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        اختصاصی
 40 احداث  و  روکش  نامه  تفاهم  گذشت،  که  هفته ای  در 
کیلومتر از راههای روستایی شهرستان میناب بین سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان و بسیج 
سازندگی سپاه امام سجاد )ع( استان، امضا شد. همچنین 
مناطق  تفکیک  به  راهداری  پروژه های  فیزیکی  پیشرفت 
روکش  تفاهم نامه  اعالم شد.سند  گذشته سال  ماه  در 6 
کیلومتر از راه های روستایی با حضور »عباس  و احداث 40 
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  محترم  مدیرکل  شرفی«، 
فرماندار  و  استاندار  استان هرمزگان و »سلحشور« معاون 
سازندگی  بسیج  محترم  مسئول  »باوقار«  سرهنگ  و  ویژه 
هرمزگان،  شد.استان  امضا  استان،  )ع(  سجاد  امام  سپاه 
کشوری شامل 13 شهرستان، 33 شهر و  طبق تقسیمات 
2 هزار و 244 آبادی است و جمعیتی افزون بر یک میلیون 
کل  از  درصد   53 از  بیش  که  دارد  نفر   183 و  هزار   578 و 
این جمعیت در روستاها زندگی می کنند.رشد و توسعه هر 
این  و  است  راه سازی  صنعت  و  راه  ایجاد  نیازمند  منطقه، 
از اصلی ترین مطالبه های مردم  موضوع در تمام دوره ها، 

کشور و بوده و است. در سراسر 

نوسازی ماشین آالت راهداری با خرید 5 دستگاه لودر و 4 
دستگاه گریدر

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان هرمزگان گفت: 
حوزه  این  کارکنان  ماشین آالت،  اغلب  فرسودگی  به  توجه  با 

برای خدمت به مردم استان جهاد می کنند.
گزارش امید ساحل، »عباس شرفی«، بابیان اینکه اعتباراِت  به 
ابالغ شده  استان  ماشین آالت  تعمیر  برای  مطلوبی  نسبتًا 
است، افزود: در سال جاری از محل اعتبارات ملی بیش از 17 
میلیارد و 400 میلیون تومان جهت بازسازی و تعمیر 7 دستگاه 
ماشین آالت نیمه سنگین، 4 دستگاه بلدوزر و 1 دستگاه بیل 

مکانیکی قرارداد منعقدشده است.
دربارٔه  هرمزگان  جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری  مدیرکل 

از  بعضی  داد:  توضیح  ماشین آالت  بازسازی  درروند  تأخیر 
که این مهم  ماشین آالت نیاز به تعمیر و راه اندازی فوری دارند 
نیاز به منابع مالی به صورت امانی دارد، درحالی که منابع مالی 
به صورت پیمانی اختصاص می یابد. از همین رو این موضوع 
مسئول  مقام  می شود.این  تعمیرات  روند  در  تأخیر  سبب 
با  کرد: همزمان  از خرید ماشین آالت جدید خبرداد و اظهار 
دستگاه  و 4  لودر  دستگاه  آالت؛ ۵  ماشین  تعمیر  و  بازسازی 

و ملی خریداری شده است. استانی  اعتبارات  از محل  گریدر 
هرمزگان،  استان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
و  راهسازی  و  راهداری  آالت  ماشین  سن  بودن  باال  و  کمبود 
فرسودگی آن ها به دلیل شرایط خاص آب و هوایی استان را از 

اصلی ترین چالش ها و موانع پیشبرد پروژه ها دانست.

 آسفالت محورهای راه روستایی رودان و سیریک، 
تکمیل شد

اجرای  از  روستایی  و  فرعی  راه های  ساخت  بر  نظارت  اداره 

آسفالت محورهای راه روستایی رودان و سیریک خبر داد. این 
سازمان با اعالم پروژه های حوزه معاونت فنی و راه روستایی در 
بخش رودان وسیریک، میزان پیشرفت پروژه ها و اعتبار هزینه 

کرد. شده در هر بخش را اعالم 
گزارش امید ساحل، شرح فعالیت های انجام شده سازمان   به 
گذشته  راهداری و حمل ونقل جاده ای هرمزگان در شش ماه 
سال جاری این سازمان و به تفکیک پیشرفت های فیزیکی هر 

پروژه اعالم شد. این سازمان محور رودان، سیریک را با اعالم 
کرد. پیشرفت صد درصدی، تکمیل شده عنوان 

نازدشت  روستایی  راه  تاریکان،  آب  روستایی  راه  تکمیل 
روستایی  راه  سمیالن،   – آبگزان  روستایی  راه  آباد،  خمینی 
کنون  کل اعتبار هزینه شده تا لیموئی، راه روستایی بجگ با 

کرد. 30630 میلیون ریال اعالم 
راه های  خصوص  در  روستایی  راه  و  فنی  معاونت  حوزه 
راه  گفت:  شده اند  تکمیل  که  سیریک  شهرستان  روستایی 
و  کرپان   – شهیدمردان  روستایی  راه  سردرنگ،  روستایی 

– داربست تکمیل شده اند. مجموع اعتبار این پروژه ها،  زاج 
278700 میلیون ریال اعالم شده است.

گان، لمزان تکمیل محورهای فرامرزان، جناح، دژ
فیزیکی  پیشرفت های  در  انجام شده  فعالیت های  شرح 
پروژه های سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای هرمزگان در 

گذشته سال جاری اعالم شد. پنج ماه 
کل  اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به  ساحل،  امید  گزارش  به   
شرح  هرمزگان،  استان  جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری 
حمل ونقل  و  راهداری  سازمان  انجام شده  فعالیت های 
گذشته سال جاری این سازمان  جاده ای هرمزگان در پنج ماه 
این  شد.  اعالم  پروژه  هر  فیزیکی  پیشرفت های  تفکیک  به  و 
گان، لمزان با اعالم پیشرفت  سازمان محور فرامرزان، جناح، دژ

کرد. صددرصدی، تکمیل شده عنوان 
  بخش مرکزی:

بندرعباس: 
1. تکمیل محور فین و اتصال به بزرگراه بندرعباس سیرجان با 

7۵ درصد پیشرفت،
 2. عملیات تکمیلی و بهسازی و روکش آسفالت باند برگشت 

بندرعباس – سیرجان با 70 درصد پیشرفت
  جزیره قشم: 

1. احداث راه دورینی با 30 درصد پیشرفت
با  سلخ(  و  )کانی  قشم  جزیره  دور  رینگ  آسفالت  روکش   .2  

پیشرفت 80 درصدی
حوزه غرب:
بندر خمیر:

 1. تکمیل محور رویدر 7۵
بندرلنگه:

 1. احداث پل چارک 9۵
بستک:

گان، لمزان 100  1. تکمیل محور فرامرزان، جناح، دژ
 2. بهسازی محور تنگ بستک، چاه بنارد 90

کرد: مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان اعالم 

راه های روستـــایی در مسیــر نوسازی

 سند تفاهم نامه روکش و احداث ۴۰ کیلومتر از راه های روستایی 
با حضور »عباس شرفی«، مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان هرمزگان و »سلحشور« معاون استاندار و فرماندار 
ویژه و سرهنگ »باوقار« مسئول محترم بسیج سازندگی سپاه 
امام سجاد )ع( استان، امضا شد
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          اختصاصی
دوم  دوره  در  تحصیل  برای  هنگام  جزیره  دانش آموزان 
که مرکز آموزشی  متوسطه باید از جزیره خارج شوند؛ چرا
را  دانش آموزان  تحصیل  امکان  نهم  پایه  تا  فقط  جزیره 
تر باید از  فراهم می کند. آن ها برای تحصیل در مقاطع باال
هنگام به جزیره قشم بروند و این موضوع از چند جهت 
مانعی در مسیر تحصیل دانش آموزان به خصوص دختران 
هنگامی است. به گفته محلی ها ترک تحصیل  دانش آموزان 
این  از دالیل آن  آغاز می شود؛ یکی  از همین زمان  دقیقا 
است که خانواده ها نگران مسیر رفت و آمد فرزندانشان تا 
مدرسه هستند. در حال حاضر دانش آموزان مسیر هنگام 
کندالو را با یک قایق فرسوده طی می کنند. به  تا اسکله 
گفته دهیار هنگام، به تازگی اسباب و تمامی وسایل یکی 
»امین  است.  افتاده  آب  داخل  به  دختر  دانش آموزان  از 
کرد: »این شناور استاندارد نیست و جا به  اربابی« عنوان 
ک است«. وزیر آموزش و  جایی دانش آموزان با آن خطرنا
پرورش مهر ماه امسال طی سفر به هنگام }و حتی قبل 
کرد  با اختصاص اعتبار برای تهیه شناور موافقت  از آن{، 
گذشت دو ماه از سال تحصیلی این  کنون علی رغم  اما ا

وعده همچنان بالتکلیف مانده است.
 

امضای وزیر اعتبار ندارد؟
 مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان نیز خرداد ماه سال 
شناور  تهیه  زمینه  در  وزارتخانه  این  وزیر  حمایت  از  جاری 
استاندارد برای رفت و آمد ایمن دانش آموزان از جزیره هنگام 

به شهرستان قشم خبر داده بود. 
فوریت  و  جدیت  با  امر  »این  کرد:  اظهار  قویدل«،  »محمد 
است«.  کار  دستور  در  آینده  تحصیلی  سال  برای  ویژه ای 
پرورش  و  آموزش  متولی  برای  ویژه «  فوریت  و  »جدیت  گویا 
که دهیار  گونه ی دیگری معنا می شود؛ از آن جهت  استان به 
که علی رغم پیگیری های مستمر  گفته است  جزیره هنگام 
این موضوع هنوز بی نتیجه مانده است. اربابی در خصوص 
جا  به  جا  آن  با  دانش آموزان  که  کنونی  قایق  وضعیت 
می شوند، توضیح داد: »در حال حاضر یک قایق با تشت ۲۳ 
فوت و موتور ۸۵، دانش آموزان را جا به جا می کند. این قایق 
فرسوده  بسیار  آن  تشت  است؛  استاندارد  غیر  کلی  طور  به 
و موتور آن هم خیلی ضعیف  قابل استفاده نیست  و  است 

است و دائما خراب می شود«.

و  وزیر  اخیر  سفر  »در  گفت:  وزیر  وعده  درباره  هنگام  دهیار   
مسئوالن استانی به جزیره هنگام، وزیر آموزش و پرورش در 
تومان  نیم میلیارد  و  با اختصاص یک  نامه دهیاری  جواب 
دانش آموزان  برای  قایق{  }نه  استاندارد  شناور  تهیه  برای 
فرمانداری  طریق  از  را  موضوع  این  شد  گفته  کرد؛  موافقت 
کنید، ما پیگیر هستیم اما هنوز اتفاقی نیفتاده  قشم پیگیری 
دانش آموزان  تمامی  حق  دغدغه،  بدون  است«.تحصیل 
کثرا  است. با توجه به اینکه پاییز و زمستان شرایط جوی دریا ا
مواجه  بیشتری  خطر  با  دانش آموزان  تردد  است،  متالطم 
است. این مسئله هرساله ی محصلین جزیره هنگام است. 
یا  بپذیرند  را  این خطر  و دانش آموزان  مجبورند  خانواده ها 
می رسد  نظر  به  حال  هر  در  کنند.  انتخاب  را  تحصیل  ترک 

کند. گره این مسئله را باز  حرف و امضای وزیرهم نتوانست 

 سردرگم میان وعده ها
دهیار جزیره درباره آخرین پیگیری هایش گفت: »طی مراجعه 
گفته شد که یک تشت و موتور به دهیاری داده  به فرمانداری 
کردیم اما آن هم داده نشد. بار دیگر  می شود، ما نیز موافقت 

گفتیم  گفته شد موتور قایق به دهیاری داده می شود، ما هم 
تشت را باالخره از دریابانی و یا ارگان دیگری تهیه می کنیم اما 
گفتند  کرد: »دوباره  آن موتور هم منتفی شد«. اربابی اضافه 

که  یک شناور در بندرعباس است، آن را برای شما می آوریم 
هنوز این اتفاق نیفتاده است«.

 وی با بیان اینکه حرف وزیر اختصاص بودجه برای ساخت 
یک شناور استاندارد بود، اظهار کرد: »وعده وزیر برای آسایش 
 ۷ روزانه  بود.  دختر  آموز  دانش  خصوص  به  دانش آموزان، 
دانش آموز دختر و ۹ دانش آموز پسر برای تحصیل از هنگام به 
گفته دهیار هنگام شناور فعلی استاندارد  قشم می روند«. به 

ک است. نیست و جا به جایی دانش آموزان با آن خطرنا
کید بر اینکه دانش آموزان به یک شناور اختصاصی   وی با تا
کنونی را آموزش و پرورش به یک  گفت: »قایق  احتیاج دارند، 
کار صیادی، جا  کنار  که در  گفته شده  شخص داده است و 
به جایی دانش آموزان را انجام دهد اما دانش آموزان به یک 
شناور اختصاصی احتیاج دارند«. تهیه یک شناور استاندارد 
نیاز  حتی  که  باشد  سخت  و  پیچیده  انقدر  موضوعی  نباید 
به وعده و امضای وزیر داشته باشد اما اینجا هرمزگان است 
بروکراسی های  پس  در  مردم  ساده  خواسته های  اغلب  و 
پیچیده، چندین و چند وقت معطل می ماند و شاید هرگز 

به نتیجه نرسد.

مسئوالن هرمزگان به  دستور وزیر آموزش و پرورش بی تفاوتند:

دانش آموزان »هنگامی«، بالتکلیف در تحصیل 

کتاب با  کردم. بین قفسه های  کتابفروشی مراجعه  کتابی به  مدتی پیش برای خرید 
گذاشته شده بود. تمام  کتاب داخل آن ها  که تعدادی  سطلی فلزی مواجه شدم، 
کتاب جستجو می کردم، فکرم پیش  کتابفروشی بودم و بین قفسه های  که در  مدتی 
کتاب  را توی سطل بگذارد؟ در واقع من در  کسی باید  سطل فلزی بود، این که چرا 

کتاب . فروشی با اثر ون  رستوف روبه رو شده بودم.
که  ون رستوف، روانپزشک آلمانی در سال 1۹۳۳ در پژوهشی به این نکته پی برد، 
که  گزینه ها و اطالعات پیش رو به آن هایی بیشتر توجه می کنیم،  ما انسان ها از بین 
گزینش توجه، طبیعتا در انتخاب های ما نیز تاثیرگذار  متفاوت از بقیه هستند. این 
خواهد بود. این سوگیری ذهنی هم برای ما مانند بسیار از مسائل دیگر دارای دو 

وجه مثبت و منفی است.
کنیم، می تواند برای ما  گر بخواهیم در حیطه ی مطالعه و تبلیغات از ان استفاده  ا

کارآمد باشد.  بسیار موثر و 
کردن مطالب  کردن مطالب مهم با ماژیک رنگی و پیاده  در حین مطالعه، نشان دار 
گون، می تواند اثر ون رستوف را در مغز  گونا خوانده شده در نمودارها و نمادهای 
ماندگار شود. در حیطه ی  ما  بهتر در ذهن  و مطالب خوانده شده  کند،  فعال  ما 
گاهی دارند، و با استفاده از عناصر  گرافیست ها به خوبی به این امر آ تبلیغات هم، 
نامعمول و متفاوت در تبلیغات به فروش بیشتر و دیده شدن می رسند. موقعیت 
که اثر ون رستوف در آن به خوبی مشهود می شود، در ارتباط با افرادی است  دیگری 
کثر  کثر مواقع رفتار خوب و قابل پذیریشی از خود . نشان می دهند و مورد تایید ا که ا

اطرافیانشان هستند.
گر در یک یا چند موقعیت نادر رفتار ناپسند یا نامطلوبی از خود نشان  همین افراد ا

مطلوب  رفتارهای  آن ها  که  چرا  ماند،  خواهد  اطرافیان  خاطر  در  بیشتر  دهند، 
شخص را به عنوان یک اصل عادی شده در نظر دارند، و رفتار خطا اثر ون رستوف 
کشور  کم بر  را در آن ها بیدار می کند.  وجه ی منفی این اثر به فرهنگ سلبریتی حا
بخواهند،  بهتر است  القاء می کند، همه  به جوانان  فرهنگ سلبریتی  بازمی گردد. 
دیده شوند و یک شبه به معروفیتی جهان شمول برسند. این خواست حقنه شده 
که مهم نیست این دیده شدن به چه  گاهی آنقدر پررنگ می شود،  در دل جوانان 
قیمتی اتفاق می  افتد.آن ها از اثر ون رستوف بهره می گیرند، به شعل غیر متعارف و 
نامعقولی عمل می کنند و چون اذهان عمومی به سمت آنچه متفاوت است کشیده 
می شود، آن ها را به توجه و میل به دیده شدن نایل می کند. دیگر اهمیتی ندارد 
انزجار به پدیده ی  یا مثبت باشد، همگان به دیده ی  توجه دریافت شده، منفی 
سلبریتی بنگرند یا به دید تشویق. به هر حال آنچه از عمومیت فاصله داشته باشد، 

گرفت.   مورد توجه قرار خواهد 

محیا تکنده

متفـــاوت بودن و مانـــدگار شدن

تحصیل بدون دغدغه، حق تمامی 
دانش آموزان است. با توجه به اینکه پاییز 
و زمستان شرایط جوی دریا اکثرا متالطم 
است، تردد دانش آموزان با خطر بیشتری 

مواجه است.
 این مسئله هرساله ی محصلین جزیره 
هنگام است. خانواده ها و دانش آموزان  

مجبورند این خطر را بپذیرند یا ترک 
تحصیل را انتخاب کنند
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برتر خودروسازی  بنز و فراری سه شرکت  تویوتا، مرسدس 
تویوتا  که  درحالی  شدند.  معرفی   2022 سال  در  جهان 
ایران  به سودسازی 53 میلیارد دالری شده است؛  موفق 
 4 معادل  تومان  میلیارد  150هزار  حدود  سایپا  و  خودرو 
میلیارد دالر زیان انباشته به ثبت رسانده اند. در این گزارش 
و  بررسی سودآورترین شرکت های خودروسازی جهان  به 

علت زیان ده بودن خودروسازان داخلی می  پردازیم.
    

 سودآورترین شرکت های خودروسازی 2022 معرفی شدند
در سال 2022 تویوتا عنوان ارزشمندترین برند خودروی جهان 
به 64.3  افزایش  درصد  با 8  آن  ارزش  و  است  کرده  حفظ  را 
که تویوتا در سال  میلیارد دالر رسیده است. الزم به ذکر است 

جاری موفق به سودسازی 53 میلیارد دالری شده است.
عنوان  به  نیز  فراری  دارد.  قرار  دوم  رتبه  در  نیز  بنز  مرسدس 
قوی ترین برند خودروی جهان معرفی شد، در حالی که پورشه 

کرده است. با ارزش ترین، در بخش لوکس را از آن خود 
تسال در رتبه بندی امسال در بین صد برند برتر خودروسازی، 
بیشترین رشد را در بین تمام برندهای خودرو داشته است و 
کنون 271 درصد افزایش یافته است.  ارزش آن از سال 2020 تا 
به 46.0 میلیارد  افزایش  با 44 درصد  آن  نام تجاری  ارزش  و 
 Brand« که باعث شد از رتبه 6 به 3 در رتبه بندی دالر رسید 
که در  Finance Automobile 100«برسد. تسال تنها برندی بود 
چشمگیری  رشد  شاهد  امسال  بندی  رتبه  برتر  برند   10 بین 
که  بود. رونق در بازار خودروهای الکتریکی باعث شده است 
برندهای خودروی چینی، هشت مورد از 10 برند برتر را به خود 
اختصاص دهند. BYD با ارزش ترین برند چینی در این رتبه 
کنون به 6.4  بندی است، ارزش این برند با رشد دو برابری ا

میلیارد دالر رسیده است.
   

 تویوتا چطور عنوان با ارزش ترین برند خودروسازی را برای 
کرد؟ خود حفظ 

تراشه  جهانی  کمبود  از  خودروسازان  تمام  مانند  نیز  تویوتا 
مصون نبود اما تویوتا به دلیل اینکه احتمال بروز این مشکل 
کرد و همین موضوع،  را می  داد اقدام به ذخیره سازی تراشه 

نسبت به سایرین آن را در موقعیت بهتری قرار داد.
را در  آینده نگری، به این برند اجازه داد تا سطح تولید خود 
که سایر خودروسازان دچار تزلزل شدند؛ باال نگه دارد  زمانی 
و منجر به فروش بیشتر تویوتا در آمریکا شد. تویوتا همچنان 
پرفروش ترین خودروساز جهان است و تنها سازنده ای است 
که بیش از 10 میلیون وسیله نقلیه در سراسر جهان می فروشد.

   
  مرسدس بنز با ارزش ترین برند اروپایی باقی ماند

افزایش ارزش برند در  با 4 درصد  از تویوتا، مرسدس بنز  پس 
برند  دومین  دالر،  میلیارد   60.7 به  گذشته  سال  با  مقایسه 
ارزشمند در رتبه بندی و با ارزش ترین برند اروپایی باقی مانده 

است.
تراشه  کمبود  دلیل  به  بازار  برانگیز  چالش  شرایط  میان  در   
نیمه هادی در سراسر جهان، این نام تجاری تولید خودروهای 

نتایج  و  داد  قرار  اولویت  در  را  برقی 
گرفت. این غول خودروسازی  خوبی از آن 

آلمانی در فروش خودروهای برقی خود، سال 
جاری 90 درصد افزایش داشته است.

    
چرا خودروسازان داخلی به بیماری مزمن زیان دهی مبتال 

شده اند؟
گذشته فقط حدود 312 هزار و 750  ایران خودرو در دو سال 
کرده است. این موضوع  خودرو به صورت فروش فوری عرضه 
ایران خودرو  آمار وزارت صمت  بر اساس  که  خ داد  در حالی ر
تولید 505 هزار و 138 دستگاه خودرو، عنوان  با  در سال 99 

عین  در  اما  کرد   خود  آن  از  را  کشور  خودروساز  بزرگترین 
سنگین  زیان  موجب  دستوری  قیمت گذاری  حال 

حداقل  درحال حاضر  است.  شده  خودروسازان 
 30 حدود  خودروسازان  اولیه  مواد  هزینه 

درصد افزایش داشته اما دولت فقط با 
افزایش قیمت موافقت  18 درصد 

کرده است و خودروساز ناچار 
را  خود  محصول  است 

ایران  بفروشد.  زیان  با 
 130 حدود  سایپا  و  خودرو 

زیان  تومان  میلیارد  هزار   150 تا 
زیان  این  از  نیمی  که  دارند.  انباشته 

که  زمانی  است.  قطعه سازان  به  مربوط 
خودروسازان پول قطعه سازان را ندهند نتیجه 

کف  ناقص  خودرو  از  باالیی  حجم  که  می شود  آن 
کارخانه ها بماند. 

دستوری  قیمت گذاری  سیاست  حذف  حتی  حال  این  با 
حاشیه  قیمت های  با  خودرو  فروش  برای  مجوز  صدور  و 
جبران  پس  از  خودروسازان  که  شد  نخواهد  موجب  نیز  بازار 

زیان انباشته ثبت شده در صورت های مالی خود برآیند. 
  

  افزایش قیمت خودرو در راه است؟
در سال جاری خودروسازان در بخش تولید خودرو نسبت به 
گذشته زیان بیشتری متحمل شده اند. و مشخص  سال های 
یک  عرضه  و  خودرو  تولید  درصدی   50 افزایش  وعده  است 
سال   پایان  تا  جدید  محصول  دستگاه  هزار   600 و  میلیون 
انباشته خودروسازان،  با توجه به زیان  محقق نمی شود؛ لذا 
کارخانه  ممکن است ورشکستگی بهانه جدید افزایش قیمت 
زیان دهی خودروسازان  از  برون رفت  راه  اما  ای خودرو شود. 

تنها افزایش قیمت نیست. 
گذشته خودروسازان 18 درصد  که سال  با این حال می دانیم 
کارخانه را افزایش دادند. امسال نیز به  قیمت خودرو در درب 
نظر می رسد خودروسازان بار دیگر می خواهند خودروهایشان 
خودروسازان  شد؛  مطرح  پیش  چندی  که  چرا کنند  گران  را 
داده اند.  ارائه  دولت  به  را  خودرو  قیمت  افزایش  درخواست 
کند؛  موافقت  قیمت  افزایش  این  با  صمت  وزارت  گر   ا

تغییری  کوچک ترین  است  کرده  ثابت   تجربه 
هم  بازار  در  بالفاصله  کارخانه ها  قیمت گذاری  در 

تخلیه می شود. 

   
  راه  برون رفت از مشکل 

زیان دهی خودروسازان داخلی
آنچه سبب شده است خودروسازان این حجم از زیان انباشته 
کنند؛ تنها فروش محصوالت  را در صورت های مالی خود ثبت 
که تولید همراه  با قیمت های دستوری نیست. درست است 
با ضرر از مسیر دیکته قیمتی را می توان متهم اصلی در ایجاد 
زیان  این  ثبت  این وجود،  با  اما  زیان انباشته دانست  بهمن 

متهمان دیگری نیز دارد. 
بی شک در کنار سیاست قیمت گذاری دستوری، بی انضباطی 
از زیان انباشته  مالی خودروسازان در رقم خوردن این حجم 
خودروسازان  که  زمانی  تا  بنابراین  است.  داشته  نقش 
سر و سامانی به بی انضباطی های مالی خود ندهند، نمی توان 
حجم  به  اضافه شدن  و  زیان  تولید  جلوی  بود  امیدوار 

گرفته شود.  زیان انباشته آنها 
و  فروش  قیمت  در  که  دیگری  مهم  بحث 

زیان دهی  آن  طبع  به 
خودروسازان موثر است؛ روش 

تامین قطعات است. 
قطعات  خودروسازی  شرکت  یک  اینکه 
چه  و  تیراژ  چه  با  شرکتی  چه  از  را  نیاز  مورد 
قیمتی خریداری می کند؛ در قیمت تمام شده نقش 
گر شفاف باشد؛  مهمی دارد. با وجود اینکه این موضوع ا
می تواند در برنامه ریزی برای خروج از زیان خودروسازان مفید 
کوچکترین اطالعاتی از آن منتشر نمی شود و حتی  باشد؛ اما 
قراردادهای مربوط به آن هم ثبت نمی شود. درپایان نیز باید 
به وجود سایت های تولیدی در نقاط مختلف کشور اشاره کرد. 
ایجاد  کشور  در  اشتغال زایی  اسم  به  که  تولیدی  سایت های 
کشور  خودروساز  دو  به  سنگینی  لجستیکی  هزینه  شده اند، 
زیان انباشته  از  این عامل، خود به بخشی  تحمیل می کنند. 

شرکت های خودروساز تبدیل می شود.همچنین 
که تعداد نیروی انسانی حاضر شاهد هستیم 

در خطوط تولید شرکت های خودروسازی 
هیچ تناسبی با تیراژ تولید آنها ندارد.

که خودروسازان   بنابراین تا زمانی 
هزینه های عدم تناسب تیراژ 

تولید و نیروی مازاد خود را 
پرداخت می کنند، نمی توان

کاهش   امیدی به 
 زیان انباشته
 آنها داشت. 

مریم دهقان

خودرو سازان داخلی در سرآشیبی زیان دهی نجومی 
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ندارد  تمامی  هرمزگان  ورزش  در  غریب  و  عجیب  اتفاقات 
که باورش  افتد  اتفاقاتی در حوزه ورزش می  گاهی  از  و هر 

سخت و غیر تحمل است.
 تیم بسکتبال صنایع هرمزگان قرار بود در هفته هشتم لیگ 
کشور به تهران سفر و مقابل تیم  برتر بسکتبال باشگاه های 
اتفاق  این  اما به دلیل مشکالت مالی  کند  آرایی  مهرام صف 

نیفتاد و تیم  صنایع هرمزگان به تهران اعزام نشد.
گویم اتفاق عجیب غریب واقعا عجیب غریب است  وقتی می 
ج از استان  چون تیمی به دلیل مشکالت مالی به مسابقه خار
اعزام نشده که نام باشگاهش صنایع پشتیبان هرمزگان است. 
این باشگاه قرار بود عالوه بر تیمداری در خیلی از مسائل ورزش 
گره گشا و به نوعی بازوی پرتوان ورزش استان باشد اما  استان 
بازوی   یک  به  نیاز  خود  بازو  این  است  مشخص  که  گونه  آن 

توانمند دارد.
و  استاندار  حضور  با  پیش  مدت  چند  که  ای  جلسه  در 
استان  ادارات  کل  مدیران  از  تعدادی  و  مجلس  نمایندگان 
رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  که  شد  این  بر  قرار  شد  برگزار 
پشتیبان  نوعی  به  و  هماهنگی  مسوول  هرمزگان  اجتماعی 
تیم بسکتبال باشد اما نتوانست به تعهد خود عمل و تیم را 

به تهران اعزام نماید. 
کار و رفاه اجتماعی در این  کل تعاون،  البته قرار نبود خود اداره 
کند بلکه قرار بود به واسطه یکی از قطب های  زمینه هزینه ای 
کار  کار را انجام دهد اما به چه دلیلی این  صنعتی در استان این 
کل تعاون،کارورفاه  صورت نگرفته است خود مسووالن اداره 

اجتماعی استان باید جوابگو باشند.
نمایندگان  و  استاندار  شخص  گزارش   این  در  ما  مخاطب  
که  است  چگونه  هستند.  اسالمی  شورای  در  مجلس 
گذاری  اقتصادی و سرمایه  از نظر  که  استان های همجوار ما 
به مراتب از استان هرمزگان ضعیف تر هستند می توانند بدون 
کنند  گذاری  سرمایه  ورزشی  مختلف  های  رشته  در  دغدغه 

کار برای  کشور است این  که دروازه اقتصادی  اما در هرمزگان 
شخص اول استان سخت است.

گهر سیرجان  گل  آقای استاندار آیا از قرارداد بازیکنان و مربیان 
کشور خبر دارید؟ در لیگ برتر فوتبال 

کرمان،  مس سرچشمه  گهر ، مس  گل  که خبر دارید   یا این 
می کنند  خرج  ورزش  برای  سال  در  چقدر  رفسنجان  مس  و 
که تعهد داده اند باشگاه  اما شما نمی توانید با پنج صنعتی 
تعهدات  به  و  کنند  پشتیبانی  را  هرمزگان  پشتیبان  صنایع 

کنید. کنند برخورد جدی  خودشان عمل نمی 
خیلی از جوانان استان از بودن این صنایع بهره ای نمی برند 
و تنها آالینده های آن ها سهم مردم استان است، چگونه به 

که به تعهدات خود نسبت به مسوولیت  خود جرات می دهند 
های اجتماعی که دارند عمل نکنند نه این که با مدیران آن ها 

برخورد جدی نمی شود.
کی باید چوب بی توجهی مدیران این صنایع را جوانان این  تا 

استان و ورزشکاران آن ها بخورند.
میزبان  توانند  که می  استان  این  باورش سخت است   واقعا 
را  تیم  یک  سفر  خرج  تواند  نمی  اما  باشد  آسیایی  مسابقات 
که  استاندار یک استان  کند. این واقعا عجیب است  تامین 
که همه ایشان را شخصی ورزشی می دانند نمی تواند  بدون 

کند. دغدغه بودجه یک باشگاه را تامین 
خ  کی باید این اتفاقات عجیب و غریب در ورزش هرمزگان ر تا 

کشور بازی  که در لیگ برتر بسکتبال  دهد. مگر می شود تیمی 
برای  و  باشد  داشته  مشکل  ورزشی  البسه  لحاظ  از  کند  می 
حضور در مسابقات از لباس های فصل قبل خود استفاده کند 
کادر فنی  که ۸ هفته از مسابقات بگذرد اما بازیکنان و  و یا  این 
که خیلی از آن ها تنها راه درآمد زندگی شان همین  بازی  آن ها 
استاندار  آقای  باشد.  نداشته  دریافتی  ریال  یک  است  کردن 
گوییم،  یک بار برای همیشه به  گفته ایم و باز هم می  بارها 
این  ورزش  با  که دلشان  با مدیرانی  و  کنید  ورود  طور جدی 
استان نیست و نمی خواهند رشد و پیشرفت ورزش این استان 
که چند مدیر در  کنید آن وقت خواهید دید  را ببینند برخورد 

کنار شما خواهند بود. 

قای استاندار بارها گفته ایم : آ

دل برخی مدیران هرمزگان با ورزش نیست

        اختصاصی
رییس شورای اسالمی شهر قشم از بهره برداری و افتتاح چمن مصنوعی جدید 
ورزشگاه جهان پهلوان تختی این جزیره و بازگشت دوباره شور و نشاط به جمع 

ورزشکاران، پیشکسوتان و فوتبال دوستان نگین خلیج فارس خبر داد.
گفت: با تخصیص اعتبارات ملی  گزارش امید ساحل، حبیب بازماندگان  قشمی   به 
مراحل نصب چمن مصنوعی جدید ورزشگاه تختی شهر قشم به مساحت هفت هزار 

گرفت.وی ادامه داد: برای خرید و  و ۷۲ متر به پایان رسید و مورد بهره برداری قرار 
نصب چمن مصنوعی این ورزشگاه چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده 
است.رییس شورای اسالمی شهر قشم توضیح داد: ورزشگاه جهان پهلوان تختی 
گذشته به عنوان میزبان برگزاری لیگ برتر جزیره با حضور ۱۰ تیم  شهر قشم از سالیان 
ورزشی فوتبال، مسابقات ورزشی دستگاه های برتر استان هرمزگان، مدارس فوتبال، 
که به درخواست جمعی از  گرفت  مسابقات فوتبال نونهاالن مورد استفاده قرار می 

به  نیاز  آن  مصنوعی  چمن  بد  وضعیت  به  قشم  ورزش  پیشکسوتان  و  ورزشکاران 
بازسازی و نصب چمن مصنوعی جدید داشت.

بازماندگان  قشمی اضافه کرد: همزمان با نصب چمن مصنوعی جدید در این ورزشگاه 
این  سازی  فضا  و  بهسازی  و  گران  تماشا سکوهای  بازسازی  ها،  فنس  آمیزی  رنگ 
بدنی  تربیت  اداره  و  آزاد  منطقه  سازمان  قشم،  شهرداری  همکاری  با  را  مجموعه 
کار اصولی و  گرفت و حساسیت به خرج دادیم تا  کار قرار  این شهرستان در دستور 

ماندگاری انجام شود.
داشتن  نیازمند  مهم،  های  موفقیت  به  رسیدن  و  حماسه  خلق  اینکه  بیان  با  وی 
کردن ورزش و تقویت  گفت: این امر با نهادینه  جامعه ای سالم، پویا و با نشاط است، 

روحیه جسمی و روانی شهروندان و قشموندان در این جزیره میسر خواهد شد.
رییس شورای اسالمی شهر قشم افزود: توسعه فضاها و زیرساخت های ورزشی به 
کار این شورا و شهرداری قشم قرار دارد و بیشترین  ویژه ورزش های همگانی در دستور 
قشم  شهرداری  سوی  از  شده  انجام  های  بهسازی  و  عمرانی  های  فعالیت  سطح 

مربوط به این حوزه است.
 در آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه تعویض چمن مصنوعی جدید زمین فوتبال 
گذشته )جمعه چهارم آذر ۱۴۰۱( انجام شد مریم  کهروز  مجموعه ورزشی تختی قشم 
کاظمی پور معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، مظفر مهری خادمی 
مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان، حجت االسالم غالمرضا حاجبی امام جمعه 
قشم، فرزاد دهقانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری قشم، رضا دریایی 
اوجی  محمد  پاسدار  دوم  سرهنگ   ، قشم  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  رییس 
زاده جانشین سپاه قشم، میرداد میردادی شهردار قشم و جمعی از مسوولین محلی 

حضور داشتند.

محمود رئیسی

بهره برداری و افتتاح چمن مصنوعی ورزشگاه جهان پهلوان تختی قشم
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         اختصاصی
گفت: همزمان  سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
کز  مرا شدن  فعال  همچنین  مدارس  آغاز  و  پاییز  فصل  با 
انسان  آلودگی  همان  یا  سر  شپش  پدیده  شاهد  تجمیعی 
با چالش  را  این موضوع سراسر دنیا  که  با شپش هستیم 

کرده است. مواجه 
گزارش امید ساحل،دکتر فاطمه نوروزیان در تشریح این   به 
مورد  هزار  صد  از  بیش  شاهد  ساالنه  ایران  در  افزود:  خبر، 
ابتدایی  مقطع  درکودکان  بخصوص  سر  شپش  با  درگیری 
هستیم.نوروزیان با اشاره به اینکه خانم ها نسبت به آقایان 
گر  کلی ا کرد: به طور  بیشتر درگیر این موضوع هستند؛ اظهار 
کنیم شپش حشره ای است  بخواهیم در مورد شپش صحبت 
که بدون بال و خونخوار است و بعنوان یک انگل محسوب می 
که برای زنده ماندن نیاز به  شود؛ انگل ها موجوداتی هستند 
کرد:  اظهار  دارند.وی  دیگر  زنده  موجود  یک  کنار  در  زندگی 
میزبان شپش، سر خود انسان است؛ شپش البه الی موها، 
کند و تخم شپش یا رشک به ساقه مو همان  گذاری می  تخم 
که فولکول مو بیرون می آید متصل می شود. شپش  محلی 
که  کند اما اولین جایی  سر می تواند تمامی نواحی سر را درگیر 
زیرا  گوش و ناحیه پس سر است  کند اصوال پشت  درگیر می 
که آلودگی خیلی زیاد  عروق خونی بیشتری دارد و در مواقعی 
کرد:  تصریح  کند.نوروزیان  درگیر  را  موها  کل  تواند  می  باشد 
کند ولی  شپش  حتی در آقایان می تواند محاسن را نیز درگیر 

روی ابرو و پلک و مژه ها اصوال دیده نمی شود.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به چرخه 
گذارد تا  که تخم می  کرد: شپش از زمانی  زندگی شپش عنوان 
که تبدیل به نوزاد شپش می شود هفت روز طول می  زمانی 
کشد تا این حشره بالغ شود و از  کشد دو هفته هم طول می 
کند  گذاری  گیری و تخم  که بالغ شود می تواند جفت  زمانی 
چهار  روزی  است  ماه  یک  تقریبا  که  اش  زندگی  چرخه  در  و 
که زنده است می تواند ۱۰۰ تا ۱۵۰  تخم  بگذارد و در یک ماهی 
که  که آلوده هست بگذارد از این جهت  است  تخم در سری 
گر شپش وارد سر شود راحت می تواند فرد را  گویم حتی ا می 
کرد: راههای انتقال شپش  کند.وی بیان  دچار آلودگی شدید 
در مدارس از طریق انتقال مستقیم و غیر مستقیم می باشد؛ 
کم  کنار هم و در فاصله  گر بچه ها در  راه انتقال مستقیم یعنی ا
بنشینند چون تماس بسیار نزدیک است شپش از فرد آلوده 
که آلوده نیست منتقل می شود و این آلودگی هیچ  به فردی 
ارتباطی به طبقه اجتماعی افراد ندارد و به راحتی قابل انتقال 
است. اما تماس غیر مستقیم به طور مثال روسری یا مقنعه، 
که به سر مربوط می شود حتی  کش مو و یا هر چیزی  گل سر، 
که  کنار وسایل فردی  گر آلوده باشد و در  کاله ا گردن و یا  شال 
گر  کند؛ حتی ا آلوده نیست باشد شپش می تواند انتقال پیدا 
از وسایل یکدیگر را استفاده نکنند قابل انتقال است. مثال در 
گردن ها در آن  که همه شال  کمدی وجود دارد  که  مدارس 
نگهداری می شود و یا در رختکن استخر، رختکن حمام های 

باعث  موارد  همین  باشد  مشترک  که  مکانی  هر  یا  و  عمومی 
آلوده نیست می  که  به فردی  آلوده  از فرد  این حشره  انتقال 
فرد  عنوان  تحت  مورد   سه  کرد:  عنوان  نوروزیان  شود.دکتر 
داده  قطعی  تشخیص  که  فردی  و  محتمل  فرد  مشکوک، 
فرد  دارد.مشکوک: مثال  موارد تشخیصی وجود  بعنوان  شده 
گوش  را می خاراند بخصوص پشت  که زیاد سرش  کودکی  یا 
آموز  دانش  یا  کودک  این  یعنی  محتمل:  را،  خود  سر  پس  و 
که با خارش خود موجب زخم  خراش هایی را در سرش دارد 
سر شده باشد، تورم غده لنفابی چه پشت گوش و چه زیرگردن 
و تشخیص قطعی دیدن رشک یا تخم شپش است یا دیدن 
خود حشره شپش بالغ.وی اظهار کرد: طرح غربالگری کودکان 
در مدارس توسط همکاران بهداشتی ما در بهداشت مدارس 
کودکان را قبل از شروع مدارس معاینه می  انجام می شود و 
کودکان آلوده درمان خانوادگی انجام  کردن  کنند بعد از پیدا 
خانوادگی  درمان  حتما  شود  می  کید  تا درمان  در  شود.  می 
گر فقط برای فرد آلوده باشد قطعًا درست  گیرد. درمان ا صورت 

جواب نمی دهد و دوباره فرد آلوده می شود.نوروزیان تصریح 
سر  شدید  خارش  شامل:  آلوده  افراد  در  شپش  عوارض  کرد: 
است زیرا شپش چون خونخوار است وقتی می خواهد خون 
ماده  بزاق خود  از  و  بخورد قطعًا پوست سر سوراخ می شود 
که باعث می شود خون در سر لخته شود  کند  ایی وارد سر می 
شود.سخنگوی  می  خارش  و  سوزش  باعث  موضوع  همین 
افزود: وجود  این مشکل در  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
دانش آموزان باعث می شود بی خوابی داشته باشد و صبح 
بسیار  بعد دیگر  از یک  این  و  نباشد  کالس درس سرحال  در 
که ما برای درمان اقدام فوری انجام دهیم. حائز اهمیت است 
و  کامل  باید  درمان  که  است  این  درمانی  راهکار  مهمترین 
گر یک دانش آموز آلوده باشد باید تمام  جمعی انجام پذیرد. ا
دانش آموزان مرتب چک شوند؛ یک نکته بسیار مهم زمانی که 
یک دانش آموز آلوده مشاهده شد به هیچ عنوان کرامت دانش 
آموز و خانواده اش نباید زیر سوال برود. هر فردی با هر سطح 
اجتماعی و فرهنگی می تواند به شپش آلوده شود.وی با اشاره 

گفت:  به چگونگی انتقال شپش از حیوانات خانگی به انسان 
کردن شپش می توانند موجب  حیوانات خانگی با جا به جا 
که مخصوص انسان است و از انسان  آلودگی شوند اما شپشی 
به انسان منتقل می شود اما حیوانات می توانند ناقل باشند 
یعنی باعث انتقال شوند حیوانات می توانند آلوده نباشند اما 
با اشاره به روش های  انتقال می شوند.دکتر نوروزیان  باعث 
کرد: به هیچ عنوان  کید  درمانی صحیح و اصولی شپش سر تا
ک در درمان استفاده نشود.  از مواد شیمیایی سمی و خطرنا
کشاورزی  که برخی افراد از سموم  کی از آن است  شنیده ها حا
کید می  تا و  ک است  به شدت خطرنا که  کنند  استفاده می 
شود به جد از این اقدام خودداری شود. همچنین استفاده 
از سس مایونز و تجویز های خانگی توصیه نمی شود. فقط از 
محلول و لوسیون ها که پزشک تجویز می کنند استفاده شود. 
از بین بردن رشک )محلول ۵۰ درصد سرکه را در ۵۰ درصد آب 
حل نموده ( موها را به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه به محلول آغشته 

کنید و بعد با شانه دانه ریز شانه بزنید.

زهرا شهکرمی

هشدار شیوع شپش در مدارس هرمزگان والدین 
بخواننــــد

اگر یک دانش آموز آلوده باشد باید تمام دانش آموزان مرتب 
چک شوند؛ یک نکته بسیار مهم زمانی که یک دانش آموز 
 آلوده مشاهده شد به هیچ عنوان کرامت دانش آموز 
ود. هر فردی با هر سطح  و خانواده اش نباید زیر سوال بر
اجتماعی و فرهنگی می تواند به شپش آلوده شود

 راههای انتقال شپش در مدارس از طریق انتقال مستقیم و غیر مستقیم می باشد؛ راه انتقال مستقیم یعنی اگر بچه ها در کنار هم و در فاصله کم 
بنشینند چون تماس بسیار نزدیک است شپش از فرد آلوده به فردی که آلوده نیست منتقل می شود و این آلودگی هیچ ارتباطی به طبقه اجتماعی 

افراد ندارد و به راحتی قابل انتقال است

کی از  کنترل و پیشگیری از بیماری های ایاالت متحده )CDC( حا مطالعات مرکز 
کسیناسیون سرخک در دوران همه گیری کووید کاهش یافته  آن است که میزان وا

کمترین سطح خود در بیش از یک دهه گذشته رسیده است. و به 
کرونا در جهان و غفلت بسیاری  گیری ویروس  گزارش امییدساحل، از زمان همه  به 
کسیناسیون متداول، بیماری سرخک بار دیگر در  کشورها از پیگیری برنامه های وا از 
کی از آن است که با  نقاط مختلف جهان به شدت شیوع پیدا کرده است.بررسی ها حا
کسیناسیون سرخک در جهان در بیشتر دوره زمانی سال های  وجود بهبود وضعیت وا
این  شدن  کن  ریشه  برای  تالش ها  شده  باعث  کووید-۱۹  همه گیری  تا ۲۰۲۱،   ۲۰۰۰
درصد   ۷۲ از  سرخک  کسن  وا ُدز  اولین  تزریق  جهانی  بماند.پوشش  کام  نا بیماری 
در سال ۲۰۰۰ به ۸۶ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش یافت. هرچند، این میزان در سال 
از  گفته محققان  کاهش یافت. به  ۲۰۲۰ به ۸۳ درصد و در سال ۲۰۲۱ به ۸۱ درصد 
کسیناسیون است.محققان در سال ۲۰۲۱  کمترین میزان پوشش وا سال ۲۰۰۸ این 

کسن را دریافت نکردند  که ۲۴.۷ میلیون نوزاد اولین ُدز وا کردند  به این موضوع اشاره 
کودک بیشتری از مصونیت در برابر این بیماری  که نسبت به سال قبل ۲.۴ میلیون 
اتیوپی و اندونزی پنج  کنگو،  محروم شده اند. نیجریه، هند، جمهوری دموکراتیک 
کسن  که اولین ُدز وا کرده اند  گزارش  که بیشترین تعداد نوزادانی را  کشوری هستند 
کی  را دریافت نکرده اند.برآورد انجام شده از میزان مرگ و میر ناشی از سرخک نیز حا
کاهش یافته و از ۷۶۱ هزار به ۱۲۸ هزار  که از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱، ۸۳ درصد  از آن است 
کسیناسیون از ۵۶  که وا گفته محققان، تخمین زده می شود  مورد رسیده است. به 
کرده است.این داده ها مربوط به ۱۹۴  میلیون مورد مرگ ناشی از سرخک جلوگیری 
کنی  که متعهد به ریشه  کشور عضو سازمان جهانی بهداشت از شش منطقه است 
سرخک هستند.محققان اظهار داشتند: همه مناطق عضو این سازمان همچنان به 
کن ساختن سرخک متعهد هستند با این حال در هیچ منطقه ای این اهداف  ریشه 
تواند  می  ویروس  و  است  نکرده  حفظ  را  بخش  این  دستاوردهای  و  نشده  محقق 

کند. برای بازیابی پیشرفت و دستیابی به  گسترش پیدا  به سرعت در سراسر مرزها 
کووید-۱۹، تقویت  کنی سرخک در طول و بعد از همه گیری  اهداف منطقه ای ریشه 
کنار نظارت قوی و شناسایی  کسن در  کودکان به دو ُدز از وا تالش برای دسترسی همه 
است.همچنین  ضروری  بیماری  شیوع  از  جلوگیری  برای  ایمنی  شکاف های  رفع  و 
که بیماری سرخک بار دیگر به  گزارشی تازه هشدار داد  سازمان جهانی بهداشت در 
که  کرد  تهدیدی جدی در جهان تبدیل شده است.سازمان جهانی بهداشت اعالم 
کرونا، نزدیک  گیری  طی سال ۲۰۲۱ میالدی و به علت موانع و مشکالت ناشی از همه 
کل  آدهانوم"، دبیر  نکردند."تدروس  کسن سرخک دریافت  کودک وا به ۴۰ میلیون 
کرونا  کسن های  که در حالیکه وا کرد  سازمان جهانی بهداشت به این واقعیت اشاره 
کسیناسیون  گرفتند، برنامه های معمول وا به سرعت تولید شده و مورد استفاده قرار 
گرفت و میلیون ها نفر  کسن سرخک به شدت تحت تاثیر این بیماری قرار  از جمله وا

را در معرض خطر قرار داد.

هشدار جهانی درخصوص کاهش نرخ واکسیناسیون سرخک
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سامیه طهورنیان 

معماری از قرون میانه اسالمی در فین   معرفی قلعه 
فین هرمزگان

        اختصاصی
است.  کشور  جنوب  به  سفر  فصل  زمستان،  و  پاییز 
شفاف  آب های  فراوان،  جاذبه های  متعادل،  آب وهوای 
جمع  هم  کنار  در  همگی  خونگرم  مردم  خلیج فارس، 
برای  را  فراموش نشدنی  مسافرت  یک  تا  شده اند 

گردشگران  هرمزگان رقم بزند.

آشنایی با یک مکان تاریخی در بندرعباس
استان هرمزگان بااین همه دیدنی همیشه زبانزد خاص و عام 
کیلومتری استان  گر در سفر به بندرعباس به ۹۵  بوده است. ا
هرمزگان بروید، به شهر فین می رسید و از شاهکار معماری 
دوره ایلخانی و تیموری به نام قلعه فین بندرعباس دیدن 
می کنید.  این قلعه بر روی تپه ای مرتفع قرار دارد و قدمت 
آن را از روی سفال های بدست آمده می توان به قرون میانه 
اسالمی نسبت داد . درتاریخ 12/12/81 وبه شماره 727 به 
کربالیی ابوتراب و  ثبت آثارملی ایران رسیده است، حسینیه 
مسجد آن، قبرستانی متروک و قدیمی و آثار چندین خانه 
قدیمی در اطراف قلعه دیده می شود. این بنا که در فین بندر 
عباس واقع است در سال سال 1۳8۶ زلزله بخش های از آن 

کوبید. را در هم 

گی قلعه فین بندرعباس ویژ
بلندی واقع شده  تپه  بر روی  و اسرارآمیز،  این قلعه عجیب 
گردشگران این  خ تمام  که شکوه و عظمت خود را به ر است 
شهر می کشاند. قلعه فین با فضای بزرگی و وسیعش 18۰ متر 
عرض و 2۹۰ متر طول دارد که بسیار تماشایی و دیدنی است. 
که این قلعه در اواسط ورود اسالم  باستان شناسان معتقدند 
کاربرد نظامی  که درگذشته بیشتر  به ایران احداث شده است 

و حفاظتی داشت.

معماری قلعه فین بندرعباس
از  بندرعباس،  فین  قلعه  مختلف  بخش های  ساخت  در 
سنگ های  و  مربع  خشت های  ساروج،  همچون  مصالحی 
گوشه  نامنظم استفاده شده است. در بازدید از این قلعه در 
که قسمت های  شمال شرقی برج مدوری به چشم می خورد 
که  کنون شما دیواری را می بینید  زیادی از آن فروریخته و ا
نزدیک به ۹ متر طول دارد و ارتفاع باقیمانده این دیوار به 
دامنه های  در  کنده  پرا سفال های  می رسد.  متر   ۳  

ً
حدودا

که زمان  تپه طبیعی قلعه فین حکایت از این داستان دارد 
ساخت و قدمت این قلعه تاریخی به دوره ایلخانی و تیموری 
خان های  مورداستفاده  نیز  اخیر  دهه های  تا  و  برمی گردد 
که بر روی دامنه تند آن الحاقاتی  منطقه قرار می گرفت، چرا
با اسکلت فلزی، سیمان، آجر و کاشی ساخته شد و بعدها به 

گردید. بدنه قلعه فین اضافه 

در ساخت بخش های مختلف قلعه فین بندرعباس، از مصالحی همچون ساروج، 
خشت های مربع و سنگ های نامنظم استفاده شده است. در بازدید از این قلعه در گوشه 

وریخته و اکنون  شمال شرقی برج مدوری به چشم می خورد که قسمت های زیادی از آن فر
شما دیواری را می بینید که نزدیک به ۹ متر طول دارد و ارتفاع باقیمانده این دیوار به حدودًا 

۳ متر می رسد
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         اختصاصی
گفت: یکی از پاالیشگاه های نفتی  استاندار هرمزگان 
که آن ها اهل  کرده است  استان 50 نفر نیرو استخدام 
دلیل  این  به  فقط  هستند؛  کوچک  شهرستان  یک 
که یکی از مدیران این پاالیشگاه اهل آن شهرستان 

است.  
هرمزگان  استان  اداری  شورای  امیدساحل،  گزارش  به 
کشور،  با حضور رئیس سازمان امور اداری و استخدامی 
و  اجرایی  دستگاه های  مدیران  هرمزگان،  استاندار 
برگزار  شهرستان ها  فرمانداران  کنفرانسی  ویدئو  حضور 
کمبود نیروی انسانی در  شد، دوستی در این جلسه از 
را  موضوع  این  و  گفت  هرمزگان  استان  مختلف  نقاط 
عامل اصلی عدم توسعه در شرق استان و سواحل مکران 
از  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  دوستی  دانست. 
اظهار کرد:  و  گالیه  سیری  جزیره  در  استخدام  وضعیت 
شرکت فالت قاره ۲هزار نفر نیرو دارد اما شاید یک نفر از 
که  آن ها بومی بوموسی است، بهانه شان نیز این است 

نیروهای بومی مشکل تردد دارند!
جلسه  این  در  هرمزگان  استاندار  دوستی«،  »مهدی 
هرمزگان را استانی با کارکرد ملی خواند و با اشاره به نقش 
گفت: حد فاصل  کشور،  بنادر استان در توسعه تجارت 
کیلومتر  بندرشهید رجایی تا بندر چابهار حدود یک هزار 
فاصله است اما بندرکارآمدی در این حوزه وجود نداشت 
گمرکی را در  که با چندین ماه تالش توانستیم رویه های 

کنیم.  بندر سیریک فعال 
وی نبود نیروی انسانی را عامل اصلی اطاله موافقت با 
گمرکی دانست و افزود: این امر باعث  استقرار رویه های 
کید مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه  که تا شده است 
دنبال  به  دولت ها  همه  اینکه  وجود  با  مکران  سواحل 

توسعه در این منطقه بودند برروی زمین بماند. 
استاندار هرمزگان با بیان اینکه بندر شهید رجایی دارای 
۵ الی ۶ میلیارد دالر ارزش است و به عنوان یک دارایی 
ارزنده برای کشور محسوب می شود، افزود: اینکه نتوانیم 
استفاده  کامل  صورت  به  کشور  دارایی های  ظرفیت  از 
کنیم و بندرشهید رجایی به دلیل نبود نیروی انسانی ۱۲ 
کشور نیست از این  ساعت فعالیت داشته باشد به نفع 
که آوردیم توانستیم فعالیت بندرشهید  رو با فشارهایی 
کنیم اما  کاالهای اساسی ۲۴ ساعته  رجایی را در حوزه 
به  است  امر  این  مانع  که  دارد  وجود  محدودیت هایی 
عنوان مثال برای اضافه کاری مدیران سقف تعیین شده 
اضافه کاری  بعد  به  از یک سقفی  گر  ا و یک مدیر  است 
داشته باشد، اضافه کاری به او تعلق نمی گیرد.دوستی با 
کید بر لزوم توجه ویژه به بنادر در حوزه نیروی انسانی  تا
با اشاره به رویکرد استانداری هرمزگان در اعطای سند 
گفت:  به خانه های مردم با مشارکت بخش خصوصی، 
پیشنهاد داریم بدون اضافه کردن نیروی انسانی جدید 
کارکردها  برون سپاری ها،  در  انعطاف پذیری  افزایش  با 
را ارتقا دهیم و برای این مهم می توان از ظرفیت بخش 
پلیس+۱0  دفاتر  و  دولت  پیشخوان  دفاتر  خصوصی، 
هرمزگان  استان  در  دولت  عالی  نماینده  کرد.  استفاده 
کشورهای  با اشاره به تمرکز دولت بر افزایش تعامالت با 
استان  در  مرز   ۴ حاضر  حال  در  کید کرد:  تا همسایه، 
نیروی  اینکه  دلیل  به  اما  است  شده  مصوب  و  تعریف 
ظرفیت ها  این  از  نمی توانیم  نداریم  را  الزم  انسانی 

استفاده کنیم.
بومی  پرسنل  کارگیری  به  نگران  ما  کید کرد:  تأ وی 

هرمزگان  نام  به  که  است  این  ما  نگرانی  بلکه  نیستیم 
نیروهایی جذب می شود اما عایدی برای استان ندارند 
استفاده  گرد  بشا مانند  محروم  مناطق  سهمیه های  از 
این  که  حالی  در  می شود  جذب  نیروهایی  و  می شود 
به مناطق دیگر  و  گرد ماندگار نمی شوند  نیروها در بشا
منتقل می شوند و عمال این نیروها به نام هرمزگان اما به 

کام استان های دیگر هستند.
و  توسعه  برای  رهبری  فرمان  به  اشاره  با  دوستی 
و  بوموسی  شهرستان  در  گفت:  جزایر  مسکونی سازی 
ظلم  که  هستیم  عجیبی  اتفاق  شاهد  سه گانه  جزایر 
سیری  جزیره  در  است،  جزایر  این  کنین  سا به  آشکار 
شرکت فالت قاره ۲هزار نفر نیرو دارد اما شاید یک نفر از 
که  آن ها بومی بوموسی است، بهانه شان نیز این است 
که ما حاضر  نیروهای بومی مشکل تردد دارند! در حالی 
دهیم.  اختصاص  شناور  بومی  نیروهای  برای  هستیم 
بوموسی  جزیره  از  رزومه  نفر   ۱۲ حدود  حاضر  حال  در 
کرده اند  که در رشته های مهندسی نفت تحصیل  دارم 
مشغول  نفتی  شرکت های  در  را  این ها  نتوانیم  ما  گر  ا و 
صیادی  جز  دیگری  ظرفیت  دیگر  جزیره  کنیم  کار  به 
برای اشتغال ندارد.استاندار هرمزگان ادامه داد: حقوق 
با  بوموسی  جزیره  در  معلمان  و  کارمندان  فوق العاده 
وجود اینکه سهم ناچیزی بود نیز در دولت قبل حذف 
کارمندان را در این جزیره  شده است و این امر ماندگاری 
که الزم است در این حوزه نیز توجه  پایین آورده است 
کلکسیون  هرمزگان  عنوان کرد:  شود.دوستی  ویژه ای 
ویژه  مناطق  آزاد،  مناطق  است،  ساختاری  تداخالت 
این  امروزه  و  بودند  تداخالت  این  نمونه  اقتصادی 
موضوع در سواحل مکران نیز در حال وقوع است که یک 
بحران حکمرانی را در این منطقه به وجود می آورد و این 

تداخالت قطعا به استان ضربه خواهد زد.
استان  نقطه  شرقی ترین  فاصله  کرد:  عنوان  وی 
امام  بندر  فاصله  اندازه  به  آن  نقطه  غربی ترین  تا 

که در  خمینی)ره( تا تهران است و خواهش ما این است 
گام دو قطب در شرق به مرکزیت میناب و غرب به  اولین 
مرکزیت بندرلنگه تعریف شود تا خدمات در شرق و غرب 
دریافت  برای  نباشد  الزم  مردم  و  شود  تقسیم  استان 

کنند.  خدمات به مرکز استان مراجعت 
کمیت برای انتقال  استاندار هرمزگان، با اشاره به عزم حا
دفاتر مرکزی بنگاه های اقتصادی به محل فعالیتشان ، 
تصریح  کرد: وجود مدیر و استاندار پروازی به هیچ عنوان 
توجیه منطقی ندارد، حاضر هستیم در جهت تسهیل 
در انتقال دفاتر مرکزی بنگاه ها زمین رایگان در هر جای 
که بخواهند اختصاص دهیم تا این مسئله محقق  شهر 
اقتصادی  بنگاه های  بحث  کرد:  کید  تا شود.دوستی 
عمده ای  بخش  اما  هستیم  خصوصی  ما  می گویند  که 
مشکالت  دیگر  از  نیز  هستند  دولتی  سهامدارانشان 
که هیچ قانونی را در استخدام رعایت  استان است چرا 
از پاالیشگاه های نفتی  نمی کنند؛ به عنوان نمونه یکی 
اهل  آن ها  که  است  کرده  استخدام  نیرو  نفر  استان ۵0 
که  کوچک هستند؛ فقط به این دلیل  یک شهرستان 

یکی از مدیران این پاالیشگاه اهل آن شهرستان است. 
برخی ها  انسانی  توسعه منابع  کرد: در  وی خاطرنشان 
گرفته اند و با این قبیل  گلوگاه های اقتصادی را در دست 

کارها پمپاژ نارضایتی در جامعه می کنند.

احمد مرادی: دولت یک الیحه برای جذب نیروهای 
بومی به مجلس ارائه دهد

نماینده مردم هرمزگان در خانه ملت نیز در این جلسه 
هم  را  درجه   ۴۵ باالی  گرمای  هرمزگان  استان  گفت: 
کارکنان  مردم  به  رسانی  خدمات  برای  و  تحمل کرده 
می کنند.  خدمات  ارائه  شرایط  ترین  سخت  در  دولت 
کمیت هم اول ارائه خدمات عمومی  وظیفه دولت و حا
از  درصد  است. ۵0  انضباط  و  نظم  هم  دوم  و  مردم  به 
گاهی یک تصمیم و  این خدمات در حوزه شما است. 

همراه  به  مردم  برای  رضایتمندی  می تواند  شیوه نامه 
را  آنها  و  کشور رسید  ادارات  به داد  باید  و  باشد  داشته 

کرد. سبک و چابک 
که نصیب  وی افزود: استان هرمزگان با همه درآمدهایی 
برترین  در  انسانی  نیروی  کمبود  نظر  از  می  کند  کشور 
را دارد در  رده ها است؛ همچنین باالترین نرخ بیکاری 
که همه امکانات خدادادی را داریم. برخی قوانین  حالی 
تفویض  و  تمرکززدایی  می شود  سبب  گیر  پا  و  دست 

اختیار به تعویق بیفتد.
استان  به  باشد  محرومیت  بحث  گر  ا افزود:  مرادی 
هم  باز  باشد  مرزی  بحث  گر  ا می گیرد،  تعلق  هرمزگان 
هم  باز  باشد  کار  سختی  شرایط  گر  ا صورت،  همین  به 
ابوموسی  جزیره  در  می گیرد.  تعلق  هرمزگان  استان  به 
حدود پنج هزار نفر اسکان دارند، چرا باید در این جزیره 
باالب ۳00 نفر بیکار وجود داشته باشد. پاالیشگاه سیری  
کثریت  هم در مجاور این جزیره است. چرا در ابوموسی ا

پست های سازمانی خالی است؟
سفرهای  به  اشاره  ضمن  مجلس  در  هرمزگان  نماینده 
نداشتن  و  گذشته  ادوار  در  مسئولین  سایر  استانی 
خروجی مشخص، اظهار کرد: آیا باید به سفرهای استانی 
امیدوارم  از مردم  گره گشایی  و  کشور  مدیران در سطح 
کید بر لزوم تبدیل وضعیت ایثارگران  باشیم.مرادی با تا
بانک های  در  ایثارگران  وضعیت  تبدیل  بحث  افزود: 
که تقاضا  دولتی و مخابرات همچنان انجام نشده است 

داریم این موضوع رسیدگی جدی شود.
عجیب  تنگ نظری  از  انتقاد  با  هرمزگان  نماینده  این 
گفت: باید  برخی دستگاه ها در جذب نیروهای بومی، 
دولت و سازمان امور استخدامی یک الیحه برای جذب 

نیروهای بومی به مجلس ارائه دهد.
گفت: االن تمام امور سواحل و جزایر  مرادی همچنین 
زیر نظر یک مدیرکل با حدود 8 نفر پرسنل اداره می شود 

کند. کل ارتقا پیدا  که ساختار این اداره  که الزم است 

ومیت باشد به استان هرمزگان تعلق می گیرد، اگر بحث مرزی باشد باز هم به همین صورت، اگر شرایط سختی کار باشد باز هم  اگر بحث محر
به استان هرمزگان تعلق می گیرد. در جزیره ابوموسی حدود پنج هزار نفر اسکان دارند، چرا باید در این جزیره باالب ۳۰۰ نفر بیکار وجود داشته 

باشد. پاالیشگاه سیری  هم در مجاور این جزیره است

گری استاندار هرمزگان در جلسه شورای اداری؛  افشا


