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مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان خبر داد:

کارگروه تخصصی حمل و  تشریح عملکرد 
نقل و جابجایی در ۶ ماهه نخست سال

با حضور جمعی از مسئوالن استان افتتاح شد ؛

بیست و سومین نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهشی فناوری و فن بازار هرمزگان
صفحه 4صفحه 4

هشدار کمبود تولد دختر!
 چگونه تامین اجتماعی با »شستا« به ابربدهکار نظام بانکی کشور تبدیل شد؟

 تامیـــن اجتماعی 
یا تامیـــن دولتی ها
صفحه 2

صفحه 5هرمزگان به باالی خط طبیعی تولد جنس پسر رسید
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         اختصاصی

 ۳۶2 اجتماعی  تأمین  به  دولت  بدهی   99 سال  پایان  تا 
که سازمان حسابرسی به عنوان  هزار میلیارد تومان بود 
مرجع حسابرسی ۳20 هزار میلیارد تومان آن را به عنوان 
است.  کرده  تأیید  اجتماعی  تأمین  سازمان  مطالبات 
گزارشات مربوط به سال 1400  همچنین بر اساس آخرین 
میزان بدهی دولت به تأمین اجتماعی 4۳0 هزار میلیارد 
که بعد از تأیید هیأت مدیره سازمان و هیأت  تومان است 
ارسال  تأیید  و  بررسی  برای  حسابرسی  سازمان  به  امنا 
می شود. از این میزان در بودجه 1401، مصوب شد 90 هزار 
میلیارد تومان، دولت در قالب سهام به تامین اجتماعی 
که به تازگی، معادل 90 هزار میلیارد تومان  کند  پرداخت 
برای  شازند  خمینی  امام  پاالیشگاه  در  دولت  سهام  از 
مطالبات  و  بازنشستگان  مستمری  موقع  به  پرداخت 
بیمارستان ها، درمانگاه ها و داروخانه ها به این سازمان 
گذار شد. با این حال سازمان تامین اجتماعی امسال  وا
در لیست ابر بدهکاران نظام بانکی قرار داشت ولی موفق 
به پرداخت ۸۸ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک 
آن  به  جیب  این  از  نوعی  عامیانه،  اصالح  به  شد.  رفاه 
بانک رفاه  تامین اجتماعی و  جیب بین دولت، سازمان 
سیستم  کارآمدی  نا آن  اصلی  علت  که  است  داده  رخ 

مدیریت دولتی کشور است.
 

کجا آمده است؟  این ابر بدهکاری از 
از  سوم  دو  بودن  زیان ده  بر  مبنی  جدی  خطر  زنگ  یک   
شرکت های شستا پایان سال ۹۶ به صدا درآمد. این بحران 
تامین  برای  چاره  تنها  و  شد  عمیق تر  و  عمیق   ۹7 سال  از 
نقدینگی سازمان تامین اجتماعی، استقراض از نظام بانکی 
که ساالنه چندین هزار میلیارد تومان و  کشور بود، وام هایی 
گسترش یافتند و باعث شدند تا سازمان تامین  با بهره ی باال 
کسری  تومان  میلیارد  ۱۲هزار  به  نزدیک  ساالنه  اجتماعی 

بودجه داشته باشد. 
یا  سازمان  سرمایه گذاری  حوزه ی  سال ها،  این  تمام  در 
موثری  نقش  اقتصادی  لحاظ  به  نتوانسته  شستا،  همان 
که مشخص  برای سازمان تامین اجتماعی داشته باشد؛ چرا
شستا  شرکت های  سوددهی  میزان  و  ریالی  آورده   نیست 
این شرکت ها  و  اجتماعی چقدر است  تامین  برای صندوق 
 ۴۰ از  بیش  جامعه   و  اجتماعی  تامین  برای  جایگاهی  چه 
است  ذکر  به  الزم  دارند.  آن  بیمه شدگان  نفری  میلیون 
پتروشیمی ها  مانند  شستا  زیرمجموعه  شرکت های  برخی 
کشور سودده شدند، زیرا اصلی ترین  از جیب مردم و منابع 
و  پتروشیمی  ک  خورا پتروشیمی ها،  قیمتی  تغییرات  عامل 
به خاطر قیمت  پتروشیمی ها  ایران سوددهی  گاز است. در 
ک این شرکت ها است. در سال های اخیر نیز شرکت ملی  خورا

گاز ایران مشکالت زیادی با شستا و تولیدکنندگان دولتی و 
نیمه دولتی پتروشیمی داشته است زیرا دولت یارانه بسیار 
گاز این  زیاد با صورت حساب های فراوان معوق پرداخت پول 
کرده است و این باعث  شرکت ها را در سال های اخیر تحمل 
ک  گاز و خورا شده هزینه تولید پتروشیمی ها با وجود آب و 
کار ارزان و زمین ارزان، فاصله بسیار زیادی  رایگان و نیروی 
باعث  مسئله  این  و  باشد  داشته  محصول  فروش  قیمت  تا 
از  غیرمستقیم  به طور  را  زیادی  سود  شرکت ها  این  می شود 
که تنها در شرایط  جیب مردم ثبت بکنند. این درحالی است 
ک پتروشیمی و نهاده های اساسی می توان  کاهش یارانه خورا
کارآمد و سودده هستند یا خیر! کرد که این شرکت ها  قضاوت 

   
کارآمد سازمان  پیشینه شستا، بازوی اقتصادی نا

 تامین اجتماعی
در  »شستا«  نماد  با  اجتماعی  تامین  گذاری  سرمایه  شرکت 
بازار سرمایه شناخته می شود. این شرکت در سال ۱۳۶۵ در 
اولیه ۲ میلیارد  با سرمایه  قالب یک شرکت سهامی خاص، 
با سرمایه  و  اجتماعی  تأمین  از دارایی های سازمان  تومان، 
و  دیروز  کارگران  خدمت  سال  بیمه ۳۰  حق  از  ناشی  گذاری 

بازنشستگان امروز تأسیس گردید. 
که با توجه  کشور است  شستا یکی از بزرگترین هلدینگ های 
شرکت  چندین  آن،  های  فعالیت  حوزه  بودن  گسترده  به 
از نظر تعداد شرکت  و  زیرمجموعه بورسی و غیربورسی دارد 

شود.  می  محسوب  نظیر  بی  هلدینگ  یک  تابعه،  های 
مجموع  از  درصد   ۱۰ معادل  متوسط  به طور  حاضر  حال  در 
اوراق بهادار تهران، متعلق به شرکت های  بازار بورس  ارزش 
زیرمجموعه شستا است. شستا مجموعه ای با بیش از ۱۶۶ 
در  شرکت  این  دارایی های  مجموع  می کند.  اداره  را  شرکت 
سال ۱۳۹7 بالغ بر ۵7 هزار میلیارد تومان و درآمد ساالنه آن 
که در پایان  نزدیک به ۳۲ هزار میلیارد تومان اعالم شده است 
سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۹ به ۵۲ هزار میلیارد تومان 
که در  رسیده است. همچنین درآمد شرکت های فرعی شستا 
بورس تهران فعال می باشند در سال ۱۳۹۱ در مجموع بالغ بر 

گردید. ۱٫۶۰۰ میلیارد تومان برآورد 
 

ساختار شستا به چه شکل است؟
های  زمینه  در  اجتماعی  تامین  گذاری  سرمایه  شرکت 

مختلفی همچون دارو، معدن، سیمان، تولید برق، فناوری 
گاز،  کشاورزی و دامپروری، نفت،  اطالعات، ترابری دریایی، 

پتروشیمی و... فعال است. 
را  غیربورسی  و  بورسی  متعدد  شرکت های  هلدینگ  شستا، 
کلی شرکت های زیرمجموعه شستا  در اختیار دارد و به طور 

شامل ۹ هلدینگ هستند:
گاز و پتروشیمی تامین )تاپیکو( گذاری نفت،  •سرمایه 

•سرمایه گذاری دارویی تامین )تیپیکو(
•سرمایه گذاری سیمان تامین )سیتا(
گذاری صدر تامین )تاصیکو( •سرمایه 

گذاری صبا تامین )صبا( •سرمایه 
•کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکشتی(

•سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین
گذاری توسعه انرژی تامین •سرمایه 

•خدمات ارتباطی رایتل
 

کردن اقتصادی شستا  کارآمد  راه چاره برای 
چندی پیش خبر رکورد شکنی فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی 
گرفت. جالب است  فوالد مبارکه در صدر اخباراقتصادی قرار 
بدانید شستا ۱۴ درصد سهام فوالد مبارکه و یک کرسی هیأت 

مدیره آن را دراختیار دارد. 
سازمان  و  رفاه  وزارت  مقامات  هم  هنوز  احوال  این  همه  با 
از”کمبود  بازنشستگان  پرداخت حقوق  در  اجتماعی  تامین 
در  باید  را  علت  که  است  روشن  می کنند.  صحبت  اعتبار” 

کارآمدی مدیریتی شستا جستجو کرد.  نا
سازمان تامین اجتماعی برای دسترسی به “پایداری منابع 
تصمیمات  از  پرهیز  اول:  دارد:  رو  پیش  راه  “دو  اعتبارات  و 
غیرکارشناسی در خصوص فاصله زیاد میزان افزایش ساالنه 
حقوق سطوح مختلف بازنشستگان است که می تواند جریان 
کرده و  کارگران شاغل را با اختالل مواجه  مستمر حق بیمه 
کمتر و سرمایه گذاری حق بیمه  آنها را به پرداخت حق بیمه 
کارآمدسازی  کز اقتصادی سوق دهد و دوم:  خود در سایر مرا
از  آنها  کردن  ج  خار طریق  از  شستا  شرکت های  مدیریت 
نگرش دولت  پایان  و  سیستم مدیریتی شرکت های دولتی 
کسری های  ها به حیاط خلوت دانستن شستا برای تامین 
بودجه ای و منافع مدافعان و حامیان سیاسی و بهره گیری از 
دانش، تجربه ونظارت بازنشستگان متخصص از طریق یک 
سازوکار شفاف که درنهایت به اصالح ساختار مدیریتی شستا 

می انجامد.

 چگونه تامین اجتماعی با »شستا« به ابربدهکار نظام بانکی کشور تبدیل شد؟

تامیـــن اجتماعی یا تامیـــن دولتی ها 
مریم دهقان

 یک زنگ خطر جدی مبنی بر زیان ده 
بودن دو سوم از شرکت های شستا 
پایان سال ۹۶ به صدا درآمد. این 
بحران از سال ۹7 عمیق و عمیق تر 

شد و تنها چاره برای تامین نقدینگی 
سازمان تامین اجتماعی، استقراض 

از نظام بانکی کشور بود، وام هایی که 
ساالنه چندین هزار میلیارد تومان و 

با بهره ی باال گسترش یافتند و باعث 
شدند تا سازمان تامین اجتماعی 

ساالنه نزدیک به ۱۲هزار میلیارد تومان 
کسری بودجه داشته باشد
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علیرضا یوسفیان

علیرضا بیرانوند که در جام جهانی 2022 دچار مصدومیت 
کردن در دربی با مشکل مواجه .است و  شد، برای بازی 

شاید درون دروازه پرسپولیس نایستد.
بیرانوند در جام جهانی حاال به  مصدومیت شدید علیرضا 
شده  تبدیل  پرسپولیس  و  خودش  برای  بزرگ  مشکل  یک 
است. علیرضا همانطور که پیشبینی می شد گلر اول تیم ملی 
در قطر بود و در اولین بازی مقابل انگلیس به میدان رفت 
ولی حضور او در زمین طوالنی نبود و بیرانوند قبل از دقیقه 
شدید  مصدومیت  دیدار  این  تلخ  اتفاق  شد.  تعویض   ۲۰
که باعث شد بینی  بیرانوند بعد از برخورد مجید حسینی بود 

علیرضا بشکند و او جای خود را به حسینی داد.
که انگیزه زیادی برای جام جهانی داشت و مرد مورد  بیرانوند 
کرد و دیگر  کی روش هم بود، شرایط سختی را تجربه  اعتماد 

توان ادامه دادن نداشت.
ادامه  بازی  به  کرد در زمین بماند و  ابتدا سعی  بیرانوند در 
گذشت چند دقیقه متوجه شد توان ادامه  دهد ولی بعد از 
که بیرانوند با مشکل  دادن ندارد. ضربه به حدی محکم بود 
تنفسی مواجه شد و حتی به دو تن از همبازیانش در همان 

که نفسش باال نمی آید. کرد  لحظه اشاره 
علیرضا موقع خروج بسیار ناراحت بود و اشک می ریخت ولی 

در ذهنش امید 
با  که  داشت 

پشت سر گذاشتن 
میت  و مصد

بازی  برای  می تواند 
در  دوباره  ولز  مقابل 

ترکیب اصلی تیم ملی 
کند. بازی  و  بگیرد  قرار 

به  را  آن  اجازه  فیفا  که  اتفاقی 
جایی  بیرانوند  و  نداد  علیرضا 
آن دیدار  تیم ملی در  ترکیب  در 

نداشت.
روز  چند  از  بعد  حال  این  با 

گارد  از  استفاده  و  محافظ بینی، بیرانوند استراحت 
کی روش هم در  قبل از بازی با آمریکا به تمرینات برگشت و 
کرد.بیرانوند درحالی در بازی مقابل  این دیدار به او اعتماد 
کار ریسک  که این  آمریکا آن هم بدون محافظ به زمین رفت 
مصدومیت  دوباره  برخوردی  هر  با  بود  ممکن  بود.  بزرگی 
نتواند فوتبال  برای مدت ها  علیرضا تشدید شود و علیرضا 
گلر شماره یک تیم ملی و پرسپولیس  کند. با این حال  بازی 
این خطر را به جان خرید و می خواست در آخرین دیدار تیم 

ملی در جام جهانی هم به میدان برود.

این  در  خوشبختانه 
جدی  مشکل  بازی 
برای علیرضا پیش نیامد 
نشد.  تشدید  مصدومیتش  و 
بیرانوند  شرایطی  هر  تحت  حال  این  با 
مجبور است دیر یا زود بینی اش را به تیغ جراحان بسپارد. 
علیرضا  مواقع  بعضی  در  می دهد  نشان  ما  پیگیری های 
ناحیه  در ۲  و شکستگی  تنفسی مواجه می شود  با مشکل 
چند  طرفی  از  است.  کرده  سخت  او  برای  را  کار  او  بینی  از 
که  پرسپولیس  و  می شود  شروع  لیگ  بازی های  دیگر  روز 
صدرنشین لیگ به حساب می آید، در اولین بازی خود باید 

کند. به مصاف سخت ترین رقیب خود برود و دربی را برگزار 
کند و  کمک  قطعا حضور بیرانوند می تواند خیلی به تیمش 

کند. با این  خیال پرسپولیسی ها را هم از بابت دروازه راحت 
ریسک  باید  کردن در دربی دوباره  بازی  برای  علیرضا  حال 
گر بیرانوند تصمیم به جراحی بگیرد،  بزرگی را انجام دهد. ا
از میادین دور خواهد بود و دربی و ۳  چیزی حدود یکماه 
بازی دیگر پرسپولیس تا پایان نیم فصل را از دست خواهد 
گل  یحیی  و  تیم  این  ضرر  به  خیلی  که  اتفاقی  داد. 
گر علیرضا  محمدی تمام خواهد شد.از طرفی ا
جراحی نکند هم خطر بزرگی را به جان 
کار را  باید بخرد و هم این موضوع 
خواهد  سخت  او  جراحی  برای 
کرد. هرچند خود بیرانوند عالقه 
میدان  به  دربی  در  تا  دارد  زیادی 
قضیه  این  است  ممکن  ولی  کند،  کمک  تیمش  به  و  برود 
ک باشد و حتی مشکل تنفسی اش  برای سالمتی اش خطرنا
کند. به هر حال بیرانوند در حال حاضر در دو راهی  را بیشتر 
بسیار سختی قرار گرفته و باید در این خصوص تصمیم گیری 
کند و یکماه دور از میادین باشد  کند.علیرضا یا باید جراحی 
و یا ریسک بزرگی بکند و برای پرسپولیس در بازی های لیگ 
به میدان برود. بیرانوند قصد دارد به زودی بعد از مشورت 
گل محمدی در این خصوص  با پزشکان، خانواده و یحیی 
که ستاره  کند و بعد از آن مشخص خواهد شد  گیری  تصمیم 

ملی پوش پرسپولیس به دربی خواهد رسید یا خیر.

دو راهی سخت برای  علیرضا بیرانوند

 این پرســــــــــــــــــــــــــــــپولیسی
 دوبـــاره ریســــــــــــــــک می کند؟

        اختصاصی
این روزها شان تیم های حرفه ای هرمزگان توسط  باشگاه صنایع حفظ نمی شود و 
جالب تر از همه این که هیچ کس هم پاسخگو نیست که چه اتفاقاتی دارد در ورزش 

حرفه ای استان رخ می دهد.
تیم بسکتبال صنایع هرمزگان به دلیل مشکالت مالی به تهران سفر نکرد و نتیجه بازی 
کس بر نخورد و فقط شان ورزش و  این تیم ۲۰ بر صفر به سود مهرام شد اما به هیچ 
تیم  وقتی  است  نرفته  یادمان  رفت.  سوال  زیر  استان  بسکتبال  حرفه ای  ورزشکاران 
فوتسال  آذرخش سرخون به دلیل مشکالت مالی حاضر نشد در بندرعباس مقابل تیم 
گردونه  گرفت و از  کند و نتیجه این دیدار در آخر فصل یقه این تیم را  مشهدی بازی 
کس جز عالقمندان به فوتسال و ورزش نگران این موضوع  لیگ برتر حذف شد و هیچ 
کشیدند.حاال این بار این بی پولی به  نشدند و  مسووالن وقت یک نفس راحت هم 
آخرین  ک  ارا نبوغ  تیم  بازی مقابل  آمده است و شاید  باشگاه صنایع هرمزگان  سراغ 
از بدقولی  کادر فنی صنایع  برتر بسکتبال باشد.بازیکنان و  بازی تیم صنایع در لیگ 
کادر فنی دارند و  بازیکنان و  که مسووالن باشگاه نسبت به  ها و عدم تعهدات مالی 
عملی نشده است  خسته شده اند و می خواهند در پایان دور رفت لیگ برتر بسکتبال 
دیگر ادامه فعالیت ندهند.شاید رایزنی مسووالن برای اقامت و هزینه رفت و برگشت 
کار بزرگ به حساب بیاید اما این  کم در آمد یک  یک تیم برای خیلی از استان های 
کسر شان  کشور نامیده می شود  که به قطب اقتصادی  کار در شان استان هرمزگانی 
که حامی یک باشگاه شده اند نمی توانند جوابگو  که پنج صنعت  باشد.چگونه است 

که به دنبال سربلندی نام هرمزگان هستند.  تعدادی از جوانان و ورزشکارانی باشند 
کشور است صنایع آن نمی توانند از پس دو تیم لیگ  که دروازه  اقتصادی  چرا هرمزگان 
گر واقعا مشکالت قانونی وجود  کجاست ا کار  برتری تحت پوشش خود بر آیند. مشکل 
گوید  دارد چرا این باشگاه تاسیس شد و اصال چرا استاندار یک بار برای همیشه نمی 
که  کجاست. واقعا برای اهالی ورزش استان قابل قبول نیست تیمی  کار از  که مشکل 
نامش صنایع هرمزگان است برای رفتن به یک استان دیگر و  اقامت در آن جا دست به 
کار از سوی احمد مرادی نماینده  گر همین  دامن مسووالن استان میزبان شوند. البته ا
ک هم اعزام نمی  که تیم به ارا مردم در مجلس شورای اسالمی انجام نمی شود چه بسا 
گذاشته  کنار  شود و آن وقت خیلی زود تیم  بسکتبال صنایع هرمزگان از دور مسابقات 
می شود. البته شرایط تیم فوتسال صنایع هم خیلی خوب نیست . هر چند پاالیشگاه 
گذاشته است و از نطر اسکان و هزینه اقامت تیم را پشتیبانی  نفت بندرعباس پا پیش 
کادرفنی تیم فوتسال صنایع هم مثل بسکتبالیست ها  کند اما فوتسالیست ها و  می 

که  فوتسالیست ها هم  به حق و  دغدغه قرارداد های مالی خود دارند و معلوم نیست 
که برای پرداخت قرارداد های  کنند. االن چندین هفته است  حقوق خود دست پیدا 
گیرد و  کار هر چه زودتر صورت  که این  کنند و امیدوارم  فوتسالیست ها  امروز و فردا می 
کار به جای باریک نکشد. شرایط روحی بازیکنان بسکتبالیست و فوتسالیست ها اصال 
کس جز استاندار ، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی و  خوب نیست و هیچ 
کنند.واقعا یک سوال همیشه  مدیران صنایع نمی توانند این روحیه را برایشان آرمانی 
که چرا ما باید برای  در ذهن بنده و تمامی دوستداران به ورزش وجود دارد و آن هم این 
که نصف سرمایه  کردن در ورزش این قدر مشکل داشته باشیم اما استان های  هزینه 
می  کنند.  می  حمایت  حرفه ای  ورزش  از  منطقی  صورت  به  ندارند  هم  را  ما  استان 
گر خودتان  که ا خواهم یک راهکار ساده به مسووالن استان بدهم  و  آن هم این است 
این استان است  که حق ورزش  از مدیران صنایع  استان پولی  بلد نیستید  چگونه 
بگیرید  به خودتان زحمت بدهید و یک سری به استان های کرمان و یا اصفهان بزنید و 
که آن ها چطوری حق ورزش و ورزشکاران خودشان  از مسووالن این استان ها بپرسید  
که  کنند.البته فکر نکنم این دو استانی  کشور تیمداری می  را می گیرند و به راحتی در 
نام بردم به اندازه استان هرمزگان صنعت و سرمایه داشته باشند اما  به راحتی هزینه 
کشور و حتی تیم های درسطح  ورزش بین المللی را پرداخت  چندین تیم حرفه ای در 
کشور برای تودیع و معارفه استاندار دولت  که وزیر  کنند. یادمان نمی رود روزی  می 
کمک صنایع به ورزش استان چه حرف  کرد در مورد ورزش و  سیزدهم به استان سفر 
های زدند اما آیا امروز ایشان  خبر دارند که چه بالیی دارد سر ورزش حرفه ای این استان 
گفت: شرکتی برای  کشور   که در جلسه تودیع خود به وزیر  می آید. آیا استاندار سابق 
که می تواند تحولی در این  حمایت از تیم های ورزشی در هرمزگان ایجاد شده است 
کاسه  که تحولی ایجاد نشد بلکه امروز این شرکت  کند خبر دارد نه این  زمینه ایجاد 
ج تیم های خودش مانده است. در  گرفته است و در خرج و مخار کنم در دست  چه 
گر کس است یک حرف بس  است، اما  فکر نکنم این آخرین  پایان باید بگوئیم در خانه ا
که هر طور  گزارش از وضعیت نابه سامان باشگاه صنایع هرمزگان باشد اما امید داریم 
شده هم بسکتبال و هم فوتسال در لیگ برتر باقی بمانند و در آخر فصل آه و حسرت 

برای عالقمندان به ورزش و مردم استان باقی نماند.

کنم  کنم چه  کاسه چه   باشگاه صنایع هرمزگان با 

محمود رئیسی
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مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان خبر داد:

تشریح عملکرد کارگروه تخصصی حمل و نقل 
و جابجایی در ۶ ماهه نخست سال

        اختصاصی
با  هرمزگان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
نقل  و  حمل  حوزه  در  عامل  غیر  پدافند  جایگاه  بیان 
گفت: پدافند غیر عامل، مجموع اقدام های غیر  جاده ای 
مسلحانه ای که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب 
پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و 

تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها می شود. 
گزارش امید ساحل،  عباس شرفی با اشاره به تجارب و   به 
بشری  تاریخ  گذشته  اعصار  جنگهای  در  شده  ثبت  شواهد 
گفت: این مبحث، نمونه های مستدل و انکار  و قرن حاضر 
که اهمیت حیاتی پدیده ” دفاع غیرعامل“ را  ناپذیری است 

آشکار و ثابت می نماید.
وی مهم ترین دلیل اهمیت پدافند غیر عامل را صرفه جویی 
کالن اقتصادی و ارزی در حفظ تجهیزات و تسلیحات بسیار 
کز حیاتی و  کرد و افزود: حفظ مرا گران قیمت نظامی عنوان 
مواصالتی،  ارتباطی،  نظامی،  سیاسی،  اقتصادی،  حساس 
مجتمع های  فرودگاه ها،  بنادر،  نیروگاه ها،  پاالیشگاه ها، 

صنعتی نیازمند پدافند غیر عامل هستند.
تصریح  هرمزگان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
از استان های استراتژیک و قطب  کرد: استان هرمزگان یکی 
زیر  از  کدام  هر  تهدید  صورت  در  و  بوده  کشور  اقتصادی 
کشور را متأثر می نماید لذا  ساخت ها مستقر در این استان، 
را  این استان  اجرای ضوابط و مقررات پدافند غیر عامل در 

چند برابر می کند.

شرفی افزود: ایجاد سازه های امن یکی از حوزه های پدافند 
مقاوم  عامل  غیر  پدافند  اصل   ۱۵ از  یکی  و  است  عامل  غیر 
سازی سازه های حیاتی است.وی در ادامه به تشریح عملکرد 
۶ ماهه این حوزه در اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 

هرمزگان پرداخت.
دوره  دو  مستمر،  جلسه   ۵ از  بیش  برگزاری  از  شرفی  عباس 
و  برگزاری  همراه  به  عامل  غیر  پدافند  کل  اداره  در  آموزشی 

نقل  و  حمل  و  راهداری  اداره  در  دوره  این  مبانی  آموزش 
بندرعباس  جاده ای، نظام مهندسی ساختمان، شهرداری 
راهداری و حمل و نقل  اداره  رزمایش مهم در  برگزاری دو  و 

جاده ای هرمزگان خبر داد.
دیگر  از  هرمزگان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
پدافند  مطالعات  شروع  عامل،  غیر  پدافند  حوزه  اقدامات 
غیر عامل در حوزه پلهای بزرگ و تونل ها، شرکت در جلسات 

و هستیم  اصلی  عضو  که  ها  درکارگروه  عامل  غیر   پدافند 
کارگروه در  اهداف  و نظرات در جهت پیشبرد  ارائه مطالب   
و  حراست  به  نظارتی  و  تصویری  سامانه  گذاشتن  اختیار 
ویروس  از  برای جلوگیری   USB مربوطه، بستن درگها  سرور 
از دیگر  بزرگ،  تنقیه و الیروبی پل های  به داخل مجموعه, 
کارگروه تخصصی حمل و نقل و جا  کل در  اقدامات این اداره 

بجایی بوده است.

 استان هرمزگان یکی از استان های 
استراتژیک و قطب اقتصادی کشور 

بوده و در صورت تهدید هر کدام 
از زیر ساخت ها مستقر در این 

استان، کشور را متأثر می نماید لذا 
اجرای ضوابط و مقررات پدافند غیر 

 عامل در این استان را چند
 برابر می کند

پژوهشی،  دستاوردهای  نمایشگاه  سومین  و  بیست 
فناوری و فن بازار در هرمزگان به مناسبت هفته پژوهش 
و فناوری با هدف ارائه دستاوردهای یک ساله پژوهش 
و فناوری استان و بسترسازی در جهت توسعه فناوری 
ارتباط میان تولیدکنندگان فناوری و واحدهای  و ایجاد 

گردید. کننده در قالب ۵0 غرفه برگزار  مصرف  
نمایشگاه  شروع  از  روز  اولین  در  امیدساحل،  گزارش  به 
دکتر  استان،  در  فقیه  ولی   نماینده  زاده  عبادی  دکتر 
استانداری  امنیتی  و  اجتماعی  سیاسی،  معاون  کامرانی 
مردم  نمایندگان  آشوری  دکتر  و  مرادی  دکتر  هرمزگان، 
مدیرکل  رنجبر  دکتر  اسالمی،  شورای  مجلس  در  هرمزگان 
هواشناسی استان، رؤسای دانشگاه  های استان و جمعی 

از پژوهشگران و مدیران شرکت های دانش بنیان مستقر 
برق  نیروی  تولید  شرکت  غرفه  از  بازدید  ضمن  استان  در 
در  شرکت  این  دستاوردهای  و  ها  توانمندی  با  استان 
کارهای پژوهشی، فناوری و همچنین ساخت داخل  زمینه 

تجهیزات نیروگاهی آشنا شدند.
استان  برق  نیروی  تولید  شرکت  مدیرعامل  مهرانی،  رضا 
پژوهشی  و  فنی  های  توانمندی  درخصوص  توضیحاتی  
این شرکت و همچنین تجهیزات ساخته شده برای نیروگاه 
های استان ارائه نمودند. ضمنا با عنایت به بستر ایجاد در 
کارشناسان  گردید جلساتی فی ما بین  این نمایشگاه مقرر 
شرکت تولید نیروی برق استان و شرکت های دانش بنیان 

گردد.  های مستقر در پارک علم و فناوری استان برگزار 

بیست و سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی 
فناوری و فن بازار هرمزگان افتتاح شد

اداره  رئیس  کامرانی«،  »محسن  امیدساحل،  گزارش  به 
اینکه %64  به  توجه  با  گفت:  راهداری،  ترافیک  و  ایمنی 
تلفات جاده ای مربوط به دانش آموزان زیر 18 سال می 
باشد لذا به منظور ارتقاء فرهنگ ترافیکی عبور و مرور و 
حاشیه  مدارس  آموزان  دانش  ترافیکی  دانش  همچنین 
نموده  موصوف  ح  طر اجرای  اقدام  کل  اداره  این  راهها 

است.
صورت  »در  گفت:  تجلیلی  آیین  یک  در  مسئول  مقام  این 
کنار مشارکت همگانی دهیاران و پلیس  اجرای این طرح در 
راه بطور یقین وضعیت جاده های روستایی بهبود و سهم 
کاهش خواهد  تصادف های جاده های روستایی از به نصف 

رانندگی  و  راهنمایی  عالیم  نصب  کامرانی  یافت.محسن 
مجاب  کشاورزی،  ادوات  روی  بر  عالیم  نصب  جاده ها،  در 
ایمنی،  کاله  از  استفاده  به  موتورسیکلت ها  کبان  را نمودن 
گواهی نامه و سند را از  برخورد با موتور سیکلت های فاقد 
کاهش تصادف ها دانست و افزود: »در صورت  جمله موارد 
فرهنگ  به  مربوط  راهکارهای  ارائه  و  اقدام ها  این  اعمال 
روستایی  جاده های  در  تصادف ها  میزان  آموزش،  و  سازی 
کمتر خواهد شد.گفتنی است این طرح در فاز اول  به مراتب 
گردد  برای 70 مدرسه حاشیه راهها در سطح استان اجرا می 
که به منظور اثر بخشی آموزش توزیع اقالم ایمنی نیز در بین 

دانش آموزان انجام می پذیرد. 

اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان:

 فاز اول طرح آموزش مبانی ایمنی و ترافیک 
به دانش آموزان مدارس حاشیه راه ها آغاز شد
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         اختصاصی
نسبت جنسی تولد در انسان به طور طبیعی 104 تا 105 پسر 
کشورها با  به ازای 100 دختر است؛ اما این نسبت در برخی 
مداخالت انتخاب جنس پیش از تولد یا رواج تک فرزندی 
افزایش یافته است؛ یعنی جوامع به سمت پسرزایی سوق 
گزارش بر اساس داده های ثبت احوال و  داده شده اند. این 
برخی از پژوهش های اخیر »انجمن جمعیت شناسی ایران« 
گردآوری شده و توضیح می دهد که بر روی روند تغییر نسبت 
جنسی تولد در ایران، چه زمینه ها و عواملی مؤثر بوده اند. 
تعادل  مرگ ومیر،  میزان  شدن  کم  و  تک فرزندی  رشد  با 
جنسی در جامعه به هم ریخته است. این جمعیت در سن 
جنس  دو  یعنی   100 عدد  جنسی  نسبت  تعادل  به  ازدواج 
نسبت  گرچه  ا یافته ها،  اساس  بر  رسید.  نخواهد  برابر، 
جنسی تولد در ایران، فعاًل در محدوده طبیعی است؛ اما 
دست کم در چهار استان از محدوده طبیعی خارج شده و 
که به معنای افزایش تعداد پسران نسبت به  افزایش یافته 
دختران است. بر اساس داده های به دست آمده، هرمزگان 
از خط طبیعی  تغییر نسبت جنسی، عقب نمانده و  از  نیز 
کرده است. یعنی به ازای هر  گذشته خود، عبور  سال های 
که برخی  100 دختر در این استان، 107 پسر متولد می شود 
ایران، هنوز فرهنگ  کرده اند. در  نفر هم ذکر  تا 108  منابع 
گی  کم بوده و ترجیح جنس مذکر به عنوان یک ویژ سنتی حا
را به سمت پسر خواهی و حذف  فرهنگی، برخی والدین 
دختران سوق می دهد. ادامه این روند عالوه بر اینکه نقض 
حق حیات دختران است، می تواند تبعات اجتماعی منفی 
همچون مشکالت ازدواج، افزایش رفتارهای ضداجتماعی 
است  الزم  و  باشد  داشته  دنبال  به  را  خشونت  افزایش  و 
گیرد  و تدابیری برای پیشگیری  کافی به آن صورت  توجه 

از آن اندیشیده شود.

 مسئله جهانی کم شدن تولد دختر و رشد 
جمعیت مردان

نتایج تحقیقات مجله BMJ GLOBAL HEALTH می گوید 
گذشته، طی ۱۰  کمتری نسبت به  که ۴.۷ میلیون نوزاد دختر 
سال آینده در سراسر جهان متولد خواهند شد؛ زیرا شیوه های 
برای  فرهنگی  ترجیح  که  کشورهایی  در  جنسیت  انتخاب 
که می تواند انسجام  فرزند پسردارند، روندی را ایجاد می کند 

کند. اجتماعی را در درازمدت را تضعیف 
در تعیین جنسیت و تولد نوزاد دختر و پسر، عوامل مختلفی 
و  مادران، ملیت  بودن  یا مسن  ژنتیکی، جوان  ازجمله علل 
دارند؛  دخالت  بیماری ها 

اما آنچه در سال های اخیر فراتر از این قاعده علمی بر تعیین 
جنسیت دخالت داشته است، فرهنگ و سیاست گذاری های 
که خانواده ها را به داشتن فرزند  کشورها است  کم بر برخی  حا
کرده است و امکان سقط مبتنی بر جنسیت را هم  پسر ترغیب 
گذشته، جنگ های  به همراه آورده است.از سویی، در ادوار 
بیشتر  مرگ ومیر  علت  به  را  جنسی  نسبت  معمواًل  بزرگ، 

بر  غربی  آلمان  در  به عنوان مثال،  می آورد.  پایین  مردان، 
سنی  گروه  در  جنسی  نسبت   ۱۹۴۶ سال  سرشماری  مبنای 
است.  بوده  زن   ۱۰۰ مقابل  در  مرد   ۶3 معادل  ساله   2۰-3۹
کم شدن جنگ ها و هم زمان افزایش نسبت جنسی در قرن 
باالی  سنی  گروه  در  مردان  تعداد  که  می شود  باعث  حاضر، 
تحقیق  نتایج  شود.  دختران  تعداد  از  بیشتر  بسیار  سال   2۰
در  پیش بینی شده  کمبود  که  می گوید  نیز  جهانی  مجله  این 
تعداد دختران متولدشده منجر به شمار باالی مردان جوان 
در حدود یک سوم جمعیت جهان طی ده های آینده می شود.

کمبود جدی دختر در چین و هند
مجله »Le Figaro« به استناد از مقاله منتشره در یک مجله 
کمبود  با  امروز،  جهان  که  موضوع  این  اعالم  ضمن  علمی، 
فاجعه بار 23.۱ میلیون زن مواجه است، آورده: این پدیده در 
که بین سال های  کشورهای هند و چین برجسته تر است چرا
 ۱۰.۶ تنها  پسر،  میلیون   ۱۱.۹ با  تناسب  در   ،2۰۱۷ و   ۱۹۷۰
چین،  در  مبنا،  همین  بر  است.  آمده  دنیا  به  دختر  میلیون 
کشور جهان تعداد مردان 3۴ میلیون بیشتر  پرجمعیت ترین 
از تعداد زنان است.نتیجه گیری های این پژوهش هم نشان 
جنس  نسبت  امروزه  شده  باعث  روند  این  ادامه  می دهد، 
پسر به دختر ۱۱8 به ۱۰۰ شود.یکی از دالیل ظهور این پدیده 
گرجستان،  آذربایجان،  ارمنستان،  آلبانی،  کشورهای  در  که 
و  تونس  تایوان،  نگرو،  کره جنوبی، مونته  هنگ کنگ، هند، 
»هر  سیاست  همان  می شود،  مشاهده  آن  موارد  هم  ویتنام 
که  کودک!« و سقط جنین انتخابی عنوان شده  خانواده یک 
باعث شده خانواده ها با دانستن جنسیت جنین درصورتی که 

کودک را سقط می کند. دختر باشد، 

 مصائب افزایش نسبت جنسی جامعه 
در سن ازدواج

طبق گزارش مجله »Le Figaro«، مصائب برهم خوردن تعادل 
نسبت جنسی به همین جا ختم نشده و افزایش غیرطبیعی 
پدیده  جهان،  در  دختران  به  نسبت  پسران  جمعیت  نرخ 
دو  جمعیت  در  تناسب  تناقض  این  که  رقم زده  را  زن  کمبود 

کشور جهان مشاهده و باعث دردسر آنان شده  جنس در ۱2 
است.سال گذشته آماری در رسانه های کشور ایران نیز منتشر 
که از عدم توازن جنسیتی در سن ازدواج خبر می داد. بر  شد 
بیش  ازدواج  سن  در  مجرد  پسران  تعداد  آمارها،  این  اساس 
است  حالی  در  این  است.  ازدواج  سن  در  مجرد  دختران  از 
برعکس  حدودی  تا  آمار  این  منابع،  برخی  در  و  درگذشته 
بوده و تعداد دختران بیشتر از پسران بود.پیش تر نیز محمود 
گفتگو با یک خبرگزاری  مشفق به عنوان یک جامعه شناس در 
کشور، تعداد زنان  گفت: »بر اساس آخرین سرشماری  دولتی 
که این آمار  ۱۵ تا 3۴ ساله حدود ۱۴ میلیون نفر بوده است 
گر بازه سنی ۱۵ تا 3۵  ا شامل زنان مجرد و متأهل می شود. 
بازه سنی »دوره مجردی دختران«، جدول  به عنوان  را  سال 
شماره یک، در نظر بگیریم، پنج میلیون نفر از این زنان جوان، 
و  ساله   3۹ تا   2۰ پسران  جمعیت  گر  ا و  بودند  ازدواج نکرده 

جمعیت دختران ۱۵ تا 3۴ ساله ازدواج نکرده را در نظر بگیریم، 
جمعیت پسران 2۰ تا 3۹ ساله مجرد حدود پنج میلیون و ۷۰۰ 
هزار نفر و جمعیت دختران ۱۵ تا 3۴ ساله مجرد حدود سه 

میلیون نفر است؛ یعنی اختالف فاحش!«.
یعنی  که  است   ۱۹۱ حدود  اینجا  در  جنسی  نسبت  درواقع 
در  پسر   ۱۹۱ ازدواج  سن  در  دختر   ۱۰۰ هر  مقابل  در 
گفت نسبت پسران  سن ازدواج داریم و می توان 
دختران  برابر  دو  سنین  این  در  ازدواج نکرده 
توازن  عدم  نشان دهنده  امر  این  است. 
که  چرا است،  ازدواج  سن  در  جنسیتی 
تعداد پسران مجرد بیش از تعداد دختران 
اجتماعی  ازنظر  امر  این  که  است  مجرد 
می تواند مشکالتی را در بازار ازدواج ایجاد 

کند.
کثر  کمبود دردسرساز شده و ا حال آنکه این 

مردها به دلیل »کمبود زن« ازدواج نمی کنند و صاحب فرزند 
و  زنان  کمبود جمعیت  این  موارد هم  پاره ای  در  نمی شوند. 
مازاد شدن جمعیت مردان، باعث می شود که زنان بخواهند از 
طریق ازدواج با مردانی که مقام اجتماعی مناسبی دارند، خود 
که افرادیکه  را در جامعه باال بکشند. این امر باعث می شود 
از وضع اقتصادی خوبی برخوردار نیستند و تحصیل نکرده اند، 

نتوانند به راحتی تشکیل خانواده دهند.
 

گذر نسبت جنسی از حد نرمال هرمزگان و 
در  ایران  جمعیت شناسی  انجمن  مطالعه  مرکز  یافته های 
بر اساس  که  حوزه متغیرهای نسبت جنسی نشان می دهد 
بودن  طبیعی  علیرغم  زیر،  جدول  در  موجود  داده های 
نسبت جنسی تولد در سطح ملی، این نسبت در استان های 
تغییرات  لرستان  و  کرمانشاه  اردبیل،  شرقی،  آذربایجان 
ج شده  چشمگیری داشته و تا ۱3۹۹ از محدوده طبیعی خار
کشور تا سال ۱382  که  استان های  است. این در حالی است 
در محدوده طبیعی بوده است. هرمزگان در این جدول نسبت 
 ۱3۹۹ سال  در   ۱۰۷ رقم  به   82 سال  در   ۱۰۴ عدد  از  جنسی 
که عبور از خطر نرمال را نشان می دهد. در این لیست  رسیده 
با رسیدن به رقمی نزدیک به ۱۱2 رکورد  لرستان  استان های 
ایران به  را در  افزایش نسبت جنسی  زده و زنگ خطر جدی 

صدا درآورده است.

نوش داروهای پیش نهادی پیش از مرگ سهراب
گر یکی از عمده ترین مشکل ها را فرهنگ پسر خواهی در نظر  ا
اقتصادی  و  مادی  زمینه های  ابتدا  آن،  حل  برای  بگیریم، 
که زنان  این تغییر فرهنگ فراهم شود. شرایطی فراهم شود 
و مردان از فرصت های برابر برای تحصیل و اشتغال برخوردار 
شوند و برابری جنسیتی و مساوات زن و مرد، در حوزه های 

گیرد. در  اقتصادی، سیاسی  اجتماعی و حقوقی مدنظر قرار 
جنسی  ترکیب  در  پزشکی  مداخالت  تبعات  درباره  رسانه ها 

جمعیت اطالع رسانی و آموزش داده شود.
رادیولوژیست ها  برای  جنین  جنس  تشخیص  تبعات  درباره 
و متخصصان زنان و زایمان و ناباروری، دوره های آموزشی و 
توجیهی برگزار شود. روش های تشخیص جنس جنین! صرفًا 
گروه های  بر اساس ضرورت های پزشکی انجام و به تشخیص 
کشورهای  که در  یا همان گونه  انجام شود  تخصصی پزشکی 
 2۴ هفته های  باالی  به  فرزند  جنسیت  اعالم  قانون  غربی 
بارداری رسیده، در ایران هم شاهد اجرایی شدن این قانون 
به  خدمت  ارائه  ناباروری،  درمان  کز  مرا در  سویی  از  باشیم. 
جنین  جنس  انتخاب  برای  صرفًا  و  دارند  فرزند  که  والدینی 
درمانگران  و  پزشکان  برای  شود.  متوقف  می کنند،  مراجعه 
که بدون ضرورت پزشکی مبادرت به انتخاب جنس  متخلف 
جنین می کنند، جریمه های متناسب و بازدارنده تعیین شود.

بررسی عوامل و زمینه های رشد نسبت جنسی در ایران و تبعات سو افزایش آن:

هشدار کمبود تولد دختر!

سامیه طهورنیان

هرمزگان به باالی خط طبیعی تولد جنس پسر رسید
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 افراد چاق در صورت دریافت پاداش مالی
وزن بیشتری کم می کنند

زهرا شهکرمی

         اختصاصی
شود،  داده  پول  وزن،  کاهش  ازای  در  چاق  افراد  به  گر  ا
پیدا  خود  وزن  کم کردن  برای  بیشتری  انگیزه  آن ها 

می کنند.
گر به افراد چاق در  نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد ا
کاهش وزن، پول داده شود، آن ها انگیزه بیشتری برای  ازای 
کم کردن وزن خود پیدا می کنند. در مطالعه انجام شده ۷۵ 
کرده بودند، دو برابر  که مشوق مالی دریافت  درصد افرادی 

کردند.  کم  بیشتر از بقیه وزن 
کاهش وزن ۶۶۸ فرد بزرگسال را در شهر نیویورک  محققان 
کردند. هدف  و لس آنجلس در یک دوره شش ماهه پیگیری 
کیلوگرم  که شرکت کنندگان در مطالعه، حدود ۴.۵  این بود 

کنند. کم  ) ۱۰ پوند( وزن 
منتشر   JAMA Internal Medicine در  مطالعه  این  نتایج 
شده است و نشان می دهد دو سوم شرکت کنندگان، زمانی 
پیشنهاد  پول  وزن،  کاهش  پاداش  به عنوان  آن ها  به  که 
دست  شده  تعیین  هدف  به  بودند  توانسته  بود،  شده 
که وعده پاداش مالی به آن ها داده  کنند. اما افرادی  پیدا 
کاهش وزن نداشتند و  کافی برای  نشده بود، ظاهرًا انگیزه 
نتوانستند به هدف مورد نظر برسند و برخی از آن ها به نیمی 

کردند. از هدف تعیین شده دست پیدا 

کاهش وزن با انگیزه دریافت پاداش مالی
 ۱۰۰ حدود  مطالعه  از  قبل  شرکت کنندگان  وزن  میانگین 
که آن ها را در محدوده چاقی  کیلوگرم با BMI حدود ۳۸ بود 
بیمارگونه یا چاقی مفرط قرار می دهد. افراد شرکت کننده در 
این مطالعه بین ۱۸ تا ۷۰ سال سن داشتند و از خانواده های 
این  بودند.  خانم  آن ها  درصد   ۸۰ حدود  و  بودند  کم درآمد 

مطالعه از نوامبر ۲۰۱۷ تا ماه مه ۲۰۲۱ به طول انجامید.
و  کردند  تقسیم  گروه  سه  به  را  شرکت کنندگان  محققان 
کنند و  کم  را  که ۵ درصد وزن خود  گفتند  به آن ها  سپس 
به صورت تصادفی مشوق هایی را به آن ها اختصاص دادند. 

کاهش  را  تا وزن خود  گروه جوایز مختلفی داده شد  به هر 
گروه مشوق های مالی داده  گروه ها، به دو  دهند. از بین این 

شد.
کاهش وزن متناسب با برنامه و انجام  گروه در صورت  این 

دریافت  مالی  پاداش  ورزشی  تمرینات 
می کرد. برای مثال برای ۷۵ دقیقه 

فعالیت بدنی در هفته 

میانگین  کنند.  دریافت  دالری   ۲۰ پاداش  می توانستند 
کاهش وزن حدود ۴.۵  گروه ۴۴۰.۴۴ دالر برای  درآمد این 

کیلوگرمی بود.

گروه به دلیل دریافت  نتایج نشان داد ۷۵ درصد اعضای این 
وزن  کاهش  هدف گذاری  به  توانسته اند  مالی  مشوق های 
در  که  افرادی  آنکه  حال  کنند.  پیدا  دست  کیلوگرمی   ۴.۵

وزن  کاهش  کیلو   ۲ حدود  بودند،  مالی  انگیزه  بدون  گروه 
نیمه  را  کاهش وزن  برنامه  آن ها  از  تعدادی  داشتند. حتی 

کردند. کاره رها 

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

 بیش از ۸۵ هزار نفر از دهک های 
یک تا سه در هرمزگان بیمه شدند

مدیرکل بیمه سالمت هرمزگان گفت: در کشور بیش از ۵ میلیون و 400 هزار و 
در هرمزگان نیز بیش از ۸۵ هزار نفر از دهک های یک تا سه به صورت رایگان 

زیر پوشش خدمات بیمه سالمت همگانی قرار گرفتند.
گفت:  گزارش امید ساحل، »علی علیزاده«، مدیرکل بیمه سالمت هرمزگان  به 
که هیچ بیمه پایه ای ندارند می توانند از خدمات بیمه سالمت بهره مند  افرادی 

شوند. 
کز درمانی  کاهش هزینه ها اولویت، مراجعه به مرا که به دلیل  گفت: هرچند  وی 
کز خصوصی هم با تعیین پزشک خانواده معتبر  دولتی است، اما این بیمه در مرا

است.
کز درمانی دولتی و خصوصی ۱۰ درصد از  وی افزود: دارندگان بیمه سالمت در مرا

هزینه های بستری و ۳۰ درصد از خدمات سرپایی را پرداخت می کنند.
هرمزگانی ها می توانند با مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری شهروندی بیمه 
سالمت به نشانی اینترنتی bimehsalamatiranian.ir و یا دفاتر پیشخوان دولت 

کنند. پس از نام نویسی از خدمات این بیمه استفاده 
کنون بیش از یک میلیون و ۱۵۳  مدیرکل بیمه سالمت هرمزگان ادامه داد: تا 

گرفتند. هزار نفر در هرمزگان زیرپوشش بیمه سالمت همگانی قرار 

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

تامین بیش از ۶ میلیون قوطی 
شیرخشک رژیمی از ابتدای سال جاری

تامین  از  و دارو  رژیمی و غذای ویژه سازمان غذا  اداره شیرخشک  رئیس   
کنون خبر داد. بیش از ۶ میلیون قوطی شیرخشک رژیمی از ابتدای سال تا

از ۶ میلیون قوطی  کرد:  بهادر صیدمحمدیان اظهار  امید ساحل،  گزارش  به   
سه  و  وارداتی  قوطی  هزار  و ۲۲۴  میلیون  سه  شده،  تامین  رژیمی  شیرخشک 

میلیون و ۳۹ هزار و ۳۸۷ قوطی تولید داخل بوده است.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه زنجیره تامین شیرخشک رژیمی و غذای ویژه 
کنترل و رصد این فرآورده ها با  از اوایل سال ۱۴۰۱، افزود: امور مربوط به نظارت، 
راه اندازی این سامانه، انجام و تحت نظارت دقیق و مستقیم سازمان غذا و دارو 

و معاونت های غذا و دارو در اختیار بیماران قرار می گیرد.
گفته رئیس اداره شیرخشک رژیمی و غذای ویژه سازمان غذا و دارو از تاریخ  به 
اول آبان امسال تا ۱۰ آذر، بیش از یک میلیون و ۹۰ هزار قوطی شیرخشک رژیمی 
کشور توزیع شده  و ۵۶۰ هزار قوطی )ساشه غذای ویژه( بیمارستانی در سراسر 
کرد: برای نخستین بار براساس اعالم نیاز معاونت های غذا و  است.وی تصریح 
دارو جلسات بازخوانی متعددی با تامین کنندگان انواع شیرخشک رژیمی توسط 
کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل انجام می شود تا برنامه ریزی  اداره 

گروه بیماری به موقع انجام شود. الزم برای تامین فرآورده ها در هر 

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

کودکان   آغاز طرح غربال شنوایی 
۳ تا ۶ ساله در هرمزگان

هرمزگان  بهزیستی  مدیرکل 
کودکان  ح غربال شنوایی  گفت:طر
تا  سیار  صورت  به  ساله   ۶ تا   ۳
کز پیش  پایان سال در مهد ها و مرا

دبستانی اجرا می شود.
سامیه  ساحل،  امید  گزارش  به 
طرح  معلولیت،  دارای  افراد  بزرگداشت  هفته  مناسبت  گفت:به  جهانشاهی 
طرح  این  و  شده  آغاز  هرمزگان  استان  در  ساله  تا ۶  کودکان ۳  شنوایی  غربال 
خواهد  ادامه  دبستانی  پیش  کز  مرا و  مهد ها  در  سال  پایان  تا  سیار  صورت  به 
بندرعباس،  نیز در شهرستان های  ثابت  پایگاه  پنج  گفت:  داشت.جهانشاهی 
کودکان ۳ تا ۶ ساله با سه تست اتوسکوپی،  گفت:  قشم و بستک فعال است.او 
بهزیستی  می گیرند.مدیرکل  قرار  شنوایی  غربال  مورد  پنتانومتری  و  ادیومتری 
تولد  بدو  در  که  است  تکاملی  اختالل  شایع ترین  شنوایی  گفت:افت  هرمزگان 
مدرسه  و  دبستان  پیش  سنین  در  آن  شیوع  و  است  تشخیص  و  کشف  قابل 
که  است  عواملی  وجود  افزایش  این  دلیل  گفت:  می یابد.جهانشاهی  افزایش 

کتسابی، افت دیر- آغاز و افت پیشرونده می شود. باعث ایجاد افت شنوایی ا

میانگین وزن شرکت کنندگان قبل از مطالعه 
حدود ۱۰۰ کیلوگرم با BMI حدود ۳۸ بود که 
آن ها را در محدوده چاقی بیمارگونه یا چاقی 
مفرط قرار می دهد. افراد شرکت کننده در این 
مطالعه بین ۱۸ تا ۷۰ سال سن داشتند و از 
خانواده های کم درآمد بودند و حدود ۸۰ درصد 
آن ها خانم بودند. این مطالعه از نوامبر ۲۰۱۷ تا 
ماه مه ۲۰۲۱ به طول انجامید

وه به دلیل دریافت مشوق های مالی توانسته اند به هدف گذاری کاهش وزن ۴.۵ کیلوگرمی  نتایج نشان داد ۷۵ درصد اعضای این گر
وه بدون انگیزه مالی بودند، حدود ۲ کیلو کاهش وزن داشتند. حتی تعدادی از آن ها  دست پیدا کنند. حال آنکه افرادی که در گر

برنامه کاهش وزن را نیمه کاره رها کردند
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سامیه طهورنیان 

جاذبـــه های گـــردشگری بنـــدرمقام

       اختصاصی
بندر مقام از زیباترین شهرهای غربی هرمزگان است 
که اطراف آن را جاذبه های طبیعی زیبایی پوشانده اند. 
کوهستان های بلند با خلیج فارس در نزدیکی  تالقی 
این بندر زیباترین سواحل صخره ای جنوب ایران را به 
وجود آورده اند. سواحل بندر مقام از زیباترین جاهای 

دیدنی هرمزگان هستند.
بازدید  برای  زیادی  گردشگران  اخیر،  سالیان  طول  در 
از بندر مقام و دیدنی های اطراف آن به غرب هرمزگان 
نواحی  این  در  گردشگران  ازدحام  کرده اند.  سفر 
وارد  منطقه  این  بکر  سواحل  به  نیز  را  آسیب هایی 
نابودی  سبب  نکات  برخی  رعایت  عدم  است.  کرده  
کوسیستم سواحل صخره ای مقام خواهد شد. در این  ا
مقاله ما به معرفی بندر مقام، جاذبه های طبیعی آن و 

مرور نکات مهم در بازدید از این مناطق می پردازیم.
کیلومتر ۱۷۰ جاده  بندر مقام در  غرب استان هرمزگان، 
بندر لنگه به پارسیان، رستاق، جاده بندر مقام قرار دارد.

در  هرمزگان  استان  بندری  شهرهای  از  یکی  مقام  بندر 
است.  لنگه  بندر  غرب  کیلومتری   ۱۷۰ تقریبی  فاصله 
این بندر از توابع شهرستان شیبکوه بندر لنگه به شمار 
صخره ای  سواحل  بکرترین  به  نزدیکی  به دلیل  و  می رود 
کمتر  پای  تا چند سال پیش  خلیج فارس شهرت دارد. 
گردشگری به این بندر و سواحل صخره ای اطراف آن باز 
گذشته طبیعت گردی جای  شده بود. در طول سال های 
کرده است و  خود را میان عالقه مندان به سیر و سفر باز 
گردشگران به نقاط بکر و دست نخورده جلب شده  توجه 

است.
در  شهرها  نزدیک ترین  بستانه  و  جزه  نخیلو،  بندرهای 
امتداد خط ساحلی در شرق و غرب بندر مقام هستند. 
کوه سنجول نیز در جوار این بندر قرار دارد. مردم این خطه 
بومیان  از  و  هستند  زبان  عرب  آن  اطراف  روستاهای  و 
اصیل جنوب ایران به شمار می روند. شغل اصلی اهالی 
بندر مقام، ملوانی و ماهیگیری است. یکی از مرغوب ترین 
انواع میگو در سواحل بندر مقام صید می شود. بانوان این 
منطقه نیز به تولید صنایع دستی، پخت نان و نگهداری از 
دام ها مشغول هستند. با استقبال طبیعت گردان از بندر 
مقام در طول سال های اخیر، اقتصاد مبتنی بر گردشگری 

کرده است. در این بندر و نواحی اطراف آن پیشرفت 
مردمان بندر مقام بسیار خون گرم و مهمان نواز هستند. 
خودنمایی  چوبی  لنج های  بندر  این  کنار  و  گوشه  در 
آبی  تفریحات  و  شنا  برای  مقام  بندر  سواحل  می کنند. 

مختلف موقعیت مناسبی دارند. 
کشتی  در این بندر اسکله عمومی برای تردد مسافران با 
از  تردد  افزایش  به  توجه  با  هرچند  ندارد؛  وجود  قایق  و 
احساس  آن  احداث  ضرورت  اطراف،  جزایر  به  بندر  این 
با  و  سنتی  به صورت  مسافران  حاضر،  حال  در  می شود. 
قایق های محلی از بندر مقام به سمت جزیره الوان رفت 

و آمد می کنند.
برای سفر به بندر مقام با توجه به محل سکونت یا مسیر 
سفر خود دو راه پیش رو دارید. چنانچه از سمت غرب و 
استان بوشهر وارد استان هرمزگان می شوید، نخست باید 
خود را به بندر پارسیان برسانید. این بندر از مسیر جاده 
ساحلی و زیبای مقام بستانو به بندر مقام می رسد. طول 
کیلومتر است و از خط ساحلی  جاده بستانو در حدود ۵۶ 
بندر عسلویه  فاصله  عبور می کند.  فارس  در جوار خلیج 
آن  پیمودن  و  است  کیلومتر  حدود ۱۲۰  در  مقام  بندر  تا 

نزدیک به دو ساعت طول می کشد.
گر از مرکز و شرق هرمزگان قصد سفر به بندر مقام را دارید،  ا
نخستین مقصد شما بندر لنگه خواهد بود. فاصله بندر 
کیلومتر است. این جاده  لنگه تا بندر مقام در حدود ۱۷۰ 
می رود.  پیش  چارک  بندر  تا  ساحلی  مسیر  در  نخست 

پس از عبور از بندر چارک باید در مسیر جاده حمیران تا 
روستای لشتانی پیش بروید. این روستا بعد از روستای 
روستای  از  پس  دوربرگردان  از  سپس  دارد.  قرار  رستاق 
لشتانی به سوی مخالف جاده بپیچید و وارد جاده بندر 
بندر  به  کیلومتری   ۴۰ مسیری  طی  از  پس  شوید.  مقام 

مقام خواهید رسید.
زمینی  مسیر  مقام  بندر  به  سفر  راه  تنها  حاضر،  حال  در 
نقل  و  حمل  وسایل  و  ندارد  فرودگاه  بندر  این  است. 
با  می کنند.  تردد  مسیر  این  در  کم  تعداد  به  نیز  عمومی 
توجه به فاصله بندر مقام از سواحل و جاذبه های دیدنی 

منطقه  این  به  سفر  برای  انتخاب  بهترین  آن،  اطراف 
استفاده از خودروی شخصی است. با دیگر وسایل نقلیه 
بزرگ  شهرهای  به  نخست  باید  هواپیما  مانند  عمومی 
کسی یا اتوبوس  اطراف این بندر بروید و سپس خود را با تا
به بندر مقام برسانید.برجسته ترین جاهای دیدنی بندر 
این  می دهند.  تشکیل  آن  طبیعی  جاذبه های  را  مقام 
گرفته اند و برای بازدید از  جاذبه ها در حومه این بندر قرار 

آن ها باید به غرب بندر مقام بروید.
معروف ترین جاذبه طبیعی بندر مقام ساحل مکسر نام 
دارد. بکری و زیبایی این ساحل سبب شهرت باالی آن 
در سال های اخیر، به خصوص میان طبیعت گردان شده 
است. در سواحل مکسر بندر مقام کوهستان های بلند در 

تالقی با آب شور خلیج فارس و فرسایش سالیان طوالنی، 
و  شکسته  معنای  مکسر  کرده اند.  خلق  زیبا  مناظری 
خردشده می دهد و شکل ظاهری صخره های این منطقه 

سبب نامگذاری این ساحل به نام مکسر شده است.
از مهم ترین تفریحات ساحل مکسر می توان به پیاد روی 
و  تماشای غروب  و  در طبیعت  کمپ  ساحلی، عکاسی، 
کرد. ساحل مکسر بخشی  آسمان شب این ساحل اشاره 
از شهرت خود را به دلیل دست نخوردگی به دست آورده 
است؛ اما امروزه به دلیل ازدحام گردشگران در این منطقه 
حریم  به  احترام  نیست.  بکر  چندان  ساحل  این  دیگر 

کوسیستم این منطقه سبب حفظ  ساحلی این نواحی و ا
ارزشمند در  گنجینه های  از  یکی  به عنوان  ساحل مکسر 

کرانه خلیج فارس می شود.
مجوز  شیالت  اداره  اخیر  سال های  طول  در  متاسفانه 
ساحل  حریم  در  میگو  پرورش  شرکت  فعالیت  و  احداث 
جاذبه های  از  منطقه  این  است.  کرده  صادر  را  مکسر 
می رسد  نظر  به  و  است  ایران  جنوب  طبیعی  برجسته 
تاریخی  آثار  سنگ  هم  را  مناطق  این  اهمیت  مسئوالن 
نمی دانند. ساخت وساز در حریم ساحل مکسر آسیب های 
کرده است. امیدواریم  غیرقابل جبرانی به این ساحل وارد 
در آینده نزدیک اهتمام الزم برای حفاظت مناسب از این 

جاذبه طبیعی کهن صورت بگیرد.
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         اختصاصی
روابط عمومی چه نقشی در توسعه پایدار و حفاظت 
که شاید ذهن  از محیط زیست دارد؟ این سوالی است 
بسیاری از ما را به خود مشغول داشته است و در پاسخ 
به آن ابتدا باید دانست که توسعه پایدار مبتنی بر حفظ 
نقش  که  کرد  بررسی  سپس  چیست  زیست  محیط 

روابط عمومی در این عرصه چیست.
محیط  حفظ  بر  مبتنی  پایدار  توسعه  از  بهتر  درک  برای 
خود  به  را  ما  توجه  که  ای  مساله  اولین  شاید  زیست 
که جدیدترین  کند عرصه سیاست سبز است  جلب می 
که امروزه در زمینه حفظ محیط زیست و  حوزه ای است 
گیرد. سیاست سبز  تغییرات اقلیمی مورد بحث قرار می 
کشورها به عنوان  از نیمه دهه 1970 به بعد در بسیاری از 
گرچه بین آن و  کرد ا یک نیروی سیاسی چشمگیر ظهور 
گرایی تفاوت هایی وجود دارد. به طور کلی  محیط زیست 
اجتماعی،  سیاسی،  ساختارهای  گرایان  زیست  محیط 
قبول  را  جهانی  سیاست  عرصه  هنجاری  و  اقتصادی، 
داشته و تالش دارند تا مشکالت زیست محیطی را درون 
کرده و بهبود بخشند. این در حالی  این ساختارها اصالح 
که عرصه سیاست سبز آن ساختارها را ریشه اصلی  است 
که  کند  بحران های زیست محیطی می داند و ادعا می 
گام  کشید و فراسوی آنها  این ساختارها را باید به چالش 

برداشت.)برچیل و همکاران، 1393: 338-337(
که در خصوص سیاست سبز نظریات  رو است  از همین 
که در عرصه روابط  بسیار گسترده ای وجود دارد به طوری 
کرسلی  بوم محوری را به عنوان ویژگی تعریف  بین الملل ا
کننده نظریه سیاسی سبز معرفی می کند که به معنی نفی 
از جهان بینی ای  جهان بینی انسان محور و پشتیبانی 
از  است.  زنده  موجودات  و  ها  کوسیستم  ا برای  مستقل 
کرسلی ویژگی  سوی دیگر دابسن عالوه بر موارد مورد نظر ا
کلیدی دیگری را به عنوان محور دوم در عرصه سیاست 
رشد«  های  »محدودیت  همانا  که  کند  می  اضافه  سبز 
که به اعتقاد او رشد اقتصادی فزاینده  است بدین معنی 
زیست  بحران  ای  ریشه  علت  گذشته  های  سده  طی 

محیطی فعلی است)برچیل و همکاران، 1393: 340(.
گرایی تنها محدود به مباحث  لکن حوزه محیط زیست 
خود  مسائل  درگیر  نیز  را  ها  عرصه  دیگر  و  نیست  فنی 
که شاید یکی دیگر از مهمترین این عرصه ها  کرده است 
اقتصاد سیاسی جدید است چرا که طی دهه های گذشته 
را در  دولت ها و شرکت ها دغدغه های زیست محیطی 
کرده اند و حتی این مساله  رویه های مدیریتی خود وارد 
گرچه این مساله به معنای  رو به افزایش فزاینده است ا
بر  بلکه  نیست  محیطی  زیست  مشکالت  یافتن  بهبود 
کثر مسائل مهم زیست محیطی همچون انتشار  عکس ا
ک و  گلخانه ای، مصرف بی رویه آب، تخریب خا گازهای 
... همچنان الینحل باقی مانده اند و حتی بر حجم آنها 
این رو مسائل زیست محیطی  از  افزوده شده است.  نیز 
گفتمان های اجتماعی جلوه بیشتری یافته اند)پین،  در 
1393: 91-92( به طوری که جنبش های اجتماعی زیست 
محیطی سعی دارند تا به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر 
تصمیمات دو لت ها و شرکت ها تاثیر گذاشته و در اجرایی 
شدن تصمیمات منطبق با محیط زیست موثر باشند. از 
جمله جنبش های زیست محیطی می توان به جنبش 
های صلح سبز، دوستان زمین، و صندوق جهانی حیات 
و  بوم  زیست  تخریب  به  پاسخ  در  که  کرد  اشاره  وحش 
گرفتند  افزایش آلودگی های ناشی از توسعه صنعتی شکل 
و به اشکال مقابله ای )فعالیت مستقیم و اعتراض( و غیر 
گری و دادخواهی( در حال انجام فعالیت  مقابله ای )البی 
و  هستند.)مشیرزاده  زیست  محیط  از  حفاظت  های 

هاشمی، 1392: 206-202(
سیاسی  اقتصاد  عرصه  در  که  دیگری  مسائل  جمله  از 

داشته  معطوف  خود  به  را  گران  تحلیل  توجه  جدید 
دستور  در  متاسفانه  که  است  زیست  محیط  و  تجارت 
کار اجالس زمین در ریو سال 1992 قرار نداشت و به آن 
توجه نشده بود. لذا با توجه به اختالفات تجاری مربوط 
تجاری  های  سازمان  بین  ارتباط  و  زیست  محیط  به 
انجمن  و   )W.T.O( جهانی  تجارت  سازمان  همچون 
تجارت/  بین  پیوند  )نفتا(  شمالی  آمریکای  آزاد  تجارت 
اثرات  و  گرفت  قرار  توجه  مورد  توسعه  زیست/  محیط 
بین  تولید  های  زنجیره  اجتماعی  و  محیطی  زیست 
کشاورزی و صنعتی صادرات محور و ...  المللی، و توسعه 
گرفتند. از این حیث پژوهش ها در زمینه  مورد بررسی قرار 
گرفته و  تجارت، نوآوری، و محیط زیست مورد توجه قرار 
افزایش یافت. بنابراین نحوه مواجهه شرکت ها با مسائل 
کردن تولید به  از مسیر سبز  زیست محیطی و اجتماعی 
کاهش تولید ضایعات  واسطه افزایش موارد بازده انرژی و 
و گازهای گلخانه ای سمی و بازطراحی محصوالت متمرکز 
متابولیسم  کولوژیک،  ا کارایی  مانند  موضوعاتی  و  شد 
تولید، و سرمایه داری  زنجیره های  کردن  صنعتی، سبز 
کار محققان شرکت ها و دولت ها در  طبیعی در دستور 

گرفت)پین، 1393: 93(.  این زمینه قرار 
که اجالس های تغییرات آب و هوایی و  از همین رو بود 
که  اقلیمی مانند اجالس ریو طی سال های آتی تکرار شد 
گ  کپنها کیوتو و  در این زمینه می توان به اجالس های 
کرد اما اجالس های مذکور نتایج چندان مهمی در  اشاره 
به اجالس  بایست  این حیث شاید می  از  پی نداشتند. 
پاریس  اجالس  یعنی  هوایی  و  آب  تغییرات  به  مربوط 
و  متعاهد  اعضا  اجالس  یکمین  و  بیست  که  کرد  کید  تا
 30 از  و  بود  کیوتو  اجالس  متعهدین  جلسه  یازدهمین 
که  برگزار شد  فرانسه  پاریس  تا 11 دسامبر در شهر  نوامبر 
هدف آن رسیدن به اجماعی جهانی در خصوص مقابله 
که  کردن این تغییرات بود  با تغییرات اقلیمی و محدود 
و منتشر  پاریس تصویب  توافقنامه  این اجالس  پایان  در 
و  اقلیمی  تغییرات  با  مقابله  برای  نکاتی  حاوی  و  شد 
سرمایه  و  اقلیمی  تغییرات  علیه  اقدامات  گره  شدن  باز 
انعطاف  مقاوم،  کربن،  کم  اقتصاد  خصوص  در  گذاری 
پاریس  توافقنامه  بود.  کشور   195 توسط  پایدار  و  پذیر 
از اقدامات و حمایت  دارای یک چارچوب بسیار شفاف 
کمتر توسعه  کشورهای  کردن شرایط برای  ها و مشخص 
یافته و جزایر کوچک بود)ساعی و همکاران، 1397: 147-
148(. اما شاید تاثیرگذارترین اجالس ها در زمینه محدود 
کردن تغییرات اقلیمی و محافظت از محیط زیست را باید 

جاری  سال  کتبر  ا  31 که  دانست  گالسکو   2021 اجالس 
در  اجالس  ششمین  و  بیست  و  شد  تشکیل  گالسکو  در 
عنوان  با  ملل  سازمان  هوایی  و  آب  تغییرات  خصوص 
ملموس  اجرای  گالسکو  اجالس  موضوع  بود.   COP26
گرمایش  که بر اساس آن می بایست  توافقنامه پاریس بود 
زمین در حدود 1/5 درجه کاهش یابد در صورتی که مسیر 
که بسیار  گرمایشی زمین در مسیر 2/7 درجه ای قرار دارد 
دو  در  باید  را  اجالس  این  اهمیت  اما   . است  ک  خطرنا

کرد.  دلیل عمده جستجو 
طوالنی  تاخیری  با  اجالس  این  که  است  این  اول  دلیل 
کرونا بود. دلیل دوم اینکه  که دلیل آن پاندمی  برگزار شد 
دستاورد ها  که  است  اجالسی  اولین  گالسکو  اجالس 
را  آن  و  کرده  مرور  را  پاریس  پیمان  به  مربوط  اهداف  و 
بر  کشد.  نقد می  بوته  به  و  گذارد  بررسی می  و  به بحث 
تدریجی  حذف  چون  اهدافی  حاضر  اجالس  اساس  این 
استفاده  زدایی،  جنگل  توقف  سنگ،  ذغال  از  استفاده 
سرمایه  همچنین  و  الکتریکی  خودروهای  از  بیشتر 
گذاری در انرژی های تجدید پذیر است  در این اجالس 
کاهش  کشورهای صنعتی متعهد شدند تا برای تسریع در 
کنند  کمک  کشورهای در حال توسعه  تولید آالینده ها به 
و از دولت  های متبوع آنها خواسته شد تا یارانه سوخت  

کنند . های فسیلی را حذف 
روابط عمومی  و نقش  که جایگاه  اینجاست  حال سوال 
زیست  محیط  حفظ  و  گرایی  زیست  محیط  عرصه  در 
که  داشت  اذعان  باید  سوال  این  به  پاسخ  در  چیست؟ 
کند  روابط عمومی نقش اصلی را در این عرصه بازی می 
که روابط عمومی پل ارتباطی مابین مدیران دولتی و  چرا 
خصوصی و همچنین افکار عمومی و جنبش های زیست 
ماموریت  هستند.  عرصه  این  محققان  حتی  و  محیطی 
که این  روابط عمومی افزایش سطح مشارکت مردم است 
گرو سازوکارهایی همچون توزیع عادالنه اطالعات،  امر در 
روشن گری افکارعمومی، مردم مداری و احترام به حقوق 
فرهنگی،  علمی،  توسعه  نمادهای  که  است  ها  انسان 

اقتصادی، اجتماعی یک جامعه می باشند .
 از سوی دیگر روابط عمومی با مدد جستن از دیپلماسی 
محیط  حفظ  حوزه  در  فعالی  نقش  تواند  می  ای  رسانه 
با  عمومی  روابط  که  معنی  این  به  باشد  داشته  زیست 
افکار  با  تواند  می  ای  رسانه  دیپلماسی  ابزار  از  استفاده 
کرده و جدیدترین مطالبات،  عمومی جهان ارتباط برقرار 
برای حفظ  نوآوری ها و ظرفیت های جهانی  اطالعات، 
به  را  عرصه  این  جدید  های  فناوری  و  زیست  محیط 

دست آورد و به مدیران مربوط خود جهت برنامه ریزی 
سوی  از  کند.  عرضه  زیست  محیط  حفظ  خصوص  در 
دیگر روابط عمومی می تواند برنامه ها و روش های سبز 
عمومی  افکار  اطالع  به  را  خود  متبوع  شرکت  یا  دولت 
رسانده و در نتیجه از ظرفیت بسیار عظیم افکار عمومی 
کردن  در جهت دستیابی به اهداف سبز خود و اجرایی 
که نقش اصلی  آنها بهره جوید. بنابراین می توان دریافت 
کردن  محدود  و  زیست  محیط  از  حفاظت  خصوص  در 
نقشی  که  است  عمومی  روابط  دوش  بر  اقلیمی  تغیرات 
بسیار فعال بوده و مبتنی بر مشارکت دولت ها و شرکت 
ها با عرصه اجتماعی و افکار عمومی و همچنین توسعه 

فناروی های سبز از این رهگذر است.
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