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         اختصاصی
گو با امید ساحل  گفت و  رئیس خانه معدن هرمزگان در 

کرد. احتمال وجود معادن طال در استان هرمزگان را رد 
»مهدی روئین اهلی« ضمن بیان اینکه بیشتر معادن استان 
گچ و شن و ماسه هستند،  از نوع مصالح ساختمانی مانند 
و  انبار  دریا  چه  گر  »ا گفت:  دریایی  معادن  وضعیت  درباره 
کم  آن  از  بهره برداری  اما  است  معدنی  مواد  اصلی  مخزن 
اینکه دستیابی به مواد معدنی در باالی  به  با توجه  است. 
سطح دریا از سهولت بیشتری برخوردار است، در حال حاضر 
نیازی به بهره برداری از دریا وجود ندارد. عالوه بر این فناوری 
کف دریا هنوز  مورد نیاز برای بهره برداری اقتصادی از دریا و 

توسعه نیافته است«.
گچ  از عمده مواد استخراجی در استان سنگ  گفته وی  به 
گچ استفاده  که برای مصرف در صنایع تولید سیمان و  بوده 
که  شده و سنگ آهن در صنایع سیمان و فوالد و شن و ماسه 

کاربرد فراوان دارد. در ساختمان سازی 
مسئول  مقام  یک  صحبت های  به  کنش  وا در  اهلی  روئین 
از وجود معادن طال در هرمزگان خبر  که   در سازمان صمت 
هرمزگان  استان  در  طال  »معدن  کرد:  اظهار  بود،  داده 
احتمال  باب  از  مسئول  این  فرمایش  احتماال  ندارد.   وجود 
که تا به امروز عملیاتی نشده  ضعیف وجود ذخایر طال بوده 

است«.
معادن  معتقدم  اینکه  بیان  با  هرمزگان  معدن  خانه  رئیس 
خود  همجوار  مناطق  توسعه  در  موثر  نقشی  هرمزگان 

دور  در  کرومیت  معدن  یک  وقتی  کرد:»  عنوان  داشته اند، 
فعال  گرد  بشا یعنی  استان  نقطه  محروم ترین  و  افتاده ترین 
می شود و یکصد نفر از اهالی بومی آن منطقه در آن معدن 
منطقه ای،  توسعه  جز  آن  نتیجه  می شوند؛  کار  به  مشغول 

فرهنگی و امنیتی نخواهد بود. 
راه اندازی  با  بزرگ  شهرهای  به  افراد  مهاجرت  جلو  وقتی 
آن  نتیجه  می شود،  گرفته  روستاها  در  معدنی  واحدهای 

توسعه خواهد بود«.
گفت:»طبق قانون دولت مکلف است ۱۵ درصد  روئین اهلی 
اعتبارات همان استان اضافه  به  را  از حقوق دولتی وصولی 

کند. این اعتبارات در راستای ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه 
که معدن برای هزینه شود؛ اما  شهرستان با اولویت بخشی 
اغلب دولت ها بودجه های حاصل از حقوق دولتی معادن را 

کرده اند«. در بخش های غیرمعدنی هزینه 
اینکه پرونده های مالیاتی عمده معادن استان  با بیان  وی 
موضوع،  این  گذشته  »از  افزود:  دارد،  قرار  هرمزگان  در 
سازمان های  مدیران  و  استان  معادن  بهره برداران  مدنظر 
خدمت رسان بوده است و این مهم در عمده معادن انجام 
اصلی  محل  که  معادن  بهره برداران  محدود  مگر  می شود؛ 
استان  یک  در  ایشان،  مرکزی  دفتر  صرفا  نه  ایشان  فعالیت 

بوده و بهره برداری از یک معدن به عنوان پروژه ای جدید در 
استانی دیگر واقع شده است«.

مهدی روئین اهلی رئیس خانه معدن هرمزگان در پایان با 
اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰ در استان هرمزگان بالغ بر دو هزار 
حمایت  با  استان  معدن  بخش  به  تسهیالت  ریال  میلیارد 
جاری  سال  عمل  افزود:»در  شد،  پرداخت  بیمه  صندوق 
سال طالیی فعالیت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های 
که سرمایه گذاری فعالیت های معدنی  معدنی بود به طوری 
در حمایت صندوق از ۵۰۰ میلیارد تومان به هزار و ۶۰۰ میلیارد 

تومان افزایش یافته است«.

رئیس خانه معدن هرمزگان در گفت وگو با امیدساحل:

هـــــرمزگان معدن طـال دارد؟

         اختصاصی
رییس اتاق بازرگانی هرمزگان گفت:مشکالت و چالش های 
و  دولت  کمک  با  باید  آزاد  مناطق  در  اقتصادی  فعاالن 

مجلس شورای اسالمی رفع شود.
به گزارش صبح ساحل، »محمدرضا صفا«، رییس اتاق بازرگانی 
نمایندگی  دفتر  جدید  ساختمان  افتتاح  حاشیه  در  هرمزگان 
اتاق بازرگانی قشم اظهار داشت: فعاالن اقتصادی این منطقه 
جمله  از  مختلف  های  حوزه  در  عدیده ای  مشکالت  آزاد 
که با حضور نایب رئیس مجلس و رئیس و اعضا  مالیات دارند 
کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانونی 
گرفت. اساسی مجلس شورای اسالمی مورد بحث و بررسی قرار 
وی با اعالم اینکه اتاق بازرگانی هرمزگان تصمیم به دایر نمودن 
را در  استان  این  نمایندگی در مهمترین شهرستان های  دفتر 
کنون به غیر از قشم، در  کار خود قرار داده است، افزود: تا دستور 
کیش، جاسک و میناب و در شرق استان هرمزگان  بندرلنگه، 
کمک به  کارت و  هم دو دفتر با هدف ارائه خدمات در صدور 

تسریع امور صادرات فعاالن اقتصادی ایجاد شده است .

کارت های بازرگانی  صدور یک هزار و 600 
گفته رئیس اتاق بازرگانی استان هرمزگان، تا سه سال و نیم  به 

کارت بود اما  کارت های بازرگانی این استان ۵۴۶  گذشته آمار 
کارت افزایش یافته است. امروز این آمار به عدد یک هزار و ۶۰۰ 

پایتخت  هرمزگان  اینکه  به  توجه  با  کرد  اظهارامیدواری  وی 

اقتصادی ایران محسوب می شود، در تالشیم آمار اعضای این 
کالن  اتاق افزایش یابد و شاهد رونق هرچه بیشتر فعالیت های 

کشور باشیم. اقتصادی از طریق این استان زرخیز 

 14 قرارداد ساخت مدارس
را  امور  شفافیت  بازرگانی،  اتاق  مجموعه  در  ما  گفت:  صفا 
کارهای خود قرار داده ایم و در بحث ساخت مدارس  سرلوحه 
کنون ۱۰ قرارداد امضا شده و تا یک ماه آینده نیز ۴ قرارداد  تا
دیگر منعقد خواهد شد تا خدمتی از طریق این اتاق به بحث 

مهم آموزش وپرورش داشته باشیم.

 کمک 34 میلیاردی تجهیزات پزشکی به دانشگاه 
علوم پزشکی

کرونا هم بیش از  گفته وی، اتاق بازرگانی هرمزگان در دوره  به 
۳۴ میلیارد تومان تجهیزات پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی 
کرد و در بحث حوادث غیرمترقبه مثل سیل و  کمک  استان 

زلزله هم همیشه پیشگام بوده است.
بازرگانی  اتاق  نمایندگی  جدید  و  مستقل  است:دفتر  گفتنی 
برای فعاالن  بازرگانی  کارت  با هدف صدور  هرمزگان در قشم 
به  منطقه  این  صنعتی  فعاالن  مشکالت  انتقال  و  اقتصادی 
و  رئیس  نایب  ایران،  اتاق  کل  با حضور دبیر  کشور  مسئوالن 
کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای  رئیس و اعضا 
از  اساسی مجلس شورای اسالمی و جمعی  قانونی  اصل ۴۴ 

کرد. فعاالن اقتصادی به صورت رسمی افتتاح و آغاز بکار 

رییس اتاق بازرگانی هرمزگان:

 مشــکالت و چـــالش های فعاالن اقتصـــادی 
در مناطق آزاد باید رفع شود

فاطمه محمود آبادی 

؟
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کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان خبر داد؛ معاون فنی و راه های روستایی اداره 

 ارتقا ۷۰ درصدی تعداد دوربین های نظارتی 
در جاده های هرمزگان 

        اختصاصی
راهداری  کل  اداره  روستایی  راه های  و  فنی  معاون 
راه   درصد   ۸۲ گفت:  استان  جاده ای  حمل ونقل  و 
آسفالته  راه  از  هرمزگان  خانوار   ۲0 باالی  روستاهای 

برخوردارند.
گزارش امید ساحل، محمد مهدی رضایی لری، معاون   به 
حمل ونقل  و  راهداری  کل  اداره  روستایی  راه های  و  فنی 
جاده ای هرمزگان از برخورداری ۸۲ درصد روستاییان باالی 
گفت:  ۲۰ خانوار هرمزگان از راه آسفالت و مناسب خبر داد و 
با نصب و راه اندازی دوربین های جدید نظارت تصویری در 

سال جاری، حدود ۷۰ درصد ارتقا پیدا می کند.
و  راهداری  کل  اداره  روستایی  راه های  و  فنی  معاون 
درصد   ۸۲ برخورداری  از  هرمزگان  جاده ای  حمل ونقل 
روستاییان باالی ۲۰ خانوار هرمزگان از راه آسفالت و مناسب 
جدید  دوربین های  راه اندازی  و  نصب  با  گفت:  و  داد  خبر 
نظارت تصویری در سال جاری، حدود ۷۰ درصد ارتقا پیدا 
راه های  و  فنی  معاون  لری،  رضایی  محمدمهدی  می کند. 
کل راهداری و حمل ونقل جاده ای هرمزگان  روستایی اداره 
افزود: در استان هرمزگان ۱۷۱۲ روستا و آبادی دارای سکنه 
کنون ۱۱۹۰ روستای آن معادل ۷۰ درصد از  که تا وجود دارد 

راه روستایی آسفالته برخوردار شده اند.
کرد: »همچنین از این تعداد روستا، تعداد ۱۳۳۱  وی اضافه 
روستای   ۱۰۸۷ که  دارند  جمعیت  خانوار   ۲۰ باالی  روستا 
از راه مناسب و آسفالته  باالی ۲۰ خانوار معادل ۸۲ درصد 

برخوردار شده اند.« 
رضایی با اشاره به فعالیت اداره نظارت بر راه های روستایی 
»برای  گفت:  گذشته  ماه های  در  هرمزگان  راهداری  اداره 
خانوار   ۲۰ باالی  باقیمانده  روستای   ۲۴۴ نمودن  برخوردار 
است  روستایی  راه  کیلومتر   ۱۵۱۰ آسفالت  و  احداث  به  نیاز 
طول  دارد.  نیاز  تومان  میلیارد   ۴۹۰۰ بالغ بر  اعتباری  به  که 
کیلومتر است  کل راه های روستایی استان هرمزگان ۹۹۳۸ 
مقام  است«.این  شده  آسفالت  کیلومتر   ۵۲۷۵ کنون  تا که 
طول  جاری  سال  ابتدایی  ماهه   ۹ »در  داد:  ادامه  مسئول 
و  احداث  پروژه   ۳۲ قالب  در  روستایی  راه  کیلومتر   ۱۳۳
گذشته،  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  که  شده  آسفالت 
به  اعتبار  تخصیص  عدم  و  اعتباری  مشکالت  علی رغم 
داشته  رشد  درصد   ۳۵ کنون،  تا روستایی  راه  پروژه های 
 ،۱۴۰۰ سال  ابتدایی  ماهه   ۹ در  شده  آسفالت  طول  است. 

کیلومتر بوده است«. طول ۸۷ 
کرد: »طول آسفالت شده پروژه های ساخت راه  کید  وی تأ
کیلومتر بوده است.  کل سال ۱۴۰۰، طول ۱۳۷  روستایی در 
 ۲۴۹ جاری  سال  ابتدایی  ماهه   ۹ مدت  این  در  همچنین 
که همگی آن ها آماده  کیلومتر راه روستایی زیرسازی شده 

اجرای آسفالت هستند«.
گفت:  بار بندرعباس  پایانه  رضایی در خصوص پروژه های 
صنوف  و  رانندگان  حال  رفاه  جهت  در  جاری  سال  »در 
و  تعمیر  برای  بندرعباس،  بار  پایانه  در  مستقر  حمل ونقلی 
با پیگیری های به عمل آمده،  بار بندرعباس و  پایانه  مرمت 

نسبت  که  تخصیص یافته  و  ابالغ  اعتبار  تومان  میلیارد   ۸
به  اشاره  با  است«.رضایی  شده  برابر   ۴ گذشته  سال  به 
گفت: در  کنترل و ارتقا امنیت جاده ها و راه های مواصالتی ، 
کنترل محورهای مواصالتی، مجوز  سال جاری و در جهت 
اخذشده  راهداری،  سازمان  از  پلیس راه  پاسگاه   ۳ احداث 
کهورستان الر و محور  که ۲ پاسگاه جدیداالحداث در محور 
بندرعباس میناب محدوده چاه فعله بوده و یک پاسگاه نیز 
که به دلیل  در محور میناب – جاسک در محل پاسگاه فعلی 

قدمت زیاد قابل استفاده نیست، احداث خواهند شد.
و  راهداری  کل  اداره  روستایی  راه های  و  فنی  معاون 

کرد: »هزینه  حمل ونقل جاده ای هرمزگان در ادامه تشریح 
از  که  بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان است  پاسگاه  این ۳  احداث 
پایش  برای  و  شد  خواهند  تأمین  راهداری  سازمان  سوی 
تصویری محورهای مواصالتی شریانی استان تا پایان سال 
۱۴۰۰ تعداد ۱۲ دستگاه دوربین نظارت تصویری نصب شده 
سال  در  به عمل آمده  پیگیری های  به  عنایت  با  که  است 
جاری، مجوز نصب و راه اندازی ۸ دستگاه دوربین نظارت 
که در حال نصب و راه اندازی  تصویری جدید نیز اخذ شد 
نظارت  جدید  دوربین های  راه اندازی  و  نصب  با  و  است 
تصویری در سال جاری حدود ۷۰ درصد ارتقا پیدا می کند«.

عباس شرفی مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان هرمزگان در پیامی، سومین سالگرد آسمانی شدن 
سردار دل ها را تسلیت گفت.

ح است: متن پیام بدین شر
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ِهْم یرْ َزُقون ـِه َأْمَواًتاَبْل َأْحیاٌء ِعنَد َر ِبّ ِذیَن ُقِتُلوا ِفی َسِبیِل الّلَ  اّلَ
َواَل َتْحَسَبّنَ

که از امکاناتی در حوزه راهداری و رانندگان بین المللی استفاده  امروز مسئولیت ما در محور مقاومت این است 
کنیم و فرهنگ واقعی سردار سلیمانی را از طریق این سفیران بازگو نماییم.

کار او  که رهبر معظم انقالب در پیام های خود فرموده اند، با رفتن این شهید به حول و قؤه الهی  همان طور 
که دست پلید خود را به  و راه او متوقف و بسته نخواهد شد، ولی انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است 
گذشته آلودند. شهید سلیمانی چهره بین المللی مقاومت است و  خون او و دیگر شهدای حادثه سه سال 

پیام مدیرکل راهداری و حمل نقل جاده ای هرمزگان 
در سومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان هرمزگان

نیز همه دشمنان بدانند خط  اویند. همه دوستان -و  همه دل بستگان مقاومت خونخواه 
جهاد مقاومت باانگیزه مضاعف ادامه خواهد یافت و پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان این 
راه مبارک است. سردار شهید سلیمانی در چارچوب سیاست های راهبردی جمهوری اسالمی 
ایران برای استقرار صلح و ثبات منطقه ای و بین المللی، در بهترین تراز، ایفای نقش نمود و 
گروه های تروریستی در منطقه انجام داد،  اقدامات مؤثری در مقابله با تروریسم بین المللی و 
از همین رو این شهید جاودان لقب پرافتخار جان فدا، قهرمان بین المللی مقابله با تروریسم 
سلیمانی  قاسم  حاج  سردار  شهید  خون  به یقین  داد.  اختصاص  خود  به  را  صلح  سردار  و 
راهگشای جهاد بزرگی بود و هر فعالیتی که بتواند این چهره بین المللی مقاومت را واضح تر به 

جهان معرفی کند جهادی درراه خداست.
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          اختصاصی
علی  حضور  با  فین  صنعتی  ناحیه  اجرایی  عملیات 
شهرک  و  کوچک  صنایع  سازمان  مدیرعامل  رسولیان، 
ایران، مهدی دوستی، استاندار هرمزگان، ۲  های صنعتی 
تن از نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی، 
امیرزاد  هرمزگان،  صمت  سازمان  رئیس  قاسمی  خلیل 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان و مسئوالن 

محلی در شهر فین آغاز شد.
های  شهرک  شرکت  مدیرعامل  ساحل،  صبح  گزارش  به   
صنعتی  منطقه  زنی  کلنگ  مراسم  آغاز  در  هرمزگان  صنعتی 
سال  دی ماه  سفر  مصوبات  از  یکی  طرح،  این  گفت:»  فین، 
که با پیگیری های  گذشته رئیس جمهور به هرمزگان است  
مسئوالن ذیربط و نمایندگان استان در مجلس اجرایی شده 

است«.
سید امیر امیری زاد افزود :»ناحیه صنعتی فین با اعتبار یک 
هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در زمینی به مساحت ۲۸ هکتار احداث 
کرد: »در این شهرک، قابلیت استقرار  می شود«. وی تصریح 
کارگاهی،  ۸۶ واحد صنعتی کوچک و بزرگ خدماتی، سلولزی، 
کانی های غیرفلزی به همراه برق  شیمیایی، غذایی، فلزی و 

الکترونیک فراهم می شود«.
گفت: »فاز نخست این طرح به مساحت ۱۰  امیری زاد در پایان 

هکتار به همراه زیرساخت های انرژی و برق هفته دولت سال 
آینده به بهره برداری می رسد«.

  
 پیگیری مطالبات مردم منطقه در مجلس

محمد آشوری نماینده مردم هرمزگان در مجلس در حاشیه 
این مراسم با اشاره به اهمیت موقعیت فین، راه اندازی این 

ایجاد  و  زدایی  محرومیت  در  عطفی  نقطه  را  صنعتی  ناحیه 
اعتبارات  اعطای  خواهان  و  دانست  منطقه  این  اشتغال 

عمرانی بیشتری به هرمزگان شد.
اظهار  ضمن  مجلس  در  هرمزگان  مردم  نماینده  مرادی، 

کنار  در  گفت:»  فین  صنعتی  منطقه  احداث  از  امیدواری 
 ۴۰ جاده  تعریض  تکمیل  هایی،  طرح  چنین  شدن  اجرایی 
کیلومتری فین را خواستاریم«. وی افزود:» تکمیل ساختمان 
که توسط نمایندگان  از جمله مواردی بود  دانشگاه پیام نور 

گرفت«. کید قرار  استان در مجلس مورد تا

 نگاه به باغشهر فین به عنوان یک فرصت گردشگری
کرد و  استاندار هرمزگان نیز، فین را سرزمین فرصت ها معرفی 
گفت: معادن سنگ آهن هماتیتی این منطقه پشتوانه های 
منطقه  این  و  است  کشور  فوالد  تولید  برای  اطمینان  قابل 
قطب تولید چنین محصوالتی است. ذخیره سنگ آهن این 

منطقه، بیش از ۸۰۰ میلیون تن، پیش بینی شده است.
برنامه  استان  مدیریت  و  دولت  کرد:»  اظهار  دوستی  مهدی 
های زیادی برای محرومیت زدایی و توسعه متوازن دارد و در 
این راستا ۱۰ هزار میلیارد ریال پروژه در دهه فجر امسال افتتاح 

شده یا عملیات اجرایی آن ها آغاز می شود«.
گفت  وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ناحیه صنعتی فین، 
: »این اقدام و راه اندازی صنایع تبدیلی موجب جلوگیری از 

خروج مواد معدنی خام از استان خواهد شد«.
بهترین  باغشهر،  عنوان  به  فین  شهرت  داد:  ادامه  دوستی 

گردشگری این منطقه است. فرصت برای توسعه 
ظرفیت  »این  کرد:  کید  تا استان  در  دولت  عالی  نماینده 
کمک مردم و حمایت مسئوالن به فرصت  گردشگری باید با 

درآمدزایی اهالی منطقه تبدیل شود«.
بهسازی  و  تعریض  به  نسبت  آیین  این  در  هرمزگان  استاندار 
و  داد  مساعد  قول  نور  پیام  دانشگاه  تکمیل  و  فین   جاده 
استان  مدیران  اتفاق  به  آینده  هفته  یک  »طی  شد:   یادآور 
خواهد  منطقه  این  عازم  فین  مشکالت  کامل  بررسی  برای 

شد«.

گذاری در  اعطای مشوق های ویژه دولت برای سرمایه 
مناطق محروم

علی رسولیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین 
هرمزگان  فین  منطقه  صنعتی  ناحیه  اجرایی  عملیات  آغاز 
کنون نیز، دولت ۶۰ هزار میلیارد  گفت: »از ابتدای سال جاری تا
که  کرده  ریال برای زیرساخت های شهرک های صنعتی هزینه 

تا پایان سال به ۹۰ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت«.
کرد: »نگاه دولت به افزایش تولید برای رسیدن  کید  رسولیان تا
این زمینه توسعه  و در  و توسعه معطوف شده است  رفاه  به 

کانون توجه است«. متوازن در 
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: متاسفانه طی 
گذاری ها در شهرهای بزرگ  گذشته بیشتر سرمایه  سال های 

تبعات  از  بزرگ  شهرهای  کنان  سا هم  کنون  ا که  شده  انجام 
منفی آنها آزار می بینند و هم فرصت توسعه از مناطق محروم و 
کرد: این نگاه در دولت سیزدهم  گرفته شد.وی اضافه  کوچک 
صنعتی  های  شهرک  اندازی  راه  بر  عالوه  و  است  کرده  تغییر 
امسال  ابتدای  از  نیز  کوچک  کارگاه   ۶۵۰ محروم،  مناطق  در 

کشور راه اندازی شده است. کنون در مناطق مختلف  تا
کوچک و شهرکهای صنعتی ایران  مدیرعامل سازمان صنایع 
محروم  مناطق  در  گذاری  سرمایه  برای  دولت  کرد:  تصریح 
که از جمله آنها می  کرده است  مشوق های ویژه پیش بینی 
گذاری زمین با قیمت پایین تر و اقساط بلند مدت تر  توان به وا

کرد. اشاره 

ادامه سفر معاون وزیر صمت به هرمزگان؛

عملیات اجرایی ناحیه صنعتی فین، آغاز شد
سامیه طهورنیان

گذشته رئیس جمهور به هرمزگان کلنگ زنی منطقه صنعتی فین،یکی از مصوبات سفر سال   
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         اختصاصی
شیشه  صنعتی  شهر  معرفی  و  گذاری  سرمایه  همایش 
صبح  معدن،  گذاری  سرمایه  های  بسته  ارائه  و  هرمزگان 
امروز با حضور معاون وزیر صمت، استاندار استان، رئیس 
شهرک های  مدیرعامل  هرمزگان،  استان  صمت  سازمان 
اقتصادی  امور  و  دارایی  اداره  کل  مدیر  استان،  صنعتی 
گران بخش  گذاران و صنعت  هرمزگان و چند تن از سرمایه 
خصوصی در مکان هتل هرمز برگزار شد. در همایش شهر 
صنعتی شیشه هرمزگان، این شهر صنعتی معرفی و ظرفیت 
گذاری، مشوق ها و تسهیالت آن تشریح و  های سرمایه 
گذاران بخش خصوصی حوزه تولید و صادرات  با سرمایه 

شیشه کشور، تبادل نظر شد.

 شهر صنعتی شیشه و موقعیت آن در هرمزگان
غرب  شمال  در  هکتاری  هزار  مساحت  در  صنعتی  شهر  این 
بندرعباس و شرق بندرخمیر جانمایی شده است. موقعیت 
و  هکتار   ۸۳۰ مساحت  به  شیشه  صنعتی  شهر  ساختی  زیر 
کیلومتری این  تامین برق آن از طریق برق علوی در فاصله ده 
شهرک است. از دالیل احداث شهر صنعتی شیشه هرمزگان، 
مجاورت  مجاور،  نواحی  و  استان  در  اولیه  مواد  ذخایر  وجود 
بنادر  به  نزدیکی  آزاد،  به آب های  با خلیج فارس و دسترسی 
جهت صادرات محصوالت، نزدیکی به واحد های آب شیرین 
به  نزدیکی  آن ها،  پساب  از  استفاده  و  آب  تامین  برای  کن 
گاز و نزدیکی به نیروگاه های برق عنوان  پاالیشگاه ها، خط لوله 
کیلومتر است و فاصله آن تا  شد . فاصله این شهر تا راه آهن، ۵۰ 
کیلومتر و فاصله آن  کیلومتر و تا بندر شهید رجایی ۴۵  دریا ۳۷ 
که به مزیت های  گاز تنها ۲۵۰ متر است  تا نزدیکترین خط لوله 

جانمایی آن می افزاید.

 مشوق ها و تسهیالت ویژه برای شهر صنعتی شیشه
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  قاسمی«،  »خلیل 
استان هرمزگان، ضمن خیر مقدم و تشکر از مدعوین مراسم 
گفت:  گذاری شهر صنعتی شیشه  هرمزگان،  همایش سرمایه 
برای  تولید  و  اشتغال  جز  راهی  که  کشور  فعلی  شرایط  »در 
بخش  با  جدید  مسیری  ما  نیست،  مشکالت  از  رفت  برون 
خواهیم  پیش  ها  ارزش  زنجیره  تکمیل  ادامه  در  خصوصی 
کار، مستلزم  گرفت«. قاسمی در ادامه افزود:» برای انجام این 
کوچک. فرقی  کار شبانه روزی هستیم، چه صنایع بزرگ چه 
کند. برای رسیدن به مرحله رونمایی و معرفی این  هم نمی 
کارشناسی و رایزنی انجام  کار، برنامه ریزی،  پروژه، ساعت ها 

شده است«.
آزاد  منطقه  دو  استقرار  موهبت  کرد:»همین  تصریح  قاسمی 
کیش و ۵ منطقه ویژه اقتصادی بندر  تجاری صنعتی قشم، 
شهید رجایی، منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی 
خلیج  سازی  کشتی  اقتصادی،  ویژه  منطقه  فارس،  خلیج 
استان  برای فرصت سرمایه گذاری در  که  و غیره است  فارس 

یک فرصت ویژه به وجود آورده است.
استان،  نمک  سنگ  ذخایر  اینکه  به  اشاره  با  قاسمی  خلیل 
کرد:  نشان  خاطر  است،  ُتن  میلیون   ۴۴ بر  بالغ  کنون  هم ا
کن ها به عنوان منابع ارزشمند، می تواند  »پساب آب شیرین 
که  در زمینه تامین مواد اولیه مورد نیاز پروژه ها اثرگذار باشد 

البته نیازمند مطالعات تکمیلی است«.
رییس سازمان صمت هرمزگان در خصوص مزیت های تولید 
متعددی  اجرای  قابل  طرح های  گفت:»  هرمزگان  در  شیشه 
در شهر صنعتی شیشه  هرمزگان خواهیم داشت. تولید شیشه 
گلوله،  فلوت، آینه های شیشه ای، شیشه خودرو، شیشه ضد 
و  هاست  آن  جمله  از  ها  شوینده  و  صابون  و  سدیم  کربنات 
خواهد  پیشرفته  صنایع  برای  شهر  این  که  مزایایی  دیگر  از 
گرم شونده الکتریکی، شیشه های  داشت، تولید شیشه های 

هوشمند، سلول های خورشیدی و سایر است.
سرمایه گذاری  ویژه  مشوق های  از  مراسم  حاشیه  در  قاسمی 
پرداخت  گفت:»  و  داد  خبر  هرمزگان  استان  در  صنعتی 
تسهیالت  پرداخت  تولید،  رونق  اعتباری  ردیف  از  تسهیالت 
الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مشوق  بند  از ردیف 
های مفاد بند الف ماده ۳۹ احکام دائمی برنامه های توسعه 
کشور در خصوص عدم دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون 
مالیات از مشوق های استان ما هستند. رئیس سازمان صمت 
کرد:» پرداخت حق بهره برداری از تاسیسات  در ادامه تشریح 
بخش  کاهش  اقساط،  و  نقد  صورت  به  زیربنایی  امکانات  و 
برداری  بهره  حق  تخفیف  با  اقساط  تعداد  افزایش  و  نقدی 
بخشی  بخشودگی  امکان  زیربنایی،  امکانات  و  تاسیسات  از 

و  ها  شهرک  کلیه  بودن  مستثنی  نشده،  سررسید  اقساط  از 
گذاری اداره شهرک ها و نواحی  نواحی صنعتی از قانون شهر، وا
صنعتی به صاحبان صنایع مستقر آن ها، تنها بخشی از مشوق 
های ویژه ما در بخش شهر صنعتی شیشه ای هرمزگان است«.
این مقام مسئول در ادامه اظهار داشت:»بسته های سرمایه 
گذاری از طریق یک فراخوان در تاریخ ۱۴ دی ماه سال جاری 
گذاری  وا آن  طی  که  شد  خواهد  گذاشته  عمومی  مزایده  به 
گذاری  سرمایه  های  بلوک  قالب  در  مشمول  های  محدوده 

سیلیس، مشخص خواهد شد«.
  

 تامین زیرساخت های صنعتی، راهی برای توسعه 
شهرهای صنعتی

شرکت های  رئیس  و  صمت  وزیر  معاون  رسولیان«،    »علی 

کید بر تالش های استاندار  صنعتی در حاشیه این مراسم با تا
استان  گفت:  استان،  صمت  سازمان  رییس  و  هرمزگان 
و  ذخایر  از  بزرگ  صنایع  و  معادن  وجود  لحاظ  به  هرمزگان 
گذاری بهره مند است. از طرفی،  ظرفیت های عالی سرمایه 
که  گونه ای است  موقعیت استان هرمزگان و توپوگرافی آن به 
قطعا می توان زنجیره ارزش های صنایع متوسط هم شکل 
بگیرد. رسولیان در ادامه افزود:» وجود دریا و بنادر می تواند در 

کاهش دهد«. این چرخه، هزینه های حمل و نقل را 
کرد:» از دیگر مزیت استان  معاون وزیر صمت در ادامه تشریح 
جدیت  به  که  است  استان  گرای  توسعه  مدیران  هرمزگان، 

پیگیر و حامی بخش خصوصی هستند«.
گذاری  سرمایه  هر  ملزومات  به  اشاره  با  ادامه  در  رسولیان 

تامین  گفت:»  است  اولیه  های  زیرساخت  تامین  ابتدا  که 
زیرساخت های اولیه می تواند در توسعه و توازن سازی صنعت 
بسیار حایز اهمیت باشد. ما در سازمان صمت مشوق های 
گذاری بیشتری  بیشتری را ارائه خواهیم داد تا بتوانیم سرمایه 

داشته باشیم «.

   شهرهای صنعتی، تحولی بزرگ برای هرمزگان
مراسم  این  ادامه  در  هرمزگان  استاندار  دوستی«،  »مهدی 
بروی  بیشتر  خود،  تاریخ  گذشته  دهه  هفت  در  کشور  گفت: 
دوم،  جنگ جهانی  از  بعد  و  کارکرده  برنامه ریزی  نظام های 
ایران جزو کشورهای دارای نظام برنامه ریزی مدرن و پیشرفته 

بوده است.
کشور از یک مقطعی به  وی با بیان اینکه نظام برنامه ریزی در 

بعد درگیر واژه  ی »جامع« شد، افزود: برنامه ریزان کشور همواره 
که میزان  به دنبال تدوین برنامه های جامع پنج ساله هستند 
بوده  درصد   ۳۰ زیر  و  است  مشخص  تقریبا  نیز  آن  موفقیت 
است. استاندار هرمزگان با اشاره به الگوی برنامه ریزی استان 
جلوگیری  بر  هرمزگان،  در  ما  صنعتی  شهرهای  توسعه  گفت: 
با  این هستیم  به دنبال  و  از مواد خام خروجی متمرکز شده 
کنیم  کامل  توجه به مزیت های موجود، زنجیره های ارزش را 
و به موازات آن نیز توسعه زیرساخت های مورد نیاز را سرعت 
استان  صنعتی  شهرهای  طرح  دوستی  بخشیدیم .مهدی 
مبتنی بر ظرفیت ها دانست و عنوان کرد: مردم باید اثر پروژه ها 
کنند و طی دوسال آینده شهرصنعتی  کوتاه مدت حس  را در 
شیشه، پارک شوینده ها،شهر فوالد و لجستیک تحول بزرگی 
کرد.مهندس  خواهند  ایجاد  اشتغال  و  پیشرفت  حوزه  در 
نبود  دلیل  به  کشور  صنعتی  نشدن  بروز  از  انتقاد  با  دوستی 
است  نیاز  فناوری  ورود  برای  داشت:  اظهار  کافی،  اعتبارات 
حمایت های  و  تسهیالت  کشور،  صنعتی  شهرک های  شرکت 
که روز  کنند. ما نیز در جلسه ای  ویژه ای را در این حوزه تعریف 
که  یکشنبه با ریاست محترم جمهور داشتیم، دستوری دادند 
ضمن حمایت از تولید ماشین آالت و تجهیزات داخلی، هر جا 
که ضعفی وجود داشت استانداران بتوانند درخواست واردات 

کشور معطل نشود. تجهیزات را انجام دهند و توسعه صنعتی 

کارخانه شیشه فلوت هرمز با ظرفیت   کلنگ زنی 
ایجاد 1000 شغل

»فلوت  شرکت  مدیره  هییت  عضو  عسکریان«،  »محمدرضا 
گفت:»طرح امروز به  کلنگ زنی این واحد،  هرمز« در مراسم 
همت سازمان صمت، پیشرفت مناسبی دارد و عالوه بر تجهیز 
نیز سفارش  نیاز  از ماشین آالت مورد  کارگاه مناسب، بخشی 

گذاری شده است«.
کید بر اینکه جذب سرمایه این طرح می تواند  عسکریان با تا
میلیون   ۱۰۰ »حدود  گفت:  کند،  ایجاد  توجهی  قابل  اشتغال 
دالر ارزش این طرح و پروژه است و بالغ بر ۱۰۰۰ نفر نیز می تواند 
رفع  بر  کید  تا در  مسئول  مقام  این  کند«.  اشتغال  ایجاد 
این  است  افزود:»قرار  پروژه،  این  رسانی  آب  و  برق  مشکالت 
پروژه در مدت زمان ۱۸ ماه به بهره برسد، دولت وعده داده 
که به تمام تعهدات خود در حوزه تامین زیرساخت های  است 

کند«. گاز عمل  مورد نیاز از جمله آب، برق و 
کارخانه تولید شیشه فلوت هرمز واقع در شهرک  در پایان پروژه 
که با ظرفیت تولید ساالنه ۲۲۰ هزار تن شیشه  صنعتی جرون 
فلوت، ۴۰ هزار تن شیشه های رفلکس و ۲۰ هزار تن آینه های 

کلنگ زنی شد. تخت تک جهته، 
سپس مراسم افتتاح فاز ۲ شهرک صنعتی میناب به مساحت 
۵۸ هکتار و خط انتقال دو مدار شهرک صنعتی میناب به طول 

کیلومتر انجام شد.  ۶.۱

همایش سرمایه گذاری و معرفی شهر صنعتی شیشه هرمزگان برگزار شد؛

کلنگ زنی شهـــر شیشه در هـــرمزگان
سامیه طهورنیان
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دانشمندان دریافتند که چرا حس بویایی 
برخی افراد پس از ابتال به کرونا، باز نمی گردد

علیرضا مجیدی

تأثیر  شما  بویایی  حس  بر  می تواند   19-COVID به  ابتال 
کنون  کامال نمی گردد. ا بگذارد، اما در برخی موارد، بویایی 

تحقیقات جدید دلیل آن را توضیح می دهد.
بر اساس تحقیق جدید، عفونت SARS-CoV-2 باعث حمله 
مداوم سیستم ایمنی به سلول های عصبی در بینی می شود و 
کاهش  که تعداد آن سلول های عصبی  این امر سبب می شود 
می یابد و باعث می شود افراد قادر به استشمام و بوییدن مانند 

معمول نباشند.
کرده بود، این  گیج  کارشناسان را  پاسخ به این سؤال مدت ها 
تحقیق همچنین می تواند به درک ما از COVID-19 طوالنی 
از  کامل  طور  به  نمی توانند  افراد  از  برخی  چرا  اینکه  و  مدت 

کند. COVID-19 بهبود یابند کمک 
در  دوک  دانشگاه  از  نوروبیولوژیست  گلدشتاین،  بردلی 
افرادی  از  بسیاری  خوشبختانه  می گوید:  شمالی،  کارولینای 
بویایی  حس  تغییر  دچار  ویروسی  عفونت  حاد  مرحله  در  که 
بهبود  را  بویایی  آینده  هفته  دو  تا  یک  ظرف  شده اند، 

می بخشند، اما برخی افراد این شانش را ندارند.
که چرا این زیرمجموعه از افراد پس  کنیم  “ما باید بهتر درک 
از  از دچار  تا سال ها  SARS-CoV-2 ماه ها  به  آلوده شدن  از 

دست دادن دائمی بویایی می شوند.” 
این تیم تحقیقاتی، نمونه های بافت بینی – اپیتلیوم بویایی 
گرفته شده بود، مورد مطالعه قرار دادند )از  که از 2۴ نفر  – را 
کاهش بویایی  کووید-19 دچار  که پس از ابتال به  جمله 9 نفر 
نورون های  حاوی  بافت  این  بودند(،   شده  طوالنی مدت 

مسئول تشخیص بوها است.
گسترده  حضور  محققان  دقیق،  تحلیل  و  تجزیه  از  پس 
سفید  گلبول های  از  نوعی  کردند،  مشاهده  را   T سلول های 
این  می کند.  کمک  عفونت  با  مبارزه  در  بدن  به  که  خون 

سلول های T باعث ایجاد پاسخ التهابی در بینی می شدند.
با این حال، مانند بسیاری از پاسخ های زیستی دیگر، در این 
 بیش از آنکه مفید باشند آسیب رسان 

ً
مورد سلول های T ظاهرا

هستند و به بافت اپیتلیوم بویایی آسیب می رسانند. فرآیند 
آن ها  در   2-SARS-CoV که  بافت هایی  در  حتی  التهاب 

شناسایی نشده بود، هنوز مشهود بود.
گلدشتاین می گوید: »یافته ها قابل توجه هستند. این تقریبًا 

شبیه نوعی فرآیند خودایمنی در بینی است.ـ
که تعداد نورون های حس بویایی در شرکت کنندگانی  در حالی 
بود،  کمتر  بودند  داده  دست  از  را  خود  بویایی  حس  که 
از  پس  حتی  نورون ها  از  برخی  که  دادند  گزارش  محققان 
که نشانه ای  بمباران سلول های T قادر به ترمیم خود هستند 

دلگرم کننده است.
که مکانیسم های زیستی التهابی  محققان پیشنهاد می کنند 

از جمله  کووید طوالنی،  مشابهی می تواند پشت سایر عالئم 
که  گیجی یا »مه مغزی« باشد  خستگی مفرط، تنگی نفس، و 

تمرکز را دشوار می کند.
بیشتری  جزئیات  با  می خواهد  محققان  بعد،  مرحله  در 
و  آسیب می بینند  بافت خاصی  نواحی  کدام  که  کند  بررسی 
چه نوع سلولی درگیر است. این به نوبه خود راه را برای ایجاد 
که درازمدت از دست دادن  کسانی  درمان های احتمالی برای 

بویایی شان را از دست داده اند، باز می کند.
کنش  وا تعدیل  که  امیدواریم  »ما  می گوید:  گلدشتاین 
بیماران  این  بینی  در  ترمیم  فرآیند های  یا  ایمنی  غیرطبیعی 

کند. کمک  بتواند حداقل تا حدی به بازیابی حس بویایی 

خبـــــر.....................................................................................................................................................................................................

کوچکی پرورش دادند   دانشمندان با سلول های بنیادی مغزهای 
کردند! که حتی روی خودشان چشم هم تولید 

در  کوچکی  مغزهای  که  کرده اند  گزارش  جالب   مقاله ای  در  دانشمندان 
کوچک به طور  آزمایشگاه از سلول های بنیادی پرورش داده اند. این مغزهای 

کرده بودند. خود به خود ساختارهای ابتدایی چشم را ایجاد 
کوچک مغز مشتق شده از انسان، دو فنجان نوری متقارن دو  روی ارگانوئیدهای 
کننده رشد ساختارهای چشمی در جنین انسان  که منعکس  کرده بود  طرفه رشد 
بود. این نتیجه باورنکردنی می تواند به ما در درک بهتر فرآیند تمایز و رشد چشم و 

همچنین بیماری های چشم کمک کند.
کریشنان، عصب شناس از بیمارستان دانشگاه دوسلدورف در آلمان در  گوپاال جی 
گفت: »کار ما توانایی قابل توجه ارگانوئیدهای مغز را برای  بیانیه ای در سال 2۰21 

که حساس به نور هستند، نشان می دهد.« تولید ساختارهای حسی اولیه 

تعامالت مغز و چشم در طول رشد جنین،  به مطالعه  ارگانوئیدها می توانند  این 
مدل سازی اختالالت مادرزادی شبکیه، و تولید انواع سلول های شبکیه ویژه بیمار 

کنند. کمک  برای آزمایش های دارویی شخصی و درمان های پیوند 
بعدی  سه  و  کوچک  ساختارهای  آنها  نیستند.  واقعی  مغز  مغزی،  ارگانوئیدهای 
که از سلول های بنیادی پرتوان القایی مشتق می شوند. این نوع سلول ها،  هستند 
که از انسان بالغ برداشت شده و با مهندسی معکوس به سلول های  سلول هایی 

که پتانسیل رشد به انواع مختلف بافت را دارند.  بنیادی تبدیل می شوند، 
البته  که  می کنند  ایجاد  مغزی  شبه بافت  بنیادی،  سلول های  این  مورد،  این  در 
“مغزهای  چنین  است.  گاهی  آ یا  احساسات  افکار،  به  شبیه  چیزی  هیچ  بدون 
در  را  آزمایش ها  این  عمال  که  شود  می  استفاده  تحقیقاتی  اهداف  برای  کوچکی” 

مغزهای زنده واقعی نمی توان انجام داد، یا حداقل از نظر اخالقی دشوار است. برای 
مثال، آزمایش های دارویی، یا مشاهده رشد سلولی در شرایط نامطلوب خاص.

کریشنان و همکارانش به دنبال مشاهده رشد چشم بودند. گوپاال اما این بار، 
 به جای رشد مستقیم این ساختارهای بینایی، تیم Gopalakrishnan می خواستند 
که آیا می توان آنها را به عنوان بخشی از ارگانوئیدهای مغزی رشد داد.با این  ببینند 
که چگونه این دو نوع بافت می توانند با هم رشد  کار این مزیت به وجود می آمد 

کنند، به جای رشد ساختارهای اپتیکی به تنهایی.
محققان در مقاله خود نوشتند: “توسعه چشم یک فرآیند پیچیده است و درک آن 

می تواند زمینه ساز پایه مولکولی بیماری های اولیه شبکیه باشد.”
آنها  رتینول استات را به عنوان کمکی به رشد چشم، به محیط کشت اضافه کردند.
شبه مغز آنها که به دقت مراقبت شده بود، از ۳۰ روز پس از رشد، فنجان های بینایی 
که ساختارها به وضوح در ۵۰ روزگی قابل مشاهده بودند. این امر  را تشکیل داد 
این  که  معنی  این  به  دارد،  مطابقت  انسان  جنین  در  چشم  رشد  زمان بندی  با 

ارگانوئیدها می توانند برای مطالعه پیچیدگی های این فرآیند مفید باشند.
که به صورت   فنجان های بینایی حاوی انواع مختلفی از سلول های شبکیه بودند 
که به نور پاسخ می دادند و حتی حاوی عدسی و بافت قرنیه  شبکه های عصبی 
بودند. در نهایت، ساختارها حتی اتصال شبکیه به مناطقی از بافت مغز را نشان 
کرد، ۷۳ درصد آنها فنجان های بینایی را  که تیم رشد  دادند.از ۳1۴ ارگانوئید مغزی 
که استراتژی هایی برای زنده نگه داشتن این  توسعه دادند. این تیم امیدوار است 
ساختارها در مقیاس های زمانی طوالنی تر برای انجام تحقیقات عمیق تر با پتانسیل 
برالی  بعدی  نسل  ارگانوئیدهای  از  که  امیدوارند  کند.دانشمندان  ایجاد  عظیم 

مدل سازی رتینوپاتی ها یعنی مشکالت شبکیه استفاده کنند.

 پس از تجزیه و تحلیل دقیق، 
T محققان حضور گسترده سلول های 
 را مشاهده کردند، نوعی از گلبول های 

سفید خون که به بدن در مبارزه با عفونت 
 T کمک می کند. این سلول های 

باعث ایجاد پاسخ التهابی در بینی 
می شدند
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زیباترین  از  یکی  بهده  روستای 
استان  پارسیان  شهرستان  روستاهای 

بر  درخشان  نگینی  همچون  که  ؛  است  هرمزگان 
انگشتری این شهرستان می درخشد .

این روستا از شمال به کوههای حد فاصل شهرستان المرد 
کوهپایه های جنوبی  فارس منتهی می شود  و از جنوب به 
محدود  ایران  فارس  همیشه  نیلگون  خلیج  فاصل  حد 
است . از شرق به روستای چهواز و از غرب به روستاهای 
قدمتی  دارای  روستا  .این  شود  می  منتهی  کناردان  گود 
که از دوره اشکانیان در این  دیرینه است و طبق آتشدانی 
روستا وجود دارد بالغ بر بیش از سه هزار سال قدمت دارد . 
و همچنین غار کلتٔه عالی گنا که احتمال دارد از آثار پرتغالی 
کوشی انسان های  ها باشد نمونٔه بارزی از تالش و سخت 
کالت  ( قلعه  کوه  کوه وسط روستا )  گذشته است . در روی 
کمان زیادی در آن سکونت داشته  که حا ای قرار داشته 
که  اند .از قول آواز سالها پیش در نسخه ای خطی دیدم 
کرده  قلعٔه فومستان حرکت  به سوی  قلعه  این  از  قشون 
که در زمان خالفت عمر بن خطاب به  تا جلو لشکر اسالم 
با آنها بجنگند و این  ایران حمله نموده بودند بگیرند  و 
از اسالم ساخته شده است  که این قلعه قبل  می رساند 
این  از  قاجار  شاه  محمد  زمان  در  ناشناخته  مهندسی   .
کتاب سفر نامه جنوب  کرده و در باره آن در  قلعه بازدید 
داود  آل  علی  سید  و  ستوده  منوچهر  دکتر  تصحیح  به 
که این قلعه دارای  گفته اند  توضیحاتی داده است.ایشان 
شش برج بوده و بروج آن ساخته شده از سنگ وگچ می 
باشد . و محمد علی خان برادر بیگلربیگی الر را دیده اند که 
یک توپ شش پوندی را به طرف یکی از برج ها حمل می 
نموده است . جمعیت بهده در آن زمان چهارصد خانوار 
که در وسط قلعه حفر  اعالم نموده است . وی چاه دیالو 
دو  که  نموده  اظهار  و  برده  نام  قلعه  این  عجایب  از  شده 
کنان  کفایت سا که آب آن  آب انبار در قلعه وجود داشته 
که از زیبایی  رامی نموده است .یکی از دیدنی های بهده 
این   . کنار است  گیری  تونل  برخوردار است  های خاصی 
های  گذشته  در  کوش  سخت  هایی  انسان  توسط  تونل 
کنار به طرف بهده  گیری  دور جهت انتقال آب از منطقه 
یک  حدودْا  بهده  مرکز  تا  آن  فاصله   . است  شده  ساخته 
گر  کنون تا نزدیک تونل جاده وجود دارد . ا کیلومتر است .ا

به بهده آمدید حتمْا سری به آنجا بزنید .
بهده دارای چشم اندازهای طبیعی زیبایی است . با اولین 
بارندگی چهره طبیعت بهده تغییر نموده وطبیعت جامه 
که در نوروز چشم انداز  سبز بر تن می نماید .  دره فاریاب 
گلهای آتشین انار ابوجهل چشم بینندگان  زیبایی دارد و 
را خیره می نماید . لورو و ُمِدنو نیز از زیبایی های خاص 
به خود بر خور دار است و هر بیننده را مجذوب خود می 
که عالقه زیادی به دیدن  نماید . من به عنوان یک ایرانی 

گردان  شهرهای ایران دارم . دوست دارم ایرانیان و ایران 
را دعوت به دیدن بهده نمایم تا از جاذبه های آن فیض 

برند .

 موقعیت جفرافیایی
استان  پارسیان  شهرستان  مرکزی  بخش  توابع  از  بهده 
به  شمال  از  که  است  مهرگان  دهستان  مرکز  هرمزگان 
جنوب  از  و  فارس  المرد  شهرستان  فاصل  حد  کوههای 
کوهپایه های جنوبی حد فاصل خلیج فارس معروف  به 
کیلومتری شهر  به لمبیر منتهی می شود. از شرق در ۱۸۰ 
واقع  پارسیان  شهر  کیلومتری   ۳۴ در  غرب  از  و  بندرلنگه 

شده است. بهده از لحاظ موقعیت جغرافیایی در حدود 
و ۷  درجه  و ۲۷  جغرافیایی  طول  دقیقه  و ۲۲  درجه   ۵۳
سطح  از  آن  ارتفاع  و  داشته  قرار  جغرافیایی  عرض  دقیقه 

دریا ۱۸۰ متر است.

گردشگری  جاذبه های 
 قلعه کالت  

کالت در وسط بهده قلعه ای زیبا  کوه  در باالترین نقطه 
بهده  کالت  قلعه  بقایای  قرار داشته است.  نام  به همین 
مربوط به دوران ساسانی- اسالمی است. این اثر در تاریخ 
یکم آذرماه ۱۳۸۸ با شمارٔه ثبت ۲۸۱۵۶ به عنوان یکی از 
آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. مهندسی ناشناخته 
گوید این  در زمان محمد شاه قاجار در توصیف قلعه می 
ع  قلعه دارای شش برج و دو اب انبار و چاهی به قدر صد زر

می باشد.
گنا   کالت عالی 

تاریخی  و  کهن  آثار  از  یکی 
که در وسط روستا و در  بهده 
قرار  کالت  کوه  جنوبی  ضلع 
که با دستان  دارد غاری است 
کوش این دیار  مردمان سخت 
گنا نام  کالت عالی  کنده شده و 
اظهار  به  بنا  تاریخی  اثر  این  دارد. 
کنده شده  گبرها  کابر روستا توسط  ا

گردد. است و به قبل از اسالم بر می 
 

 دیالو  
که در زمانهای  کالت چاهی وجود دارد  کوه  در روی 
کنان قلعه از آب آن استفاده می نموده اند.  بسیار دور سا
که در پای  گویند این چاه به چاهی دیگر به نام چاه تنگو 
کاسه ای در دیالو می اندازند و  کوه قرار دارد ارتباط داشته و 
از چاه تنگو آن را بیرون می آورند. در زمان محمدشاه قاجار 
ع  این چاه را از عجایب بهده دانسته اند و عمق آن را صد زر

کرده اند. حساب 
 

کنار گیری   
که در جنوب غربی  کوهستانی است  کنار منطقه ای  گیری 
بهده و درست مقایل زمین های مزروعی پنجاه منی قرار 
راه آسفالته ای است  زیبا  اتصال به این منطقه  راه  دارد. 
گردیده است. در زمان های  گاز احداث  که توسط شرکت 
کش این دیار برای  کوش و زحمت  قدیم مردمان سخت 
حفر  تونلی  دست  پایین  های  زمین  به  باران  آب  هدایت 

قبل  و  شده  ساخته  خاصی  مهندسی  با  که  اند  نموده 
شگرف  اثر  این  اند.  نموده  احداث  ساروجی  سدی  آن 
کنون به عنوان یکی از آثار تاریخی بهده مورد توجه  زیبا ا
گردشگران واقع شده است و ساالنه افراد زیادی را به سوی 
گاز دو آب انبار  خود می کشاند. در مسیر راه اسفالت شرکت 
که یکی از آنها دارای قدمت زیادی است . وجود  وجود دارد 
دیگر  و  کریشک  و  هداو  و  آویشن  مانند  دارویی  گیاهان 
کوههای زیبا و  گیاهان بر زیبایی این منطقه افزوده است و 
گر  کوهنوردان است. ا گذر  دره های شگفت انگیز آن محل 
کنار آن  گیری  گذارتان به بهده افتاد حتمًا از منطقه  روزی 
دیدن نمایید تا با خاطره ای خوش از این دیار به موطن 

گردید. خود باز 
کنار گیری    تونل 

که  کنار تونلی قرار دارد  گیری  کوه غربی بهده در منطقه  در 
گردیده است تا آب  به دست توانای مردمان این دیار حفر 
کشاورزی  کنار به سوی زمین های  گیری  باران از منطقه 

گردد. این اثر تاریخی شاهکاری بس شگرف  بهده هدایت 
به سوی خود جذب  را  گردشگری  نگاه هر  که  زیباست  و 

می نماید.
 

 آتشدان
این اثر تاریخی نشان از هنرمندی دیرین مردمان این دیار 
بوده  منطقه  در  زرتشتی  کان  نیا فعالیت  نمایانگر  و  دارد 
است. این آتشدان تراشیده شده از سنگ، توسط دستان 

هنرمند ان دوره اشکانیان با قدمتی سه هزار ساله است.
 

 مجموعه آسیاب های فاریاب
دره فاریاب )پاراو( واقع در شمال غرب بهده یکی از چشم 
خالق  یگانه  عظمت  نشانه  که  است  طبیعی  اندازهای 
شمس  و  پاراو  های  چشمه  وجود  است.  بخش  هستی 
گلهای آتشین رنگ و  سادات و طبیعت سبزنار ابوجهل با 
گلهای خرزهره در ایام نوروز نگاه هر بیننده ای را به خود 
جلب می نماید. در این دره زیبا چندین آسیاب آبی از نوع 
که در زمان های دور توسط مردمان  تنوره ای وجود دارد 
کش این دیار ساخته شده است، تا چرخ دوار آن  زحمت 
گندم  گردش درآید و  بوسیله آب چشمه های باالدست به 
های اهالی را آرد نماید تا نان این برکت خداوندی زینت 
کیلومتری  بخش سفره های مردم باشد. این مکان در ۳۵ 

شمال غرب روستا واقع شده است.
 

 قلعه ماشک
در غرب بهده و جنوب دره فاریاب قلعه ای خشتی وجود 
گاوبندی  وقت  کم  حا نصوری  یاسر  شیخ  توسط  که  دارد 
مرکبات  باغ  گذشته  های  زمان  در   . است  شده  ساخته 
که از آب های  شیخ نیز در باالدست این قلعه قرار داشته 
کنون  که متاسفانه ا گردیده است  چشمه پاراو سیراب می 

اثری از آن نیست.
 

 قلعه خندقی
بقایای قلعه خندقی بهده مربوط به دوران تاریخی پس از 
اسالم است و در شهرستان پارسیان، بخش مرکزی، پنج 
شده است.  واقع  بهده  روستای  غربی  جنوب  کیلومتری 
این اثر در تاریخ یکم آذرماه ۱۳۸۸ با شمارٔه ثبت ۲۸۱۵۳ به 

عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
 

کتیبه ها و سنگ نوشته ها  
کتیبه ها و سنگ نوشته های دوران صفوی از آثار نوشتاری 
نام  و  آیات قرآن  با  و  که قدمت چهارصد ساله دارد  است 
شده  نوشته  نسخ  و  ثلث  به  و  است  شده  مزین  امامان 
کتیبه ها در اوج هنرمندی در دل  است. نقش های روی 

سنگ نقش بسته است.
 

 چشم اندازهای طبیعی لورو و مدنو
لورو چشم  نام  به  در جنوب شرقی بهده و در منطقه ای 
اندازهای زیبای طبیعی وجود دارد و در ایام نوروز مردمان 
این منطقه از طبیعت بکر و دست نخورده آن فیض برده و 
گیرند. در جنوب  ک طبیعت جان تازه ای می  از هوای پا
گرفته و آب های  که در راه بندر قرار  لورو دره ای وجود دارد 
باران از آنجا به دریای همیشه مانای خلیج فارس سرازیر 
که می توان  کوه های زیبا و دره های شکیل  می شود. این 
یک ژئو پارک طبیعی به حساب آورد؛ نگاه هر بیننده ای را 

مجذوب خلقت آفریدگار هستی می نماید.   

 بهده روستـــای 
سه هزار ساله 

سفری به روستای زیبای بهده در پارسیان :
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سامیه طهورنیان

پاالیشگاه ها و صنایع فلزی و معدنی کشورمان با سوزاندن 
سوخت های فسیلی برای تولید انرژی و مواد مورداستفاده 
در صنعت کشور، نقش اصلی در ایجاد و انتشار آالینده های 
که  گسترده نشان می دهد  جوی دارند. نتایج یک تحقیق 
غرب  صنایع  دودکش  از  خارج شده  معلق  ذرات  و  گازها 
در  و  شده  هوا  آلودگی  غلظت  افزایش  باعث  بندرعباس، 
جو،  و  اتمسفر  درون  تشکیل دهندٔه  مواد  دیگر  با  ترکیب 
موجب ایجاد آالینده های بعدی می شوند و سپس وارونگی 
مناطق  از  وسیعی  محدوده  طوالنی،  روزهای  برای  هوا 
فعال  دودکش های  برمی گیرد.  در  را  صنایع  محدوده  و 
با وزش  که  را وارد جو منطقه می کنند  از دود  حجم زیادی 
گازهای سمی به مناطق مسکونی  بادهای غالب ساحلی، 
و هم جوار صنایع رسوخ می کنند. از سویی وارونگی هوای 
گر  ا که  است  ک  خطرنا حدی  به  بندرعباس  زمستان 
با  جو  در  موجود  نیتروژن  کسید  دی ا و  گوگرد  کسید  دی ا
کم آن ترکیب شود، باعث تشکیل  بخارآب و هسته های مترا
اسیدسولفوریک و اسید نیتریک می شود و درنهایت، منجـر 
همه  روی  بر  و  شده  باران  و  مه  قطـرات  شدن  اسیدی  به 
مخربی  تأثیر  بندرعباس  غرب  محدوده  زنده  موجودات 

می گذارد.

  آماری از وارونگی هوا در صنایع غرب بندرعباس
تهران  دانشگاه  محیط زیست  دانشکده  در  که  پژوهشی  در 
چاپ  امسال  تابستان  محیط شناسی  مجله  در  و  انجام شده 
شد، داده های مرتبط با وارونگی هوا در محدوده صنایع غرب 
آنان منتشر شد. در این پژوهش  بندرعباس و میزان غلظت 
اقتصادی  ویژه  منطقه  هوای  دقیق  آلودگی  بررسی  برای 
خلیج فارس در غرب بندرعباس، نخست وارونگی های دمایی 
اتفاق افتاده طی سال های 2010 تا 2020 با استفاده از داده های 

گردید. رادیو سوئد استخراج 
»ایرمود«،  نام  به  تخصصی  مدل  یک  از  استفاده  با  سپس 
گازهای   ،PM2.5 و   PM  10 نام  به  معلق  ذرات  غلظت 
کسید گوگرد، مونوکسید کربن و ُاُزن خروجی از 60 دودکش  دی ا
کیلومتری   20 شعاع  در  وارونگی  روزهای  برای  منطقه  این 
گرفت. نتایج نشان داد، بیشترین وارونگی در  موردتحقیق قرار 
کمترین وارونگی  دی و بهمن به ترتیب با 28 و 26 روز در ماه و 
پایه  ارتفاع  کمترین  بوده است.  تیر  و  روز در مرداد  و 13  با 11 
برای الیه وارونگی نیز مربوط به دی و بهمن به ترتیب با 10 و 
همین  بود.  شهریور  در  متر  با 408  ارتفاع  بیشترین  و  متر   13
که چرا هوای محدوده صنایع غرب در  داده ها نشان می دهد 
طول زمستان به رنگ های تیره و مه های سیاه رنگ درمی آید.

مدل پژوهشی »ایرمود« نشان داد، غلظت ذرات معلق 2.5 
گوگرد و ازن بیشتر از حد استاندارد است؛ اما  کسید  PM، دی ا
کمتر از حد استاندارد  کربن  ذرات معلق PM10)( و مونوکسید 
کنش  پرا در  پارامتر  مهم ترین  شرقی،  جنوب  بادهای  بود. 
انتقال آن به سایر نقاط مسکونی و غیرمسکونی  آالینده ها و 
به صورت  دود  ستون  شده،  باعث  حتی  که  بوده  بندرعباس 

بادبزنی به سمت شمال غربی استان انتقال یابد.

  آلودگی، مهمان هر دو فصل تابستان و زمستان 
بندرعباس

بررسی شرایط هواشناسی سطح زمین و فرازسنج های جوی 
تراز میانی اتمسفر بندرعباس طی سال های 2010 تا 2020  در 
سال،  از  روز   250 حدود  بندرعباس  در  که  است  این  بیانگر 
که حدود 63 درصد آن وارونگی  وارونگی دمایی اتفاق می افتد 
تابشی و 17 درصد از نوع فرونشینی است. سردی هوا به دلیل 

به وسیله  خورشید  انرژی  جذب  و  تاب  زمین  تابش  افزایش 
کاهش سرعت باد، باعث وقوع  دریای خلیج فارس به همراه 
که درنهایت الیه وارونگی  وارونگی نوع تابشی در زمستان شده 
تابستان،  در  اما  می دهد؛  قرار  زمین  سطح  نزدیکی  در  را 
ُپرفشار جنب حاره  به واسطه سیستم  گرم  فرونشست هوای 

باعث تشکیل وارونگی فرونشینی در بندرعباس می شود.
منطقه  بیابانی  و  خشک  هوای  سال،  سرِد  شب های  در 
بازتاب  گیاهی است، موجب  از پوشش  که خالی  بندرعباس 
گرِم روزبه دست آمده و در  که در ساعات  انرژی حرارتی شده 
کن می شود. گرمای بازتاب یافته به  سطح زمین هوای سرد سا
گرم دریای  ارتفاعات باالتر صعود می کند و از طرف دیگر نسیم 
خلیج فارس با حرکت به سمت خشکی بندرعباس با الیه های 

سرد زیرین برخورد نموده و به ارتفاعات باالتر رانده می شود.
متر   100 به  بندرعباس  غرب  صنایع  دودکش  ارتفاع  سویی  از 
از  متری   20 ارتفاع  تا  دودکش  از  آالینده ها  خروج  و  می رسد 
در  و  می شود  متر   120 جمعًا  که  می رسد  نیز  دودکش  دهانٔه 
این ارتفاع، دود خروجی از دودکش تحت تأثیر شرایط جوی و 

فعل وانفعاالت دینامیکی بستٔه هوا قرار می گیرد.

کیلومتری  ک تا 30  گاز خطرنا   غلظت باالی دو 
صنایع غرب بندرعباس

که  گازی بی رنگ، غیر آتش زا و بی بو است  گوگرد،  کسید  دی ا
در غلظت های پایین در اتمسفر دیده می شود. افزایش غلظت 
انتشار  بدی  بوی  و  گذاشته  اثر  چشایی  حس  بر  آالینده  این 
می دهد. احتراق سوخت های فسیلی برای تأمین انرژی یکی 
که در مجتمع صنایع نیز  از راه های انتشار این آالینده است 
دودکش  از  خودروها،  موتور  و  کارخانه ها  در  احتراق  از  پس 
گاز 196  صنایع انتشار می یابد. حد استاندارد یک ساعته این 
گر در منطقه هایی که غلظت  که ا میکروگرم در مترمکعب است 
منطقه  محیط زیست  بر  می تواند  رود،  فراتر  آستانه  حد  از  آن 
شعاع  در  گاز  این  پیش بینی  نتایج  کند.  وارد  آسیب  میزبان 
که  کیلومتری از صنایع غرب بندرعباس بیانگر این است   20
استاندارد  حد  از  فراتر  دودکش ها  مجاور  هوای  در  آن  غلظت 
پیش بینی  مترمکعب  در  میکروگرم   800 تا   200 بین  و  بوده 
به  و  کاهش یافته  گاز  این  غلظت  صنایع،  از  بافاصله  گردید. 
اتمسفر منطقه  از 200 میکروگرم در مترمکعب می رسد.  کمتر 
دودکش ها،  زیاد  تعداد  دلیل  به  خلیج فارس  اقتصادی  ویژه 
در  گاز  این  که  دارد  را  گوگرد  کسید  دی ا گاز  از  باالیی  غلظت 
کوسیستم منطقه را با خطر  ترکیب با دیگر آالینده ها می تواند ا
در  که  است  دیگری  ک  خطرنا گاز  سازد.ازن،  مواجه  آلودگی 
خروجی  هیدروکربن های  بین  فتوشیمیایی  کنش های  وا اثر 
کسیدهای نیتروژن در اتمسفر به وجود می آید و  از صنایع و ا
محرک چشم، گلو و ریه است. این آالینده اساسًا توسط منبعی 

کنش های موجود  به محیط منتشر نمی شود، بلکه به وسیله وا
علت،  همین  به  و  می شود  تولید  اتمسفر،  آالینده های  بین 
قابلیت  ایرمود  مدل  می نامند.  ثانویه  نوع  از  را  آالینده  این 
پژوهش  این  در  که  دارد  را  ازن  گاز  پیش بینی  و  شبیه سازی 
غرب  صنایع  از  کیلومتری   20 شعاع  در  آن  ساعته   3 غلظت 
ساعته  غلظت 3  استاندارد  حد  گردید.  محاسبه  بندرعباس 
گاز در  اما غلظت این  آن 148 میکروگرم در مترمکعب است، 
محدوده موردمطالعه بین 30 تا 350 میکروگرم در مترمکعب 
گاز ازن در آن بیش ازحد  که غلظت  پیش بینی شد. مناطقی 
که بافاصله  آستانه است، در نواحی دودکش صنایع قرار دارند 
از صنایع، غلظت این گاز به کمتر از 150 میکروگرم در مترمکعب 

می رسد.

کنان بندرعباس تحت تأثیر   سا
گاز سمی صنایع  

نتایج این مدل تحقیق در آلودگی هوای ناحیه صنعتی غرب 
بندرعباس بیانگر این بود که بادهای غالب و توپوگرافی یا نقشه 
آالینده ها  کنش  پرا و  را در نحؤه پخش  تأثیر  بیشترین  محل، 
مستقر  صنایع  دودکش   72 از  خروجی  آالینده های  دارند. 
بادهای  تأثیر  تحت  خلیج فارس  اقتصادی  ویژه  منطقه  در 
که از سمت دریا می وزد؛ بنابراین به ناچار  جنوب شرقی بوده 
بادهای مرطوب شرق، ستون دود خروجی از دودکش ها را در 
جهت افقی به صورت بادبزنی به سمت شمال غربی و شمال 
به  دود  ستون  یافتن  جریان  از  پس  می دهد.  انتقال  منطقه 
ویژه  منطقه  از   5 کیلومتر  در  غربی  شمال  و  شمال  سمت 
اقتصادی خلیج فارس، به ارتفاعات 452 متری برخورد نموده 
که  و در این ناحیه تجمع می یابد؛ اما این بدان معنی نیست 
کثر غلظت  ج شده است، بلکه حدا دود از ناحیه صنعتی خار
آالینده ها در حوالی دودکش و سایت ناحیه صنعتی قرار دارد. 

اقتصادی  ویژه  منطقه  شرقی  بخش  در  بندرعباس  شهر 
خلیج فارس قرار دارد و مسیر بادهای جنوب شرقی و جنوبی 
شهری  سکونتگاه  سمت  به  غلیظ  دودهای  تا  شده  باعث 
بندرعباس حرکت نکنند؛ اما به دلیل شرایط ُپرترافیکی بزرگراه 
روستاهای  وجود  همچنین  و  صنایع  تجمع  و  شهیدرجایی 
کتفا  متعدد در مجاور ناحیه صنعتی، نمی توان به مسیر باد ا
نمود و از آلودگی تردد خودروها و انبار فلٔه مواد فلزی- معدنی 

چشم پوشی کرد.
گازها و ذرات معلق خروجی از  . همچنین پیش بینی غلظت 
کثر 24 ساعته ذرات  که غلظت حدا دودکش صنایع نشان داد 
کسید  گاز دی ا کثر یک ساعته  کمتر از 0/5 میکرون، حدا معلق 
گاز ازن در منطقه موردمطالعه  کثر هشت ساعته  گوگرد و حدا
 0/5 از  کمتر  معلق  ذرات  است.  آن  استاندارد  حد  از  بیشتر 
میکرون تا شعاع 20 کیلومتر به سمت شرق و غرب و 15 کیلومتر 
که  به سمت شمال از دودکش ها، بیشتر از حد استاندارد بوده 
زنده،  موجودات  تنفسی  سیستم  در  آن  رسوب  به  توجه  با 

محیط زیست را با خطر جدی مواجه می سازد.
 به واسطه ای توپوگرافی محل و بادهای غالب منطقه، بیشینه 
کیلومتری  کیلومتری شرقی و 5  غلظت ذرات معلق در شعاع 3 
دیگر  یکی  گوگرد  کسید  دی ا گاز  می شود  مشاهده  شمالی 
تحت  که  است  صنایع  دودکش  از  خروجی  سمی  گازهای  از 
شرایط وارونگی تابشی و وجود قطرات مه صبحگاهی، موجب 
گاز در منطقه  تشکیل اسیدسولفوریک می شود. غلظت این 
که  ویژه اقتصادی خلیج فارس بیشتر از حد استاندارد آن بوده 
گردیده و  بیشترین آن در مجاورت دودکش صنایع مشاهده 
غلظت  نیز  غرب  و  شرق  شمال،  سمت  به  شعاعی  به صورت 
کشیده شده است و بندرعباس نیز از  بیش ازحد استاندارد آن 
گاز در بندرعباس  گاز سمی مصون نیست و غلظت این  این 

ناشی از دودکش صنایع از حد آستانه فراتر رفته است.

کرد؛ صبح ساحل میزان آلودگی جو و علل ایجاد وارونگی هوا در صنایع غرب بندرعباس را بررسی 

دودکش یا کوره های سم سازی برای بندرعباس


