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سرمقاله اختصاصی

پروژه های عمرانی ناقص الخلقه وسرعت
گیرهای توسعه در بندرلنگه

عبدالحسین اسدپور

خبرنگار دریای اندیشه از بندرلنگه

برادرارجمند و گرامی

جناب آاقی دکتر شهرزاد

انتصاب بجا و شایسته حضرتعالی به عنوان

سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری هرمزگان که بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و شایستگی های بر جسته

شما در صحنههای خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی است را صمیمانه تبریک عرض مینماییم.
بدیهی است مدیریت اثر بخش و توانمند توأم با تجارب برجسته و گرانقدر حضرتعالی به عنوان فرزند برومند هرمزگان
موجبات ارتقاء آن مجموعه را فراهم خواهد نمود.
ضمن تبریک مجدد این انتصاب از درگاه ایزد منان عزت ،سربلندی و توفیقات همه خدمتگزاران به اسالم و نظام مقدس
جمهوری اسالمی را مسالت داریم و برای حضرتعالی در پست جدید مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط
و مملو از توکل الهی تمنا دارد.
جامعه فعاالن اقتصادی استان نیز با ابراز خرسندی از این حسن انتصاب ،دوام توفیقات روز افزون را از جهاندار جان
آفرین مسالت دارند.



3۲۲133۲1

پذیرش تلفنی آگهی

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی هرمزگان
آگهی استخدام
به یک نفر آقا جهت توزیع روزنامه در سطح شهر بندرعباس نیازمندیم
متقاضیان واجدشرایط می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره مندرج
در آگهی تماس حاصل نمایند( موتورسیکلت و گواهی نامه الزامی ست) ساعت
تماس 9 :الی  14شماره تماس09176242760 :

اجرای طرح هاوپروژه های عمرانی وزیربنایی وساخت معابر مناسب از مهم ترین
خواسته های مردم ونیازهای جامعه به شمارمی رود .
با توجه به اهمیت موضوع ؛ دست زدن به چنین اقداماتی از حساسیت بسیار باالیی
برخوردار است وطراحی وبرنامه ریزی در این زمینه بایستی خردمندانه ؛ عقالیی و
مبتنی بر شاخص های چشم انداز توسعه از جمله رشد جمعیت ؛ موضوع ترافیک
وتراکم شبکه حمل ونقل ؛ ریلی موقعیت جغراقیایی اجرای طرح ؛ استقرارمراکز
اقتصاد ی ؛ درمانی ؛ آموزشی و .....باشد؛ اما در شهر ما بندرلنگه مرکز غرب استان
هرمزگان وضعیت اجرای برخی پروژه های عمرانی وزیر بنایی شهری بیانگرآن
استکه به این پارامتر ها ومختصات ضروری هیچ توجهی نشده وبیش از هر چیز
سیاه کردن کارنامه و فراهم ساختن دست آویزی در ارائه گزارش کاری وجهه همت
مسئوالن شهرستان بوده است ؛ به عنوان نمونه همین پروژه نیمه کاره خط کمر
بندی که نزدیک به  ۱۲سال از آغاز کلنک زنی آن گذشته اما فقط  ۲۰در صدر
پیشرفت فیزیکی داشته اگر مسئوالن فقط سالی یک کیلومتر کار انجام می دادند

این پروژه به بهره برداری رسیده بود اما دریغ از یک قدم و باید اضافه کرد مجموعه
ای از نواقص وایرادات اساسی واصولی را برپیکر دارد چنان که با نگاهی به وضع
اسفبار وعرض بسیار اندک خطوط که باید پل زیر گذر در مسیر آخر این کمربندی
احداث شود معلوم نیست که واقعابه جای کار عمرانی  ،بایستی نام ویرانی وخرابی
به آن نهاد نه پروژه عمرانی!
چرا که وضع غیر استاندارد مسیر راه هم در محل ترددخودروها وهم عبور عابران
پیاده که قسمتی از این خط کمربندی از محله بزرگ رودباری عبور خواهد کرد به
شکلی ناهنجاروحادثه آفرین  ،به مثابه سکوی مرگبارپرش وسقوط عمل می کند
ورفتوآمد را دشوار وآبستن حادثه کرده وآینده پردردسری را برای شهر واهالی
رقم زده است.
تامل در احداث این خط کمربندی ناقص الخلقه که واقعا نحوه ساخت آن حال
مردم را گرفته است واین ذهنیت را تداعی می کند که دست اندرکاران ساخت آن
به جای درنظر گرفتن پارامترهایی که به نمونه هایی از آنها اشاره شد به مسایل
دیگری از قبیل باری به هر جهت کار کردن وصرفا کاستن از انتقادات مردم وامام
جمعه شهرستان به ناکارآمدی آنان به جای حل اساسی مشکالت انان اندیشیده
اند که چنین رویه ای با خواسته های به حق مردم واصول علمی ساخت این گونه
کمربندی در تعارض آشکار است .
لذا پایه گذاران ومجریان این پروژه هااجرای غیر کارشناسی این پروژه ها را به
عنوان میراثی زیانباربرمردم این منطقه تحمیل کرده اند وبه جای گشودن گرهی از
مشکالت برمصائب آن افزوده اند.
انتظار می رود مسئوالن ومدیران شهری با عبرتگرفتن از کارهای غیر کارشناسی
شده وغیراصولی که با صرف هزینه های کالن وبه نامتوسعه شهرستان انجام می
شود؛ اما به واقع سرعت گیرهای توسعه شهرستان به شمارمی روند ضمن اصالح
روند موجود از تکرار آن جلوگیری کنند .
در پایان به یک پروژه دیگری هم باید اشاره کردوآن هم بلوار ساحلی بندرلنگه که
مدت  ۳سال به امید خدا رهاشده وبرای تکمیل آن هنوز اقدامی صورت نگرفته واگر
این طرح چند سال طول بکشد چه خواهد شد .

جهت زندگی مطلوب تر؛

ارتقاء کیفیت پهنای باند سیار با راهاندازی همزمان  ۳سایت ۵Gایرانسل در شهربندرعباس
به گزارش روزنامه دریای اندیشه،امروزه بشر برای اینکه زندگی خود را در وضعیت
مطلوبتری ادامه دهد به امکانات جدیدتری نیاز دارد که با ورود علم و تکنولوژی
به زندگیها این مسائل نیز در زمره نیازها تعریف شده است چنانچه با توجه به
توفیقاتی که بشر در علم ارتباطات پیدا کرد عصری که در حال سپری کردن آن
هستیم به عنوان عصر ارتباطات نامگذاری کردند عصری دنیای به این بزرگی که
سرسار کائنات و ممکنات است را تبدیل به یک دهکده جهانی کرد و امروز بشر و
زندگیها را در اتاق شیشهای قرار داده است که همه میتوانند با کمترین مشکلی به
آن دسترسی پیدا کنند ،شاید مهمترین ابزار این اتاقهای شیشهای اینترنت بود که
ابتدا این مضمون را در دنیای از علوم و اطالعات پیاده کرد و سپس با گسترش فضای
مجازی و شبکههای اجتماعی مضمون اتاق شیشهای را تا خانهها و اتاقهای خواب
ما گسترش داد به طوری که راههای ارتباطی گذشته همچون نامهنگاریها در حال
منسوخ شدن است و روزانه میلیاردها میلیارد اطالعات توسط من و شما در بستر
اینترنت جابه جا میشود ،البته ناگفته نماند که ورود بی حساب و کتاب ما به دنیای
اینترنت آسیبهایی را هم به همراه آورد همواره یکی از گالیههایی که مردم ایران و
به خصوص هرمزگان دارند سرعت پایین اینترنت در استان هرمزگان است و همین
امر موجب میشود که دسترسی مردم به دادهها و شبکههای اجتماعی کندتر اتفاق
بیافتد که البته مسئوالن هم همواره از تالششان برای افزایش سرعت خبر دادهاند.

حال خبر میرسد که با حضور استاندار هرمزگان در ۲۴ساعت گذشته شرکت
ایرانسل  ۳سایت با تکنولوژی  5Gدر شهر بندرعباس راه اندازی کرده است.
بر همین مبنا مهدی دوستی استاندار هرمزگان در پی نصب و راهاندازی  ۳سایت
نسل پنج تلفنهمراه در شهربندرعباس گفت :استقرار فناوری نسل پنجم تلفن
همراه از اقدامات ارزنده شرکت ایرانسل در بندعباس است.
دوستی هدف این برنامه را تقویت خدمات زیرساختی شبکه تلفن همراه در استان
دانست و ادامه داد :مناطق الهیه جنوبی؛ فاز اول پیامبر اعظم و محدوده چهارراه نخل
ناخدا محل اجرای سایت های مرحله اول این برنامه بودند.
استاندار هرمزگان از استمرار همکاری اپراتور ایرانسل در طرح توسعه زیرساخت
های فناوری خبر داد و تشریح کرد :بزودی  ۱۰سایت دیگر در استان راه اندازی
خواهدشد که  ۴سایت در بندرعباس و  ۶سایت در سایر شهرستان ها مستقر می
شود.
دوستی ضمن اشاره به ضرورت ارتقاء کیفیت فناوری باتوجه به هوشمندسازی
صنایع ،سیستم های آموزشی  -اداری و استفاده های این فناوری در زندگی روزمره
مردم افزود :مهمترین کاربرد استقرار این سایت ها در بندرعباس تقویت کیفیت
پهنای باند سیار ؛ ارتقاء سرعت و پایداری بیشتر ارتباطات نسبت به نسل های قبلی
تلفن همراه است.

سیاست
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رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :اکنون توقع مجلس و مردم این است تا قوه قضائیه در زمان مشخص با مقصران سانحه ریلی قطار مشهد  -یزد
برخورد کند .به گزارش ایسنا ،محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران در خصوص سانحه ریلی قطار
مشهد  -یزد بیان کرد :از اعضای کمیسیون عمران مجلس که به سرعت در محل سانحه حضور یافتند و از همان لحظات ابتدایی گزارش خود را تهیه
کردند تشکر میکنم .مجددا به  ۱۴خانواده که عزیزان خود را در این حادثه از دست دادند تسلیت گفته و با  ۸۰مصدوم این سانحه ابراز همدردی میکنم.

مردم منتظرند ببینند
مقصران حادثه قطار چه
مجازاتی میشوند؟

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان:

خبــر
فرمانده نیروی دریایی سپاه:

حضور بیگانگان فرامنطقه ای در
خلیج فارس کمرنگ شده است
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی
گفت :اکنون حضور بیگانگان فرامنطقه ای در خلیج

فارس کمرنگ شده است و در آبهای جنوبی خلیج
فارس هستند اما در آبهای ایران اسالمی حضور
ندارند.

به گزارش دریای اندیشه ،دریادار پاسدار علیرضا
تنگسیری در مراسم روز جهانی دریانوردی ،افزود:
دشمنان ایران اسالمی در آبهای کشورهای همسایه
هستند و حمایت بیگانه در منطقه به معنای نبود
امنیت است ،اگر اتفاقی هم افتد منطقه را ترک
میکنند و برای همین بعد از سقوط حزب بعث ماندن
اینها در منطقه اشتباه است.
وی ادامه داد :بطور دائم آماده هستیم و به عنوان
سربازان ملت غیور ،با رزمایشها  ،تمرینهای نظامی
و توکل بر خدا آمادگی خود را حفظ می کنیم و
بر همه جغرافیای منطقه اشراف و در رصد و کنترل
هوشمندانه داریم.
فرمانده ندسا با مهم دانستن موقعیت جغرافیایی
جزایر ایرانی ،اضافه کرد :جمهوری اسالمی ایران
طوالنی ترین ساحل دریایی را در خلیج فارس دارد و
با همه کشور های منطقه روابط و تعامل خوبی داریم
و این جزایر ایرانی در خلیج فارس ،هر کدامشان مثل
یک لنکرگاه مطمئن ،مایه عزت و افتخار سرزمین
ایران اسالمی می باشند.

توقیف نفت کش ایران بدستور آمریکا بود

وی با اشاره به ماجرای توقیف نفت کش ایران در
یونان گفت :بعد از توقیف نفتکش ایران به دستور
آمریکا توسط یونان ،با اقتدار و پشتیبانی رهبرمعظم
انقالب اسالمی(مدظله العالی) ۲ ،فروند کشتی یونانی
را توقیف کردیم.
دریادار پاسدار تنگسیری افزود :آنها (یونانیها)
نفتکش ما را به سواحل این کشور بردند و نفت آن
را خالی کردند و با پر رویی دادگاه حکم به توقیف
آن داد.
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی
بیان کرد :ایران را کشوری دارای  ۲و دریایی است هم
در شمال و هم در جنوب از نعمت دریا برخورداریم و
ما جزایر راهبردی در خلیج فارس داریم که مانند ناو
هواپیمابر غرق نشدنی هستند.
وی درباره تولید شناور در داخل گفت :امروز جوانان
ما شناور «فری گیت» میسازند و همچنین به زودی
ناو شهید حاج قاسم سلیمانی که حامل بالگرد است به
ناوگان نیروی دریایی سپاه اضافه میشود.
وی ابراز داشت :همه قایقهای پرسرعت موشک انداز
با سرعت  ۷۰تا  ۹۰نات را خودمان میسازیم.
وی با اشاره به عملیات توقیف دو فروند نفتکش
یونانی به عنوان اقدام متقابل ایران گفت :با وجود
شدت بسیار باالی سرعت باد ،بالگرد ما روی نفتکش
یونانی حاضر شد و «دالوران از جان گذشته جمهوری
اسالمی» با صالبت کشتیها را توقیف کردند.
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی
گفت :این عملیات درحالی اتفاق افتاد که دو نفتکش
در یک جغرافیای نزدیک هم نبودند ،یکی در بوشهر
و دیگری در آب های هرمزگان ،اما در زمانی نزدیک
هم توقیف شدند.
ایرانی ها زیر بار زور نمیروند

دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری افزود :ایرانیها
هیچگاه زور را قبول نخواهند کرد ،جوانان و پیران ما
زیر بار زور نمی روند ،ما وابسته به ملتی شهید داده
هستیم و امروز دنیا اقتدار ایران اسالمی را خیلی
خوب میشناسد.

مجازات حبس تعزیری محکومین
فاقد سابقه کیفری کاهش مییابد
نمایندگان مجلس با کلیات تقاضای یک فوریت
طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس
تعزیری درمورد کاهش مجازات حبس تعزیری جرائم
مواد مخدر در مورد محکومین فاقد کیفری موافقت
کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا ،در نشست علنی
امروز -سه شنبه ۷تیرماه -مجلس شورای اسالمی
تقاضای یک فوریت در مورد طرح الحاق یک ماده
به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با  ۱۳۰رای
موافق ۴۳ ،رای مخالف و  ۷رای ممتنع از  ۲۰۴آرای
ماخوذه به تصویب رسید.
ماده زیر به عنوان ماده  ۱۶به قانون کاهش مجازات
حبس تعزیری افزوده می شود.
ماده  ) ۱۶مجازات های حبس تعزیری مربوط به
جرایم مواد مخدر  ،در مورد محکومین فاقد سابقه
کیفری موثر در جرایم مواد مخدر  ،به نصف کاهش
می یابد  .چنانچه دادگاه حداکثر مجازات کاهش یافته
را کافی نداند می تواند مناسب با شرایط و اوضاع
و احوال جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب  ،عالوه
بر مجازات تکمیلی مقرر در ماده  ۲۳قانون مجازات
اسالمی مرتکب را با رعایت شرایط زیر به یک یا چند
مورد از مجازات های جایگزین موضوع ماده  ۶۴قانون
مجازات اسالمی به شرح زیر محکوم نماید.
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خبـر

مقدمات حضور بدون دغدغه مردم هرمزگان در راهپیمایی عظیم اربعین مهیا شود
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت :با توجه به
در پیش بودن ماه محرم و صفر از هم اکنون مقدمات حضور بدون دغدغه

مردم هرمزگان در راهپیمایی عظیم اربعین مهیا شود.

احسان کامرانی در جلسه ستاد اربعین استان با اشاره به اهمیت پیاده روی
عظیم اربعین ،عنوان کرد :راهپیمایی بزرگ اربعین نماد عشق و دلدادگی
مثال زدنی مردم به سید و ساالر شهیدان امام حسین علیه السالم و یاران
باوفایش و مانور اقتدار اسالم است.
وی در همین خصوص ،افزود :راهپیمایی میلیونی و عظیم اربعین حرکت
بی نظیری در پاسداشت نهضت کربال است که در دنیا بی نظیر است.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان ،خاطرنشان کرد:
راهپیمایی باشکوه اربعین با صحنه های زیبا و ماندگاری از میهمان نوازی
مردم عراق در تکریم زائران امام حسین (ع) همراه است که در نوع خود
بی نظیر است.
کامرانی با اشاره به در پیش بودن ماه محرم و صفر ،تصریح کرد :ستاد
اربعین از هم اکنون با فعال کردن کمیته های تخصصی نسبت به مهیا
کردن شرایط حضور بدون دغدغه مردم استان در راهپیمایی و اجتماع
عطیم اربعین را با بسیج امکانات مهیا کند.
وی گفت :با توجه به سبقه دینی و مذهبی مردم هرمزگان و عشق و ارادت

یادداشت اختصاصی

بلوک شرق و غرب در سیطره ایران

حمید کمالی
تحلیلگر مسائل سیاسی
ایرانی که روزی محل تاخت و تاز قوای متفقین بود و یک اراده از خود
نداشت بعد از پیروزی انقالب اسالمی روز به روز در تمامی زمینهها
توانمندتر شده ،به طوری که در حال حاضر معادالت منطقهای بدون
حضور موثر ایران حل نمی شود.
به گزارش دریای اندیشه؛ کشورهای جهان دوقطبی بودند یک قطب بلوک
شرق به سرکردگی شوروی سابق ،قطب دیگر بلوک غرب به سرکردگی
آمریکا و هم پیمانان آمریکا بود ،کشورهای دنیا برای حفظ بقا و زنده
ماندن مجبور بودند یا زیر سلطه بلوک شرق باشند یا زیر سلطه بلوک
غرب ،و در غیر اینصورت این دو ابرقدرت با پشتوانه نظامی که داشتند
با آن کشورها وارد می شدند و تحت سلطه خود قرار می دادند در واقع

ویزه مردم استان به سید و ساالر شهیدان امام حسین(ع) در راهپیمایی
اربعین پیش رو همچون سال های گذشته شاهد حضور باشکوه مردم
استان در این اجتماع عظیم خواهیم بود.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان ،با اشاره به اهمیت
تامین ناوگان مورد نیاز زائران در ایام پیاده روی اربعین ،اظهار داشت:
دستگاه های اجرایی ذیربط از هم اکنون تامین ناوگان به ویژه اتوبوس
مورد نیاز برای انتقال و جابجایی زائران به مرز ها و بالعکس برنامه ریزی
کنند تا خللی در اعزام زائران اربعین به وجود نیاید.
وی با اشاره به حضور موکب های استان در مسیر پیاده روی اربعین،
تصریح کرد :دستگاه های اجرایی متولی نسبت به ساماندهی موکب داران
با برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز موکب داران و سرکاروان ها
اقدام کنند.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان ،با اشاره به اهمیت
تزریق دوز سوم واکسن توسط زائران همزمان با اربعین حسینی ،افزود :با
توجه به تاکید ستاد مرکزی اربعین تزریق دوز سوم و یادآور واکسن کرونا
برای زائران اربعین جهت ایجاد ایمنی و جلوگیری از شیوع موج جدید
کرونا ضروری است .وی گفت :با توجه به اهمیت ارائه خدمات بهداشتی
و درمانی مناسب به زائران حضور تیم های پزشکی و امدادی در موکب

های ویژه استان ضروری است.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان ،با اشاره به اهمیت
جذب مشارکت های مردمی جهت ارائه خدمات مناسب به زائران امام
حسین علیه السالم در طول پیاده روی اربعین ،افزود :با توجه به محدود
بودن منابع دولتی ستاد اربعین تدابیر الزم را برای جذب کمک های
مردمی و خیران جهت ارائه مناسب خدمات به زائران در دستور کار
قرار دهد.

پشتوانه نظامی شرق که ورشو نام داشت و پشتوانه نظامی غرب که ناتو نام
داشت کارکردش تحت سلطه قرار دادن کشورهای بی طرف بود.
کشور ایران هم تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی از این قاعده مستثنی
نبود و بخاطر منابع و ذخایر و موقعیت استراتژیک که داشت محل تاخت
و تاز همین سرکردگان بلوک شرق و غرب بود .سران بلوک شرق و غرب
و هر وقت اراده می کردند به هر کشوری لشکرکشی می کردند و کسی
نمیتوانست و اجازه نداشت چیزی بگوید یا کاری کند و جلوی آنها
را بگیرد .منافع ملی آمریکا در تمامی کشورهای دنیا تعریف شده و به
خودش اجازه می داد  ۱۵هزار کیلومتر دورتر از مرزهای خودش به کشور
مثل ویتنام لشکرکشی می کند ،اما با پیروزی انقالب اسالمی و با بیرون
راندن آمریکایی ها از خاک ایران ،هیمنه غرب و آمریکا شکسته شد ورق
برگشت بعد از آن هم امام راحل آن پیر حکیم فرزانه ،وعده شکسته شدن
استخوان های کمونیسم (شوروی سابق) را دادند که همانگونه شد و با
فروپاشی شوروی سابق در واقع هیمنه بلوک شرق هم شکسته شد .
در طول چند سال اخیر هیچ کشوری نتوانسته بود در قبال آمریکا عرض
اندام کند اما جمهوری اسالمی با منطق دفاع از مظلوم و ایستادگی در
مقابل ظالم و پاسخ به فرمایش رهبر معظم انقالب که می فرماید دوران
بزن در رو تمام شده است توانست هیمنه پوشالی غرب و آمریکا را بشکند
که به چند مورد اشاره می کنم.
در ماجرای عین االسد و انتقام خون سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که
به فرمایش رهبر معظم انقالب این فقط تنها یک سیلی بود و انتقام در راه
است ،دیدیم که دالور مردان غیور سپاه پاسداران چگونه توانستند پایگاه

آمریکایی ها را با خاک یکسان کنند که آنها از ترس آبرویشان هنوز انکار
میکنند و نسبت به تلفات انسانی و تجهیزات ،الپوشانی کرده و فقط به
ضربه مغزی اکتفا کرده اند.
در ماجرای دیگر که نشانه اقتدار نظامی جمهوری اسالمی ایران است
پهباد  ۲۲۰میلیون دالری آمریکا در همین آبهای خلیج فارس توسط
غیورمردان سپاه پاسداران به خاطر تجاوز به حریم هوایی ایران مورد هدف
قرار گرفت اما جرأت پاسخ و عرض اندام در مقابل ایران نداشتند این ها
هم نشان از قدرت ایران و شکست آمریکاست
این پهپاد قرار بود که تجاریسازی میشود به همین کشورهای منطقه و
گاوهای شیرده ،با این حرکت ایران خرید پهپاد منتفی شد و این یعنی
هم ضربه نظامی و هم ضربه مالک اقتصادی که آمریکا نوش جان کرد.
منظور نگارنده این سطور ،رساندن این مطلب است که ایرانی که روزی
محل تاخت و تاز قوای متفقین بود و یک اراده از خود نداشت بعد از
پیروزی انقالب اسالمی روز به روز در تمامی زمینهها توانمندتر شده به
طوری که در حال حاضر معادالت منطقهای بدون حضور موثر ایران حل
نمی شود و یکی از قدرت های منطقه شده و معادله بلوک شرق و غرب را
بر هم زده و در سطح منطقه و جهان قدرت بازدارندگی ایجاد کرده است.
نه تنها قدرت بازدارندگی ایجاد کرده است بلکه حرکت های شیطنت
آمیز دشمن را در دریا  ،هوا و زمین با تمام توان دوبرابر جواب می دهد
«اگر یک کشتی توقیف کنید و کشتی توقیف می کنیم» این یعنی خنثی
سازی حرکت های دشمن،و اینکه دشمن فکر حمله به مرزهای ایران را
باید برای همیشه از سر بیرون کند.

برگزاری جلسه ساماندهی یادمان شهدای گمنام

شهر رویدر با حضور امام جمعه شهرستان بندر خمیر
جلسه ساماندهی یادمان شهدای گمنام شهر رویدر
برگزار شد.

امام جمعه شهر بندرپل:

مشکل جامعه این است که به کار جهادی به معنای واقعی اعتقادی ندارد

شیخ حسین بازماندگان امام جمعه بندرپل گفت :معیار
در جامعه اسالمی ،حکم خدا و سنت رسول اکرم صلی
اهلل علیه و آله است.

به گزارش خبرنگار دریای اندیشه از شهرستان
بندرخمیر؛ شیخ حسین بازماندگان ،اظهار کرد :الزم
است جامعه و متولیان فرهنگ اهتمام ویژه ای برای
درست زیستن نسل جدید و تعالی فرهنگ داشته
باشند .وی تمسک به حیات و ممات اهل بیت علیهم
السالم و شاگردان مکتب نبوی (ص) را نتیجه زندگی
صحیح اسالمی دانست و بر مراقبت از فرهنگ اصیل

اسالمی تاکید کرد.
شیخ بازماندگان یادآورشد :علمای عامل اسالم باید در
جلسات و سخنرانی های خود نسل جدید و جوان را با
پیام های مهم و زیبای اسالم آشنا کنند.
وی با بیان این که جامعه باید با شخصیت و اهداف
بزرگان دین بیشتر آشنایی داشته باشد گفت :بعنوان
مثال اگر از قیام مبارک امام حسین (ع) که قیام علیه
ظلم و استبداد زمان بود و برای احیای امر به معروف
و نهی از منکر انجام شد ،نیاز است که ما نیز در جامعه
به این موضوع توجه خاصی داشته باشیم؛ چرا که امر
به معروف و نهی از منکر آثار و برکات زیادی به همراه
دارد.
شیخ بازماندگان ،قیام ریحانة المصطفی را قیام خون بر
شمشیر ،قیام ایستادگی بر آرمان ها و ارزش های دینی
و انسانی و هدایت افکار و اندیشه ها در جهت آموزه
های مکتب سیدالشهدا دانست.
امام جمعه شهر بندرپل خواهان تأمین امنیت شهر ،که
بستر اولیه حیات جامعه است شد ،تصریح کرد :تأمین
امنیت و برقراری نظم در امور اجتماعی بستر اساسی و
اولیه حیات جامعه است .وی با تاکید بر وجود جدیت

در انجام وظایف سازمانی در تمام زمینه ها خاطر نشان
کرد :ضمن تقدیر و تشکر از فرماندهی محترم انتظامی
شهرستان بندرخمیر ،از نیروی انتظامی همیشه در
صحنه و خدوم انتظار داریم که در بخش های ریز
و درشت جامعه مانند جرائم رانندگی ،سرقت ،اعتیاد،
مراسم های عروسی و مزاحمت های برخی از آن ها و
سایر هنجار شکنی ها با جدیت تمام ورود نماید.
امام جمعه شهر بندرپل در بخش دیگری از اظهارات
خود از فرمایشات مقام معظم رهبری استمداد طلبید
و گفت :رهبر انقالب در دیدارها بارها تاکید داشته و
دارند بر لزوم آمادگی روز افزون در زمینه ایمان ،اعتقاد،
علم ،فن آوری ،سازمانی و انضباط ،اما متأسفانه مشکل
اینجا است که جامعه هنوز به قدرت کار جهادی معتقد
نیست.
شیخ بازماندگان به تحلیل رهبری در مورد مواجهه
با دشمنان اشاره کرد و گفت :این مواجهه به دلیل
اعتقاد به حاکمیت دین خدا و قیامت کبری است و
کار بزرگ ملت ایران که دفاع از ارزش های واالی
اسالمی و اعتقاد به حاکمیت دین خداست ،مستلزم
هزینه بزرگی است ،از این رو نیروهای مسلح همواره

تقدیر از  3۷نفر از فعاالن مردمی صلح و سازش در بندرعباس
طی مراسمی با حضور مسئوالن قضایی استان هرمزگان از
 ۳۷نفر از فعاالن مردمی صلح و سازش در این استان تقدیر
شد.

به گزارش دریای اندیشه ،اولین همایش تقدیر از فعاالن
صلح و سازش به مناسبت هفته قوه قضائیه در بندرعباس
برگزار شد.
مظفر حمزه ئی معاون قضایی رئیس کل دادگستری و
رئیس شوراهای حل اختالف استان هرمزگان در این
همایش بیان داشت :استان هرمزگان در موضوع نهادینه
کردن فرهنگ صلح و سازش در سطح کشور پیشتاز است
و پس از انتصاب دکتر مجتبی قهرمانی به عنوان رئیس
کل دادگستری استان هرمزگان این روند شتاب بیشتری
گرفته و بر این اساس ،شوراهای حل اختالف استان موفق
شده است از تعداد  ۵۶هزار فقره پرونده دارای قابلیت صلح
و سازش ،تعداد  ۲۴هزار مورد از آن یعنی چیزی در حدود
 ۴۱درصد را به مصالحه منجر نماید.
وی در ادامه افزود :توسعه حل اختالف استان هرمزگان طی

این مدت تعداد  ۲۹فقره پرونده قصاص را با میانجیگری
به صلح و سازش منجر نموده و با جلب رضایت اولیای دم
موجبات بازگشت به زندگی محکومین این پرونده ها را
فراهم ساخته است.
وی یکی دیگر از اقدامات شوراهای حل اختالف استان
هرمزگان را ایجاد مصالحه در پرونده های کالن مالی عنوان
کرد و از ایجاد صلح و سازش در پرونده  ۱۷۰میلیارد تومانی
به عنوان یکی از موفقیت های مرکز توسعه حل اختالف
استان در این خصوص نام برد.
وی همچنین خاطرنشان کرد :شوراهای حل اختالف استان
هرمزگان با کمک اعضا ،صلح یاران ،معتمدین محلی و
خیرین موفق به آزادی  ۵۴۳نفر زندانی شده است.
گفتنی است؛ در جریان این همایش معاون سیاسی ،امنیتی
و اجتماعی استانداری هرمزگان و معاون پیشگیری از وقوع
جرم دادگستری کل استان هرمزگان نیز به بیان نقطه
نظرات خود پرداختند و در پایان از تعداد  ۳۷نفر از فعاالن
مردمی عرصه صلح و سازش در استان هرمزگان تقدیر شد.

برگزاری جلسه ساماندهی یادمان
شهدای گمنام شهر رویدر

باید آماده ایفای نقش در صورت نیاز باشند.
امام جمعه شهر بندرپل در بخش دیگری از سخنان
خود ،با قدردانی از تالش های دولت مردمی در زمینه
های مختلف کشور ،تصریح کرد :کیفیت پایین صنعت
خودرو سازی علی رغم دارا بودن صنعت و فن آوری،
به این معناست که به کار جهادی معتقد نیستیم و به
آن اهمیت نمی دهیم و این مانع بزرگی برای پیشرفت
است.
نایب رئیس شورای روحانیت شهرستان بندرخمیر در
ادامه با ابراز نگرانی از پدیده قاچاق سازمان یافته کاال
و تهدید تولید داخلی ،تصریح کرد :وقتی خارج از مرز
های کشور توانستیم داعش را با وجود همه ساز و برگ
پیچیده نظامی زمین گیر کنیم؛ چرا در برابر دالالن
قاچاق کاال وارز ضعیف عمل کرده ایم؟
وی افزود :این واقعیت تلخ به این معناست که دست
های پشت پرده ای در کار است و عده ای روزی خود
را از قاچاق کاال به دست می آورند که امیدواریم با
ورود جهادگران واقعی امنیت ان شاء اهلل این مشکل
اساسی نیز بحول و قوه الهی همچون مواردی دیگر در
کشور حل گردد.

نسل آینده با محتوای علمی و معرفتی غدیر آشنا شود
رئیس ستاد دهه امامت و والیت هرمزگان
گفت :اگر نسل آینده با محتوای علمی و
معرفتی غدیر آشنا شود ،بهترین عامل برای
شناخت این واقعه مهم خواهد بود.

به گزارش دریای اندیشه ،حجت االسالم
احمد عامری سیاهویی رئیس ستاد دهه
امامت و والیت هرمزگان ،در جلسه هم
اندیشی ستاد دهه امامت و والیت ،با قرارگاه
مردمی غدیر ،اظهار داشت :فلسفه غدیر ایجاد
حکومتی است که زمامداری آن باید بدست
معصوم باشد و در عصر غیبت طبیعتا بدست
پاکترین و عالمترین فقیه عادل سپرده شود.
وی افزود :اگر نسل آینده با محتوای علمی و
معرفتی غدیر آشنا شود ،بهترین عامل برای
شناخت این واقعه مهم خواهد بود.
رئیس ستاد دهه امامت و والیت هرمزگان،
گوهر غدیر را والیت فقیه خواند و خاطر

نشان کرد :با تبیین ،بایستی این مقصود
براساس آیات و روایات به نسل جدید انتقال
داده شود.
حجت االسالم عامری یادآور شد :مسیر واقعه
کربال از رهگذر واقعه غدیر میگذرد و لذا الزم
است تا شعائر غدیر را در جامعه پیاده کنیم.
غالمرضا رضاپور مسئول قرارگاه مردمی غدیر
بندرعباس در این جلسه با تشریح برنامههای
دهه امامت و والیت در بندرعباس ،اظهار
داشت :با برخی از مشکالت در روند برگزاری
مراسمات روبرو هستیم که الزم است با توجه
ویژه مسئوالن مرتفع شود.
احمد کنارینژاد عضو شورای اسالمی شهر
بندرعباس نیز در خصوص برنامههای هفته
امامت و والیت مطرح کرد :برای هرچه بهتر
برگزار شدن این مراسمات ،از ظرفیت شورا
و شهرداری به نحو احسن بهره خواهیم برد.

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه شهرستان
بندر خمیر؛ با حضور حجت االسالم و المسلمین
شعیب صالحی و مهندس کریمی معاون سیاسی
و امنیتی خمیر و آقای ختو بخشدار رویدر و آقای
جعفری شهردار رویدر در محل دفتر امام جمعه
شهرستان برگزار شد.
این جلسه با دستور ساماندهی یادمان شهدای گمنام
رویدر آغاز شد و تصمیم بر جلسه ای مشابه در مکان
گلزار شهدای رویدر اتخاذ گردید.

برگزاری یادواره شهدای هفتم تیر
در میناب
یادواره شهدای هفتم تیر و  ۱۴شهید کارمند و اصناف

شهرستان میناب با حضور اقشار مختلف مردم

وخانواده معظم شهداء در مسجد امام خمینی (ره)
این شهرستان برگزار شد.

به گزارش دریای اندیشه ،معاون اجتماعی و پیشگیری
از وقوع جرم دادگستری کل استان هرمزگان در
این مراسم گفت :مهمترین معامله با خدا را شهدا
میکنند که مهمترین و عزیزترین سرمایه شان را که
جانشان است در راه خدا میدهند.
حجتاالسالم مختار صادقی افزود :اگرایثارگری شهدا
و خانواده شهدا نبود ،امنیت امروزی در کشور نبود.
وی با اشاره به خدمات شهید بهشتی به نظام افزود:
دستگاه قضا یکی از حساسترین ارکان جامعه است
که نوسانات واضطرابهای جامعه را میگیرد و کنترل
میکند.
حجت االسالم صادقی افزود :دستگاه قضا همواره و
شبانه روزی در صدد این است که در استان جرمی
اتفاق نیفتد و تالش برای کاهش جرائم است.
مجید سلحشور فرماندار میناب نیز در این مراسم
گفت :شهداء نیازی به یادواره ندارند و ما هستیم که
نیاز داریم و یادکردن شهداء ما را به خوبیها هدایت
میکند.
درپایان این مراسم از خانواده های  ۱۴شهید کارمند
و اصناف شهرستان میناب و خانواده شهید خلیل
تختی نژاد شهید مدافع حرم تجلیل شد.

آغاز عملیات شهدای حرم با موضوع
«جهاد تبیین»
حجت االسالم غالم پور گفت :عملیات «شهدای حرم»

با موضوع جهاد تبیین در  ۶نقطه از  ۱۳شهرستان
استان هرمزگان برگزار می شود .اولین نشست این

عملیات در شهرستان بندر لنگه برگزار شد.

به گزارش دریای اندیشه ،حجت االسالم حمید غالم
پور با اشاره به برگزاری عملیات طرح شهدای حرم در
استان هرمزگان ،گفت :بعد از تشکیل ستاد اجرایی
عملیات «شهدای حرم» در استان هرمزگان برنامه
کاری تدوین شد و با توجه به تعدد امامان محله در
این استان متناسب با حضور مبلغین در هر شهرستان
برگزاری نشست های مرتبط برای امامان محله در
 ۶نقطه از  ۱۳شهرستان استان هرمزگان در دستور
کار قرار گرفت.
راهیار بنیاد هدایت در هرمزگان به محتواهای ارائه
شده در این نشست ها اشاره و عنوان کرد :در این
جلسات مباحث مختلفی ارائه می شود که موضوع
اصلی آن جهاد تبیین است.
وی بیان کرد :از دیگر موضوعاتی که در عملیات
شهدای حرم مطرح می شود مبانی امامت است که
با امامان محله به اشتراک گذاشته می شود .موضوع
بعدی که به آن پرداخته می شود مسجد جامعه پرداز
خواهد بود.
حجت االسالم غالم پور افزود :دیدار با علمای شاخص
امامان جمعه شهرستان ها نیز از جمله برنامه های
است که در دستور کار قرار دارد.
وی اظهار کرد :برگزاری گعدههایی با حضور امامان
محله با موضوع بارش فکری در موضوع جهاد تبیین
برنامه دیگری است که در چارچوب عملیات شهدای
حرم در نظر گرفته شده است.
راهیار بنیاد هدایت در هرمزگان خاطرنشان کرد:
اولین برنامه در بندر لنگه برگزار شد و امامان محله
این شهرستان و چند شهرستان دیگر در آن گرد هم
آمدند.
حجت االسالم غالم پور افزود :مباحث مرتبط با
موضوع تجربه نگاری از امامان موفق و معرفی خدمات
بنیاد هدایت به امامان محله از دیگر مباحثی است که
در این عملیات ارائه می شود .برنامه هایی که شمرده
شد در هر  ۶نقطه در نظر گرفته شده و با ارائه اساتید
اعزامی از بنیاد هدایت به اجرا در میآید.
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فرمانده انتظامی هرمزگان گفت :یک محموله بزرگ مواد مخدر به حجم  1600کیلو از یک بار ماهی در سیریک در شرق هرمزگان کشف شد.
به گزارش دریای اندیشه  ،سردار غالمرضا جعفری اظهار کرد :مأموران انتظامی شهرستان سیریک ،با پشتیبانی اطالعاتی پلیس مبارزه با مواد
مخدر استان محور تردد خودروی حامل مواد را در حوالی روستای خرگوشی میناب شناسایی و ضمن هماهنگی بامقام قضائی با تشکیل چندتیم
به محل مورد نظر اعزام شدند.

خبـــر

رفع تصرف  21هکتار از اراضی
میناب توسط آب منطقه ای

 12هکتار از اراضی روستای چاه اسماعیل که به طور
غیر قانونی تصرف شده بود با پیگیری های شرکت
آب منطقه ای هرمزگان رفع تصرف شد.
به گزارش دریای اندیشه  ،مدیر امور منابع آب میناب
و سیریک گفت 21 :هکتار از اراضی بستر و حریم
رودخانه روستای چاه اسماعیل میناب که توسط عده
ای از اهالی منطقه و روستائیان مورد تصرف قرار
گرفته بود با طی مراحل قانونی رفع تصرف شد.
مالک بهرام پور ادامه داد :در اجرای این عملیات رفع
تصرف ،فرماندهی انتظامی و دادستان میناب حضور
داشته و از نزدیک روند اجرای آن را پیگیری کردند.
وی ادامه داد :در این عملیات پس از رفع تصرف زمین
های مورد نظر به منظور ایجاد بند خاکی در محدوده
مورد نظر تسطیح و همچنین با هدف رفع موانع و
روانسازی مسیر عبور آب ،درختانی که در مسیر و
بستر روییده بودند قطع شدند.

استاندار؛

هرمزگان در کمتر از  5سال آینده به قطب اول فوالد کشور تبدیل میشود
استاندار هرمزگان گفت :استان هرمزگان قطب سوم
فوالد کشور است و براساس برنامه هایی که وجود دارد
تا کمتر از  ۵سال آینده به قطب اول تبدیل خواهد
شد.

به گزارش دریای اندیشه ،مهدی دوستی در حاشیه
بهره برداری از کارخانه لوله های دقیق آسیاکران
هرمزگان با تاکید به توسعه خوشه های صنعتی افزود:
توسعه خوشه های صنعتی صنعت فوالد به طور قطع
یکی از برنامه های اساسی ماست که می توان میزان
اشتغالزایی باالیی در زنجیره پایین دستی فوالد و
خوشه های مرتبط داشت.
وی در خصوص شرکت لوله های دقیق آسیاکران بیان
داشت :تولید لوله های دقیق توسط این کارخانه نه
تنها بعنوان یکی از خوشه های انتهایی فوالد محسوب

می شود  ،بلکه می توان آن را حلقه باالدستی دیگر
صنایع برشمرد.
استاندار هرمزگان تصریح کرد :محصول تولیدی این
کارخانه یکی از مواد اولیه برای صنعت نفت و گاز،
صنعت خودرو و دیگر صنایع کارخانه ای کشور است و
از این بابت هم می تواند زنجیره های پسین و پیشین
خود را فعال کند.
دوستی با اشاره به پیگیری طرح توسعه این شرکت
و تولیدات جدید ،افزود :در بازدیدی که از کارخانه
آسیا کران انجام شد ،مجموعه ای از فعالیتها اعم از
کارهای حرارتی ،شیمیایی و مکانیکی درحال انجام
است .رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان
نیز در حاشیه راه اندازی این کارخانه اعالم کرد :این
شرکت با سرمایه گذاری افزون بر  60۷میلیارد ریال

حضور در کارخانه سیمان با دکتر باشتی مدیرعامل

کارخانه سیمان دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش خبرنگار دریای اندیشه از شهرستان
بندرخمیر؛ بخشدار مرکزی در این دیدار ضمن
تقدیر از دکتر باشتی و رویکرد مثبت ایشان از زمان
مسئولیت وی در سیمان هرمزگان ،گفت :سیمان
هرمزگان به عنوان یکی از بنگاههای موفق در حوزه
اقتصادی توانسته خدمات قابل قبولی در راستای
حمایت از شهروندان شهرستان و همچنین مشارکت
در طرحهای فرهنگی و اجتماعی و اشتغالزایی
جوانان از خود نشان دهد.
وی افزود :خوشبختانه از زمان حضور دکتر باشتی
و رویکردهای مثبت ایشان ،تعامل و همکاری بسیار
خوبی با مسئولین شهرستان خمیر در زمینههای
مختلف ایجاد شده که مجموعه این اقدامات قابل
ستایش و تقدیر است.

تعمیر 11فروند اسکله فلزی امسال
در بنادر هرمزگان

معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی
هرمزگان گفت :بر اساس برنامه زمانبندی شده
 ۱۱فروند از اسکلههای فوالدی مستقر در بنادر
استان امسال نوسازی و پس از دریافت مجوزهای
سازمانهای رده بندی به چرخه خدمات دریایی
برمیگردد.

به گزارش دریای اندیشه ،محمدرضا پوررجبی در
تشریح ساخت ،نصب و تعمیرات اساسی اسکلههای
شناور در بندر شهید رجایی بیان اینکه تاکنون 60
فروند از این شناورها به دست متخصصان کشورمان
بومی سازی شده است ،اظهارکرد :امسال تعمیر
اساسی  11فروند از این اسکلهها در دستور کار قرار
دارد که تا کنون  2فروند آن تعمیر اساسی شده و 2
فروند دیگر در دست تعمیر است.
وی ادامه داد :سالها اسکلهها از جنس بتن مسلح
بود و خرید آن از خارج حدود  20هزار دالر برای
هر فروند هزینه در برداشت و به دلیل سنگین بودن
نوع بتن آن با آبخور پایین مناسب شناورهای مدرن
مسافری نبود.
معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی
هرمزگان گفت :اسکلههای بتونی بعد از گذشت حدود
سه سال به دلیل نداشتن مقاومت در برابر امواج دریا
بروز ترک بر روی عرشه و خوردگی بخشهای زیرآبی
درآن مشاهده و از طرفی نواقص پیتههای طنابگیری
مزید بر علت شده بود و این پیتهها از جای خود
کنده و ایمنی پهلوگیری و تردد مسافری را با خطر
مواجه میکرد.
پوررجبی افزود :ارزبری عدم ایجاد اشتغال و انحصاری
شدن تکنولوژی معایبی بود که متخصصان داخلی
را برآن داشت تا برای نخستین بار مطالعه ساخت
اسکله فوالدی شناور را از سالهای  ۸۷آغاز و در
سال  ۸۸موفق به ساخت و نصب آن در بندر مسافری
شهید حقانی شدند.وی با بیان اینکه اسکلههای شناور
مسافری 20متر طول و  ۵متر عرض دارد ،گفت :این
نوع اسکلهها بعد از طی مراحل آزمایش کاربردی در
بندر شهید حقانی در بنادر شهید ذاکری قشم و جزایر
هرمز ،الرک ،هنگام و شرق و غرب استان در دستور
کار قرار گرفت وکل فرآیند ساختن سازه نیز زیر نظر
موسسه رده بندی انجام که منجر به اخذ گواهینامه
ایمنی از مرجع یاد شده گردید.وی اظهار داشت :به
منظور بازدید بدنه زیرآبی و سازه ،اسکلههای فلزی
شناور هر پنج سال یک بار از آبگیری و تعمیرات
زیرآبی آنها انجام وگواهینامههای یاد شده تمدید
میشود.

زمینه اشتغال  ۵2نفر به صورت مستقیم در بندرعباس ظرفیت تولید آن چهارهزار و  ۵00تن در سال است
.شایان ذکر است این کارخانه در زمینی به مساحت
را فراهم کرده است.
خلیل قاسمی افزود :شرکت آسیاکران تولید کننده  22هزار و  ۴۵1متر مربع و زیربنای چهارهزار و ۹۹۸
لوله بدون درز دقیق ساده کربنی و کم آلیاژی است که مترمربع در شهرک صنعتی خلیج فارس مستقر است .

به گزارش دریای اندیشه ،مدیر کل شیالت هرمزگان
با اشاره به اینکه استان هرمزگان بیش از یک چهارم
تولیدات شیالتی کشور را به خود اختصاص داده است
تصریح کرد :برخورداری از رتبه اول تولیدات شیالتی
کشور بیانگر ظرفیت ها و توانمندی های شیالتی
استان هرمزگان است که در این بین تشکل ها و
اتحادیه می توانند نقش بسزایی در توسعه بیش از
پیش آن داشته باشند.
نشست هم اندیشی شیالت هرمزگان با اتحادیه هرمزگان ،حمایت از این تشکل ها با حضور مدیرکل عبدالرسول دریایی توسعه پایدار را یکی از محورهای
تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان در شیالت هرمزگان  ،رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج مهم تولید  ،رونق و توسعه خواند و گفت  :تشکل
راستای بررسی مسائل حوزه آبزی پروری استان فارس و دریای عمان ،مدیرعامل اتحادیه تولید های شیالتی با ورود و نظارت بر حوزه های مختلف

به گزارش دریای اندیشه ،مجتبی قهرمانی در جریان
برگزاری همایش سراسری قوه قضاییه ،پیرامون بحث
نظارت و پیگیری حقوق عامه در دوران نوین تحول و
تعالی قوه قضاییه به سخنرانی پرداخت و دیدگاه ها و
نقطه نظرات خود را مطرح کرد.
وی در جریان این نشست گفت :سابقه پیدایش حقوق
عامه مقارن است با آغاز تشکیل جوامع بشری و در
طول زمان هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی و
هم در دستورالعمل ها بر این موضوع تأکید شده است.
قهرمانی با اشاره به سفر رئیس قوه قضاییه به استان
هرمزگان در اسفند ماه  ،1۴00تصریح کرد :در جریان
این سفر موضوعی ،تخصصی و بدون تشریفات به همت
حوزه ریاست قوه قضاییه و با همکاران مرکز رسانه فایل
صوتی بیانات ریاست قوه قضاییه پیاده سازی شد و از
محتوای آن  6۳دستور تدوین و استخراج شد و برای
اجرای هر کدام از آنها زمانبندی اجرا تعیین گردید.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اضافه کرد :از
این  6۳دستور  2۷مورد آن ماهیت حقوق عامه ای
دارند ،که موضوعاتی چون بنادر ،گمرکات و اموال
تملیکی را در بر می گیرد.
این مقام قضایی تصریح کرد :نکته قابل توجه در
دستورات مذکور این است که ما تاکنون در خصوص
دادخواست و شکایت تصمیم می گرفتیم اما در 2۳
دستور از این  6۳دستور رئیس قوه قضاییه ما مأمور

آبزی پروری از جمله تقویت مکانیزاسیون ،بیمه های
کشاورزی ،تامین مولد و غذای با کیفیت ،آموزش ،
زنجیره های تولید و  ...می توانند نقش مهمی در
توسعه پایدار آبزی پروری داشته باشند.
عبدالرسول دریایی مدیر کل شیالت هرمزگان بر
استفاده از ظرفیت های تشکل های شیالتی از جمله
اتحادیه ها و تعاونی های شیالتی تاکید کرد و گفت:
بدون شک استفاده از ظرفیت های این تشکل ها می
تواند نقش مهمی در توسعه صادرات ،توسعه بازار
آبزیان هرمزگان در دنیا ،مدیریت بهتر مزارع ،ارتقای
کمی و کیفی تولیدات و جذب سرمایه گذار و رفع
موانع تولید داشته باشد.
گفتنی است در این نشست نمایندگان تشکل حاضر
در جلسه به بیان مسائل و چالش ها و همچنین ارائه
راهکارهای پیشنهادی خود پرداختند.

سرشماری بیش از 122هزار کانتینر در پی بازدید رئیس قوه قضاییه
شدیم که تحلیل کنیم ،آسیب شناسی کنیم و راهکار
صحیح در موضوعات مختلف ارائه دهیم که این هم از
ویژگی های خاص مدیریتی دوران نوین تحول و تعالی
در قوه قضاییه است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت :در حوزه سازمان
اموال تملیکی  ۳۳مکاتبه و گزارش بعد از سفر ریاست
قوه قضاییه صورت گرفته است که در نتیجه آن16 ،
بازدید از  ۴1بازدید انجام شده با موضوع تعیین تکلیف
کاالهای متروکه بوده که در نتیجه ،فروش اموال
تملیکی در استان هرمزگان با رشد  2100درصدی
معادل  ۴6۳میلیارد تومان و معدومی کاالهای متروکه
رشد  ۹20درصدی را نشان می دهد.
وی اظهار داشت :کانتینر های تعیین تکلیف شده هم
رشد بیش از  ۹00درصدی داشته و فروش اسفند ماه
معادل کل فروش سال قبل از آن بوده است.
قهرمانی بیان داشت :همچنین یک جلسه با هیأت
مدیره سازمان اموال تملیکی برگزار شده است که
خروجی آن ،افزایش اختیارات سازمان اموال تملیکی
استان هرمزگان بوده و یک جلسه نیز با مدیرکل
ساختار های سازمانی اداره امور استخدامی کشور
برگزار شد که طی آن چارت اموال تملیکی افزایش
یافته است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان عنوان کرد :در

نتیجه سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان برای
اولین بار یک کار بزرگ و بی سابقه در حوزه بنادر
استان هرمزگان انجام شده است ،کاری که در نگاه
اول غیر ممکن بود اما در نتیجه اجرای دستور ریاست
قوه قضاییه برای آسیب شناسی حوزه بنادر میسر شد
و طی آن  122هزار و نود و پنج عدد کانتینر تک تک
شمارش شدند ،شماره آنها در نرم افزار وارد شد ،پر
یا خالی بودن آنها ثبت شد و اطالعاتشان با اطالعات
ترمینال ها تطبیق داده شد.
وی عنوان داشت :در حین سفر رئیس قوه قضاییه به
استان هرمزگان ،حدود  1۵0کانتینر کشف شد که
فاقد اطالعات بودند و بر این اساس ریاست محترم قوه
قضاییه دستور دادند که در خصوص تمام کانتینرها و
انبارها سرشماری صورت بگیرد و با دو مرحله مغایرت
گیری مشخص شد که بیش از  1۳هزار کانتینر دارای
مغایرت در اطالعات بوده اند که البته این موضوع در
مرحله سوم مغایرت گیری و راستی آزمایی قرار دارد.
قهرمانی اذعان داشت :تعیین تکلیف محموله ۴هزار
تنی گچ ،محموله بزرگ چای ،محموله های المپ،
برنج ،الکل ،پارچه و آمبوالنس های معطل مانده در
بندر شهید رجایی هم از دیگر نتایج اجرای دستورات
 6۳گانه ریاست قوه قضاییه در سفر به استان هرمزگان
می باشند که برای تک تک آنها گزارشاتی برای ایشان

ارسال شد و در خصوص هرکدام شخصاً دستور صادر
نمودند یا نکات تکمیلی را بیان داشتند.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان تأکید کرد :در
نتیجه سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در
حوزه گمرکات  ۹هزار و سیصد و هشت فقره اظهار نامه
تعیین تکلیف و بروزرسانی شده است و در خصوص
بخشی از آنها صاحبان کاال مراجعه نموده اند و پس
از تحویل گرفتن محموله های خود ،آنها را روانه بازار
کردند.رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین
از صدور  2هزار و صد و شصت و دو دستور مرتبط با
حقوق عامه توسط دادسرای بندرعباس طی دوسال
خبر داد و گفت فقط یک دستور قضایی برای توزیع
عادالنه بار باعث رضایتمندی بیش از  ۵00هزار راننده
کامیون در سراسر کشور شد.
وی در ادامه ،تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت
های موجود در پارکینگ های استان ،حل کامل
مشکل افراد فاقد شناسنامه به عنوان مطالبه بحق
رئیس قوه قضاییه ،عمل به مسئولیت اجتماعی شرکت
ها و صنایع ،مقابله با صید ترال ،انتقال پرونده شرکت
های بزرگ به استان ،کشف احتکار بیش از  6۷هزار تن
کاغذ و تعیین تکلیف سازه های دریایی غیر مجاز را به
عنوان دیگر اقدامات صورت گرفته در استان هرمزگان
در حوزه احقاق حقوق عامه نام برد.

فرماندار شهرستان قشم؛

افزایش تولید آب شیرینکن درگهان به پنج هزار متر معکب
فرماندار شهرستان قشم از افرایش ظرفیت تولید آب
شیرینکن درگهان به پنج هزار متر مکعب در شبانه روز
خبر داد.

به گزارش دریای اندیشه ؛ محمد محمدحسینی در
بازدید از سایت شرکت آب شیرینکن درگهان اظهار
داشت :این سایت قبل از این افزایش ظرفیت تولید،
توانایی تولید سه هزار و  ۵00متر مکعب آب در شبانه
روز داشت که اکنون با تالش و مجاهدت کارکنان آبفا
و انجام یک کار جمعی و تیمی تولید این سایت به پنج
هزار و  ۵00متر مکعب در شبانه روز رسیده است.
وی ادامه داد :پیگیری موضوع آب آشامیدنی از
مطالبات به حق قشموندان است که با پیگیری،
حمایت ،مطالبه گری ،کار جمعی و تالش مسوولین
استانی و شهرستانی از جمله استاندار هرمزگان،
نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی،
ائمه جمعه ،شوراها ،بخشدارها ،پرسنل شرکت آبفای و
رسانه ها در حال بررسی و پیگیری است.
فرماندار قشم اضافه کرد :امروز به حمداهلل به خاطر
همدلی ،هم افزایی ،کار تیمی و روحیه تحولی که در
تولید آب آشامیدنی سالم در سایت آب شیرینکن

درگهان صورت گرفته است ،کیفیت و ظرفیت آب
تولیدی این سایت از نظر طعم ،رنگ ،فشار و حجم
درحد مطلوب و استانداردی قرار دارد که تولید این آب
شیرین ،گوارای وجود مردم شهر درگهان باشد.
محمد حسینی توضیح داد :این موفقیت حاصل
زحمات شبانه روزی پرسنل بومی و زحمتکش این
سایت برای تولید آب شیرین است که به رغم تمامی
کمبودها ،امکانات و اعتبارات الزم انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه قبل از انجام بازدید از این سایت
آب شیرینکن از دفتر فرمانداری و به صورت تصادفی
با تعدادی از مردم بومی و محلی که آب مصرفی خود
را از طریق این آب شیرینکن دریافت می کنند ،گفت
و گوی تلفنی داشتم ،افزود :پاسخ دهندگان به تماس
تلفنی من از بهبود کیفیت آب آشامیدنی اظهار رضایت
کردند.
فرماندار قشم اظهار داشت :گفت و گوهایی بین شرکت
آب و فاضالب شهرستان و شرکت آب و تاسیسات
سازمان منطقه آزاد قشم برای واگذاری سه هزار
اشتراک شهرک امام حسن علیه السالم و مسکن
مهر به شرکت آب و تاسیسات انجام شده که هفتم

 2فروند قایق تندرو حامل دام

فرمانده پایگاه دریابانی قشم از توقیف  ۲فروند قایق
تندرو حامل  ۷۱راس دام زنده قاچاق در  ۲۴ساعت
گذشته در آبهای قشم خبر داد.

کنندگان وصادرکنندگان آبزیان استان و معاون آبزی
پروری شیالت هرمزگان ،جمعی از مسئولین و بهره
برداران در سالن جلسات اداره کل شیالت هرمزگان
برگزار گردید.

رئیس کل دادگستری هرمزگان از سرشماری بیش از
 ۱۲۲هزار کانتینر در پی بازدید رئیس قوه قضائیه از
بندر شهیدرجایی خبر داد.

خبـــر

توقیف شد

تاکید بر استفاده از ظرفیت های تشکل های شیالتی در توسعه پایدار تولید آبزیان

مدیرعامل کارخانه سیمان
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زنده قاچاق در آب های قشم

در راستای سیاست ها و برنامه های شیالت:

دیدار بخشدار مرکزی خمیر با
مهندس محمد محسنی بخشدار مرکزی خمیر با

کشف  1600کیلو تریاک در
بار ماهی در هرمزگان

اقتصاد

تیر  1۴01جلسه نهایی آن برگزار و ظرف  10روز
جابجایی صورت می گیرد.
وی گفت :راهکار دیگری نیز برای نزدیک شدن تولید
به نیاز واقعی (هر اشتراک یک متر مکعب) در حال
پیگیری است.
محمد حسینی با بیان اینکه بیشترین تمرکز ما تامین
آب آشامیدنی سالم برای غرب جزیره قشم است ،افزود:
مشکالت ناشی از کمبود آب که مردم روستاها با آن
روبرو هستند بر مسووالن پوشیده نیست و دغدغه همه
ما است ما در این مسیر تمام تالش خود را می کنیم
و امیدواریم با روحیه جهادی و همدلی بتوانیم یک به
یک آن ها را رفع کنیم.
فرماندار قشم امروز با حضور میدانی در سایت شرکت
آب شیرینکن درگهان از آزمایشگاه ،اتاق کنترل،

دستگاه های تولید ،تصفیه و واحدهای امور مشترکین
و بهره برداری از آنها بازدید کرد.به گزارش ایرنا،
درگهان که به شهری تجاری و بندری دارای بازارهای
متعدد شهره است از توابع بخش مرکزی شهرستان
قشم و در فاصله  20کیلومتری از مرکز این شهرستان
قرار دارد.این شهر بندری سالیانه پذیرای جمع زیادی
مسافر و گردشگر از اقصی نقاط ایران است که هنگام
سفر به شهرستان پر جاذبه قشم از این شهر بازدید و
خرید از  16مجتمع تجاری و بازار این شهر از برنامه
های ثابت سفر آنان است.
تعداد قابل توجهی از اهالی این شهر بندری به صیادی
مشغول هستند و بر اساس آمار اعالمی شیالت نزدیک
 600صیاد و بالغ بر  ۸0فروند قایق و  ۴۷لنج در اسکله
صیادی این بندر فعالیت دارند.

سرهنگ صفر متاجی ،اظهار داشت :مرزبانان ناوگروه
شناوری پایگاه دریابانی قشم هنگام گشت زنی و
کنترل مرزهای آبی در محدوده آب های این جزیره
در خلیج فارس  2فروند قایق تندرو حامل احشام
قاچاق را مشاهده و در عملیات تعقیب و گریز ،آنها
را ناچار به توقف کردند.
وی ادامه داد :در بازرسی از این  2شناور توقیفی ۷1
راس دام زنده (گوسفند) از قاچاقچیان کشف و ضبط
شد.
فرمانده پایگاه دریابانی قشم توضیح داد :در اجرای
این عملیات انتظامی  2نفر قاچاقچی دستگیر و
تحویل مراجع قضایی شدند.
سرهنگ متاجی ،ارزش احشام کشف شده از سوی
ناوگروه شناوری پایگاه دریابانی قشم را سه میلیارد و
 ۵۵0میلیون ریال عنوان کرد.
وی اعالم کرد :دریادالن پایگاه دریابانی قشم با
قاطعیت و اشراف کامل بر مرزهای آبی این خطه از
میهن اسالمی نظارت کامل دارند و مقابله با قاچاق
دام زنده ،قاچاق سوخت و برخورد با افراد سودجو را
در دستور کار خود قرار داده اند.
استان هرمزگان با دارا بودن بیش از  ۹00کیلومتر
مرز دریایی از سواحل شرق استان (جاسک) در دریای
عمان تا سواحل نیلگون خلیج فارس در شرق استان
(پارسیان) و برخورداری از جزایر  1۴گانه خلیج
فارس ،یکی از مهم ترین و راهبردی ترین استان های
ایران است.
جزیره قشم با مساحتی معادل هزار و  ۴۹1کیلومتر
مربع به عنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس شناخته
می شود .این جزیره تا ساحل بندرعباس حدود 20
کیلومتر فاصله دارد.

شورای مشورتی و حقوقی در

سازمان منطقه آزاد کیش تشکیل
می شود

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت :به منظور

حفظ حقوق مردم و بیت المال شورای مشورتی و

حقوقی در این سازمان تشکیل می شود.

به گزارش دریای اندیشه  ،مهدی کشاورز در دیدار با
رییس دادگستری کیش به مناسبت هفته قوه قضاییه
اظهار داشت :شورای مشورتی و حقوقی سازمان در
قالب وکال و همکاران دستگاه قضائیه به عنوان قاضی
و حقوقدان تاثیر مهمی بر ارائه راه کارهای موثر در
حل و فصل و کاهش مشکالت پرونده ها دارد.
وی با بیان اینکه تقویت ساختاری درون سازمانی و
استفاده از ظرفیت شورای حقوقی سازمان در روش
های مهندسی و سرمایه گذاری بر کاهش مشکالت
در پرونده های حقوقی سازمان تاثیر گذار خواهد بود،
افزود :در حوزه سرمایه گذاری باید حقوق سازمان،
بیت المال و حقوق سرمایه گذاران همزمان دیده
شود.
کشاورز افزود :جلسات فنی و حقوقی در سازمان
منطقه آزاد کیش با محوریت تنظیم قراردادهای
کارشناسی شده و دقیق و اصالح فرایندها برگزار می
شود و تمام اقدامات با رویکرد علمی و در چارچوب
قانون تعریف شده باید انجام شود که محقق شدن این
امر مهم صبوری ،تحمل و درک متقابل را می طلبد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ضمن قدردانی از
کمک ها و مشاوره حقوقی دستگاه قضائی در راستای
احقاق حق مردم ،گفت :قوه قضائیه مرجع مردم و
حافظ بیت المال است و بر همه ما واجب است مر
قانون را رعایت کنیم و برای احقاق حق ،تمام تالش
خود را به کار گیریم تا فراتر از قانون و حقوق عامه و
حقوق بیت المال عمل نکنیم.
وی با اشاره به تدوین چهار ماموریت محوری در
قالب برنامه کوتاه مدت ،افزود :پرونده هایی که از
سال ها گذشته وجود دارد ضمن رعایت انصاف با
کمک نهادهای نظارتی ،صیانتی و قوه قضائیه نسبت
به تعیین تکلیف آنها اقدام خواهیم کرد.
رییس دادگستری جزیره کیش با اشاره به ارتقا
سیستم ابالغ سنتی به سیستم الکترونیکی در دوران
تحول دستگاه قضائیه ،گفت :بیش از  ۹۹درصد ابالغ
ها در این جزیره به صورت الکترونیک انجام می شود.
یاسین مطهری زاده افزود :تسهیل و تسریع در
ارائه خدمات مطلوب به مراجعه کنندگان از اولویت
دستگاه قضائیه در کیش است و  ۷0درصد پرونده
ها در بازه زمانی کمتر از یک ماه رسیدگی و ابالغ
می شود.
وی برگزاری مالقات با زندانیان به صورت آنالین
را یکی از اقدامات این مجموعه اعالم کرد و اظهار
داشت :با استفاده از امکانات موجود شرایطی را فراهم
کردیم که درخوایست کنندگان که از اقشار مختلف
جامعه هستند نیاز به حضور فیزیکی آنها نباشد.

فرهنگ و هنر
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معاون منابع انسانی و پشتیبانی حوزه علمیه هرمزگان از برگزاری اردوی علمی و زیارتی ویژه کادر و اساتید حوزه علمیه استان خبرداد.
به گزارش دریای اندیشه ؛حجتاالسالم حسن جالئی با اشاره به برگزاری اردوی علمی و زیارتی ویژه کادر و اساتید حوزه علمیه استان
هرمزگان ،اظهار داشت :اردوی خانوادگی برای اساتید حوزه علمیه استان در نظر گرفته شده است که در مرحله اول برنامهریزی برای ۳۰
خانواده انجام شده است .وی ،مدت زمان اردو را  ۹روز اعالم کرد و گفت :مقصد این اردوها مشهد مقدس و اردوگاه مفتاح خواهد بود.

برگزاری اردوی علمی و زیارتی
ویژه کادر و اساتید هرمزگانی

مدیرکل آموزش و پرورش استان؛

خبـــر

واقعه غدیر یک مسئله قطعی و قابل

پذیریش در بین مذاهب اسالمی
است

حجتاالسالم والمسلمین شعیب صالحی گفت :واقعه
غدیر یک مسئله قطعی ،عمومی و قابل پذیریش در
بین مذاهب اسالمی است.
به گزارش خبرنگار دریای اندیشه از شهرستان
بندرخمیر؛ حجت االسالم شعیب صالحی امام جمعه
این شهرستان در جلسه شورای فرهنگ عمومی که
با چهار دستور از جمله برنامه ریزی دهه امامت و
والیت ،نامگذاری خیابان به نام شهدا ،محرم و اربعین
حسینی در محل دفتر امام جمعه شهرستان برگزار
شد .وی اظهار کرد :احساس والیت پذیری و والیت
مداری را با برنامه ریزی مدون و اجرایی تقویت کنیم.
صالحی بیان کرد :واقعه غدیر یک مسئله قطعی،
عمومی و قابل پذیریش در بین مذاهب اسالمی است.
رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان خمیر گفت:
این اتفاق مهم باید به تمام جنبه های آن پرداخته
شود و به نمادی برای وحدت اسالمی تبدیل شود.
حجت االسالم صالحی با بیان اینکه دشمن در صدد
نشان دادن مسائل کشور به مذهبی و سیاسی است،
افزود :با برنامه ریزی دقیق و بر اساس تعلیمات
اسالمی سبب ناکامی دشمن در این زمینه شویم.
وی در بخش دیگر ضمن پاسداشت یاد شهدا ،یادآوری
کرد :آنچه در بقا و حیات انقالب اسالمی تاثیر شگرف
داشته و دارد جانفشانی و از خود گذشتگی شهدا
است.امام جمعه شهرستان بندر خمیر گفت :نام شهدا
باید در محل عبور و مرور مردم به وضوح دیده شود و
این کار خود مصادیقی از جهاد تبیین است.
حجت اسالم صالحی در بخش دیگر از برخی
ناهنجاری های فرهنگی در شهر گالیه کرد و تذکر
داد :موتور سواری و خوانندگی زنان در عروسی ها
در شهرستان خمیر جای بسی تأسف است و از
همه مسئولین انتظار است تمهیداتی اندیشیده و از
عمومیت بخش به چنین افعالی جلوگیری کنند.
وی خاطرنشان کرد :در این مراسم معنوی اربعین
تالش شود با حضور جامعه نخبگانی جلساتی با
محوریت اربعین در سطح شهرستان برگزار شود.

خبـــر

فرهنگیان هرمزگان در جایگاه سوم و چهارم مسابقههای کشوری قرآن و نماز
به گزارش دریای اندیشه ؛ محمد قویدل ضمن بیان
این خبر افزود :مسابقههای قرآن  ،عترت و نماز  ،همه
ساله در بخش فرهنگیان و دانش آموزان با استقبال
بسیار خوبی در سطح مدارس همراه است و همواره در
سال های گذشته موفقیت های قابل توجهی در این
زمینه ها برای استان رقم خورده است.
وی ادامه داد ::امسال نیز پس از برگزاری این مسابقهها
در مرحله مقدماتی ۱۰ ،برگزیده ( ۵آقا و  ۵خانم) به
مرحله نهایی راه یافتند و در مرحله نهایی  ،کبری
درویشی در رشته حفظ  ۱۰جزء و زهره حیدری در
رشته حفظ کل قرآن کریم ،خانم قاسمی در رشته نهج
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان ،از موفقیت های قرآن ،عترت و نماز و کسب  ۲رتبه سوم و چهارم البالغه و آقای خلفانی در رشته حفظ کل قرآن کریم
به مرحله کشوری راه یافتند.
فرهنگیان این استان در هفتمین دوره از مسابقه کشوری خبر داد.
با حضور اعضای ادبی مراکز کانون هرمزگان :
نشست آنالین پرندههای کاغذی با حضور اعضا
ادبی مراکز کانون استان هرمزگان برگزار شد.

به گزارش دریای اندیشه ؛ نشست آنالین پرندهها
با رویکرد ،تمرینی برای نوشتن خالق در فضای
مجازی توسط مربی آفرینشهای ادبی برگزار
گردید.
خدیجه حاجیزاده مربی آفرینشهای ادبی،
خالصهای از مباحث مطرح شده در نشست آنالین
«سه راه شگفت انگیز برای نوشتن» شامل رویا،
خواب ،خاطره که در اسفند ماه  ۱۴۰۰برگزار شده
بود؛ را برای اعضا یادآوری کرد.
حاجیزاده در ادامه به مبحث نامهنگاری به عنوان
تمرینی برای نوشتن خالق پرداخت و گفت :نامهها
از گذشته تاکنون پل ارتباطی میان انسانها
بودهاند و آنچنان اهمیت دارند که در ادبیات ایران
و جهان نامههایی ارزشمند به یادگار مانده است.
وی افزود :از این آثار میتوان از نامههای زیبای
احمد شاملو به همسرش آیدا که در مجموعهای
به نام «مثلخون در رگهای من» گردآوری شده
یا نامههای کافکا نویسندهی آلمانی تبار به پدرش
نام برد ،که هر چند هرگز به دست او نرسید ،اما
از نامههای ماندگار در ادبیات جهان محسوب
میشود .همچنین نامههای سیمین دانشور و
جاللآلاحمد به یکدیگر از نامههای خواندنی است

ردیا هب سبک شعر

گزینش اشعار :یعقوب سهوزاده  /کارشناس ادبیات
اشعار اختصاصی دریای اندیشه

قطار درد در سرم چه بی قرار می رود
مسافری شکسته دل به سوی یار می رود

پرنده در هوای تو به شوق پر نمی زند
پرش به تیر فتنه زخم و بی بهار می رود
من از کدام جاده ها به صبح خسته می رسم
که مرکبم به سمت شب تباه و تار می رود
هنوز با امید آب در کویر خسته دل
سبو شکسته ای به سوی چشمه سار می رود
کدام شب دلم به ساحل جنون رسیده ست؟!
که مست لحظه ی جنون به عشق یار می رود
به چوب سقف بی ستون شبی که موریانه زد
تبر به کام بم شده ست و استوار می رود
یکی میان کوپه ای به خواب رفته ویکی
در امتداد بادهای بیقرار می رود
شاعر :فریباکاظمی

آزمون کنکور سراسری

همچنین از پیشرفتش در امر آموزش برای بابالنگ
دراز نوشته بود.
این مربی ادبی افزود :با بررسی در این نامه متوجه
میشویم که نامه نوشتن ،میتواند برای ما به
کاری شیرین و جذاب تبدیل شود .ما میتوانیم
به راحتی برای مخاطبان از روزمرگیها ،احساسات
وعواطف ،بنویسیم.وی اظهار داشت :با نوشتن نامه،
ناخودآگاه نوشتن احساسات و عواطف ،توجه به
محیط پیرامون و نوشتن اتفاقات روزمره را تمرین
میکنید و متوجه میشوید چه قدر در نوشتن
پیشرفت کردهاید .چرا که توانستهاید هر آن چه
را در ذهنتان میگذرد ،روی کاغذ بیاورید.در پایان
نشست حاجیزاده از اعضا خواست همین امروز
نامهنگاری را برای هر شخصی که دوست دارند
خواه این شخص واقعی باشد و خواه خیالی و
زاییدهی ذهن آنها شروع کنند.
آن وقت عالوه بر این که در بلند مدت ذهنیات
خود و روزمرگیهایشان را روی کاغذ آوردهاند،
نوشتن برایشان به کاری شیرین و لذت بخش
تبدیل میشود و عالوه بر آن تمرینهای منحصر
به فردی نیز برای نوشتن انجام دادهاند.

مدیر آموزش و پرورش
شهرستان خمیر پیش در
جلسه توجیهی با عوامل
اجرایی کنکور سراسری
گفت :هزار و بیست و هفت
داوطلب امسال در رشته
های علوم انسانی ،ریاضی،
تجربی ،هنر و زبان خارجه از  ۸تیر تا  ۱۱تیر با هم به رقابت
می پردازند.به گزارش خبرنگار دریای اندیشه از شهرستان
بندرخمیر؛ دکتر علی یگانه با اشاره نقش آرامش و نظم
در محیط برگزاری آزمون افزود :تمهیدات الزم برای محل
اجرای آزمون ها در چهار سالن دبیرستان نمونه دولتی عترت،
دبیرستان نمونه دولتی امام رضا (ع) ،مجموعه ورزشی شهید
تختی و سالن ورزشی امام رضا (ع) پیش بینی شده است.
دکتر یگانه تصریح نمود ۱۲۴ :نفربه عنوان عوامل اجرایی
در حوزه های برگزاری آزمون و  ۳۰نفر نیز به عنوان عوامل
ستادی در برگزاری کنکور سراسری امسال نقش دارند.
مدیر آموزشوپرورش شهرستان خمیر همچنین اظهار کرد:
داوطلبان می توانند در صورت نقص در کارت ورود به جلسه
و مغایرت اطالعات به بخش امتحانات اداره آموزش و پرورش
جهت پیگیری مراجعه نمایند.

یک دروغ شیرین

اکثریت جامعه به اهمیت شورای فرهنگ عمومی واقف نیستند

و شب بارانی؛

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی میناب با امام جمعه
دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش دریای اندیشه  ،مصطفی کریمی زاده در
این دیدار ضمن اشاره به حمایت های موثر و ارزشمند
حجه االسالم و المسلمین ابراهیمی امام جمعه و رئیس
شورای فرهنگ عمومی شهرستان میناب جهت برگزاری
رویدادها و برنامه های فرهنگی،هنری در این شهرستان
در سنوات گذشته که با مجموعه اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی و اصحاب فرهنگ و هنر داشتند عنوان کرد :
به حق ،توجه مستمر و حمایت های امام جمعه که
موجب افزایش انگیزه و قوت قلب اصحاب فرهنگ و هنر

من و او
ماه که پنهان
در پس پرده تماشا میکرد
او ،دوخته بر خرمن تنهایی چشم
چشمه از درهی چشماش جوشید
من ،چو مِی نوشیدم!

و مجموعه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی این شهرستان
بوده است که این امر نشات گرفته از روحیه جهادی و
اعتقاد به قابلیت های حوزه فرهنگ و هنر در افزایش
ارزش های اسالمی و انقالبی است و امیدواریم این
رویه و روحیه همواره کمک کار و یاریگر مجموعه اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی و همچنین اصحاب فرهنگ و
هنر باشد .
در ادامه این دیدار حجه االسالم و المسلمین ابراهیمی
امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان
میناب ضمن تقدیر و تشکر از مجموعه اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی و همچنین اصحاب فرهنگ و هنر با بیان

یاداشت اختصاصی

تا دل کوه غماش

شب است و این قطاردل میان سنگواره ها
به سوی رودخانه های بی گدار می رود

قویدل اذعان داشت :از چهار فرهنگی اعزامی به
هفتمین مسابقههای کشوری قرآن  ،عترت و نماز،
کبری درویشی از شهرستان پارسیان رتبه سوم حفظ
 ۱۰جزء و زهره حیدری از منطقه جاسک رتبه چهارم
کشوری در رشته حفظ کل قرآن کریم را از آن خود
نمودند.
این مقام مسوول تصریح کرد :با حضوری شدن
مدارس ،فعالیت تربیتی و فرهنگی با همت مضاعف و
ایجاد انگیزه و اشتیاق ،بیش از پیش از سرگرفته می
شود و به طور قطع با برنامه ریزی و مدیریت بهینه،
در این مسیر شاهد توفیق روزافزون فرهنگیان و دانش
آموزان این خطه از سرزمین ایران اسالمی در سطوح
عالی خواهیم بود.

فرصت های شغلی انجام می شود:

پذیرش کارآموز در حرفه های
مختلف مهارتی در مرکز آموزش
فنی و حرفه ای بندر خمیر

سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان
بندر خمیر از آغاز ثبت نام و اعالم فهرست حرفه های
مهارتی بصورت رایگان در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱
خبر داد.

به گزارش خبرنگار دریای اندیشه از شهرستان بندر
خمیر؛ عامری با اعالم این خبر اظهار کرد :در راستای
توانمند سازی جوانان و ایجاد فرصت های شغلی
مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بندر خمیر
در دو شیفت صبح و بعد از ظهر جهت خواهران و
برادران در رشته های مختلف آموزشی کارآموز می
پذیرد.
وی ادامه داد :آموزش حرفه های پرورش گیاهان
دارویی ،پرورش دهنده و تکثیر کننده گلهای
آپارتمانی ،پرورش دهنده زنبور عسل ،اکوتوریسم،
گردشگری عمومی ،کشتکار گلخانه های خاکی،
کمک برقکار ساختمان ،مونتاژ کار و نصاب تابلوهای
برق ،مانتو دوز ،دوزنده لباس بدون الگو ،دوزنده کیف
با چرم مصنوعی ،تولیدات نمدی دست دوز برای
برادران و خواهران فراهم شده و افراد با مراجعه به
مرکز مراحل پذیرش را طی و ثبت نام نمایند.
وی خاطر نشان کرد :تجهیزات و امکانات کارگاه های
آموزشی براساس استاندارد و مربیان مجرب آموزش
ها را براساس استاندارد مهارتی بین المللی ارائه می
نمایند.
سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای بندر خمیر
بیان داشت :این مرکز زمینه بهره مندی افراد مختلف
از آموزش های رایگان فنی و حرفه ای را مهیا ساخته
تا موجب اشتغال مردم منطقه به ویژه جوانان شود.
گفتنی است مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان
بندر خمیر در محله کندال جنب مسجد نور واقع
شده ،و برای کسب اطالعات بیشتر می توانید با
شماره  ۰۹۱۷۷۹۷۸۹۴۴تماس حاصل نمایید.

در دیدار رئیس اداره فرهنگ و ارشاد میناب با امام جمعه عنوان شد؛

مست ،حیران و غزلخوان جاری

کنار بغض پنجره وجاده های آرزو
سفر به شام آخرین از این دیار می رود

در راستای توانمندسازی جوانان و ایجاد

شرکت بیش از هزار داوطلب در

نشست آنالین پرندههای کاغذی برگزار شد
که میان این زوج نویسنده رد و بدل شده است.
حاجیزاده گفت :اهمیت نامه در ادبیات تا آن جا
است که برخی از آثار ماندگار ادبیات جهان در
قالبنامه نوشته شدهاند .مثل «بابالنگدراز» اثر
جین وبستر و یا آثاری نظیر «برسد به دست استاد
نهنگ عزیز» و «با احترام از طرف زرافه» نوشتهی
مگومی ایواسا و مجموعه ی «فلیکس» نوشتهی
آنت لنگن میتوان نام برد.وی گفت :نامههایی که
در ادبیات جهان ماندگار شدهاند گاهی نوشتههایی
است که به دست صاحبانشان نرسیده و گاه
نویسنده قصد داشته آنها را نزد خودش نگه دارد.
این نامهها شاید به خاطر جذابیتی که داشتهاند،
سالها بعد توسط دیگران در مجموعههایی به
چاپ رسیدهاند و به دلیل خصوصی بودنشان
معموالً کنجکاوی مخاطب را برمیانگیزند.
سپس ،حاجیزاده یکی از نامههای کتاب
بابالنگدراز را برای اعضا خواند و با آنها گفتگو
کرد و گفت :در این نامه شنیدید که جودی در
ابتدا دربارهی چند اتفاق از اتفاقات پیرامونش
نوشته بود .سپس به بیان احساساتش پرداخته بود.
او همچنین از کارهایی که به تازگی انجام داده و
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پی او رقصیدم!
خواندم و در ِ

چهارشنبههای امام رضایی؛ نگاهی به خدمت در

آسمان احساس،

سیره امام رضا علیهالسالم

ناگهان غرید و
شعله بر خرمن تنهایی زد

 علی ستاری

سیل سراب
سیلی ِ
ِ
ت ِه درماندگی باور را
به سراسیمگی ماه سپرد
و من همچون کوکو
کوه به کوه
بی صدا میخوانم!

شاعر  :رویاابراهیمی

به گزارش روزنامه دریای اندیشه ،امر خدماترسانی به مردم یکی از مسائل مهم در
جامعه است،مسئلهای همواره در آثار اسالمی و سیره و بیانات ائمه هدی(ع) و نبی
مکرم اسالم مورد تاکید قرار گرفته است چنانچه خداوند متعال در آیه هفت سوره
طالق میفرماید :بر توانگر است که از دارایی خود هزینه کند و هر که روزی او تنگ
باشد باید از آنچه خدا به او داده خرج کند خدا هیچ کس را جز [به قدر] آنچه به
او داده است تکلیف نمیکند خدا بهزودی پس از دشواری آسانی فراهم میکند».
بنابراین خداوند متعال گرهکشایی از کار مردم حتی از طریق کمکهای مالی بدون
انتظار بازگشت وجه را تکلیفی بر گردن انسانها قرار داده است این امر در واقع
یک خدمت به هم نوع است اما در این مجال تالش داریم که خدمت به خلق را
در سیره مبارکه رضوی مورد سنجش قرار دهیم و درسهایی از آن برای امروز
خود برداشت کنیم.
حضرت علی بن موسیالرضا علیه السالم در حدیثی میفرمایند« :خداوند متعال در
روی زمین بندگانی دارد که در رفع حوائج نیازمندان تالش مي کنند و در عرصه
خدمت رساني از هیچ کوششي فروگذار نمیکنند آنان در روز قیامت از سختيها
و گرفتاریها در امان خواهند بود.
در ادامه حضرت اضافه کرد :هر کس دل مومنی را شاد گرداند خداوند دلش را
در روز قیامت مسرور و خوشحال خواهد کرد( ».وسائل الشیعه ج۱۶ص )۳۶۶با
توجه به این حدیث گهربار از سلطان سریر ارتضا حضرت شمسالشموس علی
بن موسیالرضا علیهالسالم واقف است که کسی که در جامعه خدمترسان مردم
بایست برآیند خدمتش به جایی ختم شود که گرهای از زندگی گرفتاران باز شود
و یا دلی توسط آنها شاد شود ،حال اگر به جامعه خود بنگریم خواهیم دید که
هزار و یک راه برای شاد کردن دل مردم وجود دارد که اگر بخواهیم مصداقی به
آن ورود کنیم یکی از مسائل مبتالبه امروز جامعه ما که خیلی مردم را در مضیقه

اینکه اکثریت جامعه به اهمیت شورای فرهنگ عمومی
واقف نیستند ،گفت :فعالیتهای این شورا باید بیش از
پیش به اطالع مردم برسد و اهمیت موضوعهای مطرح
شده در نشستهای شورا برای مردم تبیین شود.
رییس شورای فرهنگ عمومی شهرستان میناب ضمن
تاکید بر اهتمام و نگاه ارزشی و فرهنگی و اهمیت دادن
به جایگاه شورای فرهنگ عمومی افزود :شهرستان
میناب دارای ظرفیت های متعددی در عرصه فرهنگ
 ،هنر و قرآن است که باید با بهره گیری از این ظرفیت
ها و با استفاده از زبان گویای هنر و هنرمند  ،اهداف
و ارزشهای واالی اسالمی و انقالبی را محقق و ترویج
نمائیم چرا که هنر بهترین زبان برای بیان ارزش ها و
ترویج معروف در جامعه است و هرگونه دوری و قهر از
هنر ،موجب خسران و ضرر متولیان خواهد شد.

قرار داده است و آنها را نگران کرده است بحث مسکن و اجاره بها است که بعضا
شاهد هستیم که جانب انصاف از سوی صاحبان ملک رعایت نمیشود و همین
امر نشاط اجتماعی را از جامعه و جوانان میگیرد .از این رو امروزه یکی از بهترین
عرصهها برای خدمت به مردم و شادکردن دل مؤمنان در این عرصه است ،در
گذشته شاهد این بودیم که گروههایی خودجوش و مردمی به نیت حضرت رضا
علیهالسالم در محالتی که عمده ساکنین آنها از قشر نیازمند جامعه بودند در
مغازهها و سوپرمارکتها حاضر میشدند و به نیت حضرت حساب دفتری آنها
را صفر میکردند ،امروز هم این ضرورت احساس میشود که معتمدین هر محله
به نیت حضرت علیبن موسیالرضا علیهالسالم پای کار بیایند و کمک کنند که
صاحبخانهها کمی در افزایش اجاره خانهها برای ساکنین فعلی منازلشان بیشتر
جانب انصاف را رعایت کنند.
چنانچه ما روایتی تکان دهنده نیز در این حوزه داریم که مفضل بن عمر میگوید
امام صادق علیهالسالم فرمود« :هر کس دارای خانهای زائد باشد و مؤمنی برای
سکونت به آن محتاج باشد و وی از او دریغ دارد ،خداوند ع ّز و ّ
جل فرشتگان را
خطاب فرماید که ای مالئکه من ،بنده من به مسکنی به بنده دیگرم در دنیا بخل
ورزید به عزتم سوگند او را هرگز در بهشت جای نخواهم داد؛(ثواب األعمال و عقاب
األعمال ،النص ،ص )۲۴۱
مسئله بعدی را که میخواهیم مطرح کنیم باید در این روایت از حضرت رضا
علیهالسالم جستجو کنیم که میفرمایند :و آقاي مردم ،خدمتگزار حقیقي آنان
است(من ال یحضره الفقیه ،ج  ،۴ص )۳۲۶
بنابراین خداوند متعال طبق این روایت سروری و آقایی را برای کسانی در نظر
گرفته است که بدون هیچ منتی به خلق خداوند خدمت میکنند و بی شک یکی
از علتهایی برخی از مردان خدا بی هیچ دلیلی در دل مردم جا باز میکنند به
واسطه خدمتی است که به مردم میکنند و خداوند برای آنها آقایی و سروری را
به ارمغان میآورد که نمونه بارز آن را در حاج قاسم سلیمانی و شهادت این مرد
آسمانی مشاهده کردیم که مغناطیسی ایجاد کرد که از همه جای کشور حتی
آنهایی که او را آن چنان هم نمیشناختند برایش اشک ریختند و منقلب شدند،
بنابراین این موضوع نیز جزو سیره مبارک حضرت رضا علیهالسالم است و ایشان
در برابر فقرا و نیازمندان از هیچ کمکی فروگذار نمیکردند از این رو در تعریف یک
جامعه رضوی امروز به دو شاخصه میرسیم اول جامعه که رهبران و سرپرستان
آن خدمتگزارترین نسبت به مردم باشند و دوم اینکه جامعهای در آن گرهگشایی
امری مرسوم باشد و مردم در شادکردن دل یکدیگر از هم گوی سبقت بربایند.

چهارشنبه۸تیرماه 1401
۲۹ژوئن ۲0۲۲
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یک متخصص مغز و اعصاب ،با بیان اینکه هنگام سکته مغزی بسیاری از سلولهای مغز می میرند ،گفت :بعد از دیدن عالئم سکته مغزی ،فرد را باید هر چه سریع تر به
مرکز درمانی برسانید.به گزارش خبرگزاری مهر ،آناهیتا ذوقی ،با اشاره به اینکه سکتههای مغزی سومین علت شایع مرگ و میر در جهان هستند ،اظهار کرد :با پیشرفت
تکنولوژی ،دانش بشر ،بهداشت و دسترسی آسانتر به امکانات طول عمر بشر افزایش یافته و شیوع سکتههای مغزی در دنیا بیشتر گزارش شده است.وی افزود :اولین و
مهمترین عامل بروز سکتههای مغزی سن است یعنی هر چه سن باالتر رود ،شانس بروز سکتههای مغزی هم به مراتب بیشتر میشود.

دانستنی ها

طبق آخرین نظرات محققان علوم محیطی و

متخصصان ترمیم اکوسیستم های طبیعت ،فناوری

 DNAو علم ژنومیک می تواند نقشی ویژه در

تشخیص پوسیدگی دندان با پشتیبانی
هوش مصنوعی

مطالعات موفق محققان آلمانی نشان داد که استفاده
از هوش مصنوعی در تشخیص پوسیدگی های دندان

صحیح و در طول زمان مقرون به صرفه بوده و می
تواند به زودی به این عرصه وارد شود.

به گزارش سیناپرس ،پژوهش های محققان آلمانی
نشان داد که استفاده دندانپزشکان از هوش مصنوعی
و غیر تهاجمی می تواند مقرون به صرفه باشد و این
موضوع در یک کارآزمایی تصادفی آزمایش شد.
این مطالعه مقرون به صرفه بودن تشخیص پوسیدگی
پروگزیمال با پشتیبانی هوش مصنوعی را در یک
کارآزمایی تصادفی و کنترل شده مورد بررسی قرار
داد .در این آزمایش بیست و سه دندانپزشک ۲۰
مدل از استفاده از فناوری هوش مصنوعی را ارزیابی
کردند.
 ۱۰مورد از آنها به طور تصادفی با یک نرم افزار
مبتنی بر هوش مصنوعی و  ۱۰مورد دیگر بدون
هوش مصنوعی مورد ارزیابی قرار گرفتند .سپس این
مطالعه نسبت تشخیص های مثبت و منفی درست
و نادرست و تصمیمات درمانی اتخاذ شده برای هر
ضایعه شناسایی شده اعم از غیر تهاجمی ،میکرو
تهاجمی و تهاجمی را ارزیابی کرد.
فالک شوندیکه ( )Falk Schwendickeیکی
از پژوهشگران این مطالعات در برلین آلمان می
گوید :نتایج تحقیقات ما نشان داد که برای تشخیص
ضایعات اولیه ( E2یا  ،)D1دندانپزشکان به طور
قابل توجهی در هنگام استفاده از هوش مصنوعی
حساس تر بودند و مشخص شد که تصمیمات درمانی
اتخاذ شده در طول زمان مقرون به صرفه هستند.
او در ادامه می افزاید :اگر همه مشکالت اولیه
شناسایی شده به صورت غیر تهاجمی یا میکرو
تهاجمی درمان شده بودند ،هوش مصنوعی بسیار کم
هزینه تر از عدم وجود هوش مصنوعی بود .به گزارش
سیناپرس ،برنامه های کاربردی هوش مصنوعی نه
تنها باید از تشخیص پوسیدگی دندان حمایت کنند
بلکه با مدیریت مبتنی بر شواهد ،ضایعات پوسیدگی
بعدی را نیز مشخص کرده و در کاهش هزینه های
آینده موثر واقع شوند.
شرح کامل این پژوهش و یافته های جذاب آن در
آخرین شماره مجله تخصصی آنالین  IADRمنتشر
شده و در دسترس عالقه مندان قرار دارد.

نقش حیاتی اقیانوسها در مهار
گرمایش جهانی
ایسنا /اقیانوسهای جهان ،مملو از اشکال حیاتی
متعددی از بزرگترین جانور سیاره ما (نهنگ) تا
تنوع وسیعی از میکروارگانیسمهای کوچک هستند.

بهعنوانمثال ،میکروبهای فعال فتوسنتزی مانند
سیانوباکتریها حدود  ۵۰درصد از اکسیژن جو زمین
را تولید میکنند .عالوه بر این ،میکروارگانیسمهای
آبزی با حذف دی اکسیدکربن از هوا ،نقش اساسی
در مهار گرمایش جهانی دارند.
به نقل از ارث ،اگرچه دانشمندان مدتهاست از فواید
مختلف این میکروبها آگاه بودند اما هیچ تحلیل
سیستماتیکی از تنوع آنها انجام نشده بود .اکنون،
گروه تحقیقاتی به رهبری موسسه میکروبیولوژی
در زوریخ ،دادههای  DNAدر دسترس عموم را از
 ۱۰۰۰نمونه آب جمعآوریشده در اعماق مختلف
از تمام اقیانوسهای جهان به منظور نقشهبرداری از
تنوع زیستی میکروارگانیسمهای جهانی و شناسایی
عملکردهای مختلف میکروبها در اکوسیستمهای
مختلف بررسی کردهاند.
دانشمندان با استفاده از فناوریهای نوین مدرن
مانند تجزیه و تحلیل  DNAمحیطی ،موفق
شدند بیش از  ۳۵هزار ژنوم میکروبی را توالییابی
کنند .تجزیهوتحلیل آنان حدود  ۴۰هزار خوشه ژن
بیوسنتزی ( )BGCsرا نشان داد ،گروههایی از ژنها
که مسیرهای مصنوعی را برای محصوالت طبیعی
فراهم میکنند و به دلیل خواص آنتیبیوتیکیشان
میتواند برای انسان نیز مفید باشد.
محققان عالوه بر شناسایی بسیاری از  BCGهای
مفید ،گونههای کشف نشده قبلی مانند باکتریهای
متعلق به شاخه  Eremiobacerotaرا نیز پیدا
کردند .این باکتریها که قبال تصور میشد فقط در
محیطهای زمینی وجود دارند ،مشخص شد که
دارای باالترین تنوع  BCGدر بین تمام نمونههای
بررسی شده هستند.
شینیچی سوناگاوا ،محقق ارشد این مطالعه ،پروفسور
تحقیقات میکروبیوم در زوریخ گفت :آنها از نظر
بیوسنتزی متنوعترین خانواده در اقیانوس هستند.
دانشمندان قصد دارند در تحقیقات آینده ،منابع
بیشتری از محصوالت طبیعی را جستجو همچنین
سواالت حل نشده در مورد تکامل و اکولوژی
میکروارگانیسمهای اقیانوسی را بررسی کنند .عالوه
بر این ،هدف آنها روشن کردن مزایای اکولوژیکی
یا تکاملی ژنهای خاص مانند  BGCsبرای
میکروبهاست.
نتایج این مطالعه در مجله  Natureمنتشر شده
است.

اجتماعی

آینده جهان به منظور رفع مشکالت اکوسیستمی و

بازگرداندن سالمت به طبیعت داشته باشد.

به گزارش سیناپرس ،محققان بینالمللی میگویند که
وظیفه جهانی عظیم ما برای بازسازی اکوسیستمهای
تخریبشده کره زمین ،باید شامل فناوریهای
پیچیدهای مانند پایش  DNAمحیطی باشد تا از این
طریق ،درک و حمایت از بازیابی بیوسفر پیچیده زمین
میسر باشد.
به گفته پژوهشگران دانشگاه فلیندرز استرالیا که
هدایت پژوهشی در این زمینه را به عهده داشته اند،
ژنومیک ،ابزارهای مهمی را در مبارزه برای ترمیم
اکوسیستمها فراهم میکند .این ابزارها از احراز هویت
منابع بذر گرفته تا بهبود تشخیص علفهای هرز یا
حیوانات مهاجم را شامل می شوند.
در این راه ،محققان استرالیایی و آمریکایی نقشه راهی
برای اکولوژیست های مسئول احیای اکوسیستم ها
تهیه کرده اند تا بتوانند از ژنومیک استفاده بهتری
کنند و بدین طریق ،به جنبه های حیاتی احیای
اکوسیستم های تخریب شده کمک کنند.
آن ها خاطرنشان کرده اند که علم ژنومیک یا فناوری
ژنوم ،پشتیبانی حیاتی برای معکوس کردن زوال
اکوسیستم ها ارائه می دهد ،با این حال تاکنون اغلب
به عنوان یک ابزار گمشده در جعبه ابزار اکولوژیست

تاکید جدید متخصصان بین المللی ؛

ترمیم طبیعت به کمک فناوری DNA
های بازسازی اکوسیستم مطرح بوده است.
به گفته محققان ،این در حالی است که فناوری فوق
میتواند به بهبود شیوههای تامین بذر برای پوشش
گیاهی تحت تغییرات آب و هوایی کمک کند.به
گزارش سیناپرس ،ژنومیک میتواند به ما بگوید که
بذر خود را از کجا تهیه کنیم تا شانس بیشتری برای
زنده ماندن از تأثیرات تغییرات آبوهوایی مانند امواج
گرمای مکرر و شدیدتر داشته باشد.

همچنین طبق این پژوهش ،ژنومیک واقعا تنها راه
برای ردیابی بازگشت میکروبهای خاک است که
از بقیه حیات روی زمین شامل گیاهان و حیوانات
پشتیبانی میکنند.به گزارش سیناپرس ،عالوه بر این
ها ،محققان فوق معتقدند ژنومیک را می توان برای
بررسی این که آیا گونه های در معرض تهدید یا گونه
های نامطلوب مانند گیاهان و حیوانات مهاجم پس از
تالش های بازسازی ،بازمی گردند یا خیر ،به خوبی

اگر شما هم از طرفداران جوجه کباب هستید مراقب پنج اشتباه رایجی باشید که جوجه
کباب خوشمزه شما را خراب می کند
جوجه کباب رستورانی می خواهید؟ این اشتباهات را
دور بریزید

جوجه کباب یکی از معروف ترین غذاهای ایرانی است
که طرفداران بسیار زیادی دارد و پای ثابت تفریح،
گردش و مهمانی خیلی از ما ایرانی هاست .اگر شما
هم از طرفداران جوجه کباب هستید مراقب پنج اشتباه
رایجی باشید که جوجه کباب خوشمزه شما را خراب
میکند:

اول آب لیمو و نمک می زنید

قبل از اضافه کردن آب لیمو و نمک ،ابتدا روغن به آن
اضافه کنید تا جوجه ها با روغن پوشانده شوند و بعد
آب لیمو و نمک بزنید .به این شکل جوجه بعد از پخت
خشک نمی شود.
پیاز را رنده می کنید

اگر پیاز را رنده کنید به تکههای جوجه می چسبد و
موقع کباب کردن پیاز سیاه می شود و شما به اشتباه
فکر می کنید جوجه آماده است؛ در حالی که جوجه
هنوز کمابیش خام است .ضمن این که پیاز مرغ را تلخ
می کند .پس بهتر است پیاز را خاللی کنید.

تیمی از پژوهشگران با تمرکز بر ریزمحیط تومورها

توانستند اکوسیستمی از رگ های خونی و سایر سلول

هایی که تومورها جذب می کنند تا مواد مغذی و کمک

به بقای آنها را تامین کنند ،شناسایی کرده و مورد

زعفران را با مواد ترکیب می کنید

هرگز زعفران دم شده را با دیگر مواد ترکیب نکنید .در
این صورت فقط مواد جوجه رنگ می گیرد و جوجه
رنگ کمی دارد .بهتر است ابتدا زعفران را به سطح مرغ
بزنید و بگذارید یک ساعت روی آن باشد سپس بقیه
مواد را اضافه کنید.

از ادویه ها غافل می شوید

مرغ بوی نامطبوعی دارد و اضافه کردن پیاز و زعفران
تا حد زیادی این بو را می گیرد با اینحال با اضافه
کردن ادویه هایی مانند پودر سیر ،فلفل سیاه و پودر
پیاز میتوانید طعم جوجه را خوشمزه تر کنید.
کره را جایگزین روغن مایع می کنید

کره در اثر سرما سفت می شود و حتی اگر آن را گرم
کنید چون مرغ سرد است و در نهایت مواد جوجه در
یخچال قرار می گیرد کره هیچ تاثیری بر نرم ماندن
جوجه ها ندارد.
پس اگر بخواهید میتوانید برای عطر و طعم آن یک
قاشق کره آب شده را به جوجه های پخته شده اضافه
کنید.

وقتی صحبت از روبات می شود ،ذهن بیشتر افراد به سمت روبات های انسان نما معطوف می شود
در حالی که روبات ها انواع مختلفی داشته و حتی می توانند به صورت نرم افزار یا بدافزار نیز باشند.
در این میان برخی روبات ها دوست داشتنی و برخی منفور هستند.
به گزارش سیناپرس،انتظارات اجتماعی نقش بزرگی در نحوه واکنش ما به روبات ها و هوش مصنوعی
ایفا می کند .در سال  ،۲۰۱۹پژوهشگری به نام دانیال دی پائوال از موسسه فناوری ماساچوست ،شروع
به گشت و گذار در فروشگاه های مواد غذایی کرده و به بررسی عملکرد روباتی به نام مارتی پرداخت
که در این فروشگاه ها استفاده می شد.
این روبات ،یک دستگاه خاکستری با ارتفاع  ۱۹۰سانتی متر با پایه عریض خود در راهروها پرسه می
زد ،کف فروشگاه را برای شناسایی زباله های ریخته شده اسکن کرده و کارمندان را نسبت به شرایط
آگاه می کرد .اما چیزی که توجه محققان را به خود جلب کرد این بود که این ربات ،با وجود چشمان
درشت و نام دوستانه اش ،به طور قابل توجهی در بین مشتریان محبوبیت نداشت.
به گفته محققان ،وقتی روبات ها وارد فضاهای مشترک می شوند ،مردم واکنش های مثبت یا منفی
قوی نسبت به آن ها نشان می دهند که اغلب مهندسان را غافلگیر می کند .اما کلید طراحی سیستم
های خودکار ممکن است ساده باشد؛ تشخیص اینکه مردم با روبات ها طوری رفتار می کنند که
انگار زنده هستند.اگرچه روبات ها برای چند دهه است که در کارخانه ها خودرو می سازند ،اما این
فناوری طی سال های اخیر بیشتر وارد جامعه شده و با مردم عادی در تعامل است .از جاروبرقی
روباتیک گرفته تا روبات های تحویل غذا گرفته تا گشت های زمینی مستقل ،روبات ها به طور فزاینده
ای وارد محل کار ،خانه ها و فضا های عمومی ما میشوند.به گزارش سیناپرس ،در این میان تمرکز
اصلی مهندسان و طراحان روبات روی ساختن قطعات کاربردی و فناوری بوده و آن ها به طور کامل
از واکنش های مردم نسبت به این روبات ها غافل شده اند .در برخی موارد ،این واکنش بسیار مثبت
است ،افرادی که روباتها را به عنوان دوست یا همکار قبول میکنند ،آنها را در آغوش میگیرند و
ارتباط خوبی با آن ها برقرار می کنند.برای نمونه بیش از  ۸۰درصد یک جاروبرقی خانگی که توسط
 iRobotساخته شده است ،دارای نام هستند .این شرکت از کشف اینکه برخی از مشتریان جاروبرقی
خود را برای تعمیر می فرستند و پیشنهاد جایگزینی کام ً
ال جدید را رد می کنند و درخواست می کنند
که روبات خودشان به آنها بازگردانده شود شگفت زده شد.در حقیقت مردم به طور ناخودآگاه با فناوری
خودکار مانند یک موجود زنده رفتار کرده و با ان ها رفتار متقابل مبتنی بر همدلی دارند .کلیفورد ناس،
استاد دانشگاه استنفورد ،پیشگام در تعامل انسان و رایانه ،نشان داد که مردم با رایانه ها بحث کرده ،با
آنها ارتباط برقرار می کنند و حتی به آن ها دروغ می گویند .به گزارش سیناپرس ،زمانی که محققان،
دیدگاه های خریداران را بررسی کردند مشخص شد آنها نظرات متفاوتی دارند.دانیال دی پائوال یک
تحلیل احساسات در توییتر انجام داده و واکنش های مثبت و منفی نسبت به ربات را اندازه گرفت.
بیشترین افزایش موارد منفی زمانی اتفاق افتاد که فروشگاه مواد غذایی یک جشن تولد برای ربات
برگزار کرد که همراه با کیک و بادکنک برای مشتریان بود.کیک تولد روبات ها برای مردم چیز عجیبی
است و گاهی اوقات انسانی کردن یک ربات می تواند نتیجه معکوس داشته باشد .در واقع ،آراستن این
ربات خاکستری بلند با چشم و نامی دوستانه یادآور شخصیت نامطلوب دیگری بود :دستیار انیمیشن
آفیس مایکروسافت ،کلیپی .روبات نرم افزاری که بیشتر مردم از آن خوششان نمی آید.

برای نخستین بار انجام شد:

راهی برای درمان سرطان سارکوم

مطالعه قرار دهند.

به گزارش سیناپرس ،سلول های ایمنی باید توانایی
شناسایی و حذف سلول های سرطانی را داشته باشند.
یافته های محققان نشان می دهد پروتئینی که توسط
سلول های تومور ترشح می شود ،بیولوژی آنها را تغییر
می دهد و از تخریب سلول های تومور جلوگیری می
کند.
سارکوم بافت نرم غیرمعمول در رگ های خونی،
اعصاب ،تاندون ها ،ماهیچه ها ،چربی ها و پوشش
مفاصل ایجاد می شود .به گفته انجمن سرطان آمریکا،
این بیماری اغلب دستها ،پاها و شکم را درگیر می
کند و ساالنه جان بیش از  ۵هزار آمریکایی را می
گیرد.
در حال حاضر هیچ روش درمانی موثری برای سارکوم
های بافت نرم عود کننده و تهاجمی وجود نداشته و از
سوی دیگر ترکیب ریزمحیط سارکوم نیز به طور کامل
شناخته نشده است .متاسفانه عالوه بر عدم شناخت
این نوع تومورها ،مداخالت روی عناصر ریزمحیط
تومور برای بسیاری از تومورهای تهاجمی نسبتاً کم
مطالعه شده است.
این موضوع باعث شد تیمی از پژوهشگران به بررسی
ساختار داخلی تومورها پرداخته و به این ترتیب
ساختار ایمونولوژیک مدل موش مبتال به سارکوم با

منبعgilmorehealth :

توالی  RNAتعیین شد.
یافته ها نشان می دهد که ماکروفاژها در توده سارکوم
حالت های فعال سازی متنوعی را نشان می دهند.
سلول های سارکوم با ماکروفاژهایی که گیرنده CD74
را از طریق فاکتور مهار کننده مهاجرت ماکروفاژهای
سیتوکین پلیوتروپی بیان می کنند ،درگیر می شوند.
به گزارش سیناپرس،با تشویق به تجمع ماکروفاژها با
ویژگی های التهابی و ارائه دهنده آنتی ژن ،از بیان
 MIFدر سلول های سارکوم جلوگیری می شود که
این موضوع رشد تومور را کند می کند.
محققان در مقایسه با نمونههای سارکوم بافت نرم

مورد استفاده قرار داد.
آن ها می گویند :جذب بیشتر ژنومیک در علوم
محیطی ،پتانسیل روشنی برای بهبود وظیفه های
بزرگ پیش رو را دارد ،به ویژه با توجه به بیانیه دهه
سازمان ملل در مورد احیای اکوسیستم که از احیای
 ۳۵۰میلیون هکتار از اکوسیستم های تخریب شده تا
سال  ۲۰۳۰حمایت می کند.
نقشه راهی که اکنون ،اکولوژیست های احیا برای
افزودن ژنومیک به جعبه ابزار خود تهیه کرده اند
شامل نیاز به بهبود ارتباطات در سراسر بخش ترمیم
و ژنومیک است.
به گزارش سیناپرس ،به اعتقاد آنان ،این استراتژی
مستلزم این موارد است :برقراری ارتباط بین تخصص
های مختلف مرمت ،پذیرش ژنومیک در بخش هایی
فراتر از پذیرندگان اولیه از طریق آگاهی بخشی بهتر
در مورد ژنومیک در بخش ترمیم ،بهبود دسترسی به
مهارت های تکمیلی مورد نیاز برای ژنومیک ،مانند
بیوانفورماتیک و علوم محاسباتی و باالخره تقویت
همکاری های بین رشته ای.
بدون تردید در این راستا ،تضمین بودجه برای
تحقیق و توسعه عناصر جانبی مانند بیوانفورماتیک و
زیرساختهای محاسباتی از این رویکرد نوآورانه برای
بازسازی اکوسیستم های طبیعی حمایت میکند.
به گزارش سیناپرس ،این اطالعات علمی و فنی در
نشریه معتبر Philosophical Transactions
 of the Royal Society Bمنتشر شده اند.

چرا برخی روبات ها دوست داشتنی و برخی منفورند

اشتباهات بزرگ در پخت جوجه کباب

مختلف از موش های آزمایشگاهی و انسان دریافتند
که این تومورها دارای سلولهای ایمنی فراوانی به نام
سلولهای میلوئیدی در ریزمحیط خود هستند.
این واقعیت که بخش قابل توجهی از سلولهای
ایمنی را سلولهای میلوئیدی تشکیل میداد ،برای
پژوهشگران قابل توجه بود .باید توجه داشت که سلول
های میلوئیدی ،سلول های تومور را از بین نبرده و
در خدمت رشد تومور و محافظت از این سلول های
سرطانی هستند .تجزیه و تحلیل نمونه های تومور
نشان می دهد که سلول های میلوئیدی می توانند
فعالیت تومور را افزایش دهند.
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مراقب فشارخون
بیمار باشید

به گزارش سیناپرس ،یافته های این مطالعات نشان
می دهد سلول های تومور سطوح باالیی از پروتئین
 MIFرا بیان کردند .همچنین ،سلولهای میلوئیدی
گیرنده هایی برای حس کردن پروتئینهای  MIFپس
از بررسی پروتئینهای ترشح شده توسط سلولهای
تومور و گیرندههای روی سطح سلول های میلوئیدی
خود داشتند ،عناصری که سلولها برای برقراری
ارتباط از آنها استفاده می کنند .در نتیجه ،این سلول
ها می توانند بیولوژی خود را تغییر داده و به جای
جلوگیری از رشد تومور ،به سلول های سرطانی کمک
کنند.
در این مطالعات همچنین مشخص شد در سلول هایی
که  MIFرا بیان نمی کنند ،سلول های میلوئیدی
می توانند وارد تومور شده و رشد تومور را مهار کنند.
بنابراین ،سلول های میلوئیدی می توانند با تومورها
مبارزه کنند یا حمله سرطان ها توسط سایر سلولهای
ایمنی مانند سلولهای  Tرا تحریک کنند.
در خاتمه گفتنی است تمامی درمان های حاضر در
کنترل سارکوم بافت نرم شدید و عودکننده شکست
خورده اند.
با این حال ،موارد کوچک سارکوم بافت نرم ،علیرغم
وعده آنها در برابر تومورهای جامد متعدد ،از درمان
هایی استفاده کرده اند که عناصر ریزمحیط تومور را
هدف قرار می دهند .این کار ممکن است در را برای
مداخالتی باز کند که ممکن است در درمان سارکوم
موفق تر باشند.

فال
باید انتظار اتفاقات فوقالعادهای را در زمینه
رمانتیک زندگی خود داشته باشید و مطمئن
باشید که لحظات بینظیری را رقم خواهید
زد .گاهی اوقات بسیار غیرمنطقی و غیرقابلکنترل
میشوید؛ باید روی رفتار خود متمرکز شوید و آن را
از بین ببرید که در غیر این صورت در تمام زمینههای
زندگی خود با مشکل مواجه خواهید شد .اجازه ندهید
که تسلیم برخی از اتفاقات زندگی شوید و ناامید باشید.
ممکن است که از درد معده و روده رنج
ببرید؛ بهتر است که هر چه سریعتر به
پزشک مراجعه کنید.با رژیم غذایی سالم
از بدتر شدن اوضاع پیشگیری خواهید کرد .این روزها
در موقعیتی قرار گرفتهاید که میتوانید به جاهطلبی
برخی از عزیزانتان رسیدگی کنید و کمک کنید تا آنها
به خواستههای خود دست یابند .فرصتی بهدست میآید
تا وضعیت مادی خود را از چیزی که هست؛ بهتر کنید.
تمام عزم و اراده خود را جزم کرده و
پروژههایی که در دست دارید را با توان
بیشتر و مطالعات و تحقیقات بیشتری انجام
دهید.ممکن است با یکی از اعضای خانواده دچار مشکل
و درگیری شوید که باید خود را کنار بکشید و اجازه
دهید تا متوجه اشتباهات خود شود.این روزها مقاومت
بدنی شما کمی ضعیف شده است؛ باید ویتامین بیشتری
مصرف کنید.
تا حد ممکن به سرمایهگذاریهای بلندمدت
فکر کنید و خیلی برای سودآوری عجله
نداشته باشید .امکان انجام معامالت مالی
بسیار عالی برایتان وجود دارد و پولی بهدست میآورید
که میتوانید از آن بیشترین بهره را ببرید .احتمال تنش
در خانهتان وجود دارد؛ اما با صبوری و درک متقابل شما
با اعضای خانواده اوضاع آرام خواهد شد .نگرش خود را
نسبت به اتفاقات پیرامون تغییر دهید.
بدن شما ضعیف
این روزها سیستم ایمنی ِ
شده است و به همین دلیل دچار تنش
عصبی میشوید؛ بهتر است که هم به پزشک
تغذیه و هم روانشناس مراجعه کنید؛ تا زمان بهبودی از
هرگونه رفتار تند و پرخاشگرانه دور باشید .ممکن است
تصور کنید که وضعیت مالی شما در شرایط سختی است؛
اما مطمئن باشید پروژهای که با آن درگیر هستید میتواند
به بهترین شکل ممکن شرایط مالی شما را تغییر دهد.
شما در بین دوستانتان بسیار قابلاعتماد
هستید و قدرتان را میدانند؛ از این موهبتی
که دارید نهایت بهره را ببرید.منتظر یک روز
سخت باشید و تالش خود را بیشتر کنید؛ مطمئن باشید
پس این چالش هم بر خواهید آمد و با قدرت سرتان
که از ِ
را باال خواهید گرفت .هر طور که شده ثابت کنید حق
با شماست؛ البته بهتر است که با عملکردتان این قدرت
خود را نشان دهید.
شما شخصیت بسیار جسوری دارید و این
باعث میشود که خطراتی را به جان بخرید
و بخواهید که بهترینها را برای خود رقم
بزنید.ممکن است مشکالتی برایتان ایجاد شود؛
اما بهتر است که این بار به شانس متوسل شوید و با
توکل به خداوند پیش بروید .مطمئناً نتیجه بدی نخواهید
گرفت.سعینکنیدکهبابرانگیختناحساساتاطرافیانتان
آنها را نسبت به خود دلسرد کنید.
خروجی و روند اخیر شما بسیار
در محل کار
ِ
عالی خواهد بود و چندین برابر همیشه
سود خواهید کرد.بهتر است مشکالتتان را
هرچه سریعتر حل کنید و به فکر آرامش خود
و اطرافیانتان باشید .در روابط خود با همسرتان رمانتیکتر
باشید و احساسات خود را ابراز کنید .قبل از هرگونه
تصمیمگیری؛ابتدافضایاطرافخودراازهربههمریختگی
پاکسازی کنید و با تمرکز تصمیم بگیرید.
این روزها محیط خانوادگی شما آشفته
خواهد شد؛ باید تمام تالشتان را بکنید تا
درگیری که بین همسر و شما ایجادشده
است را رفع کنید چون مقصر شما بودهاید.بهتر است
تلخ گذشته خود را بهتر کنید و از
تالش کنید تا روابط ِ
دل اطرافیان در بیاورید.باید آشفتگی و بی نظمی را کنار
بگذارید و خودتان رو جمعوجور کنید؛ در غیر این صورت
به هیچچیزی نخواهد رسید.
نگاه خود را به دنیای اطرافتان باز کنید.به
خواستهها و مورد عالقههای خود اهمیت
دهید و به آنها رسیدگی نمایید.حتماً
نصیحتهایی که اطرافیانتان میکنند را بپذیرید که قطعاً
باعث ارتقای شغلی شما خواهد شد؛ البته نباید کورکورانه
رفتار کنید.کمی از سرعت زندگی خود را کاهش دهید؛
بیشتر استراحت کنید و به سالمتیتان اهمیت دهید.
بهزودی مشکالت خانوادگی شما بسیارکم خواهد شد
متأسفانه شما تمایل دارید تا در چندین
زمینه فعالیت کرده و از شاخهای به شاخه
دیگر بپرید؛ اما این کار میتواند برای شما
دردسر ایجاد کند.باید یک هدفتان را بهصورت قاطعانه
بنویسید و به آن عمل کنید و با برنامهریزی پیش بروید.
برخی از اطرافیان نزدیکتان تصمیم دارند تا برای شما
دردسر ایجاد کنند؛ تا حد ممکن آنها را بشناسید و
دوریکنید.
امروز برای ابراز احساسات نسبت به کسی که
دوستش دارید؛ بسیار مطلوب خواهد بود و
مطمئناً برای شما تأثیر مثبت خواهد داشت.
تمام نیروی خود را جمع کنید و به دفاع از خود و حقتان
بروید .اجازه ندهید که اطرافیانتان به شما زور بگویند و
ایدههای خود را تحمیل کنند .به خداوند اطمینان داشته
باشید و مطمئن باشید با نگرش مثبت و افکار خوشبینانه
سرنوشت بسیار عالی در انتظارتان خواهد بود.

کودکان
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تشخیص اوتیسم در
کودکان با هوش مصنوعی

استفاده از یادگیری ماشینی برای شناسایی عناصر کلیدی گفتار که پیش بینی کننده اوتیسم هستند ،گامی رو به جلو برای محققانی که به دلیل سوگیری زبان انگلیسی
در تحقیقات اوتیسم و ذهنیت انسانها در طبقه بندی تفاوتهای گفتاری بین افراد مبتال به اوتیسم و افراد بدون آن ،محدود شده اند ،است.به گزارش تابناک  ،محققان
توانستهاند با استفاده از الگوریتمهای یادگیری ماشینی ،الگوهای گفتاری کودکان در طیف اوتیسم را شناسایی کنند .مطالعه جدیدی که توسط محققان دانشگاه نورث
وسترن انجام شد ،از یادگیری ماشینی (شاخهای از هوش مصنوعی) برای شناسایی الگوهای گفتاری در کودکان مبتال به اوتیسم استفاده کرد.

 28ذی القعده 1443
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خبــر
جای خالی کودکان کار در
مدارس
سازمان متولی شناسایی و ساماندهی این کودکان
بهزیستی است و برای پیگیری تحصیل آنها باید به
آموزش و پرورش اطالع دهد.

در گذشته کودکان کار از مردم درخواست میکردند برایشان از

سوپر مارکت کیک و شیر و بیسکوییت بخرند ،اما حاال هم نوع

درخواستها تغییر کرده است ،هم سن و سالها ،زنان و مردان مسن
درخواستهایشان را مطرح میکنند و روغن و تن ماهی و ماکارونی

میخرند.

گدایی سالمندان

رویداد :۲۴با حذف ارز ترجیحی و اصالح نظام یارانهای قیمت روغن
خوراکی در یک ماه گذشته افزایش زیادی داشته تا جایی که به
قول بعضی از فروشندههای مغازههای کوچک به دلیل کاهش توان
خرید مردم ،دیگر به جای  ۴کارتن روغن ۲ ،تا یک کارتن در ماه
خرید میکنند و حتی ممکن است چند عدد از این روغنها در مغازه
خاک بخورد.
به گفته این فروشندهها بعضی از مردم دیگر از خرید روغن منصرف
شدهاند و خودشان دست به کار شدهاند و از ماست کره میگیرند.
محمود الف سوپر مارکت کوچکی دارد و معتقد است گرانی روغن
خوراکی باعث شده بیشتر روغنها در قفسهها بمانند و مشتری نداشته
باشند .محمود میگوید «:روغن خوراکی از  ۱۴هزار تومان به  ۶۳هزار
تومان رسید.
وقتی یک خانواده  ۶روغن در ماه مصرف میکرد ،حاال با این قیمتها
خرید برایش خیلی سخت میشود .روغن همیشه جزو جنسهای
پرفروش بود .اما حاال روی یک یا دو عدد بیشتر نمیفروشیم
چند روز پیش یکی از مشتریهای همیشگیام میگفت در اینترنت
سرچ کرده و طرز تهیه کره را یاد گرفته و میخواهد از این به بعد
خودش شیر بخرد و ماست درست کند و از ماست کره بگیرد و با کره
غذا درست کند .میگفت باید خودمان خودکفا بشویم .یکی دیگر از
مشتریها هم میگفت همه فامیل پول جمع کردهاند و از رودبار روغن
زیتون فلهای خریدهاند و بین هم تقسیم کردهاند.
یکسری هم به دوران قدیم برگشتهاند و دنبه میخرند و برای خودشان
روغن دنبه درست میکنند».

ترفندی که از کودکان کار به سالمندان نیازمند رسید
البته طبق گفته مالک این سوپر مارکت اینها کسانی هستند که
دستشان به دهانشان میرسد و هنوز میتوانند جایگزین ارزانتری
برای روغن پیدا کنند ،اما کسانی هم هستند که نه تنها قدرت خرید
روغن خوراکی را ندارند ،بلکه خرید خیلی از اقالم ضروری هم برایشان
سخت است .یکی از آنها سمیه خانم است.
امیدوارم حالل باشد!
سمیه خانم شاید  ۵۵سال بیشتر نداشته باشد .ظاهر مرتبی دارد.
روسری مشکی با گلهای سفید سر کرده و با مانتوی کرپ مشکی
و کیف ورنی کنار در ورودی سوپر مارکت ایستاده .در نگاه اول اصال
به افراد نیازمند کمک شبیه نیست ،اما وقتی صدایش را میشنوی و
درخواستش را که مطرح میکند ،نمیتوانی ردش کنی .او با صدای
آرام و با شرمی که عرق را روی پیشانیاش نشانده ،از کسانی که از
سوپر مارکت بیرون میآیند در خواست میکند یک روغن خوراکی
هم برای او بخرند.
او در خواستش را اینگونه مطرح میکند «:فردا نوههایم به خانه من
میآیند میخواهم برایشان غذا درست کنم اما روغن ندارم ،برای من
یک روغن مایع میخرید؟»
جوابی هم که میگیرد بیشتر اوقات مثبت است ،ظاهر آراسته و
صورتی پر از شرم و خجالت جلوی هرگونه پیش داوری را میگیرد و
بیشتر کسانی که از سوپر مارکت بیرون میآیند دوباره با او به فروشگاه
بر میگردند و یک روغن دیگر هم میخرند.
اما پایان داستان با لبخند خیرخواهانه و خوشحالی فردی که روغن را
خریده تمام نمیشود ،داستان وقتی تمام میشود که آن زن روغن را
روی پیشخوان سوپر مارکت میگذارد و  ۱۰هزار تومان پول میگیرد
و صاحب مغازه دوباره آن روغن را کنار بقیه روغنها میچیند.

سمیه خانم از این کار روزی  ۱۵۰تا  ۲۰۰هزار تومان پول در
میآورد .البته به قول خودش بعضی روزها کمتر میشود و انگار مردم
نامهربانتر از روزهای دیگر هستند «:آخر ماه که میشود ،رفت و آمد
مردم کمتر است و البته کمتر به ما توجه میکنند .انگار پولشان ته
کشیده .ولی( اول تیرماه) اوضاع خیلی بهتر بود .انگار خیلیها حقوق
گرفته بودند .حتی یک خانم و آقا برایم تن ماهی و ماکارونی هم
خریدند که آنها را برای خودم برداشتم».
سمیه خانم سرپرست خانوار است و دو فرزند دختر دارد ،دو سال
پیش و بعد از پاندمی کرونا و بعد از تعطیلی کسب و کارها او هم
تعدیل شد و بعد از  ۵سال کار در یک تولیدی وسایل آشپزخانه بیکار
شد و بعد از تمام شدن بیمه بیکاری مجبور شد کاری برای گذران
زندگی پیدا کند.
اما هیچ کاری پیدا نکرد تا مجبور شود حاال به قول خودش یکی از
کاذبترین شغلهای دنیا را پیدا کند «:شغل من به معنای واقعی
کاذب است .دروغ محض است.
اما چارهای ندارم .دلم را خوش میکنم به راضی بودن خود افرادی
که برایم روغن میخرند.
وقتی از آنها درخواست میکنم برایم خرید کنند از آنها میپرسم که
راضی هستند یا نه.
اگر راضی نباشند به هیچ وجه به زور از کسی چیزی نمیخواهم و
التماس نمیکنم .این کار برای من هم خیلی سخت است ولی فعال
چارهای ندارم.
من یک عمر با آبرو زندگی کردهام و نان حالل خوردهام ،امیدوارم این
نان هم حالل باشد .فعال با این روش زندگیام را سر میکنم تا ببینم
خدا چه میخواهد».

دلیل بی اشتهایی در نوزادان و کودکان

یکی از رایج ترین مشکالت مادران با نوزادان و کودکان بی اشتهایی،
بی میلی و عدم رشد آن ها می باشد که اغلب به دلیل رفتار والدین
هنگام غذا دادن می باشد.
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز ،کمبود یا از دست دادن اشتها
تحت عنوان آنورکسی یا بی اشتهایی شناخته می شود و هنگامی
رخ می دهد که کودک حداقل یک ماه از خوردن غذای مناسب
خودداری کند و این امر کمبود رشد او را نشان دهد .کودک
همچنین احساس گرسنگی نداشته و میلی به غذا نخواهد داشت.
امتناع کودک از غذا خوردن مربوط به یک آسیب وارده نیست و
ممکن است دلیل یک بیماری باشد .بی اشتهایی او با بی اشتهایی
عصبی که دربزرگساالن و نوجوانان اغلب به دلیل ترس از افزایش
وزن رخ می دهد ،متفاوت است.
بی اشتهایی کودک می تواند برای والدین نگران کننده باشد اما
می توان آن را مدیریت و درمان کرد .قصد داریم در این قسمت از
نمناک دالیل ،عالئم و روش های مدیریت بی اشتهایی نوزادان را
شرح دهیم ،پس همراه ما باشید.

بی اشتهایی نوزادان و کودکان چه زمانی رخ می دهد؟

بی اشتهایی در نوزادان ممکن است هر زمانی در طول سه سال اولیه
زندگی شروع شود.
با این حال ،برخی از مطالعات تحقیقاتی اظهار می دارند که این
مشکل بیشتر در سنین  ۱8-9ماهگی بروز می کند و می تواند
به این دلیل باشد که در این سنین کودک شروع به تغذیه توسط
قاشق کرده و ممکن است میلی به غذا خوردن نداشته باشد .با این
حال ،همه نوزادان در این سنین و این مرحله انتقال غذایی ،دچار
بی اشتهایی نمی شوند.
برخی از عالئم متداول و رایج عبارتند از:
به طور مداوم حداقل برای یک ماه از خوردن غذا امتناع کند
احساس گرسنگی نکند
قاشق غذا را پرتاب می کند
بعد از چند قاشق غذا ،خوردن را متوقف می کند
کاهش وزن دارد
سوء تغذیه دارد
با بازی کردن در طول وعده های غذایی حواسش را پرت می کند

در برخی شرایط ،کودک فقط غذای خاصی می خورد که دارای
طعم ،حرارت ،قوام ،بافت و بو باشد .آن ها غذاهای جدید را امتحان
نمی کنند و در مورد نوع غذایی که می خورند بسیار حساس
هستند .آن ها هنگامی که مجبور به خوردن غذای جدید هستند
ممکن است غذا را بیرون ریخته ،تف کنند یا حتی استفراغ کنند.
چنین نوزادانی از دریافت گروه خاصی از مواد غذایی در معرض خطر
هستند با این حال ،هنگامی که غذای مورد نظر به آن ها پیشنهاد

می شود آن را بدون مشکل می خورند و معموالً نارسایی رشد تأمین میزان انرژی الزم برای فعالیت بدنی سالم و تشکیل بافت
نداشته و حتی ممکن است اضافه وزن نیز داشته باشند.
جدید
علل بی اشتهایی نوزادان و کودکان:
تهیه یک رژیم غذایی مناسب برای سن و نیازهای رشد او
تحقیقات نشان می دهد که علت بی اشتهایی کودکان اغلب مربوط تشویق کودک به تغذیه
به نیازهای عاطفی و درگیری والدین است .در ادامه مطلب برخی به تدریج باعث شوید کودک میل کم تری به کالری مایع و مکمل
از نکات برجسته در مورد دالیل احتمالی بی اشتهایی نوزاد ذکر های غذایی نشان دهد.
شده است:
در حین ایجاد این تغییرات ،کودک باید از لحاظ تغییر در وزن ،سایر
با بزرگ شدن کودک ،او شروع به رشد خودمختاری خویش می مشکالت گوارشی ،مانند اسهال یا یبوست نیز کنترل شود.
کند که شرط غذاخوردن نیز می باشد .در این مرحله ،او می خواهد بهبود رشد و تغذیه کودکان
تصمیمات خود را اجرا کند و نوع وعده غذایی نیز از این دست چنان چه پزشک ،درگیری والدین را به عنوان علت بی اشتهایی
خواهد بود.آن ها به منظور جلب توجه مادران به نیازهایشان ،از کودک تشخیص دهد ،ممکن است اقدامات زیر را توصیه کند:
خوردن غذا بصورت آگاهانه خودداری می کنند.
اگر خستگی مداوم مادر و درک آن توسط نوزاد علت اصلی بی
عواملی مانند افسردگی مادر و اختالالت خوردن مادر نیز می تواند اشتهایی او باشد توصیه می شود که پدر دراین میان مداخله کند،
باعث بی اشتهایی کودک شود .مادران افسرده در هنگام تغذیه زیرا او می تواند به عنوان تعادل کننده روابط مادر و کودک عمل
کودک ،تعامل مثبت کم تری نشان می دهند و همه این ها می کرده و از این طریق کودک را ترغیب به تغذیه کند.
تواند به وضعیت عاطفی کودک آسیب برساند و در نتیجه او از از مادر در مورد مسئله با کودک مشاوره می شود و از او خواسته می
خوردن غذا خودداری کند.
شود تا مشکالت مرحله شیر گرفتن را تحمل کند.
کودکانی که در خانواده های ناکارآمد بزرگ می شوند یا کودکانی اگر مادر بیش از حد مضطرب باشد و یا با پدر و مادر مسائل عاطفی
که نحوه مراقبت از آن ها صحیح نیست ،خطر بی اشتهاییشان بیشتر وجود داشته باشد ،ممکن است والدین به مشاوره روانپزشکی ارجاع
است.
داده شوند.
دالیل عاطفی و رفتار والدین در مورد تغذیه کودک از دالیل مهم بی درمان بی اشتهایی کودک می تواند شامل اجرای چندین روش برای
اشتهایی او محسوب می شود .اگر گمان می کنید کودک شما بی بهبودی کامل و جلوگیری از عود آن باشد.
اشتهایی دارد ،الزم است به پزشک مراجعه کنید.
نکاتی برای کمک به تغذیه بهتر کودک :
در صورت مشاهده هر گونه تغییر در عادات تغذیه کودک می توانید
آیا بی اشتهایی می تواند ژنتیکی باشد؟
محققان تشخیص داده اند ژنی وجود دارد که می تواند با بی این نکات را اجرا کنید:
اشتهایی همراه باشد .مادران مبتال به بی اشتهایی احتماالً نوزادانی به او اجازه دهید تا خودش احساس گرسنگی کند.
دارند که دچار بی اشتهایی هستند .با این حال ،حتما چنین نیست در طی وعده های غذایی فاصله ای ایجاد کنید  .بدان صورت که در
که هر مادر مبتال به بی اشتهایی ،نوزادی بی اشتها نیز داشته باشد .فاصله سه تا چهار ساعت به کودک غذا بدهید ودر بین این فاصله
به آن ها آب دهید.
چنان چه از این امر ترس دارید با پزشک خود مشورت کنید.
مطالعات مختلفی ثابت کرده است که بی اشتهایی کودک مربوط غذاهای فینگرفود را به کودکتان معرفی کنید.
به مسائل رفتاری ،روان شناختی و اجتماعی مربوط به تغذیه و به کودکتان مقدار کمی غذا بدهید و بگذارید خودش درخواست
تعامل والدین با او است .ارائه تمام وقت غذای مورد عالقه به کودک ،تکرار یک وعده غذایی داشته باشد.
سرزنش کردن ،حواس پرتی ،تنبیه و غیره ممکن است برای چند کودک را تشویق کنید تا روی میز ناهار خوری بنشیند .کودکی که
روز مفید باشد اما این یک راه حل دائمی نیست و باعث می شود می خواهد بنشیند ممکن است بهتر غذا بخورد.
او احساس کند که غذا خوردن یک روال ضروری و اجباری است .سرو یک وعده غذایی نباید بیشتر از  ۳۰دقیقه طول بکشد حتی اگر
بنابراین بهتر است صبور باشید و از متخصص اطفال در این زمینه کودک به اندازه کافی غذا نخورده باشد.
او را هنگام غذا خوردن تشویق کنید و درصورتی که مقدار کمی
کمک بگیرید.
غذا خورد ،دلسردش نکنید.هنگام تغذیه کودک عوامل حواس پرتی
درمان بی اشتهایی در نوزادان و کودکان:
درمان به موقع بی اشتهایی کودک ،برای جلوگیری از کمبودهای مانند رسانه های الکترونیکی ،کتاب ،اسباب بازی و غیره را حذف
شدید تغذیه ای در او ضروری است .بطور عمده سه راه درمانی وجود کنید زیرا این وسایل به طور موقت موثر هستند و به کودک نشانه
دارد که می تواند به کودک کمک کند تا از بی اشتهایی رها شود :های درونی گرسنگی و سیری نمی آموزد.
تشویق کودک به شناسایی و انتقال نشانه های درونی گرسنگی و با گفتن این که اگر غذای خود را تمام کنی برایت هدیه می خرم،
کودک را مجبور به غذا خوردن با رشوه نکنید.
همچنین سیری.
ترغیب کودک به مصرف انواع مختلف غذا و تهیه غذاهای کامل آن ها را از بازی کردن با غذا منصرف کنید.
اگر کودک شروع به پرتاب غذا یا قاشق کرد و یا سعی کرد از روی
از سوی مادر
صندلی پرش کند ،به او هشدار دهید .اگر این رفتارها را ادامه داد به
تأمین انرژی کافی و مصرف مواد غذایی
مراقبت های تغذیه ای نوزادان مبتال به بی اشتهایی در طراحی یک او بگویید که اجازه استفاده از وسایل سرگرم کننده اش را نخواهد
داشت.
برنامه غذایی مجدد متعهد است تا نیازهای آنان را برآورده سازد.

مردم هنوز مهربانی میکنند

کت و شلوار سرمهای پوشیده ،قد بلندی دارد ،هر چند خمیده اما
باابهت است .خودش را آقا منوچهر معرفی میکند .داستان او با سمیه
خانم فرق میکند.
او به غیر از روغن گاهی جنسهای دیگری مثل ماکارونی ،پنیر ،تن
ماهی و شکالت هم درخواست میکند.
او یک موتورقدیمی با خورجین دارد و خریدهایش را آنجا پنهان
میکند .آقا منوچهر میگوید «:قدرت خرید مردم خیلی پایین آمده
است ،اما همین مردم هنوز مهربان هستند و گاهی دلشان برای
همنوعشان میسوزد».
آقا منوچهر معتقد است از مهربانی آدمها سواستفاده نمیکند ،اما
گاهی مجبور است «:خرج زندگی خیلی سنگین است .من مستمری
بگیر هستم ،اما همه حقوقم خرج دوا و درمان همسرم میشود و کمی
هم برای خوردن و نمردن میماند ،برای همین مجبورم این کار را
انجام بدهم .حاال هم که قیمت روغن و ماکارونی و تن ماهی و لبنیات
باال رفته از مردم کمک میخواهم».
آقا منوچهر تعدادی از این اقالم را برای خودش نگه میدارد و شب
به خانه میبرد و بقیه را با نصف قیمت روی اجناس به سوپرمارکتها
میفروشد و دوباره صبح زود راهی یک سوپر مارکت جدید و مردم
مهربان ناآشنا میشود که برایش روغن و تن ماهی میخرند.
در گذشته کودکان کار از مردم درخواست میکردند برایشان از سوپر
مارکت کیک و شیر و بیسکوییت بخرند ،آنها هم خریدهای مردم را
در بغل میگرفتند و دوباره روی پیشخوان میگذاشتند و پولشان را
میگرفتند ،اما حاال هم نوع درخواستها تغییر کرده است ،هم سن
و سالها  .زنان و مردان مسن درخواستهایشان را مطرح میکنند و
روغن و تن ماهی و ماکارونی میخرند و دوباره آنها را روی پیشخوان
میگذارند و پولشان را میگیرند و دوباره با یک نفر دیگر به مغازه بر
میگردند و دوباره خرید میکنند و دوباره ...
منبع :خبرآنالین

قصه
شیر کوچولو نمیتونه بخوابه
یکی بود یکی نبود ،غیر از خدای خوب و مهربون ،هیشکی
نبود .زیر گنبود کبود ،یه شیر کوچولو بود .شیر کوچولو خیلی
خسته شده بود ولی هر کاری میکرد نمیتونست بخوابه.
به خاطر همین رفت پیش دوستش فیل کوچولو و گفت:
ـ سالم فیل کوچولو.
ـ سالم شیر کوچولو.
ـ من خیلی خوابم میاد ،االن هم وقت خوابه ،ولی هر کاری
میکنم نمیتونم بخوابم ،میتونی بهم یاد بدی چه جوری
باید بخوابم؟
ـ خب برا اینکه خوابت ببره ،باید بری خونتون و سرت رو
بذاری روی بالشِ ت تا خوابت ببره.
شیر کوچولو از دوستش تشکر کرد و بعد خداحافظی کرد و
رفت خونشون تا سرش رو بذاره روی بالش و بخوابه.
رفت توی اتاقش و سرش رو گذاشت روی بالشتش ،از این ور
شد ،از اون ور شد ،ولی هر کاری کرد خوابش نبرد.
به خاطر همین از جاش بلند شد و رفت پیش دوستش زرافه
کوچولو و بهش گفت:
ـ سالم زرافه کوچولو.
ـ سالم شیر کوچولو.
ـ من خیلی خوابم میاد ،االن هم وقت خوابه ،ولی هر کاری
میکنم نمیتونم بخوابم ،میتونی بهم یاد بدی چه جوری
باید بخوابم؟
ـ وقتی میخوای بخوابی ،سرت رو میذاری روی بالش تا
خوابت ببره؟ـ بله زرافه کوچولو ،این کار رو کردم ولی خوابم
نبرد.
ـ خب ببینم ،وقتی سرت رو گذاشتی روی بالش ،چشاتو
بسته بودی؟ـ نه.
ـ خب اگه میخوای خوابت ببره باید چشاتو ببندی تا خوابت
ببره.شیر کوچولو از دوستش تشکر کرد و بعد هم ازش
خداحافظی کرد و رفت خونشون تا سرش رو بذاره روی بالش
و چشاش رو ببنده تا خوابش ببره.
این کار رو کرد ،ولی هر چی این ور شد و اون ور شد ،خوابش
نبرد.از جاش بلند شد و رفت پیش دوستش خرسی کوچولو
و گفت:ـ سالم خرسی کوچولو.
ـ سالم شیر کوچولو.
ـ من خیلی خوابم میاد ،االن هم وقت خوابه ،ولی هر کاری
میکنم نمیتونم بخوابم ،میتونی بهم یاد بدی چه جوری
باید بخوابم؟ـ بله دوست خوبم ،ببینم برا اینکه خوابت ببره،
سرت رو گذاشتی روی بالش؟
ـ بله گذاشتم.ـ خب چشات رو هم بستی؟
ـ بله بستم .ولی هر کاری کردم خوابم نبرد.
ـ خب بگو ببینم ،وقتی چشات رو بستی به خواب فکر کردی؟
ـ نه ،چه جوری باید به خواب فکر کنم؟
ـ این کار خیلی راحته ،کافیه که به این فکر کنی که االن داره
خوابت میبره و همه دوستات هم االن خوابیدند .اینطوری
خیلی زودتر خوابت میبره.
شیر کوچولو از دوستش تشکر کرد و بعد هم خداحافظی کرد
و رفت خونشون تا سرش رو بذاره روی بالش و چشاش رو

به گزارش گروه اجتماعی یکتا ،معاون آموزش ابتدایی
وزارت آموزش و پرورش درباره آموزش کودکان کار
گفت :اگر کودکی تحت عنوان "کودکان کار" فعالیت
کند جزو شرح وظایف سازمان بهزیستی است که آنها
را شناسایی و به آموزش و پرورش معرفی کند.
رضوان حکیمزاده در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی
خبرگزاری تسنیم درباره ثبتنام کودکان کار در
مدارس و آموزش آنها اظهار کرد :ساماندهی و
شناسایی کودکان کار بر عهده سازمان بهزیستی
است ،آموزش و پرورش موظف به آموزش کودکانی
است که ثبتنام کرده و داخل مدارس هستند.
وی افزود :شناسایی دانشآموزان بازمانده از تحصیل را
با همکاری سازمانها و تقسیم کار انجام شده پیگیری
میکنیم اما اگر کودکی تحت عنوان کودکان کار
فعالیت کند ،جزو شرح وظایف سازمان بهزیستی است
که آنها را شناسایی و به آموزش و پرورش معرفی کند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت:
کودکان کار در مدارس حضور ندارند بنابراین ممکن
است آموزش و پرورش آنها را نشناسد چرا که در
سراسر شهر پراکنده هستند ،نهاد متولی پیگیری
کودکان بدسرپرست و کودکان کار ،سازمان بهزیستی
است.حکیمزاده ادامه داد :کودکان کار باید شناسایی
و به آموزش و پرورش معرفی شوند تا از آنها برای
آموزش و ثبتنام در مدرسه حمایت کنیم؛ سایر
اقدامات حمایتی باید توسط سازمانهای مسئول که
مهمترین آن بهزیستی است ،انجام شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان بهزیستی
آمار بازماندگان از تحصیل و ترک تحصیلیها را از شما
دریافت میکند ،متذکر شد :طبق تقسیم کار ملی هر
زمان که از ما درخواست داشتند ،آمار بازماندگان
از تحصیل را با مشخصات اسمی در اخیارشان قرار
دادهایم اما به نظر میرسد باید هماهنگی و جدیت
بیشتری از سوی سایر سازمانها باشد تا این اقدام
بتواند به نتیجه برسد.

ببنده و به خواب فکر کنه تا خوابش ببره.
این کار رو کرد ،هی این ور شد و اون ور شد ،ولی خوابش
نبرد.به خاطر همین از جاش پا شد و رفت پیش دوستش ببر
کوچولو و بهش گفت:
ـ سالم ببر کوچولو.
ـ سالم شیر کوچولو .اع! چی شده ،چرا اینقدر چشات قرمز
شده؟
ـ آخه من خیلی خوابم میاد ،االن هم وقت خوابه ،ولی هر
کاری میکنم نمیتونم بخوابم ،میتونی بهم یاد بدی چه
جوری باید بخوابم؟
ـ بله ،خب این کار ،خیلی راحته .باید سرت رو بذاری روی
بالش.
ـ من این کار رو کردم ولی خوابم نبرد.
ـ خب چشات رو بسته بودی؟
ـ بله بسته بودم.
ـ به خواب فکر کردی؟
ـ بله ،فقط به خواب فکر کردم و هی این ور شدم و اون
ور شدم ،ولی خوابم نبرد.ـ آهان! حاال فهمیدم چرا خوابت
نمیبره ،آخه وقتی میخوای بخوابی ،باید سرت رو بذاری
روی بالش و چشات رو ببندی و به خواب فکر کنی و از
جات تکون نخوری ،اینطوری خیلی زود خوابت میبره .اگر
هم از مامانت خواهش کنی که برات یه قصه و یه الالیی
خوشگل بخونه ،خیلی زودتر خوابت میبره.شیر کوچولو
خیلی خوشحال شده بود ،آخه فهمید مشکل کارش از کجا
بود و چرا خوابش نمیبرد ،آخه اون هی تکون میخورد و از
جاش بلند میشد ،به خاطر همین بود که خوابش نمیبرد .از
دوستش خیلی تشکر کرد و بعد هم خداحافظی کرد و رفت
خونشون و برا مامانش همه ماجرا رو تعریف کرد .بعد هم به
مامانش گفت:ـ مامان جونم! من دارم میرم توی اتاقم تا سرم
رو بذارم روی بالشم و چشام رو ببندم و به خواب فکر کنم و
تکون نخورم تا خوابم ببرم .میشه ازتون خواهش کنم که برام
یه قصه و الالیی بخونی تا زودتر خوابم ببره؟
ـ بله! شیر کوچولوی ناز من! حتما این کار رو میکنم.
بعد هم شیر کوچولو رفت توی اتاقش ،سرش رو گذاشت روی
بالشش و چشاش رو بست و به خواب فکر کرد ،به اینکه االن
خوابش میبره ،به اینکه االن دوستاش همه خوابن و سرشون
رو گذاشتن روی بالششون و چشاشون رو هم بستند  .شیر
کوچولو تکون نخورد و از جاش بلند نشد و مامانش هم براش
قصه شیرکوچولو رو تعریف کرد و بعد گفت:
الال الال گل....
ادامه ماجرا میشه همون الالیی و یا زمزمههایی که بچهها
بهشون عادت دارند تا باهاشون زودتر خوابشون ببره.
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پایش الگوی زمین لرزههای
جزیره کیش با نصب دستگاه
های لرزه نگار

به گزارش خبرنگار دری--اندیشه از بندرلنگه ؛فرهاد فروزی معاون فنی مرکز لرزه نگاری کشور :منشاء زمین لرزههای جزیره کیش
طبیعی است و عوامل غیر طبیعی و انسانی در وقوع آن نقشی ندارد.برای شناسایی ساز و کار وقوع های زمین لرزه های روزهای
گذشته در جزیره کیش  ۵دستگاه لرزه نگار در جزیره و جزایر اطراف نصب خواهد شد.

خبـــر

جهت رفع مشکالت صیادان و کشاورزان؛

ريیس آموزش و پرورش بندرلنگه؛

نشست نماینده غرب هرمزگان با وزیر جهاد کشاورزی

مجوز راه اندازی رشته های صيادی،
پرورش ميگو و تعمير موبايل را
گرفته ايم
به گزارش اختصاصى خبرنگار دريای انديشه شهرستان
بندرلنگه؛ سومين جلسه شورای آموزش و پرورش به
رياست مرادزاده فرماندار و رييس شورای آموزش و
پرورش شهرستان و با حضور صابری معاون سياسى،

امنيتى واجتماعى فرماندار،اتمام مدير آموزش و پرورش،
معاونين ،کارشناسان آموزش و پرورش شهرستان و ساير
اعضای شورا در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار
شد.

رییس شورای آموزش و پرورش شهرستان بندرلنگه ادامه
داد :یکی از مهمترین و موثرترین نهادهای اجتماعی ،نهاد
آموزش و پرورش است که مسئولیت پرورش کودکان و
نوجوانان ،جوانان ،انتخاب و انتقال عناصر فرهنگی را به
نسل نوخواسته بر عهده دارد ،در چنین نهاد گستردهای
استفاده از تجارب صاحبنظران و دستاندرکاران تعلیم و
تربیت و تشکیل شوراهای مختلف برای اتخاذ تصمیم های
بایسته و شایسته کام ً
ال ضرورت دارد.
فرماندار بندرلنگه افزود :یکی از اهداف مهم تشکیل
شوراهای آموزش و پرورش توجه به بعد اصل مشارکت در
جریان تعلیم و تربیت است و از آنجا که رسالت آموزش و
پرورش در جامعه بسیار حساس و مهم می باشد از اهمیت
و جایگاه خاص و زیربنایی و توسعه کشور است همه
وظیفه داریم به آن کمک نمایید
وی در ادامه گفت :با توجه به تحقق مصوبات جلسه قبل
شورای آموزش و پرورش حصول این مهم نتیجه همکاری
کلیه اعضای شورا و پیگیری ها مجموعه ی آموزش و
پرورش می باشد که باید این همکاری و همدلی تداوم
داشته باشد تا شاهد موفقیت های بیشتر این مجموعه
باشیم.اتمام مدیر آموزش و پرورش در این جلسه ضمن
ارایه گزارشی از فعالیت های آموزش و پرورش اظهار
داشت :برای سال تحصیلی جدید مجوز راه اندازی رشته
های صید و صیادی ،پرورش میگو ،رشته تاسیسات و
تعمیر موبایل برای هنرستان های شهرستان را کسب
کرده ایم و این رشته ها دایر خواهد شد.
مدیر آموزش و پرورش افزود :در خصوص پروژه های نیمه
تمام تالش خواهیم کرد 90درصد از این پروژه ها برای
سال تحصیلی جدید آماده بهره برداری گردد.
گفتنی است در این جلسه در خصوص موضوعاتی از جمله
برگزاری کنکور سراسری  ۱۴0۱و پیگیری پروژه های نیمه
تمام شهرستان ،طرح تثبیت یادگیری ،هیئت امنایی شدن
دبستان شهیدان عزت زاده در جهت تقویت این آموزشگاه،
توسعه مدارس در سطح شهر و روستا و وضعیت مدارس
متوسطه شهر بندرکنگ بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

کشف يک دستگاه موتورسيکلت
سنگين قاچاق هزار سی سی
دربندر لنگه
فرمانده انتظامي شهرستان بندر لنگه از کشف يک

دستگاه موتورسيکلت هوندا هزار سى سى قاچاق با ارزش

 6ميليارد ريال خبر داد.به گزارش اختصاصی خبرنگار
دریای اندیشه از بندرلنگه  ،،سرهنگ مهراب کاظمی در
گفت و گو با خبرنگار ما با اعالم این خبر بیان داشت:در
راستای مبارزه با قاچاق  ،در روز گذشته مأموران پاسگاه
مقام حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک
دستگاه وانت پراید مشکوک که به منظور بررسی بیشتر آن
را توقیف کردند.وی افزود :مأموران در بازرسی از خودرو
یک دستگاه موتور سیکلت هوندا هزار سی سی قاچاق
کشف و ضبط کردند .فرمانده انتظامی شهرستان بندر لنگه
ارزش موتور سیکلت قاچاق کشف شده را  6میلیارد ریال
عنوان و تصریح کرد :در این رابطه یک متهم دستگیر و به
مراجع قضائی معرفی شد.

ِ
پسران گراشی به
بيشتر
طبق آمار،
ِ
دانشگاه نمیروند

به گزارش خبرنگار دريای انديشه از بندرلنگه ؛ در ده
سال اخير همواره تعداد دختران شرکتکننده در کنکور
بيش از پسران بوده است .امسال اين مساله تشديد شده
و بر اساس آمار موجود تنها  ۳۴درصد داوطلبان کنکور را
پسران تشکيل مىدهند.

در سطح ملی امسال  ۳9درصد داوطلبان کنکور را پسران
تشکیل میدهند که آمار شهرستان گراش از توابع استان
فارس ودر  ۱۵کیلومتر ی الرستان واقع است از آمار
ملی نیز کمتر است و به نظر میرسد سال به سال از
تمایل پسران دانشآموز برای شرکت در کنکور و ادامه
تحصیل در دانشگاه کاسته میشود .داوطلبان دختر در
گراش سالهای گذشته  6۲و  6۱درصد صندلی آزمون
را گرفته بودند که امسال رقم به  66درصد رسید.
بیشتر شرکتکنندگان کنکور دانشآموزان رشتههای
نظری هستند و تعدادی از دانشآموزان راهی رشتههای
کارودانش و فنی و حرفهای میشوند با این وجود موضوع
ترک تحصیل بیشتر پسران به ویژه در مقطع دبیرستان و
همچنین تمایل کمتر آنان به تحصیالت دانشگاهی جای
بررسی دارد.

اختصاصى خبرنگار دريای
به گزارش
انديشهازبندرلنگه ؛ مهندس احمد جباری در
نشست با دکتر ساداتى نژاد وزير جهاد کشاورزی،
ضمن تشکر از تالش های وزير ،خواستار توجه
جدی به مشکالت صيادان ،کشاورزان و بخش ها
و صنايع وابسته به اين حوزه از جمله توليد مرغ
و دام شد.

مهندس جباری در ادامه با اشاره به اقدام بسیار
خوب وزارت جهاد کشاورزی در رفع تداخالت
اراضی ملی و مستثنیات ،این برنامه را از اقدامات
بسیار مثبتی ارزیابی کرد که می بایست تداوم یابد.
نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای
اسالمی خواستار تداوم برنامه رفع تداخل اراضی
در سراسر نقاط کشور بویژه غرب هرمزگان شده و
گفت ضروریست نسبت به بازنگری و توسعه اراضی
رفع تداخل شده فعلی در محدوده و اطراف شهرها

و روستاها به منظور شامل شدن بخش بیشتری
از زمین های مستثنیات مردم اقدام شود تا بدین
ترتیب عالوه بر کاهش پرونده های قضایی ،ارائه
خدمات توسط دولت تسهیل و بهبود یابد.
دکتر ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی نیز
دستورات الزم جهت رفع مشکالت حوزه جهاد
کشاورزی از جمله صید و صیادی ،شیالت،
مرغداری ها و  ...را صادر نموده و در پاسخ به دعوت
مهندس جباری برای سفر به غرب هرمزگان ضمن
عذرخواهی از مردم و نماینده مردم غرب هرمزگان،
اعالم کرد در اولین فرصت به غرب هرمزگان سفر
خواهم کرد تا از نزدیک در جریان مشکالت و
مسائل قرار گرفته و تصمیماتی را جهت ارتقاء
شاخص های حوزه جهاد کشاورزی در هرمزگان
به ویژه حوزه غربی آن ،اتخاذ نماییم.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین با استقبال از

به گزارش اختصاصى خبرنگار دريای انديشه از
بندرلنگه ؛ از سوی پايگاه سالمت روان اجتماعى به

منظورارتقاء سطح آگاهى همگانى درزمينه آشنايى

باپيامدهای مخرب مصرف مواد مخدرنمايشگاه
عکس وپوستر آسيبها وناهنجاريهای اجتماعى طى

مراسمى باحضور بشکردی زاده رئيس شورای
شهر اسالمى بندرلنگه  ۰موسوی رئيس بنيادشهيد

وايثارگران و اعضای کميته اموربانوان وخانواده

جلسه قرارگاه صرفهجويی به رياست
فرماندار پارسيان برگزار شد
به گزارش دريای انديشه؛ جلسه قرارگاه صرفهجويى طرح

شهيد حجازی با حضور سرهنگ رنجبری فرمانده ناحيه

مقاومت بسيج سپاه پارسيان و جمعى از مسئولين در محل

فرمانداری و به رياست مهندس فرهنگ سالمى فرماندار
شهرستان پارسيان برگزار شد.

پیشنهاد نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با اعالم نقاط نیازمند بررسی در کمیسیون رفع
در خصوص کمیسیون رفع تداخل اراضی ،تصریح تداخل توسط مهندس جباری ،دستورات الزم را
کرد :در این دوره بحمدهلل در این خصوص فعالیت جهت بررسی درخواست ها در کمیسیون صادر
هایی را آغاز کرده ایم و امروز نیز آمادگی داریم نماییم.

افتتاح نمایشگاه عکس وپوستر

برگزار شد۰
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خبـــر

به مناسبت روزجهانی مبارزه باموادمخدر دربندرلنگه ؛

پروین مدیرعامل پایگاه سالمت اجتماعی بندرلنگه
ضمن تشکر از رئیس شورای اسالمی شهر واعضای
کمیته بانوان چکیده ای ازفعالیتهای پایگاه سالمت
روان اجتماعی رابیان نمود ودر ادامه یا د آور شدند
 :پایگاه سالمت ازسال  ۸۵بامجوز وتحت نظارت
سازمان بهزیستی استان
هرمزگان بااهداف ومضمون پیشگیری ازاعتیادو

اختصاصی بندرلنگه

آسیبهای اجتماعی ،معلولیتها  ،آموزش خانواده ،
مهارتهای زندگی ،آموزش پیش از ازدواج برای رفاه
وآسایش مردم در دستور کار قرار گرفت 0وی خاطر
نشان کرد  :این حرکت در بیشتر محلهای آسیب
خیز وآسیب پذیر بندرلنگه در تمام زمینه ها صورت
می گیرد .
پرویندر ادانه اضافه کرد :درسال ۸6یکدستگاه
شنوایی سنجی ازسوی سازمان بهربستیاستان
هرمزگان باین پایگاه واگذارگردیده که تقریبا
بیشازشش هزار نوزادان و کودک تست غربالگری
شنوابی در سطح منطقه انجام شده است.
وی ضمن تشکر از مسئوالن ودست اندکاران
استانی وشهرستانی امیدواری نمود :خداوند توفیق
دهد همچنین گذشته درراستای اهداف که همانا
پیشگیری از معلولیتهاست گام بزرگی برداریم
وجامعهای پویا وشاداب در تمام زمینه ها داشته

باشیم .
در ادامه این مراسم بشکردی زاده ضمن
تقدیروتشکراز مسئول این پایگاه کهدرراستای
پیشگیری فعالیت مینمایند افزودند :کار بسیار
باارزشی است آنهم پبشگیری ازآسیبهاومعلولیتها و
اظهار امیدواری نمود  :همه اقشارجامعه ومسئولین
به پایگاه سالمت کمک نمایندتا با دل گرمی
بیشتری جهت همکاری با آسیب دیده کان از مواد
مخدر ویاری دهنده باشند.
وی در پایان ضمن قدر دانی از دست اندکاران پایگاه
سالمت که زحمات زیادی رامیکشند برای کاهش
معتادان در سطح بندرلنگه کهبادل وجان وعشق
وبدون منت فعالیت مینمایندتشکر کرد 0
درپایان ا َعضای کمیته بانوان و مجری طرح غرباگری
شنوایی نوزادان و شیرخواران تشکر وقدردانی
نمودند0

یاداشت اختصاصی

ابتدا سرهنگ رنجبری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج
شهرستان و دبیر قرارگاه در جلسه توضیحاتی از
فعالیتهای قرارگاه را بیان نمودند.
در ادامه فرماندار پارسیان با توجه به مصرف آب در
شهرستات ،تاکید نمود تمامی دستگاههای اجرایی برای
تامین آب شرب برای مردم در تمام نقاط شهرستان با
آبفا نهایت همکاری را بعمل آورند ،همچنین خاطر نشان
کرد :دستگاههای اجرایی شهرستان با استفاده از تمامی
ظرفیتهای خود ،ادارات خدمترسان در بخش نیرو
را یاری نمایند و همچنین نسبت به پرداخت بدهی به
دستگاههای خدماترسان سریعا اقدام کنند تا مشکلی
برای کارگران معزز و زحمتکش آنها ایجاد نشود.
مهندس فرهنگ سالمی خواستار نظارت جدی بر نحوه
مصرف نیرو در تمام اماکن شد و گفت :همراهی و مشارکت
مردم در زمینه استفاده بهینه و صرفه جویی در مصرف
آب شرب برای عبور از شرایط سخت کم آبی و دوران
خشکسالی بسیار مهم است.
فرماندار پارسیان با اشاره بر اینکه باید تمامی دستگاهها
با یکدیگر در تامل و همکاری باشند گفت :آب و برق در
کنار اینکه یک کاالی استراتژیک هستند یک منبع دست
نیافتنی و بسیار مهم هستند که کمبود آنان در تمام دنیا
مطرح است.
در این جلسه روسای ادارات در خصوص راهکارهای
صرفهجویی و کاهش مصرف نیرو و هزینههای مازاد
تحمیلی به ادارات توضیحاتی ارائه نمودند.

بنياد مسکن و کميته امداد بطور
نامحدود به واحدهای مسکونی
خسارت ديده اقدام کنند
به گزارش دريای انديشه؛ مهندس فرهنگ سالمى فرماندار
پارسيان به اتفاق رادمنش بخشدار بخش مرکزی و جمعى

از اعضای ستاد بحران شهرستان از منازل آسيب ديده در

روستاهای دمتير جنوبى و شمالى و بهده بازديد کردند.

هنر گردی میدانی نو اماخلوت
 عبدالحسین اسدپور خبرنگار دریای اندیشه از بندرلنگه ؛
امروز گردشگری درمانى ؛ زيارتى (مذهبى ) بوم گردی وزمين
گردی ؛ گردشگری ورزشى يا بازارگردی و ...از گونه های تخصصى

شده جهانگردی وسرزمين گردی است که عالقه مندان را به سوی
خودجذب مى کند .

دریای اندیشه؛ گردشگران در هریک از انواع یاد شده با استفاده
از تخصص ومهارت راهنمایان وتدارک کنندگان سفر برای نیل به
اهداف تعریف شده درآن گونه خاص از گرد شگری اقدام می کنند
؛ گردشگری هنری باهنر گردی یکی دیگراز عرصه های نوظهور در
جذب جهانگردان است که درآن افرادبا سفر به سرزمینی دیگر ضمن
بازدید از اماکن ورویدادهای هنری در جریان تحوالت با نحوه تولد
آثار هنری قرارگرفته وضمن تماس با هنرمندان اساتید وهنرورزان
آن کشوریا استان وشهرستان به سهم خودآداب ورسوم وتجربیات
فرهنگی آنان را درک کرده وبا خرید وانتقال محصوالت واقالم هنری
به کشور خود زمینه تبلیغ وگسترش فرهنگ کشور بازدید شده را
فراهم می اورند .
در دنیای امروز ظهور گرایش هاوتخصص های گوناگوندر عموم
فعالیت ها وحرفه ای ها دامنه انتخاب عالقه مندان را گسترده
ومخاطبان را با هر دانش وانگیز ه به تجربه میدانهای نوو عرصه
های جدید فرا می خواند  ،گردشگری نیز ازاین رشد وتخصص
گرایی مستثنی نبوده ودر سالهای اخیر گونه های مختلفی از آن
طبقه بندی ارائه وتبلیغ شده است به عنوان مثال با ورود انسان به
عصر تبادل آزاد اطالعات وپیشرفت در زیر ساخت ها نرم وافزارهای
ارتباطات جهانی ((گردشگری مجازی )) یا به عرصه وجود نهاد که
حضور در سرزمین موزه ها وتماشاخانه های دیجیتال وبهره گیری
از داده های صوتی ؛ متنی وتصویری از دنیای فیزبکی پیرامون مارا

فراهم ساخت وهنر گردی دردل خود رنگین کمانی از موضوعات
موردعالقه را برای گردشگران فراهم آورده است از شرکت وحضور
در جشنواره های هنری مانند فیلم ؛ موسیقی ؛ نمایش وهنرهای
تجسمی تا بازدید از تماشاخانه ها و هنر کده هایی که به آموزش
؛ آفرینش ؛ آثار هنری مشغول هستند با دیدار از موزه ها وگنجینه
های هنری وخرید از نمایشگاههاو کارگاههای صنایع وهنرهای
دستی که به عرصه وتجارت انواع محصوالت هنری می پردازند ؛
همگی می توانند گردشگران داخلی را به شهرهای دیگر وجهانگردان
را به کشورمان به خصوص بندرلنگه راهی کنند واگر امکاناتی که
درقسمت باال گفتم وجودداشته باشد.
این شهرستان با توجه به اینکه ده ها جزیره درکنار خوددارد یکی
از شهرهای گردشگری ایران خواهد بوداما متاسفانه این شهر فلک
زده از همه چیز محروم است حتی آب جاده اتوبان خط کمربندی
وطرح های عمرانی دیگر نبمه تمامرها شد ه باید در تمام زمینه ها
امکانات دراین شهر فراهم شود تا این شهر از نظرگردشگری از انزوا
خارج شود حتی یک راه برای مردم در طول این چند سال برای رفتن
به یکی از آثارهای تاریخی بنام قلعه لشتان برای مردم وگردشگران
احداث نشده است واین خودآالم بزرگی است نکته ای که باید بیان
کرد این است که ایران سرزمین هنرهای فاخرودرخشان است از
فرش وگبه وگلیم؛ حصیر بافی ؛ سفال سازی و ...که تا چند دهه در
بندرلنگه رواج داشت اما د یگر آثاری ازاین ها وجودندارد.
ایران ما همه چیز دارد اما باید گفت ما قدرداشته های خودنمی
دانم ما فیلم های سینمایی که هریک انبوهی جوائز رنگارنگ جهانی
را از جشنواره های معتبر کسب کرده اند از موسیقی مقامی استان
ها قلم زنی اسایتد در شهرها همانند اصفهان وشیراز ؛ از تابلو های

هنرمندان خوشئویس که کرشمه قلمشان ؛ نستعلیق رااز تعلیق
دورکرده وباغنای هنرنگارگران وتذهیب کارانش به اوج هنر فاخر
رسانده است  .آثار آفریده شده توسط هنرمندان هنرهای تجسمی
ایران ونیز آثار حجمی اساتید ایرانی ؛ امروز ه در بازار های جهانی
وجراج های معتبر به باالتدین قیمت ها خرید وفروش می شود
وظرفیت های قابل دستیابی دراین بخش از گردشگران را به متولیان
امر گوشزد می کند
کشف ابعاد وتنوع موجود دراین میدان وسیع اقصادی وفرهنگی
ضرورتی است که برعهده سازمان میراث فرهنگی  ،صنایع دستی
وگردشگری از یک سو ووزارت خانه های فرهنگ وارشاد اسالمی ؛
ووزارت امورخارجه از دیگر سو است ؛ وزارت امورخارجه به عنوان
هدایتگروعامل اصلی در دیپلماسی کشور می تواند با استفاده از
گرایش گردشگران خارجی به دیدار از ایران وبندرلنگه از این امکانات
اگر به وجودآید در جهت دیپلماسی عمومی وفرهنگی خودبهره
گیری کند وچهره واقعی ایرانیان هنر دوست وهنر پرور را به دور
ار جنجالهای سیاسی کشور های رقیب به ملت های جهان نشان
دهد ودر رونق گردشگری ومبادالت فرهنگی ؛ هنری نقش ایفا کنند
درچنین عرصه هایی تقویت سازمانهای مردم نهاد انجمن های هنری
 ،جشنوار ه ها وهفته های فرهنگی وهنری تشویق پایگاههای ارائه
دهنده خدمات گردشگری وتربیت راهنمایان متخصص می تواند هنر
گردی را به فعالیتی کاد آفرین واشتعالزایی در بندرلنگه ایجاد نماید
وهمراه با ارزش افزده ای باالتر از عرضه ذخایر نفتی تبدیل کند.
برانگیختن جامعه هنری ایران وخروج از خلوت گزینی برخی از
اساتید ودر ماههای اخیر فرصتی مغتنم است برای آزمودن میدان
نوبه نام هنر گردی ...

بازدید سر زده فرماندار پارسیان از اداره آبفا پارسیان جهت بررسی مشکالت
به گزارش دريای انديشه ؛ مهندس فرهنگ سالمى
فرماندار پارسيان با حضور سر زده در اداره آبفا

شهرستان پارسيان ضمن ديدار با پرسنل اين اداره
از بخشهای مختلف اين اداره بازديد و در ادامه
جلسه ای با حضور پرسنل در خصوص پيگيری
فعاليت انان تشکيل شد.

فرماندار پارسیان با اشاره به تاخیر در پرداخت حقوق
کارگران این اداره گفت :متاسفانه اخباری دریافت
کرده ایم که برخی پیمانکاریها در موعد مقرر
دستمزد کارگران را نمیدهند .این موضوع بسیار
مهم است و پیمانکاران باید حتما این حداقل حقوق
و دستمزد را سر موعد مقرر به کارگران پرداخت

کنند.مهندس فرهنگ سالمی با اشاره بر اینکه هر
کمک و پیگیری الزم باشد در این خصوص بنده
انجام میدهم افزود :کارگران با این حقوق باید هم
اجاره بدهند و هم سایر هزینههای زندگی را تامین
کنند .اگر قرار باشد حداقل مبلغی که دریافت
میکنند هم با تاخیر بگیرند مشکالت زیادی
برایشان ایجاد میشود که از کیفیت کارشان کاسته
میگردد و عدم توجه به حقوق این عزیزان اصال قابل
پذیرش نیست.ایشان به مدیریت ابفا توصیه کردند،
قرارداد پیمانکاران بازنگری الزم صورت پذیرد و
شرایط و توجهات منطقه ای در ان به دقت بررسی
و اصالح گردد .همچنین پیمانکاران با نطارت دقیق کارفرما ،دقیقا مطابق شرایط پیمانشان اقدام نمایند تا مشکالت حقوقی نداشته باشند.

فرماندار پارسیان در حاشیه این بازدید گفت :مقرر است
بنیاد مسکن انقالب اسالمی و کمیته امداد امام خمینی(ره)
نسبت به ارائه تسهیالت بازسازی ،مقاوم سازی و تعمیرات
بطور نامحدود به واحدهای مسکونی خسارت دیده اقدام
کنند.مهندس سالمی افزود :با معرفی شورا و دهیار روستا
تمامی منازل ارزیابی شده و آسیب دیده ،چادر توسط
هالل احمر داده شده است و در صورت نیاز تقدیم میگردد.
در ديدار فرماندار با رياست حوزه قضايى
پارسیان عنوان شد:

پيگير ارتقا سطح حوزه قضايی
پارسيان و افزايش تعداد نيرو هستيم
به گزارش دريای انديشه ؛ مهندس فرهنگ سالمى
فرماندار شهرستان پارسيان به مناسبت هفته قوه قضاييه

با حضور در دادگاه پارسيان ضمن عرض خداقوت با
عباسى رياست حوزه قضايى پارسيان ديدار و گفت گو
کرد.

فرماندار و رئیس شورای تامین پارسیان ،در این دیدار
ضمن تبریک هفته قوه قضاییه و گرامیداشت یاد و
خاطرات شهید بهشتی و  ۷۲تن از یارانش اظهار داشت:
دستگاه قضایی در جامعه از اهمیت ویژهای برخوردار است
و تعامل و همکاری بین دستگاههای اجرایی و قضایی
موجب ایجاد آرامش و آسایش در جامعه میشود.
مهندس سالمی در این جلسه با اشاره به سختی کار،
حجم و ترافیک کاری در حوزه قضایی شهرستان با تعداد
زیاد پرونده در سال و همچنین با توجه به کمبود نیروی
انسانی و محدودیتهای موجود این هفته را فرصتی مغتنم
برای پاسداشت زحمات یکساله آنها عنوان کرد و گفت
پیگیر ارتقا سطح حوزه قضایی پارسیان و افزایش تعداد
نیرو در این حوزه هستیم.
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علی ستاری

به گزارش اختصاصی روزنامه دریای اندیشه ،تاریخ این مرز و بوم
تلخیهای بسیاری را به خود دیده است ،تلخیهایی که برای امروز
ما عبرتهایی بزرگ است و نباید اجازه دهیم به فراموشی سپرده
شوند چرا که اگر تاریخ خود را فراموش کنیم ممکن است عامالن
اصلی تلخیها و جنایاتی که در حقمان روا داشته شده است در
لباس دوست به ما نزدیک شوند و دوباره تاریخ را تکرار کنند،
یکی از این رویدادهای تاریخی تلخ ملت ایران ،بمباران شیمیایی
سردشت بود که در هفتم تیرماه سال  ۶۶توسط رژیم بعث عراق
انجام شد ،با پیشنهاد و پیگیری گروهی از مردم سردشت با نام
«انجمن دفاع از قربانیان شیمیایی سردشت» سالروز حمله
شیمیایی به سردشت به عنوان روز مبارزه با سالحهای شیمیایی
و میکروبی نام گذاری شدهاست و امروز میخواهیم بخشی از
جنایتهای جنگی با سالحهای شیمیایی را بازخوانی کنیم.
حمیدرضا تقیخانی از رزمندگان سرافراز  ۸سال دفاع مقدس و از
جانبازان شیمیایی است که در زمان دفاع مقدس در صف یاران
شهید محمد جهانآرا در خرمشهر و سپس همپای سردار شهید
سید محمد سعید جعفری در جبهههای غرب مجاهدت کرده است.
او در دوران دفاع مقدس فرماندهی بسیج عشایر غرب کشور را در
مقابله با رژیم بعث عراق و تجزیه طلبها را بر عهده داشت و جزو
نفراتی بوده است که هنگام حمله صدام به خرمشهر در این شهر
حضور داشته است.
وی در رابطه با استفاده رژیم بعث عراق گفت :بمباران شیمیایی
سردشت یکی از بمبارانهایی بود که جزو جنایات جنگی صدام باید
آن را حساب کرد چرا که در کل بمبارانهایی در ایران انجام داد
این بمباران یکی از وحشیانهترین بمباران ها بودکه توسط نیروی
هوایی رژیم بعث در تیرماه  ۶۶انجام شد و تعداد زیادی از مردم
بیگناه و غیرنظامی جان خود را در این بمباران از دست دادند.
وی افزود :بمباران شهر سردشت در یک نقطه نبود بلکه نیروی
هوایی ارتش بعث بمباران را در  4الی  ۵نقطه از شهر که تراکم
جمعیت آنها باال بود انجام داد و موجب شد حدود  ۱۰هزار نفر
از مردم در اثر استشمام گازهای سمی که عمدتا گاز خردل و گاز
سولفوریک بود مسموم و دچار عوارض شیمیایی شوند.
تقیخانی بیانکرد :من چیزی که یادم هست این است بچههای
زیادی از غیر نظامیها بر اثر بمباران کشته شده بودند و متأسفانه
پیکر آنها به شکل وحشتناکی باد کرده بود مثال شما یک بچه
دو الی سه ساله که ممکن است وزنش  ۳۰کیلو باشد را اگر در
نظر بگیرید این کودک بر اثر گازهای شیمیایی به وزن دو برابر
حد معمول رسیده بود و به شدت باد کرده بود صورتهای افراد
هم تقریبا قابل شناسایی نبود چرا که صورت و چشم با هم یکی

گزارش اختصاصی دریای اندیشه از قربانیان
استفاده از سالحهای شیمیایی؛

روزی که نفس
در سینه وطن
حبسشد
شده بودند.
رزمنده  ۸سال دفاع مقدس بیانکرد :متاسفانه کشورهای غربی
آمریکا و اسرائیل از این اقدام صدام در سردشت حمایت کردند و
عربستان سعودی هم کاسه داغ تر از آش در دفاع از صدام شده
بود اما کشورهای روسیه ،سوریه،چین و ونزوئال کشورهایی بودند
که جنایت صدام در سردشت را محکوم کردند و با فشار چین و
روسیه ،سازمان ملل نیز مجبور شد این مسئله را محکوم کند اما
نهایتا با وتوی آمریکا این مسئله بیاثر شد.

تنگه هرمز با افزایش بادهای جنوب
شرقی متالطم و مواج است

رییس اداره هواشناسی جزیره قشم اعالم کرد :دریا
در نواحی تنگه هرمز و دریای عمان امروز  -سه شنبه
هفتم تیر  - ۱۴۰۱با افزایش بادهای جنوب شرقی
متالطم و مواج است.

به گزارش دریای اندیشه ،محمد کاملی دیرستانی
با پیش بینی وضعیت جوی ،دریایی و دمایی استان
هرمزگان و جزیره قشم اظهار داشت :با توجه به مواج
بودن دریا در نواحی یادشده توصیه می شود رفت و
آمد شناورهای سبک با احتیاط صورت پذیرد.
وی ادامه داد :در روز جاری با تاثیر سامانه فصلی در
ساعت های بعدازظهر در ارتفاعات استان هرمزگان
ناپایداری های موقتی پیش بینی می شود.
رییس اداره هواشناسی جزیره قشم توضیح داد :در
ساعت های بعدازظهر در ارتفاعات استان هرمزگان
رگبار موقتی باران و رعد و برق و افزایش لحظه ای
سرعت باد پیش بینی می شود و احتمال وقوع تگرگ
و سیالبی شدن موقت رودخانه های فصلی در منطقه
بشاگرد دور از انتظار نخواهد بود.
وی اعالم کرد :تاثیرات سامانه فصلی تا اواسط هفته
آینده به صورت رگبارهای عصرگاهی در ارتفاعات و
افزایش بادهای جنوب شرقی در مناطق دریایی تداوم
خواهد داشت.

هم در همانجا شیمیایی شدم ،حلبچه یکی از شهرهای کردنشین
عراق است که با ایران رابطه نزدیکی دارد و ما زمانی که به حلبچه
رفتیم از مرز پاوه در استان کرمانشاه به آنجا رفتیم و بمباران
حلبچه در اواخر جنگ انجام شد.
وی ادامه داد :زمانی که نیروهای ما عملیات ظفر  ۷و والفجر ۱۰
را انجام داد توانست قسمتهای عظیمی از کردستان عراق را به
تصرف خود درآورد که یکی از این مناطق شهر حلبچه بود که
من خاطرم هست زمانی که وارد حلبچه شدیم مردم آن منطقه
استقبال خوبی از نیروهای ایرانی کردند اما صدام برای اینکه زهر
چشمی از کردها در آن منطقه بگیرد حلبچه را بمباران شیمیایی
کرد که آنجا عراقیها گفتند که دستور این عملیات را صدام
به علی شیمیایی داده است که کارش فقط طراحی بمبارانهای
شیمیایی بود و حدود ۵هزار نفر از مردم نیز در آن کشته شدند.
تقیخانی خاطرنشانکرد :سازمان ملل اعالم کرد در حلبچه از گاز
خردل استفاده شده است و من االن به واسطه بمباران شیمیایی
مشکل ناراحتی اعصاب و روان هم به دست آوردم و این در حالی
است که ما سه روز بعد از بمباران حلبچه برای امداد به مردم
عازم حلبچه شدیم که صحنههای وحشتناکی را در این منطقه
مشاهده کردیم.
وی عنوانکرد :گاز خردل به حدی اذیت کننده است که باعث
سوختگی بدن ،تاول زدن ،تنگی نفس و استفراغ شدید میشود،
یادم هست چند تا از رزمندگان ما آنجا حالت استفراغ دست پیدا
میکنند و استفراعشان سبز رنگ بود.
تقیخانی خاطرنشان کرد :گاز خردل یک گاز خیلی کشنده است
که وقتی که این بمب را میزنند دودی که از آن بلند میشود اول
سیاه و سفید است و بعد زرد میشود و زمانی که زرد شد گاز
خردل پدیدار میشود؛ ارتفاع گاز خردل  4۰تا  ۵۰متر است که
اشتعال هم پیدا میکند.
به گزارش روزنامه دریای اندیشه ،از نظر حقوق بینالملل دو
نوع ممنوعیت در مورد ابزارآالت جنگی وجود دارد که کشورها
در قبال دیگر باید در منازعاتی که پیش میآید آنها را مدنظر
خود قزار دهند  :اول در کاربرد سالحهای خاص و دوم در اتخاذ
شیوههای وخیم آسیبرساندن به نیروهای دشمن که استفاده
از سالحهای شیمیایی مصداق هر دو نوع ممنوعیت در قوانین
بینالمللی میشود طبق منابع تاریخی اولینبار در جنگ جهانی
اول ،آلمانیها در نبردی مشهور به «نبرد ایپر» گاز کلر را به عنوان
سالح شیمیایی استفاده کردند و داستان جنایتهای جنگی با این
سالحها آغاز شد ،با توجه به اینکه کشور ما یکی از بزرگترین
قربانیان سالحهای شیمیایی به شمار میآید الزم است مجامع
بینالمللی تدابیری بیاندیشند که تولید این نوع سالحها به طور
کامل متوقف شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان:

خبــــر

آتشسوزی به عنوان تهدید جدی در کمین مراتع و جنگلهای هرمزگان است

با اوج گرفتن گرما در هرمزگان ،این روزها مصرف برق
افزایش پیدا کرده است.

به گزارش دریای اندیشه ،مدیر دیسپاچینگ شرکت
توزیع برق هرمزگان گفت :اوج مصرف برق در تاریخ
 ۳۱خرداد اتفاق افتاد و میزان مصرف برق به دو هزار
و  ۵۰۵مگاوات رسید.
علیرضا عباسی افزود :میزان مصرف برق نسبت به
مدت مشابه پارسال هفت درصد افزایش یافته است.
وی گفت :بسیاری از دستگاههای اجرایی در مدیریت
مصرف برق خوب عمل کرده اند ،اما اگر ادارهای در
این بخش عملکرد مناسبی نداشته باشد با اطالع قبلی
در ساعت اداری برق آن دستگاه اجرایی قطع میشود.
مدیر دیسپاچینگ شرکت توزیع برق هرمزگان گفت:
با صرفه جویی در مصرف برق به خصوص در بخش
خانگی میتوان پیک مصرف برق را کاهش داد.
عباسی افزود :ساعت اوج مصرف برق  ۱۳تا  ۱۷است.
وی گفت :با راهکارهای ساده از جمله تنظیم دمای
مناسب کولر میتوان مصرف را کاهش داد.
هرمزگان  ۶۰۵هزار مشترک برق در بخش خانگی
دارد.

وی با بیان اینکه خیلیها بمباران شیمیایی سردشت را با جنایت
آمریکا در هیروشیما مقایسه میکردند ،گفت :بسیاری از کشورها
مانند آمریکا و کشورهای اروپایی صدام را در این اقدام تشویق
کرده بودند و کشور آلمان هم نیز سالحهای کشتار جمعی
شیمیایی را در اختیار صدام قرار داده بود لذا خاطرم هست در
زمان ریاست جمهوری خاتمی زمانی که رئیسجمهور قصد سفر
به آلمان را داشت در آستانه سفر جانبازان شیمیایی در مقابل
نهاد ریاستجمهوری تجمع کردند و مطالبه اصلیشان این بود

که رئیس جمهور از آلمانیها پادزهر بمبهای شیمیایی را بگیرد
اما این مسئله اتفاق نیفتاد چنانچه اگر پادزهر بمبهای شیمیایی
به دست ایران میرسید مشکالت بسیاری از جانبازان شیمیایی
حل میشد.
تقیخانی با بیان اینکه سردشت بعنوان نخستین شهر قربانی
سالحهای شیمیایی در جهان معرفی شده است ،بیانکرد :یکی
دیگر از جنایتهای جنگی صدام با سالحهای شیمیایی که سازمان
ملل آن را با عنوان نسلکشی محکوم کرد در حلبچه بود که من

چیزی که یادم هست این است بچههای
زیادی از غیر نظامیها بر اثر بمباران کشته
شده بودند و متأسفانه پیکر آنها به شکل
وحشتناکی باد کرده بود مثال شما یک بچه
دو الی سه ساله که ممکن است وزنش
 30کیلو باشد را اگر در نظر بگیرید این
کودک بر اثر گازهای شیمیایی به وزن دو
برابر حد معمول رسیده بود و به شدت باد
کرده بود صورتهای افراد هم تقریبا قابل
شناسایی نبود چرا که صورت و چشم
با هم یکی شده بودند.

خبــــر
افزایش مصرف برق در هرمزگان

@ darya.andishe@yahoo.com
daryae_andishe

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیرداری هرمزگان گفت:
آتشسوزی به عنوان تهدید جدی در کمین مراتع و
جنگلهای استان است.

به گزارش دریای اندیشه ،سید محمد نور موسوی
صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به
گرمای هوا در آغاز فصل تابستان در هرمزگان ،اظهار
داشت :با توجه به در پیش بودن گرما و خشکی هوا
و وجود پوشش علفی و خشک در عرصههای منابع

طبیعی ،رعایت موارد ایمنی در راستای پیشگیری
از آتش سوزی در جنگلها و مراتع از سوی همگان
ضروری است .وی اضافه کرد :پیشگیری از حریق در
عرصههای ملی و طبیعی به عنوان سادهترین اقدام
نیازمند مشارکت فعال همه مردم با هدف حفاظت
از سرمایههای ملی است و در این راستا بهره برداران
و جوامع محلی ،گردشگران و عموم مردم از روشن
کردن آتش در جنگلها و مراتع اجتناب کنند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان
افزود :طبق بررسیهای به عمل آمده غالب حریقهای
حادث شده در جنگلها و مراتع استان در خارج از
ساعات کاری اداری و روزهای پایانی هفته و ایام
تعطیالت اتفاق میافتد.
موسوی اضافه کرد :دامداران ،کشاورزان ،گردشگران و
تمام کسانی که در محیطهای طبیعی برای تفریح و
یا کار حضور دارند از روشن کردن آتش در طبیعت
بخصوص مناطق حساس جنگلی و مرتعی جدا
خودداری کنند .وی افزود :از آنجایی که بعدازظهرها

صیاد قشمی دریانورد نمونه
کشور شد
ناخدا یوسف محمدی از صیادان جزیره قشم به عنوان دریانورد
نمونه کشوری در مراسم روز جهانی دریانورد تجلیل شد.

به گزارش دریای اندیشه ،امسال سازمان بنادر و دریانوردی
با توجه به شرایط موجود و در راستای اجرای پروتکلهای
بهداشتی مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا ،مراسم روز جهانی
دریانورد را به صورت محدود با حضور نمایندگان ارگانهای
دریایی و سیدحسین حسینی معاون وزیر و رییس سازمان
شیالت ایران در محل سازمان بنادر و دریانوردی برگزار کرد.
در این با اهدای لوح سپاس تعدادی از دریانوردان نمونه کشور
تجلیل شدند که ناخدا «یوسف محمدی» از صیادان جزیره
قشم و دریانوردان نمونه شیالت هرمزگان نیز در این جمع
قرار گرفت.
ناخدا یوسف محمدی از صیادان هرمزگانی است که نقش
بسزایی در نجات شناورهای آسیب دیده ،رهاسازی گونههای
در خطر انقراض مانند الک پشتها و دلفینها ،عضو گروه
همیاران و حافظان ذخایر آبزیان هرمزگان و از مروجین
روشهای صید استاندارد و اصولی است.
تجلیل از دریانوردان نمونه کشوری با حضور فرماندهان نیروی
دریایی سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسالمی ایران ،معاون
وزیر و ئیس سازمان شیالت ایران،مدیران ارشد ارگانهای
دریایی و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی و جمعی
از دریانوردان کشور برگزار شد.

وزش باد شدت یافته در این زمان نیز به هیچ عنوان
آتش روشن نکنند و جهت پخت و پز از لوازم مرتبط
و اجاق گاز استفاده کنند؛ در صورتی که مجبور به
روشن کردن آتش هستند حتماً با رعایت فاصله از
درختان اطراف محل ،گیاهان علوفهای خشک شده
را از محل مورد نظر آتش دور کرده و در پایان با
اطمینان از خاموش شدن آتش ،محل را ترک کنند.
موسوی تاکید کرد :مردم با مشاهده کمترین
دود یا آتش سوزی بالفاصله از طریق شماره تلفن
شبانه روزی  ۱۵۰4و ۱۳۹با مأموران یگان حفاظت
منابع طبیعی استان تماس بگیرند و با رعایت کلیه
تدابیر حفاظتی الزم تا رسیدن مأموران اطفا حریق
از گسترش آتش جلوگیری نمایند و در اطفا حریق
مشارکت کنند.
مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری هرمزگان یادآور
شد :شهرداریها و دهیاران از آتش زدن زبالهها
خودداری کرده و در صورت اتخاذ این تصمیم با
رعایت اقدامات ایمنی ،پوشش گیاهی اطراف سایت

زباله را به عرض مناسب از علوفه و گیاهان خشک
پاک کنند.
وی با اشاره به اقدام اشتباه برخی از کشاورزان در
آتش زدن بقایای گیاهان در مزارع تاکید کرد :آتش
زدن درختان جنگلی ،بوتهها ،بقایای گیاهی در
مزارع و باغات برابر قانون جرم محسوب میشود و با
متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
وی در پایان از عموم مردم هرمزگان خواست ضمن
مشارکت فعال در امر حفاظت از منابع طبیعی به
عنوان امانتی برای آیندگان ،گزارش تخریب ،تصرف،
قطع درختان جنگلی و آتش سوزی در عرصههای
منابع طبیعی را به سامانههای تلفنی  ۱۳۹و ۱۵۰4
اطالع دهند.
گفتنی است بیش از یک میلیون و  ۸۶هزار هکتار
اراضی هرمزگان مربوط به جنگل با گونههای کرت،
آکاسیا کنار کهور ایرانی ،تج و چهار میلیون و ۹۰
هزار هکتار نیز مراتع است که بشدت نیازمند صیانت
و حفاظت است.

مدیر منطقه  6عملیات انتقال گاز؛

عملیات هاي انشعاب گیري گرم در دماي باالي  4۵درجه انجام شد
مدیر منطقه  ۶عملیات انتقال گاز از پایان موفقیت آمیز عملیات انشعاب
گیري گرم( )Hot tapاتصال خط  4اینچ روستاي آل کندي شهرستان
بستک در شرق استان هرمزگان به خط  ۵۶اینچ هفتم سراسري و اتصال
خط  ۶اینچ دهبکري از توابع شهرستان بم استان کرمان به خط  ۱۶اینچ در
خرداد ماه سال  ۱4۰۱خبر داد.
به گزارش روابط عمومي منطقه شش عملیات انتقال گاز ،علیرضا عربلو با
اعالم این خبر گفت :هدف از انجام این عملیات تامین زیرساخت و ایجاد
شبکه انتقال گاز طبیعي جهت بهره مندی تمامی نقاط تحت راهبری
منطقه ،از جمله روستاهاي شهرستان بستک و دهبکري در استان های
هرمزگان و کرمان بوده است.
وي ضمن اشاره به گاز دار بودن خط لوله در زمان انجام عملیات اظهار
داشت :جوشکاري بر روي خط لوله گاز دار همراه با تنظیم فلو و فشار در
محدوده  ۶۵۰تا  Psi ۶۶۰در جهت برقراری شرایط عملیات جوشکاري و
همزمان تامین گاز مصرف کننده ها و همچنین گرماي باالي  4۵درجه در

استان هاي جنوبي کشور از شرایط خاص این عملیات بوده است.
عربلو در پایان از همکاری گروه عملیاتي هات تپ منطقه  ۵عملیات انتقال
گاز که در انجام این عملیات خاص جهت خدمت رساني به هموطنانمان
در شرایط آب و هوایي گرم جنوب کشور همکاري داشتنده اند تشکر کرد.

در هرمزگان بستری شد و اکنون شمار بستریهای این بیماری در استان
یک بیمار مبتال به کرونا در هرمزگان بستری شد
 ۵نفر است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به اینکه امروز فوتی بر
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از بستری شدن یک بیمار مبتال اثر کرونا در هرمزگان ثبت نشد و جمع فوتیهای این بیماری در استان
همان دو هزار و  ۶۱۶نفر باقی ماند ،خاطرنشان کرد :خوشبختانه در بخش
به کرونا در استان خبر داد.
دکتر فاطمه نوروزیان ،اظهار کرد :ششم تیرماه یک نفر بر اثر ابتال به کرونا مراقبتهای ویژه (آی سی یو) بیمار مبتال به کرونا وجود ندارد.

علت قتل تبعه افغانستانی در قشم
اختالفات خانوادگی بود
سرپرست فرماندهی انتظامی قشم از دستگیری

قاتالن یک تبعه افغانستانی که در بخش شهاب به
قتل رسیده خبر داد و گفت :قاتالن این شخص نیز

افغانستانی و با هدف اختالفات خانوادگی این جرم را
مرتکب شدهاند.

سرهنگ عبدالرضا دهقان در تشریح این فقره قتل
و نحوه دستگیری مرتکبان این جنایت اظهار داشت:
در تاریخ  ۳۱خرداد سالجاری گزارشی از طرف
پاسگاه شهاب مربوط به قتل یک تبعه افغانستانی
به فرماندهی قشم واصل شد که نیروهای مربوطه
بالفاصله در محل اعالمی حضور یافتند.
وی ادامه داد :با توجه به اینکه عامالن قتل و وسیله
مورد استفاده آنها که یک پژو  4۰۵بوده توسط مردم
محلی مشاهده شده بود ،با هماهنگی صورت گرفته
سریعا اقدام به اجرای طرح مهار و کنترل گلوگاهها
و خروجیهای جزیره کردیم.
سرپرست فرماندهی انتظامی قشم یادآور شد :از
آنجایی که یکی از قاتالن در دقایق بعد از قتل
توسط مردم دیده شده بود ماموران در بندرگاه الفت
موفق به شناسایی وی که راننده پژو نیز بود شدند،
این فرد به همراه دو نفر همدست خود دستگیر و
برای مراحل بازجویی به بخشهای مربوطه پلیس
تحویل شدند.
وی با اشاره به اینکه فردی که راننده پژو بوده
صراحتا به قتل اعتراف و به عنوان ضارب اصلی
شناخته شده است ،افزود :قتل مذکور به دلیل
انگیزههای قبلی و اختالفات خانوادگی که متاسفانه
در بین برخی از اتباع در نقاط دیگر کشور هم در
سالهای اخیر گزارش شده صورت گرفته است.
دهقان با بیان اینکه نیروی انتظامی ،خود را حافظ
نظم و امنیت روانی و فیزیکی جزیره میداند اظهار
داشت :با اقدام سریع ماموران و اعتراف صریح
مقتوالن دغدغه نیروی انتظامی و مردم پیرامون این
اتفاق در بعد امنیت روانی کاسته شد که جا دارد از
همه دستاندرکاران تامین و حفاظت از امنیت مردم
قدردانی کنیم.
وی در بخش پایانی سخنان خود تاکید کرد :از مردم
فهیم و مدبر قشم که همواره یار و یاور پلیس در
تامین امنیت و پایداری آن بودهاند می خواهیم که
همانند گذشته در صورت مشاهده اتباع غیرقانونی
گزارشات الزم را به  ۱۱۰ارائه دهند تا بتوانیم در
کنار هم کماکان امنیت جزیره را تامین کنیم.

