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        اختصاصی
کثری از  گاز و برداشت حدا  توسعه میادین مشترک نفت و 
کارون و پارس  این میادین به ویژه میادین مشترک غرب 
کار دولت سیزدهم بود،  جنوبی، از همان ابتدا در دستور 
گرفت و به تازگی مدیرعامل  اقداماتی در این حوزه صورت 
تمامی  تکلیف  که  کرد  اعالم  ایران  نفت  ملی  شرکت 
شده  مشخص  سیزدهم  دولت  در  مشترک  میدان های 

است.
همه  در  ایران  ایسنا،  نوشته  به  و  ساحل  امید  به گزارش   
کشف  سال های پس از انقالب غیر از دوران جنگ، هر سال 
میدان   ۷۳ مجموع  در  مدت  این  در  و  داشته  جدیدی 
مشتمل بر ۳۶ میدان نفتی و ۳۷ میدان گازی کشف شده که 
از این میان، بخش زیادی میدان مرزی و مشترک بوده اند، 
میدان   ۲۸ حداقل  داشتن  اختیار  در  با  ایران  همچنین 
گازی و شش  مشترک، شامل ۱۸ میدان نفتی، چهار میدان 
کشورهای  کشورهای همسایه، از معدود  گاز با  میدان نفت و 

جهان با این تعداد ساختار مشترک است.
از این ۲۸ میدان، ایران با عراق ۱۲ حوزه مشترک، با امارات 
هفت هفت مخزن مشترک، با قطر و عمان هرکدام دو مخزن 
مشترک و با عربستان، کویت و ترکمنستان هرکدام یک مخزن 
گاز طبیعی  مشترک دارد و به عبارتی حدود ۵۰ درصد ذخایر 

ایران در مخازن مشترک است.
و  نفت  در حوزه  کارون  میادین مشترک غرب  میان  این  در 
گاز اهمیت بیشتری  میدان مشترک پارس جنوبی در زمینه 
دارد. میادین غرب کارون جزو جوان ترین میادین نفتی ایران 
به شمار می روند. این میادین که پنج میدان آزادگان شمالی، 
را  یادآوران  و  جنوبی  یاران  شمالی،  یاران  جنوبی،  آزادگان 
شامل می شود در مجموع ۶۴ میلیارد بشکه نفت درجا دارد. 
برداشت  که  نکته ای  میادین،  این  بزرگی  و  وسعت  بر  عالوه 
کارون را با اهمیت  کثری نفت از میادین مشترک غرب  حدا

کشور همسایه است. کرده، مشترک بودن آن با 

فارس  خلیج  بستر  در  که  نیز  جنوبی  پارس  مشترک  میدان 
گازی  و مرز مشترک ایران و قطر قرار دارد،  بزرگترین میدان 
تریلیون  این میدان ۳۹  گازی  جهان است. مجموع ذخایر 
گازی آن نیز ۵۶ میلیارد بشکه  متر مکعب و ذخایر میعانات 
گاز آن ۱۴ تریلیون  است. از این میزان سهم ایران در بخش 
گازی ۱۸ میلیارد بشکه برآورد می  متر مکعب و در میعانات 

گاز جهان است. کل  که معادل ۸ درصد از  شود 
ایران به  محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت 
دولت  در  مشترک  میدان های  تمام  تکلیف  تعیین  از  تازگی 
میدان  در  اقدام ها  مهم ترین  گفت:  و  داد  خبر  سیزدهم 
این  سکوی   ۳۷ در  تولید  افزایش  جنوبی،  پارس  مشترک 
میدان بود و طرح پایلوت فشارافزایی در این میدان نیز دنبال 
می شود، مرکاپتان زدایی فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی نیز انجام شد 
و یکی  گذشته  فاز ۱۴ یکی سال  پاالیشگاهی در  و دو ردیف 
حدود یک ماه پیش راه اندازی شد و توانستیم اولین نیروگاه 
بهره برداری  میدان  این  در  را  شناور  گوی  و  ترکیبی  سیکل 

کردیم.
سیراف،  صادراتی  اسکله  نخست  فاز  تکمیل  وی،  گفته  به 

که االن ۷۸  پارس جنوبی  فاز ۱۶  لوله  تعمیر خط  و  احداث 
انتهایی  مراحل  که   ۱۱ فاز  است،  رسیده  اتمام  به  کیلومتر 
حفاری خود را در سپری می کند، از دیگر فعالیت های انجام 
که   ۱۲c شده در این میدان بود، اجرای موفقیت آمیز سکوی
کاری جدید و قابل تحسین است. خوشبختانه اقدام انجام 

کار نصب انجام می شود. شد و به زودی 
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درباره فاز ۱۳ پارس جنوبی 
کار این فاز از سال ۹۴ معطل مانده بود و ۷۰ حلقه  کرد:  اظهار 
که ۳۵ حلقه جدید است و ۳۵  چاه را در دست حفاری داریم 
حلقه نیز باید تکمیل شود، همچنین اسیدکاری ۴۰۰ حلقه 

که ۱۴ مورد با موفقیت انجام شده است. کردیم  چاه را آغاز 
خجسته مهر در مورد میدان آزادگان نیز توضیح داد: مهم ترین 
که ۲۷ حلقه  گذشته انجام دادیم این بود  که در سال  اقدامی 
چاه جدید را وارد مدار تولید کنیم و برای این منظور ۷۰ درصد 
ناوگان حفاری را در بزرگ ترین میدان مشترک افزایش دادیم، 
کردیم و تولید را از ۸۷  یعنی هفت دکل را به ۱۲ دکل تبدیل 
هزار بشکه در روز به ۱۱۵ هزار بشکه رساندیم و ۱۳۲ حلقه چاه 
تحویل شرکت اروندان دادیم. در میدان های آزادگان شمالی 

گس لیفت در  و جنوبی فعالیت های ازدیاد برداشت از جمله 
حال انجام است و در همین حال انعقاد یک تفاهم نامه برای 
توسعه یکپارچه آزادگان را با موفقیت سپری کردیم، موضوعی 
کسی باور نمی کرد ولی خوشبختانه شرکت  که شاید آن روزها 
گر وزیر  تشکیل شده و در حال حاضر ۱۶ همت آورده دارد و ا
آینده به صورت رسمی شرکت  تا دو هفته  نفت مجوز بدهد 

کار خود را آغاز می کند. دشت آزادگان اروند 
کردیم و  وی ادامه داد: توسعه میدان چنگوله را اخیراً شروع 
یادآوران نیز با چهار میلیارد دالر آغاز شد، میدان های آبان و 
کارشان در حال انجام است و میدان بالل نیز  پایدار غرب نیز 
عملیات اجرایی آن برای نخستین بار آغاز شد، توسعه میدان 
مپنا  با  بی  فرزاد  و  شد  مصوب  مدیره  هیئت  در  اسفندیار 
قرارداد بستیم و در مجموع تمام میدان های مشترک تعیین 
مستقل  میدان  دو  توسعه  برای  آنکه  ضمن  شدند،  تکلیف 
در  می شود،  کوپال  و  شادگان  شامل  که  بستیم  قرارداد  نیز 
با اعتبار ۷۷ میلیارد  گازی  مجموع برای ۲۵ میدان نفتی و 
دالر تفاهم نامه داشتیم که ۴۰ میلیارد دالر مربوط به تفاهم با 

گس پروم روسیه است.
میدان های  از  گاز  یا  نفت  منابع  برداشت  در  رقابت  اصوال 
به  نسبت  میدان ها  این  که  است  شده  باعث  مشترک 
قرار  بهره برداری  اولویت  در  کشور  درون  نفتی  میدان های 
کویت،  عراق،  یعنی  همسایه  کشورهای  با  ایران  گیرد. 
دارای  ترکمنستان  و  عمان  امارات،  قطر،  عربستان، 
گاز در حوزه خشکی و دریاست.  میدان های مشترک نفت و 
و  قوانین  تابع  نفتی  مشترک  میدان های  این  از  برداشت 
بتوانند  که  شرکا  از  هرکدام  و  نیست  مرزی  خطوط  مقررات 
کنند، پیروز میدان مشترک هستند،  زودتر منابع را برداشت 
را همراه داشته  کارنامه خوبی  این بخش  در  ایران  عملکرد 
همین  روی  دولت  سیاست های  که  می رود  انتظار  و  است 
مدار پیش برود و بتوانیم شاهد موفقیت های بیشتر در این 

عرصه باشیم.

تکلیف تمام میدان های مشترک نفت و گاز مشخص شد

مصطفی دولخانی

         اختصاصی
طال،  ارز،  چون  بازارهایی  کنار  در  دیرباز  از  خودرو  بازار 
کالن  مسکن و بورس نقش مهمی در تعیین شاخص های 
اقتصادی به ویژه تورم داشته است. اینکه به جز بورس و 
تا حدودی هم طال سایر بازارهای ذکر شده نقش سرمایه 
ای به خود بگیرند از بدبیاری های بزرگ اقتصاد ماست، اما 
چه بخواهیم و چه نخواهیم چون مال های بد بیخ ریش 
شدن  کنده  قصد  هم  حاالها  حاال  و  هستند  صاحبش 

ندارند.
که خود معلول سیاست  گر رشد نقدینگی را  ا به زبان ساده 
های غلط اقتصادیست چون سیلی ویرانگر بدانیم، بازارهایی 
چون طال، خودرو و حتی بورس، نقشی چون سد در مقابل 
اثرات  کاهش  در  و  گیرند  می  خود  به  خروشان  سیل  این 

تاثیر  ملی  پول  ارزش  حفظ  در  و  بوده  موثر  مخربش 
برخالف  خودرو  بازار  گذارند.همچنین  می  مثبت 

های  سرمایه  جاذب  تواند  می  مسکن  بازار 
خرد مردم باشد و از تبعات منفی این بخش 

کاهد. اما این نقش نباید ما  از نقدینگی می 
از ضعف های فعلی صنعت خودرو غافل  را 
کنونی  شرایط  در  کشور  خودرو  کند.صنعت 
قابل  شکاف  شاهد  سو  بدین   ۹۷ سال  از  و 

که با  توجه بین عرضه و تقاضاست. در حالی 
اعمال تحریم ها و شامل شدن صنعت خودرو 

کاهش تولید مواجه شدیم  هم در این تحریم ها با 

های  قیمت  و  آزاد  بازار  بین  فاصله  ایجاد  عوامل  از  یکی  که 
افزایش قیمت  با  از دیگر سو  باشد.  کارخانه ای می  مصوب 
ارز چون قیمت خودرو هم تابعی از آن است، به عنوان عاملی 
دیگر در این افزایش انتظارات تورمی شاهد نقش آفرینی اش 
گرچه سیاستگذار و به طور اخص وزارت صمت تالش  بودیم.ا
کرد با اتخاذ راه حل هایی چون فروش بخت آزمایی خودرو 
کنترل  و اقدامات بازدارنده و ایجاد شرایط پلیسی در بازار به 
کوتاه مدت  کارها فقط مسکنی  کند اما این  قیمت ها اقدام 
خ نمایان  کوتاه مدت دوباره ر بود و این مشکل پس از مقطعی 
نقاط  مهمترین  از  یکی  کارشناسان  از  بسیاری  باور  کرد.به 
کشور انحصار در این صنعت است به  ضعف صنعت خودرو 

وری  بهره  و  خالقیت  امکان  که  ای  گونه 
کاهش  شدت  به  را  تولید  در 

می دهد. 

که بخش اصلی بازار خودرو در انحصار دو خودرو ساز  در حالی 
تولیدی خودرو توسط  تیراژ  اندک  کشور است،  بزرگ دولتی 
مختص  که  ای  پدیده  در  هم  آن  که  هم  خصوصی  بخش 
کشور است و تعداد زیادشان هیچ سنخیتی با  صنعت خودرو 
تیراژ تولیدشان ندارد، تحت سیطره مداخالت دولت هستند.
جلو  به  هرچه  هم  باب  این  در  دولت  های  وعده  متاسفانه 
که  کاسته می شود، در حالی  می رویم از احتمال تحققشان 
تولید ۱.۶ میلیون دستگاه خودرو داده  وزارت صمت وعده 
های  برنامه  از  خودروسازان  کارشناسان،  گفته  به  اما  است 
به  موسوم  طرح  سو  دیگر  هستند.از  عقب  شده  داده  وعده 
گذشت چند ماه از تصویب آن  واردات خودرو هم علی رغم 
ای  برنامه  چارچوب  در  گر  ا که  طرحی  پادرهواست.  هنوز 
کاستن  ضمن  تواند  می  شود  اجرا  اصولی 
کاسته  در  کنونی،  انحصار  میزان  از 
شدن از قیمت های کاذب 

کنونی  که سکاندار  کند. در حالی  فعلی هم نقش مثبتی ایفا 
شاهدیم  اما  بود  داده  کشی  قرعه  پایان  وعده  صمت  وزارت 
چارچوب  در  تولیدات  عمده  تیراژ،  کم  محصول  چند  جز  به 
گرچه خودرو  همین شرایط بخت آزمایی فروخته می شوند.ا
کامل شده بیشتری نسبت به سال  سازان تعداد خودرو های 
گذشته تولید می کند اما این نکته مثبت نتوانسته از التهابات 
ناموفق  خودرو  بازار  تنظیم  در  کان  کما دولت  و  بکاهد  بازار 
که خودرو  کرده است. همه این مشکالت در حالیست  عمل 
کنونی باعث  کنند قیمت های مصوب  سازان هم اعالم می 
که تولید خودرو بویژه در چند محصول پر طرفدار با زیان  شده 
کشور نمونه ای بارز از  همراه باشد.معضالت صنعت خودرو 
دولت  توسط  انحصار  ایجاد  و  دولتی  بنگاهداری  کارآمدی  نا
پرداخت،  آن  عالج  به  ساختاری  اصالحاتی  با  باید  که  است 
پیشرو  کشورهای  برخی  از  را حتی  که خودرو سازی  ما  کشور 
کرده می تواند با  کنونی در صنعت خودرو جهان، زودتر آغاز 
تکنولوژی  از  استفاده  و  ساختاری  اصالحات  همین 
های به روز و ایجاد تحول مدیریتی و میدان 
البته  به بخش خصوصی  بیشتر  دادن 
کارآمد و صد البته  با نظارت موثر  و 
خودروسازان  تجارب  از  استفاده 
دهی  سامان  ضمن  دنیا  مطرح 
به  نگاهی جدی  بازار داخلی،  به 
بازارهای خارجی هم داشته باشد 
کلیدی  صنعت  این  تقویت  با  و 
توسعه  و  پیشرفت  در  زا  اشتغال  و 

کند. کشور اثری قابل اتکا ایجاد 

نگاهی به وضعیت کنونی صنعت خودرو
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         اختصاصی
هیات  رییسه  هیئت  اعضای  انتخابات  و  عمومی  مجمع 
کل ورزش و جوانان  فوتبال استان هرمزگان با حضور مدیر 
اعضای  و  فدراسیون  رییسه  هیئت  عضو  دو   ، هرمزگان 
کارگران بندرعباس  مجمع در محل سالن مجموعه ورزشی  

برگزار شد.
مجمع عمومی هیات فوتبال استان هرمزگان با حضور مظفر 
به  هرمزگان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  نسب  خادمی  مهری 
براتی  رضا  احمد  و  حیدری  طهمورث  مجمع،  رئیس  عنوان 
رنجبریان  قاسم   ، فوتبال  فدراسیون  رئیسه  هیئت  عضو  دو 
فوالدی  مهدی   ، فوتبال  هیات  دبیر  معماری  اصغر  و  رئیس 
نماینده انجمن فوتبال آموزش و پرورش ، نمایندگان مربیان، 
ورزشکاران، داوران، باشگاه ها ، اعضای مجمع و هیات های 
هیئت  اعضای  انتخاب  بررسی  کار  دستور  با  استان  فوتبال 
مالی  عملکرد  و  گذشته  سال  یک  عملکرد  گزارش  رییسه،  

هیات طی سال ۱۴۰۰ برگزار شد.

 دبیر هیات فوتبال هرمزگان:
کرونایی تمامی برنامه های خود را اجرایی  با وجود شرایط 

کردیم
فوتبال  هیات  دبیر  معماری  اصغر  نشست،  این  ابتدای  در 
به  گذشته  سال  یک  طی  که  این  بیان  با  هرمزگان  استان 
اما   نشد  سالیانه  مجمع  برگزاری  به  موفق  هیات  کرونا  دلیل 
مطلوب  صورت  به  فدراسیون  و  فوتبال  هیات  برنامه های 
کرونایی تمامی  برگزار شد. وی بیان داشت : با وجود شرایط 
کردیم  کالس های آموزش داوران و مربیان برگزار  مسابقات و 
که با خبر  کم نظیر بود چرا  که به نوع خودش در سطح ایران 
بودیم خیلی از استان حتی مسابقات خود را هم برگزار نکردند.

 رئیس هیات فوتبال هرمزگان :
به دنبال افزایش سهمیه نمایندگان استان در کشور 

هستیم
قاسم رنجبریان رئیس هیات فوتبال هرمزگان در مورد  عملکرد 
برنامه های    ، تقویم  اساس  بر  داشت:  بیان  فوتبال  هیات 
و  استانی  مختلف  رویدادهای  و  استعدادیابی  آموزشی، 
تیم   استعدادیابی  طرح  میزبان   و  کردیم  برگزار  را  شهرستانی 
مراحل  از  بعد  هم  استان  مستعد  منتخبین  و  بودیم  ملی 

مختلف به استعدادیابان طرح های کشور معرفی شدند.
رئیس هیات فوتبال هرمزگان بیان داشت: در سال ۱۴۰۰  ۸۰۰ 
کردیم و در حال حاضر  مسابقه فوتبال در سطح استان برگزار 
هم دو نماینده از استان در لیگ دسته دوم  ، یک نماینده  در 
لیگ برتر فوتبال ساحلی بانوان، دو نماینده در لیگ برتر فوتبال 
ساحلی آقایان، دو نماینده در لیگ دسته سوم و چندین تیم 
گفت :  کشور داریم.  رنجبریان  در لیگ های مختلف سنی در 
کشور فعالیت دارند و ۲۷ داور نیز  ۳۷ نماینده و ناظر در سطح 

کنند. کشوری را قضاوت می  رقابت های 

با فدراسیون  که  ارتباط خوبی  و  تفاهم  با  اظهار داشت:  وی 
داریم به دنبال افزایش سهمیه تیم ها و نمایندگان استان و 

برگزاری کالس های مختلف آموزشی هستیم.

 مدیر مالی هیات فوتبال هرمزگان:
هیچ بدهی به کسی  نداریم

گفت:   هم  هرمزگان  فوتبال  هیات  مالی  مدیر  پزشک  منصور 
زیادی  موارد  و  منابع  فوتبال  هیات  کردهای  هزینه  و  درآمد 
ندارد و بیشتر آن از طریق ورودیه مسابقات و بخشی هم از حق 
که فدراسیون به هیات فوتبال استان پرداخت  عضویت است 
گرفته  که هیات را تحویل  کند. وی بیان داشت از زمانی  می 
کار  که هیات با آن ها  ایم هیچ بدهی به داوران و سایر جاهای 

کنند ندارد. می 

 مشاور رئیس فدراسیون فوتبال
که  حمایت نمی شود حیف  فوتبال هرمزگان 

احمد رضا براتی دیگر عضو هیئت رییسه فدراسیون فوتبال و 
گفت: واقعا متاسف هستم با  مشاور رئیس فدراسیون فوتبال  
این همه صنایع و امکانات حمایت مالی از ورزش و فوتبال آن 
نشود.وی بیان داشت : بسیاری از فوتبالیست های هرمزگانی 
در تیم های حوزه خلیج فارس و تیم های ملی  آن ها بازی 
که این نشان از پتانسیل فوتبال هرمزگان است اما  کنند  می 
باز هم اسپانسرهای مالی و صنایع از فوتبال استان حمایت 
گفت: هرمزگان در بحث  کنند.مشاور فدراسیون فوتبال  نمی 
کشور  فوتبال ساحلی بانوان و آقایان و فوتسال نگین درخشان 
فوتبال  از  و  بیایند  کار  پای  مسووالن  که  دارد  جا  و  هستند 

استان حمایت الزم را داشته باشند.

 مسئول کمیته امور استان های فدراسیون :
کنار  فوتبال استان   جای صنایع بزرگ هرمزگان در 

خالی است
کمیته امور  طهمورث حیدری، عضو هیئت رئیسه و مسئول 

که به  استان های فدراسیون فوتبال در این مجمع با بیان این 
کرده  کرده و مجامع مختلفی را برگزار  استان های متعدد سفر 

کرد. است، از نحوه برگزاری این نشست ابراز رضایت 
که هیات فوتبال استان توانسته است در خرج  گفت: این  وی 
به  نیاز  هیات  هم  باز  اما  است  بزرگی  کار  نماند  خود  دخل  و 
کنار  حمایت های مالی دارد و جای صنایع بزرگ هرمزگان در 
که  هیات فوتبال استان خالی است و امیدوارم دفعه بعدی 
کنار  کنم حامیان مالی زیادی در  به استان هرمزگان سفر می 

هیات فوتبال هرمزگان باشند.

 رئیس هیات فوتبال شهرستان بندرعباس:
که دل مردم استان  به جایگاه ای 

می خوا هد  نرسیده ایم
شهرستان  فوتبال  هیات  رئیس  زاده   احمدی  محمد 
فوتبال  هیات  روسای  نماینده  نامزد  عنوان  به  بندرعباس،  
کشور است اما  که هرمزگان قطب اقتصاد  گفت: با وجود این 
ورزش آن به خاطر مسائل مالی و عدم اسپانسر ها رنج می برد. 
کنیم اما حامیان مالی نداشته  وی بیان داشت: هرچه تالش 
که دلمان می خواهد و مردم استان از ما  باشیم به جایگاه ای 

می خواهند نمی رسیم.

 رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری : 
 دغدغه مالی اصلی ترین دغدغه فوتبال

 استان است
ورزشی  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  رئیس  جهانداری  رسول 
شهرداری بندرعباس و نامزد مدیران عامل باشگاه ها  بیان 
استان  ورزش  دغدغه  ترین  اصلی  مالی  دغدغه  داشت: 
و  ما  صدای  که  امیدوارم  و  باشد  می  فوتبال  خصوص  به 
وی  برسد.  کشور  پایتخت  مسووالن  گوش  به  ما  ورزشکاران 
گفت : صنایع هرمزگان وظیفه دارند به مسوولیت اجتماعی 
به  را  کار  این  صنایع  از  برخی  متاسفانه  که  کنند  عمل  خود 

خوبی انجام نمی دهند.

» دارا » نایب رئیس بانوان :
استعداد های نابی داریم 

بانوان   ورزش  گفت:  بانوان  رئیس  نایب  نامزد  دارا  کلثوم 
مظلوم واقع شده است و در استان زیر ساخت های مختص 
بیشتر  بانوان  و  بیفتد  اتفاق  این  امیدوارم  و  نیست  ها  آن 

دیده شوند.
افتخارات  هرمزگان  ساحلی  فوتبال  و  فوتسال   : گفت  وی 
این  ساحلی  فوتبال  و  اند  کرده  کسب  استان  برای  زیادی 
استان هفت بار قهرمان ایران شده است و این اتفاقی نبوده 
های  حرف  توانند  می  که  داریم  نابی  های  استعداد  بلکه 

گفتن داشته باشند. بیشتری برای 

 نایب رئیس هیات فوتبال هرمزگان:
فوتبال جایگاه ویژه ای در دنیا دارد

هرمزگان  فوتبال  هیات  سابق  رئیس  زاده  امینی  عباس 
بار دیگر  که یک  این  از   : گفت  آقایان  رئیسی  نایب  نامزد  و 
کنار اعضای هیات باشم بسیار خوشحالم و  می خواهم در 

امیدوارم برای این ورزش موثر واقع باشم.
دنیا  در  ویژه ای  جایگاه  فوتبال  ورزش  داشت:  بیان  وی 
ها  ملت  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  مباحث  در  و  دارد 
فعالیت  میوخواهیم  گر  ا و  کند  می  نزدیکتر  دیگر  هم  به  را 
های اجتماعی مناسبی داشته باشیم باید به فوتبال توجه 

خاصی داشته باشیم.
حمایت  ها  باشگاه  از  چه  هر  داشت:  اظهار  زاده  امینی 
کرده  کمک به رشد و پویایی جامعه  بیشتری داشته باشیم 

ایم.

کل ورزش و جوانان استان:  مدیر 
کرد تا فوتبال استان   تمام تالش خود را خواهیم 

تری برسد به جایگاه باال
کل ورزش و جوانان استان هم در این نشست با بیان  مدیر 
ورزش  یک  و  پرطرفدار  صنعت  یک  امروز  فوتبال  که  این 
علمی است، گفت : تمام تالش خود را خواهیم کرد تا فوتبال 
حق  داشت:  اظهار  برسد.وی  باالتری  جایگاه  به  استان 
فوتبال و فوتبالیست های استان هرمزگان حداقل یک تیم 
در لیگ برتر است و امیدوارم هر چه زودتر این اتفاق بزرگ 

برای استان بیفتد.
در پایان مجمع عمومی و انتخابات اعضای هیئت رییسه 
هیات فوتبال هرمزگان ، محمد احمدی زاده با ۲۷ رای  به 
عنوان نماینده روسای هیات فوتبال،  رسول جهانداری با 
کلثوم  ۲۴ رای  به عنوان نماینده مدیران عامل باشگاه ها ، 
دارا با ۲۶ رای به عنوان  نایب رئیس بانوان و عباس امینی 
زاده با ۲۵ رای به عنوان  نایب رئیس آقایان و با رای اعضای 
هرمزگان  فوتبال  هیات  رئیسه  هئیت  عضویت  به  مجمع 

انتخاب شدند. 

 مشاور  رئیس فدراسیون فوتبال:

حیفازفوتبالهرمزگانکهحمایتنمیشود
محمود رئیسی
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مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان :

 راه ها و حریم جاده های هرمزگان تعمیر 
و نوسازی مستمر می شود

        اختصاصی
عباس شرفی با بیان به جایگاه ویژه هرمزگان در سیستم 
به واسطه  هرمزگان  استان  گفت:  کشور  حمل ونقل 
و دریای عمان و وجود  قرارگیری در حاشیه خلیج فارس 
رجایی  شهید  بندر   

ً
خصوصا استان  این  در  مهم  بنادر 

کشور  حمل ونقل  قطب های  از  یکی  باهنر  شهید  بندر  و 
است.

محور  به عنوان  استان  این  محورهای  کثر  »ا افزود:  وی   
کشور  نقاط  سایر  به  استان  بنادر  ارتباطی  پل  و  ترانزیتی 
محموله های  و  سنگین  وسایل  تردد  ازاین رو  می باشند 
ترافیکی در این محورها بسیار زیاد است و به علت استفاده 
محورها  این  از  سنگین  و  سبک  نقلیه  وسایل  هم زمان 
به  اهمیت  لذا  شده،  آن  شدت  و  تصادف  به احتمال  منجر 
ایمن سازی و به روزرسانی عالئم با ضوابط جدید بیش ازپیش 
جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری  است«.مدیرکل  نمایان 
استان هرمزگان با اشاره  اهمیت اقدامات اداره ایمنی راه و 
روال  طبق  اداره  این  گفت:  کشور  اقتصاد  نبض  برای  حریم 
اقدام به خرید، تعمیر و نگهداری تابلو و عالئم ایمنی راه ها 
می کند.عباس شرفی اظهار داشت: اقدامات مؤثری تا پایان 
آبان ماه برای ایمنی محورهای مواصالتی استان انجام گرفته 
که از مهم ترین آن ها می توان نصب نزدیک به بیش از ۸۰۰۰متر 
ک سازی  پا از۱۸۰۰۰مترطول  وبیش  ریل  گارد  قطعه  طول 

نصب ۶۳۰۰عددچشم گربه ای،  و  تهیه  گمراه کننده،  خطوط 
تهیه و نصب ۵۴۶۲عدد تابلو اخطاری، انتظامی، مسیر نما 
و رنگ آمیزی ۲۵۸ پایه عالئم نام برد.وی افزود: برنامه اداره 
پایان سال جاری تهیه و  تا  که  این است  راه و حریم  ایمنی 
تابلو اطالعاتی به ۱۵۳۰  تابلو اخطاری به ۱۱۱۲۰ عدد،  نصب 

و  تهیه   ،۵۸۰۰ مفصلی  نیوجرسی  اجرای  و  تهیه  مترمربع، 
ایمن سازی سر  از۱۴۰۰۰متر طول،  به بیش  تا  گاردیل  اجرای 
گاردیل به ۶۴ نقطه، تهیه و نصب چشم گربه ای ۷۷۰۰ عدد 
هرمزگان  جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری  مدیرکل  برسد. 
کمبود  ایمنی راه و حریم ها،  از چالش های پیش روی اداره 

و  تخریب  متخصص،  نیروی  کمبود  تخصیصی،  اعتبارات 
گارد ریل ها و برخورد وسایل نقلیه  سرقت انواع عالئم ایمنی و 
سنگین و سبک به عالئم و تجهیزات ایمنی به دلیل ترافیک 
و  سیرجان   – بندرعباس  محور  خصوصًا  استان  محورهای 

کرد. بندرعباس بندر خمیر عنوان 

اکثر محورهای این استان به عنوان محور 
ترانزیتی و پل ارتباطی بنادر استان به 

سایر نقاط کشور می باشند ازاین رو تردد 
وسایل سنگین و محموله های ترافیکی در 

این محورها بسیار زیاد است و به علت 
استفاده هم زمان وسایل نقلیه سبک و 
سنگین از این محورها منجر به احتمال 

تصادف و شدت آن شده، لذا اهمیت 
به ایمن سازی و به روزرسانی عالئم با 

ضوابط جدید بیش ازپیش نمایان است

 کاشت درخت و توسعه فضای سبز شهری افزایش یافت 

رنگ و بویی جدید بر دامن بندرعباس 
آبیاری بوستان ها مهم ترین دغدغه سازمان سیماو منظر 

پرسنل  همت  به  فصلی  گلهای  نشاء  و  بذر  کاشت 
زحمتکش سازمان فضای سبز، این شهر را در ظرفیت 
دلپذیری از گل و شکوفه به استقبال زمستان می برد . 

افزود:  مطلب  این  بیان  با  سازمان  رئیس  آرمان،  شهرام 
گلهای فصلی در سطح منطقه یک در حال انجام  کاشت 
می باشد و سطح منطقه، میادین و بوستانهای شهری را 
رنگارنگ خواهند نمود. آرمان ادامه داد: مهمترین دغدغه 
بوستانهای  و  شهر  سطح  به  نشا  انتقال  از  پس  سازمان 
که  شهری آبیاری متناسب آنها در این فصل خواهد بود 
امیدواریم با تدابیر اتخاذ شده مشکلی در این راستا ایجاد 

نگردد. 
گامی  گونه فعالیت ها و اقدامات،  آرمان افزود: با انجام این 
در جهت تامین رفاه حال شهروندان و جلب رضایتمندی 
شهروندان و همچنین بهسازی و زیباسازی منظر و فضای 
کاشت  برای  منتخب  گلهای  وی  شود.  برداشته  شهری 
کرد  را از لحاظ نوع و رنگ و شکل ظاهری متنوع عنوان 
مناظر  بصری  زیبایی  افزایش  برای  عملیات  این  گفت:  و 
و نشاط و شادابی و رضایت مندی شهروندان انجام می 

گیرد.
اظهار  پایان  در  سبز  فضای  و  منظر  سیما  سازمان  رئیس 
گلهای فصلی موجب ایجاد فضای  کاشت  کرد:  امیدواری 
پر نشاط و شادی بخش در شهر شده و چشم اندازی زیبا 

و دلنوازی را برای شهروندان فراهم می آورد.    
   

          اختصاصی
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         اختصاصی
کل دادگستری استان هرمزگان به همراه دادستان  رئیس 
جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری  مدیرکل  و  بندرعباس 
و  درد  پای  بندرعباس،  بار  پایانه  از  بازدید  ضمن  استان 
پاسخ  آن ها  درخواست های  به  و  نشستند  رانندگان  دل 
استان  دادگستری  کل  رئیس  قهرمانی«،  »مجتبی  دادند. 
در  استان  راهداری  مدیرکل  شرفی«  »عباس  و  هرمزگان 
که بیش از چهار ساعت به طول انجامید  دیدار با رانندگان 
مورد  را  راننده   100 از  بیش  مشکالت  و  مسائل  نزدیک  از 
بررسی قراردادند. همچنین از قسمت های مختلف پایانه 

بار بندرعباس نیز بازدید شد. 
رفاهی،  خدمات  افزایش  بار،  عادالنه  توزیع  به  توجه 
تامین امنیت جاده ها، بررسی دریافت پول های شبهه دار 
در روند تخلیه و بارگیری و رسیدگی به پرداخت به موقع 
که رانندگان در این دیدار  کرایه بار از جمله موضوعاتی بود 
جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری  مدیرکل  کردند.  ح  مطر
کید بر رسیدگی به وضعیت خدماتی و  استان نیز ضمن تا
رانندگان برای بهبود آن قول مساعد داد. الزم به  رفاهی 
ذکر است قهرمانی در این دیدار از تعیین قاضی ویژه حوزه 

حمل و نقل برای رسیدگی به امور این حوزه خبرداد.
   

این دیدار به پاس قدردانی از رانندگان است
اینکه  بیان  با  هرمزگان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
که مسئولین قضایی  سیاست های دستگاه قضایی این است 
که در  بین مردم بروند و مشکالت آن ها را بشنوند و تا جایی 
کنند، افزود:  حد اختیاراتشان است انتظارات مردم را برآورده 
استان هرمزگان شرایط خاص و ویژه ای در حوزه ی حمل و 
نقل دارد؛ بخش عمده ای از حمل و نقل کشور بردوش استان 
سایر  نسبت  به  استان  این  جهت  همین  از  است،  هرمزگان 

استان ها شرایط را داراست.

کام ماندن فراخوان اعتصابات سراسری  قهرمانی با اشاره به نا
کرد: خوشبختانه هیچ اتفاق ناخوشایندی در  کشور اضافه  در 
خ نداد. در این سه روز  این زمینه خصوصا در استان هرمزگان ر
فراخوان، 14 هزار و 614 بارنامه در استان هرمزگان صادر شد 
که نسبت به ماه قبل 11 درصد نیز رشد داشته است. از لحاظ 
تناژ نیز در این سه روز 220 هزار تن بار از استان هرمزگان حمل 

که ۷ درصد از لحاظ تناژ رشد داشته ایم. شده است 
کید بر اینکه ما در دستگاه قضایی به حوزه حمل و  وی با تا
که توانستیم از  گفت: تا جایی  نقل اهمیت ویژه ای داده ایم، 
کردیم و اقدامات  باب حقوق عامه در بحث حمل و نقل ورود 

خوبی در این حوزه انجام شده است.
کرد: یک  کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان  رئیس 
زمانی رانندگان برای توزیع بار 10 تا 1۵ روز معطل می شدند، 
الحمداهلل در حال حاضر به 4۸-24 ساعت رسیده است. در 
میرزایی  گلوگاه  و  اسکله  در  که  نیز  طوالنی  صف های  بحث 
حوزه  در  همچنین  است.  شده  حاصل  موفقیت هایی  بود 
که در انجمن ها بود، برخوردهای خوبی با  فساد و تخلفاتی 

گرفت. شرکت های متخلف صورت 
شما  با  همراهی  و  قدردانی  پاس  به  کرد:  کید  تا قهرمانی 
رانندگان، امروز را به دیدار چهره به چهره اختصاص دادیم. 
امروز ویژه رانندگان و حوزه حمل و نقل است و همه مسئوالن 
اینجا حاضر شده اند.  برای شنیدن درخواست های شما در 
شنیدن مسائل و مشکالت مردم از نزدیک، موضوعات را قابل 

کرد. لمس تر خواهد 
وی با بیان اینکه از دادستان درخواست شد استقرار دائمی 
استقرار  افزود:  کند،  پیگیری  را  بار  پایانه  بهداری  در  پزشک 
که بالفاصله  دستگاه ATM در پایانه از مطالبات رانندگان بود 

پیگیری و محل جانمایی آن مشخص شد.
اعالم  خصوص  در  هرمزگان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
باب  از  باید  بومی ها  برای  گفت:  بومی  غیر  و  بومی  بار 

گر این روزنه  مسئولیت های اجتماعی احترامی قائل بود، اما ا
فساد شود هم به ضرر بومی ها و هم به ضرر غیر بومی ها است؛ 
بررسی  آن ها  بار  میزان  و  بومی  لیست مشمولین  رو  ازهمین 
خواهد شد.بررسی تعیین سقف برای بارهای اعتباری از دیگر 

موارد مطرح شده در این جلسه بود.
بندرعباس  دادستان  از  کرد:  تضریح  پایان  در  قهرمانی 
مورد  را  نقل  و  حمل  ویژه  قاضی  تعیین  دارم،  درخواست 
کشور بوده  بررسی قرار دهد. استان هرمزگان، شاهراه ترانزیت 
و با سایر شهرستان ها متفاوت است از همین رو تعیین قاضی 

ویژه حمل و نقل برای رسیدگی به امور این حوزه الزم است.

رسیدگی به درخواست  رانندگان در اولویت قرار می گیرد
هرمزگان  استان  جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری  مدیرکل 
و  هرمزگان  استان  دادگستری  رئیس  حضور  از  تشکر  ضمن 

گفت: جلسه بسیاری خوبی برگزار شد؛  دادستان بندرعباس 
کردند.  مطرح  را  داشتند  که  مشکالتی  و  مسائل  رانندگان 
تمامی موضوعات به صورت مکتوب جهت بررسی و رسیدگی 

ج شده است. در
شرفی افزود: بسیاری از موضوعات مطرح شده در دستورکار 
است.  داشته  خوبی  پیشرفت  و  داد  قرار  کل  اداره  این 
و  بارنامه های سوری  رانندگان،  کرایه  باب  که در  موضوعاتی 
گرفت  ع وقت در دستورکار قرار خواهد  غیره وجود دارد در اسر

و حل و فصل خواهد شد.
نزدیک  آینده  در  رانندگان  به  رفاهی  خدمات  افزایش  از  وی 
گفت: در خصوص اسکان، خوابگاه و سایر امکانات  خبرداد و 
خدماتی-رفاهی به رانندگان و همچنین دریافت بدون تاخیر 
که موضعات  کرایه بار از شرکت های بزرگ این قول را می دهیم 

سریعا مرتفع شود.

ح شد؛ در دیدار چهره به چهره رانندگان پایانه بار با رئیس کل دادگستری هرمزگان مطر

تعیین قاضی ویژه حمل و نقل در استان

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

کنید فیل ذهنی خود را آزاد 

سیرک ها  در  حیوانات  از  ابزاری  استفاده ی  که  دورانی  در 
گردانندگان سیرک   کننده به نظر نمی رسید و  هنوز مشمئز 
می توانستند، با استفاده از حیوانات و بردگان پول خوبی به 
کنترل و مهار آن ها روش های متعددی  جیب بزنند، برای 
کار می بستند. یکی از این روش ها برای فیل ها این بود  به 
کمی داشت، با یک تکه طناب او را  که وقتی هنوز فیل سن 
به درختی ببندند. بچه فیل بارها و بارها تالش می کرد از شر 
طناب راحت شود و خودش را نجات دهد، اما هنوز خیلی 
کند.  که بتواند به طناب غلبه  کوچک تر و ضعیف تر از آنی بود 
آن  اما  می شد.  بزرگ  فیل  و  می کرد  پیدا  ادامه  شرایط  این 
که  طناب هنوز همان طناب بود. فیل با رسیدن به این باور 
هرگز زورش به طناب نمی چربد، دیگر برای رهایی از طناب 
تالش نمی کرد. با اینکه حاال فیل بسیار نیرومندتر و بزرگ تر 
این  با  کند.  را مهار  او  بتواند  که یک تکه طناب  آنی بود  از 
گردانندگان سیرک می توانستند بدون سختی فیل با  روش 
نگه دارند. ذهنیتی  اسارت  برای همیشه در  را  آن عظمت 
کودکی با خود به بزرگسالی می آوریم، دقیقا  که همه ی ما از 
هستیم  کودک  که  هنگامی  است.  داستان  همین  مشابه 
و هنوز برای مقابله ناخوشایندی های زندگی زوری در بازو 
نداریم، در مواجهه با سختی ها و نامالیمتی ها از راهکارهای 
کارآمدی مانند سرکوب احساسات، خودتخریبی، عذاب  نا
ما  رشدی  روند  گر  ا می گیریم.  بهره   ... و  بیهوده  وجدان 

را  کارآمد  نا باورها و روش های  باشد، همان  ناایمن  روندی 
باورها آهسته آهسته  این  بزرگسالی می کشانیم.  به  با خود 
تمام هستی ما را به بند می کشند و در اصطالح روانشناسی 
که در  با توجه به این  را تشکیل می دهند.  تله های زندگی 
کودکی از چه نیاز عاطفی محروم شده باشیم، در بزرگسالی 
این  داشت.  خواهیم  هم  را  متفاوتی  شناختی  تله های 
تله های شناختی باعث می شوند، طنابی به پای ذهنیت 
کدام از ما بسته شود و جهان را مطابق دایره ی اسارتی  هر 
یاد  از  کم کم  ما  کنیم.  تفسیر  می کند،  تعیین  طناب  که 
که حاال شرایط متفاوت است و آن فضای ذهنی و  می بریم 
کم بوده، دیگر موجود نیست  گذشته حا که در  محیطی ای 
کنیم. البته غلبه  و بهتر است ما هم شیوه ی خود را تغییر 

این سادگی هم  به  یا طرحواره ها  تله های شناختی  این  بر 
که آن ها شیوه های تفسیر ما از رویدادها را نیز  نیست، چرا 
کنند.  بازتولید  و  تقویت  را  خود  بتوانند  تا  می دهند  تغییر 
پای  به  که  طناب هایی  این  شر  از  رهایی  برای  گام  اولین 
باید بدانیم  گاهی به آن ها است.  آ ذهنیت خود بسته ایم، 
بتوانیم  تا  تله ها و طرحواره هایی در عذاب هستیم،  از چه 
کنیم. برای  از تکثیرشان جلوگیری  مقابل آن ها بایستیم و 
کتاب های خودیاری  کار می توانیم از جلسات درمان یا  این 
کتاب دراین حیطه »زندگی خود را  کنیم. بهترین  استفاده 
دوباره بیافرینید« اثر جفری یانگ است. با استفاده در این 
کرده و راه مقابله  کتاب می توانیم تله های خود را شناسایی 

با آن را دریابیم.

مهیا تکنده

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

کاری   آغاز پروژه حرا 
در سواحل بندرعباس

کاری در سواحل بندرعباس با حضور معاون  پروژه حرا 
مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان منابع طبیعی و 

آبخیزداری کشور آغاز شد.
و  طبیعی  منابع  اداره  رییس  ساحل،  امید  گزارش  به     
کاری  حرا  پروژه  اجرای   در  گفت:  بندرعباس  آبخیزداری 
سواحل  در  حرا  نهال  اصله  هزار  هکتار، ۷۵  سطح 120  در 
اعتبار  کیش  وفا  اهلل  می شود.روح  کشت  بندرعباس 
ریال  میلیارد   6 پروژه  این  اجرای  برای  یافته  اختصاص 
کاری در سواحل بندرعباس  کرد: پروژه حرا  دانست و عنوان 
طبیعی  منابع  اداره  شود.رییس  می  اجرا  ماه   2 مدت  در 
این  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  بندرعباس  آبخیزداری  و 
حفاظت  )حرا(،  مانگرو  جنگل های  توسعه  هدف  با  پروژه 
سطح  در  ساحلی  های  بوم  زیست  تقویت  و  ساحل 
درختان  می شود.  اجرا  بندرعباس  شهرستان  سواحل  
مناطق  ساحلی  اجتماعات  از  ماندآبی  کوسیستمی  ا حرا 
کنار  که مانگرو نیز به آنها اطالق می شود. در  حاره هستند 
درختان منحصر به فرد هرمزگان جنگل های مانگرو یا حرا را 
که استان هرمزگان  بیشتر می توان مورد توجه قرار داد چرا 
که می توان  کیلومتر نوار ساحلی دارد  بیش از یک هزار و ۵00 
این است  نکته جالب حرا  و  کاشت  آن  را در  درختان حرا 
کرده و رشد  ارتزاق  از همان آب شور دریا  این درختان  که 
می کنند و مشکالت تامین آب در جنگل کاری سایر عرصه ها 
به  نه  دارند  تعلق  خشکی  به  نه  حرا  جنگل های  ندارد.  را 
دریا بلکه مشترک بین آب و خشکی هستند و پهناورترین 
جنگل های حرا، در آب های بین الفت و بندر پل، در شمال 

کیلومتری شهر بندرعباس قرار دارد.  جزیره قشم و در 140 
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کمبود دارو خبرداد؛ سرپرست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از پیگیری برای رفع 

افراط گرایی هرمزگانی ها در مصرف دارو
آنا رام

  

       اختصاصی
این روزها در شرایط شیوع آنفلوانزا و سرماخوردگی، بحث 
کودکان،  در  به خصوص  بیماران  افزایش  و  دارو  کمبود 
است. کرده  درگیر  را  هرمزگانی ها  خانواده های  از  بسیاری 

شهر  سطح  داروخانه های  به  دارو  تهیه  برای  که  افرادی 
مراجعه می کنند تا بتوانند اقالمی مانند سرم و آنتی بیوتیک 
تأمین  در  جدی  چالش  با  استان  کنون  هم ا کنند.  تهیه 
دارو همچون سرم یا آنتی بیوتیک ها مواجه  است و تالش 
بیمارانی  می ماند.  بی نتیجه  دارو  یافتن  برای  بیماران  کثر  ا
کشانده می شوند.  که به اجبار به سمت داروهای قاچاق 
نشست  در  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
کمبود اقالم دارویی  کمبود دارو را انکار نکرد و علت  خبری 
را تجویز زیاد دارو و مصرف باالی آن در بین مردم دانست. 
و 72  سرم  عدد  هزار  ورود 162  به  جاودان  غالمعلی  دکتر 
هزار و 437 عدد شربت و قطره استامینوفن به استان در 
گفت: استان هرمزگان  کرد و  نیمه اول آذرماه جاری اشاره 
است  شده  دارو  کمبود  چالش  دچار  کشور  نسبت  به  نیز 
دارویی  سهمیه  درصد  جمعیت، 2  نسبت  به  ،درحالی که 
با  حاضر  حال  در  اما  است  هرمزگان  به  متعلق  کشور 
پیگیری های انجام شده برای رفع کمبودها 3درصد سهمیه 

دارویی کشور به هرمزگان اختصاص یافته است.
 

سوء مدیریت در مصرف دارو
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بابیان سوء مدیریت 
لحاظ  به  درگذشته  کرد:  اظهار  استان  در  دارو  مصرف  و 
را  دارو  مصرف  حداقل  خانواده ها  گیر،  وا موارد  از  پیشگیری 
که  کوچک ترین عالئمی  با  کنون هر شخصی  ا اما  داشته اند، 
دارد به سوی مصرف دارو روی می آورد اما این موضوع نیاز به 

مدیریت دارد. 
گفت:  جاودان با وعده افزایش واردات دارو و رفع مشکل آن 
کنیم البته این  کمبودها را جبران  تالش داریم با پیگیری ها ، 
معضل مقطعی به وجود آمده بستگی به حجم مراجعه بیمار و 
تجویز غیرمنطقی و فروش داروهای نسخه ای دارد. وی یادآور 
یا تجویز بیش ازاندازه، عوارض  با درمان های خودسرانه  شد: 

گاهی جبران ناپذیرند، ضمن اینکه  که  کرده ایم  دارویی ایجاد 
از  برخی  مصرف  یا  یکدیگر  با  داروها  از  برخی  مصرف  تداخل 
داروها در سنین نامناسب خطرآفرین است.جاودان به نقش 
مؤثر رسانه ها در آموزش عدم بی رویه مصرف و مدیریت دارو 
کاهش هزینه  گفت: رعایت بهداشت طبعًا  اشاره ای داشت و 
نفر  یک  به  آنفوالنزا  ویروس  گر  ا بردارد  در  را  سالمت  و  درمان 
خانواده  در  ویروس  این  آلودگی  حجم  مطمئنًا  کند  سرایت 

نیز  درمان  هزینه  و  دارو  مصرف  و  می رود  باال 
افزایش می یابد.وی ادامه داد: در حال حاضر 
کشور  در  بیماران  افزایش  و  دارو  کمبود  با  ما 
سطح  افزایش  به  جاودان   . هستیم  مواجه 
کرد  کید  سالمت جامعه با همکاری رسانه ها تأ

گفت:امروز رسانه به هر صورت و فضای مجازی ، روی افکار  و 
روی  بر  دنیا  کشورهای  اثرگذار است  فکری جامعه  و  عمومی 
بروند.  پیش  را  اهدافشان  که  می کنند  برنامه ریزی  رسانه ها 
در  رسانه ای  همکاری های  با  که  کرد  امیدواری  اظهار  وی 
کیفیت را باال رود. جاودان افزود: نگاه  حوزه سالمت جامعه 
که در همه ابعاد جامعه سالمت را باال ببریم  بنده این است 
علوم  دانشگاه  مجموعه  از  منطقی  گری  مطالبه  درزمینٔه  و 
کشور، می توانیم تیم خوبی را برای  پزشکی با شرایط موجود 

کیفی سازی اهداف داشته باشیم.

 میانگین باالی تجویز اقالم دارویی در هرمزگان
میانگین  به  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
اساس  بر  گفت:  پزشکی  نسخ  اساس  بر  دارویی  اقالم  تجویز 
اقالم دارویی در  شاخص ها درمانی در دنیا میانگین تعداد 

کثر 4 قلم باید باشد . وی افزود: به عنوان نمونه  نسخ حدا
سازمان  اساس  بر  آنتی بیوتیک  حاوی  نسخ  گفت  می توان 
این رقم  که  تعیین شده  بهداشت جهانی حدود ۳۰ درصد 
در هرمزگان حدود ۳۸ درصد است.جاودان ادامه داد:نسخ 
حاوی داروهای تزریقی در دنیا 2۰درصد است اما در استان 
ما 4۰ درصد یعنی دو برابر است و یا نسخ داروی هورمونی در 
دنیا 1۰ درصد است اما در استان حدود 16 درصد است . وی 
کرد باید آسیب شناسی روحی و روانی ازنظر تقاضای  کید  تأ

گیرد. دارو و نسخ پزشکان در هرمزگان صورت 

 

راه اندازی دانشکده میناب و بندرلنگه
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در ادامه سخنان 
مطالبات  همچنین  و  پژوهش  و  آموزش  بحث  به  خود 
کارشناسان  گر بتوانیم  گفت: ا کرد و  درمانی مردم اشاره ای 
استان خودمان را تربیت نماییم و با برنامه ریزی در آموزش 
منطقه  و  بومی  بیشتر  ما  های  دانشکده  قبولی  پرورش،  و 
کمبود نیرو در استان را مرتفع  ای باشد، می توانیم چالش 

کنیم.
 9 داری  را  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  جاودان، 
بهداشت،  دندانپزشکی،  پزشکی،  دانشکده  شامل 
دو  داد:  ادامه  و  کرد  ذکر  مامایی  و  پیراپزشکی،پرستاری 
آموزش عالی سالمت در شهرستان بندرلنگه و میناب داشته 
ایم و با پیگیری های دکتر فرشیدی، آموزشگاه عالی میناب 
فعالیت  مجوز  و  اند  شده  تبدیل  دانشکده  به  بندرلنگه  و 
کنون در بندرلنگه  آنها به صورت دانشکده صادر شد و هم ا
راه  را  بهداشت  دانشکده  میناب  در  و  پرستاری  دانشکده 
مجوز  نیز  بستک  عالی  آموزش  ،دانشکده  ایم  کرده  اندازی 
گفته وی ۳۳۰  آن صادر شده و مشغول به فعالیت است.به 
که 5  تحصیلی  رشته  و 44  دانشجو  دانشگاه، ۳۳۰۰  استاد 
کارشناسی ارشد  رسته پی اچ دی و 9 رشته بالینی و 9 رشته 
دارند  فعالیت  هرمزگان  استان  پزشکی  علوم  دانشکده  در 
کار؛ قلب و ... به صورت تخصصی  ورشته های زنان، طب 

وجود دارد.

نسخ حاوی داروهای تزریقی در دنیا 
20درصد است اما در استان ما 40 درصد 

یعنی دو برابر است و یا نسخ داروی 
هورمونی در دنیا 10 درصد است اما 

در استان حدود 16 درصد است. باید 
آسیب شناسی روحی و روانی ازنظر 

تقاضای دارو و نسخ پزشکان در هرمزگان 
صورت گیرد

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

هرمزگان  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
شده  هرمزگان  استان  وارد  سرم  عدد  هزار   162 گفت: 
کشور را در بر می گیرد  که بیش از 3 درصد سهم دارویی 
کشوری  که سهم جمعیتی هرمزگان 2 درصد  در صورتی 

است.

یک  در  جاودان  غالمعلی  دکتر  ساحل،  امید  گزارش  به 
بیاندازیم،  نگاهی  دانشگاه  به  گر  ا افزود:  خبری،  نشست 
عنوان آن علوم پزشکی و خدماتی درمانی است و مهم ترین 
که به آن باید توجه شود بحث آموزش و پژوهش  حوزه ای 
بتوانیم  گر  ا است؛  مردم  درمانی  مطالبات  همچنین  و 

برنامه  با  و  نماییم  تربیت  را  خودمان  استان  کارشناسان 
ریزی در آموزش و پرورش، قبولی دانشکده های ما بیشتر 
کمبود نیرو در  بومی و منطقه ای باشد، می توانیم چالش 
کرد: با عنایت به سیاست  کنیم.وی بیان  استان را مرتفع 
و همچنین  انقالب  گام دوم  بیانیه  مانند  باالدستی  های 
های  دستورالعمل  و  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات 
دولتی، می توانیم با این توجه، اثرات خوبی را در جامعه 
هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  باشیم.سرپرست  داشته 
با 9 دانشکده  کرد: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  اظهار 
و  پیراپزشکی،پرستاری  بهداشت،  دندانپزشکی،  پزشکی، 
که دو آموزش عالی سالمت  مامایی در حال فعالیت است 
پیگیری  با  و  ایم  داشته  میناب  و  بندرلنگه  شهرستان  در 
های دکتر فرشیدی، آموزشگاه عالی میناب و بندرلنگه به 
به صورت  آنها  فعالیت  و مجوز  اند  تبدیل شده  دانشکده 
دانشکده  بندرلنگه  در  کنون  ا هم  و  شد  صادر  دانشکده 
کرده  پرستاری و در میناب دانشکده بهداشت را راه اندازی 
کنکور امسال پذیرش دانشجو در این  که امیدواریم در  ایم 
نیز  عالی بستک  آموزش  باشیم، دانشکده  مناطق داشته 

مجوز آن صادر شده و مشغول به فعالیت است.
استان  پزشکی  علوم  دانشکده  در  کرد:  اظهار  جاودان 
و 44 رشته  استاد دانشگاه، ۳۳۰۰ دانشجو  هرمزگان ۳۳۰ 

که 5 رسته پی اچ دی و 9 رشته بالینی و 9 رشته  تحصیلی 
کار؛ قلب  که رشته های زنان، طب  کارشناسی ارشد را داریم 
دانشگاه  دارد.سرپرست  وجود  تخصصی  صورت  به   ... و 
زیرساختی  حوزه  در  کرد:  بیان  هرمزگان  پزشکی  علوم 
این  که  است  پیگیری  حال  در  استان  در  بزرگ  پروژه   4
پروژه ها در حوزه درمان با ساخت 4 بیمارستان با عنوان 
55۸ تخت خوابی، پروژه بیمارستان محوطه بیمارستان 
بیمارستان  همچنین  و  کودکان  بیمارستان  پیامبراعظم، 
است  هایی  پروژه  این  جمله  از  میناب  خوابی  تخته   16۰
که ساخت دانشکده دندانپزشکی در پردیس دانشگاه نیز 

از پروژه های بزرگ این دانشگاه در سطح استان هستند.
کشور دچار  وی با بیان اینکه استان هرمزگان نیز به نسبت 
گذشته به  کرد: در  کمبود دارو شده است، تصریح  چالش 
گیر، خانواده ها حداقل مصرف  لحاظ پیشگیری از موارد وا
ترین  کوچک  با  شخصی  هر  کنون  ا اما  اند،  داشته  را  دارو 
که دارد به سوی مصرف دارو روی می آورد اما این  عالئمی 
فراهم  به  اشاره  با  دارد.جاودان  مدیریت  به  نیاز  موضوع 
عدد  هزار   162 کرد:  بیان  استان،  دارویی  نیازهایی  آوری 
که بیش از ۳ درصد سهم  سرم وارد استان هرمزگان شده 
که سهم جمعیتی  کشور را در بر می گیرد در صورتی  دارویی 

کشوری است. هرمزگان 2 درصد 

۱۶۲ هزار عدد سرم وارد هرمزگان شد
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برنامه سفر به جزیره قشم
کرده اند از جزیره قشم و جزایر پیرامون آن مثل هرمز  که قصد  کسانی است  برنامه سفر قشم مخصوص 
کنند. خلیج فارس پهنه آبی مشهور ایران در جنوب، جزایر زیبایی را در خود جای داده  و هنگام بازدید 

گردشگران بیش از پیش در حال آشنا شدن با آنها و سفر به این جزایر هستند. یک برنامه سفر  که  است 
کند.  می تواند سفر به قشم، هنگام و هرمز را جذاب تر و آسانتر 

درباره جزیره قشم
که  جزیره قشم بزرگترین جزیره ایران و از بزرگترین جزایر جهان است 

در جنوب ایران و به عنوان بخشی از استان هرمزگان در میان آب های 
که به جزیره قشم سفر  گردشگرانی  گرفته است. بیشتر  خلیج فارس جای 

می کنند، عالوه بر این جزیره زیبا، به جزیره های همسایه آن یعنی هنگام 
کیلومتر مربع مساحت و  گاهی الرک هم سفر می کنند. جزیره ۱۵۰۰  و هرمز و 

قشم  شرقی  همسایه  هرمز  جزیره  دارد.  جمعیت  نفر  هزار  حدود ۴۰  در  چیزی 
دیگر  سوی  در  دارد.  نفری  هزار  تنها ۵  جمعیتی  و  مربعی  کیلومتر  مساحتی ۴۲ 

کیلومتر مربع مساحت حدود  گرفته و با ۳۶  جزیره هنگام در جنوب جزیره قشم قرار 
۲۵۰۰ نفر را میزبانی می کند. بهترین فصل سفر به این سه جزیره، پاییز و زمستان تا 

اوایل بهار است. جزیره قشم دارای یک فرودگاه بین المللی است و شما می توانید با 
کنید. خرید  به این جزیره زیبا سفر 

برنامه سفر چهار روزه قشم
جزیره نسبت به جزیره کیش، جزیره بزرگتری است و فاصله بیشتری بین مناطق دیدنی 
مشهور آن وجود دارد. برای همین زمان بیشتری را باید برای جا به جایی میان این 
جاذبه ها در نظر گرفت. از سوی دیگر، برای رفتن به دو جزیره پیرامونی هرمز و هنگام، 
که باید به این مورد هم در برنامه ریزی توجه  کشتی یا قایق است  نیاز به سفر آبی با 

که فاصله بیشتری از قشم دارد. کرد. مخصوصا جزیره هرمز 
کرده ایم بیشتر جاذبه های دیدنی و مشهور  ما در برنامه ریزی سفر قشم، تالش 
قشم، هرمز و هنگام را در یک برنامه چهار روزه بگنجانیم تا بتوان به خوبی از 
گفت برای بازدید از این جزایر جادویی  کرد. هر چند باید  همه آنها بازدید 
گردشگران  زمانی  محدودیت  اما  است.  الزم  وقت  روزها  فارس،  خلیج 
و لذت  بازدید  زیبایی ها  این  از  باشیم سریعتر  موجب می شود، مجبور 

ببریم.

روز اول برنامه سفر به قشم
جزیره  به  سفر  برنامه  نخست  روز  در 

قشم، به سمت شرق جزیره و شهر قشم 

و درگهان می رویم و از جاذبه های شهری 

این جزیره دیدن می کنیم.

کز خرید درگهان  مرا
کز  مرا سبب  به  و  است  قشم  جزیره  بزرگ  شهر  دومین  درگهان 
کز خرید متعدد  خریدش مشهور است. در این شهر می توانید از مرا
بازار  دلفین،  دو  خرید  مرکز  دریا،  خرید  مرکز  مانند  آن  متنوع  و 
مروارید، مرکز خرید نخل، مرکز خرید زمرد، مرکز خرید اطلس، بازار 
کز خرید  مرا این  کنید.  نور دیدن  تجاری  و مجتمع  قدیم درگهان 
کم از یکدیگر و در نزدیکی دریا و اسکله درگهان قرار  با فاصله های 

گرفته اند.  

قلعه پرتغالی ها قشم
شما در سفر به خلیج فارس با قلعه پرتغالی های متعددی روبه رو 
می شوید. در این سفر هم از دو تا از آنها بازدید می کنیم. نخستین 

آنها، قلعه پرتغالی ها جزیره قشم است. 
پانزدهم میالدی  این قلعه و توپ های جنگی قرن  بازمانده های 
دیده  فارس  خلیج  و  ساحل  به  مسلط  جایی  در  پرتغال  ارتش 
محیطی  هم  قشم  ها  پرتغالی  قلعه  سبب  همین  به  می شود. 

تاریخی است و هم چشم اندازی زیبا به دریا دارد .

بازار قدیم قشم
کز خرید مختلفی سر می زنیم. پس  در روز اول بازدید از قشم به مرا

کنیم.  که اول از همه با بازار قدیم قشم شروع  چه بهتر 
کری، بازار قدیم قشم با راهروهای باریک سنتی  در نزدیکی اسکله ذا
کاالهای مختلف مخصوصا اقالم وارداتی  گرفته است و در آن  جای 

کنید . را می توانید پیدا 

خریدگردی در قشم
قیمت  نتیجه  در  است.  تجاری  آزاد  منطقه  یک  قشم  جزیره 
گر به  کاالهای وارداتی در آن به طور واضحی پایین تر است. پس ا
با قیمت مناسب  کی های فانتزی خارجی  یا خورا ک  دنبال پوشا
کز خرید متعدد و متنوع قشم سر بزنید  هستید، می توانید به مرا
که امروز به  و با چمدانی پر به شهرتان بازگردید. عالوه بر درگهان 
که  کز خرید متعددی وجود دارد  آن سرزدیم، در شهر قشم هم مرا
ولیعصر جای  امتداد خیابان  در  آنها  بیشترین  گفت  بتوان  شاید 
از  با خریدگردی در امتداد این خیابان می توانید  دارند. همزمان 

غذاخوری های همین خیابان هم برای صرف ناهار بهره ببرید.  

ساحل سینما دریا
ساحل  به  بدهید،  ادامه  جنوب  سمت  به  را  ولیعصر  خیابان  گر  ا
که به »سینما دریا« مشهور است.  جنوب شرقی جزیره می رسید 
و  می گیرد  قرار  رویتان  پیش  سینما  یک  تصویر  مانند  دریا  چون 
می توانید بنشینید و از منظره پیش رو مخصوصا در غروب خورشید 

لذت ببرید. 
همچنین در امتداد این ساحل عمومی رستوران  های مختلف و 

پارک ساحلی زیتون هم قرار دارد. 

پیشنهادها و توصیه هایی برای سفر به قشم
کاله لبه دار  کرم ضد آفتاب،  • وسایل ضروری مانند عینک آفتابی، 
و آب آشامیدنی برای جلوگیری از گرمازدگی به همراه داشته باشید.

• برخی از جاهای دیدنی قشم، نیاز به پیاده روی یا حرکت در پله 
چیدمان  در  باردار  بانوان  و  آسیب دیده  سالمند،  افراد  پس  دارد. 

کنند. برنامه سفر خود به نوع مکان توجه 
زود  صبح  قشم،  دیدنی  مکان های  بین  زیاد  فاصله  دلیل  به   •

حرکت کنید.
به قشم  ندارید، در سفرتان  به غذاهای دریایی حساسیت  گر  ا  •
می توانید بهترین غذاهای دریایی جنوبی را با ماهی، میگو، ماهی 

کنید. کوسه امتحان  مرکب، خرچنگ و 

زمان مناسب برای بازدید نام جاذبه ترتیب

2 تا 3 ساعت کز خرید درگهان مرا 1

نیم تا 1 ساعت قلعه پرتغالی ها قشم 2

2 تا 3 ساعت بازار قدیم قشم 3

2 تا 3 ساعت خریدگردی در قشم 4

1 تا 2 ساعت ساحل سینما دریا 5
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 محمد شفیعی مقدم

 جزایــر سه گانه هـــرمزگان 
گری بیگانگان در خلیج فارس سد راه سودا

        

         اختصاصی
در هر دوره دولِت مستقر را می توان با تکیه بر خروجی 
اما  کرد.  قلمداد  ناصالح  یا  صالح  کارهایش  حاصل  و 
کارآمدی  گذشته از مقبولیت داشتن یا نداشتن دولت یا 
و  ارزشمندی  در  نباید  که  چیزی  آن  کارآمدی اش  نا و 
ارضی،  تمامیت  حفظ  شد  تردید  دچار  بودنش  حیاتی 
منطقی  چنین  با  است.  ملی  کمیت  حا و  استقالل 
مبارزه  و  رقابت  به  دست  سیاست   دنیای  در  می توان 
زد اما نمی توان از جاده وحدت ملی خارج شد و اصل 
کشور  برای  کرد.  مخدوش  را  میهن  استقالل  و  اقتدار 
در  زیرا  است.  دیرینه  دردهای  از  مساله  این  البته  ما 
که  احزابی  و  گروه ها  جریان ها،  نبوده اند  کم  کشورمان 

از بلوغ الزم برای تشخیص و تمییز  منافع ملی بی بهره 
بیگانه  ابزاری در دست قدرت های  به  یا حتی  بوده اند 

بدل شده اند.
گرفتن امواج انقالب اسالمی اما به مثابه حرکتی زایاننده  در 
گفتمان  و  ملی  ارزش های  تا  شد  رویدادهایی  سرمنشاء 
این  از  بگیرد.  باورهای دینی جانی دوباره  پرتو  توسعه در 
در  تحول خواهانه  حرکتی  باید  را  اسالمی  انقالب  جنبه 
در  مردمی  نیروی  بر  تکیه  با  که  بدانیم  ایران  تاریخ  مدار 
پی شکل دادن الگوی بومی توسعه بوده است. علی رغم 
این وجود انواع تهدیدها و دسیسه چینی ها طی دهه های 
که فقر،  انجامیده  گرفتن بحران هایی  پا به  انقالب  از  پس 
گرفته است. شاید  کشورمان را هدف  بی ثباتی و ناامنی در 
سفر رییس جمهوری چین به ریاض و امضای چند بیانیه 
ضدایرانی آخرین برگ از این توطئه های پایان ناپذیر  علیه 
کشورمان باشد.اما اینکه سه جزیره ایرانی خلیج فارس به 
کی میان یک قدرت شرقی با دولت های عربی  نقطه اشترا
منطقه برای آسیب رساندن به تمامیت ارضی ایران بدل 

شود در نوع خود اتفاق تازه و پرابهامی است. 
چنین مساله ای البته اهمیت راهبردی استان هرمزگان و 
که حضور و اقتدار ایران  جزایرش را هم پیش می کشد. چرا 

و  استان  این  نمود  و  بود  با  از همه  فارس بیش  در خلیج 
گره خورده است. همراهی چین با عربستان  داشته هایش 
آشکاری  رویاروی  فارس  خلیج  حاشیه  امیرنشین های  و 
قبال  در  پکن  موضع  هم  ویژه تر  همه  از  است.  ایران  با 
چشم  به  که  است  سه گانه  جزایر  سر  بر  امارات  ادعاهای 
که از مفاد بیانیه مشترک چین و کشورهای  می آید. آن طور 
و  هرمزگان  برمی آید  فارس  خلیج  همکاری  شورای  عضو 
عمق راهبردی اش برای ایران و خاورمیانه مساله ای حیاتی 
که می تواند در جبهه گیری های منطقه ای و جهانی  است 
حقیقت  بگذارد.  جا  به  انکارناپذیری  اثرات  کشورمان 
که ایران برای تسلط بر آمد و رفت ها در خلیج  این است 
فارس و تنگه هرمز نیازی استراتژیک به همه جزایر استان 
هرمزگان دارد و جزایر سه گانه مورد طمع امارات هم نقشی 
که اخبار  بی بدیل در این بازی برعهده دارند. اما هر چه 

کشورهای عربی منطقه علیه ایران  اقدام مشترک چین و 
تلخ و گزنده است همبستگی و یک صدایی و تنبه نیروهای 
به  نگاهی  است.  آفرین  فرصت  و  امیدوارکننده  داخلی 
اظهارات  و  سراسری  روزنامه های  و  مجازی  صفحات 
گواه عبرت پذیری  مقامات سیاسی در این چند روز بهترین 
از نوع برخورد چین و دولت های  عربی منطقه با تمامیت 

گانه است.  ارضی ایران و جزایر سه 
تعارف  توییتش  در  خارجه  وزیر  امیرعبداللهیان،   حسین 
ضرورت  و  گذاشت  کنار  را  عربی  و  چینی  بیانیه نویسان  با 
سه  »جزایر  کرد:  یادآوری  را  ایران  ارضی  تمامیت  حفظ 
کوچک و تنب بزرگ در خلیج فارس،  گانه ابوموسی، تنب 
ک ایران است و به این مام  ک پا اجزای جدایی ناپذیر خا
تمامیت  به  احترام  ضرورت  در  دارد.  ابدی  تعلق  میهن 
اقدام  البته  نداریم.«  تعارف  طرفی  هیچ  با  ایران  ارضی 
وزارت خارجه برای خنثی کردن آن بیانیه ضدایرانی به این 
توییت محدود نماند و اهمیت راهبردی جزایر تنب بزرگ، 
حضوری  دیداری  در  ایران  برای  ابوموسی  و  کوچک  تنب 
وزارت  تحرک  با  همزمان  اما  شد.  گوشزد  چین  سفیر  به 
خارجه برای تدارک رفتار ضد ایرانی پکن و امیرنشین های 
با  دیپلماتیک  روابط  نوع  سر  بر  جناحی  های  نزاع  عربی 

گرفته می شود. روزنامه شرق در  چین در رسانه ها هم پی 
مقاله ای به اصولگرایان بابت دوستی و اتحاد با چین خرده 
می گیرد و  نقدی پر طعنه نثارشان می کند: »جریان راست 
که پکن این گونه به جمهوری  هیچ گاه این تصور را نداشت 
افتخار  اما مدال  اعتماد  کند.« روزنامه  ایران جفا  اسالمی 
گردن  به  و عربستان  نویسی چین  بیانیه  با  رویاروی  را در 
مقابل  جناح  رسانه های  بعضی  که  چرا  می اندازد.  خود 
بخش های ضدایرانی بیانیه های چین و عربستان را منتشر 
بیانیه ها  متن  کامل  انتشار  با  روزنامه  این  اما   نکرده اند. 
سازی  موج  و  جامعه  به  بخشی  گاهی  آ در  موثری  نقش 
داشته است. این روزنامه چینیان را هم به رفتار غیرمعمول 
و خطرآفرین متهم می کند: »سیاست معمول چین این بود 
کشورها  که از ورود به موضوعات مناقشه برانگیز بین سایر 
خودداری می کرد و این همراهی صریح با مواضع ضد ایرانی 

ک  کشورهای جنوب خلیج فارس یک خرق عادت خطرنا
محسوب می شود.« از نظر روزنامه هم میهن تاریخ معاصر 

دیده  اخیر  های  نویسی  بیانیه  در  آنچه  به  شبیه  رفتاری 
چین  مشترک  بیانیه  »انتشار  ندارد:  سراغ  چین  از  را  شد 
از  که حکایت  با عربستان و شورای همکاری خلیج فارس 
همسویی مواضع این کشور در برابر کشورمان به ویژه درباره 
کشورها دارد، یکی از بی سابقه ترین  جزایره سه گانه با این 
است.«  ایران  معاصردرباره  تاریخ  در  چینی ها  مواضع 
نویسنده روزنامه هم میهن البته نوک پیکان انتقادش را به 
طرف دستگاه سیاست خارجه نشانه می گیرد و  نداشتن 
سود  برای  عاملی  را  ایرانی  طرف  سوی  از  اقتصادی  نگاه 
اصالح طلبان  جبهه  در  می کند.  تفسیر  چین  طرفه  یک 
و  اسالمی  جمهوری  ابتکار،  نظیر  دیگری  روزنامه های 
آفتاب یزد هم به میدان آمدند و درباره چرایی جفای بی 
سابقه چین و علت بدبینی ایرانیان به چینیان  دست به 
قلم شدند. اما در سوی دیگر میدان سکوت روزنامه های 
کیهان از همه به چشم آمدنی تر بود.  در جناح  همشهری و 
اصولگرا بیشتر از تکاپوی روزنامه ها این تقالی نمایندگان 
که رنگ و بویی دارد. مجتبی ذوالنوری عضو  مجلس است 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مقامات 
چینی را از افتادن در مسیر طراحی شده به دست اسراییل 
به  رشت  نماینده  احمدی،   محمدرضا  و  می دارد  حذر  بر 
دولت چین هشدار می دهد تا مراقب اظهارنظر خود درباره 
کشور قدرتمند ایران باشند. محمد سبزی  تمامیت ارضی 
نشینان  حاشیه  و  چین  مشترک  نویسی  بیانیه  سود  اما 
کمال متعلق به چینی ها می داند:  خلیج فارس را تمام و 
حاشیه  کشورهای  از  دیدار  در  اخیر  گیری  موضع  با  گر  »ا
بیشتر  را  شیرده  گاوهای  این  می خواهید  فارس  خلیج 
کشورهای صغیر دل خوش به  بدوشید، بدوشید اما این 

این بیانیه ها نباشند.« 
از  گرفتن  عبرت  به  را  چینی ها  هم  قائنات  نماینده 
نظر  از  که  چرا  می کند  دعوت  خاشقجی  جمال  سرنوشت 
او روش برخورد طرف سعودی تغییری نکرده: »ما در مورد 
توصیه  یک  اما  نیستیم،  ناراحت  کشورها  بین  مبادالت 
را  خاشقجی  احواالت  که  داریم  چینی  سرمایه گذاران  به 
که هنوز در دست بن سلمان  بخوانند و مراقب ابزار آالتی 
که  درحالی  اما  کنند.«  حفاظت  خود  از  و  باشند  هست، 
خارجه  وزارت  قاطع«  و  »صحیح  برخورد  الهیان  زهره 
مجلس  رئیسه  هیات  عضو  یک  دیده  تقدیر  درخور  را 
چین  جمهور  رئیس  حال  و  وضع  از  پرده  بی  توصیفی 
دارد: » رئیس جمهور چین در این سفر نشان داد بیش از 
کنار  که تصور می شد ساده است.« در مجموع اما از  آنچه 
اخیر  روزهای  در  که  قضایایی  پازل  قطعات  گذاشتن  هم 
می توان  گرفته   شکل  ایران  قبال  در  چین  رفتار  پیرامون 
که دیپلماسی چینی در  پیشبرد  به این جمع بندی رسید 
با  رویارویی  به  گزیر  نا سیاسی اش  و  اقتصادی  برنامه های 
است.  شده  کشیده  آمریکاستیزانه اش  سیاست  و  ایران 
باال  و  انرژی  تامین  برای  چین  افزایش  به  رو  نیاز  که  چرا 
کشیده شدن فتیله رقابت و تنش با آمریکا پکن را متوجه 
آسوده  با خیال  تا  کرده  فارس  امیرنشینان حاشیه خلیج 
تدارک  را  کارخانه هایش  و  صنایع  سوخت  ارزان  قیمت  و 
اتفاقات  اما  دیپلماسی اش  دستگاه  و  ایران  برای  ببیند. 
پیش آمده در حکم توفیقی اجباری است تا با درس آموزی 
بی  دوستی  به  را  ملی اش  منافع  چین  گرانه  سودا رفتار  از 
سرمایه  و  توان  جز  و  نزند  گره  دیگران  با  کتاب  و  حساب 
بین هم  این  نبیند.  برای خود  و متحدی  داخلی شریک 
بر  استوار  سدی  مانند  که  راهبردی اش  جزایر  و  هرمزگان 
آبراهه حیاتی خلیج فارس ایستاده و نگهبان استراتژی و 

اقتدار ایران اند باز بیشترین سهم را از آن خود می بینند.  

همراهی چین با عربستان و امیرنشین های 
حاشیه خلیج فارس رویاروی آشکاری با 

ایران است. از همه ویژه تر هم موضع پکن در 
قبال ادعاهای امارات بر سر جزایر سه گانه 

 است که به چشم می آید. 
آن طور که از مفاد بیانیه مشترک چین و 
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج 

فارس برمی آید هرمزگان و عمق راهبردی اش 
برای ایران و خاورمیانه مساله ای حیاتی 

است که می تواند در جبهه گیری های 
منطقه ای و جهانی کشورمان اثرات 

انکارناپذیری به جا بگذارد


