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به گزارش خبرنگار گوره جامعه خبرگزاری میزان، ســمور َسنگی )نام 
علمی: Martes foina( یکی از انواع ســمور است. این جانور دارای 
قدی کوچک و پا های کوتاه و انگشت رو است و بدنش باریک و کشیده 
و پوستش نرم است. زیســتگاه این حیوان از مغولستان و چین در آسیا 
تا غربی ترین نقاط اروپا امتداد دارد. این حیوان به جهت لکه ســفید زیر 
ســینه اش به سمور سینه سفید و به جهت عالقه به زندگی در جنگل های 

راش و ممرز به سمور راش نیز معروف است.
سمور سنگی از نظر مشخصات فیزیکی شباهت زیادی به سمور جنگلی 
دارد، اما اندازه آن کوچکتر است و زیستگاهش نیز کمی متفاوت است. 
بخش سفیدرنگ نوک دار روی گلوی آن ها مهم ترین ویژگی برای تشخیص 
این حیوان از ســمور جنگلی است. همچنین دم سمور سنگی کوچکتر، 
ســرش باریکتر و الغرتر است و گوش هایی کوتاهتر و مدورتر با فاصله 
بیشتر دارد. نوک دماغ سمور سنگی هم رنگ بنفش یا خاکستری دارد، اما 
نوک دماغ سمور جنگلی سیاه است. ضمن اینکه سمور جنگلی فقط در 
جنگل هایی با پوشش درختی خوب زندگی می کند، اما سمور سنگی در 

انواع متنوع تری از زیستگاه های جنگلی و دشتی زندگی می کند.

سمور سنگی در کشور بسیار کمیاب است
سمور های ســنگی در کشور بســیاری کمیاب هســتند و در مناطق 
حفاظت شده معدودی از جمله منطقه شکار ممنوع شمس آباد چهارمحال و 
بختیاری، پارک ملی گلستان، پارک ملی تندوره در شمال خراسان، پارک 
ملی کیاسر در جنوب ساری زندگی می کنند. در مرداد ماه سال 1397 از 
طرف اعضای انجمن زمین و زندگی اعالم شــد، سمور سنگی در منطقه 
شکار ممنوع کوه هوا )هما( بخش عالمرودشت المرد به وسیله دوربین های 
تله ای و دید درشب کار گذاشته شده در کنار یکی از آبشخور ها مشاهده 

شده است.
سمور سنگی هم مثل ســمور های دیگر برای خز لطیف و نرمش شکار 
می شود و حتی در مزارع پرورش سمور نگهداری می شود، اما خز آن به 
مرغوبیت خز سمور جنگلی و سمور سیبری نیست، چون خشن تر است 
و ضخامت کمتری دارد. همین موجب شده تا آن ها کمتر شکار انسان ها 

شوند.
سمور سنگی بیشتر در شب و غروب و سحر به ویژه در شب های مهتابی 
فعال اســت و در مقایسه با سمور جنگلی و سمور سیبری بسیار بیشتر از 

گیاهان تغذیه می کند. گیالس، ســیب، گالبی، آلو، انگور، سیب زمینی، 
تمشک و زبان گنجشــک کوهی از غذا های گیاهی این سمور ها هستند. 
جوندگانی همچون مــوش و موش های صحرایی از طعمه های اصلی او 
هســتند و از پرندگان بیشتر به سراغ پرندگان کوچک در اندازه گنجشک 
می رود. به ندرت ممکن اســت به ماکیان اهلی حمله کنند، اما بعضی از 

آن ها ممکن است در این کار مهارت پیدا کرده باشند.
فصل جفتگیری آن ها مثل ســمور جنگلی در اواخر بهار و اول تابستان 
است. طول دوره بارداری در حیات وحش 8 ماه است و 3 تا 7 بچه سمور 
در فروردین به دنیا می آیند. بچه ســمور ها نابینا متولد می شوند و در یک 
ماهگی تازه چشــم باز می کنند و دوره شیرخوارگی آن ها تنها یک و نیم 
ماه است. جثه آن ها در ابتدای تابستان به اندازه سمور های بزرگ می شود.

 در مناطقی که سمور سنگی و سمور جنگلی زیستگاه مشترک دارند برای 
اجتناب از رقابت با یکدیگر هر کدام به ســراغ نوعی از شکار می روند. 
ســمور جنگلی بیشــتر از پرندگان و جوندگان و سمور سنگی بیشتر از 
میوه ها و حشرات تغذیه می کند. البته یک مورد دیده شده که یک سمور 
جنگلی یک بچه سمور سنگی را کشته است. موارد نادری نیز دیده شده 

که سمور ســنگی قاقم دورنگ اروپایی را شکار کرده است و یک مورد 
هم در آلمان گزارش شده که سمور سنگی یک گربه اهلی را کشته است. 
سمور های سنگی بالغ ممکن است شکار روباه قرمز یا وشق )سیاه گوش 
جنگلی( شوند و بچه سمور ها نیز در مقابل پرندگان شکاری و گربه جنگلی 

آسیب پذیر هستند.

4 گوناگون

دانستنی ها

برگزاری اولین جلسه 
ستاد پیشگیری و رسیدگی 
به تخلفات انتخاباتی در 

شهرستان مهر
 دادستان عمومی  و انقالب شهرستان مهر و دبیر این ستاد 
در تشریح این جلسه گفت: بنابر دستورالعمل صادره و با 
توجه به نزدیکی تاریخ انتخابات، این ستاد می بایست 
هر ده روز یکبار تشکیل و اقدامات کاندیداهای محترم، 
مســئولین مربوطه، اعضای هیئات اجرایی و بازرسی 
و ســایر افراد مرتبط مورد رصد قرار گیرد و همچنین 
سیاست گذاری الزم در راستای کاهش و حذف تخلفات 

انتخاباتی تدوین و اجرایی گردد.
سید محمد باقر حقایقی با برشمردن مصوبات این جلسه 

، گفت: اهم مصوبات این جلسه عبارت بودند از:
1. تاکید بر حضور حداکثری و پرهیز از هر گونه تنش

2. برگزاری جلسه با کاندیداهای تایید صالحیت شده در 
راستای تذکرات قانونی

3. برگزاری جلسه با اعضای هیئت اجرایی شهرستان و 
بخش های تابعه

4. تذکــر الزم به کلیه مدیران ادارات ، نهادها  و ارگان 
های شهرستان در راســتای عدم مداخله یک سویه و 

جانبدارانه در جریان انتخابات
5. توجیه ســخنرانان انتخاباتی از حیث بیان عناوین 

مجرمانه از جمله افترا، توهین، نشر اکاذیب و ...
 6. تشکیل کمیته رسیدگی به فضای مجازی با محوریت 

انتخابات توسط نیروی انتظامی و اطالعات سپاه
گفتنی است اولین جلســه ستاد پیشگیری و رسیدگی 
به تخلفات انتخاباتی شهرستان مهر به ریاست حشمت 
رستمی رئیس دادگســتری مهر و با حضور دادستان و 
آقایان سید محمد موســوی )فرماندار( ، حسین گیاهی 
)رئیس هیئت نظارت( ، غالمرضا فرمانی )فرمانده منطقه 
انتظامی( ، عباس رضایی )فرمانده ناحیه مقاومت بسیج( 
، محمدیان )رئیس اداره اطالعات شهرستان های مهر و 
المرد( ، حیدر فیروز )مســئول اطالعات سپاه( و فرزاد 

سهام پور )رئیس پلیس اطالعات( برگزار شد.

تجهیزات آتش نشاني و 
هدایت زمیني فرودگاه المرد 

ارتقا مي یابد
مدیرکل آتش نشاني و هدایت زمیني هواپیما در بازدید از واحد 
ایمني و آتش نشــاني فرودگاه المرد از کارهاي انجام شده و 

تجهیزات موجود ابراز رضایت کرد.
 به گزارش روابط عمومی فرودگاه المرد، پرویز میری، مدیر 
فرودگاه عنوان کرد: روز گذشته )24 دی( حمید حاجی بیگی، 
مدیرکل آتش نشانی و هدایت زمینی هواپیما از واحد ایمنی و 
آتش نشانی و نیز تجهیزات موجود در این بخش بازدید کرد و از 
نزدیک در جریان اقدامات انجام شده در بهسازی ایستگاه ایمنی و 

وضعیت انبار، اتاق ورزش و اتاق دیده بانی قرار گرفت.
میری افزود: مدیرکل آتش نشانی و هدایت زمینی هواپیما در 
این بازدید ضمن ابراز خرسندی از فعالیت های انجام شده و 
تجهیزات موجود در واحد ایمنی و آتش نشانی فرودگاه المرد با 
اشاره به ظرفیت این فرودگاه در افزایش پروازها و رسیدن به کت 
6 برای ارسال خودروهای کفساز و مارشالر مورد نیاز 

قول مساعد داد.

آگهی ثبتی 
سـهامی  شـرکت  کنـدر  بشـول  آریـن  شـرکت  تغییـرات  آگهـی 
بـه  ملـی 10860456466  و شناسـه  ثبـت 717  بـه شـماره  خـاص 
اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ 
1398/10/09تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : - اعضـاء هیئـت مدیـره 
بـه قـرار ذیـل انتخـاب گردیدنـد: آقـای افشـین امینـی به شـماره ملی 
3732065758 و آقای محمد بشـول به شـماره ملـی 5159282424 
و آقـای مختـار بشـول بـه شـماره ملـی 5159282289 و خانـم طیبـه 
رحیمـی به شـماره ملـی 5279861340 و آقای میثم بشـول به شـماره 
ملـی 5159282513 بـرای مـدت دوسـال انتخـاب گردیدنـد - آقای 
سـید عبدالعلی موسـوی به شـماره ملـی 5159722807 بعنوان بازرس 
اصلی و آقای سـید علی اصغر موسـوی به شـماره ملـی 3579867113 
بعنـوان بـازرس علـی البدل بـرای مدت یکسـال مالی انتخـاب گردیدند 
- روزنامـه طلـوع المـرد و مهـر جهـت درج آگهـی های شـرکت تعیین 

 . گردید 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری المرد

سمور سنگی گونه ای کمیاب از پستانداران کشور

آگهی ثبتی
تاسـیس موسسـه غیر تجاری باشـگاه فرهنگی ورزشـی شـهیدخدارحم ارم اشـکنان درتاریـخ 1398/09/10به شـماره ثبت 113 به شناسـه ملی 14008801826 ثبـت و امضا ذیـل دفاترتکمیل گردیده 
کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهت اطاع عمـوم آگهی میگردد. موضوع :تأسـیس باشـگاه و انجام فعالیت های ورزشـی در رشـته های فوتبال و فوتسـال، والیبال، بسـکتبال، هندبـال، ژیمناسـتیک، دوومیدانی، 
تنیـس روی میـز، بدمینتـون، کشـتی، هنرهـای رزمـی، شـنا و ورزش هـای آبی، تیراندازی، اسـب  سـواری و ورزش هـای همگانی در تمامی رده های سـنی اعـم از آقایان وبانـوان ، ایجاد و احداث ورزشـگاه ها و 
تیم های مختلف و دسـته های ورزشـی و تهیه و تأمین امکانات و تأسیسـات و اماکن ورزشـی در سراسـر کشـور، شناسـایی، تربیت و جذب نیروهای مسـتعد در کلیه رشـته های ورزشـی، قهرمانی، آموزشـی 
و تفریحـی مرتبـط، ، اداره و بهره بـرداری از ورزشـگاه ها و باشـگاه های ورزشـی و خدمات رسـانی بـه عاقه منـدان ورزش و نیـز توسـعه و تکمیل تأسیسـات ورزشـی در سراسـر کشـور، شـرکت در مناقصات 
ومزایـدات اماکـن وفضاهـای ورزشـی بـا هـدف در اختیار قـراردادن فضای مناسـب ورزش ،انجام امور ترانسـفر بازیکن و مربی در کلیه رشـته های ورزشـی مرتبط، تـاش در جهت تعمیـم ورزش آماتوری و 
حرفـه ای از طریـق مطالعـه، بررسـی، تحقیـق و پژوهـش و برنامه ریـزی در زمینه هـای مختلـف ورزشـی و اجرای صحیـح آن ها در چارچـوب ضوابط و مقـررات کشـوری و بین المللی، تشـکیل تیم های مختلف 
در رده هـای سـنی تعیین شـده در کلیـه رشـته های ورزشـی مرتبـط بـا موضوع فعالیت، اداره و تشـکیل مدارس کلیه رشـته های ورزشـی مرتبط، مشـاوره و احداث سـالن های ورزشـی، زمین های بازی، پیسـت 
دوومیدانی، اسـتخر شـنا و سـایر اماکن ورزشـی و ایجاد کلوپ های تفریح سـالم ورزشـی، اجرای برنامه مسـابقات و اردوهای ورزشـی و برگزاری رقابت های رسـمی و غیررسـمی در سـطوح مختلف داخلی 
و بین المللـی، تولیـد، تهیـه، توزیـع و فـروش انـواع محصـوالت ورزشـی و برگزاری جشـن ها، همایش هـا، گردهمایی ها و همچنین کارگاه های آموزشـی و نمایشـگاه  ها و جلسـات سـخنرانی در راسـتای اهداف 
مؤسسـه و ارتقـای سـطح فرهنـگ جامعـه از طریـق فرهنگ سـازی ورزشـی و تأسـیس شـعبه و نمایندگـی در اقصی نقاط کشـور بـا رعایت قوانیـن و مقررات جاری کشـور در صـورت ضرورت قانونـی انجام 
موضوعـات پـس از اخـذ مجوزهـای الزم وبـه اسـتناد مجوزشـماره 213/439951مـورخ 1398/08/18اداره ورزش وجوانان شهرسـتان المرد مـدت : از تاریخ ثبت بـه مدت نامحدود مرکز اصلی : اسـتان 
فـارس ، شهرسـتان المـرد ، بخـش اشـکنان ، شـهر اشـکنان، محله شـهرجدید ، بلـوار بعثت ، خیابان شـهدا ، پاک 0 ، طبقه همکف کدپسـتی 7439131894 سـرمایه شـخصیت حقوقـی : 1000000 ریال 
مـی باشـد. اسـامی و میـزان سـهم الشـرکه شـرکا : آقای محمـد اکبری به شـماره ملـی 2500097587 دارنده 10000 ریال سـهم الشـرکه آقـای مجتبی عباسـی به شـماره ملـی 5159924094 دارنده 
980000 ریـال سـهم الشـرکه آقـای جـال ارم بـه شـماره ملـی 5159928677 دارنـده 10000 ریـال سـهم الشـرکه اولیـن مدیـران : آقای محمـد اکبری به شـماره ملـی 2500097587 و به سـمت 
عضـو هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود آقـای مجتبی عباسـی بـه شـماره ملـی 5159924094 و به سـمت رئیس هیئـت مدیـره و به سـمت مدیرعامل به مـدت نامحـدود آقای جـال ارم به شـماره ملی 
5159928677 و بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره به مدت نامحـدود دارندگان حق امضـا :همچنین کلیـه اوراق بهادار و تعهدآور مؤسسـه از قبیل چک، سـفته، بـروات، قراردادها، عقود اسـامی ونیز 

سـایر اوراق عـادی واداری بـا امضـای آقـای مجتبـی عباسـی به سـمت رئیس هیئت مدیـره ومدیرعامل بـه همراه بـا مهر مؤسسـه معتبر می باشـد. اختیارات مدیـر عامل : طبق اساسـنامه 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری المرد شناسه آگهی : 739298

ســفر به شهر یزد، گذر از میان اماکن دیدنی بوشهر و گشت و گذار در جاذبه 
های گردشــگری جزیره قشم حال و هوای دلچســبی دارد. هر کدام از این 
شــهرها جلوه ای خاص از طبیعت ایران هستند و در هر یک آثار تاریخی با 
اقلیم متفاوت وجود دارد. تاریخ و شکوه ایران در شهر یزد و میان سازه های 
خشتی به تصویر کشیده شــده اند، خانه های تاریخی بوشهر که از شهرهای 
میانه راه ابریشم است بیانگر تاریخ این شهر است و نگین خلیج فارس، جزیره 
قشــم که پر از زیبایی های طبیعی است؛ با مردمی که آداب و رسوم و حتی 

غذاهای محلی شان از جاذبه های گردشگری قشم هستند.
در این مطلب می توانید بخش اول ســفرنامه یزد و مراکز گردشــگری یزد؛ 
خالصه ای از ســفر به بوشهر و مناطق گردشگری بوشهر، همچنین اطالعاتی 

هم از سفر به قشم و اطالعات گردشگری قشم بخوانید.
دومین شهر تاریخی جهان؛ خشت به خشت در یزد

در لیست آثار جهانی نام شهر یزد به عنوان دومین و زیباترین شهر خشتی دنیا 
چشــم نوازی می کند. این شهر از شــهرهای پر رفت و آمد برای گردشگران 
به خصوص گردشــگران خارجی و جهانگردان است که در مرکز ایران واقع 
شــده. قدیمی ترین محله در یزد محله فهادان است که با وسعت 700 هکتار 
در فهرست آثار جهانی می درخشد. بیشترین جاهای دیدنی شهر یزد در بافت 
قدیمی و محله فهادان قرار دارند. فهادان در یزد پر از بناهای تاریخی و جذابیت 

های شگفت انگیز است.
مکان های دیدنی یزد

مســجد جامع با مناره های 52 متری، سردر رفیع، گنبد دوپوش و خوش رنگ 
و تنوع فضاها از برجســته ترین جاذبه های گردشگری یزد است؛ نمونه ای از 
معماری برجسته و ذوق و مهارت هنرمندان دوره ایلخانی که چشم هر بیننده ای 

را به خود خیره کند.
پس از بازدید از مسجد جامع گذر از کوچه پس کوچه های کاهگلی، سر زدن 
به بازار قدیم برای خرید سوغات بی لطف نیست. در بازار قدیم یزد تهیه صنایع 

دستی این شهر آسان است.

از دیگر مکان های دیدنی یزد می توان به کوچه های آشــتی کنان، ساباط ها، 
حسینیه ها، مدرسه ضیاییه، قنات زارچ، ارگ حکومتی و خانه های قدیمی که 
مربوط به تجار و افراد مهمی مثل ملک التجار، خاندان شفیع پور، خانواده الری 

پور و خانه مرتاض در گذشته هستند، اشاره کرد.
حفظ شکل معماری خانه های قدیمی یزد که براساس طراحی و اصول معماری 
شــهرهای کویری ساخته شــده اند و همچنین اتاق های سه دری، پنج دری و 
بناهایی مانند هشــتی و مطبخ که در گوشــه ای از خانه قرار گرفتند برای هر 

بازدیدکننده ای جذاب است.
دیدنی های یزد تنها به بافت قدیم نمی شوند و اماکنی مثل میدان امیر چخماق، 
موزه آب، دخمه زرتشــتیان و باغ دولت آباد نیز از دیگر زیبایی های شهر یزد 

است.

اقامت در یزد
اقامت در اقامتگاه های بوم گردی یزد از گزینه های جذاب و تجربه جدید ســفر 
برای هر مسافری است. خانه های بومگردی در یزد امکان رزرو آنالین دارند. در 
بافت قدیم نیز اقامتگاه های ســنتی یزد قرار دارند که به صورت اتاق اجاره داده 
می شوند و با طی چند قدم دسترسی به زیباترین دیدنی های شهر یزد امکانپذیر 

می شود. 
زیباترین شهر ساحلی جنوب ایران؛ بوشهر

در فهرست برترین شهرهای ساحلی ایران بوشهر قرار دارد. بندری که در گذشته 
های نه چندان دور، پل ارتباطی بین ایران با جنوب شرق آسیا و آفریقا بوده. ساحل 
زیبا و دریای نیلگون خلیج فارس در بوشهر نامش برای هر گردشگری آشناست. 
بوشــهر، شهری تاریخی است که ســال های زیادی محل عبور و مرور تجار و 
بازرگانان بوده، به همین دلیل اماکن دیدنی بوشهر از جذابیت های این شهر است.

بازار قدیمی بوشهر که معماری اش به زمان قاجار برمی گردد بهترین مکان برای 
خرید ســوغات و صنایع دستی شهر است. یکی دیگر از اماکن دیدنی بوشهر 

عمارت ملک اســت که مربوط به اواخر دوره قاجار بوده و در محله بهمنی 

قرار دارد. این عمارت هنر دســت معماران فرانسوی است و به دستور ملک 
التجار و ســاخته شده. کوه های نمکی، نخلســتان ها و سواحل زیبای خلیج 
فارس از جاذبه های طبیعی بوشــهر است. در سفر به بوشهر عالوه بر داشتن 
اقامتی دلنشــین و تماشای جاذبه های طبیعی و تاریخی در این شهر، نباید از 

طعم غذاهای دریایی و خوشمزه بوشهری غافل شد

اقامت در بوشهر
برای اجاره ویال در بوشــهر، می توان بــرای رزرو آنالین ویال، خانه یا اقامتگاه 
بومگردی اقدام کرد؛ خانه هایی که با کمی فاصله و گاهی در مرکز شــهر قرار 
دارند و با توجه به دسترسی آنها می توان برای اقامت یکی شان را انتخاب کرد. 
بومگردی های بوشهر هم فضای دلنشین و زیبایی برای اقامت دارند. اجاره ویالی 
ساحلی در بوشهر هم استفاده از منظره زیبای خلیج فارس را در محله های قدیمی 

با معماری زیبا ممکن می کند.
جزیره هفت رنگ جنوب ایران؛ قشم

زیبایی های جزیره قشــم وصف نشدنی است. قشم را می توان به عنوان جزیره 
رنگارنگ ایــران معرفی کرد که گیرایی خاصی برای هر رهگذری دارد و جاذبه 
های منحصر بفرد جزیره قشــم هر گردشگری را مجذوب می کند. بهترین زمان 
برای سفر برای گشت و گذار در جاهای دیدنی جزیره قشم، فصل پاییز، زمستان 
و اوایل بهار اســت. یکی از اهداف سفر به این جزیره زیبا، خرید از مراکز خرید 
قشم است. برای دسترسی آسان تر به مراکز خرید قشم می توان در مرکز شهر یا 

درگهان یا در منطقه سوزا اقامت داشت.
جزیره قشم میان آب های نیلگون خلیج فارس جای گرفته و زیبایی های مناطق 
دیدنی قشم برای مسافرانش محبوب و معروف است. طبیعت بکر و دست نخورده، 
چهره های گوناگون از گیاه گرفته تا خاک و سنگ در گوشه و کنار جزیره قشم 
که در طول میلیون ها سال به نمایش گذاشته شده است، و اکوموزه ای کمیاب از 
جاذبه های تفریحی قشم است. جنگل های حرا، دره ستاره ها، تنگه چاهگوه، غار 
نمکی، تماشای دلفین ها در آب های نیلگون خلیج فارس، جزایر ناز هنگام جزر 
و مد دریا، مجموعه غارهای خربس و ساحل زیبای جزیره قشم در غروب آفتاب 

از جذاب ترین دیدنی های جزیره قشم است. 
اقامت در قشم

در قشــم هم مثل همه نقاط دیگر ایران، هم امکان اقامت در خانه های بومگردی 
فراهم است و هم می توان یکی از آپارتمان های اجاره ای در جزیره قشم را برای 

اقامت انتخاب کرد.
اقامت در هتل فولتون جزیره قشم یکی از گزینه های انتخابی برای مسافرانی است 
که اتاق لوکس و منظره ای زیبا دوست دارند. اما برای کسانی که اهل تجربه های 
جدید و آشنایی با فرهنگ مردم این جزیره از نزدیک هستند، اقامت در بومگردی 
جزیره قشم پیشنهاد می شود. اقامتگاه بومگردی خانه دوست و اقامتگاه بومگردی 
لرد ســوزا در ساحل سوزا با اتاق های سنتی پذیرای میهمانان این جزیره زیبا 

هستند.

 میان اقلیم های خاص ایران؛ یزد، بوشهر و قشم بگردیم


