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         اختصاصی
که حدود 40 درصد مردم بندرعباس  آمارها نشان می دهد 
به دالیلی چون فقر، بیکاری، شغل فصلی، سیل و ... به 
آورده اند.  روی  فرسوده  بافت  در  زندگی  و  حاشیه نشینی 
فصلی  کارگران  را  بندرعباس  نشینان  حاشیه  از  بخشی 
که  از شهرهایی در همسایگی هرمزگان   تشکیل می دهند 
ساختمانی  پروژه های  در  شدن  مشغول  امید  به  هرساله 
کشاورزی راهی شهر های استان می شوند. بندرعباس و  و 
که  کار را دارند. چرا میناب بیشترین پذیرش افراد جویای 
کشاورزی،  کشت خارج از فصل محصوالت  میناب به دلیل 
است.  کار  جویای  مهاجران  و  بیکاران  مقصد  بیشترین 
تا  شده  باعث  شهرستان  کشاورزی  وسیع  اراضی  وجود 
کمبود  جبران  برای  فصلی  کارگر  هزار   15 از  بیش  هرساله 
کارگر، به منظور فعالیت روی اراضی کشاورزی به این منطقه 
با  کپر   برای زندگی ندارند در  کنند و چون جایی  مهاجرت 
فقط  نشینی  حاشیه  اما  می شوند.  کن  سا اولیه  امکانات 
محالت  به  سری  است  کافی  نمی شود.  ختم  همین جا  به 
خانه های  دیدن  با  تا  بزنید  قدیمی  بافت  در  بندرعباس 
متوجه  فاضالب،  از  پر  و  کی  خا کوچه های  فرسوده، 
کنین  سا کثر  ا شوید.  محله ها  این  تنگدستی  و  محرومیت 
طبق  هستند.  بیکار  یا  و  ماهی گیر  یا  کارگر  یا  محله ها  این 
 داده های  به دست  آمده  از  پیمایش  کّمی،  حدود نود درصد 
 سرپرستان  مهاجر  در  محله های  غیررسمی  در  بندرعباس 
 از  جایی  دیگر  در  شهر  به  محل  فعلی  سکونتشان  آمده اند . 
سکونتگاه های   بندرعباس  خاستگاه   کنان  کنونی   کثر  سا  ا

آنان  در خود  شهر  روستایی  ندارند  و  نزدیک  به  39 درصد  
کمربندی  در  مقایسه   به دنیا  آمده اند.  محله های  دوهزار  و  
شهر  شمار  مهاجران  بیشتری  را  قدیمی تر   محله های    با  

 طی دهه های  اخیر  جذب کرده اند.
 

  تاریخچه حاشیه نشینی در ایران
آغاز شهر نشینی در ایران باستان همزمان با توسعه اقتصادی، 
اول  هزاره  حدود  در  كشاورزی  گسترش  و  صنایع  پیشرفت 
امپراطوری  شد.  گون  گونا سلسله های  تاسیس  به  منجر  كه 
آشور، بابل، ماد و هخامنشی از جمله این  سلسله ها هستند 

و اشكانیان در این  بافت تحوالت جدیدی به وجود آوردند.
احداث  و  یافت  ادامه  نیز  ساسانیان  زمان  تا  شهرها  احداث   
بیضی  و  مدور  ضلعی،  چند  مربع،  های  نقشه  با  شهرهایی 
بافت  اسالم  ظهور  از  پس  یافت.  تداوم  اشكانیان  سبك  به  
شهری به صورت تركیبی از ابعاد مذهبی و شهرسازی قبل از 
گرفت. در آن زمان، در ایران شبكه ای از شهرهای  اسالم شكل 
سیاسی، نظامی، مبادالتی، ارتباطی پدید آمده بود و بین نظام 
ایالتی، نظام مبتنی بر زراعت و نظام شهری، همزیستی برقرار 
كشورهای جهان سوم و از  بود. با ورود نظام سرمایه داری به 
جمله ایران، هماهنگی بین این سه بخش از بین رفت و شهر 
بدون جانشین برای این سه  نظام باقی ماند. در این مرحله 
جهت  در  گسسته  صورتی  به  و  هم  با  ارتباط  بدون  شهرها 
ارضای نیازهای سرمایه داری و برای مصرف، رشد معاصر خود 
كردند. لذا پدیده حاشیه نشینی به وجود آمد. رشد این  را آغاز 
بروز  از  یافت. پس  از سال 1320 به بعد شدت  پدیده، عمدتا 
تغییرات عمده در سال های 1341و1342 رشد حاشیه نشینی 
كه دستگاه حكومتی و پژوهشگران اجتماعی  به حدی رسید 

كنند. در سال  را  بر آن داشت  تا برای رفع  آن چاره اندیشی 
1350 موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران 
گسترده ای برای  بنا به خواست سازمان برنامه و بودجه، طرح 
كه با مطالعه شهر  كرد  كشور تهیه  مطالعه حاشیه نشینی در 
دیگر  پیرامون  عمیق تری  مطالعات  سپس  و  شد  آغاز  تهران 
و  باختران  همدان،  عباس،  بندر  جمله  از  كشور  شهرهای 

بوشهر ادامه یافت.

 حاشیه نشینی چه آسیب هایی دارد و چطور سامان 
داده می شود؟

كشور  اقتصادی  قطب  عنوان  به  هرمزگان  از  اینكه  وجود  با   
یاد می شود اما به طور جدی با مشكل حاشیه نشینی مواجه 
اعتیاد،  فقر،  همچون  اجتماعی  مشكالت  اتفاق  این  و  است 
بی سوادی، فقدان بهداشت،گسترش روابط نامشروع و تولد 

ایدز،  همچون  بیماری هایی  شیوع  بی شناسنامه،  كودكان 
را با خود به همراه  مشكالت زیست محیطی، بزهكاری و ... 
دارد. تا زمانی كه به این سكونتگاه های حاشیه ای و غیررسمی 
با عزمی جدی سروسامان داده نشود این مشكالت همچنان 
می كند.  تهدید  را  شهر  آینده  و  می فشارد  را  بندرعباس  گلوی 
از  غنی  دارد؛  كه  رشدی  حالی  در  اقتصاد  بر  عالوه  هرمزگان 
محروم  مناطف  در  نیز  عمدتا  كه  است  ارزشمندی  معادن 
واقع شده است اما متاسفانه مورد بی توجهی متولیان ذیربط 
برای  می تواند  پتانسیل  همین  آنكه  حال  گرفته است.  قرار 
دولتی  حمایت های  با  و  كند  ایجاد  اشتغال  حاشیه نشینان 
امكان ساخت مسكن در این مناطق به منظور سامان دادن 
در  اصولی  برنامه ریزی  یک  با  تا  دارد  وجود  حاشیه نشینی 
پشت  را  حاشیه نشینی  بحران  بندرعباس  پیش رو  سال های 

سرگذاشته باشد.

خنکشدنهواحاشیهنشینیراداغمیکند
مریم دهقان

      
         اختصاصی

کهنه  مدیریت دوگانه در مناطق آزاد بحث جدیدی نیست اما به مرور به زخمی 
گذشت سه  که با هر اظهار نظری از سوی مسئوالن تازه می شود. با  تبدیل شده 
کارشناسی برای  دهه از تاسیس مناطق آزاد و برگزاری صدها همایش و نشست 
همچنان  مناطق  این  است،  انجام شده  مختلف  سال های  طی  که  امور  اصالح 
و  کمیتی  حا نهادهای  دوگانه  مدیریت  هستند.  اداره  حال  در  اشتباه  مسیر  در 
عجایب  از  مشابه  اختیارات  با  موازی  سازمان های  و  ادارات  وجود  آزاد،  منطقه 
کشور است. دولت و مجلس طی ادوار مختلف، باوجود  چندگانه ی این بخش از 
در  مدیریتی  دوگانگی  معضل  برای  نتوانستند  بسیار  وعده های  و  نظرها  اظهار 
تولید  جهش  کمیسیون  اعضای  اخیر  سفر  در  کنند.  اتخاذ  چاره ای  مناطق  این 
جزیره  به  اسالمی  شورای  مجلس  اساسی  قانون   44 اصل  اجرای  بر  نظارت  و 
گرفت. »الیاس نادران« عضو  قشم بار دیگر این مسئله مورد بحث و بررسی قرار 
کمیسیون مذکور، در نشستی با »افشار فتح الهی«، مدیرعامل منطقه آزاد قشم، 
گره گشایی هرچه سریع تر  دوگانگی مدیریت در مناطق آزاد را مصیبت خواند و بر 
کید کرد. به نظر می رسد دولت و مجلس در خصوص اصالح نحوه  از این معضل تا
حکمرانی بر مناطق آزاد به یک نقطه مشترک رسیده اند اما مشخص نیست چرا 

برای حل آن تعلل می کنند. 
  

 مردم قربانی مدیریت های موازی 
كمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس با  عضو 
گفت:»نیازمند  كید بر اینكه دوگانگی مدیریت در مناطق آزاد یک مصیبت است،  تا

كند«. »الیاس  است شخصی در جایگاه رییس دولت، سریع تر برای حل آن اقدام 
كمیسیون جهش تولید مجلس یازدهم با مدیرعامل  نادران« در نشست اعضای 
مشكالت  و  مسائل  برخی  حل  »برای  داشت:  اظهار  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان 
داد:  ادامه  وی  گیرد«.  صورت  ویژه ای  پیگیری های  باید  آزاد  مناطق  در  موجود 
گفته می شود مناطق آزاد نتوانسته اند به ماموریت های اصلی خود عمل  »اینكه 
گسترش سطح تعامالت میان  كه برای رفع آن نیازمند  كنند از آسیب هایی است 

بخش های مختلف دولت، مناطق آزاد و نمایندگان مجلس است«. 
كرد: »با وجود مدیریت های موازی و دوگانگی مدیریت  این نماینده مجلس اضافه 
هستند،  توسعه  و  پیشرفت  فكر  به  كه  مدیرانی  و  مردم  كشور،  آزاد  مناطق  در 
قشم،  جزیره  كنان  »سا كرد:  خاطرنشان  نادران  بینند«.  می  را  آسیب  بیشترین 
مردمی الیق، مهربان و همراه با نظام جمهوری هستند و وجود آنها در این منطقه 
كمبودها  كه بخاطر برخی  یک ظرفیت بسیار خوب برای پیشرفت و توسعه هستند 

كه شایسته است از خدمات نظام بهره نبرده اند«.  گذشته آنگونه  از سال های 
این  در  نیز  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رییس  ادامه  در 
نشست نبود زیرساخت ها در زمان تاسیس و آغاز بكار مناطق، تغییر برخی قوانین 
و  قبل  دولت های  در  مناطق  مدیریت  شیوه  متعدد،  دستورالعمل های  ابالغ  و 
كشور  آزاد  مناطق  توسعه  عدم  روی  پیِشِ   عوامل  مهم ترین  را  چندگانه  مدیریت 

دانست.
  

عبدالملکی می تواند؟
كمتر از یک ماه پس از بركناری نابه هنگام »سعید محمد« از ِسمت دبیر شورای    
شورای  سكان  اقتصاد  وزیر  حكم  با  عبدالملكی«  »حجت اهلل  آزاد،  مناطق  عالی 
و  تعاون  كار،  وزرات  در  كامی  نا كه  عبدالملكی  حكم  در  گرفت.  دست  در  را  عالی 

كارنامه خود دارد و یكی از وزرای پرحاشیه محسوب می شد،  رفاه اجتماعی را در 
دو ماموریت مهم برای حل دوگانگی مدیریت مناطق آزاد تعیین شده است. »ارائه 
مدیریت  »تقویت  و  آزاد«  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  اصالح  الیحه  پیش نویس 
دائمی  احكام  قانون   )۶5( ماده  اجرای  با  ناهماهنگی ها  حذف  و  مناطق  متمركز 
آزاد  عالی مناطق  دبیر شورای  برای  توسعه« دو محور مشخص شده  برنامه های 
است. محورهایی كه پیش از این نیز برای محمد مشخص شده بود اما او نتوانست 

در زمان خدمت خود این موارد را به سرانجام برساند. 
كمیتی  كه او نیز مخالف دوگانگی حا كرد  از اظهارات عبدالملكی می توان برداشت 
در مناطق آزاد است. مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد، تجاری، 
آزاد  مناطق  راه اندازی  بود:»فلسفه  گفته  این  از  پیش  اقتصادی  ویژه  و  صنعتی 
كمیتی  تسهیل سرمایه گذاری و حذف بوروكراسی اداری است، ولی با دوگانگی حا
ایجاد شده شاهد هستیم سرمایه گذاران مجبور هستند از چندنهاد مجوز دریافت 

كنند و این موضوع به هیچ عنوان شایسته نیست«.
كشور در  برنامه های توسعه  قانون احكام دائمی  گفته عبدالملكی، ماده ۶5  به   
كه مدیران سازمان های  كرده  خصوص چگونگی اداره مناطق آزاد به صراحت اعالم 
كشور به نمایندگی از دولت باالترین مقام منطقه محسوب می شوند و  مناطق آزاد 
كلیه وظایف و اختیارات دستگاه های اجرایی مستقر در این مناطق به جز نهادهای 
دفاعی و امنیتی بر عهده آن ها است.  رییس دولت سیزدهم نیز بر اجرای این قانون 
از مشكالت مناطق حل خواهد  زیادی  آن بخش  اجرای  و در صورت  كید دارد  تا
شد«. حال باید دید با وجود این اظهارنظرها عبدالملكی می تواند این معضل را 

كند. حل 

چرادولتومجلسبرایحلدوگانگیمدیریتمناطقآزادتعللمیکنند؟

وعــــدهتاکــــی؟
فاطمه محمودآبادی

؟
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         اختصاصی
کمک داوران بین المللی  آزمون آمادگی جسمانی داوران و 
کشورمان به میزبانی هیات فوتبال هرمزگان  و الیت بانوان 

در بندرعباس برگزار شد.
گزارش صبح ساحل ، قاسم رنجبریان رئیس هیات فوتبال  به 
فوتبال  کنفدراسیون  درخواست  به  باتوجه  گفت:  هرمزگان 
برگزاری  بر  مبنی  داوران،  کمیته  و  فوتبال  فدراسیون  از  آسیا 
و  بین المللی  داوران  کمک  و  داوران  آمادگی جسمانی  آزمون 
کشورمان در ایران و ارسال نتیجه و فیلم برگزاری  الیت بانوان 
آن به دپارتمان داوری آسیا پیش از پایان سال میالدی ۲۰۲۲ 
کشورمان  اردوی آماده سازی سه روزه برای داوران بین   المللی 

کردیم. در بندرعباس برگزار 
وی بیان داشت: هرمزگان می تواند پایگاه خوبی برای برگزار 
کالس های آموزشی برای داوران  اردوهای مختلف تیم ملی و 
از هیات فوتبال  و مربیان باشد و هر وقت فدراسیون فوتبال 
برآورده  احسن  نحو  به  را  آن  است  داشته  درخواستی  استان 
کرده است و این بار هم موفق شد این اردو داوران بین المللی 

کند. کشورمان را به خوبی برگزار  بانوان 
رئیس هیات فوتبال ضمن تشکر ویژه  از محمود رئیسی رئیس 
کمیته داوران و عبدالمجید معماری رئیس دپارتمان داوران 

کرد. استان از همکاری فوالد هرمزگان هم قدردانی 
گفت: در این اردوی سه روزه اعضای هیئت  قاسم رنجبریان 
زاده  امینی  عباس  خصوص  به  استان  فوتبال  هیات  رییسه  
سنگ  بانوان  رئیس  نایب  دارا  کلثوم  و  آقایان  رئیس  نایب 
که انتخاب اعضای مجمع برای  گذاشتند و نشان دادند  تمام 
است.  گرفته  صورت  خوبی  به  رئیس  نایب  دو  این  انتخاب 

سحر  و  بصیریان  لوئیزا  زحمات  از  همچنین  رنجبریان  قاسم 
ملی  داور  مرادی  زهرا  و  جسمانی  آمادگی  مدرس  دو  ستاری 

کرد. استان در برگزاری این دوره تشکر 
عباس امینی زاده نایب رئیس آقایان هیات فوتبال هرمزگان 
که به مجموعه  ضمن تشکر از فدراسیون فوتبال و اعتمادی 
استان   فوتبال  هیات  گفت:  داشتند  هرمزگان  فوتبال  هیات 
و  دارد  ها  میزبانی  چنین  این  برگزاری  در  باالیی  پتانسیل 
که جواب اعتماد فدراسیون را به خوبی داده باشیم. امیدوارم 
استان  داوران  کمیته  دوره  این  امر  در   : داشت  بیان  وی 
های  تالش  هیات  رئیس  خصوص  به  و  هیات  مجموعه  و 

بسیاری انجام دادند و جای تقدیر از این عزیزان دارد.
نایب رئیس آقایان هیات فوتبال هرمزگان گفت: اعضای هیئت 
کنار رئیس و مجموعه هیات فوتبال  رئیسه هیات فوتبال در 
را  برای پیشرفت فوتبال هرمزگان تمام تالش خود  هستند و 
داوران  دپارتمان  رئیس  معماری  کرد.عبدالمجید  خواهند 
هیات  مجموعه  در  همدلی  و  اتحاد  گفت:  هرمزگان  فوتبال 
فوتبال هرمزگان زبانزد همه به خصوص در فدراسیون فوتبال 
گر این اتحاد و همدلی نبود یقینا فدراسیون این  شده است و ا
کمیته داوران  مسوولیت بزرگ را به هیات فوتبال و مجموعه 
کمیته و دپارتمان داوری فوتبال  نمی داد.وی اظهار داشت : 

خوبی  به  را  بزرگ  کارهای  توانند  می  که  داد  نشان  هرمزگان 
کمیته داوران  انجام دهد و این تعهد را به فدراسیون فوتبال و 
که به مجموعه هیات فوتبال و  که هر مسوولیتی  آن می دهیم 
کمیته داوران استان بدهند به خوبی آن را اجرایی خواهد کرد.
کشور  الیت  و  المللی  بین  داوران  کمک  و  داوران  دور  این  در 
خانم ها مهسا قربانی، سلطنت نوروزی، مهناز ذکایی، انسیه 
از  پس  لشنی  آتنا  و  نهاوندی  سیفی  بهاری  مافی نژاد،  خباز 
انجام تمرینات آماده سازی، آزمون آمادگی جسمانی فیفا را را 
زیر نظر ، نسیم پیله ور  مدرسان آمادگی جسمانی داوران آسیا 

گذاشتند.  با موفقیت پشت سر 

به همت هیات فوتبال هرمزگان برگزار شد

 آزمون آمادگی جسمانی 
داوران و کمک داوران بین المللی

محمود رئیسی

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

         اختصاصی
پنج بازی هفته نهم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های 

هرمزگان به دلیل شرایط جوی برگزار نشد.
دیدارهای هفته نهم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های 
صورت  به  ماه  دی  هفتم  چهارشنبه  بود  قرار  هرمزگان 
همزمان برگزار شود اما تنها یک بازی آن برگزار شد و پنج 
دیدار دیگر آن امروز شنبه دهم دی ماه برگزار خواهد شد.

در  بندرکنگ  دریانوردان  تیم  شده  انجام  دیدار  تنها  در 
که این بازی در  کرد  کوشه قشم میزبانی  خ  خانه از تیم بر

پایان نود دقیقه یک یک مساوی شد.  
عالمین  تیم  و  شود  می  برگزار  شنبه  امروز  دیدارها  سایر 
می  بازی  قشم  شهریور   ۱۷ با  بوستانو  ورزشگاه  در  دمیلو 
ورزشگاه  در  چاهو  منتخب  زاهد  با  معدونیه  اتحاد  کند. 
با  رودان  مهر  آراد  کرد.  خواهد  دیدار  آباد  حاجی  انقالب 
ملوان  کند.  می  بازی  بیکاه  زمین  در  بازیاری  مقاومت 
ملوان  اختصاصی  زمین  در  جوان  میناب  با  بندرعباس 
گزیر با خویشاوند میناب  کرد و نیلی پوشان  بازی خواهند 
کند.در پایان هفته  در ورزشگاه تختی بندرلنگه بازی می 

گروه شرق زاهد منتخب چاهو  هشتم این مسابقات و در 
با ۲۲ امتیاز صدرنشین است.مقاومت بازیاری با ۱۹  امتیاز 
گرفته است. آراد مهر رودان با ۱۲ امتیاز  در مکان دوم قرار 
سوم است.اتحاد معدونیه حاجی آباد با ۹ امتیاز در مکان 
چهارم ایستاده است. ملوان بندرعباس  با ۶ امتیاز  پنجم 
رده   جدول  در  است.   ششم  امتیاز   ۳ با  جوان  میناب  و 
گروه غرب ۱۷ شهریور قشم با ۱۵ امتیاز اول است.  بندی 
است.  ایستاده  دوم  مکان  در  امتیاز   ۱۳ با  دمیلو  عالمین 
گزیز با ۱۲ امتیاز سوم، دریانوردان بندرکنگ  نیلی پوشان 
کوشه قشم با ۹ امتیاز چهارم و  پنجم و خویشاوند  خ  و  بر

گوربند با ۵ امتیاز قعرنشین می باشد.
گروه  لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های هرمزگان در دو 
گروه اول تیم های ملوان بندرعباس،  که در  برگزار می شود 
اتحاد معدونیه، میناب جوان ، آراد مهر رودان ، مقاومت 
خ  گروه ب  تیم های بر بازیاری و منتخب زاهد چاهو و در 
بندرکنگ،  دریانوردان  قشم،  شهریور   ۱۷ قشم،  کوشه 
با  و خویشاوند میناب  گزیز  نیلی پوشان  عالمین دمیلو،  

کنند.   هم رقابت می 

لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های هرمزگان

امروز پنج بازی برگزار خواهد شد
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کرد: مدیر کل راه و شهرسازی هرمزگان در همایش» آموزه های زلزله بم« عنوان 

نوسازی بافت های فرسوده با بسته های تشویقی 
و کمک بخش خصوصی

        اختصاصی
در  ایمنی  روز  با  بم هم زمان  زلزله  آموزه های  همایش 
اثرات بالیای طبیعی در هرمزگان  کاهش  برابر زلزله و 
و  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون  آیینی  دکتر  حضور  با 
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و نمایندگانی 
از شهر بم به عنوان سفیران بازآفرینی، امیرحسین میر 
کمالی«  عباس   » بازآفرینی،  شرکت  نماینده  رحیمی 
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان و »مهدی نوبانی« 
شهری  حوزه  مسئوالن  دیگر  و  بندرعباس  شهردار 
و  راه  مدیرکل  شد.  برگزار  بندرعباس  شهرسازی  و 
برای  همایش،  این  در  هرمزگان  استان  شهرسازی 
شهری  فرسوده  بافت های  نوسازی  به  مؤثرتر  کمک 
چون شهر بندرعباس به مشارکت شرکت های دانش 

کرد. کید  بیان، بخش خصوصی و مردم امکان پذیر تأ

 بسته تشویقی شهرسازانه به مردم ارائه دهیم
روز  دی ماه؛  پنجم  آستانه  در  ساحل،  امید  گزارش  به   
در  طبیعی،  بالیای  اثرات  کاهش  و  زلزله  برابر  در  ایمنی 
روزهای سوم تا پنجم دی ماه، رویدادی آموزشی- ملی، 
سراسر  با  هم زمان  بم«،  زلزله  »آموزه های  عنوان  تحت 

کشور در هرمزگان برگزار شد.
بافت  ابعاد  به  اشاره  با  نشست  این  در  کمالی  عباس   
چیزی  »آن  گفت:  بندرعباس  شهر  سطح  در  فرسوده 
در  زندگی  شوق  و  فراهم  را  سکونت  امنیت  می تواند  که 
مسکنی  که  است  این  کند  ایجاد  بندرعباس  کنین  سا

پایدار و استاندارد داشته باشند«.
گذشته ادامه داد: »عالوه  وی با اشاره به زلزله های سال 
معرض  در  پیوسته  استان  این  متعدد  گسل های  بر 
که بعضًا در مواردی باعث  کوچک بوده  زلزله های بزرگ و 
خسارات مالی و جانی بسیاری شده است؛ لذا در حال 
واحدهای  مقاوم سازی  و  نوسازی  پیشگیری،  حاضر 

مسکونی فرسوده بهترین راهکار است«.
کارآمد در  نا کرد: »افت  راه و شهرسازی تصریح  مدیرکل 
شهر بندرعباس بالغ بر ۴۰ درصد را شامل می شود ازاین رو 
سکونتگاه های  و  فرسوده  بافت های  از  جلوگیری  برای 
سوی  از  ویژه  یک همت  شهرها،  حاشیه  در  غیررسمی 
کنین و سازندگان و سایر دستگاه ها را طلب می کند«. سا
از اهداف این رویداد ملی، در  کرد: « یکی  کمالی اضافه 
دو  حدود  که  است  شهرسازانه  تشویقی  بسته  خصوص 
معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای  سوی  از  پیش  ماه 
شهرداران  اطالع  به  و  ابالغ شده  شهرسازی  و  راه  وزارت 
اقدام  که  گروه  چهار  برای  بسته  این  است،  رسیده  نیز 
دیده شده  می کنند،  فرسوده  بافت های  در  نوسازی  به 
اعطای  ازجمله  مختلفی  مشوق های  گروه  هر  برای  و 

گرفته است.« کثر دوطبقه تشویقی در نظر  حدا
فرسوده  بافت  مقاوم سازی  و  نوسازی  اینکه  بابیان  وی 
است،  زمان بر  و  هزینه بر  غیررسمی  سکونتگاه های  و 
مانند  کم هزینه  و  مناسب  سازوکارهای  اتخاذ  با  گفت: 
همکاری  با  و  ساختمانی  نوین  فناوری های  از  استفاده 
شرکت های دانش بنیان در بخش ساخت وساز می توان 

کرد. این امر را تسریع 
احیای  اینکه  بابیان  هرمزگان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
بافت فرسوده تنها با مشارکت شرکت های دانش بیان و 
بخش خصوصی امکان پذیر است، اظهار داشت: موضوع 
اولویت دار  کار  یک  شهری  بازآفرینی  حوزه  در  نوسازی 

داده  نشان  گذشته  تجارب  و  می آید  شمار  به  فوری  و 
این  نوسازی  به  قادر  به تنهایی  شهرداری ها  و  دولت ها 
کارآمد شهرها نیستند و باید با مشارکت  حجم از بافت نا
این  مردم  و  دانش بنیان  شرکت های  خصوصی،  بخش 

کار انجام شود.
برای  با اشاره به طراحی سازوکار مناسب  کمالی  عباس 
بافت های  احیای  جهت  در  مالی  تأمین  نیاز  به  پاسخ 
گرفته شده  نظر  در  بانکی  تسهیالت  گفت:  کارآمد،  نا
ح نهضت ملی مسکن است و بانک ها مکلف اند  ذیل طر
ح نهضت ملی مسکن  بدون لحاظ شرایط چهارگانه طر
کنند،  مثل فرم »ج« و سکونت ۵ ساله، وام را پرداخت 
همچنین تخفیفت حداقل ۵۰ درصد تا ۱۰۰ درصد جهت 
گرفته شده  نظر  در  نیز  ساخت  کم  ترا و  پروانه  عوارض 

است.
کرد:« بیش از ۴۳ درصد از مساحت  وی در ادامه تشریح 
مهم ترین  و  هستند  حاشیه ای  مشکالت  دارای  شهر 
اقدام نمادین  این  امیدوارم  مسئله بحث اسناد است، 

کند.« در شهرهای استان  نیز بسط پیدا 

 سکونت 43 درصد جمعیت شهر بندرعباس 
در بافت فرسوده

بندرعباس  اینکه ۴۳ درصد شهر  اعالم  با  کمالی  عباس 
سکونتگاه های  و  فرسوده  بافت  در  کن  سا استان  مرکز 
کنین در محله  گفت: »بیشتر این سا غیررسمی هستند 
چه  توحید،  شهرک  غفاری،  آیت اهلل  ها،  چاهستانی 
کمربندی، دو هزار، اسالم آباد، حسین آباد و طال  چهکور، 

بند ازجمله این محله ها است.
»بیشترین  افزود:  هرمزگان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
در  بندرعباس  شهر  کارآمد  نا بافت های  مساحت 
بندرعباس  از  بعد  و  واقع شده  شهرداری   ۴ و   ۳ مناطق 
بافت های  از  قابل توجهی  مساحت  دارای  میناب  شهر 

کارآمد را به خود اختصاص داده است«. نا
ح بازآفرینی شهری حفاظت و  هدف اصلی در اجرای طر
که در سکونتگاه های نامناسب  صیانت از افرادی است 
فرسوده  و  مشکل دار  و  ضعیف  بافت های  با  کارآمد  نا و 

با حوادث طبیعی  در مواجهه  و  زندگی می کنند  شهری 
و غیرطبیعی با خطر روبرو هستند.

بر  کرد:  خاطرنشان  هرمزگان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل   
 ۱۰ امسال  پایان  تا  انجام شده  برنامه ریزی های  اساس 
هزار سند واحد مسکونی در بافت فرسوده به صاحبان 
آن تحویل داده می شود و بیش از ۲ هزار سند واحدهای 
هم  بندرعباس  های  چاهستانی  محله  در  مسکونی 
کمالی  گفته  است.به  آن  صاحبان  به  گذاری  وا آماده 
که محله  بعد از بازسازی محله چاهستانی ها قرار است 
شود  بازآفرینی  آزمایشی  به صورت  بندرعباس  اسالم آباد 
به منظور  هرمزگان  در  شهری  بازآفرینی  ح  طر اجرای 
نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده از سال ۹۶ از شهر 
است.محله  آغازشده  چاهستانی  محله  و  بندرعباس 
وسعت  هکتار   ۱۰۶ دارای  بندرعباس  های  چاهستانی 
کن  سا آن  در  خانوار   ۳۰۰ و  هزار  سه  بر  افزون  و  است 
دیگر  شهرهای  شهر  در  کنون  هم ا ح  طر این  هستند. 
حاجی آباد،  رودان،  جاسک،  میناب،  ازجمله  هرمزگان 
کنگ، بستک و بندر خمیر نیز در دست اجرا  بندرلنگه، 
است. استان هرمزگان دارای ۲ هزار و ۳۹۱ هکتار بافت 
نظر  این  از  بندرعباس  شهر  که  است  شهری  فرسوده 
آن  غیررسمی  سکونتگاه های  و  دارد  را  سهم  بیشترین 

۴۳ درصد است.

تسهیالتبانکیدرنظرگرفتهشده
ذیلطرحنهضتملیمسکناستو
بانکهامکلفاندبدونلحاظشرایط
چهارگانهطرحنهضتملیمسکن
مثلفرم»ج«وسکونت۵ساله،وام
راپرداختکنند،همچنینتخفیفت
حداقل۵۰درصدتا۱۰۰درصدجهت
عوارضپروانهوتراکمساختنیز

درنظرگرفتهشدهاست

تخفیف ها حداقل ۵۰ درصد تا ۱۰۰ درصد برای عوارض 
کم ساخت می دهیم  پروانه و ترا
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         اختصاصی
کمبود  تعطیلی،  سال  دو  از  پس  مدارس  فصل  شروع  با 
فضای آموزشی در شهر بندرعباس بیش از پیش به چشم 
به  و  است  قدیمی  شهر  مدارس  اغلب  اصلی  بنای  آمد. 
به  مدارس  فضا،  کمبود  و  دانش آموزان  تعداد  کم  ترا دلیل 
نیز  پایه ها  برخی  در  می کنند.  فعالیت  شیفت  دو  صورت 
کالس درس حضور دارند. حال برای  بیش از 40 نفر در یک 
سال های  طی  در  مسئوالن  چرا  که  پرسش  این  به  پاسخ 
سراغ  به  نکردند،  تدبیری  مهم  این  بهبود  برای  اخیر 
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان 
که  رفتیم. »سیدفخرالدین هاشمی« با تایید این موضوع 
وضعیت سرانه فضای آموزشی در شهر بندرعباس پایین تر 
از دالیل  را یکی  کافی  کشور است، نبود اعتبار  از میانگین 
کشوری دانست. هاشمی  نرسیدن مرکز استان به میانگین 
هستیم،  مطلع  موجود  کمبودهای  از  اینکه  بیان  ضمن 
هم  دیگر  مدرسه   ۲0 باید  مهر  مسکن  در  گفت:»می دانیم 
کرده است  گزیر  بسازیم اما محدودیت های اعتباری ما را نا
نباشد«.  مطلوبی  سرعت  اجرایی  عملیات  سرعت  که 
از  برخی  حذف  از  همچنین  مدارس  نوسازی  مدیرکل 
کامپیوتر و غیره  فضاهای آموزشی مانند آزمایشگاه، سایت 
کمبودها در برخی  کالس درس برای جبران  و تبدیل آن به 
مدیرکل  با  ساحل  صبح  گو  و  گفت  خبرداد.  استان  نقاط 

نوسازی مدارس استان را در ادامه می خوانید.
 

چه تعداد مدرسه در استان و بندرعباس وجود دارد؟
تعداد  که  شود  داده  توضیح  این  است  الزم  آمار  ارائه  از  قبل 
کالس های درس تابع شرایط مختلفی است؛ اداره کل نوسازی 
کالسه را با در نظر  طبق پروتکل های ساخت، یک مدرسه ۹ 
کامپیوتر،  سایت  کتابخانه،  شامل  جانبی  فضاهای  گرفتن 
نمازخانه، اتاق مدیر و غیره می سازد؛ سپس آموزش وپرورش 
را بعضًا بیشتر  کالس ها  که دارد تعداد این  با توجه به نیازی 
منطقه ای  در  کالسه  مدرسه ۹  مثال  به طور  می کند.  کمتر  یا 
آزمایشگاه  و  نمازخانه  کتابخانه،  و  ساخته  استان  سطح  در 
دانش آموزی  جمعیت  حال  است،  پیش بینی شده  آن  برای 
شاید  طرفی  از  کرده؛  پیدا افزایش  محله  یا  منطقه  آن  در 
کارگاهی برای آن مدرسه مهیا نباشد  امکانات آزمایشگاهی و 
است  ممکن  آموزش وپرورش  بعضًا  و  مدرسه  مسئولین  و 
کالس درس  که این ۹  اولویت بندی شان به این صورت باشد 
کالس درس افزایش دهند. از همین رو مرجع ما برای  را به ۱۲ 
کالس های درس دایر در سطح استان، اداره  شناسایی تعداد 
کل آموزش وپرورش است و بنا بر استعالم انجام شده در حال 
مدرسه  و 3۹4  هزار  در 3  درس  کالس  و 34۹  هزار  حاضر ۱5 
کالس   ۱۱5 و  هزار   4 دارد.  وجود  هرمزگان  در  فعال  به صورت 

درس در ۶۶۹ مدرسه نیز در بندرعباس وجود دارد.
 

ساخت  پروتکل  خالف  کالس ها  افزایش  نوع  این  آیا 
مدرسه نیست؟

قابل توجه  جهش  یک  با  استان  شهرهای  از  بعضی  در  ما    
که  است  درست  هستیم؛  مواجه  دانش آموزی  جمعیت  در 
و  جامعه  واقعی  شرایط  اما  راداریم  خودمان  پروتکل های 
سایر  از  که  می کند  گزیر  نا را  ما  بعضًا  دانش آموزی  جمعیت 
کنیم.  استفاده  درس  کالس  به عنوان  دیگر  اداری  فضاهای 
کند.  شرایط هم ممکن است در مناطق مختلف استان تغییر 
در سطح استان ترکیب جمعیتی معمواًل در حال تغییر است. 

فضاها  سایر  آموزشی،  فضای  کمبود  خاطر  به  گونه  بدین   
حذف می شوند.

این موضوع در همه نقاط استان صادق نیست. در برخی از 
که سرانه فضای آموزشی ما پایین تر و به نوعی  مناطق استان 
کم  ترا اینکه  برای  است  باالتر  ما  دانش آموزی  جمعیت 
گزیر هستیم به  کنیم، نا کمتر  کالس درس  دانش آموزی را در 
این سمت برویم. تشخیص اینکه چه تعداد از فضاهای اداری 
آموزش وپرورش  عهده  بر  شود،  اضافه  درس  کالس  به عنوان 
است. این شرایط ماندگار نیست، ممکن است در محله ای با 
که دارد این تغییر ایجاد شود و دوسال  توجه به  ضرورت هایی 
بعد برطرف شود. به طورکلی با توجه به شرایط ما انعطاف به 

خرج می دهیم.
 

کمبود فضای آموزشی در محالت مختلف بندرعباس از 
پیامبر اعظم تا مرکز شهر مشهود است. وضعیت فضای 

ح دهید. آموزشی در بندرعباس را شر
کشور به ازای هر دانش آموز  میانگین سرانه فضای آموزشی در 
هر  ازای  به  هرمزگان  استان  میانگین  است؛  مترمربع   5٫۲
از  استان  میانگین  درواقع  است.  مترمربع   5٫5 دانش آموز 
کشور بهتر است. سرانه استاندارد نیز ۸٫3۹ مترمربع  میانگین 
است که فقط دو استان ایالم و یزد در کشور به سرانه استاندارد 
استاندارد  سرانه  زیر  کشور  استان   ۲۹ کرده اند.  پیدا دست 
و  البرز  تهران،  ازجمله  کشور  استان  هشت  از  بیش  هستند. 
وضعیت  هستند.  کشور  میانگین  زیر  بلوچستان  و  سیستان 
کندگی  پرا توجه  با  استان،  داخل  در  آموزشی  فضای  سرانه 
بستک،  استان  غرب  در  است.  متفاوت  استان  جغرافیای 
جمعیت  بودن  کم  به واسطه  ابوموسی  جزیره  و  پارسیان 
دانش آموزی سرانه آموزشی خوبی داریم و حتی از استاندارد 
و  میناب  بندرعباس،  شهرستان  سه  کردیم.  عبور  هم  کشور 

قشم زیر میانگین استان و کشور هستند.
 یکی از دالیل این موضوع به میزان مشارکت خیرین در نقاط 
مختلف استان برمی گردد. میزان مشارکت خیرین مدرسه ساز 
در غرب استان بسیار قابل توجه است. این افزایش مشارکت 
کند.علت دیگر  سبب شده سرانه آن منطقه بسیار رشد پیدا 

است.  استان  نقاط  برخی  در  دانش آموزی  جمعیت  افزایش 
ترکیب  شده  باعث  که  داشتیم  تکانه هایی  استان  سطح  در 
ساخته  مهر  مسکن  طرح  کند.  تغییر  استان  در  جمعیتی 
ایجاد  منطقه  آن  در  مسکونی  واحد  زیادی  تعداد  می شود 
می شود اما به زیرساخت ها توجهی نمی شود و این باعث شده 
ما در بخشی از شهر بندرعباس با کمبود فضای آموزشی مواجه 
را  شویم. قانون گذار در قانون شورای آموزش وپرورش تکلیف 
که به ازای هر ۲۰۰  کرده در ماده ۱۸ قانون آمده است  روشن 
واحد مسکونی یک مدرسه باید ساخته شود. حال باالی 3۰ 
هزار واحد مسکونی در شهرک پیامبر اعظم)ص( ساخته شده 
توسعه  و  خشک سالی  است.  نشده  توجه  قانون  این  به  اما 
تغییر  و  مهاجرت  جابه جایی،  دالیل  از  نیز  استان  در  صنایع 
در جمعیت دانش آموزی بوده است. این تکانه های سیاسی، 
در  قابل توجهی  جمعیت  شده  باعث  اجتماعی  و  اقتصادی 

کوتاهی اضافه شود. مدت زمان 
 

بندرعباس  شهر  در  مدرسه  چند  گذشته  سال  دو  در 
ساخته شده؟ چرا در تقسیم بودجه به مرکز استان توجه 

نشده است؟
در  زاده  عراقی  )ص(،  اعظم  پیامبر  شهرک  در  زمزم  مدرسه 
امیر آباد، مدرسه ششصد دستگاه، مدرسه کمربندی و مدرسه 

که در این دو سال ساخته شده است. مادر، مدارسی است 
طرح  در  است.  مشخص  نوسازی  کل  اداره  مالی  بضاعت 
کشور ۶۰۰ میلیارد تومان در نظر  کل  تخریب و بازسازی برای 
درس  کالس   ۶۰۰ می توان  رقم  این  با  که  است  گرفته شده 
کالس   ۲۰ بگیرید  نظر  در  متوسط  داریم  استان   3۰ ساخت، 
درس در سال می شود. تخصیص منابع تابع مصوبات مجلس 
است. ما نیازمندی ها را می شناسیم. می دانیم در مسکن مهر 
باید ۲۰ مدرسه دیگر هم بسازیم اما محدودیت های اعتباری ما 
گزیر کرده است که سرعت عملیات اجرایی سرعت مطلوبی  را نا
کل در سال ۱4۰۰ بیش از  نباشد. مجموع اعتبارات این اداره 
43۰ میلیارد تومان بوده است. درحالی که هزینه های اجرای 

پروژه های ساختمانی نیز در حال افزایش است. 
که ۸۰ درصد  کل به این صورت است  ساختار بودجه این اداره 

شهر  در  و  می شود  ساز  خیر  پروژه های  تکمیل  صرف  بودجه 
که  بندرعباس پروژه نیمه تمام خیر ساز نداریم. ۸۰ درصد پولی 
دولت به ما می دهد در این ردیف است؛ آیا در شهر بندرعباس 
خیر  پاسخ  نشده؟  تمام  که  بوده  خیری  نیمه تمام  پروژه ی 

است.
 

و  نیستند  ساز  خیر  که  نیمه تمامی  پروژه های  تکلیف 
سال ها متوقف شدند، چه می شود؟

اولویت  در  که  نبوده اند  ساز  خیر  نیمه تمام،  پروژه های  کثر  ا  
ساخت قرار بگیرند. متأسفانه در این زمینه نمی توان منعطف 
که ساختار بودجه تعریف شده است و اعتبار تنها باید  بود چرا
حاضر  حال  در  شود.  ساز  خیر  نیمه تمام  پروژه های  صرف 
تأمین   ۱4۰۱ اعتبار  محل  از  خیری  غیر  نیمه تمام  پروژه های 

اعتبارشده و عملیات اجرایی آن ها به زودی شروع می شود.
 

وجود  بندرعباس  در  احداث  دست  در  مدرسه  چند 
دارد؟

کالس درس در شهرک پیامبر  عملیات اجرایی مدرسه ای با ۲۱ 
کردیم. این پروژه توسط  اعظم )ص( را حدود سه ماه قبل آغاز 
خیرین آغازشده و امیدواریم تا مهر سال آینده به بهره برداری 
اعظم  پیامبر  شهرک  در  دیگری  کالسه   ۱۸ مدرسه ی  برسد. 
این  ساخت  است؛  رفته  پیش  اسکلت سازی  مرحله  تا  )ص( 
نکرد؛  عمل  آن  به  که  بود  شهرسازی  و  مسکن  تعهد  مدرسه 

کار مناقصه آن در حال انجام است.  کنون  هم ا
سال  دو  بندرعباس  در  داشته«  »شهید  مدرسه  همچنین 
که فرآیند ساخت آن تا یک ماه دیگر آغاز  متوقف بوده است 
کالسه ابن سینا تا پایان سال جاری  خواهد شد. مدرسه ۲4 
به بهره برداری خواهد رسید. مدرسه زینبیه )س( بندرعباس 
نیز در دست ساخت است و در صورت تخصیص منابع تا سال 
کوثر در آزادگان  آینده به بهره برداری خواهد رسید. هنرستان 
نیز با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد در حال ساخت است. یک 
به  بعد  سال  مهر  تا  بالل  پمپ بنزین  پشت  در  دیگر  مدرسه 
دست  در  بزرگ  پروژه های  این ها  رسید.  خواهد  بهره برداری 

احداث شهر بندرعباس است.

کرد؛ کمبود فضای آموزشی در برخی از نقاط استان را بررسی  امیدساحل دلیل 

 کتابخانه و آزمایشگاه 
به کالس درس تبـــدیل می شود

فاطمه محمودآبادی
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کند؟  کشورها را نگران  کرونا در چین، باید بقیه  ج جدید افزایش موارد ابتال به  آیا مو

سیاست »کووید صفر« چین در مقابل زندگی 
با ویروس شکست خورده؟

علیرضا مجیدی

کووید در  که افزایش شیوه  کارشناسان امروز هشدار دادند 
چین می تواند بقیه جهان را میدان مبارزه با این همه گیری 

به نقطه اول بازگرداند.
را  صفر  کووید  بحث برانگیز  سیاست  پکن  که  گذشته  ماه  از 
تغییر داد، بیمارستان ها و سردخانه هایش پر شده اند. حتی بر 
اساس برخی پیش بینی ها، ممکن است تا یک میلیون نفر در 

ماه های آینده بر اثر این ویروس جان خود را از دست بدهند.
کسیناسیون  تصور می شود که ایمنی پایین – به خاطر ضعف وا
در  جدید  موج  ایجاد  باعث   – سابق  در  برخی  نشدن  مبتال  و 
که  شد  مدعی  بهداشت  جهانی  سازمان  شده.رئیس  چین 
که همه گیری هنوز تمام  وضعیت وخیم چین نشان می دهد 
که  که شیوع جدید،  نشده است.کارشناسان هشدار می دهند 
کند شدن را نشان نمی دهد، می تواند به طور  هیچ نشانه ای از 
باشد.پروفسور مارتین مک  پیامدهای جهانی داشته  بالقوه 
کارشناس بهداشت عمومی در دانشکده بهداشت و طب  کی، 
که همه گیری هنوز به پایان نرسیده  گرمسیری لندن، می گوید 
کووید را در بیمارستان در  است. ما هنوز هم تقریبًا ۱۳۰۰ بیمار 
که NHS با نرخ باالی  هر روز می بینیم، درست در همان زمانی 
کنون مرگ و میر را  کند.چین تا  آنفوالنزا دست و پنجه نرم می 
بسیار پایین نگه داشته، اما نتوانسته است در زمان مناسب 
کسیناسیون، به ویژه در میان افراد مسن  برای باال بردن نرخ وا

کند. اقدام 
کالرک، میکروبیولوژیست در دانشگاه ریدینگ،  دکتر سیمون 
به میل آنالین می گوید: »همه گیری به پایان نرسیده، دنیای 
جدید  انواع  تهدید  شده.  دیگری  فاز  وارد  تازه  توسعه یافته 
همیشه با ما خواهد بود و فقدان مصونیت ایجاد شده توسط 
کسیناسیون در برخی از نقاط جهان این احتمال را بیشتر  وا
که این  که این احتمال وجود ندارد  می کند و من فکر می کنم 

کامل از بین برود.« خطر به طور 

بیلور  دانشگاه  در  شناس  ویروس  یک  هوتز،  پیتر  پروفسور 
ایجاد  به  منجر  تواند  می  افزایش  این  که  گفت  تگزاس،  در 
بهار  که موج  دلتا شود  مرگبار  نوع  مانند  سویه های جدیدی 
هانتر،  پل  پروفسور  کرد.اما  ایجاد  را  غربی  کشورهای   ۲۰۲۱
گفت:  کارشناس بهداشت عمومی در دانشگاه آنگلیای شرقی، 
از  بسیاری  برای  بیشتری  خطر  چین  وضعیت  نمی کنم  »فکر 
کشورهای دیگر  کند. به هر حال، بیشتر  کشورهای دیگر ایجاد 

جهان دارای ایمنی ترکیبی هستند.«
 7.BF چین  در  یافته  شیوع  جدید  نوع  که  می شود  گفته 

ک تر نیست. که نسبت به انواع قبلی خطرنا Omicron است 
کمی  کارایی  چینی  کسن های  وا که  معتقدند  برخی  گرچه 
ایجاد شده در  ایمنی  را هدف  کل ویروس  اما حداقل  دارند، 
بدن قرار می دهند و آنتی بادی هایی را برای چندین پروتئین 
دشوار  را  ویروس  جهش  امر  همین  می کنند.  القا  ویروسی 

دلیل  به  بیماری  این  شیوع  گویند  می  می کند.کارشناسان 
سیاست  به  پینگ  جین  شی  جمهور  رئیس  دولت  پایبندی 
کسن ها  وا تزریق  از  طوالنی  مدت  گذشت  و  خود  صفر  کووید 
کسن چینی ها کم شده  ایجاد شده. یعنی هم ایمنی ناشی از وا

و هم ایمنی ناشی از بیمار شدن.
کشورهای غربی، از جمله بریتانیا،راهبرد زندگی با  در مقابل، 
شده  ایجاد  مصونیت  مجموع  و  کرده اند،  انتخاب  را  ویروس 
را  خفیف تر  تهدیدی  طبیعی،  عفونت های  و  کسن  وا توسط 
کووید  که موارد ابتال به  سبب شده.ارقام رسمی نشان می دهد 
کاهش در یک هفته به میانگین ۱۸۰۱  در چین با ۴7 درصد 
مورد در روز در ۲۰ دسامبر رسیده است. میزان موارد عفونت در 
که تعداد آنها به بیش  ۲۹ نوامبر به اوج خود رسیده اند، زمانی 
از 7۱۰۰۰ نفر رسید.اما ارقام بسیار غیر قابل اعتماد هستند زیرا 
آزمایش انبوه در چین به خاطر تغییر سیاست دولت دیگر انجام 

که نمی دانند  کنند  نمی شود.حتی مقامات چینی اعتراف می 
که ویروس  کارشناسان معتقدند  اعداد واقعی چقدر است اما 
گوانگفا، پزشک بیمارستان اول  گسترش است.وانگ  در حال 
دانشگاه پکن، این افزایش را به عنوان یک »سونامی همه گیر« 
ابتالی  موج  این  بگوییم  که  است  دشوار  کرد.بسیار  توصیف 
که  گذاشت. در انگلیس  چینی در جهان چه تأثیری خواهد 
کرده اند، مواردی از  کسن دریافت  کثر مردم حداقل سه دوز وا ا
ابتال وجود داشته است.علیرغم افزایش موارد ابتال، هیچ مورد 

گزارش نکرده. مرگ و میر جدیدی در روز چهارشنبه در چین 
گوئیچیانگ، رئیس بیماری های عفونی در بیمارستان  وانگ 
که مرگ و میر بیماران  کرد  اول دانشگاه پکن، این هفته تایید 
مبتال به بیماری های قبلی به طور رسمی به عنوان مرگ ناشی 
کثر کشورها، از جمله بریتانیا و  کووید محاسبه نمی شود.در ا از 
ایاالت متحده، دستورالعمل ها تصریح می کنند که هر مرگی که 
کووید یک عامل یا عامل در آن باشد، به عنوان مرگ مرتبط به 

حساب می آید./منبع: دیلی میل

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

ساخت بزرگترین موتور هواپیمای جهان توسط رولزرویس به پایان رسید
هواپیمای  عظیم  موتور  اولین  ساخت  رولزرویس 
که در نهایت  UltraFan خود را به پایان رسانده ، موتوری 
توسعه   ۲0۳0 دهه  در  که  مسافربری  هواپیما های  در 
خواهند یافت استفاده خواهد شد. آزمایش به زودی آغاز 
می شود و انتظار می رود این موتور جهش ۲5 درصدی در 

کارایی را نشان بدهد.
کم تا چند دهه بعد همچنان  هواپیما های مسافربری دست 
گرفت و  با سوزاندن سوخت های هدروکربنی انرژی خواهند 
سخوخت های  جایگزین  نتوانسته اند  ک  پا انرژی های  هنوز 
نسل  موتور  توسعه  به  رولزرویس  بنابراین  شوند.  فسیلی 
بعدی UltraFan خود ادامه می دهد.این توربوفن غول پیکر 
موتور های  از  کامل  خانواده  یک  از  موتور   اولین  آبی  تیغه  با 
که نیرویش از  هواپیما های باریک و پهن پیکر تبدیل است 
۲۵۰۰۰ پوند بر فوت تا حدود ۱۱۰۰۰۰ پوند نیروی رانش متغیر 
فن  از  بزرگتر  درصد   ۵ تقریبًا  آن  متر   ۳.۵۶ قطر  با  است.فن 
اندک قطر،  افزایش  با همین  الکتریک GE۹X است.  جنرال 
افزایش نسبتًا قابل توجهی در ناحیه جاروب شده توسط آن 
حاصل می شود.UltraFan از فرآیند جدید تولید کامپوزیت سه 
که می تواند  کنترل ربات استفاده می کند  بعدی رولزرویس با 

را  آیرودینامیک پره های فن  برای  نیاز  اشکال پیچیده مورد 
لبه های  برای  مهندسان  انتخاب  هنوز  یتانیوم  کند.  تولید 
است.  کربنی  کامپوزیت،  بقیه  اما  است،  تیغه ها  جلویی 
تمام  از فن های  بسیار سبک تر  را  آن  که  باعث می شود  این 
کالس ترنت رولزرویس  تیتانیوم مورد استفاده در موتور های 
که رولزرویس  کند. این فن سبک وزن دلیل اصلی این است 
توانسته موتوری به این بزرگی بسازد.UltraFan همچنین یک 

راه اندازی می کند،  پشتی  کمپرسور های  و  بین فن  گیربکس 
کند  کار  بنابراین فن می تواند با سرعت پایین تر بهینه خود 
کار می کنند. در  کمپرسور ها با سرعت بهینه باالتر  که  در حالی 
گیربکس حدود ۶۵ مگاوات )۸7۰۰۰ اسب  آزمایش های قبلی، 
بود.گرچه  هوافضا  در   دیگری  رکورد  که  داشت  قدرت  بخار( 
قطر فن بسیار زیاد است، توربین های داخل آن نسبتًا فشرده 
نگه داشته می شوند و مهندسان رولزرویس اطمینان می هند 

کمپرسور و مستقیمًا  که حجم زیادی از هوا در اطراف هسته 
کانال  وهسته  از پشت موتور عبور می کند، نه اینکه از طریق 
کند. حرکت  کمپرسور ها.  درآوردن  حرکت  به  برای  موتور 
ااین نسبت بای پس یا دور زدن هوای باالیی ایجاد می کند 
موتور  به  و  می کند  کمک  صدا  درصدی   ۳۵ کاهش  به  که 
 UltraFan.افزایش قابل توجهی در راندمان سوخت می دهد
موتور های  به  نسبت  کمتری  سوخت  چهارم  یک  حدود 
کارکرد  نسل اول ترنت خود مصرف می کند و باعث می شود 
بهتر  زیست  محیط  برای  و  طوالنی تر  آن  برد  ارزان تر،  آن ها 
را به طور  کسید نیتریک  باشد. آن ها همچنین انتشار های ا
مؤثرتری دریافت می کنند و این میزان را تا حدود ۴۰ درصد 
کلی  طور  به  را  ذرات  انتشار  بیش  و  کم  و  می دهند  کاهش 
حذف می کنند. این موتور برای شروع با سوخت ۱۰۰٪ پایدار 
به  همچنین  رولزرویس  اما  است،  شده  طراحی  هوانوردی 
دنبال ساخت مدل هیبرید الکتریکی  و سوخت هیدروژنی آن 
هم است.پس از اتمام مونتاژ اولیه، این موتور به تأسیسات 
و  بزرگترین  که  انگلستان  دربی  در  شرکت،  این  جدید  کاماًل 
خواهد  است  جهان  در  موتور  آزمایشی  مرکز  هوشمندترین 

رفت./منبع: رولزرویس  

همه گیری به پایان نرسیده، دنیای 
توسعه یافته تازه وارد فاز دیگری شده. 
تهدید انواع جدید همیشه با ما خواهد 

بود و فقدان مصونیت ایجاد شده توسط 
واکسیناسیون در برخی از نقاط جهان این 
احتمال را بیشتر می کند و من فکر می کنم که 

 این احتمال وجود ندارد که این خطر 
ود به طور کامل از بین بر
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استان هرمزگان در جنوب ایران با مساحتی بیش از ۶۸ 
کیلومتر  گستره  طولی بیش از ۹00  کیلومتر مربع، در  هزار 
شده  واقع  عمان  دریای  و  خلیج فارس  مجاورت  در 
استان،  این  در  گرس  زا کوه های  رشته  امتداد  است. 
پست  زمین های  به  رسیدن  و  ارتفاع  کاهش  با  همراه 
کوه  ساحلی، در نهایت به دریا پیوند می خورد. تالقی 
و دریا در نقاطی از این استان طبیعتی خارق العاده خلق 
کرده است. استقرار این استان در منطقه  اقلیمی فوق 
گرم و خشک برای این استان رقم  حاره ای، آب و هوایی 

زده است.
الوان،  جزیره  دارد.  بزرگ  و  کوچک  جزیره   هرمزگان 14 
جاذبه  دیدنی ترین  از  استان،  بزرگ  جزیره   سومین 
نه تنها  الوان  امروزه  است.  هرمزگان  گردشگری  های 
که برای لذت بردن  گردشگران بی شماری است  مقصد 
از طبیعت بکر این جزیره مشتاق هستند، بلکه تبدیل 
کجارو همراه  به قطب اقتصاد نفتی ایران شده است. با 
باشید تا بیشتر با زیبایی های منحصر به فرد الوان آشنا 

شوید.  
 الوان جزیره ای به مساحت ۸1 کیلومتر مربع، با جمعیت 
تقریبی ۲000 نفر است. این جزیره سومین جزیره  بزرگ 
استان هرمزگان، پس از قشم و کیش محسوب می شود. 
ساحل  و  )مارو(  شیدور  جزیره   مقام،  بندر  بین  الوان 

نخیلوه در آب های خلیج فارس قرار دارد. 
کیلومتر و از بندر لنگه  فاصله  الوان از بندر عسلویه 117 
147 کیلومتر است. از روستاهای مسکونی الوان می توان 

کفیله را نام برد. الز، الزه و 
شناخته  شعیب  شیخ  نام  با  الوان  جزیره   گذشته  در 
می شد؛ اما در سال 1۳۳7 و با پیشنهاد شرکت ملی نفت 
ایران و موافقت وزارت کشور به الوان تغییر نام داد. الوان 
کلمه  اما ریشه   به معنی مامور تقسیم آب قنات است؛ 
از دو قسمت الو )سفید( و وان )نگهبان  عربی  است و 
الوان،  اعراب  میان  در  است.  شده  تشکیل  محافظ(  و 

به عنوان نامی پسرانه استفاده می شود.

 فعالیت اقتصادی در الوان
فعالیت  متداول ترین  دور،  سال های  در  مروارید  صید 
کنین جزیره بود؛ ولی به مرور زمان جای خود  اقتصادی سا
به سبب وجود منابع  امروزه  به ماهی گیری داده است.  را 
عظیم نفتی و فعالیت های شرکت ملی نفت، اقتصاد جزیره 
کرده  کنان بیشتری را به خود جلب  گرفته و سا رونق فراوان 

است.
ک جزیره در اختیار شرکت نفت الوان و  بیش از نیمی از خا
کنان جزیره به  تاسیسات دولتی است و تعداد زیادی از سا

کار در شرکت ملی نفت روی آورده اند.

 آب و هوا و حیات وحش الوان

 طبیعت بکر و دست نخورده در مجاورت دریا، منظره ای 
ک  گرم و مرطوب و خا شگرف را رقم زده است. هوای الوان 
میانگین  بودن  پایین  به دلیل  گرچه  است؛  حاصلخیز  آن 

کشاورزی وجود ندارد. بارش ساالنه )۵۰ میلی لیتر( امکان 
گونه های حیات وحش در الوان تنوع باالیی ندارند؛ اما یکی 
تخم گذاری  جزیره،  وحش  حیات  جاذبه های  زیباترین  از 
ک پشت های پوزه عقابی و سبز از اواسط اسفند تا اوایل  ال
الوان،  طبیعت  در  است.  الوان  زیبای  سواحل  در  مرداد 
گوسفندان وحشی دیده می شوند و جبیر )نوعی آهو( از دیگر 

گونه های حیات وحش در منطقه است.

 چطور به الوان برویم؟
بهترین راه رسیدن به الوان از طریق بندر مقام است. برای 
رسیدن به بندر مقام از مسیر شیراز به مقصد شهر پارسیان 

از فیروزآباد، بندر سیراف و بندر عسلویه گذر کنید 
پارسیان،  شهر  به  رسیدن  از  پس  و 

ساعته  یک  مسافتی  از  عبور  با 
زیبا  و  ساحلی  جاده ای  در 

کوه و دریا به بندر  میان 
کیلومتری  مقام در ۲۰ 

خواهید  الوان 
بین  تردد  رسید. 
مقام  و  الوان 
قایق  به وسیله  
می شود.  انجام 
برای  است  بهتر 

الوان،  به  رفتن 
صبح عازم شوید؛ پس 

گر عصر یا غروب به بندر  ا
مقام رسیدید، شب را همان 

جا بگذرانید.

 در الوان چه غذایی بخوریم؟
کبابی   پس از رسیدن به جزیره، بهترین انتخاب غذا ماهی 
است. ماهی تازه در همه جای جزیره به وفور یافت می شود. 
می توانید به راحتی از ماهیگیران سراغ ماهی تازه بگیرید و 
در یکی از سواحل زیبای الوان، از آشپزی در طبیعت لذت 
یک  باشید،  داشته  غذا  برای  دیگری  انتخاب  هر  ببرید. 
الوان  در  داد.  خواهید  دست  از  را  متفاوت  و  عالی  تجربه  
رستوران ها با انواع غذاهای دریای جنوب هم وجود دارند. 
رفتن به رستوران های این جزیره انتخاب دل پذیر دیگری 

است.

 سوغات الوان چیست؟
 بازار الوان محیطی بسیار متنوع و مناسب برای دسترسی 
مانند  هم  بازار  این  در  است.  جنوب  دستی  صنایع  به 

دستی  صنایع  انواع  هرمزگان،  دیگر  جزایر  از  بسیاری 
انواع  و  دریایی  دستی  صنایع  سفالی،  ظروف  حصیری، 
که هنر دست مردم محلی و بومی  لباس های سنتی جنوب 

منطقه است، یافت می شود.
کنار مغازه های سنتی، فروشگاه های بزرگ و مدرن نیز  در 
گشت وگذار  وجود دارند. می توانید بخشی از سفر خود را به 

در بازار و لذت بردن از آن اختصاص دهید.

کنیم؟ کجا اقامت   در الوان در 
در  رفاهی  امکانات  هستید،  الوان  در  اقامت  به  مایل  گر  ا
الوان مهیا است. سوپرمارکت و فروشگاه های بزرگی در این 
به حومه   باید  اقامت شبانه  برای  اما  دایر هستند؛  جزیره 
هستید،  باز  فضای  در  اقامت  طرفدار  گر  ا بروید.  جزیره 
می توانید به ساحل گرت یا ساحل مرجانی بروید و چادرتان 
گرت بسیار بکر و مناسب برای  کنید. ساحل  را برپا 
وزارت  ساحل  است.  عکاسی  و  شنا 
اجاره   و  اقامت  برای  نیز،  نفت 
گزینه  دیگری  مکان مناسب، 

است.

 جاهای دیدنی 
الوان

مرجانی  سواحل   
از  یکی  بکر  و 
ین  جسته تر بر
ی  گی ها یژ و
جزیره  گردشگری 
وجود  با  است.  الوان 
نفت  شرکت  فعالیت 
شدن  شلوغ  باعث  که  الوان 
اقتصادی شده   و رونق  این جزیره 
است؛ همچنان سکوت در سواحل زیبای 

آن و حومه  جزیره برقرار است.
و  مارو  جزیره   به  رفتن  الوان،  در  اقامت  و  گردش  از  پس 
که روی  گشت وگذار بر فراز تپه  آن خالی از لطف نیست. مارو 
ج شده است )مارو نام معروف در  نقشه با عنوان شیدور در
و  میان محلیان منطقه است(؛ در شرق الوان واقع شده 
قابل سکونت نیست. برای رفتن از الوان به مارو، با قایق 
۲۰ دقیقه زمان نیاز دارید. برای سهولت بهتر است با همان 
که شما را به الوان آورد، برای رفتن به مارو هماهنگ  قایقی 

که ممکن است همیشه وسیله مهیا نباشد. کنید؛ چرا

 سواحل مارو شنی، صخره ای، مرجانی 
کامال بکر است و 

کوچک روی  در مارو هیچ امکاناتی وجود ندارد. این جزیره  
این  جای  همه  به  آن  باالی  که  است  شده  واقع  ای  تپه 

جزیره  کوچک مشرف است. سواحل مارو شنی، صخره ای، 
اقامت در این  گر عالقه مند به  ا کامال بکر است.  مرجانی و 
جزیره می باشید، باید تمام وسایل مورد نیاز را با خود ببرید. 
را در طبیعت  و شبی  بزنید  کمپ  باید  اقامت شبانه  برای 
فراوانش شهرت  به مارهای  گذشته مارو  کنید. در  سپری 
گرفته بود؛ اما امروز خبری  داشت و به همین دلیل مارو نام 

از مارها در جزیره نیست.
از  کمیاب  گونه هایی  با  شده  حفاظت  ای  منطقه  مارو 
باقی  قبیل  از  بهداشتی  نکات  رعایت  است.  ک پشت ها  ال
نگذاشتن زباله ای در طبیعت، به خصوص مواد پالستیکی و 
ک پشت ها،  پرهیز از سر و صدای بلند در فصل تخم گذاری ال
دیدن  آسیب  مانع  و  می دارد  نگه  مصون  را  منطقه  این 
گونه های حیات وحش  از دیگر  کوسیستم مارو می شود.  ا
و  سمی  مار  حواصیل،  دریایی،  پرستوی  می توان  منطقه 

دلفین ها را نام برد.

 بهترین زمان سفر به الوان 
در  سفر  شرایط  طاقت فرسا  گرمای  و  هوا  باالی  رطوبت 
بیشتر زمان سال را سخت می کند؛ اما در نیمه  دوم سال، 
به خصوص فصل زمستان، می توانید با سفر به الوان هوایی 
گر  ا کنید.  تجربه  را  صفر(  باالی  درجه    ۲۰ )حدود  بهاری 
شانس  است  ممکن  کنید،  سفر  الوان  به  اسفند  نیمه   در 
ک پشت ها را در سواحل زیبای الوان  تماشای تخم گذاری ال

داشته  باشید.

 چطور به جزیره الوان برویم؟
بهترین راه رسیدن به الوان از طریق بندر مقام است. برای 
رسیدن به بندر مقام از مسیر شیراز به مقصد شهر پارسیان 
و پس  کنید  گذر  بندر عسلویه  و  بندر سیراف  فیروزآباد،  از 
از رسیدن به شهر پارسیان، با عبور از مسافتی یک ساعته 
کوه و دریا به بندر مقام در  در جاده ای ساحلی و زیبا میان 
کیلومتری الوان خواهید رسید. تردد بین الوان و مقام   ۲۰

به وسیله  قایق انجام می شود.

کنیم؟ کجا اقامت   در جزیره الوان در 
گر طرفدار  برای اقامت شبانه باید به حومه  جزیره بروید. ا
یا  گرت  باز هستید، می توانید به ساحل  اقامت در فضای 
کنید. ساحل وزارت  ساحل مرجانی بروید و چادرتان را برپا 
گزینه  دیگری  نفت نیز، برای اقامت و اجاره  مکان مناسب، 

است.

 بهترین زمان سفر به جزیره الوان چه وقتی است؟
سال،  دوم  نیمه   الوان  جزیره  به  سفر  زمان  بهترین 
به  اسفند  نیمه   در  گر  ا است.  زمستان  فصل  به خصوص 
کنید، ممکن است شانس تماشای تخم گذاری  الوان سفر 

ک پشت ها را در سواحل زیبای الوان داشته  باشید. ال

جزیـــــره الوان کجـــاست ؟
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زهرا شهکرمی

کنونی و شرایط موجود، افراد را به سمت بی تفاوتی  جامعه 
و میل به انزوا سوق می دهد. اینکه بسیاری از معضالت و 
که برای دیگران و محیط پیرامون مان به وجود  مشکالتی 
کشور  برای  خطری  زنگ  شود،  بی اهمیت  برایمان  می آید 
چه  تا  تواند  می  اجتماعی  تفاوتی  بی  بدانیم  باید  است. 
قبال  در  را  افراد  پذیری  مسئولیت  و  عاطفی  روابط  اندازه 
کند. آدم های امروزی نسبت به هم بی اعتماد  کم  یکدیگر 
شده اند و هرکسی سعی دارد به تنهایی موفق شود. چندی 
که از وقوع دو زلزله بسیار شدید در شهرستان فین  است 
هرمزگان می گذرد و بعد از آن صدها پس لرزه که بزرگی برخی 
از آنها به باالی 5 ریشتر رسید؛ مسئله ای که همچنان ادامه 
گر بخواهیم عملکرد مسئوالن را قبل، حین بحران و  دارد. ا
کتور بگیریم، مردم بعد از بروز زلزله  بعد از آن در این زمینه فا
افرادی  با  ما  مثبتی داشتند؟ حس همدردی  چه عملکرد 
کرده بودند، بعد از  که از ترس زلزله تمام زندگیشان را رها 
گویی اتفاقی رخ نداده است.  کرد و االن  چند روز فروکش 
چه تعداد بال یا بحران را باید از سر بگذرانیم تا بدانیم حس 
کنار آن مطالبه گری را باید بیاموزیم؟ همدلی، همراهی و در 

 بحران ها تا چه اندازه می تواند زندگی شخصی افراد یک 
جامعه را تحت الشعاع قرار دهد یا مردم و رسانه ها تا چه 
اندازه در ایجاد  بحران بی تفاوتی نقش دارند؟ »سید رضا 
هاشمی«، مدرس دانشگاه مسئله بی تفاوتی اجتماعی را 
در گفت وگو با صبح ساحل و با نگاهی متفاوت مورد بررسی 
قرار داده است.  در ادامه با ابعاد وسیع تر و روانشناختی این 

موضوع آشنا می شویم.
      

گفت وگو با »سید رضا هاشمی«، مدرس دانشگاه 
مسئله درباره بی تفاوتی اجتماعی و تبعات آن

 هرمزگان به گوش باشد!
که به  گاهی بخشیدن و اطالع رسانی صحیح به جامعه ای  آ
سمت بی تفاوتی و انزوای اجتماعی حرکت می کند، گامی مهم 
به شمار می رود. هر فرد در جامعه باید خود را مسئول بداند و 
کند. بی تفاوتی نسبت به  به اندازه خود سعی در بهبود شرایط 
مسائل در حال اتفاق در پیرامونمان به قشر وسیعی از جامعه 
کرد. در ادامه  سیدرضا هاشمی به  ضربه  سختی وارد خواهد 

شرح و بسط این موضوع می پردازد.
   

 دلیل بی تفاوتی مردم هرمزگان در برابر بحران ها نسبت به 
سایر استان ها چیست؟

و  روانشناسی  وجه  دو  اجتماعی  بی تفاوتی  تعریف  برای 
روانشناسی  بحث  در  بگیریم؛  نظر  باید  در  را  جامعه شناسی 
برابر  در  افراد  شخصیت  بودن  خنثی  به  بی تفاوتی  این 
هیجانات اجتماعی، فردی و به نوعی می توان به افسردگی، 
افراد  فرورفتن  خود  در  ساده تر  زبان  به  یا  روان گسیختگی 
بی اعتنا  اتفاقاتی  یا  بیرونی  پدیده های  به  که نسبت  دانست 
خ می دهد. یک نوع احساس  کنارشان ر گوشه و  که در  شوند 
درماندگی، مفید نبودن و سردرگمی نیز از جنبه ی روانشناسی 
که ابعاد بیشتری  این موضوع است. در محیط های اجتماعی 
در  جوامع  بیشتر  که  آسیبی  می گیرد،  فرا  را  موضوع  این  از 
گذار یا به تعریف دیگر در حال عبور از جامعه سنتی به  حال 
تمام  برابر  در  مهم  مانع  یک  و  می دهد  خ  ر هستند  مدرن 
می افتد.  اتفاق  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  مشارکت های 
که یکی  این مانع می شود  بروز  باعث  دالیل بسیار متعددی 
گسیخته است؛  از آنها بحث افزایش جمعیت به صورت افسار 
برای  عاملی  می توان  تنهایی  به  را  شهرنشینی  کلی  طور  به 

جامعه  یک  افراد  بین  در  مشترک  پیوندهای  رفتن  بین  از 
دانست. بی اعتنایی به شکل عدم همراهی با دیگران و افراد 
پیرامونشان بروز می کند و این بی تفاوتی می تواند در واقع به 
کند. در  را سست  پایه های یک جامعه  کلی تمام  یک شکل 
دستورات دینی هم این مسئله در قالب امر به معروف و نهی 
از منکر افراد را در برابر جامعه خود و دیگران مسئول می داند. 
باشند.  پایبند  اجتماعی  مسئولیت  به  باید  افراد  تمامی 
همیاری اجتماعی، همنوایی و همگرایی اجتماعی هرکدام به 

تنهایی مسائل بسیاری را در بردارند.
            

به  نسبت  بی تفاوتی  این  وجود  هرمزگان  استان  در  چرا   
بحران بیشتر دیده می شود؟

مرتبط  منطقه  این  مردم شناسی  به  می توان  را  موضوع  این 
که باید از دیرباز تمرین  دانست؛ اما نکته قابل تامل این است 
و  جدی  شکل  به  مطالبه گری  بحث  و  اجتماعی  مسئولیت 
را به  این مناطق شکل می گرفت. عده ای خود  پایدارتری در 
موفق  که  کرده اند  معرفی  مردم  سوی  از  مطالبه گران  عنوان 
سامان دهنده ی  و  شکل  نوعی  به  نتوانسته اند  و  نبوده اند 
گر مردم مطالبه ای داشتند،  کنشگری اجتماعی مردم باشند. ا
گرفتاری ها، مشکالت و مباحثی  بی تفاوتی پیشه نکنند و در 
مطالبات  زیستی،  محیط  مسائل  مانند  هستند  گیرتر  فرا که 
شهری، مطالبات اجتماعی و... در میدان حضور داشته باشند 
سعی  اینکه  تا  باشند  خالق  و  فعال  شهروند  یک  عنوان  به  و 
در  کنند.  توجه  خود  شخصی  مسائل  به  تنها  باشند  داشته 
که هر فردی به مسائل  فرهنگ ما به افراد یاد داده شده است 
شخصی خود توجه داشته باشد و این مشکل در بافت های 
است.  شدیدتر  مذهبی  حتی  و  قبیله ای  قومی،  مختلف 
مثال  همان  مصداق  امروزی  جامعه  فضای  در  که  درحالی 
کردن  کشتی نشسته و در حال سوراخ  که فردی در  معروفی 
کشتی بود، این مسائل باعث ایجاد بحران برای تمامی  بدنه 
فرض  بر  زیستی  محیط  آلودگی های  مثال  برای  است.  افراد 
اینکه برای ما مشکلی در پی نخواهد داشت، قطعا پیامدهای 
گفت  کلی  می توان  آن دامنگیر جامعه خواهد بود و به طور 
هویت های محلی و تضاد های فرهنگی یکی از عواملی است 
کرده. در جوامع  که این بی تفاوتی را در جوامع مختلف ایجاد 
گاهی و دانش عمومی مردم  صنعتی به دلیل افزایش سطح آ
نسبت به اتقافات پیرامونشان به صورت مسئله مند برخورد 
می کنند و بی تفاوت نیستند. شکل بروز بی تفاوتی را می توان 
به  توجه  و  افراد  منفعت طلبی  و  منفعت خواهی  موضوع  به 
مسائل شخصی خود اشاره کرد؛ این افراد  به نوعی نفع جو بوده 
گر امروز درباره آلودگی دریا با  و به فکر آینده نیستند. برای مثال ا
پساب های صنعتی و شهری صحبت می شود، عده ای بر این 
که این آلودگی در حال حاضر مشکلی برای آنها ایجاد  باورند 
مدت  بلند  در  که  حالی  در  است.  اهمیت  بی  پس  نمی کند، 
این مسئله برای فرزندانشان و جامعه مشکل ساز خواهد بود. 
کلی یک فضای بی تفاوت می تواند جامعه ای مرده را  به طور 
کند. چنین جامعه ای تن به پذیرش هرنوع تحمیل و  تولید 
کالبد بی روح تبدیل می شود. جبری را خواهد داشت و به یک 

    
 افزایش این بی تفاوتی اجتماعی به ویژه در استان هرمزگان 

ناشی از چیست؟
اینکه بگوییم بی تفاوتی در یک جامعه افزایش یافته، موضوع 
و  مطالبه گری  مسئله  درباره  اما  نیست؛  اندازه گیری  قابل 
برای  تقاضا  بحث  به  می توان  اجتماعی  مسئولیت های 
در  که  بزرگی  صنایع  و  شرکت ها  توسط  مسئولیت  این  انجام 
بحث  در  مثال  برای  کرد.   اشاره  هستند،  مستقر  بندرعباس 
آب  انتقال  و  دریا  به  نسبت  شرکت ها  و  صنایع  این  آلودگی 
کنش ها صرفا به یک جمع خاص محدود است، در حد چند  وا

کسی این  که هیچ نتیجه ای به همراه ندارد و  توئیت نویسی 
مسائل را پیگیری نمی کند. منظور از مطالبه گری صرفا تجمع 
نیست؛  اجتماعی شان  حق  گرفتن  برای  خیابان ها  در  افراد 
بلکه منظور این است که افراد از طریق نمایندگان برگزیده خود 
کنند. بخش  در مجلس یا رسانه ها، خواسته خود را منعکس 
دیگری از این موضوع به اینکه شهر بندرعباس را درصدی از 
افراد غیربومی تشکیل می  دهند و نبود احساس تعلق به این 
شهر نیز می تواند یکی از عوامل این موضوع باشد. این در حالی 
گاه  که این افراد نیز باید به این مسئله و پیامدهای آن آ است 
گری به شکل ملموس تری  باشند. در هر صورت عدم مطالبه 
نسبت به سایر شهرها در استان هرمزگان در بسیاری از مسائل 
گویی افراد در انتظار معجزه ای هستند. افراد باید  وجود دارد و 
و  کارگزاران  به  را  خود  خواسته های  و  می خواهند  که  را  آنچه 

دست اندرکاران منتقل نمایند.
     

گونه رفتارها را تا چه اندازه می توان زنگ خطری برای    این 
یک جامعه دانست؟

معروف  مثال  همان  مثال  عمده ترین  خطر  زنگ  زمینه  در 
که وقتی یک جامعه به عنوان  کشتی است؛ چرا کردن  سوراخ 
کنارهم  و در  کار  برای تالش،  و هسته ای  زندگی  برای  مکانی 
گر سعی نکند  بودن در مناسبات مختلف شناخته می شود؛ ا
این حلقه های متصل به یکدیگر را نگه دارد، مثل زنجیره ای 
اتفاق  گسسته و دچار فروپاشی می شود. این  از هم  گاه  نا به 
که  داشت   خواهد  دنبال  به  را  تفرقه  و  انزواطلبی  فردگرایی، 
از عوامل اصلی برای ایجاد مسائلی دیگر خواهد بود. به طور 
که سعی  گروه های تخریب گرایی داریم  مثال ما در جامعه خود 
در صدمه زدن به المان ها و وسایل شهری را دارند. فرض کنید 
که ضد اجتماع هستند در یک مکان تا چه  گسترش این افراد 
اندازه آن جامعه را ناامن و غیر قابل سکونت می کند؟ در حالی 
کنار هم بودن باعث ایجاد احساس همدلی و همگرایی  که در 
در افراد می کند و یکی از ستون های بقای هر اجتماع است. 
بحث مشارکت ها برای ایجاد یکپارچگی و انسجام یک جامعه 
است. ما در حال حاضر در بحران های بسیاری هستیم مانند 
آن  به  نمی توان نسبت  که  کرونا  پاندمی  یا  آب  بحران جدی 
بی اهمیت بود. بی تفاوتی افراد جامعه نسبت به این موضوع 
مثال  طور  به  کند.  درگیر  را  زیادی  عده ی  که  می شود  باعث 
شده  باعث  خطر  زنگ  این  جهانی  کسیناسیون  وا بحث  در 
کشورهای توسعه یافته به کشورهای کمتر توسعه یافته، کمک 
برای  موضوع  داشتن  اهمیت  از  روشن  دلیل  همین  کنند. 
تمام جهان است. افراد برای اینکه فضای بهتری برای زندگی 
چاره ای  باشند،  داشته  زیستن  برای  مناسب تری  شرایط  و 
باید  و  نیستند  خود  پیرامون  اتفاقات  به  دادن  اهمیت  جز 
مسئولیت خود را در برابر جامعه به نمایش بگذارند. اعتراض 
و انتقاد در جایگاه های بعدی این مسئولیت قرار می گیرد. ما 
می توانیم حتی با برداشتن یک زباله از زمین اهمیت پیرامون 
خود را نشان دهیم؛ نسبت به کودکان کار یا مشاهده رفتارهای 
کنیم و یک قدم مثبت برداریم و به  نادرست اجتماعی تالش 
سمت اصالح شرایط پیش رویم. این امر افراد را از بی تفاوتی 

کرد. من در جامعه باید به ما تغییر یابد. تا زمانی  دور خواهد 
که من نگری در جامعه باشد ما در خطر و بحران قرار خواهیم 
خ داده است  کشور ر که در سال های اخیر در  گرفت. اتفاقاتی 
که باید به  باعث تشدید من گرایی در بین افراد شده در حالی 
که در حال حاضر بسیاری از ما از آن  کنیم. جامعه  ما بودن فکر 
ناراحت هستیم و انتقاد داریم به واسطه افزایش من گرایی به 

وجود آمده است.
  

گونه رفتارها نقش دارند؟  رسانه ها تا چه اندازه در این 
جنبه های  کنار  در  اطالع رسانی  و  آموزش  رسانه  یک  رسالت 
می توانند  همچنین  است.  همگرایی  ایجاد  و  سرگرمی 
پیرامونشان  مسائل  به  نسبت  را  افراد  ذهنی  شاخک های 
مردم،  خواسته های  انتقال  ابزارهای  از  یکی  کنند.  حساس 
که  هستند  باور  این  بر  افراد  امروزه  است.  رسانه ای  ابزارهای 
عده ای  و  شده  مطالبه گری  بحث  جایگزین  مجازی  فضای 
روزنامه نگاری  یا  شهروند  کاربر  مانند  متفاوت  عناوین  با 
شهروندی در این فضاها مطالبات خود را منتشر می کنند. به 
کلی رسانه ها باید صدای جامعه پیرامون خود و صدای  طور 
خاموش  فریادهای  شنونده  رسانه ها  باشند.  جامعه  درون 
کنند این صداها را به شکل منطقی  شهروندان باشند و تالش 
که باید شنونده این  کسانی  و قائده مند دارای چهارچوب به 
که رسانه های  کنند.  به نظر می رسد  صداها باشند، منتقل 
هرمزگان در این سه بعد رویکردی، ضعف عملکرد داشتند و 
به دالیل مختلف یا احتیاط های بیش از حد یا مناسبات مالی 
چندانی  پافشاری  مردمی  مطالبات  و  خواسته ها  روی   ... و 
کت اجتماعی،  نکرده اند. هرمزگان در وضعیت اقتصادی، فال
در  دیگر  استان های  از  بعضی  به  نسبت  فرهنگی  و  سیاسی 
مشکالت  با  ما  درمان  بحث  در  یا  هستیم  پایین تری  مراتب 
بسیاری مواجه هستیم. عنوان بخشی از این مسائل به دوش 
و  ملتهب  که  نقاطی  به  نسبت  رسانه  باید  و  است  رسانه ها 
این  تا  باشد  داشته  بیشتری  توجه  جامعه  در  است  متورم 
دردها در تمام پیکر جامعه منتشر شود و مغز را فرمان دهد بر 
کنش مناسب نشان  اینکه در مقابل این رویکردها و اتفاقات وا
کنش مناسب صرفا به معنی به خیابان کشیدن مردم  دهد. وا
بلکه  نیست؛  اغراق شده مخاطبان  برانگیختن احساسات  و 
آن  آموزش  واقع  در  و  صحیح  رسانی  اطالع  بخشیدن  گاهی  آ
که در  که باعث می شود تا جامعه در مقابل رویدادهایی  است 
کند و افراد سهمشان  حال اتفاق است با چشمان بازتری نگاه 
مقامات،  جامعه،  از  دقیق  و  مناسب  و  منطقی  صورت  به  را 
و  بی تفاوتی  با  و  بخواهد  کشور  اجتماعی  و  سیاسی  کارگزاران 

کنار آن عبور نکند. بی اعتنایی از 
در بسیاری از کشورهای دموکراتیک و پیشرفته دنیا شهروندان 
نمی کنند،  پیشه  را  سکون  و  سکوت  رویدادها  برابر  در  فعال 
بلکه برای اصالح و بهبود وضعیت به وجود آمده  با رجوع به 
می کنند  بیان  را  خود  مشکل  جامعه  آن  کارگزاران  و  مقامات 
گر  و سعی در حل آن موضوع دارند. به طور مثال در استان ا
که معتقد است ساحل در حال نابودی است عالوه  هر فردی 
که سعی در نابودی آن مکان  بر سعی در حفظ آن به افرادی 
نبودن  تفاوت  بی  از  قدم   اولین  تذکر  این  دهد،  تذکر  دارند 
به مسایل اجتماعی است در مرحله بعد می توان در  نسبت 
که  مواردی  جمع آوری  در  سعی  مردم نهاد  گروه های  قالب 
گر فردی  باعث ازبین بردن آن مکان شده نماییم. به طور کلی ا
گر  در اتوبوسی نشسته، راننده به سرعت در حال حرکت است، ا
افراد اقدامی در جهت متوقف کردن راننده با آن سرعت صورت 
خسارت  دچار  همگی  و  شد  خواهد  تصادف  منجربه  نگیرد، 
که تنها به یک فرد  می شوند و این بی تفاوتی خسارتی نیست 
وارد شود بلکه می تواند بخش بسیاری از جامعه را دچار صدمه 

و زیان نماید.

شهر بندرعباس را درصدی از افراد غیربومی 
تشکیل می  دهند و نبود احساس تعلق به این 

شهر نیز می تواند یکی از عوامل بی تفاوتی 
باشد. این در حالی است که این افراد نیز باید 

گاه باشند به این مسئله و پیامدهای آن آ

نگاهی تخصصی به مسئله بی تفاوتی در هرمزگان

بحران مردگی اجتماعی!


