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روس ها دربین مهاجرین بیشترین خریداران غیرمقیم در دبی شدند

سود 56.6 میلیارد دالری دبی از فروش ملک
  

       اختصاصی
از یک سوم اقتصاد  ک و مستغالت دبی بیش  بخش امال
کرونا رونق  کشور را تشکیل می دهد و پس از همه گیری  این 
ک و مستغالت در بزرگترین شهر  گرفته است. معامالت امال
ترین حد خود در 13 سال  امارات از ژانویه تا مه 2022 به باال
گذشته رسید. بسیاری از ثروتمندان و سلبریتی های دنیا، 
سال  از  پس  و  کردند  خریداری  دبی  در  را  خود  دوم  خانه 
2020 حجم بسیار زیادی از خانه های لوکس در دبی توسط 
ثروتمندان به ویژه روس هایی که درگیر جنگ اوکراین بودند 
آمارها  که  آن طور  شد.  خریداری  بالیوود  های  سلبریتی  و 
 60 از  بیش   2022 سال  در  ملک  قیمت  می دهد؛  نشان 
ک  درصد افزایش پیدا کرده است. انتظار می رود قیمت امال
مسکونی دبی در سال 2023 پس از یک سال رکورد افزایش 
کمتری  سرعت  با  شده  فروخته  واحدهای  کل  در  قیمت 
که دبی حدود ۵6.6 میلیارد  افزایش یابد. الزم به ذکر است 

دالر در سال 2022 ملک فروخته است.
که  است  کرده  اعالم  اخیرا  دبی  در   Betterhomes کارگزاری 
سال  در  دبی،  در  ک  امال خریداران  فهرست  صدر  در  روس ها 

گرفته اند. ۲۰۲۲ قرار 
ک و مستغالت در بحبوحه درگیری  عالقه روس ها به خرید امال

با اوکراین افزایش یافته است.
 بر اساس آمارها بیش از ۸۶هزار معامله مسکن )بیش از رکورد 
گذشته  قبلی ۸۰هزار معامله ثبت شده در سال ۲۰۰۹( در سال 

در دبی ثبت شد. 
ک و مستغالت در دبی حدود ۲۰۸ میلیارد  مجموع فروش امال
که ۸۰ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۱  درهم )۵۶.۶ میلیارد دالر( بود 

است.
 شهروندان انگلیسی پس از روس ها در میان پنج خریدار عمده 
ک در دبی، در رتبه دوم قرار دارند. هندی ها مقام سوم  امال
ایتالیایی  خریداران  آن  از  پس  و  دادند  اختصاص  خود  به  را 
ایاالت  و  پنجم  رتبه  در  فرانسوی  اتباع  چهارم،  جایگاه  در 
کانادا و قرقیزستان در  کستان، چین، آلمان، لبنان،  متحده، پا

جایگاه های بعدی قرار دارند.
دبی  غیرمقیم  خریداران  بیشترین  ها  روس   ،۲۰۲۲ سال  در 

بودند و ۱۵ درصد از معامالت را به خود اختصاص دادند.
درصد،   ۱۱ با  هندی ها  درصد،   ۱۲ انگلیسی ها  آن  از  پس   
گرفتند. الزم  ایتالیایی ها 7 درصد و فرانسوی ها 4 درصد قرار 
که فروش  گزارش داد  که اوایل این ماه، بلومبرگ  به ذکر است 
گذشته  خانه های لوکس امارات در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال 

بیش از دو برابر شده است.

 بهترین مکان ها برای سرمایه گذاری ملک در دنیا

دنیا،  مختلف  شهر های  در  ملک  هزار   ۸۵ آنالیز  اساس  بر 
سرمایه گذاری برای خرید ملک در ابوظبی در حال حاضر رشد 

3.۲ درصدی و دبی با رشد ۲.4 در ماه را داراست. 
ریاض، لندن و مسکو نیز در رتبه های بعدی قرار دارند. الزم به 
ذکر است دبی انتظار دارد در سال ۲۰۲3 موفق به فروش 3۰ 

هزار تا 3۵ هزار ملک در سال شود.

کرد؟  امارات چطور در بازار ملک پیشرفت 
در سال ۲۰۱۹، بازار ملک دبی با مشکالت عرضه و تقاضا و مازاد 

واحدهای مسکونی مواجه شد. 
گردشگر بود.  در همان زمان، امارات میزبان ۱۶.73 میلیون 
کرد  کرونا شیوع پیدا  که بیماری همه گیر  اما چندی نگذشت 
گردشگری امارات نیز با مشکل مواجه شد. پس از بازگشایی  و 
کز خرید، دفاتر و مقاصد منتخب تفریحی و سرگرمی، هرچند  مرا
کاهش یافته، دبی از سرگیری سفرهای هوایی برای  با ظرفیت 

کرد. بازدیدکنندگان خارجی را در جوالی ۲۰۲۰ شروع 
گردشگر و  گردشگری دبی به ۸.۸ میلیون   در سال ۲۰۲۰ آمار 
گزارش شد  پر شدن تنها ۵4 درصد از ظرفیت هتل های دبی 
گردشگری  با این حال دبی عملکرد بهتری از دیگر قطب های 

پیشرو جهان از جمله لندن و پاریس داشت.
 در سال ۲۰۲۰، دولت امارات یک بسته محرک اقتصادی ۱.۹ 
و  گردشگری  از هزینه درهم  ، شامل معافیت  میلیارد دالری 
برای  انگیزه اضافی  به عنوان یک  را  گردشگران  مالیات هتل 
باعث  توجهی  قابل  طور  به  قضیه  این  کرد.  ارائه  گردشگران 
گردشگران از نظر سهولت جابجایی و احساس  افزایش اعتماد 

امنیت شد.
 در نتیجه این اقدامات اعتبار بازارهای امارات  افزایش یافت و 
گذاران شد. عالوه بر این بسته  منجر به جلب اعتماد سرمایه 
محرک  بسته  یک  عربی  متحده  امارات  مرکزی  بانک  مالی، 
مالی دیگر به مبلغ 7۰ میلیارد دالری برای حمایت از مشاغل 

کرد.  کرونا ارائه  آسیب دیده پس از 
همچنین امارات طرح های مربوط به تخفیف اجاره، پرداخت 
معوقات و معافیت هزینه های اداری را به ارزش بیش از 3۵۰ 

کرد. میلیون دالر توسط هلدینگ های مختلف اجرایی 
عالوه  بر این، شرایط دریافت وام در امارات تسهیل شد؛ نسبت 
برای  مسکن  وام  شکاف  یافت؛  افزایش  دارایی  ارزش  به  وام 

کم شد. سرمایه گذاران نوبت اولی 
کم بیشتر شد.  امکان دریافت وام با نرخ های بهره بسیار 

محرک  مستقیم  طور  به  اقدامات،  این  تمام  که  گرچه  ا  
برای  عالمتی  اما  نبودند  مستغالت  و  ک  امال بازار  رونق 
به  و  بود  کشور  این  از  ج  خار در  امارات  بازارهای  اطمینان 
کمک  آینده  برای  امن  کشور  یک  عنوان  به  امارات  جایگاه 
رونق  به  منجر  امارات  دولت  اقدامات  از  مجموعه ای  و  کرد 
کشور این  در  ملک  اجاره کنندگان  ترغیب  و  مسکن   بازار 

 شد. 
که  جمعیت شناسی سرمایه گذار آینده در دبی به ما  می گوید 
می شود؛  باعث  گردشگران  به  خدمات  ارائه  باالی  کیفیت 
امروز  گرچه  ا خوب،  خدمات  دریافت  با  وارد  تازه  گردشگران 
خریدار نباشند؛ اما انگیزه بگیرند تا با چشم انداز بلندمدت به 

کنند. امارات مهاجرت 

 آینده نگری اماراتی  ها از جذب مشاغل به عنوان 
سرمایه گذاران آینده

استارت آپ ها،  مسکونی،  ملک  سرمایه گذاران  بر  عالوه 
از  ج  خار بزرگ تر  شرکت های  و  متوسط  کوچک،  شرکت های 
امارات نیز سرمایه گذاران احتمالی دیگر برای امارات هستند که 
کوچک و مشترک  ممکن است مایل باشند تا از فضای اداری 
کنند اما در  کار خود در امارات استفاده  به عنوان نقطه شروع، 

ک تبدیل شوند. آینده به سرمایه گذاران بازار امال

کسپو 2020 در بازار   تاثیر انکارناپذیر ا
ملک امارات

در  دبی   ۲۰۲۰ کسپو  ا نمایشگاه  به  اشاره  بدون  نمی توان 
در  ساله  یک  تاخیر  علیرغم  کرد.  صحبت  ک  امال بازار  مورد 
رویداد  این  کرونا،  گیری  همه  دلیل  به  کسپو،  ا این  برگزاری 
هر  از  که  کرد  ثبت  را  بازدید  میلیون   ۲4 از  بیش  ماهه  شش 
 ۱7۸ نماینده  و  کشور  از  ج  خار از  نفر  یک  بازدیدکننده   سه 

کشور بود.
مسکونی  واحدهای  برای  تقاضا  اول،  درجه  در  رویداد  این 
کوتاه مدت را افزایش داد. عالوه بر این منجر به تقویت موقت 
کرونا و افزایش تحقیقات سرمایه گذاری  اقتصاد پس از دوران 
گر دولت امارات همچنان آینده نگر و دارای  در بازار ملک شد. ا
انتظار  می توان  باشد؛  حوزه  این  در  استراتژیک  انداز  چشم 
ک و مستغالت دبی  امال بازار  تا سال ۲۰3۰، جذابیت  داشت 

ماندگار باقی بماند.

یادداشت.................................................................................................................................................................................................

         به قلم: فاطمه باقری
و  پتروشیمی  فوالد،  صنعت  در  سرمایه گذاری  و  گسترش 
معدن به عنوان یک صنعت مادر می تواند تاثیر به سزایی 
در رشد و پیشرفت اقتصادی کشور در زمینه صادرات، تولید 

و اشتغال زایی و...داشته باشد. 
سازندگی،  موجب  و...  پتروشیمی  فوالد،  صنعت  توسعه   
شده  مختلف  جوامع  و  کشور  پیشرفت  و  یافتگی  توسعه 
پیشی  صنعت  در  که  کشورهایی  بینم  می  همواره  است؛ 
پیشرفت  فوالد  تولید  و  گذاری  سرمایه  حوزه  در  اند  گرفته 

گیری داشته اند. با نگاهی دقیق تر به زندگی روزمره  چشم 
که هر روز با آن  خود متوجه حضور صنعت فوالد می شوید 
مورد  قطعات  و  تجهیزات  از  زیادی  بخش  دارید.  سروکار 
تولیدات  است.   شده  تولید  فوالد  از  ما  روزانه  استفاده 
معدنی،  مواد  سیمان،  و  فوالد  شمش  پتروشیمی، 
گوگرد، سنگ مرمر و تراورتن  گل  گوگرد و  زغال سنگ، مس، 
اقتصاد  در  ویژه ای  جایگاه  که  است  تولیداتی  جمله  از   ...
می  محسوب  ایران  نسبی  مزیت  عنوان  به  و  دارند  ایران 
جایگاه  و  انرژی  حوزه  در  ایران  جایگاه  به  باتوجه  شوند. 

گاز برای شرکت های  کاهش سهمیه  گاز ایران در دنیا؛  برتر 
فوالدی و پتروشیمی... به بهانه صادرات و ارزان فروشی در 
کشورهای منطقه و ایجاد خال برای بخش اقتصاد داخلی، 
گسترده و  موجب افول تولید و صادرات و همچنین بیکاری 
که می تواند هم برای اقتصاد و  نارضایتی اجتماعی می شود 
هم از بعد اجتماعی خطر جدی داشته باشد.آدام اسمیت 
کتاب »ثروت ملل« به برتری و  نظریه پرداز و اقتصاددان در 
کرده است. در نظریه  آدام  کشورها در تولیدات اشاره  مزیت 
اسمیت که به نظریه »مزیت مطلق« معروف است، هر کشور 

کاالیی متخصص است و مزیت نسبی دارد به این  در تولید 
معنا که باتوجه به منابع و شرایط یک کشور تولید کاالیی در 
کیفیت تر خواهد بود و می تواند بر مبنای  آن کم هزینه تر و با 
آن مبادالت و روابط اقتصادی را با سایرکشورها شکل دهد.
کند، خودکفایی در تمام محصوالت  آدام اسمیت اشاره می 
کشور و تزلزل اقتصاد ندارد. اتکا  نتیجه ای جز فقر برای یک 
کشور به  به نظریه مزیت نسبی باعث می شود تولیدات یک 
کارایی و سود بیشتر پیش  سمت تخصصی شدن، افزایش 
در  تولید  مدیریت  برای  نظریه  این  دادن  قرار  معیار  برود. 
کشور می تواند ثمربخش باشد. با در نظر گرفتن استعداهای 
بعضی  می توان  کشور،  یک  نسبی  های  مزیت  و  ذاتی 
کشور و جایگاه آن در اقتصادبین  تولیدات را بر اساس نیاز 

المللی در اولویت قرار داد.

اولویت مزیت نسبی در اقتصاد ایران

مریم دهقان
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         اختصاصی
بحث  به  آن  در  که  چیزی  تنها  و  گذشت  هرمزگان  هفته   
بیان چند  بود.  گذاشته نشد، خود هرمزگان  موشکافانه 
که همه ساله  گویی با موسیقی های تکراری  قصه و خاطره 
برای  که  بود  برنامه هایی  شاخص ترین  می شود،  برگزار 
از  دردی  که  گذرا  و  کوتاه  فرصتی  شد.  دیده  تدارک  آن 
ما،  چرا  حال  نمی کند.  دوا  هرمزگان  بودن  ناشناخته 
که باید شناخت،  بعدازاین همه سال، هرمزگان را آن گونه 
نمی گیریم؟  سازنده ای  ارتباط  آن  بانام  یا  نمی شناسیم 
شناخت از محیط تا چه حد مهم است؟ شناخت چگونه 
برسیم  خود  پیرامون  و  منطقه  شناخت  به  گر  ا است؟ 
می کنیم؟  عبور  چگونه  رو  پیش  فرصت های  و  بحران  از 
دست  در  چرا  داشته،  بسیار  اقتصادی  فرصت  هرمزگان 
کثر مناطق  مردمان غیر بوده و در دست ما نچرخید؟ چرا ا
هرمزگان توسعه نیافته است؟ شاید مسئله اصلی ریشه دار 
به خصوص  است.  هرمزگانی ها  ما  بین  در  فرهنگ  نبودن 
داد.  دست  از  را  شناخت  طالیی  فرصت  که  ما  از  نسلی 
از  نبود شناخت درست  بررسی چرایی  به  این مطلب  در 

هرمزگان می پردازیم.
   

  هویت برای انسان بسان ریشه برای درخت
سریال های  بهترین  از  یکی  می توان  را  بازماندگان  سریال 
که با دو درصد دیالوگ و نمایش، 98 درصد  تاریخ نامید. چرا
پرسش و چالش برای مخاطب ایجاد می کند. در اپیزود سوم 
و پله های آخر این سریال، قهرمان دست به کار عجیبی می زند. 
گارنر« برای رهایی از بحران خود که همان اسکیزوفرنی  »کوین 
یا دوقطبی شدید است و نجات جهانی که به شکلی سورئال با 
پسافاجعه ای درگیر است، دست به بازگشت به خود می زند. 
گاه می رود و هویت خویش را از درون افکار  به ضمیر ناخودآ
که یکی  خود بیرون می کشد. این فصل آن قدر نفس گیر بود 
که برای مخاطب مطرح می کند این است  از صدها پرسشی 

که به راستی هویت چیست و چرا تا به این حد مهم است؟
خود  که  زمانی  از  انسان  که  گفت  می توان  هویت  تعریف  در 
به جستجوی  کیستی  و  با طرح سؤال چیستی  را شناخت، 
که بتواند با آن به جهان بهتری  هویت خودپرداخت. هویتی 
برسد؛ یعنی از من به ما و از دیروز به فردا برسد. »خاستگاه 
را در  تا بتوانم جایگاه خود  کجاست  من، قوم من و ریشه ام 
جهان پیرامونم بهتر بشناسم«. ریشه »هو« به معنای غایت، 
کل هویت مجموعه ای از  کمال مطلق است. به طور  نهایت و 
که هم ما را از دیگران  خصلت ها و خصوصیات رفتاری است 
مشخص  اجتماعی  گروه  به  متعلق  هم  و  می کند  متمایز 
همه  سرآمد  و  هویت  می شود  دو  این  از  آمیزشی  می کند. 

هویت ها، هویت فرهنگی است.
که برای رسیدن به مرحله شناخت هویت  سؤال پیش می آید 
و  هویت سازی  چگونه  بدهد؟  خ  ر باید  چیزی  چه  فرهنگی 
پرسش هایی  به  می توان  چگونه  بگیرد؟  صورت  هویت یابی 
کیستی و چیستی با همین اهرم هویت فرهنگی پاسخ داد؟ 
جواب یک آموزش و دوم محیط و فضای زندگی است؛ یعنی 
بدهد؛  فرم  آن  به  زندگی  محیط  و  بسازد  را  محتوا  آموزش، 
کرد و به قول مسعود  البته فرم و محتوا را نمی توان از هم جدا 
را  فرم  که  است  محتوا  این  سینما،  مشهور  منتقد  فراستی، 
گر محتوا در فرم نیاید نه تنها فرم را نداریم  ایجاد می کند؛ زیرا ا
بلکه محتوا هم از بین می رود. حال به خود بازگردیم. چندی 
پیش هفته هرمزگان بود و طبق روال هرساله برنامه ها یا ملی 
با  عمیقی  پیوند  که  گذشته  سال  همانند  تکراری  یا  بودند 
محیط برقرار نمی کرد. درواقع برنامه ها مشکل فرم داشتند. 
محتوایی  نبود  نداشتیم.  آن  برای  محتوایی  چون  چرا؟ 

برای هویت فرهنگی در ما هرمزگانی ها به یک ضعف عمیق 
تبدیل شده است.

 
  محتوا را بیاموزیم و فرم را بسازیم

یک  به عنوان  می گشاییم.  محتوا  روی  بر  پرونده ای  ابتدا 
که  زمانی  تا  گذاشته ایم  مدرسه  به  پا  که  زمانی  از  هرمزگانی 
نیاموختیم.  فرهنگی  هویت  از  چیزی  گفته ایم،  بدرود  آن  با 
منطقه  به  ذاتی  استقالل  عین  در  را  ما  هویت  که  مسئله ای 
و ریشه خودمان پیوند بزند هرگز وجود نداشته است. حتی 
در سیر سال های آموزشی تعریف جغرافیایی هرمزگان در حد 
کتابچه به معرفی چند ماهی دریایی و تعدادی  یک بروشور و 
کوه بسنده شده است. در خانه ماهی می خوردیم  و  روستا 
در  اما  می دیدیم؛  محلی  چادر  نگار  و  نقش  مهمانی ها  در  و 
شیراز  و  اصفهان  در  هاشمی  خانواده  مسافرت  مدرسه، 
معلم  به  رونوشت  آن  از  صدبار  چند  و  می کردیم  حفظ  را 
اسکیزوفرنیک  احساس  یک  موضوع  این  می دادیم. 
ایجاد  محیط  شناخت  در  شدن  دوقطبی  همان  یا  فرهنگی 
می کند. هر دو فرهنگ برایمان مصنوعی بود. آنچه در درون 
خ می داد مورد انتقاد یا آموزش  هرمزگانی به عنوان فرهنگ ر
به  می شد  داده  آموزش  مدرسه  در  آنچه  و  نمی گرفت  قرار 
جغرافیا و پیرامون ما نمی خورد. نه این را می یافتیم و نه آن را 
که وضعشان از این  می فهمیدیم. هرمزگان هایی می شناسیم 
نیز بدتر است و به سختی نام جزایر استان را می دانند آن هم به 
که  که در شبکه های اجتماعی  مدد سلبریتی های مرکز نشین 
که بخشی  ک فروشی با هرمز می کردند یا چند تور سیاحتی  خا
از هرمزگان را به شبکه های اجتماعی آورده اند دیگر چه اتفاق 

خ داده است؟ مهمی ر
گرمسیری  برویم سراغ فرم. محیط زندگی ما در این منطقه 
اصاًل فرم هرمزگان یا جغرافیای آن را نگرفته است. حتی یک 
سازه ای  گر  ا نداشته ایم.  اینجا  ریشٔه  و  فرهنگ  درخور  سازه 
لندنی ها  شده.  گذاشته  نمایش  به  پایینی  سطوح  در  است 
سازه ها  است.  شهرشان  امضای  هم  کسی هایشان  تا حتی 
کاماًل  کوچک،  شهرهای  حتی  یا  شهرها  کالن  نمادهای  و 
بندرعباس  در  آن هاست.  زندگی  محل  و  فرهنگ  با  منطبق 
سال   400 که  بندرعباسی  ندارد.  هویتی  هیچ  شهری  بافت 
قدمت دارد نه قدمتش دیده می شود نه مدرن بودنش. پس 

گر ریشٔه این شهر را نمی بینیم، قطعًا آینده اش را هم نخواهیم  ا
کاماًل معلق  دید. شهرهای هرمزگان در بی فضایی و بی زمانی 
هستند. شاید چون متقاضی که ما باشیم و متولی که مدیران 
باشند، اهمیت هویت را درک نکرده اند یا به آن نپرداخته اند.

  شناخت هویت، مسئله ذاتی ژاپن
که هویت فرهنگی مگر تا به این حد  حال سؤال پیش می آید 
دهی  فرم  و  آموزش  ابعاد  در  پرداخت  ارزش  که  است  مهم 
متقاضی  ما  مردم  شاید  باشد؟  داشته  را  شهر  و  محیط  به 
فرهنگ خود نیستند؟ پرسش بسیار و برای هر پاسخ، چالش 
و نقدهای زیادی پیش رو است. اما با یک مثال می توان تا 
خوب  مثال  یک  شد.  متوجه  را  مقوله  این  ابعاد  حدودی 
که  زده اند  چنگ  خود  ریشه  به  آن قدر  ژاپنی ها  است.  ژاپن 
ژاپنی  همان  باشند.  جهان  اقتصادی  قطب  توانسته اند 
آداب  متعدد،  خدای  آن همه  با  را  هند  بودائی  فرهنگ  که 
را  گرفته و در مدیوم خود آن  و رنگ های تجمالتی به عاریه 
کرده است. همان  آرامش طلب  تبدیل به یک آیین ساده و 
ژاپن یک  که در هند یک مرتاض تن پرور می سازد در  آیینی 
چیز  همه  ژاپن  یعنی  می شود.  خروجی اش  دلیر  سامورایی 
می دهد  عبور  خود  درون  از  را  فرهنگ ها  و  می کند  ژاپنی  را 
پخت  درصدد  ژاپنی ها  هم  هنوز  بماند.  صدر  در  همیشه  تا 
سوشی و نودل های سنتی خود هستند. آموزش می دهند و 
با تجارت دریایی و آبزی پروری، خون به رگ اقتصاد کشورشان 

و  کند  نگاه  بنشیند،  می توانست  هم  ژاپن  شاید  می آورند. 
و سفرنامه های  بپزد  آلمانی  گ  به جای صنعت دریا، هات دا
باید  البته  نکردند.  چنین  اما  بیاموزد  خود  کودکان  به  غربی 
گذشته  سده  روشنفکران  مدیون  را  این  ژاپن  که  شد  یادآور 
که با مأموریت رفتن به غرب به شناخت حکمت ها  خود است 
و فلسفه های مدرن پرداختند. با همان بازوی شناخت افکار 
جنگ  عظیم  بحران  از  و  رسیدند  خود  شناخت  به  جهان 
جهانی، انفجار و سقوط هیروشیما دوباره متولد شدند و بهتر 
شهرهای  هم  خودمان  کشور  همین  در  شدند.  بالغ  قبل  از 
که با تکیه به ریشه خود توانسته اند  انگشت شماری هستند 
شیراز  یا  اصفهان  باشند.  داشته  غنی  آوردهایی  دست 
کاستی هایی دارند اما  که  شاخص ترین های آن هستند. البته 

می توانند الگویی برای استان ما باشند.
 

  هرمزگان غرق شده، نجاتش دهیم
کوچه است و هنوز  که اندر خم یک  حال بازگردیم به هرمزگان 
است.  اول  پله  در  خود  مردم  فرهنگ  و  هفته  معرفی  برای 
که  می گیرند  تصمیم  استان  این  پروژه های  برای  مدیرانی 
می دهند.  تشخیص  به سختی  را  شیرین  از  شور  ماهی  فرق 
را  ریشه اش  و  نمی دهند  تشخیص  به درستی  را  جغرافیایش 
که هرمزگان به سختی در  گفت  نمی شناسند. حتی می توان 
محتوای روزمره مردم خود قرار می گیرد؛ یعنی تا به این حد 
هرمزگان  از  هنوز  که  نگرفته  قرار  کاوش  و  بررسی  موردنقد، 
و  کودکان  می برند.  نام  ناشناخته ها  سرزمین  به عنوان 
که به بدنه این شهر پیوند نخورند،  جوانان این شهر تا زمانی 
نمی توانند با تاروپود این فضا، انس بگیرند. نتیجه اینکه راه 
را نمی یابند. در این میانه، خواجه عطایی زاییده نمی شود 
از  انبوهی  اینکه  نتیجه  بگیرد.  توسعه  سمت  به  پیکان  که 
اقتصادی  ظرفیت های  و  دارد  شکست خورده  پروژه های 
هرمزگان  مردم  مسئله  نمی شود.  شناسایی  هرمزگان  درون 
ریشه یابی نشده چون ابتدا به دست خودشان حل مسئله 
ایران  اقتصادی  دروازه  که  است  این  است.  نگرفته  صورت 
گر بخواهیم هرمزگان  غرق در پروژه های ملی است تا محلی. ا
گارنر«  که »کوین  کاری را انجام دهیم  را نجات بدهیم، همان 
تا  کنیم،  پیدا  را  خودمان  کرد.  بازماندگان  سریال  قهرمان 

خودمان را بسازیم.

کرد؛ صبح ساحل چرایی عدم شناخت از هرمزگان و عوامل بازدارنده پیشرفت آن را بررسی 

هـــــرمزگان با هـــویتی معلـق
سامیه طهورنیان 

 آنچه در درون هرمزگانی به عنوان فرهنگ 
رخ می داد مورد انتقاد یا آموزش قرار 

نمی گرفت و آنچه در مدرسه آموزش داده 
می شد به جغرافیا و پیرامون ما نمی خورد. 
نه این را می یافتیم و نه آن را می فهمیدیم . 
هرمزگان هایی می شناسیم که وضعشان از 

این نیز بدتر است و به سختی نام جزایر استان 
را می دانند
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        اختصاصی
 روابط عمومی راهداری و حمل ونقل جاده ای هرمزگان از 
رشد 13 درصدی در مجوز بارگیری های پایانه بار بندرعباس 
مجموعه  که  کرد  اعالم  و  داد  خبر  جاری  سال  آذرماه  در 
واحد کارت سالمت پایان بار بندرعباس در همین ماه بیش 
کرده است. کارت سالمت برای رانندگان صادر  از 450 فقره 

گزارش امیدساحل، روابط عمومی راهداری و حمل ونقل  به 
نوبت های  تعداد  درصدی   15 افزایش  از  هرمزگان  جاده ای 
بارگیری های  مجوز  صدور  در  درصدی   13 رشد  و  بارگیری 
که مجموع  پایانه بار بندرعباس در آذرماه سال جاری خبر داد 

مجوزها 46.536فقره عنوان شد.
کرد:  اعالم  هرمزگان  راهداری  عمومی  روابط  همچنین   
ماه  در  بندرعباس  بار  پایان  سالمت  کارت  واحد  »مجموعه 
صادر  رانندگان  برای  سالمت  کارت  فقره   450 از  بیش  آذر 

کرده است و در همین ماه 63 مورد رأی در واحد شورای حل 
که رشد نسبی نسبت  اختالف پایان بار بندرعباس صادرشده 

گذشته را دارد. به سال 
که بندرعباس بزرگ ترین بندر صادرات و واردات  گفتنی است    
اغلب  فعالیت  و  کامیون ها  کثر  ا تردد  و محل  کشور  تجارت  و 
 48 مساحت  با  بندرعباس  بار  پایانه  است.  کشور  رانندگان 
– سیرجان دارای  کیلومتر 5 جاده بندرعباس  هکتار واقع در 
165 غرفه و 44 شرکت حمل ونقل فعال تعداد نیروی انسانی 
تجاری،  پاساژ  دارای  مجموعه  این  است.   105 بار  پایانه  این 
 42 ظرفیت  با  رانندگان  خوابگاه  و  ورزشی  سالن  درمانگاه، 
اتاق پایانه بار بندرعباس دارای مجموعه تعمیرگاهی شامل: 
که همواره آماده  کولرسازی – باطری سازی – مکانیکی – آپاراتی 
نقلیه  وسائط  مالکین  و  محترم  رانندگان  به  خدمات رسانی 

سنگین است.  

         اختصاصی
در هفته گذشته عباس بهمن زاده مدیر منطقه سه شهرداری 
بندرعباس  از 4 پروژه  زیباسازی فضای شهری و بهسازی آن 

خبر داد.
در  را  ای  گسترده  اقدامات   3 منطقه  شهرداری  راستا،  این  در 
جهت اصالح سیستم روشنائی پارک ها و بوستان های سطح 
تخصصی،  کارگروه  تشکیل  با  شهرداری  است.  کرده  آغاز  شهر 
نورپردازی پارک ها و معابر سطح شهر و بکارگیری نیرو و امکانات، 
پروژه بهبود و اصالح روشنایی پارک ها را با فرآیندی مناسب اجرا 

نمود.

ح پروانه در بلوار طالقانی   نصب نمادهای طر
بندرعباس

در  پروانه  طرح  نماد   10 شهری  فضای  زیباسازی  منظور  به 

گزارش  شد.به  نصب  و  جانمایی  بندرعباس  طالقانی  بلوار 
امیدساحل، بهمن زاده مدیر منطقه سه شهرداری بندرعباس 
نیاز های تفریحی شهروندان و دسترسی  گفت: در راستای رفع 
نشاط،  پر  اوقاتی  گذراندن  برای  عمومی  مکان های  به  آن ها 
و  سبز  فضا های  توسعه  برای  تالش  در   3 منطقه  شهرداری 

بوستان های شهری است.

 نورپردازی و نصب ریسه نوری در بلوار امام خمینی 
)ره( بندرعباس

مدیر منطقه سه بندرعباس از نصب ریسه های نوری در بلوار امام 
که  اولین هدفی  گفت:  زاده  بهمن  )ره(خبر داد. عباس  خمینی 
گرفته می شود احساس امنیت و  برای نورپردازی شهری در نظر 
کافی در سطح  آرامش در شهر است.شب های تاریک نیازمند نور 
برای  روشنایی  و  شهری  نورپردازی  دلیل  همین  به  است.  شهر 

امنیت ضروری تلقی می شود ، در همین راستا نور پردازی بلوار 
گرفته است.  کار شهرداری منطقه سه قرار  امام خمینی در دستور 
امام  بلوار  در  )س(  زهرا  فاطمه  حضرت  میالد  با  همزمان  در  که 
خمینی نصب شد. مدیر منطقه سه افزود: این نورپردازی بر روی 

گرفته است. پایه چراغ های بلوار امام به طول 455 متر صورت 

ح بادگیر در منطقه   نصب المانهاي نوري طر
 مدیر منطقه سه بندرعباس از نصب 13 المان نوری طرح بادگیر 

در راستای استقبال از بهار در شهر خبر داد.
منطقه سه عباس بهمن زاده اظهار داشت : با هدف زیباسازی 
منظر و محیط شهری و همچنین ایجاد نشاط در فضای شهری 
در راستای استقبال از بهار 1402 عملیات نصب المان های نوری 
اذعان  زاده  بهمن  عباس  باشد  مي  منطقه  این  کار  دستور  در 
بلوار  بادگیر در  نوری طرح  راستا نصب 13المان  کرد: در همین 

بهادر شمالی در حال اجرا می باشد.و پیش از این نیز در بلوار 
سید جمال الدین اسد آبادی المان بادگیر نصب شده بود .مدیر 
کرد: این المان های نوری با ارتفاع یک  منطقه سه خاطر نشان 
متر در فیوژ وسط بلوار بهادر شمالی توسط نیروهای منطقه در 
راستای افزایش زیبایی های بصری و ایجاد چشم اندازی زیبا و 

چشم نواز در حال نصب می باشد.

 نصب چراغ روشنایی در بوستان صدف بندرعباس
 به منظور افزایش روشنایی بوستان صدف بندرعباس، 20 عدد 
پایه چراغ روشنایی در این بوستان نصب شد. عباس بهمن زاده 
فوق  خبر  اعالم  ضمن  بندرعباس  شهرداری  سه  منطقه  مدیر 
گفت: این پایه چراغ ها در قسمت پیاده روی مشرف به ساحل 
بوستان صدف برای رفاه و تامین امنیت و آسایش شهروندان 

نصب شده است.

مدیر منطقه سه شهرداری بندرعباس  خبر داد :

 بهسازی و نورپردازی های جدید 
در منطقه 3 شهرداری بندرعباس

راهداری و حمل ونقل جاده ای هرمزگان خبر داد:

 رشد 13 درصدی مجوز بارگیری های 
پایانه بار بندرعباس
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      اختصاصی

کاوه  کارگری هرمزگان با قهرمانی فوالد  مسابقات فوتسال 
جنوب کیش به پایان رسید.

کاوه  کارگری هرمزگان  با قهرمانی تیم فوالد  مسابقات فوتسال 
کیش به پایان رسید. جنوب 

گروه اول  کارت دریا از  در پایان تیم های فوالد هرمزگان و افق 
گروه  کیش و نفت ستاره خلیج فارس از  کاوه جنوب  و فوالد 
دوم به عنوان تیم های اول و دوم راهی مرحله نیمه نهایی 
شدند. در این مرحله فوالد هرمزگان سه بر صفر از سد نفت 

گذ شت. ستاره خلیج فارس 
کیش هم با همین نتیجه افق چکاد دریا را  کاوه جنوب  فوالد 
که  در سالن فجر  شکست داد. در دیدار فینال این رقابت ها 
کیش با پیروزی  کاوه جنوب  بندرعباس برگزار شد تیم فوالد 
قهرمانی  بر روی سکوی   بر صفر مقابل فوالد هرمزگان  چهار 
کاوه عنوان  که تیم فوالد  ایستاد.این دومین سال پیاپی بود 

این  بندی  رده  دیدار  در  کرد.  خود  آن  از  را  قهرمانی 
رقابت ها نیز نفت ستاره خلیج فارس با برتری سه  بریک  

مقابل افق چکاد دریا به عنوان تیم سوم معرفی شد.
گل به  حسن سپهری از پاالیش نفت بندرعباس با ۱۵ 
کاوه جنوب  گل ، عارف محمدی از فوالد  عنوان آقای 
از  گرد  شبانه  عارف  بازیکن،   بهترین  عنوان  به  کیش 
تیم  و  بان  دروازه  بهترین  عنوان  به  هرمزگان  فوالد 
معرفی  اخالق  تیم  عنوان  به  بندرعباس  نفت  پاالیش 
شدند. این رقابت ها با حضور ۱۴ تیم، فوالد هرمزگان ، 
کیش ، آلومینیوم المهدی ، خدمات  کاوه جنوب  فوالد 
کشتیرانی قشم ، نفت ستاره خلیج فارس ، پاالیش نفت 
گستر خلیج فارس ، شهرداری  بندرعباس ، مبین سازه 
کرانه ،  تامین اجتماعی ، سیمان  گستر  بندرعباس ، بنا 

هرمزگان ، افق چکاد دریا ، منطقه ویژه اقتصادی خلیج 
عنوان  تحت  گروه  دو  در  آفتاب  نفت  پاالیش  و  فارس 
کارخانجات استان هرمزگان   کارگران و  مسابقات فوتسال 
به  سلیمانی،   قاسم  حاج  سپهبد  شهید  سردار  یادواره 
کارگر پاالیش نفت بندرعباس برگزار  میزبانی سالن شهدای 
کیش قهرمان مسابقات  کاوه جنوب  شد.  برای تیم فوالد 
مجتبی  نسب،  مومنی  محسن  پیشه،  زحمت  معین   ،
جعفری، سجاد کهالی ، محمد ساالری، علی نعمتی، پوریا 
کاظمی، عارف محمدی،  کرتی، بهنام احمدی ، دانیال 
مهدی ثامری و مرتضی برهون  و مربیگری محمد حمزه 
باستانی  سعید  تدارکات  و  نیکپور  سرپرستی  عدنان  پور، 

کردند.  بازی 

فوتسال کارگری هرمزگان

 فوالد کاوه جنوب کیش 
برای دومین سال پیاپی قهرمان شد 

محمود رئیسی
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داروهای ضد جنون ) آنتی سایکوتیک( قدیمی
به عنوان دارویی برای درمان دیابت!

علیرضا مجیدی

که در حال مطالعه روش های جدید برای بهبود  محققانی 
کرده اند که  کنترل قند خون در دیابت نوع ۲ هستند، کشف 
)جنون(  روان پریشی  ضد  داروهای  از  قدیمی  دسته  یک 
ممکن است سرنخ هایی برای نوع جدیدی از درمان دیابت 

یا ازدیاد قند خون ) هیپرگلیسمی( باشند.
دسته های  از  دارو  کافی  اندازه  به  که  کنید  تصور  شاید  گرچه 
گستره عوارض دیابت  مختلف برای درمان دیابت داریم، اما 
آنقدر زیاد است که همیشه دانشمندان در پی کشف داروهای 

جدیدتر برای آن هستند.
چند سال پیش، تیمی از محققان دانشگاه آلبرتا یک شیوه 
کردند.  کشف   ۲ نوع  دیابت  برای  بالقوه  جدید  درمانی 
که سطوح باالی آنزیمی به نام  مطالعات حیوانی نشان داد 
سوکسینیل CoA: 3-کتواسید CoA ترانسفراز )SCOT( با 
که سطح SCOT در  هیپرگلیسمی مرتبط است و هنگامی 
موش های چاق کاهش یافت، عالئم قند خون به طور قابل 

توجهی بهبود یافت.
کاماًل  داروی   یک  توسعه  برای  تالش  جای  به  بنابراین، 
جدید برای مهار SCOT، محققان به مدل سازی رایانه ای 
که  دارد  وجود  قبل  از  دارویی  آیا  دریابند  تا  آوردند  روی 
به  خیر.  یا  باشد  داشته  تعامل   SCOT آنزیم  با  می تواند 
این  جدید،  تحقیق  این  اصلی  محقق  اوشر،  جان  گفته 
نوع استفاده مجدد از دارو می تواند روند توسعه بالینی را 
تسریع کند و امکان پرش سریع به آزمایشات بالینی انسانی 

کند. در مراحل اولیه را فراهم 

تا  دارید،  را  ایمنی  های  داده  قباًل  که  آنجایی  از  کار  این  با 
کن و از نقطه نظر اقتصادی، اغلب  حدودی روند را تسریع می 
استفاده  برای  که  داروهایی  این  از  بسیاری  اینکه  دلیل  به 
مجدد دنبال می شوند قدیمی تر هستند، ثبت اختراع آسان تر 

و ارزان تر می شود.
در سال ۲۰۲۰، آشر و همکارانش برای اولین بار متوجه شدند 
پیموزیاد،  نام  به  پریشی  روان  ضد  قدیمی  داروی  یک  که 
این  می کند.  مهار  چاق  های  موش  در  را   SCOT فعالیت 
در  را  چاقی  از  ناشی  هیپرگلیسمی  موفقیت  با  همچنین  دارو 

حیوانات بهتر می کرد

از  دسته  همان  در  دیگر  داروی  چندین  می رسد  نظر  کنون،  ا
داروهای ضد روان پریشی به عنوان مهارکننده های SCOT به 
که  طور موثر در این موضوع عمل می کنند. دسته ای از داروها 
)DPBPs( شناخته می  بوتیل پیپریدین ها  نام دی فنیل  به 
استفاده می  و هنوز هم  در دهه ۱۹۶۰ ساخته شدند  شوند، 

شوند.
از  با جلوگیری  آنها  تداخل دارند. همه  آنزیم  این  با  آنها  همه 
کنترل قند خون  کتون ها به عنوان منبع سوخت،  سوزاندن 
که این مهار SCOT دلیلی  را بهبود می بخشند. ما معتقدیم 
که این داروهای ضد روان پریشی ممکن است زندگی  است 

به عنوان یک عامل ضد دیابت  استفاده مجدد  برای  دومی 
داشته باشند.

شده  تأیید  داروهای  قباًل   DPBP داروهای  که  آنجایی  از 
که  که به سرعت مشخص شود  هستند، محققان امیدوارند 
استفاده  قابل  انسان بدون عوارض  برای دیابت در  این دارو 

هستند یا خیر.
عنوان  به  تا  دارند  نیاز  اصالح  نوعی  به  داروها  این  احتمااًل 
کنند. از آنجا  داروهای هدفمندتری برای دیابت نوع ۲ عمل 
توانند  کنند، می  عبور می  از سد خونی مغزی  ها   DPBP که 
پس  کنند.  ایجاد  سرگیجه  یا  خستگی  مانند  جانبی  عوارض 
باید طوری تغییر داده شوند قادر به عبور از مغز نباشند و صرفًا 

کنند. بر مهار SCOT در سایر قسمت های بدن تمرکز 

چند سال پیش، تیمی از محققان دانشگاه 
آلبرتا یک شیوه درمانی جدید بالقوه برای 

دیابت نوع ۲ کشف کردند. مطالعات حیوانی 
نشان داد که سطوح باالی آنزیمی به نام 

سوکسینیل CoA: 3-کتواسید CoA ترانسفراز 
)SCOT( با هیپرگلیسمی مرتبط است و 

هنگامی که سطح SCOT در موش های چاق 
کاهش یافت، عالئم قند خون به طور قابل 

توجهی بهبود یافت

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

گیتس چیست؟   گوشی هوشمند انتخابی بیل 
گلکسی زد فولد ۴ سامسونگ! سامسونگ 

گوشی هوشمندی را به  که یک فرد واقعًا ثروتمند چه  کرده اید  آیا تا به حال فکر 
گوشی روزانه خود انتخاب می کند؟ عنوان 

که زمانی ثروتمندترین مرد روی زمین بود، از آیفون استفاده نمی کند.  گیتس،  بیل 
از  یکی  بار( در  یازدهمین  )برای  گرفت  گیتس تصمیم  بیل   ، اخیراً

تاپیک های شبکه اجتماعی با عنوان ” از من هر چیزی بپرس 
کند. به طور طبیعی، مردم سواالت زیادی در  ” شرکت 

زمینه فناوری از بنیانگذار مایکروسافت پرسیدند، 
این میلیاردر در حال حاضر  اینکه  از جمله 

می  استفاده  هوشمند  گوشی  کدام  از 
کند.

 Surface Duo نه! این یک
بیل  نیست.  هم   ۲

ظاهراً  گیتس 
 Samsung از 
 Galaxy Z Fold

میکند  استفاده   4
که به عنوان هدیه از طرف 

داده  او  به  سامسونگ  رئیس 
شده است!

نرم  از  که  داد  توضیح  گیتس  بیل  البته   
افزارهای مایکروسافت زیادی 

روی آن استفاده می کند.

تالش های  نیست.  آور  تعجب  اصاًل  روزانه  کاربری  برای  گیتس  بیل  انتخاب 
سری  مانند   ۱ در   ۲ دستگاه های  روی  بر  مایکروسافت  اخیر  سخت افزاری 
گیتس از  که  مایکروسافت سرفیس متمرکز شده است. عالوه بر این، این واقعیت 
کند، چیزهای زیادی در مورد  گوشی تاشو به عنوان درایور روزانه استفاده می  یک 

گوید. گوشی های هوشمند مایکروسافت می  سری 
گزارش ها،  کثر  ا طبق  شده.  منتشر   Surface Duo سری  توقف  مورد  در  اطالعاتی 
گوشی هوشمند نسلب بعدی خود مسیر تاشو را طی خواهد  با  مایکروسافت 

کرد.
تا حدودی ناامیدکننده است، با توجه به اینکه Duo چقدر منحصر 

به فرد به نظر می رسید.
افرادی  از  بسیاری  عالقه  مورد  تاشو  وسایل  حال،  این  با 
زمینه  فراهم کننده  دستگاه های  سمت  به  که  است 
بهره وری جذب می شوند. بیل گیتس نیز از 
این قاعده مستثنی نیست. با این حال، او 
آینده  در  است  ممکن 
گلکسی  نزدیک 
سامسونگ  فولد 
و  بگذارد  کنار 
گوشی  یک  از 
فت  سا و یکر ما
استفاده  تاشو 

کند.

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

تاثیر طوفان 
خورشیدی بر زمین

طوفان خورشیدی با 
که از فردا قابل  اثراتی 
مشاهده است؛ زمین 
قرار  تاثیر  تحت  را 

می دهد.
پالسمای  روز ها  این 
خورشید  پرسرعت 
منظومه  سراسر  در 
داخلی  شمسی 

اطراف  مغناطیسی  میدان  است.خطوط  حرکت  حال  در  زمین  سمت  به 
ژانویه،   ۱4 در  خورشیدی(  لکه  چندین  از  )یکی   AR3۱۸۲ خورشیدی  لکه 
از  کردند. پالسمای پرسرعت  ج  را خار تاج خورشیدی جرم هایی  از  و  فوران 
خورشید به سمت زمین در حال حرکت است، البته بخش اعظم آن از سیاره 
گذاشت.اثرات طوفان  ما دور خواهد شد؛ اما موج ذرات برزمین تاثیر خواهد 
خورشیدی بیشتر در روز های پنجشنبه و جمعه همین هفته )۲۹ و 3۰ دی( 
تجربه، اما برخی تغییرات در آب و هوای فضایی اطراف زمین از چهارشنبه 
)۲۸ دی( شروع شد. افزایش ذرات باردار منجر به وقوع شفق قطبی بیشتر در 
که پدیده هایی از  سه روز آخر هفته خواهد بود. دانشمندان توضیح می دهند 
کوچک در خطوط الکتریکی و عملکرد ماهواره ها  این نوع منجر به اختالالت 
و همچنین تغییرات احتمالی در رفتار حیوانات مهاجر شود؛ برخی اختالالت 
رادیویی فرکانس باال و جی پی اس نیز امکان پذیر است؛ اما سازمان ملی 
اقیانوسی و جوی هنوز هیچ هشداری برای این موضوع اعالم نکرده است.

کم  گذشته  بر اساس مشاهدات دانشمندان فعالیت خورشید در ۲4 ساعت 
بوده و در مجموع ۱۰ بار شعله ور شده است.
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خوش آب وهوا ترین وجذاب ترین 
هست  بخوان  روستای  آباد  حاجی  روستای 

ودر  داره  قرار  استان  کوه  بلندترین  درکنار  روستا  این 
کیلومتر بخش فارغان ودر۲۵0کیلومتری بندرعباس  چهار 

واقع شده است.
از خوش آب وهوا ترین و جذاب ترین   روستای بخوان یکی 
روستاهای استان هرمزگان است. این روستا درکنار بلندترین 
بخش  کیلومتری  چهار  در  همچنین  داره  قرار  استان  کوه 

کیلومتری بندرعباس واقع می باشد. فارغان  250 
این روستا 60 خانوار  260 نفر جمعیت دارد و از جنوب شرقی 
کوه بستو و از  کوه بنه خوان، از شمال و شمال شرقی به  به 
کم پل محدود می شود. این روستا از سطح  کوه  جنوب به 
دریا در حدود 1600 متر ارتفاع دارد و آب و هوای آن، تحت 
کوهستانی، در بهار و تابستان مطبوع و  تأثیر اقلیم معتدل 
خنک و در زمستان سرد است. تنگه بخوان، در شمال روستا 

واقع شده است.
در پیرامون و داخل روستای ییالقی بخوان چندین امام زاده 
که قدمت بنای برخی از آن ها به بیش از  و زیارتگاه وجود دارد 
چند سده می رسد. برخی از منابع محلی، قدمت این روستا 

کرده اند. را، حدود 7 قرن ذکر 
قرار  افتاب  معرض  در  ساعت  حدوداپنج  روزانه  روستا  این 
که فقط یک راه  گرفته است  دارد. همچنین در مکانی قرار 
معنی  به  فصل  چهار  هر  روستا  دراین  دارد  وجود  ماشینی 
واقعی وجود دارد بهار خوش اب وهوا و پراز سبزه تابستان 
هم  زمستان  وزرد  سرد  پاییز  خنک  هم  سوزان  گرم  هم 
از  ادامه دارند،  گرس  زا کوه  از رشته  که  کوهای  سرد سوزان 
کناراین روستا میگذرد و اغلب زمستانها قله انها سفید پوش 
وتابستان اب وهوای خنکی به وجود می آورد .مردم روستای 
می گویند،  سخن  بندری  لهجه  با  و  فارسی  زبان  به  بخوان 

مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند.
گرفته است.  اقتصاد روستای بخوان براساس باغداری شکل 
گروهی از مردم در فعالیت های زراعی، امور خدماتی و تولید 
میزان  به  روستا  ع  مزار در  دارند.  اشتغال  دستی  صنایع 
کشت می شود. از مهم ترین محصوالت  گندم و جو  محدود 
لیموترش،  نارنگی،  پرتقال،  به  می توان  روستا  این  باغی 
انار  و  انگور، خرما  گردو،  آلوچه، سیب،  زردآلو،  لیموشیرین، 
کاشت و  کرد. اقلیم منحصر به فرد این روستا، سبب  اشاره 

تولید انواع میوه ها شده است.
کمی دارد و بر شیب تند  روستای بخوان بافت مسکونی مترا
دامنه و کوهپایه، استقرار یافته است. این روستا از یک سو به 
گسترده و رودخانه  ارتفاعات بلند و از سوی دیگر به باغ های 
محدود شده است. خانه های روستای بخوان، یک طبقه با 
کثر خانه های  ا با حیاط های وسیع است.  و  سقف مسطح 

کمی باالتر از سطح زمین و با ایوان ساخته شده اند.  روستا 
مصالح به کار رفته در ساخت خانه ها از سنگ، گل، آجر، آهن 

اقامت  برای  کپرهایی  بیشتر منازل،  کنار  و چوب است. در 
تابستانی وجود دارد.

 جاذبه های گردشگری 
روستای بخوان، با آب و هوای معتدل و مطبوع به خصوص 
استان  تفرجگاهی  نواحی  از  یکی  تابستان،  و  بهار  فصل  در 

هرمزگان به شمار می رود.
کوه و محدود شدن آن به ارتفاعات  استقرار روستا در دامنه 
روشنایی  زمان  و  آفتابی  ساعت  محدودیت  موجب  بلند 
روزانه آن شده است. اقلیم مساعد و منحصر به فرد، شرایط 
گرمسیری و سردسیری را در  به عمل آمدن انواع میوه های 

آن فراهم آورده است. 
انبوه  ارتفاعات صخره ای نیمه جنگلی، باغ های  چشم انداز 
و پربار میوه در مسیر و در پیرامون حواشی سرسبز رودخانه 
پرآب و بقایای آسیاب آبی، از جلوه ها و جاذبه های گردشگری 

محسوب  بخوان  روستای 
به  دسترسی  جاده  می شوند. 
از  و  است  باریک  بسیار  روستا 
میان ارتفاعات بلند عبور می کند. 
پربار  باغ های  کوچه  مسیر  از  عبور 
دیگر  از  کوچک  روستای  چندین  و 
روستا  این  گردشگری  نسبی  مزیت های 

است.
جمله  از  روستا  پیرامون  و  داخل  زیارتگاه های 

از  هستند  بومی  مردم  احترام  مورد  که  قدمگاه  زیارتگاه 
که مراسم مختلفی  جاذبه های زیارتی - مذهبی روستاست 

نیز در آن ها برگزار می شود.
گردانی در دهه اول محرم، صعود  مراسم تعزیه خوانی و نخل 
اهدای  و  امام زاده  زیارت  برای  ارتفاعات  به  جمعی  دسته 
قربانی و انجام نذورات، عروسی های محلی با آداب و رسوم 
ویژه و دو بیتی خوانی در باغ ها از مراسم معروف و رایج این 

روستاست.
روستای  مردم  فرهنگ  در  موسیقی  دور،  گذشته های  از 
کوبه ای  بخوان جایگاه ویژه ای داشته است. انواع سازهای 
و بادی مانند طبل، سنج، ربا، دمام و نی در مراسم عزاداری 
از  بهره گیری  شیوه  مهم ترین  نوازی  نی  می شوند.  استفاده 
کردی خوانی، دوبیتی خوانی و نغمه سرایی  موسیقی است. 
به خصوص در تفرجگاه ها، مورد توجه و عالقه مردم بخوان 
به  می توان  روستا  این  بومی  بازی های  و  ورزش ها  از  است. 

کرد. زدودورو، مالبرس و هفت سنگ اشاره 
می کنند.  استفاده  بندری  ک  پوشا از  بخوان  روستای  مردم 
برای  دامن  و  )بلوز  پیراهن  چادر،  بر  مشتمل  زنان  لباس 
دختران جوان( و شلوارهای بندری است. رنگارنگی و تنوع 
مردان  است.  جذاب  و  زیبا  بسیار  روستا  زنان  لباس های 
و  شلوار  و  کت  مانند  شهرها  در  رایج  لباس های  از  بیشتر 

پیراهن استفاده می کنند.
زنان و دختران روستای بخوان در تولید صنایع دستی مانند 

گلیم و جاجیم تبحر خاصی دارند. زینت آالت زنانه، 
مهمترین سوغات روستای بخوان انار، خرما و مرکبات است. 
از انواع غذاهای رایج در روستای بخوان می توان به خورشت 
گردو پلو، خرما پلو، حلوای خرما، قلیه ماهی، نان  فسنجان، 

گردو پلو، خورشت انار و آش انار اشاره نمود. مهیاوه، میگو با 

 بخوان خوش آب 
 و هوا زیر سایه 
حاجی آباد

روستای بخوان، با آب و هوای معتدل 
و مطبوع به خصوص در فصل بهار و 

تابستان، یکی از نواحی تفرجگاهی استان 
هرمزگان به شمار می رود.استقرار روستا در 
دامنه کوه و محدود شدن آن به ارتفاعات 

بلند موجب محدودیت ساعت آفتابی 
و زمان روشنایی روزانه آن شده است. 
اقلیم مساعد و منحصر به فرد، شرایط 

به عمل آمدن انواع میوه های گرمسیری و 
سردسیری را در آن فراهم آورده است
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         اختصاصی
باهدف  و  کرمان  به  ابتدا  خلیج فارس  از  آب  انتقال  ایده   
ریاست  زمان  در  کرمان  استان  کشاورزی  آب  تأمین 
سپس  و  شد  ح  مطر رفسنجانی  هاشمی  جمهوری 
کشور رو  بنگاه های سرمایه گذاری در انتقال آب به مرور در 
به فزونی رفت، غافل از اینکه انتقال آب یکی از راه های کورتر 
داد  که  است؛  ایران  در  آب  بحران  ورشکستگی  گره  کردن 
فعاالن محیط زیست را در همه شاخه ها بلندتر کرده است.

شاید  کوتاه  مسیرهای  برای  آب  انتقال  کارشناسان  نظر  به 
طول  به  مسیری  در  گزینه  نخستین  نه  باشد؛  گزینه  آخرین 
کیلومتر، آن هم باهدف استفاده برای صنعت و  از هزار  بیش 
باال  تبخیر  با دمای  ایران  کشاورزی آن هم در سرزمینی چون 

کم آب. و 
درباره  دولت ها  گاه سازی  آ و  مخالفت ها  این  تمام  باوجود 
انتقال  دوم  خط  آن،  آسیب های  و  محیط زیستی  خطرات 
آب خلیج فارس به فالت مرکزی ایران و استان یزد پنج شنبه 
که  گشایشی  گشایش یافت.  گذشته با حضور ابراهیم رئیسی 
در  می شود،  صرف  آن  برای  بودجه  میلیارد  ۳۰۰هزار  از  بیش 
از  بسیاری  و  است  روبه رو  بودجه  کسری  با  دولت  که  حالی 
بودجه،  نبود  دلیل  به  کشور  در  محور  پژوهش  فعالیت های 

ک می خورند و فراموش می شوند. خا
هرچند در نگاه اول چنین پروژه بزرگی مثبت به نظر می رسد 
از  محیط زیست  حوزه  کارشناسان  و  متخصصان  ارزیابی  اما 
اتفاق چندان مثبت نیست. این نگاه منفی پیش ازاین  این 
زیادی  هشدارهای  و  داشته  وجود  طرح  چنین  درباره  هم 
الیبنیتز  دانشگاه  استاد  معتق،  مهدی  است.  داده شده  هم 
هانوفر و مرکز علوم تحقیقات زمین آلمان ازجمله متخصصانی 
که به اجرای این طرح چندان خوش بین نیست، او در  است 
که اجرای چنین پروژه هایی  کید می کند  گفت وگو با رسانه ها  تأ
سابقه  و  گذشته  و  است  قوی  و  دقیق  مدیریت  به  نیازمند 
مدیریت  سوء  با  که  داده  نشان  ایران  آبی  منابع  با  برخورد 
دانشگاه  معتق  دکتر  هستیم.  روبه رو  حوزه  این  در  زیادی 
در  کنیم  توجه  »باید  می گوید:  دراین باره  هانوفر  الیبنیتز 
که از انتقال آب استفاده کرده اند، درواقع به آخرین  کشورهایی 
که از همین سیستم  کشور عربستان  گزینه دست زده اند، یعنی 
کرده، هیچ رودخانه دائمی  کم آبی استفاده  برای حل مشکل 
کم آبی  ندارد. وگرنه این سیستم لزومًا راهی برای حل مشکل 

یا بی آبی نیست.«
ادامه  در  را  هانوفر  الیبنیتز  دانشگاه  ی  معتق  دکتر  گفت وگو 

بخوانید:

به  خلیج فارس  از  آب  انتقال  خط  سه  حاضر  حال  در 
در  اصفهان  و  یزد  بلوچستان،  و  سیستان  استان های 
طرحی  چنین  از  شما  ارزیابی  است،  قرارگرفته  اجرا  دست 
ازلحاظ  را  ح  طر این  منفی  و  مثبت  نکات  چیست؟ 

محیط زیستی چطور می بینید؟
مشکل  حل  برای  نهایی  حل  یک راه  نمک زدایی  فرایند 

بر  عالوه  شکل  این  به  آب  انتقال  سیستم  نبوده،  هرگز  آب 
نیازمند است، معضالت  زیاد  انرژی و هزینه  اینکه به مصرف 
محیط زیستی هم دارد. به عنوان مثال مطالعات جدید نشان 
که در اثر این فرایند تولید  داده این شوراب ها و مواد دیگری 
می شوند، بسیار بیشتر، درواقع چیزی حدود ۵۰ درصد بیشتر 
نحوه  اساس،  براین  می شد،  تصور  قباًل  که  است  چیزی  از 
کوسیستم خودش یک  مدیریت این حجم از شور آب ها در ا

چالش بزرگ است.

غ از آسیب های محیط زیستی آیا می تواند  چنین طرحی فار
کم آبی و بی آبی مناطق مرکزی ایران را حل  مشکالت مهم 

کند؟
استفاده  روش  این  از  که  کشورهایی  در  کنیم  توجه  باید 
کشور  یعنی  دست زده اند،  گزینه  آخرین  به  درواقع  کرده اند، 
کم آبی  مشکل  حل  برای  سیستم  همین  از  که  عربستان 
و  عربستان  در  ندارد.  دائمی  رودخانه  هیچ  کرده،  استفاده 
سایر کشورهایی که می بینیم از این سیستم استفاده کرده اند، 
دقیقًا آخرین انتخابشان بوده، وگرنه این سیستم لزومًا راهی 
برای حل مشکل کم آبی یا بی آبی نیست. باید بگویم مجموعه 
گذشته در ایران  که برای حل بحران آب در دهه های  اتفاقاتی 
که آیا این  افتاده، ما را نسبت به آینده این طرح بدبین می کند 
کمکی پایدار به حل مشکل بی آبی خصوصًا در  اقدام می تواند 

فالت مرکزی ایران بکند؟

این بدبینی از کجا می آید؟
به درستی  نه تنها  موجود  آبی  منابع  از  ایران  در  ببینید 
هم  منابع  همین  از  گفت  می شود  حتی  که  استفاده نشده 
این  نتیجه  کرده ایم،   استفاده  ممکن  شکل  بدترین  به 
بیالن  که  شده  سبب  درست  مدیریت  عدم  و  سوءاستفاده 
و  شود  منفی  ما  دشت های  از  بسیاری  در  زیرزمینی  آب های 
با مشکالت بزرگی مثل فرونشست یا خشک شدن تاالب ها و 
دریاچه ها روبه رو شویم، و همین تجارب این سؤال و تردید را 
پیش می آورد که چطور وقتی درگذشته مجموعه تفکر مدیریت 
کند، آیا این توانایی  آبی در کشور نتوانسته منابع قبلی را حفظ 

را دارد از یک روش جدید بهره درست ببرد؟

گویا  کشورهای دنیا چطور بوده؟  تجربه انتقال آب در سایر 
با  پروژه ها  آن  تفاوت های  داشته،  هم  موفقی  پروژه های 

انتقال آب خلیج فارس چیست و چه نکاتی دارد؟
که  چین  مثل  کشورهایی  داده  نشان  جهانی  تجربیات 
پروژه های انتقال آب بسیار بزرگ تر از انتقال آب خلیج فارس به 
فالت مرکزی ایران را انجام داده اند، فقط زمانی موفق شده اند 
که هم زمان برنامه ریزی درستی برای مدیریت مصرف آب در 
کوسیستم و  مقصد داشته اند و یا اینکه برنامه ای برای احیای ا
گر  منابع آبی موجود خصوصًا منابع زیرزمینی آب را داشته اند. ا
چنین مدیریتی نباشد، بزرگ ترین این پروژه ها هم به شکست 
درستی  برنامه ریزی  پروژه ها  این  گر  ا درواقع  می شود.  منجر 
کوتاه مدت اثرگذاری داشته باشد اما  نداشته باشند، شاید در 
پایداری به حل مشکالت آبی  کمک  در بلندمدت نمی تواند 

بکند.

پروژه انتقال آب در چین موفقیت آمیز بود؟
در  چیزی  شمال،  به  جنوب  از  چین  در  آب  انتقال  پروژه  در 

حدود ۴۵ میلیارد مترمکعب آب انتقال داده شد اما این پروژه 
به  دهه  چهار  که  طوالنی مدت  و  منظم  برنامه  یک  در  تنها 
کوسیستم  کشید، توانست به نتیجه برسد و در احیای ا درازا 

کم و مثبتی داشته باشد. و آبخوان ها یک تأثیر 
صورت  در  فقط  که  می دهد  نشان  جهانی  تجربه  درواقع 
برنامه ریزی بسیار دقیق و یک مدیریت قوی می تواند عالوه بر 
کوتاه مدت در بلندمدت هم اهداف پروژه های انتقال آب را به 

موفقیت برساند.

کرد و چه توصیه ای برای مسئوالن  با این تفاسیر چه باید 
ح دارید؟ این طر

احیا  برای  جامع  برنامه  یک  ایجاد  باید  اقدام  مهم ترین 
ارزشمند  آبخوان های  احیا  ازدست رفته،  کوسیستم های  ا
اقتصادهای  از  اجتناب  و  مصرف  درست  مدیریت  کشور، 
کویری و خشک باشد. بدون  وابسته شدید به آب در مناطقی 
این برنامه جامع پروژه هایی مثل انتقال آب خلیج فارس فقط 
به  جدیدی  معضل  درازمدت  در  و  دارند  کوتاه مدت  اثرات 

معضالت موجود اضافه می کنند.

 آلودگی 40برابری خلیج فارس در راه است
برابر   ۴۰ کم  دست  فارس  خلیج  آلودگی  حاضرمیزان  حال  در 
کشورهای  که  هستیم  این  شاهد  ما  و  است  استاندارد  حد 
متر مکعب آب  فارس ساالنه حدود ۱۰میلیارد  جنوبی خلیج 
که  را شیرین می کنند و به جای اینکه ما بدنبال این باشیم 
کو سیستم خلیج  پروتکل را به امضا برسانیم و اجازه ندهیم ا
فارس نابود شود،خودمان هم آن را تشدید می کنیم. بنابراین 
کی در درازمدت می تواند از این فرایند حاصل  مساله خطرنا
که برای آب تعیین می کنیم از چشم اندازه ای  شود. مسیری را 
طبیعی،مراتع و رویشگاه های درختی ما عبور می کند و باعث 
لوژیکی در جامعه جانوری منطقه خواهد شد و  کو  ا گسست 
بار  به  محیطی  زیست  ناپذیر  جبران  های  خسارت  تواند  می 
که بدست میاریم  کنار منافعی  گر تمام این موارد را در  بیاورد و ا
بگذاریم تا ببنیم آیا انتقال آب از خلیج فارس سودمند است 

یا خیر؟

تجربیات جهانی نشان داده کشورهایی مثل 
وژه های انتقال آب بسیار بزرگ تر از  چین که پر
انتقال آب خلیج فارس به فالت مرکزی ایران 
را انجام داده اند، فقط زمانی موفق شده اند 

که هم زمان برنامه ریزی درستی برای مدیریت 
مصرف آب در مقصد داشته اند و یا اینکه 
برنامه ای برای احیای اکوسیستم و منابع 

آبی موجود خصوصًا منابع زیرزمینی آب را 
داشته اند

ح انتقال آب خلیج فارس به فالت مرکزی ایران از نگاه محقق ها: ارزیابی طر

ابـــــر شورابــــه ها در راه است
کنید کشور را احیا  به جای انتقال آب، آب خوان های  سامیه طهورنیان 


