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خودتان را بطور کامل معرفی کنید؟
شهر  ،در   ۱۳۶۵ اردیبهشت   ۲۴ متولد  هستم  مختاری  معصومه 

زیبای بندرعباس ،متاهل هستم و یک دختر سه ساله دارم.
هرمزگان  دانشگاه  عمران  مهندسی  کارشناسی  دوره  در   ۸۴ سال 
در  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  را  تحصیالتم  و   ، شدم  پذیرفته 
دکترای  دانشجوی  حاضر  حال  در  و  دادم  ادامه  ژئوتکنیک  گرایش 
هستم.  پی(  و  ژئوتکنیک)خاک  ،گرایش  عمران  مهندسی  تخصصی 
همچنین بنده این افتخار را داشتم که بعنوان مدرس در  دانشگاه 

هرمزگان و دانشگاه  آزاد به تدریس بپردازم. 
تحقیقات و پژوهش های شما در چه زمینه ای ست توضیح دهید.

های  خاک  بهسازی  و  عمیق  های  پی  روی  بر  اخیر  سال  چند  در 
به  است.  بوده  هرمزگان  استان  مختلف  نقاط  در  ضعیف  و  سست 
بندرعباس در کنار دریا واقع شده و خاک های  این علت که شهر 
ژئوتکنیک خاک هایی سست و ضعیف  از دید مهندسی   ، ساحلی 
و  شهرنشینی  پیشرفت  و  هستند  پایینی  مهندسی  کیفیت  با  و 
توسعه صنعتی در کنار دریا ، سبب شده مردم به استفاده و ساخت 
ها  خاک  این  و  بیاورند  رو  پایین  کیفیت  با  هایی  زمین  در  ساز  و 
ایمنی سازه  و  اساسی مواجه می کند  با مشکالت  را  ساخت و ساز 
بدون  که  اندازد  می  خطر  به  زلزله،   مثل  حوادثی  مقابل  در  را 
آنها  روی  بر  آفرین، عمال ساخت سازه  بهسازی  خاک های مشکل 

نیست.  پذیر  امکان 
بهبود  برای  ها  روش  ترین  کاربردی  و  آمیزترین  موفقیت  از  یکی 
های ستونی ست  المان  از  استفاده  نوار ساحلی  های سست  خاک 
مصالح  با  نامناسب  خاک  از  قسمتی  جایگزینی  شامل  روش  این   .
دارای سختی و مقاومت بیشتر، از قبیل سنگ شکسته و شن می 
زمین،  باربری  ظرفیت  افزایش  روش  این  از  استفاده  .مزایای  باشد. 
روانگرایی  برابر  در  مقابله   ، خاک  زهکشی   ، خاک  نشست  کاهش 
و  سر  کاهش  و  دینامیکی  بار  تحت  خاک  رفتار  بهبود   ، ها  خاک 
صدا و آلودگی صوتی هنگام بهسازی،بر خالف استفاده از شمع که 
آلودگی صوتی زیادی ایجاد می کند. و مهمتر از همه کاهش هزینه 

بهسازی ، نسبت به سایر روش هاست.
مشکل  های  خاک  بهسازی  و  بهبود  زمینه  در  که  تحقیقاتی  در 
نرم  رسی  های  خاک  و  سست  ای  ماسه  های  خاک  مثل  آفرین  
استان  شمال  و  غرب  هرمزگان)  استان  مختلف  نقاط  در  ساحلی 
جنوب،  صنعت  فوالد  ،مجتمع  ساحلی  نوار  حاشیه  در  هرمزگان 
با  دادم  انجام   ) قشم  جزیره  در  همچنین  و  نیاک  قیر  پاالیشگاه 
تحلیل پارامتریک ، مدلسازی های عددی و  آزمایشگاهی و صحت 
باربری  تاثیر عوامل مختلف بر ظرفیت  به بررسی  سنجی روش ها، 
اثر بخشی  خاک استان هرمزگان و تحلیل مقایسه ای میان میزان 
و  مختلف  نقاط  های  خاک  باربری  ظرفیت  بر  سنگی  های  ستون 
این که در کدام ناحیه از استان این روش ، روش مناسب تری برای 

باشد.  بهبود می 
مدلسازی  و  بررسی  به  دکترا،   دوره  در  حاضر  حال  در  همچنین 
و  ای  هسته  های  زباله  دفن  مراکز  در  حرارت  انتقال  تاثیر  عددی 
و کنترل  ایمن  ، جهت دفع  رفتار مهندسی خاک رس  بر  تاثیر آن 
تشعشعات رادیواکتیو زباله های هسته ای و مدیریت صحیح آن که 

با اهمیتی ست ،مشغول هستم. مسئله بسیار  
هایی  مقاله  چه  یا  و  علمی  دستاوردهای  چه  تخصصتان  زمینه  در 

داشتید؟ 
ام که عمده مقاالت من در زمینه   ده عنوان مقاله به چاپ رسانده 
بررسی خاک های   ، با مدلسازی ستون های سنگی  بهسازی خاک 
های  زباله  دفن  مراکز  در  خاک  بر  حرارت  انتقال  تاثیر   ، زا  تورم 
هسته ای و... است که در ژورنال های معتبر خارجی نمایه شده در 

ISI , SCOPUS می باشد.
رشته  وارد  دارند  قصد  که  افرادی  و  دانشجویان  برای  شما  توصیه 

شما شوند چیست؟
هیچ  که  است  آن  دانشجویان  تمامی  به  توصیه  قابل  مهم  نکته 
ایده و کاری غیر ممکن و غیر عملیاتی نیست و با تفکر مهندسی 
جنبة  تفکري  و  ایده  هر  مضاعف،  و  افزون  روز  وکوشش  تالش  و 
مهندسین  و  دانشجویان  نمود.  خواهد  پیدا  اجرایی  و  عملیاتی 
عمران می بایست با بهره گیری از آموخته های تئوریک و استفاده 

از قدرت تفکر و قضاوت مهندسی خود، بیش از دیگران از فکرشان 
نمایند. برای حل مشکالت اجرایی استفاده 

با وجود فرزند کوچک ادامه مسیر دشوار نبود؟
واقعا  بود  اینکه در شروع دوره دکترا دخترم هفت ماهه  به  باتوجه   
از روزها در  بعضی   . را پشت سر گذاشتم  شرایط سخت و دشواری 
اعتقاد  اما  بخوابم،  نمیتوانستم  هم  ساعت  چهار  روز  شبانه  کل 
ترین  سخت  در  حتی  بود  قوی  باید  که  است  این  بر  من  شخصی 
شرایط. و در نهایت مشکالت و چالش ها را به بهترین نحو ممکن 

پشت سر گذاشت .
بانوان چیست؟ برای  توصیه شما 

افراد  از  هستند.  موفقیت  اصلی  فاکتورهای  تالش  و  ،هدف  انگیزه 
نماییم.  استفاده  بهینه  نحو  به  خود  وقت  از  و  بگیریم  الگو  موفق 
نباید  هیچگاه  را  آموزش  و  یادگیری  و  هدف  روی   سرمایه گذاری 

فراموش کرد. 
اکثرشان  چیست،  موفقیت  کلمه  متضاد  بپرسید  نفر  صد  از  اگر 
کلمه  متضاد   . است  بزرگ  اشتباهی  این  اما  شکست.  میگویند 

موفقیت فقط و فقط تالش نکردن است.
حرف آخر

الزم می دانم که از خانواده و همسرم تشکر کنم که همواره حامی 
و مشوق من در امر تحصیل بوده اند.

به زندگی من خوش آمدید  

انگیزه ،هدف و تالش فاکتورهای اصلی موفقیت هستند 
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  گزارش  : مرتضی غریبی

سالمت
۱۱ درصد جمعیت باالی ۲۵ سال 

کشور دیابت دارند
رئیس گروه کنترل و پیشگیری از بیماری های 
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  غیرواگیر 
بهشتی با اشاره به ابتالی بیش از ۵,۵ میلیون 
نفر از ایرانیان باالی 2۵ سال به دیابت اظهار 
11 درصد جمعیت  آمار حداقل  براساس  کرد: 
باالی 2۵ سال کشور از بیماری دیابت رنج می 
برند که یک چهارم آنان از بیماری خود اطالع 

ندارند.
دکتر فرزانه فربخش ،همزمان با هفته ملی دیابت  
از ابتالی بیش از ۵,۵ میلیون هموطن ایرانی باالی 
۲۵ سال به دیابت خبر داد و گفت: با توجه به شیوع 
به  بیماری  این   ، اخیر  سال های  در  دیابت  بیماری 

بزرگترین اپیدمی تاریخ تبدیل شده است.
به گفته وی، بیش از ۴۸۳ میلیون نفر از جمعیت 
و  هستند  مبتال  دیابت  به  جهان  ساله   ۷۹ تا   ۲۰
بیماران  آمار   ۲۰۴۵ سال  تا  می شود  بینی  پیش 

دیابتی به ۷۰۰ میلیون نفر در جهان برسد.

میالدی   ۲۰۱۹ سال  در  که  این  به  اشاره  با  وی 
بیش از چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به دلیل این 
بیماری جان خود را از دست دادند، افزود:  ۳۷۴ 
گلوکز  تحمل  اختالل  در جهان دچار  نفر  میلیون 
هستند که در صورت عدم مداخله موثر بسیاری از 

آن ها مبتال به دیابت خواهند شد.

وی یادآور شد: طبق اهداف سند ملی پیشگیری و 
کنترل بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط، 
جمهوری اسالمی ایران متعهد شده است که سیر 
صعودی شیوع دیابت را تا سال ۱۴۰۴ متوقف کند.

به  دستیابی  راستای  در  فربخش  دکتر  گفته  به 
یافته  ادغام  برنامه مراقبت های  با  امر  همگام  این 

در  همگانی  رسانی  اطالع  غیرواگیر،  های  بیماری 
اهمیت  بر  تاکید  و  دیابت  بیماری  اهمیت  زمینه 
دیابت   ملی  هفته  با  همزمان  زندگی  شیوه  اصالح 

انجام می شود.
جهانی  روز  امسال  شعار  که  این  به  اشاره  با  وی 
دیابت "پرستاران در دنیای دیابت تغییر ایجاد می 

کنند"
 Diabetes: Nurses Make the(  
امسال  کرد:  خاطرنشان  است   )Difference
برنامه ها   ،  ۱۹ کووید  پاندمی  شرایط  به  توجه  با 
منظور  به  مجازی  بصورت  متعددی  فعالیتهای  و 
ارتقای آگاهی عمومی در زمینه بیماری دیابت در 

سطح دانشگاه برگزار می شود.
و  کارگاه  ها  برگزاری  ذینغعان،  مشارکت  وی 
مجازی،  صورت  به  دیابت  آموزشی  کالسهای 
روزنامه  ها و  کنفرانس های خبری، چاپ مقاالت در 
مجالت و فعالیت  های مختلف دیگر برای کودکان 
و نوجوانان را از که مهم ترین اقدامات برنامه ریزی 

شده برای این هفته برشمرد.
ایسنا
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اگر برایتان مقدور است، از همین اآلن مرخصی زایمان بگیرید. 
های  هفته  در  ولی  است  طبیعی  حالت  یک  بارداری  چه  اگر 
آینده کار کردن می تواند برای شما دشوار باشد. اگر شما می 
خواهید کودک را با شیر خود تغذیه نمایید می توانید در یک 

کالس تغذیه با شیر مادر شرکت کنید.
بدن شما درهفته ۳۶ بارداری

اکنون زمانی است که فرزندتان به پائین لگن آمده که فشار لگنی و 
افزایش میدهد.اگر احساس کردید که کودکتان  ادراری را  فوریت دفع 
در حال افتادن است نگران نباشید برای اکثر زنان در هفته ۳۶ بارداری 
یا خونریزی جای نگرانی  انقباض،درد و  این احساس طبیعی و بدون 
سینه  جناق  استخوان  زیر  به  دقیقا  هفته  این  در  رحم  قله  نیست. 
هفته  چند  ظرف  شده اید  باردار  که  است  باری  اولین  اگر   . می رسد 
بعد سر کودک داخل حفره رحم شما قرار بگیرد. آخر بارداری تمرینی 
برای وضع حمل می باشد. دهانه رحم شما در این زمان باز می شود تا 
محیط را نرم و آماده سازد. اگر چه تمام این حاالت از عالئم وضع  حمل 
هستند، اما نیازی نیست که به سرعت و با مشاهده هر تغییری سریعاً 
به بیمارستان بروید. احتماالً هنوز چند هفته ای با زایمان فاصله دارید. 

سایر تغییرات این هفته: 
 تحریک نوک پستان باعث افزایش اکسی توسین می شود و ممکن 

است به تحریک انقباض کمک کند.
 هر ماه به طور متوسط ۳۰ روز دارد، به جز آخرین ماه حاملگی

تغییرات وزن در هفته ۳۶ بارداری
در هفته ۳۶ بارداری، شکم احتماال تغییر چندانی نمی کند. احتماال 
به میزان ۱۱ تا ۱۶ کیلوگرم افزایش وزن داشته اید،  میزان توصیه شده 
برای افزایش وزن بارداری برای زنان با BMI طبیعی. این افزایش وزن 
احتماال حرکت را دشوار می کند. احتماال از االن به بعد حدود ۲۰۰ گرم 

هر هفته افزایش وزن خواهید داشت.
به  احتماال  هستید،  باردار  دوقلو  و  هستید  بارداری   ۳۶ هفته  در  اگر 
میزان ۱۶ تا ۲۰ کیلوگرم افزایش وزن داشته اید. در حالی که بسیاری 
از دوقلوها در حدود هفته ۳۶ به دنیا می آیند، احتمال دارد که فرزند 

شما چند هفته دیگر به دنیا بیاید.
هفته ۳۶ بارداری چند ماهگی بارداری است؟

بارداری خوش  نهم  ماه  به  باردار هستید.  ماهه  در هفته ۳۶، شما ۸ 
آمدید. فقط چهار هفته تا زایمان مانده است.

اکثر افزایش وزن نوزادتان ازهفته ۳۶  تا زایمانتان چربی قهواه ای است 
که الیه ای از چربی است که به فرزندتان کمک میکند تا بعد از زایمان 
دمای بدنش را تنظیم کند. با رسیدن به انتهای حاملگی تفاوت بین 
وزن و طول نوزادان تفاوت بیشتری میکند چون تفاوت مختصری با هم 

دارند. ژنتیک در تین بین نقش مهمی را دارد.
 حقایقی در مورد کودک شما در هفته ۳۶ :

کودک شما در هفته ۳۶ حدود ۶ پوند خواهد داشت.
 بدن فرزند شما با پوشش نازکی از مو پوشیده شده است

توصیه ها درهفته ۳۶ بارداری
یک کار قشنگ این است که پس از وضع  حمل یک نامه تشکر که 
عکس نوزاد خود را به آن ضمیمه کرده اید، برای پزشک  تان بفرستید 

تا به این طریق از زحماتش تشکر کنید.
عالئم طبیعی درهفته ۳۶ بارداری

این دوره تجربه می کنند  باردار سوزش معده را در  از زنان  - بسیاری 

که دلیل آن تغییرات فیزیکی و هورمونی است که در طول بارداری در 
بدن تان رخ می دهد. برای جلوگیری از آن از خوردن این مواد خودداری 

کنید:
 غذایهای تند و پر چرب

  شکالت
 مرکبات

  قهوه
-وعده های غذایی تان را زیاد و مقدار غذای هر وعده را کم انتخاب کنید.

-آهسته غذا بخورید و به خوبی آن را بجویید.
-هنگام غذا خوردن صاف بنشینید

- برای جلوگیری از نفخ معده، حداقل تا ۲:۳۰ بعد از غذا خوردن دراز 
نکشید.

هشدارها درهفته ۳۶ بارداری
در صورتی که سیاهرگ های گشادی را روی پاهای خود مشاهده کردید، 
حتماً درخواست کمک کنید. روی هم گذاشتن پاها و سرپا بودن به 

مدت طوالنی، برای این عارضه در هفته ۳۶ بارداری بد است.
اگر در هفته سی و ششم بارداری درد زایمان به سراغم بیاید چه کاری 

انجام دهم؟
در  است.  سالم  و  ندارد  مشکلی  نوزاد  موارد  بیشتر  در  باشید،  آرام 
حقیقت اگر در معرض خطر زایمان خطرناک باشید پزشک توصیه می 

کند در هفته سی و ششم زایمان کنید. در هفته سی و ششم بارداری، 
ریه های جنین در حال تکمیل شدن هستند. اما اگر تکمیل نشده 
فشار  بررسی  به  پزشک  کنید.  استفاده  تنفس  از دستگاه  باید  باشند 
خون و مقدار اکسیژن نوزاد می پردازد. سپس نوزاد را یک یا دو روز در 

بیمارستان نگه می دارند تا بهتر شود.
نکاتی برای پدرها در هفته ۳۶ بارداری:

هفته های آخر بارداری نه تنها برای مادر سخت است بلکه برای پدر 
نیز دشوار است. متوجه می شوید همسرتان به راحتی خسته می شود 
و به کمک شما نیاز دارد. همچنین بهانه گیر می شود زیرا نمی تواند 
راحت بخوابد. با نزدیک شدن زمان زایمان باید بیشتر به مالقات پزشک 
بروید. اگر نگران امور روزانه خود هستید به یاد آورید که همسر شما 
در حال تجربه حالتی بسیار بدتر است و شما حتی نصف آن حالت 

را تجربه نمی کنید.
- می توانید با درک کردن او به او کمک کنید. به خود بگویید این 

روزها تمام می شود و به زودی فرزند خود را می بینید.
- اطالعات کافی در خصوص فرایند تولد کسب کنید. با افراد با تجربه 

دیگر مشورت کنید و نگران نباشید.
- سعی کنید غذای اضافی در یخچال قرار دهید.

- با جنین در رحم ارتباط برقرار کنید. برایش شعر و کتاب بخوانید 
یا با او حرف بزنید.

بارداری هفته به هفته

هفته سی و ششم بارداری 
  گزارش  :اوما

سالمت
سوپی که شما را مقابل ویروس کرونا 

ضدضربه می کند
سوپ عدس یکی از غذا هایی است که با توجه 
به شیوع بیماری همه گیر کرونا و شروع فصل 
زمستان باید به مصرف آن توجه جدی داشت.
رسانه های  خط  روی  گروه  گزارش  به 
خبرگزاری برنا به نقل از روزنامه الوطن مصر، 
افراد در جستجوی روش هایی برای محافظت 
از خود در برابر ابتال به ویروس کرونا هستند 
که این روزها به یک بیماری همه گیر جهانی) 
پاندمی( تبدیل شده است و این درحالی است 
که یک نوع غذای ساده در دسترس دارند و 
می تواند فواید اعجاب انگیزی در  این خصوص 

غذا هایی  از  یکی  عدس  باشد.سوپ  داشته 
است که به ویژه با توجه 

همه  بیماری  به 
و  کرونا  گیر 

فصل  شروع 
ن  مستا ز
بر  باید 
ن  د ر خو
بسیار  آن 

رغبت شود؛ 
این غذا،  زیرا 

زینک  از  معدنی 
برای  بدن  که  است 

آن  به  خود  ایمنی  تقویت 

ابو النصر عضو شورای  نیاز دارد. دکتر احمد 
درمان با گیاهان دارویی آمریکا با بیان اینکه 
انگیزی  شگفت  فواید  عدس  سوپ 
دلیل  به  غذا  این  کرد:  بیان  دارد، 
کودکان  به  دارد،  که  پروتئینی 
کمک می کند تا به طور طبیعی 
رشد کنند. او ادامه داد: این غذا 
برای خانم های باردار نیز مفید 
جنین  بدشکلی  از  زیرا  است؛ 
مس  و  آهن  و  کرده  جلوگیری 
می کند.   تامین  را  بدن  نیاز  مورد 
دست  لرزش  همچنین  عدس  سوپ 
ویتامین  کمبود  دلیل  به  که  کسانی 
و  می کند  درمان  اند،  شده  معضل  این  دچار 

این  می رود.  به شمار  کم خونی  برای  عالجی 
دلیل  به  عدس  سوپ  افزود:  مصری  پزشک 
است  زینک  معدنی  ماده  از  سرشار  آنکه 
باعث تقویت ایمنی بدن هم می شود؛ به گفته 
نصر، خوردن سوپ عدس می تواند  ابو  احمد 
عفونت ها و درد های مزمن را هم درمان کند 
سوپ  خوردن  بر  روزانه  مداومت  همچنین 
تری  و  کلسترول  هفته،   ۸ مدت  به  عدس 
برای  ویژه  به  می برد،  بین  از  را  گلیسیرید 
کسانی که به رژیم غذایی کم کربوهیدرات و 

نمک پایبند هستند.
برای مشاهده دستور پخت این سوپ به بخش 

آشپزی آوای دریا مراجعه کنید.



انتشار فیلم کوتاهی از تخریب سرپناه یک زن سرپرست خانوار 
در محله ۲۲ بهمن بندرعباس سبب بروز سیل انتقادات مردمی 
و مسئوالن از جمله استاندار، دادگستری و بازرسی هرمزگان 

نسبت به رفتار عوامل شهرداری شد.
به گزارش آوای دریا صحنه دردناکی که با ضجه های کودک  و 
به ماموران »تورو خدا خانه را خراب نکنید« همراه  التماسش 

بود؛ افکار عمومی را به شدت آزرده کرد. 
می شود،  دیده  فیلم  در  که  زنی  خانه،  تخریب  از  بعد  ساعت  چند 
خودسوزی کرد و به بیمارستان منتقل شد. پیگیری های اولیه نشان 
و قفسه سینه دچار سوختگی شده و هم  ناحیه دست  از  او  می دهد 
بندرعباس  محمدی  شهید  بیمارستان  سوختگی  بخش  در  اکنون 

بستری است.
خوشبختانه وضعیت بانوی بندرعباس در رو به بهبودی است

ساله   ۳۵ بانوی  وضعیت  آخرین  درباره  نوروزیان   فاطمه  دکتر 
بود،  زده  خودسوزی  به  دست  منزلش  تخریب  براثر  که  بندرعباسی 
گفت: با دستور رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان نیز تمامی 
روند درمان این شهروند هرمزگانی به طور منظم بررسی می شود و 

خوشبختانه در حال حاضر در وضعیت بهبودی به سر می برد.
وی با اشاره به اینکه وی دچار سوختگی ۱۷ درصد از ناحیه دست و 
قفسه سینه شده بود، تصریح کرد: به طور متناوب وضعیت این شهروند 
تحت درمان و نظارت است و امیدواریم با ادامه همین روند، هفته آینده 

از بیمارستان ترخیص یابد.
با اینکه نفس اجرای قانون بخصوص در زمینه زمین خواری و جلوگیری 
از تبدیل شدن آن به رویه  در جامعه مذموم است و انجام آن سزاوار 
برخورد قانونی اما واقعیت آن است که بی تدبیری در نوع اجرا آنهم در 
شرایط کرونایی و گرفتاری های اقتصادی جامعه، اجرای چنین قوانینی 

که عمدتا متوجه فقرا است را نیازمند ظرافت می سازد.
این حادثه دردناک  را در  بندرعباس  افکار عمومی شهرداری  هرچند 

مقصر می داند، اما مجموعه شهرداری چنین اعتقادی ندارد.
موحدی نژاد: اراضی مورد نظر دولتی و در مسیر سیالب بود/ برخورد 

قانونی بوده است
معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس گفت: ملک مورد نظر در 
محله ۲۲ بهمن، جزو اراضی دولتی بود و در مسیر سیالب قرار گرفته 

بود که طی اقدام قانونی، رفع تصرف شده است.
اسماعیل موحدی نژاد در تشریح جزئیات خودسوزی یک شهروند پس 
کرد:  اظهار  ثاراهلل،  بلوار  محدوده  در  زمین  قطعه  یک  تصرف  رفع  از 
چهارشنبه گذشته)۲۸ آبان ماه( بر اساس اعالم مردمی به سامانه ۱۳۷ 
شهرداری بندرعباس، گزارشی مبنی بر تصرف اراضی مورد نظر دریافت 
می شود و به دنبال آن مجموعه مدیریت تخلفات شهرداری بندرعباس 

موضوع را پیگیری می کند.
وی افزود: بر اساس بررسی های صورت گرفته، یک قطعه زمین توسط 
فردی تصرف و دیوارکشی در ملک مورد نظر انجام شده بود که پس از 
رسیدگی های بعدی، مشخص شد اراضی مذکور با کاربری فضای سبز 

متعلق به راه و شهرسازی است.
این  اینکه  به  اشاره  با  بندرعباس  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
اراضی هنوز از سوی راه و شهرسازی به شهرداری تحویل نشده است، 
خاطرنشان کرد: طی هماهنگی مدیریت تخلفات شهرداری بندرعباس 
بر حسب  شهرسازی،  و  راه  دولتی  و  ملی  اراضی  از  حفاظت  یگان  و 

وظیفه ذاتی و قانونی چهار دیواری مورد نظر تخریب شده است.
این مورد  قانونی در  اقدام غیر  اینکه  بر  داد: عالوه  ادامه  موحدی نژاد 
صورت گرفته است، نکته حائز اهمیت دیگر این است که اراضی تصرف 
شده مورد نظر در مسیر رودخانه و محل روانه شدن آبهای سطحی 
بارندگی مشکالت جانی و  اولین  با  بوده و در صورت عدم رسیدگی، 

مالی قابل توجهی را رقم می زد.
فرد  خودسوزی  به  اقدام  خصوص  در  همچنین  مسئول  مقام  این 
شهروند  این  درمان  هزینه های  بندرعباس  شهرداری  گفت:  متصرف، 

را متقبل شده است.
اراضی  تصرف  هرگونه  از  بندرعباس  اینکه شهرداری  بر  تاکید  با  وی 
شهری  محدوده  در  مجاز  غیر  تصرف  زمینه  در  قانونی  غیر  اقدام  و 
ملک،  این  تخریب  در  تاکید شهرداری  کرد:  بیان  جلوگیری می کند، 

حفاظت از جان شهروندان و حفظ اراضی دولتی بوده است.
معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس در انتها نیز بیان کرد: حین 
تخریب این چهار دیواری، هیج شخصی در آن ساکن نبوده و به جان 

کسی نیز خسارتی وارد نشده است.
بر اساس این گزارش، طبق اعالم دفتر تسهیلگری محله، این خانواده 

تحت پوشش بهزیستی و صاحب ملک مسکونی است.
بیانیه مجمع نمایندگان استان هرمزگان در محکومیت تخریب 

سرپناه یک شهروند/ "مجلس به اصالح قانون شهرداری ها ورود 
می کند"

در پی تخریب منزل زن سرپرست خانوار در بندرعباس توسط عوامل 
این  به  شهرداری، مجمع نمایندگان استان هرمزگان یا صدور پیامی 

موضوع واکنش نشان داد.
متن کامل پیام مجمع نمایندگان استان هرمزگان به شرح ذیل است:

ناله های  مقابل  در  خانوار  سرپرست  زن  یک  چهاردیواری  "تخریب 
جانسوز فرزندانش توسط مأمورین شهرداری اقدامی غیرانسانی و وهن 

جامعه  اسالمی بوده که وجدان جمعی را به شدت آزرده کرده است.
این اقدام نابخردانه با توجیه رفع تصرف از اراضی و اِعمال قانون به هیچ 
عنوان قابل توجیه نیست چرا که اجرای قانون هرگز به معنای پایمال 

نمودن حقوق شهروندی و انسانی افراد نیست.
ما به عنوان نمایندگان مردم شریف هرمزگان در مجلس شورای اسالمی 
به طور جد ورود خواهیم کرد و ضمن  بندرعباس  اقدام شهرداری  به 
محکومیت شدید اقدام غیر انسانی فوق، خواهان محاکمه متخلفان و 

خاطیان این حادثه و دلجویی از خانواده آسیب دیده هستیم.
انسانی،  غیر  رفتارهای  اینگونه  دائمی  حل  جهت  و  راستا  همین  در 
در مجلس شورای اسالمی پیشنهاد اصالح و افزودن موادی به قانون 
شهرداری ها را ارائه خواهیم کرد که مطابق آن اختیار اقدامات قهری 
رأساً از شهرداری ها سلب شود و یا  این نهاد جهت انجام این مهم، ملزم 

به تربیت و آموزش جدی مأموران خود شود."
شهردار باید پاسخگو باشد

فاطمه جراره عضو و رئیس سابق شورای شهر بندرعباس با اشاره به 
اینکه انتشار فیلم احساسات عمومی را جریحه دار کرده، اظهار کرد: 
این نوع تخریب با دست اصولی نبوده و امکان خطرات احتمالی برای 

کودکان، مادر و حتی پرسنل شهرداری وجود داشت.
عضو شورای شهر افزود: چگونه این افراد در زمان فریادهای ملتمسانه 
کودکان و بیان اینکه "فعاًل سرپناه ما را تخریب نکنید" توانستند بی 

تفاوت باشند.
را  خود  مدیریت  سوء  این  هزینه  باید  شهردار  کرد:  تصریح  جراره 
نمی توان جراحت  درمان  پرداخت هزینه  و  دلجویی  با  کند،  پرداخت 

روحی و روانی کودکی که شاهد این صحنه ها بوده را جبران کرد.
سو مدیریت شهردار بندرعباس محرز است

وی با تاکید بر اینکه شهردار باید بهای سوء مدیریت خود را بپردازد، 
و  رسیده  قضایی  دستگاه  به  شهرداری  از  زیادی  تخلفات  کرد:  بیان 
شهردار حتی مجبور به جابه جایی عده زیادی از همکاران خود شده 
است و تمرکز الزم برای اداره شهر را بیش از پیش از دست داده است.

در  دستگاه ها  سایر  و  شهرداری  گفت:  بندرعباس  شهر  شورای  عضو 
خصوص رفع تصرف اراضی شهری و اطراف شهر باید اقدام کنند، اما 
این به معنای برخورد ناشایست و زننده با مردم آن هم در شرایط فعلی 
کشور که مردم و مسئوالن همه درگیر شیوع ویروس کرونا هستند، 
نیست. جراره با بیان اینکه شهرداری زمان مناسبی را برای رفع تصرف 
انتخاب نکرده، افزود: شهرداری و یا هر دستگاه دیگری در زمان اجرای 

احکام باید شان و حرمت افراد را حفظ کنند.
وی با تاکید بر اینکه باید مقدمات اجرایی به ویژه زمان مد نظر قرار 
می گرفت، بیان کرد: دادستان و دستگاه قضایی باید به این مسئله ورود 
و با متخلفان برخورد کنند و این را در نظر داشته باشند که علت اصلی 

این ماجرا سوء مدیریت است نه رفتار چند مامور.

پرسنل  از  زیادی  تعداد  کرد:  اظهار  بندرعباس  شهر  شورای  عضو 
افراد دلسوز و رنج کشیده هستند  شهرداری به ویژه خدمات شهری 
که مجبور به اجرای دستورات هستند، این موضوع نیز باید پیگیری و 

افراد متخلف شناسایی و مجازات شوند.
جراره با بیان اینکه رفع تصرف باید با حضور مامور مرد و زن و حکم 
قضایی صورت گیرد، افزود: برای این موضوعات باید شهرداری مجوز 
داشته باشد و البته بر اساس قانون پیش از ساخت مسکن نیز افراد باید 

مجوزات الزم را اخذ نمایند.
وی تصریح کرد: تجهیز و آموزش پرسنل شهرداری به عهده مسئول 
ارشد آنها یعنی شهردار است؛ شهردار باید مقدمات را فراهم می کرد و 

باید پاسخگوی این اتفاقات باشند.
با عذرخواهی و هزینه درمان جراحت روحی کودک جبران نمی شود

هزینه  پرداخت  و  عذرخواهی  با  گفت:  بندرعباس  شهر  شورای  عضو 
به  موضوع  این  از  کرد،  توجیه  را  اقدامات  گونه  این  نمی توان  درمان 
راحتی نمی توان گذشت و امیدوارم همکاران ما در   شورای شهر که 
دفعات قبلی با بنده و آقای بواشه همراهی نکردند در این خصوص وارد 

عمل شوند و کوتاه نیایند. 
وی افزود: من احساس می کنم کنترل مدیریت شهری از دست شهردار 
این  پاسخ دهد چرا  و  بیاید  به صحن شورا  باید  خارج شده، شهردار 
مدیریت  سوء  این  از  نیز  همکاران  امیدوارم  و  است  افتاده  اتفاق  امر 

به راحتی نگذرند و زمینه طرح سوال و استیضاح شهردار آماده شود.
جراره با اشاره به اینکه تصرفات غیرقانونی در اراضی ملی شهر و حاشیه 
این  به  خدمات رسانی  کرد:  خاطرنشان  نیست،  پسندیده ای  کار  شهر 
اقدام به ساخت منازل مسکونی در  افرادی که به صورت غیر قانونی 
اراضی ملی می کنند، در صورت بروز حادثه و مواقع اضطراری مشکل 

است.
با توجه به جریحه دار شدن افکار عمومی در پی روند غیراصولی تخریب 
که شهردار  است  ماموران شهرداری، الزم  ناشیانه  رفتار  و  منزل  این 
بندرعباس ضمن عذرخواهی از مردم و این خانواده در پی رفتار غیر 
متعارف توسط واحد تخلفات شهری شهرداری، بر روند تخریب منازل 

نظارت بیشتری داشته باشد.
واکنش امام جمعه بندرعباس نسبت به تخریب خانه

 یک بانو در این شهر
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با صدور پیامی نسبت به تخریب 

خانه بانوی بندرعباسی واکنش نشان داد.
در متن پیام حجت االسالم والمسلمین محمد عبادی زاده آمده است:

در حادثه غم انگیزی که در تخریب آلونک یک خانم سرپرست خانواده 
در استان هرمزگان اتفاق افتاد و انعکاس آن در فضای مجازی منجر به 
سوء استفاده معاندین در رسانه های بیگانه شد، موجبات تألم و تأثر 

اینجانب و مردم شریف گردید.
این حادثه باید زنگ خطر و هشداری برای مسئولین در نحوه مواجهه 
با چنین پدیده هایی باشد نوع برخورد و تدبیر مدبرانه در مدیریت این 
حوادث بر فرض که اقداماتی غیرقانونی هم صورت گرفته باشد امری 
است که با عقل و خرد منطبق است  اینجانب ضمن تاکید بر قانون 
مداری و اظهار همدردی با این خانواده بر رسیدگی فوری به مشکل 
آنان و نظائر آن در استان توصیه می کنم و با خاطیان احتمالی وفق 

مقررات برخورد شود تا شاهد چنین حوادثی در استان نباشیم.
ادامه صفحه بعد

آوای دریا جزییات حادثه کوچه ثاراهلل ۱۲ را بررسی می کند

سیل انتقادات مردمی از تخریب سرپناه زن بندرعباسی 
  گزارش  : مرتضی غریبی
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فراخواندن شبانه شهردار و عوامل موضوع برای پاسخگویی
بازرس کل استان با انتقاد شدید از حادثه پیش آمده در خصوص 
تخریب منزل زن سرپرست خانوار هرمزگانی اظهار داشت: به محض 
اطالع از موضوع، بازرسی کل استان هرمزگان ضمن ورود قاطعانه و 
سریع، ساعاتی پیش با فراخواندن شبانه شهردار و عوامل دخیل در 
این تخریب برای پاسخگویی، ضمن تذکر شدید به عوامل موضوع 

دستور رفع مشکل را به قید فوریت صادر کرد.
و  عوامل  با  خصوص  این  در  افزود:  ماه(  آبان   ۲۹( مختاری  رضا 

مقصران موضوع بدون اغماض برخورد قانونی خواهیم داشت.
وی همچنین ضمن ابراز ناراحتی از این اتفاق که باعث جریحه دار 
شدن افکار عمومی شده است تصریح کرد: این پرونده به صورت ویژه 
در دست بررسی است و تا حصول نتیجه به طور جدی و مستمر 

پیگیری خواهد شد.
اراضی  تصرف  که  است  درست  گفت:  هرمزگان  استان  کل  بازرس 
ملی به صورت غیرقانونی مجاز نیست و امری غیرقانونیست، اما می 
بایست به نوعی مناسب به دور از حادث شدن این گونه مسائل قانون 

را  به شیوه صحیح و درست اعمال کرد.
تشکیل پرونده برای متخلفین تخریب خانه در بندرعباس

دادستان عمومی و انقالب شهرستان بندرعباس گفت: پرونده قضایی 
برای متخلفین تشکیل و چگونگی رویداد در دست بررسی است.

قضایی  دستور  هم  حمایتی  سازمان های  به  اینکه  بیان  با  قهرمانی 
کرد:  اظهار  شود،  فوری  خانواده کمک  این  به  که  است  داده شده 
همچنین به شخص مصدوم و خانواده اش از طرف بهزیستی خانه 

ای تحویل داده شد.
دادستان بندرعباس اضافه کرد: در این زمینه دستوراتی داده شده 
است که باید در ۲۴ ساعت بررسی و اقدام شود این دستورات شامل 
احضار همه عوامل دخیل در تخریب، شکایت خانم مصدوم  شده 
اخذ و دالیل ایشان بررسی شود، در صورت تمایل معرفی به پزشکی 
قانونی، تحقیق در خصوص نقض حقوق شهروندی از طرف نیروهای 
شهرداری و رایگان شدن همه خدمات بیمارستانی برای این مصدوم 

است.
عیادت رئیس کل دادگستری هرمزگان از بانوی حادثه دیده 

بندرعباسی
علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان )۲۹ آبان ماه( 
با حضور در مجتمع آموزشی پژوهشی و درمانی پیامبر اعظم )ص( 
ضمن مالقات با این خانم، از اتفاقات رخ داده دلجویی و دستورات 

الزم را جهت رفع هرچه سریعتر مشکالت وی صادر کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بعد از شنیدن جزئیات وقوع 
حادثه از زبان این بانو گفت: پیگیری های الزم از طریق دستگاه های 
اعطای  بر  عالوه  گردیده  مقرر  و  است  گرفته  صورت  حمایتی 
تامین بخشی  و  )ره(  امام خمینی  امداد  از سوی کمیته  تسهیالت 
از هزینه های ساخت منزل، اداره کل بهزیستی استان نیز طی ۴۸ 
ساعت آینده نسبت به رهن یک باب منزل جهت استقرار خانواده 

این بانوی محترمه اقدام کند.
علی صالحی افزود: عالوه بر موارد فوق از طریق خیرین و دستگاه های 
حمایتی موضوع اختصاص زمین و ساخت منزل مسکونی در شان 
همکاری  با  و  است  گرفته  قرار  کار  دستور  در  عزیز،  خانواده  این 
مسئولین بیمارستان پیامبر اعظم کلیه هزینه های درمانی تا حصول 

بهبودی کامل به صورت رایگان به وی ارائه خواهد شد.
رئیس شورای قضایی استان گفت: در اولین لحظات پس از این اتفاق 
بررسی های الزم در دستور کار دستگاه قضایی استان هرمزگان قرار 
گرفت و پس از بررسی جزئیات حادثه مشخص شد، دستور تخریب 
با  لذا  است،  نشده  صادر  قضایی  مقامات  طرف  از  بانو  این  سرپناه 
برخورد  اغماضی  هیچ  بدون  ناقضین حقوق شهروندی  و  متخلفین 
خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه اعتقاد داریم همه آحاد جامعه باید 
نسبت به قانون پایبند باشند و مقررات قانونی را مراعات کنند افزود: 
گفتمان انقالب اسالمی و در راس آن مقام معظم رهبری )مدظله 
راهبرد  در  و  است  جامعه  پذیر  آسیب  قشرهای  از  حمایت  العالی( 
بر حفظ  تعیین شده دستگاه قضایی توسط آیت اهلل رئیسی مکرراً 

کرامت انسانی و حمایت از مستضعفین تاکید شده است.
عالی ترین مقام قضایی استان برخورد با زمین خواران، متخلفین دانه 
درشت و صاحبان زر و زور و قدرت را اولویت دستگاه غذایی برشمرد 
دنبال  جدیت  با  کالن  کنندگان  استفاده  سوء  با  برخورد  گفت:  و 
قشر مستضعف  به  قضایی  دستگاه  نگاه  افزود:  خواهد شد. صالحی 
از دستگاه های مرتبط می خواهیم،  و  مصلحانه و خیرخواهانه است 
با آسیب شناسی و برنامه ریزی الزم نسبت به شناسایی افراد آسیب 
رفع  بر  و عالوه  اقدام کرده  در جامعه  اینچنینی  نیازمندان  و  پذیر 

نیازهای آموزشی و تحصیلی فرزندان آنها، سایر امکانات زندگی را 
فراهم آورند به طوری که در آینده شاهد اینگونه حوادث نباشیم.
عذرخواهی استاندار هرمزگان درپی تخریب منزل یک زن 

سرپرست خانوار
وضعیت  به  سرکشی  برای  که  هرمزگان  استاندار  همتی  فریدون 
راه های شرق هرمزگان و بازدید از پروژه نفتی عظیم ملی در جاسک 
در  رخ داده  اتفاق  از  اطالع  با  قبل  می برد، ساعتی  به سر  و سیریک 
تخریب منزل یک زن سرپرست خانوار در بندرعباس توسط عوامل 
شهرداری و یگان حفاظت اراضی مسکن، ضمن تماس تلفنی فوری 
با شهردار بندرعباس، با انتقاد از این اقدام، نسبت به برخورد جدی 
با عامالن این تصمیم نادرست و غیراصولی تأکید کرد. وی همچنین 
عنوان داشت: این اقدام افکار عمومی را جریحه دار کرده و در حالی 
که می شد با برخورد و روش مناسب قانون را درست و صحیح اجرا 
باید  و  گرفته  صورت  زمینه  این  در  بی تدبیری  اوج  متاسفانه  کرد؛ 

عامالن این تصمیم مورد پیگرد قرار گیرند. 
اراضی  اقدام غیرقانونی در تصرف  استاندار هرمزگان گفت: هرچند 
شهرداری  مامور  چند  این  رفتار  نوع  اما  گیرد،  صورت  نباید  ملی 
و چهره  بوده  مشهود  کامال  زمینه  این  در  بی تدبیری  و  بی دقتی  و 
کارکنان شهرداری را خدشه دار کرده اند که بنده به جای عامالن این 

اتفاق از این خانواده و مردم عزیز عذرخواهی می کنم.
همچنین شهرداری بندرعباس با دستور استاندار ملزم شده تا ضمن 
دلجویی از این بانوی آبرومند و کودکان آنان، به شکل مقتضی این 
عمل نادرست را جبران کند و کمیته امداد نیز مشکل مسکن این 

زن و فرزندانش پیگیری و رفع کند.
فراکسیون محیط زیست مجلس در مورد تخریب خانه زن  رئیس 
بندرعباسی که اخیرا در فضای مجازی فراگیر شده است، گفت: از 
وزیر کشور درباره چرایی تکرار چنین مسائلی توضیح خواهد خواست

از  توییتر  در  در صفحه شخصی خود  تهران  نماینده  رفیعی  سمیه 
سفرش به بندرعباس برای بررسی موضوع صید ترال خبر داد و در 
مورد تخریب خانه یک زن سرپرست خانوار در  بندرعباس که اخیرا 

در فضای مجازی فراگیر شده است، نوشت:
در سفری که برای پیگیری روند ممنوعیت صید ترال به بندرعباس 
دارم، پیگیر روند درمان این زن مظلوم سرپرست خانوار خواهم بود. 
ضمنا پیگیری روند اصالح قوانین موجود در مجلس و نیز توضیح 
این دست در دستور  از  از وزیر کشور درباره چرایی تکرار مسائلی 

کار خواهد بود.  
احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان درخصوص تخریب اطاقکی 

این سرپرست خانوار با انتشار توئیتی واکنش نشان داد .
اعالم آمادگی تهیه لوازم منزل زن بندرعباسی توسط صنف لوازم 

بهداشتی ساختمان
جمعی از اعضای صنف لوازم بهداشتی ساختمان با هماهنگی بسیج 
اصناف بندرعباس در صدد هستند جهت مشارکت در ساخت خانه 
رایگان  به صورت  بندرعباس  تخریب شده زن سرپرست خانوار در 

لوازم مورد نیاز را به سازنده خیر ارایه دهند.
بازدید مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری هرمزگان به نیابت از 
استاندار از بانوی آسیب دیده حادثه تخریب خانه ای در بندرعباس

مریم یگانه با حضور در بیمارستان شهید محمدی از مصدوم حادثه 
تخریب یک منزل مسکونی توسط شهرداری بندرعباس عیادت کرد.

از  نیابت  به  هرمزگان  استانداری  خانواده  و  زنان  امور  کل  مدیر 
استاندار از این بانوی بندرعباسی عیادت کرد.

در این عیادت که مدیرکل بهزیستی استان نیز حضور داشت، ضمن 
رسیدگی  و  درمان  روند  جریان  در  خانواده  اعضای  و  وی  با  دیدار 

مصدوم قرار گرفتند و مقرر شد حمایت های الزم انجام شود.
عیادت فرمانده سپاه هرمزگان از بانوی حادثه دیده بندرعباسی/ 

سپاه برای این خانواده مستضعف مسکن می سازد
فرمانده سپاه امام سجاد استان هرمزگان به همراه مسئول نمایندگی 
ولی فقیه در سپاه استان از بانوی بندرعباسی که به دنبال درگیری با 

مأموران شهرداری خودسوزی کرده بود عیادت کرد.
فرمانده سپاه امام سجاد علیه السالم در این دیدار گفت: در صورت 
تخطی از قوانین و مقررات توسط افراد به هر دلیل توصیه می کنیم 
مأمورین ادارات به ویژه شهرداری ها که با احاد ملت سر و کار دارند 
از  پرهیز  و  افراد  کرامت  و  حرمت  اسالمی، حفظ  اخالق  رعایت  با 
برخوردهایی که باعث هتک حرمت طرف مقابل و جریحه دار شدن 
فراهم  معاندین  برای  تبلیغاتی  خوراک  و  می شود  عمومی  افکار 

می کند امور را به درستی انجام دهند. 
سردار اباذرساالری افزود: با توجه به برخورد غیر قابل دفاع مامورین 
در  تصاویر  انتشار  و  سرپناه  بی  خانم  این  با  بندرعباس  شهرداری 

سطح کشور و بیرون از کشور این رفتار را به شدت محکوم کرده و 
درخواست برخورد جدی با مسببان آن را داریم.

فرمانده سپاه امام سجاد علیه السالم استان هرمزگان تصریح کرد: 
سپاه همواره آماده خدمت به قشر مستضعف و آسیب پذیر است و 
با همکاری دستگاه های مرتبط، با آسیب شناسی و برنامه ریزی الزم 
نسبت به شناسایی افراد آسیب پذیر و نیازمندان اینچنین در جامعه 
اقدام کرده و عالوه بر رفع نیاز های آموزشی و تحصیلی فرزندان آنها، 
سایر امکانات زندگی را فراهم می آورد به طوری که در آینده شاهد 

اینگونه حوادث نباشیم.
در  السالم  علیه  امام سجاد  سپاه  کرد:  تاکید  اباذر ساالری   سردار 
هفته  به مناسبت  استانی  مسئولین  توسط  زمین  واگذاری  صورت 
بسیج یک باب منزل مسکونی برای این بانوی آسیب دیده خواهد 

ساخت.
فرمانده سپاه استان هرمزگان در پایان اظهار داشت: تکریم انسان ها 
مملکت  این  صاحبان  خود  که  برهنگان  پا  و  مستضعفین  به ویژه 
قانونی  غیر  اقدامات  و  صیانت  و  حفظ  امور  تمام  در  باید  هستند 
نیز باید به صورت مصلحت آمیز توسط مسئولین ذی صالح حل و 

فصل گردد.
روش کار ، روش مناسبی نبود و آن را محکوم می کنم/ نتوانستم 

فیلم را تا انتها ببینم
آرش رضایی مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان در خصوص 
تخریب بنای کوچه ثاراهلل ۱۲ بندرعباس در گفتگو با هرمزگان امروز 
ما  ماموران  به  ابتدا گزارش مردمی  بنا در  این  : در خصوص  گفت 
با  ما  ماموران  و  است  ساخت  حال  در  بنایی  همچین  که  میرسد 
درخواست همکاری از واحد تخلفات شهرداری بندرعباس به محل 

مراجعه می کنند و شاهد تخلف در ساخت این بنا می شوند
وی در ادامه گفت : متاسفانه بزرگنمایی ها در خصوص این اتفاق 
بسیار زیاد بود و شهرداری بندرعباس و اداره کل راه و شهرسازی 
وظیفه دارند در خصوص موارد اینچنینی اقدام نمایند و جلو ساخت 

ساز را بگیرند.
را  آن خانواده  اینکه وضعیت  به  اشاره  با  و شهرسازی  راه  مدیرکل 
کامال درک میکنم افزود : فیلم را که مشاهده کردم همان ابتدای آن 
که گریه های آن دختر بچه را دیدم توان دیدن کامل آن را نداشتم 
اما سریعا موضوع را از طریق فرمانده ی یگان خود پیگیری کردم و 
به بنده این اطمینان را دادند که آنها اقدام به کاری نکرده اند ولی 
باید این موضوع را بدانیم که آن محل هیچ سقفی نداشته و صرفا با 
چوب و ورق پوشانده شده بود و حتی بین بلوک ها مالت نیز ریخته 
نشده بود آرش رضایی با اشاره به اینکه ۱۵ حکم تخریب قطعی از 
طریق دادستان محترم بندرعباس در همان محله در دست داریم 
افزود : با توجه به داشتن حکم قطعی هنوز اقدامی به تخریب بناها 

نکرده ایم. 
مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان ادامه داد : نمیتوانیم صبر 
کنیم تا اینگونه بناها روز به روز بیشتر شود چرا که در آینده برخورد 
مشاهده شده  گاها  و  بود  خواهد  تر  بسیار سخت  متصرفان  این  با 
می  تصرف  به  اقدام  و  کنند  برای خود درست می  را  بنایی  شبانه 

کنند.
استعفای شهردار بندرعباس، حداقل انتظار افکار عمومی است

سمیه رفیعی عضو فراکسیون زنان مجلس و رییس فراکسیون محیط 
زیست مجلس که به بندرعباس سفر کرده است، گفت: احتمال دارد 

شهردار بندرعباس به دلیل فشار افکار عمومی استعفاء دهد.
این نماینده مجلس با اشاره به تخریب خانه یک خانواده بندرعباسی، 
افکار  فشار  دلیل  به  بندرعباس  شهردار  دارد  احتمال  کرد:  اعالم 

عمومی استعفاء دهد.
برخی منابع نیز می گویند عباس امینی حدود ۱۰ روز قبل استعفای 
بدنبال  اعضای شورا  از  برخی  اما  داده  رییس شورا  تحویل  را  خود 
بوده اند.  مطلوب  گزینه ای  کردن  پیدا  تا  وی  ماندن  برای  رایزنی 
همچنین گفته شده دادستانی بندرعباس برخی از مدیران شهرداری 

بندرعباس را طی ساعات پیش احضار کرده است. 
سکان مدیریت شهری بندرعباس از سال ۱۳۹۲ به "عباس امینی 
در  شهرداری  عملکردی  ضعف  سال ها  این  طی  شد.  سپرده  زاده" 
به شیوه های گوناگون همراه  اعتراضات مردم  با  بخش های مختلف 
که  پویشی  تا  مجازی  فضای  در  هشتگ  اندازی  راه  از  است.  بوده 
نابسمان  وضعیت  است.  افتاده  راه  شهردار  استعفای  برای  جدیدا 
کثرت  بارندگی،  هنگام  معابر  آبگرفتگی  کوچه ها،  آسفالت  تنظیف، 
افتتاح شده  پروژه های  از  نگهداری  نیمه کاره، ضعف در  پروژه های 
از مواردی بوده که بیشترین نارضایتی را در بین شهروندان داشته 

است.

آوای دریا جزییات حادثه کوچه ثاراهلل 1۲ را بررسی می کند

سیل انتقادات مردمی از تخریب سرپناه زن بندرعباسی 
  گزارش  : مرتضی غریبی



واحدهای تولیدی اشتغال محور و کارآفرینان برتر 
حمایت می شوند

سیریک پتانسیل و ظرفیت های برجسته ای در ایجاد اشتعال 
پایدار استان برخوردار است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان به همراه شیخ عبدالعزیز 
اداره  بندر سیریک، محمدی رئیس  امام جمعه اهل سنت شهر  افراز 
سعدینی  مهندس  و  سیریک  شهرستان  اجتماعی  رفاه  و  ،کار  تعاون 
مشاور استاندار در حوزه توسعه سواحل مکران از واحد نمونه کاالی 
خواب و کار آفرین برتر شهرستان سیریک ضمن  سرکشی از این واحد 
خوب  استعدادهای  و  پتاسیل  به  توجه  با  و  کردند  تجلیل  نمونه 
شهرستان سیریک در بخش های مختلف تولیدی و کار آفرینی نسبت 

به حمایت و پشتیبانی آنها قول مساعدت نمودند.
هادی ابراهیمی در حاشیه این سرکشی گفت:امروز که جامعه ما در 
شرایط تحریم قرار دارد هرچند گذر از تحریم ها برای مردم سخت می 
باشد ولی از طرفی باید بدانیم این یک فرصت برای اقتصاد ما است که 
شکوفایی اقتصادی را با تکیه به توانایی های درون کشور ایجاد کنیم.

ابراهیمی افزود: اشتغال یکی از اساسی ترین نیازهای جامعه به خصوص 
جوانان  می باشد و ایجاد اشتغال پایدار، گره گشای بسیاری از مشکالت 
و آسیب های اجتماعی است و همواره به عنوان یکی از مطالبات مهم 
یکی  شد:  آور  یاد  وی  است.  مطرح  مسئوالن  اصلی  دغدغه  و  مردم 
کارآفرینی،  جهانی  هفته  رویدادهای  برگزاری  اهداف  مهمترین  از 
انگیزش کارآفرینانه  باال بردن  از طریق  تقویت اکوسیستم کارآفرینی 
در جامعه به ویژه جوانان است تا عموم مردم برای راه اندازی کسب و 
کار واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ ترغیب شوند. ابراهیمی اضافه 
اجتماعی،  یکپارچگی  مولد،  اشتغال  فقرزدایی،  اقتصادی،  کرد:رشد 
قالب  در  کوچک  های  سرمایه  تمرکز  مدیریت،  و  کارآفرینی  تقویت 
سرمایه های متوسط و کالن از اهداف مهم تشکیل شرکت های تعاونی 
است. وی تصریح کرد: تعاونی ها از لحاظ اقتصادی به عنوان یکی از 
جدی ترین راه های توسعه پایدار در برنامه های توسعه ای کشور قرار 
دارند و نقش آنها در اقتصاد خرد و متوسط در صورتی که نگاه ویژه 
ای به تقویت و افزایش بهره وری در آن صورت پذیرد افزایش خواهد 
یافت، از این رو می توان یکی از عوامل موثر در رونق اقتصادی و بهبود 

فضای کسب و کار را در تعاونی ها برشمرد.
 اولین شناسنامه فرزند مادر ایرانی و پدر خارجی صادر شد

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در صفحه توییتری خود 
با بیان اینکه تالش ها به حاصل نشست و قانون اجرایی شد، از صدور 

اولین شناسنامه برای فرزند مادر ایرانی و پدر خارجی خبر داد.
معصومه ابتکار امروز شنبه در صفحه شخصی خود در توییتر  نوشت: 
تالش ها به حاصل نشست و قانون اجرایی شد، اولین شناسنامه فرزند 

مادر ایرانی و پدر خارجی صادر شد.
و  دهم  مجلس  تالش های  با  ایرانی  مادران  مطالبه  این  افزود:  وی 
مهاجرین خارجی  و  اتباع  امور  مدیر کل  دوازدهم محقق شد.  دولت 
استانداری تهران نیز امروز اعالم کرد: نخستین شناسنامه فرزند حاصل 

اتباع خارجی طبق مصوبه سال ۱۳۹۸ مجلس  با  ایرانی  زنان  ازدواج 
در  افزود:  حاجی  منصور  شد.  تحویل  و  صادر  ایران،  اسالمی  شورای 
ایران، ۱۸هزار و  اجرای قانون تابعیت مصوبه مجلس شورای اسالمی 
۳۰۰ نفر از افراد متقاضی این قانون در سایت اداره کل امور اتباع و 
مهاجرین خارجی استانداری تهران و وزارت کشور ثبت نام کردند که 
اولین شناسنامه ایرانی در کشور توسط اداره کل امور اتباع و مهاجرین 
خارجی استانداری تهران صادر و تحویل متقاضی شد. مدیر کل امور 
اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران ادامه داد: از تعداد افرادی 
که در سایت یادشده ثبت نام کرده اند، یکهزار و ۵۱ پرونده برای صدور 
شناسنامه ایرانی تشکیل و در حال انجام مراحل اجرایی بوده و یکهزار 

و ۴۰۰ پرونده نیز در دست اقدام است.
اورژانس بانوان بندرعباس افتتاح شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در مراسم افتتاح پایگاه اورژانس 
بانوان بندرعباس گفت: پایگاه اورژانس بانوان بندرعباس با ۶ تکنسین 
فوریتهای پزشکی خانم و ۳ تکنسین آقا از امروز در شهر بندرعباس به 

بیماران و مصدومان خدمات اورژانسی ارائه می دهند.
دکتر حسین فرشیدی افزود: تکنسین های اورژانس خانم که در واقع 
پرستارانی آموزش دیده در قالب تکنسین اورژانس هستند در شرایطی 
که نیاز به حضور بانوان در سوانح و حوادث باشد بر بالین مصدومان و 

بیماران حضور خواهد یافت.
بیماران  به  اورژانسی  ارائه خدمات  اینکه   به  اشاره  با  فرشیدی  دکتر 
فعالیت  به  مشغول  آقا  های  تکنسین  که  اورژانس  پایگاهای  توسط 
شاید  که  بانوانی  حال  رفاه  برای  کرد:  ابراز  گیرد  می  هستند صورت 
حضور  به  نیاز  و  باشند  داشته  مشکالتی  حوادث  و  سوانح  هنگام  در 
خانم باشد در ماموریتهای اورژانس از حضور تکنسین های خانم نیز 

استفاده خواهد شد.
وی عنوان کرد: با راه اندازی این پایگاه خدمات اورژانسی عمدتا ویژه 
بانوان که نیاز به ارائه برخی اقدامات ویژه خانم ها و مداخالت پزشکی 

از جانب این تیم باشد استفاده می شود.
فرشیدی بیان کرد: راه اندازی این پایگاه در گام نخست از بندرعباس 
آغاز شده و تجربه بندرعباس اگر تجربه موفقی بود به سایر شهرستانها 
در  بانوان  اورژانس  پایگاههای  اندازی  راه  و شاهد  منتقل خواهد شد 

سایر نقاط استان نیز خواهیم بود.
رونمایی از کتابخانه سیار شهرداری قشم

شهرداری قشم در آغاز هفته کتاب و کتابخوانی، از طرح کتابخانه سیار 
این شهر رونمایی کرد.

سید مسعود آل عبایی، شهردار قشم با اشاره به نقش کتاب در انتقال 
دانش اظهار کرد: کتاب، محصول تجربه های بشری و خالقیت های 
ذهنی و آموخته های دراز مدت انسان است و سهم کتاب در انتقال 

دانش ها گاهی به مراتب بیشتر و فراتر از دیگر ابزار آموزشی است.
فرهنگ کتابخوانی، تصریح کرد: هیچ  بر ضرورت  تاکید  با  عبایی  آل 
که  چرا  نیست؛  کتاب  از  تر  ارزش  با  و  سودمندتر  میراثی  و  ذخیره 
کتاب، مایه آرامش روحی انسان و همدمی است که اندوه را می زداید 
او حکمت های جان  به  از تنهایی در می آورد و  و مطالعه کننده را 
پرور می آموزد. این مقام مسئول با بیان فعالیت های شهرداری قشم 
در جهت رشد کتابخوانی، گفت: در هفته کتاب و کتابخوانی، به منظور 
تشویق شهروندان به این رفتار پسندیده، از کتابخانه سیار شهرداری 

قشم، رونمایی به عمل آمد.
وی در ادامه افزود: این کتابخانه با هدف در دسترس بودن کتاب برای 
اقشار جامعه فعالیت خود را آغاز نموده و به همین منظور در سطح 

شهر استقرار یافته است.
اعضا هیات رییسه کانون زنان بازرگان استان هرمزگان 

معرفی شدند
بعد از برگزاری عمومی  عادی به طور فوق العاده کانون زنان بازرگان 
عنوان  به  علوی  فرحناز  ترتیب  بدین  بندرعباس،   بازرگانی  اتاق  در 
نائب رییس، خانم   به عنوان  رئیس هیات مدیره، خانم سحر رستگار 

فائقه عسکری به عنوان خزانه دار، خانم ناصریان به عنوان منشی، و 
خانم ندا خمیسی به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند.

همچنین با نظر هیات مدیره منتخب خانم ژاله نیکرو به عنوان مشاور 
ارشد و اول کانون و سارا توکلی به عنوان مشاور دوم کانون انتخاب 

شدند.
بدرود با "مریم رحیمی" شهیده راه سالمت در شیراز

 پیکر مطهر شهیده راه سالمت مریم رحیمی پرستار از جان گذشته 
همکاران  آه  و  اشک  میان  در  امروز  شیراز  رجایی  شهید  بیمارستان 
دیوار  و  در   ، شد  تشییع  فارس  استان  درمان  و  بهداشت  کارکنان  و 
بیمارستان شهید رجایی شیراز سرشار از عطر ایثار و شهادت و جان 

فشانی یکی دیگر از فرزندان راستین این سرزمین بود.
را دوچندان  راه سالمت  این شهیده  از دست دادن  اندوه  و  آنچه غم 
می کند روحیه خستگی ناپذیر ، پشتکار و از خودگذشتگی این بانوی 
فداکار است که به رغم آنکه دوان بارداری را می گذراند اما حس مادر 
شدن نیز نتوانست روحیه فداکاری را در او کمرنگ سازد ، همه آنچه 
همکاران شهیده مریم رحیمی از او می گفتند معنای واقعی ایثار واز 

خودگذشتگی است.
وی با وجود بارداری همچنان مشغول به کار بود که پس از ابتال، ناچار 
به زایمان زودرس شد و دو روز پس از زایمان در گذشت فرزند وی 
نیز پس از چند روز دوری به مادر پیوست. روحش شاد و یادش گرامی

فرمانداری های استان هرمزگان  به پویش ایران مهربان 
پیوستند

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان گفت: پویش ایران 
مهربان همزمان با طرح" هر کارمند، حامی فرزند معنوی اجرا می شود 

و فرمانداری های سراسر استان به این پویش پیوستند.
"هر  طرح  اجرایی  ستاد  نشست  دومین  در  تذرجی  شیبانی  نازنین 
با  کنفرانس  ویدیو  صورت  به  که  معنوی   فرزند  حامی  یک  کارمند 
بیان   ، برگزار شد  استان  فرمانداران و شهرداران و بخشداران سراسر 
کرد : این طرح با هدف مشارکت کارکنان دستگاه های اجرایی برای 
حمایت مادی و معنوی از ایتام و محسنین نیازمند  اجرا و در نشست 
صورت  به  که  کشور  سراسر  استانداران  با  جمهور  رئیس  اول  معاون 
ویدئو کنفرانسی برگزار شد دبیرخانه این طرح در استانداری هرمزگان  

نیز تشکیل شده است .
مهربان   ایران  بر مشارکت مدیران در طرح  تاکید  با  استاندار  معاون   
استان  اقتصادی  های  بنگاه  و  کارکنان  مشارکت   با   : داشت  اظهار 
هرمزگان ، دیگر هیچ یتیمی بدون سرپرست و حامی وجود نخواهد 

داشت .
وی عنوان کرد: مشارکت هر کارمند در این طرح متناسب با توان و 
وسع فرد خواهد بود و قرار نیست در انتخاب طرح و حتی میزان رقم 

آن به صورت  دستوری و ابالغی عمل شود.
اینکه نشست هماهنگی طرح هر کارمند حامی  به  اشاره  با  شیبانی  
در  هفتگی  بصورت  اجتماعی  گذاری  فاصله  کامل  رعایت  با  معنوی 
نیازمندان تحت  تعداد  و  برگزار خواهد شد  استان    فرمانداری های 
پوشش قرار گرفته در دستگاه ها اعالم خواهد شد ، اضافه کرد : پویش 
جذب  هدف  جامعه  که  طوری   به   آغازشده  استان  در  مهربان  ایران 
حامیان صرفاً کارمندان نبوده و تمامی اقشار جامعه ازجمله بنگاه های 
اقتصادی، اصناف، بانک ها و شرکت ها را در برگرفته ونهایت بهره مندی 

از این ظرفیت ملی و عظیم به عمل می آید.
نشست  در  هرمزگان  استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
ویدیو کنفرانسی با فرمانداران ، شهردارن و بخشداران سراسر استان 
و  ایتام  فرزندان  نیازمندی  شناسنامه  امداد  کمیته  اینکه  یادآوری  با 
محسنین را در اختیار دارد، عنوان کرد: حامیان خیر در سراسر استان 
ایران مهربان می توانند به دفتر کمیته  به منظور پیوستن به پویش 

امداد یا سایت الکترونیکی ekram.emdad.ir مراجعه کنند.

اخبار بانوان
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تشریح برنامه های هفته کتاب و کتابخوانی در قشم

رئیس اداره ویژه کتابخانه های عمومی قشم ویژه برنامه های هفته کتاب 
و کتابخوانی در این شهرستان را تشریح کرد.

وی گفت: فعالیتهای هفته کتاب و کتابخوانی شهرستان قشم از جمله 
گرامیداشت روز کتاب و کتابخوانی است

از  رونمایی  قشم  شهرستان  عمومی  های  کتابخانه  ویژه  اداره  رئیس 
کتاب های ” دوستی االغ و شتر” در این هفته عنوان کرد.

برگزیدگان  از  تقدیر  هفته  این  طول  در  همچنین  داد:  ادامه  دریانورد 
کارگاه  برکزاری  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  با   ، رضوی  جشنواره 
از  پیامبر)ص(،تقدیر  درباره  گویی  قصه   ، درمانی  کتاب  مشاوره 
مناسبت  به  خوانی  شعر  ژئوپارک،  نویسی  داستان  مسابقه  برگزیدگان 
هفته کتاب و ….انجام خواهد شد. وی توجه افکار عمومی و جوامع 
از جمله مهمترین ویژگی های  را  به مقوله کتاب و کتابخوانی  محلی 
فرهنگی جزیره دانست و بیان کرد: هر قدر که توجه افکار عمومی به 
اصل موضوع مطالعه و کتاب و کتابخوانی جلب شود جامعه ما بیشتر در 
مسیر پیشرفت فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی قرار می گیرد. این مقام 
مسوول بیان داشت: نقد و بررسی کتاب با حضور مولفان و پیشکسوتان 
امکانات فضای مجازی در  از  انجمن های فرهنگی  اعضای  و  قلم  اهل 
ایام بیماری کرونا خواهد بود. دریانورد عنوان کرد: به مناسبت بیست 
و هشتمین دوره هفته کتاب و کتابخوانی ، بازدید از بازداشتگاه قشم 
به منظور ایجاد کتابخانه و انگیزه برای زندانیان و تشویق به کتابخانی 
در اوقات فراقت انجام شد. وی افزود: در این راستا بازدید مدیر عامل 
کتابخانه های سطح  از  اهدا کتاب  با  آزاد قشم همراه  سازمان منطقه 

جزیره قشم نیز انجام خواهد شد.
رئیس اداره ویژه کتابخانه های عمومی شهرستان قشم اهداء کتاب از 
با موضوعات مختلف به تمام کتابخانه های سطح  اداره نیز  این  طرف 
جزیره، مدارس و دیگر مکان های فرهنگی را از دیگر برنامه های اداره 

ویژه کتابخانه های عمومی شهرستان قشم برشمرد.
دریانورد با اشاره به ضرورت ایجاد زمینه ای برای خواندن بیشتر کتاب 
توسط تمام اقشار مختلف جامعه تصریح کرد: خروجی این مطالب باعث 

ارتقای سطح فرهنگ عمومی افراد جامعه است.
دستگیری خواستگار مأمور نما در بندرعباس

از  پس  استان  انتظامی  فرمانده  جعفری  غالمرضا  دوم  سرتیپ  سردار 
به  و  انتظامی  نیروی  لباس  با  اینکه شخصی  بر  مبنی  خبری  دریافت 
عنوان خواستگار به منزل یکی از شهروندان بندرعباس رفت وآمد دارد، 

پیگیری موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.
در بررسی های اولیه و برابر گفته های این خانواده عنوان شد این فرد 
از پرسنل نیروی انتظامی می باشد و چندین بار با لباس نظامی با درجه 

سروانی به منزلمان مراجعه کرده است.
با کار اطالعاتی و تحقیقات پلیسی   مأموران کالنتری ۱۷ بندرعباس 
دریافتند نامبرده جعل عنوان نموده و از پرسنل نیروی انتظامی نیست.

  پس از گرفتن دستور قضائی و هماهنگی با خانواده شاکی،  متهم با 
ترفندی به منزل شاکی دعوت و دستگیر شد. دربررسی وسایل همراه 

متهم لباس پلیس با درجه سروانی و مستنداتی از قبیل چندین عکس 
با لباس نظامی کشف و به همراه متهم به کالنتری منتقل شد  پس از 
بررسی سوابق متهم مشخص شدنامبرده سابقه هشت فقره سرقت به 
عنف و مسلحانه از قبیل سرقت خودرو زانتیا و تویوتا در شهرستان های 
رفسنجان ،کرمان و زرند و سرقت بی سیم و تابلوی ایست متعلق به 

شرکت فوالد  در پرونده داشته و متواری بوده است.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان با تأکید بر اینکه تحقیق از متهم جهت 
قرار  کشف سایر کالهبرداری ها و جرائم دیگر در دستور کار مأموران 
دارد، از شهروندان خواست در صورت مراجعه افراد تحت عنوان کارکنان 
... قبل از هر  دستگاه های خدمات رسان از قبیل مأموران انتظامی و 
گونه پاسخگویی نسبت به رویت و شناسایی آنان اقدام کرده و موارد 

مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.
خبر خوش برای زنان صیاد

 1۵ مجوز صید بانوان دریادل هنگام صادر می شود

 
شمار زیادی از زنان دریادل جزیره هنگام از دیرباز با دل زدن به دریا، 
نقش ارزنده خود را در اداره زندگی ایفا کرده اند، اینک صدور ۱۵ مجوز 

صید، خبری خوش برای شیرزنان این دیار محسوب می شود. 
یکی از تعاونی  های فعال شهرستان قشم به تعاونی صیادان در بزرگترین 
جزیره خلیج فارس در جزیره قشم مربوط می شود که شمار زیادی از 

مردان و زنان دریا دل در آن مشغول به کار هستند.
نداشتن  به  این حوزه کاری،  فعاالن  از  نگرانی های بخشی  از دل  یکی 
مجوز صید آنان مربوط می شود به طوری که نمی توانند از امتیازات این 
کار ارزشمند از جمله دریافت سوخت یارانه ای و دیگر تسهیالت دولتی 
به  سفر  در  امسال  آبان ماه  هشتم  هرمزگان  استاندار  نمایند.  استفاده 
جزیره هنگام از توابع شهرستان قشم، که کلنگ عملیات اجرایی ساخت 
مرکز سالمت این جزیره را به زمین زد، در حاشیه این مراسم در پاسخ 
به  را  صید  مجوز  قول صدور  هنگامی  بانوان  از  شماری  درخواست  به 
بانوان در این جزیره داد. از همان روز فرماندار شهرستان قشم موضوع 
از طریق  را  بانوان تالشگر در حوزه صید و صیادی  برای  صدور مجوز 
رایزنی با معاون صید استان هرمزگان دنبال کرد و خوشبختانه این خبر 
خوش در پیگیری و تحقق این امر مهم در دیدار بخشدار شهاب قشم با 
مدیرکل شیالت استان هرمزگان به طور رسمی اعالم شد که به زودی 

مجوز صید برای ۱۵ تن از بانوان جزیره هنگام صادر خواهد شد.
برای کسب اطالعات بیشتر در گفت وگو با عبداللطیف گورانی بخشدار 
اعالم  به صراحت  وی  و  را جویا شدیم  مسئله  قشم  شهاب شهرستان 
کرد: قول استاندار هرمزگان با صدور ۱۵ مجوز صید برای بانوان جزیره 

هنگام محقق خواهد شد.
توانمندسازی و ایجاد اشتغال پایدار برای بانوان جزیره هنگام

بخشدار شهاب شهرستان قشم گفت: صدور ۱۵ مجوز صید ویژه بانوان 
جزیره هنگام نقش مهمی در توانمند سازی و ایجاد اشتغال پایدار برای 

بانوان این جزیره به همراه خواهد داشت.
عبداللطیف گورانی، اظهار داشت: براساس آئین نامه جدید شیالت، هر 
مجوز صید برای دو نفر صادر می شود که به این ترتیب ۳۰ تن از بانوان 
جزیره هنگام با داشتن این مجوزها در حوزه صید فعالیت خواهند کرد.

وی ادامه داد: این مجوزها با اولویت بانوان سرپرست خانوار و کسانی 
است که دارای شناور صیادی هستند و به طور مستمر در حرفه صیادی 
فعالیت می کنند. به نظر می رسد در ماه های پایانی عمر دولت تدبیر و 
امید، نگاه ویژه ای به جزایر از جمله جزیره هنگام قشم شده است که 
ساخت مرکز سالمت و دو باب خانه پزشک به همراه صدور ۱۵ فقره 

مجوز صید برای بانوان این جزیره از جمله آنهاست.
بخش زیادی از فعاالن حوزه صید و صیادی در قشم که فاقد مجوز کار 
روزی  کسب  مشغول  حوزه،  این  تعاونی های  جمع  به  ورود  با  هستند 
قانونی  از مزایای  امکان استفاده  اما بدون داشتن مجوز  حالل هستند 

این فعالیت ارزشمند را ندارند.
با توجه به فعالیت شمار زیادی از مردم قشم در حوزه شیالت به ویژه 

میهن  از  بخش  این  در  دولت  نماینده  می رود  انتظار  صیادی،  و  صید 
اسالمی با توجه به نگاه مثبت استاندار هرمزگان، حرکت مثبت دیگری 
را برای صدور مجوز صید و صیادی تالشگران بدون مجوز این حوزه را 
دنبال کند تا به یاری حق همه این زحمتکشان با آسودگی خیال بیشتر 
در دل دریا به کسب و کار مشغول باشند. جزیره هنگام با حدود ۵۰۰ 
نفر جمعیت در بخش شهاب شهرستان قشم قرار دارد که شغل بیشتر 
مردم آن به حوزه شیالت و صید و صیادی و همچنین صنایع دستی و 
الناز محمدی، خبرنگاری که  گردشگری مربوط می شود. گفتنی است 
هنگام  جزیره ی  در  ماهیگیر  زنان  درباره ی  گزارش هایی  این   از  پیش 
زنان  تالش  سال ها  از  »پس  نوشته  توییترش  در  بود،  کرده  منتشر 
ماهیگیری  مجوز  زنان  »به  جمله ی  شنیدن  و  هنگام  جزیره  ماهیگیر 
شده  صادر  آن ها  برای  صید  مجوز   ۱۵ رسیده  خبر  حاال  نمی دهیم«، 

است.
در جزیره ی هنگام ۳۰ زن به صیادی مشغول هستند و تنها جزیره ی 

ایران که زنان اش بدون کمک مردان برای ماهیگیری به دریا می روند.
مدیرکل تعاون و کار هرمزگان: 

تولیدی تعاونی رشمون پتانسیل تبدیل شدن به اولین واحد 
صنعتی تولید پوشاک هرمزگان را دارد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: با توجه به توانمندی 
و پتانسیل مجموعه تولیدی شرکت تعاونی رشمون، این تعاونی ظرفیت 

تبدیل شدن به اولین واحد صنعتی تولید پوشاک استان را دارد.
بازدید  کارآفرینی در  از هفته جهانی  روز  اولین  ابراهیمی" در  "هادی 
از شرکت تعاونی رشمون افزود: رسته پوشاک یکی از رسته های مورد 
تاکید وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی است و این اداره کل از طریق 
تسهیالت کم بهره و هماهنگی برای اختصاص دادن مکان برای کسب 
و کار در این زمینه ، آمادگی همکاری با این مجموعه تولیدی را دارد. 

را  تعاونی رشمون ظرفیت رشد و گسترش  تولیدی  اظهار داشت:  وی 
این مجموعه می شود ظرفیت  از  با حمایتهایی که  امید است  و  دارد 
اشتغال و تولید خود را افزایش دهد. مدیر شرکت تعاونی "دریا رشمون" 
هرمزگان با اشاره به اینکه در این مجموعه ساالنه ۱۵ هزار دست لباس 
تولید می شود، گفت: با داشتن مکان بزرگ تر امکان تولید بیشتر از 

این مقدار نیز وجود دارد.
به  نفر مشغول  این مجموعه حدود ۴۰  در  افزود:  راد"  قاسمی  "میترا 
پس  باشد  داشته  خیاطی  زمینه  پیش  که  شخصی  هر  و  هستند  کار 
از آموزشهای کوتاه مدت کاربردی که در همین تولید انجام می شود، 
دوره  حاضر  حال  در  کرد:  اضافه  وی  شود.  کار  به  مشغول  تواند  می 
های کاربردی آموزش خیاطی و گلدوزی برای خط تولید لباس در این 
شرکت تعاونی انجام می شود و در تالش هستیم آموزش ها و تولیدات 

خود را گسترش دهیم.
قابل ذکر است که به مناسبت گرامیداشت اولین روز از هفته جهانی 
همراه  به  هرمزگان  اجتماعی  ورفاه  کار  تعاون،  مدیرکل  کارآفرینی، 
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان از مجموعه شرکت 
تعاونی "دریا رشمون" هرمزگان بازدید و در خصوص مسایل و مشکالت 

و خواسته های این شرکت تبادل نظر شد.
تصویب رشته کارشناسی پرستاری در دانشگاه آزاد قشم

شورای  تصویب  و  موافقت  از  قشم  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
با رشته پرستاری  گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
واحد قشم خبرداد.مهدی دسینه رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم، 
اظهار کرد: به دنبال پیگیری های انجام شده در ماه های اخیر و تأمین 
و تجهیز امکانات الزم برای راه اندازی رشته پرستاری در واحد قشم و 
آموزش پزشکی  و  بهداشت، درمان  وزارت  نمایندگان  بازدید  به  دنبال 
وزارتخانه  این  بازرسان  و  مسئوالن  رضایت  توانستیم  دانشکده  این  از 
را در خصوص راه اندازی رشته پرستاری جلب کرده و این رشته را در 
افزود: تصویب رشته پرستاری در  برسانیم. وی  به تصویب  واحد قشم 
مقطع کارشناسی این واحد عالوه بر بهره مندی از پتانسیل های موجود 
در واحد قشم منجر به تربیت و آموزش نیروهای متخصص در رشته 
پرستاری و حضور آنها در بدنه کادر درمان جزیره می شود که این امر 
و  قشم  جزیره  در  سالمت  و  درمانی  مجموعه  به  شایانی  کمک  قطعاً 

استان هرمزگان خواهد کرد.
به  توجه  با  کرد  امیدواری  ابراز  قشم  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رییس 
و  آینده  در  قشم  پزشکی  الملل  بین  دانشکده  در  موجود  ظرفیت های 
با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مرکزی 
علوم  با  مرتبط  رشته های  سایر  تصویب  شاهد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
پزشکی و پیراپزشکی در این واحد و همچنین احداث و راه اندازی »دی 

کلینیک پزشکی و مرکز جراحی«  در جزیره قشم باشیم.

اخبار بانوان



معلمی که فراتر از مدرسه، مشق نوع دوستی می کند
فاطمه درویشی معلم هرمزگانی است که دو زندانی جرائم غیر عمد را 
با هزینه سفر زیارتی خود و هزینه مخارج درگذشت برادر مرحومش، 

به آغوش پرمهر خانواده هایشان بازگرداند.
منصه  به  را  خود  معلمی  و  هدایتگری  وظیفه  باشد،  که  هرجا  معلم 
ظهور می رساند و مشق عشق و ایثار و نوع دوستی می کند. نمونه 
های فداکاری معلمین هرمزگانی فراوان است به مانند خانم نجفی آن 
معلمی که در ایام مرگ فرزند خود، درس خود را استمرار می بخشد 
تا خانم  انجام مسئولیتش نمی شود  از عدم  و داغ بزرگ فرزند مانع 
درویشی که با نگاه زیبا و نوع دوستی خود، گرمی و رونق دوباره ای 
را به دو خانواده هرمزگانی بازگرداند. این معلم نیکوکار سال گذشته 
پنجاه میلیون ریال نذر سفر کربال خود را به آزادی یک زندانی غیر 
عمد اختصاص داده بود و در سال جاری نیز برای شادی روح برادرش 
از داشتنش  قلبی در سن ۳۰ سالگی  نارسایی  به علت  تازگی  به  که 
محروم شده اند، احسان خویش را به مبلغ پنجاه میلیون ریال برای 
تسلی خاطر و آرامش روح عزیز تازه سفر کرده برای آزادی یک زندانی 
جرائم غیر عمد هدیه می نماید تا با نشاندن گل لبخند بر لبان غم زده 
یک زندانی و خانواده اش، روح برادرش هم از این اقدام خداپسندانه و 
معنوی خوشحال شود و بهشت برین جایگاه ابدیش باشد. وی که اسرار 
را خود  این کار  استارت  نام خود داشت، می گوید:  ماندن  بر مخفی 
برادر مرحومم در سال گذشته در خانواده زده بود و با صحبت هائی که 
در محافل خانوادگی انجام می داد ما را برای این کار ترغیب می کرد.

آن  خود  چون  نیز  برادرم  ناگهانی  مرگ  از  بعد  کرد:  اضافه  درویشی 
مرحوم نیز عالقه فراوانی به این کار خبرخواهانه داشت تصمیم گرفتیم 
تا برای شادی روح آن مرحوم، اقدام به آزادی افراد جرائم غیر عمد 
با هر جایگاه و مقامی می  افزود: هر فرد  این معلم هرمزگانی  کنیم. 
تواند راه های بیشمار نوع دوستی و عشق را در پیش گیرند و باقیات 
و صالحاتی را برای خود فراهم آورد و لبخند دلنشین و زیبایی که از 
اعماق وجود افراد درد و رنج کشیده زده می شود را حس کنند که 

زندگی تو را زیبا تر می سازد و به آن رونق دوچندان می بخشند.
ثبت نام ۳ هزار و ۷۰۰ نوآموز هرمزگانی درطرح رایگان 

آموزش مجازی

ابتدای  از  گفت:  هرمزگان  وپرورش  آموزش  ابتدایی  آموزش  معاون 
مهرماه جاری تاکنون سه هزارو ۷۰۰ نوآموز این استان درطرح رایگان 
اللهی  بیت  ایرج  کرده اند.  نام  ثبت  دبستانی ها  پیش  مجازی  آموزش 
عصر با اعالم این خبر به رسانه ها افزود: جدای از سه هزار و ۷۰۰ نفر، 
تاکنون نزدیک به ۱۷ هزار نوآموز پیش دبستانی هرمزگان در مدارس 
جذب  استان  سراسر  جمعیت  کم  چندپایه  کالس های  و  غیردولتی 
شده اند و مراحل یادگیری و آموزش آن ها درحال انجام است. وی با 
سایت  در  دبستانی  پیش  نوآموزان  رایگان  نام  ثبت  اینکه  به  اشاره 
دارد،  ادامه  همچنان   Https://rahbaran.medu.ir/pish
اظهارداشت: هم اکنون جمع ثبت نامی پیش دبستانی ها در هرمزگان 
ابتدایی  به بیش از ۲۰ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است. معاون آموزش 
هرمزگان اظهارداشت: طبق تعهد آموزش وپرورش استان با وزارت، در 
سال تحصیلی جاری باید بیش از ۳۰ هزار نوآموز پیش دبستانی در این 
منظور  به  داد:  ادامه  اللهی  بیت  شوند.  آموزشی  مراکز  جذب  استان 
پیش  دوره  نوآموزان  پرورش  و  آموزش  برنامه های  تکمیل  و  استمرار 
دبستانی و استفاده بهینه از ظرفیت شبکه آموزش دانش آموزی)شاد( 
و مدرسه تلویزیونی ایران، طرح رایگان ثبت نام پیش دبستانی های از 
مهرماه امسال درحال اجرا است. وی بیان داشت: مشخصات نوآموزان 
در هر منطقه با یک کد که از طرف وزارت آموزش و پرورش تعریف 
شده، ثبت و آموزش آن ها به صورت غیرحضوری و از طریق شبکه شاد 
ابتدایی  آموزش  معاون  می شود.  انجام  ایران  تلویزیون  مدرسه  و 
هرمزگان اظهارداشت: برای نوآموزان بدون دسترسی به شبکه شاد یا 
تلویزیون نیز، متناسب با منابع و امکانات استان و منطقه و نیز استفاده 
از ظرفیت و مشارکت رسانه، بسته های یادگیری تولید و توزیع می شود.

برگزاری نخستین جشنواره داستان نویسی محیط زیست 
کودک و نوجوان هرمزگان

رییس اداره آموزش و پژوهش محیط زیست هرمزگان گفت: نخستین 
استان  این  نوجوان  و  کودک  زیست  محیط  داستان نویسی  جشنواره 
جشنواره  این  گفت:  عابدینی  مطهره  می شود.  برگزار  امسال  دی ماه 
مجازی  فضای  بستر  در  زیست«  محیط  و  من  عنوان»قصه های  با 
انجام می شود. وی ادامه داد: این جشنواره در راستای توسعه ادبیات 
زمینه  در  زیست  محیط  سواد  گسترش  منظور  به  نوجوان  و  کودک 
رییس  شد.  خواهد  برگزار  ونوجوان  کودک  گروه  در  داستان نویسی 
اداره آموزش و پژوهش محیط زیست هرمزگان ضمن دعوت از تمام 
این  برای شرکت در  به داستان نویسی  نوجوانان عالقه مند  و  کودکان 
مجله  کتاب،  هیچ  در  قبال  نباید  ارسالی  داستان های  افزود:  جشنواره 
تمامی  به  اینکه  بیان  با  عابدینی  باشد.  منتشر شده  یا جشنواره ای  و 
شرکت کنندگان در این جشنواره گواهی شرکت در نخستین جشنواره 
آخرین  می شود،  اهدا  نوجوان  و  کودک  زیست  محیط  داستان نویسی 
مهلت ارسال آثار را ۳۰ آذرماه و زمان تقدیر از برترین های جشنواره 
به  اعالم کرد. وی خاطرنشان کرد: عالقه مندان  امسال  را ۲۹ دی ماه 
الکترونیکی  آدرس  به  را  خود  آثار  جشنواره  از  دوره  این  در  شرکت 

amoozeshoffice@gmail.com ارسال کنند.
فراخوان نخستین جشنواره کتاب من در هرمزگان

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان از اعالم فراخوان نخستین 
جشنواره کتاب من هرمزگان در هفته کتاب و کتابخوانی خبر داد.

 رضا کمالی زرکانی در این خصوص گفت : این فراخوان با همکاری 
و  کودکان  همه  و  است  شده  منتشر  نوجوان  و  کودک  کتاب  باشگاه 
روند  افزود:  وی  کنند.  شرکت  جشنواره  این  در  توانند  می  نوجوانان 
باید  کننده  شرکت  دو  هر  که  است  صورتی  به  جشنواره  در  شرکت 
کتاب خود را نوشته و پس از تصویر سازی و جلد کردن آنرا به اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان ارسال نماید. مدیر کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی عنوان کرد : آخرین مهلت ارسال آثار ۱۵ آذر می باشد 
و پس از داوری نتایج در ۲۰ آذر ماه اعالم و از برگزیدگان تقدیر به 

عمل می آید. 
رخ داد فرهنگی در هفته کتاب؛ رونمایی از کتاب دختر روشندل با 

حضور فرماندار قشم
به  گفت:  قشم  شهرستان  عمومی  های  کتابخانه  ویژه  اداره  رئیس 
های  انجمن  رئیس  و  فرماندار  کتابخوانی،  و  کتاب  هفته  مناسبت 

کتابخانه ها شهرستان، کتاب دانش آموز روشندل رونمایی شد.
امینه دریانورد افزود: آئین رونمایی از کتاب اسنا سرودی روز سه شنبه 
در محل کتابخانه اندیشه با حضور دکتر نصری، معاون برنامه برنامه 

ریزی فرمانداری و رئیس اداره بهزیستی انجام شد.
شد:  یادآور  قشم  شهرستان  عمومی  های  کتابخانه  ویژه  اداره  رئیس 
برگزیدگان جشنواره ملی رضوی  از  تجلیل  و  رونمایی کتاب  چندین 
رعایت  راستای  در  که  بود  شده  گرفته  نظر  در  کتاب  هفته  برای 
دستورالعمل های ستاد مقابله با کرونا بصورت مجازی برگزار  و  برای 
با  ایشان  کتاب  از  رونمایی  نوجوان،  روشندل  تالش  به  گذاشتن  ارج 

حضور فرماندار انجام شد.
رئیس اداره کار سیریک:

پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ای به صندوق خرد زنان روستایی 
در سیریک /صندوق ها زمینه اجتماعی و اقتصادی جامعه روستایی 

را ارتقا می دهند.
گفت:  سیریک  شهرستان  اجتماعی  رفاه  و  ،کار  تعاون  اداره  رئیس 
آفرینی وزنان; کافه  با عنوان کار  از هفته کارآفرینی  در سومین روز 
کارآفرینی با موضوع توانمند سازی جوامع زنان روستایی در روستای 
خرگوشی برگزار شد. حنیفه موسی محمدی رئیس اداره تعاون کار و 
آذینی سیریک  با خبرنگار  اجتماعی شهرستان سیریکدر گفتگو  رفاه 
 ۱۰۰ مبلغ  خرگوشی  روستای  وکارآفرین  فعال  بانوان  برای  افزود*: 
صندوق  توسط  روستایی  زنان  خرد  صندوق  قالب  در  تومان  میلیون 

کار آفرینی امید پرداخت شد. وی اظهار کرد: این بازدید جهت توسعه 
حمایتی و انگیزشی فعالیت های بانوان روستاها انجام گردید . محمدی 
کارکردهای  دارای  روستایی  زنان  خرد  های  صندوق  کرد:  تصریح 
اجتماعی و اقتصادی هستند و در قالب این طرح، زنان روستایی عضو 
صندوق با اندوختن سرمایه های اندک خود و نیز تزریق کمک های 
فعالیت  و  نمایند  می  دریافت  وام  سرمایه،  افزایش  منظور  به  دولتی 
انجام می دهند. رئیس  اقتصادی و اجتماعی بصورت مشارکتی  های 
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان سیریک اضافه کرد: در این 
صندوق ها ضمانت به صورت زنجیره ای بین اعضا صورت می پذیرد 
و این تسهیالت به منظورانجام فعالیت های کشاورزی و تولیدی و با 
اولویت فعالیت های گروهی پرداخت می شود. این مسئول خاطرنشان 
کرد: روستای خرگوشی با جمعیت حدود هزار نفری دارای دو صندوق 
خرد زنان روستایی است که در بخش های اقتصادی فعالیت می کنند. 
محمدی یادآور شد: همایش کارآفرینی با حضور مهندس جاللی رئیس 
صندوق کارآفرینی امید وخانم کلثوم رئیسی مشاور فرماندار و مسول 
اداره تعاون.  بازرس کار  بانوان شهرستان سیریک وخانم رئیسی  امور 

کار و رفاه اجتماعی شهرستان برگزار شد.
دانش آموز هرمزگانی برنده نشان برنز چهارمین المپیاد 

کشوری فیلم سازان شد
یلدا  گفت:  هرمزگان  پرورش  و  آموزش  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
جعفری دانش آموز هنرجوی این استان نشان برنز چهارمین المپیاد 
کشوری فیلم سازان را به خود اختصاص داد. احمد مهرانی با اعالم این 
خبر افزود: این دانش آموز هنرمند هرمزگانی از کانون غدیر بندرعباس 
از  پس  که  یابد  پیدا  راه  پایانی  مرحله  به  »ایده«  بخش  در  توانست 
اعالم نظر داوران موفق به دریافت این نشان شد. وی بیان داشت: این 
هنرمند نوجوان که در قصه نویسی نیز تبحر دارد، موفق شده تاکنون 
۲ کتاب نیز به نام »جهله به لو« و »روزی که شکسپیر به رودان آمد« 
دوران  این  در  اظهارداشت:  فرهنگی  مسوول  این  برساند.  چاپ  به  را 
با  هستیم،  روبرو  زیادی  چالش های  با  فرهنگ  حوزه  در  که  حساس 
انتخاب موضوعات مهمی مانند محیط زیست، آموزش، مسائل تربیتی 
وغیره می توان کمک شایانی به ارتقای فرهنگ جامعه و حتی تغییر 
رویکردی در سطح جهانی انجام داد. مهرانی در ادامه از فعالیت های 
ارزشمند کانون غدیر بندرعباس قدردانی کرد و ایجاد انگیزه در دانش 
و  مهم  بسیار  را  ادبی  و  کارهای هنری  به  و عالقمند  آموزان مستعد 

تاثیرگذار دانست.
اکرمی، عضو جامعه روحانیت درباره کاندیداتوری زنان در 

انتخابات ریاست جمهوری: 
قانون اساسی تصریح کرده که زنان در این میدان خیلی زمینه 

ندارند / زنان در این بخش استراحت کنند و راحت زندگی 
کنند؛ بهتر است بروند به بخش آموزش و پرورش و پزشکی

انتخابات  در  زن  نامزدهای  حضور  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  اکرمی 
ریاست جمهوری، گفت: قانون اساسی در چهار دهه اخیر تصریح کرده 
است که »زنان در این میدان خیلی زمینه ندارند. تمنا می کنیم زنان 
در بخش آموزش و پرورش، آموزش عالی و پزشکی بروند چون میدان 
برای زنان بیشتر است و خیلی برای این موضوع وقت نگذارند چون 
را  زن  داوطلبان  باالخره  است  داده  نشان  هم  نگهبان  شورای  تجربه 
زنان  نامزدی  درباره  کشور  مبارز  روحانیت  جامعه  عضو  نمی پذیرد.« 
در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: زنان در بخش آموزش و پرورش، 
آموزش عالی و پزشکی که زمینه بیشتری دارد فعالیت کنند و خیلی 
نشان  نظارتی  نهادهای  تجربه  چون  نگذارند  وقت  موضوع  این  برای 

می دهد که داوطلبان زن را نمی پذیرند.
ثبت رکورد جدید در فری دایوینگ بانوان ایران 

 
با ثبت رکورد جدید در عمق ۳۱ متر در ورزش فری  مریم سدیدی 

دایوینگ بانوان ایران افتخار آفرید. 
مریم سدیدی یکی از معدود بانوانی است که توانسته وارد دنیای زیر 
آب شود و گواهینامه مدرسی یک غواصی آزاد یا فری دایوینگ بگیرد. 
آوای دریا موفقیت این بانوی خوش آتیه هرمزگانی را تبریک می گوید. 

بانوان اخبار 
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عدس یکی از مواد غذایی است که سرشار از پروتئین 
به  به همین دلیل  و آهن است و هضم آن آسان است 
بیماری های  بروز  از  و  بدن کمک می کند  بهتر  عملکرد 
عفونی جلوگیری می کند. خوردن عدس یکی از بهترین 
خوردن  و  است  چربی  کم  پروتئین  جذب  برای  راه ها 
روزانه آن قوای جسمانی افراد را تقویت می کند و بهبود 
در  شما  برای  را  عدس  سوپ  تهیه  طرز  ما  می بخشد. 
خواص  از  این سوپ  خوردن  و  پختن  با  تا  گرفتیم  نظر 

بی نظیر عدس بیشتر بهره ببرید.
مواد الزم 

روغن مایع دو قاشق غذاخوری
رب گوجه  فرنگی دو قاشق غذاخوری 

آب گوشت یا مرغ دو لیتر
عدس یک لیوان

پیاز درشت سه عدد
سیب زمینی متوسط یک عدد

نمک و فلفل به مقدار الزم
نعناع خشک برای تزیین 

آبلیموبه مقدار الزم
طرز تهیه 

را  شده  خرد  پیازهای  و  بریزید  قابلمه  داخل  را  روغن 
کامال  پیازها  تا  دهید  تفت  کمی  و  بریزید  روغن  درون 

نرم شوند.
سیب زمینی هایتان را خرد کنید و آن ها را به پیازهای 
فلفل  و  نمک  آن  روی  و  کنید  اضافه  شده  داده  تفت 

بپاشید.
سیب  مخلوط  به  را  مرغ  یا  گوشت  آب  بعد  مرحله  در 

بجوشد.  تا  دهید  اجازه  و  کنید  اضافه  پیاز  و  زمینی 
سپس عدس را به موادتان اضافه کنید و به آن ها فرصت 

دهید تا کامال جا بیفتند.
شب  از  را  آن ها  شود  گرفته  عدس ها  نفخ  اینکه  برای 
قبل در آب بخیسانید و چندین مرتبه آب آن را عوض 

کنید.
بعد از اینکه سوپ شما قوام کافی را پیدا کرد رب گوجه 
تا رنگ رب  اجازه دهید  و  کنید  اضافه  به آن  را  فرنگی 

کامال به خورد سوپ رود و قرمز شود.
بعد از این مرحله سوپ شما آماده است و می توانید آن 
را  انتقال دهید و روی آن  را به ظرف سرو مورد نظرتان 
با نعناع خشک تزیین کنید و در صورت تمایل هنگام 
میل کردن این سوپ به آن آبلیمو اضافه کنید تا طعم 

جذاب تری داشته باشد و از طعم آن لذت ببرید.

با سرآشپز= سوپ عدس

گفتگو
معلم وقصه گوی مینابی: کتاب بخوانید تا شاد و 

سرزنده باشید
تاثیر  به  اشاره  با  مینابی  قصه گوی  مربی  و  معلم 
خواندن  کتاب  گفت:  روح  سالمت  در  کتابخوانی 
یکی از راه های اصلی برای پیشگیری از افسردگی 
ادبیات  معلم  و  مربی  یک  عنوان  به  من  و  است 
همیشه به شاگردانم توصیه می کنم کتاب بخوانند 

تا شاد و سرزنده باشند.
باشگاه های کتاب خوانی در  یاسمن عباسی وجود 
روستاها را ضروری دانست و اضافه کرد: کودکان 
در باشگاه های کتاب خوانی عالوه بر مطالعه کتاب 
و آشنایی با دنیای دانستنی ها و اجرای مسابقات 
گفت وگو  وارد  مختلف،  بخش های  در  قصه گویی 
درجامعه  آن  اجتماعی  ارتباط  زمینه  و  می شوند 

ارتقا می یابد.
این معلم و مربی قصه گوی مینابی وجود باشگاه های 
کتاب خوانی در روستاها را ضروری دانست و اضافه 
عالوه  کتاب خوانی  باشگاه های  در  کودکان  کرد: 
با دنیای دانستنی ها و  بر مطالعه کتاب و آشنایی 
اجرای مسابقات قصه گویی در بخش های مختلف، 
اجتماعی  ارتباط  زمینه  و  وارد گفت وگو می شوند 

آن درجامعه ارتقا می یابد.
و  کودکان  کرد:  اضافه  قصه گویی  مربی  این   
در  می خوانند  را  جدیدی  کتاب  وقتی  نوجوانان 
آن ها  روی  به  جدیدی  دنیای  و  ثبت  آن ها  ذهن 
که  می کنند  تصور  فرد  حالت  این  در  می شود  باز 
دنیایشان یک قدم به جلو رفته و باعث می شود که 

اعتمادبه نفس آن ها افزایش پیدا کند.
عباسی که از ابتدای شروع بکار باشگاه کتابخوانی 
از  را  روستا  کودکان  نیاز  مورد  کتاب های  خود 
دادن  امانت  با  و  تامین  خودش  شخصی  کتابخانه 
روستای  نوجوانان  و  کودکان  به  کتاب هایش 
کتابخوانی  به  آنان  عالقه  افزایش  باعث  دومشهر 
شده، هفته کتاب و کتابخوانی را نیز فرصتی مهم 

برای خانواده های کتابخوان دانست.
میناب  دمشهر  روستای  در  کتابخوان  مروج  این 
افزود: در این هفته نیز اعضای باشگاه کتابخوانی 
کلودنگ کتاب ۵۰۰ جلد کتاب در دو بخش کودک 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  از  نوجوان  و 
نوجوانان استان هدیه گرفتند و این بهترین هدیه 

در هفته کتاب و کتابخوانی بود.
و  شعرخوانی  فعالیت های  ابرازداشت:  عباسی 
سال  طول  در  هم  نوجوانان  و  کودکان  قصه گویی 
جشنواره  چندین  در  تاکنون  و  یافته  افزایش 
قصه گویی استانی و حتی کشوری صاحب مقام های 

برتر شده اند.
باشگاه  اعضای  کرد:  عنوان  باره  دراین  وی 
جشنواره  درنخستین  کتاب  ُکلوَدنِگ  کتابخوانی 
ملی قصه گویی روستاییان و عشایر موفق با کسب 
سوم  رتبه  عباسی(،  کشوری)یاسمن  دوم  رتبه 
کشوری توسط حورا کریمی و کسب رتبه چهارم 

کشوری توسط آسیه صادقی شد.
ُکلوَدنِگ کتاب، فرصتی مجازی برای کتاب خوان ها

"ُکلوَدنِگ کتاب" نام باشگاه کتاب خوانی کودکان 
روستای  در  میناب  دومشهر  روستای  نوجوانان  و 
ناخوش  روزهای  این  در  و  تاسیس شده  دومشهر 
اوج آمار کرونا، فرصتی را برای نوجوانان و جوانان 

کتاب خوان در فضای مجازی ایجاد کرده است.
محل  و  ندارد  خاصی  مکان  و  جا  کتاب  ُکلوَدنگ 
نوجوانان  دورهمی های  و  نشست ها  تشکیل 
کتابخوان بیشتر در دل طبیعت و باغ های اطراف 
روستا یا حیاط حسینیه و مدرسه ابتدایی روستای 

دومشهر است.
ُکلوَدنِگ  کتاب خوانی  باشگاه  پایه گذار  و  موسس 
کتاب خوانی  باشگاه  این  گفت:  این باره  در  کتاب 
فعالیت  رسمی  صورت  به  که  تاکنون   93 سال  از 
می کند و قبل از آن به مدت پنج سال داوطلبانه 
نوجوانان  و  کودکان  مطالعه  سطح  پیشرفت  برای 

روستا آن ها را با کتاب ها و قصه ها آشنا 
ادامه  همچنان  فعالیت ها  این  و  کردم 

دارد.
ابتدا  در  داشت:  بیان  عباسی  یاسمن 
پنج عضو داشت و درحال حاضر حدود 
کودکان  استقبال  با  و  دارد  عضو   ۲۰۰
حتی  و  دومشهر  روستای  نوجوانان  و 

شهرستان میناب قرار گرفته است.
به  را  باشگاهش  فعالیت  تمام  که  وی 
انجام  خداپسندانه  و  رایگان  صورت 
تهیه  برای  گاهی  گفت:  می دهد، 
کتاب های جدید و به روز برای کودکان 
از حمایت های خیرین استفاده می کنم.
ُکلوَدنِگ  کتاب خوانی  باشگاه  موسس 
کتاب خوان  نوجوانان  فعالیت های  از 
باشگاه کتاب خوانی خود به قصه گویی، 
شعرخوانی،  شاهنامه خوانی،  نقالی، 
و  خالق  نوشتن  داستان نویسی، 
از دستاوردهای  اشاره کرد. عباسی  َشرِوندخوانی 
روستای  در  کتاب  کلودنگ  کتابخوانی  باشگاه 
دومشهر، رشد سطح مطالعه و کتابخوانی کودکان 
و نوجوانان روستا و افزایش میل به ادامه تحصیل 
و ریشه کن شدن ترک تحصیل دختران و پسران 

روستاست. 
کتابخوانی  باشگاه  موسس  عباسی،  یاسمن 
کلودنگ کتاب، از اعضای قدیمی انجمن اهل قلم 
انجمن کتابخانه های شهرستان میناب، شاعر و  و 
از  را  قصه گویی  کودکی  از  و  است  داستان نویس 

والدینش آموخته است.
پدر و مادر یاسمن عباسی از قصه گویان و شروند 
خوانان قدیمی روستای دومشهر هستند و آسیه 
چندین  صاحب  عباسی  یاسمن  مادر  صادقی 
جشنواره  به  یافته  راه  و  منطقه ای  کشوری،  رتبه 

بین المللی قصه گویی تهران است./ ایرنا


