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بیش از 1000پروژه صنعتی در استان
در حال اجراست

مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان :امروز بیش از  ۱۰۰۰پروژه صنعتی و معدنی در استان در حال اجرا است که بین
 ۱۰تا  ۱۰۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته و برخی از آن ها به بهرهبرداری رسید ه اند .
صفحه8

عکس :حامد ذاکری  -دریای اندیشه
گزارش اختصاصی دریای اندیشه از لزوم استقرار ادارات کل شرق هرمزگان در میناب؛

جمعیت هفت مرکز استان کشور کمتر از جمعیت شهرستان میناب است

حجاب برای

تو تاج بندگی خداست
ستاد امر به معروف و نهی از منکر 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 :

به گزارش روزنامه دریای اندیشه ،استان هرمزگان حدودا در سه حوزه مرکزی،
شرق و غرب تقسیم بندی شده است که پیکان توسعه همواره از مرکز استان به
سوی غرب بوده است اما تدبیر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در بحث توسعه
سواحل مکران چراغ توسعه هرمزگان به سمت شرق را نیز روشن کرد هر چند
که مسئوالن کشوری در این حوزه نیز فرامین رهبری را آنطور که باید و شاید
عملیاتی نکردند اما در دهه اخیر برنامهریزی کشور در برنامههای توسعهای برای
خروج صادرات و فروش نفت و فراوردههای آن از خلیجفارس دوباره شرق هرمزگان
را به کانون توجهات تبدیل کرد اما کیست که نداند که این توسعه چه در بحث
سواحل مکران و چه در بحث پایانههای نفتی خارج از خلیجفارس زمانی محقق
خواهد شد که در کنار توسعه کرانههای مکران به پسکرانههای آن نیز تبدیل
شود و چه کسی است که نداند شرق هرمزگان با توجه به وسعت و تراکم جمعیت
باالیی که دارد نیاز به ساختار سیاسی و اجرایی جدیدی دارد که بتواند به صورت
متمرکز و به دور از قیل و قالهای سایر نقاط استان اهداف توسعه کالن را محقق
کند چرا که با تالش چند فرماندار که همواره در بودجه و اعتبارات در ته جدول
هستند توسعه دور از دسترس است به همین منظور یکی از نیازهای اساسی شرق
هرمزگان برای توسعه همه جانبه افزایش اختیارات مدیران این شهرستانها یا به
بیان دیگر افزایش استقالل مدیریت اجرایی شرق هرمزگان به محوریت شهرستان
میناب با انتقال ادارهکلهای شرق استان به شهرستان میناب است.
چرا که شهرستان میناب از همه لحاظ نشان داده است که قابلیتهای فراوانی برای
اینکه رسما با افزایش زیرساختهای اجرایی به مرکزیت شرق هرمزگان تبدیل
شود دارد چرا که این شهرستان چه در دوران مبارزات انقالبی ،چه در دوران
دفاع مقدس و چه در دورانهای بعدی نشان داده است یکی از نقاط ثقل سیاسی،
اجتماعی ،فرهنگی ،مذهبی و اقتصادی استان هرمزگان است و نگاه مرکز-پیرامونی
حاکم بر هرمزگان موجب شده است که این حوزه که نجابت مردمانش شهره خاص
و عام است از توسعه حقیقی عقب بماند
هر چه باشد میناب به گردن کل استان حقی عظیم دارد و به بهای خشکشدن
باغات و مزارع و فرونشست زمین سالها آب شرب مرکز استان را تامین کرده است.
از لحاظ جمعیتی نیز این شهرستان با دارا بودن  ۲۵۹٬۲۲۱جمعیت که البته
این آمار مربوط به سرشماری سالهای گذشته است و امروز بیشک جمعیت
این شهرستان به حدود ۳۰۰هزار نفر رسیده است از  ۷مرکز استان در کشور

گزارش
ختصاصی:
ا

جمعیت بیشتری دارد به طو ی که جمعیت ایالم مرکز استان ایالم ۱۹۴٬۰۳۰
نفر ،جمعیت بجنورد مرکز استان خراسان شمالی  ۲۲۸٬۹۳۱نفر  ،جمعیت بوشهر
مرکز استان بوشهر  ۲۲۳٬۵۰۴نفر ،جمعیت بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی
 ،۲۰۳٬۶۳جمعیت سمنان مرکز استان سمنان  ۱۸۵٬۱۲۹نفر ،جمعیت شهر
کرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری  ،۱۹۰٬۴۴۱جمعیت یاسوج مرکز استان
کهگیلویه و بویراحمد  ۱۳۴٬۵۳۲نفر هستند و همه اینها که توانستهاند به مرکز
یک استان تبدیل شوند جمعیتی کمتر از شهرستان میناب در هرمزگان دارند اما
نوبت شهرستان میناب و شرق هرمزگان که میرسد حتی اداره کل بنادر شرق
استان نیز در بندرعباس مستقر شده است و مردم این شهرستان از مدیریت در
صحنه و یک مدیریت متمرکز بیبهره هستند و بسیاری اوقات برای رفع و رجوع
امورشان باید عازم بندرعباس شوند.
مطالبه انتقال ادارات کل شرق استان به میناب امری عجیب نیست چرا که این
اتفاق در قبال جنوب استان کرمان انجام شده است و با توجه به وسعت منطقه
جنوب کرمان و تراکم باالی جمعیت ادارات کل جنوب کرمان به شهر جیرفت که
نسبت به سایر شهرستانهای جنوب کرمان به مرکز استان نزدیکتر است منتقل
شده است.
حال این امر یکی از مطالبات جدی مردم میناب است که باالخره حق این
شهرستان ادا شود تا مردم بیش از پیش به توسعه همه جانبه و به خصوص توسفه
انسانی منطقه شرق هرمزگان امیدوار تر شوند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان؛

 ۱۴نفر مبتال به کرونا در بیمارستان های هرمزگان بستری هستند
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ضمن هشدار نسبت به خطر شیوع
دوباره ویروس کرونا در استان ،گفت :در حال حاضر  ۱۴نفر مبتال به این ویروس در
بیمارستان های استان بستری هستند.

به گزارش دریای اندیشه ،دکتر فاطمه نوروزیان اظهار داشت :از این شمار هفت نفر
در شبانه روز گذشته بستری شدند که این آمارها نشانه خوبی نبوده و حکایت از
احتمال اوج گیری دوباره این ویروس مرگبار دارد.
وی با بیان اینکه هم اکنون  ۱۹۳نفر در هرمزگان مبتال به کرونا هستند ،خاطرنشان
کرد :از  ۱۴بیمار بستری ،هیچکدام در بخش مراقبت های ویژه در حال حاضر
بستری نیستند و در بخش عمومی بیماران کووید  ۱۹تحت نظر هستند.
نوروزیان گفت :خوشبختانه آمار فوتی ها از اواسط اردیبهشت ماه تاکنون در رقم

 ۲هزار و  ۶۱۶نفر ثابت مانده و مورد فوتی جدید کرونا در استان ثبت نشده است.
وی تصریح کرد :بارها و بارها هشدار داده ایم که آمارهای ابتال به سویه های جدید
در برخی از کشورها از جمله کشورهای همسایه با وجود انجام واکسیناسیون نگران
کننده است و در این شرایط احتمال اوج گیری دوباره کرونا وجود دارد٪سخنگوی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ابراز داشت :مردم دچار عادی انگاری شدهاند و با
این تصور که آمار کرونا کاهش یافته و به پایان کرونا رسیدهایم ،ماسکهای خود
را برداشتهاند ،اما با استناد به آمارها باید بگوییم که هنوز چرخش این ویروس در
جامعه وجود دارد و هر لحظه احتمال و خطر ابتال به آن هست.
دکتر نوروزیان گفت :در حال حاضر تزریق دز سوم و چهارم واکسن کرونا بسیار حائز
اهمیت است و مردم باید هر چه سریعتر برای تکمیل واکسیناسیون خود اقدام کنند.
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توقیف  ۷دستگاه تانکر
حامل گازوئیل قاچاق در
بندرعباس

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان هرمزگان از
تشکیل پرونده قضایی برای متهم حیوان آزاری در
بندرعباس خبر داد.

به گزارش دریای اندیشه  ،علیرضا احمدی منش
اظهار کرد :پس از اعالم گزارشات مردمی مبنی بر
وقوع یک فقره جرم حیوان آزاری و انتشار تصاویر آن
در فضای مجازی ،بالفاصله دادسرای عمومی و انقالب
بندرعباس ضمن ورود به موضوع ،دستور شناسایی و
دستگیری فرد خاطی را صادر کرد.
وی در ادامه افزود :با هماهنگی مقام قضایی ،مأموران
پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات «فتا» با اقدامات
فنی و تخصصی موفق شدند فرد متخلف را شناسایی
و نسبت به احضار او اقدام کنند.وی تصریح کرد:
متهم پس از حضور در مقر انتظامی و مواجهه با
دالیل و مستندات پلیس ،ضمن اقرار به بزه انتسابی
و ابراز پشیمانی ،هدف خود را کسب شهرت و جذب
مخاطبان در فضای مجازی عنوان کرد.احمدی منش
خاطر نشان کرد :برای متهم مذکور ،عالوه بر صدور
قرار تأمین کیفری ،پرونده قضایی تشکیل شده
است و رسیدگی به این موضوع در شعبه دادسرای
عمومی و انقالب بندرعباس ادامه دارد که نتایج آن
پس از تکمیل روند تحقیقات ،متعاقباً اطالع رسانی
خواهد شد.دادستان عمومی و انقالب مرکز استان
هرمزگان همچنین به مردم اطمینان داد؛ ارتکاب
هر نوع حیوان آزاری و انتشار تصاویری از این دست
که موجبات جریحه دار شدن احساسات و عواطف
عمومی را فراهم ساخته و امنیت روانی جامعه را
تهدید می کند ،با برخورد قاطع و بدون اغماض
دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.

باقری و مورا در تماس خواهند
بود
سخنگوی وزارت امور خارجه در توئیتی با بیان
اینکه در ادامه روند مذاکرات رفع تحریمها نظرات
و پیشنهادهای عملیاتی ایران درباره موارد باقیمانده
طرح شد و طرف مقابل نیز مالحظات خود را ارائه
کرد ،افزود :باقری و مورا در مرحله بعدی گفتگوها در
تماس خواهند بود.
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا ،ناصر
کنعانی در این توییت نوشت :در ادامه روند مذاکرات
رفع تحریمها ،گفتگوهای فشردهای طی روزهای
سهشنبه و چهارشنبه با وساطت انریکه مورا در دوحه
برگزار شد.
وی تاکید کرد :نظرات و پیشنهادهای عملیاتی ایران
درباره موارد باقیمانده طرح شد و طرف مقابل نیز
مالحظات خود را ارائه کرد.
کنعانی افزود :در مورد ادامه مسیر و مرحله بعدی
گفتگوها ،طبق روال همیشه باقری و مورا در تماس
خواهند بود.
به گزارش ایرنا ،علی باقری معاون سیاسی وزیر
خارجه و رییس هیات مذاکرهکننده به منظور ادامه
مذاکرات برای لغو تحریمها وارد دوحه قطر شد.

رایزنیهای هیئت پارلمانی ایران
در جمهوری آذربایجان

اعضای هیئت پارلمانی جمهوری اسالمی ایران
در حاشیه کنفرانس «شبکه پارلمانی جنبش عدم
متعهدها» در باکو با تعدادی از رؤسا و معاونان
پارلمانی کشورها دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر ،هیئت پارلمانی جمهوری
اسالمی ایران در حاشیه کنفرانس «شبکه پارلمانی
جنبش عدم متعهدها» در باکو با تعدادی از رؤسا و
معاونان پارلمانی کشورها دیدار و گفتگو کردند.
هیأت پارلمانی کشورمان به ریاست عبدالرضا مصری
نایب رئیس دوم مجلس شورای اسالمی امروز در
حاشیه اجالس شبکه پارلمانی جنبش عدم متعهدها"
در باکو با رئیس مجلس الجزایر و معاونان مجالس
قطر و عراق دیدار و گفتکو کرد.
وی در این دیدارها با تاکید بر همگرایی و اتخاذ
تصمیمات همسو اعالم کرد :خوشبختانه دیدارهای
موفقی با دوستانمان در کشورهای مختلف برگزار شد
و دیدگاههای اعضای پارلمانی این کشورها همسو با
نظرات ایران است و قرار است در تصمیم گیریها
یکپارچه از این نقطه نظرات مشترک دفاع شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی کشورمان افزود:
در این گفتگوها تصمیم بر این شد جلسات مستمر
دو جانبه و چند جانبه درباره سایر موضوعات برگزار
شود و امیدوار هستیم این گفتگوها موجب شکوفایی
اهداف جنبش عدم تعهد شود.عبدالرضا مصری نایب
رئیس دوم مجلس شورای اسالمی کشورمان به همراه
تعدادی از نمایندگان مجلس امروز چهارشنبه برای
شرکت در کنفرانس شبکه پارلمانی کشورهای عضو
جنبش عدم تعهد به جمهوری آذربایجان سفر کرده
است.این کنفرانس سه روزه با عنوان تقویت نقش
پارلمانهای ملی در ارتقای صلح و توسعه پایدار در
جهان برگزار میشود.

خبـر

سالروز شهادت  2۹0انسان بر فراز خلیج فارس با شکوهتر از سالهای گذشته برگزار شود

پرونده قضایی برای متهم حیوان
آزاری در بندرعباس تشکیل شد

فرمانده انتظامی هرمزگان از توقیف هفت دستگاه تانکر حامل گازوئیل قاچاق در ایست و بازرسی شهید
میرزایی بندرعباس خبر داد.سردار غالمرضا جعفری گفت :در بازرسی از تانکرها  ۲۴۰هزار لیتر گازوئیل
قاچاق کشف و ضبط شد.او گفت :در این رابطه هفت متهم نیز دستگیر شدند.فرمانده انتظامی هرمزگان
گفت :ارزش سوختهای قاچاق  ۵۵میلیارد ریال برآورد شده.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان:

خبــر

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان
گفت :با توجه به تاکید ویژه استاندار استان ،برنامه
های گرامیداشت سالروز هدف گرفتن هواپیمای
مسافربری برفراز خلیج فارس که منجر به شهادت
 ۲۹۰نفر انسان بی گناه شد متفاوت و با شکوهتر از
سالهای قبل برگزار شود.

به گزارش دریای اندیشه؛ احسان کامرانی در جلسه
شورای هماهنگی دفاع مقدس استان با محوریت
برنامه ریزی برای بزرگداشت دوازدهم تیرماه سالروز
هدف گرفتن هواپیمای مسافربری برفراز خلیج فارس
توسط ناو آمریکایی ،با گرامیداشت سالروز شهادت
مظلومانه دکتر بهشتی و  ۷۲تن از یارانش با اشاره
اقدام منافقین برای ترور مقام معظم رهبری در ششم
تیرماه سال  ،۶۰عنوان کرد :با عنایت خداوند تبارک و
تعالی اقدام کور منافقین در ترور مقام معظم رهبری
نافرجام ماند تا ایشان سکاندار انقالب بعد از امام راحل
(ره) باشد.
وی در همین خصوص ،افزود :هفتم تیرماه سالروز
انفجار بمب در محل حزب جمهوری اسالمی ایران
توسط منافقین بود که به شهادت مظلومانه دکتر

بهشتی و هفتاد دو تن از یارانش منتهی شد.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
هرمزگان ،خاطرنشان کرد :در هشتم تیرماه حادثه
دلخراش استفاده از بمب های شیمیایی علیه مردم بی
دفاع کشور توسط رژیم بعث عراق با حمایت غرب به
ویژه آمریکا به وقوع پیوست.
کامرانی با اشاره به هفته حقوق بشر آمریکایی ،افزود:
در دوازدهم تیرماه سال ۶۷شاهد هدف قرار گرفتن

هواپیمای مسافربری ایرباس به مقصد دبی توسط
ناو آمریکایی بر فراز خلیج فارس بودیم که منجر به
شهادت  ۲۹۰نفر انسان بی گناه منجمله  ۶۶کودک
شد که در هفته حقوق بشر آمریکایی ضروری است
این جنایات در سطح ملی و بین المللی بازگو و
تبیین شودوی گفت :حقوق بشر برای غرب اهرمی
برای سرپوش گذاشتن به جنایات خود و فشار آوردن
به کشورهای مستقل است و غرب از موضوع حقوق

بشر استفاده ابزاری می کند.معاون سیاسی ،امنیتی
و اجتماعی استانداری هرمزگان با اشاره به تاکید
استاندار استان مبنی بر برگزاری متفاوت برنامه
های گرامیداشت سانحه هدف قرار گرفتن هواپیمای
مسافربری بر فراز خلیج فارس ،خاطرنشان کرد :برنامه
های گرامیداشت سالروز هدف قرار گرفتن پرواز شماره
 ۶۵۵ایران ایر که منجر به شهادت مظلومانه  ۲۹۰نفر
مسافر بی گناه آن شد برای انعکاس جنایات ضد
بشری آمریکا به صورت ویژه پیگیری و دنبال شود
و برنامه های امسال با سالهای گذشته متفاوت باشد.
کامرانی ،تصریح کرد :از همه ظرفیت های رسانه ای
و هنری برای انعکاس جنایت آمریکا بر علیه بشریت
و ملت بزرگ ایران در سطح ملی و بین المللی بهره
گرفته شود.وی در همین خصوص ،گفت :آشنایی نسل
جوان کشور با جنایت های ضد بشری آمریکا و ایادی
آنها بسیار ضروری است.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
هرمزگان ،خاطرنشان کرد :نخبگان ،صاحبان قلم و
ائمه جمعه جنایات آمریکا را علیه ملت ایران از ابتدای
انقالب تاکنون تبیین کنند.

مسئول سرمایه انسانی سپاه بندرخمیر:
خبر
صی:
ختصا
ا

مهارت آموزی سربازان در راستای ایجاد اشتغال و کارآفرینی انجام می گیرد

به گزارش خبرنگار دریای اندیشه از بندرخمیر؛ در
دیدار مسئول نیروی انسانی ناحیه مقاومت بسیج
سپاه بندرخمیر با رئیس اداره آموزش فنی وحرفه
ای شهرستان بر ارائه آموزش های مهارتی حرفه ای
نیاز روز جامعه ،برای نیروهای وظیفه این ناحیه تاکید
شد.مسؤل نیروی انسانی در سپاه بندرخمیر ،آموزش

های مهارتی در پادگان ها و مراکز نظامی را فرصتی
مناسب برای سربازان در جهت یادگیری و ارتقاء
آموزش های مهارتی جوانان ذکر کرد و افزود :فن و
مهارت نیاز است و آموزش های مهارتی می تواند راه
حلی مناسب برای جوانان غیور این مرز و بوم باشد
که پس از طی خدمت دوره ضرورت در جهت ایجاد

اشتغال مولد و پایدار به این عزیزان یاری رسان باشد.
سروان پاسدارعلی حیدری مهارت آموزی به سربازان
در دوران خدمت را یک زمان بسیار مغتنم دانست و
اظهار کرد :اگر در طول مدت خدمت سربازی در کنار
انجام وظایف سربازان به عنوان حافظان این سرزمین
یک یا چند مهارت به آنان آموزش داده شود ،ورود
آنان به بازار کار و حضور در عرصه های اجتماعی پس
از پایان دوران خدمت مقدس سربازی بسیار آسان تر
می شود.
مسئول اداره آموزش فنی وحرفه ای شهرستان
بندرخمیرنیز اظهارداشت :ما از ارائه آموزش های
مهارتی به دنبال یک هدف مهم هستیم که آن اشتغال و مهمتر از آن کار آفرینی می باشد ،و مهارتآموزی می تواند مشکالت شغلی سربازان را مرتفع نماید.

کارشناسان در صدور نظرات خود اصل بی طرفی را رعایت کنند

قهرمانی بر لزوم تقویت فرهنگ استفاده از وکیل
در جامعه و رعایت اصل بی طرفی در صدور نظریات
کارشناسی تأکید کرد.

به گزارش دریای اندیشه ؛ نخستین همایش استانی
حقوقدانان ،وکالی دادگستری و کارشناسان رسمی
با حضور رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در
بندرعباس برگزار شد.

سردار حسین اشتری فرمانده کل انتظامی کشور
با صدور حکمی سرهنگ صفر متاجی را به عنوان
فرمانده پایگاه دریابانی قشم مرزبانی استان هرمزگان
منصوب کرد.

به گزارش دریای اندیشه ؛  ،در آیین معارفه متاجی،
سردار «حسین دهکی» فرمانده مرزبانی هرمزگان،
«محمد محمدحسینی» فرماندار و رییس شورای
تامین شهرستان قشم« ،رضا صفایی» رییس
دادگستری« ،امید مهدویمجد» دادستان عمومی و
انقالب ،شیخ «عبدالرحیم خطیبی» امام جمعه اهل
سنت ،علما ،روحانیون ،بخشداران ،شهرداران ،مدیران
دستگاه های اجرایی ،شوراهای اسالمی شهر و بخش،

شیخ جمالی ،حفظ جان انسان ها در شریعت را بسیار

حائز اهمیت خواند و گفت :متاسفانه بدلیل عدم توسعه

متوازان و ایجاد زیرساخت حمل و نقلی شاهد جان
سپردن تعداد زیادی از انسان ها در مسیرهای جاده
ای هستیم.

به گزارش خبرنگار دریای اندیشه از بندرلنگه ؛ شیخ
یوسف جمالی در دیدار با الرستانی مقیم بندرعباس
با اشاره به مطالبه به حق آنها در ایجاد زیرساخت
جاده ای برای حفظ جان و مال انسان ها افزود :مردم
هرمزگان نیز در کنار الرستانی ها خواستار به سرانجام
رسیدن باند دوم محور بندرعباس – کهورستان – الر
هستند و ایمنی این جاده باعث حفظ جان همه کسانی
می شود که از این مسیر تردد می کنند.
وی با بیان اینکه ارزشی باالتر از خدمت به انسان وجود
ندارد ،گفت :در هرم مقاصد شرعی جان انسان ها در
اولویت است و همه چیز باید برای حفظ نفس انسانی
مهیا شود؛ ایجاد زیرساخت حمل و نقلی که امروز بحث
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رئیس کل دادگستری هرمزگان در جریان برگزاری
این همایش طی سخنانی با اشاره به نقش حائز
اهمیت حقوقدانان ،وکال و کارشناسان در تحقق عدالت
اجتماعی اظهارداشت :وکالت و کارشناسی رسمی از
جمله حساسترین مشاغل در جامعه محسوب
میشوند و از این رو حفظ جایگاه این قشر فرهیخته
همواره مورد تأکید است.
مجتبی قهرمانی تصریح کرد :خوشبختانه اقدامات
دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی موجب افزایش
رضایتمندی و اعتماد عمومی شده است و در همین
راستا کانون های وکال و کارشناسان نیز میتوانند قوه
قضاییه را در شاخصهای مختلف از جمله؛ ارتقای
امنیت ،مبارزه با فساد و اجرای عدالت یاری کنند.
معتمدین و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.
همچنین فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی از (قرارگاه
پدافند هوایی خاتم االنبیا (ص) ارتش مستقر در جزیره
قشم ،جانشین فرمانده ناو تیپ رزمی ذوالفقار نیروی
دریایی سپاه مستقر در جزیره قشم ،فرماندهی مرزبانی،
سرپرست انتظامی شهرستان قشم ،پلیس راهور) و
جمعی از مدیران ارشد شورای اداری و شورای تامین
شهرستان قشم و سازمان منطقه آزاد از دیگر میهمانان
این مراسم رسمی بودند.استان هرمزگان با دارا بودن
بیش از  ۹۰۰کیلومتر مرز دریایی از سواحل شرق
استان (جاسک) در دریای عمان تا سواحل نیلگون
خلیج فارس در شرق استان (پارسیان) و برخورداری

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با تأکید بر
تقویت فرهنگ استفاده از وکیل و تسهیل دسترسی
مردم به وکیل ،این موضوع را یکی از ارکان مهم آسان
شدن دسترسی مردم به عدالت برشمرد.
این مقام قضایی همچنین با تأکید بر نقش مؤثر
کارشناسان در اجرای عدالت و امنیت جامعه
خاطرنشان ساخت :قضات با اعتماد به کارشناسان
رسمی ،امور فنی و تخصصی را به آنها واگذار می کنند،
لذا الزم است صدور نظریات کارشناسی به دور از سهل
انگاری و با دقت کافی صورت پذیرد.
وی در ادامه افزود :موفقیت در این موضوع نیز با
رعایت بی طرفی ،حضور به موقع در محل و بررسی
دقیق و تطبیق اصولی دالیل موجود محقق می گردد.

فرمانده پایگاه دریابانی قشم منصوب شد
از جزایر  ۱۴گانه خلیج فارس ،یکی از مهم ترین و
راهبردی ترین استان های ایران است که از جاذبه
های منحصر به فردی چون جنگل های بی همتای
حرا و مرغوب ترین مروارید جهان و ده ها اثر تاریخی
و طبیعی برخوردار است.
جزیره قشم با وسعت یک هزار و  ۵۰۰کیلومتر مربع
از تنگه هرمز به موازات ساحل جنوبی ایران به طول
 ۱۳۵کیلومتر و عرض میانگین  ۱۱کیلومتر داز توابع

در هرم مقاصد شرعی جان انسان ها در اولویت است
آن مطرح است نیز در این مقوله می گنجد و بایستی
برای آن تالش کرد.
امام جمعه اهل سنت بندرعباس یکی از دالیل وقوع
حوادث جاده ای در برخی محورها را عدم توسعه
متوازن خواند و گفت :وقتی در توسعه بخشی نگر
باشیم ،بخشی از جامعه و صنعت رشد می کند و
بقیه با آن حرکت نمی کنند و توسعه نامتوازن شکل
می گیرد .در بخش حمل و نقلی هرمزگان نیز چنین
اتفاقی رخ داده است.
وی با اشاره به توسعه صنعت در غرب بندرعباس گفت:
در دو دهه اخیر پاالیشگاه و صنایع زیادی در غرب
بندرعباس ایجاد شده است اما به موازات آن زیرساخت
های دیگری از جمله حمل و نقلی ایجاد نشده است و

توصیه دیگر عالی ترین مقام قضایی استان هرمزگان
به کارشناسان رسمی رعایت عدالت در برخورد با
طرفین پرونده بود و در این راستا خواستار اهتمام ویژه
کارشناسان در حفظ چارچوب های قانونی و پرهیز از
توصیه پذیری شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان یادآور
شد :به روز بودن و مجهز شدن به سالح علم و دانش
ضرورتی اجتناب ناپذیر است و بر این اساس الزم است
هیئت مدیره کانون های وکال و کارشناسان رسمی
دادگستری استان با برنامه ریزی دقیق ،نسبت به
آموزش مستمر اعضای خود و برگزاری کارگاه های
کاربردی با بهره گیری از تجربیات اساتید مجرب و
برجسته کشوری اقدام نمایند.

کشش این توسعه را ندارد.به گفته شیخ جمالی ،وقتی
پروژه ای راه اندازی می شود باید به فکر حمل و نقل
آن هم بود اما این اتفاق در هرمزگان رخ نداده است
و به همین خاطر شاهد حوادثی هستیم که در اثر آن
جان انسان ها از دست می رود.
وی بیان داشت :سال ها پیش از جاده بندر – سیرجان
به عنوان جاده مرگ یاد می شد اما االن با شرایطی که
جاده بندرعباس – الر دارد این مسیر ،نام جاده مرگ با
خود یدک می کشد که امیدواریم همانند توسعه ای که
در جاده بندرعباس به سیرجان رخ داد در این محور
نیز چنین اتفاقی رقم بخورد.
امام جمعه اهل سنت بندرعباس مطالبه گری برای
تکمیل باند دوم محور بندرعباس به الر را ستود و گفت:

هرمزگان است و  ۳۰۰کیلومتر خط ساحلی دارد.
قشم شامل جزیرههای قشم ،هنگام و الرک با حدود
 ۱۵۰هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات ساحل
استان هرمزگان به طول  ۱۵۰و عرض میانگین ۱۱
کیلومتر در میان آبهای خلیج فارس گسترده شده
است.این جزیره زیبا تا ساحل بندرعباس حدود ۲۰
کیلومتر فاصله داشته و دارای طول جغرافیایی ۵۵/۸۸
درجه و عرض جغرافیایی  ۲۹/۸۹درجه می باشد.
برای دستیابی به خواسته ها باید مطالبه گری ادامه
داشته باشد و در این راه از همه ظرفیت ها باید بهره
برد.وی استفاده از ظرفیت نخبگان و افراد تاثیرگذار در
پایتخت را مهم ارزیابی کرد و گفت :استان هرمزگان و
فارس یک ظرفیت ویژه در کمیسیون عمران مجلس
شورای اسالمی در جایگاه رئیس و نایب رئیسی آن
دارند و می توان برای تامین اعتبار این جاده از توان
آنها بهره گرفت.
جمالی با اشاره به پیگیری این مطالبات در حضور
استاندار هرمزگان ،رئیس کل دادگستری و دادستان
افزود :این بزرگواران نیز در این خصوص اتفاق نظر
دارند و در این زمینه به سهم خود تالش می کنند تا
مسیری امن برای مردم فراهم شود.
وی همچنین با اشاره به سخنان حجت االسالم
عبادی زاده امام جمعه بندرعباس در جمع معتمدین
و بازاریان الرستانی افزود :ایشان فردی مطالبه گر و
پای کار هستند و به قولی که داده عمل خواهد کرد.

شنای جانبازان قطع نخاع در
خلیج فارس به یاد شهدای  12تیر
معاون سیاسی ،اجتماعی فرمانداری قشم از شنای
جانبازان قطع نخاع در خلیج فارس همزمان با سالروز
شلیک جنایتبار آمریکا به هواپیمای مسافری ایران
خبر داد.

به گزارش دریای اندیشه ،فرزاد دهقانی در جلسه
شورای فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان ،گفت۳۰ :
تن از جانبازان  ۷۰درصد قطع نخاعی کشور به منظور
گرامیداشت یاد شهدای شلیک فاجعهآمیز آمریکا به
پرواز  ۶۵۵ایران ایر ،فاصله اسکله کندالو تا جزیره
هنگام را شنا میکنند.
وی ادامه داد :گل افشانی محل شهادت نیز با حضور
جانبازان ،خانواده معظم شهدا و ایثارگران ،مردم
والیی و انقالبی هنگام و مسووالن شهرستان از دیگر
برنامههای این روز است.
دهقانی تصریح کرد :رد پنجه خون آلود مدافع
دروغین حقوق بشر بر آبهای نیلگون خلیج فارس
پاک شدنی نیست و مرزداران والیی ایران اسالمی
این سند آشکار نیرنگ و فریب را پیش چشم مردم
دنیا قرار میدهند.
وی افزود :شلیک به هواپیمای مسافری و شهادت
مسافران توسط ناو جنگی یکی از فجایع غیرقابل
بخشش و ننگی ابدی برای مدعیان انسان دوستی و
زخمی عمیق بر قلب انسانهای آزاده است.
دوازدهم تیر  ۱۳۶۷شمسی هواپیمای مسافری
ایرباس ایران که از بندرعباس عازم دبی بود ،بر فراز
آبهای خلیج فارس و در نزدیکی جزیره «هنگام»
مورد هجوم یگانهای دریایی متجاوز آمریکایی
مستقر در آبهای خلیج فارس قرار گرفت و همه
 ۲۹۱مسافر و خدمه آن اعم از مرد و زن و کودک و
نوجوان و کهنسال به شهادت رسیدند.

پیگیر وضعیت ایرانیان به گروگان
گرفته توسط آمریکا هستیم
کاظم غریب آبادی با اشاره به اقدامات مختلف برای
آزادی اتباع ایرانی گفت :ما پیگیر وضعیت ایرانیان به
گروگان گرفته توسط آمریکا هستیم.

به گزارش ایسنا ،کاظم غریب آبادی ،معاون امور
بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در
حاشیه همایش افشای حقوق بشر آمریکایی در جمع
خبرنگاران ،اظهار داشت :آمریکا از ناقضان اصلی
حقوق بشر در عرصه داخلی و بین المللی است و
حقوق بشر برای آمریکا صرفا ابزاری برای اعمال فشار
سیاسی بر کشورهای مستقل جهت حصول به اهداف
سیاست خارجی خود است.
وی تصریح کرد :اقدامات آمریکا با هیچ وسیلهای قابل
توجیه نیست ،آمریکا بزرگترین دشمن بشریت است.
وقت آن فرا رسیده است که جامعه بین المللی آمریکا
را بابت جنایتهایش پاسخگو کنند؛ سازمانهای بین
المللی متاسفانه سیاست زده شدند و به همین دلیل
باید از افکار عمومی شروع کرد و این فشار در ادامه از
طریق سازمانهای بین المللی تداوم یابد.
غریب آبادی همچنین در مورد اقدامهای انجام شده
برای آزادی شماری از افراد بازداشت شده در آمریکا
که به اتهامات واهی در زندان به سر می برند ،گفت:
در بحث حمایت از اتباع و نیز دیپلماتهای ایرانی
آسیب دیده بر اثر اقدامات کشورهای خارجی به
ویژه آمریکا قانونی در سال  ۱۳۸۹به تصویب مجلس
شورای اسالمی رسیده است.
معاون امور بین الملل قوه قضاییه تصریح کرد :آیین
نامه اجرایی این قانون در زمینه حمایت از اتباع
ایرانی که با ادعاهای واهی توسط دولت های خارجی
دستگیر و زندانی می شوند ،متاسفانه ساکت است.
وظیفه حاکمیت است که در کنار حمایت از کارکنان
دستگاه های اجرایی و یا افرادی که ماموریتی از این
دستگاه ها دریافت می کنند ،از اتباع عادی که بی
اساس و بدون هیچ جرمی در خارج از کشور به زندان
می افتند و در کنار آن متحمل خسارات مالی هم می
شوند ،حمایت کند .حداقل این حمایت ،شامل اخذ
وکیل و حمایت های دیپلماتیک است .به عنوان ستاد
حقوق بشر از دستگاه های ذیربط اجرایی درخواست
می کنیم تا آیین نامه اجرایی این قانون را اصالح و
تکمیل کنند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تعدادی از ایرانیان به
بهانههای واهی دور زدن تحریم های غیرقانونی در
آمریکا در زندان به سر می برند ،بیان کرد :وظیفه
ما پیگیری این گروگان گیری ها از سوی رژیم
آمریکاست و در این خصوص اقدامات مختلفی نیز
تاکنون انجام شده است ،البته باید اقدامات بیشتری
انجام شود.غریبآبادی در خاتمه گفت :یکی از
اقداماتی که تاکنون انجام شده ،پاسخ مثبت به
ایده های تبادل زندانیان در چند مرحله بوده است،
علیرغم این که از نظر نظام قضایی متخلفین متعلق
به کشورهای خارجی باید تا روز آخر مجازات خود را
طی کنند ،اما با رویکرد حمایت از اتباع بی گناه خود،
با تسامح به چنین طرح هایی نظر مساعد نشان داده
است .ما به اقدامات مختلف برای آزادی اتباع خود
ادامه خواهیم داد.
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سردار دهکی از کشف ۱۸۲هزار و  ۳۰۰لیتر سوخت قاچاق در آبهای سیریک و قشم خبر داد .سردار حسین دهکی فرمانده مرزبانی استان هرمزگان در
تشریح این خبر اظهار کرد :مرزبانان هرمزگانی در شهرستان های سیریک و قشم پس از کسب خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت در حوزه استحفاظی
به وسیله مشک های پالستیکی ،بالفاصله برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.فرمانده مرزبانی استان هرمزگان ادامه داد :مرزبانان پس از بررسی مناطق،
 ۳عدد محفظه پالستیکی معروف به مشک حاوی ۱۸۲هزار و  ۳۰۰لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را به ارزش ۴۳میلیارد و ۹۰میلیون ریال کشف کردند.
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کشف بیش از 1۸0هزار لیتر
سوخت در هرمزگان

خبـــر

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان؛

خبـــر

رییس شورای شهر میناب؛

شمار سایت های فعال آب شیرین کن هرمزگان به  4۷واحد می رسد

حمل و نقل ریلی در منطقه ویژه

کارگران شهرداری درخط مقدم
خدمات رسانی به مردم قرار
دارند

رییس شورای شهر میناب گفت  :شهرداری پیشانی
خدمت رسانی به مردم بوده و کارگران شهرداری
درخط مقدم این خدمات رسانی به مردم قرار دارند.

به گزارش ایرنا ،سید موسی هاشم نسب درجمع
کارگران خدمات شهری شهرداری میناب وی با بیان
اینکه در نظام اسالمی جایگاه کارگر واال و مقدس
است  ،تصریح کرد  :افتخار ما این است که از قشر
کارگر هستیم وبا مشکالت این قشر بیگانه نیستم.
وی افزود  :شهردار و اعضای شورای شهر پیگیر
دغدغه ومشکالت معیشت مجموعه کارگران هستند.
سیدموسی هاشم نسب اظهارداشت  :بنده خودم از
قشر کارگر هستم و دست کار تالشگر و زحمتکش
می بوسم  ،و با اعضای شورای اسالمی شهر و مجموعه
شهرداری سعی خواهیم کرد تا دغدغه کارگران
مجموعه شهرداری در خصوص حقوق  ،اضافه کاری ،
مشکالت اقتصادی این قشر مرتفع نماییم.
شهردار میناب نیز گفت  :یکی از دغدغه های
شهرداری پرداخت به موقع حقوق کارگران است و
بطور جدی دنبال رفع مشکالت شما هستم.
سهرابی افزود :حفظ و کرامت انسانی  ،تامین حقوق
و معیشت و ایجاد فضای امن برای کار و تالش از
وظایف شهرداری در قبال مجموعه کار گران فعال در
بدنه مدیریت شهرداری است.
وی یادآور شد  :به مدیران مناطق تاکید شده نظارت
بر کارفرما و شرکت های خصوصی نظارت دقیق
داشته باشند تا خدای ناکرده حقوق یک کارگر هم
ضایع نشود.
در جلسه نمایندگان کارگران خدمات شهری
شهرداری که زیر مجموعه شرکت خصوصی فعالیت
دارند از مشکالت و دغدغه های کاری خودشان اعالم
کردند .
نماینده کارگران از شورا و شهردار خواستند نسبت
به افزایش اضافه کاری وحقوق پیگیری کند چون
این ماه اضافه کارکارگران کاهش چشمگیری داشت.
کارگران بیان داشتند  :حقوق این ماه گذشته نسبت
ماه گذشته هم کاهش داشته است.
دراین جلسه  ۱۵۰نفر از کارگران به نمایندگی از ۲۰۰
کارگر حوزه شهری میناب حضور داشتند.

بررسی مشکالت بانوان و ارتقای
توان اقتصادی آنان در مناطق
آزاد

مشاور امور بانوان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و
ویژه اقتصادی کشور گفت :یکی از برنامه های مهم و
جدی در مناطق آزاد بررسی و رسیدگی به مشکالت
بانوان و ارتقای توان اقتصادی آنان است.

به گزارش دریای اندیشه ؛ این مطلب را سیده «الهام
موسوی» در جلسه هم اندیشی با شماری از طالب
فعال و دغدغه مند مسائل بانوان سرزمین آب و آفتاب
عنوان و اظهار داشت :همزمانی رفع آسیب های حوزه
زنان و ارتقای سطح اقتصادی بانوان نتایج خوبی را در
پی خواهد داشت.
در ادامه این جلسه «خدیجه غالمی» مدیر مدرسه
علمیه ریحانه الرسول (س) خواهران قشم با اشاره به
برخی از مشکالت موجود در حوزه بانوان جزیره قشم
توانمندسازی اقتصادی بانوان ،حمایت از کارآفرینی
بانوان و توسعه مشاغل خُ ردخانگی با محوریت زنان
سرپرست خانوار را از مهم ترین مطالبات بانوان نگین
خلیج فارس عنوان کرد.
وی اضافه کرد :رفع مشکالت موجود در این عرصه،
ایجاد بازارچه های دائمی برای عرضه محصوالت بانوان
کارآفرین ،احداث پارک بانوان ،توسعه زیرساخت های
بهداشتی و درمانی ویژه بانوان و توسعه مراکز ورزشی
ویژه بانوان از دیگر مطالبات بانوان قشم است.
در ادامه این جلسه «میترا رنجبر» رییس اداره صنایع
دستی مدیریت میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم گفت :در بودجه
سال  ۱۴۰۱بودجه های قابل توجهی از سوی سازمان
منطقه آزاد برای خدمت رسانی به بانوان قشم در نظر
گرفته شده است.وی از برگزاری دوره های کارآفرینی
خالق (استارتاپ) خبر داد و افزود :این دوره ها که
نقش مهمی در ایجاد کارآفرینی بانوان جزیره قشم
دارد به زودی در سرزمین عجایب هفتگانه برگزار
خواهد شد .جزیره زیبای قشم مشرف به تنگه هرمز
و مجرای ورودی به خلیج فارس و دریای عمان است.
این جزیره که بزرگترین جزیره خلیج فارس است،
به دلیل مجاورت با اقیانوس هند ،وجود منابع
نفت و گاز و واحدهای پتروشیمی و پاالیشگاهی و
تجهیزات فراساحلی و برخورداری از تسهیالت بندری
برای کشتیهای بزرگ (در رده پاناماکس) یکی از
استراتژیکترین جزایر ایران و خلیج فارس است که
به دلیل خدمات سوخترسانی به کشتیهای عبوری
از آبراهه بینالمللی و پارکهای انرژی و زیست –
فناوری آن شهرتی جهانی دارد.

روز در هرمزگان فعال است.
وی ادامه داد :هم اکنون اجرای  ۱۱سایت جدید آب
شرین کن در هرمزگان در دستور کار است که چهار
سایت از این شمار امسال تکمیل و وارد مدارد خواهد
شد.حمزه پور تصریح کرد :با تکمیل این چهار سایت
در شهرستان های قشم و سیریک ،مجموع آب شیرین
کن های هرمزگان از  ۴۳به  ۴۷واحد افزایش خواهد
یافت.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان بیان
داشت :در حال حاضر  ۴۷درصد کل ظرفیت آب
شیرین کن های کشور در استان تولید می شود که
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان از افزایش به گزارش دریای اندیشه ؛ عبدالحمید حمزه پور اظهار با اضافه شدن ظرفیت های جدید ،سهم هرمزگان از
شمار سایت های آب شیرین کن استان به  ۴۷واحد در داشت :در حال حاضر  ۴۳سایت آب شیرین کن با آب تولیدی آب شیرین کن ها به  ۶۱درصد کل کشور
سالجاری خبر داد.
ظرفیت تولید  ۲۲۸هزار و  ۵۰۰مترمکعب در شبانه می رسد.

بازدیدیک هیات تجاری چینی از بندر شهید رجایی
یک هیات تجاری از بازرگانان و سرمایهگذاران بندر تایکن چین در جریان سفر به بندر شهید
رجایی ،روز چهارشنبه از دروازه طالیی اقتصاد ایران بازدید کردند.

به گزارش دریای اندیشه  ،این هیات تجاری متشکل از مدیرعامل و مدیر اجرایی یک شرکت دولتی
از بندر تایکن چین از امکانات منطقه ویژه اقتصادی این بندر ،ترمینالهای کانتینری وجنرال
کارگو در بزرگترین بندر تجاری ایران بازدید کردند.معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و
دریانوردی هرمزگان که این گروه چینی را همراهی میکرد ،ضمن ارائه گزارشی از ظرفیتهای بندر
شهید رجایی و آخرین دستاوردهای عملیاتی این بندر ،فرصتهای سرمایهگذاری را برای حضور
این سرمایهگذاران چینی تشریح کرد.منصور خرمشکوه توسعه فعالیتهای ترانشیپ ،احداث مخازن
عملیات بانکرینگ ،احداث ترمینال و اسکله صادرات ،پایانه لجستیک ارزش افزوده ،انبارهای ترانزیت،
احداث مخازن صادرات و نیروگاه را به مهمترین زمینه های سرمایه گذاری شرکت های داخلی و
خارجی در بندر شهید رجایی برشمرد.وی در حاشیه این بازدید همچنین گفت :این هیات تجاری
به منظور آشنایی با امکانات و ظرفیتهای سرمایهگذاری در بندرشهید رجایی و با هدف توسعه
سرمایهگذاری قابل انتفاع بازدید کردند.معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی
هرمزگان از دیگر اهداف این بازدید به آشنایی این گروه سرمایهگذار حوزه بندری با توسعههای
صورت گرفته در بخش پیشرانه های حمل و نقل و ظرفیت های ترانزیتی و ترانشیپی بندر شهید
رجایی اشاره کرد.وی با اشاره به بازدیدهای متعدد گروههای تجاری و سرمایهگذاری خارجی در
بندر شهید رجایی از سال گذشته تاکنون ،این بازدیدها فرصتی را برای رونق توسعه سرمایهگذاری
خارجی دانست.در این بازدید سه ساعته هیات بندر تایکن چین از نزدیک با ظرفیتهای موجود در
این بندر به منظور یافتن نقاط همکاری مشترک و زمینههای سرمایه گذاری آشنا شدند.

آمادگی توزیع برق هرمزگان برای تامین برق حوزه های کنکور
معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

گفت :اقدامات الزم برای تامین و پایداری شبکه برق حوزه
های برگزاری کنکور سراسری انجام شده و تمام اکیپ ها در

آماده باش کامل هستند.

مصطفی طبیبی گفت:در طول برگزاری کنکور سراسری
تیم های عملیاتی در سراسر استان بصورت آماده باش قرار
دارند تا در صورت بروز حادثه در کمترین زمان ممکن
شبکه حادثه دیده را اصالح و شبکه را پایدار کنند .وی ادامه
داد :تمام شبکه ها و تاسیسات حوزه های آزمون سراسری
بازدید و پست های آن سرویس دهی شده است .آزمون
سراسری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در  ۱۵حوزه
برگزار می شود که تمام حوزه های برگزاری کنکور مورد
بازدید فنی قرار گرفته و مشکلی در تامین برق وجود ندارد.
معاون بهره برداری شرکت توزیع برق اظهار داشت :عالوه
بر بازدید از شبکه ،انشعاب حوزه های برگزاری نیز کنترل
شده و نیروهای ویژه کشیک در برخی مراکز برگزاری
کنکور حضور دارند .وی با اشاره به مصرف بسیار زیاد برق
در این ایام گفت :با وجود افزایش مصرف و محدودیت
در تامین برق ،تمام تالش کارکنان شرکت توزیع نیروی

دیدار مدیرکل راهداری استان با فرماندار خمیر؛
خبر
ختصاصی:
ا

برق ،تامین برق مطمئن و پایدار است .این شرکت با تمام
امکانات و تجهیزات و با آمادگی کامل نیروهای عملیاتی
تمهیدات الزم را برای برگزاری مطلوب کنکور سراسری
اندیشیده است.وی گفت :هم استانیها با رعایت صرفه جویی
در مصرف برق در فصل تابستان بخصوص در ایام برگزاری
آزمون های سراسری ما را در تامین برق مطمئن همراهی
کنند .کاهش حداقل  ۱۰درصدی مصرف برق بدون اینکه
از آسایش خانوادهها کم کند  ،قطعا تاثیر زیادی در استمرار
جریان برق دارد.آزمون سراسری ورودی دانشگاهها و مراکز
آموزش عالی از  ۸تا  ۱۱تیرماه برگزار می شود.

ادارات اشرافیت بیشتری بر روی

تکمیل پروژه های نیمه تمام مهم ترین محور دیدار

پیمانکاران داشته باشند
سالمی با تاکید بر لزوم رصد کامل و رسیدگی به مسائل و
مشکالت کارگران خواستار اشرافیت بیشتر ادارات بر روی
پیمانکاران شد.

عباس شرفی مدیرکل راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان هرمزگان با حضور در فرمانداری با

میرهاشم خواستار دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش خبرنگار دریای اندیشه از شهرستان
بندرخمیر؛ ارتقاء ایمنی و کیفیت جاده ها و
همچنین تکمیل پروژه های نیمه تمام مهم ترین
محور این گفت و گو بوده است.
میرهاشم خواستار در این دیدار با بیان اینکه
ارتقاء ایمنی و کیفیت راه ها از جمله موضوعات
مهم در این بخش است ،عنوان کرد :اصالح نقاط
حادثهخیز ،نصب تابلو و عالئم راهنمایی و رانندگی
در مسیرها ،خط کشی و تعریض جاده ها از جمله
مطالبات مردمی در این حوزه است.
وی همچنین گفت :بدلیل قرار گرفتن شهرستان
خمیر در محورهای مهم مواصالتی ،بخشی از
سفرهای درون استانی و حتی خارج استان از راه
های اصلی شهرستان خمیر صورت می پذیرد.

وی با تاکید بر صرفه جویی در مصرف آب و با اشاره
به خشکسالی های اخیر ،ابراز داشت :هرمزگان با توجه
به خشکسالیهای پی در پی و همچنین پایین رفتن
آبهای زیرزمینی و کاهش آب سدها ،سالیان سال
است که با مشکل کم آبی مواجه می باشد.
این مقام مسوول بیان داشت :در سالهای اخیر کاهش
بارندگی موجب کاهش سطح آبهای زیرزمینی و
خشک شدن چاههای بسیاری شده است که در چنین
شرایطی مشارکت مردم در برنامه ریزی و مدیریت
منابع آب ،استفاده از روشهای نوین آبیاری و آبیاری
قطرهای ،جلوگیری از اتالف آب و تغییر الگوی کشت
توسط کشاورزان از مهم ترین عواملی است که در
مدیریت منابع آب موجود مهم و اثرگذار است.

همچنین ضرورت دارد این موضوعات مورد توجه
قرار گیرد.
فرماندار خمیر همچنین بهسازی و آسفالت راه
های روستایی را مهم تلقی کرد و خواستار توجه
ویژه به حوزه راه روستایی شهرستان شد.
مهندس خواستار افزود :با توجه به اینکه اکثر
پروژه های نیمه تمام شهرستان در حوزه راه های

روستایی هستند ،انتظار میرود اعتبار استانی یا
ملی به تکمیل این پروژه ها اختصاص یابد.
در پایان بر اساس این گزارش؛ در این نشست
مقرر شد طی روزهای آتی به صورت میدانی
بازدیدی از راه های شهرستان با حضور فرماندار و
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای صورت
گیرد و مشکالت از نزدیک بررسی شود.

به گزارش دریای اندیشه ؛ فرماندار شهرستان پارسیان در
جلسه کمیسیون کارگری که با حضور اعضای این کمیسیون
در محل فرمانداری برگزار شد با اشاره بر اینکه پرداخت
به موقع مطالبات کارگران ،در اولویت کارها است گفت:
قراردادهای متمرکز استانی پیمانکاری باید با تایید و تحت
نظارت دقیق رده شهرستانی حوزه مربوطه باشد.
سالمی در ادامه از تمام ادارات خواست ،اشرافیت بیشتری
روی پیمانکاران داشته باشند و ضمن بررسی امور ،پیگیری
و اقدام الزم جهت رفع موانع و پرداخت به هنگام حقوق و
دستمزد کارگران در سطح شهرستان نمایند و در جلسه آتی
گزارشی از پیگیری و اقدامات انجام شده را ارائه نمایند.
فرماندار پارسیان با تأکید بر رسیدگی به مسائل و مشکالت
کارگران زحمتکش ،اظهار داشت :همه ما در برابر صیانت
از جامعه کارگری مسئولیت داریم و به هر طریق ممکن،
پیمانکاران موظف به پرداخت مطالبات کارگران میباشند.

صنایع معدنی خلیج فارس رونق
میگیرد

سرپرست گمرکات هرمزگان از برگزاری نشست
تخصصی گمرک  ،منطقه ویژه صنایع معدنی خلیج
فارس و ذوب آهن اصفهان برای تسهیل حمل و نقل
ریلی خبر داد.

به گزارش دریای اندیشه  ،نشست تخصصی با حضور
سرپرست گمرکات استان هرمزگان ،مدیر عامل ذوب
آهن اصفهان و منطقه ویژه صنایع معدنی خلیج
فارس امروز با محوریت بررسی مشکالت حمل ونقل
ریلی و صادرات برگزار شد.
حسین سعیدی در این نشست با تاکید بر منویات
مقام معظم رهبری بر تسهیل در امر تولید و اشتغال
آفرینی گفت :ما به دنبال رویکرد مثبت و ارائه
راهکارهای جدید جهت تسهیل تشریفات گمرکی در
رویه حمل و نقل ریلی و سایر رویه ها هستیم و تمام
همکاری خود را با منطقه و صنایع خواهیم داشت.
وی افزود :با توجه به کمبود نیرو ،گمرک تمام
همکاری خود را با شرکت های تولیدی و صنعتی
دارد و با ارائه تسهیالت ویژه ،تمام تالش خود را
در جهت تسهیل رویه صادرات و حمل و نقل ریلی
خواهد داشت تا وقفه ای در این امر ایجاد نشود.
مدیر عامل ذوب اهن اصفهان ضمن قدردانی از
زحمات همکاران گمرک اذعان داشت :گمرکات
استان هرمزگان به ویژه گمرک شهید رجایی همیشه
تعامالت خوبی با ذوب آهن اصفهان داشته است اما ما
به دنبال تعامالت و تسهیالت بیشتر از سوی گمرک
و منطقه هستیم ،چرا که توجه ویژه به صنایع استان
و همکاری گمرک و منطقه میتواند نقش بسزایی
در افزایش تولید و اشتغال آفرینی و اقتصاد کشور
داشته باشد.
در این جلسه مقرر گردید موضوعات مطروحه از طرف
شرکت ذوب آهن اصفهان طی بازدید میدانی مورد
بررسی تا تدابیر الزم اتخاذ گردد.

بازدید میدانی فرماندار خمیر از
روستاهای غربی بخش مرکزی

فرماندار خمیر با حضور در روستاهای دکل پهن،
سرتنگ ،تنگ داالن ،جیحون و دشت جیحون در
بخش مرکزی ،ضمن دیدار با مردم روستا ،مسائل و
خواسته های مردم در این مناطق را مورد بررسی قرار
داد.

به گزارش خبرنگار دریای اندیشه از شهرستان
بندرخمیر؛ این دیدار که با حضور معاونین سیاسی
و عمرانی فرماندار خمیر ،بخشدار مرکزی ،جمعی از
مدیران دستگاه های اجرایی ،شوراهای بخش مرکزی
و دهیاران این روستاها برگزار شد .موضوعات و
مطالبات مردم در حوزه های راه ،آب ،برق ،مخابرات،
بهداشت و درمان و عمران روستا مورد بررسی قرار
گرفت.طراحی ،زیرسازی و آسفالت ورودی و همچنین
آسفالت معابر برخی از روستاها ،تحویل و تحول
اراضی ملی واقع شده در محدوده روستایی ،اصالح و
جابجایی تیرهای برق ،برطرف شدن نوسانات برق ،
رفع مشکل آنتن دهی مخابرات ،انعقاد تفاهمنامه بین
دانشگاه علوم پزشکی و خیر جهت احداث اورژانس
در روستای سرتنگ از جمله موضوعات مورد پیگیری
امروز بوده است.

چهار دکل تجمیعی مخابراتی در

یادداشت اختصاصی

جامعه زنان به دنبال نوسان های اقتصادی دچار
آسیبهایی میشوند

راضیه ساالری
به گزارش اختصاصی روزنامه دریای اندیشه ،از دیرباز مهمترین دغدغه
افراد و گروههای بشر مسئله تامین اقتصادی و تامین مالی خود بوده است
و در دنیای امروز نیز افراد از دهکهای پایین جامعه گرفته تا دهکهای
باال به دنبال تامین معیشت و ایجاد یک اقتصاد پویا هستند ،جامعه زنان
که مهم ترین و تاثیر پذیر ترین عضو یک اجتماع هستند نیز به دنبال
نوسان های اقتصادی دچار آسیبهایی میشوند.
امروزه زنان جامعه اسالمی خصوصا زنان بیسرپرست ،بد سرپرست و
زنان سرپرست خانوار دچار مشکالتی اعم از اقتصادی و اجتماعی شده
اند که مهمترین بخش این مشکالت ،مسائل معیشتی است چرا که در
چند ساله اخیر با توجه به شیوع ویروس کرونا بسیاری از مشاغل خانگی
و مشاغل خرد که توسط بانوان مدیریت میشد آسیب دیدند و بخش
عمده ای از خسارات وارده بر این مشاغل با اهدای وام های کم بهره به
این قشر جبران شد اما بخش دیگری از این خسارات عمال بدون جبران
از سوی دولت باقی مانده است.

وجود مشکالت اقتصادی برای جامعه زنان سرپرست خانوار باعث به
وجود آمدن مشکالت روحی و جسمی میشود و متقابال با پیش آمد
این مشکالت توانایی و کارایی یک زن در انجام شغل خود کمتر از مواقع
پیشین میشود و فشار های روحی بر این افراد تاثیرات مخربی بر جسم
آنها باقی می گذارد ،از این رو برنامه های دولت در جهت بهبود وضع
معیشت و اقتصاد این قشر آسیب پذیر از جامعه باید در دستور کار قرار
گرفته و مشکالت موجود رفع شود.
روند افزایشی و صعودی آمار زنان بیسرپرست و بدسرپرست باید به
حداقل رسیده و کاهش یابد چرا که تعداد کثیری از این قشر دچار
آسیب های اجتماعی مانند طالق شده اند و معضالت فراوانی اعم از
روحی و نگاه عرف جامعه به آنها از پیامد های این آسیب اجتماعی
است،در جامعه ایران از دیرباز نان آوری و تامین مخارج یک خانه به
عهده مرد است و گذاشتن این مسئولیت بر دوش یک زن باعث سنگینی
و خستگی او میشود لذا تفاوت های در آفرینش زن و مرد بر صدقیت
این ماجرا می افزاید.
زنان سرپرست خانوار در هر کشوری به عنوان یک عضو مهم قلمداد
شدهاند و در کشور ما تحت حمایت ارگانهایی چون کمیته امداد امام
خمینی (ره) ،بنیاد مستضعفان قرار می گیرند،اما نکتهای که حائز
اهمیت است مشکالت حوزه مسکن این قشر از جامعه است چرا که
ما در جامعه شاهد سکونت زنان سرپرست خانوار در منازل استیجاری
هستیم که عموما در پرداخت به موقع مبالغ اجاره منزل دچار مشکل
میشوند ،در حال حاضر نداشتن مسکن یا مکانی که کیفیت مناسب یک
زندگی مناسب و عادی را ندارد ،یکی از مسائلی است که اغلب زنان
سرپرست خانوار را با چالشهای متعددی روبهرو کرده و درصد بسیاری
از خانوارهای زن سرپرست در دو دهک اول و دوم پایین درآمدی قرار
میگیرند و در مجموعه فقیرترین افراد کشور به حساب میآیند و در
نتیجه باعث بوجود آمدن مشکالت اقتصادی برای این قشر میشود.
گران بودن هزینه زندگی سبب شده است جمعیت زیادی از زنان سرپرست

خانوار جذب حاشیههای شهر شوند .این امر به رشد حاشیهنشینی و بروز
مشکالت عدیدهای برای زنان سرپرست خانوار میشود و ما امروز حتی
در سطح حاشیه های شهر بندرعباس شاهد آسیب هایی چون اعتیاد،
رشد تصاعدی سرقت  ،و ...هستیم که همه اینها گوشه ای از مشکالت
یک منطقه حاشیه نشین است.
زن هایی که به دالیل مختلف همسرشان را از دست میدهند و یا از
همسرشان طالق میگیرند به یکباره با جهان دیگری روبرو شده که
دنیایی بسیار ناآشنا است.
دشواریهایی که این زنان در برابر آنها تاب میآورند عمدتاً به دغدغههای
معیشتی عاطفی ،وسواسهای فکری ،حاشیههای ناخواسته از برخورد
نامناسب اطرافیان مربوط میشود .در هر حال این گروه از زنان به عنوان
زنان مطلقه یا بیوه در جامعه شناخته شده اند که با مسائل ،مشکالت
و موانع زیادی در زندگی مواجه هستند  ،لذا باید مشکالت این قشر به
صورت ریشه ای حل شود.
مهم ترین درخواست جامعه زنان سرپرست خانوار از دولت تهیه یک
الیحه حمایتی همه جانبه اعم از مشاغل خرد این افراد و بهبود سطح
زندگی این قشر آسیب پذیر از جامعه است ،امروزه اغلب موارد با نگرش
های منفی فرهنگی به زنان سرپرست خانوار و فرزندانش نگریسته می
شود که این نوع برخوردها ،احساسات منفی چون حقارت ،درماندگی،
ترس و خجالت را در این زنان بر می انگیزد و باعث مشکالت روحی
عدیده ای برای این عزیزان میشود.
مهم ترین برنامه دولت برای حمایت از حقوق زنان و خصوصا زنان
سرپرست خانوار میتواند اعطای مجوز های مشاغل های خرد و همچنین
از میان بردن موانع کسب و کار زنان جامعه باشد چرا که دغدغه یک
زن سرپرست خانوار برطرف ساختن مشکالت معیشتی خانواده خود از
طریق کسب کار و بدست آوردن روزی حالل است ،امید است که برنامه
های دولت سیزدهم بیش از پیش در تحقق حقوق زنان جامعه و خصوصا
زنان سرپرست خانوار باشد.

کیش به بهره برداری رسید

چهار دکل تجمیعی مخابراتی اپراتورهای تلفن همراه

و شبکه های اینترنتی در جزیره کیش به بهره برداری
رسید.

به گزارش دریای اندیشه  ،مدیرعامل سازمان منطقه
آزاد کیش در آیین بهره برداری از این طرح اظهار
داشت :این جزیره دارای  ۴۰دکل مخابراتی است که
تا کنون مدیریت  ۱۰مورد آن به شرکت تله کیش
واگذار شده است.
مهدی کشاورز افزود :با توجه به برخی مشکالت
موجود در نگهداری ،سازمان منطقه آزاد کیش با
همکاری دستگاه قضایی درحال بازپس گیری ۳۰
دکل باقی مانده از شرکت پیمانکار است تا خدمات
مناسب تری در حوزه اپراتورهای تلفن همراه و شبکه
اینترنت به ساکنان ارایه شود.
وی با بیان اینکه شرکت پیمانکاری تا کنون برای
تحقق این اقدام مقاومت کرده است اضافه کرد :این
بازپس گیری به علت عدم انجام تعهدات توسط
پیمانکار به جریان افتاده و پیشنهاد می شود که
شرکت پیمانکار در راستای تحقق مطالبه های
مردمی و بهبود شرایط گام مذاکرات خود را انجام
دهد.کشاورز یادآور شد :مهمترین هدف سازمان
منطقه آزاد کیش استفاده از حداکثر توان برای بهره
مندی مطلوب ساکنان جزیره خدمات مختلف است
و تنها ارتقای سطح آرامش و آسایش مردم دنبال
می شود.

فرهنگ و هنر
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به گزارش خبرنگار دریای اندیشه از بندرخمیر؛ این کارگاه که توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان و با همکاری شهرداری ،شورای
اسالمی و کانون فیلم و عکس شهر رویدر ،با هدف آموزش هنرمندان و عالقه مندان به عرصه عکاسی توسط خوبیار ساالری استاد برجسته استان
برگزار شد.این کارگاه بصورت عملی و تئوری با موضوع مبانی عکاسی ،شناخت تجهیزات و نورپردازی در عکاسی و لنز ها به مدت دو روز برگزار
گردید.الزم به ذکر است کارگاه فیلمنامه نویسی در هفته های آتی در فرهنگسرای ایران زمین شهر رویدر برگزار خواهد شد.

کارگاه دو روزه عکاسی در شهر

رویدر برگزار شد

سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان؛

خبـــر

راه اندازی  19مرکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی آموزش فنی و حرفه ای در استان

راه اندازی پارک بانوان و بازارچه
صنایع دستی در قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت :در حال
رایزنی برای تخصیص فضایی به عنوان پارک بانوان

به همراه پیست دوچرخه سواری و بازارچه ای دایمی
برای عرضه مستقیم محصوالت صنایع دستی هستیم.

به گزارش دریای اندیشه « ،افشار فتح الهی» در دیدار
با سیده «الهام موسوی» مشاور امور بانوان دبیرخانه
شورای عالی مناطق آزاد کشور ضمن تاکید بر لزوم
توانمندسازی بانوان در جزیره ،تامین رفاهیات و
خدماتی در قالب ورزش و سالمت برای این قشر را
الزمه داشتن یک جامعه پرنشاط دانست.
وی از آمادگی این سازمان جهت تخصیص فضایی با
کاربری پارک بانوان و همکاری با سرمایه گذرانی که
در حوزه ساخت پالژ بانوان عالقمند هستند ،خبر داد
و افزود :تمرکز بر فعالیت های ورزشی به عنوان یک
سرگرمی ،روحیه بانوان که معماران اصلی جامعه ما
هستند را بهبود می بخشد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به
ظرفیتی ارزشمند به نام صنایع دستی در قشم گفت:
توسعه هنرهای دستی به یادگار مانده ازکذشتگان با
اتصال مستقیم تولیدکنندگان به بازار هدف ،ضمن
توانمدسازی بانوان روستایی و سرپرست خانوار ،به
معرفی ظرفیت های بومی و سنتی این منطقه در
سطوح ملی و بینالمللی کمک کند.
فتح الهی اضافه کرد :جانمایی و راه اندازی مکانی
دایمی برای عرضه محصوالت صنایع دستی از دیگر
خواسته های مجموعه سازمان منطقه آزاد قشم است
که در حال پیگیری برای انجام می باشد تا بستری
مناسب جهت اتصال مستقیم حلقه تولید به مصرف
ایجاد شود.در ادامه این دیدار سیده «الهام موسوی»
مشاور امور بانوان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد
کشور نیز با اشاره به در پیش بودن رویداد جام جهانی
قطر گفت :این رویداد فرصت بزرگی برای معرفی
فرهنگ ،هنر و پتانسیل های گردشگری مناطق آزاد
کشور به جهانیان است.وی با ارایه پیشنهاداتی برای
کمک به توانمندسازی بانوان در حیطه صنایع دستی
و ورزش بر لزوم کمک به درآمدزایی و ارتقا سالمت
بانوان جزیره قشم تاکید کرد.

کارگاهی آموزش فنی و حرفه ای تحت نظارت سازمان

نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با هدف تربیت
منابع انسانی با صالحیت حرفه ای و شایستگی های
مورد نیاز مشاغل آینده خبر داد.

به گزارش دریای اندیشه  ،در نشست وبیناری سازمان
آموزش فنی و حرفه ای کشور با سازمان نظام مهندسی
کشاورزی و منابع طبیعی کشور ،رضا علیزاده سرپرست
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان ،
بیان داشت  :توسعه مراکز مذکور تأثیر ملموسی بر
ارتقاء توان فنی و اشتغال پذیری در حوزه صنعت
خواهد داشت.
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان از راه اندازی 19مرکز جوار کارگاهی و بین علیزاده تصریح کرد :در سطح کشور و همزمان 19

مرکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی در استان و تعداد
 558مجوز در سطح کشور صادر شد .
وی  ،افزود :بنا بر اظهار رییس سازمان در این نشست،
در توسعه مراکز آموزش جوار و بین کارگاهی برای
ارتقاء مهارت کارگران و شاغالن بنگاههای اقتصادی در
سال گذشته با  ۳۰۰درصد رشد 15۰۰ ،مرکز جوار و
بین کارگاهی راه اندازی شده است.
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان
ادامه داد  :شاغلین در بخش کشاورزی،کارجویان در
قالب طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی ،فارغ
التحصیالن دانشگاهی بخش کشاورزی در قالب طرح
نخلستان مهارتی را جامعه هدف این مراکز عنوان کرد.

رقابت  ۴۵۳داوطلب برای کسب

یک پژوهشگر مهدویت :

کرسی های پایه دهم مدارس نمونه

عقیده به ظهور امام زمان (عج) در خطبه غدیر هم نمایانگر است

دولتی در رودان
آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی متوسطه دوم
با حضور  ۴5۳داوطلب دختر و پسر در چهار حوزه
برگزاری آزمون در رودان به کار خود پایان داد.
به گزارش دریای اندیشه؛عبداهلل عبدی بحرینی
مدیر آموزش و پرورش رودان در حاشیه بازدید از
حوزه های برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونه
دولتی متوسطه دوم در رودان اظهار داشت :در
آزمون امروز  ۲5۷داوطلب دختر و  19۶داوطلب
پسر برای ورود به پایه دهم دو دبیرستان نمونه
دولتی این شهرستان در آزمون شرکت کردند که
پس از اعالم اسامی پذیرفته شدگان تعداد  ۷۲نفر
دانش آموز دختر و تعداد  81نفر دانش آموز پسر
در سه رشته ریاضی ،علوم تجربی و علوم انسانی
در دبیرستان های نمونه دولتی عترت و عالمه
امینی ثبت نام می شوند
وی تصریح کرد :این آزمون در حوزه های عترت،
مکتب الزهرا (س) ،ام لیال بخش جغین و عالمه
امینی برگزار شد و اسامی پذیرفته شدگان تا پایان
تیر ماه اعالم می شود.

ردیا هب سبک شعر

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

یک پژوهشگر مهدویت گفت :شاید بتوان عقیده

به ظهور امام زمان ارواحنا فدا و اندیشه مهدویت
را بصورت صریح و دقیق اولین بار در خطبه غدیر

مشاهده کرد خطبه ای که با آغاز امامت حضرت
علی علیه السالم به اوج خود میرسد و با رسیدن

حکومت زمین به صالحان ک ظهور و حکومت امام
زمان ارواحنا فدا به پایان میرسد.

به گزارش دریای اندیشه ،امیر محمد رضایی زارعی
پژوهشگر حوزه مهدویت در گفتگوی با نزدیک شدن
به سالروز عید غدیر خم گفت :شاید بارها بیانات
پیامبر اکرم (ص) را در خصوص واقعه غدیر شنیده
باشید ولی بی شک مهمترین بخش سخنان ایشان
بعد از امامت حضرت علی علیه السالم به خالقت
رسیدن صالحان و مستضعفان جهان در آخر الزمان و
حکومت نهایی امام زمان ارواحنا فدا و پیروزی دائمی
حق بر باطل است.
رضایی زارعی در ادامه اظهار کرد :ما شعیان حادثه
غدیر را آغاز نهاد امامت و پایان مقام نبوت و کامل

گیسوی شعر است این که هر تارش ،گرفتاری ست..
کودک به کودک واژه را کشتید ،حرفی نیست؛
آه پدر  ،آنهم عزادارش ؛ گرفتاری ست..

یک روح سرگردان  ،که احضارش گرفتاری ست..

کشف خود بود
با موها و ناخن ها

صیاد است؛
در صبر و بی صبری صدف ،مقصود ّ

پشت یک ماشین

طاقت کم اش گیر است و بسیارش ،گرفتاری ست..

دود میکردیم

با این شکستن ها چه می شد کرد ؟ تا کفتار؛

و چند شعر سرهم کردن
تا تو درخت ها را به خانه خود ببری

هضم شکار استخواندارش  ،گرفتاری ست..

و فسیل ها در بشکه ها

دریا چه آرام و چه طوفانی  ،به خود غرق است؛

آرمان های ما در کافی شاپ

بخت پریشان  ،خواب و بیدارش گرفتاری ست..

با دست های درازمان

غمگین ترین عشق است عشق ما به آزادی؛

آدم های دودی

دل  ،خاصه از جنس گرفتارش  ،گرفتاری ست..

برای صرف یک فنجان نفت
کشتی ها بخار می شوند

دیوار -در -دیوار -در  -دیوار  -؛ پوسیدیم..

مثل آرمان های ما!

این خانه ی فرسوده ،آوارش گرفتاری ست..

شاعر  :قاسم بغالنی

شاعر  :شهال خرم پور

خبـــر

رقابت کنکوردرکیش با حضور
 ۱۵۳داوطلب گروه هنر آغاز شد

دوئل کنکور در جزیره کیش با حضور  1۵۳داوطلب
گروه هنر همزمان با سراسر کشور در پردیس بین
الملل کیش دانشگاه صنعتی شریف آغاز شد.

به گزارش دریای اندیشه ،رییس پردیس بین الملل
کیش دانشگاه صنعتی شریف افزود :آزمون داوطلبان
ریاضی و فنی با  1۳۲داوطلب ،علوم انسانی با شرکت
 9۰داوطلب در این جزیره برگزار می شود.علی سلک
غفاری افزود :آزمون داوطلبان گروه آزمایشی علوم
تجربی با رقابت  ۲۰۶نفر جمعه دهم تیر و رقابت گروه
آزمایشی زبان های خارجی نیز با  1۴5داوطلب شنبه
یازدهم تیر برگزار می شود.
وی افزود :در مجموع  ۷۲۶داوطلب شامل  ۴۰9خانم
و  ۳1۷آقا در پنج گروه آزمایشی در این جزیره با هم

رقابت می کنند .برگزاری کارگاه آموزشی
طرح مشارکت اجتماعی نوجوانان
ایران

شیوا از پیشینه تاریخی و پیشگویی تمام انبیاء و
صالحان الهی در خصوص ظهور امام زمان ارواحنا فدا
بیان میکنند که :آگاه باشید ! که تمامی گذشتگان
ظهور او را پیشگویی کرده ان )) و به مردم آخر
الزمان هشدار و انذار میدهند که نگران نباشید زمین
هیچ وقت از حجت الهی خالی نخواهد شد و امام
زمان آخرین حجت الهی است و می فرمایند !:که
حجتی نخواهد بود)).
حجت پایدار و پس از او ّ
اوست ّ

کارگاه آموزشی مشارکت اجتماعی نوجوانان ایران
(مانا ) ویژه تسهیلگران پایگاههای سالمت روان
اجتماعی سطح استان برگزار شد.
به گزارش دریای اندیشه ؛ کارگاه آموزشی مشارکت
اجتماعی نوجوانان ایران (مانا ) با حضور  ۳۰نفر از
تسهیلگران محلی پایگاه های سالمت روان اجتماعی
سطح استان برگزار شد .سرپرست معاونت امور توسعه
پیشگیری بهزیستی هرمزگان در این کارگاه بر اهمیت
نقش مشارکت اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین
ابعاد سرمایه اجتماعی در پیشگیری از آسیب های
اجتماعی و ارتقاء سطح سالمت روان تاکید کرد.
مژگان صابری توانمندسازی ،مهارت افزایی و
مشارکت نوجوانان ساکن محالت در فرآیند
تصمیمگیری و تصمیمسازی را از مهمترین اهداف
این برنامه برشمرد.مسولیت پذیری ،اعتماد به نفس،
مطالبهگری ،مدیریت حل مسئله و مهارت کارگروهی
از جمله مهمترین مباحث مطرح شده در این کارگاه
آموزشی دو روزه بود.

نهادینه سازی فرهنگ حجاب مستلزم برنامه ریزی است

چون ریسمان هر چند در کارش گرفتاری ست؛

ما در چراغ چشم ،غول اشک و نفرینیم؛

تمام آرمان های ما

شدن دین میدانیم اما نکته ای که بی شک نسبت به
تمام مطالب مغفول مانده است ،اشاره به ظهور امام
زمان ارواحنا فدا در این خطبه و ایجاد حکومت عدل
گستر در تمام جهان است.
پیامبر اکرم در ابتدا اشاره به این مهم در خصوص
امام زمان می فرمایند :آگاه باشید همانا آخرین
امام  ،قائم مهدی از ماس او بر تمامی ادیان چیره
خواهد بود)).
امیر محمد رضایی زارعی پژوهشگر حوزه مهدویت
در ادامه ضمن اشاره به کلمات الهی پیامبر اکرم (ص)
در وصف امام زمان ارواحنا فدا گفت :در خطبه غدیر
پیامبر در خصوص ویژگیهای بی بدیل و آسمانی
امام زمان ارواحنا فدا چنین می فرمایند :اوست(امام
زمان) انتقام گیرنده از ستمکاران ،اوست فاتح دژها
و منهدم کنندهی آنها ،اوست چیره بر تمامی قبایل
مشرکان او خونخواه تمام اولیای خداست ،اوست
یاور دین خدا.
رضایی زارعی در پایان گفت :پیامبر اکرم با بیانی
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هاشمی با بیان اینکه حجاب به انسان ارزش می بخشد،
گفت :نهادینه سازی فرهنگ حجاب مستلزم برنامه ریزی
است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان هرمزگان با اشاره
به اهمیت عفاف و حجاب اظهار کرد :نهادینه سازی
فرهنگ حجاب و عفاف به عنوان یکی از ضرورت های
باورهای دینی مستلزم برنامه ریزی صحیح در سه حوزه
فرد ،خانواده و جامعه است.وی با بیان اینکه عفاف و
حجاب نماد دینی ارزشی و ملی فرهنگ ایرانی و یک
نماد انقالبیگری است ،افزود :دشمنان ارزشهای الهی
و دینی و انقالب به لحاظ جایگاه بسیار مهم عفاف و

حجاب سعی دارند به عناوین مختلف این نماد را کمرنگ
یا از بین ببرند که در این بین نقش حرکت جمعی ِ
پویایی در نهادهای مختلف اعم از خصوصی و دولتی
بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
مدیرکل نوسازی مدارس استان هرمزگان ادامه داد:
یکی از خطرات امروز مسئله ترویج فرهنگ بی حجابی
و بدحجابی در جامعه اسالمی از سوی دشمن است
که متاسفانه ریشه بسیاری از مشکالت و آسیب های
اجتماعی دیگر است.هاشمی با بیان اینکه در راستای
فرهنگ سازی حجاب اسالمی و رعایت امر عفاف و
حجاب ،اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان تاکنون

عملکرد قابل قبولی در این حوزه داشته است ،گفت :در
حوزه فرهنگ سازی حجاب و عفاف در این اداره کل
برنامههایی همه ساله بمناسبت  ۲1تیر ماه روز عفاف و
حجاب ،روز والدت حضرت زهرا ( س) وروز زن و خانواده
 ...انجام می شود.مدیرکل نوسازی مدرس هرمزگان ادامه
داد :نصب تابلوی منشور عفاف و حجاب  ،نصب بنر هایی
در خصوص عفاف و حجاب در تمامی طبقات اداره کل،
اطالع رسانی در خصوص شاخص های عفاف و حجاب به
کارکنان از طریق اتوماسیون اداری از دیگر اقداماتی است
که در راستای رعایت عفاف و حجاب در اداره کل نوسازی
مدارس هرمزگان انجام شده است.

یاداشت اختصاصی

چند درس برای جوانان و پدر و مادرها در ازدواج
حضرتعلی(س) و حضرت زهرا(س)
 علی ستاری
حجتاالسالم و المسلمین محمد سهرابی از اساتید حوزه علمیه هرمزگان در گفتوگو با
خبرنگار دریای اندیشه اظهارداشت :از آنجا که در آستانه یکم ذی الحجه سالروز ازدواج
بابرکت امیرالمؤمنین علی علیه السالم وحضرت زهرا سالم اهلل علیها هستیم،.چند نکته
به عنوان درس و به نحوی پیام از این واقعه مبارک محضر شما عرض می کنم؛ حضرت
زهرای مرضیه سالم اهلل علیها به عنوان تنها دختر رسول خدا(ص) خواستگاران زیادی
داشتند که هر یک آنها از موقعیت اجتماعی ،سیاسی و مالی خوبی برخوردار بودند،
اما پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله در این مورد منتظر امر الهی بودند وبه امر الهی به
خواستگاری امیر المؤمنین علیهالسالم جواب مثبت دادند ،خب در آن مقطع از تاریخ
حضرت امیر المومنین علیهالسالم از نظر مالی چیز زیادی نداشتند اما بنا به فرمایش
حضرت رسول (ص) به خاطر هم کفو بودن ایمانی ایشان با حضرت زهرا سالم اهلل
علیها اجازه این وصلت را دادند ،لذا پیامبر اکرم(ص) در فرازی فرمود :هرگاه علی آفریده
نمی شد ،کسی که الیق همسری فاطمه باشد وجود نداشت(.)1مشابه همین مطلب از
رسول خدا صلی اهلل علیه و آله در جای دیگری هم نقل شده است که فرمودند :جبرئیل
محمد! خداوند ّ
جل جالله می فرماید:اگر من علی را نمی
بر من نازل شد و گفت ای ّ
آفریدم کفو و همتائی برای همسری دخترت فاطمه در تمام روی زمین پیدا نمی شد،
از آدم گرفته تا دیگران!)۲(.
وی افزود :بدیهی است این بی همتائی از نظر ارزشهای ظاهری و ما ّدی نیست ،بلکه
صرفاً ناظر به ارزشهای معنوی ،ایمان و تقوا و قرب به پروردگار و مقامات فوق العاده و
واالی انسانی است.
معاون آموزش حوزه علمیه ولیعصر(عج) بندرعباس بیانکرد :درس اولی که در این
واقعه مبارک نهفته است این است که بهترین مالک در استحکام پیوند زناشویی ایمان
زن و مرد است که آنان را متعهد و با محبت در کنار هم نگه میدارد و زندگی شیرینی
را برایشان رقم میزند و دومین پیام این واقعه نورانی در برگزاری جشن ازدواج این دو

نور الهی است که با نظارت پیامبر مهربانی ها به سادگی هر چه تمام تر انجام شد و این
ذوات مقدسه با اندک وسایلی زندگی زناشویی خود را آغاز کردند ،در واقع این پیام را
به زوجهای جوان که قصد آغاز زندگی را دارند میتواند داشته باشد که آغاز زندگی باید
بدون هر گونه اسراف و تجملگرایی و چشم و هم چشمی باشد.
سهرابی بیانکرد :تاکید شده است که آغاز زندگی را نباید برای جوانانمان سخت بگیریم
اما متاسفانه خواسته ها و توقعات گاهاً پدر و مادر ها در امر ازدواج آنقدر زیاد است که
نتیجهای جز به سختی افتادن جوانان در امر ازدواج و باال رفتن سن ازدواج در جامعه
ما ندارد و در حالی که با یک تأمل میبینیم این نوع ازدواجها و این سختگیریها ما
را فرسنگها از فرهنگ و سیره نورانی اهلبیت علیهم السالم در امر ازدواج دور هستیم
چنانچه در ازدواج حضرت زهرا سالم اهلل علیها و امیرالمؤمنین علی علیه السالم تمام
مراحل خواستگاری و مراسم زفاف و تربیت فرزندان همه زیر نظر شخص پیامبر اکرم
صلی اهلل علیه و آله و به دستور و فرمان او صورت گرفت بنابراین ،ازدواج مزبور به تمام
معنی اسالمی بود ،و تمامی ارزشهای واالی اسالم در آن تجلّی داشت.
وی خاطرنشان کرد :در خاتمه باید گفت دنیاپرستان مادی و مؤمنان ضعیفاالیمانی
که تحت تأثیر زرق و برق مادی این جهانند و آبرو و شخصیت و عظمت یک خانواده
و مبارکی و شکوه مراسم عروسی را در تشریفات و تجمالت کمرشکن و طاقت فرسا
میدانند ببینند و عبرت بگیرند ،ببینند و از این برنامه انسانساز که مایه خوشبختی
همه پسران و دختران جوان است الهام بگیرند ،و نمونه تعلیمات اسالم را به صورت زنده
و عملی در ماجرای «خواستگاری»« ،مهریه»« ،جهیزیه» و «مراسم جشن عروسی»
فاطمه زهرا (علیها السالم) با چشم خود در صفحات تاریخ مشاهده کنند.
منابع بحث
 .1کنوزالحقایق؛ ص .1۲۴
 .۲بحاراألنوار ،ج  ،۴۳ص  ،9۷ح ۶
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دانستنی ها

سکته مغزی در کمین افراد کراواتی!
یک پزشک روسی در یک مصاحبه رادیویی توضیح
داد که کراوات باعث اختالل در رسیدن جریان خون
به مغز می شود.
به گزارش برنا؛ والدیمیر خروشچف ،متخصص قلب و
عروق در روسیه می گوید که یک کراوات محکم و
سفت می تواند در هوای گرم باعث سکته شود.
این پزشک متخصص گفت :شاید کنار گذاشتن
کراوات برای بسیاری از مسئوالن و بازرگانان دشوار
باشد ،اما می تواند برای سالمتی بسیار مضر باشد؛
زیرا سفت شدن روی گردن آن بسیار مضر است و
منجر به جریان خون ضعیف به مغز می شود.
او گفت :وقتی در تابستان کراوات را محکم و سفت
می کنند ،ممکن است عواقب جدی به دنبال داشته
باشد؛ زیرا منجر به جریان خون شریانی ضعیف به
مغز و جریان خون وریدی به قلب می شود.
خروشچف گفت :ویسکوزیته خون در هوای گرم باال
می رود؛ بنابراین ممکن است بستن کراوات باعث
لخته شدن خون شود.
این پزشک گفت :هر چه دما بیشتر باشد ،خون لزج
تر می شود؛ در نتیجه جریان خون ضعیف شده و
فشار کراوات روی رگ ها ،خطر لخته شدن خون
را افزایش می دهد .بنابراین ،بستن کراوات در هوای
گرم یک عامل خطر قوی است.
بر این اساس ،او توصیه می کند که در هوای گرم
کراوات نبندید و در صورت لزوم بالفاصله پس از اتمام
کار ،کراوات را بردارید.

آیا خاموش کردن زیاد کامپیوتر مضر
است

این روزها تقریبا همه کارها از طریق کامپیوترها
انجام شده و در این میان سواالت متعددی در زمینه

نحوه استفاده از این وسیله وجود داشته و برخی
کارشناسان توصیه هایی در زمینه تعداد روشن و

خاموش کردن و ریبوت کامپیوتر دارند.

به گزارش سیناپرس ،توصیه ریبوت کردن کامپیوتر
برای بهبود عملکرد آن ،توصیه ای است که واقعا می
تواند موثر باشد .درواقع از دید کارشناسان و بر اساس
نوع سیستم ،یک کامپیوتر دارای ویندوز باید هفته
ای یک بار با خاموش کردن و ریبوت کردن یا راه
اندازی سریع مواجه شوند تا اطمینان حاصل شود
که تمام فرآیندها را به درستی عمل کرده و سیستم
سریع است.
باید اذعان داشت که کامپیوترهای مک نسبت به
نسخه های ویندوز کمی پایدارتر هستند و ممکن
است تنها با نصب یا ارتقاء سیستم نیاز به راه اندازی
مجدد داشته باشند .از سوی دیگر کامپیوترهای
دارای سیستم عامل لینوکس معموالً به دفعات به
ریبوت کردن و راه اندازی مجدد نیاز دارند.
یکی از مزیت های ریبوت کردن یا راه اندازی مجدد
این است که همه موارد غیر ضروری را از حافظه
کامپیوتر پاک می کند .این روش قادر است برنامه
های نادرست را برطرف کند .گاهی ممکن است
خطاهایی غیر ثابت ،یک کامپیوتر را کند کند و یا
سیستم بدون هیچ دلیل واضحی داغ شود .در این
حالت ممکن است کامپیوتر شما به ریبوت کردن به
عنوان آخرین راه حل نیاز داشته باشد.
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ماهواره  TESSمتعلق به ناسا اخیرا ً دو سیاره صخره ای و مشابه زمین در اطراف ستاره های نزدیک به ما رصد کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت ،این دو سیاره خارج از منظومه شمسی دور یک ستاره سرخ کوتوله در فاصله  ۳۳سال نوری زمین
به نام  HD۲۶۰۶۵۵مدار می زنند .نام سیاره های مذکور نیز  b ۲۶۰۶۵۵ HDو  c ۲۶۰۶۵۵ HDاست .سیارات مذکور ابر زمین هایی صخره ای
هستند .به طوری که  b ۲۶۰۶۵۵ HDحدود  ۱.۲برابر و  c ۲۶۰۶۵۵ HDحدود  ۱.۵برابر سیاره خاکی ما هستند.
تیمی از پژوهشگران آلمانی برای نخستین بار موفق
به ساخت یک سلول مصنوعی شدند که ساختاری
کامال مشابه سلول های واقعی داشته و همان عملکرد
را تقلید می کند .این سلول می تواند جایگزین سلول
های معیوب در بیماران شود.
به گزارش سیناپرس ،رودولف ویرچو ،پدر آسیب
شناسی مدرن معتقد است که بیماری ها از سلول
های نادرست و معیوب به وجود می آیند .از زمان
پیدایش این شاخه از علم در دهه  ،۱۸۰۰این نظریه
که اساس آسیب شناسی سلولی را تشکیل می دهد،
بر نحوه نگرش دانشمندان به بیماری و رویکرد مورد
استفاده در توسعه درمان مؤثر برای بیماری ها تأثیر
گذاشته است.
این شاخه از دانش پزشکی ،درمان سلول های
ناکارآمد را هدف قرار می دهد .با این حال ،جامعه
علمی همچنان به دنبال راه هایی برای ساخت سلول
هایی است که ممکن است روزی جایگزین سلول های
معیوب بدن شوند.
این تحول بزرگ می تواند جهان را وارد عصر جدیدی
از مراقبت و درمان مؤثر بیماری ها کند .توسعه میکرو
کپسولها (که بعدا ً به عنوان سلول های مصنوعی
شناخته شدند) توسط توماس چانگ ،آغاز شده و این
دانشمند در سال  ۲۰۱۰اولین سلول مصنوعی با ژنوم
مصنوعی را ایجاد کرد.
با این حال ،هیچ یک از این سلول های مصنوعی دارای
ساختارهایی نیستند که از اسکلت سلولی طبیعی
تقلید کنند .به همین دلیل است که سلولی که توسط
دانشمندان مؤسسه فیزیک در دانشگاه اشتوتگارت
و همکارانشان در مؤسسه تحقیقات پزشکی ماکس

ایفا می کند .این ساختار ،جدای از عملکرد اصلی
شکل دادن به سلول ،برای تقسیم سلولی ،انتقال درون
سلولی ،حرکت در پاسخ به محرک ها و تعیین قطبیت
سلولی مهم است .جهت تقلید موثر از این ساختار
سلولی ،محققان در هنگام توسعه اسکلت سلولی
مصنوعی ،برخی از ویژگیهای کلیدی این چارچوب،
مانند پایداری ،سازگاری سریع و واکنش پذیری آن

این ساالدهای تازه شامل همه نوع مواد غذایی هستند  .ترکیب
وسوسه انگیز تازه ترین میوه ها و سبزی های تابستانی برای شام
کامل در آب و هوای گرم تابستان با سس سرکه و دیگر سس ها
بسیار لذیذ و خوشمره است .

ساالد ذرت شیرین و قره قاط ( بلوبری )

ترکیب ذرت و میوه قره قاط ترکیب غیر منتظره ای است اما در این
ساالد لیمو شیرازی با زیره سبر طعم این دو ( ذرت شیرین و قره قاط
) را به آسانی با هم جور می کند .
ساالد کوفته کله گنجشکی چینی با اسفناج

مواد این ساالد کوفته کله گنجشکی  ،اسفناج تازه  ،توت فرنگی های
آبدار و یک نوع سس سرکه توت فرنگی خانگی می باشد  .برای تزیین
ساالد می توانید از چیبس سیب زمینی ادویه دار استفاده نمایید .
ساالد ریحان و گوجه فرنگی

طعم سس پستو ( سسی ایتالیایی که مواد اولیه آن سیر خرد شده
 ،ریحان تازه  ،پنیر پارمژان  ،روغن زیتون و ...می باشد ) در ترکیب
با گوجه فرنگی و ریحان تازه فوق العاده خواهد بود  .برای غنی تر
شدن ساالد و برای اینکه بتوان به عنوان یک وعده شام سبک
از آن استفاده کرد می توانید مقداری جوجه یا ماهی به ساالدتان
اضافه کنید .

به رویای خود مطمئن باشید

وقتی شخصی از شما درخواستی دارد ،قبل از اینکه جواب بدهید
یک بار دیگر فکر کنید .اگر جواب مثبت بدهید چه اتفاقی می افتد؟
پیامدهای بلند مدت آن چیست؟ چه چیزی به دست می آورید؟
اگر موافقت کنید چه چیزی را از دست می دهید؟ باید حتما قبول
کنید؟ یادتان باشد که وقت طالست ،پس طالی خود را به درستی

ساالد خربزه با سس کنجد شیرین

شیرینی خربزه ،طالبی یا عسلک در دستور این ساالد خوشمزه طعم
فلفل قرمز موجود در سس را تعدیل می کند .

ساالد ذرت تازه با برنج

ترکیب ذرت تازه  ،برنج پخته شده سرد با آب گوجه فرنگی و
شاهی تازه این ساالد را به شام سبک برای آب و هوای گرم تبدیل
می کند  .تکه های فلفل سبز و پیاز قرمز را هم می توانید به این
ساالد اضافه کنید .

ساالد استیک و سیب زمینی

سیب زمینی های کباب شده به همراه استیک گوشت دنده که با
مقداری زیادی کاهو سرو می شود .

ساالد الیه ای ماهی تن

الیه های تشکیل دهنده این ساالد عبارتند از ذرت تازه و سیب
زمینی و ماهی تن گریل شده و سس آن هم از آبلیمو  ،زیره و روغن
زیتون تصفیه نشده می باشد .

ساالد پاستای نعنایی با گوشت بره

شاهی و نعنای مخلوط شده با پاستا را در داخل ظرف ریخته و
گوشت بره طعم دار شده با فلفل را از داخل گریل داغ داغ بر روی
این پاستا بریزید و نوش جان کنید .

به محرکها را در نظر گرفتند .آنها با استفاده از اصل
نانوتکنولوژی دی ان ای ،انواعی از شبکه مبتنی بر دی
ان ای را توسعه داده و آن ها را در رشته هایی با
مقیاس میکرون جمع کردند ،که اساس اسکلت سلولی
مصنوعی را تشکیل می داد .به گزارش سیناپرس،در
ادامه ،این رشته ها با عملکردهای متنوعی مانند مونتاژ
و جداسازی پس از تحریک که مشخصه اسکلت سلولی
بود ،مجهز شدند .باید توجه داشت که این مطالعه
بدون مشکل نبود .با این حال ،دلهره آورترین چالشی
که با محققان آن مواجه شدند ،سرعت انتقال آهسته
مشاهده شده در ساختار اسکلت سلولی توسعه یافته
بود .این انتقال کند به ناتوانی تیم در تنظیم دقیق
مناظر انرژی مربوط به مونتاژ و جداسازی اسکلت
سلولی مبتنی بر دی ان ای نسبت داده شد.
به گزارش سیناپرس ،روش های کنونی برای درمان
بیماری ها بر سلول های نادرست تمرکز دارد .تا امروز
داروهایی که این سلول ها را هدف قرار می دهند تا
خطاهای رشد سلولی را تصحیح کنند ،ساخته شدهاند.
با این حال ،مانند پیوند سلولهای بنیادی ،سلولهای
مصنوعی می توانند جایگزین سلول های غیرفعال و
معیوب شوند.
عالوه بر این ،این سلول ها می توانند برای تولید
در محل ترکیبات مختلف الزم برای سالمتی ،مانند
انسولین ،و سایر پروتئینهایی که کمبود آنها منجر
به بیماریهایی شده است که در حال حاضر بشر را
آزار میدهند ،استفاده شود .به گزارش سیناپرس،
شرح کامل این پژوهش و یافته های به دست آمده
از آن در آخرین شماره مجله تخصصیNature
 Chemistryمنتشر شده است.

خانم ها ،بعد از  30سالگی برای جوان ماندن

الیه های تشكیل دهنده این ساالد عبارتند از ذرت تازه و سیب زمینی و ماهی تن گریل شده و سس آن
هم از آبلیمو  ،زیره و روغن زیتون تصفیه نشده می باشد .

به رویاهایی که دارید فکر کنید ،ممکن است این رویاها مربوط به
زندگی ،شغل ،روابط یا موقعیت فعلی شما باشد .وقتی که بدانید چه
رویایی دارید ،نه گفتن خیلی راحتتر می شود ،چون دلیل خوبی
برای نه گفتن خواهید داشت .هرچه بیشتر در مورد آنها مطمئن
باشید ،کارتان راحتتر می شود چون حاال می دانید باید به چه
چیزهایی بله بگویید و کدام ها شما را از رویای تان دور می کند.

نزدیکی سیاره خاکی

این سلول مصنوعی جایگزین سلول های معیوب می شود
پالنک ساخته شده است ،نشان دهنده جهش بزرگی
در جنبه زیست شناسی سلولی و ژنتیکی است.
تحقیقات آنها ترکیب موفق اسکلت سلولی مبتنی بر
دی ان ای عملکردی در بخش های سلولی مصنوعی و
ارتباط آن در عمل بالینی را نشان می دهد.
به گزارش سیناپرس ،گفتنی است اسکلت سلولی
نقش بسیار مهمی در بسیاری از عملکردهای سلولی

این خوارکی ها را بخورید!!
یکی از مشکالتی که خانمها بعد از  ۳۰سالگی با آن مواجه می شوند ،پایین
آمدن سوخت و ساز بدن و تغییر شفافیت و شادابی پوست است .در ادامه
به شما چند پیشنهاد غذایی سالم برای این دوره جدید زندگی خواهیم داد.
یکی از مشکالتی که خانمها بعد از  ۳۰سالگی با آن مواجه می شوند ،پایین
آمدن سوخت و ساز بدن و تغییر شفافیت و شادابی پوست است .در حقیقت
با نزدیک شدن به دهه سوم زندگی ،بدن شما دچار تغییراتی خواهد شد و
بهتر است شما با جایگزین کردن غذاهای مفید خودتان را برای داشتن یک
زندگی طوالنی و سالم آماده کنید .در ادامه به شما چند پیشنهاد غذایی سالم
برای این دوره جدید زندگی خواهیم داد.
پرهیز از مصرف قند و جایگزین کردن ماست

حتما شنیدهاید که قند باعث ایجاد چین و چروک در پوست میشود و
روند پیری پوست را سرعت میبخشد .بعد از ۳۰سالگی پوست شما به طور
طبیعی کالژن کمتری تولید میکند .به شما پیشنهاد میکنم ،برای شادابی
پوستتان مصرف قند را حذف کنید و ماست را که حاوی قند طبیعی است
و به درخشان شدن پوست شما کمک میکند ،جایگزین کنید.
صبحانه را با کربوهیدرات آغاز نکنید

اگر اهل خوردن کربوهیدراتهای سنگین و قند در وعده صبحانه هستید
بهتر است این عادت خود را ترک کنید و با جایگزین کردن پروتئین در این
وعده ،عالوه بر عضلهسازی و باال بردن متابولیسم از بیماریهای قلبی نیز
جلوگیری خواهید کرد.
مصرف بیش از حد کافئین را متوقف کنید

نوشیدن زیاد قهوه و چای به دلیل داشتن مقدار زیاد کافئین برای پوست شما
مضر است ضمن اینکه با مصرف زیاد چای و قهوه تعادل خواب شما که یکی
از مشکالت مهم این دوره است به هم میریزد .
به شما پیشنهاد میکنیم برای درخشان شدن پوست ،باال بردن متابولیسم و
خواب بهتر آب را جایگزین نوشیدنیهای کافئیندار کنید.
نان غالت به جای نان سفید

جایگزین کردن نان غالت به جای نان سفید بعد از  ۳۰سالگی ،سوخت و ساز
بدن شما را باال میبرد و مدت طوالنیتری شما را سیر نگه میدارد از این رو
برای حفظ تناسب اندام شما در این دوره بسیار موثر است.

با این ترفندها به راحتی به
دیگران بگویید نه!!

یادتان باشد «نه گفتن» هیچ اشكالی ندارد ،مهم این است
که یاد بگیرید چطور نه بگویید و احساس بدی در مورد آن
نداشته باشید .به کار بستن این چند نكته حتما به شما
کمک خواهد کرد
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بدهید که اصال به آن شخص ارتباطی ندارد و حتی باعث شود شخص
خرج کنید.
بدانید که نه گفتن اشکالی ندارد
دیگری وارد مکالمه شما شود و اصرار کند که قبول کنید .شما فقط
واقعا نه گفتن اشکالی ندارد .ممکن است مدام با خودمان فکر کنیم می خواهید این پیغام را برسانید «نه ،ممنونم» .هر بحثی غیر از این
فالنی ناراحت میشود ،بدجنس به نظر میآیم ،دیگران عصبانی را به زمان دیگری موکول کنید.
میشوند ،از ادب به دور است و از این دست دالیل .هرچند که این با احترام رفتار کنید
افکار حاکی از ُحسن نیت و خیرخواهی شما هستند ،اما خیلی از بعضی ها نه نمی گویند چون فکر می کنند محترمانه نیست .اما
نبودن این رفتار ،بیش از آنکه به خو ِد «نه گفتن»
این ترسها صرفا زاده ذهن ماست .اگر طرف مقابل شخص فهمیده محترمانه بودن یا
ِ
و بامالحظهای باشد ،حتما جواب منفی شما را درک خواهد کرد.باید ربط داشته باشد به نحوه نه گفتن ربط دارد .در پاسخی که می دهید
بپذیریم که نه گفتن بخش از زندگی ماست .مردم تما ِم دنیا هر روز باید ادب را رعایت کنید و برای احساس طرف مقابل ارزش قائل شوید.
در موقعیتهای مختلف بله یا نه میگویند .شما تنها آدم دنیا نیستید یک پیشنهاد جایگزین بدهید
که نه میگویید ،چیزی که فارغ از نه یا بله گفتن شما اهمیت دارد اگر می خواهید ،یک راه حل دیگر پیشنهاد بدهید .مثال اگر فکر می
کنید شخص مناسبی برای درخواست ایشان نیستید ،شخصی که فکر
رفتار توام با احترام است.
اصل مطلب را بگویید
میکنید مناسب است معرفی کنید .اگر در حال حاضر وقت ندارید،
فقط بگویید که نمی توانید و توضیح کوتاهی بدهید که چرا درخواست وقت دیگری را پیشنهاد دهید ،یا اگر راه حلی برای مشکل شخص
ایشان را رد می کنید .گاهی اوقات گفتن «ببخشید ،االن زمان دارید ،او را راهنمایی کنید.البته این به خاطر ُحسن نیت شماست و
مناسبی برای من نیست»« ،در حال حاضر گرفتار کار دیگری هستم» اگر راه حل جایگزین ندارید ،باز هم اشکالی ندارد که نه بگویید .به یاد
یا «انشاا… دفعه بعد» کافی است .الزم نیست توضیحات اضافه ای داشته باشید که رد کردن درخواست دیگران ،مسئولیتی برای شما
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کشف دو ابر زمین در

پژوهشگران آلمانی برای نخستین بار موفق شدند؛

طرز تهیه  1۵ساالد تابستانی

با اینکه «بله» یک جواب آماده و راحت است ،اما لزوما همیشه بهترین
جواب نیست .همانطور که «نه گفتن» ممکن است پیامدهایی داشته
باشد« ،نه نگفتن» هم عواقب خودش را دارد .خودتان فکرش را بکنید:
وقتی به چیزی که دوست ندارید بله بگویید ،به آن چیزی که دوست
دارید نه گفتهاید .وقتی به شغلی که هیچ عالقهای ندارید بله بگویید،
به رویاهایتان نه گفتهاید .وقتی به کار کردن بیش از حد بله بگویید،
به زندگی اجتماعی تان نه گفته اید.چیزهای زیادی هستند که هر روز
باید به آنها نه بگوییم تا بتوانیم به زندگیمان برسیم.
اگر این کار را نکنیم نمی توانیم آن طور که می خواهیم زندگی کنیم
و با خانواده و افرادی که دوست شان داریم وقت بگذاریم.یادگیری
اینکه چطور نه بگویید ،یک فرایند همیشگی است .ممکن است اولش
سخت باشد ،اما وقتی که بدانید چقدر اهمیت دارد و در مسیر درستی
قرار دارید ،همینطور به راهتان ادامه می دهید .یادتان باشد «نه
گفتن» هیچ اشکالی ندارد ،مهم این است که یاد بگیرید چطور نه
بگویید و احساس بدی در مورد آن نداشته باشید .به کار بستن این
چند نکته حتما به شما کمک خواهد کرد:

به پیامدهای بله گفتن فکر کنید

اجتماعی

ایجاد نمی کند که حاال بخواهید چیزی را جبران کنید .باز هم می
گوییم :نه گفتن اشکالی ندارد.

کمتر در دسترس باشید

اگر در موقعیتی هستید که همیشه افراد زیادی از شما کمک
میخواهند و تحت فشار قرار می گیرید ،کمتر در دسترس باشید .به
همه پیغام هایتان خیلی سریع پاسخ ندهید ،چون به این معنی هست
که همیشه وقت دارید و در دسترس هستید؛ ممکن است واقعا اینطور
نباشد .در عوض بهتر است وقت بیشتری برای پاسخ دادن بخواهید،
کوتاه جواب بدهید و در دسترس بودنتان را محدود کنید .با این کار،
دیگران هم بیشتر به وقت شما احترام می گذارند.

 اول همه چیز را بنویسید

وقتی نمی دانید چه باید بکنید و چه جوابی بدهید ،شروع کنید به
نوشتن .هر چیزی که به ذهنتان می رسد بنویسید؛ دالیلی که دارید
و جوابی را که می خواهید به شخص مقابل بدهید بنویسید .وقتی این
کار را میکنید ،از احساس درماندگی تان کم می شود .به نوشتن ادامه
بدهید .همین طور که دارید می نویسید ،جواب جلوی چشمتان ظاهر
می شود .باز هم ادامه بدهید ،خیلی زود می فهمید که می خواهید
در جواب چه بگویید .وقتی تمام شد ،حاال چیزی را که نوشته اید،
ویرایش کنید و پیغام نهایی را ارسال کنید.

با تاخیر جواب بدهید

اگر عالقه ای به درخواستی که از شما شده ندارید ،تاخیر در پاسخ
دادن یکی از راه های نشان دادن بی عالقگی است .اگر می خواهید با
ایمیل جواب دهید ،چند روز یا چند هفته صبر کنید .بعد از گذشت
این مدت ،طرف مقابل می داند که عالقمند نیستید و بیشتر اصرار
نمی کند .یا اگر هر روز تعداد زیادی ایمیل دریافت می کنید که
بیشتر آنها برای افراد زیاد دیگری هم ارسال شده ،اصال الزم نیست
پاسخ بدهید .فقط اگر فرستنده وقت زیادی صرف کرده تا ایمیل را
برای شخص شما آماده و ارسال کند ،همیشه یک جواب کوتاه و
مودبانه داشته باشید و ارسال کنید.

فال
امروز چند دقیقه وقت بگذارید و سکوت
و آرامش را در آغوش بگیرید.آبوهوای
کیهانی امروز میتواند به آرامش روان شما
کمک کند.این بستگی به شخص شما دارد که در
جستجو آرامش باشید یا خیر! مراقب خلقوخوی های
تند خود با دیگران باشید.در هنگام غروب ،ممکن
است احساس ناامیدی کنید .این میتواند به دلیل
عقب ماندن برنامههای شما باشد.
امروز صبح وسوسههایی برای کسب
آرامش بیشتر به سمت شما خواهند آمد.
اینها میتوانند هیجانات زندگی شما را
برای موفقیت بیشتر کنند.در مورد مسائلی که نتیجه
آن مشخص نیست ،قضاوت نکنید.در غیراینصورت
ممکن است خودتان را وارد چالشهای جدیدی نمایید.
تنشهایی که در خانواده شما وجود دارند ،باید هر چه
سریعتر حل شوند.
امروز میتواند روز مناسبی برای
سرمایهگذاری مالی شما باشد.این شانس
میتواند در حین غروب افزایشی باشد.اما
نباید این شانس را تحتفشار قرار دهید.شاخصه مهم
برای سرمایهگذاری ،به کارگیری منطق و ذهن میباشد.
قبل از خواب ،سعی کنید نیازهای خود را یادداشت کنید.
فرزندان شما ممکن است گاهی اوقات در عصبانیت شما
تأثیر داشته باشند.
مدیریت مسئولیتهایی که بر عهده
گرفتهاید ،امروز وارد یک چالش خواهند شد.
هزینه واقعی برای رسیدن به موفقیت ،صرفاً
به کارگیری ذهن میباشد.هرچند موارد دیگری شاید
قابلذکر باشند ،اما هوشمندانهترین ،ذهن میباشد.در
هنگام عصر تغییراتی اعمال خواهند شد که میتوانند
ثبات را درون شما ایجاد کنند.از این انرژی به عنوان
بهانهای برای تمرکز خود استفاده کنید.
احساسات سختی نسبت به زندگی عاشقانه
خود خواهید داشت.این احساسات میتوانند
باعث شوند تا نسبت به زندگی عاشقانه،
احساس بدی پیدا کنید.هرچند اتفاقات سخت رخ
میدهند ،اولویت باید مراقبت از خودتان باشد.خوشبختانه
در هنگام غروب ،این احساسات از بین خواهند رفت .شما
با استفاده از قدرت سخنوری که دارید ،میتوانید این
اختالفات را برطرف کنید.

اگر از روابط اجتماعی خود مدتی است
فاصله گرفتهاید ،امروز فرصتی برای برگشت
خواهید داشت.این جو کیهانی میتواند شما
را به سمت روابط عاطفی سوق دهد.به همین دلیل ،بهتر
است تا امروز کارهای غیرضروری خود را کنار بگذارید.و
روابط اجتماعی خود را با دوستان و گروههایی که در
ارتباط هستید ،تقویت کنید.از ارتباط با افرادی که از
گذشته با آنها اختالف دارید ،احساس گناه نکنید.
امروز را با احساسات منفی آغاز خواهید کرد
که باعث از بین رفتن انگیزه شما خواهد
شد .این احساس بیانگیزگی و ناامیدی
میتواند تا روزها به همراه شما باشد.برای رفع
این احساسات ،بهتر است زمانی را برای تنهایی با خود
اختصاص دهید.خودتان میتوانید این احساسات را
به خوبی رفع کنید.در بروز مسائل مختلف ،از تکیه بر
دوستانی که میتوانند به شما کمک کنند ،کمک بگیرید.
امروز احساس خواهید کرد احترامی که
قب ً
ال به شما گذاشته میشد ،دیگر گذاشته
نمیشود.این در حالی است که در جمع
دوستان و خانواده خود این احساس را خواهید
داشت.اما نسبت به این موضوع و هر موضوع دیگر ،شخصاً
وارد عمل شوید.از ایجاد هرگونه احساس اضطراب،
خودداری کنید.شما فردی پرانرژی هستید و نباید اجازه
دهید که استرس وجود شما را درگیر کند.
خانهشماامروزمناسبخلوتدرمانیمیباشد.
از این انرژی ،برای تمرکز به خود و اهدافی
که در ذهن دارید استفاده کنید.به همین
دلیل بهتر است زمانی را صرف مدیتیشن کنید.افرادی
که انرژی منفی را روانه شما میکنند را بدون تعارف کنار
بگذارید.بهزودی تغییراتی در زندگی شما اعمال خواهند
شد .همچنین احساس نیاز در بعد معنوی به شما دست
خواهد داد.
ممکن است امروز بیشازحد احساس عاطفی
و تحریکپذیری داشته باشید.به همین
دلیل بیشتر ممکن است که عزیزان خود را
موردانتقاد قرار دهید.سعی کنید در مباحثی که ممکن
است شما را آزار دهند ،شرکت نکنید.در این مواقع سعی
کنید برای احساس آرامش خود ،دوری کنید.خوشبختانه
درهنگامغروب،انرژیتغییرخواهیدکرد.احساساتمنفی
و استرسزا را از خود دور کنید.
مراقب زبان خود باشید و از انتقاد و قضاوت
دوستان و آشنایان خود پرهیز کنید.ممکن
است امروز همکاران خود را در محیط کار
قضاوتهای ناعادالنه کنید.نسبت به خود احساس
بهتری داشته باشید.بیشتر سعی کنید انرژی مثبت را
روانه جسم خود کنید و از انرژی منفی پرهیز نمایید.به
همین دلیل ،اگر انرژی مثبت را درون خود تقویت کنید،
خونگرمی را در خود خواهید یافت.
در ابتدای صبح دقایقی را خالی کنید.این
دقایق را صرف قدردانی از خود کنید و
اعتمادبهنفس قابلتوجهی پیدا کنید.این
احساسات باعث میشوند تا حقیقت وجودی خود را
بیابید.سعی کنید از قضاوت افرادی که شاید هیچ ارتباطی
با شما ندارند ،خودداری کنید .عصر ،تغییراتی به سمت
شما خواهند آمد که میتوانند سبک زندگی را در شما
احیاکنند.

فناوری
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شناسایی شی پشت دیوار با خوانش
امواج مغزی ممکن شد
محققان دانشگاه گالسگو یک سیستم «تصویربرداری

روح» ابداع کرده اند که قادر به خوانش امواج مغزی

فردی است که به نور منتشر شده روی دیوار نگاه می
کند تا ماهیت یک شی در گوشه را شناسایی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس ،این
دستاورد جدید بخشی از یک فناوری نوین به نام
«تصویربرداری غیر خط دید»( )NLoSاست که
اجازه می دهد اشیایی که پشت موانع قرار دارند،
دیده شوند .گاهی اوقات این فناوری شامل تاباندن
اشعه لیزر به سطح ،گوشه و دوباره به حسگر دوربین
است .در مرحله بعد از الگوریتم هایی برای رمزگشایی
نور انتشاریافته ای که دوباره منعکس شده ،برای
شناسایی شی استفاده می شود .محققان در پژوهش
جدید دوربین را با چشمان انسان عوض کرده اند.
آزمایش به گونهای انجام شد تا شکل جسم پنهان
از طرح های نور یک پروژکتور روی یک مقوا ساخته
شد .شرکت کننده انسانی از گوشه محیط فقط می
توانست نور منتشر شده روی دیوار سفید را ببیند که
به تنهایی برای تشخیص شی پنهان کافی نبود .برای
برطرف کردن این مشکل از هوش مصنوعی استفاده
شد.
در همین راستا کاربر از یک کاله مجهز به EEG
استفاده کرد که قادر به خوانش سیگنال های
کورتکس بصری وی بود .این سیگنال ها در لپ
تاپی ارائه شدند که با استفاده از الگوریتم های هوش
مصنوعی می توانست نور منتشر شده را رمزگشایی
کند و شی را تشخیص دهد .قدرت سیگنال های
 EEGبا شدت نور در مناطق مختلف دیوار مرتبط
است ،بنابراین الگوریتم مذکور توانست با کمک این
روش تصویر درستی از نور منتشر شده را بسازد.
محققان ادعا می کنند در پژوهش های آتی اشیا
تصویربرداری شده در حالت سه بعدی را بررسی و
داده های مربوط به چند کاربر را همزمان ترکیب می
کنند.

افزایش کالهبرداری الکترونیکی

یک شرکت دانش بنیان ،دیسک چند منظوره دیجیتالی ( ۱۲۰ )DVD۹میلیمتری با ظرفیت  ۹گیگابایت و با پوشش نانومتری تولید میکند.به گزارش مهر ،یکی
از تجهیزات مورد استفاده در ذخیرهسازی اطالعات  CDو  DVDاست که اطالعات به وسیله لیزر و ایجاد حفرههای کوچک در شیارهای حلزونی مارپیچی در
سطح آن ذخیره میشود.این اطالعات به صورت ارقام صفر و یکی (باینری) بر روی دیسک ،کد شده و با لیزری ضعیفتر و یک چشم الکتریکی در دیسکگردانهای
نوری خوانده میشوند .انواع مختلفی از این دیسکها بر اساس حجم ممکن برای ذخیره سازی اطالعات وجود دارد .

وزیر ارتباطات:

فیلترینگ اینستاگ رام و واتساپ صحت ندارد

اتخاذ نشده است.

به گزارش ایسنا ،اخباری از فیلترینگ شبکههای اجتماعی و پیامرسانها،
هر ازگاهی در فضای مجازی منتشر میشود و برای کاربران این شبکههای
اجتماعی نگرانیهایی را ایجاد میکند .به نظر میرسد بهتازگی هم اخباری
از فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ منتشر شده است.
دراین راستا عیسی زارعپور در واکنش به انتشار اخباری در فضای مجازی
در خصوص فیلتر زودهنگام اینستاگرام و واتساپ گفت :این موضوع تنها
یک شایعه است ،فیلترینگ در اختیار وزارت ارتباطات نیست ،اما هیچ
تصمیمی در هیچ بخشی از کشور در این مورد اتخاذ نشده است.

تالش برای اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران در مخابرات

زارعپور همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون نگرانی ایثارگران شرکت
مخابرات برای بحث اجرای قانون تبدیل وضعیت اظهار کرد :تصمیمگیری
در این حوزه با وزارت ارتباطات نیست زیرا تنها  ۲۰درصد سهام شرکت
مخابرات در اختیار این وزارتخانه قرار دارد و بنابراین تصمیمگیر اصلی،
سهامدار عمده آن است .ما موافقت کردهایم تا براساس همان سهام ۲۰
درصدی دولت و اختیار یک نفر از پنج نفر هیئت مدیره شرکت مخابرات،
پای کار آمده و هرچه سریعتر قانون تبدیل وضعیت ایثارگران در این
مجموعه اجرایی شود.

محققان پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی طی مطالعهای،

موجودات آبزی این منطقه را تحت الشعاع قرار دهد.

گونههای غیربومی و مهاجم دو مفهوم آشنا و مهم برای مطالعات
پژوهشگران حوزه بومشناسی و محیطزیست هستند؛ شناخت دقیق و
داشتن اطالعات از آثار محیطزیستی این موجودات ،برای حفاظت از
زیستبوم موجودات بومی ضروری است.در محیط زیست ،چرخهای از
روابط بین گیاهان و جانوران با هم و با عناصر محیطی آن منطقه شکل
گرفته و نوعی تعادل را در جمعیت گونههای مختلف گیاهی و جانوری
برقرار کرده است.
پیشرفت فناوری در صنعت حمل و نقل باعث شد انسان بیش از پیش
بتواند در کمترین زمان و به راحتی از کشوری به کشور دیگر یا از قاره ای
به قاره دیگر سفر کند .این امر موجب شده انسان ها به عمد یا غیرعمد
گونه های گیاهی یا جانوری را در این سفرها با خود از منطقهای به منطقه
دیگر جابجا کنند.
انسان با جابجایی بدون مطالعه و کاشتن و رها کردن گیاهان و حیوانات
در مناطق جدید باعث بر هم خوردن تعادل آنها و در بسیاری موارد از بین

صورت تبدیل شدن به گونه تهاجمی سبب کمبود فضای سکونت برای
رفتن و انقراض سایر گونه های بومی محیط شده است.
انتقال گونه ها به خارج از محدوده بومی آنها پس از تخریب زیستگاه سایر گونهها شود .بررسی و گزارش کارکنان بندر از تسلط و نرخ رشد
به عنوان دومین تهدید برای تنوع زیستی مناطق بومی در نظر گرفته باالی این گونه در منطقه ،این فرض را تقویت می کند که بندر امام
می شود و دولت ها در سراسر دنیا هزینه های هنگفتی را برای مقابله با خمینی (ره) منبع معرفی این گونه به سایر نقاط شمال خلیج فارس است.
تاثیرات اقتصادی گونه های مهاجم هزینه میکنند.
فراوانی گونه جدید صدف اویستر
معرفی گونه های جدید؛ بهویژه در منطقه ای که گونههای معرفیشده اویسترهای غیربومی ،می توانند سبب تغییراتی مهم در محیط جدید
گونه غالب را شکل می دهند ،آن منطقه را دچار تغییرات اساسی می کند .شوند .آنها زیستگاه را ایجاد و اصالح می کنند ،منجر به رقابت برای
ناقل دیگر گونه های خارجی عمل
در دریاها نیز برخی جانوران با اهداف آبزی پروری یا از طریق چسبیدن فضا با دیگر گونه ها شده ،به عنوان ِ
به بدنه کشتی ها به سایر نقاط منتقل می شوند.
غیربومی
کرده و تنوع زیستی را تهدید کنند.در این پژوهش ،صدف
ِ
صدف های اویستر نیز از این طریق به نقاط مختلف معرفی شده اند .حاال شناسایی شده ،میتواند نمونهای از افزایش روزافزون تهاجمات زیستی به
محققان پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی طی مطالعه ای با واسطه فعالیتهای انسانی در سواحل شمالی خلیج فارس باشد .بنابراین،
موضوع شناسایی اویسترهای منطقه خلیج فارس ،حضور یک گونه اویستر سیاستها و برنامههای منطقهای و جهانی برای مدیریت گونههای مهاجم
کوچک غیربومی در شمال این منطقه و بندر امام خمینی (ره) را گزارش دریایی باید اجرا شود تا با کمترین هزینه ،پتانسیل تهاجم به حداقل
کرده اند.به گفته دکتر حمزه غفاری پژوهشگر پسادکتری پژوهشگاه ملی برسد .همچنین این گونه ممکن است در سایر مناطق ساحلی خلیج فارس
اقیانوسشناسی و علوم جوی و از محققان این مطالعه ،یافته های این پراکنش داشته باشد که نیاز به بررسی دارد .آثار آتی گسترش اویسترها
محققان نشان داد فراوانی نوعی اویستر که از جنس اویستر کراستریا در سواحل خلیج فارس به دلیل تغییرات آب و هوایی بر لزوم پایش برای
( )Crassostreaاست در منطقه بندر امام خمینی زیاد است ولی شناسایی هرگونه تهاجم احتمالی تاکید دارد.
محققان در مورد گونه دقیق آن نتوانستند به نتیجه قطعی برسند و این این مطالعه با همکاری اساتید دانشگاه شهید بهشتی و با حمایت مالی
امر به مطالعات بیشتر و تحقیقات به روش های مولکولی نیاز دارد.
معاونت بین الملل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و حمایت های
وی می گوید :تعداد زیاد این گونه غیربومی اویستر خلیج فارس ،در بندر پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی از سال  ۹۸با هدف شناسایی اویسترها در
امام خمینی (ره) و کمتر در سایر محلهای نمونهبرداری میتواند ناشی سواحل شمالی خلیج فارس انجام شده است .نتایج این مطالعه در نشریه
از فعالیت های انسانی یا آب توازن کشتیها (آبی که در مخازن کشتیها جانورشناسی تطبیقی  Zoologischer Anzeigerنیز منتشر شده
پس از تخلیۀ بار آنها برای حفظ تعادل بارگیری می شود) باشد و در است.

تامین انرژی چند میلیون ساله با حفاری عمیق زمین

کمبود شدید نیمه رسانا باعث افزایش کمسابقه
گزارشهای کالهبرداری از سوی خریداران در سال
میالدی گذشته شد.

وبینار آشنایی با بازار کنیا در حوزه
فناوری برگزار می شود
وبینار «آشنایی با بازار کنیا؛ فرآیندهای ثبت و
رجیستری»برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری ،وبینار «آشنایی با بازار
کنیا و فرآیندهای ثبت و رجیستری» برگزار می شود.
محورهای این وبینار «داروها و مکمل های انسانی
و حیوانی»« ،کشاورزی و بیوتکنولوژی کشاورزی» و
«تجهیزات پزشکی و بیمارستانی» هستند.

در سامسونگ

مشاهده صدف اویستر غیربومی در شمال خلیج فارس

حضور یک گونه صدف «اویستر» کوچک در شمال خلیج فارس را گزارش
کردهاند .به گفته آنها حضور این صدف غیربومی میتواند زیستبوم سایر

یکی از شرکت های زیر مجموعه دانشگاه  MITتصمیم
دارد با استفاده از اشعه ایکس صخره ها را ذوب کنند و
واحدهای تولید برق گازی و زغال سنگی را به چاه های
عمیق دسترسی به گرمای زمین تغییر کاربری دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ
انجینرینگ ،به این ترتیب واحدهای تولید برق سوخت
فسیلی را به واحدهای پاک تبدیل می کند.
این طرح به پل ووزکوف یک محقق مرکز علم و فیوژن
دانشگاه  MITتعلق دارد که  ۱۴سال گذشته را صرف

توسعه روشی کرده تا یک واحد تولید برق زغال سنگی
را دوباره و بدون انتشار گازهای گلخانه ای طی ۱۰
سال دوباره فعال کند.
این روش توسط شرکت  Quaise Energyوارد
مرحله تجاری شده است احتماالً در واحدهای تولید
برق گازی در نقاط دیگر جهان قابل اجرا است.
این شرکت قصد دارد با تبخیر مقدار کافی سنگ،
عمیقترین حفرههای جهان را بسازد و انرژی زمین
گرمایی را در مقیاسی بسیار بزرگ که برای تامین نیاز

سمپوزیوم تازههای نقشهبرداری مغز ایران
برگزار میشود
رویداد نقشهبرداری مغز برای ششمین بار به صورت مجازی و
حضوری طی سه روز برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آزمایشگاه نقشه برداری مغز،
ششمین سمپوزیوم تازههای نقشهبرداری مغز ایران به عنوان
بزرگترین رویداد نقشهبرداری مغز کشور با هدف ارائه بهروزترین
اطالعات ،تبادل افکار متخصصین ،توسعه ،ترویج و معرفی
تکنولوژیهای برتر و مرتبط روز جهان با این حوزه ۱۵ ،الی
 ۱۷تیرماه  ۱۴۰۱توسط آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز برگزار
خواهد شد .در این رویداد بیش از  ۱۰سخنران داخلی و خارجی
از کشورهای مختلف آخرین و بروزترین دستاوردهای خود را
ارائه خواهند داد و عالقهمندان میتوانند در هر کجای کشور به
صورت مجازی از این مباحث استفاده کنند.از برنامه های جانبی
بزرگترین رویداد نقشهبرداری مغز کشور میتوان به پنج پنل که
هر کدام با یک موضوع از این علم است و در آخرین روز سمپوزیوم
به صورت حضوری و مجازی برگزار میشود ،اشاره کرد.در این
پنل ها بستری فراهم شده که شرکت های فعال در حوزه نقشه
برداری مغز بتوانند در چندین جلسه با نمایندگان انجمن های
مختلف و مرتبط با حوزه کاری خود در راستای فعالیت های
مشترک بحث و تبادل نظر داشته باشند و از نتایج این نشست ها
در راستای فعالیت های دانش بنیان استفاده کنند .در این رویداد
بهطورکلی  ۶۰مقاله دریافت و پس از داوری ۱۷ ،مقاله جهت ارائه
به صورت شفاهی پذیرفته شد.در اختتامیه این رویداد برندگان
مسابقات تحلیل دادههای با محوریت سیستمهای واسط رایانه و
مغز ،تحلیل داده های تصویربرداری تشدید مغناطیسیبا هدف
کمک به تشخیص صحیح اختالل طیف اتیسم ،واسط مغز-رایانه
با محوریت توجه شنیداری که به صورت ملی برگزار شده اند،
اعالم و جوایز آن ها اهدا میشود.

انرژی انسان برای چند میلیون سال کافی باشد ،جذب
کند.
طرح بلندپروازانه مذکور به منبع انرژی مرتبط است
که زیر پای انسان قرار دارد .انرژی زمین گرمایشی
در اصل گرمای داخل زمین است که طی فرایند
تشکیل سیاره و تجزیه رادیواکتیو مواد معدنی تولید
و در صخره ها و مایعات موجود در مرکز زمین ذخیره
می شود.
از آنجا که این نوع انرژی به طور مداوم تولید می شود،
یک منبع انرژی پاک به حساب می آید .هرچند منابع
انرژی تجدیدپذیر در دهه های اخیر افزایش یافته اند
اما انرژی زمین گرمایی از اهمیت زیادی برخوردار
است زیرا برداشت آن کار آسانی نیست .در واقع،
تاسیسات زمین گرمایی تنها در مناطقی وجود دارند
که امکان استخراج انرژی در اعماق نسبتاً کم عمق
یعنی تا  ۱۲۱.۹۲متری زیر پوسته زمین فراهم است.

طبق بیانیه  MITروش های معمول حفاری تا عمق
خاصی از زمین کارآمداست زیرا هرچه عمق پوسته
بیشتر می شود گرمای آن افزایش می یابد و دسترسی
به آن سخت تر خواهد بود .این امر مته های حفاری
را فرسوده می کند.
اما روش جدید شامل یک دستگاه انتشار امواج
مایکرویو به نام ژیروترون است .سیستم های حفاری
مذکور در اطراف این دستگاه متمرکز شده اند که برای
مدت ها در تحقیقات و تولید برای مقاصدی مانند داغ
کردن مواد در آزمایش های همجوشی استفاده شده
است.
هرچند شرکت  Quaise Energyهنوز تمام
موانع مهندسی در این پروژه را برطرف نکرده،اما
تصمیم دارد تا  ۲۰۲۶میالدی طرح اولیه برای مهار
انرژی را اجرا کند.

آیا زمینلرزه با تزریق فاضالب شرکتهای نفتی به چاههای عمیق مرتبط هستند
بررسی دقیق زمینلرزه سال  ۲۰۱۵اوکالهما (یکی از ایالتهای جنوبی
آمریکا) یافتههایی جدید را درباره پویایی (دینامیک) زمینلرزههای ناشی
از تزریق فاضالب آشکار میسازد و میتواند به مدلسازی خطر زمینلرزه
در آینده کمک کند.

به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا از پایگاه خبری «ائوس» (،)eos.org
از سال  ۲۰۰۹تاکنون بسیاری از ساکنان مرکز آمریکا با فعالیتهای فزاینده
زمینلرزهای رو به رو بودهاند .تحقیقات حاکی از آن است که این لرزشها
با تزریق فاضالب به درون چاههای عمیق توسط شرکتهای نفت و گاز
مرتبط هستند .با این حال دینامیک دقیق این زمینلرزهها هنوز به طور
کامل آشکار نشده است.
گروهی از پژوهشگران تحت هدایت «کالین ا ِن .پنینگتون» برای آشکار
کردن بیشتر حقایق در این زمینه اقدام به تحقیق درباره زمینلرزه Mw۴.۰
کردهاند که در سال  ۲۰۱۵منطقه «گاتری» در اوکالهما را لرزاند .این
زمینلرزه بزرگترین مورد در میان یک رشته زمینلرزه در نزدیکی گاتری
بود که بر اثر تزریق فاضالب در این منطقه حادث شدند.
محققان از دادههای لرزهای ( )seismicبه طور محاسباتی و معکوس
برای تعیین موقعیت دقیق لغزش در امتداد گسلها در طول مدت
زمینلرزه استفاده کردند .آنان همچنین دینامیکهای زمینلرزه گاتری را
با زمینلرزههای با مقیاس مشابه در امتداد گسلهای فعال یا مجددا فعال
شده در آمریکای شمالی و آسیای شرقی مقایسه کردند.
آیا زمینلرزهها با تزریق فاضالب شرکتهای نفتی به چاههای عمیق مرتبط
هستند؟
این محققان دریافتند که زمینلرزه  Mw۴.۰در گاتری یک الگوی
گسیختگی پیچیده مشابه الگوهای مشهود در زمینلرزه در امتداد سایر
گسلهای مجدد فعال شده ،داشته است اما زمینلرزهها در امتداد گسلهای
فعال متفاوت بوده و الگوهای لغزشی پراکندهتری داشتند.
این یافتهها حاکی است که دینامیک لغزش زمینلرزه پیشگفته از شرایط

خبــر
آغاز تولید انبوه تراشه  ۳نانومتری

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت که فیلتر اینستاگرام و واتساپ ،وی تاکید کرد :اطالع ندارم ،چرا این مباحث و شایعات در کشور مطرح
تنها یک شایعه است و هیچ تصمیمی در هیچ بخشی از کشور در این مورد می شود زیرا تنها نگرانی مردم را در پی دارد.

درپی کمبود تراشه

به گزارش ایسنا ،شرکت  ERAIاعالم کرد :سال
میالدی گذشته  ۱۰۱مورد کالهبرداری الکترونیکی
از سوی شرکتهای مستقر در آمریکا گزارش شد که
باالتر از  ۷۰مورد در سال  ۲۰۲۰و  ۱۷مورد در پنج
سال گذشته بود.
مارک اسنیدر ،رئیس شرکت  ERAIاظهار کرد:
شرکتهایی که به دنبال خرید تراشههایی بودند که
قادر نبودند از طریق توزیع کنندگان معتبر و مجاز
تامین کنند ،سعی کردند از واسطههای کمتر شناخته
شده خرید کنند و پول برای خرید کاالیی انتقال
دادند که هرگز به دست آنها نرسید .گزارش این
کالهبرداری ،داوطلبانه بوده و اکثر کالهبرداریهای
الکترونیکی توسط واسطههای فروش تراشه در چین،
اتفاق افتاده است.
به گفته کارشناسان صنعتی ،اگرچه یک پایگاه داده
قطعات تقلبی دولتی به نام  GIDEPوجود دارد
اما امکان گزارشدهی ناشناس ندارد .از این رو
شرکت  ،ERAIبه پایگاه داده اصلی تبدیل شده
که شرکتها برای بررسی مشکالت تراشه تقلبی و
گزارش کالهبرداری استفاده میکنند.
با این حال ،جدیدترین آمار نشان داد شمار وقایع
تراشه تقلبی که در سال  ۲۰۲۱به  ERAIگزارش
شد ۵۰۴ ،مورد و در سال  ،۲۰۲۰تعداد  ۴۶۳مورد
بود و افت چشمگیری در مقایسه با  ۹۶۳مورد در
سال  ۲۰۱۹داشتند.
اسنیدر با بیان این که تعطیلیهای مربوط به پاندمی
کووید ممکن است فعالیت تامین کنندگان محصوالت
تقلبی را دشوارتر کند ،اظهار کرد :کاالهای تقلبی
پیشرفتگی بیشتری پیدا میکنند.
بر اساس گزارش رویترز ،آمار واقعی احتماال بسیار
بیشتر است زیرا شرکتها از این واهمه دارند که شهرت
برندشان مخدوش شود و ترجیح میدهند خرید
تراشه تقلبی را گزارش نکنند.
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فشار و نیروی غیرهمسانی ناشی شده که پیش از زمینلرزه وجود داشتهاند.
تغییرات در فشار منفذ ناشی از تزریق فاضالب احتماال بر این شرایط اولیه
افزوده است .با این حال ،ساختار گسل احتماال موجب رانش الگوی لغزشی
متمایز شده و فشار منفذ نقشی ثانوی داشته است.
این یافتهها میتواند به راهنمایی تحقیقات بیشتر درباره دینامیک گسلهای
مجدد فعال شده و مدلسازی خطر زمینلرزه در آینده یاری برساند.
به طور کلی ،طی چند دهه گذشته میزان وقوع زلزله در بسیاری از مناطق
جهان ازجمله بخشهای مرکزی و شرقی ایاالتمتحده آمریکا افزایش
زیادی داشته است که به باور دانشمندان ،دلیل آن اقدامات و فعالیتهای
انسان است .افزایش روش های استخراج نفت ازجمله شکاف در بسترهای
آب زیرزمینی سبب شده تا بسیاری از منابع نفت و گاز که پیش از این در
الیههای زیرین زمین محبوس شده بودند ،مورد استفاده قرار گیرند که
فضای خالی ایجادشده ناشی از استخراج آنها معموالً توسط فاضالب پر
میشوند.
شرکتها و کمپانیهای نفتی معموالً برای پیشگیری از آلوده شدن منابع
آبهای آشامیدنی زیرزمینی ،به حفرههای استخراجشده فاضالب تزریق
میکنند .به باور پژوهشگران این عمل سبب ایجاد جریان سریع و غیرعادی
بروز زلزله در اوکالهاما و سایر مناطق می شود.
مطالعه زمانبندی زلزلههای رخداده در این مناطق نشاندهنده وجود ارتباط
بین تزریق فاضالب به الیههای زیرین و عمیق زمین و وقوع زمینلرزه است
اما دانشمندان زلزلهشناس قصد دارند پیشبینی کنند که زمینلرزه در چه
فاصله و زمانی از محل تزریق فاضالب ممکن است رخ دهد.
دانشمندان دریافتند که در بعضی موارد تزریق آب به چاههای نفت
میتوانند موجب بروز زمینلرزهها تا  ۱۰کیلومتر دورتر شوند .در این
مطالعات همچنین مشخص شد تزریق مایعات به سنگهای رسوبی به جای
سنگهای سخت زیرزمینی اغلب موجب بروز زمینلرزههای بزرگتر و دورتر
میشود.

سامسونگ الکترونیکس تولید انبوه تراشههای
 ۳نانومتری که بسیار قدرتمندتر و نیرومندتر از
تراشههای  ۵نانومتری هستند را آغاز کرد و نخستین
شرکتی در جهان شد که به این نقطه عطف دست
پیدا کرد.
به گزارش ایسنا ،سامسونگ الکترونیکس که بزرگترین
شرکت کره جنوبی است ،در بیانیهای اعالم کرد تولید
تراشههای  ۳نانومتری برای کاربردهای رایانشی با
توان پردازش باال و کم مصرف را آغاز خواهد کرد
و سپس تولید ،به پردازندههای موبایل توسعه پیدا
خواهد کرد .با استفاده از معماری ترانزیستور ،GAA
محصوالت  ۳نانومتری سامسونگ ،مصرف نیرو را
حداکثر  ۴۵درصد کاهش داده و کارآمدی را به میزان
 ۲۳درصد در مقایسه با تراشههای  ۵نانومتری بهبود
میدهند.
موفقیت سامسونگ برای شناخته شدن به عنوان
اولین تولیدکننده این فناوری ،در رقابت این شرکت
با شرکت  TSMCتایوان که بزرگترین تراشهساز
قراردادی است ،حائز اهمیت است .این دو شرکت برای
دریافت سفارشهای چند ساله بیشتر از شرکتهایی
مانند اپل و کوالکام رقابت میکنند .شرکت TSMC
اعالم کرده که تولید انبوه تراشه  ۳نانومتری را در
نیمه دوم سال  ۲۰۲۲آغاز خواهد کرد .همچنین این
شرکت قصد دارد تولید انبوه تراشه  ۲نانومتری را در
سال  ۲۰۲۵آغاز کند.
شرکت  TSMCحدود  ۴۵درصد از بازار جهانی
تولید قراردادی تراشهها را در دست دارد و سامسونگ
با  ۱۶.۳درصد سهم ،با فاصله زیادی پس از این
شرکت قرار گرفته است.
بر اساس گزارش بلومبرگ ،سامسونگ تراشههای
 ۳نانومتری را در تاسیسات هواسئونگ خود تولید
میکند و قصد دارد تولید این تراشهها را به کارخانه
پیونگتائک گسترش دهد.

روسها مشتری نرم افزار کرک
شده مایکروسافت شدند

مردم روسیه پس از توقف فروش مایکروسافت در این
کشور بر سر حمله نظامی به اوکراین ،در جست و جوی

نسخههای کرک شده محصوالت این شرکت هستند.

به گزارش ایسنا ،روزنامه کومرسانت گزارش کرد
جست و جوهای اینترنتی برای نرم افزار کرک شده
مایکروسافت ،پس از این که این شرکت در چهارم
مارس فروش جدید را متوقف کرد ،حداکثر ۲۵۰
درصد افزایش یافت .از ابتدای ژوئن تاکنون ،جست
و جو برای دانلودهای اکسل ۶۵۰ ،درصد افزایش پیدا
کرده است.
مایکروسافت اوایل ماه میالدی جاری اعالم کرد
فعالیتهایش در روسیه را به میزان قابل توجهی
کاهش داده و به جمع شرکتهایی پیوست که کسب
و کارشان در روسیه را در بحبوحه تصویب تحریمهای
گسترده غربی بر سر جنگ در اوکراین ،تعطیل
میکنند .این اقدام به روسیه به شدت لطمه زده است
زیرا این شرکت برای سیستمهای فناوری بخشهای
تولید و مهندسی ،به نرم افزار خارجی وابسته است.
طبق گزارش مسکو تایمز ،سازمانهای دولتی روسیه
هم در حال سوئیچ از ویندوز مایکروسافت به سیستم
عامل لینوکس هستند .کومرسانت نوشت :توسعه
دهندگان سیستمهای روسیه بر مبنای سیستم عامل
کد باز لینوکس ،تقاضای بیشتری را مشاهده میکنند.
همه بخشها نتوانستهاند سیستمهای خود را به
راحتی تغییر دهند .در مورد صنایع ،تولیدکنندگان از
نرم افزار خارجی برای ماشین آالت استفاده میکنند و
به گفته سرگی دونائف ،مدیر فناوری اطالعات شرکت
فوالدسازی سورسترال ،سازندگان تجهیزات به دقت از
مالکیت معنوی خود حفاظت میکنند و در بسیاری
از موارد ،به مشتریان دسترسی مستقیم به کدهایی
که برای اداره کارخانههایشان استفاده میشود را
نمیدهند .همه صنایع با مشکالت مشابه روبرو شده
اند .بسیاری از فرآیندها در واحدهای مدرن ،توسط
نرم افزار کنترل میشوند.
در کوتاه مدت ،جایگزینهای اندکی وجود دارد.
بر اساس گزارش بیزنس اینسایدر ،النا سمونوفسکایا،
تحلیلگر بازار روسیه در موسسه  IDCدر این باره
گفت :مشابههای روسی در این حوزه بسیار ضعیفتر
هستند و نیاز باالیی وجود دارد .اما فعال رویکرد ،اتکا
به نقض کپی رایت و نسخههای قدیمی است.
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جعفر کرامتی در جلسه کارگروه اجتماعی  ،فرهنگی  ،سالمت و خانواده شهرستان اظهار داشت :مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان باید همکاری همه جانبه را
در اجرای سیاست های ابالغی جمعیت و فرامین مقام معظم رهبری در این زمینه داشته باشند ،یقینا هرگونه اقدامی در این حوزه یک وظیفه است.وی با اشاره به
برخی اقدامات انجام شده در حوزه جمعیت تاکید کرد :این اقدامات کم است و باید نگرانی های در این زمینه ها به حداقل برسد.کرامتی خواستار اقدامات عملی شد و
گفت :روند جمعیتی در شهرستان نسبت به سایر نقاط استان بهتر است اما بازهم این نرخ رشد جمعیت مناسب نیست.معاون سیاسی  ،امنیتی و اجتماعی فرمانداری

حصیر بافی رودان ؛

حصیربافی رودان علی رغم میراث بلند نخلستانهای بهشت

رودان بازارچه صنایع دستی
ندارد

جنوب از گذشته تا به امروز که افراد خبره فعال دارد در حسرت
دیدن شدن مانده است.

به گزارش اختصاصی دریای اندیشه ،یکی از تولیدات ایرانی که
می تواند سهم اثرگذاری در تولید ناخالص داخلی ،ایجاد اشتغال و
صادرات و ارزآوری داشته باشد ،صنایع دستی است.
ایران به واسطه داشتن فرهنگ کهن و توانمندی هنرمندان و
صنعتگران ،از صنایع دستی متنوع و ارزشمندی بهره می برد که
البته به دلیل اینکه به این حوزه توجه نشده و برای تجاری سازی
بخش عمده این محصوالت سرمایه گذاری نشده است ،همچنان میبردیم.
صنایع دستی ایران به صورت سنتی تولید شده و صادرات آن وی افزود :از همان ابتدا هم بدنبال ایجاد کارهای متفاوت از سایر
نقاط استان و حتی سایر صنایع دستی مرسوم بودم.
بسیار محدود است.
بیاعتنایی به برندسازی ،ضعف در تبلیغات ،بازاریابی و بازارسازی شادزی تصریح کرد :امروز سلیقه و نیاز نسل جوان تغییر کرده و
برای صنایع دستی ایران موجب عدم موفقیت یکی از مرغوبترین باید طبق نظر آنها پیش رفت تا بتوانیم یک محصول قابل قبول
صنایع دستی در بازارهای جهانی شده است و در حالی که از را عرضه کرد.
کشورهای پیشرو در تولید صنایع دستی هستیم اما این هنر – وی در خصوص انتخاب تولید صنایع دستی حصیری نیز گفت:با
صنعت ارزشمند از ضعف تخصصهای مورد نیاز تجارت امروز رنج تولید این محصوالت هیچ زباله ای تولید نمی شود آب زیادی
میبرد و همین موضوع باعث شده هیچگاه در حوزه صنایع صنایع مصرف نمی کند و در واقع از طبیعت گرفته می شود به طبیعت
نیز برگردانده خواهد شد.
دستی به عنوان یک صنعت ارزآور سرمایهگذاری نکنیم.
این امر در رودان هرمزگان بیشتر از هر جای دیگر نمایان گر است حصیر بافی ،تولیداتی ریالی با درآمد درهمی و دالری
بطوریکه هنرمندان صنایع دستی آن حتی یک بازارچه هم ندارند .این بانوی هنرمند رودانی گفت :ایران جز  ۱۶کشور دارای حصیر
این شهرستان در برخی رشته های صنایع دستی مانند حصیر است و نخلستان های جنوب نیز بهترین ظرفیت برای استفاده از
بافی بدلیل .وجود افراد توانمند که هم اکنون به یک کار آفرین این نعمت خدادادی می باشند و با آموزش بروز و برند سازی می
خبره در این عرصه مبدل شده اند
توان از آنها نهایت بهره را گرفت.
دارای پتانسیل بی نظیری است اما قطعا کسی که بها چیزی را ندادند قدر وی تاکید کرد :هم اکنون تولید هزینه
محصول این دیار بدون نام نشان دان نخواهد بود و در بخش آموزش بر نیست محصول ما از ضایعات نخل
به بازار های عرضه می شود.
تولید می شود و مواد اولیه ما تغییر
هم همینطور است و با حمایت دهیاری
و می توان گفت حصیربافی
نمی کند ،ارز خارج نمی شود و دچار
رودان با توجه به میراث بلند ها و بخشداری ها می تواند این اقدام مشکل هم نخواهیم شد و با توجه به
نخلستانهای این شهر از گذشته را بصورت گسترده عملی کرد و اگر ظرفیت که بازارها حوزه خلیج فارس
تا به امروز که افراد خبره فعال دارد آموزش کارآفرینی و کسب درامد به دارد حتی تا تایلند و مالزی نیز این
محصوالت رواج پیدا کرده است.
در حسرت دیدن شدن مانده است .خانواده ها داده شود قطعا همگی آنها
یکی فعاالن و کار آفرینان حوزه
وی تاکید کرد :در واقع می توانم بگوییم
صنایع دستی شهرستان رودان که به سوی آموزش صنایع دستی روی
با بازار یابی مناسب خیلی راحت می
می آورند.
هم اکنون تالش هایش در این
توانیم تولیدمان به ریال و درآمد مان
زمینه به ثمر نشسته و با آموزش
به درهم با سود چند برابر باشد.
افراد متعدد حصیر بافی بهشت جنوب را زنده کرده است در شهرزاد شادزی با بیان اینکه هیچ گاه تمرکزم روی مشکالت نبوده
گفتگو با خبرنگار دریای اندیشه اظهار داشت :از سال  ۹۵فعالیت و فقط بر روی ظرفیت ها کار میکنم گفت :به حمداهلل در این
خود را در حوزه صنایع دستی شروع کردم ،علی رغم آنکه راهم تاکنون خوب پیش رفته ام.
تحصیالت دانشگاهی ام کارشناسی صنایع بود اما همیشه عالقمند حصیر بافی ظرفیتی برای درآمد پایدار
به هنر و ادبیات بودم.
وی با اشاره به اینکه ما در رودان مرکز حصیر بافی بصورت جدی ،
وی ادامه داد :در واقع این یک عالقه شخصی بود و خودم شکوفا حرفه ایی و پیشرفته را نداریم بیان داشت :اما میتوانیم به بهترین
شدن آن را پیگیری کردم.
شکل ممکن با استفاده از ظرفیت تبدیل به رتبه یک منطقه شویم.
وی گفت :خیلی از آموزش در حوزه های مختلف صنایع دستی
هدفم ایجاد نوآوری بود
شهرزاد شادزی با اشاره به اینکه از همان سال  ۹۵با راه اندازی مسیری برای اشتغال پایدار و کسب درآمد نیست اما فعالیت در
کانون بانوان شهرستان رودان از طریق فرمانداری برای رونق حوزه حصیر بافی بطور اختصاصی می تواند راه کسب درآمد
بخشیدن به صنایع دستی رسماً پای به این وادی گذاشته ام گفت :مستمر و پایدار را باتوجه به ظرفیت منطقه را باز کند.
در این کانون در زمینه شناسایی ظرفیت های بانوان برای صنایع وی برگزاری دوره آموزشی را نیاز اول برای آغاز این کسب و کار
عنوان کرد و گفت :در این زمینه هم نهاد ها متولی باید حمایت
دستی را آغاز کردیم.
وی ادامه داد :در ابتدا کار صنایع دستی با کارهای تلفیقی آغاز کننده کامل باشند چرا که تنها مشکل منطقه رودان را می توان
کردم یعنی تلفیقی از پارچه و برگ درخت خرما را در آنها بکار آموزش کافی دانست.

شادزی با بیان اینکه طرح پیشران مشاغل خانگی را در رشته
حصیر بافی از طریق جهاد دانشگاهی به ثبت رسانده ام گفت :اما
عمال هیچ حمایتی صورت نگرفته و به تنهایی در روستای برنطین
اقدام به برگزاری دوره های آموزشی کردم.
وی با بیان اینکه در ابتدا با جذب کارآموزان به صورت رایگان
آموزش می دادیم تا آنها کار را فراگرفته و در تولید محصوالت
به ما کمک کنند.
این کار آفرینی رودانی خاطر نشان کرد :قطعا کسی که بها چیزی
را ندادند قدر دان نخواهد بود و در بخش آموزش هم همینطور
است و با حمایت دهیاری ها و بخشداری ها می تواند این اقدام
را بصورت گسترده عملی کرد و اگر آموزش کارآفرینی و کسب
درامد به خانواده ها داده شود قطعا همگی آنها به سوی آموزش
صنایع دستی روی می آورند.

مشاغل خانگی کسب و کاری با سود تضمینی

وی خاطر نشان کرد :سود مشاغل خانگی صدرصد است اما باید
متقاضیان بدانند چطور وارد این بازار عظیم شوند و از آنها بهره
ببرند.
این فعال حوزه صنایع دستی به ادامه آموزش های خود در شهر
رودان هم اشاره و کرد و گفت :متاسفانه در رودان هم مانند
روستاها از آموزش هنر دست مان استقبال چندانی نشد و شاید
 ۱۵نفر حضور یافتند و قطعا طرف مقابل برای کسب درآمدزایی
برای فن را یاد بگیرند.
سه ماه هست پشت درب یک بانک برای تسهیالت گیر کرده ام

وی دادن تسهیالت را راه مستقیم درآمد زایی پایدار ندانست و
گفت :متاسفانه خود بنده پشت درب یک بانک پیش از سه ماه
هست که گیر کرده ام و این فقط ضعف مدیریت بانکی را درودان
است.
وی گفت :پیچ خم های فراوانی را جلوم راهم برای یک تسهیالت
تکلیفی از بانک گذاشتند که ضعف مدیریت در این امر بیداد می
کند و باید برای پیشگیری از مشکالت اینچنین اقدامات اساسی
صورت پذیرد.
وی تاکید کرد :این نوع رفتار با یک کارآفرین حتی یک شخص
عادی هم بنظرم توهین محسوب می شود.
وی با اشاره به اینکه هرگز متقاضی وام نبودم و خود میراث
فرهنگی و صنایع دستی هرمزگان بنده را معرفی کرد اما تا کنون
کاری انجام ندادند.
آموزش در رودان جدی گرفته شود

وی به مصایب برگزاری دوره آموزشی نیز اشاره کرد و گفت :رکن
آموزش در رودان چندان دیده نمی شود و نیاز دارد متولیان امر
پیش از بیش وارد عمل شوند.
شادزی تاکید کرد :نیازمند پویایی و خالقیت دو چندان به منظور
رونق صنایع دستی در شهرستان هستیم .

فرماندار رودان؛

بسیج امکانات شهرستان برای برگزاری کنکور سراسری
رودان ،مدیر آموزش و پرورش و اعضای این شورای
در محل سالن کنفرانس مدیریت آموزش و پرورش
رودان برگزار شد.
عبدالرضا ساالری فرماندار و رییس شورای آموزش
و پرورش رودان در این نشست با تاکید بر اهمیت
جلسات شورای آموزش و پرورش اظهار داشت:
کنکور بخش مهمی از زندگی یک فرد است که
آینده و سرنوشت شغلی وی به آن وابسته است .و
نیاز است که تمامی نهادها به منظور فراهم نمودن
شرایط مطلوب جهت این امر مهم پای کار باشند
تا داوطلبان بتوانند با آسودگی خاطر در آزمون
سراسری شرکت کنند.
وی پایداری شبکه برق در زمان برگزاری کنکور را
مهمترین دغدغه عنوان کرد و گفت :بدین منظور
مدیریت برق شهرستان با برگزاری پدافندغیرعامل
و برنامه ریزی مناسب تالش نماید در زمان برگزاری
آزمون هیچ گونه خاموشی در محل های برگزاری
آزمون سراسری رخ ندهد و با همراهی کارشناسان
مدیریت آموزش و پرورش نسبت به تامین روشنایی
و بررسی وضعیت سیستم های سرمایشی از حوزه

های برگزار کننده آزمون بازدید نمایند.
فرماندار رودان در این جلسه بر حضور نیروهای
امدادی هالل احمر ،اورژانس،نیروی انتظامی،
اتفاقات آب و برق در زمان برگزاری آزمون اشاره و
بر لزوم اهتمام دستگاه ها بر حضور در ستاد مرکزی
برگزاری آزمون سراسری به منظور امداد رسانی به
موقع در صورت لزوم تاکید کرد.
رییس شورای آموزش و پرورش رودان با قدردانی از
برگزار کنندگان اعتکاف علمی دانش آموزی اظهار
داشت :راه حل برون رفت از مشکالتی همچون
کمبود پزشک در شهرستان ،برنامه ریزی مناسب
جهت آمادگی دانش آموزان در کنکور سراسری
است و الحمدوهلل این امر به خوبی در شهرستان در
حال انجام است و امیدواریم به نتایج خوبی در این
زمینه دست یابیم.
وی در پایان به منظور غنی سازی اوقات فراغت
دانش آموزان در فصل تابستان خاطرنشان کرد:
کلیه امکانات و سالنهای ورزشی شهرستان و
کانونهای فرهنگی در اختیار مجریان طرح غنی
سازی اوقات فراغت قرارگیرد.
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شهرستان تشکیل می شود

گزارش اختصاصی دریای اندیشه از

حامد آزادی ـ رودان

فرماندار رودان خواستار بسیج امکانات برای برگزاری
کنکور سراسری در شهرستان شد.
به گزارش دریای اندیشه؛سومین نشست شورای
آموزش و پرورش این شهرستان به منظور برنامه
ریزی و آمادگی دستگاه های اجرایی و انتظامی با
هدف برگزاری بی دغدغه آزمون سراسری و فراهم
نمودن شرایط و امکانات الزم جهت حضور داوطلبان
در محل های برگزاری آزمون با حضور عبدالرضا
ساالری فرماندار و رییس شورای آموزش و پرورش
شهرستان  ،حجة االسالم مهدی دری امام جمعه

کارگروه ویژه جمعیت در

اختصاصی رودان

وی ادامه داد :هر تجارتی یک دورانی دارد و حصیربافی امروز
یک دکوراسیون مدرن برای خانواده است که باید به آن اهمیت
داده شود.
وی گفت :تاکنون در نمایشگاه های مختلف کشوری و استانی
شرکت کرده ام که برخی از آنها بزرگترین ظرفیت نمایشگاه
های ایران بوده اند که متاسفانه شهرستان رودان از آنها به خوبی
استفاده نکردند تا محصوالت ما شناخته شده تر باشند اما در
مقابل حتی سایر شهرستان های استان تالش فراوانی برای بهره
گیری از آن می کردند.
شهرزاد شادزی بیان داشت :متاسفانه تاکنون هیچ حمایت مالی
از هیچ ارگانی و نهاد مرتبطی با حوزه فعالیت کارآفرینی یا
همان کانون بانوان نشده است و مسووالن مختلف برای معرفی
محصوالت و برند سازی و خالقیت ها باید پیشگام باشند.
رودان نیازمند ایجاد یک مرکز خالقیت و نوآوری دارد

رودان بازارچه صنایع دستی ندارد
وی افزود :ایده بنده حتی در نمایشگاه استارتاپ های کشور به
این کارآفرین رودانی به سختی های راه اندازی فروشگاه عرصه عنوان یک ایده برتر که از سوی دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان
صنایع دستی خود هم اشاره کرد و گفت :در مجموع نیازمند اعزام شدم انتخاب شد اما حتی خبر این موفقیت هم از سوی
یک فضای مناسب و در دسترس همه مسافران و شهروندان برای نهادهای زیربط بخش نشد و دیگر نباید انتظاری داشت.
عرضه محصوالت بودم فضای کنونی که دارم عمال مناسب این شادزی بیان داشت :قطعا باید یک واحد خالقیت و نوآوری در
کار نیست و در شهر رودان هم فضای به صنایع دستی و عرضه شهرستان و شهرداری صورت گیرد تا بتوانیم کارهایمان را به
محصوالت اختصاص داده نشده است و در این مکان هم تمامی نقاط مختلف نشان دهیم.
اموراتش را شخصا پیگیری کرده ام.
وقتی فرماندار رودان به میدان صنایع دستی می آید
شهرزاد شادزی از راه اندازی بازار
چندی پیش شاهد عزم جدی
مجازی برای فروش محصوالتش در مجموع نیازمند یک فضای مناسب عبدالرضا ساالری فرماندار شهرستان
خبر داد و گفت :از وقتی فروش و در دسترس همه مسافران و رودان برای رونق بخشی به صنایع
مجازی و از طریق اینستاگرام را
دستی این شهرستان بوده ایم از
شهروندان برای عرضه محصوالت بودم
آغاز کرده ام خوشبختانه فروش
دعوت مدیرکل میراث فرهنگی
خوبی داریم و از تمامی نقاط فضای کنونی که دارم عمال مناسب این گردشگری و صنایع دستی هرمزگان
کشور مشتری داشته ایم و رضایت کار نیست و در شهر رودان هم فضای گرفته تا برگزاری نشست ها و بازدید
مندی خوبی نیز در بین خریداران به صنایع دستی و عرضه محصوالت های مختلف برای رفع دغدغه های
را بواسطه استفاده از نوآوری های اختصاص داده نشده است و در این فعاالن این حوزه در شهرستان را
خاص در طراحی کارهای خود مکان هم تمامی اموراتش را شخصا شاهد بودیم.
داریم.
فرماندار رودان در این خصوص اظهار
پیگیری کرده ام.
وی ادامه داد :هم اکنون در حال
داشت : :ایجاد کسب و کارهای خرد
پیگیری برای ثبت برند مخصوص
بویژه در حوزه صنایع دستی یکی
صنایع دستی خود بنام سیکه هستیم که در اصالح محلی به یک از مهمترین رکن ها رونق اقتصاد و کمک به معیشت خانواده
آویزی حصیری گفته می شود که از سقف آویزان شده و در آن محسوب می شود و به واقع رونق صنایع دستی نیاز امروز جامعه
مواد غذایی برای دوری از دسترس حیوانات و حشرات در امان است.
باشد تلقی می شود.
وی خواستار ارایه آموزش های مناسب با استفاده ها از افراد
حصیر بافی رودان باید نشان مرغوبیت ملی بگیرد
مجرب در حوزه صنایع دستی شد و گفت :قطعا با ایجاد
وی افزود :متاسفانه در رودان شرایط برای اینکه بتوانیم محصوالت کارگاههای آموزش صنایع دستی کمک شایانی به افراد عالقمند و
را به ثبت ملی برسانیم نیست چراکه برای اینکه یک محصول برود رونق کسب و کارها خواهد شد.
و نشان ملی و مرغوبیت بگیرد یک پیگیری مستمر الزم است که ساالری تاکید کرد:کمک به توسعه بازار تولید و مصرف مصنوعات
قطعا با دفتر نمایندگی صنایع دستی در شهرستان نمی توان به صنایع دستی از طریق پیگیری طرحهای تضمین خرید بعضی از
آن دست یافت.
محصوالت برتر و ایجاد بازارچههای صنایع دستی می تواند رونق
وی با اشاره به اینکه برخی از محصوالت در شهرستان های مناسبی در بازار صنایع دستی ایجاد کند.
استان این نشان را گرفته اند گفت :هم اکنون در همین رودان وی فعالیت جمع کثیری از بانوان شهرستان را در این حوزه را قابل
محصوالتی خاص و تلفیقی با تلفیق حصیر چوپ چرم و پارچه تقدیر دانست و ایجاد کارگاه صنایع دستی را در این منطقه یک
تولید می کنیم و به شدت از آنها استقبال می شود و قطعا تولید ضرورت دانست و گفت :تالش خواهیم کرد این موضوع پیگیری
عمده این محصوالت جوابگو خواهد بود.
و محقق شود.فرماندار رودان در جلسه ایی ویژه صنایع دستی هم
این فعال صنایع دستی رودان گفت :اگر نیروی ماهر در تولید دستورات مهمی از جمله ایجاد بازارچه صنایع دستی از سوی
چوپ و چرم را داشته باشیم امکان ایجاد کارگاه های داخلی با شهرداری ،برگزاری کارگروه اشتغال با دستور کار ویژه صنایع
استفاده از بانوان توانمند رودانی را خواهیم داشت.
دستی ،برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در شهرستان  ،راه اندازی
وی تاکید کرد :البته باید توجه کرد که بزرگترین مراکز فروش صندوق های خرد زنان با محوریت صنایع دستی در جای جای
محصوالت حصیری در تهران و اصفهان است و در آنجا همین شهرستان صادر کرد و به ادارات متولی را هم موظف به پیگیری
محصوالت عرضه خواهد شد.
و ارایه گزارش کرد.

کاهش نرخ جمعیت یک زنگ خطر است

خبـــر

امام جمعه رودان گفت :کاهش نرخ جمعیت یک زنگ خطر است که در
رودان هم صدای آن به گوش میرسد.
به گزارش دریای اندیشه؛حجتاالسالم مهدی ُدری با اشاره به
رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار با دست اندرکاران سفر حج
کشور گفت :بنا بر فرموده معظم له باید به هر شکل فریبکاریهای
صهیونیست این بالی بزرگ در جهان برای همه از طریق حج نمایان
شود.وی ادامه داد :حج از ابزاری است که جنایت آمریکا و رژیم
صهیونسیتی را میتوان بازگو کرد؛ حجاج با استفاده از همین مراسم
حج و ارتباط گیری با مسلمان سراسر دنیا این حقایق را آشکار کنند.وی
گفت :باید مسایل اصلی اسالم و فتنههای کشورهای ظالم و غرب که بر علیه اسالم و مسلمین در تالشاند برای همه
روشن شود.دری ادامه داد :معظم له فرمودند اهالی هر کشور در این مراسم گرفتاریهای مملکت های اسالمی را برای
همه بیان کنند.وی تاکید کرد :یکی از مهمترین ویژگیهای جامعه اسالمی شایعه ناپذیری است و هر شایعهای که از
هر جا میآید نباید پذیرفت.امام جمعه رودان خاطرنشان کرد :برخی از کلیپها در فضای مجازی اشاعه فحشا است
که از اصل حرام است و قطعا باید در خصوص هرگونه خبر در جامعه تحقیق و تفحص انجام شود.وی بیان داشت:
توقع از قوه قضاییه این است که عدالت در ذهنها متبلور شود ،مردم عدالت را باید حس کنند و این عمومیت پیدا
کند.حجتاالسالم مهدی دری با اشاره به شخصیت واالی شهید بهشتی ،ایشان را یک عالم متفکر دانست و گفت:
قضاوت از سختترین شغلها است و نهایت دقت و درایت را میطلبد.وی سالگرد تاسیس سازمان تبلیغاتاسالمی را
گرامیداشت و بیان کرد :وظیفه خطیر تبلیغ از سوی این سازمان که رسالت انبیا و ائمه است باید به بهترین شکل
ممکن انجام شود.حجتاالسالم دری در ادامه مردم را به صرفهجویی در آب و برق توصیه کرد و گفت :در ایام گرم
سال قرار داریم و شهروندان باید با رعایت و نهایت صرفه جویی باعث محروم شدن مردم از این نعمات الهی نشوند.
وی به بحث کاهش رشد جمعیتی در کشور اشاره کرد و گفت :قطعا اگر فکری برای افزایش جمعیت نشود در آینده
با پیری جامعه مواجه و مشکالت عدیدهای برای ایران اسالمی در ابعاد مختلف ایجاد خواهد شد.

کسب عناوین جشنواره خوارزمی
هرمزکان توسط دانش آموزان
رودانی

مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره استانی نوجوان
خوارزمی با کسب یک مقام اولی و راهیابی به مرحله
کشوری و دو مقام برگزیده(دوم استانی) توسط دانش
آموزان رودانی با حضور مدیران نواحی و مسئولین
استانی در محل دبیرستان جامعة الصادق بندرعباس
به کار خود پایان داد معاون آموزش متوسطه رودان
ضمن تبریک به دانش آموزان موفق حائز رتبه های
برتر و خانواده های آنان گفت :دانش آموزان کوثر
کمالی و نازنین زهرا داوری از دبیرستان فدک
درمهمترین بخش این جشنواره در محور پژوهش
توانستند مقام نخست این بخش را به خود اختصاص
دهند و جواز ورود به مرحله کشوری را کسب کنند.
وی با قدردانی از دست اندرکاران مرحله آموزشگاهی
این جشنواره تصریح کرد :در محور دست سازه ها
یسنا محمودی نودژ و در محور تصویر خوانی ادبیات
فارسی نیز المیرا سلمانی از دبیرستان فدک بعنوان
برگزیده (دوم) هر محور از این جشنواره معرفی شدند.

سردبیر :ملیحه قاسمی
نشاني :بندرعباس،حدفاصل چهارراه فاطمیه و چهارراه پلنگ صورتی(روبروی پاساژ
طباطبائی) کوچه شهید سام پور داخل کوچه ساختمان بهاء ،طبقه اول ،واحد یک
روزنامه سیاسی ،فرهنگی ،ورزشی
شـمـاره  ۱۵۰۹سـال بیستم شنبه ۱۱تیرماه یک هزارو چهارصد ویک

علی ستاری
به گزارش روزنامه دریای اندیشه ،خلیل قاسمی مدیرکل
صنعت ،معدن و تجارت استان هرمزگان اظهارداشت :در حوزه
سرمایهگذاری در سال  ۱۴۰۱و بازه سه ماهه اول سال خوشبختانه
فرصتهای سرمایهگذاری خوبی در استان ایجاد شده است و با
وجود شرایط اقتصادی حاکم بر کشور مگاپروژههایی در استان در
حال انجام است.
بیش از  ۱000پروژه صنعتی در استان در حال اجرا است

وی افزود :امروز بیش از  ۱۰۰۰پروژ صنعتی و معدنی در استان در
حال اجرا است که بین  ۱۰درصد تا  ۱۰۰درصد پیشرفت فیزیکی
داشتهاند و برخی از آن ها در همین ایام به بهرهبرداری رسید .
و در بحث واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی هم بیش از هزار
واحد هم اکنون فعال هستند که این واحدها در همین سه ماهه
اول سال  ۱۴۰۱با رشد  ۵درصدی تولید روبرو بودند و  ۴.7میلیون
تن محصول در استان تولید کردهاند و علی رغم محدودیتهایی در
حوزه های زیرساختی مثل برق وجود داشته خوشبختانه واحدهای
تولیدی در هرمزگان در حال ادامه فعالیتهای خود هستند.
مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان با بیان اینکه
مجموعههایی باالی  ۱۰۰نفر اشتغال داشته باشند واحدهای
بزرگ صنعتی نام میگیرند گفت :بحمداهلل واحدهای بزرگ
صنعتی و معدنی در استان مشکل خاصی ندارند و مجموعه تولید
روی بندرعباس که مشکالتی در تامین مواد اولیه داشت در سفر
رئیسجمهور تامین مواد اولیه آن مصوب شد و با حل مشکل آن به
چرخه تولید بازگشته است که منجر به بازگشت قریب به  ۲۶۰نفر
نیرو بر سر کار خود شده است.
رشد  ۱۷درصدی هرمزگان در صنایع شیمیایی و نساجی

قاسمی تاکید کرد :در واحدهای منتخب صنعتی نیز با رشد روبرو
بودیم چنانچه در تولید شمش فوالد بیش از  ۵درصد رشد در گندله
 ۹درصد رشد ،در صنایع شیمیایی و نساجی ۱7درصد رشد و در
صنایع معدنی  ۲درصد رشد در تولید محصوالت را شاهد بودیم و
در بسیاری از واحدها نیز طرح های توسعهای در حال انجام است
چنانچه ما در تولید فوالد در  ۲ماهه  ۱۴۰۰حدود  ۵۶۸هزار و ۶۵۸
تن داشتیم که در  ۲ماهه  ۱۴۰۱به  ۵۹۱هزار و  ۴7۸تن رسیده
است و گندله ما ۲۸۴هزار و  ۸7۴تن بوده که در دو ماهه  ۱۴۰۰به
 ۳۱۰هزار و  ۶۶۲تن رسیده است و در صنایع شمیایی و نساجی از
۴۳۲هزار و  ۸۶۹تن به  ۵۰۴هزار و  ۵۰۶تن و در صنایع معدنی
نیز از یک میلیون و  ۴۳۸هزار و  ۵۸۰تن به یک میلیون و ۴۶۴
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مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان :امروز بیش از  1000پروژه
صنعتی و معدنی در استان در حال اجرا است که بین  10تا  100درصد
پیشرفت فیزیکی داشتهاند و برخی از آن ها به بهرهبرداری رسید .
هزار و  ۳۴۵با  ۲درصد رشد رسیده است.
با سه ماه اول سال گذشته آمار خوبی را از خود بر جای گذاشته
وی عنوانکرد :در بحث سرمایهگذاری استان موفق شدیم رتبه دوم است و در این حوزه یک رشد  ۴۰درصدی را شاهد هستیم که
کشور را در دولت جدید کسب کنیم
این رشد همگام با رشد کشور بوده است
در حالی قبال پنجم کشوری را در
چرا که صادرات غیرنفتی کشور نیز ۴۰
قاسمی :در حوزه صادرات غیرنفتی
اختیار داشتیم در حوزه بهرهبرداری هم
درصد رشد ثبت کرده است.
ا هرمزگان توانسته است به رتبه سوم نیز استان در مقایسه با سه ماه اول وی با اشاره به حوزه نظارت و بازرسی
دست پیدا کند که قبال در این حوزه سال گذشته آمار خوبی را از خود بر از توزیع برچسبهایی دارای بارکد و
هشتم بودیم.
اجرای «طرح نظارت مردمی» خبر داد
جای گذاشته است و در این حوزه
مدیرکل صمت هرمزگان تصریحکرد:
که ذیل آن مردم میتوانند با استفاده از
با افزایش ذخیره سنگ آهن از  ۱۸یک رشد  40درصدی را شاهد گوشی موبایل کلیه اطالعات واحدهای
میلیون تن به  ۶۴میلیون تن در واحد هستیم که این رشد همگام با رشد صنفی متخلف را ثبت و ضبط کنند و
گزارش تخلف را ارسال کنند.
سنگ آهن تنگزاغ و همچنین افزایش
کشور بوده است چرا که صادرات
مدیرکل صمت هرمزگان عنوان کرد:
ذخایر در یکی دیگر از واحدها در فین
 ،مجموعه ذخایر سنگ آهن استان که غیرنفتی کشور نیز  40درصد رشد اخیرا با تفکیک وظایف نظارتی بین
صمت و وزارت جهاد کشاورزی نیروهای
تا قبل از این  ۳۰میلیون تن بود به ثبت کرده است.
نظارت و بازرسی ما که در حوزه اقالم
 ۱۰۰میلیون تن رسیده است و رشد
ضروری نردم فعال بودند به وزارت
 ۶درصدی را نیز در این حوزه شاهد
جهاد منتقل شدهاند اما سامانهای که شکایتها را دریافت میکند
بودیم.
هنوز همان  ۱۲۴است که در اختیار سازمان صمت میباشد که
رشد  ۴0درصدی هرمزگان در صادرات غیرنفتی
قاسمی تصریحکرد :در حوزه صادرات غیرنفتی نیز استان در مقایسه ما به محض دریافت گزارشات به صورت اتوماتیک آنها را برای

روستاهای جاسک

به گزارش خبرنگار دریای اندیشه از شهرستان
بندرخمیر؛ صدیق علینیا رئیس کمیسیون ورزش
شورای شهر و پارسا مسئول ورزش بخش رویدر با
روزبه زابلیپور معاون ادارهکل ورزش استان دیدار و
گفتوگو کردند.
در ابتدا گزارشی از موفقیتهای ورزشکاران بخش
در رشتههای فوتبال ،ووشو ،کونگفو ،دوومیدانی،
کوهنوردی ،والیبال و ورزشهای همگانی در استان
و کشور ارائه شد.
همچنین از پتانسیل و استعدادهای خوب ورزش
بخش رویدر و نیاز به توجه ویژه به آن سخن به میان
آمد.
در این دیدار ،زابلیپور قول مساعد در زمینه همراهی
تیم امید فتح ،اعزام قهرمانان رشتههای مختلف به
مسابقات کشوری ،اتمام پروژههای نیمه تمام ورزشی
و انجام کارهای تعمیراتی در سالن ورزشی در اسرع
وقت و از سفر به شهر رویدر در آیندهای نزدیک خبر
داد.

بیش از سه هزار و  ۶00شغل جدید در استان ایجاد شده است

مدیرکل صمت با اشاره رشد  7درصدی هرمزگان در صدور
مجوزهای صنفی گفت :حدود  ۴7هزار واحد صنفی فعال ۱۰ ،اتاق
اصناف و  ۱۴۴اتحادیه صنفی در استان داریم و عدد اشتغال جدید
ما در استان نیز بیش از سه هزار و  ۶۰۰نفر شغل جدید بوده است.
وی با اشاره به حوزه ثبت محدودههای معدنی جدید اظهارداشت:
از روز  ۲۹خرداد ،سامانه سرمایهگذاری برای معادن باز شده است و
سرمایهگذاران میتوانند درخواستهای خود را ثبت کنند چنانچه
در روز اول باز شدن سامانه ما  ۲۰۸محدوده ثبتی داشتیم و بیش
بررسی و رسیدگی به جهاد کشاورزی ارجاع میدهیم اما با این از  ۲۰۰محدوده اکتشافی و بهرهبرداری آماده مزایده است تا
وجود الزم است بحث برچسبهای جدیدی که در بیش از  ۴۰سرمایهگذاران جدید معادن را در اختیار بگیرند.
هزار واحد صنفی استان نصب کردهایم به مردم اطالعرسانی شود هرمزگان در تولید گچ ساختمانی به خودکفایی رسیده است
چرا که معتقدیم بهترین بازوها برای نظارت مردم هستند و باید به قاسمی در بخش دیگری از صحبتهایش تصریحکرد :امروز در
ما کمک کنند از این رو که در شرایط فعلی ما هر چقدر هم که استان کنسانتره از آهن هماتیت تولید میکنیم که خبر مهمی برای
نیرو داشته باشیم بدون کمک مردم نمیتوانیم به توفیقات مدنظر عرصه فوالد است و میتواند زنجیره اشتغال استان را تکمیل کند
دست پیدا کنیم و به زودی نیز اپلیکیشن صمت من نیز راهاندازی و در حوزه گچ ،گچ ساختمانی استان تا قبل از این از خارج استان
میشود تا دیگر مردم برای گزارش تخلف نیازی به تماس تلفنی تامین میشد اما امروزه گچ متین در بندرعباس دارد عرضه میشود
هم نداشته باشند.
و امیدد داریم که دیگر از سمنان گچ وارد استان نشود همچنین
وی ادامه داد :خوشبختانه یکی از کارهای بزرگی که در دولت جدید برای اولین بار در دو سال اخیر است که معدن زیرزمینی کرومیت
انجام شد فعالسازی سامانه جامع تجارت بود که در هرمزگان در استان در حال فعالیت است و استخراج سیلیس را هم که مواد
نیز در حال فعالیت است چنانچه مشاهده کردیم در هفته گذشته اولیه شیشه است در استان انجام میدهیم.
قیمت سیمان با افزایش روبرو شد و ما توانستیم با نظارت هوشمند مدیرکل صمت هرمزگان در پاسخ به سوالی در رابطه با مسئولیتهای
قیمت آن را کنترل کنیم چنانچه با وجود اینکه این امر دست ما اجتماعی صنایع نیز خاطرنشانکرد :امروزه مجموعه وزارت صمت
نبود و در بورس کاال عرضه شده بود تمام اطالعات خریداران سیمان در استان در مقایسه با سایر وزارتخانه ها در همه حوزهها هر جایی
را از بورس بیرون آوردیم و آنهایی که در این بین رفتارهای دالالنه که کمبودی احساس شده است وارد عمل شده است در حالی که
داشتند کدشان را غیر فعال کردیم و ظرف سه روز سیمان به قیمت همین ظرفیتها در وزارتخانههای دیگر نیز وجود دارد اما خیلی
اصلی خود بازگشت هر چند که قیمت سیمان در استان در کارخانه توجهی به آن نمیشود و امروز حوزه مسئولیت اجتماعی نسبت به
حدود  ۲۸هزار تومان است و آن قیمتی که عرضه میشود به دلیل ۴سال گذشته با تحول بسیاری روبرو شده است و وضعیت خوبی
عوامل دیگر دخیل در قیمت است.
را شاهد هستیم.

خبــــر

رودخانه میناب ساماندهی میشود

اختصاص تسهیالت اشتغال زایی به

قهرمانان رویدر در رشتههای مختلف

قاسمی در پاسخ به سوالی در رابطه با گرانفروشی سیلندرهای گاز
مایع در سطح استان نیز گفت :برای حل این مشکل بنا بود شرکت
پخش و پاالیش فرآوردههای نفتی کل عرضه سیلندرها را به صورت
سیستمی و سامانهای انجام دهد و تبلیغات فراوانی هم روی آن
انجام شد اما ظاهرا سامانه آنها مشکل داشت و طرح به درستی
انجام نشد اما به هر صورت ما نظارتهای خود را انجام میدهیم و
هم اکنون با نظارت و برخوردههایی که ما داشتیم حتی در بشاگرد
سیلندر گاز با قیمت مصوب  ۱۶هزار و  7۰۰تومان به دست مصرف
کننده میرسد.

مدیرعامل شرکت آب منطقهای هرمزگان:

مدیرکل ستاد فرمان امام هرمزگان:

حمایت اداره ورزشجوانان استان از

daryae.andishe

بیش از
 ۱۰۰۰پروژهصنعتی
در استان در حال اجراست

خبــــر

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام هرمزگان گفت :با
هدف اشتغالزایی در روستاهای جاسک ،شش میلیارد
تومان تسهیالت در نظر گرفته شده است.
به گزارش دریای اندیشه ،منوچهر دانشمند افزود:
دراجرای این طرح و با شعار در روستا بمانیم  -به
شهر برنگردید ۱۵۰ ،شغل ایجاد میشود.
وی گفت :این تسهیالت بسته به نوع درخواست بین
بیست تا ۱۰۰میلیون تومان ،بیشتر در زمینه راه
اندازی کارگاههای صنایع دستی ،مشاغل خانگی و
تولید قطعات بتنی است.

صاحب امتياز و مدیر مسئول :معصومه قاسمي گوربندي

رودخانه میناب یکی از مهمترین رودخانههای
هرمزگان است که در همین راستا طرح ساماندهی و
حفاظت از مناطق حاشیه این رودخانه به عنوان یک
ضرورت و اولویت از جایگاه ویژهای برخوردار است.

به گزارش دریای اندیشه ،جمشید عیدانی مدیرعامل
شرکت آب منطقهای هرمزگان در گفتوگوی
رسانهای اظهار داشت :رودخانه میناب یکی از
رودخانههای مهم استان هرمزگان است.
وی افزود :این رودخانه در دشت میناب و به فاصله
تقریبی  ۱۲۰کیلومتری شرق بندرعباس جریان دارد
که پس از عبور از دشت میناب و آبیاری اراضی در
سطحی بالغ بر  ۱۵هزار هکتار ،به دریای عمان سرازیر
میشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای هرمزگان ادامه داد:
سد مخزنی میناب موسوم به سد استقالل بر روی
این رودخانه و در باالدست شهر میناب با هدف مهار
سیالب و تأمین آب پایدار برای شرب و کشاورزی
دشت مینا  ،منطقه و همچنین شرب شهر بندرعباس
احداث شده است.
عیدانی تصریح کرد :این سد از سال  ۱۳۶۵به
مدیرکل کمیته امداد هرمزگان از افتتاح  200طرح

خودکفایی و اشتغالزایی در راستای توانمندسازی

خانواده های تحت حمایت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش دریای اندیشه ،مدیرکل کمیته امداد
استان هرمزگان ،سالمی ،فرماندار و حجت االسالم
والمسلمین بارانی امام جمعه پارسیان طرح گاوداری
به نمایندگی از  ۲۰۰طرح خودکفایی و اشتغالزایی
کیمته امداد در شهرستان پارسیان افتتاح گردید.

@ darya.andishe@yahoo.com
daryae_andishe

بهرهبرداری رسیده و با وجود تأثیر آن در مهار
نسبی سیل ،وقوع سیالبهای شدید با دبی اوج و
حجم بسیار زیاد در این حوزه همواره اتفاق افتاده و
خسارات فراوانی برجای گذاشته است.
وی با شاره به وقوع بارندگیهای فراوان در دی
ماه سال گذشته که موجب بروز خسارت به برخی
مناطق هرمزگان شد گفت :دخل و تصرف در بستر و
کرانههای رودخانه ،کاربری نامناسب در حاشیه آن و
به طور کلی تغییرات ایجاد شده در بستر و عدم توجه
به حریم رودخانه ،چالشها و محدودیتهایی را در
پی داشته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای هرمزگان اضافه کرد:
از این رو اجرای طرح ساماندهی و حفاظت مناطق
حاشیه رودخانه میناب را بهعنوان یک اولویت و امری
ضروری است.
عیدانی تاکید کرد :حفاظت و نگهداری از منابع آب
شیرین سطحی و زیرزمینی یک وظیفه حاکمیتی
محسوب شده که وزارت نیرو به نمایندگی از حاکمیت
جمهوری اسالمی این وظیفه را بر عهده دارد.
وی افزود :تعیین حدود بستر ،حریم رودخانهها و
جلوگیری از تجاوز به بستر ،حفاظت از رودخانهها در
مقابل منابع آالینده ،ساماندهی رودخانهها و کاهش
خطرات ناشی از سیالب و فرسایش و ...نمونههایی از
اعمال حاکمیت در این زمینه است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای هرمزگان یاد آور
شد :در این خصوص شرکت سهامی آب منطقهای

هرمزگان به عنوان متولی بهرهبرداری از رودخانههای
این استان ،مطالعات تعیین حد بستر و حریم و
ساماندهی رودخانه میناب ،حد فاصل سد مخزنی
تا الحاق به دریا را در سال  ۱۳۸۹از طریق مشاور
ذیصالح انجام و تکمیل کرد.
عیدانی ادامه داد :با توجه به محدودیتهای اعتباری
امکان ادامه و تکمیل مطالعات طراحی و همچنین
اجرای ساماندهی رودخانه فراهم نشد.
وی ادامه داد :به دنبال وقوع سیالب در فروردین
سال  ۱۳۹۹و تحمیل خسارت به مناطق پایین دست
رودخانه ،تکمیل مطالعات مرحله دوم سرعت گرفته
و ظرف مدت کوتاهی این مطالعات نهایی و طرحهای
ساماندهی رودخانه میناب مشخص شد
مدیرعامل شرکت آب منطقهای هرمزگان تصریح
کرد :بر اساس این مطالعات کل رودخانه میناب به
دو بخش اصلی شهری و غیرشهری تقسیم و به طور
کلی رودخانه به پنج بازه عملیات طبقهبندی شده که
مهمترین بازههای دارای اولویت آن را بازه محدوده
شهری میناب و همچنین بازه چهارم در پایین دست
منطقه گورزانگ تا تمبک تشکیل میدهد.
عیدانی بیان کرد :محدوده شهری میناب دارای
اهمیت فراوان امنیتی ،اقتصادی و اجتماعی بوده و
در سالهای اخیر طرحهای کنترل سیالب برای آن
به انجام رسیده اما تکمیل عملیات در آن با مشارکت
بخش خصوصی برنامهریزی شده است.
وی اظهار داشت :همچنین محدوده بازه چهارم در

افتتاح  2۰۰طرح خودکفایی و اشتغال مددجویان در پارسیان
جلیل تراهی در این مراسم با اشاره به اینکه تالش
در جهت توانمندسازی مددجویان کمیته امداد امام
خمینی (ره) از طریق ایجاد اشتغال پایدار با توجه به
شعار سال یکی از مهمترین رویکرد این نهاد است،
گفت ۲۰۰ :طرح اشتغال خودکفایی و اشتغال زایی با

اعتبار بالغ بر  ۱7میلیارد تومان در شهرستان پارسیان
اجرایی شده است.
این مقام مسئول افزود :طرح گاوداری با ظرفیت
۱۰۰راس گاو یکی از طرح های کارفرمایی کمیته
امداد می باشد که در حال حاضر  ۵نفر از مددجویان

بخش غیرشهری در پایین دست منطقه گورزانگ که
بیشترین خسارات ناشی از وقوع سیالب فوق به این
مناطق تحمیل گردید ،به عنوان اولویت اول محدوده
غیر شهری قلمداد و اجرای عملیات ساماندهی برای
این مناطق مطرح شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای هرمزگان با اشاره
بر این نکته که پروژه ساماندهی و الیروبی رودخانه
میناب به سرعت در حال پیگیری است گفت :بر
این اساس دستگاه سرمایه گذار پس از ارزیابی الزم
انتخاب و قرارداد فی مابین شرکت آب منطقه ای
بعنوان دستگاه سرمایه پذیر و با مشارکت دوشرکت
مدیریت تانا انرژی و پرهون طرح بعنوان کنسرسیوم
سرمایه گذاری این طرح انعقاد و قرارداد آن در دیماه
ابالغ گردیده است .همچنین به موازات قرارداد انجام
خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای طرح به
دستگاه مهندسین مشاور ابالغ شده است .وی در
خصوص وضعیت و ویژگی های فنی و تخصصی
پروژه مورد اشاره توضیح داد :طول دایک احداثی
از محدوده گورزانگ تا روستای تمبک پایین ۱۵
کیلومتر و ارتفاع آن بطور متوسط  ۵تا  ۶متر است
و میزان پیشرفت فیزیکی آن نیز تا پایان خرداد ماه
 ۱۴۰۱بیش از  ۲۲درصد بوده است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت :بروز
سیالب در دی ماه گذشته موجب افزایش ذخایر و
منابع آبی هرمزگان شد و البته بروز خسارت برخی
مناطق را به دنبال داشت.
تحت حمایت کمیته امداد شهرستان پارسیان مشغول
به کار هستند.تراهی تصریح کرد :برای راه اندازی این
طرح ،تسهیالت بالغ بر  ۵۰۰میلیون تومان هزینه
شده است .مدیرکل کمیته امداد هرمزگان ادامه داد:
مزیت های اقتصادی شهرستان پارسیان در قالب های
طرح های صیادی  ،پرورش طیور از جمله بلدرچین ،
کبک بوده که با حمایت های دستگاه های ذی ربط و
مسئولین شهرستان اجرایی نمود.

به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر؛

از دست اندرکاران مرکز ترک
اعتیاد آرامش رویدر تجلیل شد
فرماندار خمیر به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر
با همراهی اعضای شورای تامین و جمعی از مسئوالن
محلی رویدر از روند خدمات رسانی مرکز اقامتی کمپ
ترک اعتیاد آرامش رویدر بازدید و در ادامه از مسئوالن
و دست اندرکاران این مرکز تجلیل کرد.

به گزارش خبرنگار دریای اندیشه از شهرستان
بندرخمیر؛ فرماندار در حاشیه این بازدید ضمن تقدیر
از خدمات رسانی مسئوالن و دست اندرکاران حاضر در
این مرکز اقامتی عنوان کرد :افرادی که امروز در دام
اعتیاد گرفتار شده اند جزو شهروندان ما هستند که به
دالیل مختلفی در دام اعتیاد گرفتار شده اند.
وی افزود :باید شرایطی فراهم شود همه افراد گرفتار
در سطح جامعه سم زدایی شده و به آغوش خانواده
و جامعه برگردند.
فرماندار خمیر اظهار داشت :یکی از علل گرایش افراد به
اعتیاد ،بیکاری است که اگر شرایط برای ایجاد اشتغال
آنان فراهم شود قطعاً آمار این افراد در جامعه کاهش
خواهد یافت.مهندس خواستار طرح احداث کارگاه
آموزش و اشتغال در این مرکز را اقدامی موثر در زمینه
مهارت آموزی و ایجاد اشتغال افراد بهبود یافته عنوان
کرد و تصریح نمود :از همه ظرفیت های شهرستان
برای ایجاد اشتغال و توانمند سازی افراد بهبود یافته
استفاده خواهیم کرد .عزیز براندیش مدیر بهزیستی
شهرستان خمیر نیز گفت :مرکز ترک اعتیاد آرامش
رویدر یکی از بهترین مراکز اعتیاد در استان هرمزگان
است که از سراسر استان و حتی استان فارس نیز در
این مرکز سم زدایی و بهبود یافته اند.
براندیش افزود :از زمان راه اندازی این مرکز در مجموع
 ۲۵۰۰نفر در این مرکز سم زدایی شده است.
مدیر بهزیستی خمیرفزود ۲ :مرکز اقامتی و یک مرکز
سرپایی در سطح شهرستان فعالیت می کنند.
به گفته وی ،ظرفیت هر مرکز  ۶۰نفر می باشد که در
این دوره  ۲۵نفر در حال سم زدایی هستند.

