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با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم؛

عملیات اجرایی بزرگراه خلیج فارس در جزیره 
قشم توسط قرارگاه خاتم النبیاء آغاز شد

افشــار فتح الهی در آیین کلنــگ زنی بزرگراه خلیج 
فارس)حدفاصل درگهان به بندر الفت( اظهار داشت: 
امروز توفیق حاصل شــد که عملیات اجرایی یکی از 
مسیرهای مهم و راهبردی در شبکه بزرگراهی جزیره 
قشــم را آغاز کنیم، طول این پروژه حدود ۴۰ کیلومتر 
اســت که شهر الفت و در آینده پل خلیج فارس را به 

شهر درگهان متصل می کند.
وی ادامه داد: این پروژه بر مبنای طراحی که انجام شده 
به شهر قشم اتصال پیدا کرده است و امیدواریم بتوانیم از 
شهر قشم هم پروژه ۶۰ کیلومتری تا فرودگاه بین المللی 

قشم را به صورت همزمان به بهره برداری برسانیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم توضیح داد: ارزش 
این مرحله از این پروژه حدود ۹۰۰ میلیارد تومان است 
که عملیات اجرایی آن از امروز آغاز می شــود و یکی 
از حلقه های طرح جامع خلیج فارس را که شامل پل 
خلیــج فارس، خط آهن و بزرگراه پل خلیج فارس به 
بندر کاوه و درنهایت توسعه این بندر است را تکمیل 
می کند، که بتوانیم بقیه مرحله های این طرح جامع را 

در ایام آتی به اطالع مردم برسانیم.
ایــن عملیات اجرایی به منظور تکمیل فاز چهار و فاز 
سه بزرگراه خلیج فارس با اعتباری بالغ بر ۹ هزار میلیارد 
ریال و بــه طول ۴۰ کیلومتر آغاز برای تکمیل رینگ 

بزرگراهی شرق جزیره قشم آغاز شده است.
این پروژه در دو بخش اجرا می شــود که بخش اول 
شامل احداث فاز چهار؛ ساخت ۲ الین بزرگراه شامل 
زیرسازی، روســازی، ابنیه، آسفالت و نصب عالیم 
راهنمایــی و رانندگی، به طول ۳۰ کیلومتر، حدفاصل 
بندر تجاری کاوه تا بندر مسافری الفت با اعتباری بالغ  

بر هفت هزار ۵۰۰ میلیارد ریال است.

بخش دوم، تکمیل عملیات اجرایی فاز ســه بزرگراه 
خلیج فارس شــامل چهار الین بزرگراه شامل تکمیل 
ابنیه، آســفالت و نصب عالیم راهنمایی و رانندگی 
بااعتبــار هزار و ۵۰۰ میلیــارد ریال به طول ۹ کیلومتر 
است که حدفاصل میدان درگهان تا بندر تجاری کاوه 

را به یکدیگر متصل می کند.  
با اجرای این پروژه، محور بزرگراهی شهر قشم به بندر 
مســافری الفت که یکی از پر رفت و آمدترین بنادر 
مسافری کشور است، کامل شده و سطح دسترسی و 

ایمنی ساکنان و گردشگران ارتقا می یابد.
همچنین با اجرای این پروژه، رینگ بزرگراهی شرق 
جزیره قشم از بندر مسافری الفت تا فرودگاه بین المللی 
قشم به عنوان یکی از خواسته  های دیرینه مردم جزیره، 
بعد از سال ها در دولت سیزدهم با رویکرد مردم محور، 

تکمیل می شود.
کارفرمای این پروژه سازمان منطقه آزاد قشم و پیمانکار 

اجرای آن قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( است.
در آیین آغاز به کار بزرگراه خلیج فارس، افشار فتح الهی 
رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، 
بزرگان و معتمدین محلی، شیخ عبدالرحیم خطیبی امام 
جمعه اهل ســنت، رضا صفایی رییس دادگستری، 
امید مهدوی مجد دادســتان عمومی و انقالب، شیخ 
محمدعلی امینی عضو هیات فتوای اهل  سنت جنوب 

کشور و میرداد میردادی شهردار قشم حضور داشتند.
ســرهنگ صفر متاجی فرمانده پایگاه دریابانی قشم، 
سیدمحمدقدســی معاون فنی و زیربنایی و جمعی از 
مدیران و مســوولین سازمان منطقه آزاد قشم از دیگر 

میهمانان و حاضران در این آیین رسمی بودند.

        اقتصاد کیش - عملیات اجرایی بزرگراه خلیج فارس به طول ۴۰ کیلومتر و حجم سرمایه گذاری ۹۰۰ میلیارد تومان با شعار کلیدی 
)قشم در مسیر توسعه، ایران قوی - دولت مردمی( با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم آغاز شد.

برآورد خسارت ۶۰۰ میلیارد تومانی 
زلزله به روستاهای بندرلنگه 

اقتصاد کیش-   استاندار هرمزگان گفت: زلزله حدود ۶۰۰ میلیارد تومان به روستاهای 
بخش مهران شهرستان بندرلنگه آسیب وارد کرده است. 

مهدی دوستی در حاشیه بازدید از مناطق زلزله زده غرب هرمزگان در جمع خبرنگاران 
بیان داشت: زلزله به ۱۰۰۰ منزل مسکونی در بخش مهران شهرستان بندرلنگه خسارت 

وارد کرده است.
وی با بیان این زلزله ۳۰۰ میلیارد تومان نیز به ابنیه و تجهیزات عمومی نیز خسارت زده، 

عنوان کرد: برآورد اولیه ما حدود ۶۰۰ میلیارد تومان در مجموع منازل و ابنیه ها است.
به گفته دوستی، کارشناسان بیمه نیز با توجه به اینکه سه هفته پیش کل منازل روستایی 
را بیمه کردیم، اکنون در منطقه حاضر شده اند و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به هر منزل 

روستایی، خسارت پرداخت خواهند کرد.

استاندار هرمزگان عنوان کرد؛

پیگیر وضعیت بازماندگان از تحصیل  
در هرمزگان هستیم

اقتصاد کیش- رییس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به اینکه ترک تحصیل و 
اشتغال به مشاغل کاذب یکی از مهم ترین عوامل افزایش آسیب های اجتماعی است، 
تاکید کرد: شناســایی بازماندگان از تحصیل و بازگشت آن ها به مدرسه از مهم ترین 

خواسته های دستگاه قضایی است. 
مجتبی قهرمانی در دیدار  محمد قویدل مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان و 
اعضای شورای معاونین این اداره کل با وی با اشاره به لزوم توجه به موضوع بازماندگان 
از تحصیل در استان افزود: با توجه به اهمیت این موضوع شناسایی و هدایت تحصیلی 
این افراد برای بازگشت به مدرسه باید به صورت جدی از سوی آموزش و پرورش 

مورد پیگیری قرار گیرد.
وی بیان داشت: ترک تحصیل و اشتغال به مشاغل کاذب چون قاچاق سوخت و قاچاق 

کاال یکی از مهم ترین عوامل افزایش آسیب های اجتماعی است.
رییس کل دادگســتری استان هرمزگان اظهارداشت: حوزه فعالیت دستگاه قضایی با 
آموزش و پرورش ارتباطی نزدیک و تنگاتنگ دارد و هرچه در عرصه تعلیم و تربیت 

موفق باشیم، آسیب های اجتماعی و جرایم کمتری خواهیم داشت.
قهرمانی ادامه داد: به هر میزان آموزش و پرورش در اهداف خود موفق باشد، دستگاه 

قضایی هم از مزایای آن بهره مند می شود.
وی با اشــاره به وظیفه آموزش و پرورش در خصوص روشنگری پیرامون عواقب و 
خســارات ناشی از وقوع تخلفات و جرایم برای دانش آموزان و خانواده های آن ها، 
آمادگی دستگاه قضایی استان را در خصوص گسترش سطح همکاری ها در حوزه 

مسائل پیشگیرانه اعالم کرد.
قهرمانی با اشاره به تفاهم نامه ها بین آموزش و پرورش و معاونت اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم دادگســتری اســتان، بر ضرورت پیگیری برنامه های مدون به صورت 

عملیاتی تأکید کرد.
این مقام قضایی همچنین اظهارداشت: به منظور استفاده از خدمات عمومی رایگان 
جایگزین حبس، تدابیری اتخاذ شــده اســت که آموزش و پرورش نیز به عنوان نهاد 

پذیرنده از برخی خدمات مرتبط با حوزه فعالیت خود بهره مند شود. 
رییس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به ورود دستگاه قضایی استان به موضوع عمل به 
مسوولیت های اجتماعی شرکت های بزرگ، یکی از شاخصه های مسوولیت اجتماعی 
را موضوع آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت عنوان نمود و خاطرنشان کرد: صنایع 
و بنگاه های اقتصادی مســتقر در استان می توانند در حوزه تجهیز اماکن آموزشی به 

امکانات مورد نیاز دانش آموزان با آموزش و پرورش همکاری داشته باشند.

رییس کل دادگستری هرمزگان:

رییس کل دادگستری به مطالبات 
مردمی ۹۳ نفر از شهروندان هرمزگانی 

رسیدگی کرد
اقتصاد کیش-   ریبس کل دادگستری هرمزگان به همراه جمعی از مسووالن قضایی 
استان با حضور در مسجد حضرت مهدی موعود)عج( بندرعباس، ضمن اقامه نماز به 

مطالبات مردمی ۹۳ نفر از شهروندان رسیدگی کرد. 
مجتبی قهرمانی در جریان این دیدار با اشاره به لزوم اجرای منویات رهبر معظم انقالب 
و تاکید رییس قوه قضاییه مبنی بر تکریم مردم و تعمیق ارتباطات مسووالن قضایی با 
اقشار مختلف جامعه، افزود: برنامه حضور مقام های قضایی استان در مساجد به صورت 
جدی در دستورکار دادگستری هرمزگان قرار گرفته و بدون شک این ارتباط، برکات و 

ثمرات فراوانی در بهبود روند خدمت رسانی و عملکرد این مجموعه خواهد داشت.
وی همچنین رسیدگی به امور مردم در کوتاه ترین زمان، پاسخ گویی به مراجعان دستگاه 
قضایی و ایجاد رضایت مندی در جامعه را از مهم ترین ویژگی های دوره تحول و تعالی 
دستگاه قضایی عنوان کرد که در بدنه دادگستری هرمزگان تسری یافته و بر اساس آن 

عمل می شود.
رییس کل دادگستری هرمزگان اظهارداشت: رییس قوه قضاییه همواره بر حضور در 
میان مردم و اینکه تمامی ظرفیت ها و توانمندی های دستگاه قضایی باید در خدمت 
مردم به کار گرفته شود، تککید نموده و خوشبختانه بر این اساس شاهد عزمی همگانی 

در بخش های مختلف دستگاه قضایی برای تحقق این هدف راهبردی می باشیم. 
این مقام قضایی به برنامه های مالقات عمومی و دیدارهای چهره به چهره هفتگی و 
پی در پی مسووالن قضایی در مرکز استان هرمزگان و حوزه های مختلف قضایی نیز 
اشاره کرد و افزود: همواره تالش کرده ایم تا در مسیر خدمت رسانی به اقشار مختلف 
مردم مانعی ایجاد نشود و با توجه به این موضوع برنامه های دیدارهای عمومی در تمام 

طول هفته برقرار است.
قهرمانی تاکید کرد: همه ما به عنوان خدمتگزاران مردم مکلف به پیگیری مشکالت و 
درخواســت های آن ها هســتیم و در همین راستا سعی داریم تا با حضور در مساجد 
و مکان های عمومی زمینه دسترســی مردم به مقام های مســوول قضایی در استان را 

تسهیل کنیم.
وی با اشاره به اینکه رسیدگی به مشکالت مردم همواره در دستورکار مجموعه قضایی 
هرمزگان قرار دارد، افزود: هدف این است که در عمل ثابت کنیم در هر مقام و مسندی 

وظیفه رسیدگی به درخواست های مردم در چارچوب قانون را برعهده داریم.
قهرمانی برنامه های دیدار مردمی مســووالن قضایی را در راستای تکریم مراجعان و 
حفظ حقوق شــهروندی افراد دانست و گفت: در دستورالعمل ویژه ای همه روسای 
حوزه های قضایی و دادستان های عمومی و انقالب در سراسر استان مکلف به اجرای 

منظم دیدارهای مردمی شده اند.

۱۲۰ کانکس به کانون زلزله 
هرمزگان منتقل و نصب شد

اقتصاد کیش- استاندار هرمزگان گفت:  تعداد ۱۲۰ کانکس حمل و به روستای کانونی 
زلزله منتقل شد و بخشی از آنها نصب شده که کولر نیز برای آنها تعبیه شده است. 

مهدی دوســتی پس از برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران استان در روستای سایه 
خوش، با اشــاره به انجام عملیات آوار برداری از تمام نهادهای دخیل در امر خدمت 
رسانی به زلزله زدگان غرب استان به ویژه سپاه امام سجاد استان، نیروی دریایی سپاه، 
قرارگاه مدینه و سایر ارگان های فعال تقدیر کرد و گفت: اصلی ترین چالش و نگرانی 

ما تامین کانکس برای زلزله زدگان غرب استان بود.
وی افزود: خوشبختانه تعداد  ۱۲۰ کانکس حمل و به روستای کانونی زلزله منتقل شد 

و بخشی از آنها نصب شده که کولر نیز برای آنها تعبیه شده است.
استاندار هرمزگان گفت: کانکس ها برای زیست مردم مناسب هستند، امیدواریم روزی 
۱۲۰ کانکس به منطقه منتقل شــود و ظرف مدت ســه روز آینده روند انتقال و نصب 
کانکس ها به پایان برســد تا شاهد ساماندهی مردم زلزله زده و رفع مهم ترین دغدغه 

فعلی زلزله زدگان باشیم.
وی تصریح کرد: روند عملیات آوار برداری در حال انجام اســت و پس از پایان این 
عملیات، بالفاصله عملیات احداث نیز آغاز خواهد شد در حال حاضر در حال تامین 

مصالح مورد نیاز هستیم و در خصوص طراحی سازه ها نیز تصمیم گیری شده است.

گرمازدگی ۴۲ نفر در منطقه 
زلزله زده هرمزگان 

اقتصاد کیش-   ســخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: پزشک مستقر 
در منطقه زلزله زده تا کنون ۴۶ بیمار را ویزیت کرده که ۴۲ نفر از آنان دارای عالئم 

گرمازدگی هستند. 
فاطمه نوروزیان اظهار داشت: بعد از گذشت  چند  روز از حادثه ناگوار زلزله غرب 
استان و ویرانی روستای سایه خوش، خدمات حوزه سالمت همچنان برقرار است.

وی افزود: چهار دستگاه آمبوالنس مربوط به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، شرکت 
نفت ستاره خلیج فارس و نیروی دریایی به همراه چهار تکنسین فوریت ها در این 

روستا مستقر هستند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تصریح کرد: با همکاری معاونت بهداشتی 
دانشگاه کانکس های خدماتی جامع سالمت جهت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 

در روستا مستقر شده اند.
نوروزیان در تشــریح خدمات ارائه شده در روستای سایه خوش، ادامه داد: بازدید 
از منابع و مخازن آب در روســتاهای آسیب دیده، انجام هماهنگی های الزم جهت 
تامین به موقع آب شرب و آب جهت مصارف بهداشتی و انجام ۵۹ مورد کلرسنجی، 
کدورت ســنجی و نمونه برداری برای آزمایشــات میکروبی آب مصرفی از جمله 

خدمات است.
وی اضافه کرد: تمامی خانوارهای مناطق آسیب دیده از زلزله در روستاهای دم گیرز، 
سایه خوش، نرمستان، کالتو و بنو پایش شده و ۴۶ مادر باردار در روستاهای آسیب 

دیده مراقبت شده اند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گفت: یک هزار و ۸۰۰ مترمربع در روستای سایه 
خوش جهت مبارزه با حشرات سمپاشی و مقدار ۳۰ کیلوگرم پرکلرین و ۵۰۰ عدد 

قرص کلرسنجی و کلرینه ۴۵ متر مکعب آب در مناطق زلزله زده انجام شد.
نوروزیان افزود: شیرمصنوعی جهت کودکان نیازمند محروم از شیر مادر ضمن تاکید 
بر تغذیه نوزاد با شیر مادر در شرایط بحران و لزوم رعایت نکات بهداشتی توزیع شد.

وی خاطرنشان کرد: آموزش به خانواده ها در خصوص انتقال مادران باردار، کودکان 
زیر پنج سال و سالمندان با تاکید بر انتقال به مکان امن ارائه شده و دیگر امور مربوطه 

نیز مستمرا در حال پیگیری است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان عنوان کرد؛

صدور ۲۴ موافقت اصولی برای ایجاد 
تاسیسات گردشگری در هرمزگان

اقتصاد کیش-    مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان گفت: 
طی ۳ ماهه اول سال جاری ۲۴ موافقت اصولی برای ایجاد تأسیسات گردشگری در 

استان صادرشده است. 
ســهراب بناوند در تشــریح این خبر بابیان این مطلب افــزود: به منظور حمایت از 
سرمایه گذاران و توسعه تأسیسات گردشگری استان، از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۴ 

موافقت اصولی صادرشده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان با اشاره به اینکه حجم 
سرمایه گذاری پیش بینی شــده برای بهره برداری از این طرح های گردشگری ۱۴۳۰ 
میلیارد ریال اســت، عنوان کرد: با بهره برداری از این طرح ها برای ۷۸۴ نفر اشــتغال 

ایجاد می شود.
وی اضافه کرد: موافقت اصولی های صادره شامل: ۱۳ مجتمع گردشگری، ۴ سفره خانه 
سنتی، ۲ هتل، ۲ مرکز گردشگری ساحلی و دریایی، ۲ اقامتگاه بومگردی و یک مرکز 

آب درمانی است.

مدیرکل شیالت هرمزگان :

افزون بر ۱۰ هزار میلیارد ریال به مجتمع پرورش 
میگوی سایه خوش خسارت وارد شده است

اقتصاد کیش-    مدیرکل شیالت هرمزگان از خسارت 
افــزون بر ۱۰ هزار میلیــارد ریالی به مجتمع پرورش 
میگوی ســایه خوش در پی زلزله اخیر غرب اســتان 
خبرداد و بر لزوم سرعت بخشیدن در برق و سوخت 
رسانی به این مجتمع در جهت جلوگیری از خسارات 

بیشتر تاکید کرد. 
عبدالرسول دریایی در بازدید از مجتمع پرورش میگوی 
سایه خوش بندرلنگه افزود: از این میزان، افزون بر هفت 
هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال خسارات به ابنیه، استخرها و 
غیره، مجتمع پرورش میگوی سایه خوش در پی زلزله 

اخیر غرب هرمزگان وارد شده است .
وی با اشاره به اینکه پیش از زلزله افزون بر۲ هزار و ۷۰۰ 
نفر در مجتمع پرورش میگوی سایه خوش بندرلنگه  
مشغول فعالیت بودند، بیان داشت: از این تعداد ۹۰۰ نفر 
به صورت مستقیم با پوشش ۹۰۰ خانوار در این مجتمع  
کار می کردند که معیشت، ارتزاق و اشتغال آن ها در پی 

زلزله اخیر با مشکل روبرو شده است.
مدیرکل شــیالت هرمزگان پیش بینــی کرد:  از ۵۰۰ 
اســتخر آماده برداشت مجتمع پرورش میگوی سایه 
خوش، قبل از خســارت زلزله امکان برداشت بالغ بر 
هزار و ۷۵۰ تن میگو وجود داشــته اســت که در پی 

خســارت وارده تنها حدود ۷۵۰ تن آن قابل برداشت 
بوده و افزون بر هزار تن محصول این مجتمع به ارزش 

۱۳۰ میلیارد تومان از بین رفته است.
دریایی ادامه داد: همچنین ۳۰۰ اســتخر ذخیره سازی 
جدید در این مجتمع نیز با امکان تولید هزار و ۵۰ تن و 
با ارزش ۱۳۶ میلیارد تومان محصول درپی زلزله اخیر و 

خسارت های وارده آن نیز از بین رفته است.

وی افزود: در صورت امکان ذخیره ســازی در دوره 
دوم ســال جاری نیز امکان تولیــد دو هزار و ۵۵۵ تن 
میگوی پرورشی با ارزشی افزون بر ۳۳۰ میلیارد تومان 
به دلیل خسارات زلزله و نبود امکان ذخیره سازی در 
دور دوم از بین رفته اســت. زلزله های پی درپی بویژه 
۶.۱ و۶.۳ریشتری بامداد شنبه - یازدهم تیرماه - در بندر 

خمیر و بندرلنگه استان هرمزگان رخ داد.

وسایل خنک کننده به مناطق زلزله زده
 غرب هرمزگان ارسال شد

اقتصــاد کیش-    رییس اداره اوقاف و امورخیریه 
بندرعباس گفت: محموله آب معدنی، وسایل خنک 
کننده و مایحتاج ضروری در راستای اجرای امینانه 
نیات واقفان از محل نیات موقوفه ها توسط این اداره 

به مناطق زلزله زده ارسال شد. 
محمدعلــی پویه در این خصوص اظهار داشــت: 
پایگاهی نیز در امامزاده سید مظفر)ع( بندرعباس فعال 
است که بصورت شبانه روز آماده دریافت کمک های 

مومنانه مردم خداجوی شهر بندرعباس است.
وی ادامه داد: کمک های جمع آوری شــده به همراه 
ملزوم هایی که خــود اداره تهیه کرده به مردم زلزله 

زده غرب هرمزگان ارسال می شود.
وی اضافه کرد: بقاع، حســینیه ها و مســاجدی که 
دارای سیســتم های خنک کننــده اند ملزم به دادن 

خدمت به مردم زلزله زده هستند.
رییــس اداره اوقاف و امورخیریه بندرعباس یادآور 
شــد: وقف می تواند در چنین روزهایی که نیازمند 

یاری همنوعان خود هستیم گره گشا باشد.
پویــه با بیان اینکه نمی توانــم آمار دقیقی بیان کنیم 
گفت: هم اکنون درحال بررســی نیات واقفان برای 

کمــک به زلزله زدگان و همچنین رایزنی برای تهیه 
وســایل مورد نیاز دیگر برای ارسال به مناطق زلزله 

زده هستیم.


