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پــس از تغییــر چنــد مدیرعامل و 
سرپرســت در ســال هــای اخــر دولت 
قبــل بــه مــدت کمتــر از یــک ســال و 
همچنین تغییرات گسترده از ساختار دولتی تا دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، 
همه و همه موجب شــد تا رکود نســبی کــه پس از تصویب گاه و بیــگاه قوانین در 
مجلس علیه مناطق آزاد و همچنین همه گیری کرونا شــکل گرفته بود، تشــدید 

شود. 
می توان گفت ســال 99 تا نیمه 1400، یکی از کم رونق ترین ســالیان قشــم در 
سال های اخیر بوده است؛ اما با صدور حکم سرپرستی و سپس مدیرعامل جدید 
و همچنین انســجام دبیرخانه شــورایعالی مناطق آزاد و پایدارشــدن انتصابات، 
مــوج جدیدی از امید در قشــم شــکل گرفــت. موجی که به لطــف همکاری همه 
جانبه با ســایر ارگان ها و دســتگاه ها و مردم در سراســر شهرستان قشم توانست 
برای نخســتین بار توســعه قشــم را در سایه ســار وحدت به رخ بسیاری از مناطق 

کشور بکشد.
مــی تــوان نحوه تعامل منطقه آزاد در ســال جدید با ســایر ارگان هــا را نمونه 
بارزی از فهم درســت از کار جهادی و کار کردن برای مردم برشــمرد تا با تســری 
ایــن رویــداد مبــارک و بازگردانــدان رونق به مناطــق آزاد از طریق ایجــاد مزایای 
متعدد به ســرمایه گذاران، عمال راه برای توسعه تولید و صادرات در این منطقه 

تجاری باز شود.
آغاز به کار رینگ جنوبی جزیره از قشــم تا ســوزا و فرودگاه و همینطور قطعه 
بزرگراهــی درگهــان- الفــت را می تــوان نویدبخــش روزهای روشــنی در افزایش 
توانبخشــی بــرای حضور گردشــگران، کاهــش تصادفات و افزایــش رفاه عمومی 
دانســت؛ ضمن اینکه با این رویداد، عمال بخشــی از شبکه جامع ارتباطی خلیج 
فــارس )پل خلیج فارس( نیز کلید خــورد. اجرای چنین پروژه هایی در وضعیت 
کنونــی کشــور و بودجه هــای کالن مورد نیاز آن، بســیار بعید به نظر می رســد اما 
اتفاقات حاصله در این بخش نشان داد که اگر فعل خواستن با همگامی وحدت 

و پشتکار همسایه شود، ناممکن ها ممکن خواهدشد.
در بخــش آب کــه کمبود آب های زیرزمینی در قشــم برای مــردم این جزیره 
مشــکل ســاز شده بود، با ورود ســازمان منطقه آزاد قشم و پس از سالیان سال در 
حال رفع شــدن اســت و طبق پیشرفت فیزیکی آب شــیرین کن باسعیدو در 130 
کیلوکتری قشم، به نظر می رسد این پروژه تا پایان امسال به بهره برداری برسد. 
همچنین دو آبشیرین کن دیگر تا یک سال آینده وارد مدار می شوند که عالوه بر 
رفع نیاز روســتاهای مرکز قشم، تأمین آب شهر قشم را تا افق 1404 تضمین می 
کنند. بر هیچ کســی پوشیده نیســت که آب، مایه حیات و عنصر الینفک زندگی و 
ســامان در روستاها و دوردست ترین نقاط است و توسعه بدون ایجاد زیرساخت 

های اولیه همچون آب رقم نخواهد خورد.
 بــه نظــر می رســد این بــار وعده مســئوالن با همراهــی منطقه آزاد بــه انجام 
برسد تا مردم غرب جزیره از آب گوارا بهره مند شده و برکه ها دیگر برای آبیاری 
کشــاورزی و طیور اســتفاده شــوند و از خوردن آب راکد یا غیربهداشتی و مرارت و 

رنج جابجایی و هزینه های سرسام آور خرید تانکر آب جلوگیری شود.
بهره برداری از پست های برق نیروگاه های سیکل ترکیبی و همچنین انعقاد 
تفاهمنامــه هــای مختلف برای توســعه گاز به شــهرک های صنعتــی و مصارف 
خانگی نشــان داد اهمیت زیرســاخت ها برای مردم و ســرمایه گذاران می تواند 
مــی تواند به عنوان مزیتــی اولیه تا حصول نتیجه در بهبــود قانونگذاری و ارزش 

افزوده ایجاد شود.
همچنین توســعه دانشــگاه ها و مراکز علمی و آموزشــی نیز توانســته توســعه 
علمی و فرهنگی را همپای توســعه عمرانی و اقتصادی به پیش ببرد تا توســعه 

متوازن در جزیره رقم بخورد. 
در نهایت امید می رود با قول های انجام شده و آغاز به کار پل خلیج فارس و 
بهره برداری از آن در 3ســال آینده، شــاهد رشد چشمگیر قشم در ابعاد مختلف 
با همکاری همیاری مردم خونگرم و وحدت مســئوالن منطقه آزاد و شهرســتان 

باشیم.

بوی تعامل و توسعه
نصیر عالیخانی

سرپرست روزنامه ایران در قشم

ایجاد پردیس بین المللی دانشگاه تهران توسط مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشــم را به فــال نیک گرفتــه و آرزوی توفیــق روزافزون برای ایشــان در 

توسعه علم و فرهنگ در دیار خلیج همیشه فارس را داریم.

پردیــس بین الملــل دانشــگاه تهران بــا حضور 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و معاون 
بهــره  بــه  تهــران  دانشــگاه  مدیریــت  توســعه 

برداری رسید.
به گزارش روابــط عمومی و امور بین الملل 
سازمان منطقه آزاد قشم، مدیرعامل سازمان 
منطقــه آزاد قشــم در مراســم افتتــاح پردیس 
بین الملــل دانشــگاه تهــران در جزیــره، اظهار 
داشــت: حضــور پردیــس دانشــگاه تهــران کــه 
اســت،  کشــور  دانشــگاه  بهتریــن  و  مهمتریــن 
فرصتی برای توســعه اقتصادی مشاغل سنتی 

جزیره بر پایه علم روز در قشم خواهد بود.
کــردن  روش منــد  الهــی،  فتــح  افشــار 
فعالیت های اقتصادی را کلید اصلی پیشرفت 
رشــته های  نیازمنــد  قشــم  افــزود:  و  دانســت 

تخصصی با اولویت زیست بوم منطقه است.
موقعیــت  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  وی 
اســتراتژیک جزیره در تنگه هرمز و همســایگی 
خلیج فــارس  حاشــیه  پرشــمار  کشــورهای  بــا 
گفــت: موقعیت ویژه قشــم امتیازی ارزشــمند 
برای جذب دانشــجویان خارجی و بین المللی 
اســت که در کنــار اعتبار علمی دانشــگاه تهران 
در ســطح دنیــا، می توانــد بــه فرصتــی بــرای 
درآمدزایی اقتصادی تبدیل شــود ضمن اینکه 
ســفیران فرهنگــی بــرای کشــور در دنیــا تربیت 

کند.
قشــم  آزاد  منطقــه  ســازمان  مدیرعامــل 
یادآور شــد: برای توســعه خدمات به دانشــگاه 
تهران در همه حوزه ها آمادگی کامل داریم و از 
حضور ســایر دانشگاه های کشــور در این جزیره 

استقبال می کنیم.
امضــای تفاهمنامــه همــکاری و آموزشــی 

تهران و قشم 
همچنین در حاشیه این مراسم، تفاهمنامه 

همکاری آموزشی، پژوهشی، فناوری، اجرایی-
رفاهــی بین دانشــگاه تهران و ســازمان منطقه 
آزاد قشــم بــا حضــور رئیــس هیــأت مدیــره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و معاون 
توســعه مدیریــت دانشــگاه تهــران، بــه امضــا 

رسید.
معاون توســعه مدیریت دانشگاه تهران در 
این مراسم با تقدیر از روحیه جهادی و توانمند 
افشــار فتح الهــی، مدیرعامل ســازمان منطقه 
آزاد قشــم گفت: توجه به توسعه جزیره برپایه 
علم و دانش و با کمک از دانشــگاهیان، بیانگر 
رویکرد جدید قشــم با یــک مدیریت متعهد و 

قوی بوده که بسیار ارزشمند است.
احمــد نوحه گــر، امضــای ایــن تفاهمنامه و 
افتتاح مرکز پردیس بین الملل دانشگاه تهران 
در قشــم را حلقه مفقوده تفاهمنامه همکاری 
دانشــگاه تهران با دبیرخانه مناطق آزاد کشــور 
عنــوان کــرد و افــزود: بــا وجود حضــور پردیس 
دانشــگاه تهران در چند منطقه آزاد دیگر، باید 
گفــت ظرفیت هــای قشــم در حــوزه دریایــی و 
منطقه ای، ارزش ویــژه ای برای جامعه علمی 
پژوهشــی دارد کــه بــا هیــچ جــای دیگــر قابــل 

قیاس نیست.
وی، فرصــت توســعه اقتصــاد دریــا محــور 
که مــورد تأکید مقــام معظم رهبــری بوده، در 
جزیره قشــم مهیاســت و این جزیــره می تواند 
بــه پایلوتی بــرای جــذب دانشــجویان خارجی 

تبدیل شود.
معــاون توســعه مدیریــت دانشــگاه تهران 
بــرای  دروازه ای  به عنــوان  قشــم  از  همچنیــن 
صــادرات محصوالت دریامحور به دنیا یاد کرد 
و گفــت: حضور پــارک علم و فناوری دانشــگاه 
تهران در قشــم می تواند حلقه آخر تبدیل ایده 
به محصول و صادرات محصوالت فناور باشد.

راه اندازی پردیس بین الملل دانشگاه تهران در قشم

یادآور  حسینی،  اربعین  فرارسیدن 
جان نثاری ها و حماسه سازی های 
72 تن از بهتریــن یاران اباعبداهلل 
الحســین بر عموم آزادگان جهان 

تسلیت باد.
شهرداری و شورای اسالمی شهر قشمشهرداری و شورای اسالمی شهر قشم
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اجرایــی  عملیــات  دولــت،  هفتــه  در 
طراحــی و احــداث آب شــیرین کــن جدیــد 
برای شــهر قشــم و یــک مخــزن ذخیره آب 
بــا حضــور مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
قشــم و معاون قضایی دادســتان کل کشور 

آغاز شد. 
بــه گــزارش ایــران، عملیــات اجرایــی و 
طراحــی این آب شــیرین کن جدید توســط 
و    )B.O.T( روش  بــه  خصوصــی  بخــش 
هزینه ای بالغ بر ۲هزار و ۵۵0 میلیارد ریال 
بــه منظــور افزایــش ظرفیــت تولیــد آب در 
شــهر قشــم به بیش از 30هزار متر مکعب 

تا یکسال آینده آغاز شده است.
ایــن  احــداث  گــذار  ســرمایه  و  کارفرمــا 
آب شــیرین کن جدیــد شــرکت آب، برق و 
تأسیسات سازمان منطقه آزاد قشم است و 
این آب شیرین کن با ظرفیت تولید 10هزار 
متر مکعب آب ســالم و بهداشتی در شبانه 
روز بــه همراه احــداث مخزن ذخیره آب به 
ظرفیت 10هزار متر مکعب در سایت منابع 

شهر قشم احداث خواهد شد.
مدیرعامــل ســازمان منطقه آزاد قشــم 
گفت: جزیره قشــم برای دســتیابی به رشد 
اقتصادی به توســعه زیرساختی نیاز دارد و 
آب یکی از زیرســاخت های اصلی محسوب 
می شــود که متأسفانه در ســال های گذشته 
روی این موضوع سرمایه گذاری نشده بود.

تأمیــن  داد:  ادامــه  الهــی  فتــح  افشــار 
آب آشــامیدنی بــا کیفیــت مناســب یکی از 
خواســته های اصلی مردم قشــم است و در 
دولــت انقالبــی خــود را موظف مــی دانیم 

این خواســته را بــرآورده کنیــم و البته طبق 
قــرارداد این پروژه در مدت زمان یک ســال 
بــه بهره بــرداری خواهــد رســید، امــا طبــق 
مذاکرات انجام شــده با مجری طرح، پیش 
بینی می شــود این آب شــیرین کن تا پایان 

سال وارد مدار شود.
بــه گفتــه مدیرعامــل ســازمان منطقــه 
پــروژه  ایــن  از  بــا بهره بــرداری  آزاد قشــم، 
خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذاری  توســط 
در شــهر قشــم و روســتاهای اطراف تا سال 
1۴0۴ مشــکلی نخواهیم داشــت. همچنین 
عــالوه بر تامین آب آشــامیدنی بهداشــتی، 
زیرزمینــی  و  ســطحی  آب هــای  مدیریــت 
جزیــره بــرای احیــای کشــاورزی نیــز باید با 
جدیــت پیگیری شــود و هم اکنــون یک تیم 
متخصــص در ایــن زمینــه در حــال تحقیق 

هستند.
مدیرعامل شرکت آب، برق و تأسیسات 
قشــم نیز در این مراســم گفــت: تأمین آب 
شــهر قشــم و پیگیری تأمین آب روستاهای 
جزیــره جــزو دســتورهای ویــژه مقــام عالی 

سازمان منطقه آزاد قشم است. 
شهرام داوری ادامه داد: در همین راستا 
با تبدیل ظرفیت هــای بالقوه به بالفعل در 
۵ مــاه نخســت امســال ظرفیــت تولید آب 
قشــم بــا افزایــش 30درصــدی بــه ۲0هزار 

مترمکعب رسید. 
وی یــادآور شــد: در فــاز بعــدی نیــز بــا 
افتتــاح این آب شــیرین کن ظرفیــت تولید 
آب بــه 30هــزار مترمکعــب افزایــش پیــدا 

خواهد کرد.

ë افتتاح آب شیرین کن 1500 مترمکعبی قشم
اواخــر تیرمــاه امســال نیــز پــروژه 1۵00 
متــر مکعبی آب شــیرین کن شــهر قشــم با 
اعتباری بالغ بر 90میلیارد ریال برای تأمین 
آب آشامیدنی ۲هزار و ۵00خانوار ساکن در 
نگیــن خلیــج فارس بــا حضــور مدیرعامل 
ســازمان منطقه آزاد و مســئوالن عالی رتبه 
ایــن شهرســتان بــه صــورت رســمی افتتاح 
شــد. ایــن دســتگاه آب شــیرین کن جدید با 
تکیــه بر تــوان متخصصان داخلــی و با یک 

ســوم هزینه هــای عــادی راه انــدازی و 700 
هزار دالر صرفه جویی ارزی شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
مراسم بهره برداری و افتتاح پروژه یکهزار و 
۵00 متر مکعبی آب شیرین کن شهر قشم 
نیــز گفت: در ســالی کــه به فرمایــش مقام 
معظم رهبری سال حمایت از شرکت های 
دانش بنیان نامگذاری شــده اســت این کار 
بــزرگ به دســت پرســنل دلســوز و جهادی 
مجموعــه متخصصــان شــرکت آب، برق و 

تأسیسات ســازمان منطقه آزاد قشم انجام 
شــد که به نظرم ارزش کار را دو چندان می 

کند.
فتــح الهــی ادامــه داد: مــا هرجایــی کــه 
در کشــور بــه نیروهــای متخصــص و جــوان 
نتایجــی  خــدا  لطــف  بــه  کردیــم  اعتمــاد 
گرفتیــم کــه باعث شــگفتی همه شــد، این 
کار هــم بــه لحــاظ فنــی و متخصصانــی که 
این حــوزه تخصصــی را می شناســند و می 
فهمنــد که ایــن کار چقدر کار بزرگی اســت، 
ظرف مــدت ۶0 روز و با تولید یکهزار و ۵00 
متــر معکب آب آشــامیدنی بــا کمتر از یک 

سوم هزینه انجام شده است.
رئیس هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد 
قشــم اضافه کرد: ایــن افتتــاح و راه اندازی 
یکایــک  دســت  و  اســت  ارزشــمند  کاری 
پرســنلی را که در این پروژه مشارکت کردند 
و خودشــان را بــه اثبات رســانند می بوســم 
و از تمامــی تالش های شــما در ایــن ایام و 

روزهای گرم سال قدردانی می کنم.
وی اظهــار داشــت: هــم اکنــون دیگــر با 
قطــع آب در  شــهر قشــم مگــر در برخــی 
محــالت قدیــم آن هــم به دلیل مشــکالت 
شــبکه آبرســانی، مواجــه نیســتیم. البته به 
روزرسانی با کار مشــترک شهرداری قشم و 
شــرکت آب، بــرق و تأسیســات منطقه آزاد 
قشــم در حال انجام اســت که از این طریق 
مشکل تولید آب در شهر قشم و روستاهای 
اطــراف رفــع می شــود و بــه صورت شــبانه 
روزی هــم مشــکل قطع آب در شــهر قشــم 

نخواهیم داشت.

آغاز فرآیند احداث آب شیرین کن جدید قشم

تیرماه ســال جــاری بود که اعالم شــد در 
شهر درگهان موضوع تأمین آب وجود دارد؛ 
مســأله ای که با تصمیم اتخاذ شــده توســط 
مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد قشــم در 

کوتاه ترین زمان ممکن رفع شد. 
به گزارش ایران ،براســاس این تصمیم، 
مشــکل آب شــهر درگهان در کوتــاه مدت با 
برداشــتن باری از فشــار تأمین آب این شهر 
اتفــاق افتاد. به این ترتیب که بخشــی از نیاز 
شــهر درگهان در آب شــیرین کن این شهر و 
با به روزرسانی این مجموعه صورت گرفت. 

همچنیــن بخــش دیگــری از آن احیــا شــد و 
ظرفیت تولید آب باالتر رفت.

مشــکل آب درگهــان در نهایــت منجر به 
توافقی چهارجانبــه و انتقال این موضوع به 
وزیر نیرو شــد. وزیر نیرو هم موافقت کرد که 
با حــذف تشــریفات، یکــی از مجموعه های 
بخــش خصوصی )نیــروگاه قشــم مولد( که 
هــم اکنــون امــکان تولیــد آب را دارد در این 
پروژه مشارکت داشته باشد. همزمان اعالم 
شــد که قــرارداد خریــد تضمینــی آب تولید 
شــده در ایــن پــروژه در حــال انجام اســت و 

حدود یکماه هم زمان می برد تا خط انتقال 
آب از نیــروگاه قشــم مولــد به شــهر درگهان 
اتفــاق بیافتــد، بــا ایــن کار مــا حــدود 5هزار 
مترمعکــب تولیــد آب را در شــهر درگهــان 
اضافه شده که ۲ برابر ظرفیت موجود است 
و بخــش زیادی از مشــکالت آن منطقه حل 

می شود.
طی روزهای گذشته نیز اعالم شده است 
کــه با تعویض ممبران ها و افزایش ظرفیت 
ایــن آب شــیرین کــن از 3 هــزار مترمکعب 
بــه 5 هــزار و 800 مترمکعب در شــبانه روز، 

دوره نوبــت بنــدی آب مشــترکان درگهان و 
ُهُلــر به یک ســوم مــدت زمان قبــل کاهش 
یافتــه اســت. بر این اســاس ظرفیت اســمی 
 800 و  هــزار   5 درگهــان  کــن  شــیرین  آب 
مترمکعب در شــبانه روز بــوده که تا پیش از 
این بــا ظرفیت 3 هزار متــر مکعب در مدار 
تولید بوده اما هم اکنون با ظرفیت کامل در 

مدار بهره برداری قرار دارد.
بــا توجــه بــه موقعیــت آب شــیرین کــن 
درگهــان و جهت جریان هــای دریایی که در 
منطقه قشــم وجــود دارد، آب خــام ورودی 

آب شــیرین کن حــاوی ماســه و ِگل ریز بوده 
و ســبب گرفتگــی و خرابــی ممبران هــا و در 
نتیجــه کاهــش کیفیت آب خــام ورودی می 
شــد که با خرید و نصب ممبران های جدید 
در خردادمــاه ســال جــاری، ایــن ســایت بــه 
ظرفیــت کمــی و کیفی مطلوب رســید. عمر 
مفیــد ممبــران هــا در تمامــی ســایت هــای 
نمــک زدایــی حداقــل 4ســال اســت امــا در 
درگهــان ایــن میزان بــه کمتر از یکســال می 
رســد که طی هفته های گذشــته تعداد ۲18 

ممبران خریداری و نصب شد.

با هدف توسعه میراث فرهنگی و گردشگری منطقه صورت 
گرفت

برگزاری رویدادهای »یامال« در قشم 
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشــگری ســازمان منطقه 
آزاد قشــم از برگــزاری سلســله رویدادهای مردمــی »یامال« 
پیرامــون نــوآوری در توســعه ظرفیت های میــراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی جزیره جهانی قشم خبر داد.
به گزارش فارس، حجت االســالم محمدسعید آخوندی معاون فرهنگی، 
اجتماعــی و گردشــگری ســازمان منطقــه آزاد قشــم افــزود: سلســله رویــداد 
مردمی یامــال با هدف گردهم آوردن جامعه محلــی، صاحبان ایده، فعاالن 
اجتماعی، ســرمایه گذاران و بهره برداران، اعضای شــورا، شهردار و معتمدان 

محلی برگزار شد.
وی ادامه داد: در این رویداد تالش شــد با ایجاد بستر مناسب، راه حل های 
نوآورانــه در زمینــه میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی، هنجارهای 
اجتماعــی و فرهنگــی، محیــط زیســت، ژئوپارک، مشــارکت مردمــی در حوزه 
ورزش و ســالمت، مبارزه با اعتیاد، ازدواج و تحکیم خانواده و توسعه کسب  و 

کارهای محلی، برای پیشرفت جزیره جهانی قشم تحقق یابد.
بــه گفتــه حجت االســالم آخونــدی، یامــال نوعی آواز دســته جمعــی و در 
واقع موســیقی کار بــوده و هدف ایــن رویدادها نیز آوای اتحــاد و همدلی برای 
شناســایی دغدغه هــا و هم اندیشــی و طراحــی راه  حــل برای رفــع چالش ها و 

تحقق پذیری ایده هاست.

هیچ دانش آموزی در قشم نباید از تحصیل 
بازبماند

قــرارگاه تحــول اجتماعــی امیــر المومنین )ع( شهرســتان 
قشــم، با هدف پیشــگیری و کاهش آســیب های اجتماعی به 
ریاســت افشار فتح الهی، مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد و با 
حضور سرهنگ پاسدار حجت امیری کیا، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه 

قشم به عنوان دبیر قرارگاه آغاز به کار کرد.
بــه گزارش فارس، افشــار فتح الهــی، مدیرعامل منطقه آزاد قشــم در این 
جلســه گفــت: امــروز دغدغه کاهــش آســیب های اجتماعی بــه دغدغه تمام 

مسئوالن و دلسوزان جامعه در کشور و شهرستان تبدیل شده است.
وی ادامــه داد: تــا پیــش از ایــن، فعالیت هایــی زیــادی در زمینــه کاهــش 
آســیب های اجتماعــی انجام شــده امــا به دلیــل اینکه این اقدامات منســجم 
نبــوده، خروجی مطلوب حاصل نشــده اســت اما با تجمیع قــوا و برنامه ها در 

قالب یک قرارگاه فراگیر امید می رود در آینده نتایج مثبت به دست آید.
بــه گفتــه فتح الهی، این قرارگاه از 14 کارگروه تخصصی تشــکیل شــده و در 
نخســتین گام هر کارگروه باید ریشه مشکالت و عوامل بروز آسیب را شناسایی 

و برای برطرف ساختن آنها برنامه ریزی کند. 
وی افــزود: 5 آســیب حاشیه نشــینی، اعتیــاد، طــالق، مفاســد اخالقــی و 
کاهش ازدواج جــزو مهمترین مســائلی هســتند کــه باید به قیــد فوریت برای 
برطــرف ســاختن آنهــا برنامه ریــزی کرد.رئیــس هیــأت مدیــره و مدیرعامــل 
ســازمان منطقه آزاد قشــم با اشــاره بــه قرار گیری در آســتانه ســال تحصیلی 
کاهــش  و  فرهنگــی  اقدامــات  خصــوص  در  صورت خــاص  باید بــه  گفــت: 
آسیب های اجتماعی در مدارس برنامه ریزی صورت گیرد تا فرصت از دست 

رفته پرورش در مدارس به دلیل شیوع کرونا جبران شود.
وی افــزود: هیــچ دانش آمــوزی در قشــم نباید بــه دلیل مشــکالت مالی از 
تحصیل بازماند و باید در فرصت باقی مانده تا بازگشایی مدارس با همکاری 
ســایر دســتگاه های حمایتی این دانش آموزان ســاماندهی شــوند تــا با خیالی 

آسوده در مدرسه حضور یابند.
فتح الهــی افــزود: ایــن رویدادها به همــت معاونت فرهنگــی، اجتماعی و 
گردشــگری ســازمان  منطقه آزاد با همراهــی دیگر مدیریت ها بــا هدف ایجاد 
هم افزایــی بیــن مدیریت هــای ســازمان و دیگر نهادهــای مرتبط با پیشــرفت 

گردشگری جزیره برگزار می شود.

آغاز ساماندهی محیطی قلعه پرتغالی های قشم
گردشــگری  و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  مدیــر 
ســازمان منطقه آزاد قشــم از آغاز ســاماندهی محیطی قلعه 

پرتغالی های قشم خبر داد.
بــه گزارش فــارس، ایوب زارعــی افزود: قلعــه پرتغالی ها قشــم مهمترین 
محوطــه گردشــگری تاریخــی در شــهر قشــم اســت کــه ســاالنه مــورد بازدیــد 

گردشگران داخلی و خارجی قرار می گیرد.
وی ادامه داد: هدف این پروژه ساماندهی پیرامون این محوطه تاریخی در 

راستای ارتقا و بهبود وضعیت گردشگری جزیره است.
زارعی در تشریح اقدامات در حال  اجرای این پروژه، تصریح کرد: پاکسازی 
داخلــی، برداشــت نخاله هــا، ســاماندهی کیوســک نگهبانــی، تعمیــر ویترین 
اشیای موزه، هرس درختچه ها، تهیه پایه سنگی توپ جنگی و سایر موارد آغاز 

شده و تا پایان شهریورماه ادامه دارد.
به گفته مدیر میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری سازمان منطقه 
آزاد قشــم انجــام مرمت اضطــراری ایــن محوطه تاریخــی جــزو برنامه هایی 
است که در آینده نزدیک به مرحله اجرا درخواهد آمد.بر اساس این گزارش، 
گزارش های باستان شناســی بخشی از  قلعه پرتغالی های قشم که به احتمال 
زیــاد در دوره ساســانی پــی ریــزی شــده بود بــا پالن ذوزنقــه ای در ســال های 
آخرین حضور پرتغالی ها به دســتور آلفونســوآلبر کرک در مســاحتی حدود ۲ 

هزارمترمربع  ساخته می شود.
از مصالــح بــه کار رفته در ســاخت قلعه که در امتداد خط ســاحلی و ضلع 
شــمالی قشــم قرار دارد  می توان به ســنگ های آهکی، گچی و ســاروج محلی 
اشــاره کرد که از اســتحکام خوبی برخوردار بوده اند و تا به  امروز قســمت هایی 
از آن پابرجــا مانده اســت.گفتنی اســت، کاربــرد اصلی قلعه، انبــاری بزرگ یا 
محلی برای تأمین آب مصرفی دژهایی چون دژهای هرمز، قشم و الرک بوده 
اســت. آب مصرفــی قلعــه را آب باران و آب چــاه تأمین می کردند که توســط 

کانالی زیرزمینی در برکه ها و حوض های قلعه نگهداری می شد.

اخبار

رئیس کمیته امداد شهرستان قشم خبر داد

1221 دانش آموز قشمی در انتظار همدلی خیران و نیکوکاران
یکهــزار و ۲۲1 دانــش آمــوز زیــر پوشــش 
حمایت  های کمیته امداد امام خمینی )ره( 
قشــم در این روزهای آغازین سال تحصیلی 
جدیــد در انتظار همدلی و کمک نیکوکاران و 

خیران این جزیره هستند.
بــه گــزارش ایرنــا، رئیــس کمیتــه امــداد 
امام خمینی )ره( قشــم گفــت: کمیته امداد 
امام خمینی )ره( همه ســاله در آستانه سال 
تحصیلــی جدیــد و بازگشــایی مــدارس بــه 
منظــور ترویج ســنت های حســنه اســالمی و 
فرهنــگ احســان و نیکوکاری بــا هدف کمک 
به دانش آموزان نیازمند با همکاری آموزش 
و پــرورش، ســازمان دانــش آمــوزی، بســیج 
و اقشــار مختلــف مــردم و خیــران اقــدام به 

برگزاری جشن ملی شور عاطفه ها می کند.
رضــا تارک ادامه داد: بــا توجه به افزایش 

نیازمندی های دهک  های پایین 
مددجویــان  ویــژه  بــه  جامعــه 
اقــدام  نیازمنــد  امــداد،  کمیتــه 
دامنــه  توســعه  بــرای  جهــادی 
احســان و نیکــوکاری در ســطح 
جزیره قشــم هســتیم که این امر 
از اهمیــت باالیــی بــرای فراهــم 
کــردن بســتر مناســب تحصیلی 
دانش آموزان مورد حمایت این 

نهاد برخوردار است.
جشــن  اینکــه  اعــالم  بــا  وی 
شــور عاطفــه هــا فرصتی اســت 

بــرای مهــرورزی به افــرادی که چشــم به راه 
دســتان گرم همنوعان شــان هســتند، افزود: 
شور عاطفه ها فرصت مناسبی برای فرهنگ 
ســازی کارهای خیــر و احســان در بین دانش 

آموزان است.
تــارک اقــالم مــورد نیــاز دانــش آمــوزان 
مورد حمایت کمیته امداد شهرســتان قشــم 
را تامین هزینه کتب درســی، لــوازم التحریر، 
پوشــاک و البســه و ابزار و ملزومات آموزشی 
ماننــد تبلــت، گوشــی، لــپ تــاپ و نظایر آن 

عنوان کرد و گفت: توجه به مســایل فرهنگی 
محرومان نیز موضوع بسیار مهمی است که 

نباید به حاشیه رود.  
رئیــس کمیته امــداد امــام خمینــی )ره( 
قشــم، تعداد دانــش آموزان مــورد حمایت 
ایــن نهــاد را در شهرســتان قشــم هــزار و 1۲1 
دانــش آموز اعالم کرد و افــزود: از این تعداد 
۵۴۵ نفــر دانش آموز مقطع تحصیلی اول تا 
ششــم ابتدایی، 38۴ نفر دانش آموز مقطع 
تحصیلی متوسطه اول و ۲9۲ نفر دانش آموز 

مقطع متوسطه دوم هستند.
ایــن مســئول اضافــه کــرد: همچنین 78 
دانشــجوی کاردانی و کارشناســی شهرســتان 
قشــم مورد حمایت این نهاد هســتند که ۴۶ 
نفر از آنان دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی و 
غیرانتفاعی، 1۵ نفر دانشجوی دانشگاه پیام 

نور، 1۶ نفر دانشــجوی دانشــگاه دولتی و یک 
نفر از طالب حوزه علمیه است.

وی، تعــداد مــدارس همــدل در ســطح 
ایــن شهرســتان و جزیره قشــم را 1۲ مدرســه 
و تعــداد کل دانــش آموزان مشــغول در این 
مــدارس را 3۲ نفــر اعالم کــرد و گفت: از این 
تعــداد چهــار دانــش آمــوز دختــر و پســر در 
مقطــع ابتدایــی اول، 1۴ دانش آمــوز دختر و 
پســر در مقطع متوســط اول و 1۴ دانش آموز 

در مقطع متوسطه دوم هستند.
تــارک خاطرنشــان کــرد: مــردم نیکــوکار 
جزیره قشم سرزمین آب و آفتاب می توانند 
برای شرکت در جشن شور عاطفه ها هدایا و 
کمــک های خود را به صــورت واریز نقدی به 
نــام  بــه  کارت 77۶۴-۵00۲-9979-۶037 

کمیته امداد شهرستان قشم واریز کنند.

تأمین آب آشــامیدنی با کیفیت مناســب 
یکی از خواسته های اصلی مردم قشم است 
و در دولت مردمی و انقالبی آیت ا... رئیسی 
خــود را موظــف مــی دانیم ایــن خواســته را 

برآورده کنیم.
به گزارش ایران، اینها بخشــی از ســخنان 
افشــار فتــح الهــی، رئیــس هیــأت مدیــره و 
مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد قشــم در 
در  و  جــاری  شــهریورماه  ابتدایــی  روزهــای 
طراحــی  اجرایــی  عملیــات  آغــاز  مراســم 
و احــداث آب شــیرین کــن جدیــد 10 هــزار 

مترمکعبی شهر قشم بود.
با توجه به شــرایط روستاهای قشم بویژه 
مناطــق غربی این جزیره، رفع کم آبی، یکی 
از اولویــت هــای پیــش بینی شــده در برنامه 
هــای دوره جدیــد مدیریت ســازمان منطقه 

آزاد است. 
از طــرف دیگــر موضوعــات حاکمیتــی و 
مدیریتــی شــرایط ویــژه ای در جزیــره قشــم 
و  کاری  مــوازی  گذشــته  ســنوات  در  دارد. 
برخــی دخالــت هــا موجــب شــده اســت تــا 
مشکل تأمین آب مورد نیاز جزیره نشینان با 
مشکالتی مواجه شود. هرچند در دولت های 
گذشــته اقداماتــی بــرای حل چالــش تأمین 
آب روســتاها و شــهرهای جزیره قشم انجام 
شــده، اما این اقداماتی که بــه تازگی صورت 
گرفتــه، بــه صــورت جهــادی بوده اســت. در 
دوره جدیــد مدیریــت ســازمان منطقــه آزاد 
قشم، برای حل مشکل آب از همان روزهای 

نخســت دوران مدیریــت افشــار فتــح الهــی 
شــروع شــد. اقداماتی که با آغاز ســال جدید 

با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفت.
اقدامات صورت گرفته از ســوی ســازمان 
منطقه آزاد قشم در حوزه تأمین زیرساخت 
هــای ضروری برای توســعه متــوازن و پایدار 
در راســتای انجــام مســئولیت اجتماعی و با 
هدف حــل مشــکالت مــردم انجام اســت و 
حــاال نیز بــا هماهنگــی و همکاری و بــا بهره 
گیری از ظرفیت های تمامی نهادها، شوراها 
و همراهی جوامع محلی، پروژه های مربوط 
به آب آشامیدنی سالم در روستاهای جزیره 

قشم با سرعت بیشتری اجرایی می شود.
ë  تقســیم وظیفه بــا وزارت نیرو بــرای حل*

چالش آب
مباحــث مطــرح شــده توســط مســئوالن 
نشان می دهد که ایجاد ظرفیت و توان تولید 
1۲هزار مترمکعب آب آشامیدنی طی شبانه 
روز در جزیره قشــم طــرح ریزی و پروژه های 
آن اجرایی شــده اســت. این میــزان ظرفیت 
با بهره برداری از ســایت های تورگان، ســلخ 
و باســعیدو بــا چشــم انــداز اجرای دوســاله 
محقــق خواهــد شــد کــه نقــش بســزایی در 
ایجاد توســعه و پایداری اجتماعی جمعیتی 
روســتاهای جنوبــی و غربــی جزیــره خواهــد 

داشت.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشــم از 
تقســیم وظیفه صــورت گرفته برای تســهیل 
فرآینــد حــل مشــکالت آبرســانی در جزیــره 

قشــم خبــر داد و گفت: موضــوع آب همواره 
جزو مشکالت اصلی این جزیره بوده و اینکه 
مردم بــه لحاظ مصرف روزانه خود مشــکل 
آب داشــته باشــند قابــل پذیرش نبــود که با 
هماهنگــی های که با وزارت نیرو داشــته ایم 

تقسیم کاری انجام شده است. 
فتــح الهی ادامه داد: هــم اکنون با انجام 
فعالیت مشترک، 3 واحد 4 هزار مترمکعبی  
توســط وزارت نیــرو در جزیــره آغاز شــده که 
پــروژه باســعیدو یکــی از این واحدهاســت و 
۴0درصــد پیشــرفت فیزیکی داشــته اس. به 
نظر می رسد این پروژه تا پایان سال به بهره 

برداری برسد.
وی اضافــه کــرد: ســاخت واحــد 10هــزار 
مترمکعبی در قشــم با سرمایه گذاری بخش 

خصوصی و مدیریت این ســازمان با نگاه به 
توسعه آینده این جزیره نیز آغاز شده است.

فتــح الهــی ادامــه داد: البته شــهر قشــم 
مشــکل آب نــدارد امــا ســاخت ایــن واحد با 
نــگاه به روســتاهای اطــراف قشــم و افزایش 
جمعیت و توسعه تا سال 1۴0۴ پیش بینی و 
آغاز شده است که امیدواریم کمتر از یکسال 

آینده به بهره برداری برسد.
مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد قشــم 
اظهــار داشــت: از افتخــارات جامعــه محلی 
هــای  آب  از  بــرداری  بهــره   قشــم،  جزیــره 
سطحی برای مصارف کشاورزی و آشامیدنی 
در ســالیان دور بــوده اســت که هــم اکنون با 
امکانی که برای حضور جامعه دانشــگاهی و 
پژوهشی در این جزیره ایجاد شده است می 

تــوان برپایه دانش علمی، ایــن منابع آبی را 
برای استفاده های کشاورزی احیا کرد.

ë  هــم افزایی بخش های مختلف برای حل*
مشکل آب قشم

بــر اســاس ایــن گــزارش، طــی یک ســال 
گذشــته و بــا آغــاز فعالیــت آیت ا... رئیســی 
همدلی و هم افزایی خوبی میان مسئوالن با 
هدف حل مشــکالت اساسی ســاکنان جزیره 

قشم شکل گرفته است. 
الهــی،  فتــح  افشــار  میدانــی  حضــور 
و  قشــم  آزاد  منطقــه  ســازمان  مدیرعامــل 
آغــاز بســیاری از پــروژه هــای زیرســاختی در 
این جزیره با هدف ایجاد توســعه متوازن در 
تمامی نقاط جزیره موجب شده تا موجی از 
امیدواری به آینده برای ساکنان جزیره قشم 

ایجاد شود.
در همین حال برای حل سریع تر مشکل 
آب مــردم جزیــره قشــم، برنامه ریــزی های 
خوبی صورت گرفته اســت تا مشکل مناطق 
دارای تنش آبــی را با تغییر در جانمایی آب 
شــیرین کن هــای موجــود جزیره و اســتفاده 
از آن، بــا کمتریــن زمــان و هزینه رفع شــود. 
مســأله تولیــد آب در قشــم از ســال های دور 
یکی از پاشــنه آشیل های خدمات رسانی در 
جزیره بوده اســت و البته امروز این جزیره از 
لحاظ تولید به سطحی رسیده که می توان با 
رفع نقاط انفصال، بازســازی و اصالح شبکه 
های توزیع و ایستگاه های پمپاژ، بخش قابل 

توجهی از مشکالت آن را برطرف کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم :  جزیره قشم برای 
دستیابی به رشد اقتصادی به توسعه زیرساختی نیاز دارد 

و آب یکی از زیرساخت های اصلی محسوب می شود که 
متأسفانه در سال های گذشته روی این موضوع سرمایه 

گذاری نشده بود

حل مشکل آب شهر درگهان

قشم در مسیر آب و آبادانی
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کارت سبز یونسکو به ژئوپارک قشم
اخبار بــا پهنــه منحصربــه فــردش،  جزیــره قشــم 

زمــره  در  را  خــود  نــام  اســت  ســال  ســالیان 
ژئوپــارک هــای جهانی ثبــت کرده اســت. اما 
تــداوم حضــور در این برنــد جهانــی، نیازمند 
بــا  طلبــد  مــی  کــه  اســت  مضاعــف  عزمــی 
حفــظ میــراث زمین شــناختی، نهایــت بهره 

گردشگری را از این ویژگی ها برد.
بــه گــزارش ایــران، قشــم بــه عنــوان تنها 
دارنــده ژئوپارک جهانی یونســکو پــس از فراز 
و نشــیب های فراوان توانســت در سال 1397 
کارت ســبز خــود را از ایــن ســازمان جهانــی و 
بــاارزش بگیــرد تا برنــد قشــم در عرصه بین 
المللــی بدرخشــد. اما این پایان کار نیســت و 
ارزیابان ســخت گیر این نهــادی بین المللی، 
تمامی اقدامات چهارساله این ژئوپارک ها را 
به منظور دریافت کارت ســبز بعدی بررسی و 

در صورت مثبت بودن روند، تأیید می کنند.
الهــی، مدیرعامــل ســازمان  فتــح  افشــار 
منطقه آزاد قشــم در این باره گفت: در جلسه 
شــورای عالی ژئوپارک های یونسکو، ژئوپارک 
قشــم با اکثریت قاطــع آرا موفق بــه دریافت 

کارت سبز و تمدید عضویت شد.
وی ادامــه داد: ژئوپــارک هــای جهــان هر 
۴ســال مورد ارزیابی کارشناســان یونسکو قرار 
می گیرند و در صورت تأیید موفق به دریافت 
کارت ســبز و تمدید عضویت به مدت ۴ســال 
می شــوند و در غیــر این صورت بــا کارت زرد 
یــا قرمز که به معنــی تعلیق و لغــو عضویت 

است، روبه رو می شوند.
مدیرعامــل ســازمان منطقه آزاد قشــم با 
تبریــک دریافــت کارت ســبز ژئوپــارک قشــم 
بــه همه شــهروندان و هموطنان، افــزود: این 
موفقیــت حاصــل تــالش شــبانه روزی تمام 

افــرادی اســت کــه در حفاظت از ایــن میراث 
ثبت شده جهانی، کوشیده اند.

و  معیارهــا  کــرد:  تصریــح  الهــی  فتــح 
اســتانداردهای شــبکه جهانــی ژئوپــارک هــا 
برای اعطای کارت سبز، بسیار علمی، سخت 
گیرانه و دقیق اســت و خوشــبختانه اقدامات 
مثبــت همــکاران مــا در مدیریــت ژئوپارک و 
مشــارکت فعال جامعه محلی و دوســتداران 
محیط زیســت موجب شــد، ژئوپارک جهانی 

قشم به این معیارها دست پیدا کند.
به گفته فتح الهی، ژئوپارک جهانی قشــم 
بــا جلــب نظــر ارزیابــان یونســکو، بــه عنــوان 
نمونــه ژئوپــارک موفــق در دنیــا نیــز معرفی 
شــده تا سایر کشــورها نیز از دانش و تجربیات 
ایــن میــراث گرانبها برای توســعه ژئوپارک ها 

استفاده کنند.
بنابرایــن گزارش، شــورای عالــی ژئوپارک 
هــای یونســکو از 1۲عضــو متخصص تشــکیل 
شــده و  مدیر ژئوپارک جهانی قشم به عنوان 
تنها عضو غرب آسیا و خاورمیانه در این شورا 

حضور دارد.
قشم بهترین نمونه مشارکت محلی برای 

توسعه پایدار
رئیس شبکه جهانی ژئوپارک های یونسکو 
نیــز در مراســم افتتاحیــه هفتمیــن کنفرانس 
اقیانوســیه،  و  آســیا  منطقــه  هــای  ژئوپــارك 
ژئوپــارک قشــم را بهتریــن نمونــه مشــارکت 
جامعه محلی و بانوان در فرآیند دستیابی به 

توسعه پایدار برشمرد. 
پروفســور زوروس افزود: ژئوپارک قشم به 
عنوان تنهــا ژئوپارک غرب آســیا و خاورمیانه 
می تواند الگوی مناســبی برای ایجاد و توسعه 

ژئوپارک در سایر کشورها باشد.

مدیر ژئوپارک جهانی قشم نیز در این باره 
گفــت: رئیــس شــبکه جهانــی ژئوپارک هــا در 
این مراســم به بررسی عملکرد ژئوپارک های 
و  پرداخــت  گذشــته  چندســال  در  جهــان 
و  مأموریت هــا  مختلــف  ســرفصل های  در 

معیارهای این مجموعه ها را بررسی کردند.
در  داد:  ادامــه  کاظمــی  امــری  علیرضــا 
یکــی از ســرفصل ها کــه مربــوط به مشــارکت 
جامعــه محلی و بانوان در توســعه اقتصادی 
و اجتماعی می باشــد، قشم به عنوان بهترین 
نمونــه یاد شــد و از فعالیت های انجام شــده 

این حوزه تقدیر به عمل آمد.
وی یادآورشد: معرفی حضور فعال بانوان 
قشــم در ارتقای وضعیت اقتصــادی جامعه 
محلــی و فعالیت های مربــوط به ژئوپارک در 
بین 177 ژئوپارک جهان از 46 کشور به عنوان 
بهتریــن نمونــه موجب افتخار قشــم و کشــور 
عزیزمــان اســت و نشــان از توانمنــدی بانوان 

این سرزمین دارد.
بــه گفتــه امری کاظمی، در این مراســم که 
در ژئوپــارک ســاتون تایلند برگزار شــد، بیش 
بــه صــورت حضــوری  از 550 شــرکت کننده 
و آنالیــن از سراســر آســیا و اقیانوســیه حضور 
شــبکه  رییــس  زوروس  پروفســور  و   داشــتند 
کریســتف  آقــای  و  هــا  ژئوپــارک  جهانــی 
واندنبــرگ رییــس برنامــه بین المللــی علوم 
ســخنران  یونســکو  هــای  ژئوپــارک  و  زمیــن 

کلیدی بودند.
بــر اســاس ایــن گــزارش، در دهه گذشــته 
ژئوپارک قشــم به دلیل برخــی نامدیریتی ها 
دوبــار کارت زرد، یک بار کارت قرمز و یک بار 
دیگــر کارت زرد گرفــت و این نشــان می دهد 
عرصــه بیــن الملل، مجالــی بــرای رفتارهای 

غیرمســئوالنه نیســت و آنچــه امروز در قشــم 
روی داده، بــر اثــر اقداماتی گســترده در طول 
ســالیان متمادی بــوده و می طلبــد این روند 

خوب، همچنان مستدام باشد.
امیــد اســت در ســایه ســار کمــک جامعه 
محلــی، دهیــاران و شــوراهای اســالمی شــهر 

قشــم و شــناخت بیشــتر گردشــگران از ایــن 
از  بتوانیــم  ســال  ســالیان  طبیعــی،  میــراث 
ایــن موهبــت ارزشــمند خداوند بــرای جزیره 
قشــم اســتفاده کنیم و همــگان بتوانند از هنر 
یکتاآفریننــده روزگار بــر پهنــه ســنگی زمیــن 

استفاده ببرند. 

           تصویب الحاق 19 هکتار زمین
           طرح مسکن جوانان

الحاق 19 هکتار زمین طرح مسکن جوانان در کمیته راهبری 
بهســازی روســتایی ســازمان منطقــه آزاد قشــم بــا حضــور 
مدیرکل بنیاد مسکن و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 

تصویب شد.
به گزارش فارس، کمیته راهبری بهســازی روســتایی این ســازمان با هدف 
بررســی زمین هــای مناســب بــرای ســاخت مســکن جوانان روســتایی و ســایر 

موضوعات مربوط به روستاها تشکیل جلسه داد.
در ایــن جلســه کــه بــه ریاســت افشــار فتــح الهــی، رئیــس هیــأت مدیره و 
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشم برگزار شد، با الحاق زمین برای ساخت 
مســکن جوانــان در پنــج روســتای توریــان، هنــگام ،دوالب ،دوربنــی و صلــخ 

موافقت شد.
پیــش از این نیز روســتاهایی چــون گوری، مــرادی، گوران، دوســتکو، درکو، 
چاهــو شــرقی، جاهو غربــی و فــاز دوم باســعیدو موافقت و عملیــات اجرایی 

ساخت واحدهای مسکونی در این روستاها نیز آغاز شده بود.
گفتنــی اســت، در ایــن جلســه افشــار فتــح الهــی، رئیــس هیــات مدیــره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، شهریار نوری زاده مدیر کل بنیاد مسکن 
هرمزگان، معاون توسعه مدیریت، معاون فنی و زیربنایی و معاون فرهنگی، 
اجتماعی و گردشــگری سازمان منطقه آزاد قشــم و مدیر بنیاد مسکن قشم و 

جمعی دیگر از مدیران حضور داشتند.

بافت های فرسوده روستایی قشم
مقاوم می شود

با طرح پروژه مسکن جوانان هم مشکل مسکن جوانان حل 
می شــود و هم بخش زیادی از بافت روستایی مقاوم سازی می 

شود.
بــه گزارش فــارس، مدیرکل بنیاد مســکن هرمــزگان گفت: تاکنــون 8هزار 
و 500 متقاضــی مســکن در ایــن طــرح ثبــت نام کــرده و در فاز نخســت برای 

روستای باسعیدو 137 نفر واجد شرایط شناخته شده   اند.
شــهریار نوری زاده افزود: امیدواریم مســکنی مناســب و مقاوم در راســتای 
خانه دارکردن مردم و تحقق شــعار دولت یعنی ســاخت 4 میلیون مسکن در 

کشور فراهم کنیم.
نــوری زاده خاطرنشــان کــرد: برای ســاخت مســکن در این پــروژه دو روش 
وجــود دارد کــه ســاخت مســکن بــا خودیــاری مــردم و کمــک بنیاد مســکن و 

استفاده از توان پیمانکاران این نهاد، پیش بینی شده است.
مدیرکل بنیاد مســکن هرمزگان تصریح کرد: برای به بهره برداری رســیدن 
ســریع ایــن پــروژه تنها حضــور ســازمان و بنیادمســکن کافــی نیســت بلکه به 

مشارکت جدی مردم و دهیاران نیاز است.
وی یــادآور شــد: ایجــاد مســکن با بافتــی همخوان بــا آب و هــوای جنوب و 
مصالحــی مســتحکم، بــه بســیاری از مشــکالت آینــده شهرســتان در حوادث 

طبیعی و غیرطبیعی و همچنین بهداشتی و ... خاتمه می دهد.
امام جمعه شهرســتان قشــم نیز در این مراســم گفت: خوشــحالیم که در 
دولــت مردمی توســعه و روند اجرای پــروژه های کالن و مهــم از غرب جزیره 

آغاز شده است.
حجت االســالم غالمرضا حاجبی ادامه داد: آغاز ساخت واحدهای مسکن 
ملــی در روســتای باســعیدو نشــان از عــزم جــدی دولت بــرای ایجاد توســعه 

متوازن در جزیره قشم دارد.
وی اظهــار داشــت: فصل خدمــت به محرومان فرارســیده اســت و  با حل 
مشــکل مسکن و اشتغال جوانان و رسیدن آب به روستاهای غرب جزیره باید 

مردم صبور جزیره، طعم آرامش را بچشند.
امام جمعه اهل ســنت قشــم نیز گفت: آبــادی زمین برای مــردم امیدوار 

کننده است و صرف داشتن زمین برای افراد مشکلی را حل نمی کند.
شــیخ عبدالرحیــم خطیبــی ادامــه داد: آبــادی زمین با ســاخت مســکن و 
کشــاورزی محقق می شــود و الفبای آبادانی آب اســت و نبــود آن مانع آبادی 

خواهدشد.
وی تصریح کرد: انتظار داریم در رســاندن آب به روســتاهای تشــنه جزیره 

شتاب بیشتری انجام بگیرد تا توسعه متوازن به دست بیاید.
امام جمعه اهل ســنت قشــم گفــت: تاکنون اراده جدی برای آبرســانی به 
غــرب جزیره نبــوده و مردم در زمینی کــه دورتا دور آن را آب فرا گرفته اســت 
مجبــور هســتند آب را بــه قیمــت گزافــی تهیــه کننــد و امیدواریــم بــا اهتمام 

مدیرعامل سازمان آرمان آب برای مردم قشم به منصه ظهور برسد.

افزایش پروازهای هفتگی فرودگاه بین المللی 
قشم

تعــداد  افزایــش  از  قشــم  بین المللــی  فــرودگاه  مدیــرکل 
پروازهــای ایــن فــرودگاه خبــر داد و گفت: با بازگشــت شــرکت 
هواپیمایــی پــارس ایر بــه چرخه پــروازی ایــن فــرودگاه تعداد 

پروازهای هفتگی این جزیره به ۵۴ مورد رسیده است.
بــه گــزارش ایرنا، غالمرضا دهقانــی زاده گفت: ۴8 مــورد از این پروازها در 
مســیرهای داخلــی تهران، اصفهــان و بر عکس و ۶ مورد مربــوط به پروازهای 

خارجی به مقصد دبی است.
بــه گفته وی، بــا توجه به کاهش ناوگان شــرکت های هواپیمایــی، برخی از 
مسیرهای پروازی قشم کنسل شده، ولی با توجه به دستور مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشــم، پیگیری الزم برای برقراری پرواز از ســوی سایر شرکت های 

هواپیمایی نیز در حال انجام است.
مدیــرکل فــرودگاه بین المللی قشــم افــزود: این مرکز به دنبال بازگشــت و 
برقــراری پــرواز به مقاصــد داخلی همچون شــیراز، مشــهد، کرمانشــاه، یزد و 
شــهرهای استان های شمالی اســت و در بخش پروازهای خارجی نیز برقراری 

پرواز بین قشم و مسقط را پیگیری می کند.
دهقانــی زاده از رشــد 8درصدی پروازها و ۴9 درصدی مســافران داخلی و 
خارجی در 5 ماهه نخســت امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر 
داد.براســاس این گزارش، هم  اکنون شــرکت های هواپیمایی قشــم ایر، ایران 
ایــر، زاگــرس، آتا، چابهار ایر و پــارس ایر حمل و نقل مســافران و حمل بار به 

فرودگاه بین المللی قشم را برعهده دارند.
 فــرودگاه بیــن المللی قشــم یکــی از فــرودگاه های بــزرگ و مطرح کشــور 
اســت که طول باند آن مناســب برای فرود هواپیماهای پهن پیکر است و توان 
ســرویس دهی بــه تمامی هواپیماهای عبوری و پهن پیکــر )بجز ایرباس 38(  
را در ایــن منطقــه دارد.قرار گرفتن فــرودگاه بین المللی قشــم در این منطقه 
از خلیج فارس، فرصت مناســبی برای ارائه خدمات مناســب به هواپیماهای 

کوچک و بزرگ در مسیرهای داخلی و خارجی است.
البته گفتن این نکته دور از ذهن نیســت که نیاز روزافزون قشــم به توســعه 
کمــی و کیفــی زیرســاخت هــای هوایی محســوس به نظــر می رســد و به رغم 
اتفاقات انجام شــده، به دلیــل وجود عرضه، همچنان نیاز بازار احســاس می 
شود و در این بین افزایش قیمت برخی خطوط مسافری پررفت و آمد و نبود 
پرواز در طول روز در خطوط پروازی مهم، از جمله درخواســت هایی اســت که 

مردم برای تحقق آن به تیم جدید دولت امید بسته اند.
امید اســت، با تالش مســئوالن، این مهم تحقق یافته و در پروازهای مهم 
خطــو پــروازی داخلی و خارجی، با سیاســت های مورد نیاز چــه ایجاد ایرالین 

اختصاصی، چارتر و یا مذاکره با آژانس ها، این نقیصه ها برطرف شود.

پروژه مسکن جوانان قشم در فاز نخست 
آن باســعیدو که غربی ترین روســتای جزیره 
محسوب می شود، به عنوان نقطه عطفی در 
تاریخ قشــم برای رفع مشکل مسکن و توجه 
بــه نقاط محروم قشــم از چندمــاه قبل آغاز 

شده و در حال انجام است.
بــه گــزارش ایــران، مدیرعامــل ســازمان 
منطقه آزاد در این باره گفت: مشکل مسکن، 
یکی از دغدغه های جدی مردم نجیب قشم 
بــوده کــه در ســال های اخیــر بــه آن توجهی 
نشــده اســت و طرح مســکن جوانان قشم با 

هدف خانه دار کردن مردم کلید خورد.
افشــار فتح الهی ادامه داد: در فاز نخست 
پروژه مســکن باســعیدو 137 نفــر از جوانان 
صاحبخانه می شــوند و در ایــن طرح قیمت 
و  حــذف  تقریبــا  مســکن  هزینــه  از  زمیــن 
تســهیالت ارزان قیمت برای ساخت در نظر 

گرفته شده است.
بــه گفته وی، تاکنون 8هــزار و ۵00 نفر در 
این طــرح ثبت نام کرده اند و پس از مراحل 
راستی آزمایی و پاالیش متقاضیان عملیات 
اجرایی در ســایر روســتاهای جزیــره نیز کلید 

خواهد خورد.
مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد قشــم 
ادامــه داد: در طــرح مســکن جوانــان، هدف 
واگذاری زمین نیســت بلکه دســتیابی مردم 
به مســکن ارزان قیمت، با کیفیت مناســب و 

مقاوم است.
فتح الهی تصریــح کرد: برای جلوگیری از 
بورس بــازی زمیــن، تنها افراد بومی، ســاکن 
در قشــم و فاقد خانــه که از امکانــات دولتی 
اســتفاده نکرده اند، در پروژه مسکن جوانان 

احراز صالحیت شدند.
وی یــادآور شــد: زمین خواری هــای پیش 
از ایــن بــا شــعار مســکن دار کــردن مــردم و 
جوانان انجام شــده و همه مــردم و دهیاران 
از  جلوگیــری  بــرای  بایــد  بخشــداران  و 

ساخت وسازهای غیرمجاز کمک کنند.

آغاز اجرای فاز دوم پروژه مسکن جوانان 
8 روستای قشم

همچنیــن کلنــگ ســاخت 499 واحــد در 
فاز دوم پروژه مســکن جوانان جزیره قشــم، 
بــه مســاحت ۲35 هــزار و 800 مترمربــع با 
حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 

بر زمین خورد.
افشــار فتــح الهــی در مراســم کلنگ زنی 
مســکن جوانــان روســتاهای گوری، مــرادی، 
گــوران، دوســتکو، درکو، چاهو شــرقی، جاهو 
غربی و فاز دوم باسعیدو  نیز گفت: صاحب 
مسکن کردن جوانان جزیره به عنوان یکی از 

خدمتگزاران نظام وظیفه ماست.
وی بــا تقدیــر از تــالش های تیــم اجرایی 
ســازمان منطقــه آزاد قشــم و بنیاد مســکن، 
دهیاران و بخشداران برای به نتیجه رساندن 
ایــن طرح افــزود: گام دوم ما بــرای کمک به 
تحقق مطالبات مردم جزیره، ایجاد اشتغال 

برای جوانان است.
فتح الهــی ادامــه داد: قطعاتی کــه برای 
ساخت مســکن در نظر گرفته شــده حداقل 
۲50مترمربــع مســاحت دارد که بــرای 499 
خانــوار در این فــاز، در مجموع شــامل ۲35 
هــزار و 800 متــر مربــع زمین در 8 روســتای 

غرب جزیره خواهد بود.
بــه گفته وی، قیمت تمام شــده زمین در 
ایــن طــرح محاســبه نشــده و جوانــان واجد 
شــرایط با همکاری بنیاد مسکن می توانند تا 
مرحله ســفت کاری با اســتفاده از تسهیالت 

کم بهره، اقدام به ساخت کنند.
مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد قشــم 
ادامــه داد: ایــن طــرح از غربی تریــن منطقه 
جزیره آغاز شده و تا شرقی ترین نقطه قشم 
ادامه خواهد داشت و امیداریم بزودی شاهد 

افتتاح مساکن ساخته شده باشیم.
***مســکن جوانــان، دغدغه مســئوالن 

دولت مردمی
احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس، 

قشم، حاجی آباد در مجلس شورای اسالمی 
نیز با اشــاره بــه این نکته که براســاس قانون 
اساســی، دولت موظف به تهیه مسکن برای 
جوانــان اســت، گفــت: خــدا را برای داشــتن 
مســئوالنی کــه دغدغه مند موضوع مســکن 

برای جوانان هستند، شاکریم.
فضــای  ایجــاد  مســکن،  داد:  ادامــه  وی 
ورزشــی، توســعه مراکز درمانی و تأمین آب 
جــزو نیازهــای اساســی مــردم جزیره اســت 
لــذا ضــرورت دارد که در این حــوزه اقدامات 

عاجل صورت گیرد.
حجت االســالم غالمرضا حاجبــی، امام 
جمعه شهرستان قشم نیز گفت: هر اقدامی 
که بــه افزایش روحیــه امید در مــردم کمک 
کند، خیر است و بخشی از خوشبختی دنیوی 
مردم توســط این اقدام سازمان منطقه آزاد 

قشم و بنیاد مسکن محقق می شود.
شــیخ عبدالرحیم خطیبــی، امام جمعه 
اهل ســنت قشــم، بهره مند کردن جوانان از 
حــق مســکن در شــرایط اقتصــادی حاکم را 
کاری بســیار ارزنــده دانســت و از تالش های 
مجموعــه ســازمان منطقه آزاد قشــم تقدیر 

کرد.
شــیخ محمدعلی امینی، رئیس مدرســه 
دینی ســلطان العلمــای بندرلنگه نیز گفت: 
امروز شــاهد تحقــق آرزوی جوانان قشــم به 
عنوان ستون های جامعه جزیره با این اقدام 

شایسته هستیم.
مراســم  در  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
کلنگ زنــی فــاز دوم پــروژه مســکن جوانــان 
الهــی،  فتــح  افشــار  در 8 روســتای جزیــره؛ 
رئیس هیــأت مدیــره و مدیرعامل ســازمان 

منطقه آزاد قشــم، حجت االسالم غالمرضا 
حاجبی، امام جمعه شهرستان قشم، شیخ 
عبدالرحیم خطیبی، امام جمعه اهل سنت 
قشم، شیخ محمدعلی امینی، مدیر مدرسه 
دینی بندرلنگه، ســرهنگ حجت امیری کیا، 
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج ســپاه قشم، 
ســعید کمالی، مدیر بنیاد مسکن شهرستان 
و جمعــی از معاونــان و مدیــران ســازمان و 

مسووالن شهرستان حضور داشتند.
گفتنی است، مشــکالت اسناد رفسنجان، 
کمبــود زمیــن و همچنیــن محدودیت های 
قانونی و افزایش هزینه های ســاخت زمین، 
مشــکالتی را در چند ســال گذشته در شهرها 
و روستاهای قشم ایجاد کرده بود که با ابتکار 
جدید، شاهد رونق آغاز به کار ساخت مسکن 

با همت مردم و مسئوالن خواهیم بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد

عزم دولت برای توسعه زیرساخت های ارتباطی قشم 
منطقــه  ســازمان  مدیرعامــل 
آزاد قشــم در نشســتی بــا حضــور 
مدیر مخابــرات هرمزگان و مدیر 
دولــت  عــزم  از  قشــم  مخابــرات 
زیرســاخت های  توســعه  بــرای 

ارتباطی قشم خبر داد.
افــزود: یکی  افشــار فتح الهــی 
از مطالبــات بحــق مــردم جزیره 
ارتقای کیفیــت خدمات اینترنتی 
و ارتباطــی در قشــم اســت و باید 
تالش کنیم بــا برنامه ریزی دقیق 
و اجرایــی ایــن مطالبه را برآورده 

سازیم.
وی ادامه داد: برای تســریع جهانی شــدن جزیره 
و تبدیــل شــدن قشــم بــه شــهر هوشــمند به توســعه 
زیرســاخت های ارتباطــی و الکترونیکــی نیاز اســت و 
بــا ایجــاد تعامل و هم افزایی بین ســازمان و شــرکت 

مخابرات این موضوع عملی خواهد شــد.
بــه گفتــه فتح الهی در نخســتین گام و به ســرعت 
و  آنتــن  پوشــش  حــوزه  در  جزیــره  کــور  نقــاط  بایــد 
اینترنــت شناســایی و برای حل مشــکالت آنها اقدام 
شــود و همچنین با توجه به ورود گسترده گردشگران 
گردشــگری،  فصــول  و  نــوروز  در  قشــم  جزیــره  بــه 
پوشــش آنتن درجزیره برای این تعــداد از جمعیت 

شود. فراهم 
رئیــس هیــأت مدیــره و مدیرعامــل منطقــه آزاد 
قشــم افزود: امــروز زندگی مــردم به دنیــای فناوری 
دسترســی  و  خــورده  گــره  ارتباطــات  و  اطالعــات 
همگانــی بــه اینترنــت یکــی از اصــول مهــم اســت و 
تــالش خواهیــم کرد دسترســی روستانشــینان جزیره 

به اینترنت بــا کیفیت را فراهم کنیم. 
مدیرعامــل  فتح الهــی،  افشــار  اســت،  گفتنــی 
مهــدی  بــا  دیــدار  در  قشــم  آزاد  منطقــه  ســازمان 
فــرخ  و  هرمــزگان  منطقــه  مدیرمخابــرات  حیــدری 
شــرف، رئیــس مخابــرات قشــم، راهکارهــای ارتقای 

خدمات ارتباطی در قشــم بررسی شد.

فرمانده سپاه قشم عنوان کرد
کاهش آسیب های اجتماعی با استفاده از ظرفیت نخبگان 

باید با برنامه ریزی مناسب باید از 
ظرفیت نخبگان جزیره، معتمدان 

و شیوخ برای کاهش آسیب های 
اجتماعی استفاده کرد.

فرمانــده  فــارس،  گــزارش  بــه 
ناحیه مقاومت بسیج ســپاه قشــم 
بــا بیان ایــن مطلب گفــت: از همه 
فعــاالن این حــوزه بویژه مســئوالن 
کارگروه هــا تقاضــا داریــم بــا تمــام 
همــت و کوشــش خــود وارد میدان 

شوند.
به گفته ســرهنگ پاسدار حجت 

امیری کیــا، هــدف مــا در ایــن قــرارگاه نــه تنهــا کاهــش 
آســیب های اجتماعــی بلکــه ارتقای وضعیــت علمی، 
اقتصــادی و فرهنگــی افراد در معرض آســیب هســت 
که امید اســت با یکپارچه شــدن برنامه ها در این حوزه 

موفق شویم.
وی یادآور شد: تریبون نماز جمعه فرصت مناسبی 
برای تبیین مسائل فرهنگی است و از تمام ائمه جمعه 
شهرستان درخواست داریم به این موضوع ورود کنند.

امــام جمعــه اهل ســنت قشــم نیــز  اظهار داشــت: 
آســیب های اجتماعــی بایــد در دو حــوزه پیشــگیری و 
درمــان پیگیری شــوند و برای پیشــگیری به ریشــه یابی 

دقیق مشکالت نیاز هست.
تضعیــف  داد:  ادامــه  عبدالرحیــم خطیبــی  شــیخ 
از  خانوادگــی  تربیــت  و  اخــالق  ایمــان،  بنیان هــای 
مهمتریــن دالیل گســترش مشــکالت هســتند کــه باید 

مردم به آنها حساس باشند.
وی تصریــح کرد: مشــکالت اقتصادی نیز یکی دیگر 
از ریشــه های آســیب های اجتماعی اســت و باید برای 

کاهش فقر بویژه فقر مطلق چاره ای اندیشیده شود.
شــیخ خطیبــی، کاربــرد نامناســب فضــای مجــازی 
را یکــی دیگــر از عوامــل بروز آســیب برشــمرد و افزود: 
ســاماندهی فضای افسارگسیخته مجازی امروز به یکی 

از دغدغه های مهم در کشور تبدیل شده است.

اجرای پروژه مسکن جوانان قشم از غربی ترین روستای جزیره
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اتوبان های ساحلی، رویای دیرباز قشم

صادرات  90 هزار تن سیمان و کلینکر از قشم
مدیر صنعت، معدن و تســهیل تولید سازمان منطقه آزاد 
قشــم از صادرات بیش از 90 هزار تن ســیمان و کلینکر شرکت 

سیمان جزیره قشم خبر داد.
به گزارش تســنیم، علیرضا خســروانی گفت: امســال منطقه آزاد قشم یکی 
از مناطق پیشــرو در حــوزه صادرات بوده و تالش دولتمردان، ســرمایه گذاران و 

تولیدکنندگان در راستای مثبت شدن تراز تجاری مناطق آزاد ثمر داده است.
وی ادامــه داد: از ابتدای ســال تاکنــون طی 5 محموله صادراتــی بیش از 40 

هزار تن سیمان از قشم به کشورهای خارجی صادر شده است.
بــه گفتــه مدیر صنعت، معدن و تســهیل تولید ســازمان منطقه آزاد قشــم 
همچنین امســال 50هزار تن کلینکر نیز از جزیره قشــم به خارج از کشــور صادر 
شــده است.خســروانی تصریح کــرد: مناطــق آزاد با توجــه به قوانیــن مالیاتی، 
گمرکی بانکی و پولی در راســتای کاهش بوروکراســی و تسهیل تولید و صادرات 
یکی از مکان های مناســب برای ســرمایه گذاری محســوب می شوند و در دولت 
مردمــی تالش می شــود با رفع موانــع تولید این مناطق به فلســفه اصلی خود 

بازگردند.

پس از برگزاری 4 دیدار مردمی صورت گرفت
تشکیل 169 پرونده برای رسیدگی به    

شکایات سازمان منطقه آزاد قشم
مدیــر بازرســی عملکــرد و رســیدگی بــه شــکایات ســازمان 
منطقــه آزاد قشــم از تشــکیل 169 پرونــده جهــت رســیدگی بــه 
درخواســت های ســاکنان قشــم پس از برگــزاری 4 جلســه دیدار 

مردمی رئیس هیءت مدیره و مدیرعامل سازمان خبر داد.
ســید نبی ا... موســوی گفت: با حضور افشــار فتح الهی در روستاها و محالت 
شــهر قشم، دسترســی مردم به عالی ترین مقام ســازمان برای ارائه درخواست 

بررسی و رسیدگی به مسائل سازمانی و اداری تسهیل شده است.
وی ادامــه داد: در نخســتین دیــدار مردمی مقام عالی ســازمان در روســتای 
دیرســتان 39 پرونــده درخواســت های مردمی ثبت و برای رســیدگی به ادارات 
مربوطه ارســال شــد.به گفته موســوی در دومین دیدار مردمی در مســجد امام 
حســین)ع( محله ســجادیه شهر قشم نیز 47 پرونده تشکیل شــد و با ارجاع به 

واحدهای سازمانی در دست بررسی است.
مدیر بازرســی عملکرد و رســیدگی به شــکایات ســازمان منطقه آزاد قشــم 
یادآور شد: در سومین دیدار مردمی در شهر درگهان نیز 43 پرونده تشکیل شد 
که در حال بررســی است.وی خاطرنشان کرد: در چهارمین دیدار مردمی که در 
شــهر طبل برگزار شــد، نیز 40 درخواســت به مدیرعامل ارائه شد و هم اکنون با 
ارجاع به واحدهای مربوطه در دســت بررســی قرار دارد.وی با تأکید بر اینکه در 
رویکرد جدید ســازمان منطقه آزاد قشــم، عدالت محوری در اولویت قرار دارد، 
افزود: تالش می کنیم در بررسی درخواست های مردمی حداکثر دقت را به کار 

ببریم تا به تمام درخواست های پاسخ مناسب داده شود.
موســوی تصریــح کرد: رســیدگی با قیــد فوریت به درخواســت هــای واصله 
مردمی و ارائه پاســخ شــفاف همراه با حفظ کرامت انســانی به مراجعان جزو 
تأکیدهای رئیس هیءت مدیره و مدیرعامل ســازمان اســت و مــا نیز در اجرای 
اوامــر نهایــت کوشــش را بــه کار خواهیــم برد.به گفتــه مدیر بازرســی عملکرد 
و رســیدگی به شــکایات ســازمان منطقه آزاد قشــم حفــظ ســرمایه اجتماعی، 
رضایت شــهروندان و ارتقای اعتماد عمومی به مجموعه ســازمان اولویت اول 

این مدیریت است .

        قشم نیازمندَاَبرپروژه های ملی
جلوگیری از فروش زمین در جزیره قشم، یکی از عمده ترین 
مطالبــات مردمــی بوده که در ایــن مدت، عالوه بــر جلوگیری از 
فروش زمیــن، ۵00 هکتار زمین بــه ارزش 50 هزار میلیارد ریال 

را به بیت المال بازمی گردانیم.
بــه گزارش ایران، مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشــم با بیان این مطلب 
بــر ادامــه روند بازپس گیــری اراضی مردمــی تأکید کــرد و گفت: قــرارداد زمین 
پروژه هایی که بر اساس تعهدات خود در زمان بندی لحاظ شده عمل نکنند نیز 

مشمول این احقاق حق شده و فسخ خواهد شد.
افشــار فتح الهی با اشــاره به اقدامات انجام شده از ســوی سازمان در سطوح 
کالن گفت: اجرای ابرپروژه های زیرساختی و توسعه ای جزیره از جمله ساخت 
جاده های ساحل جنوبی و شهر الفت به شهر درگهان، به عنوان یکی از مطالبات 

مردمی در حال انجام است.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشــم بهره برداری از آب های سطحی برای 
مصــارف کشــاورزی و آشــامیدنی در ســالیان دور را یکــی از افتخــارات جامعــه 
محلی جزیره دانست و یادآور شد: با امکانی که برای حضور جامعه دانشگاهی 
و پژوهشــی در قشــم ایجادشــده، می توان این منابع آبی را برپایه دانش علمی 
بــرای اســتفاده های کشــاورزی احیــا کرد.فتح الهــی همچنین با اشــاره به وعده 
به کارگیــری نیروهــای توانمنــد بومی گفــت: در این مــدت بخش زیــادی از این 
وعده محقق شــده است.مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پایان از توجه 
خاص به توسعه صنایع و تولیدات فناور و دانش بنیان در جزیره به عنوان یکی از 
برنامه های اولویت دار سازمان منطقه آزاد قشم یاد کرد و افزود: این برنامه ریزی 

با رویکرد ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای صادرات در جزیره در حال اجراست.

انجام گشت مشترک شناسایی اتباع خارجی 
غیرمجاز در قشم و درگهان

در راســتای نظارت بر به کارگیــری اتباع خارجی و جلوگیری 
از اشــتغال غیرمجاز آنها، گشــت و بازرســی به همراه نیروهای 
اداره اتباع نیروی انتظامی از واحدهای تولیدی و مراکز تجاری 

قشم و درگهان انجام شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی و امور بین الملل ســازمان منطقه آزاد قشــم، 
مدیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ســازمان منطقــه آزاد قشــم با بیــان این 
مطلب اظهار داشــت: مطابق قوانین کشور، اتباع بیگانه نمی توانند در ایران 
مشــغول به کار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با پروانه اشتغال مشخص 
بــوده و مطابــق قوانیــن و آئین نامــه های مربوطــه، پروانــه کار دریافت کرده 

باشند.
تقی یاســور علی پور ادامه داد: کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار 
و یا دارای پروانه کار منقضی شده را به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری 
غیــر از آنچه در پروانه کار آنها قید شــده بپذیرند، شناســایی و مطابق قوانین 
موجود برای اولین بار جریمه خواهند شــد و متعاقبا در صورت ادامه توســط 

پلیس امنیت و دســتور دادستان پلمپ خواهد شد.
وی افــزود: بــا هدف ســاماندهی اتبــاع خارجی و بــه روزرســانی اطالعات 
درباره وضعیت اتباع مجاز، گشت های شناسایی اتباع غیرمجاز  فاقد پروانه 
کار معتبر در شهرهای قشم و درگهان تشکیل شده و مشغول فعالیت است.
مدیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ســازمان منطقه آزاد قشــم بــا تأکید بر 
اینکه نیروی کار خارجی برای اشــتغال حتما باید مجوز رســمی داشــته باشــند، 
خاطرنشان کرد: در راستای سیاست های دولت و دستوران مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم در زمینه صیانت از نیروی کار بومی و ساماندهی اتباع بیگانه 

کارفرمایان و پیمانکاران ملزم به استفاده از نیروی کار داخلی هستند.

به فاصلــه کوتاهی پس از امضای تفاهمنامه 
ســازمان  میــان  روســتایی  معابــر  آســفالت 
منطقــه آزاد قشــم و بنیــاد مســکن انقــالب 
اســالمی، در اواســط خردادماه بود که کلنگ 
پــروژه تعریض جاده ســاحل جنوبی از شــهر 
قشــم تا فرودگاه بین المللی جزیره، به طول 
60 کیلومتــر با اعتبار 15 هزار میلیارد ریال به 

زمین خورد.
 بــه گزارش ایران، در این پروژه که توســط 
 ۲ می شــود،  احــداث  االنبیــا  خاتــم  قــرارگاه 
الیــن راه جدید شــامل زیرســازی، روســازی، 
آســفالت به همراه عالئم در نظر گرفته شده 
اســت. براســاس برآوردهای انجام شده این 
پروژه بــا اعتبار بالغ بر 1۵ هــزار میلیارد ریال 

به بهره برداری خواهد رسید.
جاده ســاحلی جنوبی از شــهر قشم، سوزا 
و روســتاهای تورگان، ریگو، برکه خلف، مسن 
و شــیب دراز عبور می کند و ۴9 هزار قشموند 
به طور مســتقیم از آن بهره خواهند جســت. 
همچنین به گفته کارشناســان حجم ماشــین 
آالت اجــرای ایــن پــروژه کــه توســط قــرارگاه 
پروژه هــای  در  شــده  تجهیــز  االنبیــا  خاتــم 
ملی کــم نظیر اســت. انجام این پــروژه های 
ریــزی  برنامــه  نویدبخــش  عظیــم  عمرانــی 
مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم در دوران 
توســعه ای در جزیــره  بــرای جهــش  جدیــد 
است. در مسیر توسعه، قشم نیازمند تکمیل 
زیرســاخت های مــورد نیــاز اســت کــه یکی از 
مهمترین آنها ایجاد راه و مســیر دسترســی و 

یک شــبکه جامع حمل و نقل است.
قشــم  آزاد  منطقــه  ســازمان  مدیرعامــل 
در مراســم کلنــگ زنی پــروژه تعریض جاده 
ســاحل جنوبی گفت: قشم در مســیر توسعه 
اســت و ممکن اســت عــده ای از این موضوع 
ناراحت باشــند ولی ما با تمام توان در مسیر 

خدمت رســانی به مردم حرکت می کنیم.
احــداث  همچنیــن  الهــی  فتــح  افشــار 
پــل خلیــج فــارس را یکــی دیگــر پروژه هــای 
زیرســاختی دانســت که مراحل تأمین اعتبار 

آن در حــال انجام اســت و تکمیــل این پل و 
جاده هــای جزیــره و ایجــاد یک شــبکه حمل 
بــرای دســتیابی  را  نقلــی مناســب، مســیر  و 
منطقــه آزاد قشــم بــه مأموریت هــا و چشــم 
اندازهای بدو تأســیس منطقه و تبدیل شدن 

به هاب انرژی منطقه ســرعت می بخشد. 
رئیــس هیأت مدیره ســازمان منطقه آزاد 
قشــم تصریــح کرد: قشــم در مســیر توســعه 
اســت و ممکن اســت عــده ای از این موضوع 
ناراحت باشــند ولی ما با تمام توان در مسیر 

خدمت رســانی به مردم حرکت می کنیم.
پــروژه  آغــاز  و  زنــی  کلنــگ  مراســم  در 
تعریض جاده ساحل جنوبی قشم همچنین 
امــام جمعــه شهرســتان گفــت: بایــد جهــاد 
تبییــن را برای امیدبخشــی بــه جامعه به کار 
ببریــم و کارهای بزرگی که انجام می شــود را 

اطالع رسانی کنیم. 
حجت االســالم غالمرضــا حاجبــی ادامــه 
داد: بســیاری از کارهــای مهــم و زیربنایی که 
امروز به ســرانجام می رســد در گذشــته ای نه 
چنــدان دور اراده بــر انجــام نشــدن آنها بود 
و بــرای انجــام آن باید به دولت دســتمریزاد 

گفت.
امــام جمعــه شهرســتان قشــم همچنین 
هــدف  مردمــی  دولــت  در  داشــت:  اظهــار 
خدمــت کــردن اســت و بایــد از خدمتگزاران 
خدمــت  مــرزی  نقــاط  در  کــرد،  حمایــت 
تــا  دارد  اهمیــت  دوچنــدان  مــردم  بــه 
دادن  جلــوه  بــزرگ  بــرای  دشــمنان  نقشــه 
ذره بینــی  کشــورهای  برخــی  پیشــرفت های 

برآب شود.
از  تقدیــر  بــا  حاجبــی  االســالم  حجــت   
ایجــاد  در  االنبیــا  خاتــم  قــرارگاه  خدمــات 
بــا  االنبیــا  خاتــم  قــرارگاه  افــزود:  توســعه، 
آبروترین مجموعه ای اســت کــه در نظام در 
حال خدمت به مردم اســت و امید را در دل 

مردم ایجاد می کند.
ë  اظهار رضایت از رویــه جدید منطقه آزاد*

قشم

قشــم،  بندرعبــاس،  مــردم  نماینــده 
بوموســی، حاجی آبــاد و بندرخمیر نیز گفت: 
احــداث ایــن پــروژه بــرای همــه قشــموندان 
و گردشــگران مهــم اســت و امنیــت و رفــاه 

جاده ی آنها را افزایش می دهد. 
احمد مرادی افزود: همواره ســعی کردم 

میــان مــردم باشــم و دغدغــه هــای مــردم 
مدیریتــی  جدیــد  دوره  در  و  کنــم  پیگیــری 
ســازمان منطقه آزاد قشم رضایت در جزیره 

به وجود آمده است.
 وی ادامــه داد: امیدواریــم بــا ادامــه رویه 
کنونــی مردم حس کننــد منطقه آزاد متعلق 

بــه آنهــا و در خدمــت آنهاســت و مــا هم به 
طور کامل در کنار مدیران ســازمان هســتیم و 
مــن از رویه موجود در جزیره قشــم خرســند 

هستم.
مــرادی خاطــر نشــان کــرد: امــروز تمــام 
مــوج شــکن های صیــادی را بازدیــد کردیم و 
مشکالت احصا شــد و در نخستین فرصت با 
همــکاری ســازمان در حوزه شــیالت اتفاقات 

خوبی رقم خواهد خورد.
قشــم،  بندرعبــاس،  مــردم  نماینــده   
بوموســی، حاجی آبــاد و بندرخمیــر تصریــح 
کــرد: امــروز مجلــس، دولــت و قــوه قضاییه 
3 رکــن اساســی جمهــوری اســالمی ایران در 
میــدان خدمــت صادقانــه بــه مردم هســتند 
و هم گرایــی ایــن قــوا در جزیــره بــرای حــل 

مشــکالت مردم به کار گرفته شده است.
پروژه هــای  کــرد:  امیــدواری  اظهــار  وی   
عمرانــی بــا نظــارت دقیــق در موعــد مقرر و 
طبق زمــان بنــدی اعــالم شــده بــه ســرانجام 
برسد و احداث جاده ساحلی در قشم الگویی 

برای تکمیل سایر پروژه های استان باشد.

بــا برنامه ریــزی هــای صــورت گرفته در 
دوره جدیــد مدیریــت ســازمان منطقه آزاد 
ایــن ســازمان،  و معاونــت عمرانــی  قشــم 
 3 فــاز  تکمیــل  و   4 فــاز  اجرایــی  عملیــات 
بزرگــراه خلیج فارس با اعتبــار بالغ بر 9هزار 
میلیارد ریال و به طول 40کیلومتر به منظور 
تکمیــل رینگ شــرقی بزرگراهی قشــم آغاز 

شد. 
به گــزارش ایران، احداث این جاده جزو 
مطالبــات دیرینــه مــردم جزیــره اســت و با 
تمــام تــوان در همــه حوزه های زیرســاختی 
و توســعه ای جزیــره در حــال برنامه ریــزی 
اســت و خبرهــای خــوش دیگر بــرای مردم 
در راه اســت. این پــروژه مســیر اصلی تردد 
خودرویــی بــه جزیره اســت و اجــرای آن در 
قالــب تکمیــل طــرح جامع ارتباطی شــبکه 
خلیج فــارس کــه شــامل پل، بزرگــراه وخط 
راه آهــن متصل بــه بندر کاوه اســت، انجام 

می شود.
این پــروژه در دو بخش اجرا می شــود که 
بخش نخســت شامل احداث فاز ۴، ساخت 
دو الین بزرگراه شــامل زیرســازی، روسازی، 
ابنیــه، آســفالت و نصب عالیــم راهنمایی و 
رانندگــی، به طــول 30 کیلومتــر، حدفاصل 
بنــدر تجاری کاوه تــا بندر مســافری الفت را 
با اعتباری بالغ بــر هفت هزار و ۵00 میلیارد 

ریال می شود.
بخــش دوم، تکمیــل عملیــات اجرایــی 
فــاز 3 بزرگــراه خلیــج  فــارس شــامل چهار 
الین بزرگراه شــامل تکمیل ابنیه، آســفالت 
بــا   رانندگــی  و  راهنمایــی  عالیــم  نصــب  و 
اعتبــار یکهزار و ۵00میلیارد ریال، به طول 9 
کیلومتر اســت که حدفاصل میدان درگهان 
تــا بنــدر تجــاری کاوه را بــه یکدیگــر متصل 

می کند.
بــا اجــرای ایــن پــروژه محــور بزرگراهــی 
شــهر قشــم به بندر مســافری الفت که یکی 
از پــر رفت و آمدترین بنادر مســافری کشــور 
است کامل شــده و سطح دسترسی و ایمنی 

ساکنان و گردشگران ارتقا می یابد. همچنین 
با اجــرای این پروژه، رینگ بزرگراهی شــرق 
تــا  الفــت  مســافری  بنــدر  از  قشــم  جزیــره 
فرودگاه بین المللی قشــم بــه عنوان یکی از 
خواســته های دیرینه مــردم جزیــره، بعد از 
ســال ها در دولت ســیزدهم با رویکرد مردم 

محور تکمیل می شود.
مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد قشــم 
خلیــج  بزرگــراه  زنــی  کلنــگ  مراســم  در 
فارس)حدفاصــل درگهــان به بنــدر الفت( 
گفت: امروز توفیق حاصل شــد که عملیات 
اجرایی یکی از مســیرهای مهــم و راهبردی 
در شــبکه بزرگراهــی جزیــره قشــم را آغــاز 
کنیــم، طــول ایــن پــروژه حــدود ۴0 کیلومتر 
اســت که شــهر الفــت و در آینده پــل خلیج 

فارس را به شهر درگهان متصل می کند. 
 فتح الهی ادامه داد: این پروژه بر مبنای 

طراحی که انجام شــده به شهر قشم اتصال 
پیدا کرده اســت و امیدواریم بتوانیم از شهر 
قشم هم پروژه ۶0 کیلومتری تا فرودگاه بین 
المللی قشــم را به صورت همزمان به بهره 

برداری برسانیم.
مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد قشــم 
پــروژه  ایــن  از  مرحلــه  ایــن  ارزش  گفــت: 
حدود 900میلیارد تومان اســت که عملیات 
اجرایــی آن از امــروز آغاز می شــود و یکی از 
حلقــه های طــرح جامع خلیج فــارس را که 
شــامل پل خلیج فارس، خط آهن و بزرگراه 
پــل خلیج فــارس بــه بنــدر کاوه و درنهایت 
توسعه این بندر است را تکمیل می کند، که 
بتوانیــم بقیه مرحله های این طرح جامع را 

در ایام آینده به اطالع مردم برسانیم.
ë  زیرســاخت های بــرای  ریــزی  *برنامــه 

جاده ای جزیره

رئیس هیأت مدیره ســازمان منطقه آزاد 
قشــم گفت: یــک بخش از شــبکه بزرگراهی 
در جزیــره قشــم، اتوبــان فــرودگاه بــه شــهر 
قشــم اســت که حدود ۲0کیلومتر اســت لذا 
هماهنگی هــا انجام شــده تا در ســال جاری 
آن را به اتمام برسانیم. از سوی دیگر، پروژه 
بزرگراهی ســاحل جنوبی  )قشم به درگهان( 
کــه یکــی از بخش هــای جذاب جزیره قشــم 
کــه در کنــار ســاحل قــرار دارد نیــز تبدیل به 
بزرگراه می شــود و امسال شــروع به ساخت 

آن می کنیم.
وی ادامــه داد: بــا اتمــام ایــن پروژه هــا، 
شــبکه بزرگراهــی دور جزیره قشــم و مســیر 
اصلــی کامــل می شــود و فقــط مســیرهای 
فرعــی می مانــد. به هرحــال قشــم، جزیره 
بزرگــی اســت، بــه طــوری کــه از غربی ترین 
جزیــره،  نقطــه  شــرقی ترین  تــا  نقطــه 

130کیلومتــر فاصلــه دارد، کــه در این میان 
حدود 70روستا و 30شهر واقع شده اند؛ لذا 
اینکه بخواهیم همه جا بزرگراه شــود، شاید 
تا 10ســال آینده امکانپذیر باشــد . به همین 
ســبب طــی ۲ تــا 3ســال نمی توانیــم همــه 
مســیرهای دسترســی را تبدیــل بــه بزرگراه 
کنیــم. از ایــن رو، مســیرهای اصلــی را برای 
تــردد تکمیــل می کنیــم و برنامه ریزی برای 
مســیرهای روســتایی و فرعــی نیــز در آینده 

انجام می گیرد.
ë  عمرانــی پروژه هــای  تکلیــف  *تعییــن 

نیمه تمام
هــم اکنــون تعــداد زیــادی از پروژه هــای 
قشــم  در  خصوصــی  بخــش  عمرانــی 
نیمه تمام است؛ به همین سبب در سازمان 
منطقــه آزاد قشــم کمیتــه ای تشــکیل شــده 
تــا یک به یک مســائل ایــن پروژه هــا را مورد 
بررســی و حــل قرار گیــرد. هم اکنــون برخی 
از پروژه ها بار دیگر فعال شــده، بعضی هم 

مشکالت درونی دارند .
بخــش خصوصــی در  بــرای  کارگروهــی 
حال شــکل گیری اســت کــه ایــن پروژه ها را 
بررســی کنند و به ســمت حل و فصل پیش 
بروند و پیشــنهاد حل مســأله دهند. بخشی 
بــه  مربــوط  عمرانــی  پروژه هــای  از  دیگــر 
ســازمان منطقه آزاد قشــم اســت. تعدادی 
مشــکالت  ســازمان  عمرانــی  پروژه هــای  از 
پیمانکاری دارد، بدین معنی که پیمانکاران 
ضعیفــی ایــن پروژه هــا را در دســت گرفتــه 
بودند. البته ســازمان نیز پرداخت های مالی 

را به موقع انجام نداده است.
ســازمان منطقــه آزاد طــی 6 ماه گذشــته 
بخش قابل توجهــی از مطالبات پیمانکاران 
را پرداخت کرده ، اما به دلیل نبود بنیه مالی 
قوی برخی به مشــکل برخورده انــد . از اینرو 
پروژه هایی که بخشــی از کارشان انجام شده 
و در مراحــل پایانــی اســت، در حــال تزریق 
منابع مالی اســت تا سریعتر به بهره برداری 

برسند.

با آغاز اجرای فاز ٤ و تکمیل فاز ٣ بزرگراه خلیج فارس

رینگ شرقی بزرگراهی قشم تکمیل می شود

ابتــدای خردادماه ســال جــاری بود که ســازمان منطقه 
آزاد قشــم و اداره کل بنیــاد مســکن اســتان هرمــزگان 
تفاهــم نامــه نهضت آســفالت درون روســتاها و معابر 
روســتایی درون طــرح هــادی در بیــش از 40 روســتای 

جزیره قشم را امضا کردند. 
بــا اجــرای ایــن تفاهمنامــه، آســفالت بالــغ بــر ۴0 
روستای جزیره قشــم با همکاری و همراهی دهیاری ها 
ایــن  اجــرای  شــد.  خواهــد  اجرایــی  جــاری  ســال  در 
تفاهمنامه می تواند عامل افزایش ســرعت اجرا پروژه 
هــا و همچنیــن مدیریــت بهینه هزینه هــای عمرانی در 
طرح های توســعه روســتاهای جزیره باشد. همان زمان 
البته اعالم شــد که دهیاری های روستاهای جزیره قشم 

در صــورت آمادگــی و انجام زیرســازی جهت آســفالت 
معابر در نوبت اجرای این طرح قرار خواهند گرفت. 

رئیــس هیــأت مدیــره و مدیرعامل ســازمان منطقه 
آزاد قشــم در مراســم امضای این تفاهمنامــه گفت: با 
اجرای این تفاهمنامه شاهد افزایش سرعت اجرا پروژه 
هــا و همچنیــن مدیریــت بهینه هزینه هــای عمرانی در 

طرح های توسعه روستاهای جزیره خواهیم بود. 
افشــار فتح الهــی  بــا دعــوت از دهیاری هــای جزیره 
برای مشارکت در اجرای این طرح، افزود: دهیاری های 
روســتاهای جزیــره قشــم در صــورت آمادگــی و انجــام 
زیرســازی جهــت آســفالت معابر در نوبــت اجرای این 

طرح قرار خواهند گرفت. 

اظهــار  قشــم  آزاد  منطقــه  ســازمان  مدیرعامــل 
ا... رئیســی  آیــت  کــرد: در دولــت مردمــی  امیــدواری 
شــاهد  مختلــف  پروژه هــای  و  طرح هــا  اجــرای  بــا 
خدمت رسانی شایســته به مردم و ساکنان جزیره قشم 
باشــیم و در راســتای توســعه متــوازن ایــن جزیــره گام 

برداریم.
 وی خاطرنشــان کــرد: همچنیــن بــه منظــور ارتقای 
سطح کیفی و بهبود شرایط محیطی و سکونتی روستاها 
و بــا هدف رفع نارســایی ها و مشــکالت موجود در طرح 
هــادی روســتاهای طــوال و تــورگان، این موضــوع تحت 

عنوان متمم به تفاهمنامه اضافه شد.
شــهریار نــوری زاده، مدیــرکل بنیاد مســکن اســتان 

هرمزگان نیز در این جلســه اظهار داشت: با اجرای این 
تفاهمنامه، آســفالت بالغ بر ۴0 روستای جزیره قشم با 
همکاری و همراهی دهیاری های در سال جاری اجرایی 

خواهد شد. 
وی ادامه داد: همچنین تحول و بهسازی روستاهای 
طوال و تورگان برای ارائه خدمات به بنیاد مسکن واگذار 
شــد که امیدواریم در آینده شاهد ســرعت بخشیدن به 

فرآیند خدمت رسانی این روستاها باشیم.
 مدیــرکل بنیــاد مســکن اســتان هرمــزگان در پایــان 
خاطرنشان کرد: اجرای طرح های موجود در تفاهمنامه 
منعقــد شــده می توانــد موجــب افزایــش رضایتمندی 

ساکنان روستاهای جزیره قشم از خدمات شود.

آغاز نهضت آسفالت معابر روستایی قشم


