به بهانه افتتاح یک کتاب فروشی

مهدی عطایی دریایی

مهدی میرابی  -نویسنده و روزنامهنگار

در این جهان سراســر تراژیک که جز خبرهای تکان دهنــده و دلهره آور چیز دیگری به
فروشــی (نیم بند و ترکیبی با نوشتافزار) در میناب جز
گوش نمیرســد افتتاح یک کتاب
ِ
خبرهای خوب این ایام به شــمار میآید و بهانهای میشــود تا در مورد وضعیت نابسامان
کتاب و کتابخوانی یادداشــتی به رشــته تحریر درآورد .با وجود رکود همه جانبه ،گرانی،
بیپولی ،ورشکســتگی و بیکاری که کرونا و ســوء مدیریت نقشــی اساسی در ایجاد این
نگرانی اهالی فرهنگ ،هنر و به طور
ابربحرانها داشــته اند پرسش اساســی و آنچه مایه
ِ
کلی افراد اهل مطالعه میشود

سال بیست ونهم _ دوشنبه  13بهمن ماه  1 _ 1399فوریه 2021

دیدبان

آن  15کیلومتر!
محمود عامری سیاهویی

درگوشــه و کنــار هرمزگان جاده ها و راه هــای خطرناک زیادی وجود
دارد؛ امــا در منطقه ی ســیاهو جــاده ای وجود دارد کــه از خطرناک
ترین جاده های اســتان به شــمار می رود؛ چنانچه بــه جاده ی مرگ،
مشهور اســت و تا به حال باعث مرگ صدها تن از هموطنان عزیز شده
اســت.منطقه ی کوهســتانی ســیاهو یکی از مقصدهای مورد عالقه
گردشــگران در هرمزگان می باشد.سیاهو ،منطقه ی خوش آب و هوای
هرمزگان از جمله مناطقی است که بیشترین میزان بازدید کننده در استان را
دارد.و این امر مدیون طبیعت بی نظیر و آب و هوای مناســب این منطقه
اســت.در حقیقت آب و هوا و تنوع پوشش گیاهی منطقه سیاهو به عنوان
یک منبع گردشــگری مطرح اســت که متاســفانه از ظرفیت آن برای
صنعت گردشــگری و درآمدزایی برای هرمزگان بخوبی اســتفاده نشده
اســت.علیرغم تالش های صورت پذیرفته نتایــج مطلوب و دلخواهی
عاید مردم زحمتکش و خونگرم ســیاهو نشــده اســت.نماینده ی عالی
دولت و نمایندگان محترم مردم هرمزگان در مجلس شــورای اســامی
و ســایر دســت اندرکاران باید توجه فرمایند که اگر برنامه ریزی صحیح
در جهت بهســازی جــاده  ۱۵کیلومتــری خوش هنگام_ ســیاهو که
شــریان حیاتی منطقه و ۲۰۰روســتا اســت ،صورت نگیــرد؛ دگر باره
تعداد زیادی از جوانان در این مســیر خطرناک کشــته و مجروح خواهند
شد.مسئولین محترم اســتان! همانطوری که مستحضرید یکی از عناصر
کلیدی در توســعه ی اقتصادی ،جاده ســازی است و آثار اقتصادی جاده
ســازی اصولــی را می توان در رابطــه با همه فعالیت هــای اقتصادی،
کشاورزی ،خدماتی و توریسم و ...برشمرد.
بنا بر این امر عاجزانه از شما بزرگواران استدعا داریم در این امر مهم چاره ای
بیندیشد.

عــد از اجرای پنالو من و محمد تصمیم گرفتیم بکــوب درس بخوانیم و خودمان را برای
امتحان نهایی آماده کنیم.
در آن زمان ما روزی دو امتحان سخت می دادیم صبح و عصر.
من آن سال علیرغم میل خودم با معدل کمی در خرداد ماه قبول شدم و دیپلمم را گرفتم
یک روز صبح رفتم پاساژ احمدی دفتر روزنامه اطالعات که رضا عباس نژاد را ببینم .رضا
گفت «:خوب شد اومدی خبر داری کی اومده بندر؟» گفتم نه؟ گفت «:آقای علی نصیریان
برای بررســی وضعیت تئاتر آمده .بندرعباس .عصر قراره بره از سالن برکه بازدید کنه من
هم می خوام برم باهاش مصاحبه کنم .تو هم بیا تا با هم بریم».
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روزانهم سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي
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هرمزگان با  ۱۰۱۹پروژه به استقبال دهه فجر رفت
1

همزمان با آغاز برنامه های دهه فجر مطرح شد:

دشمن برای انتقام از انقالب
لحظه ای آرام ننشسته است

2

هرمزگان با  ۱۰۱۹پروژه به استقبال دهه فجر رفت
ندای هرمزگان _ زینب نورالدینی:

استاندار هرمزگان تعداد پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر
ســال جاری را  1019پروژه با اعتبــاری بالغ بر  56هزار و
 751ميليارد ريال و بیش از  219میلیون یورو اعتبار برشمرد
.
به گزارش ندای هرمزگان ،فریدون همتی در نشست خبری
که به مناسبت فرارسیدن ایام اهلل دهه مبارک فجر انقالب
اســامی برگزار شــد ،با تبریک و گرامیداشت این ایام و با
تقدیــر از همراهی و اثر گذاری اصحاب رســانه در آگاهی
بخشــی مردم گفت :با رشد  ۴۱درصدی پروژه های امسال
نسبت به پارسال در دهه فجر سال جاری ،تعداد  1019پروژه
بــا اعتباری بالغ بر  56هــزار و  751ميليارد ريال و بیش از
 219میلیون یورو شامل اعتبارات دولتی و اعتبارات سرمایه
گذاری بخش خصوصی در استان هرمزگان افتتاح میشود.
وی بيشــترين تعداد پروژهها با تعداد  ۳۱۸پروژه با ۹هزار و
 ۷۰۶میلیارد ریال سرمایه گذاری در فصل مسکن و عمران
شــهری و روســتایی اعالم کرد وافزود :در بخش مسکن و
اقدام ملی امســال ۳هزار واحد مســکن ملی در هرمزگان
کلنگ زنی شــده که تا پایان خرداد ماه باید به بهره برداری
برسد.
به گفته وی ،بيشترين ميزان اعتبار نيز مربوط به فصل حمل
و نقــل با اعتباری بالغ بر  7هزار و  635ميليارد ريال و 171
میلیون یورو است.
نماینــده عالی دولــت در هرمزگان تصریح کــرد :در بين
شهرســتانها ،بندرعباس با تعداد  202پروژه و شهرســتان
پارســیان با اعتبار هــزار و  819میلیارد ریال و  171میلیون
یورو حائز بيشترين تعداد پروژه و باالترين اعتبار هستند.
همتی با اشــاره به اینکه مراســم بهره برداری از واحدهای
بزرگ با حضور وزرا و ریاســت جمهوری برگزار می شــود،
تصریــح کرد :در بين دســتگاه های اجرایی اســتان ،اداره
كل نوسازي ،توســعه و تجهيز مدارس با تعداد  120پروژه
بيشــترين تعداد و منطقه ویژه اقتصــادی صنايع انرژی بر
پارسيان با اعتباري بالغ بر  171میلیون یورو بيشترين اعتبار
را به خود اختصاص داده است.
وی گفت :همچنین تعداد  21پروژه در سطح استان با اعتبار
بيش از  29هــزار و  505ميليارد ريال و  2772میلیون یورو
آماده آغاز عمليات اجرایی در دهه فجر سال جاری است.
بــه گفته وی ،از ابتدای فعالیت دولــت تدبير و اميد تعداد 9
هزار و  473پروژه با اعتباری بالغ بر  345هزار و  351ميليارد
ريال در استان هرمزگان افتتاح شده است.
همتی بیان داشــت :در بخش آب و فاضالب 420 ،پروژه با
اعتبــاري بالغ بر  34هزار و  918ميليارد ريال اعتبار به بهره
برداري رســيده اســت که نمونه این پروژه ها ،اجرای خط
انتقال آب از سد سرنی به میناب ،افتتاح فاز یک آبشیرینکن
یک میلیون مترمکعبی غرب بندرعباس ،آبشــیرینکن 100

ایران فقط تهران نیست

هزار متر مکعبي بندرعباس(به ظرفيت  40هزارمترمكعب) و
در بخش برق  1156پروژه با اعتباري بالغ بر  52هزار و 741
ميليــارد ريال اعتبار و تعداد  6واحد نیروگاهی افتتاح شــده
است که نمونه این پروژه ها ،پست  400کیلوولت پارسیان،
افتتاح فاز اول نیروگاه ســیکل ترکیبی  890مگاواتی هنگام
به ظرفیت  307مگاوات با حجم سرمایه گذاری  460میلیون
یورو و نيروگاه ســيكل تركيبي گنو به ظرفیت  350مگاوات
است.
وی اضافه کرد :در بخش راه و شهرســازی،توجهات خوبی
در حوزه بشــکرد داشتیم و بطور ضربتی و جهادی در جبهه
های مختلف ابنیه سازی ،بازگشائی و آسفالت برای مناطق
کوهشاه احمدی و شهرستان بشکرد در حال فعالیت است.
وی افــزود :در بخش راه  1383پروژه با اعتباري بالغ بر 65
هزار و  61ميليارد ريال اعتبار به بهره برداري رســيده است
کــه نمونه این پروژه ها ،احداث و بهــره برداری از بزرگراه
های استان به طول  283کیلومتر  ،بهسازی راههای فرعی
و تبدیــل به محور اصلی بطــول  101کیلومتر  ،احداث 14
دســتگاه پل بزرگ در راههای اســتان  ،احداث و آسفالت
 1472کیلومتر راه روســتایی و  896کیلومتر روکش مجدد
راههای روستایی در سطح استان و تکمیل مجموع  25هزار
و  357واحد مســکن مهر از ابتدای سال  ،1392احداث 40
کیلومتر اتوبان بندرلنگه بندرخمیر ،طراحی  ،ســاخت  ،حمل
 ،نصب  ،راه اندازی و تحویل جرثقیل کانتری سوپرپســت
پاناماکس ،تکمیل پل زیارتعلی و بزرگراه عســلویه پارسیان
بندرلنگه از جمله مهمترین این پروژه ها است.
استاندار هرمزگان اظهار داشــت :در بخش صنعت ،معدن
و تجــارت 340 ،پروژه با اعتباري بالــغ بر  79هزار و 263
ميليارد ريال اعتبار به بهره برداري رســيده است ،که نمونه
آنها ،صدور تعداد  2644فقره جواز تاسيس صنعتي در دولت
هاي يازدهم و دوازدهم با ســرمايه گــذاري قريب به 145
هــزار و  240ميليارد تومان ،صدور تعــداد 606فقره پروانه
بهــره برداري صنعتي در دولت هــاي يازدهم و دوازدهم با
ســرمايه گذاري  26هزار و  470ميليارد تومان ،صدور تعداد
 140فقــره پروانه بهره برداري معدن در دولت هاي يازدهم
و دوازدهم با ســرمايه گذاري  1هزار و  166ميليارد تومان،
احداث خط توليد آهن اسفنجي به شكل بريكت شرکت صبا
فوالد خليج فارس به ظرفیت یک میلیون و  500هزار تن با
اعتبــار  7500میلیارد ریال ،احداث کارخانه تولید گندله آهن
شرکت مادکوش به ظرفیت  250هزار تن با اعتباری بالغ بر
 16هزار و  440میلیارد ریال ،افزایش  200درصدی ظرفیت
اســمی تولید قیر اســتان در دولت های یازدهم و دوازدهم
از 2/76میلیون تن به 8/1میلیون تن است.
همتی با تقدیر از همکاری صنایع غرب اســتان یادآور شد:
در بخش نفت و گاز 93 ،پروژه با اعتباري بالغ بر  17هزار و
 141ميليارد ريال و  290میلیون دالر و  312میلیون یورو و

اعتبار به بهره برداري رســيده است که نمونه این پروژه ها،
احداث پاالیشگاه نفت ســتاره خلیجفارس با ظرفیت تولید
روزانه  45میلیون لیتر بنزین یورو  ، 5تولید روزانه  12میلیون
لیتر نفت گاز 3میلیون لیتر گاز مایع  2و میلیون لیتر سوخت
جــت ،افزایش تولید بنزین و ارتقاء کیفیت بنزین و نفت گاز
تولیدی پاالیشــگاه بندرعباس ،خــط در حال احداث انتقال
نفت گوره به جاســک ( با اعتبار مجــزا  1/5میلیارد یورو )،
گازرســانی به شهر رودان و فاز اول پایانه صادراتی ترمینال
نفتی دیرستان است.
نیمی از اراضی کشــاورزی و مستعد استان بدلیل کمبود آب
بایر مانده اند
استاندار هرمزگان با اشــاره به اقدامات آبخیزداری تصریح
کرد :طی  ۴-۳سال گذشته ۸هزار سازه احداث شده است.
همتی با اشاره به وجود  ۹۰هزار بهره بردار حوزه کشاورزی
خاطر نشــان کرد  ۳۰۰ :هزار هکتار زمین مستعد کشاورزی
داریم که تنها نیمی از این ظرفیت در حال اســتفاده اســت
و باقی آن بایر مانده و  ۲۳هزار هکتار باغات اســتان که به
دالیل مختلف مثمر ثمر نیستند آماده سرمایه گذاری است و
زمینه  ۹۰هزار اشتغال را فراهم خواهند کرد.
وی ادامــه داد :در بخــش جهاد کشــاورزی 540 ،پروژه با
اعتبــاري بالغ بر  23هزار و  292ميليارد ريال اعتبار به بهره
برداري رســيده است که نمونه این پروژه ها ،توسعه سيستم
هاي نوين آبياري تحت فشــار به  118هزار هکتار با رشــد
 60درصــدي در دولت يازدهم و دوازدهم نســبت به قبل،
توليد  3/35ميليون تن محصوالت زراعي و باغي با افزايش
 78درصدي دولت يازدهم و دوازدهم نســبت به قبل700 ،
میلیون دالر صادرات محصوالت كشاورزي با افزايش 180
درصــدي دولت يازدهم و دوازدهم نســبت بــه قبل740 ،
هکتار گلخانه ها ،تقويت صندوق حمايت از توســعه بخش
كشاورزي با رشد  250درصدي در دولت يازدهم و دوازدهم
نســبت به قبل ،تشكيل  217صندوق خرد زنان روستايي با
افزايش  261درصــدي در دولت يازدهم و دوازدهم ،اجراي
عمليات آبخيزداري كه تا كنون  8000سازه آبخيز داري در
سطح  550هزار هكتار احداث و بيابان زدايي در سطحي بالغ
بــر  10هزار هكتار ،توليــد  5900تن پرورش ماهي در دريا
در دولت يازدهم و دوازدهم در صورتي كه در سال  92هيچ
گونه توليدي نداشــته ايم و  32000پرورش ميگو در استان
با افزايش  841درصدي دردولت يازدهم و دوازدهم نســبت
به قبل است.
اســتاندار هرمزگان تصریح کرد :در بخش بهداشت ،درمان
و آموزش پزشــکی 842 ،پروژه با اعتبــاري بالغ بر  7هزار
و  237ميليارد ريال اعتبار به بهره برداري رســيده است که
نمونه این پروژه ها ،احداث بیمارستان  96تختخوابي رودان،
احداث ســاختمان بلوک زایمانی میناب ،احداث بیمارستان
فارابی بســتک است و در حال حاضر نیز پروژه های بزرگی

مانند بیمارستان  531تختخوابی بندرعباس  ،بیمارستان نفت
ستاره و بیمارستان نیروی دریایی سپاه در حال احداث است.
همتی افزود :در بخش مدیریت شهری و روستایی  3هزار و
 239پروژه بــا اعتباری بالغ بر  31هزار و  199میلیارد ریال
به بهره برداری رسیده است که نمونه این پروژه ها ،احداث
میدان میوه و تره بار شــهر بندرعبــاس ،احداث تقاطع غیر
همســطح جهانبار ،تقاطع غیر همسطح خواجو و بازار بزرگ
ماهی فروشان بندرعباس است.
وی گفــت :در بخش آمــوزش و پــرورش 795 ،پروژه با
اعتباری بالغ بر  5هزار میلیارد ریال به بهره برداری رســیده
و در دولت تدبیر و امید  702مدرسه در قالب توسعه مدارس
شهری و روستایی احداث شده است که نمونه این پروژه ها،
احداث مجتمع آموزشی بندرعباس ،احداث مجتمع آموزشی
شــبانه روزی دخترانه هرمز و هنرستان شبانه روزي پسرانه
 12كالسه ميناب است.
اســتاندار هرمزگان خاطرنشــان کــرد :در بخش ورزش و
جوانــان 202 ،پروژه با اعتباری بالغ بــر  973میلیارد ریال
بــه بهره برداری رســیده اســت و کل اماکن ورزشــی در
بخش ورزش و جوانان به  147باب ســالن سرپوشــیده و
 416اماکن ورزشــی رسیده اســت که نمونه این پروژه ها،
استخر سرپوشیده قهرمانی شهرستان بستک ،استخر شناي
قهرماني پارسيان ،استخر شناي قهرماني ميناب است.
پروژه های مخابرات تا  ۲۰اسفند ماه آماده خواهد شد

همتی با اشــاره به اجرای  ۳۲۰کیلومتر فیبر نوری در استان
خاطر نشــان کرد  :در بخش فنــاوری و اطالعات 289 ،
پروژه بــا اعتباری بالغ بر  10هــزار و  524میلیارد ریال به
بهره برداری رســیده اســت که نمونه این پروژه ها ،نصب،
راه اندازی و توســعه شبکه نسل  3و  4تلفن همراه در سطح
استان ،راه اندازی و احداث  BTS 74نسل دوم  ،راه اندازی
و احداث  BTS 263نســل سوم  ،راه اندازی و احداث 143

 BTSنســل چهارم و راه اندازی و احداث  BTS 21سایت
اینترنت ثابت نسل چهارم و اجرای بیش از  200کیلومتر فیبر
نوری در مناطق کمتر برخوردار است.
به گفته ی وی ؛ در توسعه ی ارتباطات اقدامات جهادی و
ضربتی در حال انجام است.
در ادامه این نشســت سرپرســت معاونت سیاسی ،امنیتی و
اجتماعی استانداری هرمزگان خبر داد شهرستان های جدید
در شرق ،غرب و مرکز استان ایجاد می شود.
سرپرســت معاونت سیاســی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
هرمزگان گفت :یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت تدبیر
و امید تغییر رویکرد مردم اســتان از تجاری به گردشگری
است .
وی با اشاره به ارتقاء برخی مناطق هرمزگان به شهرستان ،
بخش و شهر اذعان کرد ،بطور جد پیگیر ارتقا برخی مناطق
استان به شهرستان  ،بخش و شهر هستیم.
وی تشــریح کرد :در حوزه سیاسی  6شهر جدید و  3بخش
جدید مصوب شــد ایجاد  7شهر جدید نیز در دست بررسی
است.
سرپرســت معاونت سیاســی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
هرمــزگان در همیــن رابطــه گفت :ایجــاد  3بخش و 4
شهرســتان در شرق و غرب و مرکز استان از دیگر اقدامات
در دســت انجام دانست که پرونده آنها در حال نهایی سازی
برای ارائه به دولت به منظور تصویب است.
علــی رئوفی با اشــاره به اقدامات و دســتاورد های دولت
دوازدهم ،عنوان کرد  :در ســال  96با آغــاز فعالیت دولت
دوازدهم ،متأسفانه با شرایط جدید تحریمی و فشار اقتصادی
مواجه شــدیم و سختترین فشــارهای اقتصادی را شاهد
بودیم و پس از آن نیز طی یک سال اخیر با بحران کرونا نیز
مواجه شدیم که جان بسیاری از هموطنان عزیز ما را گرفت
و شرایط سخت را در کشور تشدید کرد.
سرپرســت معاونت سیاسی ،امنیتی اســتانداری هرمزگان
خاطرنشان کرد  :دولت دوازدهم را باید دولتی دستاوردمحور
دید ،با وجود تمامی سختیها و مشکالتی که وجود داشت،
کارهای بزرگی در کشور صورت گرفته است که باید آنها را
به درستی برای مردم تشریح کرد.

