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کنش به تحریف نام خلیج  فارس: یک استاد دانشگاه در وا

شاهد جابه جایی در قدرت محوری منطقه هستیم
  

       اختصاصی
کشورهای عربی این روزها در شهر بصره  جام ملت های 
کشور عراق با حضور هشت تیم عراق، عمان، عربستان 
حال  در  امارات  و  قطر  کویت،  بحرین،  یمن،  سعودی، 
برگزاری است. این مسابقات با نام جعلی خلیج عربی 

برگزار می شود.
بیانیه ای  در  عراق  نخست وزیر  السودانی«،   شیاع  »محمد    
از عبارت  در مورد مسابقات جام ملت های خلیج )فارس( 

کرد. جعلی »خلیج عربی« استفاده 
»مقتدی صدر« رهبر جریان صدر نیز در یک پیام توییتری 
کنش به  گرفت. یک استاد دانشگاه در وا کار  این عنوان را به 
کشور عراق اظهار  تحریف نام خلیج فارس توسط مقامات 
کرد: »صحنه ژئوپلتیکی منطقه در حال دگرگونی است، به 
که شاهد یک جابه جایی در قدرت محوری منطقه  نحوی 

هستیم«.
سیاسی  جغرافیای  دکترای  کوه شاهی«،  میرزاده  »مهدی 
گو با امید ساحل این اقدام سران  گفت و  و ژئوپلیتیک در 
دلیل  دو  اقدام  »این  کرد:  تحلیل  اینگونه  را  عراق  سیاسی 
کنش  یک  که  موضوع  این  اینکه  نخست  دارد؛  عمده 
به مسئله تحوالت داخلی  سیاست ورزانه هدفمند است، 
گروه های صرفًا  کاهش وزن و مشروعیت و محبوبیت  عراق، 
تحوالت  نتیجه ی  در  می گردد.  بر  ایران  با  همسو  و  شیعی 
کنش گران سیاسی  کارآمدی  نا و  بی ثباتی سیاسی  داخلی، 
شیعی، ما شاهد رشد و برآمدن ملی گرایی عراقی به عنوان 
یک مطالبه و رفتار سیاسی در شهروندان هستیم. طبیعی 
گروه ها و شخصیت ها در جهت سواری بر این موج  که  است 

گرفت«. گرایی از هم سبقت خواهند  ملی 
صحنه  اینکه،  »دوم  افزود:  هرمزگان  دانشگاه  استاد  این 

حال  در  منطقه  ژئوپلتیکی 

در  جابه جایی  یک  شاهد  که  نحوی  به  است.  دگرگونی 
با  امروز  که  شکل  بدین  هستیم؛  منطقه  محوری  قدرت 
در  ایران  جایگاه  بین المللی  و  سیاسی  معادالت  تغییر 

مناسبات قدرت به نفع اعراب تنزل یافته است«.
شورای  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  کوه شاهی  میرزاده 
و  می کنند  مدیریت  را  منطقه  آن،  لیدرهای  و  همکاری 
کرد:  اضافه  می کنند،  تقویت  یا  می دهند  شکل  را  روندها 
بنابراین  داشتیم،  بیشتری  تسلط  پیش  سال  چند  تا  »ما 
تقویت  و  ترویج  را در منطقه  و مقاومت  بیگانه ستیزی  این 
می کردیم. االن آن ها دارند ملی گرایی عربی و عراقی را ترویج 
می کنند، برای آن هزینه می کنند و از آن حمایت می کنند«.

کشورهای حاشیه خلیج  برگزاری مسابقات  گفت: »به  وی 
روشن  مسئله  کنید  نگاه  سال ها  از  بعد  عراق  در  فارس 
ح این نام غلط در  می شود. اساسًا این مسابقات محمل طر

این روزها شده است«.
این استاد دانشگاه هرمزگان با بیان اینکه در افکار سیاسی 
است،  بارز  صفت  یک  عربی  گرایی  ملی  جریانش،  و  صدر 
گذشته و چه در زمان حال، این یک عقبه  افزود: »چه در 
تاریخی دارد. جریان صدر حتی در زمان صدام هم روابطش 
گروه های مبارز شیعی نبود و مرحوم  با ایران همانند سایر 
کوتاهی، مخالفت علنی با نظام  پدر ایشان هم به جز دوره 

مشکوکی  شکل  به  نهایت  در  گرچه  ا و  نداشتند  بعث 
احترام  مورد  ظاهر  به  حداقل  اما  شد  ترور 

از  بود«.انتقادها  عراق  سابق  نظام 
در  قالیباف  و  مجلس  رئیسه  هیئت 

از  تعدادی  است.  یافته  افزایش  اخیر  هفته های 
رئیسه  هیئت  از  شکایت  موضوع  حتی  نمایندگان 

کردند.  ح  مطر نیز  را  آن ها  استیضاح  و  مجلس 
رئیسه،  هیئت  که  معتقدند  معترض  نمایندگان 
ح سوال و استیضاح وزرا شده اند. مطابق  مانع طر
آنچه در ماده ۲۰۷ قانون آمده است: هر نماینده 
کشور از  می تواند راجع به مسائل داخلی و خارجی 
کتبی و صریح  کند. سؤال باید  وزیر مسئول سؤال 
بوده و در فرم مخصوص توسط نماینده تنظیم و 

به هیئت رئیسه تقدیم شود؛ پس از آن 
است  موظف  رئیسه  هیئت  نیز 

سؤال را فوری به کمیسیون 
کند.  ارسال  تخصصی 

سوال  ارجاع  از  پس 
طی  کمیسیون،  به 

مدت زمان مشخص 
سوال  نماینده  گر  ا
توضیحات  کننده، 
کننده  قانع  را  وزیر 

کمیسیون  نداند، 

هیئت  به  سوال  ارجاع  به  بالفاصله 
نخستین  در  وصول  اعالم  برای  رئیسه 
بحث  در  می کند.  اقدام  علنی  جلسه 
آمده  قانون  در  آنچه  بنابر  نیز  وزرا  استیضاح 
بالفاصله  است  موظف  رئیسه  هیئت  است، 
کمیسیون تخصصی ذی ربط  ح استیضاح را به  طر
به  این موضوع  یازدهم  ارجاع دهد. حال در مجلس 
به  است.  شده  تبدیل  نمایندگان  مناقشه  برای  محلی 
گفته ی یکی از نمایندگان }نقل به مضمون{، هیئت رئیسه 
که بررسی می کند  کنترلی تبدیل شده چرا مجلس به دروازه 
ح  شر خالف  این  و  نیست  یا  است  مصلحت  به  موضوعی 
که هدف هیئت  وظایف آن ها است.حال سوال این است 
از این اقدام  که در راس آن قالیباف است،  رئیسه مجلس 
 ۲۲۰ جمهوری،  ریاست  انتخابات  در  باشد؟  می تواند  چه 
نفر از ۲۷۰ نماینده پارلمان در نامه ای، از »ابراهیم رئیسی« 
اعالم  را  خود  حمایت  و  دعوت  انتخابات  در  حضور  برای 
تعدادی  نمایندگان،  از  برخی  گفته ی  به  طرفی  از  کردند. 
که خوِد هیئت  کسانی هستند  از  کابینه رئیسی  از اعضای 

کرده است  رئیسه مجلس آن ها را پیشنهاد و ازشان حمایت 
موافق  رای  وزرا  به  رئیسه  هیئت  از  تاسی  به  نمایندگان  و 
که قالیباف  دادند.در روند استیضاح وزیر صمت نیز دیدیم 
امین  فاطمی  استیضاح  مانع  و  کرد  میانجی گری  شخصا 
مجلس  کنون  تا که  روندی  به  نگاهی  با  رو  همین  از  شد. 
هر  بخواهد  قالیباف  است  بعید  گرفته،  پیش  در  یازدهم 

کند.  آنچه را در جهت مماشات با دولت رشته است، پنبه 
باقی  سال  یک  در  یازدهم  مجلس  است  بعید  واقع  در 
مانده ی عمر خود، به خاطر اعتراض چند تن از نمایندگان 
مسائل  بحث  در  گذارد.  سیزدهم  دولت  با  ناسازگاری  سر 
حاضر  حال  موضوع  مهم ترین  که  تورم  و  گرانی  اقتصادی، 
که به  ایراداتی  با توجه به  که  کردیم  کشور است، مشاهده 
ح است، مجلس باز هم با دولت  تیم اقتصادی دولت مطر
کرد و نتوانست به نفع مردم و در جهت اصالح روند  سازش 
پارلمانی ها  می رسد  نظر  به  دهد.  انجام  ثمری  مثمر  اقدام 
که با دولت برای همراهی  در جهت پایبند بودن به عهدی 
گر به قیمت از  بسته اند، حاضرند هر بهایی را بدهند، حتی ا

استقالل افتادن نهاد قانون گذار باشد. 

فاطمه محمودآبادی

»مهدی میرزاده کوه شاهی«، دکترای جغرافیای سیاسی 
و ژئوپلیتیک و  استاد دانشگاه در واکنش به تحریف نام 

خلیج فارس توسط مقامات کشور عراق اظهار کرد: »صحنه 
ژئوپلتیکی منطقه در حال دگرگونی است، به نحوی که شاهد 

یک جابه جایی در قدرت محوری منطقه هستیم

گیاوان درتاریخ 14۰1/1۰/15 به شماره ثبت ۲۲۷۰ به شناسه ملی 14۰1184۰۲۷1 ثبت و امضا ذیل  گستر  تاسیس شرکت تعاونی میگو 
گهی میگردد. موضوع فعالیت :پرورش میگو به موجب مجوز از اداره کل  دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آ
گهی به ثبت رسید.به موجب  اداره شیالت شهرستان سیریک برابر با شماره مجوز 189۲4 در تاریخ 14۰1/۰8/۲5 در استان مربوطه این آ
گهی به ثبت  کل اداره  شیالت شهرستان سیریک برابر با شماره مجوز 189۲4 در تاریخ 14۰1/۰8/۲5در استان مربوطه این آ مجوز از اداره 
رسید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان هرمزگان، شهرستان سیریک، بخش بمانی، آبادی محملیان، 
از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت  سرمایه   ۷946183111 کدپستی  همکف  طبقه   ،۰ ک  پال حیدری،  کوچه  اصلی،  خیابان  محملیان، 
کری به شماره ملی 341۰11699۰  مبلغ ۲31,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدی والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران آقای امین ذا
به سمت منشی هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای علی قلندری به شماره ملی 
34۲133۷۲۲5 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای ابراهیم 
فالحی نژاد به شماره ملی 34۲153۲141 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای عبداله حیدری به شماره ملی 
34۲۲۲93965 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای احمد حیدری به شماره ملی 34۲۲31۷491 به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 3 سال دارندگان 

کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته ، بروات و اوراق بهادار باامضاء یکی از اعضای هیات مدیره  حق امضا : 
علی قلندری فرزند دادخدا )نائب رئیس هیات مدیره( و به اتفاق آقای احمد حیدری فرزند قاسم )مدیر عامل(، و اوراق عادی و نامه ها با 
امضاء آقای احمد حیدری فرزند قاسم )مدیر عامل( همراه با مهر تعاونی معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقای دادخدا قلندری به شماره ملی 34۲133۷9۷۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال آقای ابراهیم جمشیدی فر به شماره ملی 
خ ۲5/۰8/14۰1 اداره شیالت شهرستان سیریک  34۲13389۷3 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال بموجب مجوز شماره 189۲4 مور
کثیر االنتشار  گردید. روزنامه  خ ۲5/۰8/14۰1 اداره  شیالت شهرستان سیریک تاسیس  گردید. بموجب مجوز شماره 189۲4 مور تاسیس 
گهی های شرکت تعیین گردید. مبلغ ۲31.۰۰۰.۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۷ سهم  ج آ امید ساحل هرمزگان به عنوان روزنامه اصلی جهت در
گواهی بانکی شماره 36۰3/49۰  که مبلغ ۷۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی  که تعداد ۷ سهم آن با نام میباشد  33.۰۰۰.۰۰۰ ریالی 
گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می باشد.رونوشت:  خ 14۰1/۰8/3۰ نزد بانک توسعه تعاون شعبه میناب پرداخت  مور

خ 13/1۰/14۰1 جهت اطالع. کار و رفاه اجتماعی شهرستان سیریک عطف نامه شماره 1413/99 مور اداره تعاون، 
ک استان هرمزگان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میناب  اداره کل ثبت اسناد و امال

)1440158( 

گهی تاسیس آ
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         اختصاصی
کل سابق استان هرمزگان امروز در مراسم تودیع و معارفه این سازمان   بازرس 
کارمند متخلف  گفت: طی 3  سال مسئولیت من در بازرسی هرمزگان  618 نفر 
به هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و 274 نفر به مراجع قضایی معرفی 

شدند. 
کیفری و تخلفات را  محکومیت  رضا مختاری بخشی از مهم ترین محکومیت های  
کارکنان دستگاه های اجرایی،  8 سال حبس ناشی از جرم رشا و ارتشا برای یکی از 
محکومیت هفتمین سال حبس و انفصال ازخدمت به مدت 3 سال ، ضبط اموال 
کارشناسان  از  نفر  یک  برای  محفوِظ  مال  معادل  نقدی  جزای  و  ارتشا  از  ناشی 
دستگاه های اجرایی، محکومیت 5 سال حبس تعزیری و 6 ماه انفصال ازخدمت 
کرد. وی محکومیت 2 سال حبس  کارکنان دستگاه های اجرایی ذکر  برای یک نفر از 
ناشی از اختالس و رد مال به مبلغ 11 میلیارد ریال برای مشاور مدیرعامل یکی از 
کارکنان  مناطق آزاد ، محکومیت یک سال انفصال از خدمات دولتی و برای 5 نفر از 
بانک های   کارکنان  از  نفر   2 برای  اخراج  اداری  محکومیت   ، اجرایی  دستگاه های 
به  استان  از موقوفات  یکی  و معاونین  کارکنان  از  اداری 6نفر  ، محکومیت  استان 
انفصال موقت از خدمات دولتی و بازنشستگی پیش از  موعد نیز بخشی از اقدامات 

خواند.

 کشف 440 میلیاردی اختالس و پول شویی
بازرس کل سابق استان هرمزگان به  جلوگیری از تضییع  حقوق دولت به مبلغ 4 هزار 
کشف اختالس ، ارتشا و پول شویی به مبلغ 440 میلیارد ریال ،  و 154میلیارد ریال، 
تسریع درروند وصول مطالبات دستگاه های دولتی به مبلغ 6 هزار و 873 میلیارد 
گمرکات استان  گفت: در طی این مدت اقداماتی در حوزه بنادر و  کرد و  ریال  اشاره 
کاالی قاچاق به ارزش 7 هزار و 503 میلیارد ریال  کانتینر  کشف  یک هزار 291  شامل 
کاالی رسوب شده در بنادر استان با پیگیری  ، تخصیص ارز برای 216 هزار تن از 
کل استان، جلوگیری از ترخیص و مصرف 91 هزار تن روغن آفتابگردان فاقد  بازرسی 
کاالی  کانتینر   800 شدن  متروکه  از  جلوگیری  جهت  پیگیری  بهداشتی،  ضوابط 

کشور بود.  اساسی ،تسریع در ترخیص و ارسال 69 هزار تن ذرت دامی به سراسر 
کانتینر معادل یک هزار و 587 تن به ارزش 145  مختاری  جلوگیری از ترخیص 69 
میلیارد ریال برنج تاریخ مصرف گذشته در گمرکات استان ، پیگیری جهت تخصیص 
60 هزار متر مربع زمین به منظور ساخت انبارهای اداره کل جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی، پیگیری جهت وصول مبلغ 18 میلیارد و 412 میلیون و 913 هزار و 672 
ریال بابت تفاوت حقوق ورودی یکی از شرکت های واردکننده کاال و بازدید ماهیانه و 
کاال در انبارهای اموال  کاهش رسوب  مستمر میدانی  هیأت های بازرسی به جهت 
تملیکی و بنادر استان و پیگیری تعیین تکلیف آن ها را از دیگر اقدامات صورت گرفته 

کل بازرسی در حوزه بنادر استان هرمزگان نام برد. توسط اداره 

 تعیین تکلیف 400 هکتار از اراضی پرورش میگو در غرب  
پس از 15 سال بالتکلیفی

در  گرفته  صورت  اقدامات  مهم ترین  هرمزگان  استان  سابق  کل  بازرس  مختاری 
گذاری اراضی را  پیگیری و تعیین تکلیف اراضی به مساحت بیش از 3900  حوزه وا
هکتار در هیات های ممیزی مستقر در مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی و شرکت 
گذاری غیرقانونی 883 هکتار  شهرک های صنعتی استان هرمزگان، جلوگیری از وا
از اراضی ملی، پیگیری و رفع تصرف 332 هکتار از اراضی ملی ، پیگیری و تعیین 

تکلیف 400 هکتار از اراضی پرورش میگو در غرب استان پس از 15 سال بالتکلیفی 
گذاری غیرقانونی زمین به ارزش حدود 45 میلیارد ریال در مناطق  و جلوگیری از وا

کرد. آزاد عنوان 

 استرداد بیش از 376 میلیارد ریال
گرفته در حوزه بانک ها نیز اشاره ای داشت  مختاری  به مهم ترین اقدامات صورت 
و این عملکرد را شامل استرداد مبلغ بیش از 376 میلیارد ریال از محل اضافه کار 
همچنین  و  ارزی  حواله های  و  اسنادی  اعتبار  تعهدات  ایفای  عدم  دریافتی،  مزد 
از مشتریان در  اعتباری و بخش نامه ها،  اضافه دریافتی سود  ابطال دستورالعمل 
حوزه  در  گرفته  صورت  اقدامات  مهم ترین  از  را  هرمزگان  استان  بانکی  شبکه های 
بانک ها نام برد. مختاری به شناسایی و جلوگیری از فرار مالیاتی به مبلغ 76 هزار 
و 100 میلیارد ریال و همچنین وصول مالیات به مبلغ 2600 میلیارد ریال از مهم ترین 

گرفته در حوزه شناسایی و جلوگیری از پدیده فرار مالیاتی نامید.  اقدامات صورت 
وصول مبلغ 210 میلیارد ریال حقوق شهرداری از سرمایه گذار

گرفته در حوزه  شهرداری ها  گفته این مقام مسئول مهم ترین اقدامات صورت  به 
پیگیری و وصول مبلغ 210 میلیارد ریال حقوق شهرداری از سرمایه گذار، جلوگیری 
کاربری خالف مقررات 15 هکتار از اراضی متعلق به یکی از شهرداری های  از تغییر 
استان ، جلوگیری از تخصیص خالف مقررات ارضی به میزان 2/8هکتار دریکی از 
کمیسیون های غیرقانونی دریکی از  شهرداری های استان ، پیگیری جهت انحالل 
گاز و  کشف 4 میلیون لیتر قاچاق نفت و  شهرداری های استان است. مختاری به 

کرد. صدور رد محکومیت به مبلغ 350 میلیارد ریال  نیز اشاره ای 

 معرفی محمد اسمی  به عنوان  بازرس کل هرمزگان
کشور، محمد  کل  گفتنی است طی حکمی از سوی خدائیان رئیس سازمان بازرسی 
کل  هرمزگان منصوب شد.پیش ازاین رضا مختاری به عنوان  اسمی به عنوان بازرس 
فارس  استان  برجسته  قضات  از  اسمی  می کرد.محمد  فعالیت  استان  کل  بازرس 

کارنامه دارد. که ریاست دادگستری شهرستان جهرم استان فارس را در  است 

کرد: بازرس کل سابق استان هرمزگان عنوان 

شناسایی بیش از 600 کارمند متخلف طی 3 سال
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         اختصاصی
حضور  با  چارک  180متری  پل  مقاومت،  هفته  با  همزمان 
رئیس کمیسیون عمران مجلس، نماینده غرب هرمزگان در 
مجلس، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان 

و دیگر مسئوالن استان به بهره برداری رسید.
با  همزمان  دی(   18( یکشنبه  روز  ساحل،  صبح  گزارش  به 
کوچی« رئیس  هفته مقاومت و با حضور »محمدرضا رضایی 
جباری«  »احمد  اسالمی،  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  هرمزگان  غرب  مردم  نماینده 
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل  شرفی«  »عباس 
هرمزگان و دیگر مسئوالن استان، پل 180متری چارک افتتاح 

گرفت. شد و مورد بهره برداری قرار 
کمیسیون عمران مجلس  کوچی، رئیس   محمدرضا رضایی 
گفت: در بودجه  شورای اسالمی در مراسم افتتاح پل چارک 
درآمد  افزایش  کشور،  راهداری  سازمان  که  کرده ایم  کمک 
گذشته  که در ۲سال  داشته باشد. همین موضوع باعث شد 
شاهد اقدامات خوبی در حوزه راهداری کشور باشیم. از جمله 
این اقدامات به احداث راه های روستایی، روکش جاده ها، رفع 
نقاط حادثه خیز، نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای و سایر 
که در این حوزه در حال انجام است، می توان اشاره  خدماتی 
نمود.  همچنین احمد جباری، نماینده مردم غرب هرمزگان 
گفت: این پروژه تنها  در مجلس شورای اسالمی در این مراسم 
کیش  مربوط به شهر چارک نیست و دروازه ای برای ورود به 
محسوب می شود.  در ادامه، مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
پروژه  مهم ترین  چارک  پل  گفت:  هرمزگان  استان  جاده ای 

سالروز  و  مقاومت  هفته  در  که  است  استان  غرب  راهداری 
شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی به نام این شهید بزرگوار 
از عملکرد  بیان مختصری  در  گردید.عباس شرفی  نام گذاری 
هرمزگان  استان  در  حاضر  درحال  گفت:  استان  راهداری 
حوزه  در  تومان  میلیارد   1۹۵ و  ۲هزار  مبلغ  به  قرارداد   ۲۵۳

راهداری داریم. در بین این قراردادها، ۴۳قرارداد با مبلغ هزار 
و ۲۹میلیارد مربوط به سفر ریاست جمهوری به استان است. 
وی افزود: از مهمترین پروژه های مصوب سفر رئیس جمهور 
به استان، احداث ۳۵0کیلومتر راه روستایی در سطح استان 
راه ها  این  از  1۴۷کیلومتر  کنون  تا سفر  این  زمان  از  که  است 
احداث شده است. بخشی از این راه ها در هفته دولت افتتاح 

شده و بخشی در دهه فجر به بهره برداری می رسد.
راه های  احداث  مهم،  پروژه  دومین  گفت:  ادامه  در  شرفی 
که باقی مانده آن  11۵کیلومتر  روستایی باالی 100 خانوار است 
کنون  تا استان  به  جمهوری  ریاست  سفر  زمان  از  و  است 
راه ها احداث شده و به بهره برداری رسیده  از این  ۴0کیلومتر 

غرب  حوزه  در  اختصاصی  پروژه های  توضیح  در  وی  است. 
احداث  پروژه  پروژه ها،  مهم ترین  از  یکی  کرد:  بیان  استان، 
که پیشرفت ۹۷درصدی  پل چارک و بعدی پل ارمک است 

داشته است.
هرمزگان  استان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
مشخصات  با  پل  این  گفت:  چارک،  پل  پروژه ی  درمورد 

بر  بالغ  اعتباری  با  و  180متر  طول  به  ۲0متری  ۹دهانه ی 
۳0میلیارد تومان با حمایت های سازمان راهداری و استاندار 
می شود.  افتتاح  امروز  و  است  بهره برداری  آماده  هرمزگان 
کنون ۳0میلیارد تومان اعتبار برای این  عباس شرفی افزود: تا
که ۵میلیارد تومان آن  پل ابالغ شده و تخصیص یافته است 
از محل سفر ریاست جمهوری و ۲۵میلیارد تومان آن از محل 
آن  تومان  که 10 میلیارد  راهداری می باشد  اعتبارات سازمان 
در سال 1۴01 ابالغ شده و در تسریع فرآیند تکمیل پل نقش 
بسزایی داشته است. احداث این پل در آذرماه سال ۹۹ آغاز 
کمتر از ۲ سال آماده بهره برداری است.  وی با اشاره  شد و در 
گفت: احداث این پل عالوه بر جلوگیری  به ترافیک این محور 
از راه بندان های طوالنی مدت در مواقع بارندگی و جاری شدن 
که سرچشمه آن عمدتا در استان فارس می باشد، باعث  سیل 
رفع مقطع حادثه خیز ابتدای محور در محل آبنمای قدیمی 
چارک و اصالح مسیر در مقطع یادشده، همچنین ایمن سازی 
ترافیک  به  باتوجه  عبوری  ترافیک  ک  استهال کاهش  و  مسیر 
زیاد محور برای دسترسی زمینی به شهر چارک، بندر آفتاب، 
شهرستان  شیبکوه  بخش  تابعه  روستاهای  و  کیش  جزیره 

بندرلنگه می شود.
 وی همچنین ضمن تشکر از داریوش امانی، رئیس سازمان 
این  معاون  کبری  ا رضا  جاده ای،  نقل  و  حمل  و  راهداری 
عمران  کمیسیون  رئیس  کوچی  رضایی  محمدرضا  سازمان، 
مجلس، احمد جباری نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس 
و همچنین مهدی دوستی استاندار هرمزگان، گفت: از سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای انتظار داریم تخصیص منابع 
سرعت  اول  فاز  همانند  نیز  را  جناح_کمشک  محور  دوم  فاز 

ببخشند.

   
 

     اختصاصی
»مهدی احمدی«، مدیر منطقه دو شهرداری بندرعباس 
از آخرین تحوالت منطقه دو شهرداری بندرعباس خبر داد 
افزایش  برای  پنجه علی  پارک  کوهستان  ورودی  گفت:  و 
زیبایی بصری، روشن و المان های شهری جدید در قالب 
مجسمه های اسب، در فضای سبز پل ولیعصر نصب شده 

است.
منطقه  مدیر  احمدی«،  »مهدی  ساحل،  صبح  گزارش  به 
َگه  را روشنایی  عملیات  اجرای  از  بندرعباس،  شهرداری  دو 
ایسینی ) ورودی کوهستان پارک پنجه علی( خبر داد. ورودی 
همت  به  ایسینی  َگه  را نام  با  پنجه علی  پارک  کوهستان 
نیروهای حوزه خدمات شهری با هدف افزایش زیبایی بصری 
روشن شد.مهدی احمدی بیان کرد: نورپردازی تأثیر بسزایی 
در جذابیت و زیبایی بصری دارد و باعث ایجاد فضایی ایمن، 
گفت:  ادامه  در  می شود.احمدی  بخش  آرام  و  دلنشین 
کوهستان پارک پنجه علی محیطی مناسب برای شهروندان 

این  روشنایی،  افزایش  با  قطعًا  که  می باشد  گردشگران  و 
کوهستان پارک به مکانی امن و مناسب برای تفریح تبدیل 
که نباید تازگی بکری و  خواهد شد، البته باید توجه داشت 

فضای طبیعی این مکان را بر هم زد.وی افزود: در راستای 
این  شدن  اجرایی  جهت  در  شده  انجام  اقدامات  تکمیل 
کابل کشی و نصب پروژکتورها، ریسه، المپ هاي ال ای  پروژه 

دی، هالوژن آفتابی و هالوژن مهتابی انجام شده و امیدواریم 
در فاز هاي بعدي امکانات و تجهیزات بیشتري در پنجه علی 
المان های  مستقر شود.مهدی احمدی در خصوص نصب 
پل  سبز  فضای  در  اسب،  مجسمه های  قالب  در  شهری 
کارکردهای اصلی المان های شهری،  ولیعصر بیان داشت: از 
کنین به فضاها  زیباسازی شهر، باال بردن میزان دلبستگی سا
از  شهروندان  کردن  ج  خار همچنین  شهری،  محیط های  و 
کرد:  عنوان  می باشد.احمدی  روزمره  زندگی  های  خستگی 
و  توریست  جذب  در  زیادی  بسیار  تأثیر  شهری  المان های 
گردشگر دارند و باعث تنوع و دگرگونی در یک منطقه شهری 
یکنواختی  و  خشکی  حالت  از  را  شهری  فضای  و  می شوند 
کرد: المان های شهری  ج می کنند.وی در ادامه تصریح  خار
در  بصري  سیماي  افزایش  و  هنري  فضاهاي  ایجاد  باعث 
سطح شهرها می شود. شهرداری منطقه دو در این راستا در 
فضای سبز جنب پل ولیعصر با نصب ۶ عدد مجسمه اسب 
به  تازه ای  روح  فایبرگالس  جنس  از  واقعی  مقیاس های  در 

کالبد شهر بخشیده است.

مدیر منطقه دو شهرداری بندرعباس خبر داد:

گه ایسینی پنجــــه علی روشن شــــد را

معصومه نعمتی

سامیه طهورنیان 

مدیرکل راهداری استان:

 پـــل چـــارک، مهمتریـــن
 پروژه راهداری غرب هــــرمزگان افتتاح شـد



گــــزارش ویـــــژه  شنبه24دی 1401    سال ششم     شماره 5177 Omidesahelpress@gmail.com

          اختصاصی
ساختمان جدید اتاق بازرگانی هرمزگان در نودمین سالگرد 

تأسیس این اتاق به بهره برداری رسید. 
و  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس  شافعی  حضور  با  مراسم  این   
حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای 
از  جمعی  و  هرمزگان  استاندار  و  ولی فقیه  نماینده  اسالمی، 
نمایندگان انجام شد. همچنین در این آیین دفتر تخصصی 
بسیج تجار و فعاالن اقتصادی اتاق بازرگانی استان هرمزگان  
)ع(  سجاد  امام  سپاه  فرمانده  ساالری  اباذر  سردار  حضور  با 
هرمزگان افتتاح شد.غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی 
کشوری، توسعه بدون حضور قوی بخش  گفت:  در هیچ  ایران 
خصوصی رقم نخواهد خورد که برای تحقق این مشارکت، باید 
اینکه دولت قوی و  بابیان  اعتماد احیا شود.وی  اطمینان و 
کنار هم  به عنوان مکمل می توانند  بخش خصوصی قوی در 
و  خصوصی  بخش  فعال  یک  افزود:  کنند  ایجاد  را  اقتصاد 
سیاست های  از  باید  تولید،  بخش  در  اقتصادی  سرمایه گذار 
یا  مالیات  بانکی،  سود  مانند  حوزه هایی  در  کمیت  حا آتی 
نرخ ارز اطالع و نسبت به ثبات آن ها اطمینان داشته باشد. 
که  داشت  اشاره ای  کشور  بازرگانی  اتاق  جایگاه  به  شافعی 
جایگاه آن بستگی به حضور هیات های خارجی در اتاق هایی 
با ساختمان های فاخر است.  شافعی با اشاره به  ساخت اتاق 
بازرگانی استان ادامه داد:  الزم است این ساختمان ها حتی 
بخش های  و  تشکل ها  اختیار  در  و  شود  ساخته  باشکوه تر 

گیرد.  خصوصی قرار 

کنیم  بخش خصوصی در اقتصاد کشور را  تقویت می  
کمیسیون اقتصادی مجلس  محمدرضا پور ابراهیمی رئیس 
گفت: در تقویت بخش خصوصی اصالح قانون  در این مراسم 
که  کار قرار داده ایم و هدف آن است  اتاق بازرگانی را در دستور 
بخش خصوصی را در اقتصاد کشور تقویت کنیم تا نقش واقعی 
کند.وی افزود: بازنگری قانون اتاق بازرگانی طی چند روز  ایفا 
کمیته تخصصی جمع بندی شده و پس ازآن در نوبت  آینده در 

طرح در صحن علنی مجلس قرار می گیرد.پور ابراهیمی ادامه 
متعددی  موارد  دولت،  تصدی گری  کاهش  راستای  در  داد: 
اتاق های  اعضای  از  استفاده  و  دیده شده  بازنگری  این  در 
کشورهای خارجی یکی  بازرگانی به عنوان رایزن اقتصادی در 
کشور  در  گفت:ما  وی  است.  بازنگری  این  در  پیشنهادها  از 
البته  و  هستیم  کشور  تجاری  تراز  در  بخشی  تعادل  نیازمند 
از  و پس  بردارد  گام های خوبی  توانسته  زمینه  این  دولت در 
سه سال تراز تجاری منفی، امسال تراز تجاری کشورمان مثبت 
ارزی  ثبات  در  می تواند  و  است  خوبی  اتفاق  که  شد  خواهد 

کشور نیز موثر باشد. 

کامال در اختیار مردم  که اقتصاد   اصل بر این است 
باشد

حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس نیز دیگر 
که بابیان اینکه  این چه اقتصادی  سخنران این مراسم بود 

در این استان است که بااین همه ظرفیت های عظیم صنعتی، 
که  گسترده باشد افزود: این به دلیل آن است  فقر و بیکاری 
در  این  و  است  بسته بندی شده  مردم  حضور  بدون  اقتصاد 

اقتصاد  مردم  باید  که  است  حالی 
رشد  خودشان  دستان  و  بافکر  را 
بدهند و دولت باید برود مالیاتش را 
انجام دهد. را  کار خودش  و  بگیرد 

کرد: اقتصاد زمانی در یک  وی بیان 
کشوری می تواند رشد کند که رقابت 
حالت  و  باشد  داشته  وجود  آن  در 
محیط  و  شرایط  ایجاد  اقتصادی، 
اقتصادی  فعاالن  برای  مناسب 
گفته حاجی بابایی،  مهیا باشد.به 
کاماًل  که اقتصاد  بر این است  اصل 
از  بعضی  و  باشد  مردم  اختیار  در 
که در تاریخ  حرف ها و حدیث هایی 

و مذهب ما وجود دارد، بیانگر اقتصاد سالم است. 

 نقش مهم هرمزگان در معادالت اقتصادی 
سیاست گذاری  گفت:  هرمزگان  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
تولید  و  کشور  برای  تولید  مؤلفه  دو  بر  مبتنی  باید  اقتصادی 
عبادی  حجت االسالم والمسلمین  باشد.  صادرات  برای 
تأمین  برای  تولید  با  جهانی  بازارهای  برای  تولید  افزود:  زاده 
صادرات  حوزه  در  گر  ا و  است  متفاوت  بسیار  داخلی،  نیاز 
تولید  رویکرد  که  است  این  به واسطه  می شویم  چالش  دچار 
چالش ها  این  حل  برای  که  است  کشور  داخل  به  معطوف 
وارد میدان شوند.وی  رویکرد صادرات  با  تولیدکنندگان  باید 
فعالیت بخش خصوصی،  بر  مبتنی  را  اسالمی  ایرانی  اقتصاد 
گذشت  از  پس  گفت:  کرد  عنوان  دولتی  بخش  و  تعاونی ها 
فعاالن  و  خصوصی  بخش  نقش  نتوانستیم  هنوز  سال   43
تعریف  است  اقتصاد  بخش  الزمه  آن چنان که  را  بخش  این 

گفت: استان هرمزگان با دارا  کنیم. حجت االسالم عبادی زاده 
بودن ظرفیت های باال و متنوع، نقش مهمی را در معادالت 
برنامه ریزی  داشت:دولت  اظهار  وی  می کند.  ایفا  اقتصادی 
از  کثری  حدا بهره برداری  برای  الزم 
دهد  انجام  را  هرمزگان  معادن  ظرفیت 
تا هرمزگان در حوزه معدن نیز به جایگاه 

کند.  ملی خود دست پیدا 

گره گشایی مشکالت با همراهی   
مردم 

بندرعباس  مردم  نماینده  آرامی  منصور 
بندر  و  ابوموسی   ، حاجی آباد   ، قشم   ،
خمیر بابیان اینکه شکل گیری هرمزگان 
این  و  بوده  بازرگانی  و  تجارت  اساس  بر 
بازرگانی  ارتباط  محل  جغرافیایی  نقطه 
بر  افزود:  وی  است.  می شده  محسوب 

کنون وضعیت  اساس شعار اقتصاد مردمی ، رفتار نمی کنیم  و ا
اشتغال خوبی در استان نداریم  و روزبه روز به بیکاری استان 
در  شعارهایی  علیرغم   داد:دولت  ادامه  کردیم.آرامی  اضافه 
ج  محورهایی اقتصاد مردمی ،خودش  را از پیکره اقتصاد خار
خصوصی  بخشهای  با  دولتمداران   : گفت  است.وی  نکرده 
آشنا نیستند ، پیوند و آشنایی به وجود نیامده است ،دولت 
گره باز خواهد  را به مردم ارتباط بیشتر داشته باشند بسیاری از 

شد  ، 

 آغاز برنامه مدون توسعه بنادر هرمزگان
طرح   40 مطالعات  گفت:  هرمزگان  استاندار  دوستی  مهدی 
اختیار  در  و  آماده  بازرگانی  اتاق  کمک  با  اقتصادی  پیشران 
سرمایه گذاران قرارگرفته است، در حوزه ترانزیت هم اصالحاتی 
 48 از  گمرکات  در  کاال  ماندگاری  مدت زمان  تا  انجام شده 
برنامه  آغاز  با اشاره به  کاهش یافت.وی  ساعت به 3 ساعت 

که بزرگ ترین  گفت: در بندرلنگه  مدون توسعه بنادر هرمزگان 
کانتینری استان است ساعت فعالیت محدود  بندر صادرات 
ارزشمندی  دارایی های  بنادر  که  چرا یافت  افزایش  قبلی 
هستند که نباید به واسطه محدودیت انسانی از راندمان اصلی 
کاسته شود.وی همچنین یکی از دالیل توسعه نیافتگی  آن ها 
نبود  را  انقالب  معظم  رهبر  کیدات  تأ علیرغم  مکران  سواحل 
انرژی و نیروگاه در حدفاصل بندرعباس تا چابهار برشمرد و ابراز 
که رویه های تجاری در این  داشت:دلیل دیگر هم این است 
کنون با اصالحات انجام شده در  مناطق خرد است، البته هم ا
بندر سیریک این رویه ها تغییریافته و رویه های ترانزیت واردات 
سواحل  در  توسعه  برای  است  الزم  و  اضافه شده  صادرات  و 

مکران اتفاق هایی ازاین دست رقم زده شود.

 تقویت بخش خصوصی یکی از اصول اساسی توسعه
   امام جمعه اهل سنت بندرعباس ضمن قدردانی از عمل به 
حوادث  در  هرمزگان   بازرگانی  اتاق  اجتماعی  مسئولیت های 

خواستار  دیدگان،  حادثه  به  کمک  و  هرمزگان  اخیر  سال  دو 
جدیت و تدوین قانون برای عمل به مسئولیت های اجتماعی 
افزود:  جمالی  یوسف  شیخ  شد.  استان ها  در  مستقر  صنایع 
اتفاقی  شاهد  بازرگانی  اتاق  تأسیس  سالگرد  نودمین  در 
که بزرگان و قدیمی های این حوزه فراموش نشده و  هستیم 
موردتقدیر قرارگرفته اند و این امیدوارکننده است.شیخ جمالی 
تقویت بخش خصوصی را یکی از اصول اساسی توسعه یادکرد 
و ادامه داد: هرچه به سمت تقویت بخش خصوصی حرکت 
بیشتر خواهیم  بهره وری  و  به همان میزان شاهد رشد  کنیم 
قرار  موردتوجه  باید  نیز  اقتصاد  حوزه  در  موضوع  این  و  بود 
معماری  به  اشاره  با  بندرعباس  سنت  اهل  گیرد.امام جمعه 
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  جدید  ساختمان 
بندرعباس  شهر  در  مجموعه  این  معماری  افزود:  هرمزگان 
منحصربه فرد است و می طلبد برای زیبایی شهر روح تازه ای 

به این شهر دمیده شود.

با حضور مقامات کشوری و استانی 

ساختمان نوبنیاد  اتاق بازرگانی هرمزگان افتتاح شد
آنا رام
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 آب نوشیدن و هیدراته نگه داشتن بدن 
فرایند سالخوردگی را کند می کند

علیرضا مجیدی

ملی  مؤسسه  محققان  توسط  که  جالب  تحقیق  یک 
که  افرادی  می دهد  نشان  شده،  انجام   )NIH( بهداشت 
به  ابتال  خطر  معرض  در  بیشتر  نمی نوشند،  کافی  مایعات 
بیماری های مزمن هستند و احتمال مرگ در سنین پایین تر 

در آنها بیشتر است.
کرده بودند.  گروه پیش از این در موش ها این تحقیق را  این 
که محرومیت مزمن  پژوهش قدیمی سال ۲۰۱۹ آنها نشان داد 
کافی یا هیدراتاسیون، طول عمر آنها را  موش ها از آب خوردن 
گر معادل سازی انجام دهیم، این  کوتاه می کند. ا حدود ۶ ماه 

برابر با ۱۵ سال عمر ما انسان ها می شود!
پس برای بررسی تاثیر هیدراتاسیون در انسان بر سالمت و پیری 
الزم بود که تحقیق مستقلی صورت بگیرد. برای انجام این کار، 
محققان از داده های یک مطالعه طوالنی مدت سالمت قلب 
کردند. این داده ها  که در اواخر دهه ۱۹۸۰ آغاز شد، استفاده 
کننده بود و آنها به طور متوسط بیش  مربوط به ۱۵۰۰۰ شرکت 
نوشیدن  بودند.به عنوان شاخص  پیگیری شده  از ۲۵ سال 
در  سرم  سدیم  سطوح  محققان  هیدراتاسیون،  یا  کافی  آب 
کردند. در افراد سالم، مدت هاست  نمونه های خون را بررسی 
که این روش به عنوان یک روش موثر برای اندازه گیری میزان 
آبرسانی بدن انسان استفاده می شود. سطح سدیم طبیعی 
سرم بین ۱۳۵ تا ۱۴۶ میلی مول در لیتر است.سطح سدیم سرم 
 ۲۵ طول  در  زمانی  دوره  چندین  در  گروه  در  شرکت کننده ها 
سال، اندازه گیری شد و ۱۵ نشانگر سالمت  برای ارزیابی پیری 
خون،  فشار  شامل  نشانگرها  این  شد.  آزمایش  هم  زیستی 

تحقیق  این  بودند.  خون  قند  سطح  و  ایمنی  بیومارکرهای 
ارتباط معنی داری بین شرکت کنندگان با سطوح سدیم سرم 
کم نوشیدن احتمالی( و  لیتر )یعنی  باالی ۱۴۲ میلی مول در 
پیری زیستی سریع تر پیدا کرد.  آن دسته از شرکت کنندگانی که 
سطح سدیم سرمشان باالتر از ۱۴۲ میلی مول در لیتر بود، تا ۱۵ 
درصد بیشتر از سن تقویمی خود از نظر زیستی پیر شده بودند. 
که سطح سدیم سرم باالی ۱۴۴ میلی  این میزان در افرادی 

مول در لیتر داشتند به ۵۰ درصد رسید.
در ضمن سدیم سرم باالی ۱۴۲ میلی مول در لیتر با افزایش 

۶۴ درصدی خطر بیماری های مزمن از جمله نارسایی قلبی، 
که باالترین سطح  دیابت و زوال عقل هم مرتبط بود. افرادی 
بیشتر  درصد   ۲۱ داشتند،  را   ۱۴۶-۱۴۴.۵ یعنی  سرم  سدیم 
که  کسانی بودند  در معرض خطر مرگ زودرس در مقایسه با 

کمترین میزان سدیم سرم را داشتند.
و  و  همبستگی  از  صحبت  اینجا  که  کنیم  دقت  باید  البته 
یافته  این  پس  ندارد.  علیت  بر  دال  همبستگی  این  لزوما 
مزمن  کاهش  که  دهند  نشان  مستقیمًا  نمی توانند  ها 
اصال  می شود.  عمر  طول  شدن  کوتاه  باعث  هیدراتاسیون 

ورزش  و  دارند  سالم تر  زندگی  سبک  که  کسانی  است  ممکن 
می کنند و مواب غذای خود هستند، مراقب آب خوردن خود 
خوردن  آب  است  ممکن  یعنی  بنوشند.  بیشتر  و  باشند  هم 

کند شدن روند سالخوردگی نشود. مناسب مستقیما باعث 
وجود  آزمایشگاهی  شواهد  که  می کنند  اشاره  محققان  اما 
را  پیری  نشانه های  می تواند  کم آبی  می دهد  نشان  که  دارد 
مطالعات  این  کند.  ایجاد  انسانی  و  حیوانی  سلول های  در 
به  منجر  تواند  می  سرم  سدیم  افزایش  که  می دهد  نشان 
شتاب  با  که  شود   DNA آسیب  و  التهابی  فرایندهای  انواع 
گرفتن پیری مرتبط است. بنابراین حداقل این فرضیه قابل 
پیشرفت  به  مزمن  نامناسب  هیدراتاسیون  که  است  قبول 

بیماری های مرتبط با افزایش سن کمک می کند.
برخی برآوردها نشان می دهند که حدود ۵۰ درصد مردم روزانه 

کافی نمی نوشند. به اندازه 

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

کودکان ممکن است   یادگیری بسیار باالی 
به خاطر سطوح باالی میانجی عصبی شیمیایی GABA باشد

می گیرند،  یاد  سریع  بچه ها  بزرگساالن،  با  مقایسه  در 
مغز در حال رشد آنها با سرعتی حیرت انگیز اطالعات را 
جمع آوری می کند. نورون های آنها نه تنها دانش جدید 
را آسان تر در خود جای می دهند، بلکه آن را با قدرت به 
تجربیات  از  دائمی  سیلی  با  گر  ا حتی  می سپارند،  خاطر 

جدید روبرو باشند.
تیمی از دانشمندان علوم اعصاب از دانشگاه رگنسبورگ در 
کارآمدی  آلمان و دانشگاه براون در ایاالت متحده در مورد 

کرده اند. مغزهای جوان تحقیق 
آنها می گویند همه اینها ناشی از یک ماده شیمیایی مغز به 
نام GABA )اسید گاما آمینوبوتیریک( است که در کودکان در 
حین یادگیری و پس از یادگیری افزایش می یابد و مغز جوان 
کننده اطالعات  آنها را به  مانند “اسفنج های بزرگ” جذب 
این مسئله،  می کند.برای جستجوی مکانیسم های مغزی 
عصبی  تصویربرداری  تکنیک  یک  از  تحقیقاتی  گروه  این 
پیشرفته به نام MRS عملکردی )fMRS( برای اندازه گیری 
کودکان در  غیرمستقیم غلظت GABA در قشر بینایی مغز 
کرد تا تفاوت آن  طول یک فعالیت یادگیری دیداری استفاده 

با بزرگساالن را ببیند.
اندازه گیری ها در ۵۵ کودک ۸ تا ۱۱ ساله و ۵۶ بزرگسال بین ۱۸ 
تا ۳۵ سال انجام شد و در سه زمان مختلف انجام شد: قبل 
از شروع تکلیف یادگیری دیداری، در طول فرآیند یادگیری و 

پس از پایان فعالیت. 
کل  در  بزرگساالن  در   GABA سطوح  که  داد  نشان  نتایج 
کودکان بسیار  آزمایش ثابت می ماند. اما، سطوح GABA در 

متغیر بود.
کودکان  که افزایش سریع GABA در  دانشمندان دریافتند 
که میزان این میانجی  با یادگیری مرتبط است و جالب بود 

تا مرحله  بلکه  یادگیری  نه فقط در طول  شیمیایی عصبی 
پس از یادگیری هم باال بود.

که در فرآیند  GABA یک پیام رسان شیمیایی در مغز است 
کلیدی  یادگیری اطالعات جدید مهم است. همچنین نقش 
کمک آن، شبکه های عصبی  که به  در تثبیت اطالعات دارد 
ذخیره  موفقیت  با  اطالعات  و  می شوند  یکپارچه  جدید 

می شوند.
پس نورد  »تداخل   نام  به  پدیده ای  تثبیت،  مرحله  در 
آموخته شده  اطالعات  یعنی  می شود،  شروع  یارتروگراد« 
ج  گرفته می شود یا از بین می رود و از مغز ما خار قبلی نادیده 

می شود.
نیاز  ساعته  یک  دوره  یک  اطالعات  تثبیت  برای  بزرگساالن 
داشتند. با این حال، کودکان می توانستند در عرض ۱۰ دقیقه 
گرفته  که قباًل یاد  دوباره یاد بگیرند بدون اینکه چیزهایی را 
عالی  سطوح  خاطر  به  دیگر،  عبارت  به  ببرند.  یاد  از  بودند 

GABA آنها، حافظه آنها بهتر تثبیت مٰیشود.
کودکان به آنها امکان می دهد  این تثبیت سریع یادگیری در 
در یک دوره زمانی معین موارد بیشتری را بیاموزند و یادگیری 

کارآمدتر از بزرگساالن می کند. کودکان  را در 
یادگیری  متوالی  جلسات  که  دریافتند  همچنین  محققان 
تثبیت  به  و  می دهد  افزایش  کودکان  در  را   GABA غلظت 

سریع تر یادگیری قبلی اجازه می دهد.
این یافته ها را می توان به انواع دیگر یادگیری شامل حافظه 
برای  می توان  یافته ها  این  از  که  است  جالب  داد.  تعمیم 

کرد. کارآمدتر استفاده  کمک به بزرگساالن در یادگیری 
واتانابه می گوید: »برای مثال، می توان یک فناوری یا درمانی 
ایجاد  بزرگساالن  GABA در مغز  افزایش میزان  برای  جدید 

کرد. این یکی از برنامه های ممکن است.«

ممکن است کسانی که سبک زندگی سالم تر 
دارند و ورزش می کنند و مواب غذای خود 

هستند، مراقب آب خوردن خود هم باشند و 
بیشتر بنوشند. یعنی ممکن است آب خوردن 

مناسب مستقیما باعث کند شدن روند 
سالخوردگی نشود
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در این بخش از وب سایت مجله 
رودان  دیدنی  جاهای  اقلیم  هم  گردشگری 

کرد. برای آشنایی با مکان  را به شما معرفی خواهیم 
ما  با  ادامه  در  هرمزگان  استان  در  رودان  دیدنی  های 

همراه باشید.
ایران  جنوبی  استان های  از  یکی  نام  هرمزگان  استان 
گرفته  است و قطب  که در شمال تنگه هرمز قرار  است 
حدود  استان  این  است.  ایران  اقتصاد  و  گردشگری 
گرجستان(  کشور  کیلومتر مربع )کمابیش اندازه  ۶۸هزار 
کشور  استان  هشتمین  نظر  این  از  که  دارد  مساحت 
گرم خلیج فارس و  است. جنوب این استان را آب های 
در  کیلومتر  تقریبی ۹00  طول  به  نواری  در  عمان  دریای 
خلیج  های  آب  با  جواری  هم  دلیل  به  است.  برگرفته  

فارس، این استان مناطق دیدنی و زیبایی دارد.
استان  های  شهرستان  از  یکی   )Roodan( رودان 
دهبارز  آن  مرکز  که  باشد  می  ایران  جنوب  در  هرمزگان 
آن  علت  و  بود  رودکان  شهر  این  نام  قدیم  در  است. 
وجود رودخانه های فراوان می باشد. آب و هوای این 
منطقه گرم وخشک است و زمستانی معتدل و تابستانی 
گرم دارد.شهر رودان پس از بندرعباس و میناب سومین 
شهر پر جمعیت استان است. رودان شهری تاریخی با 
با  ادامه  آثار دیدنی و مناطق طبیعی زیبا می باشد. در 

جاذبه های دیدنی رودان بیشتر آشنا می شویم.

 قلعه کمیز
نشان  که  قلعه ای  رودان،  شرق  کیلومتری   12 فاصله  در 
هویت و پایمردی مردم این سامان است، نظر هر بیننده ای 
را به خود جلب می کند. در قدیم چون اغلب نقاط رودان 
گرفته بوده، مردم در این قلعه مستحکم سکونت  را آب فرا 
نبردهای  از  خبر  کمیز  قلعه  در  اقوام  مهم ترین  داشته اند. 
متعدد قوم دهبارز با دشمنان خارجی می دهد، با این حال 

گردشگری رودان می باشد. این قلعه مهم ترین منطقه 

 قلعه دختران
این قلعه در فاصله  5کیلومتری شمال دهبارز و منتهی الیه 
که در حال حاضر به ویرانه  گرم واقع است، این قلعه  کوی 
که  گردیده  بنا  بزرگی  سنگهای  وسیله  به  شده  مبدل  ای 
وجود سنگرهای سنگی متعددی در اطراف قلعه و غاری 
کنان قلعه به باال  در پایین آن نشان دقت و توجه خاص سا
بردن ضریب امنیتی پناهگاهشان می باشد.گفته می شود 
گذشته رودان  اقوام  بزرگان  از  این قلعه توسط دختر یکی 

اداره می شده است.

 سنگ نوشته های بادافشان
کیلومتری شمال  در منطقه ای به همین نام در فاصله 25 

و  میخی  خط  به  کلماتی  ستبر  های  سنگ  روی  رودان، 
دوران  به  آنها  قدمت  که  دارد  وجود  بدیع  هایی  نقاشی 

ایالمی و آشوری می رسد.
 

 قبرستان گبرها
گورهایی به چشم می خورد  در سراسر رودان آثار زیادی از 
به  را  ای  بیننده  هر  میخی  به  شبیه  وخطی  کلمات  با  که 
گفته  به  نماید،  می  راهنمایی  رودان  گذشته  تاریخ  عمق 
کنان اولیه این خطه  پیشینیان این قبرستانها مربوط به سا

بوده وهزاران سال نیز قدمت دارند. در روستاهای سرجوئیه 
، زیارت سید سلطان محمد )ع( و بخشی از منطقه رودخانه 

این آثار به خوبی مشهود است.

 زیارتگاه سید سلطان محمد
براساس اسناد تاریخی نسب شریف امامزاده سیدسلطان 
بقعه  می رسد.  )ع(  جعفر  بن  موسی  امام  به  محمد، 
 ۴5 درفاصله  پیرچوگان  زیارت  روستای  در  امامزاده  این 
گردشگری مذهبی  کیلومتری رودان قرار دارد.که یک مکان 
این  وارد  گردشگر  میلیون  یک  از  بیش  ساالنه  باشدو  می 
و  تاسوعا  روز  خصوص  به  محرم  ماه  شوند.ودر  می  روستا 
گردشگر  عاشوراو اربعین حسینی و ایام عید نوروز بیشترین 
وارد این روستا می شوندو در سال 1391 یکی از 10 نقطه برتر 

کشور اعالم شد. گردشگری 

 زیارتگاه شاه قطب الدین حیدر
ترین  مهم  از  یکی  نیز  حیدر  الدین  قطب  شاه  زیارتگاه 
که یکی از قطب های مذهبی در  زیارتگاههای رودان است 

تعداد  و  باشد  می  سال  ایام 
زیادی از عاشقان اهل بیت را 
در طول هفته به سوی خود 
کز  مرا از  یکی  و  کشاند  می 
رودان  شهرستان  گردشگری 
مذهبی  مکان  باشد.این  می 
مرکز  از  3کیلومتری  فاصله  در 
امامزاده  است  شده  واقع  شهر 
از  یکی  حیدر  الدین  قطب  شاه 
کاظم می باشد. نوادگان امام موسی 

 تم مارو )تپه خیرآباد(
وجود  مارو  تم  نام  به  کمیز،  قلعه  نزدیکی  در 
واشیای  مردگان  دفن  محل  گذشته  در  که  دارد 
از  ارزشمندی  آثار  مکان  این  در  بوده است.  قیمت  گران 
از  قبل  سال  هزار  سه  در  شده  جراحی  جمجمه ای  جمله 
گفته می شود درنام این تپه از  میالد به دست آمده است. 
را  آنجا  به  شدن  نزدیک  جرات  مردم  تا  شده  استفاده  مار 

نداشته باشند.
 

کوه زندان  
قدیم  در  گویا  که  است  العبوری  بسیارصعب  مکان 
مخصوص زندانیان سیاسی بوده  است. برای رسیدن به آن 
کوه رد شد. مسیر عبور از تونل  باید از راه های باریک بدنه 
کوه حفرشده  که به صورت هاللی در بدنه  باریک و تاریکی 
که با اندک غفلتی امکان سقوط به اعماق  گونه ای است  به 

دره وجود دارد. بعد از این تونل، شکاف غار قراردارد که پس 
کوه  از عبور از آنجا می توان وارد قلعه شد. 12 اتاق در بدنه 

زندان حفر شده  است.

گو آهن  
شهرستان  در  دور  بسیار  دوران  از  باستانی  اثاری  آهن  گو 
رودان )ِدهبارز( و در نخلستانهای مرکزی شهر رودان و در 
گو آهن، سنگهایی با ترکیب آلیاژهای  مکانی با همین نام 
کاری در دوران  که مبین صنعت فلز  گردیده  کشف  مختلف 
این  در  که  است  براین  عمومی  عقیده  می باشد.  گذشته 
وابزار  وسایل  ساخت  جهت  کاری  فلز  بزرگ  کارگاه  مکان 

جنگی دایر بوده است.

 پل رودخانه آبنما
آبنما  رودخانه  پل  رودان  دیدنی  های  مکان  از  دیگر  یکی 
که قدمتی نداشته و اخیرا ساخته شده است. از زیر  است 
که بسیار زیبا و آرامش  این پل رودخانه زاللی جریان دارد 
بخش است. پل رودخانه آبنما در ۷ کیلومتری شمال شرق 

گرفته است. شهرستان رودان قرار 

 چهار دهنه ای رودان
با چهار  پلی  کیلومتری شهرستان رودان  در فاصله ای 15 
دهنه واقع شده است و صد متر باالتر روستایی با همین نام 
وجود دارد. رودخانه ای با بارانهای فصلی از زیر این پل می 
که هم مردم روستا و هم مسافران و مردم شهرستان  گذرد 
از آن استفاده می  و  آیند  این منطقه می  به  تفریح  جهت 
کوههای اطراف و رودخانه جاری و باغ های مجاور  کنند. 

آن چشم انداز بسیار زیبایی به این منطقه داده است.
کرون آبشار 

کرون در نزدیکی شهرستان رودان در استان هرمزگان  آبشار 
واقع است. رودان در قدیم به نام »رودکان« معروف بوده و 
وجه تسمیه آن، وجود رودخانه های متعدد و پرآب است. 
زمستانی  و  است  وخشک  گرم  منطقه  این  هوای  و  آب 
گرم دارد. این منطقه یکی از مهمترین  معتدل و تابستانی 

گردشگری شهرستان رودان به شمار می آید. کن  اما

 روستای برنطین
از توابع شهرستان رودان است  موقعیت روستای برنطین 
جنوبی  قسمت  در  جمعیت  نفر  هزار  هشت  حدود  با  که 
شهرستان  مرکز  از  روستا  این  دارد.  قرار  رودان  شهرستان 
کیلومتر فاصله دارد. این روستای سرسبز  حدود سی و پنج 
ک  خا است  کشاورزی  و  باغداری  ان  مردم  کثر  ا شغل  که 
هوا  و  آب  شرایط  بخاطر  روستا  این  در  دارد.  حاصلخیزی 
مرکباتی مانند لیمو ترش پرتقال لیموشیرین نارنگی نارنج 

کاشت میشود. وگریپ فروت 

 باغ های انبه و لیمو ترش
باغهای انبه و لیمو ترش رودان زبانزد عام خاص و محصول 
انبه و لیمو سوغات این شهرستان برای مهمانان است. این 
باغ ها و محصول آنها بسیار معروف هستند بنابراین بازدید 

از آنها را در سفرتان به رودان فراموش نکنید.

 منطقه بکر و گردشگری بادافشان
کیلومتری شمال مرکز شهرستان  روستای بادافشان در 15 
از  یکی  آن  بودن  کوهستانی  علت  به  و  شده  واقع  رودان 
خوش آب و هواترین مناطق شرق و غرب استان هرمزگان 
روستا  این  زیبای  های  دیدنی  از  یکی  می رود.  شمار  به 
که یکی از زیباترین آبشارهای  آبشار سیکم بادافشان است 

هرمزگان است.

 فربوری
از  که  از مکان های دیدنی رودان فربوری است  یکی دیگر 
بهترین گردشگاهها در رودان محسوب می شود. این مکان 
تشکیل  کوه  دل  در  زیبایی  بسیار  باغات  و  چشمه  از  زیبا 
گرفته  قرار  رودان  شرق  کیلومتری   21 در  که  است  شده 
زیبایی  بر  که  آبشارهای دینی است  فربوری شامل  است. 

ان افزوده اند.
 

 باغ ناز دشت
کرمان  کیلومتری رودان در نزدیکی استان  ناز دشت در ۶5 
که  واقع شده است. ناز دشت شامل باغ های زیبایی است 
این  بزرگی در  کاخ  اند.  آورده  را به وجود  منظره ای خاص 
که خاندان پهلوی آن را ساخته اند. این  منطقه وجود دارد 
باغ نیازمند توجه و رسیدگی مسئولین دارد. انواع درختان 
گریپ فروت در این باغ وجود  مرکبات مثل پرتقال، نارنگی و 

دارند.

جاهای دیدنی 
رودان
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         اختصاصی
نزدیک می شود  پایانی سال  به ماه های  دولت در حالی 
کسری بودجه دست و پنجه نرم می کند و طبق  که هنوز با 
تامین  برای  سال  پایان  تا  شده  انجام  برنامه ریزی های 
اعتبار سررسید اوراق بهادار حدود 70 هزار میلیارد تومان 
کند و این مسأله می تواند روی  باید منتشر  اوراق جدید 
بودجه سال آینده هم تاثیر بگذارد. در شرایط کنونی دولت 
به دلیل ادامه تحریم ها زیر فشار اقتصادی قرار دارد؛ زیرا از 
یک سو درآمد نفت کاهش یافته و از طرف دیگر هزینه های 
جاری دولت به واسطه تورم در حال افزایش یافتن است 
بازنشستگی و... به  و مسائلی مانند زیان صندوق های 
این مشکالت دامن می زند. در این نوشتار قصد داریم به 
کلی و  مقایسه بودجه سال 1401 و سال 1402 به صورت 
که آیا با وجود این حجم از  کنیم  جزئی بپردازیم و بررسی 
که برای سال بعد  مشکالت، دولت امکان تحقق درآمدی 

کرده است را دارد یا نه؟ خود پیش بینی 

کلی الیحه بودجه سال  1401 و 1402   مقایسه 
کل کشور  

بالغ  مصارف  و  منابع  حیث  از  کشور  کل   ۱۴۰۱ سال  بودجه 
بر سی و شش میلیون و سیصد و ده هزار و هفتصد و چهار 
میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون ریال بوده است 
که در سال بعد به رقم پنجاه و دو میلیون و ششصد و شانزده 

هزار و نهصد و شصت و پنج میلیارد ریال رسیده است.
گذاری  الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و وا
دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت 
مالی،  و  ای  سرمایه  های  دارایی  تملک  و  هزینه ها  حیث  از 
بالغ بر پانزده میلیون و پنجاه و دو هزار و سیصد و نود و شش 
میلیارد و یکصد و سیزده میلیون ریال بوده است و در سال 
بعد به رقم بالغ بر بیست و یک میلیون و ششصد و چهل هزار 
میلیارد ریال رسیده است.۱- منابع عمومی  بودجه ۱۴۰۱ بالغ 
بر سیزده میلیون و هفتصد و بیست هزار میلیارد ریال بوده 
که درسال بعد به نوزده میلیون و هشتصدو چهل هزار  است 
و  ها  وزارتخانه  اختصاصی  درآمد  است.۲-  رسیده  میلیارد 
مؤسسات دولتی در سال ۱۴۰۱ بالغ بر یک میلیون و سیصد و 
سی و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده 
یک  بر  بالغ  به   ۱۴۰۲ سال  در  که  است  بوده  ریال  میلیون 

میلیون و هشتصد هزار میلیارد ریال رسیده است. 
ب- بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی 
وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار 
در سال ۱۴۰۱ بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصدو چهارده 
هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون ریال بوده 
که به سی میلیون و نهصد و هفتاد و شش هزار و نهصد  است 
و شصت و پنج میلیارد ریال برای سال بعد و از حیث هزینه 
و  و دو میلیون و سیصد  بر بیست  بالغ  پرداختها  و سایر  ها 
چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون 
که به سی میلیون و نهصد و هفتاد و شش  ریال بوده است 
که  است  رسیده  ریال  میلیارد  پنج  و  شصت  و  نهصد  و  هزار 
قانون  اجرای  منابع  مبلغ  این  از  جدید  سال  در  است  قرار 
کردن یارانه ها شش میلیون و پانصد و نود و هشت  هدفمند 
هزار و چهارصد و بیست میلیارد ریال توسط شرکت های تابعه 
نزد  یارانه ها  هدفمندسازی  سازمان  حساب  به  نفت  وزارت 

گردد. کشور واریز  کل  خزانه داری 

 مقایسه جزئیات بودجه 1401 و 1402 
و تغییرات مهم آن

کارمندان  کار، حداقل حقوق  براساس تصمیم شورای عالی 
که حداقل  گونه ای  کارگران ۵۷.۴ درصد افزایش یافت، به  و 
دستمزد ماهانه به ۴ میلیون و ۱۷۹هزار و۷۵۰ تومان رسید. 
حقوق  ضریب   ۱۴۰۲ بودجه  در  که  است  حالی  در  این 
درصد   ۲۰ متوسط  میزان  به  بگیر  حقوق  مختلف  گروه های 
که  یابد  افزایش  گونه ای  به  کارگزینی  حکم  آخرین  براساس 
و  پیمانی  و  رسمی  کارکنان  برای  کارگزینی  حکم  مجموع 
کار معین  کارکنان قرارداد  مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای 
پیراپزشکان  و  پزشکان  خدمت  طرح  کارکنان  و  )مشخص( 
در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت 
کمتر نباشد و  کارکرد از ۷۰ میلیون ریال )هفت میلیون تومان( 
حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های 
بازنشستگی مذکور متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از 
کمتر نباشد.  ۶۳ میلیون ریال )۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان( 
کمتر  کارگری هم از این مقدار  بر همین اساس حداقل حقوق 

نیست.
سقف  حقوق  ۱۴۰۱معافیت  سال  بودجه  قانون  •طبق 
معافیت مالیاتی ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده بود 
خواهد  تومان  میلیون  به ۷  سال ۱۴۰۲  در  معافیت  این  که 
رسید. سقف معافیت مالیات بر درآمد ساالنه موضوع ماده 
مبلغ   ۱۴۰۱ سال  در  نیز  مستقیم  مالیات های  قانون   )8۴(
ششصد و هفتاد و دو میلیون )۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰( ریال تعیین شده 
که در سال ۱۴۰۲ این معافیت به مبلغ هشتصد و چهل  بود 

میلیون )8۴۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال رسیده است.
برای  کارگران، 8 میلیون و ۹۷۹ هزار تومان  •سبد معیشت 
خانوارهای ۳.۳ نفری تعیین شده است. بر اساس اعالم مرکز 
که این نرخ تا  آمار ایران، نرخ تورم سال قبل ۴۰.۲ درصد بود 
آذر ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤٥,٠ درصد رسید. برهمین 
اساس هزینه سبد معیشت کارگران برای سال بعد ۱8 میلیون 

و ۲۹۰ هزار تومان تخمین زده می شود.
با قیمت  •پیش بینی فروش روزانه ۱.۴ میلیون بشکه نفت 
سال  بودجه  پیش بینی  با  امسال  بودجه  الیحه  در  دالر   ۷۰
قبل، فقط در قیمت آن تفاوت دارد. طبق آخرین آمار منتشر 
یک  از  بیش  فروش  به  موفق  دولت  جاری  سال  در  شده 
توانسته است نرخ  و  میلیون بشکه نفت در روز شده است 
کند. باتوجه به اینکه  ۶۰ دالر برای هر بشکه نفت را محقق 

آمار دقیقی از میزان فروش نفت امسال در دسترس نیست؛ 
احتماال با تشدید تحریم ها، در سال آینده نیز دولت موفق به 
کامل این میزان نفت در روز نشود اما احتمال تحقق  فروش 

فروش با نرخ ۷۰ دالر در هر بشکه دور از ذهن نیست.
•دولت در بودجه سال آینده، نرخ تسعیر ارز را از ۲۳ هزار تومان 
کرده است. الزم به ذکر  سال جاری به ۲۶ هزار تومان لحاظ 
است افزایش نرخ تسعیر ارز بر درآمدزایی بانک ها اثر مستقیم 
که افزایش نرخ  کاهش می دهد چرا دارد و زیان انباشته آنها را 
دارایی های  تا  می دهد  را  امکان  این  ها  بانک  به  ارز  تسعیر 
کنند و سود محاسبه شده  باالتری محاسبه  نرخ  با  را  خود 
در صورت های مالی بانک ها افزایش یابد. البته چون عمال 
درآمد جدیدی برای بانک ها خلق نشده است؛ نمی توان آن 
گذشته از  کرد.  را به عنوان یک اتفاق مثبت بنیادی قلمداد 
که قیمت ارز در ابتدای سال ۱۴۰۱ در بازار ۲۵ الی ۲۶  آن وقتی 
هزار تومان بود؛ دولت مبنای محاسباتی را در الیحه بودجه 
کمتر از آن  که هر چه  گذاشت. طبیعی است  ۲۳ هزار تومان 
حال  کند.  می  پیدا  کاهش  دولت  درآمد  و  ارز  قیمت  باشد 
این نرخ به ۲۶ هزار تومان رسیده است و عمال باعث افزایش 

درآمد دولت می شود.
میلیارد  هزار   ۳۶۰ تأمین  بر  عالوه   ۱۴۰۲ بودجه  الیحه  •در 
تومان برای پرداخت یارانه نقدی، دولت در جهت حمایت 
از سفره مردم، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان هم برای یارانۀ نان در 

گرفته است نظر 
تومان  میلیارد  هزار   ۶۹ دولت   ،۱۴۰۲ سال  بودجه  •الیحه 
گرفته است، از سوی دیگر ۱۰ درصد منابع  یارانۀ دارو در نظر 
حوزه  به  ارزش افزوده  بر  مالیات  درصد  یک  و  هدفمندی 
که بر  کرده است. این درحالی است  سالمت اختصاص پیدا 
اساس مطالعات صورت بالغ  بر ۱۱۶ هزار میلیارد تومان مورد 
نیاز بخش سالمت است. الزم به ذکر است طرح دارو یار بر 
اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ طراحی شد و سازمان غذا و دارو 

متولی طراحی آن است.
•در سال های قبل مقرر بود ساالنه ۲۰ درصد از عواید حاصل 
گاز به صندوق توسعه ملی وارد و ساالنه ۲  از فروش نفت و 
به ۴۰  رقم  این  برای سال ۱۴۰۱  که  افزوده شود  آن  به  واحد 
درصد و برای سال آینده ۴۲ درصد از محل درآمدهای نفتی 

گرفته شده است. در نظر 

که میزان  ارقام الیحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می دهد  و  •اعداد 
برآورد  تومان  میلیارد  هزار   ۵۲۷ حدود  مالیاتی  درآمدهای 
 ۵۹ افزایش  آینده  سال  در  مالیاتی  درآمدهای  و  است  شده 
درصدی خواهد داشت؛ یعنی قرار است دولت منابع حاصل 
از مالیات را به بیش از 8۳8 هزار میلیارد تومان افزایش دهد و 

این راهکار دولت برای تامین منابع مالی خود است.

  قیمت بنزین در بودجه 1402 افزایش 
خواهد یافت؟

دولت  درآمد  بنزین،  قیمت  تغییر  برای  اصلی  نشانه های  از 
حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی است که پیگیری ها 
از الیحه تصویب شده دولت برای سال آینده نشان می دهد 
است.  نداشته  محسوسی  تغییر  آینده  سال  در  عدد  این 
گرفت، دولت قصدی برای افزایش  بنابراین می توان نتیجه 

قیمت بنزین در سال ۱۴۰۲ ندارد. 
الزم به ذکر است در جزئیات منابع بودجه دولت در الیحه 
هزار   ۴۰8 حدود  سرمایه ای  دارایی های  گذاری   وا نیز   ۱۴۰۱
که نسبت به ۳۹۵ هزار  بود  میلیارد تومان پیش بینی شده 
میلیارد  هزار   ۱۳ حدود  گذشته  سال  بودجه  تومان  میلیارد 
گذاری  که در بخش وا تومان افزایش دارد. این در حالی است 
به  مربوط  تومان  میلیارد  هزار   ۳8۱ سرمایه ای  دارایی های 

منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی است.

  چالش های دولت در تحقق بودجه 
چیست؟ 

تامین درآمد  روز شدیدتر می شود؛  تحریم ها هر  در شرایطی 
لذا طبیعتا  از محل فروش نفت هم سخت تر می شود  ارزی 
تنها راه تامین بودجه دولت استقراض از مردم به سه شکل 
مالیات  افزایش  و  اوراق  فروش  پولی(،  پایه  )افزایش  تورمی 
این  به  دولت  است  واضح  نیز  امسال  بودجه  در  که  است 
افزایش ۵۹ درصد مالیات خود  و  سمت پیش خواهد رفت 
قیمت گذاری  بودجه،  سیاسی  است.اقتصاد  مدعا  این  گواه 
دستوری، مالیات و بدهی، روابط خارجی نامناسب، نرخ ارز 
پایه پولی است و آب رفتن رفاه خانوار  که عامل اصلی رشد 
خواهد  بودجه ۱۴۰۲  تحقق  در  سیزدهم  دولت  چالش های 

بود.

جزییات مهم الیحه بودجه ۱۴۰۲

چالش های دولت در تحقق بودجه چیست؟
مریم دهقان

کردن جای خالی نفت با مالیات پر  


