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نماینده ولی فقیه در هرمزگان :
 سازمان های مردم نهاد ، محور اجرای 

سند مهندسی فرهنگی خواهند بود
استاندار هرمزگان : 

طرح  های بازآفرینی شهری در ۲۱ محله 
و ۱۱ شهرستان آغاز شده است 

افتتاح باشگاه جودو پاالیشگاه نفت 
8بندرعباس در مجموعه ورزشی کارگران

  سرمایه گذاران و پیمانکاران موظف به جذب نیروهای مورد نیاز از پارسیان هستند .
 منطقه ویژه اقتصادی در راستای مسئولیت های اجتماعی به کمک شهرستان آمده 

است .
منطقه  کلی  اهداف  براساس  گذاری  سرمایه  فرآیند  انجام  سهولت  منظور  به   
ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان، عملیات احداث آب شیرین کن این منطقه با 

پیشرفت ۲۰ درصدی در حال انجام است .
  در یک سال گذشته با تسریع عملیات اجرایی پیشرفت فیزیکی آن به ۸۵ درصد 
رسیده که سه اسکله آن به بهره برداری رسیده و اسکله چهارم نیز تا پایان امسال 

افتتاح می شود .
  ادعا داریم طی ۲ سال معادل 1۰ سال کار شده است .

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان :

اشتغال 800 نفر از بومیان 
در منطقه ویژه پارسیان
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در دهه فجر امسال ؛

 ۲۴۰ کالس درس به فضاهای آموزشی 
هرمزگان اضافه می شود

صفحه 7 را بخوانید

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شرکت فوالد هرمزگان جنوب -  شماره 144347

 EPC موضوع مناقصه : پروژه توسعه زیر ساخت برق افزایش ظرفیت تولید از 1/۵ به ۲ میلیون تن تختال در شرکت فوالد هرمزگان جنوب به روش
مدت قرارداد : ۲4 ماه از تاریخ ابالغ قرارداد

مناقصه گزار: شرکت فوالد هرمزگان جنوب  نحوه دریافت اسناد : کلیه متقاضیان با ارسال اسناد ذیل به شماره فکس 33۵3۰14۵-۰76 و آدرس 
ایمیل Naderian.r@hosco.ir می توانند نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .

1- واریز مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰1111111۰۰۰۰۸ نزد بانک ملی شعبه مرکزی هرمزگان ، به نام شرکت فوالد هرمزگان جنوب 
بابت خرید اسناد مناقصه 

۲- نامه اعالم آمادگی شرکت در مناقصه با ذکر شماره تماس و ایمیل رسمی
توضیحات : 1- تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ  3۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال ) سی و هشت میلیارد ( ریال خواهد بود .

۲- نوع تضمین :  الف - ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما : مدت اعتبار تضمین بانکی حداقل سه ماه بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد .
 ب- فیش واریز وجه نقد معادل مبلغ ضمانت نامه به شماره حساب ۰1111111۰۰۰۰۸ نزد بانک ملی  شعبه مرکزی هرمزگان 

3- شرکت کنندگان ملزم به ارائه گواهي صالحیت ایمني ازسازمان تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مي باشند .
4-دارا بودن گواهینامه حداقل پایه ۲ رشته برق و حداقل پایه 4 ساختمان از سازمان برنامه و بودجه کشور

ج( جدول زمانی انجام مناقصه :

روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب

نکته : تاریخ بازگشایی پاکات ج متعاقبا اعالم خواهد شد .
متقاضیان برای آگاهی بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن 44۸4319۵-۰76) اطالعات بازرگانی ( تماس حاصل نمایند .

 قابل ذکر است که هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

آخرین مهلت دریافت اسناد 
1401/11/12

تاریخ گشایش پاکات الف و ب 
1401/12/02

آخرین مهلت تحویل پاکات 
1401/12/01

آقای دکتر ابوالقاسم جراره

با کمال مســرت و افتخار انتصاب شایســته 
 حضرتعالــی به عنــوان معاونــت حقوقی و 
امور مجلس دیوان محاسبات کشور را تبریک 
عرض نموده  و توفیق روزافزون و ســربلندی 
حضرتعالی به عنوان فرزند برومند هرمزگان را 

از درگاه خداوند متعال مسالت می نماییم .

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی هرمزگان

صفحه 2 را بخوانید

تعداد طرح های فعال و در حال احداث این منطقه از یک مورد سال ۱۳۹۹ هم اکنون به ۳۰ طرح اجرا شده و یا در حال اجرا رسیده است  

گــروه خبر// طــی 10 ماهه امســال با رشــد 7 
 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود 
20 میلیون مگاوات ســاعت انــرژی الکتریکی در 

نیروگاه های استان هرمزگان تولید شده است .
   به گزارش خبرنگار دریا، مدیرعامل شــرکت تولید 
نیروی برق اســتان هرمزگان با اشاره به تولید حدود 
20میلیون مگاوات ساعت انرژی در 10 ماهه گذشته 
سال 1401، افزود: از این میزان تولید حدود 18 میلیون 
مگاوات ســاعت به صورت خالص در اختیار شبکه 
سراســری برق کشور قرار گرفته است.مهرانی با اعالم 
افزایــش 87 درصدی نیروگاه کالس اف )هنگام(، 81 
درصدی نیروگاه هرمز و 44 درصدی نیروگاه پاسارگاد 
در مقایســه با مدت زمان مشابه سال گذشته، تصریح 
کرد: در ده ماه ســال جاری این نیروگاه ها به ترتیب 
2 میلیــون و 392 هزار مگاوات ســاعت، 852 هزار 
مگاوات ســاعت و 339 هزار مگاوات ساعت تولید 
داشته اند.وی با اشاره به سهم 56 درصدی نیروگاه های 

دولتی و 44 درصدی نیروگاه های خصوصی در تولید 
ســال جاری، ادامه داد: طی 10 ماه امسال بالغ بر 25 
درصد انرژی تولید شــده در واحدهای بخار و حدود 
75 درصد در واحدهای گازی محقق گردیده اســت.

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق استان، اضافه کرد: 
در 10 ماه سال جاری نیروگاه های خلیج فارس، بخار 
بندرعباس، ســیکل ترکیبی ایسین و کالس اف هنگام 
به ترتیب 28درصد، 25درصد، 18درصد و 13 درصد، 
بیش ترین ســهم را در تولید اســتان داشته اند.گفتنی 
اســت، سبد تولیدی نیروگاه های استان شامل نیروگاه 
بخار بندرعباس، نیروگاه سیکل ترکیبی ایسین، نیروگاه 
کالس اف )هنگام(، نیروگاه خلیج فارس، نیروگاه هرمز، 
نیروگاه پاسارگاد قشم، نیروگاه غدیر قشم، نیروگاه آب 

و برق قشم می باشد .

در 10 ماه امسال محقق شد

رشد 7 درصدی تولید برق در نیروگاه های هرمزگان

       *  

 گــروه خبــر// در نهمیــن همایش بهــره وری معــادن و
  صنایــع معدنی ایران، شــرکت آلومینیوم المهدی نشــان 

سه ستاره پیشروان بهره وری را با ۳۳7 امتیاز کسب کرد .
   بــه گزارش خبرنگار دریا، همایش جایزه بهره وری معادن 
و صنایع معدنی با حضور مســئوالن ارشد ایمیدرو و سازمان 
ملی بهره وری ایــران در محل تاالر قلم مرکز همایش های 
کتابخانه ملی برگزار و شرکت های برتر این دوره معرفی شدند.

در این همایش 60 شرکت در بخش معدن و صنایع معدنی برای 
ارزیابی بهره وری حضور داشتند که در پایان در بخش دولتی 
و خصوصی 40 شــرکت مورد ارزیابی قرار گرفتند.در نهمین 

همایش جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت 
آلومینیوم المهدی توانست نشان سه ستاره پیشروان بهره وری 

این همایش را با کسب امتیاز 337 از آن خود کند.
   این واحد تولیدی در ســال گذشــته در هشتمین دوره این 
همایش نشان پیشروان بهره وری یک ستاره را با 252 امتیاز 
کســب کرد این در حالی است که در این دوره موفق به کسب 
نشان سه ستاره شده اســت.این همایش از سال 91 تاکنون 
برگزار می شــود و به عنوان یک الگوی بومی در بخش معدن 
و صنایع معدنی و با هدف حفظ بهبود مستمر، بهره وری و تعالی 

شرکت های این بخش است .

در نهمين همایش بهره وری معادن و صنایع معدنی ؛

آلومینیوم المهدی نشان سه ستاره پیشروان بهره وری را کسب کرد

سرمایه گذاری و تجارت هرمزگان و مسندم
2

درخواست مردم از نماینده عالی دولت در هرمزگان

آقای استاندار! گره کور مسکن بندرعباس را باز کنید
ریا
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مدیریت روابط عمومی شرکت آلومینیوم المهدی
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 ایجاد۳ هزار فرصت شغلی 
در حوزه کشاورزی هرمزگان

گروه خبر// معاون برنامــه ریزی و امور اقتصادی 
ســازمان جهاد کشــاورزی هرمزگان از ایجاد ۳000 
فرصت جدید شــغلی با اجــرای ۸00 طرح در حوزه 
کشــاورزی اســتان با اعطای ۶000 میلیــارد ریال 

تسهیالت به متقاضیان در استان خبرداد.
   مریم محمدزاده اظهارکرد: ســال گذشته مطابق بند الف 
تبصره 18 بالغ بــر  4 هزار و 380 میلیارد ریال در قالب 
240 طرح، موفق به اخذ تسهیالت در بخش کشاورزی شده 
است.وی در ادامه با تشریح طرح های رسیده به معاونت 
برنامه ریزی وسرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان جهت 
اخذ تسهیالت، افزود: از این طرح ها 55 درصد در زمینه 
ایجاد گلخانه، 26 درصد در بخش شــیالت و آبزیان، 5 
درصد صنایع تبدیلی و 14 درصد نیز در سایر موارد برای 
اخذ تســهیالت اقدام کرده اند.معاون برنامه ریزی و امور 
اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان در ادامه 
با اشاره به پرداخت تسهیالت سرمایه درگردش نهاده های 
دام و طیــور و آبزیان، تصریح کرد: با توجه به پیگیریهای 
صورت پذیرفته بالغ بر 1100 میلیارد ریال تسهیالت در 
قالب 500 طرح به متقاضیان در استان  پرداخت شده است.

محمد زاده همچنین از اعطای 6000 میلیارد ریال از محل 
اشتغال پایدار روستایی، صندوق توسعه ملی، منابع داخلی 
بانک و مشــاغل خانگی خبرداد و تصریح کرد:  سازمان 
جهاد کشاورزی هرمزگان در راستای اشتغال زایی و کمک 
به اقتصاد خانواده گام های موثری در سال جاری برداشته 
اســت. معاون برنامه ریزی و امور سرمایه گذاری سازمان 
جهاد کشاورزی استان هرمزگان با تشرف اهداف سازمان از 
تامین اعتبار و اعطای تسهیالت در بخش کشاورزی استان 
خاطرنشان کرد: حمایت از توسعه بخش کشاورزی و کمک 
به تامین سرمایه گذاری و نقدینگی مورد نیاز متقاضیان از 
مهمترین اهداف تعریف شده در این حوزه است.به گزارش 
ایســنا؛ وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: مهمترین 
گام برای دریافت این تسهیالت دریافت مجوزهای مربوطه 
برای کسب  وکار از طریق جهاد کشاورزی است و سپس 
باید برای دریافت تسهیالت مذکور، در سامانه سیتا با آدرس 
)cita.maj.ir( ثبت نام کنید. بعد از ثبت نام و بارگزاری 
اطالعات و فرم های خواسته شده در این پرونده متقاضی، 
در جلسه کمیسیونی که در جهاد کشاورزی تشکیل می شود 
مطرح شــده و در صورت تایید در این مرحله، برای اخذ 

مبلغ موافقت شده وام به بانک ارسال خواهد شد .

در دهه فجر امسال ؛
 2۴0 کالس درس به فضاهای آموزشی هرمزگان 

اضافه می شود
  گــروه خبر// مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیز 
مــدارس هرمزگان گفت: در بهمن ماه امســال و همزمان 
بــا دهه فجــر، 240 کالس درس اســتاندارد به مجموع 
فضاهای آموزشی این استان اضافه می شود.سید فخرالدین 
هاشمی پیش بینی کرد: در مهرماه و بهمن ماه سال 1402 
نیز تعــداد 700 کالس درس جدید دیگر با مشــارکت 
خیران در هرمزگان احــداث و تحویل آموزش وپرورش 
 استان شــود.وی بیان کرد: در حال حاضر نیز 214 طرح 
مدرســه ســازی در قالب 897 کالس درس در مناطق 
مختلف اســتان هرمزگان درحال ســاخت است.مدیرکل 
نوســازی مــدارس هرمزگان با اشــاره بــه اینکه برای 
 تکمیــل این تعــداد طرح مدرســه ســازی نزدیک به 
پنج هــزار میلیارد ریال اعتبار نیاز اســت، اظهارکرد: از 
این تعداد فضای آموزشــی 14 مدرســه در قالب 694 
کالس درس با مشــارکت خیران مدرســه ساز در استان 
 ســاخته می شود.هاشمی با اعالم اینکه بیش از 60 درصد 
کالس های درس درحال ســاخت در مناطق روســتایی 
هرمزگان خواهدبود، بیان کرد: البته میزان مشارکت خیران 
در مناطق روســتایی نیز بیشتر اســت.مدیرکل نوسازی، 
 توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان همچنین یادآورشد: برای 
بسته شــدن پرونده مدارس تخریبی در استان و همچنین 
ایمن ســازی و استانداردســازی این فضاهای آموزشی 
نیازمند 15 هــزار میلیارد ریال اعتبار هستیم.هاشــمی 
اظهارکرد: از ســه هزار و 300 فضای آموزشی در سطح 
اســتان هرمزگان کمتــر از 300 فضای آموزشــی جزو 
مدارس غیر اســتاندارد اســت که امیدواریم با مشارکت 
خیران، مشــارکت صنایع و بنگاه های اقتصادی استان و 
همچنین نگاه ویژه دولت ســیزدهم این مدارس بازسازی 
و ایمن شــوند.وی ابرازکــرد: 19 و نیم درصد از مدارس 
در ســطح کشــور را مدارس تخریبی تشکیل می دهد که 
در استان هرمزگان با مشــارکت خیران و منابع اعتباری 
کمتــر از 10 درصد مدارس جز مــدارس تخریبی قرار 
می گیرند.مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان با بیان اینکه 
 مقیاس مشــارکت صنایع و بنگاه های اقتصادی استان در 
مدرســه سازی ناچیز بوده اســت، گفت: شرکت پاالیش 
نفت آفتاب ،فــوالد هرمزگان، شــرکت آتراکران انرژی، 
شــرکت حمل و نقل و اتاق بازرگانــی از مجموعه هایی 
بودند که به صورت ویژه در امر مدرســه سازی در استان 
مشــارکت کردند.هاشــمی در ادامه یادآورشد: با توجه 
به ظرفیت هــای عظیمی که در اســتان هرمزگان وجود 
 دارد، مطالبه مردمی این اســت که مشــارکت در حوزه 
مدرسه سازی در استان بیش از این باشد.به گزارش ایرنا، 
وی با اشــاره به مشارکت خیران در حوزه مدرسه سازی 
اظهارکرد: در یکسال اخیر مشارکت خیران مدرسه ساز در 
استان 352 میلیارد و500 میلیون تومان در ساخت 110 

فضای آموزشی بوده است که بسیار خیره کننده است .
همزمان با دهه فجر ؛

۵00 طرح محرومیت زدایی 
در هرمزگان اجرا می شود

  گروه خبر// مسئول بسیج سازندگی سپاه امام سجاد)ع( 
هرمزگان گفت: به مناســب دهه فجر بیــش از 500 طرح 
محرومیت زدایی در راســتای عمل به آرمان های انقالب و 
ضرورت حمایت از اقشــار ضعیف و آسیب پذیر جامعه در 
سطح استان اجرایی می شــود.به گزارش خبرنگار روزنامه 
دریا؛ ســرهنگ یاســین باوقار در جمع خبرنگاران ضمن 
تبریک به مناسبت فرا رسیدن ایام اهلل دهه فجر افزود: برای 
ســاخت و اجرای این تعداد طرح افــزون بر 200 میلیارد 
تومان اعتبار اختصاص یافته است.وی بیان کرد: طرح بزرگ 
آبرسانی به مناطق محروم، افتتاح زمین ورزشی، افتتاح خانه 
بهداشــت و افتتاح راه مواصالتی از شاخص ترین طرح های 
افتتاحی بســیج ســازندگی هرمزگان در دهه فجر است که 
برای اجرای ایــن طرح ها 36 میلیارد تومان هزینه شــده 
است.مسئول بسیج سازندگی سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان 
اظهارکرد: بســیج ســازندگی هرمزگان در راستای خدمت 
بــه محرومان جامعه و اجرایی کــردن فرمایش رهبرمعظم 
انقالب مبنی بر محرومیت زدایی و خدمات رسانی به مردم و 
همچنین در جهت عمق بخشی و توسعه و کارآمدی انقالب 
با اســتفاده از ظرفیت های موجود اقدام به اجرای طرح های 
محرومیت زدایی در مناطق محروم، سخت گذر)صعب العبور( 
و کمتر توسعه یافته در سطح استان کرده است.سرهنگ باوقار 
ابرازداشت: همچنین بسیج سازندگی هرمزگان در دهه فجر 
امسال در عرصه اشتغال و کارآفرینی، راه اندازی کارگاه های 
اشتغال و کارآفرینی را در سطح استان دارد و در قالب طرح 
ازدواج آســان با هدف ترویج فرهنــگ ازدواج و افزایش 
جمعیت نیز 650 ســری جهیزیه به زوج های جوان نیازمند 

اهدا می کند .
برگزاری مراسم اعتکاف 
در 100 مسجد بندرعباس

  گروه خبر// مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی هرمزگان 
گفت: مراسم معنوی اعتکاف امسال در بیش از 100 مسجد 
شهرستان بندرعباس برگزار می شــود.به گزارش خبرنگار 
دریا؛ حجت االســالم انصاری راد ، پیش بینی کرد امسال 
بیش از 7 هزار نفر در مراســم معنوی اعتکاف شرکت کنند.

وی افزود: این مراسم معنوی از سال 98 تاکنون بعلت شیوع 
کرونا در هرمزگان برگزار نشــده اســت.مدیرکل سازمان 
تبلیغات اسالمی هرمزگان عنوان کرد: عالقمندان می توانند 
برای نام نویسی که تا 14 بهمن ادامه دارد، به مساجد جامع 
شهرستان خود مراجعه کنند.انصاری راد در پایان خاطرنشان 
کرد: مراسم معنوی اعتکاف سیزدهم تا 15 رجب همزمان با 

سراسر کشور در هرمزگان برگزار می شود .

گروه خبر// نماینــده ولی فقیه در هرمزگان 
با اشاره به سند مهندسی فرهنگی که برش 
استانی آن از اسفندماه سال گذشته در استان 
آغاز شده است، گفت: در اجرای برش استانی 
این سند از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و 
تشکل ها و مجامع مختلف فعال مردمی استان 

استفاده می شود .
  حجت االســالم و المسلمین محمد عبادی زاده 
در دیدار با مجمع فعــاالن امربه معروف ونهی از 
منکر و مطالبه گر حوزه عفاف و حجاب در استان 
هرمزگان افزود: چندین ســال پیش در راستای 
دستور رهبر معظم انقالب سند مهندسی فرهنگی 
کشور توسط شورای عالی انقالب فرهنگی تدوین 

و ابالغ شد اما متاسفانه بدلیل این که اقتضاعات و 
شرایط بومی و اســتانی در تدوین آن دیده نشده 
 بود، اجرایی نشــد.وی بیان کــرد: پس از انجام 
آسیب شناسی از سند اولیه مهندسی فرهنگی کشور، 
مقرر شد که برش استانی سند مهندسی فرهنگی به 
صورت نمونه در 10 استان از جمله هرمزگان اجرا 
شود.امام جمعه بندرعباس اظهارکرد: پنج اولویت 
و پنج اقدام در ســند مهندســی فرهنگی استان 
هرمزگان درنظر گرفته شد که ذیل هر اقدام نیز پنج 
برنامه تعریف شده است تا در نهایت پس از ابالغ 
بــه ادارات به ریزبرنامه اجرایی و عملیاتی تبدیل 
شود.حجت االسالم و المسلمین عبادی زاده ضمن 
تاکید بر پرهیز از نگاه جرم انگارانه به کم حجاب ها 

تا پیش از تصویب قانون، عنوان کرد: دشــمن در 
تالش اســت که دوگانه حجاب و بی حجاب در 
جامعه را ایجاد کند تا بتوانند از این شکاف استفاده 
 کنند و تمام فعاالن حــوزه امر به معروف و نهی 
از منکر آگاه باشــند بسیاری از بی  حجاب ها دل 
در گروی انقالب و اســالم دارند.  وی، با ذکر این 
نکته که نباید تخم نفرت از بی حجاب و بدحجاب 
را دل بکارید، ابراز کرد: باید با ِمهر و عطوفت به 
دنبال گسترش حجاب باشیم تا شاهد اثرگذاری 
هرچه بیشــتر امر به معــروف و نهی از منکر در 
جامعه باشیم.حجت االسالم والمسلمین عبادی زاده، 
با بیان این نکته که دشمن در تالش برای اندلس 
کردن جامعه ایران است، ابراز کرد: امروز دشمن با 

عوامل مختلف مانند قدرت اقتصادی و امپراطوری 
رســانه ای در تالش برای نابودی و اندلسی کردن 
جامعه اســالمی است که باید هوشیار و آگاه بود.

به گزارش ایرنــا، وی، دغدغه و ظرفیت فکری 
بانوان مطالبه گر را بسیار ارزشمند دانست و گفت: 
تحقق عدالت باید به خواست و مطالبه عمومی در 
جامعه تبدیل شود و در این راه مجامع و گروه های 
مختلف مطالبه گری باید وارد میدان شوند تا جامعه 

تسلیم حوادث مختلف نشود .

نماینده ولی فقيه در هرمزگان :

 سازمان های مردم نهاد 
 محور اجرای سند مهندسی فرهنگی خواهند بود

سرمقاله

هفته گذشته هیئتی عمانی از جمله استاندار مسندم و تعدادی 
دیگر از مسئوالن این همسایه هرمزگان از استان مان بازدید  
وبا استاندار هرمزگان دیدار داشتند و از ظرفیت های بندری 
و فوالدی، منطقــه ویژه اقتصــادی و... بندرعباس بازدید 
داشــتند ودر جلســه ای در اتاق بازرگانی هرمزگان نیز با 
 بازرگانان و مسئوالنی اقتصادی و... دیدار داشتند ودر زمینه 
ظرفیت های سرمایه گذاری در دو استان هرمزگان و مسندم 
بحث و تبادل نظر شــد و اســتانداران دو استان نیز  وعده 
حمایت از ســرمایه گذاری و تجارت و... دادند. با توجه به 
اینکه شعار دولت سیزدهم ارتباط بیشتر با همسایگان است، 
انتظار می رود که این نشست ها و دیدارها و بازدیدها منجر 
به سرمایه گذاری و افزایش تبادالت بازرگانی شود و رونق 
تجاری بین هرمزگان و مســندم را شاهد باشیم و اتاق های 
بازرگانی این اســتان ها بتوانند ارتباط تجاری بیشتری را با 
یکدیگر داشته باشند وســرمایه گذاران هم سرمایه گذاری 
 نمــوده وصــادرات و واردات نیز افزایــش یابد.برخی از 
ظرفیت های سرمایه گذاری در عمان وجود دارد که رئیس 
اتاق بازرگانی مســندم نیز به برخی از آنها اشاره کرد که اگر 
بازرگانان و ســرمایه گذاران هرمزگانــی وایرانی دیر اقدام 
کنند، بطور حتم سرمایه گذاران سایر کشورها اقدام می کنند 
و حال که شــرایط برای سرمایه گذاری و مراودات تجاری 
و... فراهم شده است، بایستی از این ظرفیت استفاده نمود. از 
 طرفی دیگر بایستی شرایط برای سرمایه گذاری عمانی ها در 
حوزه های مختلف که برخی از آنها توسط استاندار و برخی 
از مدیران استان به آنها اشاره شد، فراهم شود و موانع احتمالی 
سرمایه گذاری و مراودات اقتصادی و... برطرف شود. بطور 
 حتم ســرمایه گذاری بخش های خصوصــی دو طرف در 
 دو کشــور حائــز اهمیــت اســت و بایســتی شــرایط 
ســرمایه گذاری ها بخصوص در کشورمان فراهم شده واز 
بروکراســی ها اداری کاسته شــود و واقعا فرش قرمز برای 
سرمایه گذاران پهن شود و بخشنامه های خلق الساعه صادر 
نشود که برای بازرگانان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
مشکل ساز شود که متاسفانه در ادوار مختلف اینگونه بوده 
اســت وبه همین دلیل نیز برخی سرمایه گذاران و مبتکرین 
و بازرگانان و... با مشاهده این شرایط و تحمل سختی های 
فراوان، از سرمایه گذاری و یا تجارت در ایران منصرف شدند 
ودر سایر مناطق و حتی کشورهای همسایه سرمایه گذاری 
کردند . آنها نوع برخورد و اســتقبال از سرمایه گذاری در 
ایران وسایر کشــورها را با یکدیگر مقایسه می کنند و در 
جایی ســرمایه گذاری می کنند و تبادالت بازرگانی انجام 
می دهند که بروکراسی کمتری داشته باشد و از حمایت های 
الزم برخوردار باشند. حال نیز انتظار می رود عمانی ها نیز 
از شرایط سرمایه گذاری در هرمزگان استقبال کنند و موانع 
برطرف شــود و بازرگانان و سرمایه گذاران هرمزگانی نیز 
بتوانند در مســندم و عمان سرمایه گذاری و تجارت کنند و 

اتاق های بازرگانی دو طرف مراودات شان افزایش یابد .
  علی زارعی

سرمایه گذاری و تجارت هرمزگان و مسندم

خبر

گروه خبر// استاندار هرمزگان با تاکید بر اجرای طرح 2020 
محالت کم برخوردار در اســتان، گفــت: طرح های بازآفرینی 

شهری در 21 محله و 11 شهرستان آغاز شده است .
   به گزارش خبرنگار دریا، مهندس دوســتی، در نشست شورای 
بازآفرینی شــهری استان هرمزگان، با اشاره به اهمیت بازآفرینی و 
تاکید بر لزوم انجام گام به گام مصوبات شورا، اظهارداشت: گام اول 
طرح بازآفرینی شهری در استان، تعیین معابری برای بازگشایی در 
هر شهرســتان بود که فرمانداران و شهرداران مشخص کردند و در 
این مرحله طبق برنامه زمانبندی مصوب، گزارش میزان پیشرفت و 

موانع کندی کار رصد می شود.وی افزود: بازگشایی معابر با توجه 
به تاثیری که در ساماندهی کالف سردرگم سکونتگاه های غیررسمی 
و بافت های ناکارآمد و فرسوده دارد، پایه اصلی در طرح بازآفرینی 
شــهری است اما این تماِم کار نیست و ما با یک نقشه جامع و کلی 
تمام ابعاد بازآفرینی را پیش خواهیم برد.مهندس دوستی، 21 محله 
در 11 شهرســتان استان را مقاصد آغاز  بازآفرینی برشمرد و ادامه 
داد: همزمــان با طرح بازآفرینی شــهری، اجرای طرح فرهنگی - 
اجتماعی-رفاهی 2020 محالت کم برخوردار در استان هرمزگان، 
می تواند ما را به هدف پیشرفت نزدیکتر کند.وی تالش و توجه ویژه 

فرمانداران در مسیر این طرح را مهم خواند و اظهارداشت: بایستی 
به فراخور هر شهرستان یک برنامه فرهنگی، اجتماعی و رفاهی در 
دو بُعد نرم افزاری و سخت افزاری آماده و اجرا شود.مهندس دوستی 
محله اســالم آباد را به عنوان پایلوت اجرای همزمان بازآفرینی و 
طرح 2020 در اســتان معرفی و عنوان کــرد: هرمزگان می تواند 
 الگوی موفقی در کشــور برای اجرای این طرح باشد و الزم است 
برنامه ریزی مشــخصی برای مســائل فرهنگی،اجتماعی، مهارت 
آموزی، اشتغال و درآمدزایی تعریف و با نگاه به آینده کاربری های 

ورزشی، فرهنگی و آموزشی محالت نیز تعیین شوند . 

گروه خبر// بیش از شرکت تعاونی روستایی، 
کشــاورزی، تولیدی و شرکت تعاونی زنان، 
واحدهای نظام صنفی کارهای کشــاورزی 
تحت نظارت مدیریت تعاون روســتایی در 

سطح استان هرمزگان فعالیت می کنند .
    به گزارش خبرنگار دریا، عیسی برخورداری 
مدیرتعاون روســتایی هرمزگان اظهار داشــت: 
گســترش و تقویــت تعاون، توســعه عملیات 
اقتصادی، بازاریابی، بازرگانی و خدمات تعاونی 
در روســتاها از اهــداف مهم ســازمان تعاون 
روستایی به شمار می آید. وی با اشاره به اینکه 
شبکه مردمی تعاونی های روستایی نقشی موثر 
و اساســی در تنظیم بازار محصوالت کشاورزی 

دارد، تصریح کرد:  بیشترین فعالیت تعاونی های 
استان در بخش های خرید و فروش محصوالت 
کشــاورزی در قالب تضمینی و توافقی، تامین و 
توزیع نهاده های کشاورزی و دامی، مواد سوختی 
 مورد نیاز روســتاییان، آرد روســتایی و سایر 
فعالیت ها می باشد.برخورداری بیان داشت: هم 
اکنون 165 تشــکل تعاونی روستایی در سطح 
هرمزگان وجود دارد که از این تعداد 120 تشکل 
فعال و مابقی این تشــکل های تعاونی روستایی 

نیمه فعال می باشند. وی با بیان اینکه 10 اتحادیه 
تعاونی روســتایی استانی و شهرستانی در استان 
فعالیت می کنند خاطرنشــان کرد: مجموعا 64 
شرکت تعاونی روستایی، 27 شرکت تعاونی تولید 
کشاورزی و شرکت سهامی زارعی، 13 واحد نظام 
صنفی کارهای کشاورزی استانی و شهرستانی، 45 
شرکت تعاونی کشاورزی، 6 شرکت تعاونی بانوان 
 روستایی به در سطح اســتان هرمزگان فعالیت 

می کنند .

استاندار هرمزگان : 

طرح های بازآفرینی شهری در ۲۱ محله و ۱۱ شهرستان آغاز شده است 

فعالیت ۱6۰  تشکل تعاونی روستایی در هرمزگان 

       *  
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسيان :

اشتغال 800 نفر از بومیان در منطقه ویژه پارسیان

گروه گــزارش// مدیرعامــل منطقه ویــژه اقتصادی 
پارســیان گفت: با رونق و فعال شدن پروژه های زیر 
ساختی و ســرمایه گذاری در منطقه ویژه ۸00 نیروی 

بومی در این منطقه مشغول به کار شده اند .
   به گزارش خبرنگار دریا، ســید علــی اصغر عالمه بیان 
داشت: حدود کمتر از 2 سال است که منطقه ویژه اقتصادی 
 صنایع انرژی بر پارســیان شــروع به زدودن غبار غفلت و
 کم توجهی از تن کرده تا دولت ســیزدهم برای همیشه در 
اذهان مردم هرمزگان، یادآور طلوع تالش ها برای توسعه در 

غرب این استان باشد.
  عالمــه با بیان اینکه فرایند احــداث منطقه ویژه اقتصادی 
صنایع انرژی بر پارسیان ســال 1386 جانمایی شد افزود: 
مجوز محیط زیستی این منطقه سال 1388 صادر و دستور 
احداث آن نیز ســال 1390 ابالغ شد اما به دالیل مختلف 
عملیات اجرایی و تحقق چشــم اندازهای آن تا سال 1400 
بــه کندی پیش رفت.وی با بیان اینکه تا آبان ســال 1399 
این منطقه نتوانســت به اهداف و چشــم اندازهای خود در 
حوزه های تولید، اشــتغال و صادرات دست پیدا کند اضافه 
کرد: ســال گذشته با ورود سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایــران )ایمیدرو( عملیات اجرایی پروژه ها 
شــدت گرفت به طوری که هم اکنون در نتیجه حمایت های 
 دولت ســیزدهم به یک منطقه ویژه اقتصادی فعال و خارج 
از رکــود تبدیل شــده اســت.عالمه در خصــوص تامین 
 زیرســاخت های تحقق ایــن رویکرد اظهار کــرد: تعداد 
طرح های فعــال و در حال احداث این منطقه از یک مورد 
ســال 1399 هم اکنون به 30 طرح اجرا شده و یا در حال 
اجرا رسیده است.   مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان 
با اشــاره به اینکه احداث بندر از جمله طرح های در دست 
اقدام این منطقه است اضافه کرد: عملیات اجرایی این طرح 
از ســال 1395 شروع شد اما تا سال 1400 تنها 50 درصد 
پیشرفت فیزیکی داشــت.وی افزود: در یک سال گذشته با 
تســریع عملیات اجرایی پیشرفت فیزیکی آن به 85 درصد 
رســیده که سه اســکله آن به بهره برداری رسیده و اسکله 

چهارم نیز تا پایان امسال افتتاح می شود.
*  مسئولیت اجتماعی و ۸00 نیروی کار بومی

  تحقق ســند سیاست های کلی نظام در تولید ملی، حمایت 
از کار و ســرمایه ایرانی و انجام مسئولیت های اجتماعی از 
دیگر رویکردهای احداث منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی 
بر پارســیان است که عالمه به آن اشــاره کرد و گفت: هم 
 اکنون در نتیجه عملیات اجرایی طرح های زیرســاختی و 
ســرمایه گذاری 2 هزار و 200 فرصت شــغلی به صورت 
مستقیم در این منطقه ایجاد شده است.وی افزود: حدود 800 
نفر از افراد شــاغل در طرح های این منطقه ویژه اقتصادی 
صنایع انرژی بر پارســیان را بومیان منطقه تشکیل می دهند 
 و تاکید مــا در اولویت قرار گرفتن فرزنــدان این خطه در 

فرصت های شغلی ایجاد شده است.
  عالمه یادآور شد: همچنین با 11 هزار میلیارد ریال اعتبار 
2 طرح کنترل ســیالب در شهرستان پارسیان در حال انجام 
بوده که به منظور پاسخ گویی به یکی از مطالبان مردم محلی 
این شهرستان در دستور کار قرار گرفته که بتوانیم به بخشی 

از مسوولیت های اجتماعی خود در این منطقه عمل کنیم.
*  صادرات یک میلیون تنی مواد معدنی

  توســعه همکاری های منطقه ای طریق دریافت مواد اولیه 
و عرضه تولیدات به خارج از کشــور از دیگر رویکردهای 
ایجاد این منطقه ویژه اقتصادی اســت که به گفته مدیرعامل 
این منطقه، میزان صادرات کلینکر، سیمان و گچ از این منطقه 
از 250 هزار تن ســال 1399، در سال 1400 به 350 هزار 
تن و در 9 ماهه سال 1401 به بیش از یک میلیون تن رسیده 
اســت.وی با بیان اینکه پیش بینی می شود با بهره برداری 
از اسکله چهارم بندر منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر 
پارسیان میزان صادرات تا پایان سال نیز از میزان پیش بینی 

ما فراتر می رود.
*  افزایش ۶ برابر قراردادهای سرمایه گذاری

  بــه گفته عالمه جــذب و جهت دهی ســرمایه از دیگر 
رویکردهای کالن این منطقه ویژه اســت که در این راستا از 
1386 تا 1400 تنها چهار قرار داد جهت جذب سرمایه گذار 
منعقد شده بود اما در حدود 2 سال گذشته 18 قرارداد منعقد 

شده که 6 مورد از آنها هم اکنون فعال است.
  مجتمع پتروشــیمی GtX، تولید لوله هــای بدون درز، 
تجهیزات بچینگ و بانک ماشــین، پایانه صادرات سیمان، 
احداث پاالیشگاه تولید پودر آلومینا، احداث انبار صادرات 
و واردات، پایانه باربری، مجتمع پتروشــیمی، انبار و مخازن 
از جمله قراردادهای ســرمایه گذاری منعقد شده در 2 سال 
گذشته است که مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی 

بر پارسیان به آن اشاره کرد.
*  سرمایه گذاری بیش از چهار میلیارد یورویی

  وی گفت: 6 قرارداد در حال ســرمایه گذاری نیز در بخش 
پتروشیمی عملیات احداث خود را طی می کند که سه مورد 

آن مجتمع پتروشــیمی GtX بوده کــه برای هر کدام یک 
میلیارد یورو اعتبار از ســوی سرمایه گذاران تخصیص داده 
شده است.عالمه اعتبار هرکدام از سه طرح دیگر را نیز حدود 
400 تــا 600 میلیون یورو اعالم کرد و افزود: این طرح ها 
نیز به عنوان صنایع پایین دستی پتروشیمی هستند که با هدف 
جلوگیری از خام فروشی و افزایش توان صادراتی کشور در 

حال احداث است.
  وی اضافه کــرد: بقیه طرح ها نیز در حال اخذ مجوزهای 
الزم، از جمله محیط زیست و تامین خوراک بوده که تا پایان 

سال به چرخه شروع عملیات می پیوندند.
*  آب و برق مطالبه ای در شرف تحقق

   حضــور ســرمایه گــذاران در مناطــق نیازمنــد ایجاد 
زیرســاخت های مختلف به ویژه آب و برق به عنوان عنصر 
اصلی فعالیت هر صنعت بــوده که به گفته مدیرعامل منطقه 
 ویــژه اقتصادی صنایع انــرژی بر پارســیان، در مذاکرات 
صورت گرفته پیش شــرط تمامی سرمایه گذاران تامین این 
زیرساخت ها است.وی افزود: به منظور سهولت انجام فرآیند 
سرمایه گذاری براســاس اهداف کلی منطقه ویژه اقتصادی 
صنایع انرژی بر پارسیان، عملیات احداث آب شیرین کن این 

منطقه با پیشرفت 20 درصدی در حال انجام است.
  مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارســیان 
گفت: این طرح با سرمایه گذاری 20 میلیون یورویی در حال 
احداث بوده که پس از اتمام ، ساالنه با برداشت بیش از 250 
میلیون لیتر اقدام به تولید آب شیرین مورد نیاز مناطق ویژه 
پارســیان و المرد می کند.وی با بیان اینکه موافقت اصولی 
نیروگاه برق صادر شــده و در مرحله مناقصه است یادآور 
 شد: این طرح نیز با افق تولید روزانه یک هزار مگاوات برق 
 مــورد نیاز این منطقه ویژه اقتصادی بــا 255 میلیون یورو 

سرمایه گذاری احداث خواهد شد.
*  تکمیل زیرساخت ها با 1۵ هزار میلیارد ریال اعتبار

  عالمه با بیان اینکــه تا کنون طرح های زیربنایی مختلفی 
از جملــه 56 کیلومتر جاده پیرامونــی، 25 کیلومتر جاده 
اتصال ســایت شــمالی و جنوبی، 29 کیلومتر شبکه توزیع 
 برق در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان اجرا 
شده اســت افزود: فرآیند تکمیل زیرساخت های پیش نیاز 
سرمایه گذاری با 15 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری دیگر 

نیز در دست اقدام است.
   وی افزود: این زیرســاخت ها از ســوی 31 پیمانکار در 
حوزه های مختلف از جمله راه و ساختمان در حال تکمیل 
است تا بتوانیم در سریع ترین زمان ممکن به افق های پیش 
روی این منطقه ویژه اقتصادی دســت پیدا کنیم.مدیرعامل 
منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان افزود: همزمان 
با ایام اهلل دهه فجر نیز 8 طرح زیرساختی و سرمایه گذاری 
به بهره برداری می رسد و عملیات اجرایی دو طرح دیگر نیز 

آغاز می شود .
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سال بیست و دوم شماره 4092   // آرزو توکلی ســرویس اســتان ها 
مدیرگازرسانی شــرکت ملی گاز ایران 
گفــت: در زمان حاضر در اســتان های 
سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان 
در بخش گازرسانی از میانگین کشوری از 
نظر توسعه عقب هستیم و این سه استان 

در اولویت گازرسانی قرار دارد .
   به گزارش خبرنگار دریا؛ مسلم رحمانی 
در آئیــن اختتامیه ســومین رویداد ملی 
 آوای گاز در استان بوشهر افزود: براساس 
برنامه ریزی و طرح های انجام شده استان 
کرمان روی ریل توســعه قــرار گرفته و 
گازرسانی به این استان طی دو سال آینده 

به پایان می رسد.
  وی اظهار کرد: با تمهیدی که وزیر نفت و 
مدیرعامل شرکت ملی گاز انجام داده برای 
سرعت بخشی در روند گازرسانی به استان 
سیستان و بلوچســتان پنج استان گیالن، 

فارس، یزد، خراســان رضوی و جنوبی 
بعنوان استان های معین این استان معرفی 

شده اند.
   رحمانی ادامه داد: با اینکه خط گازرسانی 
در استان سیستان و بلوچستان در قسمت 
مکران در حال اجرا است اما صنایع بزرگی 
در صف دریافت گاز هستند.وی اظهار کرد: 
همچنین استان های بوشهر و کردستان نیز 
به عنوان استان های معین استان هرمزگان 
معرفی شــده اند و اکنون بوشهر با قوت، 
گازرســانی به غرب اســتان هرمزگان را 
برعهده گرفته و انتظار می رود تا سه سال 
آینده این دو استان از نعمت گاز برخوردار 

شوند.
  رحمانی یادآور شد: در زمان حاضر یک 
هزار و 224 شهر، 36هزار و 300 روستا، 
بالغ بر 142 هزار صنعت در کشور از نعمت 

گاز برخوردار شده اند.

وی ادامــه داد: از 228 میلیارد مترمکعب 
مصرف گاز ساالنه کشور در شرایط عادی 
70درصد در بخش صنعتی و 30درصد در 
بخش خانگی مصرف می شود این درحالی 
اســت که این نسبت در زمستان معکوس 
شده و با توجه به مصرف بهینه نه صنعتی در 
زمستان با محدودیت مصرف و نه مشترکی 
از نعمت گاز محروم می شود.رحمانی گفت: 
ایران به واســطه وجود منابع غنی گاز در 
منطقه پارس جنوبی و سایر مناطق یکی 
از کشورهای غنی از نظر انرژی گاز است 
و همین امر باعث شده امروز با شعار گاز 
محور توسعه اســت اقدامات بزرگی در 

کشور رقم بخورد.
   وی با اشــاره به فعالیت 28 پاالیشگاه 
گاز در کشور اضافه کرد: در زمان حاضر 
38هزار کیلومتر خطوط انتقال و 440هزار 
کیلومتر شبکه توزیع در کشور وجود دارد 

که اجرای این عملیات یک اقدام بســیار 
بزرگ در بحث توســعه و پایداری است. 
رحمانی با بیان اینکه توان داخلی ایران در 
ساخت پاالیشگاه، ایستگاه و خطوط انتقال 
در کشور قابل توجه است گفت: ایران در 
زمینــه گاز به درجه باالیی از توســعه و 
پیشرفت رســیده و امروز اجرای اقدامات 
نوین و گسترده ای برای پایداری این شبکه 

نیاز است.
   وی اظهــار کــرد: ورود گاز بــه هــر 
منطقه ای موجب ایجاد رفاه، آســایش و 
توسعه صنعتی، اشتغال، رشد شاخص های 
بــه نگهداشــت   اقتصــادی و کمــک 
محیط زیست و هوای پاک برای منطقه را 

به دنبال دارد.
  مدیر گازرســانی شرکت ملی گاز ایران 
گفت: گازرســانی به 395 نیــروگاه در 
کشور، 31 مشترک پتروشیمی، 78 صنعت 

ســیمانی، 285 صنعت فــوالدی و 142 
صنعت در شهرک های صنعتی و بیرون از 
شهرک های صنعتی، گازرسانی به دو هزار 
و 200 جایگاه ســی ان جی و گازرسانی 
به 30 میلیون واحد مســکونی از اقدامات 

شرکت گاز در کشور است.
  رحمانی بــا بیان اینکه یکی از مهمترین 
مدیریت هایی که امروز در بحث گاز مغفول 
مانده مدیریت مصرف است اضافه کرد: بی 

توجهی به مصرف بهینه باعث شده که امروز 
با تولیــد و تزریق 848 میلیون مترمکعب 
گاز در روز بیــش از یک ماه اســت که 
مصرف روزانه گاز کشــور به 600 ملیون 
مترمکعب رسیده و این امر افزون براینکه 
باعث بروز مشکالت عدیده ای از نظر فنی 
به شبکه، خطوط و ایستگاهها وارد می کند 
موجب هدر رفت منابع ، سرمایه و ثروت 

را هم برای کشور به همراه دارد .

مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز ایران :

گازرسانی به سیستان و بلوچستان ، هرمزگان و کرمان در اولویت است

کاریکاتور

کاریکاتور

مخاطبان و هم استانی های گرامی 
تصمیم داریم مطالب طنز و کاریکاتور شما را در روزنامه منتشر نماییم عالقمندان می توانند 

آثار خود را به شماره ذیل سروش یا واتساپ نمایند.
 شماره تماس :09039165090

آسیب های فضای مجازی برای دانش آموزان

طنز

مهارت زندگی از نوع حلزونی !
بر خالف شــایعات که می گویــد »حلزون خانه به دوش 
اســت«، باید گفت وی خانه اش کجا بود؟! او مســتأجر 
هم نیســت؛ چه برســد به اینکه صاحب خانه باشــد. 
حلــزون اصوال در چارچوبِ  هیچ شــکلی از چاردیواری 
محدود نمی شــود؛ بلکه فقط یک گردالی پشتش دارد 
که در واقع نوعی کوله پشــتی به حساب می آید؛ و به 

جای وسایل، خودش را در آن می گذارد!
بعضی ها این طوری هســتند. با امکانات کم می سازند 
و آخ هــم نمی گویند. شــما شــنیده ای حلزونی »آخ« 
 بگویــد؟ طفلک اصــال صدایش هــم درنمــی آید؛ چه 
برســد به اینکه ناله کند. وی از ماهی و صدف هم کم 

حرف تر است.
 دیــده اید کــه؛ ماهی اگر حــرف هم نزنــد، الاقل لب 
می زند. یا، صدف دریایــی را ببین. جناب صدف خان، 
به نوعی دهانی است که باز و بسته می شود؛ و البته با 
این کار، در آب این ور و آن ور می پرد؛ یعنی او دهانی 
اســت که با باز و بسته شــدن، به جای حرف زدن عمل 

می کند! بنازم به این همت؛ معرکه است.
اما حلزون از این دو تا هم کم حرف تر است. اصال باید 
گفت او کامال بی حرف اســت و بــه جای حرف، تمام قد 
به عمل می پردازد. با اینکــه امکانات دوندگی ندارد، 
اما در عوض دارای همتی عالی است. پیوسته می رود 
و خســته نمی شــود و جا نمی زند و درجا هم نمی زند. 
رهرو اوســت؛ که با تمام وجود می رود. این جاست که 

از قدیم نگفته اند، اما از جدید که گفته اند:
»رهرو آن نیست که در هر قدمش خسته شود

یا عجوالنه و بی نقشه به هر سو بدود
رهرو آن است که مثل حلزون هم که شده

با طمأنینه و آهسته و پیوسته رود«
 بعضــی هــا به حلــزون تهمــت می زننــد کــه: »خیلی 
مــی خوابــد«! به نظر شــما، یک حلزون اگــر برود توی 
صدفــش و مــدت ها بیــرون نیایــد، پس البــد حتما 
گرفته خوابیده؟ نخیر، بیرون همیشه شرایط مساعدی 
 بــرای یــک حلزون نــدارد؛  بــه همین خاطر او ســریع 
 برنامــه ریزی مــی کند و کرکــره را پایین می کشــد و 
می رود به کارهای داخلی می پردازد و منتظر می ماند و 
خودش را آماده می کند برای زمانی که شرایط درست 
شــود! او موجود صبوری اســت و بلد است در شرایط 

نامساعد، از خودش خویشتن داری نشان بدهد.
هر کدام از ما اگر همین اخالق حلزون را داشته باشیم، 
خیلی وقت ها موفقیت بیشــتری به دست می آوریم. 
مثــال وقتی دنیا به کام مان نیســت، خودمان را کنترل 
کنیم و بــه جای بی تابی، برویم بنشــینیم مثال مطالعه 
کنیم؛ نه اینکه بزنیم به جاده خاکی و بی خیالی طی کنیم 
و ساعت ها توی شبکه های اجتماعی پرسه بزنیم و آن 

قدر آن تو بپلکیم که منزوی شویم!
حلزون وقتی دید موقعیش جور نیســت، خودش را با 
شــرایط وفق می دهد و صبوری پیشه می کند؛ وگرنه، 
اگــر بی خودی خودش را به آب و آتش بزند و بخواهد 
هــر طوری شــده و به هر قیمتی، فکری را که در ســر 
دارد پیاده کند، خیلی زود خســته و وامانده می شــود 
و از نفــس می افتد و از حرکت مــی ماند. آدم عاقل و 
حلزون بافکر، عاقبت کار را در نظر می گیرد. شما فکر 
نکن حلزون از راه و جاده فراری ست و رفته خودش را 
در صدفش قایم کرده. شــما نگاه کن ببین وقتی دارد 
پیش می رود، چه جوری به راه می چسبد! اگر بگیری و 
بخواهی از راه و هدف بکنی اش،  می فهمی چه ســفت 
مســیر را چسبیده! آنوقت شاید حتی تعجب کنی که با 
این همه چسبندگی،  چطور طوری جلو می رود که انگار 
دارد در مسیرش لیز می خورد؛ و فقط فیلم را کمی کند 

کرده اند و در دور آهسته داریم تماشایش می کنیم!
بعضــی ها فکــر مــی کننــد کندبــودنِ  حلــزون، یک 
 خصوصیــت اخالقــی منفی، مثــل تنبلی یا سســتی و 
بی خیالی، در اوســت؛ اما او پای ملــخ را که ندارد تا با 
حرکت هایی ناگهانی و یک دفعه ای و انفجاری به سمت 
موفقیت جســت بزند و ریســک افتــادن در ناکجاآباد 
را بــه جان بخرد. حلزون با حداکثــر امکاناتی که دارد، 
تالش می کند و ناامید نمی شود؛ حتی اگر راه-پیمایی 
او چیزی شــبیه لیســیدن باشــد! او با عزمی حلزونی، 
از توانایــی هایش حداکثر اســتفاده را می کند. ما اگر 
همین کاری که حلزون می کند را انجام دهیم و از همه 
استعدادها و توانایی هایمان بهترین استفاده را بکنیم 
و خودمان و داشته-هایمان را با شرایط بیرونی انطباق 
بدهیم و همیشــه هم صبور باشــیم، به کجا نخواهیم 
رســید؟ حلزون در حد توانایی های خودش، خیلی هم 

زبل است.
 وقتی شــرایطش نیســت، فوری خودش را جمع و جور 
می کند تا از داشــته هایش حفاظت کند و ضرر ندهد؛ 
امــا به محض اینکه اوضاع جور شــد، می زند بیرون و 
شــروع می کند به تالش و حرکت؛ آنهم با تمام وجود. 
همــه ی فکر و ذکــر و هیکلش می شــود پیش روی و 
صبوری و اســتقامت. باور کنید الستیک اگر به اندازه 
حلزون مدام کش بیاید و جمع شــود، فوری وا می رود 
و خسته و فرسوده یک گوشه می افتد؛ اما این کوچولو 
انگار همه وجودش عضله اســت. بله، الســتیک حتی 
خودش از خودش خاصیت نشــان نمی دهد و دیگران 
باید کش و قوسش بدهند؛ اما حلزون با نیروی درونی 
خودش را کش می دهد و دوباره جمع می کند و پیش 
می رود و در مسیر ثابت قدم می ماند. و البته او همه 
ایــن کارها را بــا اراده ی خودش انجــام می دهد. من 
کــه ندیده ام والدین یا دوســتان یک حلزون، کنارش 
بایســتند و به ایستادگی و استقامت تشویقش کنند. 
بــه کتاب روانشناســی هم که دسترســی نــدارد تا با 
خوانــدن آن روحیه پیدا کند. »دوســت نوجوان« هم 
که به دستش نمی رســد، دو تا مطلب مفید از تویش 
یــاد بگیرد؛ بلکه ایــن همه عزم و اراده و اســتقامت، 
همه در ســر و ذهــن خودش حضــور دارد. ما هم اگر 
 گاهــی، در اوغات فراغت،  مثل حلــزون، در صدف مان 
بــا خودمان جلســه بگذاریــم و به زندگی و شــرایط و 
توانایــی ها و امکانات و مســیر و آینده فکر کنیم، چرا 
نتوانیم بر خودمان مســلط بشویم و از نعمت های خدا 

بهترین استفاده ها را ببریم ؟ !
  سید مهدی طیار
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رئیس مرکز اطالع رسانی وزارت آموزش وپرورش :

۲۵ هزار دانشجوی جدید جذب دانشگاه فرهنگیان می شوند
علیرضا حائری زاده سرویس استان ها // 
رئیس مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی 
وزارت آموزش و پرورش گفت: برای سال 
تراز  با  تحصیلی آینده ۲۵ هزار دانشجو 
باالی هفت هزار )دانشجویان نخبه( جذب 

دانشگاه فرهنگیان می شوند . 
  به  گزارش خبرنگار دریا، "مصطفی بابایی" 
در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعه یزد با بیان اینکــه دغدغه اصلی ما 
مسئله تربیت معلم است و روشهای جدید 
دیگری برای جذب معلم در نظر گرفته شده، 
افزود: برای این منظــور، دانش آموختگان 
 کارشناســی ارشــد یا دانشــجویانی که 
سه سال در دانشــگاه های دولتی تحصیل 
کنند و ســال آخر آموزش های تخصصی 
معلمی را فرا گیرند جذب می شــوند که به 
این طرح 2 به عالوه 2 و یا ســه به عالوه 
 به یک گفتــه می شــود.وی تصریح کرد: 
معلم بایــد "به گزینی" شــود و بهترین و 
شایسته ترین فرد برای معلمی انتخاب شود 
 و پس از گزینش باید آموزش های الزم را 
فرا گیرد تا معلم شــود و لذا بهترین مسیر 

برای جذب معلم، دانشگاه فرهنگیان است.
بابایی اظهار کرد: با آغاز بکار دولت سیزدهم، 
نظام آمــوزش و پرورش با تحوالتی همراه 
بود بر این اساس اولین کاری که اتفاق افتاد 
ایجاد یک تیم تحول بود و افرادی که در این 
تیم مستقر شدند نگاهشان به مسئله تعلیم و 
تربیت متفاوت با نگاه دیگران است. رئیس 
مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت 
آمــوزش و پرورش اظهار کــرد: به عنوان 
نمونه بعد از مدت ها وقفه به رغم تصویب 
اسمی ســازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، 
این سازمان شکل گرفت و این موضوع که 
سالها مغفول مانده بود در این دولت تشکیل 
شــد.بابایی ادامه داد: آموزش یکپارچه از 
دوران کودکی تا قبل از دانشــگاه آموزش 
عمومی بود و امروز ســازمان ملی تعلیم و 
تربیت کودک شــکل گرفته است و در این 
ســازمان اقدامات خوبی در دست اقدام و 
 پیگیری اســت.وی خاطرنشــان کرد: اگر 
 چه این ســازمان نوپاســت و تشــکیل 
ســاختار های مــوازی در ادارات و امور 

اســتانی کمی زمان بر اســت اما تحوالت 
خوبــی در این زمینــه رخ می دهد.رییس 
مرکــز اطالع رســانی و روابــط عمومی 
 وزارت آمــوزش و پرورش با اشــاره به 
اجرایی سازی ســند تحول بنیادین افزود: 
افرادی در استانها که در زمینه فلسفه تعلیم 
و تربیت تسلط بسیار خوبی در این موضوع 
دارند در این حوزه مستقر شدند و امروز به 
صورت جدی کار را پیگیری می کنند. وی 
 ادامه داد: این افــراد، در اولین اقدام، الگوی
 اجرایی سازی ســند را استخراج کردند و 
همچنین در دوره ای که در مشــهد مقدس 
برگزار شد یکهزار و 500 نفر "ره یار تحول" 
از هر منطقه برای شروع تحول در مدارس 
 انتخاب شــد زیرا معتقدیم مســئله تحول 
مسئله ای نیســت که از باال به پایین اتفاق 
بیفتد، بلکه باید از کف مدرسه رخ دهد.وی 
 گفت: ایجاد هنرســتانها در جوار صنعت و 
دیگــر  از  مهارتــی  هــای   آمــوزش 
 برنامه های وزارت آموزش و پرورش است که 
دانش آموزان بتوانند مسیر آینده خود را با 

تفکر و تحول پیدا کنند.وی اضافه کرد: مسئله 
آموزش و پرورش مسئله ای نیست که با یک 
یا 2 ســال، نتیجه عینی و عملیاتی آن دیده 
شود بلکه پروسه آن زمانبر است که امید است 
در چند سال آینده نتیجه آن دیده شود.نماینده 
 ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد هم گفت: 
دشــمن از طریــق فضای مجازی ســعی 
در منحــرف کردن نوجوانــان و جوانان ما 
 دارد که در این زمینه باید هوشــیار باشیم.

آیت اهلل محمدرضا ناصری با بیان اینکه تدین، 
تعقل و تفکر سه مسئله اساسی در تعلیم و 
تربیت است افزود: دشمن از صد سال پیش 
از طریق آموزش به ما ضربه زده اســت و 
ســعی کرده که دانش آموزان سطحی فکر 
کنند و تفکر نداشته باشند.وی با بیان اینکه 
در آموزش باید تحول اساسی صورت گیرد 
تصریح کرد: دانش آموزان باید فکر کنند و 
نباید فقط برای نمــره آوردن درس بخوانند 
بلکه باید از نظر دینی و معرفتی و تفکر رشد 
کنند و از همان دوران ابتدایی فکر و اندیشه 

در آنها نهادینه شود .

  
دادستان دزفول : 

مسئولیت ریزش بناهای قدیمی
 برعهده مالک است 

 حسن سیالوی سرویس استان ها //دادستان عمومی و انقالب شهرستان 
دزفول گفت: مالکان بناهای بافت تاریخی در صورتی که نسبت به مرمت 

و رفع خطر ملکی که خطر ریزش دارد اقدام نکنند،باید پاسخگو باشند . 
   بــه  گزارش خبرنگار دریا، مهدی آماده در جریان دیدار با سرپرســت 
میراث فرهنگــی دزفول افزود: مالکانی که خانه های آن ها در بافت قدیم 
خطر ریزش دارند، باید هرچه سریع تر نسبت به رسیدگی به این موضوع 
زیرنظــر اداره میراث فرهنگی و جلوگیری از خطرات جانی و مالی اقدام 
کنند. وی افزود: تورهای غیرمجاز گردشگری مشکالتی برای شهروندان 
و فعاالن این حوزه به وجود آورده اســت .دادستان دزفول ضمن هشدار 
به برگزارکنندگان گشت های غیرمجاز از سرپرست اداره میراث فرهنگی 
خواســت با اســتناد به قوانین و مقررات موضوع حوزه گردشــگری و 
طرح شــکایت، زمینه توقیف این گونه فعالیت ها را فراهم کند.آماده گفت: 
اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی دزفول برای برخورد با 
فعالیت های غیرمجاز گردشگری، قطعًا از حمایت دستگاه قضایی شهرستان 
برخوردار است.حمیدرضا خادم سرپرست اداره میراث فرهنگی دزفول نیز 
ضمن تشکر از حمایت و همراهی دادستان و دستگاه قضایی در برخورد 
با جرائم علیه میراث فرهنگی، خواســتار تداوم حمایت های مقام قضایی 
شد.وی از دادســتان دزفول بابت تدارک شــعبه ویژه برای پرونده های 
میراث فرهنگی قدردانی کرد.شهرســتان دزفول دارای 240 هکتار بافت 

تاریخی است که حفظ و احیای آن با مخاطراتی همراه است .

آگهی مناقصه عمومی 

با اخذ سپرده
 RHD                                   درخواست شماره  
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گردشگری

  گروه گردشگری // ترکمن صحرا بخش وسیعی از خراسان 
شمالی و استان گلستان را در برمی گیرد که طبیعتی بکر و متنوع 
و سرسبز و دیدنی دارد . ترکمن صحرا سرزمینی با دشتهای سبز 
مخملی ، کوههای بلند ، رودهای پرآب و جنگل های سرســبز 
با مردمی اصیل و فرهنگی غنی اســت. مردم خون گرم ترکمن 
با فرهنگی اصیل در این دشت سرسبز زندگی میکنند ، ترکمن 
صحرا برخالف نامش هیچ نشــانی از صحــرا ندارد و طبیعت 

زیبایش پر از کوه ، جنگل ، مرتع و سواحل جلگه ای است . 
  ترکمن صحرا کجاست؟

   ترکمن صحرا در گذشته ســرزمین وسیعی بوده است که در 
طول تاریخ بارها تجزیه شده است و امروزه بیشتر بخش های آن 
در کشور ترکمنستان قرار دارد. این جلگه وسیع در کشورهای 
ایران، ترکمنستان، افغانستان، ازبکستان، قزاقستان و تاجیکستان 
قرار دارد. ترکمن صحرا در ایران در بخش شــمال شرقی قرار 
گرفته است و قسمت وسیعی از استان خراسان شمالی و استان 
گلســتان را در بر می گیرد. از غرب به دریای خزر و بندر گز، 
از شمال به جمهوری ترکمنستان، از شرق به خراسان شمالی و 
بجنورد و از جنوب به کوه پایه های البرز شمالی می رسد. شیب 
منطقه ترکمنستان از جنوب به شمال و از شرق به غرب در امتداد 
شــبکه آب رودهای منتهی به دریای خزر کاهش پیدا می کند. 
طول این دشت حدود 400 کیلومتر و عرض آن متفاوت است. 
مهم ترین شهرهای ترکمن صحرا عبارتند از : بندر ترکمن ، آق 
قال ، گنبد کاووس، سیمین شهر، داشلی برون، نگین شهر، مراوه 

تپه، کالله و گرگان . 
  بهترین زمان سفر به ترکمن صحرا

   بهترین زمان سفر به ترکمن صحرا فروردین و اردیبهشت است 
که فرشی زمردین بر پهنه دشت ها گسترده شده است ، جویبارها 
و چشمه ها پر آب هستند و گل ها همه شکوفا شده اند و مراتع 

پر از گل های شقایق و گل های زرد هستند.
  بهترین غذاهای سنتی ترکمن صحرا

   پایه اصلی غذاهای این منطقه را سبزیجات محلی و گوشت 
گوسفند تشــکیل میدهد ، بهترین غذاهای سنتی ترکمن صحرا 

عبارتند از :- چکدرمه که شبیه استانبولی است
- اکمک ، یک غذای شیرین محلی 

- انوع بورک و غذاهای خمیری
 - قایش که با ســبزیجات، ســیر، خمیر و سس گوجه طبخ 

می شود. 
   مسیر دسترسی به ترکمن صحرا

   اگر از تهران یا مرکز ایران به ســمت ترکمن صحرا می روید 
بهترین مسیر ، جاده فیروز کوه به سمت ساری است . می توانید 
یک شب در ساری اقامت کنید و روز بعد به سمت شمال شرق 
حرکت کنید و با عبور از شهرهای نکا ، بهشهر، گلوگاه و نوکنده 
به بندرگز وارد شوید. نصف روز از این شهر دیدن کنید و سپس 
به بندر ترکمن در فاصلــه 20 کیلومتری بندرگز بروید. اگر از 
مسیر شمال غرب و شــمال به ترکمن صحرا می روید باید از 
جاده اصلی گیالن و مازندران حرکت کرده از شهر های رامسر، 
تنکابن، نوشهر، محمود آباد، قائم شهر، ساری، نکا و بهشهر عبور 
کنید تا وارد استان گلستان شده و به بندر ترکمن بروید. اگر از 
مسیر استان خراسان به ترکمن صحرا می روید باید از مشهد به 
سمت قوچان و سپس کالله بروید یا این که از نیشابور به سبزوار 
و میامی بروید و بعد از رســیدن به شاهرود از دروازه ورودی 
آزاد شهر و گرگان به ترکمن صحرا وارد شوید. مسیر شهمیرزاد 
در شمال سمنان به ســاری یکی از زیباترین جاده های ایران 
برای سفر به ترکمن صحرا است. مسیر ریلی تهران – گرگان هم 
زیبایی زیادی دارد و گزینه مناسبی برای سفر به ترکمن صحرا 
محسوب می شود. برای سفر هوایی می توانید از فرودگاه های 

گرگان و نکا استفاده کنید که فاصله کمی تا بندر ترکمن دارند. 
  جاذبه های گردشگری ترکمن صحرا

   ترکمن صحرا از زیباترین مناطق دیدنی اســتان گلســتان به 
حساب می آید که تاریخی کهن دارد. کشف سفالهای قدیمی و 
تپه های باستانی، گورهای خاص با شکل های عجیب، بقایای 
دیوار تاریخی و شهرهای قدیمی در این منطقه نشان دهنده قدمت 
7 هزار ساله زندگی انسان است. دیوار تاریخی قزل آالن که به 
نام دیوار بزرگ جرجان ، دیوار سرخ، مار سرخ، دیوار اسکندر، 
سد انوشــیروان و سد فیروز هم معروف است، بزرگترین دیوار 
دفاعی مسلمانان است که از شرق دریای خزر در منطقه گمیشان 
شــروع شده و با عبور از شــهرهای ترکمن صحرا تا کوه های 
شمالی شهر کالته ادامه پیدا می کند. البته امروزه فقط خرابه ای از 
این دیوار تاریخی به جای مانده است. تاالب های ترکمن صحرا 

زیستگاه پرندگان کمیاب مهاجر و بومی است.
  بندر ترکمن

   بندر ترکمن در استان گلستان و غرب ترکمن صحرا قرار گرفته 
اســت . راه آهنی به طول 1400 کیلومتر بندر ترکمن را به بندر 
امام خمینی در جنوب ایران وصل می کند. بندر ترکمن دوشنبه 
بازار پر رونقی دارد. شما می توانید از طریق اسکله بندر ترکمن 
به تنها جزیره ایرانی دریای خزر ، آشــوراده ، دسترسی داشته 
باشید. پارک گلستان در نزدیکی بندر ترکمن ، منطقه ای زیبا و 
سرسبز است که برای کمپینگ بسیار مناسب است. روستای قره 
قاشلی از توابع بندر ترکمن یکی از معروف ترین مراکز پرورش و 
نگهداری اسب های ترکمن است که باشگاه سوارکاری هم دارد. 
در منطقه شکار ممنوع صوفیکن میتواند پرندگان مهاجر کمیاب و 
پرندگان متنوع بومی را از نزدیک مشاهده نمایید. بازدید تاالب 
اینگه برون و گل افشار زیبای نزدیک تاالب هم جذابیت خاصی 

دارد . 

گردشگری

آشنایی با ترکمن صحرا ؛
 سرزمینی با دشتهای سبز مخملی و کوههای بلند

    
 گروه گردشگری // روستای فهرج، روستایی باستانی و 
بسیار زیبا در دل کویر است که امکاناتی مناسب برای 
عالقمندان به کویرگردی فراهم کرده است. در این مطلب 

شما با این روستای کویری آشنا می شوید . 
 روستای فهرج یزد یکی از روستاهای باستانی یزد است که قدمت 
آن به پیش از اسالم می رسد و دارای انواع جاذبه های تاریخی، 
فرهنگی و طبیعی است، این روستای باستانی با خانه های خشتی 
و غذاهای خوشمزه و مردمی خون گرم و هوای عالی و تمیز و 
امکانات مناسب در دل کویر فرصتی مناسب برای عالقمندان به 

کویرنوردی فراهم کرده است. 
*   روستای فهرج یزد کجاست؟

  روســتای فهرج یزد در جنوب شرقی یزد و در مسیر بزرگراه 
بافق – یزد قرار دارد. این روســتا با ارتفاع 1270 متر از سطح 
دریا ، از شمال شرقی به کوه چلته می رسد. فاصله روستا فهرج 
تا شهر یزد 33 کیلومتر و فاصله اش با فرودگاه بین المللی شهید 
صدوقی یزد و پایانه مسافربری یزد 40 کیلومتر و فاصله اش تا 
ایستگاه راه آهن یزد، 34 کیلومتر است. فاصله روستای فهرج تا 

شهر بافق حدود 88 کیلومتر است. 
*   مسیر دسترسی به روستای فهرج 

    مســیر دسترسی به روســتای فهرج بسیار سر راست است، 
کافیست خودتان را به شهر یزد برسانید و وارد جاده یزد – بافق 
شــوید و با راهنمایی تابلوهای جاده به سمت روستای فهرج 

بروید. این روســتا در سمت چپ جاده یزد – بافق قرار گرفته 
است. 

*   بهترین زمان سفر به روستای فهرج
  آب و هوای روســتا نیمه بیابانی 

و  اســت 

تابستان هایی 
به شدت گرم و آب و هوایی مطبوع 

در فصول سرد دارد. اختالف دمای شب 

 و روز در فهرج زیاد اســت و حتی در روزهای داغ تابســتان 
شب هایی خنک دارد. بهترین زمان سفر به فهرج اوایل بهار ، 
فصل پاییز و اواخر زمستان است. اواخر زمستان و اوایل 
بهار یعنی ماه های اســفند و فروردین پرمسافرترین 
ماه های فهرج محسوب می شود 
گردشگر  میزان  بیشترین  که 

را دارد.
* تاریخچه روســتای 

فهرج
قدمت روســتای فهرج به 
پیش از اســالم می رســد و 
برخی بر این باورند که قدمت 
روستا به 5 هزار سال قبل 
می رســد. این روستا در 
ابتدا به نام فرافر شناخته 
می شد و با گذشت زمان در 
قــرن 4 – 5 هجری به پهره ، 
پهرشت و سپس فهرج تغییر نام 
پیدا کرد.   فهرج در قدیم دروازه ایســاتیس و یکی از 
چهار بخش مهم شــهر تاریخی یزد قدیم بوده است و تا 

 قرن هشتم هجری به عنوان یکی از شهرهای مهم یزد شناخته 
می شــده و ابن بلخــی در کتاب خود از این شــهر به عنوان 

جایگاهی مهم برای کشاورزی صحبت کرده است. 
*   سبک معماری روستای فهرج

  خانه های فهرج مانند دیگر سکونتگاه های استان کویری  یزد 
با معماری ســنتی مخصوص مناطق بیایانی ایران  ساخته شده 
است. خانه های از خشت، گل، آجر و آهن ساخته شده اند. بافت 
قدیمی روســتا در اطراف مسجد جامع به حالت نیمه متمرکز و 
خطی قرار گرفته اند. بافت امروزی روســتا، دور تا دور بافت 
تاریخی کشیده شده است.خانه های سنتی این روستا بادگیرهایی 
برای خنک کردن خانه در روزهای گرم سال دارند. کوچه پس 
کوچه های روستا و گذرگاه های نیمه پوشیده ای به نام سابات 
جذابیت معماری شهر را دو چندان کرده اند. کوچه های مسقف با 
ایجاد سایه، گرمای هوا را کم می کنند و فرصت استراحت و رفع 

خستگی به عابران می دهند.
*   معرفی روستای فهرج

  به گزارش وب گاه بیتوته، روســتای فهرج در سال 1395 ، 
2963 نفر جمعمیت داشــته است. مردم روستان به لهجه یزدی 
صحبت می کنند و بــرای امرار معاش، کشــاورزی، زراعت، 
دامداری و فعالیتهای معدنی دارند. محصوالت کشاورزی روستا، 
گندم، جو، ارزن، ماش، پســته، انگور، هلو، زردآلو و آلوچه و 

غیره است .

روستای فهرج یزد ؛ دهکده کویری ایران

 با فرارسیدن زمستان، بسیاری از گردشگران از این    
فصل نهایت استفاده را می برند تا سفری به یادماندنی 

را برای خود برنامه ریزی کنند .
   از آنجــا که جنوب ایران در طول فصل زمســتان، 
آب وهوای مطبوع و بسیاری خوبی دارد، اغلب به عنوان 
مقصد سفرهای زمستانه انتخاب می شود. با این حال، 
گردشگران معموال با بسیاری از شهرها و جاذبه های 
جنوبی کشورمان آشنا نیستند و متعاقبا به فکر سفر به 
جاهای کمتر شناخته شده نمی افتند. به همین دلیل در این 
مقاله قصد داریم تا گوشه ای از زیبایی های ایران را به 
شما معرفی کنیم تا با اطالعات بیشتر مقصد سفرتان را 

انتخاب کنید.
- جزایر جنوبی ایران

*  جزیره قشم
   جزیره قشم بزرگ ترین جزیره خلیج فارس و یکی از 
زیباترین جزایر ایرانی محسوب می شود که به خصوص 
در فصل زمستان پذیرای گردشــگران زیادی است. 
این جزیــره، جاذبه های طبیعی منحصربه فردی از دره 
ســتارگان و جزیره ناز گرفته تا تنگه چاهکو، جنگل 
حرا، غار خربس، غار نمکــدان و... را در خود جای 
داده و به عنوان نخســتین ژئوپــارک خاورمیانه، ثبت 
جهانی شده اســت. ضمن اینکه به هفت مورد از این 
جاذبه ها، لقب عجایب هفت گانه قشم داده اند.عالوه بر 
این، جزیره قشم به واسطه قدمت طوالنی اش، جاذبه های 
 تاریخی فراوانی همچون کالت کشتار، مقبره بی بی مریم 
)تم سنیتی(، گورستان های تاریخی قشم، مدرسه تاریخی 
کمالیه و غیره دارد که بازدیــد از آن ها خالی از لطف 
نیست. از آنجا که بافت سنتی جزیره حفظ شده است، 
بی شک جذابیت سفرتان به این منطقه دوچندان می شود.

در کنار جاهای دیدنی قشم می توانید از تفریح های آبی 
و غواصی آن نیز استفاده کنید و تجربه ای متفاوت برای 
خود رقم بزنید. گردشــگران زیادی نیز به قصد خرید 
روانه قشم می شــوند که می توانند به لطف قیمت های 

مناسب، خرید دلچسبی داشته باشند.
*  جزیره کیش

   جزیره کیش به دلیل داشتن امکانات رفاهی مناسبی 
از جمله هتل ها و ویالهــای فوق العاده، امکان اجاره 
خودرو و انواع رســتوران ها، طرفــداران زیادی بین 
گرشــگران دارد. هرچند که در این میان نمی توان از 
فضای آرامش بخش آن حرفی نزد که امکان استراحتی 
جانانه و دورشــدن از دغدغه های زندگی روزمره را 
برایتان مهیا می کند. این جزیــره که از مقاصد لوکس 
سفر به شــمار می رود، با ارائه تفریح های جذاب آبی 
شامل غواصی، جت اسکی، اسکی روی آب، پالژهای 
 مجهز، تم پارک آبی اوشــن، کشــتی آکواریوم کیش 
)کف شیشه ای(، قایق سواری، شاتل و غیره، لحظه هایی 
سراسر شــور و شــوق را برایتان به ارمغان می آورد. 
قدم زدن در ســواحل خلیج فــارس، به ویژه در هوای 
مطبوع زمستان و تماشای چشم انداز دریا نیز به تنهایی 
دلیل خوبی برای ســفر به این جزیره اســت.خرید و 
پاســاژگردی در مراکز خرید معروف جزیره، تجربه 
هیجان در شهربازی هایلند کیش، تفریح های پروازی 
)شبیه ساز پرواز، جایروکوپتر، پاراگالیدر(، کارتینگ، 
دوچرخه ســواری، سافاری و جنگ های شادی را نیز 
می توانید در برنامه ســفر خــود بگنجانید.برای دیدن 
جاذبه های کیش، گزینه های متعددی نظیر کشتی یونانی، 
کاریز کیش، شهر باستانی حریره، درخت سبز، آب انبار 

کیش و... پیش روی شما هستند.
* جزیره هرمز

   جزیره هرمز نه تنها طبیعتی بکر و چشــم اندازهای 
بی نظیری دارد، بلکه به دلیل داشتن آب وهوایی معتدل 
در فصل زمستان، از بهترین مقاصد سفرهای زمستانی 
به شــمار می آید. یکی از مهم ترین ویژگی های جزیره 
را می توان وجود خاک ســرخ خوراکی در آن دانست 
که مشــابهی در دنیا ندارد و از همین رو به عنوان تنها 
 جزیره خوراکی ایران شناخته می شود. سواحل نیلگون 
خلیج فارس نیز فرصتی ایده ال برای ساحل گردی و 
انجام انواع تفریح های آبی و غواصی را در اختیارتان 
قرار می دهد. عالوه بر این، با سفر به این جزیره با سبک 
زندگی مردم بومی جنوب ایران و نوع پوشــاک، غذا 
و آداب  و رسومشــان بیشتر آشنا خواهید شد.حتما از 
جاذبه هایی مثل قلعه پرتغالی ها، موزه دکتر نادعلیان، دره 
سکوت، دره مجسمه ها یا دره تندیس ها، دره رنگین 
کمان و غار مراقبه دیدن کنید و خاطره ای خوش برای 

خود بسازید.
*  جزیره هنگام

   جزیــره هنــگام یکــی دیگــر از جزایــر دیدنی 
خلیج فارس به شــمار می رود که دسترســی به آن 

 فقط از طریــق قایق ســواری روی آب های نیلگون 
خلیج فارس امکان پذیر است. این جزیره با فرارسیدن 
پاییز میزبان دلفین ها است که تا اواسط اردیبهشت در این 
منطقه حضور دارند و جذابیت آن را دوچندان می کنند. 
جالب اینکه جزیره هنگام زیستگاه حیواناتی نظیر ِجبیر 
)نوعی آهوی بومی شبه قاره هند و ایران(، خاردم مصری 
)خزنده ای از خانواده سوسمار( و الک پشت پوزه عقابی 
اســت.یکی از جاهای دیدنی جزیره هنگام، ساحل 
درخشان و نقره ای آن است که به دلیل وجود نوعی کانی 
براق در میان ماسه ها، جلوه ای درخشان پیدا می کند. 
آکواریوم طبیعی هنگام که منطقه ای بکر در این جزیره 
است، آب شفاف و زاللی دارد که امکان تماشای زندگی 
ماهی ها و آبزیان در میان اسفنج ها و مرجان ها را برایتان 
به وجود آورده است. ضمن اینکه می توانید در صورت 
تمایل تنی به آب بزنید و از آن لذت ببرید.جزیره هنگام 
در کنار جاذبه های طبیعی، آثار تاریخی کوچکی مثل 
قبرستان پرتغالی ها، بقایای کشتی انگلیسی ها، پایگاه 
نیروی دریایی انگلیس ها، تندیس سنگی مادر و دختر، 
نخلستان ها و دو روستای متروکه را در خود جای داده 
است که بازدید از آن ها برای اکثر گردشگران جذابیت 
دارد.در این جزیره خبری از سروصدا، خیابان و ماشین 
نیست و بیشتر ساکنان آن با هم خویشاوند هستند که با 
صید و صیادی و درست کردن صنایع دستی، امور خود 
را می گذرانند. همچنین یکی از زیباترین و سنتی ترین 
بازارهای ایران را در این جزیره خواهید یافت که بهترین 
فرصت برای خرید سوغاتی و کمک به اقتصاد محلی به 

حساب می آید.
*  خوزستان

  استان خوزستان در جنوب غرب ایران می تواند گزینه 
بعدی سفر زمستانی شما باشد؛ مخصوصا شهرهای این 
استان که هر یک به تنهایی یک مقصد سفر عالی هستند. 
اگر گذرتان به شــهر شــوش افتاد، بازدید از محوطه 
باستانی شوش، موزه شوش، آرامگاه دانیال نبی )ع( و 
چغازنبیل را در برنامه خود قرار دهید. در شهر شوشتر 
به دیدن سازه های آبی شوشتر، بند میزان، قلعه سالسل، 
پل شادروان و موزه رستوران مستوفی بروید و اوقات 
خوشی را ســپری کنید. در صورتی که قصد سفر به 
دزفول را دارید، می توانید از جاذبه هایی همچون بافت 
تاریخی دزفول، روستای پامنار، دریاچه شهیون، دره 
توبیرون و آبشار شوی دیدن کنید.اهواز مرکز خوزستان 
است و اکثر گردشگرانی که به خوزستان سفر می کنند، 
حتما به اهواز می روند؛ جایی که پل سفید به عنوان نماد 
شهر خودنمایی می کند. با حضور روی این پل می توانید 
از نزدیک با چهارمین پل معلق دنیا آشــنا شوید و در 
عین حال به تماشای چشم انداز رود کارون بنشینید. در 
ادامه سری به بازار عبدالحمید، بازار کاوه، موزه هنرهای 
معاصر، پل طبیعت کیانپارس، کلیسای سورت مسروپ 
و... بزنید.آبادان یکی دیگر از شهرهای دیدنی خوزستان 
اســت که با غذاهای محلی خوشمزه ای نظیر فالفل و 
سمبوسه آبادانی، پاکوره، کبه عربی یا عراقی و باالخره 
قلیه ماهی، برای همیشه خاطره حضور در آبادان را در 
ذهنتان ماندگار می کند. ســینما شیرین از قدیمی ترین 
سینماهای ایران، کلیسای گاراپت مقدس از آثار ملی 
ایران، موزه آبادان، مســجد رنگونی ها از آثار ملی با 
قدمت حدود 100 ســال و... از جمله جاهای دیدنی 
آبادان هســتند. بازارگردی در آبادان را نیز از دســت 
ندهید. آبادان یک بندرگاه تجاری اســت و به همین 
دلیــل بازارهای خوبی همچون بازار ته لنجی ها، بازار 

مرکزی آبــادان و بازار کویتی ها برای خرید دارد.یکی 
از معروف ترین جاذبه های خوزستان که ارزشی جهانی 
دارد و در فهرست میراث طبیعی یونسکو به ثبت رسیده، 
تاالب شــادگان است. بی شک بازدید از این زیستگاه  

حیات وحش برای طبیعت دوستان جذاب خواهد بود.
* بوشهر

   اگر راهی بوشهر شدید، در همان ابتدا به بافت قدیم 
شــهر بروید که جذاب ترین بخش سفرتان را تشکیل 
خواهــد داد. عــالوه بر جاذبه هــای تاریخی متعدد، 
کوچه های ســفیدرنگ و تودرتــو، کافه های متعدد و 
جذاب با موســیقی زنده و غذاهای خاص بوشهری، 
شهرت و محبوبیت بسیاری برای این منطقه به ارمغان 
آورده اند. عمارت گلشــن، آب انبار قــوام، عمارت 
دهدشتی، مدرسه ســعادت، بازار قدیم بوشهر، پارک 
جنگلی چاه کوتاه،  اسکله جفره و غیره همگی از جاهای 

دیدنی این شهر هستند.
*  بافت قدیمی شهر بوشهر، یکی از جذاب ترین نقاط 

این منطقه برای گردش است
   در صورتی که شــهر دلوار مقصد بعدی سفرتان بود، 
از گنبد نمکی جاَشک، موزه رئیسعلی دلواری و بوستان 
ســاحلی دلوار دیدن کنید که بی شک یک روز جذاب 
برایتان خواهند ساخت.شهر جم از زیباترین شهرهای 
جنوبی ایران اســت که به واسطه موقعیت کوهستانی 
و آب وهوای مطبوعش می تواند در فهرســت مقاصد 
زمستانی شما قرار بگیرد. جنگل گلودبردکان مهم ترین 
جاذبه  این شــهر اســت که پیک نیک در آن حسابی 
خاطره انگیز خواهد بود. کوه پردیس یا پدری جم نیز 
با وجود افسانه ها و شــایعه های زیادی که درباره اش 
مطرح است، برای بسیاری از گردشگران جذابیت دارد.

عســلویه نیز جاذبه های زیبا و بکر طبیعی و سواحل 
بی نظیری را در خود جای داده اســت که از آن جمله 
می توان به روســتا و ساحل بنود، پارک ساحلی نخل 
تقی،  پارک ملی نایبند، آب انبار بندو و قلعه  شیخ کنعانی 
اشاره کرد.بازدید از بندر سیراف نیز جذابیت های خاص 
خود را دارد. اینجا که یکی از شهرهای بندری و زیبای 
جنوب ایران به حســاب می آید، چشم اندازی دیدنی 
از ســواحل فیروزه ای خلیج فارس را پیشکش شما 
می کند. گورستان تاریخی بندر سیراف از مشهورترین 
آثار تاریخی سیراف است که قدمتش به دوره ساسانیان 
 برمی گــردد. بازدید از قلعه نصوری، موزه ســیراف، 
گور سیبویه و بازار سیراف را نیز در برنامه  خود لحاظ 
کنید. اگر اهل غذاهای دریایی هستید، در بندر سیراف 
می توانید از انواع ماهی تا خرچنگ را امتحان کنید.بندر 
کنگان، بندر گناوه، برازجان، دیر، تنگستان، دشتی، دیلم 
و... نیز جزو استان بوشهر هستند که سفر به آن ها شما 
را با این مناطق، فرهنگ و مردم مهمان نوازش بیشــتر 

آشنا می کند.
* طبس

   شهرســتان طبس در استان خراســان جنوبی قرار 
دارد که به دلیل اقلیم بیابانی، تابســتان های به شــدت 
گرم و زمســتان های نسبتا مطبوعی دارد. اگر گذرتان 
به این شــهر افتاد، حتما از باغ سرسبز گلشن در دل 
بیابان دیدن کنید که تنها باغ مربعی کشــور است. کال 
 جنی یا دره معروف جن، ســد شاه  عباسی، برج های 
خشــتی هادرباش، روســتای ازمیغان، کویر حلوان، 
کاروانسرای خان طبس با ســاختار چهارگوشی در 
کویر لوت، جاهای دیدنی طبس را تشکیل می دهند. 
ارگ طبس نیز بسیار دیدنی است؛ به ویژه که قدمتش 

به هزار سال پیش می رسد و جالب اینکه در برابر زلزله 
بزرگ سال 1357 هیچ آسیبی ندید.روستای نایبند از 
نمونه های معماری پلکانی اســت که به  ماسوله کویر 
شــهرت دارد. درختان مرکبات و نخل، بافت سنتی و 
خشتی، چشم انداز دیدنی، چشمه های آبگرم و سرد و 
برج های دیده بانی از جذابیت های این روستای توریستی 
هستند.ضمن اینکه این محل زیستگاه حیوانات خاصی 
مثل یوزپلنگ آسیایی است که طبیعت دوستان زیادی 
را به سوی خود جذب می کند. چشمه مرتضی علی نیز 
از دیدنی های شاخص طبس محسوب می شود که از 
چندین چشمه تشکیل شده است. عالوه بر خاصیت 
درمانی چشــمه که طرفداران زیادی بین گردشگران 
دارند؛ جریان چشــمه های آب گرم و سرد به موازات 
هم در یــک دره، پدیده ای اعجاب انگیز خلق کرده اند. 
بلندترین سد قوسی جهان نیز در انتهای مسیر چشمه 
مرتضی علی قرار دارد.این منطقه سوغاتی های زیادی 
از انواع خوراکی، صنایع دستی و گیاهان دارویی دارد 
که برخی از آن ها عبارت اند از قطاب، پسته، بهار نارنج، 
زعفران، عسل خاص و طبیعی طبس، نارنجوک محلی و 
سبزیجات معطر، مربای بالنگ، عصاره آویشن، عصاره 
کلپوره، سینی  مسی، گلیم و فرش و بافته های حصیری.

* کاشان
   کاشــان به مراسم گالب گیری بین ایرانی ها شهرت 
دارد؛ همچنین از آنجا که قالی کاشان در میراث ناملموس 
یونسکو قرار دارد، از آن به عنوان پایتخت فرش ایران 
یاد می کنند. خانه های تاریخی نظیر خانه طباطبایی ها و 
خانه عباسیان، مسجد آقابزرگ، حمام سلطان امیراحمد 
و تپه سیلک از جاهای دیدنی کاشان هستند که ضمن 
بازدید از آن ها، با دنیایی از تاریخ و فرهنگ این مرزوبوم 
آشنا می شوید. عالوه بر این، جاذبه های معروفی نظیر 
ابیانه، کویر مرنجاب، کمپ کویری متین آباد و شــهر 
زیرزمینی نوش آباد در نزدیکی کاشــان قرار دارند که 
اگر فرصت کردید، حتما بازدیدی از آن ها داشته باشید. 
با این همه شاید معروف ترین جاذبه کاشان را بتوان باغ 
فین دانســت؛ باغی تاریخی با یک سیستم آب رسانی 
حیرت انگیز که به عنوان یکی از 9 باغ ایرانی در فهرست 
میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. قتل امیر کبیر، 
صدر اعظم مشهور ایران، مهم ترین رویداد تاریخی این 
باغ به حساب می آید.کاشان در فاصله نزدیکی به کویر 
قرار دارد و به همین واسطه در فهرست مقاصد محبوب 

کویرنوردان قرار دارد.
*  یزد

   اســتان یزد یکی دیگر از مناطــق دیدنی ایران در 
فصل زمستان است. یزد، شهر بادگیرها به لطف داشتن 
انواع جاذبه های تاریخی و فرهنگی از قبیل میدان امیر 
چخماق، موزه آب، میدان ســاعت، مسجد جامع یزد، 
زندان اســکندر و مدرسه ضیائیه، آسیاب آبی کوشک 
نو، محله تاریخی فهادان، باغ دولت آباد، آتشکده یزد 
و... باید جزو مقاصد زمســتان گردی هر گردشگری 
قرار بگیــرد. خانه های تاریخی نیز در شــهر یزد کم 
نیســت که از آن جمله می توان به خانه الری ها، خانه 
حاج کاظم رسولیان و خانه ملک التجار اشاره کرد. در 
نهایت خرید سوغاتی از بازار خان، مغازه های اطراف 
میدان امیرچخماق و مغازه های بافت تاریخی شهر یزد 
را از دست ندهید.اکثر شهرهای استان از جمله اردکان، 
میبد، مهریز، تفت، اشکذر، ابرکوه و بافق به دلیل قدمت 
زیادشان، آثار باستانی مهمی را در خود جای داده اند. 
 در ســفر به اردکان می توانید به محله  زرتشــتی ها در 
شریف  آباد بروید و از آتشکده و خانه های زرتشتیان 
دیــدن کنید یا بازدیــدی از پارک ملی ســیاهکوه، 
کاروانسرای برج ارجنان، مسجد جامع اردکان )از آثار 
ملی(، خانه  تاریخی سنایی، قلعه و منارجنبان خرانق 
و زیارتگاه چک چک داشــته باشید. در مهریز نیز با 
جاذبه های متعددی مواجه خواهید شد، از کاروانسرای 
زین الدین متعلق به عهد صفوی گرفته تا روستای قدیمی 
ســریزد، باغ مدرسی، مسجد جامع باغ بهار، رباط نو، 
چاپارخانه، مسجد جامع ســریزد، زیارتگاه پیرناکی، 
قلعه مهر پادین، ســنگ نگاره های کوه ارنان و اثر ثبت 
جهانی باغ پهلوان پور که ســفری متفاوت را برایتان 
ایجاد خواهند کرد.میبد از شهرهای بسیار زیبای یزد با 
تاریخی چند هزار ســاله است که یکی از قدیمی ترین 
آثار آن را شاید بتوان مسجد جامع میبد دانست که به 
عقیده باستان شناسان، قدمتی حدود 7000 سال دارد. 
کبوترخانه، نارین قلعه، یخچال خشتی میبد، چاپارخانه، 
کاروانسرای شاه عباسی و... نیز از جاذبه هایی هستند که 
برای گردشگران جذابیت دارند.روستا و کمپ کویری 
فهرج، روســتای خرانق، کویر کاراکال و خانه آقازاده 

ابرکوه از دیگر جاهای دیدنی استان یزد هستند.

 *  چابهار
   چابهار، بزرگ ترین بندر اقیانوســی ایران است که 
به لطف موقعیت جغرافیایی اش، سواحل بسیار زیبایی 
دارد و در نتیجه عالوه بر استفاده از پالژهای ساحلی 
می توانید به تفریح های آبی همچون غواصی، گشــت 
تفریحی با قایق، ماهیگیری، شاتل سواری، ویک برد، 
موج ســواری، شنا و... مشغول شــوید. اگر در طول 
زمستان به این منطقه سفر کردید، از جاذبه های طبیعی 
آن مانند کوه های مریخی یــا مینیاتوری لذت ببرید 
که چشــم اندازی از کوه های مــاه و مریخ را در ذهن 
 تداعی می کنند. تاالب لیپار، درخت انجیر معابد، پدیده 
گل فشان، ساحل ماسه ای، غارهای بان مسیتی تیس، 
صخره های مرجانی و غیره نیز آثار طبیعی این منطقه را 
تشکیل می دهند. قلعه پرتغالی ها )قلعه تیس(، ساختمان 
قدیم فرمانداری )موزه(، ساختمان های قدیمی گمرک 
و پست، حسینیه آل رسول و روستای تیس از جمله 
آثار دیدنی چابهار هستند.جذابیت های چابهار به همین 
موارد خالصه نمی شود و از آنجا که این منطقه سواحل 
متعــددی دارد، یکی از مراکز مهم پرنده نگری ایران به 
حســاب می آید و امکان تماشای چنگر، کشیم، انواع 
حواصیل، فالمینگو و طاووسک وجود دارد. عالوه بر 
این، چابهار میزبان گاندو )تمساح بومی ایرانی( است 
و در واقع بخش اعظم منطقه حفاظت شــده گاندو در 
این شهرســتان قرار دارد.یکی از جذابیت های منطقه 
آزاد چابهار امکان خرید کاالهای با قیمت مناســب 
اســت که می توانید از بازارهای سنتی چابهار از قبیل 
بازارچه حکیمی، دکه بازار و بازار سنتی چابهار دیدن 
کنید یا به  سراغ پاســاژهای منطقه آزاد مثل صدف، 
پردیس، ابریشم، تیس و صالحیار بروید. در کنار خرید 
خود حتما صنایع دستی مردم بومی از سوزن دوزی تا 
سکه دوزی و انواع هنرهای دستی با محصوالت دریایی 
را به عنوان سوغات تهیه کنید.بی شک وجود انواع هتل و 
خانه بوم گردی، رستوران و سفره خانه سنتی در چابهار 

از سفری توام با آرامش و آسایش حکایت دارند.
*  کرمان

استان پهناور کرمان مملو از ارگ ها و قلعه های تاریخی، 
عمارت ها و باغ های چشم نواز، صنایع دستی نفیس و 
شــیرینی های خوشمزه است که هر گردشگری با هر 
سلیقه ای را راضی نگه می دارد. این استان از شهرهای 
کرمان، جیرفت، رفسنجان، بم، زرند، کهنوج، شهر بابک، 
راور، بردسیر، فهرج و... تشکیل شده است که بازدید از 
هر یک از مکان ها شما را با دنیایی از جاذبه، خوراکی، 
آداب ورســوم و فرهنگ مردم بومی آشنا می کند.شهر 
کرمان با جاذبه هایی متعددی از باغ فتح آباد و مجموعه 
گنجعلی خان تا بازار بزرگ کرمان، گنبد جبلیه، باغ 
موزه دفاع مقدس، حمام وکیل، موزه سکه و غیره اوقات 
خوشی را برایتان به وجود خواهد آورد. ضمن اینکه 
می توانید از غذاهای محلی کرمانی اعم از آش شولی، 
بز قورمه و حلیم بادمجان نوش جان کرده و قاووت، 
کلمپه، کماچ سهن، سوهان زرند، گالب و عرقیجات 
گیاه، خرما، گردو، زیره و پســته را به عنوان سوغاتی 
تهیه کنید.یکی دیگر از جاهای دیدنی کرمان، شهر بم 
و ارگ معروف آن اســت که زبانزد خاص وعام است. 
بم در فاصله 195 کیلومتری جنوب شرق کرمان قرار 
دارد و بسیاری از گردشگران با ارگ تاریخی بم آشنا 
هستند که زمانی به عنوان بزرگ ترین سازه خشتی 
جهان شناخته می شد. این ارگ بعد از زلزله هولناک 
سال 1382 تاحدی مرمت و بازسازی شده است و 
همچنان زیبا و باعظمت به نظر می رسد. پس از دیدن 
ارگ بم می توانید به روستای دهبکری با آب وهوای 
مطبوعش، نخلستان های بم و تل آتشین دارستان سر 
بزنید.اکثر گردشگران رفسنجان را با باغ های پسته اش 
 می شناســند؛ اما جاذبه هایی همچون کاروان سرای 
قطب  آباد، کاروان سرای کبوتر خان، خانه حاج  آقا 
علی و موزه ریاست جمهوری می توانند دلیل خوبی 
برای سفر به این منطقه باشند.جیرفت، از شهرهای 
باستانی و کهن کرمان اســت که وجود جاذبه های 
تاریخی در آن، از تمدن غنی و کهن این ســرزمین 
حکایت دارند. مســجد شــهر قدیم جیرفت، قلعه 
ســموران، دریاچه سد جیرفت، روســتای دلفارد، 
آرامگاه ساالر رضا، موزه جیرفت، آرامگاه میر حیدر 
مهنی و غار شعیب از جمله جاهای دیدنی جیرفت 
هســتند.ارگ راین در شهر راین، باغ شازده ماهان، 
آرامگاه شــاه نعمت اهلل ولی در ماهان، کلوت شهداد 
در نزدیکی شهر شهداد، آبشار سیمک در حوالی شهر 
کرمان، پیست اسکی سیرچ و منطقه گندم بریان، هر 
یک گزینه هایی فوق العاده برای گردش در این خطه 

از کشور به حساب می آیند .

بهترین مقاصد سفر در زمستان
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سال بیست و دوم شماره 4092

گوشت ماهي و میگو  
حاوي چربي های مفید، پروتئین مرغوب و ویتامین هاي گوناگون است

  روابط عمومی
 اداره کل

شیالت هرمزگان

  گروه حوادث// با تالش ماموران پلیس 
اطالعات فرماندهــی انتظامی هرمزگان 
اراذل و اوباش سابقه دار در یک عملیات 

ضربتی پلیس هرمزگان دستگیر شد.  
  به گزارش خبرنگار دریا، ســردار غالمرضا 
جعفری فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان در 
بیــان جزئیات این خبر بیان داشــت: در پی 
رصد اطالعاتی ماموران پلیس اطالعات این 
فرماندهی مبنی بر اینکه فرد اراذل و اوباشی  
در امر ســرقت از شناورهاي دریایي، فعالیت 
در قاچاق مشروبات الکلي و موادمخدر، حمل 
سالح گرم در فضای مجازی و حقیقی فعالیت 
دارد که دستگیری وی در دستور کار پلیس این 

فرماندهی قرار گرفت. 
  وی در ادامه گفــت: با توجه به اینکه متهم 

داراي ســوابق متعدد قبلي از جمله شرارت، 
قتل عمد، درگیري مسلحانه، ضرب و جرح و 
سرقت بوده به طوري که سابقا در سال 1389 
به دلیل شــرارت ها و سوابق مذکور از جمله 
قتل عمد دستگیر و به مراجع قضایي معرفي 
و از آن طریــق روانه زندان مي گردد تا اینکه 
نامبرده با جلب رضایت از اولیاء دم )خانواده 
مقتول ( تحت قرار صادره آزاد که نه تنها متنبه 
نشده بلکه اخباري دال بر فعالیت وي در امر 
سرقت از شناورهاي دریایي، فعالیت در قاچاق 
مشروبات الکلي و موادمخدر، حمل سالح گرم 
به این پلیس واصل گردیده و اقدامات ایذایي و 
قدرت نمایي مکرر در فضاي مجازي و حقیقي 
از خود به نمایش گذاشته که بالفاصله تیمی 
ازماموران پلیس اطالعات استان ضمن رصد 

تحرکات نامبرده، اقدامــات ویژه ای را برای 
دستگیری وی آغاز کردند.  

  ایــن مقام ارشــد انتظامی گفــت: پس از 
یک ســري کار دقیق اطالعاتي و تعقیب و 
مراقبت هاي شبانه روزي در محل هاي احتمال 
حضور و اطالع واصله مبني بر حضور وی در 
بندرعباس اکیپ هاي اطالعاتي و عملیاتي این 
پلیس طي یک عملیات منسجم و غافلگیرانه 
قبل از هرگونه اقدامي از سوي متهم، وی را 
دستگیر نمودند و متهم پس از تشکیل پرونده 
جهت ســیر مراحل قانونی به مراجع قضایی 

معرفی گردید. 
  فرمانده انتظامی استان هرمزگان با بیان این که 
استقرار نظم و امنیت در جامعه از وظایف ذاتی 
پلیس اســت ، خاطر نشان کرد: این عملیات 

عالوه بر نمایش اقتدار پلیس موجب رضایت 
اهالي و مسئولین استاني و قضایي گردیده و 
شهروندان با ابراز رضایت از این اقدام پلیس، 
مراتب تقدیر خود را از مســئوالن قضایی و 

انتظامی اعالم کردند.

در امتداد تاریکی

  نامادری ام مرا برای ازدواج فریب داد او می دانســت که 
شوهرم بعد از ازدواج اجازه تحصیل به من نمی دهد اما او مرا 
با محبت های دروغین ترغیب کرد که اگر دوست دارم ادامه 
تحصیل بدهم باید به جوانی که به خواستگاری ام آمده است 

پاسخ مثبت بدهم اما ...
  دختر 14 ســاله با بیان این که یک ماه بعد از ازدواج از نامزدم جدا 
شدم درباره سرگذشت تلخ خود به  مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری 
گفت: اگرچه فقط 4 سال با پدر و مادرم زندگی کردم اما در همین مدت 
نیز همواره شاهد درگیری و کتک کاری آن ها بودم پدرم کارگری ساده 
بود ولی به مواد مخدر اعتیاد داشت و همین موضوع مادرم را  ناراحت 
می کرد. اختالفات آن ها به جایی رســید که دیگر نتوانستند در کنار 
هم زندگی کنند و زمانی که من 4 سال بیشتر نداشتم از هم جدا شدند. 
یک سال بعد پدرم با زن دیگری ازدواج کرد و من هم در کنار نامادری 
زندگی جدیدی را شــروع کردم. وقتی در کالس اول دبستان مشغول 
تحصیل بودم روزی مادرم برای دیدن من به مدرسه آمد و برایم چند 
لباس زیبا و یک عینک دودی آورد چرا که من از همان دوران کودکی 
به عینک عالقه زیادی داشــتم. آن روز با خوشحالی لباس هایم را به 
خانه بردم و به نامادری ام نشــان دادم ولی او وقتی فهمید که لباس ها 
را مادرم برایم خریده اســت همه آن هــا را با قیچی تکه تکه کرد و 
عینکم را نیز شکســت.این ماجرا خیلی در روحیه ام تاثیر گذاشت و 
آن روز چند ساعت اشــک ریختم.ولی نامادری ام با آن که زن بدی 
نبــود اجازه نمی داد که مادرم را مالقات کنم او حتی گاهی مرا کتک 
می زد تا هوس دیدار مادرم را نداشــته باشم. با این حال گاهی مادرم 
پنهانی به مدرســه می آمد و مرا در آغوش می گرفت و برایم تنقالت 
می خرید. پدرم نیز که ماجرا را فهمیده بود دیگر اجازه نداد به مدرسه 
بروم و من به ناچار در همان مقطع ابتدایی ترک تحصیل کردم و در کنار 
 نامادری ام به امور خانه داری مشغول شدم و از خواهر و برادرم مراقبت 
می کردم.تا این که حدود 6 ماه قبل یکی از همسایگان خواستگاری 
را بــه نامادری ام معرفی کرد و به او پیشــنهاد داد برای رهایی از این 
وضعیت بهتر اســت مرا شــوهر بدهد! اما وقتی نامادری ام ماجرای 
خواســتگاری را مطرح کرد به اوگفتم من دوســت ندارم ازدواج کنم 
و مــی خواهم درس بخوانم! او هم کــه نقطه ضعف مرا پیدا کرده بود 
با  مهربانی و محبت ترغیبم کرد که بعد از ازدواج می توانم با شوهرم 
صحبت کنم و به تحصیالتم ادامه بدهم! من هم با این شرایط پذیرفتم 
و به خواستگاری »رضا« پاسخ مثبت دادم چرا که امیدوار بودم بعد از 
ازدواج به آرزوهایم برسم. پدرم نیز از حدود 2 سال قبل مواد مخدر را 
ترک کرد و در یکی از مراکز تجاری مشهد باربری می کرد. »رضا« 26 
سال داشت و شاگرد کارگاه صافکاری خودرو بود ولی برای این که من 
به سن قانونی ازدواج نرسیده بودم فقط صیغه محرمیت بین ما جاری 
شد تا بعد در محضر به صورت قانونی ازدواجمان را ثبت کنیم. هنوز 
یک ماه بیشتر از دوران نامزدی ما نگذشته بود که فهمیدم نامزدم به مواد 
مخدر صنعتی اعتیاد دارد و مدام پای بساط مواد مخدر می نشیند. این 
بود که بالفاصله از او جدا شدم و به خانه پدرم بازگشتم ولی نمی دانم 
چگونه این صیغه محرمیت را فسخ کنم چون نمی خواهم آینده ام تباه 

شود و دوست دارم به هر طریق ممکن به تحصیالتم ادامه بدهم و ...

ازدواج یک ماهه! 

حوادث جهان

مرگ 1۶0 افغان در سرمای کم سابقه 
  مقامات افغانستان اعالم کردند بیش از 160 نفر طی ماه گذشته در 
حالی که با سخت ترین زمستان در بیش از یک دهه گذشته مواجه 
شدند از سرما در این کشور جان باختند.  شفیع اهلل رحیمی  سخنگوی 
وزارت مدیریت بحران افغانستان گفت:  بدلیل سرمای هوا از 10 ژانویه 
تاکنون 162 نفر در این کشور جان خود را از دست دادند که حدود 84 
مرگ و میر طی هفته گذشته اتفاق افتاده است.همچنین سرمای شدید 
در مناطق مختلف افغانستان باعث تلف شدن صدها هزار راس دام و 
طیور مردم به عنوان اصلی ترین منابع درآمدی و امرار معاش آنها شده 
است که خطری جدی محسوب می شود.زمستان سخت امسال در 
افغانستان در 15 سال گذشته بی سابقه بوده است و در برخی مناطق 
دمای هوا حتی به پایین تر از منفی 34 درجه سانتیگراد رسیده است. 
این درحالی است که این کشــور در میانه بحران شدید اقتصادی به 
سر می برد.بسیاری از گروه های کمک رسانی بدلیل قوانین طالبان 
درباره ممنوعیت کار کردن زنان، عملیات خود را در هفته های اخیر به 
حالت تعلیق درآوردند.» مارتین گریفیت « رئیس بخش کمک رسانی 
سازمان ملل متحد در ســفر این هفته به کابل گفت این نهاد بدنبال 
معافیت هایی برای ممنوعیت کار کردن زنان است که در یکی از آسیب 

پذیرترین زمان ها برای بسیاری از افغان ها پیش آمده است.
تیراندازی در کالیفرنیا آمریکا 7 کشته بر جا گذاشت

  رســانه  های آمریکا اعالم کردند که در پی وقوع تیراندازی در 
ایالت کالیفرنیا، 3 نفر کشته و 4 تن زخمی شده اند.در پی وقوع یک 
حمله مسلحانه در ایالت کالیفرنیا واقع در آمریکا، 3 نفر جان خود 
را از دســت داده اند.آتش نشانی شــهر لس آنجلس اعالم کرد که 
در تیراندازی این شــهر 3 نفر کشته و دست کم 4 تَن زخمی شدند 
که چهارمین تیراندازی جمعی در کالیفرنیا در ماه جاری به شــمار 
می رود.آنطور که ســخنگوی آتش نشانی لس آنجلس اعالم کرده 
است، در یک خیابان مسکونی در شمال غربی مرکز شهر درخواست 
کمک شده و از سوی مأموران پاسخ داده شد.تا کنون در خصوص 
وضعیت ضارب یا ضاربین این حادثه خبری رسانه ای نشده است.

سقوط اتوبوس از پرتگاه در پرو
  سقوط یک دستگاه اتوبوس از پرتگاه در کشور پرو دست کم 25 
کشته بر جای گذاشت.در پی سقوط یک دستگاه اتوبوس از پرتگاهی 
در منطقه لُس اورگانُس در کشور پرو، دست کم 25 نفر جان خود را 
از دست دادند.بر اساس گزارش رسانه های محلی، این اتوبوس که 60 
مسافر داشته، پس از ترک ایاالت تاالرا در شمال غربی پرو، در منطقه 
مذکور از صخره به پایین سقوط می کند.در این حادثه دست کم 35 
نفر مجروح و به بیمارستان منتقل شده اند. گفته می شود مسافران این 

اتوبوس کارمندان یک شرکت خصوصی بودند.

پایان قدرت نمایی اراذل و اوباش در بندرعباس  

 گروه حوادث// با هوشیاری و تالش مأموران انتظامی 
شهرســتان میناب و با همکاری پلیس مبارزه با مواد 
مخدر استان خراسان رضوی در یک عملیات پلیسی 
یک محموله 99کیلویی شیشه شناسایی و کشف شد.  
  بــه گزارش خبرنگار دریا، ســردار غالمرضا جعفری در 
تشریح جزئیات این خبربیان داشت: طی اقدامات و اشراف 
اطالعاتی ماموران انتظامی پاســگاه ایست بازرسی شهید 
»چغازردی« شهرســتان با  همکاری پلیس مبارزه با مواد 
مخدر استان خراســان رضوی مبنی براینکه یک دستگاه 
کامیون بنز باری که حامل  9 تن پودر پالستیک و مشکوک 

به حمل مواد مخدر و در حال تردد به ســمت بندرعباس 
می باشد، موضوع  سریعا در دستور کار پلیس قرار گرفت. 

 وی افــزود: مأموران انتظامی ایســت بازرســی شــهید 
»چغازردی« حین کنترل ورصد دقیق خودروی  مورد نظر را 
متوقف ودر بازرسی از آن توانستند مقدار 98 کیلو 700گرم 
مواد مخدر از نوع شیشه که داخل پودرهای  پالستیک بود  

کشف نمایند. 
 وی بیان کرد: در دیگر عملیات پلیســی مأموران  انتظامی 
پاسگاه ایست بازرسی شهید »چغازردی« شهرستان حین 
کنترل خودروهای عبوری به یک دســتگاه خودرو سمند 

مظنون و پس از متوقف نمودن و بازرســی از آن مقدار 11 
کیلو گرم تریاک که داخل 11 عدد بطری در داخل صندوق 

عقب قسمت زیر جاسازبود کشف نمایند. 
  سردار جعفری اذعان داشت: در این دو عملیات دو دستگاه 
خودرو اعم از کامیون بنز باری و وخودروی ســمند حامل 
مواد مخدر توقیف و دو نفر متهم قاچاقچی مواد  دســتگیر 

شدند. 
  ایــن مقام انتظامی اظهار داشــت: در این رابطه متهمان با 
تشــکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی 

معرفی شدند.

کشف 110 کیلو گرم انواع مواد مخدر در هرمزگان

 گروه حوادث// فرمانده انتظامی اســتان 
هرمزگان از کشــف ۲7 تن ســنگ آهن 
کرومیت قاچاق به ارزش 10 میلیارد ریال از 
یک دستگاه کامیون عبوری در شهرستان 

حاجی آباد خبر داد.  
 به گــزارش خبرنگار دریا، ســردار غالمرضا 
جعفری در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران 
انتظامی پاسگاه گهکم  شهرستان حاجی آباد با 
اشراف اطالعاتی از قصد قاچاقچیان در انتقال 
مقادیری کاالی قاچاق از محورهای مواصالتی 
شهرستان مطلع و رســیدگی به موضوع را در 
دستور کار خود قرار دادند. وی افزود:مأموران 
این یگان ضمن رصد فعالیت قاچاقچیان موفق 
به شناسایی یک دستگاه تریلی در محور اصلی 

حاجی آباد شدند و خودرو را با برپایی ایست و 
بازرسی مقطعی متوقف کردند. 

فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان  ادامه داد: در 
بازرســی از خودرو مذکور مقدار 27 تن سنگ 
آهن  کرومیت فاقد مجوز حمل کشــف و یک 

متهم در این رابطه دستگیر شد. 
 ایــن مقام انتظامــی با بیان اینکه کارشناســان 
محموله کشف شــده قاچاق را 10 میلیارد ریال 
ارزش گذاری کرده اند، خاطر نشان کرد: اقدامات 
پلیس در راستای مبارزه با قاچاق باقدرت ادامه 
دارد و ازشــهروندان انتظار مــی رود درصورت 
اطالع ازهرگونه موارد مشکوک مراتب را بالفاصله 

ازطریق پل ارتباطی 110به پلیس اطالع دهند. 

گروه حــوادث// مرد جــوان که در 
اقدامی هولناک مزاحم همســرش را 
در کرج به قتل رسانده بود، پس از ۲0 

سال فرار در تهران بازداشت شد.
اواخر سال 1381، مرد جوانی وقتی متوجه 
مزاحمت  های یک غریبه برای همســرش 
شد به یکی از استان های غربی کشور رفت 
و با خرید یک سالح کلت کمری به محل 
کار مرد جوان رفــت و از فاصله نزدیک 
وی را هدف شــلیک 5 گلوله قرار داد و 
از مهلکه گریخت. تحقیقــات کارآگاهان 
دایره جنایی کرج ادامه داشــت تا اینکه با 
اقدامات اطالعاتی مشخص شد، قاتل پس 
از 20 سال زندگی مخفیانه به تهران آمده و 
در خانه ای ساکن شده است که تیم پلیسی 

پس از دریافت این اطالعات مهم متهم را 
دستگیر کردند و به فرار 20 ساله او پایان 

دادند.
متهم پس از انتقال به شعبه پنجم دادسرای 
امور جنایی هنگامــی که مقابل بازپرس 
پرونده قرار گرفت، بــه قتل اعتراف کرد 
و گفت: 20 سال قبل هنگامی که متوجه 
شدم مقتول مزاحم همســرم شده است، 

تصمیم گرفتم از او انتقام بگیرم.
با دستور محمدجواد شفیعی، بازپرس ویژه 
قتل شعبه پنجم دادسرای امور جنایی، متهم 
برای روشن شــدن زوایای پنهان پرونده 
در اختیار کارآگاهان دایره جنایی پلیس 
اســتان البرز قرار گرفت و تحقیقات در 

رابطه با این جنایت ادامه دارد.

هرمزگان ، ایستگاه آخر 
محموله ۱۰ میلیاردی سنگ آهن قاچاق  

پایان ۲۰ سال زندگی مخفیانه قاتل

  گروه حوادث// تصور بســیاری از ما درباره افرادی که 
دســت به تکدی گری می زنند، انســان های نیازمندی 
است که از ســر ناچاری، دست شان را جلوی مردم دراز 
می کنند، اما همیشه این طور نیست. به تازگی، پلیس به 
یک خانم که هر روز با هواپیما از اصفهان به تهران سفر 
می کرد و برمی گشت، مشکوک شد. پلیس بعد از رصد و 
پیگیری، به اطالعات عجیبی درباره او دست یافت. آن ها 
با دستگیری این خانم پی بردند که این شخص هر روز با 
پرواز مستقیم به تهران برای گدایی می رود! گفته می شود 
که وی روزانه ۵ میلیون تومان درآمد داشته و دوباره به 
شهر خودش برمی گشته است. در ادامه از چند متکدی 
خبرساز با درآمدهای نجومی و   شیوه های عجیب شان 

خواهیم گفت.
  گدایی با ۴00 کیلو برنج و ده ها کیلو حبوبات

  مهر 98 ماموران شــهرداری قزوین به یک گدا که همیشه در 
جلوی مغازه های خواربار فروشــی اعم از برنج، حبوبات و... 
حضور داشــت، مشکوک شدند و او را دستگیر کردند، اما مرد 
45 ساله با تهدید نیروهای شهرداری ادعا کرد سال ها در تهران 
گدایی کرده و هیچ فردی کاری با او نداشته است. با حکم قضایی 
ماموران وارد خانه این گدا و شوکه شدند! ماموران در خانه او 
چند کلید گاوصندوق پیدا کردند و در بازرسی از دو گاوصندوق 
یک چک یــک میلیارد و 100 میلیون تومانی و مقداری پول 
نقد کشف کردند. همچنین از خانه او 400 کیلوگرم برنج، ده ها 
کیلوگرم حبوبات و ده ها کیلوگرم روغن جامد و مایع پیدا کردند 

که با گدایی از مردم گرفته بود.
 متکدی که 2 کارمند شخصی داشت!

  مدیرکل بهزیســتی مازندران در سال 90 گفت که گداهایی در 
آن استان شناسایی شده اند که ماهانه 400 تا 500 میلیون تومان 
درآمد دارند! او با اشاره به گدایی که جلوی در فرمانداری ساری، 
سال هاســت برای تکدی گری با ویلچر حضور دارد و بسیاری 
از مردم شــهر او را دیده اند، گفته که در یک نیم روز یک میلیون 
تومان درآمد و دو کارمند برای خودش دارد! او ادامه داده که بعد 
از زیرنظر گرفتن فردی که هر روز جلوی در فرمانداری ســاری 
برای تکدی گری با ویلچر پیاده می شود، متوجه شدند که دارای دو 
کارمند است که هر روز او را می آورند و او به این افراد پول می دهد.
 خانواده متکدی با درآمد ماهانه ۵0 میلیون تومانی!

  آذر امســال بود که مدیرعامل ســازمان رفــاه، خدمات و 
مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران در پاسخ به این سوال 
که شــما اعالم کردید کــودکان کار و خیابان روزانه بین 400 
هزار تا یک میلیون تومان درآمد دارند، گفت: »...من با یکی از 

این ها صحبت کرده ام و گفته است امروز 4 میلیون تومان درآمد 
داشــته ام... میانگین درآمد چنین خانواده هایی به 50 میلیون 
هم می رســد، یعنی یک خانواده 7 تــا 8 نفره در خیابان و در 

سرچهارراه ها پخش می شوند و کار می کنند.«
 گدایی با لباس مبدل در کیش

  اواخر ســال 99، پلیس کیش از ورود یک گدا به این جزیره 
باخبر شــد. با بررســی پلیس، پیرمرد گدا که لباس کهنه به تن 
داشت، دستگیر شد. بررسی های پلیس نشان داد این مرد چهار 
روز قبل از دســتگیری، وارد کیش شده و اقدام به گدایی کرده 
است. او که ظاهرا وضع مالی نسبتا خوبی داشته و با لباس مبدل 
گدایی می کرده، در بازجویی ها مدعی شد: »برای گدایی به کیش 
آمدم و با پوشیدن لباس کهنه ادعا می کردم بیماری سرطان دارم 
و می خواهم برای شــفا گرفتن به عراق بروم، اما پولی ندارم. در 
این مدت مســافران در جلوی پاســاژها و هتل ها به من کمک 
می کردند.« با بررســی های پلیس مشخص شد که این مرد هیچ 
بیماری ندارد و ســالم است. او در هنگام دستگیری 10 میلیون 
تومان پول همراه داشت و در محل استراحتش هم چندین میلیون 

تومان پول کشف شد که تنها در چهار روز به دست آورده بود.
 کت جادویی یک گدا

  ســال 94 وقتی دستگیر شد، تیتر یک رسانه ها شد. همه جا 
حرف از گدای میلیونر بوشهری بود. وقتی ماموران شهرداری 
بوشهر اسماعیل 54 ساله را با همکاری پلیس دستگیر کردند، 
رازهایش را فاش کرد. بعد از دستگیری، ماموران شهرداری او 
را پس از ماه ها به حمام بردند و با مصرف دو بطری شــامپو، 
موفق شدند او را تمیز کنند! سپس چهار کت و کاپشن تن این 
گدا بررســی و مشخص شد اسماعیل پول هایش را داخل درز 
این لباس ها جاسازی می کرده است. از لباس های گدای ژولیده 
9 کیلــو و 300 گرم پول کهنه که به علت خیس شــدن قابل 

جداسازی و شمارش نبود، پیدا شد!
 طلب کمک با نوشتن پیام های خنده دار

  امــا محض تنوع یک مصداق خارجــی؛ یکی از روش های 
تکدی گری که در ژاپن زیاد دیده می شــود، این است که آن ها 
سعی می کنند جمله های جالب و خواندنی را روی تکه های مقوا 
بنویسند تا توجه عابران به آن ها جلب شود. جمله هایی که آن ها 
اســتفاده می کنند معموالً خنده دار هستند مثاًل این که »پدرم را 
نینجاها کشته اند، برای کاراته یاد گرفتن به پول نیاز دارم«، »من 
مسافر زمان هستم« و دیگر جمله های خنده دار که هر کدام بهتر 

باشد، پول بیشتری نصیب متکدی می کند!
 راه ورسم دستگیری از دیگران

  هر چند 
قــت   و
یک بــار 

خبری  که 
سوژه  مشابه 

داغ  مــا  امروز 
درباره  بحث  چندوچون می شود، 

کمک کردن باال می گیرد. یک عده نگران می شوند که مبادا 
همه کارهای خیرخواهانه شان بیهوده بوده باشد، چون تردید 
دارند که کمک شان واقعا گرهی از کار دیگری باز کرده باشد 
یا صرفا طعمه یک جور کالهبرداری بوده اند. عده ای هم در 
واکنش به این نگرانی، می گویند که نباید همه را به یک چشم 
دید و بابت تک وتوک کالهبرداراِن در لباس نیازمند، دست از 
کمک کردن به دیگران برداشت. چطور از دیگران دستگیری 
کنیم که خیال مان راحت باشــد؟ در کوچه و خیابان، افراد 
نیازمنــِد کمک کم نمی بینیم اما هیچ راهی نداریم که بفهمیم 
زندگی کدام شان واقعا به کمک ما وابسته است. اگر مخاطب 
شــما، کودکان کار و دست فروش ها هستند، پول را در ازای 
خرید کاال و خدمات )مثل شستن شیشه ماشین و واکس زدن 
کفش ها( به آن ها بدهید. خریدن یک خوراکی مقوی یا قدری 
میوه هم گزینه بهتری نسبت به کمک نقدی است. افراد نیازمنِد 
کمک اما همیشه دوروبر ما نیســتند. خیلی ها برای کمک 
رساندن به این افراد، با موسسه های خیریه ارتباط می گیرند. 
در این باره باید به چند نکته توجه کنید؛ خیریه مدنظر شما در 
صورتی معتبر است که در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، 
ثبت شده و کد ثبت داشته باشد. حوزه فعالیت هایش شفاف 
و معین باشد و برای واریز کمک های نقدی، شماره حساب 
غیرشخصی اعالم کند. اگر سنجیدن اعتبار خیریه ها برای تان 
سخت است، هنوز راه های دیگری برای کمک کردن وجود 
دارد. می توانید سری به واحد مددکاری بیمارستان ها بزنید و 
کمک حال افرادی باشــید که از عهده هزینه های درمان شان 
برنمی آیند. با مدرســه ای در حاشیه شهر، ارتباط بگیرید و 
به اندازه جیب تان در تأمین هزینه تحصیل دانش آموزهای 
بی بضاعت شــریک شوید. از مهارت و زمان تان خرج کنید 
تا به جای کمک های موقتی و زودگــذر که در جای خود 
ارزشــمند و موثرند- باعث ایجاد تغییری بلندمدت شوید؛ 
کاری مثل برگــزاری کارگاه مهارت آموزی در هر حرفه ای 
کــه در آن تخصص دارید در مناطق محروم که درنهایت به 

اشتغال افراد منجر شود.

دستگیری گدای پروازی !
عجیب ترین شیوه های گدایی با درآمدهای نجومی

 گروه حوادث// چند روز قبل زن جوانی هراسان به پلیس رفت 
و از ربوده شدنش توسط سرنشــینان خودروی پراید و آزار و 

اذیت هایشان شکایت کرد.
  وی گفت: شــب قبل خانه خواهرم در یکی از شهرستان های اطراف 
تهران میهمان بودم.صبح منتظر تاکسی بودم تا به تهران بیایم که خودروی 
پرایدی با دو سرنشین مقابل پایم توقف کرد. با این تصور که راننده پراید 
مسافرکش است سوار شــدم.نزدیکی های تهران بودیم که راننده پراید 
تغییر مسیر داد و بدون توجه به اعتراض های من، وارد بیابانی خلوت 
شد.بعد هر دو سرنشین پراید مرا داخل خودرو مورد آزار و اذیت قرار 

دادند و در نزدیکی تهران از ماشین به بیرون پرتابم کردند.
  زمانی که داخل خودرو بودم و راننده تغییر مســیر داد، من از طریق 
برنامه واتس آپ برای خواهرم موقعیت مکانی خودم را فرســتادم و 
بعد هم گوشی را زیر صندلی انداختم، می توانید از طریق موقعیت یاب 
گوشی خواهرم محل تردد آنها را بررسی کنید.به دنبال اطالعاتی که زن 
جوان داد، به دستور بازپرس جنایی، مأموران وارد عمل شده و موفق به 

دستگیری راننده پراید شدند.اما مرد جوان ابتدا منکر آدم ربایی و آزار 
و اذیت شد و ادعا کرد: شاکی، یکی از مسافران خودروام بود و هنگام 
پیاده شدن گوشی تلفن همراهش زیر صندلی افتاده و متوجه نشده است.

من اتهاماتی را که او می گوید قبول ندارم.
  در ادامه تحقیقات زن جوان مدعی شــد زمانی که پراید سواران مرا 
مورد آزار و اذیت قرار دادند روی بازوی راننده پراید خالکوبی عکس 

پرنده ای دیدم که شبیه شاهین بود.
 در بازرسی بدنی از راننده پراید خالکوبی اشاره شده از سوی زن جوان، 
مشاهده شد و مرد جوان که چاره ای جز بیان حقیقت نداشت، گفت: شب 
قبل از حادثه به باغ یکی از دوستانم دعوت شده بودیم. فردای آن روز 
به همراه یکی از دوستانم راهی تهران شدیم. در مسیر زمانی که دیدیم 
این زن تنهاست، وسوسه شدیم و او را سوار کرده و مورد آزار و اذیت 
قرار دادیم.با اعتراف متهم، دستور بازداشت همدست او صادر و همزمان 
پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان ارسال شد و از جنبه آدم 

ربایی نیز در دادسرای جنایی تحت پیگیری است.

حواس جمعی زن جوان، مردان متجاوز را به دام انداخت



در صورت اضطرار برای روشن کردن آتش
 اطراف محل را از خار و خاشاک و علف های خشک پاک کنیم 

روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

هم استانی های عزیز ، کشاورزان و مرتعداران گرامی برای جلوگیری از آتش سوزی جنگل ها و مراتع یادمان باشد :
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سال بیست و دوم شماره 4092

شهرستان

  ســعیده دبیری نژاد گروه شهرستان// 
استاندار هرمزگان، توسعه شرق استان 
و مرکز  را مســتلزم جانمایی جدید 
بندرعباس  و  مینــاب  های  فرودگاه 

دانست که در اولویت کاری قراردارد. 
  به گزارش خبرنگار دریا، مهندس مهدی 
دوســتی اســتاندار هرمزگان، در نشست 
شورای مسکن استان هرمزگان، با اشاره به 
ضرورت توسعه میناب بعنوان قطب  شرق 
استان اظهارداشت:فرودگاه زیرساخت مهم 
توسعه شرق استان با محوریت مکران است 
که جانمایی فــرودگاه جدید میناب، جزو 
اولویت های برنامه می باشــد. دوســتی، 

همچنین توسعه بندرعباس را از سمت شرق 
ضروری برشمرد و افزود: جانمایی فرودگاه 
جدید شهر بعنوان زیرساخت اساسی این 

توسعه انجام می شود. 
  نماینده عالی دولت در اســتان هرمزگان، 
بر همســویی اقدامات تمامی دستگاه های 
اجرایی در طرح مسکن ملی، تاکیدکرد و 
گفت: مدیران بخش های زیرساختی اعم از 
آموزشی در تمام مقاطع، ورزشی،فرهنگی، 
مذهبی، تفریحی موظند ظرف ۱۵ روز با 
در نظر داشتن نقشه ها و سرانه جمعیتی در 
موقعیت های تعیین شده برای مسکن ملی 
را با بــرآورد مالی اعالم کنند تا در کمیته 

برنامه ریزی اعتبارات موردنیاز سال ۱۴۰۲ 
مطرح و طبقه بندی بودجه شود. 

  اســتاندار هرمزگان، درخصوص تکمیل 
منازل آســیب دیده از بحران های ســیل 
و زلزلــه در مینــاب، رودان، بندرلنگــه 
و بندرعبــاس ابرازداشــت: ایفای نقش 
مســئولیت های اجتماعی فقط به صنایع 
بزرگ اختصاص نــدارد و پیمانکاران هم 
باید در این حوزه واردشوند و  فرمانداران 
الزم اســت از این  ظرفیت و دیگر امکان 
های شهرســتان از گروه های جهادی و 
مردمــی گرفته تا حمایت بانک ها را پای 
کار آورند درخصوص تامین بخشــی از 

مصالح مورد نیاز از استان حمایت می کنیم 
تا شب عید مردم شــریف این مناطق در 
منازل سفیدکاری شده و آماده جشن سال 

نو بگیرند. 
 دوستی، شــروع  عملیات های اجرایی، 
صدور پروانه ساخت و انعقاد قرارداد های 
واگــذاری را مهمترین عملکردهای حوزه 
مســکن ملی اعالم کرد و ادامه داد: تعداد 
تشکیل پرونده ها و قرعه کشی واگذاری 
زمین به متقاضیان دارای شــرط پرداخت 
ودیعه ۴۰ میلیونی نیز مالک عملکرد خوب 
فرمانداران است که مستمر پایش می شود 
و بایستی مشکالت و مسائل موجود در این 

مسیر احصاء و رفع شوند تا شاهد سرعت 
انجام امور باشیم. 

  دراین جلســه، عالوه بر بررسی عملکرد 
بانک ها در طرح مســکن ملی، شهرداری 
مسئول آســفالت مسیردسترسی به   ۱۶۰ 
واحدی بندرعباس و بنیاد مســکن استان 
متولی الحاق زمین های شناســایی شده 
کرگان و بندزرک تعیین شدند و دستوراتی 

هم درخصوص آغاز ســاماندهی اراضی 
۱۸ هکتاری حاجــی آباد، آغاز عملیات 
اجرایی ۷ بلوک ۱۰ واحدی این شهرستان 
تا دهه فجــر همچنین تکمیل اســکلت 
آموزشــی شــهرک پیامبر اعظم و آماده 
سازی  زمین های جدید طرح مسکن ملی 
 در ۱۴ شهرســتان به مدیران و فرمانداران 

داده شد.

استاندار هرمزگان :

 مکان جدیدی برای فرودگاه میناب جانمایی می شود

 دوره های توانمندسازی صنایع دستی 
در پارسیان برگزار می شود

  ســعیده دبیری نژاد گروه شهرســتان// باهــدف ارتقای 
ظرفیت های گردشــگری شهر پارســیان و همچنین همکاری 
بیشتر در حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
نشست مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
هرمزگان با شهردار و رئیس شورای شهر پارسیان برگزار شد. به 
گزارش خبرنگار دریا؛ محمد محسنی مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی هرمزگان در این نشست با اشاره به 
پتانسیل های گردشگری پارسیان گفت: شهر پارسیان با توجه 
به دارا بودن ســواحل زیبا و بکر  و هم جواری با اســتان های 
بوشهر و فارس می تواند در صنعت گردشگری پیشرفت کند و 
توسعه گردشگری و صنایع دستی این شهر با تعامل هر چه بیشتر 
با شهرداری و شورای اســالمی آن میسر خواهد شد.مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان در خصوص 
توسعه صنایع دستی در شهر پارسیان گفت: با برنامه ریزی هایی 
که انجام شده، توانمندسازی خانوارها و افراد عالقه مند به حوزه 
صنایع دستی با همکاری شهرداری و شورای شهر انجام می شود. 
مدیرکل مهندسی عمران سازمان بنادر و دریانوردی:

ساختمان مرجع دریایی بندر ابوموسی
 ۳۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد 

 گروه شهرستان// مدیرکل مهندســی عمران سازمان بنادر 
و دریانوردی گفت: کار احداث ســاختمان مرجع دریایی بندر 
ابوموســی که از اسفند ماه ۱۴۰۰ آغاز شده درحال حاضر ۳۸ 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد. جمشــید عباسی راد افزود: این 
ســاختمان دارای ۲ طبقــه اداری و یک طبقه تکنیکال و یک 
طبقه برج کنترل اســت.وی ادامه داد: فضاهای پیش بینی شده 
این ساختمان مرجع دریایی به ارتفاع ۲۵ متر و در چهار طبقه 
با زیربنای یکهزار و ۲۹۸ متر شامل یک طبقه خدمات رفاهی و 
به متراژ ۵۱۷ متر )همکف(، یک طبقه اداری به متراژ ۴۱۱ متر 
)طبقه اول(، یک طبقه اتاق تکنیکال به متراژ ۱۸۵ متر و هم چنین 
یک طبقه ساختمان برج کنترل به متراژ ۱۸۵ متر مربع درباالترین 
طبقه ساختمان است. مدیرکل مهندسی عمران سازمان بنادر و 
دریانوردی گفت: با احداث این ســاختمان عالوه بر افزایش 
ایمنی تردد دریایی و تسریع در امداد و نجات دریایی با تجمیع 
فضاهای مورد نیاز اداری و رفاهی نقش مهمی در بهبود خدمات 
به شهروندان ابوموسی و شناورهای منطقه دارد.به گزارش ایرنا، 
عباسی راد با بیان اینکه این ساختمان به گونه ای طراحی شده که 
ساختمان های برج کنترل در ارتفاع مناسب جهت کنترل بصری 
ترددهــای دریایی و ورود و خروج تجهیزات به حوضچه بندر 
ابوموســی است، افزود: با اجرای طرح های موازی در این بندر 
زیرساخت های الزم برای ارتقای خدمات تجاری و گردشگری 
شهر ابوموســی تامین خواهد شد.وی پیش بینی کرد عملیات 

اجرایی این ساختمان تا نیمه دوم سال ۱۴۰۲ به اتمام برسد.
آغاز پروژه کاشت نهال 

با مشارکت مردم در روستای سرچیل 
 سعیده دبیری نژاد گروه شهرستان// رییس اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری بندرعباس گفت: در راستای تاکیدات و  فرمایشات 
رییس جمهور در خصوص کاشت یک میلیارد نهال در کشور 
پروژه کاشت نهال با مشارکت مردم در روستای سرچیل  شروع 
شد. به گزارش خبرنگار دریا؛ روح اهلل وفاکیش افزود: در گام 
نخست این پروژه  با تولید ۱۰هزار اصله نهال و کاشت ۳۰ هزار 
اصله نهال در قالب طرح زراعت چوب آغاز شــد. وی گفت: 
نهال ها از  نوع اکالیپتوس می باشد که در روستاهای شهرستان 

بندرعباس تولید و کشت شده است.

خبر
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 شهرداري قشم در نظر دارد اجرای پروژه احداث دیوار حائل دفع آبهای سطحی محله زیرانگی شهر قشم به شرح جدول ذیل و از محل اعتبارات داخلی 
شهرداری و اعتبار طرح تملک دارایی را به پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از پیمانکاراني که حداقل داراي رتبه ۵ ابنیه و یا راه باند و 
دارای صالحیت مي باشند دعوت بعمل مي آید جهت دریافت اسناد مناقصه از روز دوشنبه مورخ 14۰1/11/۰3 لغایت دوشنبه مورخ 14۰1/11/1۰ از 

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند. )دانلود اسناد از سایت ستاد ایران(

 سایر شرایط مناقصه: * برآورد اولیه پروژه موضوع مناقصه مبلغ 4۲/۵۰1/74۲/۲۰۲ ریال بر اساس فهرست بهای پایه سال 14۰1 راه ، راه آهن و باند فرودگاه 
می باشد. * مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۲/13۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار و یا بصورت واریز نقدی به 

حساب سپرده شهرداری به شماره 7۲۲۰1111۵۲۵۰3۰1 نزد بانک مهر ایران مي باشد.  
* آخرین مهلت ارائه پیشنهاد )بارگذاری در سامانه ستاد( ساعت 19 روز  یکشنبه مورخ 14۰1/11/۲3  مي باشد. )اصل پاکت الف تحویل بصورت فیزیکی( 

* جلسه کمیسیون افتتاح پاکات مناقصه روز دوشنبه مورخ 14۰1/11/۲4 در شهرداری قشم برگزار خواهد شد.  
* چنانچه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.  

* شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.* به پیشنهادات مبهم، مشروط، بدون سپرده و ناقص و پیشنهاداتی که پس از انقضاي مدت 
مقرر در آگهي واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. هزینه نشر آگهی مناقصه و تجدید مناقصه بعهده برنده می باشد.  

* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.   

ردیف
1
2
3

شرح  عملیات
خاکبرداری و پی کنی و حمل تا 10 کیلومتر در محل تخلیه نخاله

اجرای دیوار حائل سنگی شامل )تهیه مصالح ، حمل و اجرای الشه چینی با مالت ماسه شسته و سیمان1:3( }طول دیوار600 متر به ارتفاع 4 متر و ضخامت متوسط 1.5 متر{
تهیه مصالح و اجرای نمای سنگی شامل )برش بصورت مالون و اجرای بندکشی با مالت ماسه شسته و سیمان1:3( }طول دیوار600 متر به ارتفاع 3 متر{

مقدار
1.200
3.900
1.800

واحد
مترمکعب
مترمکعب
مترمربع

نوبت دوم

آگهی فراخوان عمومي جذب سرمایه گذار-  نوبت دوم 

ســازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد توسعه طراحی و اجرای محموعه زمین های تنیس 
واقع در پارک ســاحلی هرمز شهر قشم )به مساحت حدودی 6۰۰۰ متر مربع( را به روش 

BOT به شرکت حقوقی یا شخص حقیقی دارای صالحیت واگذار نماید:
تعهدات سرمایه گذار:  1.توسعه و تکمیل طراحی مجموعه زمین های تنیس و مشاعات و 

ملزومات مورد نیاز آن و اخذ تایید معاونت فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد
۲.احداث کامل مجموعه ورزشی مطابق طرح تایید شده توسط سازمان منطقه آزاد

3.راه اندازی حرفه ای مجموعه ورزشــی 4.تحویل )Transfer( زمین آماده شده، لوازم 
)Operation(و ... به سازمان منطقه آزاد پس از سپری شدن دوره زمانی بهره برداری

از تاریخ درج این فراخوان به مدت 1۰ روز )14۰1/11/۰۸ لغایت 14۰1/11/17 ( تمامی 
سرمایه گذاران واجد شرایط می توانند تمایل خود را از طریق نامه رسمی به همراه مدارک ذیل به دبیرخانه کمیسیون معامالت این سازمان واقع در 
مدیریت حقوقی و  قراردادها به ادرس جزیره قشم،اسکله بندر بهمن ساختمان مدیریت حقوقی و قراردادها، دبیرخانه کمیسیون معامالت، کدپستی 

79۵16174۸ و تلفن 3۵۲۵۲1۵۰ - ۰76  ارسال نمایند.
مدارک مورد نیاز:  الف( سوابق حرفه ای مرتبط و ارائه تاییدیه از فدراسیون تنیس  ب( آخرین گردش مالی تایید شده و تمکن مالی توسط معاونت 
اقتصادی سازمان ج( درخواست رسمی شرکت با امضای صاحبان امضا مجاز یا درخواست رسمی توسط شخص حقیقی د( اساسنامه، آخرین آگهی 

تغییرات شرکت، کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضا برای شرکت یا کپی شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی 
محل تسلیم پیشنهادها :  جزیره قشم، اسکله بندربهمن، ساختمان اداره کل حقوقی، دبیرخانه کمیسیون معامالت 

* به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در این فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* این فراخوان به منزله واگذاری موضوع فراخوان نخواهد بود و صرفا جهت شناسایی سرمایه گذار است فلذا با توجه به سیاست های سازمان 

منطقه آزاد قشم پس از طی فرآیند قانونی واگذار می گردد.

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار حقیقی / حقوقی
 به منظور توسعه طراحی و احداث مجموعه زمین های تنیس در پارک هرمز شهر قشم

 به روش BOT وفق شرح تفصیلی ذیل :
کمیسیون معامالت

شناسه آگهی: 124-1401 م/الف

آگهي دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونی مسکن کارمندان اداره کل بنادرو کشتیرانی استان هرمزگان 

جلســه مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول شرکت تعاوني مسکن کارمندان اداره کل بنادر و کشتیرانی استان هرمزگان رأس 
ســاعت 13:۰۰ روز چهارشــنبه مورخ 14۰1/11/۲6 در محل ســالن اجتماعات اداره کل بنادر ودریانوردی به آدرس: بندر 

شهیدرجائی سالن اجتماعات اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان تشکیل مي گردد.
لذا از کلیه اعضاء دعوت مي شود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم 

رسانید و یا وکیل/ نماینده خود را کتباً معرفي نمائید.
ضمنا ًبه اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی؛ تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر3رأی و 
هرشخص غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود و اعضاي متقاضي اعطاي نمایندگي، مي بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 

14۰1/11/۲3  در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور کارجلسه :   * طرح و تصویب تغییر بند ب ماده1۲ -شرایط اختصاصی 

* طرح و تصویب تغییر موضوع فعالیت شرکت ماده 3  * تغییر نام شرکت تعاونی ماده 1

شرکت تعاونی مسکن کارمندان اداره کل بنادر و کشتیرانی استان هرمزگان
تاریخ انتشار : 1401/11/10

 ســعیده دبیری نژاد گروه شهرســتان// مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب هرمزگان در بازدید فرماندار و 
دادستان شهرستان میناب از تصفیه خانه فاضالب این 
شهر به پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی این پروژه اشاره 
و از بهره برداری بخش مایع آن تا پایان امسال خبر داد.

 به گزارش خبرنگار دریا، عبدالحمید حمزه پور با بیان 
اینکــه فاز اول تصفیه خانه فاضــالب میناب ۷ هزار و 
۴۲۰ متر مکعب ظرفیت دارد، گفت: فرآیند تصفیه این 
تصفیه خانه به روش MLE است که در فاز اول جمعیتی 

بالغ بر ۴۱ هزار نفر را تحت پوشش قرار می دهد.

  وی با بیان اینکه بــرای تکمیل این پروژه در فاز اول 
اعتبــاری بالغ بــر ۴۰۰میلیارد ریال نیاز اســت، ابراز 
امیدواری کرد: با تامین اعتبار باقیمانده، بخش مایع مدول 
اول تصفیه خانه فاضالب میناب تا پایان امسال تکمیل 
و وارد مدار بهره برداری شود. مدیرعامل آبفا همچنین به 
شبکه جمع آوری فاضالب میناب اشاره کرد و گفت: ۶۰ 
کیلومتر از شبکه جمع آوری فاضالب این شهر تکمیل 
شده و هم اکنون ۱۰ کیلومتر دیگر نیز در حال اجراست.
  در پایان بازدید فرماندار و دادستان شهرستان از روند 

اجرایی مناسب پروژه تقدیر و تشکر کردند.

مدیر عامل آبفا هرمزگان:

 مدول اول تصفیه خانه فاضالب میناب
 گروه شهرســتان// رئیس دانشگاه آزاد  9۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

اسالمی گفت: آمادگی ستادی برای احداث 
بیمارستان در جزیره قشم را داریم. 

 محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشــگاه آزاد 
اســالمی در حاشیه ســفر به جزیره قشم و در 
نشست بررسی همکاری های مشترک دانشگاه 
آزاد اسالمی و ســازمان منطقه آزاد تجاری ـ 
صنعتی قشم در حوزه شیالت و علوم پزشکی 
اظهار کرد: صنعت دریا و آبزیان تجارت تضمینی 
است که به حوزه حمل و نقل دریایی و آبزیان 
مربوط می شود. دانشــگاه آزاد اسالمی استان 
هرمزگان و واحد قشــم و سازمان منطقه آزاد 
تجاری ـ صنعتی قشم می توانند همکاری ها و 
تعامالت گسترده ای در زمینه های مختلف داشته 

باشند.
  وی با اشــاره به مدل همکاری دانشگاه آزاد 
اســالمی و منطقه آزاد قشم در حوزه شیالت، 
اظهار کرد: این مدل همکاری می تواند در بستر 
فناوری، برند، الرو و خوراک باید منتهی به ارائه 
محصول با یک برند به بازار داخلی و خارجی 
شود، خاطرنشان کرد: این همکاری به اشتغال و 

درآمدزایی برای کشور نیز می انجامد.
 دانشــکده مهــارت و کارآفرینــی در 

دانشگاه آزاد ایجاد می شود
  طهرانچی ادامه داد:دانشکده مهارت و کارآفرینی 

یکی از راهکارهای دانشگاه آزاد اسالمی است 
که با دانشــکده های معمولی متفاوت است و 
دارای مدرســه عالی مهارت، ارائه دوره های 
کوتاه مــدت و مقاطع کاردانی و کارشناســی 
اســت که به صورت مهارت محور دانشجویان 
را تربیــت می کند و با توجه بــه ظرفیت های 
جزیره قشــم، دو دانشکده مهارت و کارآفرینی 
در حوزه حمل ونقل دریایــی و آبزی پروری 
در دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم راه اندازی 
 خواهد شــد که جوانان را برای اشتغال بومی 

آماده کنند.
 وی استفاده از توان علمی اساتید و دانشجویان 
در رشد دانش مورد نیاز برای فعالیت در حوزه 
شیالت را نیز مورد اشــاره قرار داد و با تأکید 
بر ضرورت آن، خاطرنشان کرد: کارخانه های 
فرآوری شــیالت باید های تک باشند. رئیس 
دانشــگاه آزاد اســالمی خــوراک آبزیان را 
یکی دیگر از صنایع پرســود برشمرد و گفت: 
تکنولوژی خوراک آبزیان موضوع جدی است 
و باید ورود جدی به این حوزه نیز داشته باشیم.
  کمــک دانشــگاه آزاد بــه راه اندازی 

کلینیک روانشناسی سالمت
  طهرانچی با اشاره به نبود بخش اعصاب و روان 
در جزیره قشم گفت: با توجه به اینکه دانشگاه 
آزاد اســالمی واحــد قشــم دارای متخصص 

اعصاب و روان و هیأت علمی روان شناســی 
است، می توان کلینیک روان شناسی سالمت و 
روان شناسی بالینی را در این واحد دانشگاهی 
راه انــدازی و مجوزهــای الزم را از وزارت 

بهداشت اخذ کند.
  به گزارش فارس، همچنین برای خدمت بیشتر 
به مردم منطقه، واحد قشــم آمادگی آن را دارد 
تا مرکز تخصصی اعصاب و روان، روان شناس 
سالمت و آسیب شناســی سفرهای دریایی را 
راه اندازی کند. در این راستا مسئوالن دانشگاه 
آزاد اسالمی استان هرمزگان و واحد قشم باید 
راهبرد مشخصی برای جزیره قشم داشته باشند.

ریيس دانشگاه آزاد اسالمی: 

آمادگی برای احداث بیمارستان در قشم را داریم

کاشت 3۰ هزار اصله نهال حرا در سطح تاالب های میناب
سعیده دبیری نژاد گروه شهرستان// خسرو 
بهرامی نژاد از آغاز کشت بیش از 30 هزار 
اصله نهال حرا در سطح تاالب های میناب 
در قالب پروژه تولید، کشــت و حفاظت 

فیزیکی نهال حرا خبر داد.
 به گزارش خبرنگار دریا؛ بهرامی نژاد گفت: پروژه 
تامین، کشت و حفاظت فیزیکی نهال حرا در خور ها 
و سواحل شهرستان میناب به میزان۱۰۰ هزار اصله و 
از محل اعتبارات مدیریت پایدار جنگل های ساحلی 
)مانگرو( آغاز، که تا کنون در مســاحتی به میزان 
۴۸ هکتار بیش از ۳۰ هزار اصله نهال کشــت شده 
اســت. وی ضمن اشاره به این که اکوسیستم حرا از 

جاذبه های گردشگری مهم جنوب کشور است که 
نقش مهمی در حفاظت از ســایر گونه های زیستی 
و کاربردهای فراوانی در جهت معیشت مردم بومی 
منطقــه دارد بیان کرد کــه در دهه های اخیر بعلت 
آلودگی ها و بهره برداری های غیر اصولی وسعت این 

جوامع گیاهی روز به روز در حال کاهش می باشد.
  بهرامی نژاد افزود: اکوسیستم دشت های ساحلی 
جنوب ایران از مناطق مساعد توسعه جنگل های 
گرمسیری مانگرو می باشد، لذا با توسعه این پوشش 
 گیاهی در سواحل شهرستان در جذب توریسم 
می تواند یکی از مهمترین حوزه های تفریحی 

زمستانی کشور تبدیل شود.



7گزارش
دوشنبه 10 بهمن 1401

8 رجب 1444

سال بیست و دوم شماره 4092

یزدیاسوجکرمان شیراززاهدانبوشهر اهواز  بندرعباس 

فروردین :
یکی از آشنایان اشتباهی مرتکب شده و از این اشتباه 
ضرری به شما رسانده اســت، امروز زمان مناسبی 
است که چشــم بر این اشتباه بپوشانید و به این فرد 
ثابت کنید که بخشــش از بزرگان است. به خودتان قول داده اید که 
امروز فرصتی را در کنار اعضای خانواده ســپری کنید، اما کارهای 
زیادی در پیش دارید و چنین زمانی فراهم نمی شود. این قضیه زمینه 
ناراحتی شما را فراهم خواهد کرد، جایی برای ناراحتی وجود ندارد 
چرا که در چند روز آینده فرصت فراغت بیشتری خواهید داشت تا 

لحظه های شادی را در کنار اعضای خانواده سپری نمایید.  

  اردیبهشت :
انســان آرامی هستید و همیشــه از حاشیه ها دوری 
می گیرید، این رویکرد امروز به کمک شما می آید و 
به رغم اینکه مشــکالت زیادی در اطرافتان وجود دارد، آرامِشتان 
را حفــظ خواهید کرد. قصد انجام کار مهمی دارید، اما با افرادی که 
تجربه بیشتری نسبت به شما دارند مشورت نکرده اید و به همین دلیل 
نیــز تمامی جوانب این کار مهم را در نظر نگرفته  اید. امروز فرصت 
مناسبی است تا نظر افراد با تجربه را جویا شوید و پس از مشورت 
و نظرخواهی، بهترین تصمیم را برای انجام این کار مهم اتخاذ کنید. 

  خرداد :
فرصت فراغتی دســت می دهد تا به انجام کارهای 
دلخواهتان مشغول شوید. اهل  ولخرجی و خرید های 
غیرضروری نیستید و همیشه حوا ستان به دخل و خرجتان هست، به 
همیــن دلیل پس انداز قابل قبولی اندوخته اید و نگرانی مالی ندارید. 
امــروز به اهمیت پس انداز و صرفه جویی پی خواهید برد چرا که به 
مشــکل مالی برخورد می کنید و این مشــکل را به راحتی با کمک 

پس اندازی که کنار گذاشته اید حل خواهید کرد. 
  تیر :

بیماری مزمنــی دارید و این بیمــاری عود می کند. 
اجازه ندهید این بیماری ادامــه پیدا کند و در اولین 
فرصت به فکر درمان باشید. پس انداز خود را راکد نگذارید و امروز 
سرمایه گذاری مطمئنی انجام دهید. این ســرمایه گذاری زودتر از 
چیزی که فکرش را بکنید نتیجه خواهد داد و زمینه افزایش درآمد 
شما را به دنبال خواهد داشت.  همسرتان امروز اصال حوصله ندارد 
و کارها را با بی دقتی انجام می دهد، در  چنین شرایطی به کمک او 
بشتابید و به ایشان ثابت کنید که در زندگی همیشه کنارش هستید. 

  مرداد :
کارهای زیادی بــرای انجام دادن دارید اما خســته 
نخواهید شــد. قرار است برای خرید بیرون بروید اما 
مواظب باشید که فقط لوازم ضروری را خریداری نمایید و ولخرجی 
نکنید. رازی سربه مهر در سینه دارید و امروز می خواهید این راز را 
با همسر یا عشق  زندگیتان درمیان بگذارید، اما افشای این راز هیچ 
سودی برای شما به دنبال نخواهد داشت و بهتر است بعضی از رازها، 

برای همیشه سر به مهر باقی بمانند.  
 شهریور :

فردی دنیاد یده و باتجربه ای امروز کوله بار تجربه هایش 
را به شــما منتقــل می کند. با گوش جــان پذیرای 
صحبت های این فرد باشــید و تجربه هایی که به شما 
منتقل شــده را حتمًا در زندگی بــه کار بگیرید.کارهای زیادی در 
پیش رو دارید، اما این کارها راحت تر از همیشــه انجام می شوند و 
فرصتی برای اســتراحت و تفریح پیدا می کنید. مدت زیادی است 
که می  خواهید به انجام یکی از کارهای دلخواه مشــغول شوید. این 

فرصت امروز مهیا می شود. از این شرایط نهایت استفاده را ببرید. 

 مهر :
کســی به غیر از خوبی و محبت از شما چیز دیگری 
ندیــده و از هر فرصتی برای کمــک به دیگران بهره 
می گیرید، امــروز چنین فرصتی پیش می آید و با گرفتن دســت 
افتادگان، نوع دوستی خود را به اطرافیان ثابت کنید. مشکل مالی که 
برای شما پیش آمده را با کمک اطرافیان حل کنید. همسر یا عشق 

 زندگیتان پشتیبان شما در سختی ها نیست. 
 آبان :

خطری وجود نازنینتان را تهدید نمی کند و روز را بدون 
هرگونه حادثه به پایان می رســانید. ولخرجی را کنار 
بگذارید و به فکر پس انداز و صرفه جویی باشید.  روحیه جاه طلبی 
دارید و همیشــه دنبال مال و مقام می گردید، به خاطر داشته باشید 
که با این روحیه جای خود را در قلب دوستان و آشنایان از دست 
خواهید داد.  تمرکز بیشــتری در کارها داشته باشید و سهل انگاری 
را کنار بگذارید. توجه بیشــتری به گذر زمان داشته باشید و قدر 

لحظه های زندگیتان را بدانید.  
   آذر :

یکی از اعضای خانواده به کمک شما می آید و زمینه 
افزایش درآمد تان را فراهم می کند. لطف این دوست را 
پیش خودتان نگذارید و در اولین فرصت محبت ایشــان را جبران 
کنید. برای حل مشکلی که با آن روبه رو هستید با اعضای خانواده 
مشورت کنید. نقشه  مهمی در ســر دارید، اما برای انجام این نقشه 
کوتاهی می کنید و از عاقبت آن می هراســید. مطمئن باید فکری به 

ذهن شما رسیده، دستاورد مهمی برایتان به دنبال خواهد داشت. 
 دی :

اهل انجام به موقع کارها نیســتید و این روحیه باعث 
شده تا سبک  زندگی  شما اطرافیان را ناراحت کند. به 
لحاظ کاری روز خوبی را آغاز کرده اید و سودی روانه حساب های 
بانکیتان می شــود. پیام بسیار مهمی امروز به دست شما می رسد و 
این خبر شادی شــما و اعضای خانواده را به دنبال دارد. احساس 
دلتنگی می کنید و دلتان برای یکی از دوســتان یا آشنایان حسابی 
تنگ شده  اســت. در اولین فرصت با این دوست تماس بگیرید و 

دیدارها را تازه کنید. 
   بهمن :

روز سرشــار از انرژی را آغاز کرده اید، از این انرژی 
برای کمک به دوســتان و آشــنایان بهــره بگیرید. 
روحیه  ای خودخواه داریــد و زندگی را به کام خود 
و اطرافیان تلخ کرده اید، امــروز بهترین زمان برای ترک این رفتار 
است.  فرصتی برای بودن در کنار اعضای خانواده اختصاص دهید 
و لحظه های شادی را تجربه نمایید. قولی به یکی از آشنایان داده اید، 

اما توان انجام این قول را ندارید و نمی توانید سر حرفتان بمانید. 

  اسفند : 
بیمــاری مزمنی که دارید امروز رو بــه بهبودی خواهد 
گذاشت. در آینده سالمت خود را جدی بگیرید و اجازه 
ندهید سهل انگاری در آینده شما را دوباره راهی بستر بیماری کند. میان 
شما و فردی مشاجره ای در می گیرد، اما این دعوا ختم به خیر خواهد 
شد. از این شــرایط درس بگیرید و در آینده به گونه ای رفتار کنید تا 
کســی از شــما بدی به دل نگیرید. به لحاظ مالی افزایش درآمدی را 
تجربه می کنید. اجازه ندهید این افزایش درآمد شما را مغرور کند و به 
خاطر داشته باشید که همیشه باید پولی را برای روز مبادا کنار بگذارید.
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 گروه گزارش// گره کور مسکن در بندرعباس 
روز بــه روز کورتر می شــود وعنان این بازار 
همچنان در دســت دالالن، مافیا و سوداگران 
مسکن اســت و هیچ تدبیری  در این حوزه 
اندیشیده نمی شــود و هیچکس هم خود را 

مسئول نمی داند. 
  بــه گزارش خبرنگار دریا، نماینــده ولی فقیه در 
استان هرمزگان نیز در خطبه های این هفته نمازجمعه 
بندرعباس با بیان اینکه افراد ســودجو عنان بازار 
مسکن را در دست دارند، گفت: قیمت واقعی خانه 
مبالغی نیســت که در بازار مشاهده می کنیم و تعداد 
خانه هم در کشــور کم نیســت؛ اما تعدادی افراد 
سودجو، منفعت طلب و فرصت طلب عنان بازار را در 
حوزه های مختلف بدست گرفته اند، دولت برای این 
قضیــه فکری کند. امام جمعه بندرعباس از واقعیتی 
گفته اند که متولیان مربوطه و دســتگاه های نظارتی 
همچنان سکوت کرده اند و گویا عزم و تصمیمی برای 
تغییر این شرایط ندارند و بازار مسکن را در اختیار 
سوداگران قرار داده اند تا هرگونه که خواستند تصمیم 
بگیرند و سیاســتگذاری نمایند و اقدام کنند و هیچ 
ردپایی هم از خود بجا نمی گذارند و ســهمی هم در 
پرداخت مالیــات و عوارض ندارند. ملک به کاالی 
سرمایه ای درآمده است و مردم عادی کمتر می توانند 
به عنوان کاالی مصرفی بخرند و در آن زندگی کنند و 
دالالن، سازندگان و بیشتر مشاوران امالک با یکدیگر 
رقابت می کنند تا قیمت ملک افزایش یابد. برخی از 
مشاوران امالک نیز داللی می کنند تا اینکه مشاوره 
دهند. برخی از مشاوران امالک نیز به سازنده مسکن 
تبدیل شده اند و برخی از سازندگان هم دفتر فروش 
و مشاور امالک دارند و هر دو گروه رقابت می کنند 
تا قیمت ها حبابی و حبابی تر شود. شرایط بگونه ای 
رقم خورده است که نه تنها بیشتر اقشار از خانه دار 
شدن و خانه خریدن ناامید شده اند، حتی بیشترشان 
توانایی رهــن و اجاره را هم ندارنــد و به مناطق 
حاشیه ای و روســتایی پناه بردند و در این مناطق 
نیز قیمت امالک و رهن و اجاره در سال های اخیر 
روند صعودی گرفــت و قیمت ها به پرواز درآمدند 
تا جایی که برخی حتــی در محالت هم نمی توانند 
اجاره نشین شوند. در برخی از خانه های قدیمی همین 
محالت چندین خانواده با همدیگر زندگی می کنند 
وشرایط سختی را می گذرانند و نمی توانند بصورت 

مستقل و در مسکن جداگانه زندگی کنند.
 ارتباط مشکالت خانوادگی و مسکن

  برخی از خانواده ها نیز می گویند  به دلیل مشکالتی 
که برای تامین مسکن دارند، با مشکالت و اختالفات 
خانوادگی مواجه شده اند و برخی به طالق رسیده اند. 
جوانان هم که ایــن وضعیت را می بینند به ازدواج 
کمتر می اندیشــند و ازدواج کرده ها هم به بچه دار 
شدن کمتر فکر می کنند، زیرا حتی صاحبخانه ها برای 

اجاره دادن خانه هایشان به افرادی که بچه دارند و یا 
چند بچه دارند، محدودیت قائل هستند و یا ترجیح 
می دهند خانه شــان به زوج های جوان بدون بچه 

و یا حداکثر فقط با یک بچه کوچک اجاره دهند.
  سر بندر عباسی ها بی کاله ماند

  درحالیکه دولت سیزدهم وعده ساخت چهار میلیون 
واحد مسکن را در چهارسال داد و از 28 مهرماه سال 
گذشته ثبت نام از متقاضیان مسکن آغاز شد، اما از 
بندرعباسی ها در شهر بندرعباس ثبت نام نشد و به 
متقاضیان مسکن این شهر اعالم شد که آنها می توانند 
در شــهرک علوی در 50 کیلومتــری بندرعباس 
ثبت نام کنند و خیلی ها هم نمی دانستند شهرک علوی 
کجاست و تصور می کردند در داخل شهر بندرعباس 
و یا اطراف شهرک پیامبر اعظم )ص( است و برخی 
ثبت نام کردند و بعد از اطالع از مکان شهرک علوی، 

اعتراضات به انتخاب این مکان جهت اجرای طرح 
نهضت ملی مســکن باال گرفت و عــالوه بر مردم، 
حتی نماینده ولی فقیه در استان، استاندار، نمایندگان 
مجلس، رســانه ها و... نسبت به مکان اجرای طرح 
نهضت ملی مسکن معترض شدند و خواستار اجرای 
این طرح ملی در داخل شــهر بندرعباس شدند و 
باالخــره بعد از بیش از نه ماه و نیم از آغاز ثبت نام 
از متقاضیان مســکن در کشور، از نیمه تیرماه سال 
جاری بصورت رسمی از متقاضیان بندرعباسی نیز 
ثبت نام شــد تا طرح نهضت ملی مسکن در داخل 
شهر بندرعباس اجرا شود وآنها خانه دار شوند. اما با 
گذشت ماه ها همچنان موضوع الحاق زمین موردنیاز 
جهت اجرای این طرح بالتکلیف مانده است. مدتی 
بحث الحاق 350 هکتار اراضی در مناطقی از شهر 
مطرح شــد و بعد از مدتی اعالم شد که 200 هکتار 
در پنجه علی الحاق و طرح وارد فاز اجرا می شود 
و اخیرا هم از پیگیری جهت الحاق 127 متر به شهر 
بندرعباس گفته می شود که با روند فعلی که همچنان 
از متراژ اراضی کاسته می شود و آغاز اجرای طرح 

زمان بر می شــود تا مردم بطور کامل نسبت به خانه 
دار شدن ناامید شوند. 

  برخی از فعاالن حوزه ملک و امالک و مشاوران 
امالک که خودشــان هم از دالل بازی و سوداگری 
در بازار مســکن بندرعباس به ســتوه آمده اند و 
می بینند که مــردم عادی نمی توانند خانه بخرند و 
خرید وفروش را بیشــتر، دالالن انجام می دهند؛ 
عنوان می کنند که اگر طرح نهضت ملی مســکن 
در بندرعباس اجرا شده بود، بطور حتم تاثیرش را 
بر قیمت مسکن گذاشته بود وحباب قیمت امالک 
از بین رفته بود که این طرح مشــخص نیست چرا 
در بندرعباس اجرا نمی شــود؟ مافیای مسکن در 
 همه جا رخنه کرده است و طرح همچنان در این شهر

متوقف است. 
  مشاور امالک دیگری می گوید: فروشندگان امالک 
هم ســایت های مجازی را به  عنوان  مرجع و منبع 
قیمت گذاری امالک قرار داده اند و قیمت های حبابی 
را برای فروش ملک شان اعالم می کنند که منطقی 
نیست و در این سایت های مجازی قیمت سازی های 
کاذب می شــود و به مشاوره های مشاوران امالک 
نیز توجهی نمی کننــد. البته قبول دارم که برخی از 
همکاران امالکی هم قیمت گذاری مناسبی ندارند، 
اما بخشی از مشکل به عدم عرضه مناسب مسکن 
برمی گردد که  در دولت سابق هیچ طرح مسکنی در 
کشور اجرا نشد و در این دولت هم طرح بخوبی در 
شهری مانند بندرعباس اجرا نشده است تا بر قیمت 
مسکن در شهر اثر مثبتی داشته باشد وقیمت های 

کاذب شکسته شود. 
  در بندرعباس که شــهری مهاجرپذیر است و دهها 
هزار نفر از پرسنل و کارگران صنایع نیاز مسکن شان 
را از داخل شــهر بندرعباس تامین می کنند و همین 
موضوع هم باعث افزایش قیمت ملک و رهن اجاره 
می شود، اما برای تامین مسکن این قشر هم توسط 
صنایع و دولت برنامه ریزی و تصمیم گیری مناسبی 
نشــد و افزایش قیمت و اجاره باعث فشار بیشتر بر 
مردم عادی می شــود و گاهــی اجاره یک ملک از 
درآمد برخی ها که شغل شــان کارگری و... است، 
بیشتر اســت. حتی بعضی کارمندان هم برای اجاره 
ملک با مشکل مواجهند. شرایط بگونه ای است که 
کارمند و کارگر به راحتی نمی توانند خانه مناســب 
اجاره کنند تا چه برسد که بخواهند خانه بخرند. طرح 
نهضت ملی مســکن در بندرعباس هم که تکلیفش 

مشخص نیست. 
  بالتکلیفی ثبت نام کنندگان 

  برخی از متقاضیان مسکن هم که در طرح نهضت 
ملی مســکن ثبت نام کرده بودند و هنوز پیامکی 
را دریافــت نکرده اند و در زمــان مراجعه به راه و 
شهرســازی به آنها گفته می شود که باید همچنان 
منتظر بمانند و برخی هم هنوز تایید یا عدم تأییدشان 
در هاله ای از ابهام قــرار دارد، می گویند: از آقای 
 اســتاندار به عنوان نماینده عالی دولت در اســتان 
می خواهیم مشکل طرح نهضت ملی مسکن را در 

بندرعباس حل کنند تا خانه دار شویم تا امیدی که 
رئیس جمهور برای خانه دار شــدن مان ایجاد کرده 
بودند، به ناامیدی تبدیل نشــود. چرا در بندرعباس 
این طرح هنوز اجرایی نشده است و امالک ساخته 
نمی شوند؟ حدود نصف عمر این دولت هم در حال 
گذشتن است و هنوز در بندرعباس منتظریم تا اعالم 
کنند ســهم آورده تان را واریز کنید و ساخت و ساز 
خانه ها شروع شود که مشخص نیست چرا این طرح 
همچنان متوقف اســت؟ چرا مشکل زمین اجرای 
این طرح برطرف نمی شــود. زمین که زیاد وجود 
دارد. بدلیل بی توجهی به مســکن مردم، موضوع 
تصرفــات غیرقانونی و... پیش می آید. مگر تامین 
مسکن مورد نیاز مردم وظیفه قانونی دولت نیست؟ 
چه کسی یا کسانی در بندرعباس کارشکنی می کنند 
تا این طرح اجرا نشود و تامین زمین مورد نیاز این 

طرح ملی همچنان بی نتیجه بماند؟ چه کسانی بدنبال 
ناراضی تراشی هستند؟ آیا مخالفان اجرای طرح در 
داخل شهر، نمی خواهند اراضی مورد نیاز تامین شود 

و طرح موفق اجرا شود؟ 
 آیا نفوذ وجود دارد؟ 

  از طرفی دیگر برخی ها معتقدند که نفوذ باعث شده 
است طرح نهضت ملی مسکن در بندرعباس وارد فاز 
اجرا نشود. چندین ماه طول کشید تا مکان اجرای 
طرح از شــهرک علوی به داخل شهر بندرعباس 
منتقل شــود که در واقع شهرک علوی برای پرسنل 
و کارگران صنایع مناسب است مسکن ساخته شود 
و آنها آنجا بروند تا از رفت و آمدشان به داخل شهر 
که باعث ترافیک و گرانی مسکن می شود، جلوگیری 
می شود. االن هم ماه هاست که بحث الحاق زمین به 
شهر بندرعباس جهت اجرای این طرح ملی مطرح 
است و مشخص نیست آیا به سرانجام برسد یا نرسد 
و با این شــرایط هیچ امیــدی در این حوزه وجود 
ندارد و مردم در حال از دســت دادن امیدشــان به 
خانه دار شــدن در قالب این طرح دولت سیزدهم 

هســتند. بنظر می رسد برخی ها با نفوذشان تاکنون 
موفق شده اند جلوی اجرای طرح را در بندرعباس 
بگیرند و اجازه ندهند ســاخت و ســاز در اراضی 
جدید شروع شود. بخشی از اراضی جنوب اتوبان 
شهید رجایی بندرعباس هم که بحث خطوط انتقال 
گاز در آن مطرح بود که قرار بود توافقاتی انجام شود 
و در این اراضی و همچنین شــمال اتوبان ساخت 
وساز مسکن ملی رونق گیرد که عملیاتی نشد. در 
واقع بنظر می رسد نفوذی ها اجازه نداده اند این طرح 
موفق اجرا شود و اینکه دســتگاه های نظارتی در 
این حوزه اقدامی مناسب انجام نداده اند، هم جای 
تامل دارد. این وضعیــت باعث افزایش نارضایتی 
مردم شــده است و طرحی که می توانست با اجرای 
موفقش باعث امیدواری مردم به خانه دار شدن شود 
را متاسفانه بگونه ای اجرا می کنند که باعث ناامیدی 
مردم شده اســت.  آقای استاندار توجه ویژه ای را 
جهت اجرای طرح در شهرستان ها دارند و مرتب از 
فرمانداران گزارش می خواهند، اما اینکه این طرح 
در بندرعباس به حال خود رها شــده است و اقدام 
مناسبی نمی شود، جای تعجب است؛ در صورتیکه 
کمبود ونیاز به مسکن در مرکز استان بیش از سایر 
مناطق است و بایستی زودتر معمای ایجاد شده در 
عدم اجرای موفق این طرح ملی در بندرعباس حل 

می شد که همچنان الینحل مانده است.
 زمین های مازاد ادارات 

  از طرفی دیگر ادارات و سازمان های دولتی نیز اگر 
زمین های مازاد شان را جهت اجرای طرح نهضت 
ملی مسکن بندرعباس واگذار می کردند و اولویت را 
هم احداث مسکن برای کارکنان شان قرار می دادند، 
بخشی از مشکل مسکن و زمین در این شهر بندری 
برطرف می شد و کارمندان فاقد مسکن هم خانه دار 
می شدند که متاســفانه اینگونه نشد واراضی مازاد 
واگذار نشــد. همچنین با توجه به وجود زمین زیاد 
در بندرعباس از جمله در شمال اتوبان شهیدرجایی، 
شــرق و شــمال میدان میوه وتره بار، شمال شهر 
بندرعباس و راه آهن و... و درصورت الحاق فوری 
این اراضی به شهر بندرعباس، حتی می توان نهضت 
ملی مســکن در بندرعباس را بصورت ویالیی نیز 
اجرا کرد تا باعث از بین رفتن حباب قیمت ملک و 

زمین در بندرعباس شود. 
  در این شرایط، مردم بندرعباس از استاندار هرمزگان 
انتظــار دارند بیش از این اجازه فرصت ســوزی در 
اجرای این طرح ملی را در بندرعباس ندهند و مشکل 
تامین زمین جهت اجرای طرح برطرف شده و ساخت 
وساز بصورت جهادی آغاز شود و تا قبل از گرم شدن 
هوا، احداث مســکن در این طرح ملی آغاز شده تا 
وعده دولت در بندرعباس نیز محقق شده و گره کور 
مســکن در حوزه های مختلف از جمله نهضت ملی 
مســکن در این شهر در آستانه چهل وچهارمین بهار 
پیروزی انقالب اســالمی باز شود ودر همین ایام نیز 
کلنگ احداث واحدهای طرح نهضت ملی مسکن در 

اراضی موجود و الحاقی به زمین زده شود.

آقای استاندار توجه ویژه ای را جهت 
اجرای طرح در شهرستان ها دارند و 
مرتب از فرمانــداران گزارش می 
خواهنــد، امــا اینکه این طــرح در 
بندرعباس به حال خود رها شــده 
اســت و اقدام مناسبی نمی شود، 
جــای تعجــب اســت؛ در صورتیکه 
کمبود و نیــاز به مســکن در مرکز 
استان بیش از سایر مناطق است و 
بایستی زودتر معمای ایجاد شده در 
عدم اجرای موفق این طرح ملی در 
بندرعباس حل می شد که همچنان 

الینحل مانده است

,,,,
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان 
هرمــزگان نیز در خطبــه های این 
هفته نمازجمعه بندرعباس با بیان 
اینکــه  افراد ســودجو عنان بازار 
مســکن را در دست دارند، گفت: 
قیمت واقعی خانه مبالغی نیست 
کــه در بــازار مشــاهده می کنیم 
و تعــداد خانه هم در کشــور کم 
نیســت؛ اما تعدادی افراد ســود 
جــو، منفعت طلــب و فرصت طلب 
عنان بازار را در حوزه های مختلف 
بدست گرفته اند، دولت برای این 

قضیه فکری کند
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سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد(  و تحویل اصل پاکت الف )ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار/ اصل رسید واریز وجه نقد( الک و مهر شده در مهلت مندرج در این 

بند به دفتر کمیسیون مناقصات نیز اقدام و رسید دریافت نمایند.  
زمان و محل گشایش پاکات : پیشنهادهاي واصله در ساعت ۰9:۰۰ مورخ 14۰1/1۲/۰6 در محل کمیسیون مناقصات به آدرس:  تهران- خیابان سپهبد قرني- نرسیده به 
خیابان سپند- پالک 1۸۸-  طبقه  هشتم از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد( بازگشایي و خوانده خواهد شد.حضور شرکت کنندگان در مناقصه  در محل کمیسیون 
مناقصات در روز بازگشایي پاکات الزامي مي باشد.  زمان و مکان جلسه توجیهی: جلسه توجیهي با شرکت کنندگان جهت بازدید از محل انجام کار، در تاریخ 14۰1/11/۲4 

ساعت 1۰:۰۰ به نشاني: کیلومتر ۲۰۰ جاده بندرعباس/سیرجان- مرکز انتقال نفت مهراران برگزار میگردد.  
جهت کسب اطالعات بیشتر درخصوص موضوع کار مناقصه با تلفن  3۲469۰۲۵- ۰76 و ۰763۲469۰۲3 آقای خلیفه تماس حاصل فرمائید.              
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اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگانبلوار جمهوری اسالمی روبروی ستاد خبری نرسیده به بیمارستان شهید محمدی 

  گروه خبر//  باشگاه جودو شرکت پاالیش نفت بندرعباس 
در مجوعه ورزشی کارگران بندرعباس افتتاح شد. 

  به گزارش خبرنگار دریا، به همت مدیران ارشد شرکت پاالیش 
نفت بندرعباس و با مساعدت اسحاق جعفری رئیس هیئت مدیره 
پاالیشگاه نفت بندرعباس و پیگیری رضا مظفری مدیر مجموعه 
ورزشی شــهدای کارگر و  مســعود جداوی مسول امور ورزش 
پاالیش نفت بندرعباس، ســالن رزمی مجموعه ورزشی کارگران 
مهیا برای تمرینات رشته ورزشی جودو درتمام رده های سنی، زیر 
نظر مربی با دانش سید ناصر رحمان ستایش شروع به فعالیت کرد. 
درمراســمی با حضور نائب رئیس هئیت جودو اســتان مصطفی 
کشاورز و رئیس هیئت جودو شهرستان بندرعباس مرتضی محمد 
پور باشگاه جودو پاالیشگاه نفت بندرعباس در مجموعه ورزشی 

کارگران واقع در بلوار امام حسین افتتاح شد. 
  نایب رئیس هیئت جودو اســتان در ایــن رابطه، اظهار کرد: در 
بحث همگانی در نظر داریم باشــگاه های مختلفی در سطح استان 
راه اندازی و رشــته رزمی جودو راگســترش دهیم. وی در ادامه 
افزود: پاالیشگاه نفت بندرعباس برای خانواده ها، دختران، پسران 
و فرزندان نیروی کار خود برنامه های متنوعی برگزار می کند که 

جای تقدیر و تشکر دارد. 
  مصطفی کشاورز در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم دیگر صنایع 
و بنگاه های اقتصادی مانند شــرکت پاالیش نفت بندرعباس به 
ورزش استان به ویژه ورزش های انفرادی که استعدادهای درخشان 
فراوانی در این رشــته و دیگر رشته های انفرادی در استان وجود 

دارد و همواره نیاز به حمایت و پشتیبانی دارند توجه ویژه داشته 
باشند.

  اســحاق جعفری رئیــس هیئت مدیره شــرکت پاالیش نفت 
بندرعباس نیز درباره افتتاح باشگاه جودو این شرکت در مجموعه 
ورزشی کارگران بندرعباس، گفت: در گذشته کارکنان قراردادی 
این مجموعه که زیر نظر پیمانکاران بودند فاقد خدمات ورزشــی 
و مکانی مناســب برای ورزش کردن بودند. وی در ادامه افزود: از 
این رو جهت حمایت ورزشی از ورزش کارگری این شرکت باشگاه 
جودو را در مجموعه ورزشــی کارگران بندرعباس احیا کرده تا 
کارگران شرکت پاالیش نفت بندرعباس بتوانند به راحتی در مکان 

مناسبی به فعالیت های ورزشی خود بپردازند.
  رئیس هیئت مدیره شرکت پاالیش نفت بندرعباس، خاطرنشان 
کرد: این شــرکت تاکنون برای کارکنان و فرزندان پرسنل خود در 
رشته های، فوتبال، کاراته، کشتی، فوتسال ،تکواندو، یوگا، ایروبیک، 
والیبال، بسکتبال، دومیدانی، شطرنج، آمادگی جسمانی، جودو و... 
را فراهم کرده تا ضمن انجام فعالیت های ورزشی مورد عالقه خود 

بتوانند حتی در زمینه ورزش حرفه ای هم گام بردارند. 
  وی در پایان، بیان کرد: ورزش کردن باعث ســالم شدن جسم و 
روح نیروی کار می شود و هر چه نیروی انسانی در ورزش کردن 
تقویت شود در نهایت موجب افزایش بهره وری می شود از این رو  
شرکت پاالیش نفت بندرعباس در راستای فراهم آوردن مکان های 
مناسب ورزشی برای کارکنان و کارگران خود در تمام رشته ها همه 

تالش و کوشش خود را خواهد کرد.

افتتاح باشگاه جودو
 پاالیشگاه نفت بندرعباس 

در مجموعه ورزشی 
کارگران


