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          اختصاصی
در  هرمزگان  حمل ونقل  و  راهداری  جدید  مدیرکل 
مشکالت  بررسی  موضوع  با  امیدساحل  با  گفت وگوی 
استان  راهداری  و  حمل ونقل  بخش  در  چالش هایی  و 
راهداری و حمل ونقل  که در حوزه  را  اقداماتی  و  پرداخت 
در سال جاری در سطح شهرستان بندرعباس انجام شده 
شرفی«،  »عباس  کرد.  تشریح  مختلف،  محورهای  با 
ح های هوشمند سازی، استفاده از سامانه های  اجرای طر
الکترونیکی، توسعه آموزش های حوزه حمل ونقل و ارتقای 
فرهنگ ترافیکی را بخشی از برنامه های پیش رو سازمان 

خود معرفی کرد.

جاده ای  حمل ونقل  در  استان  مهم  جایگاه  به  توجه  با 
جغرافیایی  موقعیت  درباره  مختصری  توضیح  کشور، 

شهرستان و جایگاه آن در استان بفرمایید؟
یکی  به نوعی  و  هرمزگان  استان  مرکز  بندرعباس  شهرستان 
کشور  اقتصادی  پایتخت  و  کشور  تجاری  بنادر  بزرگ ترین  از 
است. مجتمع بندر شهید رجایی و بندر شهید باهنر به عنوان 
کاال محسوب  کشور در جهت جابجایی  نقطه اتکای اقتصاد 

می شود.
    

شهرستان  شریان های  و  راه ها  درباره  اطالعاتی  و  آمار   
و  راه  بخش  در  شهرستان  کل  اداره  که  انسانی  منابع  و 

حمل ونقل فعالیت دارند داشته باشید؟
کیلومتر آزادراه- بزرگ راه 270/69    شهرستان بندرعباس 34 
کیلومتر-  کیلومتر- راه فرعی 177/3  کیلومتر - راه اصلی 31/2 
کی روستایی 362/6  کیلومتر - خا آسفالت روستایی 1058/4 
کیلومتر و جمعًا 2/287/02  کیلومتر- شوسه روستایی 353 
کل پرسنل  کیلومتر حوزه راهی شهرستان بندرعباس است. 
کاری در بخش راهی و حمل ونقل  53 نفری به نسبت حوزه 

فعالیت دارند.
  

 در حوزه حمل ونقل چه آمار و اطالعاتی در بخش صنفی، 
اعم از تعداد رانندگان، ناوگان حمل بار و مسافر وجود دارد 

حجم جابه جایی ها در سال جاری چقدر بوده است؟
بارنامه   684975 کنون  تا سال  ابتدای  از  بارنامه  تعداد    
است.  شده  جابجا  بار  تن  میلیون   12/5 است.  صادرشده 
البته  مسافری  بخش  در   500 و  است  باری  ناوگان   56/4
راننده بومی  بار قابل تفکیک نیست ولی تقریبًا 55  رانندگان 

داریم.
  

که در حوزه راهداری و حمل ونقل در  گزارشی از اقداماتی   
سال جاری در سطح شهرستان انجام شده بفرمایید؟

  روکش آسفالت در محورهای مختلف- لکه گیری ها - ایجاد 
بازدید  شیب شیروانی و شانه سازی- الیروبی دهانه پل ها، 

دوره ای از ابنیه فنی راه ها، پیگیری جهت رفع آسیب دیدگی 
خط کشی  بود.  آسیب دیده  گذشته  سال  سیل  در  که  پل ها 
راه های اصلی و بزرگ راه ها، احداث راه های روستایی، اصالح 
کی، نصب تابلوها و  روشنایی در نقاط موردنیاز، ایجاد پد خا
کاال و  عالئم موردنیاز، بازدید مستمر شرکت های حمل ونقل 

مسافر.
  

و  حمل ونقل  بخش  در  چالش هایی  و  مشکالت  چه 
را  فرصت هایی  چه  دارد؟  وجود  شهرستان  راهداری 

می بینید که قابلیت ارتقا و توسعه دارد؟
به  نیاز بیشتر  اعتباری برمی گردد.  مشکالت معمواًل به حوزه 
هم سطح  غیر  تقاطع های  ایجاد  و  کیلومتر  از 34  آزادراه  ارتقا 
که مشکالت ترافیکی وجود دارد. بخصوص  در نقاط مختلف 
غرب بندرعباس و محور بندرعباس_سیرجان، وجود سوخت 
کاربران جاده ای را به  که در برخی از جاده های امنیت  برهایی 

خطر انداخته است. 
کاال  وتقل  حمل  بخش  در  مختلفی  و  متنوع  فرصت های 
دیگر  مسافر  پایانه  یک  ایجاد  ازجمله  دارد؛  وجود  مسافر  و 
همان طور که در باال اشاره شد، افزایش آزادراه ها و اخذ عوارض 
و  تعریض  می کند.  سازمان  درآمدهای  به  شایانی  کمک  که 
که در برخی از مسیرها نیاز شدید  بهسازی مسیرهای شریانی 

کندرو وجود دارد. به 
  

هوشمند سازی و استفاده از سامانه های الکترونیکی چقدر 
در بهره وری فعالیت ها نقش داشته است؟

  سیار مؤثر است هرچه سامانه های هوشمند در جهت چابک 
سازی حوزه راهی و حمل ونقل با توجه به شرایط کنونی جهان 
که پیشروی به سمت هوشمند سازی در همه زمینه ها است، 
قطعًا در بخش راه و حمل ونقل نیز تأثیر بسزایی دارد و باعث 
بهبود و ارتقاء عملکرد می گردد. همچنین اشاره شد که افزایش 
آزادراه ها و اخذ عوارض که کمک شایانی به درآمدهای سازمان 

می کند.
و روستایی  راه های فرعی  و     وضعیت شریان های اصلی 
در سطح شهرستان چگونه است؟ چند درصد از راه های 

شریانی واصلی در حوزه آن شهرستان قرار دارد؟
 622/76 مجموع  از  کیلومتر   31/2 اصلی  راه  خصوص  در    
در  و  دارد  قرار  هرمزگان  استان  حوزه  در  اصلی  راه  کیلومتر 
کمی است و نیاز به ارتقاء  که عدد  شهرستان بندرعباس است 
دارد. راه های فرعی وضعیت مناسبی دارند و راه های روستایی 
کیلومتر  کی زیادی مجموعًا چیزی حدود 750  نیز راه های خا
که نیازمند توجه بیشتر و ارتقاء آن ها به  کی وجود دارد  راه خا

راه آسفالته وجود دارد.
  

تعمیر  و  نگهداری  و  فنی  بناهای  و  آسفالت  رویه  وضعیت 
آن ها چگونه است؟

کنون با عملیات    رویه آسفالت در برخی از محورهای اصلی تا
روش های  یا  و  سرفیسینگ  میکرو  یا  سرد  آسفالت  مختلف 
فنی  ابنیه  است.  انجام شده  که  است  شده  سعی  موجود 
در  بود  آسیب دیده  گذشته  سال  سیل های  در  برخی   هم 
حال تعمیر است و در نگه داری آن نیز راهداران تالش خوبی 

دارند.
  

به صورت  اقداماتی  چه  سرما  فصل  نزدیکی  به  توجه  با 
معمول در رابطه با راهداری زمستانی انجام می شود؟

و  مقطعی  بارندگی های  هرمزگان  استان  در  معمواًل    
آن  از  نیز  بندرعباس  شهرستان  که  می افتد  اتفاق  سیل آسا 
و  تنقیه  راهداری  ماشین آالت  کردن  اورهال  نیست.   مستثنا 
آماده  درواسیون،  ایجاد  آبرو،  کانال های  و  پل ها  الیروبی 
محورهای  احتمالی  لکه گیری  جهت  سرد  آسفالت  نمودن 
ماشین آالت  استقرار  و  آسیب  نقاط  شناسایی  آسیب دیده، 
راهداری  تأمین سوخت و قطعات ماشین آالت  در آن نقاط، 
مؤثر  زمستان  اتفاقات فصل  در  که می تواند  اقدامات  و سایر 

باشد.
و  آموزش  حوزه  در  اقداماتی  چه  حمل ونقل  ایمنی  برای 
فرهنگ سازی انجام شده است و چه پیشنهادهایی برای 

ارتقای فرهنگ ترافیکی دارید؟
توجه  با  و  کل  اداره  ستادی  ادارات  همراهی  با  معمواًل     
مدارس  در  حضور  با  کرونا  بیماری  شرایط  شدن  برطرف   به 
گرفته  نظر  در  ترافیکی  آموزش های  پلیس راه  همراه   به 
کاله ایمنی با حضور در مساجد و محل های  می شود. توزیع 
کبین  را جهت  محلی  مقامات  حضور  با  تعیین شده  قبل  از 
با  که  کشاورزان  آموزش  جهت  را  طرحی  حتی  و  موتورسوار 
کتور وکمپاین در روستا جهت رسیدن به محل  وسایلی مثل ترا
کشاورزی خود طی می کنند، آن هم با همکاری پلیس راه میسر 

شده است.
نظر  در  ماشین آالت  این  تردد  قوانین  با  آشنایی  همچنین 
تردد  آموزش  جهت  را  طرحی  پیشنهاد  است.  گرفته شده 
میلگردهای  و  مصالح  جابجایی  مثاًل  صنایع  در  که  افرادی 

ساختمانی با صنایع داریم.
  

 هماهنگی و همراهی سایر ارگان ها و نهادهای شهرستان 
درزمینٔه فعالیت ها و انجام فعالیت های مشترک با اداره کل 

شهرستان را چطور ارزیابی می کنید؟
ازجمله  رسان  خدمت  نهادهای  با  خوبی  هماهنگی    
کمیتی  حا نهادهای  حتی  و  پلیس راه  اورژانس،  هالل احمر، 
داریم و معمواًل سعی می شود تا مانورهای مشترکی نیز جهت 

خدمت رسانی بهتر انجام دهیم.
    

ظرفیت های  چه  شما  فعالیت  حوزه  شهرستان  حوزه  در   
بالقوه و بالفعلی ازنظر اطالع رسانی و رسانه ها وجود دارد و 

سطح تعامل شما با این رسانه ها چگونه است؟
از  مصاحبه ای  نیز  اخیراً  و  داریم  سازنده ای  تعامل  بسیار    
کثیراالنتشار منتشرشده است  از جراید  اداره دریکی  مسئول 
ناشر  جراید،  با  مؤثر  و  سازنده  ارتباط  با  می کنیم  سعی  و 
و  راهداران  فعالیت  شدن  دیده  نوعی  و  مؤثر  فعالیت های 

رانندگان بخش حمل ونقل باشیم.
    

متقاباًل  و  اجرایی  دستگاه های  با  شما  تعامل  سطح   
میزان تعامل آن ها با اداره شما چگونه است و تا چه حد 
فرمانداری، بخشداری یا دهداری برای بهبود وضعیت راه ها 

حمل ونقل جاده ای با شما همکاری دارند؟
مخصوص  ارگانها  سایر  با  اداره  بین  سازنده ای  تعامل    
با  به نوعی  داریم.  دهیاری ها  و  بخشداری ها  و  فرمانداری 
همکاری فرمانداری شهرستان و نهادهای زیر مجموع بانکی 
کلیه ماشین آالت راه سازی جمع آوری شده است  از اطالعات 

کمک راه ها بیایند.  که در موقع نیاز به 
همکارانی که در روستاها مشغول به کارند همواره موردحمایت 
ابتکار فرمانداری  با  کمک دهیاران قرار می گیرند و به تازگی  و 
بندرعباس مقرر است که یک دستگاه لودر به صورت تمام وقت 

در اختیار راهداری شهرستان باشد.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل هرمزگان:

راهبــــری نوین با آموزش کشــــاورزان

        اختصاصی
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان آخرین وضعیت رویه راه های  مدیر 

شریانی استان هرمزگان را تشریح کرد.
کیلومتر طول  گزارش امیدساحل، »عباس شرفی«، با بیان اینکه دو هزار و 544  به 
گفت: بیش از 68 درصد از راه های شریانی  کل راه های شریانی استان هرمزگان است، 
کیلومتر را  که حدود 500  دارای رویه ی خوب، 11 درصد دارای رویه مناسب و 20 درصد 

شامل می شود در وضعیت ضعیف بوده و به روکش یا تعمیر اساسی نیاز دارند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان افزود: طبق برآوردهای انجام شده 
رفع خرابی رویه راه های شریانی بالغ بر یک هزار و 22 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

شرفی با اشاره به اینکه اعتبار ابالغی سال جاری برای این مهم بیش از 142 میلیارد 
که  کرد: در حال حاضر 880 میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است  تومان است، اضافه 
کند. کل سعی دارد از طریق منابع درآمدی دیگر خالهای موجود را برطرف  این اداره 

گسترده ای  بخش  کرد:  اظهار  استان  فرعی  راه های  رویه ی  وضعیت  تشریح  در  وی 
از رویه ی محورهای فرعی در شرایط مطلوب و خوب قرار دارد. حدود 10 درصد این 

کیلومتر است به مرمت و بهسازی نیاز دارد. که شامل 300  مسیرها 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان تعمیرات رویه ی راه های  گفته مدیر  به 
فرعی به بیش از 456 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که 84 میلیارد تومان اعتبار ابالغی 

امسال است.
گرد-میناب، بندرعباس- گفت: بیشترین خرابی ها در محورهای بشا شرفی در پایان 
این  رویه  بهسازی  رو  همین  از  است،  پارسیان  بندرعباس-بندرلنگه-  و  حاجی آباد 

محورها در صورت تامین اعتبار در اولویت خواهد بود.

بیش از 60درصد رویه ی راه های شریانی استان در وضعیت خوب قرار دارد
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان: مدیر 

سامیه طهورنیان
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         اختصاصی

و  بیکاری  تورم،  کت،  فال شاخص  ترین،  باال کلکسیون  به 
»محمد  دکتر  شد.  اضافه  نیز  سوء تغذیه  هرمزگان،  در  فقر 
تقی حسینی طباطبایی«، دبیر علمی هجدهمین همایش 
اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان، با بیان اینکه 
نگران  کشور  محروم  استان های  در  تغذیه  سوء  وضعیت 
کننده است، اظهار کرد که براساس مطالعات در استان های 
و  کهگیلویه  و  ایالم  هرمزگان،  بلوچستان،  و  سیستان 
کم وزنی و الغری شیوع باالیی دارد  کوتاهی قد،  بویراحمد 
عوامل  تغذیه  سوء  شیوع  است.  تغذیه  سوء  از  ناشی  که 
نیست،  آن  مسبب  تنهایی  به  عامل  یک  و  دارد  مختلفی 
کتمان  را  تغذیه  سوء  بروز  در  فقر  نقش  نمی توان  طرفی  از 
»استان های  در  تغذیه  سوء  وضعیت  که  گزاره  این  کرد. 
کننده است؛ به خودی خود بر نقش  کشور نگران  محروم« 
انتشار  می گذارد.  صحه  مسئله ای  چنین  بروز  در  اقتصاد 
که  چنین واقعیت هایی از جامعه، حباب محرومیت زدایی 
مسئوالن  ساخته اند را از بین می برد. در ماه های اخیر دیده 
رفاهی  شاخص های  وضعیت  استانی  مسئوالن  که  شده 
و  می کنند  مقایسه  اسالمی  انقالب  از  پیش  با  را  هرمزگان 
که درست هم است و هیچ  از رشد قابل توجه آن می گویند 
است  این  موضوع  اما  شود  مهم  این  منکر  نمی تواند  کس 
کام  نا اصلی  شاخص های  بهبود  در  سال هاست  چرا  که 
هستیم؟ در قیاس با دوبی، قطر و امارات در چه جایگاهی 
مولفه های  بررسی  به  مطلب  این  ادامه  در  داریم؟  قرار 

تاثیرگذار در بروز سوءتغذیه می پردازیم.

اقتصاد و سوءتغذیه
سالمت  و  بهداشت  اجتماعی،  فرهنگی،  مختلف  عوامل 
عمومی در ایجاد سوء تغذیه نقش دارند؛ همچنین اطالعات 
بدست آمده نشان می دهد فقر نیز یکی از عوامل مهم ایجاد 

بیان  به  است.  آن  عواقب  از  یکی  حال  عین  در  و  سوء تغذیه 
دیگر سوءتغذیه پیامد وجود فقر در یک منطقه است. »مصرف 
به  کننده  کمک  و  پدیدآورنده  علل  از  یکی  کافی«،  نا غذای 
پیدایش این بیماری است. البته منظور از غذا، هر آن چیزی 
کلسیم  که بدن به آن احتیاج دارد؛ از ویتامین، پروتئین،  است 

تا ُید، روی و آهن. 
پدیده  با  که  است  مدیدی  سال های  هرمزگان  جغرافیای 
محرومیت آشنا است. در عین حال که اقداماتی در این سال ها 
نقاط  در  همچنان  اما  است  شده  انجام  شرایط  بهبود  برای 
نمایان  وضوح  به  فقر  مسئله  استان،  از  متعددی  و  مختلف 
عبادی زاده«،  محمد  والمسلمین  »حجت االسالم  است. 
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان شهریور ماه سال جاری 
که هرمزگان در حال حاضر رتبه اول فقر و بیکاری  کرد  اظهار 
کشور را دارا است. آمارهای منتشر شده درباره ی شاخص  در 
گران  از استان های  که هرمزگان یکی  گواه این است  تورم نیز 

سفره  روزانه  که  زنجیره ای  فقر،  و  تورم  بیکاری،  است.  کشور 
از  بسیاری  کوچکسازی  این  در  و  می کند  کوچک  را  مردم 
نیاز بدن حذف می شود. زندگی در هرمزگان شما  مواد مورد 
مستمر  شنیدن  می کند؛  رو  به  رو  زیادی  پارادوکس های  با  را 
واژه هایی چون پایتخت اقتصادی کشور، ثروتمندترین استان، 
مقوله  بیکاری!  تورم،  فقر،  روزانه  لمس  و  پاالیشگاه   قطب 
سوء  پیدایش  در  تاثیرگذار  و  مهم  موضوعات  از  یکی  اقتصاد 
کدام از دولت ها  که هیچ  تغذیه است؛ این مهم چالشی است  
کنون نتوانستند  علی رغم وعده ها و بازدیدهای }نمایشی{ تا

برای آن اقدام قابل قبولی انجام دهند.
   

درمان ریشه ای
نیز استانی  ُبعد اجتماعی و فرهنگی  از  هرمزگان بدون رتوش 
است که، هیچ کدام از شهرهایش شهربازی ندارد، عمده مردم 
که اغلب  یا تفریح خاصی ندارند یا در فست فودها و ساحلی 

تفریح  بندرعباس{،  در  خصوص  }به  است  فاضالب  به  آلوده 
و  فرسوده  بافت  در  مردم  درصد  می کنند. 50  گذرانی  وقت  و 
ناایمن سکونت دارند، مشکل آب، بهداشت، راه و آموزش نیز 
کثر نقاط همچنان وجود دارد؛ در واقع استان طی سال ها،  در ا
کننده به بروز سوء  کمک  که پدید آورنده  و  در تمامی عواملی 

تغذیه است، ضعف داشته.
و  سالم  آب  »کمبود  می بینیم،  آب  بحث  در  نمونه  عنوان  به 
سطح پایین« یکی از عوامل تاثیرگذار در پیدایش بیماری سوء 
همچنان  هرمزگان  روستاهای  از  بسیاری  که  و  است  تغدیه 
سالمت  ُبعد  از  می کنند.  نرم  پنجه  و  دست  مسئله  این  با 
و بهداشت نیز با توجه به اینکه استان تا چند سال پیش با 
کمتر به  کمبودهای اساسی در این بخش مواجه بوده است، 
موضوعاتی چون عادت های نادرست غذایی افراد و روش های 
در  مهمی  موضوعات  که  زنان  و  کودکان  تغذیهی  نادرست 
گاهی بخشی  بحث سوء تغذیه هستند، پرداخته شده است. آ
ارزش  به  توجه  و  زنان  و  کودکان  تغذیه  اهمیِت  زمینه ی  در 
آن  به  بیشتر  باید  که  است  مواردی  از  مصرفی  مواد  غذایی 
کم کاری،  نتیجه  است.  نیفتاده  اتفاق  این  اما  شود  پرداخته 
بی توجهی و ضعف در بخش های مختلف سبب ایجاد چنین 
ظرفیت هایش  فهرست  که  استانی  است؛  شده  وضعیتی 
شهروندان  نیازهای  بنیادی ترین  بهبود  در  ندارد  تمامی 
ناامیدی  پمپاژ  نوشته  این  مقصود  البته  است.  مانده  کام  نا
که پشت میز نشسته اند  کسانی است  نیست. هدف تلنگر به 
گرهی از سفره مردم باز  و آمارهای بزرگ و قشنگ می دهند اما 
کردن آنچه زیر پوست  نمی کنند. بدیهی است انکار یا پنهان 
شهر اتفاق میفتد آن را حل نمی کند و باید راه چاره ای برایش 
کرد. ارتقای شاخص های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی  پیدا 
از بین بردن پدیده هایی چون  و بهداشت در استان تنها راه 
»سوء تغذیه« است. این موضوع نیازمند درمان ریشه ای است 
و با ُمسکن هایی چون یارانه و بسته های غذایی حمایتی حل 
نخواهد شد. نیاز است دولت، عالوه بر سیاست های حمایتی 
این  در  هم  را  اشتغال  وضعیت  برخوردار  کمتر  مناطق  برای 

مناطق سامان دهد. 

کودکان هرمزگانی کم وزنی و الغری ناشی از سوء تغذیه در  کوتاه قدی،  شیوع 

هـــرمزگاندرحبــابمحــــرومیتزدایی
فاطمه محمودآبادی

       اختصاصی
همواره  بندرعباس  غرب  صنایع  آالیندگی 
بوده  مردم  نارضایتی  عامل  و  بحث  مورد 
غرب  صنایع  بر  مازوت  سوخت  ابر  است. 
شهروندان  از  یکی  و  است  افکنده  سایه 
این  به  نسبت  دیگر  بار  پیامی  ارسال  با  نیز 
کرده و می گوید: »مردم  موضوع اظهار نگرانی 
سوخت  براثر  آلودگی  شدت  از  خ  خونسر در 

مازوت نمی توانند نفس بکشند«.
پیش از این نیز مخاطبان روزنامه صبح ساحل 
هوا  آالینده های  انتشار  از  تصاویری  ارسال  با 
این  نسبت  بندرعباس،  توانیر  نیروگاه  توسط 

کرده بودند. موضوع اظهار نگرانی 
بحث  مورد  همواره  بندرعباس  غرب  صنایع 
بوده است و شهروندان از آلودگی ها و ترافیکی 
اما  گالیه مندند؛  و  نگران  کرده اند،  ایجاد  که 
صورت  بخش  این  در  اساسی  اقدام  کنون  تا

نگرفته است.
حفاظت  مدیرکل   ،1400 سال  خردادماه  در 
گفته بود: تعداد  محیط زیست استان هرمزگان 
گذشته دو برابر  صنایع آالینده نسبت به سال 

گذشته 1۲ مورد و امسال  که سال  شده است 
از  که  بندرعباس  برق  نیروگاه  و  بوده  مورد   ۲۶
آالینده به  کنون جز صنایع  تا گذشته  10 سال 
کنون نیز در لیست صنایع  شمار می رود، هم ا

آالینده قرار دارد.
سوخت  از  استفاده  با  دررابطه  همچنین 
سابق  مدیرعامل  سلیمی،  حسین  مازوت، 
گذشته،  سال  آبان ماه  در  بندرعباس  نیروگاه 

محدودیت های  به  توجه  با  که  بود  گفته 
جهت  اخیر  سال های  در  آمده  به وجود 
گاز طبیعی به نیروگاه ها و جایگزین  تخصیص 
آثار نامطلوب و مخرب  کردن سوخت مازوت، 
آن بر تجهیزات مکانیکی و بویلر ها مورد تحلیل 
گفته وی، احتراق سوخت  گرفته است.به  قرار 
آالینده های  تولید  بر  عالوه  نیروگاه  در  مازوت 
گازی و پیامد های زیست محیطی بر تجهیزات 
تحمیل  باعث  و  کرده  وارد  آسیب  نیز  نیروگاه 

هزینه اضافی می گردد.
زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  آن،  از  پس 
صنایعی  کرد:  اعالم   1400 دی ماه  در  هرمزگان 
چون فالت قاره سیری، قشم و الوان و نیروگاه 
که سال هاست  توانیر از جمله صنایعی هستند 
ما  هستند.  ما  آالینده  صنایع  لیست  از  جزئی 
ک( نیروگاه را به  گاز )سوخت پا توانستیم میزان 
4 میلیون مترمکعب برسانیم و این میزان باید 

به ۶ میلیون مترمکعب برسد.

الیندگی صنایع بندرعباس؛ گالیه خونسرخی ها از آ

زنــدگیزیرسایهیدودمــازوت
معصومه نعمتی 

با توجه به محدودیت های به وجود 
آمده در سال های اخیر جهت 

وگاه ها و  تخصیص گاز طبیعی به نیر
جایگزین کردن سوخت مازوت، آثار 

نامطلوب و مخرب آن بر تجهیزات 
مکانیکی و بویلر ها مورد تحلیل قرار 

گرفته است
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        اختصاصی
کرونا اقتصاد دنیا با مشکالت بسیار  بعد از پایان پاندمی 
آمریکا  دولت  گسترده  پول پاشی های  و  شد  روبه  زیادی 
باعث ایجاد یک تورم غیرقابل باور شد؛ به طوری که تورم 
کرد  گذشته تجربه  ترین ارقام خود را در طول دهه های  باال
کاهش آن همچنان  کنون پس از یک سال تالش برای  و ا
به نظر  و  برنگشته است  کرونا  از  به وضعیت قبل  اقتصاد 
می رسد در سال 2023 نیز فعالیت های اقتصادی جهانی 
کند شده و وارد یک دوره رکود شوند.  بیشتر از حد انتظار 
تنظیم  به  زیادی  تا حد  آینده  اقتصادی سال  انداز  چشم 
در  جنگ  روند  مالی،  و  پولی  سیاست های  موفقیت آمیز 
بستگی  چین  در  اقتصادی  رشد  انداز  چشم  و  اوکراین 
ک  امال بخش  بحران  شدن  وخیم تر  که  طوری  به  دارد. 
جهانی  اقتصادی  رشد  تضعیف  باعث  می تواند  چین 
اقتصادی  ریسک های  متاسفانه  شود.  آینده  سال  در 
با این حال سیاست های پولی  پا برجا هستند  همچنان 
کاهش تورم شود اما این قضیه  درست می تواند منجر به 
آمریکا  دالر  ارزش  افزایش   2022 سال  همچنان  می تواند 
ارزش  را به دنبال داشته باشد. جالب است بدانید افت 
مشکالت  تشدید  باعث  دالر  برابر  در  کشورها  ملی  پول 
مربوط به تامین مالی جهانی می شود و این اتفاق مسبب 
کریپتو  مثل  نوظهور  بازارهای  در  بدهی  مشکالت  ایجاد 
براساس  اقتصادهای در حال توسعه است.  کارنسی ها و 
تحلیل صندوق بین المللی پول، پیش بینی می شود رشد 
به 3/2 درصد در سال  از 6 درصد در سال 2021  جهانی 

کاهش یابد. 2022 و 2/7 درصد در سال 2023 
    

 وضعیت تورم و رشد اقتصادی در سال 2023
تورم جهانی از 4.7 درصد در سال 2021 به 8.8 درصد در سال 
2022 خواهد رسید اما انتظار می رود در سال 2023 به 6.5 
صندوق  یابد.  کاهش  درصد   4.1 به   2024 سال  تا  و  درصد 
سال  در  جهانی  رشد  که  می کند  پیش بینی  پول  بین المللی 

کاهش یابد و برای بسیاری از مردم سال  2023 به 2.7 درصد 
2023 یک سال توام با رکود خواهد بود. اقتصاددان معتقدند 
کند، هزینه  غیرقابل باوری  گر آمریکا نتواند با تورم مقابله  که ا

برای بقیه جهان خواهد داشت.
گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی  صندوق بین المللی پول در 
که برآورد تولید ناخالص داخلی آمریکا  کرده است  خود اعالم 
است.  کرده  تجربه   2001 سال  از  را  رشد  میزان  ضعیف ترین 
کشور برای سال جاری 3.2  برآورد تولید ناخالص داخلی این 
که در سال  که نسبت به 6 درصدی  درصد ثابت مانده است 
این  اساس  بر  است.  یافته  کاهش  بود  شده  مشاهده   2021
گزارش، بیش از یک سوم اقتصاد جهانی رشد منفی خواهد 
کندی رشد  داشت و اقتصاد آمریکا، اتحادیه اروپا و چین به 

اقتصادی مواجه خواهند بود.
  

 سالی بی ثبات در انتظار مردم دنیا
عمده  رویداد  سه  خود  گزارش  در  پول  بین المللی  صندوق 
حمله  می شوند؛  اقتصادی  رشد  مانع  حاضر  حال  در  که  را 

رشد  کاهش  و  زندگی  هزینه های  بحران  اوکراین،  جنگ 
از  عامل  سه  این  که  چرا کرده است.  عنوان  چین  اقتصادی 
کولوژیکی یک دوره »بی ثبات«  نظر اقتصادی، ژئوپلیتیکی و ا
در  جنگ  خصوصا  گزارش،  این  اساس  بر  می کنند.  ایجاد  را 
جهانی«  اقتصاد  قدرتمند  »بی ثباتی  به  همچنان  اوکراین 
ادامه می دهد و تأثیرات آن باعث ایجاد بحران انرژی در اروپا 
گاز طبیعی از سال  و ویرانی در خود اوکراین می شود. قیمت 
کمتر  کنون  2021 بیش از چهار برابر شده است، زیرا روسیه ا
از 20 درصد از سطح سال 2021 را صادر می کند. قیمت مواد 

غذایی نیز در نتیجه این درگیری افزایش یافته است.
      

  سهم سه برابری رشد اقتصادی چین در مقابل آمریکا  
در سال بعد 

و  چین  در  صفر  کووید  سیاست  اخیر،  سال های  در 
مشکل  با  را  کشور  این  اقتصاد  آن  از  ناشی  قرنطینه های 
بعد  سال  در  اقتصادی  مشکالت  این  است.  کرده  مواجه 
نقدشوندگی،  عدم  باعث  است  ممکن  و  هستند  برجا  پا  نیز 

کشور شوند  فروش بی نظم و آشفتگی بازارهای اقتصادی این 
این  است؛  دنیا  بزرگ  اقتصاد  دومین  چین  که  آنجایی  از  و 
مشکالت بر اقتصاد جهانی نیز تاثیر سوء بگذارد. مشکل اصلی 
ک و مستغالت موتور  امال آن است.  بازار ملک  چین سقوط 
رشد سنتی این کشور است و یک پنجم تولید ناخالص داخلی 
چین را تشکیل می دهد. تولید ناخالص داخلی چین در سال 
که از 8.1 درصد در  جاری تنها 3.2 درصد افزایش داشته است 
که چین در سال  کمتر است. انتظار می رود  سال 2021 بسیار 

کند. 2023 رشد 4.4 درصدی را تجربه 
کل رشد جهانی   برآوردهای رشد اقتصادی چین 30 درصد از 
آینده به خود اختصاص خواهد داد. طبق برآورد  را در سال 
صندوق بین المللی پول، اقتصاد جهان در سال 2023تنها 
کرد. سهم چین در رشد جهانی سال  2.7 درصد رشد خواهد 
آمریکا  حال  این  با  بود.  خواهد  آمریکا  برابر  سه  از  بیش  بعد 
اما صندوق  باقی می ماند  اقتصاد جهان  بزرگترین  همچنان 
که رشد آن تنها یک درصد باشد  بین المللی پول انتظار دارد 
که اقتصاد اروپا با نصف این میزان یعنی نیم درصد  در حالی 

کرد.  رشد خواهد 

سمت و سوی اقتصاد دنیا در سال 2023
مریم دهقان

      

        اختصاصی
از  رفت  برون  راه  دارد  باور  ایران  اتاق  رئیس 
وضعیت فعلی، دسترسی به فناوری های بروز 

است.
محدودیت های  کرد  اعالم  ایران  اتاق  رئیس 
کسب وکار را در  از 400هزار  اینترنت، بیش  اخیر 
معرض نابودی قرار داده است. به باور شافعی، 
معیشت 9 میلیون نفر از جمعیت کشور با تداوم 

گرفته است. شرایط فعلی، در معرض خطر قرار 
در  ایران  اتاق  رئیس  شافعی«،  »غالمحسین 
بیست و پنجمین جلسه هیئت نمایندگان این 
فضای  محدودیت های  اقتصادی  آثار  به  نهاد 

گفت: کشور پرداخت و  ارتباطی در 
کسب وکار  صاحبان  که  مشکالتی  از  »یکی 
دو  این  در  کوچک  کسب وکارهای  به ویژه 
مشکل  بوده اند،  دست به گریبان  آن  با  ماه 
اجزای  از  یکی  به عنوان  اینترنت  محدودیت 
امروز  کسب وکار  فضای  انکارناپذیر  و  مهم 
از  کی  حا مرکزی  بانک  رسمی  آمارهای  است. 

ملی  ناخالص  تولید  درصد   3.3 که  است  آن 
فناوری  حوزه  اقتصاد  به  مستقیم  به صورت 
بر این  گره خورده است.  ارتباطات  اطالعات و 
اساس، محدودسازی اینترنت در چند ماه اخیر 
ضمن آنکه زیان جبران ناپذیری را بر بسیاری از 
کسب وکارهای فعال در بخش  شرکت ها به ویژه 
کاهش سهم فناوری  کرده، به  خدمات تحمیل 
شده  منجر  ملی  ناخالص  تولید  در  اطالعات 

است.«
برآوردهای سازمان نظام صنفی  به  اشاره  با  او 
نفر  میلیون   9 معیشت  داشت  اظهار  رایانه ای 
شبکه های  از  محصوالتشان  عرضه  برای  که 
در  می کنند،  استفاده  بین المللی  اجتماعی 

معرض تهدید قرار دارد.
به اعتقاد شافعی، اهمیت توجه به ادامه حیات 
دوچندان  آنجا  از  اینترنتی  کسب وکارهای 
محصوالت  از  درصد   71 از  بیش  که  می شود 
کاالی  گرام،  اینستا صفحات  در  شده  مبادله 
که عمدتًا زنان و جوانان  تولید ایران بوده است 

صاحبان این کسب وکارها هستند.
نظام  سازمان  نظرسنجی  به  همچنین  وی 

گفت:  کرد و  صنفی رایانه ای در مهر 1401 اشاره 
»این نظرسنجی با مشارکت 104 شرکت صورت 
پاسخ دهندگان  درصد   25 حدود  که  گرفته 
فروششان  درصد   75 تا   50 کردند  عنوان 

کاهش یافته است.
 همچنین 33 درصد از مشارکت کنندگان میزان 
عنوان  درصد   100 تا   75 بین  را  فروش  کاهش 

در  احتمالی  خسارت  میزان  برآورد  کرده اند. 
توجه  جالب  هم  محدودیت ها  تداوم  صورت 
است. 25 درصد روزانه 50 میلیون تا 60 میلیون 
بین  کرده اند. 21 درصد  برآورد  تومان خسارت 
50 تا 100 میلیون تومان و 26 درصد باالی صد 
میلیون تومان تخمین زده اند. بیش از 400 هزار 
نابودی  معرض  در  شرایط  این  در  کسب وکار 

هستند. نوش داروی بعد از مرگ سهراب کارساز 
نیست.«

در  روزها  این  اینکه  بیان  با  ایران  اتاق  رئیس 
سؤال  آن ها  از  مسئوالن  متعدد،  جلسات 
کشور  اقتصادی  برای بهبود وضع  که  می کنند 
کرد پاسخشان در دو مورد  کرد، اعالم  چه باید 

اساسی خالصه می شود:
کشور  اقتصادی  مشکل  حل  اینکه  »اول 
نیازمند  مردم  اقتصادی  وضع  بهبود  و 
به  دسترسی  و  عظیم  سرمایه گذاری های 
فناوری های بروز است. دوم حضور افراد دارای 
اقتصادی  مهم  مناصب  در  حرفه ای  اهمیت 
ما  اقتصاد  کنون  تا آنچه  است.  چاره ساز  کشور 
بوده  روبه رو  آن  با  گذشته  دهه های  طول  در 
خالی از موارد فوق الذکر و حرکت در مسیری پر از 
که ما را به نقطه بحرانی در اقتصاد  اشتباه بوده 

کشور هدایت می کند.«
فیلتر  از  ماه  دو  به  نزدیک  است  گفتنی 
وجود  با  اما  می گذرد،  واتس اپ  و  گرام  اینستا
کارشناسان هنوز رفع  هشدارهای چندین باره 

فیلتر آن ها در هاله ای از ابهام قرار دارد.

صندوق بین المللی پول در گزارش چشم انداز 
اقتصاد جهانی خود اعالم کرده است 

که برآورد تولید ناخالص داخلی آمریکا 
ضعیف ترین میزان رشد را از سال ۲۰۰۱ تجربه 

کرده است. برآورد تولید ناخالص داخلی 
این کشور برای سال جاری 3.۲ درصد ثابت 

 مانده است که نسبت به 6 درصدی 
 که در سال ۲۰۲۱ مشاهده شده بود 

کاهش یافته است

اتاق بازرگانی ایران:

محدودیت های اینترنت معیشت 9 میلیون نفر را تهدید می کند
غزاله ماندگاری
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        اختصاصی
با انجام یک  دیدار باقی مانده  از لیگ دسته اول فوتبال 
باشگاه های هرمزگان نیم فصل نخست این مسابقات به 

پایان رسید.
تنها دیدار باقی مانده از هفته پایانی نیم فصل نخست لیگ 
دسته اول فوتبال باشگاه های هرمزگان بین تیم های ملوان 
این  فصل  نیم  تا  شد  برگزار  بازیاری  مقاومت  و  بندرعباس 

رقابت ها به پایان برسد. 
مغلوب  گل  دو  با  خانه  در  بندرعباس  ملوان  بازی  این  در 
بنیامین   ، بازیاری  مقاومت  برای  شد.  بازیاری  مقاومت 

کردند.  گلزنی  کری  محمدپور و مجید ذا
نخست  فصل  نیم  پایانی  و  پنجم  هفته  دیدارهای  سایر  در 
لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های هرمزگان تیم های هفده 
گزیز بندرلنگه، اتحاد معدونیه  شهریور قشم،  نیلی پوشان 
شکست  را  خود  حریفان  چاهو  منتخب  زاهد  و  آباد  حاجی 

دادند. 
هفده  تیم  میزبان  بندرکنگ  دریانوردان  ب  گروه  بازی   در 
عبدالستار  گل  دو  با  مهمان  تیم  که  بود  کوویی  شهریور 
صالحی و  محمدشریف صالحی میزبان خودش را شکست 

داد. 
گل  محمد محسنی و  علی همگانی   گزیر با دو  نیلی پوشان 
گروه الف ،  آراد مهر  برخ کوشه را شکست داد. در بازی های 
مهدی  شد.  چاهو  منتخب  زاهد  مغلوب  گل  دو  با  رودان 
ساالری زاده و  عبداهلل ساالری زاده برای زاهد منتخب چاهو 
گلزنی کردند.  اتحاد معدونیه حاجی آباد با دبل  امیر مجنونی 
گل میناب  دو بر یک  میناب جوان را برد. ایوب رنجبری تک 

جوان را به ثمر رساند.  
گوربند میناب در  بازی تیم های عالمین دمیلو و خویشاوند 

گل به پایان رسید. بستانو بدون 
باشگاه  اول فوتبال  پایان نیم فصل نخست لیگ دسته  در 
مقاومت  و  چاهو  منتخب  زاهد  اول  گروه  در  هرمزگان  های 
گل اول و دوم شدند.  بازیاری با ۱۳ امتیاز و به دلیل تفاضل 
دلیل  به  و  امتیاز   ۶ با  رودان  مهر  آراد  و  بندرعباس  ملوان 
اتحاد  ایستادند.  چهارم  و  سوم  های  مکان  در  گل  تفاضل 
معدونیه حاجی آباد و میناب جوان با سه امتیاز و به دلیل 

تفاضل پنجم و ششم شدند.
در گروه دوم هفده شهریور قشم با ۱۱ امتیاز به تنهایی در صدر 
گزیر و عالمین دمیلو  جدول رده بندی ایستاد. نیلی پوشان 
کسب  گل عناوین دوم و سوم را  با ۸ امتیاز و به دلیل تفاضل 

کوشه قشم با ۵ امتیاز در مکان چهارم ایستاد.  کردند. برخ 

چهار  با  میناب  گوربند  خویشاوند  و  بندرکنگ  دریانوردان 
قرار  ششم  و  پنجم  مکان   در  گل  تفاضل  دلیل  به  و  امتیاز 

گرفتند. 

لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های هرمزگان در دو گروه برگزار 
گروه اول تیم های ملوان بندرعباس، اتحاد  که در  می شود 
معدونیه ، میناب جوان ، آراد مهر رودان ، مقاومت بازیاری و 

کوشه قشم،  گروه ب  تیم های برخ  منتخب زاهد چاهو و در 
دمیلو،   عالمین  بندرکنگ،  دریانوردان  قشم،  شهریور   ۱۷
کنند.  گزیز و خویشاوند میناب با هم رقابت می  نیلی پوشان 

لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های هرمزگان

زاهـــد منتخب چاهو و هفـــده شهریور قشم 
قهرمان نیم فصل شدند

محمود رئیسی



Omidesahelpress@gmail.com170 سالمت6  شنبه 5 آذر 1401    سال ششم     شماره

         اختصاصی
کودکان ضمن تشریح علل و عوامل  فوق تخصص عفونی 
علل  جمله  از  متفاوتی  عوامل  گفت:  استفراغ  و  اسهال 
میکروبی ویروسی و در برخی مواقع مسمومیت ها سبب 

بروز اسهال می شود.
گفته امیدساحل، دکتر مریم محمدیان در تعریف اسهال،  به 
فردی  در  مثاًل  گویند  می  اسهال  را  مزاج  تغییر  کرد:  اظهار 
دفعات دفع مدفوع بیشتر از قبل شده باشد، طبق تعریف 
گر شخصی در طول روز و طی مدت دو هفته بیشتر  WHO ا
گویند ولی به  از سه بار اجابت مزاج داشته باشد را اسهال می 
که تعداد دفعات  گونه است  کلی تعریف اسهال این  صورت 

دفع بیشتر شده و قوام مدفوع شل تر شده باشد.
علل  از  یکی  کرد:  بیان  عفونی  های  بیماری  متخصص  این 
برخی  در  که  است  ویروسی  عفونت های  استفراغ  و  اسهال 
به  توجه  با  شود.  نیز  کودک  فوت  به  منجر  می تواند  مواقع 
شروع فصل سرما علت های عفونت های ویروسی در حال 
که عفونت های ویروسی از علل اسهال است  افزایش است 
گاها منجر به اسهال شدید می شود و می تواند منجر به  که 

کودک شود. فوت 
وی با اشاره به اینکه آیا آنفلوآنزا نیز باعث بروز اسهال می شود 
آنفلوآنزا،  مثل  ویروسی  های  عفونت  تمامی  گفت:  خیر؟  یا 
کنار سایر عالئم مثل عالئم تنفسی یا  کرونا و روتا ویروس، در 
گوارشی مثل اسهال یا استفراغ  آبریزش بینی می تواند عالئم 

داشته باشد
اسهال  درمان  در  نکته  مهمترین  کرد:  تصریح  محمدیان 
گفته  وقتی  است  غذایی  مواد  دسته  چهار  از  استفاده 
کودک مایعات زیاد داده شود متاسفانه برخی  که به  می شود 
حذف  را  غذایی  های  دسته  سایر  اشتباه  به  خانواده ها  از 
به  آنها  از  استفاده  با  همزمان  باید  که  صورتی  در  می کنند 
کودک مایعات فراوان داد پس استفاده از سیب و موز نیز به 

اندازه مناسب بالمانع است.
کودک مبتال به اسهال حتما باید از شیر مادر  کرد:  وی اظهار 
نباید  است  اسهال  به  مبتال  کودک  که  زمانی  کند  استفاده 
که خانواده ها می  کرد. اولین اقدام درمانی  شیردهی را قطع 
که در تمام  توانند در منزل انجام دهند استفاده از ors است 
داروخانه ها و بدون نسخه پزشک در دسترس است خانواده 
کودک به فرزند  ها می توانند روزانه ۱۰ سی سی بر اساس وزن 

خود ORSبدهند.
کننده های  از شیرین  کرد: استفاده  دکتر محمدیان عنوان 
که  مصنوعی نوشابه و آبمیوه های صنعتی ممنوع است چرا 
کننده آب بدن  باعث تشدید اسهال می شود مواد شیرین 

کودک را جذب و حجم اسهال را افزایش می دهد.
مناسب  زمان  به  اشاره  با  کودکان  عفونی  تخصص  فوق 
که  صورتی  در  کرد:  خاطرنشان  پزشک  به  مراجعه  برای 
کودک شدید شد و اسهال همراه با اسهال خونی بود  عالئم 
کودک دچار ضعف و بی حالی تب شدید و استفراغ  همچنین 
کم آبی  که بر اساس شدت  کرد  شد باید به پزشک مراجعه 
کودکان  درمان های الزم انجام شود مهمترین نکته اینکه به 

در زمان اسهال آنتی بیوتیک داده نشود آنتی بیوتیک یک 
داروی ضد اسهال نیست.

محمدیان با اشاره به اینکه مترونیدازول یک آنتی بیوتیک 
که بعضی از خانواده ها به صورت خودسرانه از آن در  است 
کنند این دارو نباید بدون تجویز  زمان اسهال استفاده می 
از  پیشگیری  راهکارهای  به  اشاره  با  شود،  مصرف  دکتر 
اسهال، افزود: شستشوی دست ها مصرف آب و غذای سالم 

مهمترین راه پیشگیری از اسهال است.
ها  اسهال  از  بعضی  اینکه  عنوان  با  متخصص  پزشک  این 
که در  کرد: در صورتی  وابسته به آنتی بیوتیک است، تصریح 

کودک شما دچار اسهال شد به  زمان مصرف آنتی بیوتیک 
که سایر درمانهای الزم همزمان انجام  کنید  پزشک مراجعه 

گردد.
شیر  و  ویتامین  مولتی  مصرف  چگونگی  خصوص  در  وی 
کرد: مصرف مولتی ویتامین در  خشک در زمان اسهال بیان 
زمان اسهال بالمانع است ولی مصرف شیر خشک به شرط 
کودک نباشد مجاز است  آنکه خود شیر خشک عامل اسهال 
که الزم باشد شیر خشک  در بسیاری از مواقع ممکن است 

کودک تغییر کند.

آنفلوانزا در ماه های آتی تشدید می یابد
از  پیشگیری  گروه  مدیر  زاده،  خیاط  سیمین  دکتر  پیشتر 
گفت وگو  در  تبریز  پزشکی  علوم  دانشگاه  گیر  وا بیماری های 
واقع  در  روزها  این  خوردگی  سرما  این که  بیان  با  ایسنا،  با 
افزایش  با  امسال  آنفلوآنزا است، می گوید: در مهرماه  همان 
قابل توجه تعداد موارد مثبت بستری و سرپایی آنفلوآنزا در 
که  استان به خصوص در میان دانش آموزان رو به رو بودیم 
کید بر  این موارد در ماه های آتی نیز تشدید می یابد.وی با تا
این که افراد مشکوک به آنفلوانزا باید در خانه تحت مراقبت 
کید می کند: حضور دانش آموزان بیمار و مبتال  قرار بگیرند، تا
گسترش بیماری و تهدید  به آنفلوانزا در مدارس تنها منجر به 
دانش  درمان  شدن  طوالنی  و  آموزان  دانش  سایر  سالمتی 
از  استفاده  میزان  این که  بیان  با  می شود.وی  بیمار  آموز 
ماسک در استان حتی به ۱۵ درصد هم نمی رسد، می افزاید: 
سربسته  امکان  در  حداقل  مردم  که  می کنیم  کید  ا توصیه 
تفاوت  خصوص  در  زاده  کنند.خیاط  استفاده  ماسک  از 

بیماری آنفلوانزا با سایر بیماری های ویروسی، اظهار می کند: 
از یک خانواده  کرونا و سرما خوردگی  آنفلوانزا،  بیماری های 
ویروسی بوده و شباهت بسیاری به هم دارند و از شایع ترین 
عالئم آنفلوانزا نیز می توان به شکم درد، اسهال، درد عضالنی، 

کرد. تب، سرفه، اشک ریزش و ... اشاره 

گهانی بروز می کنند عالئم آنفلوانزا نا
کرونا  کید بر این که فرق چندانی میان عالئم آنفلوانزا و  وی با تا
گفت: شاید مقدار تب در افراد مبتال به آنفلوانزا  وجود ندارد، 
گهانی  کرونا باشد و البته ابتال به آنفلوانزا به صورت نا بیشتر از 
که فرد احساس سالمتی دارد به یکباره  باشد. مثال در زمانی 

کند. دچار درد عضالنی شده و حال عمومی اش تغییر 
کسن آنفلوانزا برای افراد دارای بیماری  وی هم چنین تزریق وا
که  افرادی  و آسم،  کودکان دارای دیابت  از جمله  زمینه ای 
داروهای ضعف سیستم ایمنی مصرف می کنند، افراد باالی 
کرونا خانه  ۶۵ سال، مادران باردار و ... را جزو ضروریات در 

نشینی این افراد عنوان می کند.

همه افراد می توانند جهت جلوگیری از ابتال به آنفلوانزا، 
کسن دریافت کنند وا

در  نیز  عفونی  بیماری های  متخصص  آذری،  سعیده  دکتر 
کسن  که می توانند وا افرادی  ایسنا، در خصوص  با  گفت وگو 
کسن  که وا گذشته  کنند، می گوید: برخالف  آنفلوانزا دریافت 
در  می شد،  توصیه  خاص  شرایط  با  افراد  برای  آنفلوانزا 
سال های اخیر همه افراد می توانند جهت جلوگیری از ابتال به 

کنند. کسن را دریافت  آنفلوانزا این وا

فوق تخصص عفونی کودکان:

اسهال و استفراغ دومین علت فوت کودکان است
آنا رام

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود زرین پودر هرمز درتاریخ ۱4۰۱/۰8/۱2 به شماره ثبت 22۵۶۵ به شناسه ملی 
گهی میگردد.  که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آ گردیده  ۱4۰۱۱۶28۵۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
ک دام، طیور و آبزیان درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای  موضوع فعالیت :تولید پودر ماهی قابل مصرف برای خورا
گردید.  کشاورزی تاسیس  خ ۱4۰۱/۰۵/۱۵ وزارت جهاد  الزم از مراجع ذیربط بموجب مجوز شماره ۱۵۰۰۵97828 مور
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان هرمزگان، شهرستان بندرعباس، بخش قلعه قاضی، 
کدپستی 7944۱۱7743  ک ۰، طبقه همکف  شهر قلعه قاضی، ولی عصر، بلوار علی ابن ابیطالب، خیابان اصلی، پال
آقای  شرکا  از  یک  هر  الشرکه  سهم  میزان  نقدی  ریال   ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت  سرمایه 
علیرضا اسماعیلی به شماره ملی ۱7۵۶۱2۵۵4۶ دارنده 3333۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای فرامرز دبیری به شماره 
ملی 339۱4۶2248 دارنده 3333۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای فرشید دولتی به شماره ملی 339۱88732۱ دارنده 

3334۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای علیرضا اسماعیلی به شماره ملی ۱7۵۶۱2۵۵4۶ به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای فرامرز دبیری به شماره ملی 339۱4۶2248 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای فرشید دولتی به شماره ملی 339۱88732۱ به 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت  سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : 
کلیه نامه های عادی و اداری با امضا مدیر عامل  از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین 
و ریس هیئت مدیره و یا نائب ریئس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق 
گهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت  ج آ اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار امید ساحل هرمزگان جهت در
ک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت  کل ثبت اسناد و امال مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره 

ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس )۱4۱3872(

گهی تاسیس آ

 مهمترین نکته در درمان اسهال 
استفاده از چهار دسته مواد غذایی است 

وقتی گفته می شود که به کودک مایعات زیاد 
داده شود متاسفانه برخی از خانواده ها به 

اشتباه سایر دسته های غذایی را حذف 
می کنند در صورتی که باید همزمان با 

استفاده از آنها به کودک مایعات فراوان داد 
پس استفاده از سیب و موز نیز به اندازه 

مناسب بالمانع است
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          اختصاصی
نزدیکی  کبرا خویشاوندی  با مارهای  که  مارهای دریایی 
از  دارند به شدت سّمی هستند و زهر آنها 10 برابر بیشتر 
کشنده است، این روزها شماری از  کبرا خشکی زی  سّم 
شناور  قشم  جزیره  های  آب  در  ک  خطرنا جانوران  این 
گردشگران ورودی به این  هستند و بعضی از مسافران و 

گیرند. جزیره آنها را با مارماهی اشتباه می 
از  گزش مارهای سّمی بدون تردید  گزارش امیدساحل،   به 
مهمترین عوامل بروز آسیب ها و مرگ و میر در بین حوادث 
گزش جانوران زهردار در بسیاری از مناطق از جمله  ناشی از 

ایران است.
گونه های  و وجود  و جغرافیایی  اقلیمی  به شرایط  توجه  با 
بروز  ایران، هر ساله شاهد  در  مارهای سّمی  شناخته شده 
کشور  مختلف  مناطق  در  گزیدگی  مار  از  ناشی  های  آسیب 

هستیم.
که در بافت یا غده ای اختصاصی در بدن  زهر ماده ای است 
جانور تولید می شود، موجودات دارای این ماده را جانواران 

گین می نامند. زهرآ
از  زنبورها  و  سّمی  های  عنکبوت  عقربها،  سّمی،  مارهای 
گین به شمار می روند، در این جانوران،  جمله جانوران زهرآ
زهر  غده  به  دندان،  یا  نیش  شامل  تزریق،  ویژه  دستگاه 

متصل است.
که تقریبا  بیش از سه هزار نوع مار در سراسر جهان وجود دارد 
گونه آنها  ۳۵۰ نوع از آنها سّمی بوده و از این تعداد، ۱۵۰ تا ۱۸۰ 

ک هستند. سّمی خطرنا
از نظر جانور شناسی، مارها جانورانی خون سرد هستند و در 
شاخه طناب داران، زیر شاخه مهره داران، رده خزندگان، زیر 
رده لپیدوسوریا، راسته اسکاماتا و زیر راسته اوفیدیا یا سرپنتا 

گیرند. قرار می 
های  خانواده  در  آنها  گرفتن  قرار  طرز  و  ها  دندان  تعداد 
مختلف مارها تفاوت دارد و شناسایی دندان ها ساده ترین 
و مطمئن ترین راه برای تشخیص مارهای سّمی از غیر سّمی 
و  نوع  به  بسته  مار  پوست  های  نقش  و  رنگ  است.اندازه، 
شرایط اقلیمی محیط زیست جانور متفاوت هستند و ممکن 
جانورانی  اصوال  مارها  باشند.  موثر  آن  شناسایی  در  است 
کنند،  که احساس خطر  مهاجم نیستند و فقط در مواقعی 
و  آب  و  جغرافیایی  شوند.وضعیت  می  ور  حمله  انسان  به 
گونه های مارها به  هوایی باعث شده است تا تنوع فراوانی در 
وجود آید. در ایران، راسته مارها، هفت خانواده و در مجموع 
گونه دریایی در آب های  گونه خشک زی و ۱۰  گونه )۶۳   ۷۳

کشور( را شامل می شوند. جنوب 
گونه  که در بخش وسیعی از ایران یافت می شوند از  مارهایی 
گرزه  های بیابان زی هستند، از میان این گونه ها می توان به 
مار،  تیر  مار،  یله  مار،  کفچه  دار،  مار شاخ  مار جعفری،  مار، 
کور مار، مار درفشی، شتر مار  طلحه مار، آلو سر، افعی پلنگی، 

کرد. کوتوله مار اشاره  و 
و  نواحی خشک  در  که  نظر داشت  در  باید  را هم  نکته  این 
واقع  در  است.  محدود  خیلی  ها  گونه  تعداد  ایران  بیابانی 
که  گونه مار غیر سّمی  گونه از مارهای سّمی و ۱۴  فقط پنج 
خشک  و  گرم  نواحی  مختص  کنند،  می  ولد  و  زاد  ایران  در 
زیستگاه  مساحتش  به  نسبت  ایران  این  وجود  با  هستند، 
های فراوان و شایان توجهی برای مارها دارد. این تنوع قابل 
گونه های مار به علت وضعیت خاص جغرافیایی  توجه در 

ایران است.
مناطق  به  اصل  در  ایران  مارهای  که  گفت  بتوان  شاید 
جغرافیایی دیگر تعلق داشته و در آن مناطق، تکامل یافته 
که  اند  کرده  کوچ  ایران  از  هایی  قسمت  به  سپس،  و  اند 
شرایط مناسب تری برای زیست آنها داشته است و به تدریج 

گسترش یافته اند.
غیر  مارهای  از  گونه   ۱۱ و  سّمی  مارهای  از  گونه   ۶ واقع،  در 
سّمی که در دشت ها و جنگل های نسبتا خنک ناحیه خزر و 

آذربایجان یافت می شوند، به مناطق وسیع جنگلی و استپ 
های مرطوب اروپای معتدل و آسیا تعلق دارند.

در بین این مارها، می توان از افعی قفقازی، افعی زنجانی، 
کفچه مار، تیرمار، مار آبی، افعی پلنگی،  کبرا یا  افعی البرزی، 
که چهار  گرگ مار، مار سوجه و مار آتشی نام برد  لوس مار، 
گونه افعی البرزی، افعی زنجانی، افعی قفقازی و طلحه مار در 
گرس وابسته  اصل به جنگل های نواحی البرز، آذربایجان و زا

هستند.
گروه غیر سّمی، نیمه سّمی  کلی مارهای ایران به سه  به طور 
سّمی،  غیر  گونه   ۳۶ کنون  تا که  شوند  می  تقسیم  سّمی  و 
گونه  گونه سّمی و همچنین ۱۰  گونه نیمه سّمی، ۲۵  هشت 
مار سّمی دریایی در خلیج فارس و دریای عمان شناسایی 

شده اند.

گین ک یا زهرا مارهای سّمی خطرنا
جلوی  در  زهر  کننده  تزریق  دندان  یک  مارها،  از  گروه  این 
خود  زهر  توانند  می  راحتی  به  که  نحوی  به  دارند؛  دهان 
نوع  از  مارها  گروه  این  کننده  تزریق  دندان  کنند.  تزریق  را 
بودن  متحرک  یا  ثابت  براساس  مارها  این  است.  مجرادار 
دو  به  است  کننده  تزریق  دندان  حامل  که  آرواره  استخوان 

گروه »سولنوگلیف« و »پروتروگلیف« تقسیم می شوند.
های  دندان  سولنوگلیف،  ک  خطرنا سّمی  مارهای  گروه  در 
حالت  و  داشته  قرار  باالیی  آرواره  طول  در  زهر  کننده  تزریق 
افعی  و  حفره  بدون  های  افعی  تیره  مارهای  دارند.  متحرک 

گروه قرار دارند. های حفره دار در این 
ک یعنی پروتروگلیف،  گروه مارهای سّمی خطرنا اما در دیگر 
کننده  استخوان آرواره مارها ثابت بوده و دندان های تزریق 
کبرا  زهر در مقایسه با افعی ها کوچک تر هستند. مارهای تیره 

گروه قرار دارند. و مارهای دریایی در این 
ک در خانواده  گونه خطرنا در این میان مارهای دریایی با ۱۰ 
هیدروفیس  شیستوزآ،  هیدرینا  ان  شامل  »هیدروفیده« 

ارناتوسب و پالمیس پالتوروس تقسیم بندی می شوند.
مارهای دریایی ان هیدرینا شیستوزآ )دارای یک پولک جلو 
چشمی و یک یا دو پولک عقب چشمی، سطح پشتی زیتونی 
طول  کثر  حدا رنگ،  سیاه  عرضی  خطوط  با  کستری  خا یا 
۱۳۰ سانتی متر و دم ۱۰ سانتی متری(، مارهای هیدروفیس 
ارناتوسب )دارای یک پولک جلو چشمی و یا دو یا سه پولک 
کثر  عقب چشمی، پولک های سطح پشتی پنج ضلعی، حدا
طول ۱۲۰ سانتی متر و دم ۱۳ سانتی متری و مارهای پالمیس 
زیاد،  تعداد  به  و  کوچک  گیجگاهی  پولک  پالتوروس)دارای 
بدن به زنگ سیاه یا قهوه ای و زرد، نقش و نگار خال های 
بدن متغیر و سطح باالیی قهوه ای تیره یا سیاه و سطح زیرین 
کثر طول ۷۲ سانتی متر و دم هشت سانتی متری  زرد، حدا

است.
کنند،  که از هوا تنفس می   مارهای دریایی خزندگانی هستند 
گونه مار دریایی در جهان شناسایی شده  کنون بیش از ۶۰  تا

منطقه   معتدل  و  گرمسیری  های  آب  در  آنها  همه  که  اند 
جمله  از  دریاها  سایر  در  دیگر  برخی  و  آرام  و  هند  اقیانوسی 

کنند. خلیج فارس زندگی می 
مارهای دریایی بر اساس الگوی تغذیه ای به ۲ نمونه عمده 
که تا ژرفای  کف رو«  کننده   تقسیم می  شوند. نخست »تغذیه 
که مارهای نواری از نمونه   بیش از ۱۰۰ متر در آب فرو می  رود 
گروه هستند. آنها به سواحل و آب  های نسبتا  های بارز این 
گذاری  کم عمق محدود شده  اند و اغلب محل پرورش و تخم  
آن  ها در سواحل در درون غارها یا شکاف  ها است و می  توانند 

کنند. ج آب زندگی  برای مدت طوالنی در خار
که نمونه  آن  گونه  های شناور )پالژیک( هستند  نمونه دوم، 
مار دریایی شکم بزرگ زرد است. این مارها در سطح تغذیه 
کنند. بارورسازی آنها در دریا انجام می  شود و مارها در آب  می  
زنده هستند و چنانچه بر ساحل یا خشکی پرتاب شوند، می  
گریز از  میرند. برای این مارها، گرمای زیاد کشنده است و برای 
گرما به آب  های خنک عمق پناه می برند، ولی در فصل باران 

و روزهای ابری روی سطح دیده می  شوند.
گاهی مهاجم می  شوند )به  کنجکاو بوده و  مارهای دریایی 
گذارده شود یا با دست لمس  گام  ویژه چنانچه بر روی آنها 
کنند  می   حرکت  تند  که  اجسامی  به  همچنین  آنها  شوند( 
دام  به  ماهیگیری  تورهای  در  همچنین  شوند؛  می   جلب 

کنند. افتاده و برای ماهیگیران ایجاد خطر می  
گاهی  مارهای خشکی زی نیز ممکن است وارد آب شوند و 
گذاشتن بین آنها دشوار می  شود ولی مارهای  افتراق و فرق 
مار  هیچ  ولی  هستند  پهن  و  مانند  پارو  دم  دارای  دریایی 

خشکی زی این نوع دم را ندارد.
ها،  ماهیچه   اعصاب،  سیستم  بر  دریایی  مارهای  تمام  زهر 
کلیه  ها و خون، اثرات سّمی از خود نشان می  دهد. اجزای 
کولین استراز، هیالورینداز،  شناخته شده  زهر شامل استیل 
آمینوپپتیداز لوسین، نوکلئوتیداز، فسفودیاستراز و فسفولیپاز 

است.
دالتونی  هزار  هشت  تا  هزار  پروتئین ۶  یک  زهر  نوروتوکسین 
کبرا است. در موش، سم مار دریایی  پایدار، همسان زهر مار 
کبرا، بر اساس نسبت  می  تواند چهار تا پنج برابر بیش از زهر 

کیلوگرم، توانایی از خود نشان دهد. میکروگرم به 
جزیره  به  ورودی  مسافران  و  گردشگران  از  بعضی  روزها  این 
قشم نگین خلیج فارس، مارهای دریایی را با مارماهی اشتباه 
کشیده  گیرند. مارماهی ها در واقع ماهی هایی با بدن  می 
که همانند ماهی ها آبشش و باله شنا دارند. در حالی  هستند 
که مارهای دریایی خزندگانی با طول کمتر از یک متر تا بیش از 
که همانند مارهای خشکی زی با شش تنفس  ۲ متر هستند 

می کنند.
شدت  به  دارند  قرابت  کبری  مارهای  با  که  دریایی  مارهای 
خشکی  کبرا  زهر  از  بیشتر  برابر   ۱۰ آنها  سّم  و  هستند  سّمی 
کوچک و دندان های  گر چه به خاطر سر  کشنده است، ا زی 
گروه  این  اما  گزند،  می  را  انسان  ندرت  به  کوچکشان  نیش 

گردشگران و مسافران ورودی به جزیره قشم سرزمین آب  از 
که هیچگاه نباید آنها را بدون دستکش  و آفتاب باید بدانند 
که پادزهر  کنند، آنان باید به خاطر داشته باشند  ایمنی لمس 
باید  ایران وجود ندارد، پس  گزش مار دریایی در  مخصوص 
هنگام دیدن این مارها تمام احتیاط الزم را مد نظر داشته 

باشند.
این مارها به رغم سّمی بودن شان روحیه تهاجی ندارند، آنها 
بیشتر مواقع در تورهای صیادی می افتند و صیادان آنها را به 
کنند غیر  گیرند و به دریا می اندازند چون فکر می  راحتی می 
که این ها سّمی ترین مارهای دنیا  سّمی هستند؛ نمی دانند 

هستند؛ اما خیلی آرام و سلیم هستند.
زرد  شکم  منقاری،  حلقوی،  زرد،  آراسته،  دریایی  های  مار 
از فراوان ترین مارهای دریایی خلیج فارس و  کوتاه برخی  و 

جزیره قشم هستند.
مارهای دریایی بیش از هر خزنده معاصر دیگری برای زندگی 
در محیط های دریایی سازش یافته اند، به طوری که برخالف 
ایگوانای  دریایی،  های  پشت  ک  ال دریایی،  های  کرایت 
که حداقل برای تخمگذاری به  کروکودیل آب شور  دریایی و 
هیچگاه  دریایی  مارهای  اند،  وابسته  خشکی  های  محیط 
کنند و تولید مثل آنها نیز به صورت  محیط دریا را ترک نمی 
زیستگاه های دریایی شان صورت می  زایی در همان  زنده 

پذیرد.
از  و  هستند  شکارچی  مارها  تمامی  همانند  دریایی  مارهای 
های  کوسیستم  ا غذایی  زنجیره  در  را  مهمی  نقش  رو  این 
کنند. همچنین سّم این خزندگان دریایی،  ساحلی ایفا می 
علت  به  اما  است،  کشنده  و  ک  خطرنا شدت  به  گرچه  ا
برخورداری از اجزاء پروتئینی متعدد می تواند از نظر پزشکی 

در ساخت داروهای جدید بسیار مفید باشد.
به  نیاز  دریایی  داران  مهره  سایر  خالف  بر  دریایی  مارهای 
با نوشیدن آب  را  آنها این عمل  نوشیدن آب شیرین دارند. 
باران از سطح آب دریا قبل از حل شدن نمک در آن انجام 
می دهند. از این رو طوالنی شدن فصول خشکسالی به علت 
که جمعیت مارهای دریایی با  تغییرات اقلیمی خطری است 

آن مواجه هستند.
کیلومتر  و ۴۷۳  هزار  به ۲۳۷  نزدیک  گستره  با  فارس  خلیج 
مربع بین ۲۴ تا ۳۰ درجه و ۳۰ دقیقه عرض شمالی و ۴۸ تا 
گرینویچ واقع  ۵۶ درجه و ۲۵ دقیقه طول شرقی از نصف النهار 
شده است و جزیره زیبای قشم، همچون نگینی بر پهنه آب 

های نیلگون آن می درخشد.
کیلومتر مرز دریایی  استان هرمزگان با دارا بودن بیش از ۹۰۰ 
از سواحل شرق استان )جاسک( در دریای عمان تا سواحل 
نیلگون خلیج فارس در شرق استان )پارسیان( و برخورداری از 
گانه خلیج فارس، یکی از مهم ترین و راهبردی ترین  جزایر ۱۴ 
که از جاذبه های منحصر به فردی  استان های ایران است 
مروارید  ترین  مرغوب  و  حرا  همتای  بی  های  جنگل  چون 

جهان و ده ها اثر تاریخی و طبیعی برخوردار است.

هشدار در سواحل هرمزگان:

مارهای دریایی سمی را با مارماهی اشتباه نگیرید!
زهرا شهکرمی

مارهای دریایی بر اساس الگوی تغذیه ای به 
۲ نمونه عمده تقسیم می  شوند. 

نخست »تغذیه کننده  کف رو« که تا ژرفای 
و می  رود که مارهای  بیش از ۱۰۰ متر در آب فر
وه هستند.  نواری از نمونه  های بارز این گر
آنها به سواحل و آب  های نسبتا کم عمق 
ورش و  محدود شده  اند و اغلب محل پر

تخم  گذاری آن  ها در سواحل در درون غارها 
یا شکاف  ها است و می  توانند برای مدت 

طوالنی در خارج آب زندگی کنند



        گروه اقتصادی
گو  و  گفت  در  هرمزگان  فوالد  شرکت   مدیرعامل 
یک  با  جاری  سال  ابتدای  از  گفت:  ا میدساحل  با 
شده،  حساب  و  دقیق  هوشمندانه،  برنامه ریزی 
شرکت  ماهیانه  تولید  رکورد  بار  چهار  توانستیم 
این  سال  ادامه  در  امیدواریم  و  کنیم  جابه جا  را 
رکوردشکنی ها تا تحقق ظرفیت اسمی و حتی فراتر 

از آن ادامه یابد.
  عطااهلل معروفخانی با تبریک رکورد 154 هزار و 567 
کارکنان و  تنی آبان ماه شرکت فوالد هرمزگان به همه 
ذی نفعان شرکت، اظهار داشت: برنامه ریزی دقیق و 
هوشمندانه برای کسب این رکورد از ماه ها قبل صورت 
گرفته بود. قطعی های مکرر برق از اواسط اردیبهشت 
ماه تا پایان مرداد مانع بزرگی برای فوالد هرمزگان در 
کاهش محدودیت های  تحقق افزایش تولید بود اما با 
تامین برق در پایان تابستان به سرعت توانستیم به 
گردیم. به طوری  وضعیت عادی خود در امر تولید باز 
که در شهریور ماه، مهر ماه و آبان ماه به صورت پی در 

کردیم. پی در تولید ماهیانه رکوردشکنی 
 وی با اشاره به ظرفیت 125 هزار تنی فوالد هرمزگان 
میزان  از  بیش  تولید  کرد:  خاطرنشان  ماه،  هر  در 
کارکنان فوالد هرمزگان  ظرفیت اسمی نشان می دهد 
با  فوالد  تولید  علمی  و  فنی  ابعاد  تمام  به  توانستند 
استفاده از ماشین ریخته گری پیوسته دست یابند و 
با بهره گیری از تمامی امکانات موجود، تولید بیش از 
سازند. مدیرعامل  محقق  را  ماهیانه  اسمی  ظرفیت 
شرکت  دیگر  گام  کرد:  کید  تا هرمزگان  فوالد  شرکت 
افزایش  بهره وری،  افزایش  جهت  در  هرمزگان  فوالد 
افزایش  با  توانست  شرکت  این  بود.  ذوب  سرعت 
تولید  زمان  مدت  کاهش  آن  به تبع  و  تخلیه  میزان 

ذوب، موفق به افزایش سرعت تولید تا 1.6 متر در هر 
که این سرعت ریخته  دقیقه شود. این در حالی است 
گری در بین استفاده کنندگان از تکنولوژی ریخته گری 
پیوسته تختال خود رکوردی بی نظیر می باشد. وی 
مصرف  میزان  تولید،  سرعت  افزایش  اینکه   اشاره  با 
راندمان مصرف  کاهش داده و  نیز  را  الکتریکی  انرژی 
گفت: در واحد فوالدسازی  انرژی را افزایش می دهد 
تخلیه  زمان  مدت  کاهش  با  مداوم،  ریخته گری  و 
ماندگاری  کاهش  آن  کنار  در  ریخته گری،  تا  پاتیل 
کوره های پاتیلی، طبعا میزان مصرف انرژی   ذوب در 
کاهش و در مقابل میزان تولید افزایش خواهد یافت. 
 معروفخانی با بیان اینکه افزایش کیفیت متالیزاسیون 
کاهش مصارف مواد اولیه بر افزایش  آهن اسفنجی و 
عنوان  گذاشت،  شگرفی  تاثیر  رکوردشکنی  و  تولید 
کرد: یکی از اقدامات مهم فوالد هرمزگان در تابستان، 
این  که  بود  مستقیم  احیا  واحد  سنگین  شات دان 
شرکت توانست با انجام عملیات تعمیرات و نگهداری 
بسیاری از تجهیزات این واحد را بهینه و برای تولید 
که  طوری  به  کند.  آماده  باالتر  کیفیت  با  اولیه  مواد 
از  پس  مستقیم  احیا  واحد  محصوالت  نخستین 
کردند و به  شات دان، متالیزاسیون 93 درصد را ثبت 
کیفیت را نشان دادند. این  طور شگفت انگیزی بهبود 
یعنی میزان مصرف آهن اسفنجی به طور متوسط در 
کاهش یافته و برای تولید  هر ذوب حدود هشت تن 
کمتری را مورد مصرف قرار  محصول نهایی مواد اولیه 

گرفته است. 
کاهش مصرف مواد اولیه در  با اشاره به اهمیت  وی 
سود آوری و کاهش مصرف انرژی گفت: هر چه مصرف 
نیز  مصرفی  انرژی  آن  تبع  به  باشد،  کمتر  اولیه  مواد 
باعث  عامل  دو  هر  و  شد.  خواهد  مواجه  کاهش  با 

سودآوری  میزان  افزایش  و  شده  تمام  بهای  کاهش 
از  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی  شد.  خواهند  شرکت 
کردن نگرش فرایندی بود.  دیگر اقدامات ما نهادینه 
سیستمی  تفکر  بر  مبتنی  برنامه ریزی  که  طوری  به 
ایجاد  و  اولویت  با  فرایند  مستمر  پایش  و  کنترل  و 
تولید،  سطوح  تمامی  در  خودکنترلی  سیستم های 
کار،  استانداردسازی و متعهد بودن به انجام درست 
کلیدی و عملکرد و ارزیابی مداوم  تعریف شاخص های 
به  دستیابی  جهت  در  اقدامات  کارگیری  به  و  نتایج 
کیفی قابل  کمی و  اهداف تعیین شده منجر به نتایج 

توجهی در شرکت فوالد هرمزگان شده است.  
هماهنگی  هرمزگان،  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
فوالد  موفقیت  عامل  دیگر  را  تولیدی  واحدهای 
اخیر  سال  دو  طی  کرد:  اضافه  و  دانست  هرمزگان 
شرکت ، هم افزایی و همراهی بسیار خوبی میان همه 
واحد  تعمیرات،  واحد  مانند  فوالدسازی  بخش های 
به  است.  آمده  وجود  به  و...  نسوز  واحد  ریخته گری، 
شرکت  کارشناسان  خالقیت  و  نوآوری  می توان  موارد  این 
توقفات  و  سرباره  توقفات  کاهش  با  رابطه  در  ویژه  به 
کار  انجام  با  افزود.  را  تعمیرات  برای  فوالدسازی  واحد 
گذشته  به  نسبت  فوالدسازی  واحد  توقفات  تیمی، 
رویکرد   شد  تالش  آن  کنار  در  داشت.  چشمگیری  کاهش 

کار  »پیشرفت دائمی و مداوم« در انجام فعالیت سرلوحه 
کار  روش های  بهبود  و  مداوم  بهره وری  برای  و  گیرد  قرار 
کرد: در فوالد هرمزگان تمام   کید  تالش شود. معروفخانی تا
کارکنان وظایف خود را به نحو احسن انجام می دهند و به 
این  و  می کنند.  توجه  فوالدسازی  جزئیات  کوچک ترین 
موضوع یکی از رموز موفقیت شرکت به شمار می رود. زیرا 
بررسی جزئیات و چالش ها، یافتن ایرادها و حل مسائل، 
فوالد  بهتر  عملکرد  به  و  می گیرد  آینده  در  را  تکرار  جلوی 
و  بهینه  تجهیزات  اینکه  از  پس  می کند.  کمک  هرمزگان 
کردند، میزان تولید  نیروهای انسانی به وظایف خود عمل 
محقق  کارخانه  شده  طراحی  اسمی  ظرفیت  با  مطابق 
کارخانه  خواهد شد و حتی می توان مازاد بر ظرفیت اسمی 

کرد. نیز محصول تولید 
 وی در پایان با تبریک دوباره رکوردشکنی های پی در پی 
در  امیدواریم  کرد:  بیان  اخیر،  ماه  سه  در  هرمزگان  فوالد 
ماه های آتی ، محدودیت های انرژی سد راه تولید نشود و 
بتوانیم عملکرد درخشان خود را همچون سه ماه اخیر، تا 
کنیم. دستیابی به ظرفیت اسمی تولید  پایان امسال تکرار 
مصمم  و  بود  خواهد  جاری  سال  در  ما  هدف  مهم ترین 
هستیم در راستای تحقق شعار سال و دستور مقام معظم 
محصول  اسمی   ظرفیت  از  فراتر  تولید،   بر  مبنی  رهبری 

تولید کنیم.

 برنامه ریزی هوشمندانه برای تکرار رکوردشکنی
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وفخانی با تبریک رکورد 154 هزار و 567 تنی آبان ماه شرکت فوالد هرمزگان  عطااهلل معر
به همه کارکنان و ذی نفعان شرکت، اظهار داشت: برنامه ریزی دقیق و هوشمندانه برای 

کسب این رکورد از ماه ها قبل صورت گرفته بود

 مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان:


