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سارقان مسلح جاده دیر دستگیر شدند

محموله مواد مخدر در گمرک بوشهر کشف شد
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر گفت :محموله  ۴۵کیلوگرمی مواد
مخدر در گمرک بوشهر کشف شد.به گزارش روابط عمومی ستاد نظارت گمرکات استان
بوشهر ،ارسطو ترکمان منش دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد استان بوشهر به همکاری
گمرک با این دبیرخانه اشاره کرد و گفت :گمرک در بخش مبارزه با مواد مخدر هوشیار عمل کرد
و همواره همکاری های بسیار خوبی با این سازمان داشته است.وی اظهار داشت :اخیرا ۴۵
کیلوگرم مواد مخدر با همکاری ایکس ری گمرک بوشهر که به صورت ماهرانه در کفی کامیون
جاسازی شده بود کشف شد که نشان از تیزبینی و هوشیاری کارکنان گمرک بوشهر دارد.ناظر
گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر نیز گفت :مبارزه با قاچاق مواد مخدر ،پیش سازها و
قاچاق کاال از مهمترین اولویت ها و ماموریتهای گمرک است که با حساسیت باال مورد پیگیری قرار می گیرد.بهروز قره بیگی افزود:
اهمیت موضوع مبارزه با مواد مخدر در گمرک به گونه ای است که گمرک ایران در کشف و مبارزه با مواد مخدر رتبه نخست جهانی را به
خود اختصاص داده است.وی افزود :کشف  ۵هزار لیتر پیش ساز مواد مخدر در بندر دیلم ،کشف حدود  ۳هزار عدد سیگار الکترونیکی
و تنباکو و قرص ترامادول در گمرک گناوه و بوشهر گوشه ای از کشفیات صورت گرفته توسط کارکنان گمرکات استان بوشهر بوده است.

امیر سرلشکر موسوی:

حداکثر تعداد مسافر آن  ۱۳۰۰نفر است و
عالوه بر این می تواند صرفا  ۷۰۰دستگاه
سواری یا  ۳۰۰دستگاه سواری و حدود ۵۰
کامیون را نیز به صورت ترکیبی جابجا کند و
در زمینه صادرات کاالهای یخچالی برنامه
هایی برای این کشتی تعریف شده است.
وی ادامه داد :در ارتباط با این خط کشتیرانی،
مسئله سوخت بسیار مهم و اساسی است و
پیگیر آن هستیم که بتوانیم سوخت یارانه ای را
به آن اختصاص دهیم و در صورت تحقق این
مهم با توجه به اینکه در زمینه مسافری اصلی
ترین هزینه مربوط به سوخت است ،بخشی
از مشکالت مرتفع خواهد شد.
  مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر با اشاره
به اینکه به دنبال آن هستیم تا سفر دریایی
در مسیر یاد شده را به گونه ای تعریف کنیم
که بخش مربوط به آب های ایران سوخت
یارانه ای بگیرند ،گفت :عالوه بر این به بخش
دیگری که در خارج از آب های ایران قرار می
گیردسوختبانکرینگتعلقخواهدگرفتتا
اینگونه بخشی از هزینه ها پوشش داده شود.
ارجمندزاده در خصوص قیمت بلیت
مسافریخطکشتیرانیبوشهر-دوحه،عنوان
کرد :قیمت بلیت تابعی از تعداد سفرهای
هفتگی و تخصیص سوخت یارانه ای است و
هنوز رقم دقیق مشخص نشده است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر :

توسعه مشاغل خانگی ،مداخله توسعهای،
ثبت مشاغل و آمایش از طریق اتصال به
بازار ،توجه به زنجیره ارزش و توانمندسازی
با شبکه سازی ،ساماندهی و بهرهگیری از
ظرفیتهای موجود در بخش دولتی متولی
و سایر داوطلبان حقیقی و حقوقی به عنوان
معین و پشتیبان هستیم.آذرشب ادامه داد:
همچنین برای اصالح فرآیند اجرایی طرح
مبتنیبرالگوینوینمشاغلخانگتااصالح
قوانین،دستورالعملها وآییننامههایموجود
و مغایر ،وسعت عملکردی خواهیم داشت و
درصدد هستیم با بهرهگیری و استفاده از توان
مشاورانشغلیومراکزمشاورهدرطولاجرای
طرح ،راهبری شغلی بانوان مخاطب پروژه را
بجد پیگیریکنیم.ویبیانکرد:شهرستانهای
دشتی ،دشتستان و تنگستان با باالترین نرخ
خانوارهای زن سرپرست و شهرستان بوشهر
بهدلیل افزایش نرخ افسردگی در بین بانوان
مطابق با مستندات سند ارتقای وضعیت
زنان و خانواده استان بوشهر ،به عنوان پایلوت
در اجرای طرح انتخاب شدند.آذرشب
اظهارداشت :برگزاری مصاحبه تخصصی
با مخاطبان طرح با هدف شناسایی میزان
توانمندی فردی ،شغلی و مهارتی داوطلبان با
همکاریوهمراهیجهاددانشگاهی،تعاون،
کار رفاه اجتماعی ،کمیته امداد ،بهزیستی،
صنایع دستی ،جهاد کشاورزی و صنعت،
معدن و تجارت در دست برنامهریزی است.
آذرشب گفت :از همگان برای شناسایی
کارآفریناناجتماعی،هلدینگهاومعینهای
اقتصادی در اجرای اثرگذار طرح دعوت
به همکاری میشود .وی یادآور شد:
فرمانداریهای شهرستانهای پایلوت طرح
جامع توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست
خانوار در نقش کارفرما در سطح شهرستان بر
اجرایبهینهآننظارتمیکنند.

مردم عسلویه یکشنبه چهاردهم مهر شاهد بارش ۱۰
میلیمتربارانبودند.
رئیس گروه پیش بینی و صدور هشدار اداره کل
هواشناسی استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار گروه
استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر ،گفت:
عسلویه در جنوب استانروز (یکشنبه چهاردهم مهر)
دومین بارش پاییزی خود را تجربه کرد و  ۱۰میلیمتر
باران در این شهر بارید.زهرا راستگو افزود :پنجشنبه
نیز در عسلویه  ۰.۴میلیمتر باران باریده بود.او ادامه
داد :افزون بر عسلویه و اطراف آن در روزهای گذشته

هر تهدیدی علیه ایران را

با قدرت پاسخ خواهیم داد
●
فرمانده کل ارتش گفت :چهل سال است که امنیت
خلیج فارس را حفظ کردهایم و از اینبهبعد هم با تمام
قدرت این کار را انجام میدهیم و هر تهدید و خطری از
سوی دشمن را در هر سطحی که باشد با قدرت پاسخ
خواهیمداد.
 ،امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی پس از بازدید
از یگانهای پدافند هوایی ارتش و سپاه مستقر در استان
بوشهر در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت :چهل
سال است که امنیت خلیج فارس با تالش نیروهای
مسلح جمهوری اسالمی ایران حفظ شده و اگر
کشورهای منطقه هم کمک کنند اینجا امنترین منطقه
جهان خواهد بود.
ً
سرلشکر موسوی ادامه داد :معموال وقتی که کشورهای
فرامنطقهای وارد این منطقه میشوند ناامنی و تنش را به
همراه میآورند ،اما همانگونه که در این 40سال امنیت
اینجا را حفظ کردهایم ،وظیفه داریم که از این پس نیز با
تمام قدرت این امنیت را برقرار کنیم.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور در پاسخ به میزان
آمادگی پدافند کشور هم گفت :در بخش پدافند هوایی

ما سختترین و بدبینانهترین خطری که ممکن است
برای کشور ایجاد شود را برای خود بازسازی کرده و
متناسب با آن و برای دفاع از مرزها ،آسمان ،مردم و
آرمان های کشور و انقالب آماده دفاع و پاسداری
هستیم.
موسوی با بیان اینکه در تمامی مناطق کشور حضور
و اشراف کامل داریم ،اضافه کرد :پدافند ارتش و سپاه
با هم افزایی روزافزون از تمامی مناطق مهم ،حساس
و حیاتی کشور صیانت و حفاظت می کنند و افزون
بر این ،نیروهای مسلح کشور برای دفاع مقتدرانه
از مرزهای هوایی ،دریایی و زمینی تمهیدات الزم
اندیشیده و هیچ خالئی در دفاع از کشور نیست.
ویبا اشاره به جوان بودن کارکنان پدافند هوایی کشور
افزود:کاربرانسامانههایپدافندی،همدرپدافندارتش
جمهوری اسالمی ایران و هم در پدافند سپاه پاسداران
انقالباسالمی،ازجوانانمتخصصومتعهدکشورند
و از نظر فنی و مهارتی در سطح بسیار باالیی هستند.
امیر موسوی ادامه داد :فرماندهان میانی هم که وظیفه
فرماندهی تاکتیکی عملیاتها را برعهده دارند ،در

چهل سال است که امنیت
خلیج فارس با تالش نیروهای
مسلحجمهوریاسالمی
ایران حفظ شده و اگر
کشورهایمنطقههمکمک
کننداینجاامنترینمنطقه
جهان خواهد بود.

ارزیابیها ،وظایف خود را به بهترین شکل انجام
میدهند .با همکاری ارتش و سپاه در بخش پدافند،
هماکنونآرایشوآمادگیعملیاتیدربهترینوباالترین
سطح است و به لطف این حضور هوشیارانه و همافزا
در نیروهای مسلح ،امنیت مطلوب برقرار است و هیچ
نگرانینداریم.
این فرمانده ارشد نظامی تأکید کرد :توان رزمی و
آمادگی نظامی ،چینش مدبرانه و دقیق تجهیزات راداری
و سالحها و همچنین روحیه و انگیزه نیروها برای دفاع
از کشور ،سه عنصر مهم بازدارندگی در برابر هر گونه
تهدیدی است که الحمدلله در تمامی ارکان به خوبی
دیدهمیشود.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور در پایان گفت :به
یاری خداوند ،ایران اسالمی بسیار قدرتمند است و
دشمنانمانیزکهگاهیدچارمحاسباتغلطمیشوند،
واقعیت قدرتمندی ایران اسالمی را می دانند؛ اگر روزی
دشمن با محاسبات غلط وارد بازی آزمودن قدرت ایران
ً
شود مطمئنا باز هم ضرب شست جمهوری اسالمی
ایران را به آنها نشان خواهیم داد.

شهایی که میروند اما روسیاهیاش میماند
نفتک 

توسعهکارآفرینیاجتامعیزمینهساز اشتغال
پایدار زنان رسپرست خانوار است

با توجه به روند رو به رشد خانوارهای زن
سرپرست در استان بوشهر برای تحقق
عدالت جنسیتی ،مسئولیت اجتماعی
همه دستاندرکاران کمک به بهبود شرایط
زندگی آنان است که با حمایت از طرح توسعه
کارآفرینی اجتماعی زمینه اشتغال پایدار این
قشرفراهمخواهدشد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری
بوشهر گفت :هلدینگها و شرکتهای مادر
تخصصی میتوانند در راستای مسئولیت
اجتماعی خود به عنوان پیشران و پشتیبان
در طرح جامع توانمندسازی اقتصادی زنان
سرپرست خانوار زمینه توسعه اشتغال پایدار
و امنیت شغلی را برای مخاطبان طرح فراهم
کنند .مریم آذرشب روز دوشنبه در نشست
هماندایشی طرح جامع توانمندسازی
اقتصادی زنان سرپرست خانوار افزود :خود
اشتغالی زنان سریرست خانواده و پیشگیری
از ورود آنان به چرخه حمایتی ،بهبود معیشت
و افزایش رفاه آنان ،استفاده از ظرفیت مشاغل
خانگی برای ایجاد اشتغال پایدار و مولد و
ارتباط صاحبان کسب و کار خانگی به بازار از
جمله هدفهای کیفی پیشبینی شده در
این طرح است.مدیر کل دفتر امور بانوان و
خانواده استانداری بوشهر گفت :برای ایجاد
اشتغال پایدار و افزایش سهم مشاغل خانگی
در اقتصاد مناطق به دنبال تطابق الگوی

هفتمتخلفصیدوشکاردراستانبوشهردستگیرشدند

فرماندهانتظامیاستانبوشهرگفت:سهسارقیکهیکدستگاهخودروحاملبارقاچاقرا
باتهدیداسلحهبهسرقتبردهبودندکمتراز ۲۴ساعتپسازسرقتشناساییودستگیر
شدند .سردار خلیل واعظی گفت :ساعت ۲۱سیزدهم مهرماه شخصی با مرکز فوریت
های پلیسی ۱۱۰تماس گرفت و از سرقت مسلحانه خودرو خود در جاده دیر به دوراهک
خبرداد.ویاضافهکرد:باحضورگشتپلیسمشخصشدفردتماسگیرندهرانندهیک
دستگاه خودرو پژو بوده که در حال حمل بار قاچاق سه نفر مسلح به اسلحه کالش وی
را در جاده متوقف و خودرو حامل بار را به سرقت برده و متواری می شوند.به گفته فرمانده
انتظامیاستانبوشهر،گرچهفردمالباختهنیزبههمراهیکیازبستگانشبهتعقیبخودرو
سارقینپرداختهبودولیآنهابهسرعتمتواریشدهبودند.سردارواعظیاظهارداشت:باتالشوپیگیرییگانهایپلیسیشهرستانهای
دیر،کنگانوجمهویتیکیازسارقینبنام«ص»شناساییودرشهرستانکنگاندستگیرشد.ویبیانکرد:متهمدستگیرشدهضمن
اعترافبهسرقتمسلحانه بههمراهدونفرازدوستانش،علتآنرااختالفحساببامالباختهعنوانکرد.فرماندهانتظامیاستانبوشهر
تصریحکرد:باادامهعملیاتپلیسیدونفرازهمدستانسارقنیزکمتراز ۲۴ساعتپسازسرقتدرشهرستانجمشناسایی،دستگیر
واسلحهبکاررفتهدرسرقتازآنانکشفشد.خودرومسروقهنیزبههمراهبارقاچاقدرحاشیهشهرکنگانکشفشد.

افتتاحنخستینخطکشتیرانیباری-مسافری
بوشهر-دوحه به پایان آبان ماه افتاد

مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر در مورد
افتتاحنخستینخطکشتیرانیباری-مسافری
بوشهر-دوحه ،اعالم کرد :با اتمام تعمیرات
ترمینال مسافری دوحه و تعیین تکلیف
تخصیص سوخت یارانه ای به این خط
کشتیرانی در آب های ایران ،پیش بینی می
شود شاهد افتتاح آن تا پایان آبان ماه سال
جاریباشیم.
سیاوش ارجمندزاده در گفت و گو با پایگاه
اطالع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی،
در ارتباط با آخرین وضعیت افتتاح نخستین
خطکشتیرانیبوشهر-دوحه،اظهارکرد:این
خط کشتیرانی قرار است در طول هر هفته دو
مرتبه سفر بین بوشهر و دوحه را تجربه کند و
به صورت باری-مسافری (رورو-پسنجر)
فعالیت خواهد کرد و ظرفیت جابجایی

سال سیزدهم شماره   1271سه شنبه  16مهرماه 1398

خــبر

اواسط هفته گذشته ساکنان بندر گناوه و همچنین سواحل
جزیره خارک شاهد بروز لکههای سیاهی هم چون قیر بر
چهره ساحل بودند که موجب نگرانی و تأسف آنها شد.
لکههای نفتی که هفته گذشته سواحل جزیره خارگ را در
استان بوشهر فراگرفت متأسفانه در بخش زیادی از ساحل
بندر گناوه براثر مد دریا به خشکی رسید و موجب نگرانی
بسیاریازدوستدارانزیستمحیطیشد.
ساحل ماسهای گناوه که از سواحل زیبا در استان بوشهر
و نقاط گردشگر پذیر کشور و محل تفریح و  شنا گاه
مردم محسوبمیشودبهگونهایچهرهزیبایآنمخدوش
شد که احتمال خطرات زیستمحیطی مسئوالن این بندر
را وادار به تشکیل کمیته بحران در فرمانداری کرد.
حصارنفتی
استان بوشهر به دلیل قرارگیری مخازن بزرگ نفت و گاز،
پایانه های صادراتی و خطوط لوله انتقال ،همواره در
معرض آسیب آلودگی نفتی قرار دارد.
جزیره خارگ از توابع شهرستان بوشهر با  ۲۰هزار نفر
جمعیت بزرگترین پایانه صادرات نفت کشور است که
در فاصله  ۵۷کیلومتری شمال غرب بوشهر در آبهای
خلیجفارس واقعشده و بهکرات به دلیل نشت نفت موجب
آلودگی مناطق همجوار خود شده است.
بنا بر آمار بیش از هزار گونه در خلیجفارس و دریای عمان
وجود دارد و ٨درصد از آبسنگهای دنیا در خلیجفارس و
دریای عمان وجود دارند و روزگاری این دو دریا ازلحاظ
جامعه آبزیان زینتی مقام چهارم در دنیا را داشت اما به نظر
این آمارها و ظرفیتهای دیدنی اهمیت چندانی در برابر
اسکلههاینفتیندارند.
آبزیان در معرض خطر جدی
خطر انقراض نسب آبزیان و کوچک شدن سفره معیشت
صیادان همواره یکی از دغدغههای نمایندگان مردم بوده
است چنانچه که خدری اظهار میکند :بارها به وزیر نفت
دغدغه و مسائل زیستمحیطی استان را مطرح و تأکید
کردیم که برای استخراج و اکتشاف نفت از استانداردهای
روز دنیا استفاده شود تا به تأمین معیشت و سالمت مردم
آسیبی وارد نشود
وی ابراز میکند :در این رابطه مقامات قول مساعد دادند و
حتی تفاهمنامهای نیز در این رابطه منعقد شد.

وی تکثر پاالیشگاه ها ،صنایع ،اسکله های نفتی وخطوط
انتقال نفت در دریا و سواحل را از عوامل تشدید آالیندگی
می داند و می گوید :متاسفانه ورود فاضالب و پساب های
صنعتی و خانگی نیز به این مشکالت افزوده شده و این
موضوع حیات دریا را به خطر انداخته تا آن جا که تبعات
کاهش تعداد آبزیان شغل صیادی مردم منطقه را تحت
الشعاع قرار داده است.
نماینده مردم بوشهر با انتقاد از اینکه عمده مشکالت
زیست محیطی بوشهر مربوط به صنایع نفتی است،
تصریح می کند :متاسفانه ورود فاضالب های خانگی و
صنعتی به این دریا نسل برخی آبزیان را در معرض تهدید
جدی قرار داده که در همین راستا هر سال شاهد کاهش
صید نسبت به سال گذشته هستیم و صیادان به شدت از
این وضعیت ناراضی هستند البته هر چند باید این موضوع
ریشه یابی شود اما به طور قطع کاهش صید ارتباط
مستقیمی با آلودگی نفتی و ورود فاضالب های خانگی
و صنعتی دارد.
تغییرزیستمحیط
رئیس اداره محیطزیست دریایی استان بوشهر با اشاره به
نشت نفت در هفته گذشته عنوان میکند :متأسفانه تأثیر
این آلودگیها بر سواحل بر هیچکس پوشیده نیست و

 ۱۰میلیــمتــر بـــاران در عسلـــویـــه بــاریـــد

نقاطی از شهرستان دشتستان هم بارشهای اندکی
داشتهاند ،اما بارشها همه محلی بوده و تا کنون بارش
فراگیروسیستمیدراستاننداشتهایم.
رئیس گروه پیش بینی و صدور هشدار اداره کل
هواشناسی استان بوشهر بیان کرد :شرایط اقلیمی و
رطوبتهایی که در منطقه وجود دارد باعث چنین
بارشهاییمیشود.راستگوهمچنینبااشارهبهکاهش
دو تا پنج درجهای دما ،عنوان کرد :همان طور که پیش
بینی شده بود ،شنبه با وزش بادهای شمالی دما بین دو
تا پنج درجه در نقاط مختلف استان کاهش یافت و با

توجه به اینکه رطوبت نیز کم شد ،کاهش دما بیشتر
محسوس بود .او افزود :به طور مثال برازجان پنجشنبه
در گرمترین ساعات دمایش  ۴۳درجه بود که این
میزان در شنبه به ۳۷.۷رسید.
رئیس گروه پیش بینی و صدور هشدار اداره کل
هواشناسی استان بوشهر بیان کرد :با توجه به اینکه
مدت زمان وزش باد شمالی کوتاه بود و پس از آن
جهت باد جنوبی شد ،کاهش دما ثابت ماند و دیروز
دمادرنقاطمختلف،نزدیکبهدمایشنبهبود.راستگو
همچنین گفت :نقشهها نشان میدهند که فردا و

چهارشنبه) جهت باد شمالی خواهد شد که در این
صورت دما مقداری کاهش مییابد.
هواشناسی استان بوشهر پیش از این اعالم کرده بود که
از یکشنبه چهاردهم تا جمعه نوزدهم مهر ،به تناوب
در برخی ساعات روز افزایش ابر و وقوع ناپایداریهای
همرفتی وجود خواهد داشت که به دنبال آن ،احتمال
رگبار پراکنده باران ،رعدوبرق ،وزش تندباد لحظهای
به همراه گردوخاک و در مناطق مستعد ریزش تگرگ
وجود دارد.
بر اساس پیش بینی صورت گرفته ،میزان بارشهای

موجب آسیب به محیطزیست و همچنین چرخه زندگی
بهویژه زادوولد آبزیان شده است.
محمدامین طالب بابیان اینکه منها آلودگی نفتی اخیر
تأسیسات دریایی و خطوط لول ه نفتی دریایی فالت قاره در
خارگ بود عنوان میکند :باوجوداینکه عملیات پاکسازی
با نظارت محیطزیست در سواحل جزیره خارگ و گناوه
ً
انجام شد اما حتما خسارت وارده را مطالبه خواهیم کرد.
وی بابیان اینکه تنها نشت نفت زندگی آبزیان را تهدید
نمیکند میافزاید :استقرار سکوهای عظیم نفتی و وسایل
حفاری در دریا خود عاملی برای تخریب محیطزیست و
همچنینتغییربافتزیستیآبزیاناست.
وی بیان میکند :متأسفانه بسیاری از تأسیسات دریایی
ازجمله لولههای انتقال در سکوهای نفتی فرسوده هستند
لذا نشت نفت بهکرات حیات آبزیان را تهدید میکند.
وی اظهار میکند :قسمتهای سنگینتر ترکیبات نفتی
تطوالنیدرمحیطزیستمیمانندولذاموجب
برایمد 
از بین رفتن جانداران دریایی ،ورود ترکیبات مختلف نفتی
به دستگاه گوارش این موجودات و درنهایت نابودی آنها
میشود و این مشکل جدا از تخریبها مخربی است
که بر خاک ،آب ،هوا ،پوشش گیاهی و حیوانی و سایر
بخشهای محیطزیست وارد می شود | .قدس آنالین

پاییزی در استان بوشهر کمتر از میانگین بلند مدت
است.
این استان ،در سال آبی گذشته (مهر  ۹۷تا شهریور
 ۳۶۲ ،)۹۸میلیمتر بارندگی داشته در حالی که
میانگین بلندمدت  ۲۶۸میلیمتر بوده و این نشان
دهنده افزایش ۳۵درصدی بارشها نسبت به میانگین
بلندمدت است.پارسال عسلویه با  ۲۱۷میلیمتر
کمترین بارندگی را داشت و تنها شهرستانی بود که
میزان بارندگی آن نسبت به میانگین بلند مدتش کمتر
بود.

شکار در شکار

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت :با
اجرایطرح ۱۰روزهمقابلهباکوخهنشینیهفتمتخلفصیدو
شکاردرایناستاندستگیرشدند.
سید احسان موسوی روز دوشنبه افزود :در اجرای این طرح
با انجام  ۲۷۰نفر روز ماموریت و عملیات بیش از  ۶۰کوخه
کشف و تخریب شد.وی بیان کرد :همچنین در این عملیات
ها  ۸۰رشته تور و طناب صید و صیادی ۱۹ ،بهله دلیجه و ۴۰
قطعه قمری نیز کشف شد که پس از تیمارداری دردامان طبیعت
رهاسازی میشود .فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان
بوشهر یادآورشد:تالشهایگستردهمحیطبانانویگانحفاظت
محیط زیست استان بوشهر در قالب دورههای جدید همچنان با
قدرتوهماهنگیبیشتریبرایروزهایآیندهتداوممییابد.
موسویتاکیدکرد:دراینزمینهازهماستانیهاوبویژهدوستداران
محیطزیستانتظاراستتابامحیطبانانهمکاریومشارکت
داشته و از این طریق در حفاظت از تنوع زیستی استان بوشهر
سهیمشوند.
کوخهنشینیوزندهگیریپرندگانشکاری
کوخهنشینان در استان بوشهر از  ۱۵شهریور همه ساله به مدت
یک ماه همزمان با کوچ پرندگان مهاجر ادوات و ابزارآالت خود
را درمکانی که ازقبل تعیین شده برای کمین و شکار این پرندگان
میگسترانند.دوروشبرایصیدپرندگانشکاریوجودداردیکی
کوخهنشینیکهبهصورتثابتانجاممیشودوروشدیگرسیار
است که صیاد با تجهیزات الزم سوار بر موتورسیکلت با گشت
زنیدردشتهابهشکارمیپردازد.کوخهنشینیکهازدورانباستان
تاکنون در برخی نقاط کشور ایران رواج داشته اکنون به تهدیدی
جدیبرایپرندگاندرحالانقراضدرکشورتبدیلشدهاست.
این روش صید پرندگان اگر چه دردهههای اخیر به دلیل کاهش
پرندگان شکاری کمیاب و رو به انقراض رفتن نسل آنها ،با وضع
قوانینومحدودیتهایزیستمحیطیممنوعشدهامادربرخی
نقاطایرانبویژهاستانبوشهرهمچنانبهصورتغیرمجازوجود
دارد.کوخهکهدراصطالحمحلیدراستانبوشهربهآن«کوخت»
گفته میشود ،گودالی است به عمق بیش از یک متر که در زمین
حفروسقفآنبهصورتقوسیشکلباسوراخهاییبرایدیدن
جلوواطرافپوشاندهمیشود.
درجلوی کوخه سه رشته تورپهن میشود و شخص کوخه نشین
با قرار گرفتن دراین گودال و طعمه قراردادن پرندگانی نظیر کبوتر و
قمریاقدامبهجلبپرندگانشکارینظیرباالبانوبحریکردهو
درنهایتپرندهگرفتاردرتورراصیدمیکنند.
هم اکنون محیط بانان درصورت یافتن کوخت آن را خراب و فرد
کوخه نشین را بازداشت کرده و به مقام قضایی تحویل میدهند
و جزای محکومیت این متخلفان در قانون از  ۱تا  ۶سال حبس
بستهبهنوعوطبقهبندیزیستیجانوارانمتغیرتعیینشدهاست.
باشروعمهاجرتپرندگانشکاریبهمناطقشمالیاستانبوشهر
 ،افرادسودجو وفرصت طلب برای صید ،خرید ،انتقال وفروش
اینپرندگاننظیرباالبان(چرخ)،شاهینوبحریباتطمیع،اغفال
واستخدامافرادبهاهدافخوددستمییابند.
در زمان حاضر ،متخلفان روش های مختلفی را برای صید
پرندگان شکاری در منطقه بکار می گیرند که از جمله آن احداث
کوخت است.گرایش قاچاقچیان به شکار این پرندگان به خاطر
سود کالنی است که با فروختن آن به دالالن و سپس به شیوخ
ثروتمندکشورهایهمسایهخلیجفارسبهجیبمیزنند.
شیوخعربباآموزشاینپرندگانازآنانبرایشکار،بویژهشکار
هوبرهاستفادهمیکنند.شکاراینپرندگانکهتهدیدیجدیبرای
انقراض و نابودی این گونه پرندگان کمیاب و باارزش بوده ،زنگ
خطر و هشداری برای مسووالن و دوستداران محیط زیست
و طبیعت است.روش دیگر زندهگیری پرندگان شکاری که به
صورت سیار اجرا میشود صیاد تور مخصوصی (شبچه) را به
عنوانتلهپشتکبوتربستهوبایکطنابکهازیکطرفهمراهبا
یک وزنه به پای کبوترمتصل است ،بسته میشود و از طرف دیگر
دردست صیاد قرار میگیرد و شکارچی سوار بر موتورسیکلت
دردشت ها به گشت زنی میپردازد.دراین روش صیاد به محض
دیدن پرنده شکاری کبوتر را رها میکند و پرنده شکاری با دیدن
طعمه به طرف آن حمله ور میشود که در این حین پای پرنده در
تورپشتکبوترگیرکردهوبهدامصیادمیافتد.
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