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رشته های دانشگاه آزاد 
اسالمی هرمزگان متناسب با 
ظرفیت های استان است

راهی به جز قطع زنجیره فقر 
نداریم

 کثیراالنتشار

توانمندی زنان در عرصه های ورزشی:

بلندترین قله های ایران در تسخیر بانوی بستکیبلندترین قله های ایران در تسخیر بانوی بستکی
مدیر کل کمیته امداد استان هرمزگان:

 مرتضی سلیمانی

با  هرمزگان  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
بیان اینکه زنجیره فقر باید قطع شود گفت: راهی جز 
این نداریم که فرزندان ما صاحب کرسی های برتر در 

دانشگاه ها شوند.
تراهی  جلیل  اندیشه،  دریای  روزنامه  گزارش  به 
امام خمینی)ره( هرمزگان در  امداد  مدیرکل کمیته 
نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: از بین جامعه 
هدف ما ۲ نفر پزشکی و ۹۰ نفر  دانشگاه فرهنگی  
قبول شدند و  این استعداد ها ما را ترغیب و مصمم 
کرد تا جشن عاطفه ها را با حضور حداکثری مردم 
در  هرمزگان  استان  مردم  گفت:  وی  دهیم.  انجام 
 ۴۳ ما   و  دارند  مشارکت  نیک  های  عرصه  تمامی 
هزار دانش آموز در استان تحت پوشش داریم و  تمام 

امکاناتمان را برای کمک به آنها بسیج کردیم.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( هرمزگان افزود 
: ۴۷۰ پایگاه  برای برگزاری جشن عاطفه های  ۱۴۰۱ 

تدارک دیده شده است.
تراهی اظهار داشت : از ظرفیت مردم در قالب مراکز 
نیکوکاری استفاده می شود که این امر باعث تامین 
اقالم مورد نیاز خواهد بود و برنامه ما این است که 

عالوه بر توسعه نیکوکاری ایثار و انفاق مردم عزیز رو 
دغدغه مند تر کنیم .

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( هرمزگان گفت: 
با اعتبارات دولتی بسته معیشتی تهیه نمی کنیم بلکه 

کمک های مردم و اعتبارات دولتی را  به صورت اثر 
بخش در راستای بسته ها ،نیازمندی های تحصیلی 
و توانمند سازی اقتصادی جامعه هدف استفاده می 

کنیم.
تراهی افزود:  ۲۰۰ هزار پاکت کمک  تحصیلی جشن 
شور عاطفه ها در بین مدارس هم زمان تحویل داده 
می شود . وی گفت : با هدف ایجاد عزت نفس اطالعات 
دانش آموزان نیازمند بدون مراجعه حضوری به صورت 

انالین ثبت می شود  و تاکنون ۴۳ هزار دانش اموز جز 
جامعه هدف هستند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( هرمزگان افزود: 
دانشگاه های مختلف  در  دانشجو  نفر  پنصد  هزار   ۴
استان  )ره(  امام خمینی  امداد  تحت پوشش کمیته 

هستند.
تراهی با بیان اینکه هفته اول مهره ماه رویداد علمی با 
حضور ۲۰۰ نفر در شهرستان میناب برگزار می شود 
اذعان داشت: پانسیون مطالعاتی  برای اولین بار در 
استان اجرا خواهد شد که در این زمینه در رتبه دوم 

کشور قرار داریم.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( هرمزگان بیان  
داشت :مردم نیکوکار استان در کمک به ایتام حضور 
پر رنگی دارند و در پنج ماه امسال ۶۰ میلیارد تومن 
به فرزندان معنوی خود کمک کرد اه اند  که این عدد  

در سال گذشته ۲۹ میلیارد تومن بوده است.
تراهی اضافه کرد : حضور بنگاه های اقتصادی و صنایع 
بی  ایتام  به  در کمک  پاالیشگاه  و  فوالد  بویژه  غرب 
نظیر است. وی گفت : فوالد هرمزگان  ۱۰ هزار نفر 
رو  با همکاری کمیته تحت پوشش قرار داده که این 
تعداد در هفته های آینده به ۲۰ هزار نفر خواهد رسید 

و فوالد بزرگترین حامی کودکان کشور می شود.

راهی به جز قطع زنجیره فقر نداریم

رژه  برگزاری  و  مقدس  دفاع  هفته  آغاز  با  هم زمان 
استان  ساحلی  بلوار  در  مسلح  نیروهای  موتوری 
هرمزگان، خدمات دریایی در بندر شهید حقانی فردا 
از ساعت  و  رژه  پایان  از  پس  ۳۱ شهریور  پنج شنبه 

۱۱صبح انجام خواهد شد. 
شهریور   ۳۱ با  زمان  هم   اندیشه،  دریای  گزارش  به 

و آغاز هفته دفاع مقدس و با توجه به برگزاری رژه 
و  بندرعباس  شهر  ساحلی  بلوار  در  مسلح  نیروهای 
حضور ناوگان مسافری در این رژه و همچنین انسداد 
مسیرهای منتهی به بندر شهید حقانی، ارائه خدمات 
با  مسافری  پایانه  این  در  گردشگران  و  مسافران  به 
از  مراسم  اجرای  پایان  از  و پس  تاخیر چند ساعته 

ساعت ۱۱ صبح انجام خواهد شد. 
براساس این گزارش، مسافرانی که بنا به ضرورت در 
دارند  را  به جزیره قشم  یاد شده قصد سفر  ساعات 
عزیمت  جزیره  این  به  پل  بندر  طریق  از  می توانند 

کنند.
 VTSدریایی ترافیک  کنترل  مرکز  اعالم  بر  بنا 
نیز  تجاری  شناورهای  آمد  و  رفت  هرمزگان  استان 
تا  از ساعت ۶ صبح  در محدوده دریایی اجرای رژه 
۱۱ ظهر ۳۱ شهریورماه با محدودیت انجام می شود.

محدودیت تردد شناورهای مسافری و تجاری در هرمزگان همزمان با 3۱ شهریور
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خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
نیکوکار  مردم  داشت:  بیان   هرمزگان 
استان در کمک به ایتام حضور پر رنگی 
میلیارد  امسال ۶۰  ماه  پنج  در  و  دارند 
تومن به فرزندان معنوی خود کمک کرد 
اه اند  که این عدد  در سال گذشته ۲۹ 

میلیارد تومن بوده است.
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فرمانده مرزبانی استان هرمزگان از کشف کشف ماینرهای غیرمجاز در آب های بندرعباس خبرداد. به گزارش دریای اندیشه، سردار حسین دهکی در تشریح 
این خبر، اظهار کرد: مرزبانان با اشراف اطالعاتی مبنی بر قاچاق دستگاه ارز دیجیتال در آب های بندرعباس، بالفاصله شناسایی محل و بررسی موضوع را 
در دستور کار خود قرار دادند. وی افزود: پس از شناسایی منطقه آلوده، ماموران به محل مورد نظر اعزام و پس از توقیف یک شناور در بازرسی از آن ۸۵ 

دستگاه ماینر غیرمجاز را کشف کردند.

کشف ماینرهای غیرمجاز 
در آب های بندرعباس

پنج شنبه 31 شهریورماه 1401                            25صفر1444
22سپتامبر2022                                                    شماره 1573

خبــر

گردهمایی کشاورزان کهورستان 
شهرستان بندرخمیر 

زامیران مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خمیر در این 
جلسه به بیان مشکالت کشاورزان منطقه کهورستان 
پروانه  خواست  کهورستانی  کشاورزان  از  و  پرداخت 
صنفی خود را تمدید کنند و اتاق اصناف در شهرستان 

خمیر دایر باشد.
شهرستان  از  اندیشه  دریای  خبرنگار  گزارش  به 
کشاورزی  صنف  رئیس  نایب  علوی  بندرخمیر؛ 
همه  در  کهورستان  کشاورزان  خمیر:  شهرستان 
مطالبات خود  پیگیری  در  فعال  باید حضور  شرایط 

داشته باشند.
در  مسئوالن  حضور  با  جلسه  چند  افزود:  علوی 
است  نشده  استقبال  ولی  شده  برگزار  کهورستان 
انتظار داریم از این پس استقبال خوبی صورت گیرد.

شهابی رئیس جهاد کشاورزی کهورستان گفت: از این 
به بعد سوخت و کودهای حمایتی به کسانی تعلق می 

گیرد که پروانه صنفی داشته باشند.
فعالیت  پروانه  صدور  در  سهولت  برای  کشاورزان 
کشاورزی  جهاد  مرکز  به  را  خود  مدارک  کشاورزان 

کهورستان تحویل دهند.
منصوری مسؤل بسیج مهندسین کشاورزی بیان کرد: 
الگوی سطح زیر کشت باید مد نظر قرار گیرد و از 
پیگیری های مشکالت کشاورزان کهورستان در سال 

زراعی جاری خبر داد.

مأمور وظیفه شناس کیف دستی حامل 
۱۰۰ میلیون تومان را تحویل صاحبش 

داد

وظیفه  مأمور  دو  گفت:  هرمزگان  انتظامی  فرمانده 
شناس در شهرستان قشم حین مأموریت یک کیف 
و  طال  سکه،  تومان  میلیون   ۱۰۰ حاوی  زنانه  دستی 

جواهرات را به صاحب آن تحویل دادند.
پاسگاه  گشتی  واحد  افزود:  جعفری  غالمرضا  سردار 
انتظامی الفت با سرنشینی سرپرست پاسگاه ستوان 
علی  یکم  گروهبان  و  محمودی  سیدهادی  یکم 
دلشادفر حین گشتزنی در یکی از خیابان های الفت 
اسکله  به  منتهی  کنار خیابان  در  را  زنانه  این کیف 

پیدا کردند.
کیف مشخص  داخل  بررسی  از  پس  کرد:  بیان  وی 
شد کیف دستی حاوی مقادیری طال و سکه شامل 
گردنبند، دستبند، گوشواره، ۴ عدد سکه تمام بهار و 
یکدستگاه گوشی موبایل به ارزش ۱۰۰میلیون تومان 
طریق  از  شناس  وظیفه  مأموران  بالفاصله  که  است 
یکی از شماره هایی که درون کیف بود صاحب آن را 
حین سوارشدن لندیگراف و خروج از الفت شناسایی 

کردند.
مالباخته  دعوت  با  کرد:  خاطرنشان  جعفری  سردار 
به مقر انتظامی کلیه اموال با احراز هویت و دریافت 
فاکتور خرید طال و جواهرات به صاحب آن تحویل 
صاحب  خوشحالی  موجب  پلیس  اقدام  این  که  شد 

کیف شد.

۲۱۵ نفر از اتباع بیگانه غیر مجاز از 
قشم طرد شدند

شناسایی،  از  قشم  شهرستان  انتظامی  سرپرست 
دستگیری و طرد ۲۱۵ نفر از اتباع بیگانه غیر مجاز از 

این شهرستان خبر داد.
به گزارش دریای اندیشه، سرهنگ عبدالرحیم دهقان 
با  قشم  شهرستان  انتظامی  ماموران  داشت:  اظهار 
تالش بی وفقه و شبانه روزی خود ضمن صیانت از 
امنیت پایدار در این شهرستان موفق به شناسایی و 

طرد این تعداد از اتباع خارجی غیر مجاز  شدند.
غیر  خارجی  اتباع  آوری  جمع  طرح  داد:  ادامه  وی 
دادستان  قطعی  دستور  با  شهرستان  این  در  مجاز  
عمومی و انقالب شهرستان قشم مبنی بر شناسایی، 
دستگیری و اخراج اتباع بیگانه غیر مجاز با همراهی 
با مرجع قضایی و فرمانداری در سطح  و هماهنگی 
قرار  پلیس  کار  در دستور  قشم  و جزیره  شهرستان 

گرفته و همچنان ادامه دارد.
سرپرست انتظامی شهرستان قشم اضافه کرد: اتباع 
غیر مجاز در جزیره قشم میهمانانی نا خوانده هستند 
که باید بدون اغماض ساماندهی و مهاجرین غیر مجاز 

و مشکل ساز آنان با قید فوریت طرد شوند.
انقالب  و  عمومی  دادستان  مجد  مهدوی  امید 
شهریور  پنجم  و  بیست  جمعه  روز  قشم  شهرستان 
اتباع  اخراج  و  دستگیری  شناسایی،  دستور   ۱۴۰۱
بیگانه غیر مجاز در سطح جزیره قشم را صادر کرده 

بود.
اطالعات  هرگونه  که  بود  خواسته  قشموندان  از  وی 
اتباع  اشتغال  و  اقامت  قاچاق،  خصوص  در  اخبار  و 

خارجی غیر مجاز را اطالع دهند.
جزیره قشم با وسعت یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع 
از تنگه هرمز به موازات ساحل جنوبی ایران به طول 
۱۳۵ کیلومتر و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر داز توابع 

هرمزگان است و ۳۰۰ کیلومتر خط ساحلی دارد.

خبـر

زمان ورود هواپیمای فالیت ِچک به 

فرودگاه بندرعباس مشخص شد

ورود  زمان  گفت:  هرمزگان  فرودگاه های  مدیرکل 
تقرب  سامانه  راه اندازی  برای  چک  فالیت  هواپیمای 

پرواز )ILS( در دهه آخر مهرماه تعیین شد.
این  در  دلفاردی  اندیشه، جمشید  دریای  گزارش  به 
ضریب  سامانه  این  راه اندازی  داشت:  اظهار  خصوص 
ایمنی پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه بین المللی 

بندرعباس را افزایش می دهد.
از  یکی  عنوان  به  اکنون  فرودگاه  این  داد:  ادامه  وی 
و  فرودگاه ها  شرکت  چک  فالیت  پرواز  اولویت های 
ناوبری هوایی ایران بوده و مراحل آماده سازی مقدمات 

انجام این پرواز درحال انجام است.
راه اندازی نشدن این سامانه باوجود گذشت حدود ۹۰ 
روز از انتشار خبر نصب آن توسط مدیرکل تجهیزات 
و سامانه های فرودگاهی شرکت فرودگاه های کشور 
در  جاری  شهریور   ۲۲ روز  پروازهای  شد  موجب 
فرودگاه بین المللی بندرعباس به علت شرایط کاهش 

دید افقی با تأخیر انجام شود.
و  مدیره  هیات  رییس  و  وزیر  معاون  پرواز  حتی 
ایران  هوایی  ناوبری  و  فرودگاه ها  شرکت  مدیرعامل 
هرمزگان  فرودگاه های  مدیرکل  معارفه  آیین  برای 
به  شهر  این  فرودگاه  در  تاخیر  با  هم  بندرعباس  به 
زمین نشست. تاخیرهای آن روز حتی گالیه معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان را به 
دنبال داشت، وی خواستار تجهیز فرودگاه بین المللی 

شهدای پرواز ۶۵۵ بندرعباس شد.
احسان کامرانی تصریح کرد: آرزو داریم در حوزه های 
مرتبط با فرودگاه ها مانند ils اقدامات اساسی انجام و 

تجهیزات این فرودگاه مهم بیشتر شود.

بازگشایی شش کیلومتر از جاده 

روستایی کهورستان به شینگو

روستایی  راه  احداث  محل  از  خمیر  مرکزی  بخشدار 
آن  دسترسی  مسیر  شدن  کوتاه  از  و  بازدید  شینگو 

خبر داد.
شهرستان  از  اندیشه  دریای  خبرنگار  گزارش  به 
بندرخمیر؛ محسنی بخشدار مرکزی در بازدید از این 
محور با بیان اینکه شینگو یکی از روستاهای محروم 
دسترسی  هدف  با  کرد:  تصریح  است،  بخش  این 
از  کیلومتر   ۱۴ بخش،  مرکز  به  شینگو  اهالی  آسان 
این جاده با اعتباری بالغ بر سه هزار و ۴۰۰ میلیارد 
ریال با حمایت فرماندار خمیر در شورای برنامه ریزی 
مبلغ  این  هم  استان  در  و  شده  مصوب  شهرستان 
شش  تاکنون  افزود:  وی  است.  شده  داده  تخصیص 
به  نزدیک  و  شده  بازگشایی  محور  این  از  کیلومتر 
بخشدار  گفته  به  است.  مانده  باقی  دیگر  کیلومتر   ۸
مرکزی خمیر، حدود ۲.۵ کیلومتر از این محور از دره 
و صخره می گذرد که بازگشایی آن مسیر دسترسی 
شینگو و حتی برخی روستاهای بستک را نیز کاهش 
می دهد. محسنی افزود: این جاده حد فاصل محله 

خورکناری کهورستان تا شینگو می باشد.
خمیر،  راهداری  رئیس  بازدید  این  در  است،  گفتنی 
دهیار کهورستان و کارشناسان منابع طبیعی ورئیس 

شورای شینگو نیز حضور داشتند.

فرمانده سپاه ناحیه کیش  از برگزاری 
۴۰ برنامه  همزمان با هفته دفاع 

مقدس خبر داد 

به گزارش خبرنگار دریای اندیشه از بندرلنگه،  فرمانده 
سپاه ناحیه کیش گفت: به مناسبت چهل و دومین 
و  فرهنگی  برنامه   ۴۰ مقدس  دفاع  هفته  سالگرد 
، سرهنگ  برگزار می شود.  این جزیره  اجتماعی در 
محمد میرزاده  در نشست خبری بیان اینکه  برنامه 
های دفاع مقدس :  در سال جاری همزمان با سراسر 
برگزار  آموزان  دانش  و  عموم  ویژه  شعار  با ۲  کشور 
می شود که شامل ما مقاوم هستیم ویژه عام و نسل 

امیدوار ویژه دانش آموزان است.
وی اضافه کرد: برنامه های دفاع مقدس با همکاری 
دستگاه ها و نهادهای مستقر در جزیره کیش با هدف 
همفکری و هم افزایی  تدوین شده است که ۱۵ مورد 
به صورت عمومی و ۲۵ مورد به صورت تخصصی در 

پایگاه ها و مساجد برگزار می شود.
میرزاده یادآور شد: دیدار جامعه ایثارگران و مسووالن 
با خانواده شهدا، امام جمعه جزیره کیش و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد،و عطر افشانی و غبار روبی مزار 
شهداه، همایش پاسداشت نیروهای مسلح و تجلیل از 
جانبازان و ایثارگران، نواختن زنگ مهر و مقاومت از 
جمله رویدادهای برنامه ریزی شده برای گرامیداشت 

هفته دفاع مقدس در این جزیره است.
وی اضافه کرد: مسابقه کتاب و کتابخوانی با موضوع 
دفاع مقدس ویژه کودکان و نوجوانان، محفل انس با 
قرآن کریم، آیین بزرگداشت عملیات شکست حصر 
آبادان، گرامیداشت سالروز شهیدان فالحی، فکوری، 
بسته   ۸۰۰ توزیع  و  آرا  جهان  و  کالهدوز  نامجو، 
در  شده  دیده  تدارک  های  برنامه  دیگر  از  معیشتی 

این هفته است.

 استاندار هرمزگان:

 زینب شکوه 

سردار ساالری گفت: بیش از ۶۰۰ برنامه فرهنگی، نظامی، عمرانی و ... ویژه 
هفته دفاع مقدس در سراسر رده های سپاه و بسیج پیش بینی شده است.

سپاه  فرمانده  ساالری  اباذر  سردار  اندیشه؛  دریای  خبرنگار  گزارش  به 
امام سجاد علیه السالم در نشست خبری هفته دفاع مقدس اظهار کرد: 
یک  صرفاً  ما  مقدس  دفاع  سال  هشت  رهبری؛  معظم  مقام  فرموده  به 
امتداد زمانی و فقط یک برهه زمانی نیست؛ گنجینه عظیمی است که 
تا مدت های طوالنی ملت ما می تواند از آن استفاده کند، آن را استخراج، 

مصرف و سرمایه گذاری کند.
وی در ادامه، دفاع مقدس را مظهر حماسه، معنویت، دینداری و استقامت 
مردم ایران دانست و افزود: این هفته مظهر ایثار و از خود گذشتگی، تدبیر 

و حکمت و آرمان خواهی است، 
فرمانده سپاه امام سجاد علیه السالم استان هرمزگان همچنین از دفاع 
مقدس بعنوان دانشگاه انسان ساز یاد و تصریح کرد: رژیم منحوس بعثی به 
زعم باطل خودش ، با هدف تمام کردن کار ملت و کشور ایران ظرف مدت 
یک هفته، وارد جنگ با ایران اسالمی شد در حالی بیش از ۳۰ روز پشت 
مرزهای ایران ماند و با مقاومت نیروهای مردمی و جمع قلیلی از نیروهای 

محلی نظامی آن منطقه و مرزها مواجه شد.
سردار ساالری ادامه داد: دشمنی که آمده بود تا یک هفته ای ، ملت ایران 
را به زانو در بیاورد ، هشت سال پشت مرزهای این کشور ایستاد و جوانان 
غیور از جان گذشته این مرز و بوم توانستند در این مدت هشت سال ژ 
دشمن را به عقب برانند و آن را تهدید کنند به گونه ای که فرصت خطای 

دیگری به دشمن ندادند.
فرمانده سپاه امام سجاد علیه السالم استان هرمزگان با بیان اینکه بیش از 
۲۳ هزار شهید واالمقام تقدیم به نظام مقدس جمهوری اسالمی و میهن 
شده است، ابراز داشت: آسایش و آرامش کنونی کشور ، مدیون خون پاک 

همین شهدای گرانقدر هستیم.
وی با بیان اینکه بیش از ۶۰۰ برنامه فرهنگی، نظامی، عمرانی و ... ویژه 
بینی شده  پیش  بسیج  و  رده های سپاه  در سراسر  مقدس  دفاع  هفته 
است، تصریح کرد: رویکرد برنامه های این هفته ، با محورهای مختلفی 
اعم از حماسه آفرینی و مجاهدت رزمندگان و شهدای واالمقام هفته دفاع 
مقدس، ترسیم سازی جنایت های رژیم بعثی و زورگویان و حامیان این 
رژیم منحوس ، شکوفایی ، خالقیت و ابتکار مردم ، جوانان و نوجوانان ایران 
اسالمی در پاسداشت انقالب اسالمی خصوصا دستاوردهای نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و الگوسازی و قهرمان 

پروری از الگوهای واقعی نظام مقدس است.
سردار ساالری گفت: با توجه به تقارن هفته دفاع مقدس با دهه آخر صفر 
و سالروز رحلت نبی مکرم اسالم)ص( و شهادت امام حسن مجتبی علیه 

السالم و شهادت امام علی بن موسی الرضاعلیه السالم ، رویکرد برنامه های 
این هفته متناسب با شرایط دهه آخر ماه صفر برنامه ریزی شده است.

فرمانده سپاه امام سجاد علیه السالم استان هرمزگان با روزشمار برنامه های 
هفته دفاع مقدس اشاره و اذعان داشت: نخستین روز از هفته دفاع مقدس 

با عنوان پیشکسوتان دفاع مقدس نامگذاری شده است. در این روز، که 
آغازگر هفته دفاع مقدس است رژه ملی دریایی و زمینی نیروهای مسلح 
برگزار خواهد شد ، البته این رژه در سطح ملی در دو نقطه از کشور در 
تهران با حضور رئیس جمهور و در بندرعباس نیز با حضور شخصیت های 

ملی برگزار می شود.
وی ادامه داد: از آنجایی که روز پنجشنبه روز پاسداشت شهدای واالمقام 
است، در اولین روز از هفته دفاع مقدس ، مراسم غبارروبی و عطر افشانی 

قبور مطهر شهدا با حضور مسووالن ، مردم و خانواده های شهدا در سراسر 
استان برگزار خواهد شد. همچنین در این روز با جانبازان و ایثارگران نیز 

دیدار انجام می شود.
ساالری در ادامه از برپایی نمایشگاه بخشی از دستاوردهای دفاعی و نظامی 
نیروهای مسلح در ساحل بندرعباس خبر داد و گفت: بازسازی عملیات 
والفجر ۸ در ساحل صدف بندرعباس، حضور راویان دفاع مقدس در مراکز 
آموزشی با هدف تبیین دستاوردهای ۸ سال دفاع مقدس، توزیع ۵ هزار 
بسته لوازم تحریر در بین محصالن و دانش آموزان کم برخوردار از جمله 

این برنامه های شاخص است.
فرمانده سپاه امام سجاد علیه السالم هرمزگان ابراز داشت: در بیست و 
هفتمین نهضت مواسات، بیش از ۳۰ هزار بیسته معیشتی میان محرومان 
توزیع خواهد شد. همچنین توزیع بیش از ۲۸سری جهیزیه به نوعروسان 
به مناسبت هفته دفاع مقدس و با هدف ترویج فرهنگ ازدواج آسان نیز از 

دیگر برنامه های این هفته در هرمزگان خواهد بود.
وی سپس از افتتاح پروژه های عمرانی و منازل محرومین و پروژه های آب 
رسانی به عنوان دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس در هرمزگان نام برد که 

در این هفته اجرا خواهد شد.
فرمانده سپاه امام سجاد )ع( هرمزگان اضافه کرد: برگزاری مسابقات بومی 
و محلی در قرار گاه  تحول محالت و نشست های صمیمی فرماندهان با 
جوانان و تمام رده های مختلف و آذین بندی و فضا سازی مجموعه های 
و  ایثارگران  شهدا،  خانواده  از  سرکشی  و  دیدار  همچنین  و  فرهنگی 
رزمندگان و برگزاری برنامه های ورزشی و نظامی در هفته دفاع مقدس 

اجرا می شود.

فرمانده سپاه امام سجاد ع هرمزگان خبر داد؛

هرمزگان با اجرای بیش از ۶00 برنامه به استقبال هفته دفاع مقدس می رود

محصوالت کشاورزی هرمزگان به قطر صادر می شود 

فرمانده انتظامی میناب خبر داد:

صدور مجوز راه اندازی آموزشگاه رانندگی پایه 
یک در میناب

فرمانده  قاسمی  عباس  سرهنگ 
انتظامی شهرستان میناب از صدور 
مجوز راه اندازی آموزشگاه رانندگی 

پایه یک در میناب خبر داد. 
به گزارش خبرنگار دریای اندیشه از 
میناب، وی گفت: یکی از مهمترین 
دغدغه های مردم شهرستان میناب 
یک  پایه  رانندگی  آموزشگاه  نبود 

بود که با پیگیری های صورت گرفته این امر تحقق یافت 
سرهنگ عباس قاسمی تصریح کرد: افرادی که شرایط اخد مجوز این 
استان  راهور  پلیس  به  توانند جهت صدور آن  دارند می  را  آموزشگاه 

هرمزگان مراجعه نمایند.
در اختیار داشتن  فرمانده انتظامی شهرستان میناب با اشاره به  شرایط 
متر  حداقل ۸۵۰۰  متراژ  به  مسکونی  مناطق  از  خارج  مناسب  محل 
مربع جهت ساخت تپه و محوطه آموزشی ،۱۵۰ متر ساختمان اداری ) 
ساختمان اداری می تواند در مناطق شهری و خارج از محوطه آموزش 
باشد(،اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت برای 
افراد ذکور،تصویر تایید شده آخرین مدرک تحصیلی،ارائه اصل و کپي 
کارت جانبازي کامپیوتري معتبر و معرفي نامه از بنیاد جانبازان براي 
جانبازان و ایثارگران،ارائه معرفي نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران 
براي خانواده معظم شهدا و ایثارگران،تصویر سند مالکیت ) در صورت 
داشتن ملک با شرایط فوق(،تصویر تایید شده آخرین مدرک تخصصي 
ارائه  افراد حقوقي  فراجا،جهت  و  راهور  بازنشستگان  براي  مدیریتي  و 
اساسنامه شرکت تعاوني و آگهي روزنامه رسمي تاسیس شرکت تعاوني 
با موضوع فعالیت آموزش رانندگي پایه یکم و رائه صورتجلسه اعضاي 
ماه  نیز پنجم مهر  تاریخ مراجعه  پایان گفت؛آخرین  هیئت مدیره در 

سال جاری می باشد.

استان  السالم  علیه  سجاد  امام  سپاه  فرمانده 
شهید  هزار   ۲۳ از  بیش  اینکه  بیان  با  هرمزگان 
واالمقام تقدیم به نظام مقدس جمهوری اسالمی و 
آرامش  و  آسایش  ابراز داشت:  است،  میهن شده 
شهدای  همین  پاک  خون  مدیون   ، کشور  کنونی 
 ۶۰۰ از  بیش  اینکه  بیان  با  هستیم.وی  گرانقدر 
برنامه فرهنگی، نظامی، عمرانی و ... ویژه هفته دفاع 
مقدس در سراسر رده های سپاه و بسیج پیش بینی 

شده است،

عوارض  کاهش  لزوم  بر  تاکید  با  هرمزگان  استاندار   
گفت:  هرمزگان  در  کشاورزی  محصوالت  صادرات 
محصوالت کشاورزی هرمزگان به قطر صادر می شود.

به گزارش دریای اندیشه، مهدی دوستی در شورای 

گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان 
با دستورکار توسعه صادرات غیرنفتی و مانع زدایی در 
این حوزه برگزار شد، اظهار داشت: ما با خام فروشی 
صادرات  برای  نباید  مسئله  این  اما  هستیم،  مخالف 
محصوالت معدنی  که بسیار مازاد بر نیاز داریم مشکل 
ایجاد کند، به عنوان مثال گچ به میزان قابل توجهی 
در کشور وجود دارد و مانع تراشی در برابر صادرات آن 
فقط بازار ما را به دست رقبا به ویژه عمانی ها که در 

این زمینه فعال هستند، می دهد.
استاندار هرمزگان با اشاره به زمان بر بودن آزمایشات 
هزینه های  تحمیل  و  معدنی  مواد  ماهیت  تعیین 

موضوع  این  قطعا  افزود:  صادرکنندگان،  بر  دموراژ 
را با هدف تسهیل صادرات غیرنفتی از سوی وزارت 
صمت پیگیری خواهیم کرد تا فرآیند تعیین ماهیت 
مواد معدنی چابک تر شود و محصوالتی که شناسایی 
پروسه  وارد  است  انجام  قابل  آزمایش  بدون  آن ها 

آزمایشگاهی نشود.
نماینده عالی دولت در استان تاکید  کرد: در صادرات 
برخی از کاالهای بومی مشکل ارزش گذاری گمرکی 
شناخت  است  ممکن  که  وجوددارد  استان  از  خارج 
الزم  و  باشند  نداشته  ما  بومی  محصوالت  از  دقیقی 
است از طریق گمرک مراتب انجام این امر در داخل 

استان انجام شود.
صادرات  عوارض  افزایش  به  اشاره  با  دوستی   
اصالح  بر  تاکید  با  گوجه فرنگی  چون  محصوالتی 
بحث  در  اینکه  به  توجه  با  گفت:  کشت،  الگوی 
کشورهای  با  کشاورزی  محصوالت  برخی  صادرات 
منطقه رقابت داریم، برای حمایت از کشاورران استان 
و حفظ بازارهای هدف باید مکاتباتی با وزارت جهاد 
کشاورزی داشته  باشیم که عوارض صادرات برخی از 
محصوالت کشاورزی کاهش پیدا کند چرا که بازنده 
اصلی این موضوع در محصول گوجه فرنگی هرمزگان 

و جنوب کرمان است.

به دلیل شرایط جغرافیایی؛

 ۶۰ به  آبرسانی  کرد  اعالم  هرمزگان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
پروژه های  انجام  در  آبفا  و  نرسیده  پایان  به  هنوز  بشاگرد  روستای 

آبرسانی از همکاری دستگاهها استقبال می کند.
به  هنوز  بشاگرد  روستای  به ۶۰  آبرسانی  اندیشه،  دریای  گزارش  به 
پایان نرسیده  و شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان وظیفه اصلی 
آبرسانی در شهرها و روستاها بر عهده این شرکت را بر عهده داشته و 
با توجه به شرایط جغرافیایی، پراکندگی جمعیت و محرومیت استان 
هرمزگان برخی از نهادها در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی 
خود در برخی پروژه ها بویژه در شهرستان بشاگرد درصدی از بودجه 
تسریع در  آبفا جهت  اختصاص می دهند که  آبرسانی  برای  را  خود 

تکمیل پروژه ها از این مشارکت ها و همکاری ها استقبال می کند.
اعتبار ویژه و  به دلیل شرایط جغرافیایی آن،  نیز  شهرستان بشاگرد 
باالیی برای آبرسانی می طلبد. عالوه بر این پراکندگی و کوهستانی 
داده  افزایش  را  بشاگرد  در  ها  پروژه  اجرای  زمان  نیز  روستاها  بودن 
بشاگرد  شهرستان  بر  حاکم  جغرافیایی  شرایط  به  توجه  با  است. 
برخی نهادها از جمله بنیاد برکت برای تسریع در اجرای پروژه ها و 
محرومیت زدایی، بودجه های مسئولیت های اجتماعی خود را صرف 
پروژه های آبرسانی می کنند که درصد کمی از مجموع اعتبارات مورد 

نیاز پروژه هاست.
آبی  نیازهای  تامین  با هدف  دولت  است که  نیز الزم  نکته  این  ذکر 
استان هرمزگان ساالنه بودجه هایی را برای اجرای پروژه های آبرسانی 
اختصاص می دهد که در این راستا دولت سیزدهم و استاندار پرتالش 
هرمزگان نگاه ویژه ای به بخش آبرسانی دارد که در اولین سال دولت 
تومان  ۱۲۹۰میلیارد  مبلغ  مجموع  با  اعتبارات  درصد   7۴ سیزدهم 
تخصیص داده شد که ۱۵.۶ درصد از این اعتبارات به بشاگرد اختصاص 

داده شد.
یکی از طرح های مهم آبرسانی دولت در شهرستان بشاگرد آبرسانی 
به ۶۰ روستای مسیر خط انتقال سهران تا گوهران بشاگرد است. در 
انتقال، ۶ هزار و ۹7۰ مترمکعب  اجرای این طرح 7۳ کیلومتر خط 

مخزن،۲ باب ایستگاه پمپاژ با اعتباری بالغ بر ۱۹۰ میلیارد تومان اجرا 
شده است و برای تکمیل آن اعتباری بالغ بر 7۳۶ میلیارد تومان نیاز 
است؛ با این اقدامات تاکنون یک شهر و ۱۳ روستا از خط انتقال یاد 
شده به آب شرب پایدار دست یافته اند. برای اجرای این طرح، اعتبار 
مورد نیاز آن از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری، اعتبارات ملی، 
استانی و مجتمع های روستایی پیش بینی شده که بنیاد برکت مبلغ 
که ۳  کرده  پرداخت  این طرح  برای  تومان  میلیون  میلیارد 7۰۰   ۵

درصد از مجموع اعتبارات است.
همچنین در افق این پروژه جمعیتی بالغ بر ۱۵ هزار نفر در ۶۰ روستا 
و یک شهر مسیر یاد شده به آب شرب پایدار دست خواهند یافت که 
تاکنون جمعیتی بالغ بر ۹ هزار نفر از محل خط انتقال سد سهران 
به گوهران تامین آب شده اند. عالوه بر این، نیازهای آبی روستاهای 
بشاگرد از سایر منابع در حال تامین و اقداماتی در راستای افزایش بهره 
مندی مردم این مناطق در دستور کار آب و فاضالب هرمزگان است.

در حال حاضر دو منبع ویژه تامین آب برای بشاگرد پیش بینی شده 
است که روستاهای آن از طریق خط انتقال سد جگین به سردشت و 

سد سهران به گوهران تامین آب می شوند.
از سوی دیگر شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان برای تامین نیاز 
آبی روستای کوه حیدر بشاگرد نیز اقدامات الزم را در دستور کار خود 
قرار داده است. برای بهره مندی این روستا از آب شرب ۳۲ کیلومتر 
حال  در  اول  فاز  در  آن  کیلومتر   ۱۶ که  شود  اجرا  باید  انتقال  خط 
اجراست و عملیات خاکبرداری آن انجام شده است که برای تکمیل 
پروژه در فاز دوم نیاز است ۱7 کیلومتر دیگر خط انتقال از ایستگاه 
پمپاژ علی آباد بروی خط جگین - سردشت اجرا شود. با این اقدام، 
جمعیتی بالغ بر۹۸۰ نفر از محل ابرسانی جگین - بشاگرد بهره مند 

خواهند شد.
مجموع هزینه اجرای این طرح ۹۰ میلیارد تومان است که تفاهم شده، 
امام خمینی)ره( ۱۰ میلیارد تومان آن  ستاد اجرایی فرمان حضرت 

معادل ۱۱ درصد در اجرای این پروژه مشارکت نماید.

 آبرسانی به ۶0 روستای بشاگرد در حال انجام است
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یک میلیون مسافر و 
گردشگر در بنادر شرق 
3هرمزگان جابجا شدند 

 ردیا هب سبک شعر
گزینش اشعار: یعقوب سهوزاده / کارشناس ادبیات 

همکاری والدین و دبیران برای 
کنترل شیوع کرونا در دوران مدرسه 

ضروری است

به  توجه  با  گفت:  کیش  توسعه سالمت  مرکز  رییس 
کالس ها،  حضوری  برگزاری  برای  مدارس  آمادگی 
همکاری والدین و دبیران برای کنترل شیوع کرونا و 

پیک های احتمالی ضروری است.
به گزارش دریای اندیشه، محمدرضا رضانیا در جلسه 
نامه  شیوه  اجرایی  دستورالعمل  اجرای  هماهنگی 
اپیدمی  به احتمال  مراقبت و کنترل و پاسخ سریع 
بحران  اظهار کرد: هر  در مدرسه  بیماری  یا طغیان 
برای  نوجوانان  و  کودکان  به  کمک  برای  فرصتی 
در  و  آنان  آوری  تاب  و  مهارت  افزایش  و  یادگیری 
نهایت ساختن جامعه ای بهتر است. وی افزود: داشتن 
اطالعات درست درباره بیماری ها خصوصا کرونا، به از 
بین بردن ترس و نگرانی های دانش آموزان نسبت به 
بیماری کمک می کند و آنها را برای مقابله با هرگونه 

پیامد ثانویه بیماری بر زندگی شان آماده می کند
یادآور شد: الزم  توسعه سالمت کیش  مرکز  رییس 
است با مشارکت آموزش و پرورش ،آموزش الزم به 
والدین برای آگاهی و متعهدشدن آن ها در مورد عدم 
حضوردانش  آموز مبتال یا مشکوک به بیماری واگیر 
به مدرسه انجام شود. رضانیا اضافه کرد: الزم است 
آموزش  بهداشت،  رابط  یا  و  مدرسه  مراقب سالمت 
الزم را دریافت کنند تا تا در صورت مشاهده عالئم 
مشکوک به بیماری یا دانستن سابقه تماس در بین 
را  بهداشتی الزم  اقدامات  کارکنان،  و  آموزان  دانش  
انجام دهند. دی یادآور شد: قرنطینه کادر آموزشی و 
دانش آموزان دارای  عالمت فقط با ویزیت و یا تایید 
پزشکان کلینیک کووید مرکز توسعه سالمت کیش 

انجام خواهد گرفت.
شامل  جزیره  این  آموز  دانش  هزار   ۱۰ امسال  مهر 
حدود ۶ هزار نفر در مقطع ابتدایی، ۲ هزار و ۵۰۰ 
نفر در مقطع متوسطه اول و بقیه در متوسطه دوم 
و هنرستان ها سال تحصیلی جدید را آغاز می کنند.

این جزیره دارای ۵۱ مدرسه  دولتی و خصوصی با 
۳۶۷ کالس درس )۲۶۸ کالس مدارس دولتی و ۹۹ 

کالس مدارس خصوصی( است.

خبـــر

تولیدات هنری با محتوای فاخر و 

ارزشی حمایت ویژه می شود

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان در دیدار 
موسیقی  حوزه  پیشکسوتان  از  صنعتگر  غالمرضا  با 
استان گفت : تولیدات هنری با محتوای فاخر و ارزشی 

حمایت ویژه می شود.
ارشاد  اداره کل فرهنگ و  به گزارش روابط عمومی 
اسالمی هرمزگان اسمعیل جهانگیری موسیقی را هنر 
تاثیرگذار و پراهمیت دانست و افزود : هرمزگان در 
حوزه موسیقی چهره های ملی فراوان دارد و همچنین 
در تولید موسیقی آیینی و ارزشی دارای آثار ارزشمند 
انتقال  از راه های اصلی  : یکی  بیان کرد  است. وی 
فرهنگ، موسیقی است و امروز موسیقی به یک رسانه 
قدرتمند تبدیل شده است که همه مردم جهان آنرا 
می فهمند و ارتباط برقرار می کنند و بر همین اساس 
از طریق هنر موسیقی می  اسالم  و  انقالب  مفاهیم 
تواند در سطح جهانی تبلیغ شود که در این حوزه آثار 
ارزشمندی نیز تولید شده که نیاز است این رویکرد 

تقویت شود.

احیا دو برج دیگر قلعه در 
بندرخمیر آغاز خواهد شد

پاکسازی محوطه شرقی قلعه به مساحت ۳۰۰۰ متر 
مربع که هم اکنون بواسطه مصالحه شهرداری با برق 

منطقه ای، در اختیار شهرداری قرار گرفته است. 
شهرستان  از  اندیشه  دریای  خبرنگار  گزارش  به 
بندرخمیر؛ به زودی فعالیت های فرهنگی اطراف قلعه 
و همچنین فرایند احیا دو برج دیگر قلعه آغاز خواهد 
شد. شهرداری بندرخمیر در سال های اخیر، تالش 
های زیادی را برای آزادسازی محوطه های تاریخی 
قرار  مخابرات  و  ای  منطقه  برق  اختیار  در  که  قلعه 
دارد، انجام داده است. سایت قلعه مرکزی بندرخمیر 
با وسعت باالی ۸۰۰۰ مترمربع، دومین قلعه تاریخی 
بزرگ استان بعد از قلعه هرمز است که در مرکز بافت 
تاریخی شهر بندرخمیر واقع شده و احیای آن تحولی 
و گردشگری  فرهنگی  میراث  در حوزه  را  چشمگیر 

شهر رقم خواهد زد.

خبـــر

اشعار اختصاصی دریای اندیشه 

 رییس دانشگاه آزاد اسالمی هرمزگان گفت:  رشته هایی 
که اکنون در این دانشگاه آموزش داده می شود متناسب 

با ظرفیت ها و نیازهای این استان است.
به گزارش دریای اندیشه، محمد حسین رنجبر اظهار 
داشت:  رشته هایی که از سال تحصیلی گذشته در این 

دانشگاه تاسیس شده متناسب با نیاز هرمزگان بوده اند.
مقاطع  در  محل  رشته  به ۶۵  نزدیک  داد:   ادامه  وی 
کاردانی و کارشناسی و متناسب با توسعه صنایع داریم 
و درصددیم سه پردیس دیگر ایجاد کنیم. وی اضافه 
کرد:  رشته هایی دریایی مانند ناوبری، لجستیک و حمل 
و نقل دریایی و ۲۷ رشته جدید را در مقطع کاردانی 
و کارشناسی مرتبط با دریا توسعه داده ایم و ۱۳ رشته 
مرتبط با فعالیت های صنعتی در هرمزگان فعال است 
که می توان به رشته های مکانیک و متالوژی و مهندسی 
شیمی اشاره کرد که مرتبط با فعالیت های پاالیشگاهی 
افزود:  هرمزگان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رییس  است. 
آموزش  کارشناسی  و  کاردانی  در مقطع  این رشته ها 
داده می شود و معتقدیم داوطلبان و عالقه مندان همه 
رشته های مرتبط با حوزه دریا و صنایع فعال در این 

استان می توانند در همین استان تحصیل کنند.

متناسب  رشته های  تاسیس  حتی  کرد:   بیان  رنجبر 
با نیاز در مناطقی مانند جاسک که در آینده توسعه 
و  داشته  قرار  دانشگاه  این  آینده  برنامه  در  می یابد 
درحال ایجاد آن ها هستیم، ۱۰ رشته متناسب با توسعه 
سواحل مکران از جمله در زمینه صنایع پاالیشگاهی، 

پتروشیمی، شیمی و متالوژی ایجاد می شود.
وی ابراز داشت: سایر رشته هایی مورد نیاز آینده درحال 
شناسایی هستند تا نسبت به تاسیس آن ها اقدام شود،  
مزیت خوبی در دانشگاه آزاد اسالمی وجود دارد و این 
دانشگاه می تواند هم به صورت شبکه ای اقدام کند و 

هم امکان جابه جایی رشته ها را دارد.
امکان جابه جایی رشته ها در دانشگاه آزاد وجود 

دارد
داد:  ادامه  هرمزگان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رییس 
هم  به  نزدیک  شهر  چند  در  را  رشته  یک  همزمان 

اما  می کند  ایجاد  مشکل  چراکه  نمی دهیم  آموزش 
و  قابلیت ها  با  متناسب  که  دارد  وجود  قابلیت  این 
ظرفیت های هر منطقه رشته ها را جابه جا کنیم بدین 
صورت که برای مدتی مثاًل یک تا ۲ سال رشته ای در 
یک شهر آموزش داده شود و سپس به شهر دیگری 
و  مهارت  دانشکده  داشت:  اظهار  وی  بشود.  منتقل 
بندرعباس  واحد  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  کارآفرینی 
هم بیشتر رشته های مورد نیاز در زمینه دریا را فعال 
کرده است به جز رشته ناوبری که در قشم فعال است 
را  این رشته  آینده  دارد که سال  امکان وجود  این  و 

جابه جا کرده و در بندرعباس آموزش داد.
 ۹ با  هرمزگان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  کرد:  اضافه  وی 
واحد و پنج مرکز و یک پردیس دانشگاهی در بشاگرد 
دارای افزون بر ۲۵ هزار دانشجو در مقاطع و رشته های 

مختلف است.

رییس دانشگاه آزاد اسالمی هرمزگان:

رشته های دانشگاه آزاد اسالمی هرمزگان متناسب با ظرفیت های استان است

 مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان از جابجایی بیش از یک میلیون نفر مسافر و گردشگر در پایانه های مسافری شرق هرمزگان تا 
نیمه شهریور ماه خبر داد. به گزارش دریای اندیشه، حمیدرضا محمدحسینی تختی با بیان اینکه تا نیمه شهریور ماه سال جاری، یک میلیون ۱۵۷ 
هزار و ۹۹۰ نفر مسافر و گردشگر در بنادر مسافری شرق هرمزگان جابه جا شده اند اظهار داشت:مسیرهای سه گانه مرکز استان )بندرشهید حقانی، 
بندرشهید ذاکری و هرمز ( بیشترین تردد را به خود اختصاص داده اند.

 در نبودهای زندگی 
 من روشناِی روزهای نیامده ام

 من که باز می گردم تا خاموشی را
 خاموش تر کنم

 به دیوار، 
 به جاِی خالِی زمان نگاه می کنم

 به دسِت چپم که 
 نبض های سیاهش نمی پرند

 پلک  بزن ای زخِم صبور
 که تصویرهای راکد  به مرگ  می پیوندند

 پلک بزن، 
 که من از جریانی عصبی باز می گردم

 و اندوهی که رنگ نمی گیرد

 آنقدر خیره به ماتمی
  که آبی به آب ها

 که تاریکی به ریشه ها
 در شب همه چیز به حرکت می آید ؛

 حتی سکون!
  من از شانه های مرگ روئیدم

 تو از زخِم زبان ها 
 در عصری که بوسه ها می پوسند

برنامه ریزی  گروه  رئیس  رسولی  اصغر  سید 
»مهدی  اتفاق  به   آموزش وپرورش  وزارت  آموزشی 
سالمت  و  تربیت بدنی  معاونت  سرپرست  فوالدی« 
آموزش وپرورش استان و همچنین حبیب اهلل محمودی 
مدارس  از  هرمزگان  متوسطه  آموزش  اداره  رئیس 

شهرستان خمیر بازدید کردند.
شهرستان  از  اندیشه  دریای  خبرنگار  گزارش  به 
آموزش وپرورش  مدیر  یگانه  علی  دکتر  بندرخمیر؛ 
هدف  با  بازدید  این  اینکه  بیان  با  خمیر  شهرستان 
و  مدارس  حضوری  بازگشایی  مقدمات  بررسی 
وضعیت پروژه مهر صورت گرفته است افزود: همکاری 
با  معتمدین  و  شهرداران  و  جمعه  ائمه  فرمانداری، 
شده  موجب  شهرستان  آموزش وپرورش  برنامه های 
مشکالت  و  مسائل  حداقل  با  امسال  مهرماه  تا  است 
شاهد حضور دانش آموزان در کالس های درس باشیم.

تشریح  با  خمیر  شهرستان  آموزش وپرورش  مدیر 
مهر  پروژه  کمیته های  قالب  در  شده  انجام   اقدامات 
اولویت  و  نیازسنجی  فرم های  اساس  بر  کرد:  اظهار 

مدارس با همکاری اداره کل آموزش  و پرورش استان 
تجهیزات  از  توجهی  قابل   بخش  مدارس  نوسازی  و 
و  است  گردیده  تأمین  شهرستان  مدارس  ضروری 
فرایند سازمان دهی و ابالغ همکاران نیز کامل صورت 

گرفته است.
خیرین  همکاری  با  ساخت:  خاطرنشان  یگانه  دکتر 

تعداد زیادی از مدارس و کالس درس مهرماه امسال 
مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و بیش از ۱۵ هزار 
تربیتی  و  آموزشی  فعالیت  مهر  ابتدای  در  دانش آموز 

خود را آغاز خواهند کرد.
در این بازدید مدارس نعمت زاده، مکتب الزهرا )س( و 

امام رضا )ع( مورد ارزیابی قرار گرفت.

 با هدف ارزیابی مقدمات بازگشایی مدارس صورت گرفت: 

بازدید نماینده وزارت آموزش وپرورش از مدارس شهرستان خمیر

 و لخته ها می خشکند 
 کلمه ها  کتمان می کنند از یاد بردنشان را

 پلک بزن 
 که هر َمرُدمکی

 وقفه ای ست میان نور و تاریکی
 من در کشاکِش شعر و مرگ 

 از تو گذشتم،
  تا در پِس واقعه ها

 حقیقت کوچِک تو باشم
 ای فروکاسته به ایستادگی

 فرو ریز، 
که تاریکی بیش از روشنایی چشم دارد

شاعر : الهام بسویط



با مهر؛ مهربان باشیم

عبدالحسین اسدپور
خبرنگار دریای اندیشه از بندرلنگه 

مهر امسال با آخرین روز های ماه صفر آمیخته است این بار بارنگ وبویی غم 
آغاز می شود، رحلت پیامبرم بزرگ اسالم ، شهادت امام حسن ))ع(( وشهادت 
امام رضا ))ع(( به جان ها اندوه می بخشد ، گرچه مهر خودش با خزان آغاز می 

شود اما به مهربانی شهرت دارد . 
مهر پیوندی است مابین معلمان ودانش آموزان ، هر پدر ومادری با دنیایی از 
امید وآرزو فرزندش را روانه مدرسه می کند وهر روز هزاران تصویر از آینده 
درسینه  وحکمت  اشتیاق  های  چشمه  مهر  سازد،با  می  ودرذهنش  درخشان 

کوهساران به جوش می آید والله های علم بر قله کرامت وبزرگواری به اهتزاز 
درمی آید . خون گرم عشق وایمان در جویبار رگهای خشکیده تشنگان وادی 
معرفت می رود وبلبالن بیدل باغ رسالت بر شاخسار شوق ، نغمه اشتیاق ونوای 
 ، وایمان  علم  بال  دو  با  دلسوز  ومربیان  معلمان  اینک   . دهد  می  معرفت سر 
. اختران فروزانی که  بام آسمان بی نهایت پرواز می دهند  تا  کبوتران نوپا را 
گمگشتگان وادی ضاللت را با اندیشه اهورایی به صراط مستقیم انسانیت رهنمو 
ن می شوند مهر بانانی که علم را با حلم عجین کرده وبا عمل نشان داده اند . از 
طرفی نقش: بارز پدرومادر در ارتقاء سطح فکری وفرهنگی خانواده بسیار مهم 
است که نگرش والدین به یادگیری ودانایی فرزندان مهمترین عامل در پیشرفت 
فرزندان خود باشند ، اگر یاد گیری وآموزش برای والدین اهمیت داشته باشد ، 

نگاهشان نسبت به تحصیل وآموزش فرزندان متفاوت خواهد بود . 
اصالح  با  که  است  آن  فعلی  در شرایط  والدین  وظیفه  بزرگترین وخطیرترین 
ارتقاء  به  فقط  فرزندان  وآموزش  یادگیری  زمینه  در  خود  های  ورفتار  نگرش 
دانش  نیاز  فقط  یادگیری   . بیاندیشند  خانواده  ودانش  وفرهنگی  فکری  سطح 
آموزان نیست بلکه تمامی افراد جامعه در تمامی زمانهاست .عطش یادگیری 
بسیاری از خالءها را پر می نگاید واحترام به دانایی ،تفسیر زندگی وارزشها ی 
فردی واجتماعی را تغییر می دهد ودرنهایت ارتقاء سطح فکری والدین فضای 
خانواده را دلنشین تر ودگرگون تر ومنطقی تر می نماید . بیاییم با مهر مهربانتر 

از گذشته باشیم ومهربانی را در فضای دلها مان ببافشانیم .

یادداشت اختصاصی

هنرستان بهیاری بندرعباس 
هنرآموز می پذیرد

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
بهیاری  هنرستان  اندازی  راه  با  کرد:  اعالم 
 ،  ۱۴۰۲_  ۱۴۰۱ تحصیلی  سال  از  بندرعباس 
از  خانم(  بهیاری)صرفا  هنرآموز  نفر   ۱۵ پذیرش 
نیمه  صورت  به  مصاحبه  و  کتبی  آزمون  طریق 

متمرکز انجام خواهد شد.
حسنی  مهدی  دکتر  اندیشه،  دریای  گزارش  به 
آزاد با اشاره به اینکه پس از اخذ مجوز از وزارت 
متبوع و همچنین مساعدت اداره کل آموزش و 
پرورش استان هنرستان بهیاری راه اندازی شده 
است گفت:  زمان آزمون کتبی جهت پذیرش در 
این هنرستان در روز سه شنبه مورخ ۲۹ شهریور 

ساعت ۹ صبح است.
دانشگاه  پسرانه  دبیرستان  کتبی  آزمون  مکان 
واقع در بلوار مصطفی خمینی، بلوار نواب، کوچه 
نواب ۱۴ می باشد همچنین زمان و مکان انجام 

مصاحبه متعاقباً اعالم خواهد شد.

حرکت  مادرم  کردن  مرخص  و  عیادت  برای  همه 
کردیم اما به بیمارستان نرفتیم .نزدیکی های خانه ی 
پدری بودیم که همراهانم نتوانستند جلوی خودشان 

را بگیرند صدای گریه و شیون بلند شد.
سینه  توی  از  داشت  دلم  کردم  نگاهشان  تعجب  با 
کنده می شد حس خوبی نداشتم پاهایم جان نداشت 

تا مرا به سمت خانه ببرد.
رو کردم به همراهانم و با بغض گفتم: چرا کسی ازاول 
نگفت مادرم مرده حاال گریه می کنید ؟تمام توانم را 

جمع کردم تا به سمت خانه 
ادامه دارد...هر چه نزدیکتر می شدم صحنه هایی را 
می دیدم که باور کردنی نبود. نگاه همسایه ها، فامیل، 
دوست و آشنا فرق می کرد. پانزده - شانزده دیگ 
بزرگ غذا که زیرش روشن بود، کنار دیوار خانه به 

ردیف گذاشته بودند.
فکر کردم مراسم سوم یا هفتم مادرم هست، جمعیت 

هم داشت هی اضافه می شد.
وارد خانه که شدم، مادرم را دیدم که نشسته و زن 

بغضم  اند.  گرفته  را  وبرش  دور  هم  همسایه  های 
تو  مادر  گفتم:  بریده  بریده  زیرگریه،  زدم  و  ترکید 
است؟! چه شده؟  بساطی  این چه  که سالمی! پس 
دوست  برادرم  بگوید  که  کردم  می  اصرار  مادرم  به 
محمد کجاست. مادرم که هاج و واج نگاهم می کرد 
سکوتش را شکست و گفت: حاج علی زخمی شده، 
دوست محمد هم رفت کرمان تا او را بیاورد. مادرم 
حرف می زد اما من دیگر چیزی نمی شنیدم؛ فقط 

گفتم: حاجی زخمی نمی شه، حاجی شهید شده...
سه چهار روز قبل تر آقای غالم رکن الدینی همرزم 
علی، با برادرم دوست محمد تماس گرفته بود و خبر 
شهادت علی را به او داده بود، همه مطلع بودند به 

جز من!
حاللیت

مادرم و زل زدبه چشم هایش!  زانونشست کنار  دو 
آرامی  به  و  مادرم  را گذاشت روی شانه ی  دستش 

گفت: مادر!
مادرم با تعجب گفت: بله!

گفت:  و   داد  قورت  زحمت  به  را  دهانش  آب  علی 
تقاضایی دارم که امیدوارم نه نگویی، مادرم گفت: من 
هر چه که دارم مال شماست. علی گفت: من چیزی 
نمی خواهم. مادرم با تعجب پرسید پس چه؟ علی 
سرش را زیر انداخت و ادامه داد: مادر خواهش می 
کنم دعا کنی من با تصادف از دنیا نروم، در جبهه 
اسیر نشوم، هر وقت خدا می خواهد مرگم را برساند 

شهیدم کند.
رویای تلخ

شب خواب دیدم، دیوار خانه خشت و گلش به خاطر 
بارندگی خیلی شدید دارد خراب می شود، باران بی 
و  می شست  را  ها  گل  و  و خشت  بارید  می  وقفه 
با خود می برد، من هم زیر آن باران شدید داشتم 
خشت و گل ها را از روی زمین بلند می کردم و می 
گذاشتم روی دیوار، اما تا درست می شد، باران دوباره 

خرابش می کرد. 
علی که شهید شد راز خوابم را فهمیدم.

ادامه دارد ...

 رودی هک ردیا شد
سردار شهید حاج علی حاجبی
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خبر

بیش از ٧٠ عنوان برنامه به مناسبت 
هفته دفاع مقدس در شهرستان 

بستک برگزار خواهد شد

به گزارش خبرنگار دریای اندیشه از بستک، سرهنگ 
مقاومت  ناحیه  فرمانده  خفری  زارع  مهدی  محمد 
بسیج سپاه شهرستان بستک صبح امروز در نشست 
خبری اظهار داشت: بیش از ٧٠ عنوان برنامه عمومی 
و تخصصی در شهرستان بستک همزمان با هفته دفاع 

مقدس برگزار خواهد شد.
این  در  شده  دیده  تدارک  های  برنامه  اهم  وی 
رژه  شهدا،  گلزار  عطرافشانی  خدمت،  میز  را  هفته 
مقاومت  و  ایثار  زنگ  نواختن  خودرویی،  و  موتوری 
جمعه  امام  با  دیدار  شهرستان،  مدارس  از  یکی  در 
شهرستان، شرکت در مراسم نماز جمعه، تجلیل از 
سربازان نمونه، ویژه برنامه رحلت پیامبر اکرم )ص(، 
غذایی،  مواد  بینایی سنجی، جشنواره  ارائه خدمات 
از مدافعان  با رزمندگان دفاع مقدس، تجلیل  دیدار 
پروژه  افتتاح  ادارات،  کارکنان  روی  پیاده  سالمت، 
بسیجیان  و  رزمندگان  گردهمایی  سازندگی،  های 
امام رضا )ع(، پیاده  برنامه شهادت  شهرستان، ویژه 
روی همگانی، اجرای طرح همگام با کشاورز، نشست 

بصیرتی و ... اعالم کرد.

تیم ووشو بانوان شهرستان بستک با 
اقتدار قهرمان استان شد

به گزارش خبرنگار دریای اندیشه از بستک، شهاب 
بادروج رییس هیات ووشو شهرستان بستک  الدین 
گفت: بانوان ووشوکار شهرستان بستک با مربی گری 
آدینه دیده جهان با کسب ۱۴ مدال طال، ۱۳ مدال نقره 
و ۱۴ مدال برنز توانستند با اقتدار بر سکوی نخست 

رقابت های ووشو استان بایستند.
در این دوره از رقابت ها مقام اول به مریم محمودی، 
آیدا پلوی، نیاز جمالی، انفال موال، یلدا نورایی، هدی 
طالبی،  مهرناز  اسدی،  عسل  بزن،  رکسانا  رییسی، 
محنا صالحی، صبا حبشی نژاد، امیرا مولی، مانیا بلند 

و نائله نبوی فر رسید.
تواندل،  ستایش  افرا،  فاطمه  ها  خانم  به  دوم  مقام 
حنانه مال احمدی زاد ، یسنا غالمی، آدرینا اژدری، 
افرا، سارا حاجی زاده، مروه مال احمدی زاده،  سدنا 
بی عاطفه آذرگون، رها رشید، رومینا بزن، سلما صبور 

و سارا تلخانی رسید.
همچنین خانم ها پرنیان برگزیده، پارمیدا احمدیان، 
ناعمه  نژاد،  صالح  آنا  پژولش،  ایمانه  نکویی،  حدیث 
نهال  فرامرزی،  اخالص  نصیری،  کانی  نبوی فر، 
نبوی فر، سحرناز شمسایی، شیرین حاجی زاده، مریم 
یلدا  محمودی،  یلدا  زاهدی،  نیکا  فاطمه  محمدی، 
پلوی و حسنا شریفیان توانستند مقام سوم را کسب 
نمایند. تیم های بندرعباس و میناب بعد از بستک 

مقام های دوم و سوم را کسب کردند.
از تالش و فعالیت های آدینه  بادروج  الدین  شهاب 
دیده جهان نائب رییس هیات و مربی زحمت کش و 
نمونه استان، خانم ها آمنه آزادانش، آمنه دیده جهان 
و زری عقیلی سرپرست تیم ووشو و همچنین شورای 

اسالمی شهر بستک تشکر و قدردانی کرد.

آغاز عملیات بهسازی پارک محله ای 
سید عبدالهادی ارسن شهر کوهیج

به گزارش خبرنگار دریای اندیشه از بستک، محمد 
عملیات  آغاز  از  کوهیج  شهردار  پاک  دست  سعید 
بهسازی پارک محله ای سید عبدالهادی ارسن خبر 
افزایش سرانه فضای سبز در  داد و گفت: توسعه و 
زندگی امروز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در 
می تواند  شهری،  چهره  تغییر  بر  عالوه  نخست  گام 

آرامش روانی را برای شهروندان به همراه آورد.
وی با تاکید بر اینکه ایجاد و توسعه فضاهای سبز، 
تفریحی و ورزشی در دستور کار شهرداری کوهیج 
عملیات  راستا  همین  در  داشت:  اظهار  دارد  قرار 
عبدالهادی  سید  ای  محله  پارک  بهسازی  اجرایی 
ارسن با هدف ارتقاء سطح نشاط و شادابی شهروندان 

آغاز شده است.

خبـــر

مجموعه ورزشی روستای گزه 
افتتاح شد

به گزارش خبرنگار دریای اندیشه از بستک، با حضور 
جوانان،  و  ورزش  مدیرکل  هرمزگان،  غرب  نماینده 
و جمع  بستک  ارشد شهرستان  از مسئولین  جمعی 
کثیری از مردم، مجموعه ورزشی روستای گزه افتتاح 

شد.
روستای  اسالمی  شورای  رییس  احمدیان  حسین 
گزه در گفتگویی اظهار داشت: این مجموعه ورزشی 
میلیارد و ۲٠٠  اعتبار ۱  و  با متراژ ۲۲۵٠ مترمربع 
محل  از  آن  تومان  میلیون  که ۵۵٠  تومان  میلیون 
و ۶۵٠  هرمزگان  غرب  نماینده  اختیار  در  اعتبارات 
میلیون تومان با مشارکت خیرین، شورای اسالمی و 

دهیاری گزه تامین اعتبار شده است.
زمین،  تسطیح  شامل  پروژه  این  اول  فاز  افزود:  وی 
روشنایی،  شبکه  فنس کشی،  بتن ریزی،  خاک ریزی، 
احداث پارکینگ، طراحی و اجرای نمای ورودی در 

مدت زمان ۴۵ روز تکمیل شده است.
شامل  پروژه  این  دوم  فاز  داشت:  اظهار  احمدیان 
رختکن،  نمازخانه،  نفر،   ۳٠٠ برای  سکو  احداث 
سرویس بهداشتی، زمین بدمینتون، زمین تنیس و 

فضای سبز در اولین فرصت آغاز به کار می شود.

۱۵ نفر نخل در روستای دهنگ 
در آتش سوخت

سید  بستک،  از  اندیشه  دریای  خبرنگار  گزارش  به 
گفتگویی  در  دهنگ  روستای  دهیار  قادری  احمد 
اظهار داشت: طی گزارش های مردمی از آتش سوزی 

در خانه باغ خالی از سکنه اطالع یافتیم.
با  هماهنگی  و  تماس  طی  آن  از  پس  افزود:  وی 
نیروهای آتش نشانی تدرویه و زنگارد و حضور به موقع 

آنان با همکاری جوانان روستا آتش مهار شد.
قادری اظهار داشت: متاسفانه در این حادثه ۱۵ نفر 

درخت نخل در آتش سوختند.
وی در پایان از همکاری و تعامل نیروهای آتش نشانی 
تدرویه و زنگارد، دهیار تدرویه، دهیار زنگارد، جوانان 
روستا و همچنین پاسگاه انتظامی دهنگ تشکر کرد.

تیم آرش ایلود قهرمان لیگ برتر 
فوتبال شهرستان بستک شد

دیدار  بستک،  از  اندیشه  دریای  خبرنگار  گزارش  به 
فینال مسابقات فوتبال لیگ برتر شهرستان بستک در 
فصل ۱۴٠۱ بین تیم های آرش ایلود و اتحاد کمشک 

در ورزشگاه شهر هنگویه برگزار شد.
تیم آرش ایلود در این بازی با نتیجه ۲ بر ۱ حریف 
خود را شکست داد و قهرمان این دوره از مسابقات 
با حضور  بازی، مراسم اهدای جام  پایان  از  شد.پس 

جمعی از مسئولین و ورزش دوستان برگزار شد.

با هدف پایدارسازی و افزایش مهارت:

اعضای کانون پرورش فکری بستک 

به اردوی تابستانه رفتند

زهرا  بستک،  از  اندیشه  دریای  خبرنگار  گزارش  به 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مسئول  رحمانی 
نوجوانان مرکز بستک از اردو تابستانه اعضای مرکز 
خبر داد و گفت: این اردو فرصتی برای پایدارسازی و 
افزایش مهارتهای اعضای کانون پرورش فکری است.

فراغت  اوقات  کارگاه های  یافتن  پایان  با  افزود:  وی 
تابستان، اردوی درون شهری به تفکیک گروه بندی 
ویژه اعضای نوباوه، نوخوان و نونهال برگزار شد.برپایی 
برای  فرصتی  و  جذاب  فعالیتهای  از  یکی  اردوها 
پایدارسازی اعضاست و تاثیر ماندگار در روحیه آنها 

دارد و به نوعی تمرین زندگی کردن است.
از  بیش  حضور  با  اردو  اولین  کرد:  عنوان  رحمانی 
اجرای  با  بانوان  پارک  در  نوباوه  اعضای  از  نفر   ۴۵
و  سرگرمی  بازی،  قصه گویی،  همچون  فعالیت هایی 
اردویی  دومین  دخترانه  گرفت.اردوی  انجام  مسابقه 
دختر  اعضای  از  نفر   ۳۵ از  بیش  حضور  با  که  بود 
گرفت  صورت  کهتویه  بام  و  جناح  شهر  بوستان  به 
و مربیان با اجرای فعالیت های گروهی مثل مسابقه، 
شعرخوانی و بازیهای بومی محلی، رصد ستارگان و 
صورت های فلکی )مثلث تابستانه( در صحرای خلوص 

به مشارکت دعوت شدند.
بخش  پایان  بستک  فکری  پرورش  کانون  مسئول 
داشت:  اظهار  و  کرد  اعالم  پسرانه  اردوی  را  اردوها 
اردوی سوم با حضور بیش از ۳٠ نفر از اعضای پسر 
تشکیل شد و از بام سنگی کهتویه بازدید و با انواع 
سنگ سازه هایی که با همت محمد شریف احمدی 
از هنرمندان روستای کهتویه ساخته شده بود آشنا 
شدند و با اجرای شیرین کاری، بازیهای بومی محلی، 
مسابقه و برپایی نماز جماعت، روزی پرنشاط را سپری 

کردند.

از  اندیشه  دریای  خبرنگار  اختصاصی  گزارش  به 
بستک، زناِن بسیاری در تاریخ ورزش کوهنوردی ایران 
و جهان درخشیده اند که هر یک از آنان در لحظات 
سخت و دشوار کوهستان ایستاده اند، مقاومت کرده 
اند و به هدف خود رسیده اند. تاریِخ نزدیک به هفتاد 
سال کوهنوردی زنان ایران حاکی از حضور و تالش 
زنان کوهنورد است که نام و یادشان در دوره هایی از 

تاریخ کوهنوردی میهن مان خوش درخشیده است.
به  نیز  بانوان  ها،  رشته  دیگر  همانند  کوهنوردی  در 
صورت فعال و پویا به این ورزش می پردازند.در ایران 
نیز بانوان در ورزش کوهنوردی و صعود های ورزشی 
در تمام زیر شاخه های آن هم پای آقایان افتخارات 
بی نظیری را خلق نموده اند.در شهرستان بستک نیز 
بانوان در ورزش های مختلف افتخار آفرینی کرده اند 

که یکی از این ورزش ها، کوهنوردی است.
در  دهتل  روستای  اهالی  از  زاده  رحمان  فاطمه 
فعالین  از  که  است  بستک  مرکزی شهرستان  بخش 
 ۵٠ آید.مادری  می  شمار  به  شهرستان  کوهنوردی 
ساله که به مدت ۶ سال است کوهنوردی می کند.

پسری ۱۲ ساله دارد که او نیز در کوهنوردی مادرش 
را همراهی می کند.بازنشسته شبکه بهداشت و درمان 
و از فعاالن اجتماعی است.مدیریت موسسه مهرآفرین 
بانوان،  مسائل  به  که  دارد  برعهده  را  دهتل  رسالت 

معلولین، ایتام و سالمندان می پردازد.
اظهار  ما  خبرنگار  با  گفتگو  در  کوهنورد  بانوی  این 
با  همراه  و  داشتم  عالقه  کوه  به  کودکی  از  داشت: 
که  بود  قبل  سال   ۶ میرفتم.حدودا  کوه  به  پدرم 
گروهی از کوهنوردان برای بازدید از سنگ نگاره های 
دهتل به روستای ما آمدند.پس از آشنایی با اعضای 
پسرم  چون  و  شدم  گروهشان  عضو  هم  من  گروه، 
سن کمی داشت و هنوز کوچک بود فقط کوه های 
نتوانستم  مدتی  میرفتم.هرچند  را  شهرستان  نزدیک 
کوهنوردی کنم اما پس از دو سال، مجددا تمریناتم را 
شروع کردم و از آن زمان تابحال به صورت مرتب در 

حال کوهنوردی هستم.
وی افزود: سعی می کنم بیشتر اوقات برای آخر هفته 
مشغول  کوهنوردی  به  پسرم  با  و  کنم  ریزی  برنامه 
باشم هرچند که توسط هیئت کوهنوردی شهرستان 

هم برنامه ریزی انجام می شود و با انتخاب کوه های 
صعودهای  کنیم.برای  می  کوهنوردی  نظر،  مورد 
دهیم.مربی  می  انجام  تمریناتی  قبل  از  هم  طوالنی 
ندارم اما با حضور در کوه های اطراف بستک، آمادگی 
صورت  به  وقتی  کنم.از  می  حفظ  را  خود  جسمانی 
من  روحیه  کنم  می  دنبال  را  ورزش  این  ای  حرفه 

عوض شده چرا که طبیعت و کوه، روان آدم را شاد 
می کند.

فاطمه رحمان زاده از احساسش در اوایل کوهنوردی 
و هنگام فتح اولین قله گفت و بیان داشت: اولین قله 
را که فتح کردم بسیار خوشحال بودم.بعدها فهمیدم 
فتح هر قله اشتیاق خاص خودش را دارد.من دوست 

دارم در هر فصل، فتح قله ها را تجربه کنم.همان اوایل 
که به کوه رفتیم قرار بود که یک شب آنجا بمانیم و 
چون تعداد کوهنوردان زیاد بود و در پناهگاه هم جای 
کافی نبود، مجبور شدیم با چند نفر از دوستانمان در 
بیرون از پناهگاه بخوابیم و چادر هم نبرده بودیم.یک 
بار هم که حدود ۱۴ ساعت پیمایش داشتیم متاسفانه 
کفش کوهنوردی همراهم نبود و با کفش پیاده روی 
معمولی به کوه رفتم که فشار زیادی به ناخن های پا 

وارد شد و خاطره بدی برایم رقم خورد.
وی خاطرنشان کرد: هنوز خودم را یک کوهنورد ماهر 
و مسلط نمی دانم و باورم بر این است که باید تجربه 
های بیشتری کسب کنم.بسیار عالقمند بودم تا قله 
افتاد و  امسال  اتفاق هم  این  را فتح کنم که  دماوند 

بلندترین قله ایران را فتح کردم.        
تمام هزینه ها را شخصی و خودم پرداخت می کنم  
فکر  نیز  از کشور  خارج  های  قله  فتح  به  هم  باز  اما 
آرارات  قله  روی  بر  تمرکزم  حاضر  حال  ام.در  کرده 
دارم که  نیز دوست  را  دیگر  قله های  است، هرچند 

تجربه کنم.
مسیر  های  چالش  بیان  به  زاده  رحمان  خانم 
کوهنوردی پرداخت و گفت: افرادی که می خواهند به 
صورت حرفه ای کوهنوردی کنند حتما باید آموزش 
های الزم را ببینند تا بتوانند از چالش هایی که در کوه 
با آن مواجه می  شوند بدون آسیب بگذرند و از کوه 
بانوان  و  ببرند.اطرافیان من مشوق من هستند  لذت 
زیادی نیز عالقه مرا تحسین می کنند و با خطرات 
این ورزش آشنایی دارند.به همین دلیل از چالش ها 
می  تعریف  برایشان  کوهنوردی  مسیر  های  لذت  و 
کنم و به آنها می گویم که اگر قصد کوهنوردی دارید 
حتما آموزش ببینید تا در مواقع اضطراری بتوانید به 

خودتان کمک کنید.
زمان  مدت  در  زاده  رحمان  خانم  است  گفتنی 
فعالیتش به قله دماوند بام ایران با ارتفاع ۵۶٧۱ متر، 
قله شیرکوه ۴٠٧۵ متر معروف به بام یزد، هزار کرمان 
اقلید  متر،  گیالن ۲٧۱۴  در  درفک  قله  متر،   ۴۵٠۱
و... هرمزگان  در  متر   ۳۲۶٧ تشکر  قله  متر،   ۴٠۵٠
صعود کرده است.وی چون اعتقادی به صعود تک نفره 

ندارد همه صعودها را با گروه انجام داده است.

شهاب زمانی

نمایندگی روزنامه دریای اندیشه در 
شهرستان بستک - تماس و واتساپ : 
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توانمندی زنان در عرصه های ورزشی:

بلندترین قله های ایران در تسخیر 
بانوی بستکی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری بستک:

به گزارش خبرنگار دریای اندیشه از بستک، اکبر احمدی دولخانی معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بستک در جلسه شورای 
از  را  آموزان  دانش  تردد  برای  ایمن  شرایط  تامین  ترافیک،  هماهنگی 
همکاری  با  بایستی  داشت:  اظهار  و  عنوان  مدارس  بازگشایی  ضروریات 
تمامی دستگاه ها، امکانات و با بازسازی، ترمیم و نصب عالئم راهنما و 
هشدار دهنده در زمینه کاستن و برطرف نمودن موانع ترافیکی بخصوص 
در ساعات حضور دانش آموزان در مـدارس و فراهم نمودن شرایط ایمن 
اقدام نمود.وی ساماندهی سرعت گاه ها و ترمیم شانه راه های روستایی 

در محدوده مدارس را از جمله موارد قابل توجه در ایمن سازی جاده ها 
ذکر کرد. احمدی دولخانی خطاب به اعضای شورای ترافیک شهرستان 
تاکید کرد: تمهیدات ترافیکی در آستانه بازگشایی مدارس اولویت شورای 
ترافیک شهرستان باشد و با برنامه ریزی و تعامل دستگاه های عضو شورای 
مدارس، خط کشی  قبیل ساماندهی سرویس  از  اقدامات الزم  ترافیک، 
معابر و خیابان ها مطابق اولویت بندی، حل مشکل ایاب و ذهاب دانش 
آموزان روستایی، ایمن سازی سرعت گیرها و اصالح نقاط حادثه خیز در 

اولویت برنامه های خود قرار دهند.

تمهیدات ترافیکی برای بازگشایی مدارس اولویت شورای ترافیک شهرستان باشد

بانوی چاه دسدانی بسته حاوی طال به ارزش 
7۰ میلیون تومان را به صاحبش بازگرداند

به گزارش خبرنگار دریای اندیشه از بستک، یکی از بانوان روستای 
چا ه دسدان، بسته حاوی طال را به صاحبش بازگرداند.

این بانوی چاه دسدانی در گفتگویی اظهار داشت: قرار بود که به 
خانه خواهرم بروم.پس از خروج از خانه، بسته ای را دیدم که در 
کوچه افتاده بود.اول به آن توجهی نکردم ولی وقتی نزدیکتر شدم، 

نظرم را جلب کرد و از روی زمین برداشتم.
وی افزود: بسته را باز نکردم و به خانه خواهرم رفتم.آنجا وقتی 
بسته را باز کردیم طالها را دیدیم.پس از آن در گروه های واتساپی 
پیدا شده  روستا اطالع رسانی کردیم که بسته ای سفید رنگ 
است.تا اینکه یک نفر از اهالی روستا به ما مراجعه کرد و وقتی 
واقعی  صاحب  اینکه  از  گفت،  را  طالها  نوع  و  تعداد  نشانی، 

طالهاست اطمینان پیدا کردیم و بسته را به ایشان بازگرداندیم.
این بانوی چاه دسدانی، رضایت خداوند را مهم ترین انگیزه خود در 

بازگرداندن طالها به صاحبش عنوان کرد.
قابل ذکر است وجود چنین انسان های شریف و پاک  دستی، مایه 
آسایش خاطر شهروندان است چرا که بدون هیچ چشم داشتی، 

وسایل جامانده یا گمشده را به صاحبانش برمی گردانند.

دهیار کوخرد عنوان کرد:

به گزارش خبرنگار دریای اندیشه از بستک، عمران بارکار دهیار کوخرد 
در گفتگو با خبرنگار ما از امام جمعه، شورای اسالمی، سادات، معتمدین و 
همچنین کسانی که در این یک سال حامی و همیار دهیاری کوخرد بوده 

اند تشکر کرد.
اقداماتی مانند مدیریت پسماند، جمع آوری نخاله های  با اشاره به  وی 
ساختمانی، بهسازی معابر، ایجاد فضای سبز، توسعه شبکه آب، توسعه و 
بهبود روشنایی، حمایت از ورزش های همگانی، طرح توسعه نقشه برداری 
هوایی، میراث فرهنگی، ایمن سازی معابر، تاسیسات حفاظتی و مدیریت 
سیالب به معرفی کارهای در دست اقدام دهیاری مانند روشنایی آرامستان، 
روشنایی تا محدوده روستای چاله، بلوارکشی و روشنایی تا روبروی پارک 
خضرا، نصب دوربین های نظارتی و پالک خوان، مدیریت روان آب ها و 

احیای پل های قدیمی جاده اصلی پرداخت.
عمران بارکار اظهار داشت: آنچه امروز بیش از پیش به آن نیازمندیم یک 
در  گذاری  برای سرمایه  اقشار جامعه  تمام  از سوی  جانبه  حرکت همه 

زیرساخت های اقتصادی و تجاری است.
وی با اشاره به موقعیت کوخرد که از دیرباز یک ظرفیت تجاری و بازرگانی 
بوده است بیان داشت: اگر می خواهیم جامعه ای پویا در زمینه اقتصادی 
و  اسالمی  شورای  مجموعه  و  باشند  کار  پای  باید  مردم  باشیم،  داشته 

به عنوان هماهنگ  برای همه  برابر  ایجاد فرصت  با  نیز  دهیاری کوخرد 
کننده و نظارت کننده از هرگونه طرح و ایده اقتصادی حمایت خواهند 

کرد.
دهیار کوخرد خاطرنشان کرد: بزودی جلساتی پیرو همین موضوع با حضور 
تمامی  از  نیز  پایان  برگزار خواهد شد.در  این حوزه  کارشناسان  و  مردم 
همکاران مجموعه دهیاری بدلیل تالش های شبانه روزی و خدمات رسانی 

تشکر می کنم.

نقش مهم مشارکت های مردمی در پویایی اقتصاد
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