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مریم دهقان      

         اختصاصی
یلدا  که  آنجایی  از  و  است  نمانده  یلدا  شب  تا  چیزی 
کثر  یکی از مهمترین آداب و رسوم قدیمی ایرانی است؛ ا
که می دانید  خانواده ها آن را جشن می گیرند. همان طور 
ازجمله  و  دارد  ملزوماتی  یلدا  شب  سفره  انداختن 
قدیم االیام  از  یلدا  سفره  سر  که  آن  اقالم  مهم ترین  
کی هایی مثل آجیل، میوه، شیرینی،  گذاشته می شود خورا
گل نرگس و ظرف های زینتی، سماور زغالی، در  تنقالت، 
افزایش  روزها،  این  متاسفانه  است.  حافظ  دیوان  کنار 
نشینی  شب  این  تا  است  شده  باعث  قیمت ها  عجیب 
بدهد  دست  از  را  خود  بوی  و  رنگ  مردم  برای  دلنشین 
گذشته این شب نشینی  به طوری که تنها نسبت به سال 
است.  دربر داشته  شده  تمام  هزینه  افزایش  درصد   41
در  گل،  و  کی  خورا اقالم  قیمت های  برآورد  به  توجه  با 
کمترین حالت ممکن سفره شب چله حدود 455 هزار 

تومان برای یک خانواده چهار نفره تمام می شود.

 از تخمه ریز 85 هزار تومانی تا پسته  395 هزار تومانی
کمی متفاوت با آجیل های معمولی است و  آجیل شب یلدا 
عالوه بر بادام و پسته، گردو و فندق، خشکبار، باسلق، تخمه 
را  تمام شده  قیمت  که  دارد  را هم  آجیل  دانه های  بقیه   و 
کیلو تخمه ریز 85 هزار تومانی و پسته  باالمی برد. قیمت یک 

فروش  به  بازار  در  یلدا  شب  برای  تومان  هزار   395 کبری  ا
گزارش میدانی آجیل یلدایی  می رسد. همچنین بر اساس 

که  اقتصادی به قیمت 199 هزار تومان به فروش می رسد 
تقریبا مخلوطی از همه آجیل های شور و شیرین شب 

آجیل  کیلوگرم  هر  قیمت  است.  پوست  با  و  یلدایی 
میوه های  آجیلی،  مغز های  شامل  که  یلدا  شب 
قیمت  هزار  حدود 400  است  تخمه  و  شده  خشک 

قیمت  688  به  لوکس  آجیل  و  دارد 
قیمت گذاری  بازار  در  تومان  هزار 
است  حالی  در  این  است.  شده 
آجیل  کیلو  یک  گذشته  سال  که 
تومان  هزار   250 متوسط  مخلوط 

قیمت داشته است.

کام مردم را   قیمت شیرینی 
تلخ کرد

در  َتر  شیرینی  کیلو  هر  قیمت 
 150 تا  هزار   110 بین  یلدا،  شب  آستانه 

گذشته  سال  در  که  درحالی  است.  هزار 
قیمت  تومان  هزار   65 شیرینی  کیلو  هر 

داشته است. همچنین قیمت شیرینی خشک 
هزار   90 بین  مارماالد  پاپیونی،  دانمارکی،  شامل 

درحالی  این  می رسد.  فروش  به  بازار  در  تومان  هزار   110 تا 
که فروشگاه های آنالین شیرینی را به قیمت باالتری  است 

شیرینی  کیلو  هر  قیمت  نمونه،  طور  به  می کنند.  عرضه 
از  برخی  اما  است؛  تومان  هزار   120 تا  هزار   110 بین  مخلوط 
شیرینی فروشی ها این نوع شیرینی را در سایت های فروش 
کیلویی 220 هزار تومان عرضه می کنند. الزم به ذکر  آنالین، 
که منجر  است با حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز 
کاهش قدرت خرید مردم شد؛ تقاضا در بازار  به 
کاالها به شدت  شیرینی نیز مانند بسیاری از 
کاهش یافته است. طوری که گفته می شود 

خرید شیرینی مناسبتی شده است.

 قیمت میوه در آستانه یلدا 
شب  میوه  اصلی ترین  عنوان  به  انار 
کیلویی 50 هزار تومان در حال  یلدا، تا 
درجه  انار  قیمت  کف  اما  است.  فروش 
یک در میادین میوه و تره بار بندرعباس 19 

هزار و 500 تومان است. 
که قیمت انار  اما فراوانی آن به میزانی نیست 
قیمت  این  با  بتوانیم  را  یلدا  شب  سفره 
محاسبه کنیم و الاقل باید 35 هزار تومان 
در  زرد  سیب  قیمت  گرفت.  نظر  در  آن  برای 

هزار   20 قرمز  سیب  و   500 و  هزار   22 تره بار  و  میوه  میادین 
تومان است. اما قیمت این میوه در برخی از میوه فروشی ها 

تا 42 هزار تومان در حال عرضه به مصرف کنندگان است. 
باال است.  به  تومان  کیلویی 10 هزار  از  نیز  قیمت هندوانه 
پرتقال  است.  متفاوت  آن  نوع  به  بسته  نیز  پرتقال  قیمت 
که  است  بازار  در  پرتقال  نوع  گران ترین  جنوب  تامسون 
عرضه  تره بار  و  میوه  میادین  در  تومان  هزار   30 کیلویی 
حال  در  تومان  هزار   49 تا  هزار   42 بین  نیز  موز  می شود. 

هزار   8 کیلویی  هندوانه  گذشته  سال  در  اما  است.  فروش 
کیلویی 22 هزار تومان به عنوان میوه های اصلی  تومان، انار 

شب چله قیمت داشته است.

 قیمت گل نرگس 
گذشته 30  گل نرگس دسته ای در سال  در حالی که قیمت 
هزار تومان به فروش می رسید؛ امسال به قیمت باورنکردنی 
کاالی  یک  به  گل  امروزه  است.  رسیده  تومان  هزار   80
کثر خانواده ها توان خرید  که ا کچری تبدیل شده است  ال
آن را ندارند و تنها در مناسبت هایی نظیر شب یلدا ممکن 

گلی به خانه ببرند. است شاخه 

 شب نشینی یلدا، بالخره چند؟
برای  را  چله  شب  سفره  گر  ا سرانگشتی  حساب  یک  با 
یک  انار،  کیلو  یک  نظیر  اقالمی  شامل  نفره    4 خانواده 
کیلو شیرینی و  کیلو آجیل، یک  کیلویی، نیم  هندوانه سه 
گل نرگس در نظر بگیریم؛ برای این شب نشینی  یک دسته 
کرد. درحالی که این رقم  حدود 455 هزار تومان باید هزینه 

گذشته 266 هزارتومان بوده است. برای سال 
یعنی همین اقالم ساده 41 درصد افزایش قیمت داشته اند.

شب نشینی یلدای 1401 چند؟

هیوالی تورم در بلندترین شبی که گذشت

قیمت یک سفره 4 نفره شب یلدا در سال 1401

کیلوانار 35هزار تومانیک 

کیلوهندوانه  30 هزار تومانسه 

کیلوآجیل متوسط 200 هزار توماننیم 

کیلوشیرینی تر 110 هزار تومانیک 

80 هزار تومانیک دستهگل نرگس

455 هزار تومانمجموع

قیمت یک سفره 4 نفره شب یلدا در سال 1400

 22هزار تومانیک کیلوانار

24 هزار تومانسه کیلوهندوانه 

125 هزار توماننیم کیلوآجیل متوسط

65 هزار تومانیک کیلوشیرینی تر

30 هزار تومانیک دستهگل نرگس

266 هزار تومانمجموع

  افزایش 41 درصدی هزینه سفره شب یلدا نسبت به سال قبل

انار به عنوان اصلی ترین میوه شب یلدا، 
وش  تا کیلویی ۵۰ هزار تومان در حال فر

است. اما کف قیمت انار درجه یک در 
میادین میوه و تره بار بندرعباس 19 هزار 

و ۵۰۰ تومان است
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         اختصاصی
از  پس  صنایع  بسکتبال  تیم  پی  در  پی  پیروزی  سومین   

تغییر نام به فوالد هرمزگان در سالن فجر رقم خورد.
که چند روزی  سومین پیروزی پی در پی تیم صنایع هرمزگان 
است به نام فوالد هرمزگان تغییر نام داده است در سالن فجر 
هفته  در  خورد.  رقم  رفسنجان  مس  تیم  مقابل  بندرعباس 
گردان رضا  کشور شا پانزدهم لیگ برتر بسکتبال باشگاه های 
دور  شکست  شدند  موفق  هرمزگان  فوالد  تیم  در  پور  هنگام 
کنند و با نتیجه ۷۱ بر ۶۳  رفت برابر مس رفسنجان را جبران 

مقابل این تیم به پیروزی دست یابند.
در این بازی  اسحق حاتمی فر با ۱۵ امتیاز، ۶ ریباند، یک پاس 
گرفت. تیم  گیری بهترین بازیکن زمین لقب  گل و چهار  توپ 
کسب ۲۰  فوالد هرمزگان با این پیروزی  با ۶ برد و ۹ شکست و 

گرفت. امتیاز در رده نهم جدول رده بندی قرار 
 تیم بسکتبال فوالد هرمزگان در هفته پنجم دور برگشت لیگ 
کشور پنجم دی ماه مهمان ذوب آهن اصفهان  برتر بسکتبال 

است. 
گرگان  در سایر دیدارهای این هفته مهرام تهران  با شهرداری 
گرگان به  که این بازی ۹۲ بر ۸۸ به سود شهرداری  کرد  دیدار 
گرگان با ۲۸ امتیاز به صدرنشینی خود  پایان رسید و شهرداری 

ادامه داد. 
در یکی از بازی های حساس ، در رویارویی پاالیش نفت آبادان 
گردان علی توفیق در تیم پاالیش با نتیجه  کاله مازندران ، شا و 

۹۴بر ۹۱ به برتری رسیدند. 
ک ۸۶ بر ۶۹ مقابل رعد پدافند هوایی تهران به برتری  نبوغ ارا
دست یافت. توفارقان آذرشهر ۴۶ بر ۸۱ به آویژه صنعت پارسا 
کرمان ۵۱ بر ۶۳ مغلوب ذوب آهن  مشهد باخت. صنعت مس 

اصفهان شد.
گرگان با  ۲۸  در پایان دیدارهای هفته پانزدهم تیم شهرداری 

امتیاز همچنان صدرنشین است . 
کاله مازندران با وجود شکست مقابل پاالیش نفت آبادان با ۲۶ 
امتیاز همچنان جایگاه دوم را حفظ کرده است. ذوب آهن هم 

گرفته است.  با ۲۶ امتیاز در مکان سوم قرار 

 لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور    

نام فوالد برای صنایع همچنان خوش یمن است 
محمود رئیسی

وزی پی در پی تیم صنایع  سومین پیر
هرمزگان که چند روزی است به نام 

فوالد هرمزگان تغییر نام داده است در 
سالن فجر بندرعباس مقابل تیم مس 

رفسنجان رقم خورد. در هفته پانزدهم 
لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور 
شاگردان رضا هنگام پور در تیم فوالد 

هرمزگان موفق شدند شکست دور رفت 
برابر مس رفسنجان را جبران کنند و 
با نتیجه ۷۱ بر ۶۳ مقابل این تیم به 

وزی دست یابند پیر

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

         اختصاصی
پسران  ووشو  لیگ  رقابت های  دوم   و  اول  های  هفته 
نونهال و نوجوانان استان ، جام سردار  شهید حاج قاسم 

سلیمانی در بندرعباس برگزار شد.
ووشو  لیگ  رقابت های  دوم  و  اول  هفته های  دیدارهای  
سردار  ووشو  اختصاصی  سالن  در  تیم   ۸ شرکت  با  پسران 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بندرعباس برگزار شد.

در این مسابقات  صدرا خشنود بازیکن نونهال تیم هیأت 
ووشو شهرستان بندرلنکه از سوی شورای فنی مسابقات 

به عنوان فنی ترین بازیکن معرفی شد.
گروه الف در هفته های اول و دوم این دوره از رقابت ها در 

کسب شش امتیاز امتیاز و تفاضل  تیم تالش با دو  برد و 
دو   با  میناب  شهرستان  ووشو  هیات  تیم  شد.  اول   +۱۴
بازی و  یک باخت با سه  امتیاز و تفاضل ۴+ در مکان  دوم 

ایستاد.

 تیم جنگجویان ووشو با دو  بازی، یک برد و یک باخت و 
با سه  امتیاز و تفاضل ۱+ سوم شد.

قرار  باخت در مکان چهارم  و  دو   بازی  با دو  آبفا  باشگاه 
برد  بازی، دو   با دو   پدیدآوران  تیم   ، گروه ب  گرفت.  در 
را در اختیار  امتیاز و تفاضل ۱۴ + عنوان نخست  و شش  

دارد. 
یک  بازی،  دو  با  آباد  حاجی   بهرامی  محمد  شهید  تیم 
برد، یک باخت و سه  امتیاز و تفاضل ۱۰ + در مکان دوم 

ایستاده است.
و  برد  یک  بازی،  دو   با  بندرلنگه  ووشو  هیات  تیم    
ووشو  هیات  تیم  و  سوم  امتیاز  سه   با  و  باخت  یک 
 - تفاضل ۲۰  و   باخت  بازی، دو   با دو   شهرستان رودان 

چهارم است.  
هفته های سوم و چهارم این رقابت ها شانزدهم  دی ماه 

سال جاری در بندرعباس برگزار خواهد شد. 

رقابت های لیگ ووشو پسران

تالش و پدیدآوران در صدر جدول رده بندی ایستادند
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کرد: مدیرکل اداره راهداری و حمل نقل جاده ای استان با نماینده ولی فقیه در استان دیدار 

کارنامه درخشان اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای هرمزگان در اعتصابات اخیر

        اختصاصی
به مناسبت روز ملی حمل ونقل، مدیرکل راهداری و حمل 
نقل جاده ای هرمزگان، مدیرکل راه و شهرسازی استان، 
جعفری  محمدرضا  هرمزگان،  هواشناسی  اداره  مدیرکل 
ک استان و معاونین  مدیرکل آزمایشگاه فنی و مکانیک خا
و  راه  وزارت  و  راهداری  زیرمجموعه  اداره های  مدیران  و 
شهرسازی  به همراه اعضای انجمن صنفی حمل ونقل و 
کاال بندرعباس با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 

هرمزگان دیدار کردند.
حمل ونقل  و  راهداری  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
جاده ای استان هرمزگان، »عباس شرفی« مدیرکل این اداره 
حمل ونقل  و  راهداری  کل  اداره  معاونین  مدیران  همراه  به 
با  هرمزگان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  و  استان  جاده ای 
حجت االسالم عبادی زاده نماینده ولی فقیه در استان دیدار 
کردند و در خصوص چالش ها و پیشرفت های حوزه  گفتگو  و 
بحث  و  تبادل نظر  به  باهم  هرمزگان  استان  در  حمل ونقل 
پرداختند.عباس شرفی، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و 
همچنین شروع هفته حمل ونقل، رانندگان، راهداری، گفت: 
کل راهداری و حمل نقل جاده ای استان،  اعتباراتی به اداره 
تخصیص داده شده و پروژه های خوبی در حوزه راه روستایی 
گرهی از  که  فعال هستند و به جد پیگیر و در تالش هستیم 

مشکالت مردم استان هرمزگان را بازکنیم.
حمل ونقل  و  راهداری  اقدامات  و  وظایف  بابیان  شرفی 

گذشته در بحث ترانزیت  گفت: در مقایسه با سال  جاده ای 
که همین مسئله  کاال در استان رشد ده درصدی داشته ایم 
»در  کرد:  تشریح  وی  است.  قابل قبول  و  قابل توجه  بسیار 
بنادر  در  اساسی  کاالی  جابه جایی  بحث  در  مدت  همین 
با  زیرا  داشته ایم؛  قابل توجهی  رشد  بود،  شده  ترخیص 
حمل ونقل  صنوف  با  که  همکاری  و  درست  برنامه ریزی 

استان داشتیم، توانستیم مسئله حمل کاال را مدیریت کنیم. 
کاال، علی رغم فشارها و تبلیغاتی  از سویی صنوف حمل ونقل 
درصد   11 کاال  جذب  و  حمل ونقل  روند  اما  شد؛  انجام  که 
رشد داشته است«. شرفی همچنین از افزایش 30 درصدی 
گذشته  سال  به  نسبت  استان  جاده های  و  راه ها  بهسازی 
خبر داد.مدیرکل راهداری و حمل نقل جاده ای هرمزگان با 

گن، رئیس هیئت مدیره انجمن  گلپا اشاره به سخنان بهروز 
در  بندرعباس  کاال  جاده ای  حمل ونقل  شرکت های  صنفی 
از  بندرعباس یکی  گفت: شهرک حمل ونقل  همین جلسه، 
کشور است و با  بزرگ ترین شهرک های تخصصی حمل ونقل 
توجه به این موضوع، ضرورت دارد اقدام بیشتری به منظور 
تکمیل زیرساخت ها و بخش های خدماتی و رفاهی در این 
مجموعه انجام شود تا بتوانیم امکانات و زیرساخت ناوگان 

کاال را در هرمزگان تسهیل بخشیم. حمل ونقل 
شورای  رئیس  و  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  کمالی،  عباس 
به  هرمزگان  گفت:  هرمزگان  استان  حمل ونقل  هماهنگی 
کثر  ا از  برخورداری  و  جغرافیایی  کم نظیر  موقعیت  جهت 
و...  هوایی  دریایی،  ریلی،  جاده ای،  حمل ونقلی؛  مدهای 
به عنوان  قدیم االیام  از  همیشه  و  بوده  اهمیت  حائز  بسیار 
در  کمالی  کشور شناخته شده است. عباس  شاهراه عبوری 
تشریح عملکرد ریلی بندر شهید رجایی در شش ماهه سال 
 ۹۵۸ و  هزار   ۸3۲ و  میلیون   ۲ مدت  این  طی  افزود:  جاری 
کاال از طریق حمل ریلی در بندر شهید رجایی تخلیه و  تن 
بارگیری شده است. وی افزود: در ۶ ماهه نخست سال 1۴01 
گرفته از سوی سازمان  طبق ارزیابی و پایش عملکرد صورت 
کل راه و شهرسازی استان هرمزگان  ملی زمین و مسکن اداره 
کسب رتبه نخست درمجموع بخش های مدیریت  موفق به 
کیفی در  زمین، مدیریت ساخت، مدیریت منابع و عملکرد 

کشور شد.

                 
   

   
          اختصاصی

مراسم تقدیر و بزرگداشت هفته حمل ونقل 
راهبردی  مشاور  حضور  با  آذرماه   29 روز 
حمل ونقل  و  راهداری  سازمان  ریاست 
جاده ای، مدیرکل راه و شهرسازی استان 
حمل ونقل  و  راهداری  مدیرکل  هرمزگان، 
هیئت مدیره  رئیس  استان،  جاده ای 
حمل ونقل  شرکت های  صنفی  انجمن 
از  جمعی  و  بندرعباس  کاال  جاده ای 
در  شد.  برگزار  بندرعباس  در  مسئوالن 
کمالی«، مدیرکل راه  این مراسم، »عباس 
و شهرسازی استان هرمزگان از الزام چهار 
کردن مسیر بندرعباس به جاسک و  باند 
گفت و از رشد ده درصدی ترانزیت  میناب 

جاده ای استان خبر داد.
و  راه  مدیرکل  کمالی«،  »عباس  ساحل،  صبح  گزارش  به 
کارکنان  از  تشکر  و  مراسم  در  هرمزگان  استان  شهرسازی 
هفته  مناسبت  به  استان  جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری 
حمل ونقل  و  رانندگان  »از  گفت:  رانندگان  و  حمل ونقل 
جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی تشکر می کنم که حتی باوجود 
رضایت بخشی  نسبی  رشد  توانستند  ظالمانه،  تحریم های 

کنند«. وی افزود: »استان هرمزگان در حمل ونقل  کسب  را 
دریایی ۵۶.۶ درصد، ترانزیت 1 درصد و در جاده ای باالی 10 
درصد رشد داشته است. همچنین در حوزه ریلی و جابجایی 
ثبت  به  درصدی   ۴ بارگیری  و  درصدی   ۷3 رشد  مسافر، 
کمالی  گذشته رشد داشته اند«.  به سال  که نسبت  رسیده 
کاهش تعداد پروازهای ورودی و خروجی مسافر در استان  از 

گفت: »در حوزه پروازهای ورودی و خروجی بار و  خبر داد و 
کاالها، افزایش 3 درصدی را شاهد بوده ایم«. وی ادامه داد: 
»با توجه به تورم، مشکالت بیش ازپیش در حوزه حمل ونقل 
نیازمند  هرمزگان  در  راهبردی  سند  توسعه  لذا  دارد؛  وجود 
این  به  مکرراً  باید  و  است  بیشتر  توجه 

موضوع اهمیت داده شود. 
سواحل  توسعه  خوشبختانه  طرفی  از 
الی   ۵ ظرف  و  دارد  شتابانی  رشد  مکران، 
قابل مالحظه ای  رشد  شاهد  آینده  سال   ۴
»اتصال  کرد:  توصیه  کمالی  بود«.  خواهیم 
بلوچستان  و  سیستان  به  هرمزگان  ریل 
کشور  اقتصاد  و  حمل ونقل  رشد  برای  باید 
کارشناسان  حاضر  حال  در  که  شود  انجام 
می دهند«.  انجام  زمینه  این  در  مطالعاتی 
هرمزگان  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
کردن  بانِد  چهار  به  »توجه  افزود:  پایان  در 
باید  مسیر بندرعباس به جاسک و میناب 
برای  همچنین  گیرد.  قرار  کار  دستور  در 
حرکت در مسیر هموار رشد و توسعه صنایع 
مسیرهای  در  باید  هرمزگان،  بندرها  و 
باند  توسعه  مانند   { هوایی  و  دریایی  جاده ای،  از  اعم  تردد 

کرد«. فرودگاه های هرمزگان{ توجه ای بیش ازپیش 
»اداره  گفت:  هرمزگان  راهداری  مدیرکل  شرفی«،  »عباس 
یک  از  هرمزگان  استان  جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری  کل 
ساالنه  است.  برخوردار  منحصربه فردی  و  خاص  شرایط 
مختلف  نقاط  به  استان  بنادر  از  تن  میلیون   ۲۵ به  قریب 

کشور را به استان  کشور حمل می شود. ۵ درصد حمل ونقل 
هرمزگان  ترانزیت  و  بنادر  توسعه  با  اما  اختصاص یافته؛ 
آمار  »این  افزود:  هرمزگان  راهداری  است«.مدیرکل  امید 
افزایش بیش ازپیش داشته باشد و در حال حاضر،  بایستی 
کشور  که در اطراف  از استان هرمزگان به ۵ مرز از ۲۷ مرزی 
که  که با توجه به مراوداتی  قرار دارد، ترانزیت انجام می شود 
کشورهای آسیای میانه دارد، روند توسعه و دسترسی به  با 

خلیج فارس قرار است اتفاق بیافتد«.
»منصور آرامی«، نماینده مردم هرمزگان ضمن تبریک هفته 
حوزه  و  عرصه  گفت:  استان  حمل ونقل  قشر  به  حمل ونقل 
که  کشوری است  کلیدی هر  از بخش های  حمل ونقل یکی 
کشور مبنی و موردتوجه بخش حمل ونقل  رشد و توسعٔه هر 
کشور ایران نیز دارای موقعیت های مطلوبی  کشور است.  آن 
در بحث های جغرافیایی، استراتژیکی، اقتصادی و جمعیت 
کشاورزی، صنعت  گر بخواهیم در حوزه های  است، بنابراین ا
به  ویژه ای  نگاه  باید  کنیم،  پیشرفت  امنیت  و  معدن  و 
حمل ونقل اعم از دریایی، ریلی، زمینی و هوایی داشته شود.

بخش  در  چه  حمل ونقل،  قشر  زحمات  بر  کید  تأ با  آرامی 
»استان  گفت:  حمل ونقل،  سازمان  در  چه  و  خصوصی 
هرمزگان، قطب حمل ونقل به شمار می رود؛ اما همچنان در 
حوزٔه راه، مشکالتی وجود دارد. برای امنیت و پیشرفت کشور 
از  نوار ساحلی داشته باشیم.  آزادراهی در  که  ناچار هستیم 
نابسامانی  وضعیت  هرمزگان،  غرب  به  شرق  کریدور  طرفی؛ 
که ملزم به نگاه ویژه تری است؛ بنابراین باید مسئوالن  دارد 
تالش کنند تا همان طور که هرمزگان، قطب حمل ونقل کشور 

کشور نیز تبدیل شود«. است به قطب راه 

کرد: مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان عنوان 

لزوم توجه به توسعه سند راهبردی استان برای مهار
مشکالت حوزه حمل ونقل
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که می شود همه   فصل سرما 
گرم  به فکر پناهگاه امن و 

هستند و نیازمند چتری 
کند  حمایت  آنها  از  که 
هموطنان  بار  این  و 
فصل  در  نوعدوست 
گشودن  با  سال  سرد 

به  زندگی  خ  سر چتر 
اهدای  با  و  ایران  وسعت 

خون خود نجات دهنده جان 
خواهند  خون  به  نیازمند  بیماران 

بود.
است  همیشگی  نیاز  یک  خون  به  نیاز 

نیامده  کنون  تا  خون  برای  جایگزینی  هیچ  و 
که به طور مستمر نیازمند به  است، بیمارانی هستند 

کنار  دریافت خون و فرآورده های خونی هستند و در 
آن مادران باردار که منتظر تولد نوزاد هستند و بیماران 

دارند  نیاز  خون  به  که  جراحی  اعمال  معرض  در 
سازمان  میان  این  در  و 

تنها  خون  انتقال 
خون  تامین  متولی 
خونی  فرآورده های  و 

تا  آنهاست،  نیاز  مورد 
با باالترین  را  در هر زمانی، خون و فرآورده های آن 

کیفیت تامین کند.
اهدای خون ۱۸ سال  برای  قبول  قابل  حداقل سن 
همچنین  است  تمام  سال   ۶۰ سن  کثر  حدا و  تمام 
کثر سن برای اولین اهدای خون ۶۰ سال است  حدا

کننده مستمر )با سابقه  و برای دفعات بعدی، سن اهدا
کثر ۶۵ سال است  اهدای خون در سال( حدا بار  حداقل ۲ 
و خانم ها هر چهار ماه یک بار و در سال در مجموع ۳ بار و 
آقایان هرسه ماه یک بار و در مجموع ۴ بار در سال می توانند 

کنند. خون اهدا 

خون  کنندگان  اهدا میزان  بیشترین 
با  دارند  قرار  میانسالی  سنین  در 
از  مرور  به  سالگی   ۶۰ سن  به  رسیدن 
شوند  می  ج  خار خون  اهدای  چرخه 
که نیمی از جمعیت  و همچنین بانوان 
میزان  دهند  می  تشکیل  را  کشور 
کمتر از  استقبال آنها برای اهدای خون 
که  حد انتظار است و از سویی هم جوانان 
کننده خون باشند هم  می توانند سال ها اهدا 

کمتری برای اهدای خون دارند. استقبال 

 هرساله با شروع فصل سرما استقبال برای اهدای 
خون کاهش می یابد

مدیرکل دفتر روابط عمومی، جذب و نگهداری اهدا کنندگان، 
گفت: هرساله شروع فصل سرما میزان  سازمان انتقال خون 
آلودگی  استقبال برای اهدای خون به دلیل سرما، ترافیک، 

کاهش می یابد. هوا و بیماری های تنفسی 
از  فقط  خون  که  داشت  توجه  باید  افزود:  نخلستانی  مژده 
کنندگان خون، تامین می شود و همچنین نیاز  طریق اهدا 
به خون هم همیشگی است و باید این اقدام خداپسندانه به 
طورمستمر انجام شود و بنابر این مردم نوعدوست همیشه به 
فکر بیماران نیازمند به خون و فرآورده های آن باشند ونجات 
میزان  سرما  فصل  شروع  باشند.هرساله  آنها  جان  دهنده 
استقبال برای اهدای خون به دلیل سرما، ترافیک، آلودگی 

کاهش می یابد. هوا و بیماری های تنفسی 
کشور  در  خون  ذخایر  سطح  حاضر  حال  در  کرد:  اعالم  وی 
باید  اهدای خون  این ذخایر  برای حفظ  اما  مناسب است، 
دربرنامه  را  خون  اهدای  هموطنان  باشندو  داشته  تداوم 

زندگی خود قراردهند.

مدیرکل دفتر روابط عمومی، جذب و نگهداری اهدا کنندگان، 
سازمان انتقال خون گفت :در زمستان امسال پویشی به نام » 
چتر سرخ زندگی » راه اندازی شده است که هدف از راه اندازی 
نیازمندبه  بیماران  برای  درکشور  نیاز  مورد  خون  تامین  آن 

خون و فرآورده های آن است.
وی ادمه داد: این پویش از اول دی ماه تا پایان اسفند امسال 
ادامه داد و هموطنان نوع دوست دراین مدت می توانند با 
به  نیازمند  بیماران  کمک  به  خون  اهدای  کز  مرا به  مراجعه 
کز  مرا در  هم  کشور  سرتاسر  در  ما  همکاران  و  بشتابند  خون 

اهدای خون پذیرای آنها هستند.
»یلدا«  کهن  آیین  با  پویش  این  آغاز  کرد:  کید  تا نخلستانی 
و  دارد  ایرانیان  های  مهربانی  و  همدلی  از  نشان  که  و  است 
که مردم در هر زمانی به فکر نیازمندان  نشان دهند این است 
نیامندان به خون هستند، همزمان شده است و  و به ویژه 
بنابراین از هموطنان می خواهیم با پیوستن به این پویش 
گر سازمان انتقال خون و نجات دهنده جان بیماران به  یاری 

خون باشند.

که در مناسب  کرد: دراین پویش سعی شده است  کید  وی تا
که از اول دی تا پایان سال است، از مردم نوعدوست  هایی 
همچنین  و  کنند  اقدام  خون  اهدای  برای  شود  خواسته 
سمن  و  ها  دستگاه  نهادها  های  ظرفیت  از  پویش  این  در 
گسترش و ترویج  ها، خیریه ها و رسانه ها در جهت تقویت، 

گرفته خواهد شد. کمک  فرهنگ اهدای خون 
کز  کنون میانگین ذخیره خون در مرا ا گفت: هم  نخلستانی 
شرایط  از  ناشی  نوسانات  اما  است،  مناسب  خون  اهدای 
به  تصادفات  افزایش  فصلی،  های  بیماری  به  ابتال  جوی، 
خاطر لغزنده شدن جاده ها و بارندگی و متعاقب آن تقاضای 

خون همیشه در این فصل قابل پیش بینی است.
کت را تنها سه روز دانست  وی نیاز به خون را مستمر و عمر پال
و گفت: به همین دلیل در فصل سرد از تمامی مردم بخصوص 
کن هستند دعوت می  تر سا گرم  استان های  در  که  کسانی 
کشور و پیشگیری از  کنیم تا برای تقویت شبکه خون رسانی 
کاهش ذخایر و نوسان آن در استان های مختلف  گونه  هر 

اهدا کننده باشند./ایرنا

چتــــر ســــــــــــرخ زنــدگی به وسعت ایــــران

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

خسارت ساختمانی زلزله زدگان هرمزگان 
پرداخت شد

         اختصاصی
برای  اقتصاد  وزیر  از موافقت و دستور  استاندار هرمزگان   
پرداخت خسارت ساختمانی زلزله زدگان هرمزگان از محل 

صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان خبرداد.
گزارش صبح ساحل، مهدی دوستی در جلسه مشترک   به 
با وزیر اقتصاد ضمن بیان معضالت و مشکالت مردم مناطق 
زلزله زده، پرداخت خسارت ساختمانی زلزله زدگان هرمزگان از 
محل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان را کمک بزرگی 
در رفع بخشی از این مشکالت برشمرد.استاندار هرمزگان با 
گزارشی از آخرین روند ساخت و سازهای منازل مسکونی  ارائه 
در  هرمزگان  گفت:  واحدها  تکمیل  پیش روی  مشکالت  و 
که  گذشته شاهد وقوع چندین زلزله بسیار بزرگ بوده  یکسال 
کمی داشته اما میزان خسارت به  خوشبختانه تلفات جانی 
منازل مسکونی در مناطق فین و روستاهای تابعه همچنین 
بخش مهران شهرستان بندرلنگه قابل توجه بوده است.وی 
کمک به مردم زلزله زده و  کید بر عزم جدی دولت برای  با تا
تسریع در روند بازسازی منازل مسکونی افزود: در منطقه فین 
اقدامات خوبی انجام شده اما وجود چند مشکل به ویژه در 
حوزه دریافت تسهیالت بانکی سبب شده طرح تکمیل منازل 
ناتمام بماند.دوستی تصریح کرد: هرمزگان یکی از استان های 
با  و  بوده  روستایی  مسکونی  منازل  بیمه  زمینه  در  پیشرو 
بخش  شد  منعقد  زلزله  وقوع  از  قبل  ماه  چند  که  قراردادی 
گرفته  عمده ای از منازل مسکونی تحت پوشش این بیمه قرار 
اند.نماینده عالی دولت در هرمزگان از وزیر اقتصاد درخواست 

وعده  راستای  در  مسکونی  واحدهای  تکمیل  منظور  به  کرد 
نیاز  مورد  تسهیالت  و  گیرد  صورت  الزم  همکاری  دولت 
و دارایی  اقتصاد  پرداخت شود.سید احسان خاندوری وزیر 
نیز در این جلسه با تشکر از تالش های استاندار هرمزگان طی 
خ داده در استان  گذشته در زمینه حوادث طبیعی ر یک سال 
کرد: در زمینه شیوه جبران خسارت حوادث  هرمزگان، اظهار 
طبیعی پیش از این بسیار ابتدایی عمل می شد اما پرداخت 
نخستین مرحله از خسارت ساختمانی زلزله زدگان هرمزگان از 
محل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان تحولی در این 
زمینه است.وی افزود: صنعت بیمه ما ظرفیت بسیار باالیی 
کند  دارد تا بتواند این خدمت بیمه تکمیلی را نیز راه اندازی 
از نقاط اتکای مردم باشد و مردم با اطمینان بیشتر  تا یکی 
کار  کنند و از سوی دیگر با ساز و  برای چنین مواردی هزینه 
داد. افزایش  نیز  را  خسارات  پرداخت  سقف  می توان  جدید 
کرد: بزودی با افزایش سقف پوشش بیمه  وزیر اقتصاد بیان 
ای این صندوق شاهد جشن پوشش همگانی بیمه صندوق 
کمک بیمه  گر  خواهیم بود، در زمینه اجرایی و عملیاتی هم ا
مرکزی و پیگیری های استاندار هرمزگان نبود در حال حاضر 
نمی توانستیم نخستین پرداختی خسارت را داشته باشیم. 
در پایان این جلسه، با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
محل  از  هرمزگان  زلزله زدگان  ساختمانی  خسارت  نخستین 
صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان به مبلغ حدود ۳۰ 
میلیارد تومان برای هزار و ۲۱ واحد ساختمانی و تا سقف ۳۰ 

میلیون تومان پرداخت شد.

ناهید حاجی خانی
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اولینژلژندرمانیموضعیدرجهانزخمهایمزمنراالتیاممیبخشد

امیـــدیبرایبهبودبیماریپــــروانهای
علیرضا مجیدی

نادر،  پوستی  بیماری  یک  به  مبتال  کودکان  در 
ارائه  را  ژنی  فعال  نسخه های  جدید  ژل  یک 

که  کالژن تولید می کند  که پروتئین  می کند 
برای بهبود زخم ضروری است.

موضعی  درمانی  ژن  اولین  که  فاز ۳  آزمایش 
فوق  نتایج  می شود،  محسوب  جهان 
بیماری  یک  به  مبتال  کودکان  در  را  العاده ای 

کرده است. دیده  گزارش  نادر پوستی تاول دار 
که سال ها  که ژل ژن درمانی زخم هایی را  شد 

کامل بهبود می دهد. باز بوده اند، به طور 
بیماری  )DEB(یا  دیستروفیک  بولوزا  اپیدرمولیز 

که منجر به  پروانه ای یک بیماری پوستی نادر است 
تاول زدن مداوم پوست می شود و اغلب زخم هایی باز 

می گذارد که بهبود نمی یابند. این بیماری به دلیل جهش 
که باعث می شود فرد قادر  در ژن COL7A1 ایجاد می شود 

کلیدی نباشد. به تولید پروتئین کالژن 
ژن  نسخه های   رساندن  برای  که  است  ژلی  جدید،  درمان 
COL7A1 به طور مستقیم به بافت زخم طراحی شده . این 
کلیدی  کالژن  پروتئین های  تولید  باعث  باید  تئوری،  کار، در 
مورد نیاز برای بهبود پوست شود. ژن های عملکردی از طریق 
که  می شوند  داده  تحویل  یافته  تغییر  تبخال  ویروس  یک 
قادر به تکثیر و انتشار به سایر قسمت های بدن نیست، اما 

کند. می تواند از دفاع ایمنی بدن فرار 
کارآزمایی فاز  گزارشی در مجله پزشکی نیوانگلند ، نتایج یک 
است.  چشم گیر  بسیار  دارونما،  با  شده  کنترل  و  دوسوکور   ۳
بیماران به صورت هفتگی با ژل ژن درمانی تحت درمان قرار 
گرفتند و پس از سه ماه، 71 درصد از افرادی که ژل فعال دریافت 
کردند، به طور کامل بهبود یافتند. تا شش ماهگی، ۶7 درصد از 

ی  خم ها ز
شده  درمان 

کارآزمایی هنوز  در 
بهبود یافته بودند. 

یک  کارآزمایی،  این  در  کنندگان  شرکت  از  یکی 
جوان ۲۲ ساله به نام وینچنزو ماسکولی، در تمام عمر 

خود از زخم های باز رنج می برد، اما در عرض چند ماه پس از 
استفاده از ژل ژن درمانی، زخم های او بهبود یافت.

بهبودی  ماه،  چهار  از  »بعد  گفت:  ماسکولی 
که  دیدم  پشتم  بزرگ  زخم  در  را 
سال   ۲۰ مدت  به 
پس  داشتم. 

به  ماه، زخم  از شش 
یافته  بهبود  کامل  طور 

کمتری  بسیار  درد  و  بود 
داشت.«

متأسفانه، به دلیل اینکه اثرات ژل دائمی نیست، بسیاری از 
بیماران شاهد بازگشت برخی از زخم های خود در ماه های 
پس از پایان کارآزمایی بوده اند. محققان پیشنهاد می کنند که 
چنین چیزی قابل انتظار است، اما با توجه به اینکه هیچ اثر 

نامطلوبی با تجویز مکرر ژل مشاهده نمی شود، ممکن است 
درمان های مداوم در دوره های زمانی طوالنی مؤثر باشد.

کریستال بیوتک در حال حاضر از نزدیک  شرکت داروسازی 
با سازمان غذا و داروی ایاالت متحده )FDA( برای تایید 
دارو همکاری می کند. انتظار می رود در سه ماهه اول سال 

گیری شود. ۲۰۲۳ تصمیم 
درمانی  ژن  این  است،  نادر  بیماری  یک   DEB که  حالی  در 
فراوان  کاربردهای  از  مورد  اولین  احتمااًل  خاص  موضعی 
پوستی  اختالالت  از  دیگر  تعدادی  است.  جدید  فناوری 
که  اپیدرمولیز بولوزا ناشی از جهش های تک ژنی وجود دارد 

کرد. به طور فرضی می توان با این فناوری درمان 
در شکل فعلی، ژن درمانی نمی تواند به پوست دست نخورده 
کند. بنابراین فقط می تواند زخم های از قبل موجود را  نفوذ 
کند.در آینده این فناوری،  می تواند انواع بیماری های  درمان 

کند. پوستی مختلف را درمان 

متأسفانه، به دلیل اینکه اثرات ژل دائمی 
نیست، بسیاری از بیماران شاهد بازگشت 
برخی از زخم های خود در ماه های پس 

از پایان کارآزمایی بوده اند.
شرکت داروسازی کریستال بیوتک در 
حال حاضر از نزدیک با سازمان غذا و 

داروی ایاالت متحده )FDA( برای تایید 
دارو همکاری می کند

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

کاهش  کاهش وزن ممکن است به  جراحی 
کند کمک  مشکل بی اختیاری ادرار 

کنون یک مطالعه  جراحی کاهش وزن می تواند فواید زیادی برای سالمتی داشته باشد و ا
که تسکین طوالنی مدت بی اختیاری ادرار یکی از آنهاست. جدید نشان می دهد 

گزارش مهر به نقل از هلث دی نیوز، بی اختیاری ادرار یک مشکل رایج است و چاقی  به 
و ماهیچه های  مثانه  بر  بیشتری  اضافه وزن فشار  آن است:  برای  از عوامل خطر  یکی 
ادرار شود.به همین دلیل،  باعث نشت  که می تواند  وارد می کند  از آن  کننده  حمایت 
کاهش وزن تشویق  ادرار دارند، اغلب به  افراد هم چاقی و هم بی اختیاری  که  زمانی 
می شوند. تحقیقات نشان می دهد وقتی افراد مبتال به چاقی شدید تحت عمل جراحی 
کاهش  کاهش وزن قرار می گیرند، می تواند مشکالت مثانه آنها- حداقل در دو سال اول- 
که برای بسیاری از افراد، این تسکین پایدار است. یابد.مطالعه جدید نشان می دهد 

که قبل از  که از بیش از 1۲۰۰ بیمار تحت نظر، بیش از نیمی از بیمارانی  محققان دریافتند 
جراحی کاهش وزن بی اختیاری ادرار داشتند، عالئم خود را در طول هفت سال بهبودی 
کس  کینگ«، محقق ارشد از دانشگاه پیتزبورگ، می گوید: »هیچ  پایدار داشتند.»وندی 
کاهش وزن را فقط برای مدیریت بی اختیاری ادرار توصیه نمی کند. این یک  جراحی 
عمل جراحی بزرگ است و این یک تصمیم واقعًا بزرگ است. و برای همه نیست.«این 
ایاالت متحده  بیمارستان  در 1۰  که  و مردی است  بررسی 1۲۲7 زن  اساس  بر  یافته ها 
اسلیو  یا  معده  پس  بای  جراحی  یا  آنها  همه  بودند.  داده  انجام  وزن  کاهش  جراحی 
گوارش  گاسترکتومی، دو نوع رایج جراحی چاقی داشتند.هر دو جراحی، آناتومی دستگاه 
که فرد می تواند قبل از احساس سیری بخورد را محدود  را تغییر می دهند و مقدار غذایی 

می کند.
در بین زنان، ۵۲ درصد، حداقل یک بار در هفته قبل از جراحی، دوره های بی اختیاری را 
داشتند. یک سال پس از جراحی، این میزان به 1۵ درصد کاهش یافته بود. بخشی از این 
پیشرفت تا سال سوم از بین رفت، و در سال هفتم، این رقم ۳۰ درصد بود.مردان کمتری 
کلی  کرد: »به طور  کینگ خاطرنشان  گروه مورد مطالعه بی اختیاری ادرار داشتند.  در 

در بین زنان به دلیل آناتومی و عواملی مانند زایمان این مشکل بسیار شایع تر است.«
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 دیـــدنی های جزیــــره الرک
که بسیاری از آن ها خالی  خلیج فارس جزایر زیادی دارد 
جزیره  ایران،  مسکونی  جزایر  بین  از  هستند.  سکنه  از 
این  قرارگیری  آن  دلیل  است.  شده  شناخته  کمتر  الرک 
گردشگری، یعنی هرمز  کنار دو جزیره محبوب  جزیره در 
که بیشتر توجه ها را به سمت خود جلب  و قشم است 

کرده اند.
گردشگران قرار  البته امروزه این جزیره بیشتر مورد توجه 
گردشگری استان  گرفته است و از مقاصد و جاذبه های 

هرمزگان به شمار می آید. 

 معرفی جزیره الرک
در  و  است  مساحت  مربع  کیلومتر   ۷۷ دارای  الرک  جزیره 
کوه  های  از  جزیره  این  دارد.  قرار  هرمز  و  قشم  جزایر  کنار 
آتشفشانی مخروطی شکل تشکیل شده است و بلندترین 
بزرگ ترین  و  دارد  ارتفاع  دریا  سطح  از  متر   ۱۳۸ آن  نقطه 
کیزگی محیط  کیلومتر است. فضای خلوت، پا قطر آن ۶٫۱۰ 
الرک  به  قشمی ها  جذب  عوامل  شنا  مناسب  ساحل  و 
گر می خواهید مدتی در آرامش باشید و از طبیعت  هستند. ا

گذری به الرک داشته باشید. بکر لذت ببرید، حتما 
می شود،  محسوب  ایران  ک  خا جنوبی ترین  الرک  جزیره   
برای همین از اهمیت استراتژیک باالیی برخوردار است و 
سواحل جنوبی آن نظامی هستند. در صورت صافی هوا، 
از  عمان  کشور  و  بندرعباس  قشم،   هرمز،  جزایر  به راحتی 

سواحل الرک قابل دیدن هستند.
که هر روز  آبراهه ی میان خود هستند  الرک و هرمز دارای 
کشتی های باری و نفت کش های عظیم است.  گذر  محل 
کاری با بندر کوچک الرک ندارند؛  البته کشتی های غول آسا 
که اسلکه آن برای این کشتی ها قابل پهلوگیری نیست.  چرا

 جزیره الرک کجاست؟
الرک از جاهای دیدنی جزیره هرمز است و در تنگه هرمز قرار 

دارد.
کیلومتر •فاصله تا قشم ۱۶ 

کیلومتر •فاصله تا جزیره هنگام ۵۱ 
کیلومتر •فاصله تا جزیره هرمز ۲۲ 

کیلومتر کوچک ۱۲۶  •فاصله تا جزایر تنب های بزرگ و 
کیلومتر •فاصله تا بندرعباس ۳۱ 

 
 دسترسی به جزیره الرک

از دو اسکله قشم می توان به الرک رسید. راه اول و مطمئن تر 
کری قشم با اتوبوس دریایی است و راه دوم با  از اسکله ذا
قایق های موتوری از اسکله دوحه قشم. فاصله دریایی از 
کیلومتر است. همچنین  جزیره قشم تا الرک در حدود ۱۶ 
می توانید با استفاده از قایق دربستی از سمت بندرعباس 
یا جزیره هرمز به الرک بروید. البته باید به این نکته توجه 
که این جزیره در موقعیت استراتژیک تنگه هرمز قرار  داشت 
است.  نظامی  مانورهای  برگزاری  محل  همین  برای  دارد، 
که در منطقه قرار به برگزاری مانور نظامی باشد،  در صورتی 
هرگونه رفت و آمد به جزیره ممنوع است. برای همین قبل 
از سفر به جزیره حتما در این خصوص اطالعات به روز را از 
کنید. هر برنامه مانور  کسب  اسکله های بندرعباس یا قشم 
نظامی از چند روز قبل اطالع رسانی می شود تا مشکلی در 

رفت وآمد مردم محلی و مسافرها به وجود نیاید.
 

 زندگی در جزیره الرک
بخش مسکونی جزیره الرک محدود به روستایی با جمعیت 
گویش  تا ۳۰۰ خانوار.  اندک می شود؛ جمعیتی حدود ۲۰۰ 
کمزاری است.  گویشی از زبان لری به نام  بومی مردم الرک 
کشور عمان  کمزار(  گویش در جزیره مسندم )روستای  این 
کمزاری الرک تحت تاثیر فارسی  گویش  نیز رواج دارد. البته 
کشور  در  خود  نوع  با  زیادی  تفاوت  و  است  گرفته  قرار 
است.  صیادی  بیشتر  الرکی ها  کسب و کار  دارد.  عمان 
کشور عمان  صیادان ماهی های خود را بیشتر در شهر های 
می فروشند| چون آنجا پول بیشتری برای صید می دهند. 
که از اول مهر ماه  میزان صید ساالنه حدود ۸۰۰ تن است 

صید آغاز می شود. انواع ماهی های صید شده در این جزیره 
ماهی.  میش  و  مقوا  سنگسر،  سرخو،  هامور،  از  عبارت اند 
ک  معادن طبیعی موجود در جزیره الرک شامل معدن خا
سنگ  معدن  اسکله،  جنوب غربی  کیلومتری   ۱۲ در  سرخ 
سفید  سنگ  معدن  و  گوگرد  معدن  نمک،  معدن  آهن، 
می شود. برخی از مردم جزیره نیز به دامپروی سنتی )به طور 
غالب پروش بز( مشغول هستند. برخالف دو جزیره قشم و 
کشور عمان و شهر  هرمز،  مردم جزیره الرک ارتباط زیادی با 
راس الخیمه دارند و حتی برخی از آن ها برای مهاجرت به 
کشور رفته اند. آب آشامیدنی مردم این جزیره بیشتر  این 
آب  همچنین  و  می  شود  برده  آن  به  بندرعباس  طریق  از 
برکه  ها و چاه  های جمع آوری آب باران نیز مورد استفاده قرار 
می گیرد. برق جزیره به وسیله دو موتور برقی با ۵٫۱ مگاوات 

قدرت، تولید می شود.    

جغرافیای جزیره الرک
برخوردار  زیادی  تنوع  از  الرک  جزیره  زمین شناسی  نظر  از 
که  می شود  محسوب  نمکی  گنبدی  جزیره  این  است. 
است.  آمده  وجود  به  زمین شناسی  سوم  دوران  اواخر  در 
گنبد دارای چینه بندی متقاطع با زاویه  رسوبات حواشی 
گواه بر رسوب ماسه های ساحلی و تاثیر  بیش از ۳۰ درجه، 

عمده باد شمال در رسوب گذاری این نوع رسوبات است.
همچنین در این جزیره خرگوش و آهو به طور بومی زندگی 
این  می توانید  پیاده روی  دقیقه  چند  با  تنها  که  می کنند 
الرک  در  همچنین  ببینید.  الرک  جزیره  در  را  حیوانات 

کرت دیده می شود. کهور و  درختچه های آ
 

 تاریخچه جزیره الرک
در  مدتی  بعد  به  میالدی  شانزدهم  قرن  از  الرک  جزیره 
است.  بوده  انگلیسی ها  و  پرتغالی ها  هلندی ها،  تصرف 
تاسیسات، قلعه های نظامی با تجهیزات توپ و برج های 
که  دیده بانی هنوز در جزیره الرک به چشم می خورد؛ آثاری 
گذشته دارد. این جزیره  از اهمیت این جزیره در  حکایت 
در زمان سلطنت شاه عباس هم زمان با تصرف سایر جزایر 

تنگه هرمز تحت تسلط دولت ایران درآمد.
آن  جزایر  و  هرمز  تنگه  ناحیه  میالدی  هجدهم  قرن  در 
بیشتر مورد توجه اعراب عمان و مسقط، به خصوص اعراب 
هرمز  تنگه  جزایر  مورد  در  بیشتر  توجه  این  بود.  جواسم 
سبب  به  بود.  قشم  و  هرمز  هنگام،  الرک،  جزایر  به ویژه  و 
قرارگیری  مناسبت  به  همچنین  و  عمان  به  آن ها  نزدیکی 

آن ها در ورودی تنگه هرمز، اهمیت بسیاری داشتند.
تاریخی  متون  در  اشاره هایی  جزیره  این  قدمت  درباره 
مختلف وجود دارد. نئارک، تاریخ نگار معروف مقدونیه ای 

درباره الرک می گوید:
کیش به جزیره خالی از  کشتیرانی از جزیره   بعد از چند روز 

که موسوم به ارقانا )الرک( بود. سکنه رسیدند 
گزارش  جزیره  این  درباره  قاجار  دوران  سدید، گردشگر 

می دهد:
که می گویند   قلعه ای محکم در جزیره الرک موجود است 

که متعلق به  بانی اش نادرشاه است )امروزه مشخص شده 
کنون در آن  پرتغالی ها و مربوط به دوران صفوی است(. ا
کن و ماهی گیر هستند و معدودی  قلعه دویست خانوار سا
نیز  بارش  آب  برکه  و  گوارا  و  شیرین  چاه  آب  و  دارند  نخل 
تیاب  آن ها  از  یکی  که  دارد  آبادی  دو  الرک  جزیره  دارند. 
که یک صد تن جمعیت دارد و زبان مخصوصی دارند  است 
به  نزدیک  آن  که  باال  کوه  دوم  است.  فارسی  آن  ریشه  که 
یک صد تن جمعیت دارد و به زبان فارسی سخن می گویند. 
در این جزیره زراعت نمی شود ولی برای ماهیگیری مناسب 
به  روز  همه  و  می شود  صید  ماهی  وفور  حد  به  و  است 

بندرعباس و جزایر دیگر حمل می شود.

 قلعه پرتغالی های الرک
باید به قلعه  تاریخی جزیره الرک  از جاذبه های فرهنگی و 
کنترل  هنگام  و  صفویه  زمان  در  که  کرد  اشاره  پرتغالی ها 
پرتغالی ها بر خلیج فارس ساخته شده است. این قلعه از 
نظر تاریخی با قلعه پرتغالی های هرمز و قشم هم دوره است. 
سنگ های  ساروج،  مالت  از  را  الرک  پرتغالی های  قلعه 
مرجانی و دریایی ساخته اند. این قلعه بعد از قلعه جزیره 
بزرگ ترین قلعه پرتغالی ها در خلیج فارس به شمار  هرمز، 

می آید و به دلیل ستون های چوبی  پابرجا مانده است.

 قبرستان تاریخی الرک
گل پخته  در قبرستان تاریخی الرک آتشدان های سفالی از 
تازه  قبر  کوچک روی  گلدان های  به صورت  که  وجود دارد 
با  آتش  آن ها  در  می گذارند.  جوان مردگان  و  درگذشتگان 
همین  برای  می ریزند.  اسپند  و  کندر  به همراه  داغ  زغال 
همچنین  دارد.  خوشی  بوی  معموال  شهر  این  قبرستان 
که در  تمام سنگ قبرها از مرجان های دریایی تهیه شده 

نوع خود زیبایی خاصی به قبرستان بخشیده است.

 سواحل جزیره الرک
کم  و  مرجانی  سواحل  وجود  لطف  به  الرک  جزیره  اما 
آب های  شفاف ترین  و  بکرترین  از  یکی  دارای  رفت و  آمد، 
خلیج فارس است. این سواحل از عمق ۲ تا ۳۳ متری، با 
همچون  دریایی  زیبای  موجودات  انواع  با  و  مالیم  شیب 
دریایی،  شقایق  و  کواریومی  آ ماهی های  مرجان ها، 
و  بازدیدکنندگان  اختیار  در  را  خود  خاص  زیبای های 
که  عالقه مندان قرار می دهد. همین دالیل باعث شده اند 
این جزیره به مکانی محبوب برای ورزش های آبی و لذت 
از ساحل شنی تبدیل شود. به علت وجود پالنکتون ها در 
یا برخورد  آب های جزیره،  شب ها هنگام قدم زدن در آب 
زیبا ترین  از  یکی  شاهد  می توانید  ساحل  با  دریا  موج 
از  یکی  بدانید  است  جالب  باشید.  ایران  جاذبه های 
نشنال  معروف  نشریه  در   ۲۰۱۵ سال  منتخب  عکس های 
که توسط یک ایرانی به نام پویان  جئوگرافی، عکسی است 
گرفته شده بود. البته باید  شادپور از شب های جزیره الرک 
گفت که این منظره  همیشگی نیست، وقتی دریا آرام و بدون 
موج باشد، می توان شاهد انعکاس نور فیتوپالنکتون ها در 

آب های ساحلی این جزیره  بود. این پدیده شاید در طول 
کم  خ دادن آن هم  خ ندهد؛ ولی دفعات ر یک ماه، اصال ر
تولیدکننده  آغازیان  از  دسته ای  ها  فیتوپالنکتون  نیست. 
کسیژن  تا ۸۵ درصد ا که خودپروردگی دارند و ۵۰  هستند 
دنیا را تولید می کنند. این موجودات ذره بینی یکی از منابع 
گر تعداد بسیار زیادی  تغذیه ای آبزیان به حساب می آیند. ا
ممکن  شوند،  جمع  دورهم  آب  در  ریز  موجودات  این  از 
کنند. است رنگ آب را سبز، آبی یا به رنگ های دیگر تبدیل 

 فانوس دریایی الرک
کیلومتری از بخش شهری جزیره، برج  کمتر از چهار  حدود 
از دوردست  که  کنار ساحل وجود دارد  فانوس دریایی در 
کنار این  به راحتی قابل مشاهده است. چند آالچیق نیز در 
الرک  به  تعطیل  روزی  در  گر  ا گرفته اند.  قرار  شنی  ساحل 
برای  که  دید  خواهید  را  قشمی  افراد  و  خانواده ها  بروید، 
کیلومتر دورتر از  تفریح و شنا به الرک آمده اند. حدود پنج 
گر به سمت غرب جزیره بروید، در نزدیکی  فانوس دریایی ا
ببینید  را  کشتی غرق شده  بقایایی یک  ساحل می توانید 
کشتی قدیمی نیز  که نصف آن روی آب است. بازدید از این 

جذابیت های خاص خود را دارد.
در  شرقی  هند  کمپانی  تلگراف خانه  از  آثاری  همچنین 
نقطه ای معروف به »مرنه« در جزیره وجود دارد. خانه های 
کوه های این جزیره و دقیقا در وسط  که در دل  ۸۰۰ ساله ای 
گردشگری جزیره  از دیگر جاذبه های  آن ساخته شده اند، 

الرک محسوب می شوند. 
 

 امکانات جزیره الرک
برای همین  متاسفانه الرک امکانات رفاهی زیادی ندارد، 
روستا  دارند.  جزیره  به  نیم روزه  سفری  گردشگران  بیشتر 
نیاز  مورد  اجناس  جزیره  کنان  سا که  دارد  مغازه  یک  تنها 
که در این  خود را از آنجا تهیه می کنند. تنها وسیله نقلیه ای 
به  هم  آن  است،  موتورسیکلت  کرد،  پیدا  می توان  جزیره 
تعداد اندک. در سراسر جزیره تنها چند مورد ماشین وجود 
دارد. در واقع جزیره فاقد جاده استاندارد است و تنها یک 

کی دورتادور جزیره را به هم وصل می کند. مسیر خا
و  آتشفشانی  کوه های  و  نمکی  گنبد  به  زدن  سر  برای 
که ۱۵۱ متر از سطح دریا ارتفاع دارد، یا  بلندترین نقطه جزیر 
مخروبه های به جای مانده از سکونتگاه های تاریخی جزیره 
کنید. البته قدم  گورستان آن، باید همه راه را پیاده طی  و 
و می توانید شاهد  این مسیر خسته کننده نیست  زدن در 
ک جزیره باشید. ساحل این جزیره  زیبایی  و رنگارنگی خا
که می توانید انواع صدف و مرجان های  به قدری بکر است 
صورت  در  همچنین  ببینید.  ساحل  کنار  در  را  تزیینی 
آن ها می توانید غذاهایی  از  و خرید  بومی  افراد  با  صحبت 
ک میگو، پرندگان، حلوای رطب و ماهی تنوری  مانند خورا

را بخرید.

 
 نکات سفر به جزیره الرک

دارد،  قرار  هرمز  تنگه  استراتژیک  موقعیت  در  جزیره  •این 
در  است.  نظامی  مانورهای  برگزاری  محل  همین  برای 
باشد،  نظامی  مانور  برگزاری  به  قرار  منطقه  در  که  صورتی 
هرگونه رفت و آمد به جزیره ممنوع است. برای همین قبل 
از سفر به جزیره حتما در این خصوص اطالعات به روز را از 
کنید. هر برنامه مانور  کسب  اسکله های بندرعباس یا قشم 
نظامی از چند روز قبل اطالع رسانی می شود تا مشکلی در 

رفت وآمد مردم محلی و مسافرها به وجود نیاید.
گوش ماهی های ساحل  کنید با وسوسه جمع آوری  •سعی 
کوسیستم منطقه را  که با برداشتن آن ها ا کنید؛ چرا مقابله 

دستکاری می کنید.
احترام  محلی  مردم  عقاید  و  باورها  به  جزیره  به  سفر  •در 
در  مفید  نقشی  آن ها،  از  خرید  با  کنید  سعی  و  بگذارید 

اقتصاد روستا داشته باشید.
موارد  )حتی  زباله  ریختن  از  و  بدارید  پاس  را  •طبیعت 

کنید.  تجزیه پذیر و ته سیگار( خودداری 
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غزاله ماندگاری

اعتراض بی وقفه مردم نسبت به دور بودن شهرک علوی از شهر؛

مسکن ملی راه خانه دار شدن یا حاشیه نشین شدن؟

          اختصاصی
جامعه  ضعیف  و  حاشیه نشین  قشر  برای  شدن  خانه دار 
مانند یک رویا بود. تا آن که مسئوالن به فکر اجرای طرحی 
کنار  ح در  برای خانه دار شدن این قشر افتادند. اما این طر
داشتن مزایا، معایب بسیاری برای واجدین شرایط داشت. 
غیره  و  آب  برق،  مشکالت  نامرغوب،  مصالح  از  استفاده 
می رود.  شمار  به  ح  طر این  معایب  از  کوچکی  بخش  تنها 
جدید  شهر  مسکن،  ملی  ح  طر جدید  دوره ی  در  حال 
گرفته  نظر  در  بندرخمیر  و  بندرعباس  مردم  برای  علومی 
کیلومترها از شهر دور است. شهر  که  شده، شهر جدیدی 
دارد،  قرار  بندرعباس  شهر  کیلومتری   50 در  علوی  جدید 
ح مسکن  که مسئوالن چرا محل احداث خانه های طر این 
که  گرفته اند، سوالی  ملی را فرسنگ ها دورتر از شهر درنظر 
از مقامات عالی دارند. در ادامه  حتی برخی مسئوالن نیز 
ح ملی مسکن و  گالیه های مردم نسبت به طر گزارش،  این 
اظهار نظرهای مسئوالن هرمزگان در این باره را می خوانیم.

   
 مردم خسته  از نادیده گرفته شدن

قشر کم درآمد و حاشیه نشین بندرعباس به امید تحقق رویای 
نام  ثبت  ملی  مسکن  نهضت  طرح  در  شدن شان  خانه دار 
امتیاز  اولیه ی  توانستند هزینه ی  وام  و  کلی قرض  با  و  کردند 
این  که،  آن  از  بی خبر  اما  کنند  پرداخت  را  ملی شان  مسکن 
کیلومترها از شهر دور می کند! شهر جدید  خانه ی ملی آن ها را 
طرح  اجرای  برای  مکانی  و  بندرعباس  کیلومتری   50 علوی، 
کنون، جمعی  گذشته تا گرفته شد. از سال  مسکن ملی درنظر 
هستند.  معترض  موضوع  این  به  نسبت  شرایط  واجدین  از 
مردی که به دفتر روزنامه زنگ زده بود تا اعتراض خود را نسبت 
گفت:» بنده به نمایندگی جمعی از  کند،  به این امر منعکس 
که اسم شان در طرح مسکن ملی درآمده  است.  مردمی هستم 
که باالخره  کم درآمد جامعه هستیم و خوشحال بودیم  ما قشر 
بی خبر  شویم،  خانه  صاحب  می توانیم  سال  چندین  از  بعد 
وسیله ی  بنده  می کند.  دورمان  شهر  از  فرسنگ ها  آن که  از 
که بتوانم هر روز این مسافت طوالنی را برای  نقلیه ای ندارم 
که توانایی  کنم، مگر چقدر حقوق می گیرم  سرکار آمدن طی 
پرداخت آژانس را داشته باشم؟ همچنین فرزندانم مشغول به 
تحصیل هستند، هزینه ی سرویس آن ها را چگونه تامین کنم؟ 
یا درد هایمان  کند  کمک  این طرح قرار است به معیشت ما 
مکانی  چنین  گرفتن  درنظر  از  قبل  کاش  ای  کند؟  بیشتر  را 
و  برای اجرای طرح مسکن ملی، ذره ای به فکر قشر ضعیف 
حاشیه  نشین هم بودند! حال بنده به نمایندگی افراد ثبت نام 
را  موضوع  این  می کنم  خواهش  شما  از  طرح  این  در  کرده 
کنید و صدای ما را به مسئوالن برسانید«. مشکالت  پیگیری 
طرح مسکن ملی تمامی ندارد. از مشکالت قطعی های مکرر 
برق، افت فشار و اختالل  در آنتن دهی تلفن همراه شهرک های 
بندرعباس  شهروندان  بگذریم،  که  بندرعباس  ملی  مسکن 
مقابل  تجمع  و  خبرنگاران  به  مکرر  تماس های  با  همواره 
نگرفتن خانه هایشان  به تحویل  استانداری هرمزگان نسبت 
باره  این  در  بندرعباس  شهروندان  از  یکی  هستند.  معترض 
می گوید:» چندین سال است که با قرض و وام توانستم اقساط 
که باالخره در ایام پیری  مسکن ملی را بدهم، تنها به این امید 
راحت سر بر روی بالشت می گذارم و غصه ی خانه نداشتن را 
نمی خورم. حال اقساط تسهیالت بانکی ام رو به پایان است اما 
کردن  هنوز خبری از تحویل دادن خانه  ام نیست! انگار تجمع 

مردم هم مسئوالن را از خواب بیدار نمی کند«. 
   

 مسئوالِن به میدان آمده
جدید  شهرک  شدن  مشخص  ابتدایی  روزهای  همان  از 

حتی  شد،  آغاز  مردم  گالیه های  ملی،  مسکن  طرح  برای 
گرفتند.  موضع  مسئله  این  به  نسبت  نیز  مسئوالن  از  برخی 
ولی فقیه  نماینده  عبادی زاده«،  والمسلمین  »حجت االسالم 
تامین  برای  بود:»  گفته  گذشته  سال  در  هرمزگان  استان  در 
مسکن هرمزگان، مکانی در شهرک علوی انتخاب شده است 
مناسب  هرمزگان  استان  و  بندرعباس  شهر  مردم  برای  که 
کرده ام و جناب استاندار  نیست. موضوع را با استاندار مطرح 
که جای مناسبی نیست.  با این موضوع مخالف هستند؛چرا
شده  گرفته  نظر  در  مسکن  ساخت  برای  که  منطقه  این 
از  و  دارد  فاصله  بندرعباس  با شهر  کیلومتر  از 50  بیش  است 
گفته  به  ندارد«.  مناسبی  شرایط  مهم  زیرساخت های  نظر 
علوی  شهر  پروژه  عبادی زادی،  والمسلمین  حجت االسالم 
اقدام  طرح  برای  دیگری  نقطه  باید  و  است  خورده  شکست 

ملی مسکن مردم هرمزگان جانمایی شود. 
همچنین »مهدی دوستی«، استاندار هرمزگان هم با نظر مردم 
موافق است. به گفته دوستی، بندرعباس باید در مسیر ساحل 
توسعه یابد نه در شهر جدید علوی. »احمد مرادی« نماینده 
که دولت شعار  گفته بود  مردم هرمزگان نیز درباره مسکن ملی 
کار  که این  ساخت یک میلیون مسکن در سال را به زبان آورده 
که نباید به بهانه  خیلی همت می خواهد. مرادی معتقد است 
کنیم.امکان پذیر نیست  مسکن، مردم را آواره شهرک علوی 
کارش در بندرعباس باشد و خانه اش 50  که یک جوانی محل 

کیلومتر آن سوتر. 
از اظهارنظرهای مسئوالن و نشان دادن نارضایتی شان  پس 
در  و  سال جاری  فروردین ماه   21 در  موضوع،  این  به  نسبت 
هرمزگان،  شهرسازی  و  راه  مدیران  معارفه  و  تودیع  مراسم  
انسانی  منابع  و  توسعه مدیریت  »ایمان اسالمیان«، معاون  
دولت،  جدید  رویکرد  با  بود:»  گفته  شهرسازی  و  راه  وزارت 
طرح  اجرای  با  و  می شود  هموار  مردم  شدن  دار  خانه  مسیر 
در  هرمزگان  و  کشور  نابه هنجار  بسیار  وضعیت  مسکن  ملی 
و  یک هزار  نیز  هرمزگان  استان  در  می یابد.  بهبود  بخش  این 
200هکتار زمین برای این بخش پیش بینی شده است«. این 
که در اوایل فروردین ماه زمزمه های اختصاص  درحالی است 
طرح  اجرای  برای  بندرعباس  هکتاری   350 اراضی  یافتن 
گفته استاندار هرمزگان،  نهضت ملی مسکن شنیده شد. به 
کردن  طی مکاتبات انجام شده با وزیر راه و شهرسازی و مطرح 
دغدغه مردم و حل این معضل از طریق اختصاص زمین در 

که خوشبختانه وزیر نیز در این زمینه  کید شد  محدوده شهر تا
کرده بود:» بر  همکاری خوبی داشتند. استاندار هرمزگان اعالم 
گرفته از سوی وزیر مقرر شده مالکیت اراضی  طبق ابالغ صورت 
350 هکتاری شرکت بازآفرینی به سازمان ملی زمین و مسکن 
کل استان نسبت به اجرای نهضت ملی مسکن  منتقل و اداره 

کند«. برای متقاضیان شهر بندرعباس در اراضی مذکور اقدام 
    

 ماجرای مسکن ملی
آغازکننده  ایران  وقت  رئیس جمهور  احمدی نژاد«،  »محمود 
مسکن ملی در ایران بود. پس از آن، طرح مسکن ملی اولین 
بار با هدف خانه دار شدن جمعیتی نزدیک به ۴00 هزار خانوار 
در سال 1398 اجرا شد. هر چند در اولین دور ثبت نام برای 
اقدام  نفر متقاضی، نسبت به ثبت نام  مسکن ملی 2۶0 هزار 
عبارت  ملی  مسکن  طرح  در  نام  ثبت  اصلی  شروط  کردند. 
به  زنان خودسرپرست مشروط  یا سرپرست خانوار،  تاهل  از؛ 
دارای حداقل 5 سال سابقه  داشتن حداقل 35 سال سن، 
سکونت در پنج سال اخیر در شهر مورد تقاضا، در شهرهای 
مورد  جدید  شهر  در  سال   5 حداقل  سکونت  سابقه  جدید 
تقاضا یا در شهر مادر مالك است، نداشتن منع قانونی برای 

تسهیالت  برگشتی،  چک  )نظیر  بانکی  تسهیالت  دریافت 
)مازاد  مسکن  ساخت  هزینه  تأمین  توانایی  غیره(،  و  معوقه 
بر تسهیالت بانکی(، امکان سپرده گذاری حداقل سی درصد 
هزینه ساخت مازاد بر تسهیالت بانکی، در خصوص متقاضیان 
واجد شرایط بر اساس اعالم دستگاه یا نهاد مربوطه، توانایی 
پرداخت اقساط ماهیانه بانکی تسهیالت دریافتی است. طبق 
اطالعیه ی سال 1۴00 در دوره ی جدید طرح نهضت مسکن 
ملی در استان هرمزگان تنها شهر علوی برای این طرح درنظر 
کن در شهرهای  که سا افرادی  گرفته شده است. به عبارتی، 
از  می توانند  هستند،  بندرخمیر  و  بندرعباس  شهرستان  
طرح  این  به  مربوط  اخبار  تازه ترین  ببرند.  بهره  طرح  این 
ملی  نهضت  سامانه  در  نام  ثبت  امکان  اردیبهشت ماه{،   ۶{
نام  ثبت  به سامانه  ورود  با  و متقاضیان  فراهم شده  مسکن 
گزینه خانواده های دارای سه  نهضت ملی مسکن و انتخاب 

کنند.  فرزند می توانند ثبت نام 
با توجه به تکلیف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 
از  پس  خانوار ها  به  مسکونی  واحد  یا  زمین  گذاری  وا درباره 
تولد فرزند سوم و بیشتر،  امکان ثبت نام در طرح نهضت ملی 
که تاریخ تولد  مسکن فراهم شده است. بنابراین متقاضیانی 
است،   1۴00 آبان   2۴ تاریخ  از  بعد  آن ها  بیشتر  یا  سوم  فرزند 
می توانند با مراجعه به سامانه طرح های حمایتی مسکن به 
نام  ثبت  سامانه  به  ورود  با   http//:saman.mrud.ir آدرس 
نهضت ملی مسکن  و رفتن به قسمت سرپرستی با انتخاب 
قانون حمایت  یا  باال  به  فرزند  دارای سه  گزینه خانواده های 
کنند.  اقدام  ثبت نام  به  از خانواده و جوانی جمعیت نسبت 
کل دفتر اقتصاد مسکن در 5 اردیبهشت ماه  همچنین مدیر 
سکونت  محل  که  فرزند  دارای 3  خانواده های  که  کرد  اعالم 
آن ها در شهر های با جمعیت زیر 500 هزار نفر است،  یک قطعه 
که  زمین 200 متری دریافت می کنند و این امکان برای افرادی 
فرم »ج« آن ها قرمز هم باشد، وجود دارد. همچنین افرادی 
می کنند  زندگی  جمعیت  نفر  هزار   500 باالی  شهر های  در  که 
مادر  و  پدر  زادگاه  شهر های  یا  جدید  یا  اطراف  شهر های  در 
بر  یا 200 متر زمین  انتخاب خودشان یک واحد مسکونی  به 
اساس داشته های وزارت راه و شهرسازی دریافت می کنند. با 
وجود اعالم جزئیات ثبت نام، اما تا 5 اردیبهشت ماه با ورود 
به سامانه نهضت ملی مسکن،  امکان ثبت نام برای خانواده 

های دارای سه فرزند فراهم نشده بود.

برای تامین مسکن هرمزگان، مکانی در 
شهرک علوی انتخاب شده است که برای 

مردم شهر بندرعباس و استان هرمزگان 
مناسب نیست. موضوع را با استاندار مطرح 

کرده ام و جناب استاندار با این موضوع 
مخالف هستند؛چراکه جای مناسبی 

نیست. این منطقه که برای ساخت مسکن 
در نظر گرفته شده است بیش از ۵۰ کیلومتر 

با شهر بندرعباس فاصله دارد و از نظر 
زیرساخت های مهم شرایط مناسبی ندارد


