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ایجــاد و توســعه مناطــق آزاد، افزایــش و توســعه  از  هــدف 
و  داخلــی  ســرمایه گذاری  جــذب  اشــتغال،  ایجــاد  صــادرات، 
افزایــش درآمد هــای عمومــی،  انتقــال تکنولــوژی،  خارجــی و 
افزایش توریسم، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و بهره مندی 
از اقتصــاد رقابتــی اســت. الزمــه تحقــق ایــن اهــداف، فراهــم 
کردن زیرساخت ها است که از ضرورت های امروز مناطق آزاد 
ایران به شمار می آید.  منطقه آزاد قشم طی یک سال گذشته 
بــه منظــور تکمیــل اقدامــات زیرســاختی کــه از ضرورت هــای 
توســعه و رونــق تولیــد بــه حســاب می آیــد، اقدامــات مهمی را 
در راســتای حل مطالبات ســال های گذشــته مردم این جزیره 

اجرایی کرده است.
جزیره قشــم در مســیر توسعه متوازن و پایدار قرار گرفته 
اســت. ایــن موضــوع را حــاال و یک ســال پــس از روی کار آمدن 
دولت مردمی و انقالبی آیت هللا رییســی و در دوران مدیریت 
جدیــد ســازمان منطقــه آزاد قشــم مــی تــوان مشــاهده کــرد. 
ماه هاســت که بخش های مختلف ســازمان منطقه آزاد قشــم 
با تمام توان در مسیر خدمت رسانی و بهبود زیرساخت ها به 
تالش مشغول هستند. کمبودهایی از گذشته در جزیره وجود 
داشــته اســت که موجب شده تا امروز قشم برای ادامه حرکت 
بــه ســوی توســعه، نیازمنــد بســیاری از زیرســاخت هــا باشــد. 
جزیره قشــم برای دســتیابی به توسعه نیازمند همراهی تمامی 
بخــش هــا و همدلــی نماینــدگان مجلــس، مســئوالن و جامعــه 

محلی است.
قشم دارای ظرفیت های متعددی در حوزه های گردشگری، 
اقتصــادی، نفــت و انــرژی، شــیالت و... اســت و توســعه همراه 
بــا افزایــش توانمندی و بهبود وضعیت معیشــت جامعه محلی 
می توانــد منجــر بــه رونــق بخشــیدن اقتصــاد جزیــره و افزایــش 
کیفیت زندگی ســاکنان جزیره شــود. هنوز پروژه ها و طرح های 
زیــادی در جزیــره قشــم وجــود دارد که به ســرانجام نرســیده و 
برای آن برنامه ریزی صورت گرفته است و با همدلی و افزایش 
تعامــل میــان نماینــدگان مجلــس و مســئوالن دولــت مردمــی 
می توان با ســرعت بیشــتری نســبت به رفع  مشــکالت موجود 

تالش کرد.

 امیدآفرینی
با حل 3مشکل قدیمی قشم

تامیــن آب شــرب مــورد نیــاز بخــش هــای مختلف جزیره قشــم 
بویــژه مناطــق و روســتاهای غربــی، بهســازی معابــر و احــداث 
بزرگراه هــای اســتاندارد برای تســهیل تــردد در جاده های جزیره 
و همچنین برنامه ریزی برای حل مشــکل مســکن جوانان، ســه 
مشکل تاریخی جزیره نشینان است که خوشبختانه در دولت 
مردمــی و انقالبــی آیت هللا رییســی و بویــژه پس از آغاز دوران 
مدیریــت افشــار فتــح الهــی بــه عنــوان رییــس هیــات مدیــره و 
مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد برای حل آنهــا به صورت جدی 

برنامه ریزی شده است.
مجموعه سازمان منطقه آزاد قشم طی ماه های گذشته و 
در راستای محرومیت زدایی و امیدآفرینی برای ساکنان جزیره 
قشــم و همدلــی و همراهــی بــا جامعــه محلــی در چنــد مرحلــه 
اقدامــات مربــوط بــه حــل مشــکالت قدیمــی را در دســتور کار 
قــرار داده اســت؛ اقداماتــی که همچنان در حال اجرا هســتند. 
امروز این امیدواری بیش از گذشــته نزد ســاکنان جزیره قشــم 
ایجاد شده است که با اجرای طرح های زیربنایی شاهد بهبود 

وضعیت خدمات رسانی و افزایش کیفیت زندگی باشند.

اراده جدی برای حل مشکل مسکن 
جوانان

حل مشــکل مســکن و ســاخت ســاالنه یک میلیون مســکن در 
کشــور، یکــی از وعــده هــای دولــت مردمــی و انقالبــی آیت هللا 
رئیســی بــود کــه در جزیــره قشــم نیــز مــورد توجــه مســئوالن 
ســازمان منطقــه آزاد قشــم قــرار گرفت. مشــکل مســکن، یکی 
از دغدغه هــای جــدی مــردم نجیب قشــم بوده که در ســال های 
اخیر به آن توجهی نشــده بود و طرح مســکن جوانان قشــم با 
هــدف خانــه دار کردن مــردم کلید خورد. این طرح از غربی ترین 
منطقــه جزیــره آغــاز شــده و تــا شــرقی ترین نقطه قشــم ادامه 

خواهد داشت.
در فــاز اول پــروژه مســکن باســعیدو ۱۳۷ نفــر از جوانــان 
صاحــب خانــه می شــوند و در ایــن طــرح قیمت زمیــن از هزینه 
مســکن تقریبا حذف و تســهیالت ارزان قیمت برای ســاخت در 
نظــر گرفتــه شــده اســت. بیــش از ۸ هــزار و ۵۰۰ نفــر در ایــن 
طــرح مســکن جوانــان قشــم ثبت نــام کرده اند و پــس از مراحل 
راســتی آزمایی و پاالیــش متقاضیــان عملیــات اجرایــی در ســایر 
روســتاهای جزیــره نیــز کلیــد خواهــد خــورد. در طــرح مســکن 

جوانان، هدف واگذاری زمین نیســت؛ بلکه دســتیابی مردم به 
مسکن ارزان قیمت، با کیفیت مناسب و مقاوم است.

ســازمان منطقــه آزاد قشــم در فرآینــد اجــرای ایــن طرح و 
برای جلوگیری از بورس بازی زمین، تنها افراد بومی، ساکن در 
قشــم و فاقد خانه که از امکانات دولتی اســتفاده نکرده اند، در 
پروژه مســکن جوانان احراز صالحیت شــدند. زمین خواری های 
پیــش از ایــن با شــعار مســکن دار کــردن مردم و جوانــان انجام 
شــده و همه مردم و دهیاران و بخشــداران باید برای جلوگیری 

از ساخت وسازهای غیرمجاز کمک کنند.
همچنیــن در هفتــه ابتدایی مردادماه ســال جــاری بود که 
کلنــگ ســاخت 499 واحــد در فــاز دوم پــروژه مســکن جوانــان 
جزیره قشــم، به مســاحت 2۳۵ هزار و ۸۰۰ مترمربع با حضور 
مدیرعامــل ســازمان منطقه آزاد قشــم بر زمین خــورد. قطعاتی 
کــه بــرای ســاخت مســکن در نظــر گرفتــه شــده حداقــل 2۵۰ 
مترمربــع مســاحت دارد کــه بــرای 499 خانــوار در ایــن فــاز، در 
مجموع شامل 2۳۵ هزار و ۸۰۰ متر مربع زمین در ۸ روستای 
غــرب جزیــره خواهد بود. قیمت تمام شــده زمیــن در این طرح 
محاسبه نشده و جوانان واجد شرایط با همکاری بنیاد مسکن 
می تواننــد تــا مرحلــه ســفت کاری با اســتفاده از تســهیالت کم 

بهره، اقدام به ساخت کنند.
در همیــن ارتبــاط بــود کــه مدیرعامــل ســازمان منطقه آزاد 
قشــم، اجــرای کامــل طــرح مســکن جوانــان را کلیــدی بــرای حل 
معضل مسکن در این جزیره دانست. افشار فتح الهی در پاسخ 
به خواسته های مردمی مبنی بر معضل مسکن گفت: با اجرای 
کامل طرح مسکن جوانان در جزیره، معضل مسکن قشم حل 
می شــود. وی ادامــه داد: همــکاری خوبــی میان ســازمان منطقه 
آزاد قشــم و بنیــاد مســکن شــکل گرفتــه که نتایــج مثبت آن در 

آینده نزدیک برای ساکنان جزیره قابل مشاهده خواهد بود.
در حــوزه صــدور مجوز و همچنین جانمایی مکان مناســب 
جهــت احــداث و آغــاز پــروژه مســکن جوانــان جزیــره قشــم نیز 
شــاهد پیشــرفت خوبی هســتیم. هدف نهایی ســازمان منطقه 
قشــم،  جزیــره  جوانــان  مســکن  طــرح  اجــرای  از  قشــم  آزاد 
مســکن دار کــردن مــردم اســت و براســاس برنامه ریــزی صورت 
گرفتــه سیاســت واگــذاری زمیــن اجرایی نخواهد شــد. در طرح 
مســکن جوانان به دنبال احداث مســکن اســتاندارد، ایمن و در 
خور شــان ســاکنان جزیره همســو با فرهنگ اصیل این منطقه 

است.

آغاز نهضت آسفالت معابر روستایی قشم
ابتدای خردادماه ســال جاری ســازمان منطقه آزاد قشم و اداره 
کل بنیاد مسکن استان هرمزگان، تفاهم نامه نهضت آسفالت 
درون روستاها و معابر روستایی درون طرح هادی در بیش از 
4۰ روســتای جزیره قشــم را امضاء کردند. با اجرای این تفاهم 
نامه، آســفالت بالغ بر 4۰ روســتای جزیره قشــم با همکاری و 

همراهی دهیاری ها در سال جاری اجرایی خواهد شد.
اجــرای ایــن تفاهــم نامه مــی تواند عامل افزایش ســرعت 
اجــرا پــروژه هــا و همچنین مدیریــت بهینه هزینه هــای عمرانی 
در طرح های توسعه روستاهای جزیره باشد. همان زمان البته 
اعالم شــد که دهیاری های روســتاهای جزیره قشــم در صورت 
آمادگی و انجام زیرسازی جهت آسفالت معابر در نوبت اجرای 

این طرح قرار خواهند گرفت.
در دولت مردمی آیت هللا رییســی و دوره جدید مدیریت 
سازمان منطقه آزاد قشم با اجرای طرح ها و پروژه های مختلف 
شاهد خدمت رسانی شایسته به مردم و ساکنان جزیره قشم 
خواهیــم بــود و در راســتای توســعه متــوازن ایــن جزیــره گام 
برداشــته خواهــد شــد. همچنین بــا برنامه ریزی صــورت گرفته 
و بــه منظــور ارتقــای ســطح کیفــی و بهبــود شــرایط محیطــی و 
ســکونتی روســتاها و بــا هــدف رفــع نارســایی هــا و مشــکالت 
موجــود در طــرح هــادی روســتاهای جزیــره جلســات مختلفــی 

برگزار می شود.

کلنگ زنی جاده ساحل جنوبی قشم
از طــرف دیگــر اواســط خردادمــاه ســال جــاری بــود کــه کلنــگ 
پــروژه تعریــض جاده ســاحل جنوبی از شــهر قشــم تــا فرودگاه 
بین المللــی جزیــره، بــه طــول 6۰ کیلومتــر بــا اعتبــار ۱۵ هــزار 
میلیــارد ریــال بــه زمیــن خورد. در ایــن پروژه که توســط قرارگاه 
خاتم االنبیا احداث می شود، 2 الین راه جدید شامل زیرسازی، 
روســازی، آســفالت به همراه عالئم در نظر گرفته شــده است. 
براساس برآوردهای انجام شده این پروژه با اعتبار بالغ بر ۱۵ 

هزار میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید.
جاده ســاحلی جنوبی از شــهر قشــم، ســوزا و روســتاهای 
تــورگان، ریگــو، برکــه خلــف، مســن و شــیب دراز عبــور می کند 
و 49 هزار قشــموند به طور مســتقیم از آن بهره خواهند برد. 

همچنیــن بــه گفته کارشناســان حجم ماشــین آالت اجرای این 
پروژه که توســط قرارگاه خاتم االنبیا تجهیز شــده در پروژه های 

ملی کم نظیر است.
نویدبخــش  عظیــم  عمرانــی  هــای  پــروژه  ایــن  انجــام 
برنامه ریزی مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم در دوران جدید 
بــرای جهــش توســعه ای در جزیــره اســت. در مســیر توســعه، 
قشم نیازمند تکمیل زیرساخت های مورد نیاز است که یکی از 
مهمترین آنها، ایجاد راه و مســیر دسترســی و یک شبکه جامع 
حمــل و نقــل اســت. مدیرعامــل ســازمان منطقه آزاد قشــم در 
این مراسم تاکید کرد که قشم در مسیر توسعه است و ممکن 
است عده ای از این موضوع ناراحت باشند ولی ما با تمام توان 

در مسیر خدمت رسانی به مردم حرکت می کنیم.
افشــار فتــح الهــی همچنیــن احــداث پــل خلیــج فــارس را 
یکــی دیگــر پروژه هــای زیرســاختی دانســت کــه مراحــل تامیــن 
اعتبــار آن در حــال انجــام اســت و تکمیــل این پــل و جاده های 
جزیره و ایجاد یک شبکه حمل و نقلی مناسب، مسیر را برای 
دســتیابی منطقه آزاد قشــم به ماموریت ها و چشــم اندازهای 
بــدو تاســیس منطقــه و تبدیــل شــدن بــه هــاب انــرژی منطقه 

سرعت می بخشد.

 آغاز عملیات اجرایی
رینگ بزرگراهی شرق جزیره

بــا برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه در دوره جدیــد مدیریــت 
منطقــه آزاد قشــم و معاونــت عمرانــی این ســازمان بــود که در 
اواســط تیرمــاه، عملیــات اجرایــی فاز ٤ و تکمیل فــاز ٣ بزرگراه 
خلیج فــارس بااعتبــار بالــغ بــر 9 هــزار میلیــارد ریــال و به طول 
4۰ کیلومتــر بــه منظــور تکمیــل رینــگ شــرقی بزرگراهی قشــم 

آغاز شد.
احداث این جاده جزو مطالبات دیرینه مردم جزیره است 
و با تمام توان در همه حوزه های زیرساختی و توسعه ای جزیره 
در حال برنامه ریزی هستیم و خبرهای خوش دیگر برای مردم 
در راه اســت. این پروژه مســیر اصلی تردد خودرویی به جزیره 
اســت و اجرای آن در قالب تکمیل طرح جامع ارتباطی شــبکه 
خلیج فــارس کــه شــامل پــل، بزرگراه وخــط راه آهــن متصل به 

بندر کاوه می باشد، انجام می شود.
ایــن پــروژه در دو بخــش اجــرا می شــود کــه بخــش اول 
شامل احداث فاز 4، ساخت دو الین بزرگراه شامل زیرسازی، 
روسازی، ابنیه، آسفالت و نصب عالیم راهنمایی و رانندگی، 
بــه طــول ۳۰ کیلومتــر، حدفاصــل بنــدر تجــاری کاوه تــا بندر 
مســافری الفــت را بــا اعتبــاری بالغ بــر هفــت هــزار و ۵۰۰ 

میلیارد ریال می شود.
ســه  فــاز  اجرایــی  عملیــات  تکمیــل  دوم،  بخــش 

بزرگــراه خلیــج  فــارس شــامل چهــار الیــن بزرگــراه 
شــامل تکمیــل ابنیــه، آســفالت و نصــب عالیــم 

راهنمایــی و رانندگــی با  اعتبار یک هزار و ۵۰۰ 
میلیــارد ریــال، بــه طــول 9 کیلومتــر اســت که 
حدفاصــل میدان درگهان تا بندر تجاری کاوه 

را به یکدیگر متصل می کند.
بــا اجــرای ایــن پــروژه محور 

بزرگراهــی شــهر قشــم بــه بنــدر مســافری الفــت که یکــی از پر 
رفــت و آمدتریــن بنــادر مســافری کشــور اســت کامــل شــده و 
ســطح دسترســی و ایمنی ســاکنان و گردشــگران ارتقا می یابد. 
همچنیــن بــا اجــرای ایــن پــروژه، رینــگ بزرگراهی شــرق جزیره 
قشــم از بنــدر مســافری الفــت تا فــرودگاه بین المللی قشــم به 
عنوان یکی از خواسته های دیرینه مردم جزیره، بعد از سال ها 

در دولت سیزدهم با رویکرد مردم محور تکمیل می شود.

اراده برای حل چالش تامین آب
تامیــن آب شــرب مــورد نیــاز تمــام بخش هــای جزیره قشــم از 
ســال هــای دور، همــواره یکــی از مطالبات ســاکنان این منطقه 
بوده اســت. هرچند در دولت های گذشــته اقداماتی برای حل 
چالــش تامیــن آب روســتاها و شــهرهای جزیــره قشــم انجــام 
شــده اســت، اما این اقدامات در دولت مردمی و انقالبی آیت 
هللا رییســی جلوه دیگری داشــته و موجب شــده تا بســیاری از 
بــزرگان و مســئوالن در ایــن بــاره اظهار رضایت کننــد. اقدامات 
جهادی در دوره جدید مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم برای 
حل مشکل آب از همان روزهای نخست دوران مدیریت افشار 
فتح الهی شروع شد و با آغاز سال جدید با جدیت بیشتری در 

دستور کار قرار گرفت.
در نخستین روز از سال جاری بود که علی اکبر محرابیان، 
وزیر نیرو با حضور در قشم از ظرفیت های نیروگاهی و تولید 
برق و آب جزیره بازدید کرد. در همان بازدید بود که مدیرعامل 
ســازمان منطقــه آزاد قشــم موضــوع حــل مشــکل تامیــن آب 
روســتاهای جزیــره را بــا جدیت پیگیری نمــود. وزیر نیرو نیز در 
همان روز از احداث ۳ آب شیرینکن جدید در جزیره قشم در 
ســال ۱4۰۱ و تامین آب آشــامیدنی روســتاهای سراســر جزیره 
خبــر داد. محرابیــان در بازدیــد از طرح هــای نیروگاهــی جزیــره 
قشــم گفت: تامین آب آشــامیدنی سالم برای مردم روستاهای 
قشم به ویژه غرب جزیره با جدیت پیگیری می شود. وی ادامه 
داد: قراردادهای احداث این آب شــیرین کن ها منعقد شده و تا 

پایان سال به سرانجام می رسد.
پس از آن بود که اعالم شد برنامه ریزی الزم برای اجرای 
پروژه های مهم آبرســانی با هدف تامین نیاز آبی جزیره قشــم 
بویــژه مناطــق روســتایی انجام شــده اســت کــه تکمیــل آنها به 
پایــداری وضعیــت آب ایــن منطقــه خواهــد انجامیــد. 
بــا  گرفتــه  صــورت  پیش بینی هــای  براســاس 
بهره برداری از ســه ســایت نمک زدایی باســعیدو 
)غــرب(، ســلخ )مرکز( و تورگان )شــرق( قشــم، 
بیــش از ۱2 هــزار مترمکعــب در شــبانه روز به 
ظرفیت تولید این شهرســتان اضافه که باعث 
بهبــود وضعیــت آب روســتاهای قشــم 

خواهد شد.

افتتاح آب 
شیرین کن قشم

جــاری  ســال  تیرمــاه  اواخــر 
متــر   ۱۵۰۰ پــروژه  کــه  بــود 
کــن  شــیرین  آب  مکعبــی 
اعتبــاری  بــا  قشــم  شــهر 
میلیــارد   9۰ بــر  بالــغ 
ریــال بــرای تامین آب 
خانــوار   2۵۰۰ شــرب 
ســاکن در نگیــن خلیج 
فارس با حضــور مدیرعامل 
و  آزاد  منطقــه  ســازمان 
ایــن  رتبــه  عالــی  مســوولین 
شهرســتان به صورت رسمی 
افتتاح شــد. این دستگاه آب 
شــیرین کن جدید به ظرفیت 
قشــم  در  مترمکعــب   ۱۵۰۰
بــا تکیه بر تــوان متخصصان 
ســوم  یــک  بــا  داخلــی 
هزینه هــای عــادی راه اندازی 
و ۷۰۰ هزار دالر صرفه جویی 

ارزی شد.
افشار فتح الهی، رییس 
مدیرعامــل  و  مدیــره  هیــات 
ســازمان منطقــه آزاد قشــم 
در آیین بهره برداری و افتتاح 
متــر   ۵۰۰ و  هــزار  پــروژه 
کــن  شــیرین  آب  مکعبــی 
شهر قشم گفت: در سالی 

کــه بــه فرمایــش مقــام معظــم رهبری، ســال حمایت از شــرکت 
های دانش بنیان نامگذاری شــده اســت این کار بزرگ به دست 
پرســنل دلســوز و جهادی مجموعه متخصصین شرکت آب، برق 
و تاسیســات ســازمان منطقه آزاد قشــم انجام شــد که به نظرم 
ارزش کار را دو چنــدان مــی کنــد. وی ادامــه داد: مــا هرجایی که 
در کشور به نیروهای متخصص و جوان اعتماد کردیم به لطف 
خدا نتایجی گرفتیم که باعث شگفتی همه شد، این کار هم به 
لحاظ فنی و متخصصینی که این حوزه تخصصی را می شناسند 
و می فهمند که این کار چقدر کار بزرگی اســت، ظرف مدت 6۰ 
روز و با تولید هزار و ۵۰۰ متر معکب آب شرب با کم تر از یک 

سوم هزینه انجام شده است.
مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد قشــم اضافــه کــرد: ایــن 
ارزشــمند اســت و دســت یکایــک  انــدازی کاری  افتتــاح و راه 
پرســنلی را که در این پروژه مشــارکت کردند و خودشــان را به 
اثبات رسانند می بوسم و از تمامی تالش های شما در این ایام 

و روزهای گرم سال قدردانی می کنم.

حل مشکل آب شهر درگهان
در همان روزها اعالم شده بود که در شهر درگهان نیز موضوع 
تامین آب وجود دارد که با تصمیم اتخاذ شده توسط مدیرعامل 
ســازمان منطقه آزاد قشــم مشــکل آبی شــهر درگهان در کوتاه 
مدت با برداشتن باری از فشار تامین آب این شهر اتفاق افتاد. 
بخشــی از نیاز شــهر درگهان در آب شیرین کن این شهر اتفاق 
افتــاد و بــا بروزرســانی ایــن مجموعــه صــورت گرفــت. همچنین 

بخش دیگری از آن احیا شد و ظرفیت تولید آب باالتر رفت.
مشــکل آب درگهــان بــا همــت مدیــران آبفــای اســتان و 
اســتاندار منجــر بــه توافقــی چهــار جانبــه جانبــه و انتقــال ایــن 
موضــوع بــه وزیــر نیــرو شــد. وزیر نیرو هــم موافقت کــرد که با 
تــرک تشــریفات آب یکــی از مجموعــه هــای بخــش خصوصــی 
)نیروگاه قشــم مولد( که اکنون امکان تولید آب را دارد در این 
پروژه مشــارکت داشــته باشــد.. همزمان اعالم شــد که قرارداد 
خریــد تضمینــی آب تولیــد شــده در ایــن پــروژه در حــال انجــام 
اســت و حــدود یکمــاه هــم زمــان مــی برد تا خــط انتقــال آب از 
نیــروگاه قشــم مولــد به شــهر درگهــان اتفاق بیافتد، بــا این کار 
مــا حــدود پنــج هــزار متر معکــب تولیــد آب را در شــهر درگهان 
اضافه شده که 2 برابر ظرفیت موجود است و بخش زیادی از 

مشکالت آن منطقه حل می شود.
فتــح الهــی ادامــه داد: مــا اکنــون به لطف خــدا قطعی آب 
در شــهر قشــم نداریــم مگــر اینکــه در برخــی محــالت قدیــم آن 
هم به دلیل اینکه شــبکه آبرســانی آنجا مشــکالتی دارد و این 
بروز  رســانی با کار مشــترک شــهرداری قشم و شرکت آب، برق 
و تاسیســات منطقه آزاد قشــم در حال انجام اســت که با این 
کار ما به لحاظ تولید آب در شهر قشم و روستاهای اطراف به 
لطف خدا مشکلی نداریم و به صورت شبانه روزی هم مشکل 

قطعی آب در شهر قشم نخواهیم داشت.

 آغاز فرآیند احداث آب شیرین کن
جدید قشم

از ســوی دیگــر در روزهــای ابتدایــی شــهریورماه ســال جــاری و 
همزمــان بــا آغــاز هفته دولت بود کــه عملیــات اجرایی طراحی 
و احداث آب شــیرین کن جدید ۱۰ هزار مترمکعبی شــهر قشم و 
یــک مخــزن ذخیــره آب با اعتبــاری بالغ بــر 2۵۵۰ میلیارد ریال 
با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و معاون قضایی 

دادستان کل کشور آغاز شد.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشــم، در این آیین گفت: 
جزیــره قشــم بــرای دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی بــه توســعه 
اصلــی  زیرســاخت های  از  یکــی  آب  و  دارد  نیــاز  زیرســاختی 
محســوب می شــود که متاسفانه در ســال های گذشته روی این 

موضوع سرمایه گذاری نشده بود.
فتح الهی ادامه داد: تامین آب شــرب با کیفیت مناســب 
یکــی از خواســته های اصلــی مــردم قشــم اســت و در دولــت 
انقالبی خود را موظف می دانیم این خواســته را برآورده کنیم 
و البتــه طبــق قــرارداد ایــن پــروژه در مــدت زمــان یــک ســال بــه 
بهره بــرداری خواهــد رســید، امــا طبــق مذاکــرات انجام شــده با 
مجــری طــرح پیــش بینی می شــود این آب شــیرین کن تــا پایان 

سال وارد مدار شود.
بــا  قشــم،  آزاد  منطقــه  ســازمان  مدیرعامــل  گفتــه  بــه 
بخــش  ســرمایه گذاری  توســط  پــروژه  ایــن  از  بهره بــرداری 
خصوصــی در شــهر قشــم و روســتاهای اطــراف تــا ســال ۱4۰4 
مشــکلی نخواهیم داشــت. همچنین عالوه بر تامین آب شــرب 
بهداشــتی، مدیریــت آب هــای ســطحی و زیرزمینــی جزیره برای 
احیاء کشاورزی نیز باید با جدیت پیگیری شود و هم اکنون یک 

تیم متخصص در این زمینه در حال تحقیق هستند.

حماسه دولت مردمی در راستای تحول زیرساخت  های منطقه آزاد قشم
تعبیر رویاهای دیرینه جزیره زیبای قشم

در فاز اول پروژه 
مسکن باسعیدو 

۱۳۷ نفر از جوانان 
صاحب خانه 

می شوند و در این 
طرح قیمت زمین از 

هزینه مسکن تقریبا 
حذف و تسهیالت 

ارزان قیمت برای 
ساخت در نظر 

گرفته شده است


