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از دور که به ماجرا نگاه کنی ...
خبر شهادت یکی دیگر از مدافعین سالمت است.. 

با یک ایین بدرقه و مراسم تدفین و چند عکس 
با چاشنی تیتر ها و پیام های تسلیت...

کـــه بزنی...متوجـــه میشـــوی هـــر انســـان  امـــا بـــه دل داســـتان 
یـــک جهـــان اســـت , یـــک جهـــان متفـــاوت...

اقـــای ســـعید شـــفاعت کارشـــناس رادیولـــوژی بخـــش ســـی تـــی 
اســـکن بیمارســـتان نمـــازی ...

روز جمعـــه یازدهـــم مهـــر مـــاه بـــه دلیـــل ابتـــال بـــه ویـــروس 
کرونـــا بـــه خیـــل شـــهدای مدافـــع ســـالمت پیوســـتند

کـــه برمیداشـــتند یکـــی از همکارانـــش  تابـــوت مشـــکی اش را 
گفـــت دگـــر چـــه کســـی در اوج خســـتگی اش بعـــد از شـــیفت 
کاری شـــبانه روزی بازهـــم بـــا خوشـــرویی مـــا را مـــی  هـــای 

خندانـــد ؟
هــر کســی نکتــه ای میگفــت... کم کــم جهانــی ترســیم شــد از 

یــک مــرد جنــگ... 
از مردی که نبرد در جبهه های مختلف او را خسته نمیکرد..
او بـا جراحـت هـای بـه یادگار مانده از دفاع مقـدس وارد کادر 

درمـان شـد و دهه ها متعهدانـه خدمت کرد... 

همکارانـــش میگفتنـــد نمیگذاشـــت کاری روی زمیـــن بمانـــد 
ــه خـــودش هـــم  ــر وظیفـ گـ ــی ا ــود حتـ ــاری معطـــل شـ ــا بیمـ یـ

کار را انجـــام میـــداد  نبـــود ان 
دیگـــری میگفـــت نمیدانســـتم ایـــن همـــه نشـــاط و شـــوخ 

کجـــا مـــی آورد!  کار از  طبعـــی را میـــان ان ســـختی 
شـــاید همـــه ایـــن حســـن خلـــق و احســـاس مســـئولیت یـــادگار 

کـــه نســـل مـــا ندیـــده اســـت  دورانـــی بـــود 
دورانی که اموزش دیده اند انسانیت را...

جان به دست گرفتن را... 
با تمام وجود خدمت کردن را... 

کار آن جانبـــاز دفـــاع مقـــدس شـــد شـــهید مدافـــع  و آخـــر 
ســـالمت...

را  او  کـه  کسـانی  تمـام  چهـره  در  میشـد  را  انـدوه  و  غـم 
گـر یـک  گفـت شـاید ا میشـناختند دیـد امـا یکـی بـا حسـرت 
سـال کرونـا دیـر تـر مـی امد او بازنشـت میشـد و دیگـر در خط 
مقـدم عکـس بـرداری از بیماران مشـکوک به کرونا جان خود 

را بـه خطـر نمـی انداخـت 
من اما فقط یک جمله در جواب حسرت او داشتم... 

پایان شهیدانه زیستن شهیدانه مردن است...

 نویسنده: فاطمه کورکءی نژاد
دانشاگه علوم پزـشکی شیراز

]سرمقاله[

]فارس[

آبکرونالودوماهیبیتدبیری/ همین صفحه
امتدادراه / همین صفحه

مرکزبستردرمانهشتبندیمینابدرهالهایازابهام/صفحه 2
ݠݠ/صفحه 3 ݠݠربانیحرصوطمعݠدولٮݑ مردمݠݠٯݑ

زاچوداربست؛ازمجازیتاواقعیت/صفحه 3
مسئلهیمهاجرینشهربوشهر/صفحه 4

آبدرکوزهوماتشـنهلبانمیݡگردیم/صفحه 4

ݡهرݣݣݣݣسݡݡٮݑ
ݩݐ
صـور؛  ماهنامه تخصصی حوزه سالمت و مسائل اجتماعی دانشگاه های علوم پزشکی جنوب کشور  ڡ

سال اول، شماره پنجم، مهرماه ۱۳۹۹؛ قیمت: ۵۰۰تومان؛ تیراژ: ۱۰۰عدد

شماره مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: ۱۴۸۱۴/ف
صاحب امتیاز:  مرکز هماهنگ کننده بسیج  دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

مدیرمسئول:  وحید طیبی خرمی 
شورای سردبیری:  حمید طیبی خرمی، محمدمهدی شرفی، فاطمه کورکی نژاد، افشین نوری  

 هیئت تحریریه: عباس درخشی)دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان(،
  زینب سادات طالیی )دانشگاه علوم پزشکی یاسوج(، وحید طیبی خرمی)دانشگاه علوم پزشکی شیراز(، 
 حسن کریم رحیمی )دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان(،  فاطمه کورکی نژاد )دانشگاه علوم پزشکی شیراز(،

 رضا مالکی)دانشگاه علوم پزشکی بوشهر(،  افشین نوری)دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان( 
 طراح گرافیک و صفحه آرایی: محمد راسخی)دانشگاه علوم پزشکی فسا(

 آب کرونالود و 
ماهݡی بی تدبیـــری!

 نویسنده: وحیدطیبءی خرمءءی؛ دانشاگه علوم پزشکی شیراز

نزدیک به ۸ماه از شناسایی اولین مورد مثبت ابتال به کرونا در کشور می گذرد. در این 
۸ماه با بی تدبیری های مسئولین و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی توسط برخی 

از مردم، روز به روز با افزایش آمار مبتالیان رو به رو بودیم. 
این روزها آمار روزانه مبتالیان به کرونا به بیش از چهارهزار نفر رسیده و همچنان سیر 

صعودی و رکوردشکنی های خود را ادامه می دهد.
شاید ۸ماه پیش کسی فکرش را نمی کرد که کرونا، ماه ها همراه مان باشد. آن روزها هم 
مردم بیشتر رعایت می کردند و هم دولت تالش بیشتری برای مهارش انجام می داد.

اینک ۸ماه از آغاز این پاندمی می گذرد و اثرات مخرب 
آن روز به روز بیشتر می گردد. شاید درمورد جهاِن پس 
کرونا صحبت های زیادی شده باشد اما بیایید ایراِن  از 

درگیر کرونا را بیشتر بررسی کنیم:
در این ۸ماه قیمت دالر از ۱3هزارتومان به نزدیک 33 

هزارتومان رسیده است!
از ۱6  بیش  به  تومان  میلیون  حدود ۵  از  سکه  قیمت 

میلیون تومان رسیده است!
قیمت پراید۱۱۱ از نزدیک 6۰میلیون به بیش از ۱4۰میلیون 

رسیده است!
و این ها فقط مشتی است که نمونه خروار است...

شــاید موفــق تریــن عملکــرد دولــت آقــای روحانــی، القــای 
بــوده اســت و  انــگاری در جامعــه  سیاســت عــادی 

کــه  کرونــا نیــز چیــزی  حتــی در ایــن بحــران 
بیــش از هرچیــزی نمایان بــوده، القای 

همیــن سیاســت عــادی انــگاری 
ــت. ــردم اس ــان م می

در ابتـــدا اعتـــراض بـــه مدیریـــت 
نامناســـب مســـئولین و عـــدم 
بیمـــاری  درســـت  کنتـــرل 
کرونـــا، زیـــاد بـــود و هـــر جمـــع و 

گروهـــی بـــه هرصورتـــی معتـــرض 
رفتـــه  رفتـــه  امـــا  بـــود.  شـــرایط 

ــده  ــات را نادیـ ــدر دولـــت، اعتراضـ اینقـ
گرفـــت و معترضیـــن را بـــه هـــر شـــیوه ای ســـرکوب کرد تا 

مـــردم دیگـــر نـــه امیـــدی بـــه نتیجـــه اعتراضات داشـــته 
ـــاد مطالباتشـــان. ـــرای فری ـــه ای ب باشـــند و نـــه حوصل

بیشــتر  مبتالیــان  و  میــر  و  مــرگ  آمــار  روز  بــه  روز  حــاال 
نیســت. هــم  اعتــراض  از  خبــری  دیگــر  و  می شــود 

امــا در ایــن میــان اتفــاق دیگــری نیــز افتــاده اســت. زمانــی 
کرونــا در تلویزیــون و بــه  گرفتــن آمــار  کــه مــردم ســرگرم 
دنبــال رســیدگی به بیمــاران کرونایِی اطراف خــود بودند، 
کــرد. قیمت هــا در  دولــت اقتصــاد را بیــش از پیــش رهــا 
کــه در هیــچ  عــرض ۸مــاه چندیــن برابــر شــد. اتفاقــی 
کجــای دنیــا نمی افتــد. در عــرض ۸مــاه میلیون هــا نفــر 
دیگــر بــه زیــر خــط فقــط رفتنــد وبازهــم آب در دل آقــای 

روحانــی تــکان نخــورد!
در ایــن اوضــاع و احــوال و گرفتــاری مــردم، نــه تنها اقتصاد 
گــذار شــد، بلکه همان ســالمت  بــه امــان خــدا وا
مــردم هــم فرامــوش شــد. بــا عملکــرد ضعیــف 
داروهــای  زیرمجموعه هــا،  و  دولــت 
خــاص کم یــاب شــده و پذیرش بیمــاران 
ــه رو  ــدی رو ب ــکل ج ــا مش ــی ب غیرکرونای

شــده اســت.
ایــن  از  مــردان  دولــت  درواقــع 
فرصت و ســرگرمی مردم اســتفاده 
کرونالــود،  آِب  ایــن  از  و  کردنــد 
ــد  ــری را صی ــرِی دیگ ــی تدبی ــی ب ماه
کردنــد تــا بــه استراحتشــان برســند و کمتــر از 
گذشــته بــه مشــکالت مــردم رســیدگی کننــد! 

حرفی برای گفتن نیست...
فقط می توان گفت که ای کاش دولت بعدی 

انقالبی باشد...

عکس:
خبرگزاری شبستان
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مینـاب  شهرسـتان  توابـع  از  هشـت بندی  شـهر 
و در فاصلـه 6۵کیلومتـری مرکـز شهرسـتان مـی 

کـه بیـش از ۸۰۰۰ نفـر جمعیـت دارد. باشـد 
 بـا ایـن حـال هنـوز هیـچ مرکـز درمانـی مجهـز و 
سـهم  از  حداقالتـی  اینکـه  یعنـی  نـدارد،  فعالـی 
بهداشـت و درمـان هـم ندارنـد ؛ چـرا شـهری بـا 
این جمعیت نباید مرکز درمانی داشـته باشـد؟؟
مسـاحت  بـا  هشـت بندی  بسـتر  درمـان  مرکـز 
۵۰۰۰ متـر مربـع و زیربنـای ۱3۰۰متـر توسـط بنیـاد 
علـوی وابسـته بـه جانبـازان در سـال ۹6 سـاخته 
کـه زمیـن ایـن مرکـز توسـط یکـی از خیریـن  شـد 

بـود.  اهـدا شـده  هشـت بندی 
دانشـگاه علـوم پزشـکی هرمـزگان قـرار بـود تامین 

تجهیـزات و نیـروی انسـانی را بـر عهـده بگیـرد.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی وقـت )سـال ۹6( 
برنامـه هـای طـرح  را جـزو مهمتریـن  ایـن مرکـز 
قـول  و  خواندنـد  اسـتان  سـالمت  نظـام  تحـول 

تجهیزات کامل و تامین نیروی انسـانی را توسـط 
دانشـگاه علوم پزشکی دادند.

 تـا سـال ۹۷ ریاسـت دکتـر داوودی ادامـه داشـت؛ 
امـا چـرا بعـد از 3 سـال ایـن مرکـز تجهیـز نشـد؟آیا 
داده  تخصیـص  مرکـز  تجهیـز  بـرای  ای  بودجـه 
گر تخصیص داده شد با بودجه چه شد؟ نشد؟ا
ایـن  کرونـا  منحـوس  ویـروس  آمـدن  بـا  امسـال 
دشـواری را بـر مـردم ایـن منطقـه دوچنـدان کرد. 
گسـترده  ایـن ویـروس شـیوع  در هشـت بنـدی 
داشـته و فقـط 2 مطـب شـخصی در سـطح شـهر 
کثـر  ا بیمـاران هسـتند،  پذیـرای  کـه  وجـود دارد 
مسـئله  ایـن  و  بـوده  شـلوغ  هـا،  مطـب  اوقـات 
باعـث مشـکالتی بـرای مـردم شـده، به طـوری که 
بیماران مجبور هسـتند سرم های تجویزی خود 
را به شاخه درختان محوطه این مطب ها وصل 

کنند.
سـرم  کـردن  متصـل  اخبـار  شـدن  منتشـر  پیـرو 

روابـط عمومـی دانشـگاه  بـه درختـان،  بیمـاران 
کـردن  علـوم پزشـکی بـا تکذیـب موضـوع وصـل 
سـرم بیمـاران هشـت بندی به درختـان ، گفتند؛ 
بسـتر درمـان  مرکـز  بـه  بنـدی  »بیمـاران هشـت 
توکهـور مراجعـه می کننـد و در ایـن مرکـز از نظـر 
وجـود  مشـکلی  درمانـی  خدمـات  و  تجهیـزات 

» نـدارد. 
شـاید پخش تصویر وصل کردن سـرم بیماران به 
درخت، به منظور فشـار آوردن به دانشـگاه برای 
راه اندازی زودتر مرکز بسـتر درمان هشـت بندی 

باشد! 
روابـط  مسـئول  نـوروزی  دکتـر  خانـم  همچنیـن 
بـه  بـا توجـه  گفتنـد؛ »رئیـس دانشـگاه  عمومـی 
اینکـه هرمـزگان در وضعیـت قرمـز بـه سـر می برد، 
دستور داده که هر چه سریعتر مرکز بستر درمان 
هشـت بنـدی تجهیـز شـود و در صـورت نیـاز بـه 
در  امـا  شـود.«  اسـتفاده  آن  از  نقاهتـگاه  عنـوان 
مقابـل ایـن پرسـش کـه چـرا بیـش از 3 سـال مرکـز 

تجهیـز نشـده اظهـار بـی اطالعـی کردنـد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی)محمود 
( در گفتگـوی صـدا و سـیمای خلیج  حسـین پـور
فـارس گفتند؛ »درتالشـیم تـا در هفته دولت مرکز 
بستر درمان شهر هشت بندی را به بهره برداری 
برسـانیم و نیروی انسـانی و تجهیزات این مرکز را 
تامیـن کنیـم و تـا قبـل از شـهریور ۹۹ فعالیت این 

مرکز آغاز شـود.«
اینکـه  امـروزه بجـای  مـا،  االسـف مسـئولین  مـع 
و  زدایـی  محرومیـت  بـرای  کـز   مرا گونـه  ایـن  از 
حـل مشـکالت و رفـاه مـردم اسـتفاده کننـد، ایـن 
ای  رسـانه  مانـور  بـرای  موضوعاتـی  بـه  مسـائل 
کـه هـر چنـد وقـت  مسـئولین تبدیـل شـده انـد 
یـک بـار، بـا وعـده هـای واهـی خودنمایـی کننـد. 
عـالوه بـر ایـن، نحـوه پاسـخگویی بـه مطالبـات 
و برخـورد مسـئولین بـا قشـر دانشـجو اصـال قابـل 
کـه نشـان از عـدم درک جایـگاه  پذیـرش نیسـت 

دانشجوسـت.

مرکز بستر درمان هشت بندی 
میناب در هاله ای از ابهام 

واحدمطالبهگریبسیجدانشگاهعلومپزشکی
بندرعباسپیگیرمسئلهشدهکهبهشرحزیراست:

با پیگیری های انجام شده قول تجهیز مرکز عملی شد و در حال 
حاضر مرکز تجهیز شده اما هنوز خبری از تامین نیروی انسانی 
که تا هفته دولت مرکز به بهره  نشده است؛ برخالف وعده مقرر 

برداری برسد و تا قبل از شهریور ۹۹ فعالیت مرکز آغاز شود.
 ، که از طریق بسیج دانشجویی با دکتر حسین پور طی ارتباطی 
عدم  روز  چند  از  بعد  ایشان  گرفتیم  استان،  بهداشت  معاونت 

پاسخگویی، باالخره جواب دادند :
"وقت بخیر و ربطی به معاونت بهداشت ندارد، به معاونت درمان 

و معاونت غذا و دارو مراجعه کنید"
 یعنی بیش از سه چهار روز فقط برای یک خط پیام.

عمال بیشتر منقوالت مربوط به مرکز بستردرمان از جانب ایشان 
بوده که اصال ربطی هم به جناب دکتر نداشته است.

دکتر غریب زاده معاونت درمان ابتدا باخوش رویی جواب دادند 
که  جوابی  تنها  هستیم  دانشجو  فهمیدند  اینکه  محض  به  اما 
که باید نوبت بگیرید و تالش های بعدی بسیج  دادند این بود 
دانشجویی برای تماس با ایشان موفقیت آمیز نبود. البته مشکل 

از ما بود که دانشجو بودیم!
اما بعد از اینکه نوبت گرفتیم ایشان جواب های جالبی دادند...

دکتر غریب زاده به دو مشکل اساسی اشاره کردند:
۱_این مرکز را اشتباهی زده اند  )یعنی یک مرکز به فاصله دو سه 

کیلومتری این مرکز وجود دارد( 
گویا صبح جمعه از خواب بیدار شده و دیده اند که مرکز جدیدی 

احداث شده است و از آن بی خبر بوده اند!

2_مشکل دوم اینکه چیزی بنام »مرکز درمان بستر« نوع جدیدی 
که در سیستم هیچ بیمه ای وارد نشده و  کز درمانی است  از مرا
بیمه ای آن را قبول نمی کند و کال واژه جدیدی است مثل "سه بر 

سه بر برابر"!!!
که یک مرکز این چنینی در   گفتند  دکتر غریب زاده در مورد اول 

فاصله دوسه کیلومتری وجود دارد که این مشکل را نیز ندارد...
ــا بایــد  کــرده و فرمودنــد: ی دکتــر غریــب زاده راه حــل هایــی را ارائــه 
زیرمجموعــه بیمارســتان مینــاب بشــود یــا بــه بخــش خصوصــی 

ــود.  ــذار ش گ وا
پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویی  بسیج  گری  مطالبه  واحد 
بندرعباس همچنان پیگیر مسئله بوده و تا نتیجه نهایی و بهره 
ادامه  خود  های  پیگیری  و  مطالبه  به  مرکز  فعالیت  و  برداری 

می دهد و نتایج پیگیری را به گوش مردم خواهد رساند.

]هرمزگان[

 نویسنده: عباس درخشءءی
دانشاگه علوم پزـشکی هرمزاگءءءءن

عکس از وهب بهرامی
پایگاه خبری هشت بندی

عکس: 
خبرگزاری دانشجو

عکس: 
خبرگزاری دانشجو

عکس: 
خبرگزاری دانشجو



زاچ و داربست؛ از مجازی تا واقعیت
گان: در سیالب سال ۹۸ هیچ خسارتی به دو روستای زاچ و داربست وارد نشده است. معاون هماهنگی امور عمرانی استان هرمز

ݠݠربانی حرص   مردمݠݠ ٯݑ
ݠݠ و طمعݠ دولٮݑ
دزدی از نوع  دولتی

ݠݠبرال های غربگݠݠرا  نٔىولىݔ

 ایســنا مهرمــاه ۹۹: »زاچ و داربســت بعــد از گذشــت ماه هــا از ســیل 

در حســرت تکمیــل اقدامــات اساســی برای اســکان دائم و بهبود 

کنانش مانــده اســت« شــرایط زندگــی ســا

 باالخــره در ۱۵ مهــر مــاه ۹۹ در جلســه مدیــران 

گــذاری  وا اســتان  زیرســاختی  دســتگاه های 

بــه مــردم در  بــرق  انشــعاب  زمیــن و اعطــای 

محــل جدیــد روســتا تحــت عنــوان ))شــهرک 

شــهید قاســم ســلیمانی(( تصویــب شــد ایــن 

اقدامات پس از دســتور سرلشــکر ســالمی فرمانده 

امدادرســانی  بــرای  تنگســیری  دریــادار  بــه  قــوا  کل 

و کمــک بــه خانــواده هــا صــورت گرفــت و مهندســی نیــروی 

دریایــی ســپاه مســئولیت ســاخت روســتاها را برعهــده دارد.

کــه تمــام  کــه چــرا بعــد از ایــن ســیل ویرانگــر   مســئله اینجاســت 

مــردم روســتا را بــی خانمــان کــرد و مــاه هــا در گرمــای بــاالی 4۰ درجــه 

هرمــزگان در چادرهــا، بــدون وســایل خنــک کننــده بــا وجــود شــرایط 

کرونایــی و عــدم وجــود امکانــات بهداشــتی مــورد نیــاز گذراندنــد 

معاونــت اســتانداری هرمــزگان خبــر خــود را بــا متــن 

»هیــچ خســارتی بــه دو روســتای زاچ و داربســت 

وارد نشــده اســت.« شــروع می کنــد؟  

اجرایــی  ســتاد  انقالبــی،  جهادگــران  گــر  ا

داد  بــه  پاســداران  ســپاه  و  امــام  فرمــان 

گرد  فریادهــای مظلومانــه مردمــان محــروم بشــا

خواســت  مــی  کــی  تا اســتانداری  نمی رســیدند، 

بزنــد؟ اهلل«  کــت  بــر  علــی  تیتــر» 

حتــی اســتانداری نتوانســت بــرق مــورد نیــاز بــرای روشــن کــردن 

وســایل سرمایشــی بــرای ایــن مــردم چــادر نشــین را فراهــم کنــد و ۹۰ 

دانــش آمــوز روســتا همگــی بــا یــک معلــم در چــادر در حــال آمــوزش 
دیــدن هســتند

تبلیغات گسترده و مداوم تورهای ارزان قیمت کیش؛

»نشاط، شادابی،سالمتی با سفر به کیش«

تبلیغات در شبکه های مختلف صدا و سیما، تبلیغات در شرکت های هواپیمایی، 

تبلیغات گسترده در رسانه ها و برگزاری انواع و اقسام جشنواره ها.

کم بر جهان امروزی است که  این همان رویکرد نئولیبرالیسم حا

میگوید دولت باید انسجام و کیفیت پول و عملکرد بازار را کنترل 

کند حاال این وسط مهم نیست چه بالیی بر سر مردم بیاید، فقرا 

از گرسنگی بمیرند یا با مرگ عده ای بتوان بازار را احیا کرد مهم 

گری و توسل به قدرت حقوق  این است دولت بتواند با سلطه 

مالکیت خصوصی را تضمین کند. 

وسیمایی  صدا  همان  کردیم  مشاهده  وضوح  به  نیز  در اینجا 

دوران  در  رانندگان  از  گزارش  تهیه  به  مکلف  را  خبرنگاران  که 

در این  کیش  به  سفر  تبلیغات  مسئول  خودش  میکرد  کرونا 

از  نیز  ظاهرا  اول  سکانس  در حقیقت  است.  بحرانی  شرایط 

روی خیرخواهی است اما در اصل آن هم برای پر کردن خال برنامه 

ای صدا و سیما و درآمدزایی سازمان می باشد. 

قدرت مافیایی دولتی

های  سیاست  مهمترین   دولت  در  بخواهیم  گر  ا طور کلی  به 

نئولیبرالیسم را بیان کنیم، میتوان به نوسازی فضای شهری به 

کارگر، خصوصی سازی  از قشر  نفع قشر مرفه،کاهش حمایت 

خدمات عمومی، کاله برداری های کالن ابرشرکت ها و اختالس 

ها که با اغماض روبرو میشود، افزایش شغل های با قیمت ناچیز 

و بی ثبات و نابرابری در دسترسی به خدمات بهداشتی- درمانی 
اشاره کرد 

قشر  زد؛  مثال  اینگونه  میتوان  نئولیبرال  سیاست  در توصیف 

فرودست در حکم زندانی، فرادست در حکم مالک زندان  است 

کار می  کننده ی زندان بر سر  و قشر متوسط  را در حکم اداره 

آورند تا شکمشان را سیر کنند

که این سیاست ها توسط بانک  اما مهمترین نکته این است 

جهانی  تجارت  سازمان  و  پول  المللی  بین  صندوق  جهانی، 

که تعیین  آنها هستند  کشورها دیکته می شود در حقیقت  به 

میکنند بخش های مختلف جامعه چگونه باید ساخته شود و 

کاری انجام دهند. آنها مدیریت تجاری را در همه ارکان ها  چه 

و موقعیت های اجتماعی مسلط میکنند که هدف آن همیشه 

سود بیشتر برای عده ای خاص می باشد و نتیجه ی چنین 

گیری قدرت های مافیایی در  رانتی و شکل  سیاستی اقتصاد 

أنواع بخش های تجاری می باشد . آنها برای برپا نگه داشتن 

قدرتشان نیاز به نفوذ سیاسی قوی دارند به همین دلیل تمام 

تالششان  نشاندن چهره های اصلی این جریان بر روی صندلی 

سیاست  می باشد با این کار خودشان قانون تعیین میکنند، به 

نفع خودشان حکم صادر میکنند، خودشان حقیقت را سرکوب 

میکنند، جریان های مخالف را با کمک چهره های سیاسی شان 

از رقابت حذف میکنند  و با خیال راحت به اهدافشان می رسند.   

خبرنگار در حال تهیه  گزارش از مسافران؛ 

چه لزومی داشت االن به مسافرت بروید؟

آیا از وضعیت کادر درمان اطالع دارید؟

بهتر نبود در خانه بمانید؟

خب یک عده کار داشتند، یک عده مدتی بود پدر و مادرشان را ندیده بودند، یک عده 

میخواستند از شهرها دور شوند به روستا بروند تا مدتی استراحت کنند، یک عده برای 

کشان سفر میکردند، یک عده هم از روی بی فرهنگی و بی وجدانی صرفا  قولنامه ی امال

حال و روز خودشان را در نظر گرفته اند و بی توجه به کادر درمان به عیش و نوش مشغول 

هستند ما به این مسئله کاری نداریم مشکل ما سکانس دوم است

سکانساول:

سکانسدوم:
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]هرمزگان[

نویسنده:
 افشین نوری

دانشاگه علوم پزـشکی هرمزگـان

عکس از طاهر عبدا... زاده
شبکه اطالع رسانی هرمز



پس از شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ، 
مردم شریف استان های هم مرز با عراق مجبور 
کاشانه شان شدند ، بسیاری از  به ترک خانه و 
آن ها حتی فرصت نکردند وسایل خانه شان 
وزیر  نخست  رو  همین  از   ... ببرند  خود  با  را 
وقت شهید رجایی برای ساماندهی و اسکان 
مهاجرین بنیادی به نام » بنیاد جنگ زدگان « 
تشکیل دادند ، در بیانیه ی تأسیس این بنیاد، 
فعالیت  هماهنگی  و  ریزی  برنامه  آن  وظایف 
و  مادی  نیازهای  تأمین  و  رسانی  کمک  های 
معنوی مهاجران جنگ تحمیلی عنوان شده 
استان  دالور  و  شریف  مردم  از  بسیاری  بود، 
خوزستان ، به دلیل هم جواری با استان بوشهر 
، این استان را برای سکونت برگزیدند ، حدود 
۷۰ الی ۸۰ خانوار توسط بنیاد جنگ زدگان در 
بوشهر  از محالت شهر  یکی  در  امارتی قدیمی 
سکونت یافتند ، سال های بعد جنگ این بنیاد 
گذار  منحل شد و وظایفش به استانداری ها وا
به  دست  دیگری  عوامل  و  امر  همین  و  گردید 
دست هم داد تا رسیدگی به این مردم شریف 
رو به فراموشی سپرده شود ، تا اینکه سال ۸۸ 

کـه  بـا ذره بینـی از جنـس دغدغـه  اطرافمـان را 
منـدی نـگاه مـی کنیم، جـدای از هر سیاسـتی در 
بطـن مشـکالتمان  بـا واژه ای روبـرو مـی شـویم بـه 
نام »اقتصاد«. در یک تعریف کامل، اقتصاد، علم 
تخصیـص بهینـه منابع محدود به خواسـته های 
نامحدود اسـت و در تعریفی خودمانی تر اقتصاد 
یعنـی همـان پول و گـردش آن در نظام هدفمند. 
تمـام  گشـای  مشـکل  آجیـل  اساسـًا  کـه  پـول 
میتوانـد  اسـت،  مـا  ی  روزمـره  زندگـی  مشـکالت 
فرهنـگ، سیاسـت و آمـوزش را متحـول سـازد و به 
قول معروف:» شـاید پول خوشـبختی نیاورد ولی 
بـی پولـی بطور حتـم بدبختی را به همـراه خواهد 

داشـت.«

کـه مـا را از بدسـت آوردن پـول و  بحـران بیـکاری 
اسـکناس هـای رایـج کشـور محـروم میسـازد یکی 
اقتصـاد  دنیـای  در  بایـد  کـه  اسـت  معضالتـی  از 
ایـن  بیـکاری  آن توجـه ویـژه ای شـود. غـول  بـه 
سـایه  بویراحمـد  و  کهگیلویـه  اسـتان  بـر  روزهـا 
افکنـده و خودکشـی، فقـر، طـالق و... را بـا خـود 
کـرده اسـت. فرهنـگ غنـی   میهمـان ایـن اسـتان 
استان کهگیلویه و بویراحمد در میان دیوارهای 

کوهسـتانی بـا تغذیـه از سـه فرهنـگ پربـار اسـالم، 
عشـایری،  زندگـی  ای،  منطقـه  بومـی  و  آریایـی 
داده  جـای  خـود  در  را  شهرنشـینی  و  روسـتایی 
کـه تاثیرپذیـری از سـایر اسـتانها چـون وصلـه ی 
ناجـوری بـر پیکـره ی نـاب منطقـه هویـدا اسـت. 
این استان مجموعه ای ارزشمند از زیبایی های 
کـوه  کـه از دامنـه هـای  تاریخـی و طبیعـی اسـت 
گـرس تـا جلگـه هـای حاصلخیـز حاشـیه  هـای زا
طبیعـت  اسـت.  شـده  گسـترده  فـارس  خلیـج 
اسـتان بـه دلیـل ناشـناخته بـودن در بیـن مـردم، 
هنـوز هـم بـه صـورت بکـر و دسـت نخـورده باقـی 
کـه وجـود ۱6۰ چشـمه و۱۰ آبشـار از  مانـده اسـت 

ویژگـی هـای طبیعـی اسـتان مـی باشـد.

کارگیـری  بـه  و  محلـی  اقتصـاد  داده هـای  تهیـه 
علـم بازاریابـی راه حلـی اسـت کـه میتوانـد بـر غول 
بیـکاری در اسـتان غالـب گـردد و بـا متمرکز شـدن 
بـر مزیـت هـای رقابتـی هـر منطقـه نقـش کلیـدی 
در  را  بیـکاری  اسـتانی،  ارقـام  و  آمـار  کنـد.  ایفـا  را 
پاییـن  حتـی  و  عـادی  موضـوع  یـک  هـا  نمـودار 
تـر از نـرخ کشـوری نشـان میدهـد. ایـن در حالـی 
کـه ۸4/6 درصـد از معضـالت و مشـکالت  اسـت 

خانمـان سـوز اسـتان به بیـکاری و فقـر اقتصادی 
بـی  اینجـا  در  ذکـر  قابـل  ی  )نکتـه  میگـردد.  بـر 
تدبیری مسئولینی است که وضعیت دو قطبی را 
کثریت شهرسـتان  نیز طبق روابط قوم گرایی در ا
هـای اسـتان ایجاد کـرده اند.( بررسـی های انجام 
شده ظرفیت و پتانسیل طبیعی استان را آنچنان 
کـه هـر سـاله میتـوان شـاهد ایجـاد  بـاال میدانـد 
چهـار هـزار شـغل در ایـن منطقـه بـود! اسـتان بـا 
کیلومتـر مربـع،  مسـاحت حـدود ۱6هـزار و 24۹ 
سـرزمینی نسـبتًا مرتفع و کوهسـتانی اسـت که بر 
اسـاس برآوردهـا، 2۰۰ هـزار هکتـار از مراتع، قابلیت 
گیاهـان  هسـتند.  دارا  را  دارویـی  گیاهـان  کشـت 
دارویـی یکـی از ظرفیـت هـای مطلـوب اقتصادی 
هر منطقه می باشـند که در این میان کهگیلویه 
و بویراحمـد بـا دارا بـودن بیـش از 4۷۵ گونـه گیـاه 
گیاهـی  گونـه   ۱۰۰ و  هـزار   2 مجمـوع  از  دارویـی 
موجـود -2۸ درصـد از مجمـوع ۷ هـزار و ۵۰۰ نـوع 
از متنـوع  کشـور- یکـی  گیاهـی موجـود در  گونـه 
تریـن اسـتان هـای کشـور اسـت. در ایـن بیـن، 46 
گونـه گیاهـی اندمیک)بومـی( و سـه گیـاه دارویـی 
کمیـاب دنیـا شـامل باریجه، آنغـوزه و گزانگبین به 

وفـور در ارتفاعـات ایـن اسـتان یافـت مـی شـوند و 
کوهـی و  کـی، تـره  بومـادران، بیلهـر، جاشـیر خورا
کی در  سـیاهدانه از جملـه گیاهان دارویـی و خورا

ایـن منطقـه هسـتند. 

شـده  شناسـایی  دارویـی  گیاهـان  مجمـوع  از 
گونـه  کـی،2۰۰  گونـه آنهـا خورا در ایـن منطقـه ۱۱۱ 
و  درخـت  گونـه  رنگـی،۵۰  گونـه   ۸۷ دارویـی، 
درختچه و میوه وحشی، ۱2 گونه روغنی، 4۰ گونه 
صمـغ دار، ۸۷ گونـه اسـانس دار و 2۵ گونـه ادویـه 

باشـند.  ای مـی 

موارد گفته شده تنها قطره ی کوچکی از اقیانوس 
طبیعی در یک استان جنوبی در کشور عزیزمان 
ایران است  که با وجود چنین پتانسیل هایی به 
دلیل بی مسیئولیتی و عدم برنامه ریزی مدیران 
اسـتانی و کشـوری، نرخ بیکاری آن در تاریخ ثبت 
معـاش  امـرار  بـرای  آن  در  مـادری  شـد؛  خواهـد 
تکـدی گـری  و پـدری در خیابـان هـای آن  دسـت 
گـرس همـان  فروشـی میکنـد و در ایـن میـان، زا
از  فرزنـدان خـود  تـرک  اسـتقامت، شـاهد  مظهـر 

دیـار مـادری بـرای رفـع نیازهـای مـادی اسـت.

نویسنده:
 رضا مالکءءی
]بوشهر[دانشاگه علوم پزـشکی بوشره

مسئله ی مهاجرین شهر بوشهر 

آب در کوزه و ما  تشـنه لبان میݡگردیم...

پدر پیرتان ویرانی خانه های شما را ویرانی خانه خود می داند ...

مروری بر ظرفیت های مطلوب استان که مورد غفلت واقع شده اند

کی خصوصی اثبات  کی خصوصی پیدا شد ، با توجه به اسناد و مدارک ، مالکیت شا برای این امارت شا
که  گردید ، به دالیل مختلفی ، اجرای حکم علیه مهاجرین مسکوت ماند تا همین یکی دو ماه پیش 
کی خصوصی با حضور ماموران نیروی انتظامی به تخریب چند منزل از این امارت پرداخت ، این  شا
قضیه باعث شد که این مردم فراموش شده برای مدت کوتاهی تیتر خبری رسانه های استان بوشهر و 
کشور شوند ... مردمی که در همان خانه های 4۰ سال پیش زندگی می کنند ، سطح بهداشت و امکانات 
که امام ) ره  کارگری است ، مهاجرینی  کثریت ، شغلشان دست فروشی و یا  رفاهیشان زیر صفر است ، ا
( پیرامون آن ها بارها و بارها به مسئوالن سفارش می کنند و به جنگ زدگان می فرمایند ؛ پدر پیرتان 

ویرانی خانه های شما را ویرانی خانه خود می داند ... 

در این میان ؛ مسئوالنی از جمله فرمانده سپاه امام 
شهرستان  مجلس  نماینده   ، بوشهر  ع(   ( صادق 
یا مسئوالن دولتی اظهار  گناوه و  ، دیلم و  بوشهر 
این  مشکالت  رفع  جهت  در  مختلفی  های  نظر 
مردم داشته اند ، اّما راه حل های ارائه شده بیش 
تر پیرامون وام های بالعوض و یا یک سال سکونت 
رایگان در یکی از شهر های اطراف است ؛ پیشنهاد 
ها و وعده هایی که تنها برای یک سال مشکل این 
مردم زجر دیده را حل خواهد کرد ... ؛ استانداری و 
وزارت کشور که مسئولیت مستقیم جنگ زدگان را 
کمیته ای متشکل از نهاد هایی  برعهده دارد باید 
خانه های  وزارت   ، مستضعفان  بنیاد  همچون 
مختلف ، سپاه پاسداران و ... که می توانند در این 
سپس  ؛  دهد  تشکیل  کنند  رسانی  کمک  زمینه 
این مشکل هرچه  و  گیرد  تقسیم وظایف صورت 
در  عزیز  مردم  این  هم  چون  ؛  شود  حل  تر  زود 
که هر لحظه؛ دیگر سقفی  زجر اند و بیم آن دارند 
باالی سرشان نباشد و هم ممکن است معاندان 
مسئله  در  همچون  بوم  و  مرز  این  بدخواهان  و 
غیزانیه و ده ها مسئله اینچنینی ؛ سو استفاده کرده 

و باعث ایجاد بی نظمی ، اغتشاش و ... شوند .
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 زینءب سادات طالیی؛
دانشاگه علوم پزشکی یاسوج

کهگیلویه  [ 
و بویراحمد[


