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کتاب های جدید روی میز کالس دهمی ها

محمد و فاطمه محبوب ترین نام ها در قشم

چـــــــهره ها

رئیس اداره ثبت احوال قشم گفت :محمد و فاطمه به عنوان محبوب ترین نام ها در بین
مردم این شهرستان ،بیشترین فراوانی از اسامی ثبت شده در  9ماهه امسال را به خود
اختصاص داده است.احمد کوه نژاد در گفت و گو با ایرنا ،افزود :در مدت یاد شده پنج نام
محبوب زن و مرد که مورد استقبال قرار گرفته است به ترتیب برای مردان محمد ،علی،
احمد ،عبداهلل و محمد امین و در بین زنان فاطمه ،مریم ،زهرا ،یسنا و اسرا است.وی با بیان
اینکه نام نیکو نشان و نماد هر انسان است و بر شخصیت انسان تاثیر می گذارد ،اظهار
کرد :ثبت احوال قشم به جهت مرزی بودن این شهرستان ،رویکرد فرهنگ سازی در
جهت استفاده از نام های مذهبی و ایرانی به صورت جدی دنبال می کند.کوه نژاد با اشاره
به سوم دی سالروز صدور نخستین شناسنامه ایرانی در سال  ،1297گفت :برابر قانون
ثبت احوال وظایف مختلفی برای این سازمان در نظر گرفته شده است که چهار واقعه مهم
والدت ،وفات ،ازدواج و طالق از برنامه های اساسی این سازمان به شمار می رود.وی ادامه
داد :از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ،دو هزار و  738مورد والدت در این شهرستان ثبت
شده که حدود  99.94درصد از آنها در مهلت قانونی است.

جهان

راهکاربرایپاکسازیاقیانوسها

روش ابداعی سد شناور برای پاکسازیاقیانوسهای جهان در دریای شمال آزمایش
خواهد شد.به گزارش ایسنا ،این روش ابتکاری قرار است برای اولین بار در سال 2016
در دریای شمال برای به دام انداختن کیسههای پالستیکی ،بطریها و دیگر مواد زائد و
زبالهها مورد آزمایش قرار گیرد.این سد شناور به منظور جمعآوری زبالهها و مواد آالینده
که اقیانوسهای جهان را آلوده میکنند تابستان امسال در نواحی ساحلی هلند نصب
میشود.دلفینها ،فوکها و دیگر موجودات دریایی اغلب به دلیل آلودگی ناشی از
مواد پالستیکی دچار مشکالت جدی میشوند .در مقایسه با دیگر متدهای پاکسازی
اقیانوسها ،در این روش از امواج و جریان آب استفاده میشود تا انبوهی از زبالهها را به
داماندازدامااینسدشناور،مانعازرفتوآمدماهیهاودیگرموجوداتدریایینمیشود.
کارشناسان این سدهای شناور را با استفاده از مدلهای کامپیوتری جامع در محیطهای
کنترلشدهموردآزمایشقراردادهاندونتایجبهدستآمدهموفقیتآمیزبودهاست.

ایران

معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی آموزش و پرورش گفت:
دانش آموزان پایه دهم سال آینده تحصیلی ( ) 95-96را با کتاب های درسی جدیدالتالیف
آغاز خواهند کرد.حجت االسالم محی الدین بهرام محمدیان در گفت و گو با ایرنا افزود:
این تغییرات شامل کتاب هایی از جمله ریاضیات ،مطالعات اجتماعی ،ادبیات و دستور زبان
فارسی ،زبان انگلیسی و دروس آزمایشگاهی خواهد بود.وی در باره علت تغییر محتوای
کتاب های این پایه تحصیلی اظهار کرد تغییر محتوای کتاب های این پایه تحصیلی بخاطر
اجرای نظام تعلیم و تربیت 6،3،3انجام می گیرد.محمدیان در ادامه گفت :تغییر مواد درسی
و جایگزین کردن مطلب جدید بخشی از تحوالت در عرصه تعلیم و تربیت است.وی اظهار
کرد  :انتقال مفاهیم و مطالب کتاب های درسی به دانش آموز بخش مهمی از وظایف معلم در
مدرسه است و این موضوع که خانواده ها از پیچیده بودن مطالب و ناتوانی در انتقال آنها گالیه
دارند  ،به حضور مستمر و مفید دانش آموز در کالس درس باز می گردد.محمدیان پیشنهاد
کرد:والدینبامعلمانفرزندخودهماهنگباشندچراکهآنانمتخصصدرتدریسکتابهای
درسی نیستند بلکه آن شخصی که کتاب درسی را تدریس می کند ،معلم متخصص است.
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گزارش خبری

تالش دولت و خیرین برای  جمع آوری مدارس
تخریبیدرهرمزگان

میزخبر

اهدای جهیزیه به  14زوج جوان بندرعباسی
به مناسبت هفته وحدت به  14زوج در بندرعباس
جهیزیه اهدا شد.دبیر کاروان جهیزیه مهر و زندگی گفت
 :این جهیزیه ها با کمک  10نیکوکار در بندرعباس به
زوجهای جوان اهدا شد.علیرضا فتح الهی نوا افزود  :این
جهیزیه ها یخچال  ،گاز  ،فرش  ،ساعت دیواری  ،لوازم
آشپزخانه و وسایل مختلف است که به زوجهای زیر
پوشش نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی اهدا شد.وی
گفت  :ارزش جهیزیه های این زوجهای جوان هر کدام به
مبلغ پنج میلیون تومان است.

تأکید بر دهه فجر در میناب باشکوه در میناب

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان
میناب گفت  :برنامه های دهه فجر در شهرستان میناب
باشکوه برگزار شود.
محمد ریاضی در ستاد بزرگداشت دهه فجر میناب با
اشاره به فرا رسیدن سی و هفتمین سالگرد پیروزی
شکوهمند انقالب اسالمی و ایام گرامیداشت دهه مبارک
فجر اظهار کرد  :راهپیمایی یوم اهلل دهه فجر باید به
بهترین نحو ممکن در شهرستان میناب برگزار شود.وی بر
لزوم همکاری و مشارکت همه جانبه دستگاه های اجرایی
برای برگزاری هرچه با شکوه تر برنامه های دهه فجر تاکید
کرد و گفت :برای برگزاری هر چه باشکوه تر آیین های
دهه مبارک فجر باید برنامه ریزی های اصولی و منسجم
صورت گیرد .معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه
شهرستان میناب ،در ادامه به مشارکت مردم در برگزاری
مراسم تأکید نموده اظهار داشت  :بحث مشارکت مردم در
اینگونه مراسمات و استفاده از ظرفیت های مردمی باید
جدی گرفته شود .

ب دوره ابتدایی
ثبتنام خریدکت 
و پیشدانشگاهی به صورت اینترنتی

مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت
آموزش و پرورش گفت :توزیع کتابهای دوره ابتدایی و
پیشدانشگاهی سراسر کشور برای سال آینده از طریق
سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی انجام میشود.لیدا
نیکروش مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
وزارت آموزش و پرورش در گفتوگو با فارس ،در پاسخ
به این پرسش که «سال تحصیلی آینده چه کتابهایی به
صورت اینترنتی توزیع میشود؟» ،اظهار داشت :ثبتنام
خرید تمام کتابهای دوره ابتدایی و پیش دانشگاهی
سراسر کشور در سال آینده به صورت اینترنتی خواهد بود.
وی ادامه داد :توزیع این کتابها از طریق سامانه فروش
و توزیع مواد آموزشی به آدرس http://irtextbook.
 irانجام میشود.

مسدود شدن محور رفت رودان ـ کهنوج
بدلیل طغیان رودخانه

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان از مسدود شدن محور
رفت رودان ـ کهنوج بدلیل طغیان رودخانه خبر داد.
فرشید دستوان افزود :این محور بدلیل بارندگی شدید از
بامداد امروز تا اطالع ثانوی مسدود می باشد.وی تصریح
کرد ،رانندگان جهت تردد در مسیر رودان ـ کهنوج می
توانند از باند برگشت محور مذکور استفاده کنند.به گفته
دستوان ،تردد در این محور بصورت دو طرفه انجام می
شود.وی همچنین از مسدود شدن راه روستایی درآگاه
بدلیل طغیان رودخانه خبر داد.بر اساس این گزارش راه
روستایی پرگان ـ گیشو در بخش رویدر به علت بارندگی
و گل الی رودخانه بسته استو تا فردا بازگشایی می شود.
دستوان همچینن از مسدود شدن راه روستایی دو کوه،
دلرد ،ماه کناری ،دق فینو ،ماشاری و پدکنان از توابع
بخش مرکزی بندرعباس خبر داد و افزود :راهداران در
تالش هستند تا هرچه سریع تر نسبت به بازگشایی
محورها اقدام کنند.

ارائه بیش از یک میلیون نفر ساعت آموزش
در بخش دولتی

سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان
هرمزگان گفت :در نه ماهه امسال بیش از یک میلیون
و هفتصد و شصت و هشت هزار و سیصد و هشتادو هفت
نفر -ساعت در بخش دولتی به هرمزگانی ها آموزش
فنی و حرفه ای ارائه شد.سیروس سلطانی بیان داشت :در
بخش دولتی و با استفاده از ظرفیت  13مرکز آموزش فنی
و حرفه ای ثابت در سطح استان ،بیش از سیصدو پنج
هزار و نود و هفت نفر ساعت آموزش در بخش روستایی،
یکصدوهفت هزارو هفتصدو بیست و نه نفر ساعت در
کارگاه های سیار شهری181 ،هزار و  898نفر ساعت،
در کارگاههای ثابت  999:هزارو  128نفر ساعت  ،در
زندانها 59 ،هزارو  795نفر ساعت پادگان ها18 ،هزار و
 624نفر ساعت در آموزش های استاد شاگردی و 185
هزار و  417نفر ساعت  ،در بخش صنایع  507هزارو
 11نفر ساعت آموزش جوار دانشگاهی 23هزارو  450نفر
ساعت و سکونتگاههای غیر رسمی  18هزارو  355نفر
ساعت آموزش اجراشده است.وی تصریح کرد :تاکنون این
آموزشها در  138حرفه ارائه شده است.

آموزش نانوایان در فنی وحرفه ای قشم

اولین دوره اموزشی استاندارد پخت نان با همکاری
سازمان منطقه ازاد قشم واداره غله شهرستان در سالن
مرکز بین ال مللی رشد برگزار شد.محسن ناصری رییس
مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان قشم با اعالم این
خبر افزود :در این دوره که به مدت  3روز و با استاندارد
اموزش  34ساعته اجرا گردید ؛ نانوایان شهرستان قشم
با روشهای مختلف خمیر گیری  ،تولید خمیر مایع ،
شناسایی انواع آرد و غیره  ...اشنا شدند.ناصری اظهار کرد:
درپایان این دوره اموزشی  ،پس از ازمون کتبی و عملی
به شرکت کنندگان مدرک آموزش فنی وحرفه ای اعطا
میگردد.
عوارض مصرف خودسرانه داروهای گیاهی
مصرف خودسرانه داروهای گیاهی در دوران بارداری
به دلیل تداخل دارویی میتواند آسیبهایی را در پی
داشته باشد.محمود خدا دوست معاون طب سنتی وزارت
بهداشت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص
خوددرمانیهای دوران بارداری بیان کرد :مردم نباید
تصور کنند که گیاهان دارویی صرف گیاهی بودن بدون
ضرر هستند ،زیرا استفاده خودسرانه از داروهای گیاهی
میتواند به دلیل تداخل دارویی ،ناسازگاری با بیماری
زمینهای فرد آسیبهای فراوان را به دنبال داشته باشد.
وی اضافه کرد :توصیه میشود همه افراد برای استفاده
از گیاهان دارویی مشاوره داشته باشند همچنین تدابیر
و توصیههای مناسبی در مورد تغذیه ،ورزش ،فعالیت
فیزیکی ،خواب و ...برای مادران باردار در نظر گرفته شده
است که میتوانند با مراجعه به سالمتکدهها از آنها
بهرهمند شوند.

جاعالن
مدرک تحصیلی
از پیگرد قضایی
مصوننیستند
گروه اجتماعی:
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت :بزرگترین افتخار آموزش
و پرورش برخورداری از باالترین شاخص سالمت اداری است و هر
اقدامی که زمینه سوء استفاده از مدارک تحصیلی را فراهم کند
بدون اغماض با پیگرد قانونی رو به رو می شود.

به گزارش ایسنا ،علی کرمپور در نشست کمیته پیشگیری و مقابله
با جعل اسناد و مدارک تحصیلی اظهار کرد :آموزش و پرورش به
عنوان نهاد متولی تعلیم و تربیت و الگو در جامعه ،توجه ویژه ای
به سالمت اداری دارد و افتخار می کند که بدون هیچ اغماضی با
متخلفان در هر سطحی برخورد جدی خواهد کرد.وی تصریح کرد:
مدارک تحصیلی برآیند جایگاه علمی کشور هستند که باید در
صیانت از آن حداکثر تالش و دقت از سوی مسووالن ذیربط صورت
گیرد.مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان در ادامه با بیان اینکه
اموزش و پرورش با برخی مشکالت نظیر صدور مدارک تحصیلی
جعلی و کالهبرداری توسط برخی افراد سودجو و مراکز آموزشی
غیرمجاز در آموزش و پرورش مواجه است ،بیان کرد :این مراکز
غیرمجاز تحت عنوان صدور دیپلم فوری و بدون حضور در کالس
و همچنین چاپ آگهی در روزنامهها و اطالع رسانی در وب سایت
ها و شبکه های اجتماعی تحت عنوان صدور مدرک دیپلم اقدام به
جذب داوطلبان میکنند که خانوادهها باید هوشیار باشند و تصور
نکنند که با تبلیغ و یا چاپ آگهی در روزنامه این موسسه میتواند
معتبر باشد.وی تاکید کرد :تمام مدارک رسمی آموزش و پرورش
از طریق ادارات آموزش و پرورش صادر میشود و افراد برای کسب
مدرک دیپلم باید به یک واحد آموزشی یعنی مدارس مراجعه و
اقدام به ثبتنام کنند و پس از طی آموزشهای الزم مدرک دیپلم
خود را اخذ کنند و چناچه هر مرکز دیگری اقدام به ارائه دیپلم کند،
مدارک آن جعلی و آسیبهای مختلفی را برای افراد به همراه دارد.
وی با بیان اینکه فرایندی به نام استعالم اصالت مدارک تحصیلی
وجود دارد ،افزود :در پروسه استخدام افراد مشخص شود مدرک
تحصیلی جعلی بوده فرد دچار مشکالت جدی ناشی از تخلف،

گروه اجتماعی:
ماشاءاهلل قاسمی مدیرکل نوسازی  ،توسعه و تجهیز مدارس
هرمزگان گفت  :از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید ،خیرین و
دولت اراده پوالدین خود را در جهت جمع آوری مدارس تخریبی
به کار گرفته اند .

وی افزود  :بزرگترین معضل و مشکل پیش رو  ،فضاهای آموزشی
تخریبی هستند که  2300کالس درس را شامل می شود و قریب
 70هزار دانش آموز در این فضا ها مشغول به تحصیل هستند.
برای رفع این مشکل از ابتدای فعالیت دولت بازسازی مدارس
تخریبی را دردستور کار قرار داده ایم در اجرای این طرح به
تعداد کالسهایی که خیرین بازسازی می کنند دولت نیز اقدام
خواهد کرد .لذا ابتکار نوسازی مدارس هرمزگان با استقبال خیرین
مدرسه ساز روبرو شده و تاکنون 90درصد اعتبارات خیری به

جعل و کالهبرداری می شود.این مقام مسوول اضافه کرد :اگرافراد
با دیپلم جعلی اقدام به ثبت نام در دانشگاه کنند پس از استعالم
از آموزش و پرورش هویت مدرک و جعلی بودن آن محرز و تمام
سوابق تحصیلی آنان باطل می شود و شخص دارنده مدرک جعلی
نیز مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.مدیر کل آموزش و پرورش
هرمزکان با بیان اینکه از اصالت گواهی نامه های مهارت صادر
شده توسط سازمان فنی و حرفه ای و فرهنگ و ارشاد اسالمی
نیز استعالم های الزم بعمل می آید ،تاکید کرد :در صورت برخورد
با گواهی نامه های مهارت جعلی و صوری ،پیگیری های قانونی
بعمل خواهد آمد.
کرمپور در پایان خاطر نشان کردند :عالوه بر جاعالن ،فرد استفاده
کننده از مدرک تحصیلی نیز متخلف شناخته می شود و اینکه
فردی بخواهد با مدارک جعلی به آموزش و پرورش مراجعه کند،
بنا بر صراحت قانون ،در درجه نخست متهم ردیف اول در جعل و
کالهبرداری است.
40کالس درس با مشارکت خیرین

به فضاهای آموزشی بستک افزوده می شود

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان با تاکید براینکه نهضت مدرسه
سازی در شهرستان بستک با مشارکت کم نظیرخیرین نیکوکار
شتاب گرفته است از آغاز عملیات اجرایی شش واحد آموزشی،
سالن چند منظوره (اجتماعات و امتحانات)،خوابگاه و سرایداری
در شهرستان بستک خبرداد.علی کرمپور در حاشیه آغاز عملیات
اجرایی این تعداد واحد آموزشی که با حضورجادری نماینده
عالی دولت درهرمزگان ،هاشمی رییس مجمع خیرین مدرسه
سازاستان ،قاسمی مدیرکل نوسازی مدارس و خیرین نوع دوست
انجام شد،افزود :این تعداد واحد آموزشی شامل دوباب مدرسه شش
کالسه ابتدایی ومتوسطه اول در روستای تدرویه از توابع شهرستان
بستک و همچنین سه باب مدرسه شش کالسه متوسطه اول ،شش
کالسه متوسطه دوم و 12کالسه متوسطه دوم درشهربستک است.
وی ادامه داد :عالوه براین ،طرح توسعه دبستان عباسیه بستک

نیز با سه کالس درس آغازشد که درمجموع با احداث این تعداد
مدرسه و فضای آموزشی قریب 40کالس درس با زیربنای بالغ
برچهارهزارمترمربع به ظرفیت فضاهای آموزشی این شهرستان
افزوده و بیش از یکهزار و 200دانش آموزنیزازمزایای آنان بهره
مند خواهند شد.مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان با قدردانی
و ستایش از همراهی خیرین مدرسه ساز با روند توسعه زیرساخت
های آموزشی استان،خاطرنشان کرد:ازمجموع طرحهای یادشده
درشهرستان بستک سه باب مدرسه ،سالن چند منظوره،خوابگاه
دانش آموزی وهمچنین واحد سرایداری 100درصد با سرمایه
احداث می شود که بیانگر نگاه بلند عزیزان نوع دوست خیربه
مشارکت در نهضت مدرسه سازی است.وی اضافه کرد:واحدهای
آموزشی یاد شده همگی دارای سرایداری هستند و زیر نظر
نوسازی مدارس هرمزگان با بهره گیری ازآخرین استانداردهای
فنی مدرسه سازی احداث می شوند.کرمپور در ادامه با اشاره به
مشارکت خیرین مدرسه ساز درهفدهمین جشنواره خیرین مدرسه
سازهرمزگان ،تعهد  246میلیارد ریال از سوی خیرین درامرمقدس
مدرسه سازی را رکوردی بی سابقه درمشارکت مردمی دراحداث
فضاهای آموزشی عنوان کرد وگفت :بدون شک و درکمال اطمینان
بایداز 685خیرمدرسه سازهرمزگانی به عنوان نمونه و الگودرسطح
کشوریاد کرد.وی اضافه کرد :در  16دوره جشنواره خیرین مدرسه
ساز ،پنج هزارکالس درس درقالب دوهزار پروژه و با اعتبار دوهزار
و 300میلیارد ریال توسط خیرین عزیز احداث شده است که زبان
از ستایش این همت بلند قاصراست.دبیرشورای آموزش و پرورش
استان در پایان با اشاره به اینکه برابر نظریه کارشناسی نوسازی
مدارس استان دو هزار و  500کالس درس فرسوده و تخریبی
دراستان وجود دارد ،اظهارامیدواری کرد :درسایه مشارکت خیرین
نیکوکار و حمایت همه جانبه دولت ،توسعه و نوسازی فضاهای
آموزشی استان روندی را شاهد باشد که همه دانش آموزان به
عنوان سرمایه های ارزشمند کشور در فضاهای استاندارد به تحصیل
بپردارند.

قابلیتهای ناگفته گردشگری در هرمز

گروه اجتماعی:
جزیره هرمز با مزیتهای فراوان و جاذبه تاریخی وطبیعی از
حضور گردشگران و ایرانگردان در فصل زمستان بهره خوبی
خواهد برد به شرط آنکه مسئوالن هم توجه ویژهتری به این
جزیره داشته باشند.

به گزارش مهر ،هرمز جزیرهای است با ویژگیهای منحصربهفرد و
جاذبههای فراوان برای گردشگری ،انتخاب مناسبی برای مسافران
جهت گذران اوقات فراغت .هرساله شمار زیادی از عالقمندان
طبیعت گردی ،ایام نوروز و فصولی مانند پاییز و زمستان جزیره
زیبای هرمز را به عنوان مقصد گردشگری انتخاب میکنند.هرمز،
جزیرهای بیضیشکل به مساحت  ۴۲کیلومترمربع در ورودی
خلیجفارس و  ۸کیلومتری بندرعباس قرار دارد .این جزیره را
به علت موقعیت جغرافیایی آن و مجاورت با تنگه هرمز ،کلید
خلیجفارس میدانند .در طول تاریخ نیز ازنظر راهبردی و بازرگانی
از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.گردشگری در ردیف
موفقترین صنایع جهان محسوب میشود ،درآمدهای ارزی،
توسعه روابط علمی ،فرهنگی ،ایجاد اشتغال بهصورت مستقیم
و غیرمستقیم و نمایش ثبات و امنیت کشور ،دستاورد توسعه
صنعت گردشگری است .در جهان امروز گردشگری رویکرد
گستردهای به موضوع اکو توریسم(طبیعتگردی) دارد .انسانهای
خسته از زندگی شهری و ماشینی همواره فرصتهایی را جستجو
میکنند که بهدور از هیاهوی روزمره زندگی رو به طبیعت بیاورند.
ازآنجاییکه جزیره هرمز دارای کارکرد اکولوژیکی منحصربهفردی
نسبت به اکوسیستمهای مشابه خود در خشکیها دارد ،بسته
بودن اکوسیستمهای خشکی این جزیره باعث شده تا در روند
تکامل سیری خاص طی شود؛
به همین جهت تمامی سطوح اکولوژیکی آن نوعی شاخص
زیستی محسوب میشوند که بازتابدهنده تحول و تکامل
فرایندهای اکولوژیک و دستگاههای حیاتبخش است.جزیره
هرمز در دهانه خلیجفارس واقعشده و از لحاظ نظامی ،سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی دارای ارزش و فرصتهای
فراوانی است.
وجود معدن خاک سرخ ،حضور بیش از  ۷۵۰۰نفر سکنه در
جزیره ،چشمانداز زیبای زمین ساختی ،تنوع چشمگیر کانیها و
رخنمونهای زمینشناسی ،وجود آبسنگهای مرجانی ،سواحل
صخرهای ،غارهای دریایی و شکل و جنس متنوع کرانههای
ساحلی در کنار پوشش گیاهی بومی و حیاتوحش ساکن در
این جزیره و برخی یادمانهای تاریخی و فرهنگی پیوند خورده با
زندگی بومی ازجمله ویژگیهایی است که میتواند طبیعت گردان
را به خود جلب کند.
قلعه پرتقالیها ،مکتبخانهها ،بازار زعفرانیه ،برج گلک ،خانههای
قدیمی و کوههای رنگینکمانی زیبا ازجمله مکانهای دیدنی
و تاریخی جزیره هرمز را شکل میدهد.جزیره هرمز قلب
خلیجفارس ،جزیرهای بسیار تأثیرگذار در طول تاریخ ،در روزگار
قدیم این جزیره محل ارتباط تجار شرقی و اروپایی و آفریقایی
بوده است ،سال  ۱۲۷۲میالدی مارکوپولو درراه سفر به چین از
هرمز دیدن کرد ،او هرمز را در نزدیکی شهرآباد میناب توصیف
میکند و مینویسد:

بازرگانان هندی با کشتیهای پر از ادویه ،سنگهای قیمتی،
مروارید ،لباسهای ابریشمی ،طال و عاج فیل و دیگر کاالها به
هرمز میآیند و کاالهای خود را به بازرگانان در هرمز میفروشند.
تجار آفریقایی بیشتر چوبهایی معروف به چوب چندل را به این
منطقه میآوردند که دریانوردان جنوبی از این چوبها برای
ساخت لنج استفاده میکردند ،تجار چینی بیشتر پارچههای
ابریشمی میآوردند و تجار هندی انواع ادویههای مختلف
را به این منطقه میآوردند .مردم این جزیره اکثرا ً ثروتمند و
صاحبخانههای زیاد در هندوستان و چین و آفریقا بودهاند و
اوقات استراحت خود را در این کشورها میگذراندهاند.هرموز نام
بندری معتبر در مصب رود میناب با خلیجفارس بوده است .شهر
میناب کنونی بر روی خرابههای این بندر ساختهشده است .هرموز
قدیم در اوایل عهد مغول تجارت پررونقی داشته است .با هجوم
مغوالن در حدود سال  ۷۰۰هجری ،مردم شهر هرموز ابتدا به
جزیره قشم و سپس به جزیره هرموز که در آن زمان زرون (معرب
آن جرون که بعدها نام بندری در محل بندرعباس کنونی شد و به
تلفظ پرتغالی بندر گمبرون خوانده شد) نام داشت کوچ کردند و
شهری در آن بنا کردند و نام آن را به یاد شهر قدیم خود هرموز
گذاشتند.
بهتدریج و طی قرون بعد این شهر نام خود را به همه جزیره
داد و بندر جرون (گمبرون بعدی) نام خود را از آن وام گرفت.
عظمت شهر و جزیره هرموز بهقدری شد که دو قرن بعد و تا
زمانی که توسط پرتغالیها اشغال شد مرکز والیات خلیجفارس
ازجمله بحرین بوده است.شاهعباس در سال  ۱۶۲۲میالدی
جزیره هرموز و سواحل جنوبی ایران در خلیجفارس را از اشغال
پرتغالیها خارج ساخت و شهرهای هرموز و گمبرون را تخریب
کرد و بندرعباس فعلی را بر خرابههای گمبرون استوار کرد .هرمز
امروز بههیچعنوان رونق گذشته را ندارد.در مسیر دریایی قشم به
جزیره هرمز کوههایی به رنگ زرد ،سفید و قرمز دیده میشود.
در میان این کوهها ،کوه قرمزرنگی وجود دارد که خاکش خوراکی
است و مردم محلی از خاک سرخ آن بهعنوان ادویه در طبخ ماهی
و نان و تهیه ترشی ،مربا و ُسس استفاده میکنند.
مردم محلی این کوه را «گِلک» مینامند و خاک سرخ آن را
مانند نمک در تهیه انواع غذاها مصرف میکنند .این کوه با ارتفاع
تقریبی  ۲۰۰متر در جنوب جزیره هرمز قرارگرفته و از خاک آن
در صنایع سرامیکسازی و رنگسازی نیز استفاده میشود.در
سال  ۹۰۹دریانورد پرتغالی آلفونسو د آلبوکرک که به مستعمرات
پرتغال در آسیا سفرکرده بود برحسب اتفاق گذرش به خلیجفارس
افتاد و با آن نواحی آشنایی پیدا کرد و بالفاصله با حضور در دربار
مانوئل پادشاه پرتغال طرح خود برای اشغال جزایر خلیجفارس را
ارائه نمود و به تصویب رساند.
او در سال  ۹۱۲به خلیجفارس بازگشت و پس از کشتار و
وحشیگری فراوان موفق به فتح هرموز در سال  ۹۱۳گردید و
قلعهای در جزیره هرمز ساخت.آلبوکرک (پرتغالی) اعتقاد داشت
هر کشوری که سهنقطه ماالگا -عدن و هرمز را در اختیار داشته
باشد بر تجارت دنیا حاکم خواهد بود .اهمیت هرمز آنقدر بود
که استعمارگران انگلیسی را نیز به طمع انداخته بود .سپاه ایران
به دلیل شکایتهای ایرانیان گمبرون قصد تنبیه پرتغالیها

در خلیجفارس کرد و نهتنها جزیره هرمز را آزاد ساخت بلکه
پرتغالیها را تا مومباسا در کنیا مجبور به عقبنشینی کرد؛ و
این مقدمهای برای شکستهای پیدرپی پرتغال در شرق آفریقا
شد.همچنین ازنظر گردشگری وجود سواحل بکر و نزدیک به
آبهای خلیجفارس و تنگه هرمز و آثار تاریخی ازجمله غار نمکی
که هنوز در ثبت آثار تاریخی قرار نگرفته به دوران قبل از اسالم
میرسد و به یکی از مراکز تجاری و محل صید و صیادی در
کشور معروف است.در سه دهه گذشته فعالیتهای عمرانی زیادی
برای آبادانی توسط نظام قدس جمهوری اسالمی انجامشده و
حتی رفتوآمدهای بود اما بعد از مدتی این به حال خود رها
شد تا اینکه سال گذشته با پیگیریهای که صورت گرفت از
سوی امامجمعه و شورای شهر هرمز در قالب الحاقیه به منطقه
آزاد قشم در مجلس شورای اسالمی به کلیات این طرح رأی
داده شد.بهواسطه ظرفیتهای الزم تجاری  ،کشاورزی و صیادی
بهعنوان یکی از مناطقی که خود زمانهای نهچندان دور بهعنوان
قطب اول تجارت در سطح بینالمللی و کشور مطرح بود و اکنون
هم که ظرفیتهای الزم برای کار و تالش برای آبادانی دارد.
ظرفیتهایی همچون ساحل زیبا و رنگی  ،گونه پرندگان و حیوانات
دریایی پیرامون ساحل هرمز نیز جالبتوجه است .پرندگان دریایی
متنوع ،دلفینها ،الکپشتها ،جنگلهای مانگرو یا حرا بخشی از
این جذابیتهاست که در پیرامون دریا شکلگرفته است و برای
کسانی که به این جنس از طبیعت عالقهمند هستند میتواند
جذابیت داشته باشد.
عمده آثار تاریخی هرمز مربوط به همان زمان است که میتوان به
آنها بازار زعفرانی (محل خریدوفروش ادویهجات) ،قلعه پرتغالیها،
مکتبخانهها ،قصر صورت ،قصر بیبی گل ،برج گلک ،برج تیرانداز،
برج ناقوس ،برکه صورت ،برکه هشتاد گزی ،اسکله سنگر محدلی،
بازار چهلستون ،انبارهای معدن و برج ناصر اشاره کرد.جزیره هرمز
باوجود ابنیه و محوطههای ارزشمند و بیبدیل فرهنگی ،تاریخی
و جلوهها و مناظر طبیعی و خدادادی ،گنجینهای از شگفتیهای
طبیعی و موزهای بینظیر از آثار فرهنگی ،تاریخی را که بعضاً
قدمتی بهاندازه تاریخ بشریت داشته و همچون خورشیدی بر
تارک جهان امروزی میدرخشند ،البته انتظار میرود جزیره هرمز
با احیا فعالیت اقتصادی بهویژه فعال شدن منطقه آزاد و الحاق
شدن به منطقه آزاد قشم  ،شروع فعالیت تجاری و گردشگری
بهزودی فراهم شود.این جزیره سابقه دیرینه سکونت انسان دارد
و درگذشته دور رونق و آبادانی به خود دیده و امروز هم جزیره
هرمز با تالش و کوشش مردم و مسئوالن به این سمت پیش
خواهد رفت و جایگاه خود در سطح جهانی بازمییابد.
این جزیره را به علت موقعیت جغرافیایی آن و مجاورت با تنگه
هرمز ،کلید خلیجفارس میدانند .همین موقعیت است که آن را
در طول تاریخ ،ازنظر سوقالجیشی و بازرگانی از اهمیت خاصی
برخوردار ساخته است.
هرموز اص ً
ال نام بندری معتبر در مصب رود میناب با خلیجفارس
بوده است.عظمت شهر و جزیره هرموز بهقدری شد که دو قرن بعد
و تا زمانی که توسط پرتغالیها اشغال شد مرکز ایاالت خلیجفارس
ازجمله بحرین بوده است.شاهعباس در سال  ۱۰۳۱جزیره هرموز
و سواحل جنوبی ایران در خلیجفارس را از اشغال پرتغالیها خارج
ساخت و شهرهای هرموز و گمبرون را تخریب کرد و بندرعباس
فعلی را بر خرابههای گمبرون استوار کرد.
منطقه نمونه گردشگری جزیره هرمز یکی از مهمترین مناطق
نمونه گردشگری نهتنها در استان بلکه در کشور محسوب
میشود .در صورت ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی برای
ایجاد امکانات و تأسیسات گردشگری اعم از اقامتی و پذیرایی و نیز
ایجاد کلوپهای دریایی در جزیره هرمز ،معنای واقعی گردشگری
این جزیره شکل خواهد گرفت.
جزیره هرمز دارای ظرفیتهای خوبی ازلحاظ گردشگری،
اقتصادی ،فرهنگی ،توریستی و آب هوای است ،لذا با بهرهگیری از
این پتانسیلهای موجود میتواند جایگاه باالی در توسعه صنعت
گردشگری دریایی داشته باشد .الزم است دولت و ارگانهای
دولتی برای سرمایهگذاری و توسعه این جزیره همت خودشان
را افزایش دهند .همچنین در این راستا مصوبه الحاق جزیره هرمز
به منطقه آزاد قشم در توسعه و رونق اقتصادی و گردشگری این
جزیره تأثیر مثبتی خواهد گذاشت.

سمت بازسازی مدارس تخریبی سوق داده شده است .
وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی پروژه های آموزشی شهرستان
بستک اظهار داشت  :خیرین شهرستان بستک 18کالس درس و
اداره کل نوسازی مدارس نیز 18کالس درس را اجرایی خواهند
کرد .که با احتساب سالن امتحانات و اجتماعات و خوابگاه دانش
آموزشی مشارکت خیرین 66میلیارد ریال و نوسازی مدارس
نیز 35میلیارد ریال خواهد بود .قاسمی گفت 4 :واحد آموزشی
شش کالسه به مساحت 1880متر مربع  ،یک واحد آموزشی
12کالسه به مساحت 1591متر مربع  ،خوابگاه دانش آموزی به
مساحت 803متر مربع  ،سالن امتحانات به مساحت 200متر مربع
 ،وتوسعه آموزشگاه عباسیه از جمله پروژه هایی است که اخیرابا
حضور استاندار هرمزگان ،مسئولین استانی و شهرستان عملیات
اجرایی آنها آغاز شد .

سیلی باران به گوش زیرساخت های فرسوده قشم
گروه اجتماعی:
قصه تازه ای نیست وقتی در جزیره قشم باران می گیرد ،نخست
گیرنده های تلویزیونی دچار اختالل می شود ،سپس نوبت به
قطعی های مکرر آب می رسد و در نهایت اختالل در شبکه تلفن
همراه و اینترنت مردم را کالفه می کند.

به گزارش ایرنا ،در حالی که هفته گذشته در قشم حدود 15
میلیمتر باران بارید؛ فرسودگی زیرساخت ها ،خدمات رسانی به
مردم را بیش از یک هفته دچار اختالل کرده است و این مشکالت
هم اینک نیز ادامه دارد.قطعی برق در برخی از بلوارهای و میدان
های اصلی شهر ،عرصه را بر رانندگان قشمی تنگ کرده است و
این موضوع همزمان با تودیع و معارفه رئیس اداره برق شهرستان
موجب شد که هیچ کسی پاسخگوی نیاز مردم و خطرات ناشی
از مشکالت یاد شده نباشد.هم اکنون نیز بجز بلوار داخل شهرک
سام و زال قشم ،روشنایی بیشتر معابر و خیابان های این شهر
دچار اختالل است و در بخش های دیگر نیز می توان گفت که
اگر تعداد تیرهای چراغ برق فاقد روشنایی بیشتر از تیرهای روشن
نباشد ،کمتر نیست!داستان قطعی برق به همین جا ختم نمی
شود و برخی ارگان ها و نهادها نیز با این مشکالت گریبان گیر
هستند و قطعی های مکرر ،زمان مفید خدمت به ارباب رجوع را
کاهش داده و موجب نارضایتی بخش قابل توجهی از اهالی منطقه
شده است.همچنین قطعی آب در شبانه روز گذشته نیز بسیاری
از هموطنان بزرگترین شهرک قشم (شهرک سام و زال) را دچار
مشکل کرده است؛ این قطعی آبی  -که همچون گذشته بدون
هشدار رخ داد  -در حالی بود که مسئوالن ذیربط در مانورهای
مختلف ایمنی بیان می کنند که در صورت وقوع حادثه ،قادر به
ادامه خدمات رسانی به مردم هستند.این در حالیست که خراب
شدن شیرخانه آب قشم ،حدود چهار هزار نفر را با مشکل آب
روبرو کرد تا شهروندان این منطقه بیش از چهار ساعت را بدون
آب سپری کنند ،این موضوع در کنار حفر کانال گازکشی و جمع
نشدن زباله ها و انباشت آن در این منطقه ،چهره این روزهای
شهر را همچون شهر جنگ زده ای کرده است که هیچ فریادرسی
ندارد!اختالل در تماس های تلفنی به ویژه تلفن همراه نیز از یک

هفته گذشته آغاز شده است و همچنان ادامه دارد و برای یک بار
تماس ،باید چندین بار شماره گیری کرد تا شاید بتوان ارتباطی
صوتی توام با خش خش را تجربه کرد!به طور قطع در این شرایط
نمی توان انتظار شرایط مطلوب برای خدمات الکترونیکی بانک
ها و اینترنت داشت و در این میان آنچه بیش از پیش تنه به
چهره شهر می ساید ،نبود پاسخگویی مناسب در اوج بحران است.
نبود اطالع رسانی از قطعی های احتمالی و همچنین پاسخگو
نبودن تلفن های اضطراری  121و  122و بسیاری از شماره های
سه رقمی اعالم شده در جزیره ،موجب شده است که ساکنان
قشم نتوانند برنامه ریزی مناسبی برای انجام کارهای روزانه داشته
باشند.یکی از مسئوالن شهر در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در
خصوص دلیل پاسخگو نبودن تلفن سه رقمی در مواقع اضطرار،
گفت :کارکنان پاسخگو در مواقع بحرانی برای انجام عملیات اعزام
می شوند و کسی وجود ندارد که پاسخ مردم را بدهد!
اینجاست که عمق مشکالت روشن و مشخص می شود که
نیروهای خدمات رسان و اپراتورها یکی هستند و زمانی که به
وجود آنان در مواقع پاسخگویی نیاز است ،در حال انجام عملیات
هستند و مردم باید ساعت ها شماره هایی را بگیرند که در
آن طرف خط ،کسی پاسخگو نیست.ضرورت تعویض تیرها و
تاسیسات برق ،آب و همچنین تلفن با توجه به گرما و رطوبت
شدید هوا در قشم از نیازهای اصلی این جزیره و حلقه مفقوده ای
است که سال ها بدان توجهی نشده است و با توجه به قرار گرفتن
این جزیره در خط زلزله و وقوع زلزله های سهمگین در سالیان
گذشته ،می طلبد برای نوسازی تاسیسات شهر و جزیره اقدامی
اساسی صورت بگیرد.اگر امروز بدون هیچ مخاطره و اتفاقی خاص،
اینچنین گوش قشم از سیلی باران سرخ می شود ،بانگ جرسی
است که در گوش مسئوالن خوانده می شود و در صورت تغییر
نکردن نگرش ها و رویکردها خبرهای خوشی در ادامه نخواهیم
شنید.باشد که مسئوالن تدبیری کنند تا وضع موجود بهبود یابد
و آینده در جهت بهسازی همین زیرساخت های اندک و فرسوده
فراهم شود تا شهروندان در سایه رفاه ،میوه تدبیر مسئوالن را
بچشند.

بازگشت مرجانهای خلیج فارس به زندگی
گروه اجتماعی:
مدیرکل دفتر زیست بومهای دریایی سازمان حفاظت محیط
زیست با اشاره به اینکه حرارت آب دلیل سفیدشدگی اخیر
مرجانها بود ،از بازگشت فیتوپالنکتونهای همزیست آب
سنگهای مرجانی با خنک شدن هوا خبر داد و افزود :درصدد از
سرگرفتن رایزنی با منطقه آزاد برای احداث مرکز پژوهش و احیای
آبسنگهای مرجانی در کیش هستیم.داود میرشکار درگفتوگو

با ایسنا ،با اشاره به اینکه سفیدشدگی اخیر آبسنگهای مرجانی
که در بیشتر جزایر خلیج فارس اتفاق افتاد به دلیل گرمایش
آب بود ،گفت :در قشم  70درصد ،نایبند حدود  50درصد ،در
جزیرههای خارک و خارکو حدود  46درصد آبسنگها دچار
سفیدشدگی شدند.وی با بیان اینکه طی سفر تعدادی از نیروهای
سازمان حفاظت محیط زیست به جزیره خارک و بازدید از
مرجانها ،مشخص شد که آبسنگها با خنک شدن هوا بازگشته
بودند ،افزود :با سرد شدن هوا فیتوپالنکتونهای همزیست آب
سنگهای مرجانی دوباره جایگزین شده و فرآیند زندگی آنها به
حالت عادی برگشته بود.مدیرکل دفتر زیست بومهای دریایی
سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه اگر آبسنگها کامال سفید
شده باشند و هیچ سبزینهای در آنها نباشد به احتمال زیاد حیات
خود را از دست دادهاند ،اظهار کرد :در سفیدشدگی اخیر مرجانها
که به دلیل گرمایش اتفاق افتاده بود ،سبزینه وجود داشت و
همکاران ما بررسی کرده و متوجه شدند که مرجانها سفید سفید
نشدهاند و همین عامل بازگشت فیتوپالنکتونهای هم زیست آنها

شد.میرشکاربا بیان اینکه برنامهای برای بازدید مرجانهای قشم و
نایبند وجود دارد ،افزود :اگرچه مشکل عمده در سفیدشدگی اخیر
آب سنگهای مرجانی حرارت بود اما این اتفاق تحت تاثیرعوامل
متعددی از جمله وارونه شدت مرجانها ،بیماریها و کدورت آب
نیز اتفاق میافتد.به گفته وی ،برای مقابله مرگ مرجانها در اثر
گرمایش ،تنها راه این است همه مردم کره زمین دست در دست
هم بدهند و از سوختهای فسیلی کمتر استفاده کنند تا CO2
هوا و گازهای گلخانهای کمتری تولید شود .کاهش گرمایش زمین
به مثابه حفظ آب سنگها خواهد بود ،همچنین استفاده بیش
از حد از سوختهای فسیلی به تدریج باعث گرمایش زمین و
اسیدیته شدن میشود و این عوامل از بین رفتن زیستگاههای
حساس آبسنگها را به دنبال میآورد که از بین رفتن آنها باعث
از بین رفتن توان بالقوه گردشگری و تولیدات دریاها میشود.
مدیرکل دفتر زیست بومهای دریایی سازمان محیط زیست در
مورد اختصاص فضایی برای پژوهش و احیای آب سنگهای
مرجانی در جزیره کیش ،با اشاره به اینکه اگرچه از سالها پیش
درصدد احداث چنین مرکزی هستیم ،اما هنوز محقق نشده است،
گفت :قصد داریم رایزنیهای خود را در این زمینه با منطقه آزاد
از سر بگیریم چون کشور به چنین مرکزی احتیاج دارد و اگرچه
دفتر محیط زیست دریایی آمادگی احداث این مرکز را دارد ،اما
چون کیش تحت مدیریت منطقه آزاد است با آنها رایزنی میکنیم
تا این مرکز احداث شود تا راهی را برای احیای مناطق آسیب دیده
آبسنگهای مرجانی ایجاد کنیم.

جزیره های هرمزگان آماده پذیرایی از گردشگران
گروه اجتماعی:
درحالیکه بیشتر نقاط کشور را برف وباران فرا گرفته و امکان تردد
در برخی از محورهای ارتباطی وجود ندارد  ،پایتخت سفرهای
دریایی ایران با هوای بهاری این روزها به انتظار گردشگران
از سراسر کشورمان نشسته است.مسئوالن هرمزگان امسال

پیش بینی بیش از  17میلیون نفر سفر دریایی از طریق 10
بندرمسافری در شهرستان های بندرعباس ،قشم ،بندر خمیر ،بندر
لنگه و جزیره کیش کرده که حدود پنج میلیون نفر سفر از حجم
کل این مسافرت ها در ایام تعطیالت نوروزی انجام شد و مابقی
درطول سال ازجمله این فصل انجام می شود.برخورداری هرمزگان
از  14جزیره کوچک و بزرگ و برخورداری از آب و هوایی معتدل و
همچنین بهره مندی از زیرساخت های مناسب بندری در سواحل
خلیج فارس و همچنین بزرگترین ناوگان مسافری دریایی کشور
باعث شده تا این استان طی سالیان اخیر همواره در بین استان
های کشور به عنوان پایتخت مسافرت های دریایی ایران زمین
شناخته شود.ظرفیت های موجود دریایی باعث شده بیش از 95
درصد از کل حمل و نقل مسافران دریایی کشور و  100درصد
حمل خودرو به مقصد جزایر خلیج فارس از طریق این استان انجام
می شود.از سوی دیگر هوای بهاری زمینه سفرهای دریایی بویژه
رفت وآمد به جزایر از جمله کیش  ،قشم  ،هرمز ،ابوموسی  ،الوان
 ،الرک وهنگام هم فراهم کرده که ازاین هوای مناسب بهره ببرند.
وجود وسیله نقلیه های مطئمن از قبیل کشتی های مسافری با
تجیهزات کامل ناوبری ولندینگ کرافت ها برای حمل خودروها
زمینه ها را برای سفر دریایی درماههای دی تا اردیبهشت بیشتر
فراهم کرده است.هرچند بواسطه وجود مراکز آموزش عالی دراین
جزایر زمینه رفت وآمد ها برای سرکشی به فرزندان واقوام درهمه
فصول سال فراهم کرده اما دراین فصل هوای ترنم خنک بهاری
یک چیز دیگری است.بیشتر مردم سفرهای خود را دریک فصل
مثل ایام نوروز به استانهای جنوبی بویژه هرمزگان متمرکز می
کند واغلب درپی خرید کاال بوده درحالیکه درماههای زمستان
عالوه بر فرصت برای خرید  ،می توان به جاهای دیدنی مثل آب

گرم ها ازجمله آب گرم درمانی ومعدنی گنو ،خمیر و خورگو ،کوه
گنو ،کوه های نیان وهماگ  ،جنگل های حرا ،خورآذینی ،شهر
حریره ،غار خربس ،قندیل های نمکی و پنجشنبه بازار میناب
هم سر زد.درهریک از شهرستانهای هرمزگان  ،آثار وجاذبه های
فراوان طبیعی وتاریخی وجود دارد که برای بسیاری ازمردم تازگی
دارد و می توان دراین ماهها که درسایر استانها امکان تفریحی
وجود ندارد ،استفاده کرد.ساحل طوالنی بندرعباس و جزایر و
صدای مرغان مهاجر دریایی ،امواج و جزر ومد آب و استفاده از
ورزش های ساحلی از قبیل شنا  ،اسکی،غواصی ،شتر سواری و
لذت از هوای پاک طبیعی برای گرشدگران مفرح خواهد بود.از
نیمه دوم امسال سراسر استان هرمزگان درچند مرحله بارندگی ،
کمی بوته ودرختچه ها سرسبز شده و درختان همیشه سبزمثل
اوکالیتوس ،کهور  ،کرت و کنار هم در فصل زمستان رنگ وبوی
بهار به خود گرفته و برای گردش دراین فصل مناسب استمزارع
وکشاورزی در بیشتر نقاط استان دراین هوای بهاری حال هوای
خاصی به خود گرفته وکشاورزان درحال آماده کردن محصوالت
کشاورزی خارج فصل از قبیل گوجه ،خیار سبز و هندوانه به بازار
مصرف هستند چیزی که در سایر نقاط کشور امکان پذیر نیست.
مناطق دیدنی مثل سیاهو که معدن نارنگی خوشمزه و باطمع
ایران است هم سبزه ها ودرختان آن به گلستانی از زیبایی تبدیل
کرده و هوای گردشی را مهیا نموده بطوریکه این روزها اغلب مردم
ترجیح می دهند روزهای تعطیل بویژه جمعه ها را در فضای سبز
ودرکنار محصوالت کشاورزی و باغها بگذرانند.دراین فصل با توجه
به سرما وکوالک درسایر نقاط ایجاد تورهای ارزان گردشگری مثل
برنامه های رهیان نورسفر به جنوب می توان به هرمزگان که خود
یارگاری از هشت سال دفاع مقدس است  ،گسیل داد و از ظرفیت
های اسکان مثل هتل ومهمانپذیرها بیشتر استفاده کرد.شرکت
های مسافر بری اعم از زمینی  ،هوایی و ریلی با تعدیل کردن
قیمت ها می توانند تورهای گردشگری برای سفر به جای جای
این استان بویژه جزیره وبندرهای استان وسایر نقاط دیدنی فراهم
کنند وازاین فرصت استفاده ببرند.

