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زینب مـرادی -خبـرنگار جـام جم :با این که
فرهنگسازی مناسبی درباره اهدای عضو افرادی
که مرگ مغزی میشوند ،در کشور صورت گرفته اما
هنوز راهی دراز برای رسیدن به نقطه ایدهآل باقی است .بوشهر
یکی از استانهایی است که اگرچه آماری مناسب در این باره
دارد اما هنوز جای کار فرهنگی و آموزشی در آن بسیار است .با
علیرضا باقری ،رئیس واحد فراهمآوری اعضا و نسوج پیوندی
دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر در این باره به گفتگو
نشستیم:
2

استان؛

میراث جزیره خارگ
روی میز مستندنگاری
2

 2ماه آینده صورت میگیرد؛
عکس :جام جم بوشهر
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ضمیمه رایگان
روزنامه در استان
بوشهر

خبر
تلاش بـرای حفـظ ارزشهـای
آئینـی اسـتان؛
میـراث جزیره خـارگ ،روی
میــز مستندنگاری

مدیر کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی بوشهر اعالم کرد که مستند نگاری ۴
میراث ناملموس فرهنگی جزیره خارگ آغاز
شده است.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی اداره
کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
بوشهر« ،محمدحسین ارسطوزاده» افزود :آیین،
فرهنگ و اقلیم مناطق مختلف جنوب ،ویژه
بوشهر برگرفته از آداب جامعه محلی آن نقطه
بوده که از گذشته تاکنون به ارث رسیده است.
وی اضافه کرد :مراسمات شادی و عزا از این
قضیه مستثنی نبوده و شرایط برگزاری خاص
خود را داشته و در بین مردم بوشهر جایگاه ویژه
ای دارد.مدیرکل میراث فرهنگی بوشهر تصریح
کرد ۴ :میراث ناملموس فرهنگی دووت خارگی،
طلبون کردن خارگی ،حنابندون و رقص میت از
مراسمات آیینی خاص جزیره خارگ است که
مستند نگاری آن آغاز شده و در دستور ثبت قرار
گرفته است.سودابه معموری؛ کارشناس مسئول
ثبت آثار تاریخی بوشهر هم در این رابطه گفت:
مراحل آغازین بازدید میدانی ،تحقیق و بررسی و
ارزیابی این مراس م شروع شده و به دنبال تکمیل
پروندهها برای دفاع هستیم.وی یادآور شد :روبرو
شدن با مردم برای ثبت آثار به تنهایی یک مردم
شناسی بیواسطه بوده و همین انرژی مثبت به
ما انگیزه میدهد برای حفظ ارزشهای آیینی
استان دو چندان تالش کنیم.

زنگ هشدار به صدا درآمد؛

عبور مبتالیان کرونا از هزار نفر

بـه کرونـا در اسـتان بوشـهر تـا روز شـنبه  ۱۰خـرداد بـه عـدد
 ۱۰۱۳نفـر رسـید کـه از ایـن تعـداد  ۴۲۱مـورد بـهطـور کامل
بهبـود یافتهانـد.
وی اضافـه کـرد :از  ۴۵مـورد مثبـت جدید ۲۶ ،مورد در بوشـهر،

دبیـر سـتاد مبـارزه بـا کرونـا در اسـتان بوشـهر گفـت :بـا تأیید
آزمایشـگاه کوویـد  ۱۹در اسـتان بوشـهر  ۴۵مـورد جدیـد بـه
لیسـت مبتالیـان کرونـا در اسـتان بوشـهر افـزوده شـد.
بـه گـزارش جـام جـم سـعید کشـمیری گفـت :تعـداد مبتالیان

 ۱۲مـورد در گنـاوه ۳ ،مورد در عسـلویه ۲ ،مـورد در کنگان و در
جـم و تنگسـتان نیـز هرکدام یک مورد توسـط مراکـز بیماریابی
شناساییشـدهاند .کشـمیری بـا اشـاره به بسـتری بـودن  ۲۱نفر
در بیمارسـتانهای اسـتان بـه علـت ابتال بـه کرونا خاطرنشـان

کـرد :در حـال حاضـر  ۹نفـر در بخـش مراقبتهـای ویـژه
بیمارسـتانهای اسـتان بسـتری هسـتند که این موضوع نشـان
دهنـده زنـگ هشـدار بـر جـدی نگرفتـن کرونـا و عـدم رعایت
فاصلهگـذاری اجتماعـی در روزهای گذشـته اسـت.

دکتـر باقری در گفتگـو با جام جم بیان کرد:

تالش برای بهبود فرهنگ اهدای عضو
با این که فرهنگسازی مناسبی درباره اهدای
زینب مرادی
عضو افرادی که مرگ مغزی میشوند ،در کشور
صورت گرفته اما هنوز راهی دراز برای رسیدن به
خبرنگار جام جم
نقطه ایدهآل باقی است .بوشهر یکی از استانهایی
است که اگرچه آماری مناسب در این باره دارد اما
هنوز جای کار فرهنگی و آموزشی در آن بسیار است .با علیرضا باقری،
رئیس واحد فراهمآوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی استان
بوشهر در این باره به گفتگو نشستیم :
وظیفه واحد فراهم آوری اعضا در دانشگاه علوم پزشکی
بوشهرچیست؟
واحد فراهم آوری در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مستقر است و بنده مسئولیت
آن را به عهده دارم .این واحد متشکل از چند تیم میباشد :بعضی از همکاران
ما که در بیمارستان به نام کوردیناتور شناخته میشوند و عمدتا پرستاران حاذق
و مجربی هستند وظیفه شناسایی موارد مرگ مغزی را دارند وقتی پزشک
جراح مغز و اعصاب یا متخصص داخلی مغز مشخص کردند که بیمار احتماال
دچار مرگ مغزی شده است یا بعضی از عالئم مرگ مغزی را دارد او را به ما
معرفی میکنند .مرحله بعد شناسایی و تایید مرگ مغزی بیمار با انجام تست
و آزمایشات خاص است .بعد از تایید شدن مرگ مغزی ،نگهداری بیمار به
این شکل بسیار سخت میشود چون فرمانده بدن که مغز است از بین رفته
و سلولهای بدن به سرعت به سمت تخریب شدن میروند .در این مرحله
گروهی دیگر که تیمی علمی و مجرب هستند برای جلب رضایت از خانواده
فرد بیمار مشارکت خواهند کرد و البته سخت ترین قسمت کار همین جاست
که باید خانواده فرد در جریان قرار بگیرد.
با دریافت رضایت از خانواده فرد مرگ مغزی ،عملیات اصلی برداشت اعضا
توسط تیم مجرب که شامل پزشک جراح مغز ،متخصص مغز و اعصاب ،داخلی
مغز و اعصاب ،متخصص بیهوشی و متخصص داخلی هستند با تایید پزشکی
قانونی آغاز میشود .با توجه به وضعیت و سن بیمار و اینکه چه عضوی از بدن
برداشته خواهد شد ممکن است از جراحان تهران یا فارس کمک بگیریم .به
طوری که قلب را برای پیوند به تهران انتقال میدهیم و برای اعضای دیگر بدن
مثل پانکراس ،معده ،کلیه و رودهها جراحانی از شیراز به اینجا دعوت میکنیم.
در حال حاضر هم در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر و سلمان فارسی و
شهید گنجی برازجان امکان انجام عمل برداشت عضو را داریم.
میزان پیوند اعضا در سال گذشته و امسال در استان بوشهر
چطور است؟
در سال  98تعداد اهدای عضو در استان بوشهر تقریبا  2برابر سال  97رشد

داشته است .این در حالی است که استان خراسان با وجود بزرگی و وسعت آن
و تصادفات بسیار و افراد دچار مرگ مغزی بیشتری که در آن استان است 28
اردیبهشت اولین پیوند را انجام داده اند ولی با وجود شیوع کرونا ،در استان بوشهر
 2مورد اهدای عضو داشتیم .البته امسال به دلیل بیماری کرونا برداشت عضو
در کل کشور حدود  23مورد بوده است که این موضوع پیامدهای بسیار بدی
دارد چون افراد زیادی که نیاز به پیوند داشتند در این دوران کرونا فوت کردند.
ساالنه به طور تقریبی چند مورد مرگ مغزی در استان
بوشهر داریم که قابلیت اهدای عضو دارند؟
سال گذشته حدودا  26مورد مرگ مغزی قابل اهدا داشتیم که از این تعداد 16
نفر رضایت ندادند.
آیا قبل از برداشت عضو فرد از نظر بیماریهای خاصی مثل
ایدز و هپاتیت و  ...مورد بررسی قرار میگیرد؟
بله ،آزمایشات قبل از اهدای عضو انجام میگیرد و قبل از اینکه خانواده بیمار در
جریان قرار بگیرند همه آزمایشات الزم صورت میپذیرد سپس تصمیم گرفته
میشود که آیا فرد قابلیت اهدای عضو دارد یا خیر ،در حال حاضر که بحث
بیماری کرونا هم هست عالوه بر آزمایشات و سونوگرافی باید سی تی اسکن از
ریهها هم گرفته شود ضمن اینکه آزمایش کرونا هم انجام میشود .امسال هم
 2نفر قابلیت اهدای عضو داشتند ولی چون مشکوک به کرونا بودند انجام نشد.
آیا خانوادههای فرد اهداکننده و گیرنده مالقاتی با هم دارند؟
دالیل زیادی وجود دارد که بهتر است این مالقات صورت نگیرد البته در
مراسمات خاص مثل جشن نفس که در سال  95در برازجان برگزار شد و
خانوادههای اهدا کننده و گیرنده را با هم روبرو کردیم هر چند گاهی خود

خانوادهها ردی از هم پیدا میکنند و بعد از آن با هم رفت و آمد میکنند و
فرد گیرنده را جزیی از خانواده خود میدانند ولی به هر صورت بنا به دالیلی باز
هم با ضوابط و محدودیتهایی آنها را با هم روبرو میکنیم چون ما به علت
اینکه پیوند در استان انجام نمیدهیم نمیدانیم فرد گیرنده کیست مگر اینکه
پیگیریهای مداومی داشته باشیم و برای آرامش خانواده اهدا کننده شماره
تماسی از فرد گیرنده عضو پیدا کنیم و تحت ضوابطی این ارتباط برقرار شود.
در استان بوشهر به چه طریقی میتوان ثبت نام نمود و کارت
اهدای عضو دریافت کرد؟
در حال حاضر در کل کشور میتوان به صورت سیستمی وارد سایت شد و ثبت
نام کرد .همه مردم ميتوانند با ارسال كد ملي خود به شماره  ۳۴۳۲به صورت
سريع و آسان كارت اهداي عضو دريافت كنند.همچنين افرادي كه قصد دارند
نسبت به دریافت کارت اهداي عضو اقدام نمايند مي توانند كد *3*3432#
را در تلفن همراه خود شماره گيري كنند تا كارت اهداي عضو به نشاني آنها
ارسال شود .یا به صورت حضوری در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر واحد فراهم
آوری اعضای پیوندی نسبت به دریافت کارت خود اقدام کنند یا با مراجعه به
سایت  /http://ehda.bpums.ac.irنسبت به ثبت نام اقدام کنند .داوطلبان
اهداي عضو عالوه بر آن نيز ميتوانند با ثبت نام در سايت اينترنتي اهداي
عضو ايرانيان  ehda.centerثبت نام كنند.خوشبختانه مردم استان بوشهر
استقبال خوبی از این کار کردند به طوری که بیش از  70هزار نفر داوطلب
کارت عضویت در استان هستند ضمن اینکه با اداره پست هم برای ارسال
کارتها هنوز هماهنگی انجام نشده است .در واقع این کارت به منزله وصیت
فرد میباشد و بهتر است که خانواده فرد در جریان تصمیم گیرنده کارت قرار
بگیرند حتی اگر کارتی هم نباشد و این تصمیم (اهدای عضو) در جمعی مطرح
شود این موضوع در ذهن آنهانقش میبندد و به منزله وصیت فرد است که اگر
خدای ناکرده فرد به این سمت برود خانواده میدانند فرد چه وصیتی کرده است.
حرف آخر؟
خانوادههای اهدا کننده عضو یقین بدانید از بندگان نظر کرده ،خاص و ویژه
خداوند هستند .در آینده ممکن است هر کدام از ما گیرنده عضو باشیم یعنی
یکی از اعضای بدن آنقدر تحلیل برود که فقط نیاز به پیوند عضو باشد بنابراین
همه ما باید آنقدر در مسئله فرهنگ سازی اهدای عضو نقش داشته باشیم که
اهدای عضو برای مردم مسئلهای عادی باشد مثال ما در استان بوشهر روز
بوشهر داریم یا از چهرههای ماندگار تجلیل میشود ولی از خانوادههای اهدا
کننده تقدیری به عمل نمیآید مثال در تربیت بدنی استان بوشهر  2مورد به
نام خانم اسماء زحمتکش و آقای احمدرضا شاکر که از ورزشکاران نامی استان
بوشهر بودند اهدای عضو شد و جا دارد از کار بزرگ خانوادههای این دو عزیز
به بهانههای مختلف تقدیر شود.

خبر
اسـتاندار بوشـهر خبـر داد؛
فراخوان شـرکت در جشنواره
کتابخوانی رضوی

به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی اداره
کل کتابخانههای عمومی استان بوشهر ،عبدالکریم
گراوند ،استاندار بوشهر طی پیامی مردم استان را به
شرکت در دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی دعوت
کرد.
متن پیام بدین شرح است:در دوران پر مخاطره امروز
که جوامع بشری دستخوش گرفتاری و تالطمهای
پیچیدهاند و مردم جهان ،پریشان و مضطرب،
خألهای معنوی را بیش از پیش در زندگی خود
احساس میکنند ،شاه کلید رهایی انسان از تعلقات
و قید و بند حیات مادی و نجات از سرگشتگیها،
آشتی با خداوند متعال و پیوند با قرآن و سیره بی همتا
و سراسر نور و هدایت پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت
مطهر ایشان است.سیره پیامبر (ص) و ائمه هدی
سراسر برکت ،رحمت ،علم و آگاهی است و فراتر
از آن نور است و هدایت.هادیانی که حقیقت مطلق
عالمند و بدون شک پیروی از سبک زندگی ایشان
تنها راه نجات اهل زمین است.دهمین جشنواره
کتابخوانی رضوی که از سوی نهاد کتابخانههای
عمومی کشور با هدف آشنایی ایرانیان با سبک
زندگی منور رضوی برنامهریزی شده ،فرصت
مغتنمی است تا ایران عزیز یک بار دیگر با غور در
دریای بیکران تعالیم ناب رضوی و آموزههای هستی
بخش حضرت ثامن الحجج (علیه آالف التحیته و
الثنا) و فرزندان مکرم ایشان ،زندگی خود را بر مدار
حیات طیبه رضوی احیا کند.از این رو مردم فرهنگ
دوست استان را برای مشارکت در این جشنواره فاخر
و بهرهمندی از فرصت پیش آمده سفارش میکنم.
باشد که با تنعم از این خوان گسترده شاهد تحولی
در خور سبک زندگی فردی و اجتماعیمان باشیم.
عبدالکریم گراوند ،استاندار بوشهر

مدیریت شعب بانک توسعه تعاون خبر داد؛

گام بلند در توسعه و اشتغال
مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان
بوشهر گفت :رفع مشکالت و موانع
پیش روی تعاونیها در سالی که توسط
مقام معظم رهبری با نام جهش تولید
نامگذاری شده است یکی از اهداف مهم
بانک توسعه تعاون است.
سید مجتبی حسینی در گفتگو با
جام جم افزود :در سال گذشته بانک
توسعه تعاون استان بوشهر مبلغ ۱۳۵۰
میلیارد ریال تسهیالت به شرکتهای
تعاونی و اعضای تعاونیها پرداخت کرده
است.
وی تسهیل و تسریع در رفع مشکالت
تعاونیها در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی و با رویکرد حل مشکالت و ارائه پاسخ مثبت در
ارتباط با درخواستهای اعتباری و حقوقی آنان را از اهداف مهم این بانک دولتی برشمرد.
حسینی تصریح کرد :حجم عمده ای از تسهیالت پرداختی این بانک به متقاضیان از محل
سپردههای مردمی و بقیه آن از محل اعتبارات دولتی و تفاهم نامههای فیمابین بانک با
دستگاهها و سازمانها میباشد.
مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان بوشهر کمک به جهش تولید و ایجاد اشتغال و توسعه
را از طریق ظرفیت بالقوه بخش مردمی تعاون یک اصل مهم قلمداد کرد و در این باره گفت:
اثربخشی بیشتر بانک و تاثیرگذاری بسزای آن در راستای تحقق انتظارات تعاونگران مستلزم
تقویت توان مالی و افزایش ضریب تسهیالت دهی این بانک در قالب افزایش سرمایه بانک
توسعه تعاون است.
حسینی تصریح کرد :رسالت و هدف اصلی این بانک کمک به تعاونیها و اتحادیهها و حمایت
از فعالیتهای آنها است و در این مسیر تمام تالش و همت خود را در سطح استان به کار
خواهیم بست تا شاهد شکوفایی ،رشد و تعالی هر چه بیشتر بخش تعاون باشیم.
مدیریت شعب استان بوشهر

روی خط خبر بوشهر

مدیـر کل آمـوزش فنـی و حرفـهای اسـتان بوشـهر گفـت :در
سـال گذشـته  47هـزار و  ۵۶۵نفـر در اسـتان مهارتهـای فنی
و حرفـهای را بـا سـه هـزار و  ۵۰۰دوره در دو بخـش دولتـی و
خصوصـی فـرا گرفتند.

از ایـن تعـداد  27هـزار و  ۴۱۷نفـر در بخش دولتـی و  ۲۰هزار
و  ۱۴۸نفـر در بخـش خصوصـی مهارتهـای فنـی و حرفـهای
را آمـوزش دیدهانـد.
بیـش از  ۷۰درصـد این مهـارت آموزان موفق به کسـب مدرک

خبر
حمید خدری بیان کرد؛
پایــداری ارتباطــات در منطقه
 10عملیات انتـقال گاز

بیـن المللـی فنـی و حرفـهای شـدهاند و بقیـه نیز بر اسـاس نیاز
بـازار کار و موقعیـت شـغلی گواهـی شـرکت در دوره دریافـت
کردهانـد.
مديـر کل آمـوزش فني و حرفهاي اسـتان بوشـهر گفـت :روابط

عمومیهـای اداره کل آمـوزش فنـی و حرفـهای اسـتانهای
بوشـهر ،مازنـدران و گلسـتان در ارزیابـی صـورت گرفتـه در ۴
شـاخص مـورد نظـر ،به ترتیـب رتبه اول تا سـوم در بیـن روابط
عمومیهـای کشـور در سـال  ۱۳۹۸را کسـب کردنـد.

قتل امنیت فردی و اجتماعی را کاهش میدهد؛

 2ماه آینده صورت میگیرد؛
بهـره برداری از آب شـیرینکن
الورساحلی

ضرورت خویشتنداری در نزاعهای خانوادگی

شهربانو بهروزیان
رئیس اداره مشاوره و
مددکاری اجتماعی معاونت
اجتماعی فرماندهی انتظامی
بوشهر

قتل به عنوان نوعی خشونت و پرخاشگری ،یکی
از آسیبها یا کج رویهای جامعه در جهان امروز
است که ماهیتی اجتماعی داشته و بیشتر در تعامالت
بین شخصی و بین گروهی صورت میگیرد و امنیت
اجتماعی افراد و گروهها را مورد تهدید قرار میدهد.
به گزارش جام جم اصطالح قتلهای خانوادگی یک
اصطالح عمومی است که شامل مصادیق متعددی

میشود .در حالت کلی به قتلهایی گفته میشود که
در یک خانواده با روابط خویشاوندی سببی و نسبی
نزدیک واقع میشود به نحوی که یکی از اعضا اقدام
به کشتن عضو دیگری مینماید.
غالبترین مصادیق قتلهای خانوادگی ،قتل زن توسط
شوهر ،قتل فرزند توسط والدین و برعکس میباشد.
قتل خانوادگی از شدیدترین نوع خشونتهاست که
به دلیل مشکالت مالی ،اعتیاد ،روابط فراخانواده و
اختالالت روانی رخ میدهد.
خانواده زیر بناییترین رکن هر جامعه و به طور
یقین مهمترین نهاد اجتماعی است .چرا که بیش
از نهادهای اجتماعی دیگر در شکلگیری شخصیت
افراد و انتقال ارزشها و هنجارهای جامعه نقش
ایفا میکند خانواده در تهذیب اخالق اجتماعی و
شکلگیری شخصیت اعضای خود نقشی اساسی
دارد.از آنجایی که رفتار انسان بر اساس شخصیت
فرد و بستگی به موقعیتها و شرایط خاص وراثتی،
محیطی ،تربیتی و آموزشی دارد و لحظه لحظه
برنامههای زندگی در دوران کودکی ،نوجوانی و

جوانی او ترسیم کننده مسیر آینده زندگی فردی و
اجتماعی او میباشند ،تمامی نهادها بویژه خانوادهها
و متولیان امور فرهنگی و اجتماعی ،باید به گونهای
برنامهریزی کنند که تضمین کننده سالمت جسمی
و روانی فرزندان بوده و مهارت زندگی کردن را در
آنها درونی نمایند.
خانوادهها را از نظر تربیتی میتوان به خانواده خشك
و مستبد ،آسان گير ،گسسته یا پريشان و معتدل یا
سالم تقسیم نمود.
برخی مشکالت مانند اختالفات و تعارضات
خانوادگی ،سابقه اختالالت روانی -اجتماعی ،اعتیاد،
تفاوت در سبکهای فرزندپروری و طالق والدین،
فاصله بین نسلها ،تبعیض بین فرزندان و  ...معموال
در خانوادههای خشک ،گسسته و سهلگیر بیشتر
مشاهده میگردد که تا اندازه زیادی بر شکلگیری
رفتار ناهنجار اعضای خانواده تاثیر میگذارد.
عدهای از روانشناسان بر این باورند که عواملی چون
اختالالت شخصیتی ،خشم غیرقابل کنترل ،عدم
اعتماد به نفس ،تجربه آزارهای روحی و روانی و

جنسی در بروز رفتارهای خشن مؤثر است .تضادهای
روانی-درونی افراد و شخصیت روان پریش و روان
رنجور ،اعضاء را به سوی خشونت و ارتکاب قتل
میکشاند.
بنابراین به منظور جلوگیری از بروز رفتارهای
ناهنجار و بخصوص قتلهای خانوادگی میتوان به
راهکارهای زیر اشاره نمود:
آموزش مهارتهای زندگی
آموزش و مشاوره پیش از ازدواج
آموزش فرزندپروری به والدین
آموزش عمومی در خصوص اهمیت حمایت روانی
و توجه به ویژگیهای رفتاری و روانی اطرافیان در
خانواده
توجه خانوادهها به اعضای خود که دارای اختالل
روانی بوده و اهمیت دادن به افکار و رفتارهای آسیب
رسان به خود و دیگر اعضای خانواده
ترویج فرهنگ مراجعه به روانپزشک و مشاوره
برای حل مشکالت روحی -روانی و مداخله بموقع
در شرایط بحرانی.

با تالش دوستداران محیط زیست؛

دستگیری باند شکار پرندگان در جم

باند شکاروصید پرندگان که به صورت غیرقانونی فعالیت میکردند با
تالشهای دوستداران محیط زیست شهرستان جم دستگیر و تحویل
مقامات قضایی شدند.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط
زیست استان بوشهر ،رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جم
گفت :در راستای شناسایی و تحت نظر گرفتن افراد شکارچی و تصاویر
پرندگان شکار شده و ارسال در فضای مجازی و اینستاگرام که بازتابهای
ناراحت کنندهای به دنبال داشته پس از چند روز تحقیقات و دست به
کار شدن برای دستگیری متخلفان متوجه شدیم که این باند شکارچی
در گوشهای از منطقه مشاهده شدند.محمد تقی محمدی افزود :پس از
گزارش به مراجع قضایی و با دستور قاضی شعبه  ۱۰۱دادگاه کیفری

 2شهرستان با همکاری رییس پلیس اطالعات و دو نفر از پرسنل آن
یگان موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت .بعد از یک ساعت پایش
از حوزه طبیعی در حوالی محله اروانه در مسیر فرعی به اصلی خودروی
متخلفین را توقیف و سه متخلف را دستگیر و ابزار و ادوات صید و شکار
آنان شامل یک قبضه سالح تفنگ بادی  pcp، ۵/۵دوربین دار ،دو بسته
تیر ،دو عدد چاقو ،یک دستگاه دوربین شکاری ،یک قطعه تیهوی شکار
شده کشف و ضبط گردید.محمدی افزود :این باند شکارچی بیش از 50
قطعه پرنده کبک و تیهو در نقاط مختلف شهرستان شکار کرده اند که
در فضای مجازی رد و بدل شده و تصاویر کامال محرز و مسلم میباشد.
متخلفین جهت ادامه پیگیری قضایی و اخذ خسارت وارده در حق سازمان
حفاظت محیط زیست به مراجع قانونی معرفی خواهند شد.

ضمیمه رایگان
روزنامه در استان
بوشهر

خبر

عکس تزئینی است

مدیر منطقه ده عملیات انتقال گاز از ارتقای پایداری
ارتباطات در این منطقه عملیاتی خبر داد و گفت :با
اجرای پروژه اتصال فیبرنوری به شبکه مخابرات،
بستر ارتباطی منطقه ده عملیات انتقال گاز به
پایداری مناسبی با حداقل هزینه رسیده است.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی منطقه
ده عملیات انتقال گاز« ،حمید خدری» افزود :با
توجه به فرسودگی کابلهای زیرزمینی ،ایجاد
اختالل و کاهش کیفیت در ارتباط خطوط تلفنی
و دیتا ،پروژه اتصال فیبر نوری به شبکه مخابرات
استان بوشهر طراحی و در دستور کار اجرایی قرار
گرفت.وی ادامه داد :با هماهنگی کارشناسان
واحد مخابرات این منطقه ،مجوزهای الزم از
سوی دستگاههای ذیربط اخذ شد و با انجام یک
کارگروهی و سیستمی تمامی فرآیندهای این طرح
با بهترین کیفیت و کمترین ریسک انجام شد .مدیر
منطقه ده عملیات انتقال گاز با اشاره به اهمیت
اجرای این طرح گفت :تمامی مراحل اجرای این
پروژه با امکانات موجود ،دانش و تجربه کارکنان در
بخشهای مختلف مخابرات و فناوری اطالعات
منطقه انجام شده که این مهم موجب صرفه
جویی اقتصادی در راستای خط مشی سازمان
نیز بوده است .پایداری ارتباطات و کیفیت مناسب
سیگنالهای دریافتی ،افزایش امنیت ارتباطات و
کاهش قطعی خطوط تلفن شهری و دیتای منطقه
از اهداف انجام این طرح است.
به گفته مدیر منطقه ده عملیات انتقال گاز ،واحد
مخابرات و ارتباطات یکی از حساسترین واحدها
برای ایجاد بستر ارتباط پایدار و ایمن و مستمر در
کنار واحدهای عملیاتی ،نقش اساسی ایفا میکند.
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با
اشاره به برنامه ها و طرح های در دست اجرا برای
حل مشکالت آبرسانی در شهرها و روستاهای
استان بوشهر گفت :افزون بر حفر ،کفشکنی و
تجهیز چاههای آب ،طرحهای مهم دیگری مثل
نوسازی شبکههای آبرسانی اجرا شده است.
عبدالحمید حمزهپور در گفتگو با جام جم با بیان
این که اجرای طرحهای آبشیرینکن در نقاط
مختلف استان بوشهر در دستور کار قرار دارد افزود:
مجوز تولید  ۱۰۰هزار مترمکعب آب در شبانهروز
از طریق شیرینسازی صادر و عملیات اجرایی این
طرح ها با همکاری بخش خصوصی آغاز شده
است .به طوری که هم اکنون در  ۱۲نقطه استان
بوشهر ،پروژه آب شیرینکن ساخته میشود.
ظرفیت تولید آب این پروژهها  ۹۰هزار مترمکعب
در شبانهروز است که بخشی از آنها امسال وارد
مدار تولید میشود.وی گفت :اکنون  ۳طرح آب
شیرینکن با ظرفیت تولید  ۳۵هزار مترمکعب در
استان بوشهر در مدار تولید و بهرهبرداری است
که بخشی از نیاز آب آشامیدنی شهرها از طریق
این پروژهها تامین میشود.وی از افتتاح پروژه آب
شیرینکن الور ساحلی دشتی خبر داد و بیان کرد:
این پروژه ظرفیت تولید  ۶۰۰مترمکعب آب در
شبانهروز را دارد که پیش بینی میشود تا  ۲ماه
آینده وارد مدار می شود.مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب استان بوشهر با اشاره به ساخت پروژه
آب شیرینکن  ۳۵هزار مترمکعبی بوشهر گفت:
روند اجرایی این پروژه مطلوب است که پیش بینی
میشود براساس برنامه زمان بندی تکمیل و به
بهرهبرداری برسد.

صاحب امتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

ضمیمه رایگان روزنامه در استان بوشهر

تحریریه شهرستانها:

w w w. d a n e s h p a y a m . i r
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سرپرســت شــهرداری بوشــهر
عنــوان کــرد؛
تالش در مسیر شکوفایی

فردین خورشیدیان ،سرپرست شهرداری بندر بوشهر
و به همراه حسین محمدی سرپرست معاونت
امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک شهرداری
و همراهان از چگونگی روند اجرایی پروژههای
عمرانی بازدید نموده و ضمن دریافت آخرین
وضعیت پیشرفت این پروژهها ،بر لزوم تسریع و
اتمام پروژهها تاکید کرد.
به گزارش جام جم در ابتدای این بازدید که از
تقاطع غیر همسطح شهید سردار سلیمانی به عمل
آمد حسین محمدی سرپرست معاونت عمرانی
در خصوص چگونگی کمی و کیفی نحوه اجرای
پروژهها و هماهنگیهای الزم با پیمانکاران و
مشاوران طرح و نظارت الزم بر حسن اجرای کار و
موانع احتمالی که میتواند بر کاهش سرعت پروژهها
تأثیر گذار باشد و همچنین نکات فنی توضیحاتی
ارائه دادند.خورشیدیان در این بازدید با توجه به نقش
تردد و ساماندهی وسایط نقلیه در شهر بوشهر و
اینکه به دلیل موقعیت خاص اقتصادی یک شهر
مسافر پذیر میباشد خواستار تسریع در اتمام پروژه
تقاطع غیر همسطح شهید سردار سلیمانی به همراه
رعایت نکات فنی و استانداردهای الزم شدند.
وی با اشاره به اینکه بوشهر به عنوان یک قطب
اقتصادی بزرگ در کشور محسوب میشود
یادآور شد؛ مدیریت شهری باید با تمام تالش
زیرساختهای مسیر رشد و شکوفایی بندر بوشهر
را فراهم نماید.وی در ادامه عنوان نمود :تعهد
پیمانکار در این خصوص دقت و تسریع در اجرای
پروژه بوده و شهرداری نیز به نوبه خود تالش
میکند موانع موجود در سر راه پیشرفت اجرای
پروژهها را نیز با همکاری دستگاههای ذیربط حل
نماید.وی تاکید کرد :بازدیدها به صورت مستمر و
منظم انجام خواهد شد و از همه توان خود برای
بهرهبرداری در کوتاهترین زمان استفاده خواهیم کرد.
خورشیدیان گفت :ضمن اینکه از اهداف مهم این
پروژه ساماندهی ترافیک و رفع گرههای ترافیکی
ورودی و خروجی شهر بوشهر بوده اما لحاظ کردن
فضاسازی و زیباییهای بصری در پروژ ه باید در نظر
گرفته شود.

021-44233511

سرپرست استان بوشهر :علیرضا برازجانی
دفتر سرپرستی استان بوشهر 077-33542494:
دورنگار 077-34232529 077 -34230730:

ما ز دلبستگی حیله گران بی خبریم
در غم هجر رخ ماه تو در سوز و گدازیم
ما زادۀ عشقیم و پسرخواندۀ جامیم
اکنون که در میکده بسته است به رویم

w w w. j a m e j a m d a i l y. i r

امام خمینی(ره)
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نبـرد با آتش در کـوهسـتان

آتشسوزی در  620هکتار از اراضی کوهستانی دشتستان و تنگستان

همزمان با همه گیری و شیوع کرونا در
ریحانه بهشتی
استان بوشهر که از اواخر اردیبهشت شیب آن
صعودی شد و تا لحظه تنظیم این گزارش
خبرنگار جام جم
ادامه دارد ،در آغازین روزهای خرداد پرحادثه،
آتش سوزی در مناطق کوهستانی استان
بوشهر هم در رقابت با کرونا مراتع خاییز تنگستان و دهرود دشستان
را میبلعد .
* آسیب جدی به پوشش گیاهی کوهستان
ساالنه با فرا رسیدن فصل گرما و افزایش حضور گردشگران در
منابع و اراضی جنگلی ،هزاران هکتار از جنگلهای ایران در آتش
میسوزد .نیمه اول سال تا مرداد این مناطق بیشتر مستعد آتشسوزی
هستند .برپایی آتش در این مناطق جرم است و عدممالحظات امنیتی
میتواند فاجعه وسیعی را رقم بزند.هرچند استان بوشهر به دلیل واقع
شدن در نیمه جنوبی کشور و شرایط خاص آب و هوایی از پوشش
طبیعی و جنگلی غنی مانند دیگر استانهای همجوار برخوردار نیست،
اما در سایه نبود تجهیزات اطفاء حریق متناسب با تهدیدات طبیعی
مثل بالگرد و صعب العبور بودن مسیر دسترسی به کانون حریق که
اکثرا در ارتفاع باالی هزار متر رخ میدهد همین وسعت کم مراتع
و دارای تنوع زیستی ارزشمند و زیستگاه انواع گونههای گیاهی و
جانوری با دخالت عوامل انسانی دچار آسیب شدید میشود.
* بالگرد نبود؛ دهرود سوخت
بنا به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر در حوادث
آتش سوزی ابتدای خرداد  620هکتار از ارتفاعات و مراتع کوهستانی

دهرود و خاییز دچار آسیب شدید شدند آن چه که به وضوح میتوان
به آن اشاره کرد کاهش میزان خسارت وارده در صورت حضور بموقع
بالگرد آتش نشان در منطقه است .در نبود بالگرد و بن بست مدیریتی
مثل همیشه ،این گروههای داوطلب مردمی بودند که در کنار تالش
فراوان محیطبانان ،جنگل بانان و نیروهای هالل احمر که با هر
سختی توانستند از دامنه وسیع این آتشسوزی با  4بار مهار ناموفق
پس از  5روز جلوگیری کنند.
*  27حادثه آتش سوزی در مراتع
بنا بر آمارهای موجود فقط در چند ماه اخیر  27مورد آتشسوزی
در عرصههای طبیعی استان بوشهر رخ داده که دامنه  5مورد آن
بیش از  10هکتار بود .آتشسوزی در 540هکتار از ارتفاعات و مراتع
کوهستانی غرب منطقه دهرود سفلی در دشتستان از جمعه  2خرداد
آغاز و تا  6خرداد ادامه داشت .عمدی یا غیرعمدی بودن این فاجعه در
دست بررسی است 60 .هکتار از این اراضی مشجر بود که 10درصد
آن به کلی از بین رفته است.
* بودجه نیست؛ بالگرد نمی پرد
فریادهای سوزناک دوستداران طبیعت از نبود بالگرد آتش نشان
کمتر از زبانههای آتش که دامن طبیعت بکر خاییز و دهرود را گرفته
نیست؛ چرا که امکانات اطفای حریق در کشور وجود دارد اما پرداخت
مطالبات مالی برای اطفای حریق جنگلها با وجود آنکه در الیحه
بودجه پیشبینی شده بود ،تامین نشده است و در نتیجه آنها تمایلی
برای همکاری در خاموش کردن آتش جنگلها ندارند؛ به همین
دلیل حضور بالگردهای آبپاش و هلیبرن نیروها با تاخیر زیاد صورت

میگیرد تا عمال زمان طالیی برای کنترل دامنه آتش سوزی از
دست برود.
بالگردها بهدلیل بدهی انباشته  30میلیارد تومانی و عدمتحقق 20
میلیارد تومان از این بدهی در سال گذشته با وجود ردیف بودجه
مشخص ،دیگر رغبتی برای پروازهای اطفای حریق جنگلها و
عرصههای طبیعی ندارند .این در حالی است که هماکنون 16پایگاه
فعال با حدود  30بالگرد تجهیز شده برای اطفای حریق جنگلها در
کشور وجود دارد که همگی زمینگیرشدهاند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر با بیان این که
آتش سوزی مراتع دهرود سفلی دشتستان پس از  5روز با تالش
نیروهای حفاظت منابع طبیعی ،هالل احمر ،عشایر ،شورا و روستائیان
کنترل شده است گفت :بر اساس ارزیابی اولیه  540هکتار از مراتع
کوهستانی دهرود در آتش سوخت و به منابع طبیعی خسارت وارد
شده است.غالمرضا منتظری افزود :از این میزان مراتع خسارت دیده
 60هکتار مشجر و دارای پوشش درختی است  .عمده خسارت به
گونههای مرتعی و بوتهای وارد شده و درختان جنگلی مانند بنه ،بادام،
کلخنگ ،انجیر کوهی و شیر بادام خسارت ندید .این آتش سوزی روند
فرسایش را سریعتر میکند و به لحاظ اقتصادی نیز فقیر شدن مرتع
به مرتعداران خسارت وارد میکند.وی ،با اشاره به آتش سوزی روی
داده در منطقه خاییز تنگستان ادامه داد :در مورد این حادثه که  5خرداد
در منطقه سخت گذر خاییز تنگستان رخ داد برای مهار و کنترل آن
در انتقال تجهیزات و نیروها با مشکالت زیادی مواجه شدیم .شرایط
جغرافیایی ،وزش باد شدید ،هوای گرم و پوشش گیاهان علوفهای

خشک سبب شد آتش به سرعت گسترده و شعلهور شود.
منتظری ،با قدردانی از نیروهای حفاظت محیط زیست ،منابع طبیعی،
عشایر ،بهرهداران و مرتعداران در اطفاء حریق تاکید کرد :در آتش
سوزی منطقه خاییز تنگستان بر اساس ارزیابیهای اولیه حدود 80
هکتار از مراتع در آتش سوخت که این حریق به زیرساخت تولید علوفه
در منطقه کوهستانی خاییز خسارت وارد کرده است.
* تناقض در اعالم آمار خسارتها
در حالی که مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر مجموع
مراتع خسارت دیده در حادثه آتشسوزی را در مناطق دهرود و خاییز
تنها 620هکتار اعالم میکند اما منابع آگاه محلی حجم خسارتها را
بسیار بیشتر از این مقدار بیان میکنند .از سوی دیگر فرماندار تنگستان
وسعت آسیبدیده از آتشسوزی تنها در مراتع خاییز را  400هکتار
ذکر میکند.
صرف نظر از روایت متناقص و اختالف فاحش وسعت تخریب شده
مراتع جنگلی و کوهستانی استان بوشهر در آمار اعالم شده مسئوالن،
گالیه و صحبتهای افراد بومی و نیروهای داوطلب مردمی روی
دیگر سکه آتشسوزی در این مناطق است .یکی از نیروهای داوطلب
مردمی به جام جم می گوید .میزان خسارت به مراتع و جنگلهای
دهرود باالی  5هزار هکتاراست ولی متاسفانه برخی مسئوالن در
ارائه آمار واقعی خسارتها شفاف عمل نمیکنند .در حالی که میتوان
براحتی آن را تخمین زد .از سوی دیگر آمدن بالگرد کوچکترین
تاثیری در مهار آتش نداشت چون یک پرواز شناسایی بیشتر برفراز
منطقه نداشت.

