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جدال بر سر حداقل دستمزد؛

مشکالت اقتصادی تقصیر کارگران نیست!
معیشت،  سبد  محاسبه  براساس  باید  کار  شورای عالی 
کند. هفته جاری »کمیته  حداقل مزد و مستمری را تعیین 
کرد؛  خواهد  کار  به  آغاز  کار«  شورای عالی  ذیل  دستمزد 
سرنوشت بیش از 6۵ درصد جمعیت کشور به تصمیمات 
واقع  در  دارد.  بستگی  کار  شورای عالی  و  کمیته  این 
مزد  افزایش  و  بازنشسته  و  شاغل  کارگران  مزد  حداقل 
کار  شورای عالی  در  تمام  یک سال  برای  سطوح،  سایر 

تعیین می شود.
کارگری  حوزه  فعاالن  نیوز،  صنعت  جهان  گزارش  به   
افزایش  سیاست های  با  تولید  وضعیت  بهبود  می گویند: 
کار  اینکه  وجود  با  هم  آن  ندارد؛  تناسبی  هیچ  دستمزد 
کارخانه به  با حقوق شش، هفت میلیون تومانی در  کردن 
کارگران  تدریج باعث سرخوردگی می شود و این سرخوردگی 
و  لی  دال کارهای  سمت  به  را  آنها  و  می راند  کارخانه ها  از  را 

خدماتی می برد.

خ سبد معیشت تعیین شود  دستمزد مطابق با نر
جلسات  شروع  به  اشاره  با  قزوین  کارگر  خانه  اجرایی  دبیر 
گفت: دخالت های بیرون از مجموعه  کار  مزدی شورای عالی 
نمی پذیریم.  را  کارگران  حقوق  مورد  در  کار  عالی  شورای 
کارمندان  از نمایندگان بیست درصد افزایش حقوق  برخی 
که  کارگران ربط می دهند در صورتی  در بودجه را به حقوق 

این دو هیچ ربطی به هم ندارند.
کارمندان تناسبی  البته افزایش بیست درصدی حقوق برای 
خ تورم ندارد و برای حفظ قدرت خرید، دستمزد  با افزایش نر

خ تورم افزایش یابد. باید مطابق با نر
کارگران مهم ترین  کرد: در مورد حقوق  کریمی بیان  عیدعلی 
خ باید در جلسه ای  که این نر خ سبد معیشت است  مولفه نر
کارفرمایی و دولت تعیین  کارگری،  گروه  سه جانبه با توافق 
تعیین  حداقلی  معیشت  سبد  خ  نر ساله  هر  البته  که  شود 

می شود.
کار  وزارت  گفت:  و  کرد  اشاره  فقر  خط  رسمی  خ  نر به  وی 
رقم خط فقر در شهرهای بزرگ را ۱۵ میلیون تومان تعیین 
خ سبد معیشت به ۱۸  کرده و طبق محاسبات غیررسمی نر
که حداقل دستمزد امسال  میلیون تومان رسیده، در حالی 
۶ میلیون تومان است. همین االن تناسبی بین دستمزد و 
خ سبد معیشت وجود ندارد. برای ما عجیب  خط فقر و نر
بیست  افزایش  از  عده ای  شرایطی  چنین  در  که  است 

کارگران صحبت می کنند. درصدی حقوق 
سیاست های  با  تولید  وضعیت  بهبود  کرد:  کید  تا کریمی 
حقوق  با  کردن  کار  ندارد.  تناسبی  هیچ  دستمزد  افزایش 
باعث  تدریج  به  کارخانه  در  تومانی  میلیون  هفت  شش، 
کارخانه ها  کارگران را از  سرخوردگی می شود و این سرخوردگی 
لی و خدماتی می برد.  کارهای دال می راند و آنها را به سمت 

کارهای خدماتی هم خوب نیست. هرچند اوضاع در 

 ناتوانی و بی برنامگی مدیران و مسووالن
تهران  استان  اجتماعی  تامین  بازنشستگان  کانون  دبیر 
تصمیم سازان  و  وزرا  دولت،  گر  ا گفت:  خصوص  این  در  نیز 
خ  نر همین  روی  و  بیاورند  درصد  ده  روی  را  تورم  بتوانند 
نگه دارند، افزایش حقوق را هم ۱۰ درصد بدهند، آن زمان 
کنترل  هیچ کس اعتراضی ندارد، اما چون نمی توانند تورم را 

کنند، باید براساس تورم مزد را افزایش دهند.
توقع  که  سوال  این  به  پاسخ  در  عیوضی  کبر  علی ا
در  افزود:  چیست،  امسال  مزدی  کرات  مذا از  بازنشستگان 
گروه های تحت شمول-  مورد دستمزد، تمام بیمه شدگان و 
کامال تابع  کارگران، بازنشستگان و تشکل های صنفی آنها- 
قانون در مورد  که  آنچه هستیم  تابع هر  ما  قانون هستند؛ 
اما  بیشتر چیزی نمی خواهیم  این  از  کرده،  مزد پیش بینی 
خط قرمز ما هم همان قانون است. نباید کسی فراتر از قانون 

کند. یا پایین تر از پیش بینی قانون در مورد مزد اظهارنظر 
گر مشکالتی در اقتصاد مملکت وجود دارد  وی ادامه داد: ا
کارگران نیست.  تقصیر  این مشکالت  که حتما وجود دارد، 

این  ندارند.  مشکالت  این  تشدید  و  بروز  در  نقشی  کارگران 
مشکالت برآمده از ناتوانی و بی برنامگی مدیران و مسووالن 

است.
خوبی  به  خودشان  مسوولیت  حیطه  در  همیشه  کارگران 
همه  که  هستند  گروهی  تنها  و  کرده اند  وظیفه  انجام 
هم  قانع  حال  عین  در  و  است  سودآور  آنها  فعالیت های 
همان  بگوید،  قانون  هرچه  قانونند،  تابع  کامال  هستند؛ 
باید  که مزد  کرده  قانون ما دقیقا مشخص  اجرا شود.  باید 
مرکزی  )بانک  معتبر  و  رسمی  کز  مرا اعالمی  تورم  براساس 
زندگی  هزینه های  میزان  براساس  همچنین  و  آمار(  مرکز  و 

تعیین شود.

کند می شود کشور  خ اقتصاد   چر
کرات مزدی، برخی مدیران دولتی از پدیده  قبل از آغاز مذا
سابق  رییس  حتی  کردند؛  انتقاد  دستمزد«  بودن  »تورم زا 
کرد مزد سال جاری بیش از حد زیاد شده  بانک مرکزی ادعا 

و برای ۱۴۰۲ از این خبرها نیست. 
اینکه  کرد:  اظهار  موضوعات  این  به  کنش  وا در  عیوضی 
تجربه  است.  اشتباه  کامال  تورم زاست،  مزد  می گویند 
کثریت  گر قدرت خرید ا که ا کشورهای پیشرفته نشان داده 
جامعه یعنی مزد و حقوق  بگیران را باال ببرند، می توانند به 

خرید  قدرت  گر  ا برسند.  ملی  تولید  زمینه  در  خود  اهداف 
خ  چر نکند،  پیدا  افزایش  تورم  همپای  جامعه  کثریت  ا
تماما  ما  کشور  تولیدات  زیرا  می شود،  کند  کشور  اقتصاد 
تولیدات  این  مصرف کننده  و  دارند  داخلی  مصرف کننده 

خارجی ها نیستند.
تهران  استان  اجتماعی  تامین  بازنشستگان  کانون  دبیر 
می گفتیم  بود،  خارجی  آنها  مصرف کننده  گر  ا کرد:  بیان 
اما  نداریم.  داخلی  مصرف  به  نیاز  و  هست  صادرات  خب 
کارگران شاغل و بازنشسته  گر قدرت خرید  در این شرایط، ا
باال نرود، مشکالت اقتصادی ما تداوم خواهد داشت؛ این 
که از میانه دهه نود شمسی تشدید شده، محصول  رکودی 

مزد  نگویند  بنابراین  است.  کارگران  خرید  ناتوانی  همین 
تورم زاست بلکه بگویند افزایش مزد، رونق به وجود می آورد.

کنند  نمایندگان، دولت را به اجرای قانون ملزم 
مجلس  نمایندگان  از  که  انتظاری  ما  افزود:  ادامه  در  وی 
کنند،  ملزم  قانون  اجرای  به  را  دولت  که  است  این  داریم 
کارگران ضربه نزنند. من به عنوان نماینده بازنشستگان  به 
اینها  است.  تهران  نماینده   ۳۲ با  صحبتم  روی  تهرانی، 
فقط  تعدادی  نیستند؛  بازنشستگان  و  کارگران  نماینده 

هستند.  خود  جناحی  و  حزبی  منافع  پیگیری  دنبال  به 
و  کند  بررسی  را  مشکالت  عمق  باید  که  مجلس  نماینده 
و  کارگران  مشکالت  مردم،  مشکالت  ببیند  تا  باشد  پیگیر 
خ دستمزد می گذارد!  بیمه شدگان چیست، چوب الی چر
حقوق  تومان  هزار   ۵۰۰ و  میلیون   ۵ که  بازنشسته ای  آن 
کند؛ همین یک  می گیرد، چطور باید در شهر تهران زندگی 
حرف های  تمام  بدهند  پاسخ  مجلس  نمایندگان  را  سوال 

دیگرشان را قبول می کنیم!
تهران  استان  اجتماعی  تامین  بازنشستگان  کانون  دبیر 
چه  با  شهرش  مردم  نمی داند  که  مجلسی  نماینده  افزود: 
که اظهارنظر  معضالتی روزگار می گذرانند، جای تاسف دارد 
افزایش مزد باید ۲۰ درصد باشد. این نماینده یک  می کند 
با  که  بازنشسته ای  و  کارگر  این  را بگذارد جای  ماه خودش 
و  میلیون   ۵ بازنشسته  می گذراند.  را  خود  امورات  حداقل 
و یک عروس  ندارد، دو داماد  ۵۰۰ می گیرد، شغل دوم هم 
دارد، اینها با نوه ها می خواهند یک شب جمعه بیایند خانه 

پدربزرگ، چه باید بکند؟
که نماینده مجلس  گفته عیوضی، جای شرمساری است  به 
کند. از سوی دیگر،  اینها را نداند و برای دستمزد اظهارنظر 
گفتم مصرف کننده همه تولیدات ما، داخلی  که  همان طور 
باشند،  دستمزد  افزایش  حامی  اینکه  جای  به  هستند. 
افزایش  تومان  میلیون   ۵ این  گر  ا می کنند.  سنگ اندازی 
کی هم مشتری نخواهد  نیابد، دیگر حتی محصوالت خورا

خ اقتصاد نخواهد چرخید! داشت و چر

نماینده مجلسی که نمی داند مردم شهرش با 
چه معضالتی روزگار می گذرانند، جای تاسف 

دارد که اظهارنظر می کند افزایش مزد باید ۲۰ 
درصد باشد. این نماینده یک ماه خودش را 
بگذارد جای این کارگر و بازنشسته ای که با 

حداقل امورات خود را می گذراند. بازنشسته 
۵ میلیون و ۵۰۰ می گیرد، شغل دوم هم ندارد، 

وس دارد، اینها با نوه ها  دو داماد و یک عر
می خواهند یک شب جمعه بیایند خانه 

پدربزرگ، چه باید بکند؟
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خبـــــر.........................................................................................

پانزدهمین جشنواره استانی هنرهای تجسمی فجر در هرمزگان 
برگزار می شود

برگزاری  از  هرمزگان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
بخش  در  فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره  پانزدهمین 
»تجسم هنر« همراه با نمایشگاه استانی با 4۵ اثر از 16 

هنرمند استانی در بندرعباس خبر داد.
  به گزارش  امید ساحل، اسماعیل جهانگیری، مدیرکل این 
تجسمی  هنرهای  جشنواره  پانزدهمین  کرد:  اظهار  نهاد، 
فجر استانی ۱۴۰۱، سه شنبه ۱۸ بهمن لغایت ۲۰ بهمن ماه 
گرافیست استان هرمزگان  با نمایش آثار منتخب هنرمندان 

کرد. به  طور رسمی فعالیت خود را آغاز خواهد 
)فجر  هنر  تجسم  بخش  افتتاحیه  آیین  کرد:  تصریح  وی 
مسئوالن  حضور  با  بهمن   ۱۸ خ  مور  ۱۸ ساعت  استانی( 
در  شرکت کننده  هنرمندان  و  استان  هنری  و  فرهنگی 
فرهنگسرای طوبی واقع در خیابان آیت اهلل غفاری شمالی 

شهر بندرعباس برگزار خواهد شد.
با  نمایشگاه  این  افزود:  جهانگیری 
به  انجمن هنرهای تجسمی  همکاری 
گرافیست با موضوع  ارائه آثار هنرمندان 

آزاد خواهد پرداخت.
نمایشگاه  در  حاضر  هنرمند  بانوان   
فاطمه  زاده،  پالسی  مطهره  شامل 
حسینی،  سادات  سعیده  حسینی، 
آقایان  و  ارژنگ  حدیث  رنجبر،  مرضیه 
پیشدار،  علی  پندار،  مهران  شامل 
ایمانی، رضا  مصطفی شجاعی، مجید 
مهرشاد  احترامی،  محمدامین  تنیده،  محمود  ذکی پور، 
حاجبی، رضا ساالری، محمدعلی غالمی و یونس نورالدینی 

هستند.
کرد: مهران پندار، علی پیشدار و فاطمه  وی در پایان بیان 
برگزیده  آثار  حائز  نیز  کشوری  فجر  نمایشگاه  در  حسینی، 
شده و در نمایشگاه پوستر پانزدهمین جشنواره هنرهای 
تجسمی فجر در تهران پذیرفته شده اند. مابقی هنرمندان 
در  و  بوده  گرافیست  هنری  عرصه  فعاالن  از  شرکت کننده 
کشور و استان نیز فعالیت نموده و  کارگاه های هنری سطح 

کرده اند. آثار تولیدی خود را ارائه 
برگزارکننده  تهران  با  هم زمان  استان   ۱۱ می شود؛  یادآور 
استان ها  و سایر  جشنواره هنرهای تجسمی فجر هستند 

نیز چند روز قبل یا بعد از تهران فعالیتشان را آغاز می کنند.

یادداشت...................................................................................

قبر میراث فرهنگ و تاریخ هرمزگان
         ایرج توکلی

نمودن  هرس  شامل:  اقداماتی  عملیات،  این  »در 
کندن نیزارها و همچنین  شاخه های درختان، بوته کنی، 
گپ  حمام  معماری  و  سازه ها  روی  از  آواربرداری 

انجام شده است.«
 چند سطر فوق، بخشی از صحبت های مدیر سابق اداره 
که  گردشگری و صنایع دستی است  کل میراث فرهنگی، 
در تاریخ ۱9 مرداد ۱۴۰۱، توسط روابط عمومی اداره مذکور، 
به عنوان خبری از عملکرد ایشان منتشرکرده است. آقای 
که یک زمین چه زمان باید رها شود  مدیر خبر نداشتند 

تا نیزاری در آن پدید  آید یا چند ماه از بی توجهی به آن باید 
سال  که  محلی  شود؟  سبز  آن  در  بوته ای  که  گذشته باشد 
گذشت  ۱3۸۱ در لیست آثار ملی ثبت شده است، چرا پس از 
۲۰ سال، آواری از روی سازه های آن برداشته شود؟ این آوار 
جز آثاری از تخریب یا نشانه ای از بی توجهی این اداره کل و 

آقای مدیر به آن، چه چیز است؟
هیچ.

گپ 7 مهر ۱3۸۱ به شماره 6۴96 در لیست آثار ملی  حمام 
بود  آن  به  برای سامان بخشی  امیدی  اتفاق  این  ثبت شد. 
بقای  برای  کورسویی  به  تنها  سال،   ۲۰ گذشت  از  پس  که 
نگهداری  و  حفظ  مرمت،  آرزوی  شده است.  تبدیل  آن 
انتظار  در  آن  قبر  سنگ  که  است  گورستانی  همچون  آن، 
قرایی  مقاله ی محمد  در  این حمام  ثبت سال مرگست... 
قاجار  دوره ی  در  حمام  بزرگ ترین  و  قدیمی ترین  عنوان  با 
که تا دهه ی پنجاه شمسی هم مورد استفاده  یاد شده است 
که حاال برای  قرار می گرفت. در این سال ها چه بر سر آن آمد 

باید  هرمزگان،  استان  تاریخ  و  فرهنگ  از  ته مانده ای  بقای 
آقایان  کنیم؟  مبارزه   دندان  و  چنگ  با  و  شکل  چنین  به 
و  پذیرفت  صورت  که  میدانی  بازدید  طبق  شلواری!  کت 
میراث  از  می شود،  منتشر  بزودی  آن  تصویری  مستندات 
مخروبه ای   همچون  استان،  و  شهر  این  فرهنگ  و  تاریخ 
که هیچ حافظ و نگهداری ندارد، استفاده می شود.  بی کس 
که بر ریشه ی حافظه ی این استان زده اید، هر چند  تیشه ای 
کاری باشد اما تیزتر از تالش ما برای دیده شدن عملکرد شما 

نیست.
شد.  معرفی  اداره  این  جدید  مدیر کل   ،۱۴۰۱ آذرماه  در 
گرمی به ایشان داشته باشیم و البته  که سالم  مقتضی  است 
که در حفظ و نگهداری از میراث  یادآور این نکته نیز باشیم 
تاریخ و فرهنگ مملکت، جوجه ها را آخر پاییز نمی شمرند، 
هر لحظه و پس از هر عملی محاسبه می شود. این اداره کل 
با هر تصمیم غلط یا نقص در عملکرد خود، هویت، تاریخ و 
باقی مانده ی فرهنگ گذشته ی این استان را تهدید می کند. 
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کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان در یک  مدیر 
کیلومتر  نشست خبری به مناسبت دهه فجر از افتتاح 93 
پروژه  و ده ها  تومان  میلیارد  ارزش 225  به  روستایی  راه 

آماده بهره برداری خبر داد.
نشست  حاشیه  در  شرفی  عباس  ساحل،  صبح  گزارش  به   
هرمزگان  شهرسازی  و  راه  هماهنگی  شورای  اعضای  خبری 
کرد  رونمایی  فجر  دهه  مناسبت  به  اداره  این  های  پروژه  از 
گفت:» با توجه به خسارت بارش های اخیر به راه ها اعم  و 
کل عالوه بر ترمیم و  از فرعی و روستایی، راهداران این اداره 
بازگشایی راه ها در مورد ساخت و آسفالت جاده ها هم بی 
 93 از  بیش  فجر  دهه  در  انشااهلل  و  هستند  مشغول  وقفه 

کیلومتر راه روستایی به بهره برداری خواهد رسید«.
شرفی افزود: »یک هزارو 712 روستای دارای سکنه در استان 
برخوردارند.  آسفالته  راه  از  تعداد  190روستا  این  از  که  داریم 
آسفالته  راه  فاقد  خانوار   20 باالی  روستای   220 همچنین 

هستند«.
وی با اشاره به اینکه هدف ما امسال این است که 150 کیلومتر 
استان،  سطح  در  خانوار   20 باالی  های  روستا  های  راه  از 
درصد   84 نخست  ماهه   8 »در  کرد:  تصریح  شوند  آسفالته 

انجام شده و مابقی تا پایان سال به اتمام می رسند«.
افزود:  هرمزگان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  مدیر 
»برای دهه مبارک فجر راههای آسفالته روستایی حسن آباد 
کوشه  کیلومتر،   3 طول  به  بندرلنگه  شهرستان  سیاتک  و 

و  دشت  ناز  کیلومتر،   2 طول  به  قشم  شهرستان  جیجیان 
کیلومتر، انجیره  خمینی آباد شهرستان رودان به طول 7/4 

کیلومتر و ...افتتاح می شوند«. کوران بندرلنگه به طول 20 
شرفی ابراز داشت :»6 هزار و 986میلیارد تومان برای اتمام راه 

های آسفالت در سطح استان مورد نیاز است«.
کید بر  کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان با تا مدیر 
گفت: »پل چارک دارای 9دهانه 20 متری  اهمیت پل چارک، 
به طول180 متر در محور اتصال محور اصلی به شهر چارک و 
مسیر زمینی به جزیره کیش با هزینه 30 میلیارد تومان به بهره 

برداری رسید«.

هرمزگان  استان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
با  این پل  کرد:»  درمورد جزییات پروژه ی پل چارک تشریح 
مشخصات 9دهانه ی 20متری به طول 180متر و با اعتباری 
و  راهداری  سازمان  حمایت های  با  تومان  بر 30میلیارد  بالغ 

استاندار هرمزگان آماده بهره برداری است«.
کنون 30میلیارد تومان اعتبار برای این  عباس شرفی افزود: »تا
که 5میلیارد تومان آن  پل ابالغ شده و تخصیص یافته است 
از محل سفر ریاست جمهوری و 25میلیارد تومان آن از محل 
که 10 میلیارد تومان آن  اعتبارات سازمان راهداری می باشد 
در سال 1401 ابالغ شده و در تسریع فرآیند تکمیل پل نقش 

بسزایی داشته است«.
 

اتصال روستاهای هرمزگان به روستاهای سیستان
مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای هرمزگان در خصوص 
و  سیستان  استان  به  هرمزگان  کوه  پشت  روستای  اتصال 
رسیدگی  و  محرومیت زدایی  راستای  در  گفت:  بلوچستان 
کمتر توسعه یافته شهرستان  به اقشار آسیب پذیر در منطقه 
بین  جاری  سال  ابتدای  در  سه جانبه ای  تفاهم  گرد،  بشا
سازمان  و  کشور  جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری  سازمان 
کشور و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی  برنامه وبودجه 

ایران منعقد شد.
قطعه  گردید  مقرر  تفاهم نامه،  این  قالب  در  افزود:  شرفی 
تا  آخران  مدو،  درنگ  ملکن،  پاهتک،  دوراهی  محور  چهارم 
پشتکوه  راه  به  موسوم  هرمزگان،  استحفاظی  حوزه  انتهای 
روستای  تا  آخران هرمزگان  روستای  گرد، حدفاصل  بشا گافر 
کددل سیستان و بلوچستان به طول 35 کیلومتر و با استفاده 
و عملیاتی می روی دریایی  تجهیزاتی  و  توان ماشین آالتی  از 
پیگیری های  با  که  شود  انجام  اسالمی  جمهوری  ارتش 
اردیبهشت ماه  از  موردتفاهم  اجرایی  عملیات  به عمل آمده 

سال جاری شروع شد.
ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  مدیر  شرفی  عباس 
کیلومتر از مسیر با  کنون 14  استان هرمزگان اظهار داشت: »تا
ک برداری شده و مابقی  مشخصات راه فرعی بازگشایی و خا
عملیات هم در حال انجام می باشد و جهت تسریع در بهره 

گیری شده است«. برداری مسیر نیز تصمیم 

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

بهره برداری از 93 کیلومتر راه روستایی در هرمزگان

ح آماده  کمالی  از سه هزار و ۷00 میلیارد تومان طر عباس 
شده در حوزه وزارت راه و شهرسازی به مناسبت دهه فجر 
پایان  تا  داریم  بنا  هرمزگان  استان  در  گفت:»  و  داد  خبر 
به  را  شهرسازی   و  راه  اداره  دیگر  ح  طر هشت  سالجاری، 
گذاری زمین در  شهرک  پایان برسانیم و برای رفع مشکل وا

علوی  یک تونل در غرب بندرعباس احداث می شود«.
کل راه و شهرسازی هرمزگان در  گزارش صبح ساحل، مدیر  به 
که به مناسبت آغاز دهه فجر در استان  یک نشست خبری 
این  افتتاح  و  برداری  بهره  حال  در  های  برنامه  از  شد  برگزار 
به تشریح  ادامه  و در  کرد  رونمایی  این دهه،  برای  سازمان 
گفت: 6  پروژه و عملکرد یک ساله سازمان خود پرداخت و 
پروژه در حوزه راه سازی به رقم 232 میلیارد تومان و 2 پروژه 
و  است  تومان  میلیارد   11 رقم  به  ساختمان  حوزه  در  دیگر 
افزون بر یک هزار و  با هزینه ای  تعداد 900 واحد مسکن مهر 

200 میلیارد ریال در این دهه به بهره برداری می رسد.
کمالی به پروژه های در حال احداث اشاره و اظهار داشت: 
این پروژه ها در قالب 249 طرح شامل؛ 10 پروژه بزرگراهی به 
کیلومتر، 2  کیلومتر، 9 پروژه راه اصلی به طول 74  طول 108 
کیلومتر و 2 تقاطع غیر همسطح  پروژه راه فرعی به طول 55 
در محور پرترافیک شهید نامجو و شهید رجایی با اعتباری 
که دارای پیشرفت فیزیکی  بالغ بر 2000 میلیارد تومان است 
مناسبی بوده و با تکمیل آنها شاخص راههای استان بهبود 

و ارتقا خواهدیافت.
عباس کمالی در تشریح مشخصات پروژه های ساختمانی نیز 
گفت: عملیات اجرایی 24 پروژه ساختمان دولتی و عمومی 

به مساحت 48 هزارو 634 مترمربع شامل 11 سالن ورزشی، 
کتابخانه عمومی،  5 مجتمع اداری، 4 مجتمع فرهنگی، 2 
یک مجموعه درمانی و یک مجتمع مسکونی با اعتباری در 
حدود 100 میلیارد تومان در مرحله تکمیل و پیشرفت فیزیکی 
که در ماه های آینده آماده بهره برداری خواهد  مناسب است 

شد.
فرسوده  بافت  مشکل  حل  اهمیت  بر  کید  تا با  کمالی 
کارهایی در  گفت: در  راستای باز آفرینی شهری،  بندرعباس، 
بافت فرسوده بندرعباس درحال اجرا است و تا پایان سال، 
بالغ بر 10 هزار سند باید در بافت های فرسوده تقدیم مردم 

بندرعباس شود.
کرد: 23 پروژه به  کل راه و شهرسازی هرمزگان تشریح  مدیر 
کیلومتر  مقدار 293  این  از  که  کیلومتر  مجموع  958  طول 
برنامه  جز  مابقی  و  احداث  حال  در  کیلومتر   249 و  تکمیل 

کل خواهد بود. های آتی این اداره 

  الحاق زمین در بندرعباس برای رفع مشکل 
شهرک علوی

و  علوی  شهرک  مشکالت  حوزه  سواالت  به  پاسخ  در  کمالی 
اظهار  بندرعباس  شهر  در  مسکن  ملی  نهضت  طرح  اجرای 
داشت: یک طرح احداث تونل در غرب بندرعباس وجود دارد 
کیلومتر به 22  که مسافت بین بندرعباس و شهر علوی را از 40 

کاهش خواهد داد. کیلومتر 
وی افزود: به دلیل نبود زمین در پی الحاق نشدن زمین به 
گذشته، اجرای این طرح  محدوده شهری در طول سال های 

در شهرک علوی بندرعباس پیگیری می شد.

 150 الحاق  و  هکتاری   350 زمین  الحاق  کرد:  اضافه  کمالی 
و  کردیم  پیگیری  را  )ع(  حسین  امام  بلوار  شمال  در  هکتار 
فرآیند الحاق یک هزار هکتار در شمال شهرک توحید به شهر 

بندرعباس درحال انجام است.
کارهای  کرد:  و شهرسازی هرمزگان خاطرنشان  راه  مدیرکل 
افزوده شدن زمین در منطقه پنجه علی به شهر بندرعباس 
برنامه ریزی هم  این موضوع حتی در شورای  و  پیگیری  نیز 
که امیدواریم هفته آینده نشست نهایی آن برگزار  مطرح شده 

شود.
در  بزرگی  کارهای  گفت:  هرمزگان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
کمیسیون ها و رفع موانع  که در مراحل  این زمینه انجام شده 

کمیسیون ماده  فنی قرار دارد و بعد از برگزاری نشست های 
کمیسیون های فنی،  الحاق های باالی 100 هکتار باید  پنج و 
به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال شود تا تصمیم 

نهایی در آنجا اتخاذ شود.
کمالی افزود: انجام این فرآیندها زمان بر بوده و امیدواریم تا 
اواسط سال آینده عمده زمین های مدنظر به شهر بندرعباس 

و سایر شهرهای هرمزگان الحاق شود.
زمین های  گذاری  وا آمادگی  علوی  شهر  در  داد:  ادامه  وی 
شمال  در  هم  تونلی  و  دارد  وجود  متقاضیان  برای  ویالیی 
که مسیر  پاالیشگاه ستاره خلیج فارس درحال احداث بوده 

کرد. کوتاه تر خواهد  دسترسی آن به بندرعباس را 

سامیه طهورنیان 

کل راه و شهرسازی هرمزگان خبر داد: مدیر 

احداث تونل و الحاق زمین برای رفع مشکل نهضت مسکن ملی در بندرعباس

سامیه طهورنیان 
دههاپروژهتاپایانسالبهبهرهبرداریمیرسد
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رئیس مرکز جهاد کشاورزی سیاهو پیش بینی کرد، امسال 
که در  بیش از ٦٠ هزار تن محصول نارنگی برداشت شود 

مقایسه با پارسال تفاوتی ندارد.
گفت: برداشت محصول نارنگی  محمود شیخ زاده 

در سیاهو تا پایان اسفند ادامه دارد.
استان های  به  شده  برداشت  محصول  افزود:  وی 
تهران، اصفهان و خراسان رضوی فرستاده می شود. 
سیاهوی  دهستان  در  کشور  نارنگی  مرغوب ترین 

شهرستان بندرعباس تولید می شود. 
و  کوهستانی،  هوای  و  آب  بعلت  سیاهو  نارنگی 
ک مناسب منطقه، به خوش طعمی  وجود آب و خا

شهرت دارد و از مرغوبیت باالیی برخوردار است.
اضافه  سیاهو  کشاورزی  جهاد  مرکز   رئیس 
در  سیاهو  نارنگی  باغ های  نوسازی  و  اصالح   کرد: 
اتمام  بهمن  پایان  تا  گ  هما و  ج  فورخور آبادی  دو 

است.

 نارنگِی »سیاهو«
»منطقه سیاهو« با وجود آب و هوای مطلوب، دارا بودن مناظر 
کوهستانی و طبیعی مانند غار نمک، رودخانه جاماش، باغ 
گردشگران  های نارنگی و غیره، منطقه ای بکر و مورد عالقه 

تل  سیخوران،  درگز،  سیاهو،  است. 
از جمله  کین و سغ  سورو، خرسین، زا
که  بوده  سیاهو  منطقه  روستاهای 
کشت  آن  در  مرغوبی  نارنگی های 
دلیل  به  سیاهو  نارنگی  می شود. 

کشت آن و شرایط  کود شیمیایی در مراحل  استفاده نشدن از 
برداشت  و هوایی منطقه طرفداران بسیاری دارد. فصل  آب 
نارنگی سیاهو از اواخر پاییز شروع می شود و تا پایان اسفند ماه 
کشور در زمینه تولید  ادامه دارد. هرمزگان سومین استان برتر 

محصول نارنگی است.

رئيس مرکز جهاد کشاورزی سياهو:

پیش بینی برداشت بیش از ۶۰ هزار تن 
نارنگی در سیاهو

کل راه و شهرسازی استان هرمزگان در نظر دارد پروژهآماده سازی اراضی 35 هکتاری بندرعباس )بخشی از    اداره 
ح نهضت ملی  جدول ذیل و بر اساس مشخصات فنی  اراضی 45 هکتاری شهرک پیامبر اعظم )ص((در قالب طر

گذار نماید : منضم به اسناد ارزیابی و مناقصه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستادایران( وا

) موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی نظام مستند سازی(

اصالحیه مناقصه عمومی بصورت فشرده همراه با ارزیابی کیفی ) 14۰ -14۰1(

 اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی هرمزگان

برآورد اولیه بر اساس شهرستاننام پروژه
فهرست بها راه و باند  

سال 1401

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه

مدت اجرای 
پروژه

آماده سازی اراضی 35 
هکتاری بندرعباس )بخشی 
از اراضی 45 هکتاری شهرک 

پیامبر اعظم )ص(

تمام موارد مجاز بر 91/470/856/768بندرعباس
اساس آیین نامه 

تضمین

6ماه

1-نوع فراخوان: مناقصه عمومی بصورت فشرده همراه با ارزیابی کیفی
کل راه و شهرسازی استان هرمزگان گزار : اداره  2-نام ونشانی دستگاه مناقصه 

3-موضوع مناقصه : اجرای عملیات پروژه آماده سازی اراضی 35 هکتاری بندرعباس )بخشی از اراضی 45 
هکتاری شهرک پیامبر اعظم )ص(( و سایر آیتمهای موردنیاز بر اساس نقشه ها و  مشخصات فنی اجرایی 

منضم به اسناد مناقصه
4-زمان و محل توزیع/فروش

-زمان شروع توزیع اسناد مناقصه :روز چهارشنبه  مورخ 1401/11/05  ساعت 15
-زمان پایان توزیع اسناد مناقصه : روز چهارشنبه   مورخ1401/11/12 ساعت 15

از طریق سایت تدارکات  بازگشایی اسناد  کلیه مراحل فروش و تحویل و   : 5-محل دریافت اسناد مناقصه 
گردد. الکترونیکی دولت) ستاد ایران ( انجام می 

گران : سایت تدارکات الکترونیکی دولت) ستاد ایران ( 6-مهلت تحویل اسناد از سوی مناقصه 
-مهلت و زمان  ارسال پیشنهادات : روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26 ساعت  15 

7-موارد الزامی و مهم:
الف-ارائه گواهی صالحیت ایمنی الزامی است. 

گران:  الف( داشتن شخصیت حقوقی ب( داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در  8-شرایط مناقصه 
مناقصه و ضمانتنامه انجام تعهدات  پ( داشتن ظرفیت خالی د( داشتن حداقل رتبه 5 راه و ترابری      

کت ها: روز یکشنبه مورخ 1401/11/30 ساعت 10 در محل اداره کل راه و شهرسازی استان  9-تاریخ بازگشایی پا
کل راه و شهرسازی هرمزگان بنشانی میدان ابوذر جنب دادگستری - اداره 

جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید به سایت های زیر مراجعه نمایید :
Setadiran.ir, http://iets.mporg.ir 

         اختصاصی
روستایی  و  فرعی  راه های  نگهداری  و  ساخت  معاون 
به  سفر  در  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  سازمان 
معاون  محمودی  محمد  سرتیپ  امیر  همراه  به  هرمزگان 
اجرایی ارتش، جلیل بشارتی مشاور ستاد اجرایی فرمان 
گرد  امام)ره(، از پروژه قطعه چهارم محور پشتکوه گافر بشا
کددل سیستان و بلوچستان بازدید  هرمزگان تا روستای 

آن  برداری  بهره  در  تسریع  برای  پروژه  مسائل  و  و  کرد 
بررسی شد.

و  ساخت  معاون  مقبلی  خداداد  ساحل،  امید  گزارش  به 
و  راهداری  سازمان  روستایی  و  فرعی  راه های  نگهداری 
راستای  در  گفت:  هرمزگان  به  سفر  در  جاده ای  حمل ونقل 
اقشار آسیب پذیر در منطقه  به  و رسیدگی  محرومیت زدایی 
سه جانبه ای  تفاهم  گرد  بشا شهرستان  توسعه یافته  کمتر 
حمل ونقل  و  راهداری  سازمان  بین  جاری  سال  ابتدای  در 
نیروی  و  کشور  برنامه وبودجه  سازمان  و  کشور  جاده ای 

دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران منعقد شد.

گردید  تفاهم نامه، مقرر  این  قالب  افزود: در  خداداد مقبلی 
مدو،  درنگ  ملکن،  پاهتک،  دوراهی  محور  چهارم  قطعه 
راه  به  استحفاظی هرمزگان، موسوم  انتهای حوزه  تا  آخران 
گرد، حدفاصل روستای آخران هرمزگان تا  گافر بشا پشتکوه 
کیلومتر  کددل سیستان و بلوچستان به طول ۳۵  روستای 
عملیاتی  و  تجهیزاتی  و  ماشین آالتی  توان  از  استفاده  با  و 
با  که  شود  انجام  اسالمی  جمهوری  ارتش  دریایی  می روی 

از  موردتفاهم  اجرایی  عملیات  به عمل آمده  پیگیری های 
اردیبهشت ماه سال جاری شروع شد.

عباس شرفی مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
کنون ۱۴ کیلومتر  هرمزگان نیز در همین زمینه اظهار داشت: تا
ک برداری شده  از مسیر با مشخصات راه فرعی بازگشایی و خا
و مابقی عملیات هم در حال انجام می باشد و در این بازدید 
که با حضور طرفین تفاهم و راهداری و حمل و نقل جاده ای 
کددل  روستای  در  پروژه  کارگاه  محل  در  هرمزگان  استان 
تشکیل شد و مسائل و مشکالت پروژه بررسی و جهت تسریع 

گیری شد. در بهره برداری از مسیر تصمیم 

 معاون ساخت و نگهداری راه های فرعی و روستایی 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در استان هرمزگان:

بررسی میدانی از پروژه روستای آخران 
هرمزگان به روستای کددل سیستان
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قدیمی ترین نسخه های پزشکی تاریخ
علیرضا مجیدی

سومری ها از چندهزار سال پیش از میالد مسیح، تمدن 
پررونقی را در بین النهرین پایه نهاده بودند. بسیاری، آنها 
اما،  تاریخ می دانند.  را نخستین تمدن فرهنگی  پایه گذار 
نخستین شناخت علمی از این تمدن بزرگ، به سال 18۵0 
ابداغ  که  دریافت  »هینکس«  که  زمانی  یعنی  برمی گردد، 
گرفته است.  خط میخی توسط مردمان این تمدن صورت 
از این زمان به بعد به تدریج پژوهش های باستان شناسی 
دامنه داری برای افزایش دانسته های ما درمورد سومری ها 

صورت گرفت.
در اواخر هزاره چهارم پیش از میالد یعنی پنج هزار سال پیش 
از این سومریان بر اثر نیازهای اقتصادی و اداری، شیوه نوشتن 
کوشش و آزمایش  کردند. نخستین  کشف  گلی را  بر روی الواح 
آنان ناهنجار و به صورت خط تصویری بود و از این رو تنها در 
مسائل بسیار ساده اداری مورد استفاده قرار می گرفت. ولی 
کاتبان و معلمان سومری به تدریج چنان  در قرن های بعدی 
ماهیت  که  ساختند  وارد  خط  این  بر  شگرفی  دگرگونی های 
تصویری خود را ازدست داد و تبدیل به خط صوتی متعارف 
گشت. در نیمه دوم هزاره سوم شیوه خط سومری چنان نرم 
که به آسانی پیچیده ترین مباحث تاریخی  و انعطاف پذیر بود 

و ادبی را بدان بیان می کردند.
کشف شده از سومری ها، در واپسین سال های  بیشتر الواح 
که یکصد و  قرن نوزدهم از شهری به نام نیپور به دست امد 
کثر این الواح هم اینک  کیلومتر با بغداد فاصله دارد. ا پنجاه 
در موزه دانشگاه فیالدلفیا و موزه شرق باستان استانبول قرار 

دارند.
از خط تصویری  و  نداشتند  ابتدا خط میخی  سومری ها در 
در  رس  گل  بودن  دسترس  در  می کردند.  استفاده 

به  آنها  می کرد،  آسان  بسیار  را  سومری ها  کار  بین النهرین، 
آنها  را بپزند، ماندگاری  گر لوحه ها  ا که  زودی متوجه شدند 
با قلم  گلین  بر لوحه های  اما نوشتن  بسیار بیشتر می شود. 
خط  پیچیدگی  با  خطی  ایجاد  به  منجر  توانست  نمی  نی، 

مصریان بر روی پاپیروس شود.
که مربوط به ادبیات و  اما در بین الواح سومری غیر از آنهایی 
افسانه های علمی و مسائل اداری هستند، الواح علمی هم 
کرد. برای مثال یک پزشک ناشناخته سومری  می توان پیدا 
که دراواخر هزاره سوم پیش از میالد مسیح می زیسته است، 
و  گردان  شا استفاده  منظور  به  را  خود  نسخه های  بهترین 

 ۱۵.۹ اندازه  به  کی  نمنا گلی  لوحه  او  آورد.  گرد  همکارانش 
نسخه  دوازده  میخی  خط  با  و  کرد  آماده  سانتیمتر   ۹.۵ در 
پزشکی،  سند  این  نگاشت.  آنها  بر  را  خود-  زعم  -به  مهم 
که بشر یافته است.  قدیمی ترین سند و نسخه پزشکی است 
این لوح به مدت چهار هزار سال، در دل زمین مدفون بود تا 
اینکه هیئت باستان شناسی آن را یافت و به موزه دانشگاه 

فیالدلفیا منتثل کرد. 
خواندن این نسخه بسیار دشوار بود و نیاز به تالش  زیادی 
برمی آید،  نسخه  این  از  چنانچه  سومری  پزشک  داشت. 
گیاهی و معدنی  داروها را مانند همکار امروزی خود از مواد 
کلرید سدیم )نمک  و جانوری تهیه می کرد. از مواد معدنی، 
مواد  از  می دادو  ترجیح  را  )شوره(  پتاسیوم  نیترات  و  طعام( 
کار می برد  ک پشت را به  حیوانی، شیر، پوست مار و سنگ ال
گیاهانی مانند  گیاهی اخذ می شد. از  کثر داروها از منابع  ولی ا
گالبی،  بید،  ماند  و درختانی  آویشن  و  انقوزه  فلوس، مورد، 

صنوبر، انجر و خرما در فراهم کردن داروها استفاده می کردند. 
صمغ  و  پوست  و  شاخه  و  ریشه  و  تخم  از  گیاهی  داروهای 
گرد یا  درختان تهیه می گردید و مانند امروز آنها را به صورت 

جامد نگهداری می کردند.
آبجو حل  در   ، بسایید  را  کاه  گیاه  ریشه  از نسخه ها:  یکی   
گیاه درودگر، صمغ  کنید، بگذارید مرد بیمار آن را بنوشد و بذر 
مرد  بگذارید  کنید،  حل  آبجو  در  بسایید،  آویشن،  مرکازی 

بیمار ان را بنوشد.
که نسبت مواد سازنده  از ایرادات این نسخ این است  یکی 
دارو، هیچ جا ذکر نشده است. این مطلب را البته پاره ای به 
خاطر رازداری حرفه ای می دانند تا مردم عادی و دیگر رقیبان 
البته  هم  عده ای  بسازند.  دارو  رأسا  خود  نتوانند  همکار، 

کمیت اجزا، زیاد مهم نبود. که در ان زمان  معتقدند 
الوح  که در هیچ جای این  اما مطلب مهم بعدی، این بود 
پزشکی، اثری از توسل به سحر و جادو به چشم نمی خورد.
که در هزاره سوم پیش از میالد از دعا  این بدان معنی نیست 
یا جادو برای معالجه استفاده نمی شده. سومری ها هم مانند 
گناه، بیماری  که به خاطر مجازات  بایلی ها به خدایان مرض 
خدایانی  به  آنها  داشتند.  اعتقاد  کنند،  می پرا مردم  بین 
خدای  خود،  برای  سومری ها  داشتند.  باور  هم  شفادهنده 

نگهبان فن پزشکی هم داشتند.
شیوه تهیه قطره ها، فن پاالیش نسبتا پیچیده موارد تشکیل 
توسط  شوره  و  قلیایی  مواد  تهیه  توانایی  داروها،  دهنده 
ها،  سومری  داروسازی  فن  که  می دهد  نشان  سومری ها 

کرده بود. پیشرفت زیای 
نسخه ها  این  شفابخشی  میزان  مورد  در  توان  نمی  البته 
نام و عالیم  الواح  این  کرد، چون در هیچ جای  اظهارنظری 
زمینه  در  بتوانند  پزشکان  تا  است  نشده  توصیف  بیماری 

کارایی نسخ اظهار نظرکنند.

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

کشیدتاپزشکانبفهمندچرااستفراغاینزنمتوقفنمیشود دوسالطول

 دو سال بود 
ً
زن ۲۳ ساله ای وارد بیمارستان شد و مدام استفراغ داشت.تقریبا

 هر ماه با عالئم مشابه حالت تهوع، درد شکم و استفراغ 
ً
که زن جوان تقریبا

کرد. کنترل به اورژانس مراجعه می  غیرقابل 
گاستروپارزی است،  که ناراحتی های بیمار ناشی از  پزشکان در ابتدا فکر می کردند 
گوارشی معمواًل افراد  که معده به درستی تخلیه نمی شود. این اختالل  وضعیتی 

که این بیمار به آن مبتال بود. مبتال به دیابت را تحت تأثیر قرار می دهد 
گوارش او حالت عادی را نشان  با این حال، مطالعات قبلی و اسکن های دستگاه 

کمکی به او نمی کرد. گاستروپارزی  می داد و داروهای تجویز شده برای درمان 

 American موردی  گزارش های  آمریکایی  مجله  در  اخیراً  که  گزارشی  اساس  بر 
که این زن به مصرف مکرر  Journal of Case Reports  منتشر شده است، تنها زمانی 

کرد، پزشکان او فکر تشخیص جدید به ذهنشان متبادر شد.  حشیش اشاره 
از  یکی  می داد.در  تسکین  را  او  عالئم  که  بود  گرم  آب  حمام  کلیدی  سرنخ  یک 
آزمایش های اورژانسی، آزمایش ادرار بیمار برای حشیش مثبت شد و او به پزشکان 
که دو روز قبل از آخرین  گفت  که حداقل پنج بار در هفته حشیش می کشد.او  گفت 
کشیدن  سیگار  اما  است.  کشیده  حشیش  دارای  سیگار  بیمارستان  در  ویزیتش 
گرم  که حال او را بهتر می کرد حمام آب  کاهش نداد. در واقع، تنها چیزی  عالئم او را 
کاهش حالت تهوع استفاده می  در خانه بود. )بسیاری از مردم از حشیش برای 
که در دوزهای  کنند، چه برای خماری یا عالئم بیماری مزمن.(نشان داده شده 
که تحت  کمک به درمان حالت تهوع، به ویژه برای بیمارانی  پایین، این دارو در 

شیمی درمانی هستند، مؤثر است.اما در دوزهای باال، همیشه اینطور نیست. در 
این شرایط، پزشکان متوجه شدند که این دارو در واقع باعث ناراحتی گوارشی بیمار 
کانابینوئید  استفراغ  سندرم  به  زن  این  که  دادند  تشخیص  است.پزشکان  شده 
که  که با حمالت تهوع و استفراغ شدید در افرادی  )CHS( مبتال است، بیماری ای 
مکرراً برای مدت طوالنی از دوزهای باالی شاهدانه استفاده می کنند، همراه است.
که حمام  گزارش می دهند  که بیماران  کلیدی CHS این است  یکی از ویژگی های 
که مبتالیان  کند. معلوم شده  کمک  گرم می تواند به تسکین عالئم  یا دوش آب 
گذرانند تا حالت تهوع خود را تسکین دهند.عالئم بیمار  گرم می  ساعت ها در آب 
با ترک حشیش متوقف شد تنها درمان دائمی برای CHS ترک حشیش است.پس 
کند مصرف حشیش را  کمک  کرد تا به او  از تشخیص CHS، بیمار مشاوره دریافت 
کند. او به مدت دو ماه موفق بود و در طی آن هیچ عالمتی نداشت، اما  متوقف 
برگشت.پزشکان  استفراغ دوباره  و  تهوع  با شروع مجدد مصرف حشیش، حالت 
کامل برای همه  گرفتن سابقه دارویی  که پرونده این بیمار بر اهمیت در نظر  گفتند 
که تنها با  کنند  که تهوع و استفراغ شدیدی را تجربه می  بیماران، به ویژه بیمارانی 
که از  گویند  کید می کند.آنها می  کند، تا گرم فروکش می  گرم یا حمام آب  دوش آب 
آنجایی که استفاده تفریحی حشیش در ۱۰ سال گذشته در ۲۱ ایالت و واشنگتن دی 
سی قانونی شده است، پزشکان ممکن است بیماران بیشتری را با CHS در بخش 

اورژانس ببینند زیرا مصرف حشیش گسترده تر می شود.

سومری ها در ابتدا خط میخی نداشتند و از 
خط تصویری استفاده می کردند. در دسترس 

بودن گل رس در بین النهرین، کار سومری ها 
را بسیار آسان می کرد، آنها به زودی متوجه 
شدند که اگر لوحه ها را بپزند، ماندگاری آنها 

بسیار بیشتر می شود. اما نوشتن بر لوحه های 
گلین با قلم نی، نمی توانست منجر به ایجاد 

خطی با پیچیدگی خط مصریان بر روی 
وس شود پاپیر

پزشکان تشخیص دادند که این زن به سندرم استفراغ 
کانابینوئید )CHS( مبتال است، بیماری ای که با حمالت تهوع 

و استفراغ شدید در افرادی که مکررًا برای مدت طوالنی از 
دوزهای باالی شاهدانه استفاده می کنند، همراه است

علیرضا مجیدی
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این  شرقی  بخش  در  واقع  میناب 
کد  و  گشت  تاسیس   1339 سال  در  استان 

تقسیماتی آن 134 می باشد. میناب به دلیل داشتن 
آب شرب بخصوص رودخانه میناب و جلگه ای بودن آن 
کشاورزی هرمزگان به حساب می آید. این  از قطب های 
شهر مدت هاست که با نام »گلستان جنوب« نیز شناخته 
شهر  این  بیشتر  معرفی  به  مقاله  این  در  حال  شود.  می 
کشورمان،  زیبای  جاذبه  این  شناخت  و  آشنایی  جهت 

پرداخته ایم. 
سال  آمار  به  توجه  با  هرمزگان،  بزرگ  شهر  دومین  میناب 
از  برخی  بوده است.  نفری  1385 دارای جمعیت 257831 
که تاسیس این شهر توسط دو خواهر  مردم محلی معتقدند 
گرفته  صورت  نازنین«  »بی بی  و  مینو«  »بی بی  های  نام  به 
است. این شهر دارای قدمتی نزدیک به 2500 سال می باشد 
گونی شناخته می  گونا با نام های  و در زمان های مختلف 
شده، که برخی از آنها عبارتند از منا، مناو، مناب، مینو، مینا، 
از  بخشی  در  مقدونی  دریانورد  نئارخوس  همچنین  میناو. 
کند.  سفرنامه اش از میناب با عنوان هارموز و یا آرموز یاد می 
که به میناب داده شده، اورگانا  یکی از قدیمی ترین نام هایی 
)ORGANA( و در زمان هخامنشی بوده است. این منطقه 
می  شناخته  آب«  »میان  نام  با  دور  چندان  نه  گذشته  در 
که علت آن نزدیکی به دریا و رودهای اطراف آن بود  شده؛ 
و به مرور زمان تبدیل به میناب شده است. در بخش شرقی 
که  این شهر دژ »هزاره« یا همان دژ »بی بی مینو« قرار دارد، 
یکی از هفت دژ تخریب شده در طی حمله تیمور لنگ، می 
باشد. شهر میناب بر روی دامنه دژ تاریخی میناب ساخته 
شده، این دژ تا اواخر حکومت قاجاریان مرکز حکومت بوده؛ 
که از آن باقی مانده یک خرابه  ولی در حال حاضر تنها چیزی 
شده  تشکیل  قوم  چند  ترکیب  از  میناب  مردم  نژاد  است. 
فارس،  خلیج  حاشیه  های  عرب  مانند  هایی  قوم  است، 
گذشته  بلوچ های ناحیه بلوچستان، سیاهان آفریقایی )در 
قوم های بسیار ثروتمند و قدرتمندی آنان را به عنوان برده 
کردند(، ایرانیان فارس زبان اصیل و همچنین  استفاده می 
که به احتمال زیاد از اقوام اصیل  تعداد زیادی از مهاجران 
آریایی بوده اند و همچنین مهاجرهای منوجانی و مهاجرین 

شمالی.

میناب کجاست؟
شرق  کیلومتری   100 در  و  کشور  جنوب  در  میناب  شهر 
بندرعباس و در مسیر بندرعباس به چابهار واقع شده است. 
این شهر از جهات مختلف به دیگر شهر ها دسترسی داشته؛ 
کرمان، از غرب به بندرعباس  برای مثال، از شرق به استان 
و خلیج فارس، از جنوب به جاسک و تنگه هرمز و از شمال 

به رودان.

 گویش مینابی
گویش  که  دارد،  مختلفی  های  گویش  هرمزگان  ی  منطقه 
و  باستان  فارسی  زبان  در  ریشه  و  آنهاست  از  یکی  مینابی 
کامال  ساختاری  گویش  این  دارد.  میانه  فارسی  بخصوص 
گویش  مستقل داشته، با این حال شباهت هایی بین آن و 
گویش  گویش مینابی زیر شاخه  های دیگر یافت می شود. 
های  زبان  غربی  جنوب  های  گویش  دسته  در  و  بشکردی 

ایرانی قرار دارد. 

مذهب مردم میناب
روند.  می  شمار  به  مسلمان  مذهب  لحاظ  از  میناب  مردم 
75/8 درصد از آنان شیعه، 24 درصد سنی و 2 درصد پیرو 
از  زیادی  تعداد  هستند.  زرتشتی  و  کلیمی  مسیحی،  ادیان 
کار  که برای داشتن شغل و  این 2 درصد افراد مهاجر هستند، 

کن اند. به این شهر آمده و در آنجا سا

شغل مردم میناب
هایی  شغل  از  کشاورزی  و  دستفروشی  صیادی،  و  صید 

جمعیت  بیشتر  که  هستند، 
اند.  مشغول  آن  به  میناب 
میناب  مردم  از  دیگر  ای  عده 
کارمندی،  همچون  مشاغلی  در 
می  نقش  ایفای   … و  تجارت  بازاری، 

کنند.

آب و هوای میناب
نزدیک  با  که  است،  شرجی  ای  منطقه  میناب  شهر 

کم شدن آن خواهید بود.  کوه ها شاهد  شدن به 
گرم و مرطوب و در زمستان  این شهر در تابستان ها هوایی 
ها هوایی معتدل دارد. این شهر دارای 9 ماه تابستان و 3 
ماه زمستان بوده و اغلب بارندگی های آن حالت رگباری و 
خ می دهند. یخبندان از دسته  کوتاه داشته و در زمستان ر
می  مشاهده  ندرت  به  منطقه  این  در  که  است،  اتفاقاتی 
گیاهی  )پوشش  عمانی  پوشش  دارای  منطقه  این  شود. 
کاسیا  کهور ایرانی و انواع آ فقیر( است و رویش های اصلی آن 

می باشد.

جاذبه های گردشگری شهر میناب

 تاالب بین المللی تیاب
گردشگری میناب تاالب بین المللی تیاب  یکی از جاذبه های 
ایران  جنگلی  های  کوسیستم  ا ترین  مهم  از  که  باشد،  می 
را در خود  مانگرو  و  که درختان حرا  کوسیستم  ا این  است. 
کرده و عالوه بر آن یک  جای داده زیبایی بی نظیر را ایجاد 
گونه زیادی از جانوران ایجاد  محیط و زیستگاه مناسب برای 
نموده است. همچنین این تاالب زیستگاهی برای پرندگان 
بین  تاالب  باشد.  می  ماهیان  از  زیادی  گونه های  و  مهاجر 
کرده  فراهم  الروها  رشد  برای  مناسبی  بستر  تیاب  المللی 
است. با شرایط این تاالب و اهمیت زیست محیطی باالیی 

که دارد، جز مناطق حفاظت شده محیط زیست قرار دارد.

 رودخانه میناب
که از پر آب  دیگر جاذبه شهر میناب، رودخانه میناب است، 
کشور بشمار می رود. این رودخانه از  ترین رودهای جنوب 
پیوستن رودهای جغین و رودان به وجود می آید و بخش 

بزرگی از آب بندرعباس و میناب را تامین می کند، از این آب 
کنار  کشاورزی نیز استفاده می شود. رودخانه میناب از  برای 

کند. شهر میناب و نخلستان های آن عبور می 

 سد استقالل
است،  شده  جمع  آن  در  که  آبی  واسطه  به  استقالل  سد 
گردشگری  های  جاذبه  جزو  که  آورده  وجود  به  ای  دریاچه 
یا همان سد  آید. دریاچه  شهرستان میناب به حساب می 
که  کیلومتری شرق میناب واقع شده،  استقالل در فاصله 2 
در ارتفاع 59 متری قرار دارد. به دلیل احداث سد استقالل 
می  نیز  میناب  سد  به  را  سد  این  میناب،  رودخانه  روی  بر 
و  ایده ساخت این سر در سال 1344 مطرح شد  شناسند. 
گردید و در سال 1362 سد  ساخت آن از سال 1353 شروع 

استقالل افتتاح شد.

 رودخانه جگین
رودخانه جگین از به هم پیوستن رودخانه های انگهران و 
گرد  کوه های بشا گرفته و سرچشمه آن از  چند رود دیگر شکل 
کوه ها نیز در اطراف میناب قرار دارند. جالب  که این  می آید، 
که آب این رودخانه شیرین می باشد و هنگامی  است بدانید 
گیرد مقدار زیادی از آب این رودخانه  که بارندگی صورت می 

به دریای عمان ریخته می شود.

 پنجشنبه بازار میناب
که در مرکز شهر میناب قرار دارد، یک قسمت آن به  این بازار 
بازار سرپوشیده میناب و سمت دیگر آن به میدان اصلی شهر 
متصل می شود. در پنجشنبه بازار میناب می توان سوغات و 
صنایع دستی میناب، تولیدات سنتی و خانگی آن را یافت، 
که برای نمونه  می توان به صنایعی همچون سفال، ظروف 
و  ماهی  لباس،  دوخت  لوازم  حصیر،  انواع  برقع،  حصیری، 

کرد. انواع مواد غذایی اشاره 

راه های دسترسی به میناب
این  در  دارد،  وجود  میناب  به  رفتن  برای  متفاوت  راه  چند 

گفته شده اند. قسمت تعدادی از آنها 
شروع  بوشهر  استان  چغادک  از  که   94 بزرگراه  از  استفاده 
و  الر  قیر،  فیروزآباد،  فراشبند،  اهرم،  شهرهای  از  عبور  با  و 

بندرعباس به میناب ختم می شود.
جاسک  و  )شرق(  کرمان  از  رفتن  و   91 بزرگراه  از  استفاده 

)جنوب( به سمت میناب.
کیلومتری بین رودان و میناب نیز  می توانید از جاده ی 35 

استفاده کنید.
کافیست  کنید  استفاده  آهن  راه  مسیر  از  خواهید  می  گر  ا
بلیط بندرعباس را بخرید و بعد از رسیدن به مقصد از طریق 

گفته شد به میناب بروید. که  مسیری 
خودتان  شخصی  خودروی  از  استفاده  قصد  گر  ا همچنین 
از  است،  بهتر  هستید،  سفر  این  عازم  تهران  از  و  دارید  را 
کهنوج  راهی  سه  در  راه  اواسط  در  و  کنید  عبور  بندرعباس 
کیلومتر به  کردن 30  به سمت میناب و چابهار بروید. با طی 

میناب می رسید.
کیلومتری  از بندرعباس تا میناب با خودرو مسیری تقریبا 92 
کمی  کردن آن حدود یک ساعت یا  که برای طی  قرار دارد، 

بیشتر زمان الزم است.

مینــــاب
 دومین شهر 

بزرگ هرمزگان
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          اختصاصی
این روزها بخشنامه های مکرر دولت در حوزه تولید و صادرات، 
استمرار  در  را  اقتصادی  فعاالن  و  بازرگانان  و  تجار  از  بسیاری 
کاال و تولید محصوالت صادراتی دچار سردرگمی  امر صادرات 
کرده است.گویا سریال صدور بخشنامه های شبانه و سلیقه ای 
برای  را  متعددی  مشکالت  که  ندارد،بخشنامه های  تمامی 
تداوم صادرات غیرنفتی کشور به وجود آورده و مسبب تضعیف 
صادرکنندگان  تضعیف  همچنین  و  جهانی  بازار  به   صادرات 
شده است. عمده مشکالت توسعه  صادرات در مقطع فعلی 
متأثر از وضع مقررات  ناشی از تصمیم گیری پشت درهای بسته 
که  تبعات زیادی  و بدون نظرخواهی از بخش خصوصی است 
دنبال  به  صادراتی  کاالهای  تمام شده  هزینه  افزایش  مانند 
و  گرفته  را  روان  این عوامل  جلوی تجارت  دارد.به طورقطع، 
کاالهای ایرانی در بازارهای بین المللی  شرایط را برای حضور 
که خروج از رکود  گفت  کرده است. قاطعانه می توان  نامساعد 
وضع  و  گره خورده  صادراتی  تولید  رونق  به  فعلی  شرایط  در 
گفته  به  است.  صادرات  کاالها،سرعت گیر  روی  بر  عوارض 
گودرزی رئیس انجمن صادرات و واردات مواد غذایی  فرامرز 
هرمزگان،اتخاذ بخشنامه های روزمره جدید و اصالحات پیاپی 
محصوالت  صادراتی  عوارض  حذف  و  برداشت  کلنگ  اال و  
چالش  با  را  حوزه  این  صادرکنندگان  مدت هاست  کشاورزی، 
کرده است. بازارهایی  جدی درگیر و از بازارهای  جهانی  دور 
کیفیت و همچنین  ارزان  کشاورزی با که به دنبال محصوالت 

هستند و ایران یکی از اهداف مهم این بازارهاست. 
 

 فرصت سوزی صادرات 
از چندی پیش بر اساس بخشنامه ابالغ شده  ادارات مربوطه 
برابر  گمرک، عوارض صادراتی پیاز 2برابر  و سیب زمینی 6  به 
کشور  کلیه مبادی مجاز  افزایش یافته و ارزش پایه صادراتی از 
برای پیاز از 17 دی  و سیب زمینی از 24 دی ماه  تا پایان سال 
جاری  ابالغ شده است.در ضمن اخذ عوارض نیم درصد آب 
تعیین  شد.  الزامی  نیز  محصوالت  این  صادرات  از  مجازی 
فصل  در  آن هم  جالیزی  محصوالت  برای  صادراتی  عوارض 
برداشت، کشاورزان و صادرکنندگان را شوکه و دچار تردید کرده 
که  کرده بود  کشاورزی مجلس اعالم  کمیسیون  که  است.چرا
و  گوجه فرنگی  پیاز،  کشاورزی  محصول  سه  صادرات  تعرفه 
اقتصادی  فعاالن  کنون  ا ولی  می شود  برداشته  سیب زمینی 
می شوند.  روبرو  جدیدی  بخشنامه های  با  گاهی  چند  از  هر 
بخشنامه  اساس  می دهد:«بر  توضیح  زمینه  این  در  گودرزی 
جدید عوارض صادراتی پیاز از ۵۰ به 1۰۰ درصد  و سیب زمینی 
بر  سیاست گذاری ها  این  که  افزایش یافته  درصد   7۰ به   12 از 
است«.وی   داشته  منفی  کنش  وا صادراتی   بازارهای  حفظ 
ثانوی  اطالع  تا  پیاز  و  سیب زمینی  صادرات  می دهد:«  ادامه 
صورت  کشور  مجاز  مبادی  کلیه  از  جدید  عوارض  اخذ  با 
اتحادیه  نایب رئیس  گفته  بر  بنا  که  می گیرد تصویب عوارضی 
و  داخلی  بازار  تنظیم  دلیل  به  کشاورزی  محصوالت  ملی 
نگرانی هایی ازاین دست وضع شده است اما درواقع مشکالتی 
کشور به ویژه هرمزگان به وجود آورده  بر سر راه صادرکنندگان 
درصد  نیم  اخذ  که  می کند  بیان  را  این  گودرزی  است«. 
کشاورزی و مواد غذایی  ارزش پایه صادراتی برای محصوالت 
به منظور  سال14۰1   بودجه  قانون  تبصره»۸«  موضوع بند»و« 
قانون  به  توجه  بدون  کشور  از  مجازی  آب  صادرات  جبران 
برنامه توسعه و غیرقانونی بودن تعیین عوارض برای صادرات 
فرصت  موجب  که  است  تصویب شده  کشاورزی  محصوالت 
دراین ارتباط  وی  گفته  می شود«.به  کشور  صادرات  سوزی 
کشاورزی  و فعاالن حوزه  بازرگانان  جلسات متعددی توسط 

کشور با ارگان های مربوطه  در راستای  توقف در اجرای این بند 
که انتظار می رود اثربخش باشد.   قانونی یا اصالح آن برگزارشده 

 
 ضربه سنگین به صادرکننده 

با اشاره به تبعات و مشکالت بخشنامه  این فعال اقتصادی 
گوید:« مبلغ دستوری فروش محصول نهایی طوری  اخیرمی 
که حاشیه سود این صنعت را بسیار پایین آورده  گمارده شده 
کاالی وارداتی و عرضه به  و تجار در ارزیابی قیمت تمام شده 
بازار مردد شده اند. پیش ازاین عوارض صادرات یک خاور پیاز 
حدود 1میلیون و  ۵۰۰بود اما با این مصوبه جدید این عوارض  
به همراه  ارزش گذاری 4۰۰دالری به   6۰ تا 7۰ میلیون تومان 
در  نامناسب  قیمت گذاری  به جز  موضوع  است،این  رسیده 
کاالهای  کاال، با افزایش هزینه تمام شده  سیستم ارزش گذاری 
صادراتی مانند هزینه های باالی عوارض بندری، هزینه باالی 
حمل و... ضربه سنگینی به صادرکننده وارد می شود و این امر 
دپو شدن و فساد محصول در انبارها، از دست دادن بازارهای 
کاهش  و  محصول  انهدام  درنهایت  و  تولید  مازاد  هدف، 

صادرات به دنبال خواهد داشت«.
 

 سرنوشت تلخ هزاران  تن پیاز 
استان هرمزگان  پیاز در  گذشته چند هزار تن محصول  سال 
اینکه  بابیان  خصوص   این  در  گودرزی  شد.  منهدم 
کاهش عوارض و هزینه ها  خواهشمندیم  مسئوالن ذی ربط با 
کنند اظهار می کند:«چند روز  راه را برای صادرکنندگان هموار 
که  ع هرمزگان شروع می شود  دیگر برداشت عمده پیاز از مزار
کیفیت ترین  کشت نشایی  با محصول پیاز استان با توجه به 
که  می شود  محسوب  منطقه  و  کشور  در  تولیدشده  پیاز 
پیاز  ارزش  نیز دارد. سه هفته پیش شبانه  خواهان بسیاری 
از 12۰ دالر به  4۰۰ دالر رسید در این رابطه و برای اجتناب از 
مربوطه  مسئوالن  با  مکاتباتی   گذشته  سال  پیاز  سرنوشت 

انجام شده است.«
 

  افت صادرات
کشور خودکفا است   ایران ازنظر محصوالت اساسی غذایی در 
کشورهای دیگر داشته  که به سهولت می تواند رقابت خوبی با 
باشد . رئیس انجمن صادرات و واردات مواد غذایی هرمزگان 
استان  صادرات  کشاورزی  محصوالت  امسال  اینکه  بابیان 
برداشت  و  می گوید:«کشت  است  شده  شدیدی   افت  دچار  
با  هم زمان  خلیج فارس  حاشیه  کشورهای  در  محصوالت 
را  محصوالتمان  می توانیم  فصل  این  در  ما  است،  هرمزگان 

صادر  اوراسیا   کشورهای  مانند  سردسیری  کشورهای  برای 
کیفیت و  که محصوالت با کشورها نیز تمایل دارند  کنیم و این 
کنند و در ایران به مقاصد خود می رسند  قیمت مناسب  تهیه 
مهمی  چالش های  با  ایران  صادرکنندگان  حاضر  حال  در  اما 
با  انعقاد قرارداد  کشورها رغبتی در  از  که برخی  روبرو هستند 

صادرکنندگان ایرانی ندارند ».
 

کاال   ممنوعیت صدور 
کاالها در برخی از فصول سال از دیگر  ممنوعیت های بعضی از 
کاالهای  صادرات  خصوص  در  عرصه  این  فعاالن  مشکالت 
غ از کمیت  غیرنفتی است. گودرزی  در این رابطه می گوید:« فار
صدور  است.  بحث  هم محل  آن ها  کیفیت  ابالغیه ها،  این 
ممنوعیت های  و  سازمان ها  طرف  از  مختلف  بخشنامه های 
گوجه فرنگی،  مانند  سال  فصول  از  برخی  در  کاالها  از  بعضی 
فعاالن  مشکالت  دیگر  از  غیره  و  غ  تخم مر گوجه،  رب  خرما، 
کاالهای غیرنفتی است. برای  این عرصه در خصوص صادرات 
مثال می توان به صادرات خرمای پیارم که مصرف سرانه آن در 
کشور بسیار کم است اشاره کرد زیرابه دلیل گرانی این نوع خرما 
کمی دارد اما در برخی فصول با  در سبد مصرفی خانوارها جای 

ممنوعیت صادرات روبرو می شود.
رئیس انجمن صادرات و واردات مواد غذایی هرمزگان معتقد 
قوانین  وضع  و  صادراتی  عوارض  همانند  عواملی  که  است 
کارشناسان  گرفتن نظرات  مراجع قانون گذاری بدون در نظر 
بخش خصوصی  و فعاالن حوزه صادرات در مرحله تدوین و 
کمبود نقدینگی از عمده موانع پیش روی  تصویب مقررات و 
شمار  به  جهانی  بازار  از  تجار  شدن  دور  و  صادرات   توسعه 
بخشنامه های  دیگر  روزها  می گوید:«این  می روند.گودرزی 
کمتر  جدید به عضو جدایی ناپذیر اقتصاد ایران تبدیل شده و 
یک شبه  ابالغیه های  و  ممنوعیت ها  خبر  شنیدن  از  کسی 
که   طبق  تعجب می کند درصورتی که  وضع عوارض صادراتی 
دارد،در  خاصی  پروسه   ۳7 ماده  تولید  موانع  رفع  قانون 
با  قانون گذاری  مراجع  همکاری  و  تعامل  هم افزایی،  صورت 
مشکالت  از  بسیاری  اقتصادی،  صاحب نظران  و  کارشناسان 
می شود  رفع  بخش  این  توسعه  و  صادرات  مسیر  در  موجود 
یا عوارض صادراتی  اینکه بدون فرجه به دلیل ممنوعیت  نه 
کامیون ها لب مرز متوقف شوند«.وی با انتقاد  گهان  جدید، نا
هرگونه  می گوید:«  کاالها  روی  بر  صادراتی  عوارض  وضع  از 
که در صدور هیچ یک  تصمیم گیری باید با نظر تشکل ها باشد 
از بخشنامه ها از تشکل ها و اتاق بازرگانی مشورت نشده و با 
کارشناسی نشده و مصوب هایی  صدور بخشنامه های مکرر و 

با  تعارض  در  عماًل  حوزه  این  فعاالن  نظرات  دریافت  بدون 
اتاق  با  مکاتبات  دراین باره  قرارگرفته   محور  صادرات  رویکرد 
بندرعباس  بازرگانی  اتاق  البته  است،  گرفته  صورت  بازرگانی 
برای رفع مشکالت تجار  زیادی  در سه سال اخیر تالش های 

هرمزگانی انجام داده است«. 
عوارض  وضع  موافق  ما  به طورقطع  اینکه  بابیان  گودرزی 
می دهد:«  ادامه  نیستیم  کاالیی  هیچ  روی  بر  صادراتی 
برای  اقتصادی  و  تجاری  فضای  که  شد  مقرر  دولت  ابتدای 
فعاالن این حوزه  شفاف سازی شود ،از دولت مردمی، انتظار 
تدبیر بیشتری می رود تا مشکالتی بر سر راه شفافیت تولید و 
کشور ایجاد نکند.وی افزود:طبق بیانات مقام معظم  تجارت 
رهبری، فعاالن اقتصادی سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی 

تمام عیار دشمن هستند.
و  تجار  پشتیبان  و  کنار  باید  دولت  اینکه  بابیان  گودرزی   
تا  می کنیم  درخواست  محترم  دولت  گفت:از  باشد  بازرگانان 
را  است  ملی  اقتصاد  محرک  که  صادرات  پای  قیدوبندهای 
کشور شود.وی ادامه  داد: امید  بردارد  تا ارزآوری آن نصیب 
که سیاست گذاران تا دیر نشده، چاره ای اندیشه  این راداریم 
زنده  را  مهم  بخش  این  صادرکنندگان  انگیزه های  و  کنند  
اقتصادی   وضعیت  چنین  در  داد:  ادامه  نگاه دارند.گودرزی  
محصوالت  تجارت   ، مربوطه  مسئولین  که  می رود  انتظار 
گوجه، پیاز و سیب زمینی را تسهیل نموده  کشاورزی، خصوصًا 
کشورهای حاشیه  و راه های نفوذ و توسعه بازار تجار ایرانی در 

خلیج فارس و... را بگشایند. 
 

که بارها و بارها تکرار شده ...   تراژدی 
واردات  و  صادرات  انجمن  رئیس  صحبت های  از  که  آن طور 
محصوالت  امسال  است،  مشخص  هرمزگان  غذایی  مواد 
و... سنگین   عوارض  علت  به  استان  صادرات  کشاورزی 

کنار  در  هم  بازرگانان  که  است  شده  شدیدی  افت  دچار  
تولیدکنندگان درگیر کرده است  این موضوع  مربوط به  افزایش 
که این افزایش قیمت از حاشیه  قیمت و کاهش سود است چرا
سود صادرات سیب زمینی را کاسته و منافع صادرکنندگان را به 
خطر می اندازد و در صورت حل نشدن راه حل منجر به انصراف 
با شرایط  کشاورزان  خواهد شد.  بازرگانان و آسیب  صادرات 
صادرات،  سیاست گذاری  تغییر  و  اقتصادی  فضای  بر  کم  حا
برای  را  خود  رقابت پذیری  نمی تواند  کشورمان  داخلی  تولید 
کند مشکالت پیش رو در مسیر رونق صادرات  صادرات حفظ 
غیرنفتی  باعث شده کم کم آه از نهاد صادرکنندگان بلند  شود و 

کنند.  گذار  بازار را به رقبا وا

گفتگو با صادرکننده  محصوالت کشاورزی هرمزگان و بررسی چالش های وضع عوارض سنگین بر این محصوالت:

انهدام  هزاران تن پیاز هرمزگان درراه است؟
آنا رام


