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ده قدرت برتر جهان براساس داده های صندوق بین المللی پول:

 سنگیـن وزن های اقتصاد جهانی 
در سال 2022 را بشناسید 

         اختصاصی
کشور با تولید ناخالص داخلی آن  سالمت اقتصادی یک 
و  کاالها  همه  بازار  کل  ارزش  به  که  می شود  داده  نشان 
کشور در یک سال معین تولید می کند،  که یک  خدماتی 
اشاره دارد. به بیان دیگر اقتصاد جهان را می توان مانند 
کشور  که هر تکه از آن نماد سهم هر  کرد،  کیک تصور  یک 

در تولید ناخالص داخلی بین المللی است. 
اختیار  در  کیک  این  تکه های  بزرگ ترین  حاضر  حال  در 
کشور در  آمریکا، چین، ژاپن، آلمان و هند است. این ۵ 
تولید  از  نیمی  با  برابر  داخلی  ناخالص  تولید   ۲0۲۲ سال 
اند.  داده  اختصاص  خود  به  را  جهان  داخلی  ناخالص 
بریتانیا  جایگاه  توانسته  هند  که  است  این  جالب  نکته 
بگیرد.   ۲0۲۲ سال  در  را  جهان  بزرگ  اقتصاد   ۵ صدر  در 
در این مقاله قصد داریم به بررسی بزرگترین اقتصاد های 
کوچکترین اقتصاد دنیا بپردازیم. این  جهان و همچنین 
داده های  توسط  شده  گردآوری  برآوردهای  از  فهرست 
صندوق بین المللی پول در سال ۲0۲۲ و مقایسه آن با 
تهیه   ۲0۲1 سال  در  جهانی  بانک  توسعه  شاخص های 

شده است.
  

1. ایاالت متحده آمریکا
تولید ناخالص داخلی واقعی ایاالت متحده 25 تریلیون دالر 
ایاالت متحده بسیار  تخمین زده می شود. بخش خدمات 
توسعه یافته تر و از نظر فناوری پیشرفته تر است. این بخش 
از  می دهد.  تشکیل  را  آمریکا  تولید  کل  از  درصد   80 حدود 
که  نقشی  و  هستند  خدماتی  شرکت ها  بزرگ ترین  رو  این 
مالی  خرده فروشی،  فناوری،  خدماتی  شرکت های  توسط 
در  را  اصلی  نقش  می شود؛  ارائه  بهداشتی  مراقبت های  و 

صحنه جهانی ایفا می کنند.
  

۲. چین
شگفت  رشد  شاهد  گذشته  دهه  چند  در  چین  اقتصاد 
کرده  کمک  کشور  این  به  واقعیت  این  بوده است.  انگیزی 
کسب  جهان  برتر  اقتصادهای  بین  در  را  دوم  رتبه  تا  است 
کند. تولید ناخالص داخلی واقعی چین 18.3 تریلیون دالر 

گزارش شده است.
  

3. ژاپن
اقتصاد  واقعی،  داخلی  ناخالص  تولید  پیش بینی  اساس  بر 
ژاپن در حال حاضر با تخمین4.3 تریلیون دالر در رتبه سوم 
قرار دارد. در طول دهه های 1960، 70 و 80، اقتصاد ژاپن به 
سرعت در حال رشد بود. با این وجود، اقتصاد ژاپن پس از 

آن دوره در طول دهه 1990 چشمگیر نبود. 
   

4. آلمان
رتبه  دالر،  واقعی4تریلیون  داخلی  ناخالص  تولید  با  آلمان 
چهارم را در میان پنج اقتصاد برتر جهان به خود اختصاص 
کوتاه در سال 2009، اقتصاد  داده است. پس از یک سقوط 

کرد. آلمان با 4.0 درصد رشد در یک دهه قبل رشد 
    

۵. هند
تولید  با  انگلیس،  اقتصاد  از  گرفتن  پیشی  از  پس  هند 
ناخالص داخلی3.5 تریلیون دالری، در جایگاه پنجم برترین 
سریع ترین  به  هند  اقتصاد  گرفت.  قرار  جهان  اقتصادهای 
سال  یک  است.  شده  تبدیل  جهان  رشد  حال  در  اقتصاد 

قبل، جایگاه پنجم اقتصاد دنیا در اختیار انگلستان بود اما 
هند موفق شد تا یک پله جایگاه خود را ارتقا دهد.

  
6. انگلستان

بین  کشور  این  ناخالص داخلی  تولید  متوسط رشد ساالنه 
این رشد  بوده است.  تا 2008، 2.8 درصد  سال های 1999 
کاهش  کاهش مصرف خصوصی و  به احتمال زیاد به دلیل 
با  یافت.  کاهش  برگزیت،  ثابت به دلیل  سرمایه گذاری های 
این حال در سال 2022، با تولید ناخالص داخلی واقعی 3.2 
برتر  اقتصادهای  بین  در  همچنان  بریتانیا  دالری،  تریلیون 

جهان باقی مانده است.
  

7. فرانسه
برآورد تولید ناخالص داخلی فرانسه2.8 تریلیون دالر است. 
داخلی  ناخالص  تولید  از  درصد   70 از  بیش  حاضر  حال  در 
کشور از بخش خدمات ناشی می شود. فرانسه همچنین در 

عرصه خودروسازی، راه آهن و هوافضا لیدر جهانی است.
  

کانادا  .8
است  دالر  تریلیون  کانادا2.2  واقعی  داخلی  ناخالص  تولید 
که آن را هشتمین اقتصاد بزرگ روی زمین می کند. در حالی 
گذشته در جایگاه نهم قرار داشته است؛ اما  کانادا سال  که 

کند. توانسته است یک پله صعود 
 

9.روسیه
تولید ناخالص داخلی روسیه 2.1 تریلیون دالر است. جالب 
کره  است بدانید، پیش از این اقتصاد روسیه پس از ایتالیا و 
نهمین  به  را  خود  است  توانسته  اما  می گرفت  قرار  جنوبی 

کند. اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل 
  

10. ایتالیا
بازار  و  است  اروپا  اتحادیه  در  بزرگ  اقتصاد  سومین  ایتالیا 
دلیل  به  همچنین  کشور  این  دارد.  یافته ای  توسعه  بسیار 
همچنین  و  خود  نوآور  و  تأثیرگذار  تجاری  اقتصادی  بخش 

شناخته  اروپا  در  ابرقدرت  یک  عنوان  به  رقابتی،  کشاورزی 
می شود. تولید ناخالص داخلی واقعی ایتالیا 2 تریلیون دالر 
تخمین زده می شود و آن را دهمین اقتصاد بزرگ روی زمین 

می کند.
براساس این داده ها، 5 اقتصاد اول دنیا 51 درصد از تولید 
ده  آن،  از  پس  دارند.  اختیار  در  را  جهان  داخلی  ناخالص 
کشور   25 و  دنیا  اقتصاد  از  درصد   66 دنیا  بزرگ  اقتصاد 
بقیه  دارند.  اختیار  در  را  اقتصاد  از  درصد   84 از  بیش  دنیا 
داخلی  ناخالص  تولید  از  درصد   16 تنها  جهان،  کشورهای 

دنیا را در اختیار دارند.
  

کوچک ترین اقتصاد جهان  
در  که  هستند  جزایری  کوچک،  اقتصادهای  بیشتر 
داخلی  ناخالص  تولید  با  توواال  شده اند.  واقع  اقیانوسیه 
کوچک ترین اقتصاد جهان است.  64 میلیون دالری خود، 
با  و  دارد  قرار  استرالیا  و  هاوایی  جزایر  راه  میانه  در  تووالو 
کیریباتی، فیجی و ساموآ همسایه است. از نظر مساحت پس 
کشور جهان است.  کوچک ترین  کو و ناورو،  از واتیکان، مونا
کشور، ماهی است. همچنین،  منبع تغذیه اصلی مردم این 
کشت می شود. به جز ماهی و  کشور  نارگیل در این  میوه و 
کاالهای مصرفی  کلیه  نارگیل، صادرات دیگری ندارد و تقریبًا 

کشورهای خارجی، خریداری می کند. را از 
تووالو تقریبًا هیچ منبع طبیعی ندارد و شکل اصلی درآمد آن 
که  کمک های خارجی است. تقریبًا تنها مشاغل در جزایر  از 
است.  دولتی  مشاغل  می پردازند،  ثابت  حقوق  یا  دستمزد 
کشاورزی معیشتی و ماهیگیری، به ویژه در جزیره پایتخت 
هستند.  اولیه  اقتصادی  فعالیت های  از  فونافوتی  یعنی 
مجوزهای  سکه،  و  تمبر  فروش  از  عمدتًا  دولت  درآمدهای 

کارگران حاصل می شود. ماهی گیری و حواله های 
کشور، درآمد قابل توجه ساالنه از صندوق اعتماد  دولت این 
استرالیا،  توسط   1987 سال  در  که  می کند  دریافت  تووالو 
ژاپن  توسط  همچنین  و  شد  تأسیس  انگلیس  و  نیوزلند 
از 17 میلیون  این صندوق  کره جنوبی حمایت می شود.  و 
دالر اولیه به بیش از 35 میلیون دالر در سال 1999 افزایش 

گردشگری در آن، درآمد  کشور،  یافت. به دلیل دورافتادگی 
شامل  کشور  این  صادراتی  محصوالت  ندارد.  چندانی 
کشورهای آلمان )60.5 درصد(،  که به  نارگیل و ماهی است 
می شود.  صادر  درصد(   20.1( فیجی  و  درصد(   20.1( ایتالیا 
سوخت های  غذا،  شامل  کشور  این  وارداتی  محصوالت 
از  که  شده است  تولید  کاالهای  و  ماشین آالت  فسیلی، 
ژاپن )18.9 درصد(، چین  کشورهای فیجی )46.1 درصد(، 
)18.2 درصد(، استرالیا )7.7 درصد( و نیوزیلند )4.1 درصد( 

وارد می گردد.
  

کدام    قدرت های اقتصادی جهان در سال ۲0۵0  
کشورها خواهند بود؟

تریلیون   58 داخلی  ناخالص  تولید  از  کی  حا پیش بینی ها 
دالری چین در سال 2050 خواهد بود. در این شرایط چین 
20 درصد از اقتصاد جهان را در اختیار خواهد داشت. هند 
تا سال 2050، به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل خواهد 
بهبود  کار،  جمعیت  افزایش  دلیل  به  رشد  این  که  شد 
زیرساخت های تولید و ارتقای سطح بهره وری بویژه در حوزه 
شاید   2032 سال  تا  آمریکا  بود.  خواهد  آی.تی  و  کامیپوتر 
کند؛ اما پس از آن  بتواند مقام فعلی اقتصادی خود را حفظ 
کم، از هند و چین عقب خواهد افتاد  به دلیل رشد جمعیت 
خواهد  نزول  جهانی  اقتصاد  سوم  مقام  به   سال 2050  تا  و 
کشورهای انگلیس، آلمان و ژاپن  کرد. همچنین اندونزی از 
که این موقعیت به دلیل دستاوردهای  گرفت  پیشی خواهد 
کاهش فقر و بیکاری  کشور در  قابل توجه سال های اخیر این 
چهارمین  مقام  در  را  اندونزی  موقعیت  این  و  بود  خواهد 
روسیه،  برزیل،  داد.  خواهد  قرار  اقتصادی  قدرتمند  کشور 
تا سال 2050 به  انگلیس  آلمان و در نهایت  مکزیک، ژاپن، 
خواهند  جهانی  اقتصاد  در  را  دهم  تا  پنجم  جایگاه  ترتیب 
که 20 درصد اقتصاد جهانی تا سال 2050  داشت. در شرایطی 
گرفت؛ بسیار طبیعی و روشن  در اختیار چینی ها  قرار خواهد 
مبادالت  در  پررنگ تری  نقش  نیز  چین  یوهان  که  است 
جهانی  پول  واحد  یک  به  و  آورد  خواهد  به دست  تجاری 

تبدیل خواهد شد.

مریم دهقان

2022
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         اختصاصی
 تحصیل با اعمال شاقه در هرمزگان مرسوم است؛ منتهی در 
گونه ای نمود پیدا می کند. اینبار موضوع  هر نقطه از استان به 
بر سر درس خواندن در مدارس ناایمن و غیر استاندارد است. 
که ممکن است در اثر هرعاملی بخش هایی از آن فرو  مدارسی 
کرونا  ریزد. دو سال تعطیلی مدارس به خاطر شیوع ویروس 
که وضعیت مدارس ناایمن سروسامان یابد  فرصت خوبی بود 
و واضح است که این فرصت نیز از دست رفت. باوجود آمارهای 
کل نوسازی  اداره  از  که به طور مستمر  افتتاح و بهره برداری 
و دفاع همه جانبه  استان هرمزگان منتشر می شود  مدارس 
هرمزگان  اما  خود،  ساله  سه  عملکرد  از  اداره  این  مسئوالن 
همچنان از مسئله کمبود فضای آموزشی رنج می برد. مدارس 
ناایمن، کانکسی و کپری در پایتخت اقتصادی ایران همچنان 
تعداد  و  شیفت  دو  مدارس  وجود  همچنین  هستند.  پابرجا 
شهرستان های  در  درس  کالس  یک  در  دانش آموزان  باالی 
مدارس  وضعیت  نیست.  انکار  قابل  نیز  استان  مختلف 
تخریبی و ناایمن در شرق هرمزگان جدی تر است. این مسئله 
سبب شد نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس یازدهم در 
تذکری شفاهی اعتراض و انتقاد خود را به این وضعیت اعالم 
و  آموزش  وزیر  به  خطاب  تذکری  در  رئیسی«  »حسین  کند. 
گفت:  هرمزگان  شرق  تخریبی  مدارس  درخصوص  پرورش 
می برند،  سر  به  مدارس  در  بدی  شرایط  در  »دانش آموزان 
نامناسب بوده  اینجانب وضعیت مدارس  انتخابیه  در حوزه 
در  موجود  مدارس  کرده  اعالم  مدارس  نوسازی  سازمان  و 
این مناطق غیراستاندارد بوده، اما هنوز دانش آموزان در آن 
نوسازی،  کل  اداره  هستند«.  تحصیل  به  مشغول  مکان ها 
و  مدارس  ساماندهی  امِر  مسئول  نهاد  تجهیز،  و  توسعه 
قبل  است.  مدارس  ساماِن  یا  نابسامانی  مستقیم  مسئول 
خ دهد باید به این وضعیت رسیدگی  از آنکه حادثه ای تلخ ر

که صبح  از مصاحبه ای  رابطه بخشی هایی  شود. در همین 
ساحل با مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز استان در آذر ماه 

سال جاری انجام داده است را می خوانید.
 

10 مدرسه صدرصد ناایمن در هرمزگان
»سیدفخرالدین هاشمی«، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس هرمزگان در تشریح آخرین آمار مدارس ناایمن استان 
کرد: »بنابر اعالم رسمی وزارتخانه ۱۹٫۵ درصد مدارس  اظهار 
کشور مدارس غیر استاندارد هستند. در استان هرمزگان این 
آمار زیر ده درصد است؛ یعنی حدود ۳۰۰ مدرسه غیر استاندارد 
استان  غرب  در  اینکه  بیان  با  وی  داریم«.  استان  سطح  در 
هستند  مقاوم  تقریبا  اما  دارند  چوبی  سقف  مدارس  برخی 
شرایطشان  یعنی  هستد   A گرید  در  که  »مدارسی  افزود:   )!(
خیلی بد است. این مدارس در استان هرمزگان زیر ۱۰ مدرسه 
که هر لحظه امکان ریزش  گرید A مدارسی هستند  هستند. 
سقف آن ها وجود دارد«. هاشمی ضمن بیان اینکه وجود یک 
گرید A هم برای استان زیاد است، از طرح جمع آوری  مدرسه 
رضا  »شهید  طرح  »در  گفت:  و  داد  خبر  کانکسی  مدارس 

کانکسی باالی ده دانش آموز در سراسر  پناهی« تمام مدارس 
کانکسی  مدرسه   ۱۳ هرمزگان  در  شد.  خواهد  جمع  کشور 
آینده  شش  تا   ۱۳ هر  که  داریم  دانش آموز   ۱۰ باالی  مستقل 

جمع خواهد شد«.
 

برای جمعیت پایدار مدرسه می سازیم
بیان  با  هرمزگان  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
کپر  که دانش آموز در  که در هیچ جای استان نداریم  این ادعا 
باشد و جمعیت آنجا پایدار باشد، افزود: »به آموزش و پرورش 
جا  به  جا  و  است  پایدار  جمعیت  که  جا  هر  که  کردیم  اعالم 
کنید تا اداره نوسازی در آنجا مدرسه بسازد«.  نمی شود، اعالم 
گر دور افتاده ترین نقطه استان  هاشمی با بیان اینکه حتی ا
از جاهای  کرد: »بعضی  هم باشد مسئله ای نیست، تصریح 
روستاهایی  است.  مدرسه   ۵ زیر  البته  دارد،  وجود  استان 
احتمال دارد  اما  باشد  که ممکن است جمعیت یک جا  که 
کند و جای دیگری بروند«. وی افزود: »اعالم  کوچ  سال بعد 
که جمعیت پایدار وجود دارد، آمادگی داریم  می کنم هر جایی 
که جمعیت ممکن است جا به  مدرسه بسازیم. روستاهایی 

کانکس  کنند،  تحصیل  کانکس  در  می خواهند  گر  ا شود  جا 
کرد:  کید  تا مسئول  مقام  این  دهیم«.  قرار  اختیارشان  در 
که به ما اعالم شده باشد  »هیچ جای استان پیدا نمی کنید 
محال  این  باشد،  کپری  مدرسه  اما  دارد  پایدار  جمعیت  که 

است«.
 

گوا مدرسه بسازید برای 
گوا حوزه پرکوه شهرستان جاسک، یکی از روستایی  روستای 
که فاقد حداقل امکانات شامل آب سالم، جاده و آنتن  است 
کپری درس  این روستا در یک مدرسه  آموز  است. ۱۱ دانش 
که در این  از اهالی، ۱۰ سال است  گفته یکی  می خوانند. به 
داشتن  آرزوی  روستا  دانش آموزان  و  هستند  کن  سا منطقه 
کمتر سوزش سرما در  کانکسی را دارند تا  مدرسه ای سنگی یا 
کنند. این روستا یکی از  گرما در تابستان را تحمل  زمستان و 
که نیازمند توجه است. در شرق هرمزگان مدارس  روستاهایی 
از وقوع  از قبل  بهتر  و تخریب دارند.  بازسازی  به  نیاز  زیادی 
حادثه تدبیر کرد و با حمایت صنایع استان و خیرین، وضعیت 

کرد. کمبود فضای آموزشی را حل  مدارس شرق استان و 

انتقاد نماینده مجلس از وضعیت مدارس تخریبی شرق هرمزگان؛

سقف های لرزان برای مدارس هرمزگان 
فاطمه محمود آبادی
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         اختصاصی
روز  علم  از  بهره مندی  راستای  در  هرمزگان  فوالد  شرکت 
کز علمی و فناوری  دنیا، نوآوری، خالقیت و پژوهش های مرا
کز پژوهشی و علمی استان هرمزگان، سه  و حمایت از مرا
محصوالت  تخصصی  نمایشگاه  سومین  در  را  تفاهم نامه 
هرمزگان  استان  نوآوری  کوسیستم  ا و  فناور  دانش بنیان، 

امضا کرد.
معاونان  از  جمعی  مدیرعامل،  معروفخانی  عطااهلل  حضور  با 
و مدیران شرکت فوالد هرمزگان، سه تفاهم نامه همکاری در 
سومین نمایشگاه تخصصی محصوالت دانش بنیان، فناور و 
کز علمی و فناوری استان هرمزگان در  کوسیستم نوآوری با مرا ا

محل نمایشگاه های بین المللی بندرعباس امضا شد.
نمایشگاه  این  در  خود  فعال  حضور  با  هرمزگان  فوالد  شرکت 
تدوین  راستای  در  پژوهش  تفاهم نامه  سه  انعقاد  ضمن 
تازه های علمی و تکنولوژی، طراحی و ساخت پرینتر سه بعدی 
کز دانشگاهی، علمی  و حمایت از 10 طرح برتر خالق و نوآور با مرا
بومی سازی،  از  را  خود  حمایت  هرمزگان،  استان  پژوهشی  و 
نوآوری و ایده پروری به ویژه حمایت از نخبگان در استان اعالم 
کرد. در این رابطه عطااهلل معروفخانی با اشاره به نام گذاری سال 
جاری با عنوان »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« از سوی 
مقام معظم رهبری، رویکرد فوالد هرمزگان را همواره حمایت از 
کز علمی، پژوهشی و فناوری بیان  شرکت های دانش بنیان و مرا
گفت: فوالد هرمزگان یکی از پیشگامان استفاده از عرصه  کرد و 
کشور در میان صنایع فوالدی است و همواره  علم و فناوری در 

از ظرفیت های داخلی به ویژه در حوزه های دانش بنیان برای 
اشاره  با  می کند.وی  استفاده  خوبی  به  خود  عملکرد  ارتقای 
جاری،  سال  در  هرمزگان  فوالد  پیاپی  رکوردشکنی های  به 
عنوان کرد: استفاده از ظرفیت های علمی، خالقانه و نوآورانه با 
که  گروهی در فوالد هرمزگان باعث شد هر زمان  کار  استفاده از 
محدودیت انرژی نداشته باشیم، با رکوردشکنی مواجه شویم 
و این نشان از ظرفیت باالی علمی فوالد هرمزگان و استفاده 
شرکت  مدیرعامل  است.  تولید  خطوط  برای  فنی  دانش  از 
فوالد هرمزگان با اشاره به تفاهم نامه های همکاری امضا شده 

از رویکردهای فوالد  کرد: یکی  در این نمایشگاه، خاطرنشان 
علمی  کز  مرا و  دانش بنیان  شرکت های  از  حمایت  هرمزگان 
امضا  تفاهم  سه  هر  و  است  هرمزگان  استان  بومی  فناوری  و 
تفاهم نامه ها  این  امضای  با  بوده اند.  راستا  این  در  نیز  شده 
در  که  عظیمی  پژوهشی  و  علمی  ظرفیت های  از  داریم  قصد 
که در استان هرمزگان وجود  میان جوانان و دانشجویان بومی 
از  که یکی این تفاهم نامه ها نیز حمایت  کنیم  دارد، حمایت 
10 طرح برتر خالق و نوآور پارک علم و فناوری  استان است. با 
این تفاهم نامه عالوه بر اینکه می توانیم از این ایده ها به خوبی 

کنیم،  استفاده  هرمزگان  فوالد  توانمندی های  ارتقای  برای 
قرار  ما  حمایت  مورد  نیز  استان  بومی  دانشجویان  و  جوانان 

خواهند گرفت.
و  استثنا  هیچ  هرمزگان  فوالد  کرد:  کید  تا معروفخانی 
محدودیتی برای حمایت از طرح های دانش بنیان و نوآور قائل 
شرکت،  در  متعدد  توسعه ای  طرح های  به  توجه  با  و  نیست 
کثری از توان داخلی را در راستای اجرای پروژه ها  استفاده حدا
هرمزگان  فوالد  نحویکه  به  داد.  خواهیم  قرار  کار  دستور  در 
تامین مالی و هم  از نظر  را هم  حمایت های مادی و معنوی 
کز علمی و پژوهشی فراهم خواهد آورد و  امکانات مورد نیاز مرا
کز علمی و پژوهشی نیز نیازهای فوالد هرمزگان را  در مقابل، مرا
گفتنی  کرد.  در مورد مسائل علمی و پژوهشی برطرف خواهند 
چهارمین  در  نیز  گذشته  هفته  هرمزگان  فوالد  شرکت  است 
جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران با رویکرد بومی سازی و 
تفاهم نامه  از ظرفیت شرکت های دانش بنیان، پنج  استفاده 
همکاری را در زمینه های مختلف با شرکت های دانش بنیان 

به امضا رساند.
محصوالت  تخصصی  نمایشگاه  سومین  است،  ذکر  شایان 
از  هرمزگان  استان  نوآوری  کوسیستم  ا و  فناور  دانش بنیان، 
نمایشگاه های  روز در محل  پنج  به مدت  ماه  تا 28 دی   2۴
گاز  بین المللی بندرعباس با حضور شرکت های فوالدی، نفت، 
کز علمی و پژوهشی با هدف معرفی نیازها و  و پتروشیمی و مرا
توانمندی شرکت ها در زمینه بومی سازی، علمی و پژوهشی، 

برگزار می شود.

مدیر عامل شرکت فوالد هرمزگان خبر داد:

ازطرحهایبرتراستانحمایتمیکنیم

         اختصاصی
محرومین  مسکونی  منزل   500 بازسازی  و  ترمیم  آئین 
استان  در  ولی فقیه  نماینده  حضور  با  رودان  شهرستان 
و  کیش  جنوب  کاوه  فوالد  شرکت  مدیرعامل  هرمزگان، 
ولیعصر  حضرت  علمیه  حوزه  در  شهرستان  مسئولین 

شهرستان رودان برگزار شد.
گزارش امید ساحل، حجت االسالم عبادی زاده، نماینده    به 
رسانی  خدمت  توفیق  گفت:  هرمزگان  استان  در  ولی فقیه 
که در بدو ورود مهندس حسینی به  از الطاف خداوند است 
کیش اعطا شد.  کاوه جنوب  استان به ایشان و مجموعه فوالد 
وی از تالش های متولی حوزه علمیه رودان، مدیرعامل فوالد 
محرومیت  موضوع  در  محلی  مسئولین  و  کیش  جنوب  کاوه 
تشکر  شهرستان  این  محرومین  نیازهای  به  توجه  و  زدایی 
کرد:»با شروع فصل سرما و بارندگی  نمود.عبادی زاده تشریح 
بسیاری از خانه های این شهرستان، نیاز به  ترمیم و مرمت 
مجموعه  این  محترم  مدیرعامل  با  که  دیداری  در  و  داشت 
مورد  خدا  لطف  به  که  شد  مطرح  ایشان  با  موضوع  داشتم 
گرفت. لذا با انجام این عمل خیر از سوی  استقبال ایشان قرار 
این مجموعه انقالبی اندکی از دغدغه های نیازمندان در این 

فصل سرما، برطرف خواهد شد«.
جنوب  کاوه  فوالد  شرکت  مدیرعامل  حسینی  عباس  سید    

اجتماعی  تاریخی مسئولیت های  اینکه سبقه  بیان  با  کیش 
گفت: » فرهنگ  که در دنیا رواج یافته  نزدیک به 7 دهه است 
دینی ما بر پایه احسان و نیکی است و فرهنگ 1۴00 ساله دینی 
کارهای نیک و خداپسندانه است.« وی  ما نشانگر توجه به 
های  اولویت  از  محرومین  به  کمک  کرد:  تصریح  همچنین 
وجود  منتی  هیچ  بابت  این  از  و  است  کاوه  فوالد  مجموعه 

ندارد.
که  کارهای خوبی   وی در ادامه افزود: در این راستا عالوه بر 
گذشته انجام شده، با دستور مقام معظم رهبری، عنایت  در 
ریاست محترم بنیاد مستضعفان و تخصیص بودجه خبرهای 
بسیارخوبی نیز در پیش است که انشاهلل در وقت خود از طریق 

رسانه ها اطالع رسانی خواهد شد.
کرد:  کیش، خاطرنشان  کاوه جنوب  مدیرعامل شرکت فوالد 
جغین،  در  محرومین  آسیب دیده  مسکونی  واحد   ۵00 تعداد 
شناسایی  رودان  شهرستان  مرکزی  بخش  و  بیکاء  زیارتعلی، 
کاوه  کار ترمیم و بازسازی آن ها توسط شرکت فوالد  که  شده 
کاوه  فوالد  اینکه  به  اشاره  با  حسینی  می شود.  انجام  کیش 
این  سود  و  است  مستضعفان  بنیاد  به  متعلق  کیش  جنوب 
افزود:  می شود،  محرومین  به  خدمت رسانی  صرف  شرکت 
کید ریاست محترم بنیاد مستضعفان این بوده که در  همواره تأ
کار خدمت به محرومین را انجام دهیم  کنار بنیاد علوی ما نیز 

کرد. و در این راستا تالش خواهیم 

کاوه جنوب کیش گفت:  سیدعباس حسینی مدیرعامل فوالد 
کید زیادی در خصوص حمایت از  در فرهنگ دینی و قرآنی تأ
ما  وظایف  جزو  محرومین  به  خدمت  است؛  شده  محرومین 
کنیم.  است و در این راستا باید بدون هیچ منتی خدمتگزاری 
به عنوان  کیش  کاوه جنوب  فوالد  اذعان داشت: شرکت  وی 
اسالمی  انقالب  مستضعفان  بنیاد  زیرمجموعه های  از  یکی 
ایفای  و  محرومیت زدایی  اشتغال زایی،  موضوع  به  همواره 
کم برخوردار  نقش مؤثر در خدمت رسانی به مناطق محروم و 
تحت  محرومین  به  خدمت  ارائه  و  داشته  ویژه ای  نگاه 
بزرگ ترین  از  یکی  اسالمی  انقالب  مستضعفان  بنیاد  پوشش 

که خداوند به ما عطا فرموده است. نعمت هایی است 

در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی صورت گرفت؛

ترمیم500منزلمسکونیمحرومینرودان
بههمتفوالدکاوهجنوبکیش

زهرا شهکرمی
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         اختصاصی
گفت:  معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی هرمزگان 
با  راهسازی  ح  طر از ۶  بهره برداری  با  امسال  فجر  دهه  در 
کیلومتر  هزینه ای افزون بر پنج هزار و 100 میلیارد ریال، 44  

به طول راه های استان افزوده می شود.
دهه  در  افزود:  کمالی  افراسیاب  ساحل،  امید  گزارش  به   
طول  به  سیاهو  محور  تعریض  و  بهسازی  طرح  امسال  فجر 
کیلومتر،  کیلومتر، احداث رینگ جزیره الرک به طول پنج   ۲
کیلومتر، احداث راه  احداث بزرگراه بندرعباس-الر به طول ۱۶ 
کیلومتر، احداث راه اصلی  اصلی چیرئیه- مقام به طول ۲.۵ 
کیلومتر و احداث پل شریفی سه به  جناح-مراغ به طول ۱۷ 
کیلومتر راه های طرفین مورد بهره برداری  طول ۲۶۰ متر و ۲ 

قرار می گیرد.
طرح  هفت  امسال  فجر  دهه  همچنین  کرد:  بیان  وی 
به  ریال  میلیارد   ۲۸۲ بر  افزون  هزینه ای  با  ساختمانی 
که شامل احداث مرکز فرهنگی فاطمه  بهره برداری می رسد 

شامل  استان  محروم  نقاط  در  ورزشی  سالن  و ۶  )س(  الزهرا 
سالن ورزشی »چوخون«، »گونمردی«، »هنگوئیه«، »توریان«، 

»کنخ« و »دیوان« است.
معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی هرمزگان همچنین 
حوزه  احداث  درحال  های  طرح  کیلومتر   ۲۴۹ به  اشاره  با 
کرد: این طرح ها در قالب ۱۰ طرح  راهسازی در استان اظهار 
کیلومتر، ۹ طرح راه اصلی به طول ۷۴  بزرگراهی به طول ۱۰۸ 
تقاطع   ۲ و  کیلومتر   ۵۵ طول  به  فرعی  راه  طرح   ۲ کیلومتر، 
غیرهمسطح در محور پرترافیک شهید نامجو و شهید رجایی با 
اعتبار افزون بر ۲۰ هزار میلیارد ریال با پیشرفت فیزیکی مناسب 
که با تکمیل آن ها شاخص راه های استان بهبود خواهد  بوده 

یافت.
کمالی ادامه داد: عملیات اجرایی ۲۴ طرح ساختمان دولتی 
 ۱۱ شامل  مترمربع   ۶۳۴ و  هزار   ۴۸ مساحت  به  عمومی  و 
فرهنگی،  مجتمع  چهار  اداری،  مجتمع  پنج  ورزشی،  سالن 
مجتمع  یک  و  درمانی  مجموعه  یک  عمومی،  کتابخانه   ۲

مرحله  در  ریال  میلیارد  یکهزار  حدود  اعتباری  با  مسکونی 
که در ماه های آینده  تکمیل و پیشرفت فیزیکی مناسب است 

آماده بهره برداری خواهد شد.
کیلومتر راه شریانی و  هرمزگان با داشتن حدود سه هزار و ۲۰۰ 

کشور را دارا است و این استان یکی از مهم  اصلی رتبه هشتم 
کیلومتر نوار  که با ۹۰۰  ترین و راهبردی ترین مناطق ایران است 
گردشگران، محل استقرار صنایع  ساحلی و ۱۴ جزیره، مقصد 

کاالهای اساسی است. بزرگ و ترانزیت 

معاون راه و شهرسازی استان خبرداد:

افزایش ۴۴ کیلومتری راه های هــــرمزگان 
در دهه فجر امسال

         اختصاصی
کل راهداری و حمل و  رئیس اداره ایمنی راه و حریم اداره 
اجرای  و  تهیه  پیگیری  از  هرمزگان  استان  ای  جاده  نقل 
استان  پرحادثه  نقاط  در  متر   2850 طول  به  گاردریل 

هرمزگان خبر داد.
گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  به 
ای استان هرمزگان سید علی محبی خاطر نشان نمود : اجرای 
راستای  برونشهری در  روشنایی در محورهای  سیستم های 
ارتقاء ایمنی تردد ضروری بوده لذا با توجه به محدودیتهای 
اعتباری، اولویت این اداره کل بر اجرای سیستمهای روشنایی 
کاهش تصادفات  تاثیر مهمی در  که  نقاط پرحادثه است  در 
در  حریم  و  راه  ایمنی  اداره  اقدامات  دیگر  :»از  افزود  دارد.وی 

کیلومتر ،  کشی راههابه طول ۸۲  گذشته، اجرای خط  آذر ماه 
تهیه و نصب تابلو اخطاری،انتظامی،مسیرنما و.... ۵۶۵ عدد، 
گاردریل،موانع صلب،دماغه ها،نصب ناحیه  ایمن سازی سر 
چشمک  چراغ  مرمت  و  تعمیر  نقطه،   ۳۲ در  ها  پل  انتقالی 
و  نیو جرسی و جداول  کنار  کسازی  پا و  تعداد ۲۱ دستگاه  به 

که به طور مستمر انجام شده است.  حاشیه راه ها 
است  ملی  بزرگ  سرمایه  راه ها  :»حریم  گفت  پایان  در  محبی 
ایمنی  تهدیدکننده  عوامل  از  آن ها  در  سازه  هرگونه  ایجاد  و 
کاربران جاده خواهد بود ازاین رو برای صیانت از راه ها و  برای 
گشت های راهداری به طور  از تجاوز به حریم آن ها  جلوگیری 
مرتب در جاده ها حضور فعال دارند و با متخلفان با قاطعیت 

برخورد می کنند«.

کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان خبر داد: اداره 

تهیه و اجرای گاردریل در نقاط حادثه خیز 
جاده های استان 

گستر محملیان درتاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ به شماره ثبت ۲۲۷۳ به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۸۶۴۲۰۲ ثبت و امضا  تاسیس شرکت تعاونی میگو 
گهی میگردد. موضوع فعالیت :پرورش میگو به موجب مجوز از  که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آ گردیده  ذیل دفاترتکمیل 
گهی به ثبت رسید.  کل اداره  شیالت شهرستان سیریک برابر با شماره مجوز ۱۹۰۹۷ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸در استان مربوطه این آ اداره 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان هرمزگان، شهرستان سیریک، بخش بمانی، روستای شهیدمردان، 
کدپستی ۷۹۴۶۱۸۱۱۶۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از  ک ۰، طبقه همکف  شهیدمردان، خیابان اصلی، خیابان فرعی، پال
خ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ نزد بانک توسعه  گواهی بانکی شماره ۵۰۷ مور مبلغ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدی مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی 
گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران آقای سعید فوالدی به  کد ۳۶۰۳ پرداخت  تعاون شعبه میناب با 
کری به شماره ملی ۳۴۱۰۶۴۸۸۳۶ به  شماره ملی ۳۴۱۰۲۶۱۳۲۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای آرمان ذا
سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت ۳ سال خانم فهیمه فوالدی به شماره ملی ۳۴۱۰۶۵۵۱۲۳ به سمت منشی هیئت مدیره 
به مدت ۳ سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای حسین فالحی نژاد به شماره ملی ۳۴۱۰۸۴۱۳۲۶ به سمت 
مدیرعامل به مدت ۳ سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت ۳ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای 
محمود حیدری به شماره ملی ۳۴۲۱۳۴۰۷۵۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۳ سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 

کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته ، بروات و اوراق بهادار باامضاء  به مدت ۳ سال دارندگان حق امضا : 
یکی از اعضای هیات مدیره خانم فهیمه فوالدی فرزند علی )منشی هیات مدیره( و به اتفاق آقای حسین فالحی نژاد فرزند ابراهیم )مدیر 
عامل(، و اوراق عادی و نامه ها با امضاء حسین فالحی نژاد فرزند ابراهیم )مدیر عامل( همراه با مهر تعاونی معتبر خواهد بود. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد حیدری به شماره ملی ۳۴۱۰۲۰۷۷۷۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت ۱ سال 
خ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸  کری به شماره ملی ۳۴۲۱۳۳۷۲۵۱ به سمت بازرس اصلی به مدت ۱ سال بموجب مجوز شماره ۱۹۰۹۷ مور آقای علی ذا
گهی  ج آ کثیر االنتشار امید ساحل هرمزگان به عنوان روزنامه اصلی جهت در گردید. روزنامه  اداره  شیالت شهرستان سیریک تاسیس 
که مبلغ  که تعداد ۸ سهم آن با نام می باشد  گردید. مبلغ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۸ سهم ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریالی  های شرکت تعیین 
خ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ نزد بانک توسعه تعاون شعبه میناب پرداخت  گواهی بانکی شماره ۳۶۰۳/۵۰۷ مور ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی 
کار و رفاه اجتماعی شهرستان سیریک عطف به نامه شماره  گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد.رونوشت: اداره تعاون، 

خ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ جهت اطالع. ۱۴۵۸ /۹۹ مور
ک استان هرمزگان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میناب  اداره کل ثبت اسناد و امال

)1۴۴۴009( 

گهی تاسیس آ
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 با موشک هسته ای جدید ناسا شاید بشود 
تنها در ۴۵ روز به مریخ رسید!

علیرضا مجیدی

در  می کنیم،  زندگی  تازه  فضایی  کتشافات  ا عصری  در  ما 
حال حاضر آژانس های متعددی در حال برنامه ریزی برای 
هستند.  آینده  سال های  در  ماه  به  فضانوردان  فرستادن 
مریخ  به  خدمه  مأموریت های  با  آینده  دهه  در  امر  این 
است  ممکن  و  شد  خواهد  دنبال  چین  و  ناسا  توسط 

کشورهای دیگر به زودی به آنها ملحق شوند.
که فضانوردان را فراتر  این مأموریت ها و مأموریت های دیگری 
از مدار پایین زمین )LEO( و سیستم زمین-ماه می برند، به 
فناوری های جدیدی نیاز دارند، از سیستم پشتیبانی از حیات 
و محافظت در برابر تشعشع تا تولید انرژی.تا از انرژی صحبت 
هسته ای  الکتریکی  و  حرارتی  هسته ای  پیشرانه  می کنیم، 

)NTP/NEP( به عنوان یکی از رقبای اصلی مطرح می شود!
صرف  دهه ها  شوروی  جماهیر  اتحاد  فضایی  برنامه  و  ناسا 
مسابقه  طول  در  ای  هسته  محرکه  نیروی  مورد  در  تحقیق 
کردند.چند سال پیش، ناسا برنامه هسته ای خود را با  فضایی 
 NEP و NTP  هدف توسعه نیروی محرکه هسته ای دو قسمتی
کند،  که می تواند جابجایی به مریخ را در ۱۰۰ روز امکان پذیر   –
کرد . به عنوان بخشی از برنامه مفاهیم پیشرفته  دوباره فعال 
مفهومی  برنامه  ناسا   ،۲۰۲۳ سال  در   )NIAC( ناسا  نوآورانه 
کالس جدید  کرد. این  هسته ای را برای توسعه فاز I انتخاب 
روتور موجی«  روتور  از »چرخه  پیشرانه هسته ای دووجهی  از 
را به تنها ۴۵  استفاده می کند و می تواند زمان عبور به مریخ 

کاهش دهد. روز 
گوس -سرپرست منطقه برنامه  البته پیشنهاد پروفسور رایان 
هایپرسونیک در دانشگاه فلوریدا- تنها یکی از ۱۴ موردی است 

که امسال توسط NAIC برای توسعه فاز I انتخاب شده است 
گرفته است. پیشنهادهای  کمک هزینه ۱۲۵۰۰ دالری  و یک 
تولید،  تکنیک های  و  ابزار  نوآورانه،  حسگرهای  شامل  دیگر 
سیستم های قدرت و موارد دیگر بود.برای پیشرانه هسته ای 
که  کتور هسته ای است  را )NTP(، چرخه شامل یک  حرارتی 
گاز  به  را  آن  و  می کند  گرم  را   )LH۲( مایع  هیدروژن  پیشرانه 
از طریق  که سپس  تبدیل می کند  )پالسما(  یونیزه  هیدروژن 

نازل ها برای ایجاد نیروی رانش استفاده می وند.
این سیستم  آزمایش  برای ساخت یک  تالش های متعددی 
محرکه انجام شده است، از جمله Project Rover که یک تالش 
کمیسیون انرژی  مشترک بین نیروی هوایی ایاالت متحده و 

اتمی )AEC( و در سال ۱۹۵۵ راه اندازی شد.
گرفت  عهده  بر   USAF از  را  مسئولیت  ناسا   ،۱۹۵۹ سال  در 
کاربرد  برای  هسته ای  موتور  ساخت  به  منجر  نهایت  در  و 
کتور هسته جامد شد  خودروهای موشکی )NERVA( و یک را
که با موفقیت آزمایش شد.با بسته شدن دوره آپولو در سال 

کاهش یافت و منجر به لغو  ۱۹۷۳، بودجه این برنامه به شدت 
گونه آزمایش پرواز شد. آن قبل از انجام هر 

بین  را   )  ۰۴۱۰-RD  ( خود   NTP مفهوم  شوروی  سو،  آن  از 
یک  برنامه  لغو  از  قبل  و  داد  توسعه   ۱۹۸۰ و   ۱۹۶۵ سال های 

آزمایش زمینی انجام داد.
یک  به   ،)NEP( هسته ای-الکتریکی  پیشرانه  دیگر،  سوی  از 
کتور هسته ای متکی است تا الکتریسیته را برای پیشرانه اثر  را
هال )موتور یونی( فراهم کند، که یک میدان الکترومغناطیسی 
کرده و  گاز بی اثر )مانند زنون( را یونیزه  که یک  تولید می کند 
پرومتئوس  پروژه  فناوری،  این  توسعه  می ده.برای  شتاب 

گرفته شده. )۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵( توسط ناسا در نظر 
هر دو سیستم مزایای قابل توجهی نسبت به نیروی محرکه 
 ،)Isp( امتیاز ضربه خاص  از جمله  شیمیایی معمولی دارند، 

راندمان سوخت و چگالی انرژی تقریبا نامحدود.
با اینکه NEP برای ارائه بیش از ۱۰۰۰۰ ثانیه ISP متمایز هستند، 
که می توانند رانش را برای نزدیک به سه ساعت  به این معنی 

کنند، سطح رانش در مقایسه با موشک های معمولی  حفظ 
 NTP NERVA بسیار پایین است.با اینکه طرح های NTP و
فراتر  و  مریخ  به  انسانی  مأموریت های  برای  ترجیحی  روش 
که  از آن هستند، این روش همچنین دارای مشکالتی است 
کافی برای مأموریت های delta-v باال  کسر جرم اولیه و نهایی 
که  که پیشنهادهایی  فراهم می کند.به همین دلیل است  را 
شامل هر دو روش رانش )bimodal( می شوند، مورد عالقه قرار 

گرفته، زیرا مزایای هر دو را با هم ترکیب می کنند.
کلی ماموریت را به  جابجایی ۴۵ روزه )شش و نیم هفته( زمان 
کاهش می دهد. این امر خطرات عمده  جای سالها به ماهها 
گرفتن در معرض  مرتبط با مأموریت های مریخ، از جمله قرار 
نگرانی های  و  ریزگرانش  در  شده  صرف  زمان  تشعشعات، 

کاهش می دهد. مربوط به سالمتی را به میزان قابل توجهی 

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.....................................................................................................................................................................................................

به مدت ۲۰ سال، رمز پرتاب سالح های هسته ای در آمریکا این بود: هشت صفر!
ما در تمام طول عمر، به صورت پنهان، در ترس رخ دادن یک جنگ هسته ای 
بین نیروهای هسته ای عمده ای دنیا بوده ایم، اما در زمان جنگ سرد، در زمان 

اوج تقابل بین آمریکا و شوروی این خطر آنی به نظر می رسید.
کنون، در فیلم ها،  که از دهه ۱۹۴۰ تا  گر وارد این مدخل ویکی پدیا شوید، می بینید  ا
اما  باشد،  شده  پیشبینی  سوم  جهانی  جنگ  زیادی،  تخیلی  رمان های  و  گیم ها 
کوبریک و با  که در سال ۱۹۶۴ توسط استنلی  شاید مشهورترین این آثار، فیلمی بود 

بازی پیتر سلرز ساخته شد. اسم این فیلم دکتر استرجالو بود.
که چگونه جنون یک ژنرال نظامی آمریکا باعث شود    در این کمدی سیاه می بینیم 
که فرمان پرواز هواپیماهای B-۵۲ حاوی سالح های هسته ای و حمله به شوروی 

توسط او داده شود و چگونه دنیا به اتمام می رسد.
در  که  است  یادم  سال ها  آن  در  کودک  یک  عنوان  به 
احتمالی  جنگ  این  خطرات  زمان،  آن  محبوب  مجالت 
نوشته شده بود و مثال نوشته بود در صورت این درگیری، 
شوروی همه میدان های نفتی ایران و کشورهای پیرامون 
آنها محروم  از  را  تا غرب  کرد  نابود خواهد  را  خلیج فارس 
کند و از آن سو، یکی از اهداف آمریکا هم آذربایجان شوروی 
در  غیرمستقیم،  خطرات  بر  عالوه  بنابراین  بود،  خواهد 
این  از  بی بهره  نوعی  به  ایران هم  اول حمله  همان موج 

جنگ نمی ماند!
که در زمان جنگ سرد بین شوروی و آمریکا، جهان  هنوز هم کسی نمی تواند بگوید 
چند بار تا نبرد تمام عیار هسته ای پیش رفته است، ما از بعضی از این موارد مطلع 
که به خاطر خرابی یک  کوبا یا سال ۱۹۸۳  هستیم، مثال در زمان بحران موشکی 
قطعه ساده چند دالری در سیستم هشدار هسته ای روسیه، این سیستم هشدار 
یک   – پتروف  یوگرافوویچ  استانیسالو  شجاعت  واسطه  به  تنها  و  بود  داده  کاذب 

سرهنگ دوم نیروهای موشکی استراتژیک- جنگ هسته ای شروع نشد. )+(

کندی–  اف  –جان  آمریکا  وقت  رئیس جمهور   ،۱۹۶۲ سال  در 
کرد، بر اساس آن  فرمان امنیت ملی Memorandum ۱۶۰ را امضا 
همه سالح های هسته ای آمریکا می بایست به ضامن تسلیحی 
سالح  هیچ  دیگر  عبارت  به  می شدند،  مجهز   PAL نام  به 
شخص  یک  اینکه  مگر  شود  شلیک  نمی توانست  هسته ای 

کردن رمز درست، اقدام می کرد. صاحب صالحیت با وارد 
 در آن زمان تعداد قابل مالحظه ای از موشک های هسته ای 
کشورها پایداری  کشورها مستقر شده بودند، رهبری بعضی از این  آمریکا در سایر 
که آنها تحت شرایطی بتوانند سرخود از  الزم را نداشت و این نگرانی وجود داشت 

تسلیحات استفاده کنند.
که  اما این تمام مشکل نبود، فرماندهان ارتش آمریکا هم می توانستند هر زمان 
کنند،  کنند، و جنگ جهانی سوم را شروع  کنند، مستقال سالح ها را شلیک  اراده 

کردن این مشکالت و نگرانی ها آمده بود. سیستم PAL برای برطرف 
که او در مورد ژنرال »تومانس پاور«  در خاطرات ژنرال »هوریس ام وید« می خوانیم 

که تحت  که او از ناپایداری او ممکن است سبب شود  نگران بوده است و نوشته بود 
شرایطی، فرمان شلیک سالح ها را بدهد.
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حتما تا حاال اسم جزیره هرمز را شنیده اید؛ جزیره ای زیبا 
بی نظیر  و  زیبا  دیدنی  نقاط  ایران  کشورمان.  جنوب  در 
در  رنگارنگ  جزیره ی  این  میان،  این  در  و  دارد  زیادی 

ردیف بهترین ها قرار می گیرد.
با  را  شما  تا  داریم  قصد  مطلب  این  در  ما  دلیل،  همین  به 
آشنا  هرمز  جزیره  دیدنی  جاهای  و  گردشگری  های  جاذبه 
آرام  بی همتایی،  سرخ  گوهر  چه  که  شوید  متوجه  تا  کنیم 
مطلب  پس  است؛  نشسته  فارس  خلیج  حلقه  بر  باوقار  و 

خواندن این مطلب را از دست ندهید! 
که در جزیره هرمز یافت می شوند در  کانی هایی  به عبارتی، 

کجای دنیا وجود ندارند. هیچ 
برخوردار است.  باالیی  تنوع  از  این جزیره  در  تفریحات هم 
که انواع تفریحات  مثال، از ساحل این جزیره نگوییم برایتان 
هرگز  پس  است؛  کرده  چندان  دو  را  آن  دیدن  لذت  آبی، 
حوصله تان سر نمی رود! ضمن این که در سفر به جزیره هرمز 
که شامل  کنید  می توانید از غذاهای بومی منطقه امتحان 
دوست دار  گر  ا درنتیجه،  شود.  می  هم  دریایی  غذاهای 
و  انواع  داشتن  با  هرمز  جزیره  هستید؛  لذیذ  ک های  خورا

اقسام غذاهای بومی دل شما را می برد.

  قلعه پرتغالی های هرمز
آب و هوای معتدل این جزیره طی فصول پاییز و زمستان، 
که از سوز خشک  کسانی  مثال زدنی است و بخصوص برای 
گریزان اند، جزیره هرمز از آن میزبانان  پاییز و سرمای زمستان 
بر  عالوه  شماست.  پذیرای  باز  آغوش  با  که  است  مهربانی 
همه ی این ها، با سفر به هرمز به مردمان بومی این منطقه 
گردشگری این منطقه  کمک به سزایی می کنید؛ زیرا اقتصاد 

تاثیر زیادی بر زندگی این مردمان دارد.

 جزیره هرمز کجاست؟
بین المللی  و  مشهور  تنگه ی  و  جزیره  این  هم نامی  متوجه 
هرمز شده اید؟! تنگه ی استراتژیک و مهم خلیج فارس، در 
به همین  و  گرفته  قرار  و بی نظیر  زیبا  این جزیره ی  نزدیکی 
دلیل نام جزیره و نام تنگه یکی است. مساحت جزیره هرمز 
شکل  بیضی  و  نمکی  گنبد  نوعی  و  است  مربع  کیلومتر   ۴۲
نیز  بندرعباس  به  کوچک  جزیره   این  می آید.  به حساب 

کیلومتر با آن فاصله دارد. نزدیک است و تنها ۸ 
گنبد نمکی است؛ این  کردیم، هرمز یک  که اشاره  همانطور 
نوع از پدیده های زمین شناسی، معموال مخازن نفتی را در 
خود جای می دهند و انواع و اقسام فلزات مانند آهن را در 
که هرمز برای عرضه  خود دارند، اما این تنها چیزی نیست 

دارد!

 لطفا جزیره هرمز را نخورید!
بخش های  فرهنگی،  و  زیست محیطی  جاذبه های  بر  عالوه 
هرمزگان  استان  جزایر  از  که  جزیره  این  ک  خا از  زیادی 
اما  نکنید  باور  قابل خوردن است! شاید  به حساب می آید، 
ک این جزیره به مسافران  برخی از افراد اقدام به فروش خا
از  را  گردشگران  تا  می کوشند  طبیعت دوستان  و  می کنند 
ک این جزیره  که خا کنند؛ چرا  ک این جزیره منع  خوردن خا
این منطقه به حساب می آید و  از منابع مهم طبیعی  یکی 
قاچاق  صادرات  یا  سوغات  به عنوان  بردن  همراه  خوردن، 
کوسیستم و محیط زیست این منطقه آسیب جدی  آن، به ا

وارد می کند.

 جاهای دیدنی جزیره هرمز
زمستان است.  و  پاییز  به هرمز،  برای سفر  بهترین فصل ها 
که سوزهای سرد و جان سوز مهمان سراسر  درست در زمانی 
هوایی  و  آب  داشتن  با  هرمز  جزیره  شده اند،  زمین  ایران 
از  باز  آغوش  با  که  است  مهربانی  و  مناسب  میزبان  معتدل 

به  می کند  دعوت  همگان 
دیدنش بیایند.

گر اهل خرید  که ا پیش از هر چیز خوب است بدانید 
آمده اید،  هیجان  به  قشم  بازارهای  دیدن  از  و  هستید  هم 
کز خرید این جزیره هم لذت می برید،  گذار در مرا گشت و  از 
گشتن در بافت  البته حتما الزم نیست اهل خرید باشید تا از 

بازارهای جنوبی لذت ببرید!
منطقه  این  طبیعی  های  جاذبه  به  نگاهی  اول  بیایید  اما 

بیاندازیم:

 دره های معروف جزیره هرمز
در این جزیره ی زیبا و منحصر به فرد دره های زیبا و عجیبی را 

کمتر نظیر آن ها وجود دارد. که در جهان  پیدا می کنید 
دره مجسمه ها یا دره تندیس های هرمز

که نفس را در سینه  یکی از دیگر جاهای دیدنی جزیره هرمز 
حبس می کند، دره تندیس های این جزیره است!

که  را خواهید دید  این جا سنگواره های عظیم و قدیمی  در 
کدام از آن ها را به یک چشم می بیند. تخیلتان هر 

بعضی  و  هستند  تنومند  اژدهایی  همانند  آن ها  از  بعضی 
پس  در  خرامان  خرامان  که  زیبا  طاووسی  همچون  دیگر 

چشمانتان پدیدار می شود.
گر از ما بپرسید، جذاب ترین قسمت این جاذبه درست  اما ا
گرفته است. در انتهای این دره، پرتگاهی  در انتهای آن قرار 
که چشم انداز رویایی از  به ارتفاع ۴۰ متری از دریا وجود دارد 

تنگه هرمز را پدیدار می کند.
دره سکوت و الهه فیروزه ای!

البته  است.  سکوت  دره  هرمز،  جزیره  دره های  دیگر  از  یکی 
که نام های دیگری نیز از این دره وجود دارند و بعضی ها آن 
را به دره انرژی نیز می شناسند؛ زیرا طبق آخرین تحقیقات 
ذرات  دارای  نمک  بلورهای  تشکیل دهنده  ذرات  علمی، 
در  می تابد  سنگ ها  این  به  خورشید  وقتی  و  هستند  باردار 

آن ها انرژی خالصی تولید می شود.
چنین یونیزاسیون طبیعی، شارژ الکتریکی به وجود می آورد 
آرامش،  احساس  به  منجر  انسان  بدن  مجاورت  در  که 
کلیوی و  قدرتمندی سیستم دفاعی بدن، قلب، غدد فوق 

تیروئید می شود.
بلورهای  خاطر  به  که  دارد  قرار  رودخانه ای  دره،  این  کف 
آواز  و  رقص  به  آن  در  نارنجی  و  طالیی  رنگ های  نمک، 
گنبد قدیمی نیز در این  درمی آیند. جدای از این جاذبه، یک 
که به الهه فیروزه ای معروف است و هر  منطقه یافت می شود 

کم است. آن چه از زیبایی های این الهه بگوییم 
ک! کمان و نقاشی طبیعت روی خا دره رنگین 

کافی است به این دره زیبا که در جنوب غربی جزیره هرمز واقع 

شده نزدیک شوید تا از 
دیدن رنگ هایی مانند نارنجی، 
قرمز، زرد، سفید، قهوه ای، طالیی و حتی سبز 
کردند، حیرت  کنار همدیگر این دره را رنگ آمیزی  که الیه الیه 
گویی از آسمان به زمین افتاده و  کنید. این رنگین کمان زیبا 

چشم هر بیننده ای را خیره می کند!
ک جزیره هرمز  دلیل به وجود آمدن چنین رنگ هایی در خا
جزیره  این  در  که  است  متنوعی  کانی شناسی  ترکیبات  هم 

وجود دارد؛ 
با سوغاتی ها و صنایع  از معیشت مردم هرمز  بخش زیادی 
جزیره  این  سوغاتی های  می شود.  تامین  آن  زیبای  دستی 
دستی  صنایع  و  کی  خورا سوغاتی های  دسته  دو  به  زیبا 

تقسیم می شوند.
از  محلی  ادویه های  و  ُتُمشی  نان  ویژه  به  محلی  نان های 
کی این منطقه هستند. زیورآالت دست  سوغاتی های خورا
پارچه  های  سنتی،  لباس های  سنگ ها،  و  صدف  از  ساز 
سوزن دوزی شده و… نیز از جمله صنایع دستی منطقه هرمز 
که توسط زنان و مردان بومی و هنرمند جزیره هرمز  هستند 

ساخته می شوند.
گونه  ک جزیره هرمز سوغاتی نیست!  با خریدن هر  توجه: خا
به  استفاده شده است،  این جزیره  ک  که در آن خا کاالیی 

کوسیستم هرمز آسیب می زنید. بخش زیادی از ا

 اقامت در جزیره هرمز
که  یکی از نکته های مهم درمورد این جزیره زیبا این است 
چندان  هرمز  جزیره  در  اقامتگاه  بودن،  کوچک  دلیل  به 
زیاد نیست؛ در جزیره هرمز، از هتل های چند ستاره خبری 
نیست! اما نسبت به چندین سال پیش امکانات خوبی در 
این جزیره فراهم شده است. مکانی که برای اقامت در جزیره 
هرمز انتخاب می کنید، از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا 

بخشی از سفر وابسته به محل اقامت است.
خود  روی  پیش  انتخاب  چند  هرمز  جزیره  در  اقامت  برای 
قشم  جزیره  یا  بندعباس  به  اقامت  برای  می توانید  دارید. 
گردی،  بوم  اقامتگاه های  مهمان  را  شبی  چند  یا  بروید 
کمپینگ در سواحل جزیره  و  خانه های محلی، هاستل ها 

باشید. 

 بهترین زمان برای سفر به جزیره هرمز
گرم و مرطوب مهمان  که هوای  جزیره هرمز سرزمینی است 
به همین خاطر حتی در دل سردترین  آن است  همیشگی 
اواسط  تا  تیر  است.  معتدل  هوایش  و  آب  نیز  سال  فصل 
که در جزیره وجود دارد و در  گرم ترین زمانی است  مهرماه، 
دی و بهمن سردترین روزهای سال مهمان جزیره می شوند 

بهترین  می کنند.  معتدل  زیادی  حد  تا  را  آن  هوای  و  آب  و 
زمان سفر به هرمز از اوایل زمستان تا اوایل بهار است.

خنکی  به  رو  هرمز  جزیره  هوای  و  آب  می رسد،  که  پاییز 
فرا  خود  به  را  گردشگران  آبان ماه  اواسط  از  و  می رود 

می خواند.
که سوگلی فصول جزیره هرمز است! زمستان هم 

که با سفر به  آب و هوا به حدی معتدل و بهاری می شود 
این جزیره دلتان نمی خواهد به دیار خود بازگردید.

کپشت ها  که حتی مهاجرت پرندگان و ال الزم به ذکر است 
گر به این جزیره سفر  نیز در این فصل اتفاق می افتد. پس ا
کردید، حواستان به این مسافران مهربان باشد مبادا خدایی 

نکرده ناخواسته اذیتشان کنید.

 تفریحات جزیره هرمز
جزیره هرمز تفریحات فراوانی دارد. از شکم گردی و سر زدن به 
گرفته تا ورزش های هیجان انگیز آبی.  جاهای دیدنی هرمز 
گوشه ای از این تفریحات را برای شما ذکر  در ادامه این مقاله 

کردیم.
غواصی در دل آب های خلیج فارس

سطح  دو  در  که  دارد  وجود  غواصی  مدرسه  هرمز  جزیره  در 
کالس های متنوع غواصی برگزار می کنند  مبتدی و پیشرفته، 
دیدن  به  غواصی  تورهای  رزرو  با  بتوانند  عالقه مندان  تا 

زیبایی های دنیای زیر آب بروند.
دوچرخه سواری

کرایه  در حوالی قلعه پرتغالی های جزیره هرمز، می توانید با 
دوچرخه، دور تا دور جزیره را بگردید و از دیدن جاذبه های 

کنید. آن لذت ببرید و هم ورزشی 
قایق سواری

قایق سواری نیز یکی از تفریحات دلپذیر جزیره هرمز است. در 
که در اسکله وجود  این جزیره با توافق با یکی از قایق هایی 
دارد می توانید کل جزیره را بگردید و نگاهی به سواحل جزیره 

هرمز بیاندازید.

 نقش حنای جنوبی
زمان  مدت  تا  می تواند  که  یادگاری هایی  زیباترین  از  یکی 
توسط  که  است  حنایی  نقش  باشد،  شما  مهمان  زیادی 
زنان هنرمند این جزیره و به صورت بداهه بر تن شما نقش 
می بندد.گر خوب به این نقوش پر پیچ و خم برسید و تا ۲ الی 
۳ هفته بر روی پوست شما می مانند و پس از بازگشت از سفر 

کننده خاطرات خوب سفر هستند.  تداعی 

که باید درباره جزیره هرمز بدانید  جالب ترین نکاتی 
ک سرخش در دنیا معروف  •جزیره هرمز به دلیل داشتن خا

گردشگران زیادی را به خود جذب می کند است و هر سال 
که  گفته می شود  باستان شناسان،  به مستندات  •با توجه 
که  گنبد ۶۰۰ میلیون ساله ای است  جزیره هرمز در واقع نوعی 
۵۰ هزار سال پیش از دل آب های خلیج همیشه فارس خود 

کرده است را نمایان 
از  یکی  هرمز،  تنگه  با  مجاورت  خاطر  به  هرمز  •جزیره 
موقعیت های حساس و مهم خلیج فارس برای ما ایرانیان 

است
صدف  یک  شبیه  ببینید،  نقشه  از  گر  ا را  زیبا  هرمز  •جزیره 

کوچک و زیباست.
ک بعضی از نقاط جزیره خوردنی است! مردم بومی هرمز  •خا
کوه های جزیره، ادویه ای درست  ک برخی از  با استفاده از خا
می کنند که با نام ِگَلک شناخته می شود و به غذاهای دریایی 

عطر و طعم فوق العاده ای می دهد
کی ایران هم مشهور است •این جزیره به تنها جزیره خورا

•متاسفانه چشمه آب شیرینی در این جزیره وجود ندارد و 
آب آشامیدنی تصفیه شده از بندرعباس به این جزیره آورده 

می شود

مز  
رمزجزیـــره هـــر
جزیـــره هـــ

راهنمای سفر به جزیره  
 زنده و قابل خوردن 

در جنوب ایران

  الهه صدر
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       اختصاصی
»خبر خوبی برای اهالی شهر بندرعباس دارم؛ اینکه شهرداری به 
خانه های مسکونی بناشده در اراضی تصرفی به قیمت دو سال 
قبل سند صادر می کند«. همین مطلب بیان شده از سوی یکی 
از اعضای شورای شهر بندرعباس در  22 دی ماه سال جاری در 
گیرد، یک  کافی بود تا موجی از شایعات شکل  محله دو هزار،  
کنش هایی را برانگیزاند، نهایتا این خبر  کالغ چهل کالغ  شود و وا
که در قانون جدید هرکسی زمینی  این گونه دست به دست شود 
بگیرد.  را  سندش  تومان   میلیون   ۵۰ با  می تواند  کرده  تصرف 
این موضوع باعث می شود طی چند روز نخست، بیش از ۳۰۰ 
نفر  متصرف از بندرعباس یا استان های همسایه به تصور مالک 
اراضی ملی در شهر  شدن زمین ها، شبانه  به سمت  هکتارها 
هجوم بیاوردند. آنها پس از تعیین مرزبندی  با خط کشی به وسیله 
گچ و سنگ، چادر زدن  و اتراق در آنجا، از زمین های خالی در 
کوچه ملت ۳۱ دو هزار، شهرک پیامبر اعظم تا نرسیده به  انتهای 
راه آهن و شش صد دستگاه و شهر یاسین دست درازی  و اقدام به 
کارگران فصلی  ساخت نمایند. حتی متصرفان در این محالت،  
را  از جنوب یکی از استان های مجاور استخدام و در زمین مستقر 
می کنند. این ماجرا ادامه پیدا می کند تا اینکه  دستگاه قضایی و 
انتظامی و ارگان های ذی ربط مانند راه و شهرسازی و شهرداری 
منطقه چهار بندرعباس وارد ماجرا شدند ، این پرونده جنجالی 
کامل تمامی اراضی تصرف شده در شهرک پیامبر  آزادسازی  با 
اعظم بندرعباس و مناطق اطراف آن )مساحتی بالغ بر ۳۹2 هزار 
و 7۴۱ متر مربع و تعداد ۱۹۶۴ قطعه زمین (، قلع و قمع و تخریب 
تعداد 2۵ بنای غیرمجاز به مساحت ۴ هزار و72۰مترمربع نیز در 
اراضی محدوده شهرک پیامبر اعظم بندرعباس و دستگیری ۱۸ 

نفر از زمین خوار ها همچنین در دستور بررسی است .

 ماجرای مصوبه چه بود
حدود سه هفته  قبل در یکی از جلسات شورای شهر بندرعباس، 
در  سند  فاقد  منازل  مالکیت  اسناد  صدور  مصوبه  تمدید  به 
از  ) قبل  گذشته  اراضی زمین های تصرفی مربوط به سال های 
که  مالکیت آن زمین ها با شهرداری  سال ۹۴( دربافت فرسوده 
که شهروندان بر اساس این مصوبه برای  است رأی داده شد، 
امسال   پایان  تا  نازل  باقیمت  خود  خانه های  کردن  سنددار 
کنند.در همین رابطه نیز چند نفر از اعضای شورا به طور  اقدام 
مرتب این موضوع را  در فضای مجازی  نشر می دادند؛ تا اینکه 
گه« به  پنج شنبه 22 دی ماه  سال جاری مراسم پیاده روی »را
از  همت شهرداری بندرعباس در محله دو هزار اجرا شد. یکی 
گرفت و در ابتدای   اعضای شورا برای سخنرانی پشت تریبون قرار 
اشاره  بدون   و  است  خوبی  خبر  حامل  که  گفت  سخنانش 
شهر  اهالی  برای  خوبی  »خبر  گفت:  شورا  مصوبه  جزییات   به 
بندرعباس دارم؛ اینکه شهرداری به خانه های مسکونی بناشده 

در اراضی تصرفی  به قیمت دو سال قبل   سند صادر می کند«.
مطلب،  این  از  حاضران  قضاوت های  و  برداشت  به  توجه  با 
موضوع  به صورت غیررسمی و سینه به سینه میان افراد و اقشار 
جامعه  ردوبدل و همه گیر شد  به طوری که افراد با تصور  اینکه، 
زمینی را  تصرف و با دیوارکشی برای  ساخت حتی یک اتاقک،   با 
کنند وارد میدان  ۵۰ میلیون  تومان می توانند سند ملک را اخذ 
شدند. از روز جمعه  یعنی یک روز  بعد از اعالم موضوع  مصوبه، 
هزار   دو  ۳۱محله  ملت  کوچه  انتهای  از  زمین خواری  هجوم 
شروع شد  و با خط کشی و ساخت  حلبی آباد به سمت شهرک 
مأمورین  حضور  ترس  از   متصرفین  رفت.   پیش  اعظم  پیامبر 
شهرداری، شب را در همان محل به صبح می رسانند تا اینکه 

کنان مسکن مهر شهرک پیامبر اعظم با نگرانی از این شرایط و  سا
وضعیت به وجود آمده،  به مسئوالن مربوطه شهرداری مراجعه 

کار قراردادند.  و آن ها را در جریان 

 پیش روی تا پنجه علی 
 2۵ یکشنبه  شهرداری،  در  گاه  آ فرد  یک  گفته های  اساس  بر 
شهرداری،  تخلفات  مأموران  شامل  نفر   ۱۰۰ حدود  دی ماه 
نیروی انتظامی و... به همراه معاون دادستان با چند دستگاه 
لودر  در محل حضور یافتند. در این رابطه درگیری بین مأموران 
فقط  شهرداری  تخلفات  مأموران  گرفت،  شکل  متصرفان  و 
توانستند  تعدادی دیوارهای ساخته شده در اراضی  تصرفی را 
که چند نفر  از متصرفان  در ملت  کرد  کنند. وی عنوان  خراب 
که زمین های آن ها مربوط  ۳۱ با استشهاد محلی بیان داشتند 
که در نگاه اول  به قبل از سال ۹۴ بوده است این در حالی است 
می توان تشخیص داد این خانه چندروزه ساخته شده است. تا 
گذشته )2۹ دی ماه (این خبر تصرف  اینکه بعدازظهر پنج شنبه 
به نقل از یعقوب دبیری نژاد یکی از اعضای شورای  شهر به طور 
رسمی اعالم شد. این زمین خواری نیز در این مدت  تا نزدیک 
کشیده  راه آهن، پنجه علی و حتی تپه های شهرک پیامبر اعظم 

شده بود و تعدادی هم سمت پشته ایسین چادر زده بودند. 

 از اخطار و هشدار تا  دستگیری متصرفان 
از  دستگیری ۱۸ نفر در  دادستان عمومی و انقالب بندرعباس 
گفت: به محض اطالع  و   اراضی خبر داد  اخیر  پرونده تصرفات 
کردیم   از این موضوع هم خودم و هم معاونینم  از محل بازدید 
دیوارکشی  حتی  و  ساخته  ابنیه هایی  مختلف  اراضی  در  که 
کل راه و شهرسازی  شده است.  بالفاصله یگان حفاظت اداره 
اعظم،  پیامبر  شهرک  شامل  تصرف  ناحیه  سه  در  شهرداری  و 
انتهای محله دو هزار که به شهرک پیامبر اعظم متصل می شود  و 
کردند و از ادامه تصرفات جلوگیری  حوالی ششصد دستگاه  ورود 
به عمل آمد. علیرضا احمدی منش با هشدار به زمین خواران 
درباره هرگونه تصرف غیرقانونی زمین های شهرک پیامبر اعظم 
اراضی تصرف شده  بالفاصله تخریب  بندرعباس اظهار داشت: 
پیامبر  شهرک  از  بازدید  در  برمی گردد،  اولیه  حالت  به  که  شد 
اعظم به افراد سودجو اخطار دادیم و در صورت تکرار و یا ادامه 
این موضوع با افراد خاطی برخورد قانونی می شود. وی عنوان 
دولت  جدید،  قانون  یک  طبق  شده اند  مدعی  افراد  این  کرد: 
گذار می کند.  زمین های تصرفی را باقیمت ارزان به متصرفان وا
اخیرًا تعدادی خانه به صورت غیرقانونی در شهرک پیامبر اعظم 
ساخته شده که تخریب این ساخت وسازهای غیرمجاز در دستور 
به  بندرعباس  انقالب  و  عمومی  دادستان  است.  قرارگرفته  کار 
گهی فروش اراضی تصرفی شهرک پیامبر اعظم در فضای  ج آ در
کنون در سایت های   گفت: سودجویان  هم ا کرد و  مجازی  اشاره 
ج  در گهی  آ اراضی  زمین های  فروش  برای  و...  شیپور  و  دیوار 
کردند، شهروندان  به هیچ وجه این زمین ها را  خریداری نکنند 
افزود:  منش  احمدی  نمی شود.  عایدشان  چیزی  ضرر  جز  که 

به  متعلق  یا  است   ملی  اراضی  یا  اعظم   پیامبر  شهرک  اراضی 
گفت: این عمل مجرمانه  که دارای مالک است.وی  تعاونی ها 
غیرازاینکه تصرف عدوانی است، فروش مال غیر هم محسوب 
می شود و مجازات دارد. احمدی منش  با هشدار به شهروندان 
کامل در  از آنان خواست به شایعات توجه نکنند و با هوشیاری 
استعالم  استان  در  ذی صالح  ارگان های  از  زمین  معامله  زمان 
گرفتار  بعدازآن  قانونی  تبعات  و  سودجو  افراد  دام  در  تا  نمایند 

نشوند.

 شهرک پیامبر اعظم جزء بافت جدید شهر است 
گفتگو با »صبح ساحل«،  مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان در 
شدیدًا   را  تصرف شده  تازه  اراضی  به  مالکیت  اسناد  گذاری  وا
گفت: این موضوع شایعه ای بیش نیست و افراد  کرد و  تکذیب 
متصرف به مراجع قضایی معرفی می شوند. عباس کمالی  بابیان 
اینکه شیوه نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت در اراضی تصرفی 
مربوط به عرصه هایی است که تا قبل از سال ۱۳۹۴ در بافت های 
تصرف شده  تازه  زمین های  شامل  و  احداث شده اند  فرسوده 
را  فردی  دولتی  و  ملی  اراضی  عدوانی  تصرف  گفت:  نمی شود 
صاحب خانه نمی کند بلکه عملی مجرمانه بوده و با سودجویان 
که  زمین خواری  گفت  به شدت برخورد خواهد شد. وی این را 
نمی شود.  ختم  مردم  شدن  خانه دار  به  که  است  بی راهه ای 
مسکن  تأمین  خصوص  در  سیزدهم  دولت  داد:  ادامه  کمالی 
بانکی، همچون ثبت نام وام  کنار تسهیالت  کم درآمد در  اقشار 
کرده  برنامه ریزی  را  مسکن  ملی  نهضت  طرح  مسکن  ساخت 
نهضت  ثمن  سامانه  به  ورود  با  می توانند  متقاضیان  و  است 
مسکن، به نشانی اینترنتی saman.mrud.ir نسبت به ثبت نام 
افراد  برخی  هجوم  بازتاب   در  مسئول   مقام  این  کنند.  اقدام 
جهت تصرف زمین های اطراف شهرک پیامبر اعظم)ص( اظهار 
کارآمد و بافت فرسوده مشخص و اعالم شده  داشت: ۳۳ محله نا
و شهرک پیامبر اعظم جزء بافت جدید و تفکیک شده شهر است 
و در محالت اعالم شده نیست بنابراین سندی برای آن شهرک 
استان  شهرسازی  و  راه  نمی شود.مدیرکل  صادر  متصرفین  و 
به رصد و پایش تمامی مناطق در محدوده عملیات این اداره 
کار راه  کرد و گفت: مقابله با زمین خواران همواره در دستور  اشاره 
و شهرسازی هرمزگان قرار دارد و با جدیت پیگیری خواهد شد، 
به صورت مستمر مشغول  کل  اداره  این  اراضی  گشت حفاظت 
بازدید از حوزه استحفاظی بوده و با هرگونه تصرف اراضی ملی 
به شدت برخورد می کند.وی در پایان اظهار داشت: شهروندان 
با  زمین خواری  و  تخلف  هرگونه  مشاهده  صورت  در  می توانند 
گویای ۴ رقمی ۱۶۵۶ تماس بگیرند و هرگونه دخل  سامانه تلفن 
و تصرف و یا تعرض و دخالت در اراضی ملی و دولتی را به یگان 

کنند  کل راه و شهرسازی هرمزگان اعالم  حفاظت اداره 

 مصاحبه  تعدادی از اعضای شورای شهر بندرعباس 
یکی از دالیل  هجوم متصرفان 

کید  تأ با  رابطه  این  در  نیز  هرمزگان  استاندار  عمرانی  معاون 

شهرک  زمین های  متصرفان  به  زمین  متر  یک  حتی  اینکه   بر 
و  پرونده  تشکیل  و  نمی شود  داده  بندرعباس  اعظم  پیامبر 
قرارگرفته  کار  دستور  در  افراد  این  با  قضایی  شدید  برخورد 
نفر  تا ۴۰۰  گهانی ۳۰۰  نا نمی رسد هجوم  نظر  به  گفت:  است 
منطقه  یک  به  هم جوار(  استان  )در  خاص  منطقه  یک  از 
اتفاقی  زمین ها،  این  تصرف  برای  بندرعباس  در  مشخص 
موردبررسی  مختلف  جنبه های  از  باید  موضوع  این  و  باشد 
از  گیرد. رضا مدرس  مصاحبه های اخیِر تعدادی  دقیق قرار 
کنان  اعضای شورای شهر بندرعباس برای دادن سند به سا
در بافت های فرسوده را یکی از دالیل مهم هجوم متصرفان 
کرد: آیین نامه تعیین  کید  کرد.وی  تأ به اراضی دولتی اعالم 
کنان  تکلیف اراضی دولتی بالاستفاده و صدور سند برای سا
در بافت های فرسوده تحت هیچ شرایطی شامل زمین های 

شهرک پیامبر اعظم )ص( بندرعباس نمی شود.

 سوءبرداشت از مصوبه شورا  
از  را  سوءبرداشت  این  حادثه  بندرعباس  عضو شورای شهر 
گفت:  مصوبه شهرداری در خصوص  مصوبه شورا  دانست و 
گذاری سند مالکیت صرفا برای زمین های متصرفی متعلق  وا
نقاط  به  مربوط  و  است  فرسوده  بافت های  در  شهرداری  به 
افزود: شورا مصوبه  نژاد  یعقوب دبیری  دیگر شهر نمی شود. 
که  بوده  گذشته  مصوبات  از   این  است  نداده  جدیدی 
پیامبر  شهرک  اراضی  و  جدید  تصرفات  و  است  تمدیدشده 
اعظم شامل این مصوبه نمی شود.وی بابیان اینکه ۴۳ درصد 
شهر بندرعباس  بافت های فرسوده است افزود: عمده دلیل 
که  چرا است  تصرفی  استان،زمین های  مرکز  پیشرفت  عدم 
زمانی شهرداری قصد بازگشایی معابر و خیابان کشی را دارد با  
که سند ندارد. دبیری نژاد ادامه  خانه های تصرفی برمی خورد 
کنین منزل تصرفی مشکل ساز می شود  داد: در اینجا هم به سا
برای شهرداری  بلند شود و هم  از شهر  از آن نقطه   باید   که 
کنین ملک و یا پول  که بر اساس  قانون و پس از توافق با سا
مناسب در اختیار آن فرد  بگذارد. وی به پرونده ۴۰ میلیاردی 
که موجب بسته شدند حساب های  کرد  شهرداری اشاره ای 
زیادی  پرونده های  کرد:  تصریح  نژاد  دبیری  شد.  ارگان  آن 
طرح  در  کنان  سا حق وحقوق  پرداخت  عدم  خصوص  در 
به  مربوط   که  تشکیل شده  فرسوده  بافت های  بازگشایی 
از  یکی  به   نمونه  به طور  است   سابق  شهردار  تصدی  زمان 
که  شهرداری  پرونده های ۴۰ میلیارد  تومانی اشاره می کنم 
به  کارکنان  حقوق  بستند  را  آن  حساب های  و  شد  محکوم 
تعویق افتاد،  ولی با تالش اعضای شورا و همکاری دستگاه 
قضایی  این مشکل حل شد. عضو شورای شهر بندرعباس 
این  کرد:مالکیت  کید  تأ اخیر  تصرفی  اراضی  خصوص  در 
مربوطه  مسئولین  کاش  و  است  شهرسازی  و  راه  با  اراضی 
اقدام مؤثرتری در خصوص اطالع رسانی و رد سریع تر شایعات 
می کردند تا شاهد وقوع چنین مشکالتی برای مردم نباشیم. 
بیش  شایعه ای  تصرف شده  تازه  اراضی  برای  سند  صدور 
گفت:  نیز  بندرعباس  شهرداری   ۴ منطقه  مدیر  نیست. 
شهرک  اطراف  زمین های  اخیر  روز  چند  غیرقانونی  تصرفات 
پیامبر اعظم بندرعباس از سوی عده ای سودجو بوده است 
و این زمین ها جز اراضی ملی است و هرگونه دخل و تصرف 
غیرقانونی در این زمین ها با هر عنوان جرم محسوب می شود.
گفته امید آرمات  درگذشته شهرداری با دستور دادستان  به 
نسبت به رفع تصرفات غیرقانونی اقدام نموده است مجددًا 
از سوی  کنی  و شایعه پرا به تصرف  افراد سودجو نسبت  این 
کرده اند.وی   گذاری زمین اقدام  ارگان های دولتی مبنی بر وا
کرد: شیوه نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت در اراضی  عنوان 
که تا قبل از سال ۱۳۹۴  تصرفی مربوط به عرصه هایی است 
در بافت های فرسوده احداث شده است و صدور سند برای 

اراضی تازه تصرف شده شایعه ای بیش نیست. 

برداشت از صحبت های ناقص عضو شورای شهر ، تصرف اراضی بندرعباس را در پی داشت
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