیری اصل- مظاهر تمیمی - 
محمد  سرهنگ  بازیاری-  مهرداد  بهزادی-  حسن 
بهرامی- احسان اکبری - محمود عوضی- محمد 
مهندس  شادی-  امیر  موسوی-  سیدهادی  پارسا- 
آذرشب- صفر  فرزند رسول- غالم  ابراهیم غفاری 
فاضل زاده- جاویدغالمرضاپور - ایمان طوسی- جمال 

درون- شاهپور درون- حمید کازرونی نیان- علیرضا 
وطن دوست-  حسین  درویشی-  مهدی   قجر- 
محمد  زارعی-  ابراهیم  اهرم-  اهل  سجادی  غالم 
ایزدپناه- مهران باقرپور- محمدرضا ظفرمند- امراهلل 
حسین  ساری-  علی  ریاضی-  وحید  کاظم زاده- 
حیدر  سروری-  احمد  گیوزاد-  فرزاد  احمدی- 
سلیمی- فرج قائدی- ناصر محمدی- محمدحسین 
پور-  زکی  غالم  خسروی-  رسول  حاج  خسروی- 
نادر  ابراهیم کهنسال-  نصراهلل محمدی سربست- 
سلیمانی- مصطفی برجویی- علی دورودی- کورش 
مددی- محمد شریفی- حسن پورشمس اهل اهرم- 
احمد برخ- سرهنگ اکبر آذرپیکار- عسکر آذرپیکار- 
مهرداد رودباری اهل خارگ - علی بحرینی- ابراهیم 
بحرینی- حسن ابوالفتحی- محسن ابوالفتحی- جواد 
عبدالهی- علی بهبهانی- عباس شهنه زاده- خداکرم 
حسن  محمد  باقری-  شاهپور  پاپری-  )داریوش( 
جمالی نیا- عوض احمدی- اصغر مددی- محمود 
جاللیان-  شهریار  آبشرینی-  ابراهیم  عبدالهی- 
عباس  نصرتی-  رضا  فریدی-  رسول  زند-  مسعود 
شهبازی  جعفر  سرهنگ  زیارتی-  مجتبی  بیابانی- 
- مهدی لیراوی- فرزاد حیدری اهل خارگ- علی 
محمد  حسین پور-  سعید   - خارگ  اهل  حیدری 
حسین پور- رامین علوی- حسین درون- علی استوار 
- احسان برتو- خداکرم تباشیر- مختار صداقت- نادر 
خاموشی- حسین زمانی - مجتبی حیدری- مصطفی 
اصغر   - مقدس  جهان  بذله-  مسعود  گرگین- 
ماندگار- اردشیر نو شادی- حاج مهدی رهنما- حامد 
رهنما- علیرضا صیادی- عباس بوستانی- مهندس 
)برادرفتح  کیامرثی  محمد  یزدانپرست-  عبدالرحیم 
اله( - محمد زکی- کورش بهمنش- علی فانوسی 
اهل خوشاب- رضا رضایی- رحیم دالویز- حسنعلی 
زارع  علیرضا  سروان  نیا-  جمالی  رسول  سلیمی- 
زاده - عباس پیخسته اهل آبپخش- بهرام راستگو- 
علیرضا  زاده-  باقر  زاده- مصیب  نبوی  ایمان  سید 
محمد  زاده- غالمرضا  قناعت  اکبر  زاده-  حاجعلی 
حسین  محمد  کرمی-  محمد  اهلل  هیبت  کرمی- 
یعقوب حیاتی- حاج  احمدی-  اکبر )عوض(  زاده- 
محمد شیروانی برازجانی- رضا منفرد- غالمحسین 
عبدالرضا  نوری-  عباس  گنجی-  داوود  گنجی- 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  )رئیس  پور  شنان 
روزنامه  )سرپرست  برازجانی  علیرضا  و  دشتستان( 

جام جم در استان بوشهر(.

روانشاد غالمحسین خیاط فرد

257 گلر بـرازجان در قاب زمان

با گذشت بیش از صد روز از شیوع کرونا؛
 هشدارهای کرونایی صدا و سیمای بوشهر

مدیرکل صدا و سیمای مرکز بوشهر در جلسه ستاد استانی مقابله با 
ویروس کرونا گفت: از زمان اعالم شیوع کرونا در استان بوشهر، صدا 
و سیمای مرکز بوشهر در بیش از 1۰۰ روز بیش از ۷۰ هزار دقیقه 
برنامه رادیویی، تلویزیونی، خبری و فضای مجازی در گستره استانی، 

ملی و فراملی تولید و پخش کرده است.
سید حسین ناظر در گفتگو با جام جم افزود: از این میزان برنامه حدود 
3۹ هزار دقیقه در رادیو و رادیو نما، 22 هزار دقیقه در تلویزیون و 
تولید و  زیرنویس، 1۰ هزار دقیقه در خبر و فضای مجازی  سامانه 

پخش شده است.
وی گفت: عالوه بر برنامه های عادی، زنده و ضبطی که به موضوع 
کرونا پرداخته است ویژه برنامه های رادیویی و تلویزیونی با نام »ساعت 
سالمت« روزانه هر کدام به مدت ۴۵ دقیقه پخش و مردم با آگاهی از 
فعالیت های کادر بهداشت و درمان و همه نیروهای عمل کننده مبارزه 

با کرونا با روش های پیشگیری و مقابله آشنا می شوند.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز بوشهر افزود: حضور فعال در شبکه های 
سراسری و ارتباط زنده خبری، حضور در ۴۰ جلسه استانی مقابله با 
برنامه  ویژه  زنده  پخش  و  برنامه  و  جلسه طرح  تشکیل 1۰  کرونا، 
تحویل سال برای نشان دادن فعالیت های جهادگونه کادر بهداشت 
مراسم  زنده  پخش  و  فارس  خلیج  شهدای  بیمارستان  از  درمان  و 
مرکز  این  برنامه های  دیگر  از  سالمت  مدافع  شهدای  گرامیداشت 
بوده است. ناظر همچنین با اشاره به آثار و تبعات وارده بر اشتغال و 
کسب درآمد ناشی از ویروس کرونا و تعطیلی کسب و کار و ضرورت 
رسیدگی به امور معیشتی مردم گفت: در یک اقدام رسانه ای کم نظیر 
انعکاس رسانه ای رزمایش مواسات و همدلی و اتحاد ملی برای حل 
مشکالت روزمره زندگی مردم از شبکه های سراسری 1، 2، 3، ۵، خبر، 

شما و... پخش شد.

 سه شنبه  20 خرداد  1399   شماره 5677

زنده یاد مجید استاد زاده
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  سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  

 تحریریه شهرستانها:            021-44233511

   سرپرست استان بوشهر: علیرضا برازجانی
 دفتر سرپرستی استان بوشهر :077-34232529          

 دورنگار :34230730- 077      

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

عالم اندر ذکر تو در شور و غوغا هست و نیست
   آنکه سر در کوی او نگذاشته، آزاده نیست 
   آنکه دل خواهد، درون کعبه و بتخانه نیست

   عاشقان روی او را خانه و کاشانه نیست
امام خمینی)ره(

خبر

مدیـرکل فــرهنگ و ارشـــاد 
اسالمـی بـوشهر:

استقبال از طرح بهارانه کتاب
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر 
گفت: دو هزار و ۶۵۷ جلد کتاب در طرح بهارانه 

کتاب سال ۹۹ به فروش رسید.
بیان کرد:  با جام جم  در گفتگو  فاطمه کرمپور 
از  بیش  مشارکت  با  امسال  کتاب  بهارانه  طرح 
۸۰۰ نفر همراه بود که دو هزار و ۶۵۷ جلد کتاب 
به ارزش یک میلیارد و 2۷۰ میلیون ریال کتاب 

خرید کردند.
کتاب  فروش  میزان  این  که  این  بیان  با  وی 
نسبت به سال قبل افزایش 3۰ درصدی داشت 
خاطرنشان کرد:1۰ کتابفروشی در استان مجری 
این  از  که  بودند  کتاب  بهارانه  طرح  برگزاری 
تعداد شش کتابفروشی در شهر بوشهر و چهار 
عسلویه،  گناوه،  شهرستان های  در  کتابفروشی 
فرهنگ  داشت.مدیرکل  قرار  برازجان  و  کنگان 
افزود: به منظور  ارشاد اسالمی استان بوشهر  و 
انجام  و  کرونا  ویروس  همه گیری  از  پیشگیری 
فاصله گذاری اجتماعی، کتابفروشی های استان 
با راه اندازی کانال زمینه خرید های غیرحضوری 
اهمیت  به  اشاره  با  کردند.وی  فراهم  را 
طرح های حمایتی، چون طرح بهارانه در پویایی 
کتابفروشی ها در ایام کرونا تاکید کرد: با توجه به 
روز های تعطیلی اجباری کتابفروشی ها در دوران 
طرح های  اجرای  زیاد،  مالی  ضرر های  و  کرونا 
استقبال  راه های  از  یکی  تخفیفی  و  تشویقی 
به رونق و  از کتاب است که می تواند  مخاطب 
افزایش فروش کتابفروشی ها کمک کند. کرمپور 
تصریح کرد: در نتیجه اجرای طرح بهارانه کتاب 
۹۹، بخشی از ضرر های مالی کتابفروشان حاضر 
میزان  به  ادامه  در  جبران شد.وی  این طرح  در 
به  کرونا  ویروس  از  ناشی  شده  وارد  خسارت 
کتابفروشی های استان اشاره کرد و افزود: خسارت 
کتابفروشی های استان تا کنون بالغ بر 1۰ میلیارد 
ریال برآورد شده است.طرح بهارانه کتاب ۹۹ به 
مدت 11 روز از 2۰ تا 3۰ اردیبهشت همزمان با 
سراسر کشور و شعار »بهار کتاب، همزمان با بهار 

دل ها« در استان بوشهر برگزار شد.

 فرهاد قلی نژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر به 
مناسبت روز جهانی محیط زیست پیامی به این شرح صادر کرد:

در   1۹۷2 سال  در  کشور ها  سران  که  است  روزی  ژوئن  پنجم 
استکهلم گرد هم آمدند و در کنفرانس انسان و محیط زیست بر 
حفاظت از محیط زیست تاکید کردند و این روز روز جهانی محیط 
اولین  یا  کنفرانس  اولین  استکهلم  کنفرانس  شد.  نامیده  زیست 
کنوانسیون زیست محیطی بین المللی نبود بلکه اهمیت این روز و 
این کنفرانس این بود که سران کشور ها به  باوری مشترک رسیده 
اندیشید.  ای  باید چاره  و  است  بودند که محیط زیست در خطر 
باور مشترک  بنابراین روز جهانی محیط زیست روز گرامیداشت 
در خصوص اهمیت محیط زیست و اهمیت حفاظت از آن است و 
یادآوری کننده این است که محیط زیست متعلق به همه نسل ها، 
همه کشورها ،همه نژادها و قومیت ها با هر رنگ و هر عقیده است 

و حق بر محیط زیست فقط متلعق به نسل امروز نیست و نسل های 
آینده هم حق استفاده از محیط زیست سالم را دارند.

روز جهانی محیط زیست امسال در حالی فرا رسیده که بیماری 
کرونا جهان را با یک بحران جدی مواجه ساخته و این بیماری 
بار دیگر به بشر گوشزد کرد که انسان ها و موجودات در طبیعت 
مسایل مشترک فراوان دارند و نمی توان نسبت به مسایل بهداشت 
و محیط زیست فقط در چاردیواری داخلی کشور خود اندیشید بلکه 
ویروس ها، باکتری ها و آالینده های آب و خاک و هوا از مرزهای 
نشانه  را  حیات  و  سالمتی  و  می کنند  عبور  کشور ها  قراردادی 
می گیرند. بنابراین همه باید با هم برای حفاظت از منابع با منافع 
مشترک از جمله محیط زیست تالش کنیم. کشورهای در حال 
توسعه و کشورهای توسعه یافته همه باید برنامه ها و سیاست های 

زیست محیطی را جدی بگیرند.

موضوع حفاظت از محیط زیست در کشور ایران در سال های اخیر 
یکی از موضوعات مهمی بوده که همواره سیاست های حفاظت 
و  یافته  تبلور  کشور  توسعه ای  برنامه های  در  زیست  محیط  از 
و حفاظت  زیست  موضوع محیط  است. همیشه  گردیده  مصوب 
از آن مورد تاکید مسئوالن نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
از  در جهت حفاظت  متولی  ارگان های  است همه  امید  می باشد. 
در جهت  مصوب  قانونی  برنامه های  و  سیاست ها  زیست  محیط 
تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی کشور تالش کنند و در سال 
جهش تولید مفهوم نوین توسعه پایدار که همانا توسعه همراه با 
حفظ محیط زیست می باشد محقق ساخته و به موضوع اقتصاد 
محیط زیست در راستای تولید پایدار گام برداشته شود و بتوانیم از 
منابع طبیعی کشورمان بدون آلودگی و تخریب در راستای رشد و 
توسعه و شکوفایی اقتصادی کشور بهره وری نموده و از منابع و 

ثروت های ژنتیکی کشور با تکیه بر دانش های سنتی و بومی برای 
تقویت اقتصاد جوامع محلی تالش نماییم و همواره تنوع زیستی را 
که همانا ثروت و میراث طبیعی سرزمین ایران است برای استفاده 
و رفاه نسل حاضر و آینده به عنوان منابع رشد اقتصادی و توسعه ای 

حفاظت نماییم.

محیط زیست فقط متعلق به نسل امروز نیست؛

حفاظت از میـراث طبیعی، در دستور کار 

گذشته  روز  چند  در  متاسفانه 
در  وسیعی  سوزی  آتش 
جنگل های کوهستانی و پوشش 
بوشهر  استان  ارتفاعات  گیاهی 
سوزی  آتش  این  در  داد.  رخ 
عظیمی  بخش  که  گسترده 
مراتع  از  ۶2۰هکتار(  )حدود 
کوه  و  دهرود  تنگستان،  خاییز 
اصلی  منبع  که  دشتستان  سیاه 
چرای دام ساکنان بومی منطقه 
و زیستگاه حیات وحش است به 
خاکستر تبدیل و نابود شد. بنا بر آمارهای موجود فقط در چند 
استان  طبیعی  عرصه های  در  آتش سوزی  مورد   2۷ اخیر  ماه 
بوشهر رخ داده که دامنه ۵ مورد آن بیش از 1۰ هکتار اعالم 
شده است. تنها در یک فقره آتش سوزی که از جمعه 2خرداد 
آغاز و تا ۶ خرداد ادامه داشت ۵۴۰ هکتار از ارتفاعات و مراتع 
آتش  در  دشتستان  در  سفلی  دهرود  منطقه  غرب  کوهستانی 
سوخت. آن چه که بیشتر از همه ضعف ها و کاستی ها و کمبود 
آمادگی  عدم  آمد  چشم  به  تخصصی  امکانات  و  تجهیزات 
انفعال بخش  واقع  در  و  اطفاء حریق  در  دستگاه های مسئول 
مدیریتی است که دیگر به موضوعی رایج در وقوع بحران هایی 

امر در  از این دست تبدیل شده است.  آن چه که مسئوالن 
روزهای آتش سوزی در رسانه های محلی استان مطرح کردند 
به  بالگرد  حضور  برای  پیگیری ها  که  داشت  این  از  حکایت 
این در حالی است که در ماجرای آتش  نتیجه نرسیده است. 
سوزی دهرود دشتستان بالگرد اعزامی در روز چهارم به منطقه 
رسید و در روز چهارم هم دچار نقص فنی و گراند شد. البته 
این بالگرد هم نقش چندانی در اطفاء حریق نداشت و صرفا به 

هلی برن نیرو پرداخت. 
اما به نظر می رسد با توجه به این که استان بوشهر به دلیل 
واقع شدن در نیمه جنوبی کشور و شرایط خاص آب و هوایی 
استان های  دیگر  مانند  غنی  جنگلی  و  طبیعی  پوشش  از 
آتش  مثل  حوادثی  بروز  صورت  در  نیست  برخودار  همجوار 
سوزی با بحران مدیریتی بیشتر مواجه است تا کمبود امکانات 
نبود تجهیزات اطفاء حریق  از  و تجهیزات. هرچند نمی توان 
متناسب با تهدیدات طبیعی مثل استقرار دایمی پایگاه امدادی 
بالگرد در استان بوشهر و صعب العبور بودن مسیر دسترسی به 

متر رخ می دهد  باالی هزار  ارتفاع  در  اکثرا  کانون حریق که 
و  گیاهی  گونه های  انواع  زیستگاه  و  مراتع  نابودی  موجب  و 
جانوری می شود چشم پوشی کرد، اما به استناد سوابق گذشته 
و موجود، وقتی یک آتش سوزی وسیع در پهنه های جنگلی 
رخ می دهد بحث های تکراری درباره لزوم امکانات، بالگرد و 

بودجه مطرح می شود. 
نهادهای مختلف نیز تقصیر را به گردن هم می اندازند و چند 
روز بعد از خاموشی آتش، همه این بحث ها به دست فراموشی 
سپرده می شود.  مباحث مدیریتی این قصه پرغصه از زوایای 
نکته  چند  به  تنها  که  است  تامل  و  بررسی  قابل  گوناگون 

برجسته و موثرتر آن بسنده می شود.
1- حضور میدانی بموقع و بهنگام مدیران ارشد شهرستان از 
بدو شروع حادثه و لحظات اولیه بحران در منطقه برای بسیج 
امکانات دستگاه های اجرایی و استفاده از اختیارات برای کنترل 
مراتع  سوزی  آتش  حادثه  در  )متاسفانه  سوزی  آتش  مهار  و 
دهرود فرماندار دشتستان پس از ۴ روز از شروع آتش سوزی 

در منطقه حضور یافت که عمال زمان طالیی برای جلوگیری 
از سرایت آتش سوزی از  دست رفته باشد.(

در  دخیل  انسانی  عوامل  با  برخورد  و  مقصران  شناسایی   -2
قضایی  و  امنیتی  مراجع  توسط  منطقه  سوزی  آتش  حوادث 
)شبکه متعهد و مجرب محیط بانی و منابع طبیعی در صورت 
میدانی  پایش  و  الکترونیکی  تخصصی  لوازم  از  برخورداری 

می توانند در این مورد یاریگر و کمک کننده خوبی باشند.(
3- تجارب متراکم سرمایه های انسانی و جوامع محلی ساکن در 
جغرافیای مورد نظر در صورت برخورداری از امکانات حداقلی و 
آموزش تخصصی و سازمان دهی متناسب به تهدیدات طبیعی 
می توانند بازویی توانا برای مهار و کنترل حوادث به شمار آیند. 
امید است مدیران مربوطه با عبرت از وقایع گذشته در رویکرد 
خود نسبت به بحران های منطقه ای و محلی تجدید نظر کرده 
و مسئوالنه تر ورود کرده تا در سایه برنامه ریزی بهتر و منسجم 
تر و کسب آمادگی های پیش دستانه، آسیب بیشتری به منابع 

طبیعی کشور وارد نشود.
پی نوشت:

* آمار  620هکتار بر اساس اعالم رسمی اداره کل 
این  در  بوشهر  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
آمار  می رسد  نظر  به  و  است  شده  قید  یادداشت 

خسارت ها بسیار بیشتر از این مقدار باشد .

آموزش؛ حلقه گمشده آتش سوزی ها

علیرضا برازجانی

دبیر ویژه نامه استانی 
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