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پیام تبریک فرماندار شهرستان
بندرعباس به مناسبت ایام اهلل
دهه مبارک فجر

مدیر منطقه یک شهرداری بندرعباس؛

جمعآوری بیش از  ۲هزار و  700تن زباله در دیماه

مدیر منطقه یک شهرداری بندرعباس گفت:
در دی ماه امســال بالغ بر دو هزار و  ۷۳۷تن
زباله در محدوده منطقه یک جمع آوری شده
است.
مهدی رنجبری با اعالم اینکه خدماترســانی به

شهروندان با تمام توان در حال انجام است ،اظهارکرد:
طبق وظایف ذاتی شهرداری ،خدمات قابل توجهی به
شهروندان ارائه شده که جمع آوری به موقع زباله ها
یکی از این خدمات است.
وی با تاکید بر اینکه شهروندان میتوانند با تفکیک
زبالههای تر و خشــک ،کمک بزرگی به جمع آوری

ســریعتر و بهتر زباله های کنند ،یادآور شد :تفکیک
زباله از مبدا میتواند موجب کاهش زمان و افزایش
حجم جمعآوریها شود.
مدیر منطقه یک شــهرداری بندرعباس با اشاره به
اینکه بهترین زمان برای بیرون گذاشــتن زبالهها هر
شب راس ساعت  ۲۱است ،تصریح کرد :در صورتی

کــه زباله ها خارج از زمان اعالم شــده به بیرون از
منزل منتقل شود ،توسط حیوانات یا زبالهگردها پخش
شده و باعث افزایش زمان جمعآوری میشود که البته
پیامدهای بهداشتی دیگری نیز به دنبال دارد.
به گــزارش خبرنگار تابناک هرمزگان ،رنجبری با
اظهار اینکه طی یک ماه گذشــته  ۶۴۲تن نخاله و

سرشاخه نیز از سطح معابر و بوستانهای این منطقه
جمعآوری شده است ،ادامه داد :در طول ایام سال و
به دلیل سرقت ،فرسودگی و یا نیاز به تعمیرات اساسی
برخی سطلهای زباله ،مجبور به خرید مخازن جدید
هستیم که هزینه زیادی به شهرداری تحمیل میکند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی هرمزگان:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بندرعباس،
عزیزاله کناری فرماندار با صدور پیامی ایام اهلل دهه مبارک
فجر را تبریک گفت.

پیشتازی مرکز آموزش علمی کاربردی آلومینیوم المهدی در استان

در متن پیام عزیزاله کناری آمده است:
فرارسیدن چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب
اســامی را به حضرت بقیه اهلل االعظم ،امام زمان ( عج ) ،مقام
معظــم رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای مدظله العالی دولت
و ملت بزرگ ایران اســامی و مردم شــهید پــرور و والیت
مدارشهرستان بندرعباس تبریک می گویم.
 ۱۲بهمن هرســال ،یادآور ورود مســرت بخش و تاریخی
بنیانگذار کبیر و فقید انقالب عظیم اسالمی حضرت امام خمینی
( ره ) اســت ،بزرگمرد و حقیقت جاودانــه ای که با رهبری
حکیمانه خویــش ،طومار ننگین ســتمگران را درهم پیچید
و آزادی و عزتمندی را برای مردان و زنان ســتم ســتیز ایران
اسالمی به ارمغان آورد.
اینجانب چهل و دومین ســال اســتقالل ،آزادی  ،جمهوری
اسالمی و عزت و توسعه را به همه فجر آفرینان و رهبر فرزانه
و معظم انقالب ،دولت تدبیر و امید ،خانواده های معظم شهداء
و ایثارگران و تمامی خدمتگذاران صدیق نظام مقدس جمهوری
اسالمی تبریک عرض می نمایم.
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رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی هرمزگان:

پیشتازی مرکز آموزش علمی
کاربردی آلومینیوم المهدی در استان
مهدی میرزاده رئیس دانشــگاه جامع علمی
کاربردی اســتان هرمزگان به همراه جمعی از
معاونین و مدیران این دانشگاه از مرکز آموزش
علمی کاربردی شــرکت آلومینیــوم المهدی
بازدید کردند.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان
در جریان بازدید از بخش های مختلف مرکز آموزش
علمی کاربردی شرکت آلومینیوم المهدی ،اظهار کرد:
مرکز آمــوزش المهدی یکی از مراکز شــاخص در
اســتان هرمزگان می باشــد که در دو سال پیاپی به
عنوان برترین مرکز علمی کاربردی در استان انتخاب
شده است.
وی در ادامه افزود :این مرکز آموزشی این ظرفیت
و پتانســیل را دارد که در ســال آینده به عنوان یکی
از  ۱۰مرکز برتر علمی کاربردی در ســطح کشــور
انتخاب شود.
رئیس دانشــگاه جامــع علمی کاربردی اســتان
هرمزگان ضمن تشــکر و قدردانــی از نگاه ویژه و
حمایت های مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی در
حفظ ،تداوم و توسعه این مرکز در ابعاد مختلف کمی
و کیفی ،بیان کرد :حضور یــک مرکز آموزش عالی
در غرب شــهر بندرعباس که بتواند نیروی کار ماهر
برای صنایع پرورش دهد وبخشــی از مسئولیتهای
مهم صنایع در حوزه علمی و اجتماعی است که شرکت

آلومینیوم المهدی با نگاه ویژه ای که به این مرکز دارد
در این زمینه پیشتاز است.
میــرزاده در پایان تاکید کرد :در دانشــگاه علمی
کاربردی اســتان هرمزگان و همچنین ســتاد مرکزی
دانشــگاه نگاه ویژه ای به مرکز آمــوزش آلومینیوم
المهدی وجود داشــته که این مهــم حاصل حمایت
های مدیریت ارشــد مجموعه و تالشهای کارکنان
مرکز می باشد.
در ادامه این بازدید نیز «سید هادی سجادی» مدیر
آموزش شرکت آلومینیوم المهدی و رئیس مرکز علمی
کاربردی این شرکت با اشاره به اینکه سیاست و تاکید
مدیرعامل این مجموعه بر افزایش ســطح کیفی این
مرکز می باشد ،خاطرنشــان کرد :تمامی سیاست و
راهبرد این مرکز بر باال بردن سطح کیفی معطوف شده
است و امید داریم در سال آینده به عنوان یکی از ۱۰
مرکز برتر در کشور انتخاب شویم.
بــه گزارش تابنــاک  ،الزم به ذکر اســت ،بازدید
رئیس دانشــگاه جامع علمی کاربردی استان از این
مرکز آموزشــی در بهمن ماه ســال جاری صورت
گرفته اســت و مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت
آلومینیوم المهدی تنهــا مرکز آموزش عالی در غرب
شهر بندرعباس بوده که دارای  ۹رشته فنی در مقاطع
کاردانی و کارشناســی می باشد و فعالیت خود را از
سال  ۱۳۸۹آغاز کرده است.
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خبری

دوشنبه  13بهمن /1399شماره  - 123هفته نامه فرهنگی و اجتماعی

استاندار هرمزگان :

مدیرعامل آبفا هرمزگان خبر داد

 1019پروژه همزمان با ایام اهلل دهه مبارک فجر در استان به بهرهبرداری میرسد

اجرای دو پروژه آبرسانی
روستایی در شهرستان سیریک

اســتاندار هرمزگان از افتتاح  1019پروژه با اعتباری بالغ بر 56
هزار و  751ميليارد ريال ،همزمان با ایام اهلل دهه مبارک فجر سال
جاری در استان هرمزگان ،خبر داد.
به گزارش خبرنگار ساحل صدف ،دکتر فریدون همتی در نشست
خبری به مناسبت فرارسیدن ایام اهلل دهه مبارک فجر انقالب اسالمی
با تبریک و گرامیداشت این ایام ،عنوان کرد :در دهه فجر سال جاری،
تعداد  1019پروژه با اعتباری بالغ بر  56هزار و  751ميليارد ريال و
بیش از  219میلیون یورو شامل اعتبارات دولتی و اعتبارات سرمایه
گذاری بخش خصوصی در استان هرمزگان افتتاح میشود.
وی ادامه داد :بيشــترين تعداد پروژهها در فصل مسکن و عمران
شــهری و روستایی با تعداد  318پروژه و بيشترين ميزان اعتبار نيز
مربوط به فصل حمل و نقل با اعتباری بالغ بر  7هزار و  635ميليارد
ريال و  171میلیون یورو است.
استاندار هرمزگان افزود :در بين شهرستانها ،بندرعباس با تعداد
 202پروژه و شهرستان پارسیان با اعتبار هزار و  819میلیارد ریال
و  171میلیون یورو حائز بيشــترين تعداد پروژه و باالترين اعتبار
هستند.
همتی تصریح کرد :در بين دســتگاه های اجرایی استان ،اداره كل
نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس با تعداد  120پروژه بيشترين تعداد
و منطقه ویژه اقتصادی صنايع انرژی بر پارســيان با اعتباري بالغ بر
 171میلیون یورو بيشترين اعتبار را به خود اختصاص داده است.
وی گفت :همچنین تعداد  21پروژه در سطح استان با اعتبار بيش
از  29هــزار و  505ميليارد ريال و  2772میلیون یورو آماده آغاز
عمليات اجرایی در دهه فجر سال جاری است.
استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد :از ابتدای فعالیت دولت تدبير و
اميد تعداد  9473پروژه با اعتباری بالغ بر  345هزار و  351ميليارد
ريال در استان هرمزگان افتتاح شده است.
همتی در تشــریح مهمترین این پروژهها ،بیان داشت :در بخش
آب و فاضــاب 420 ،پروژه با اعتباري بالغ بــر  34هزار و 918
ميليارد ريال اعتبار به بهره برداري رسيده است که نمونه این پروژه
ها ،اجرای خط انتقال آب از آب شــیرین کن بندرعباس تا مخازن
داماهی به طول  33کیلومتر ،سد سرنی و خط انتقال و تصفیه خانه فاز
اول و دوم ،افتتاح فاز یک آبشیرینکن یک میلیون مترمکعبی غرب
بندرعباس ،آبشیرینکن  100،000متر مکعبي بندرعباس(به ظرفيت
 40هزارمترمكعب) و در بخش برق  1156پروژه با اعتباري بالغ بر
 52هزار و  741ميليارد ريال اعتبار و تعداد  6واحد نیروگاهی افتتاح
شده اســت که نمونه این پروژه ها ،پست  400کیلوولت پارسیان،
افتتاح فاز اول نیروگاه سیکل ترکیبی  890مگاواتی هنگام به ظرفیت
 307مگاوات با حجم ســرمایهگذاری  460میلیون یورو و نيروگاه
سيكل تركيبي گنو به ظرفیت  350مگاوات است.

مدیرعامل آبفا هرمزگان در حاشیه نشست
خبری دهه فجــر  ،99از اجرای چهار پروژه
مهم آبرسانی در شهرستان های بندرعباس
و سیریک خبر داد.
به گزارش خبرنگار ســاحل صدف ،امین قصمی
گفت :با توجه به محدودیــت منابع آبی ،کمبود آب
در روســتاهای سیریک و مطالبه جدی مردم در این
باره ،دو پروژه آبرســانی روستایی در این شهرستان
تعریف شد.
امیــن قصمی افزود :در حــال حاضر پروژه خط
انتقال آب از تصفیه خانه جاســک تا «کوه مبارک»
ســیریک جهت تامین آب  27روستای سیریک در
حال اجراســت  .همچنین خط انتقال آب روستای
تلنگ در میناب و  18روســتای مسیر نیز طی یک
مــاه آینده کلنگ زنی خواهد شــد کــه پیش بینی
میشود این پروژه طی  9ماه آینده اجرا و وارد مدار
بهره برداری شود.
مدیرعامل آبفا اســتان در ادامه با اشاره به دغدغه
مردم شــهرهای بندر خمیر ،رضــوان و علوی در
خصوص کمبود آب شرب ،اظهار داشت :خوشبختانه
با افتتاح ظرفیت  40هزار مترمکعبی فاز نخست آب
شیرین کن یک میلیون مترمکعبی غرب بندرعباس،
مشکل تامین آب بندرخمیر برطرف شد.
آغاز عملیات اجرایی پروژه تامین آب
«رضوان» در اسفند 99

وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی پروژه تامین
آب شهر رضوان از خط انتقال آب شیرین کن میلیون
مترمکعبی غرب بندرعباس -سیرجان ،در اسفند ماه
 99خبر داد و گفت :رفع مشــکل آب شــرب شهر
رضوان و روستاهای پایین دست آن از دغدغه های
اصلی آبفاســت و قول می دهیم با اتمام این پروژه،
پرونده کمبود آب این شهر برای همیشه بسته شود.
وی ادامه داد :در حال حاضر این پروژه در مرحله
انتخاب پیمانکار اســت که براساس پیش بینی های
انجام شــده تا پایان شش ماهه نخست سال 1400
تکمیل و مورد بهره برداری قرار می گیرد.
قصمی اظهار داشــت :همچنین پروژه تامین آب
شهر علوی از خط انتقال آب شیرین کن یک میلیون
مترمکعبی غرب بندرعباس -سیرجان نیز در دستور
کار داریم که این پروژه هم اکنون در مرحله انتخاب
پیمانکار قرار دارد.
بــه گفته وی ،با بهره برداری از این پروژه ،شــهر
علوی و  27روستای مسیر نظیر؛ قالت باال و پایین،
ایســین ،کشار ،محمد شمســی و تازیان با جمعیت
بیش از چهل هزار نفر از آب شــرب پایدار بهره مند
خواهند شد.

وی اضافه کرد :در بخش راه و شهرسازی 1383 ،پروژه با اعتباري
بالغ بر  65هزار و  61ميليارد ريال اعتبار به بهره برداري رسيده است
که نمونه این پروژه ها ،احداث و بهره برداری از بزرگراه های استان
به طول  283کیلومتر ،بهسازی راههای فرعی و تبدیل به محور اصلی
بطول  101کیلومتر ،احداث  14دستگاه پل بزرگ در راههای استان،
احداث و آسفالت  1472کیلومتر راه روستایی و  896کیلومتر روکش
مجدد راههای روستایی در سطح استان و تکمیل مجموع  25هزار
و  357واحد مسکن مهر از ابتدای سال  ، 1392احداث  40کیلومتر
اتوبان بندرلنگه بندرخمیر ،طراحی ،ساخت ،حمل ،نصب ،راه اندازی
و تحویل جرثقیل کانتری سوپرپست پاناماکس ،تکمیل پل زیارتعلی
و بزرگراه عسلویه پارسیان بندرلنگه است.
استاندار هرمزگان اظهار داشت :در بخش صنعت ،معدن و تجارت،
 340پــروژه با اعتباري بالغ بر  79هزار و  263ميليارد ريال اعتبار
به بهره برداري رسيده است ،که نمونه آنها ،صدور تعداد  2644فقره
جواز تاســيس صنعتي در دولت هاي يازدهم و دوازدهم با سرمايه
گذاري قريب به  145هزار و  240ميليارد تومان ،صدور تعداد606
فقره پروانه بهره برداري صنعتي در دولت هاي يازدهم و دوازدهم با
ســرمايه گذاري  26هزار و  470ميليارد تومان ،صدور تعداد 140
فقره پروانه بهرهبرداري معــدن در دولت هاي يازدهم و دوازدهم با
سرمايه گذاري  1هزار و  166ميليارد تومان ،احداث خط توليد آهن
اسفنجي به شكل بريكت شرکت صبا فوالد خليج فارس به ظرفیت
یک میلیــون و  500هزار تن با اعتبار  7500میلیارد ریال ،احداث
کارخانه تولید گندله آهن شرکت مادکوش به ظرفیت  250هزار تن با

با پیگیری ویژه استاندار هرمزگان صورت گرفت؛

ِ
جدید طرح ساماندهی فاضالب بندرعباس
آغاز فاز

مدیرعامل آبفا هرمزگان با اشاره به
مشکالت فاضالب شهر بندرعباس،
از واگذاری قرارداد ســرمایه گذاری
حق اســتفاده از پســاب مدول اول
تصفیه خانه فاضــاب به روش بیع
متقابل به شــرکت جدیــد تامین و
توسعه زیرساخت خلیج فارس خبر
داد.
به گزارش خبرنگار ساحل صدف ،امین
قصمی با بیان اینکه برای رفع مشــکالت
فاضــاب و اســتفاده مجدد از پســاب،
راهحلی جز حمایت صنایع غرب متصور
نبود ،تصریح کرد :سرانجام با حمایت ویژه
دکتر «فریدون همتی» مقام عالی دولت در
استان و پیگیری نمایندگان مردم استان در
مجلس و مقام قضایی استان ،این قرارداد
به شرکت جدید که سهام داران آن صنایع
بزرگ غرب بندرعباس نظیر ،شرکت های
نفت  ،فوالد و مس هستند ،واگذار شد.
به گفته وی؛ ابالغیه ایــن قرارداد امضا
شــده و در مرحله ابالغ به ســهامداران
شــرکت تامین و توســعه زیرســاخت

خلیج فارس قرار دارد.
وی با بیان اینکه مجــاب کردن صنایع
برای خرید و اســتفاده مجدد پســاب به
راحتی امکان پذیر نبــود ،گفت :با انتقال
قرارداد ســرمایه گذاری شــرکت ژرف
کار جم به شــرکت جدید ،طرح ارتقاء و
بازسازی تصفیه خانه فاضالب بندرعباس،
تصفیه و بازچرخانی پساب و اجرای خط
انتقال پساب جهت استفاده مجدد در صنایع
غرب توسط ســهامداران این شرکت اجرا
می شود.
بنا به گفته وی؛ قرار است این طرح طی
یــک زمانبندی  30ماهه و فاز به فاز اجرا
شود.
مدیرعامل آبفا اســتان افــزود :در حال
حاضر عملیات اجرایی ارتقاء و بازسازی
تصفیه خانه فاضالب تصفیه و شیرینسازی
پســاب ،اعتباری بالغ بر یکهزار میلیارد
تومان نیاز دارد و برای شیرین سازی نیاز
به احداث یک آب شیرین کن یکصد هزار
مترمکعبی می باشد.
قصمی خاطرنشــان کــرد :قــرارداد

ســرمایهگذاری حق اســتفاده از پساب
مــدول اول تصفیه خانه فاضالب به روش
بیع متقابل در ســال  97اجرایی شد که به
دلیل مشــکالت مالی و عدم توانایی انجام
کار از سوی سرمایه گذار آن در سال 99
متوقف شد.
بافت فرسوده ،دلیل تاخیر در
اجرای طرح فاضالب

مدیرعامــل آبفــا اســتان در ادامه به
مشکالت اجرای طرح فاضالب در بافت
فرسوده شهر بندرعباس اشاره کرد و گفت:
در حال حاضر  42درصد شهر بندرعباس
را بافت فرسوده تشکیل می دهد که چالشی
بسیار جدی است به طوری که کار را برای
اجرای طرح فاضالب در این مناطق سخت
و یا غیرممکن ساخته است.
وی افزود :عالوه بر ســختی کار در این
مناطق ،مشکالت مالی و مسائل اجتماعی
در بافت فرسوده باعث شده تا اجرای طرح
فاضالب در این مناطق با تاخیر انجام شود.
قصمی تصریح کرد :آبفا آمادگی دارد تا
در هر نقطه ای از بافت فرسوده که توسط

شــهرداری و راه و شهرسازی معبری باز
شود ،شــبکه جمع آوری فاضالب را در
آن مناطق اجرا کند اما با وضعیت موجود
امکان اجرای شــبکه فاضــاب در همه
مناطق وجود ندارد.
وی تاکید کرد :اجرای این طرح نیازمند
مشــارکت همگانی مردم و دســتگاههای
اجرایی است که خوشــبختانه اتفاق نظر
خوبی در استان برای اجرای این طرح نیز
شکل گرفته است.

فرماندار بندرعباس تشریح کرد

جزئیات انتخابات ششمین دوره شوراهای اسالمی در خرداد 1400

انتخابات ششــمین دورهی شوراهای اسالمی در
روز جمعه تاریخ  ۲۸خرداد  ۱۴۰۰برگزار خواهد شد.
به گــزارش روابط عمومــی فرمانداری شهرســتان
بندرعباس ،عزیزاله کناری فرماندار در این خصوص اظهار
داشــت :فرایندهای اجرایی انتخابات مذکور به شرح زیر
میباشند:
اول :ثبــت نــام داوطلبــان عضویت در شــوراهای
اسالمی شــهرها از ساعت  ۸صبح روز چهارشنبه تاریخ
۲۰اســفندماه ۱۳۹۹/آغاز و تا ساعت  ۱۸روز سه شنبه
تاریخ /۲۶اسفندماه( ۱۳۹۹/جمع ًا به مدت  ۷روز) ادامه
مییابد.
دوم :ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسالمی
روســتاها و تیرههای عشایری از ســاعت  ۸صبح روز

دوشنبه تاریخ /۱۶فروردینماه ۱۴۰۰/آغاز و تا ساعت
 ۱۸روز یکشنبه تاریخ /۲۲فروردینماه( ۱۴۰۰/جمع ًا به
مدت  ۷روز) ادامه مییابد.
ســوم :بر اساس تبصرهی  ۳مادهی  ۳۰قانون انتخابات
شــوراهای اســامی ،داوطلبان در هنگام ثبتنام باید
گواهی عدم سوءپیشــینه که از تاریخ صدور آن بیش از
 ۳ماه نگذشته باشــد را ارائه نمایند.لذا داوطلبان شورای
اســامی شــهرها از تاریخ  ۱۳۹۹/۰۹ /۲۰و داوطلبان
شورای اسالمی روســتاها و تیرههای عشایری از تاریخ
 ۱۳۹۹/۱۰/۱۶میتواننــد با مراجعــه به دفاتر خدمات
قضایی ،یا دفاتر پلیس  +۱۰یا ســامانهی جامع خدمات
الکترونیک قضایی (  ) WWW.ADLIRAN.IRنسبت
به دریافت گواهی عدم سوءپیشینه اقدام و هنگام ثبتنام ارائه نمایند .

نقطه عطف توسعه فرهنگی هنری سیریک فرا رسیده است

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی
هرمزگان در ســفر به شهرســتان
ســیریک گفت :نقطه عطف توسعه
فرهنگی و هنری سیریک فرا رسیده
است.
بــه گــزارش روابط عمومــی اداره کل
فرهنگ و ارشاد اســامی هرمزگان ،رضا
کمالی زرکانی در پایان ســفر یک روزه به
شهرستان ســیریک افزود:سیریک ظرفیت
و پتانسیل بســیار خوبی در جهت توسعه

و پیشرفت فرهنگی هنری دارد و اقدامات
بسیار خوبی در جهت ایجاد زیرساختهای
فرهنگی انجام شــده و همکاری مناسبی
بین دســتگاه ها،جامعه فرهنگی هنری و
ســرمایه گذاران بخش خصوصی و تمایل
به مشارکت در حوزه فرهنگ و هنر وجود
دارد.
وی در گــزارش این ســفر بیان کرد:در
بازدیدی که از روند ساخت پالتوی نمایش
و نگارخانه سیریک داشتیم شاهد پیشرفت
خوبی بودیم و امیدواریم تا پایان سال آماده

بهره برداری شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی عنوان
کرد :از مجتمع تجاری یوســف مالیی که
متقاضی احداث سینما است بازدید به عمل
آمد و هر گونه همکاری که نیاز باشــد در
این راستا انجام خواهد پذیرفت.
کمالی زرکانــی اضافه کــرد :در دیدار
با فرماندار و همچنین جلســه شــورای
فرهنگ عمومی ســیریک مسایل مختلف
فرهنگی،هنری و دینی شهرستان سیریک
مورد بررســی قرار گرفت و جــا دارد از

همکاری و همراهی همه مسئوالن سیریک
به ویژه امام جمعه و فرماندار تشکر ویژه
نمایم.
وی در ادامه بیــان کرد :تجلیل و تکریم
از پیشکســوت صنعت پارچه بافی حسین
جمالدینــی و شــاعر روشــندل قرضی
سوریزاده در شهر گروک سیریک و بازدید
از مجتمع فرهنگی هنری مکران و دیدار با
کارکنان اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی
سیریک از دیگر برنامه های این سفر بود.

اعتباری بالغ بر  16هزار و  440میلیارد ریال ،افزایش  200درصدی
ظرفیت اسمی تولید قیر اســتان در دولت های یازدهم و دوازدهم
از 2/76میلیون تن به 8/1میلیون تن است.
همتی یادآور شد :در بخش نفت و گاز 93 ،پروژه با اعتباري بالغ
بر  17هزار و  141ميليارد ريال و  290میلیون دالر و  312میلیون
یورو و اعتبار به بهره برداري رســيده است که نمونه این پروژه ها،
احداث پاالیشگاه نفت ستاره خلیجفارس با ظرفیت تولید روزانه 45
میلیــون لیتر بنزین یورو  ، 5تولید روزانه  12میلیون لیتر نفت گاز3
میلیون لیتر گاز مایع  2و میلیون لیتر ســوخت جت ،افزایش تولید
بنزین و ارتقاء کیفیت بنزین و نفت گاز تولیدی پاالیشگاه بندرعباس،
خط در حال احداث انتقال نفت گوره به جاسک ( با اعتبار مجزا 1/5
میلیارد یورو) ،گازرســانی به شهر رودان و فاز اول پایانه صادراتی
ترمینال نفتی دیرستان است.
وی ادامه داد :در بخش جهاد کشــاورزی 540 ،پروژه با اعتباري
بالغ بر  23هزار و  292ميليارد ريال اعتبار به بهره برداري رســيده
است که نمونه این پروژه ها ،توسعه سيستم هاي نوين آبياري تحت
فشــار به  118هزار هکتار با رشد  60درصدي در دولت يازدهم و
دوازدهم نســبت به قبل ،توليد  3/35ميليون تن محصوالت زراعي
و باغي با افزايش  78درصدي دولت يازدهم و دوازدهم نســبت به
قبل 700 ،میلیون دالر صادرات محصوالت كشــاورزي با افزايش
 180درصدي دولت يازدهم و دوازدهم نسبت به قبل 740 ،هکتار
گلخانه ها ،تقويت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي با رشد
 250درصدي در دولت يازدهم و دوازدهم نســبت به قبل ،تشكيل

 217صندوق خرد زنان روستايي با افزايش  261درصدي در دولت
يازدهم و دوازدهــم ،اجراي عمليات آبخيزداري كه تا كنون 8000
سازه آبخيز داري در سطح  550هزار هكتار احداث و بيابان زدايي
در ســطحي بالغ بر  10هزار هكتار ،توليد  5900تن پرورش ماهي
در دريا در دولت يازدهم و دوازدهم در صورتي كه در سال  92هيچ
گونه توليدي نداشته ايم و  32000پرورش ميگو در استان با افزايش
 841درصدي دردولت يازدهم و دوازدهم نسبت به قبل است.
اســتاندار هرمزگان تصریح کرد :در بخش بهداشــت ،درمان و
آموزش پزشــکی 842 ،پروژه با اعتباري بالغ بــر  7هزار و 237
ميليارد ريال اعتبار به بهره برداري رسيده است که نمونه این پروژه
ها ،احداث بیمارستان  96تختخوابي رودان ،احداث ساختمان بلوک
زایمانی میناب ،احداث بیمارســتان فارابی بستک است و در حال
حاضر نیز پــروژه های بزرگی مانند بیمارســتان  531تختخوابی
بندرعباس  ،بیمارستان نفت ستاره و بیمارستان نیروی دریایی سپاه
در حال احداث است.
همتی افزود :در بخش مدیریت شهری و روستایی  3هزار و 239
پروژه با اعتباری بالغ بر  31هزار و  199میلیارد ریال به بهره برداری
رسیده است که نمونه این پروژه ها ،احداث میدان میوه و تره بار شهر
بندرعباس ،احداث تقاطع غیر همسطح جهانبار ،تقاطع غیر همسطح
خواجو و بازار بزرگ ماهی فروشان بندرعباس است.
وی گفــت :در بخش آموزش و پرورش 795 ،پروژه با اعتباری
بالغ بر  5هزار میلیارد ریال به بهره برداری رسیده و در دولت تدبیر و
امید  702مدرسه در قالب توسعه مدارس شهری و روستایی احداث
شده است که نمونه این پروژه ها ،احداث مجتمع آموزشی بندرعباس،
احداث مجتمع آموزشی شبانه روزی دخترانه هرمز و هنرستان شبانه
روزي پسرانه  12كالسه ميناب است.
اســتاندار هرمزگان خاطرنشان کرد :در بخش ورزش و جوانان،
 202پــروژه با اعتباری بالغ بر  973میلیــارد ریال به بهره برداری
رسیده است و کل اماکن ورزشی در بخش ورزش و جوانان به 147
باب سالن سرپوشیده و  416اماکن ورزشی رسیده است که نمونه این
پروژه ها ،استخر سرپوشیده قهرمانی شهرستان بستک ،استخر شناي
قهرماني پارسيان ،استخر شناي قهرماني ميناب است.
همتی بیان داشت :در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات 289
پروژه با اعتباری بالغ بر  10هزار و  524میلیارد ریال به بهره برداری
رسیده است که نمونه این پروژه ها ،نصب ،راه اندازی و توسعه شبکه
نســل  3و  4تلفن همراه در سطح اســتان ،راه اندازی و احداث 74
 BTSنســل دوم  ،راه اندازی و احداث  BTS 263نسل سوم  ،راه
اندازی و احداث  BTS 143نســل چهارم و راه اندازی و احداث
 BTS 21سایت اینترنت ثابت نسل چهارم و اجرای بیش از 200
کیلومتر فیبر نوری در مناطق کمتر برخوردار است.

شوراها و شهرداریهای هرمزگان  ۲بخشنامه تکلیفی
ورزش جانبازان و معلولین را اجرا نکردهاند
نماینده مردم حوزه مرکزی هرمزگان
در مجلس شــورای اســامی گفت:
متاسفانه در اســتان هرمزگان شوراها
و شــهردایها هیچکدام  ۲بخشنامه
تکلیفی شــورای عالی اســتانها در
خصوص ورزش جانبازان و معلولین را
اجرا نکردهاند.
احمد مرادی در آئین تجلیل از ورزشکاران،
قهرمانان و حامیان هیئت ورزشــی جانبازان
و معلولین اظهار داشــت :اعتقاد دارم خدمت
کردن بــه جامعه معلولین بــه زندگی برکت
میدهد.
وی افزود :هرمــزگان  38هزار نفر معلول
دارد که رقم بسیار باالیی است و با جمعیت
یک شهر برابری میکند.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای
اســامی گفت :لذا حساســیت خدمت به
این جمعیــت عظیم در برابــر بودجه ناچیز
ســازمانهای حمایتــی دو چندان شــده
است و بایستی نســبت به اصالح این رویه
اقدام شود.
وی تصریح کرد :یک ســالن ورزشی در
ســیریک برای ورزش معلوالن بیش از ده
ســال رها شده بود که به لطف خدا از طریق
سازمان بهزیســتی کشــور آمادهسازی و
بهرهبرداری شد.
مرادی اظهار داشــت :از محــل اعتبارات
٢٧صــدم درصد از ٩درصــد ارزش افزوده
سهمی برای ســایر فعالیتَها دیده شده بود که
پیگیری کردیم سهمی هم به ورزش جانبازان
و معلولین اختصاص داده شد.
وی افزود :از محل این سهم در سال جاری
کمک چشــمگیری به ورزشهای جانبازان
و معلولین تزریق شــده و امیــد میرود این
کمکها تداوم داشته باشد.
نماینده مردم حــوزه مرکزی هرمزگان در
مجلس شــورای اســامی گفت :متاسفانه
بسیاری از بخشنامهها و دستورالعملها فقط
برای پر کردن گزارش عملکرد است و همتی
برای پیگیری برای انجام آن وجود ندارد.
مــرادی گفت :بعنــوان نمونــه از طریق
شورای عالی اســتانها دو بخشنامه تکلیفی
برای ورزش جانبازان و معلولین به شــورای
شهرها و شــهرداریهای سراسر کشور ابالغ
شد که متاســفانه در استان هرمزگان شوراها
و شــهرداریها هیچکدام از این دو بخشنامه
که باالترین مجمع خودشان مصوب نموده را
اجرا نکردهاند و نیاز اســت این مصوبات در
استان به مرحله اجرا برسند.
به گزارش تسنیم ،در این مراسم از جمعی
از ورزشــکاران ،قهرمانان و حامیان هیئت
ورزشی جانبازان و معلوالن استان هرمزگان
تجلیل شد.

سالمت
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رییس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا عنوان کرد

قدردانی از تالش کادر درمانی و بهداشتی کشور
رییس جمهور با قدردانــی مجدد از از
تالش کادر درمانی و بهداشــتی کشور،
تصریح کرد که اصرار ما این اســت که در
این دو مــاه ،کاری کنیم که با موج چهارم
مواجه نشویم و سالمت و کسب و کار مردم
دچار اختالل نشود.

به گــزارش وبدا به نقل از پایگاه اطالع رســانی
ریاســت جمهوری ،حجت االسالم والمسلمین دکتر
حسن روحانی در جلســه ستاد ملی مقابله با کرونا
گفت :تداوم فعالیت کارخانه ها و تولیدی های بزرگ
با رعایت دقیق دســتورالعمل های بهداشتی ،تصمیم
قاطع و درست بود.
رییس جمهور با اشاره به اینکه نقش مهم رعایت
دقیق دستورالعمل های بهداشتی در تداوم فعالیت ها
مراکز تولیدی و کارخانههای کشــور ،گفت :به طور
کلی در تولیدات صنعتی و کشاورزی وضع کشور در
یکسال گذشته خوب و مناســب بود و شاهد رشد

میزان تولید بودیم هرچنــد که در بخش خدمات و
بویژه گردشــگری مشکالت و خسارتهای بزرگی
وارد شد.
دکتر روحانی با یادآوری تالشها و خدمات کادر
درمان و همچنین شرکتهای دانش بنیان در کشور
برای تأمین نیازهای بهداشــتی ،حفاظتی ،پزشکی و
بیمارستانی افزود :با وجود مشکالت تحریم و فشار
تقریب ًا همپای دنیا پیش آمدیم و در بخش آموزشی
نیــز در حد امکان از طریق فضــای مجازی اجازه
ندادیم آموزش در کشور تعطیل شود.
رییس جمهور همچنین با قدردانی از تالشــگران
عرصه فضای مجازی ،به اقدامات دولت و همچنین
مصوبات شــورای عالی فضای مجازی از سال 93
برای ایجاد زیرســاختها و شبکه بزرگ اطالعات
در کشور اشــاره و تأکید کرد :کار بسیار بزرگی در
این بخش انجام شــد و بسیاری از امور اجتماعی و
کسب و کارهای مردم بر دوش فضای مجازی است و

حتی در بخش تحقیقات نیز با وجود محدودیتهای
دسترســی محققان ایرانی به علــت تحریمها موفق
شدیم این مشــکالت را پشت سر بگذاریم تا جایی
که متخصصین ما معتقد هســتند در بحث ســاخت
واکسن در سال آینده واکسیناسیون با واکسن داخلی
انجام میشود.
دکتر روحانی با اشاره به تفاوت اساسی جمهوری
اســامی ایران با سایر کشــورهای جهان در مسیر
مبارزه با بیماری کرونا ،خاطر نشــان کرد :اگر دنیا
کرونا را با مشکالتی پشت ســر گذاشت ،اما ایران
ادعای باالتری دارد که با وجود تحریم و فشــار و
سنگاندازیهای آمریکا برای دریافت وام از بانک و
صندوقهای بینالمللی برای خرید تجهیزات پزشکی
توانست در مسیر مبارزه با این بیماری حرکت کند.
رییس جمهــور افزود :جنایــات حکومت قبلی
آمریکا تا حدی بود که حتی جلوی ورود تجهیزات
و خدمات پزشــکی و بیمارستانی به داخل ایران را

گرفتند و اگر تولید داخلی و شرکتهای دانشبنیان
در این زمینه فعال نبودند و به خارج نیازمند بودیم،
حتی ماسک ،دستکش و گان پرســتاران را نیز در
اختیار ما قرار نمیدادند.
دکتر روحانی در ادامه با بیان اینکه اقدامات دولت
در زمینه فراهم آوردن زیرساختهای دیجیتال کمک
شایان توجهی به کشور کرده است ،ادامه داد :در آغاز
دولت زیرساختهای دیجیتال نسبت به کشورهای
اطراف نصف بود ،اما االن مشابه کشورهای پیشرفته
است و بیش از  80میلیون ایرانی حتی در روستاها
از شبکه اینترنت استفاده میکند.
رییــس جمهور با تأکید بر اینکه نباید نســبت به
شــرایط خوب امروز کشور در مقایســه با آمریکا
و اروپــا در رونــد مقابله با بیمــاری کرونا مغرور
شــویم ،اظهار داشت :این دستاورد افتخارآمیز است
اما این مهم نباید باعث شــود کــه از فضای آبی به
عادیانگاری برویم که در این صورت شرایط کشور

ارزیابی وضعیت بیماری کووید  ۱۹در شهرستان بستک

سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی
هرمزگان گفت :وضعیت سه شهرستان
بندرعباس ،قشم و بستک نیز از وضعیت
آبی به وضعیت زرد تغییر کرده و اکنون
این سه شهرستان استان در وضعیت
زرد و دیگر شهرستانهای استان آبی
هستند.

همزمان با افزایش مــوارد مثبت کرونا
در شهرستان بســتک آخرین وضعیت
این بیماری در این منطقه توســط رئیس
دانشگاه علوم پزشــکی هرمزگان مورد
ارزیابی میدانی قرار گرفت.

مصوبات این جلسه:

نرخ مناســب بهبودی در میان بیماران
و کاهــش بیمــاران بدحال بســتری در
بیمارســتانها اگرچه خبری خوش برای
مدیریت همهگیری در سراسر کشور است
اما همچنان عادیانگاری شرایط میتواند
سیر نزولی همهگیری را تحت تاثیر قرارداده
و با مشکل روبرو کند.
درحالی مســئوالن بهداشت و درمان کشور بر
رعایت پروتکلهای بهداشــتی و محدودیتهای
کرونایی تأکید دارند که ســیر صعودی ترددهای
بینشــهری و همچنین دورهمیهای خانوادگی
میتواند تهدید قابل توجهــی در کاهش چرخه
همهگیری باشد.
به ایــن ترتیب با در نظر گرفتن تعطیالت پیش
رو واقعیت امر این است که درصورت بیتوجهی
هموطنــان به رعایت پروتکلهــا این تعطیالت
میتوانــد آغازگر موج چهارم شــیوع کرونا در
سراسر کشور باشد و برهمین اساس احتمال اعمال
محدودیتهای تردد بهخصوص برای استانهای
شمالی کشور دور از انتظار نیست.
این نگرانیهــا در حالی مطرح میشــود که

رژیم پوسیده شاهی سرنگون شد.
رییس جمهــور همچنین با تبریک والدت صدیقه
کبری حضرت فاطمه زهرا(س) ،گفت :این بیبی به
عنوان الگویی برای همه انسانها و بویژه برای زنان
جهان و جامعه ایرانی هستند.
دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با
اشاره به اینکه در روند مبارزه با بیماری کرونا ایران
تنها بود و با محدودیتها و مشکالت زیادی روبرو

بود ،تأکید کرد :االن هم برای تهیه واکسن با مشکالت
و پیچهای مختلفی روبرو هستیم.
رییس جمهور گفت :در یکســال گذشته با همت
و ایثار مــردم و کمک به یکدیگر در حد امکان این
مشــکالت را به خوبی پشت سر گذاشتیم و در این
زمینه جمهوری اسالمی ایران با کشورهای پیشرفته
قابل مقایسه است.

افزایش بیماران کرونایی در هرمزگان

توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان صورت گرفت؛

به گزارش وبدا در پی شــیوع پیشــرونده بیماری
کووید  ۱۹در غرب اســتان ،دکتر حسین فرشیدی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به همراه دکتر
حسین پور معاون بهداشــتی دانشگاه ضمن بازدید
از بخش های مختلف بهداشــت و درمان شهرستان
بستک آخرین وضعیت بیماری کووید  ۱۹و اقدامات
انجام شده در این شهرســتان را مورد ارزیابی قرار
دادند.
نشست مشترکی با حضور حسینی قتالی فرماندار
شهرستان بستک ،دکتر خردمند مدیر شبکه بهداشت،
دکتر کهن رئيس بیمارستان فارابی ،معاون بهداشتی
دانشــگاه و ســایر مســئولين واحدهای ستادی
برگزار شــد .در این جلسه ضمن تقدیر از تالشهای
موثر کادر بهداشت و درمان شهرستان و در راس آن
دکتر خردمند مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان
در راستای مقابله با بیماری کووید  ۱۹و تعامل بسیار
خوب شبکه بهداشت و درمان با فرمانداری و ستاد
کرونای شهرســتان ،علل شیوع مجدد ویروس مورد
بحث و بررسی قرار گرفت.

سخت و خطرناک خواهد شد.
دکتر روحانی با اشاره به کاهش رعایت پروتکلها
در کشــور به  80درصد تأکید کرد :ما به دنبال معیار
باالی  90درصد هســتیم چرا کــه در صورت عدم
رعایت پروتکلها ،در بهمن و اسفندماه کسب و کار،
تفریحات و زندگی مردم دچار مشکالت میشود.
رییس جمهور با بیان اینکه فضای اجتماعی بوجود
آمده در ایران با توجه بــه فرهنگ ایرانی و اخالق
اسالمی نسبت به سایر کشــورهای جهان سختتر
اســت ،ادامه داد :االن مردم از لحاظ روحی و روانی
در فشــار هستند و باید با رعایت پروتکلها شرایط
کسب و کار و زندگی مردم در شب عید و ایام نوروز
جبران شود.
دکتر روحانی در ابتدای ســخنان خود با اشاره به
ایاماهلل دهه مبارک فجر و پیــروزی بینظیر انقالب
اســامی تأکید کرد :ملت ایران با ایستادگی و اتحاد
در یک روز توأمان استعمار و استبداد را شکستند و

دکتر فاطمه نوروزیان در مقایســه آماری یک
هفتهای کرونــا ،افزود :موارد مراجعه ســرپایی
بیماران کرونایی  ۱۵درصد ،موارد قرنطینه خانگی
 ۱۶درصد ،بیماران بستری در بیمارستانها  ۲۰در

صد افزایش داشته است.
ســخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی هرمزگان
اضافه کرد :بیماران بستری در آی سی یو نیز این
هفته  ۱۳درصد افزایش داشته است ،اما فوتیهای
ناشی از کرونا این هفته مجموعا هفت نفر بود که
یــک نفر کمتر از هفته گذشــته بود و کاهش ۱۲
درصدی داشت.
وی با اشــاره بــه اینکه مــوارد ترخیصی از
بیمارســتان نیز کمی افزایش یافته که نشــان از
زود مراجعه کردن بیماران است ،خاطرنشان کرد:
وضعیت سه شهرستان بندرعباس ،قشم و بستک
نیز از وضعیــت آبی به وضعیت زرد تغییر کرده و

اکنون این سه شهرستان استان در وضعیت زرد و
دیگر شهرستانهای استان آبی هستند.
نوروزیان از مردم استان خواست شیوه نامههای
بهداشــتی را رعایت کنند ،عنــوان کرد :کرونا در
دهمین روز از بهمن مــاه جان یک هرمزگانی را
گرفت تا شمار کل جان باختگان این بیماری در
هرمزگان به  ۹۹۵نفر رسید.
به گزارش ایســنا ،ســخنگوی دانشگاه علوم
پزشکی استان هرمزگان با اشاره به اینکه ۱۱۶۹
بیمار مبتال به کرونا نیز در قرنطینه خانگی هستند ،مراقبتهای ویژه (آی .سی .یو) بستری هستند و
اظهار کرد :اکنون از  ۱۲۵بیمار کرونایی بســتری حال  ۵نفر از آنها وخیم است.
در بیمارســتانهای اســتان ۳۵ ،نفــر در بخش

سخنگوی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در هرمزگان:

محدودیتهای کرونایی دربندرعباس ،بندرلنگه ،بستک و قشم اعمال شود

نمونــه گیری از مــوارد مشــکوک و عالمتدار،
نمونهگیری از  ۱۰الــی  ۱۵نفر از اطرافیان بیمار به
ازای هر مورد مثبت شناســایی شده ،درمان بیماری
ن دســتورالعمل ارائه
در تمامی مراکز مطابق آخری 
گردیده انجام و ادامــه یابد ،از کارکنان کلیه صنوف

پرخطر با رعایت کم پروتکل ها نمونه گرفته شــود،
اقدامات الزم جهت پرهیز از عادی انگاری شــرایط
توسط مردم بعمل آید و از تمام ظرفیت های موجود
جهت پیشــگیری از پیک بیماری ،کنترل عوارض و
مرگومیر ناشی از آ ن استفاده گردد.

جانشین و سخنگوی ستاد استانی مدیریت بیماری
کرونا در هرمزگان از اعمال محدودیتهای وضعیت
زرد شــیوع کرونا در شهرســتانهای بندرعباس،
بندرلنگه ،بستک و قشم خبر داد.

علی رئوفی عنوان کرد :در اســتان هرمزگان ،شهرســتانهای
بندرعباس ،بندرلنگه ،بســتک و قشم در وضعیت زرد شیوع کرونا
قرار دارند و محدودیتهایی برای مقابله با کرونا ،در این شهرستانها
اعمال خواهد شد.
وی ادامه داد :براســاس محدودیتها ،مشاغل گروه چهار در این

نرخ بهبودی بیماران کرونایی به  ۹۵.۴رسید

آمارهای رسمی وزارت بهداشت نشان
میدهد «نــرخ مرگ» در
کشورمان  4.6درصد
است و به همین
تناسب« ،نرخ
بهبود» 95.4
درصــد ،اما
تناسب نرخ
مــرگ و میر
همچنان فاصله
معناداری نسبت به
میانگین جهانی یعنی
 2.9درصد است.
آمارهای رســمی منتشر شده نشان
میدهــد ،تعداد بیماران جدیــد ابتالی قطعی به
ویــروس کرونا  6317نفــر و مجموع ًا از ابتدای
همهگیری تعــداد  1411731از هموطنان قطع ًا
بــه ویروس کرونا مبتال شــدهاند .در همین حال

آمارها نشان میدهد متأسفانه در
 24ساعت گذشته تعداد
 82نفر بر اثر ابتال
به این ویروس
جــان خود
را از دست
دادهانــد و
مجمو عــ ًا
5 7889
نفر از ابتدای
همه گیــر ی
فوت شدهاند .البته
خوشــبختانه از ابتدای
آغــاز همهگیری ویــروس کرونا
در کشــور تا یازدهمین روز بهمن  1399تعداد
 1202893نفر از هموطنان که درگیر این بیماری
شدند بهبود یافتهاند.
از ســوی دیگر بررســی وضعیت رنگبندی

شهرســتانهای کشــور در یازدهمین روز بهمن
 1399نشان میدهد در سراسر ایران  18شهرستان
در وضعیت نارنجی  123 ،شهرستان در وضعیت
زرد و  307شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
به این ترتیب در حال حاضر شهرســتانهای
بهشهر ،نکا ،ســاری ،جویبار ،قائم شهر ،بابلسر،
محمودآباد ،فریدونکنار ،بابل ،آمل ،نور ،نوشــهر،
چالوس ،تنکابن ،رامســر ،رودســر و الهیجان،
صومعه سرا در وضعیت نارنجی قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،این درحالی است
که انتشار اخبار مربوط به آغاز طرح واکسیناسیون
براساس اولویتهای تعیین شده و همچنین ساخت
و تولید واکنش ایرانی میتواند امیدی قابل توجه
در شکســت کامل این ویروس منحوس در آینده
باشــد .اما همانطور که قب ً
ال اشــاره شد تا زمانی
اجرایی شدن طرح واکسیناسیون و تولید و توزیع
انبوه واکسن ایرانی تنها راهکار مدیریت همهگیری
رعایت پروتکلها و محدودیتهای مربوطه است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت:

بازنگری بسته های خدمتی پرستاری در دستور کار معاونت پرستاری قرار گرفت

معاون پرســتاری وزارت بهداشــت گفت :یکی از زیر
ســاخت های الزم جهت اجرای تعرفــه گذاری خدمات
پرستاری ،استاندارد ســازی خدمات پرستاری و تدوین
بسته های خدمتی است.

به گزارش وبدا ،دکتر مریم حضرتی ،در جلســه بازنگری بســتههای
خدمتی پرســتاری کــه با حضور نمایندگان پرســتاری دانشــگاه های
علومپزشــکی تهران ،شهید بهشــتی و ایران برگزار شد ،اظهار کرد :قانون
تعرفه خدمات پرستاری سال  86به تصویب رسید ،اما به دالیل مختلف و
علیرغم پیگیرها و مکاتبات فراوان این قانون اجرایی نشده است.
وی افزود :یکی از زیر ســاخت های الزم جهت اجرای تعرفه گذاری
خدمات پرستاری ،استاندارد سازی خدمات پرستاری و تدوین بسته های

خدمتی اســت که پس از انجام مطالعات و بررسی های بسیار درخصوص
تعیین بســته های خدمتی و تعیین ضریب  Kبرای هر بسته 527 ،خدمت
پرستاری تدوین و پس از بازنگری استاندارهای خدمات پرستاری توسط
سازمان نظام پرستاری در سایت ملی استاندارد به ثبت رسید .اما متاسفانه
این موضوع به دالیل متعدد اجرایی نشد.
معاون پرســتاری وزارت بهداشت ادامه داد :به دنبال پیام انرژی بخش
رهبر معظم انقالب در روز پرســتار سال جاری و تکلیف بر اجرایی کردن
این قانون ،جلســات و پیگیری ها در این خصوص از ســر گرفته شــد
و با تاکید مقام عالی وزارت در اجرایی شــدن ایــن قانون بنا به حکمی
مدیریت فنی و تخصصی راهکارهای اجرایی قانون تعرفه گذاری خدمات
پرســتاری به این معاونت محول شــد که با استفاده از نظرات و تجربیات

شمار مناطق زرد در هرمزگان به هفت مورد افزایش یافت
ســخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی هرمزگان گفت:
با افزایش شــمار مبتالیان به کرونا  ،شمار مناطق زرد در
استان از سه مورد در روزهای گذشته  ،هم اکنون به هفت
مورد افزایش یافت.

به گزارش وبدا ،دکتر فاطمه نوروزیان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار
داشــت :در حال حاضر بندرعباس ،بستک ،بندرلنگه ،قشم ،هنگام ،کیش و
هرمز در وضعیت زرد قرار دارند.
وی با اشــاره به کاهش استفاده از ماسک در میان مردم  ،افزود :در نتیجه
بیتوجهی مردم به رعایت پروتکلهای بهداشتی ،شمار بستری های کرونا و
میزان اشغال تخت های بخش عادی و مراقبت های ویژه افزایش یافته است.
دکتر نوروزیان تصریح کرد :شــمار تخت های بستری کرونا  318و تخت
بســتری ویژه کرونا  65تخت است که میزان اشغال تخت های ویژه بیش از
 40درصد و عادی  21درصد است.
بــه گفته این مقام مســوول در حــال حاضر  ۱۲۵مبتال بــه کرونا در
بیمارستانهای هرمزگان بســتری هستند که از این شمار  ۳۵نفر در بخش
مراقبتهای ویژه بستری بوده و حال پنج نفر وخیم گزارش شده است.
نوروزیان با تاکید بر رعایت هر چه بیشــتر پروتکلهای بهداشتی  ،هشدار
داد :اگر به دنبال حفظ جان خود و عزیزانمان در برابر کرونا هســتیم ،باید
این پروتکلها به ویژه زدن ماســک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی را با

حساســیت و دقت باال به ویژه در روزهای سرد زمستانی که احتمال شیوع
بیماری های تنفسی باال است ،جدی بگیریم.
براســاس مصوبهای که از سوی ســتاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا به
استانها و دانشــگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ابالغ شد ،با توجه به
رنگی که وضعیت شــیوع کرونا در شهرهای مختلف را نشان میدهد ،برای
فعالیت چهار گروه شغلی تصمیمگیری میشود.
مشاغل به چهار گروه تقسیم شدهاند و براساس وضعیت شهرها به فعالیت
خود ادامه میدهند برای مثال در شرایط سفید و قبل از آن آبی هر چهار گروه
فعالیت دارند و در شرایط زرد ،گروه شغلی چهار از فعالیت منع شده است.
همچنین در شرایط نارنجی (پرخطر) گروه سه و چهار مجاز به فعالیت نیستند
و در شرایط قرمز (خیلی پرخطر) فقط گروه شغلی یک (مشاغل ضروری)
میتواند فعالیت کند.
فهرســت گروه شغلی چهار شامل همایشها ،برگزاری مراسم اجتماعی،
فرهنگی و مذهبی ،مدارس شــبانهروزی ،باشــگاههای ورزشی مربوط به
ورزشهــای پربرخورد ،کافهها ،چایخانههــا و قهوهخانهها با عرضه مواد
دخانی ،باغوحشها ،شهربازیها و مراکز تفریحی آبی اعالم شده که فعالیت
آنها در شهرســتانهای زرد خراسان جنوبی ممنوع اســت.تردد شبانه در
شهرســتانهای زرد هرمزگان از ســاعت  ۲۲تا چهار صبح ممنوع است و
مشاغل گروه چهار در این مناطق همچنان اجازه فعالیت ندارند.
بویروس کرونا عامل بیماری کووید  ۱۹از اواخر ســال  ۲۰۱۹در شــهر

معاونتهای ذی ربط و سازمان های بیمه گر و نظام پرستاری این امر مهم
اجرایی شود.
دکتر حضرتی گفت :با توجه به اینکه بســته های خدمتی تدوین شده
مربوط به ســال  90الی  91اســت ،ضرورت بازنگری آنها در دســتور
کار معاونت پرســتاری قرار گرفت و با دعوت از صاحبنظران پرســتاری
از دانشــگاه های تهران ،شهید بهشــتی و ایران ،کارگروه های تخصصی
درقالب  4گروه تشــکیل شد تا کار بازنگری را تحت نظارت این معاونت
انجام دهند.
گفتنی اســت ،نخستین جلسه بازنگری بستههای خدمتی پرستاری ،به
دنبال تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات
پرستاری ،از سوی معاونت پرستاری وزارت بهداشت برگزار شد.

ووهان چین مشاهده و در مدت کوتاهی در همه جهان منتشر شد؛ به طوری
که ســازمان بهداشــت جهانی در اســفند ( ۹۸فوریه  )۲۰۲۰بروز پاندمی
(همهگیری جهانی) این بیماری را تأیید کرد.
بیماری کووید  ۱۹بر اســاس آمار رسمی کشورها ویروس کرونا تاکنون
حــدود  ۱۰۰میلیون نفر را در دنیا مبتــا کرده و بیش از دو میلیون و ۱۰۰
هزار نفر نیز بر اثر بیماری کووید ۱۹جان خود را از دســت دادهاند .ایران از
نظر تعداد تلفات کرونا و بدون در نظر گرفتن نســبت جمعیت ،نهمین کشور
دنیاست .تعداد فوت کرونا در آمریکا ،برزیل ،هند ،مکزیک،انگلیس ،ایتالیا،
فرانسه و روسیه بیش از ایران بوده است.
ویروس کرونا با دســت آلوده یا عطسه ،سرفه و حتی قطرات تنفسی از
طریق دهان ،بینی و چشــم به افراد منتقل میشود .تنگی نفس ،خستگی و
بدن درد ،اختالل در بویایی وچشــایی و مشکالت گوارشی از جمله عالئم
بیماری کووید  ۱۹اســت .بیش از  ۸۰درصد مبتالیان به ویروس نیز دچار
بیماری خفیف میشوند.
جهش ویروس کرونا در انگلســتان و آفریقا که موجب افزایش سرایت،
بیماریزایی و مرگ و میر آن شده ،نگرانیهای جدیدی را در جهان به وجود
آورده است .بر اساس آخرین آمار رسمی تاکنون یک میلیون و  ۴۰۵هزار و
 ۴۱۴نفر در ایران به ویروس کرونا مبتال شــدند و با فوت  ۷۱نفر از بیماران
مبتال به کووید  ۱۹در  ۲۴ساعت گذشته ،تعداد جان باختگان این بیماری در
کشور به  ۵۷هزار و  ۸۰۷نفر رسیده است.
همچنین تاکنون یک میلیون و  ۱۹۶هزار و  ۳۷۴نفر از بیماران ،بهبود یافته
یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

شهرستانها تعطیل خواهند بود و سایر مشاغل باید با رعایت دقیق
تمامی پروتکلهای بهداشتی فعالیت کنند.
جانشین و ســخنگوی ستاد اســتانی مدیریت بیماری کرونا در
هرمزگان افزود :در این شهرســتانها کارکنــان ادارات ارائهدهنده
خدمات ضروری و دســتگاههای مرتبط با مأموریتهای اساسی و
مدیریت شهری با  ۱۰۰درصد ظرفیت در محل کار حاضر خواهند
شد و در سایر ادارات ارائه خدمات با حضور ۳( ۲/دو سوم) کارکنان
انجام خواهد شد.
رئوفی تصریح کرد :از جمله مصوبات ستاد ملی مدیریت و مقابله
با کرونا ،منع تردد در برخی شــهرهای دارای وضعیت زرد است که

مسافر پذیر هستند که در این راستا نیز محدودیتها برای جلوگیری
از مسافرت های غیرضروری اعمال میشود.
وی گفت :هیچگونه خدماتی به مســافران در پارک ها و سواحل
هرمزگان ارائه نخواهد شد و از تجمعات نیز جلوگیری میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر ،سرپرســت معاونت سیاســی ،امنیتی
و اجتماعی اســتانداری هرمزگان خاطرنشان کرد :با توجه به روند
افزایشی ابتال و بستری بیماران مبتال به کرونا در هرمزگان ،از مردم
شریف استان میخواهیم به طور جدی پروتکلهای بهداشتی به ویژه
اســتفاده از ماسک و فاصله گذاری و پرهیز از مسافرت ،مهمانی و
دورهمی را رعایت کنند.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد

تشدید مراقبت ها در مبادی ورودی کشور
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ،از تشدید مراقبتها
در مبادی ورودی کشــور خبر داد و جدیدترین مصوبات
ستاد ملی مقابله با کرونا را تشریح کرد.
به گزارش وبدا ،دکتر علیرضا رییسی در حاشیه برگزاری پنجاه
و پنجمین جلســه ســتاد ملی مقابله با کرونا ،بیان کرد :پنجاه و
پنجمین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با ریاست دکتر روحانی،
رییس جمهور محترم برگزار شد و ما مروری بر روند بیماری در
سطح دنیا داشتیم .در اروپا و آمریکا میزان موارد ابتال به بیماری
ت های بیمارستانی
به شــدت در حال افزایش اســت و اکثر تخ 
این کشــورها پر شده است ،به ویژه به دلیل ویروس جهش یافته
انگلیسی میزان سرایت و مرگ و میر بیماری کرونا باال رفته است.
تشدید کنترل مرزهای زمینی ،هوایی و آبی
وی افزود :بــاال رفتن میزان ابتال و مرگ ناشــی از کرونا در
ل های
این کشــورها ،اهمیت حفاظت از مرزها و رعایت پروتک 
بهداشــتی را بیش از پیش گوشــزد می کند .بسیار مهم است تا
در اســرع وقت و به صورت زودرس اگر احیانا بیماری مبتال به
ویروس جهشیافته وارد کشور شــود ،بتوانیم سریعا وارد عمل
شــویم .در این راســتا ،برنام ه هایی به وزارت راه و مســکن و
شهرسازی داده شده و با همکاری سازمان هواپیمایی ابالغیههایی
صورت گرفته است .مرزهای زمینی ،هوایی و آبی باید به شدت
کنترل شود و پروتکلهای سختگیرانهای در این راستا تصویب و
ابالغ شده است .وی ادامه داد :تا پیش از این تنها مسافران ورودی
کشــورهای اروپایی باید با تست منفی وارد کشور می شدند ،از
ی خواهند از هر کشوری حتی
حاال مصوب شد همه کسانی که م 
کشور همســایه وارد کشور شوند ،باید با تست منفی  pcrوارد
کشور شود .همچنین تصمیم داریم از تمام مسافرین ورودی مجددا
تست گرفته شود ،از طرفی اگر مسافری از اروپا وارد کشور می
شود باید عالوه بر تســت منفی که از او می گیریم ۱۴ ،روز در
منزل قرنطینه باشند.
دکتر رییســی ادامه داد :همچنین در این جلســه ،در رابطه با
هموطنانمان که در انگلســتان مانده اند و منتظر ورود به کشور
ی توانند وارد کشور
هستند نیز بحث شد تا ببینیم این افراد چگونه م 
ی کنیم این افراد به چه صورت
شوند و طی روزهای آینده اعالم م 
میتوانند در صورت منفی بودن تستشان و ماندن در قرنطینه وارد
ل های سختگیران ه ای در رابطه با این
کشور شــوند .البته پروتک 
افراد اعمال میشود.
تالش برای شناسایی ویروس در مراحل اولیه
معاون بهداشت وزارت بهداشت در خصوص وضعیت کووید۱۹
در کشورمان نیز اظهار کرد :گرچه روند تقریبا با ثبات شده است،
اما آمارهای ما حکایت از آن دارد که در برخی استانها بیماران
سرپایی در حال افزایش هستند و در برخی استا ن ها موارد بستری
هم با شــیب کمی در حال افزایش اســت که باید مراقب باشیم.
رویکــرد جدید ما از یک ماه قبل ،رصد کامل بیماری اســت تا
در صورت وجود کوچکترین عالمت و نشانه در رابطه با خیز
بیماری ،به طور فعال و تهاجمی عمل کنیم و ویروس را در مراحل
اولیه شناسایی کنیم.
باالترین بســتری های روزانه در اســتان
مازندران
دکتر رییســی تاکید کرد :اســتان مازندران هنوز هم باالترین
ل ها
بستری روزانه در ســطح کشور دارد .البته با رعایت پروتک 
طی دو هفته اخیر به نظر می رسد روند صعودی بیماران بستری
متوقف شده و امیدواریم با همت مردم و مسئولین به روند نزولی
تبدیل شــود .استان گیالن و گلستان هم به همین صورت تقریبا
روند نزولی طی می کنند و امیدواریم ادامه دار باشد.
 ۱۸شهر نارنجی در گیالن و مازندران
وی افزود :در مجموع ما دیگر شــهر قرمز نداریم؛  ۱۸شــهر

نارنجی داریم که  ۳تا از آنها در گیالن و  ۱۵تا در مازندران است.
 ۱۲۴شهر زرد داریم و  ۳۰۶شهر در وضعیت آبی قرار دارند.
لزوم تشدید مراقبت ها در هرمزگان ،یزد
و خراسان شمالی
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :یکی از استانهایی
ل ها در آن میبینیم،
که به شدت عالئمی مبنی بر تشدید پروتک 
استان هرمزگان است که در قشم ،بندر لنگه و جاسک حساسیت
و مراقبت باید باالتر باشد؛ زیرا روند بیماری روبه افزایش است.
اســتان یزد به صورت خیلی مالیم و به حالت افزایش یابندهای
میزان بستریها افزایش مییابد که نیاز به دقت و مراقبت بیشتری
است .در استان خراسان شمالی هم یک خیز داریم که گرچه هنوز
به مرحله بحران نرسیده ،اما نیاز به تمهیدات تشدید شدهای است.
منع تردد در برخی شهرهای زرد
ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا ،تصریح کرد :از جمله
مصوبات امروز منع تردد در برخی شهرهای زرد است که مسافر
پذیر هستند و محدودیت باید اعمال کنیم که منع تردد وجود داشته
باشد مشابه حالتی که قبال در شهرهای نارنجی اعمال میشد.
ِ
مشــروط برخی هتل ها و تورها در
فعالیت
نوروز
معاون بهداشت وزارت بهداشت افزود :این شش هفته باقی مانده
تا پایان ســال اگر پروتکل ها به خوبی رعایت شود ،امیدواریم
تعطیالت عید نوروز آرامی داشته باشیم و حتی صحبت و یکی از
مصوبات امروز این بود که هتلها در جاهایی با وضعیت مناسب و
با پروتکلهای سختگیرانه فعال باشند و حتی بعضی تورها در عید
نوروز تحت نظارت فعال باشند .اگر تحت نظارت باشند و بدانیم
فرد مثبتی در آنها وجود ندارد ،میتوانیم تعطیالتی داشته باشیم که
مردم از آن استفاده کنند ،البته این مشروط است که  ۱.۵ماه باقی
مانده تا پایان سال بتوانیم شرایط را مناسب نگه داریم.
ی یابد/
با غفلت ،بــار بیماری افزایــش م 
ویروس اصال ضعیف نشده است
دکتر رییسی ادامه داد :در برخی استانها متاسفانه یک عادی
انگاری رخ داده اســت و در برخی استا ن ها و مشاغل تجمعاتی
صورت گرفته اســت و چون رعایت پروتکلها افت پیدا کرده
است ،میتواند باعث خیز بیماری شود .باید قدر این وضعیت را
ی یابد .ویروس اصال
بدانیــم ،زیرا با غفلت بار بیماری افزایش م 
ضعیف نشده است و جهشها حتی قویتر هم داشته است و باید
هوشیار و جدی عمل کنیم.
آخرین اخبار واکسن کرونا
ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا در پایان درخصوص
واکسن ،عنوان کرد :در این رابطه هم امیدوارم روند تولید داخل که
با شــرایط خوبی ادامه دارد همچنان طی شود .در رابطه با مجور
ت هایی شد که متعاقبا به اطالع
واردات واکســن هم امروز صحب 
میرسد.
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مدیر کل شیالت هرمزگان :

رئی
س پارک علم و فناوری هرمزگان خبر داد

افتتاح  18پروژه شیالتی با اعتباری بالغ بر هفت
هزار و  600میلیارد ریال همزمان با دهه فجر
مدیر کل شــیالت هرمزگان از افتتاح 18
پروژه شیالتی با اعتباری بالغ بر هفت هزار و
 600میلیارد ریال همزمان با ایام ا ...دهه فجر
سال جاری خبر داد .
به گــزارش روابط عمومی شــیالت هرمزگان،دکتر
عبدالرســول دریایی تقدیم  18پروژه شیالتی با اعتباری
بالــغ بر هفت هزار و  600میلیارد ریال و ایجاد اشــتغال
مستقیم و غیر مســتقیم برای بالغ بر شش هزار و 700
نفــر در ایام دهه فجر را نشــان از پر خیر و برکت بودن
این ایــام برای مردم و انقالب اســامی خواند و گفت:
افتتاح پروژههای دهه فجر امسال با رعایت پروتکلهای
بهداشــتی و با تاکید بر توجه به سالمت مردم در دستور
کار شــیالت هرمزگان قرار دارد  .وی با اشاره به اینکه
پرورش ماهی در قفس فرصتی مناسب برای حرکت در
مسیر توسعه به ویژه توســعه دریا محور است گفت :در
همیــن ایام دو پروژه بزرگ پنج هزار و 500تنی پرورش
ماهی در قفــس به ترتیب درقشــم و بندرلنگه افتتاح
خواهند شــد  .دریایی با بیان اینکه پروژه پرورش ماهی
در قفس پنج هزار تنی قشم ( شرکت دانش بنیان هیراد
کاوه  -فاز نخست با ظرفیت هزار و  200تن) بزرگترین

پروژه شــیالت هرمزگان در دهه فجر سال جاری است
گفــت :اعتبار این پروژه بالغ بر چهار هزار و  900میلیارد
ریال است که تمام این میزان از سوی بخش خصوصی
و بدون اعتبار دولتی سرمایه گذاری شده و برای بیش از
 165نفر اشتغال مستقیم و بیش از  330نفر غیر مستقیم
ایجاد می کند .
وی با اشــاره به افتتاح هشــت پروژه پرورش میگو
با اعتبــاری بالغ بر دوهزار و دویســت میلیارد ریال در
شهرســتان های بندرعباس ،بندرلنگه ،جاسک و میناب
با ســرمایه گذاری بخش خصوصی گفت :این میزان از
پروژه های افتتاحی پروش میگو با زیر کشت بردن بالغ
بر هزار و  440هکتار از اراضی برای بیش از هزار و 440
نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می کنند  .مدیر
کل شــیالت هرمزگان افتتاح بازار عمده فروشی ماهی
در ســیریک(گروک) ،احداث جایگاه سوخت کوهستک،
تجهیز ،ساماندهی و بهســازی بندر صیادی کنگ را از
دیگر پروژه های قابل افتتاح شــیالت هرمزگان در دهه
فجر خواند و اظهار کرد :این پروژه ها با ســرمایه گذاری
720میلیــارد ریالی بخش خصوصی برای بالغ بر  40نفر
اشتغال مستقیم ایجاد می کند .

گام فناورانه دانشگاه هرمزگان برای اشتغال دانشجویان و فارغ التحصیالن
آماده سازی  ۴۲هکتار زمین برای فعالیت دانشجویان جهت ایده های جدید فناورانه در دانشگاه هرمزگان

دریایی افتتاح اسکله شــناور بندر صیادی گرزه ،برق
رســانی به مجتمع پرورش میگو دوســتکو ،ایجاد زیر
ساخنت های مجتمع پرورش میگوی کانی قشم ،تامین
برق مجتمع های پرورش میگو در غرب قشــم و ایجاد
زیربناهای مجتمع آبزی پروری حسینه را از پروژه های
اداره کل شــیالت هرمزگان در ایام ا ...دهه فجر ســال
جاری خواند و گفت :حدود  150میلیارد برای این پروژهها
از محل اعتبارات دولتی – استانی هزینه شده است .
وی همچنیــن از آماده کلنــگ زنی بودن یک مرکز
تکثیر میگو  spfبه ظرفیت  100میلیون قطعه بچه میگو،
هشــت پروژه تکثیر و پرورش میگو مجموع ًا به ظرفیت
تولید  450میلیون قطعه بچه میگو ،شش پروژه پرورش
ماهــی در قفس به ظرفیت تولید 29هزار تن ،یک پروژه
پرورش میگو متراکم به ظرفیــت 300تن و یک پروژه
پرورش ماهی خاویاری به ظرفیت  10تن خبر داد  .گفتنی
است شــیالت هرمزگان با کسب عنوان نخست صید و
صیادی و آبزی پروری توانسته بالغ بر یک چهارم تولیدات
شیالتی کشور را به خود اختصاص دهد.

شعب دادگستري هرمزگان سرآمد در زمينه سرعت کار
رئیس دیوان عالی کشــور گفت :دادگستری هرمزگان در زمینه
سرعت کار شعب و نظم و انضباط بین دادگستریها سرآمد است.
به گزارش خبرنگار ســاحل صدف ،حجت االســام و المســلمین سید احمد
مرتضویمقدم تأکید کرد :این سفر در راستای وظایف دیوان عالی کشور ،و نظارت
بر احکام دادگاههای سراسر کشور است.
وی بــا تأکید بــر لزوم توجه ویژه بــه قضات خدمتگزار بــرای تحول قضایی
افزود:کارشناسان دیوان عالی کشــور با بررسی نقایص و آسیبشناسی پروندهها،
و جزاهای نقدی باید متناســب با جرم ،قانون و شــرایط اجتماعی و اقتصادی متهم
راهکارهایی را برای بهبود عملکرد قضات ارائه میدهند .رئیس دیوان عالی کشــور
تعیین شود.
خاطرنشان کرد :معطل کردن مردم به هیچ وجه اخالقی و اسالمی نیست و جریمهها

رئیس پــارک علــم و فناوری
هرمــزگان از آمــاده ســازی۴۲
هکتار زمین برای دانشــجویان در
دانشــگاه هرمزگان به عنوان گام
مهم دانشگاه هرمزگان در اشتغال
دانشــجویان و فــارغ التحصیالن
دانشــگاهی نام بــرد و این اقدام
رئیس دانشــگاه هرمزگان را قابل
تحسین وتقدیر خواند.
علی فتی در گفت وگو با خبرنگار ساحل
صدف ،از آماده سازی  ۴۲هکتار زمین برای
فعالیت دانشــجویان جهت ایده های جدید
فناورانه در دانشگاه هرمزگان خبر داد.
فتی اظهار کرد :موفقیت مجموعه پارک
علم وفن آوری هرمزگان در گروی فعالیت
دانشگاه هاســت ،زیرا در آنجا ایده پردازی
و پایان نامه های جدید شــکل می گیرد و
ارائه می شود.
وی گفت :دانشــگاه هرمزگان به شــعار
وزارت علــوم که وزارت علــوم ،تحقیقات
و فناوری اســت ،در بخــش فناورانه نیز با
همکاری اســتراتژیکی که با پارک علم و
فنآوری دارد ،در حال رسیدن است.
رئیس پــارک علم و فنــاوری هرمزگان
افــزود :تصمیمی که ریاســت دانشــگاه
هرمزگان گرفته اســت تا این دانشگاه را به
دانشــگاهی کارآفرین تبدیل کند ،به شکل
عملی در اســتان اجرایی شــده اســت که
دو ســال آینده ،نتیجــه اش را بطور کامل
میبینیم که دانشــگاه هرمــزگان به یکی
از دانشگاههای برتر کشور در زمینه اشتغال

دانشــجویان در حین تحصیــل تبدیل می
شود.
فتی اظهار داشــت :با تحقــق این مهم،
دانشــجویان می تواننــد در حین تحصیل،
در شــرکت های دانشبنیان مستقر شوند
و تمامــی امکانــات در پردیس دانشــگاه
با همــکاری پــارک علــم وفــن آوری
فراهم میشود .وی گفت :با اجرای این طرح،
اعضای هیئت علمی دانشگاه نیز می توانند
در حین تدریس و کار پژوهشــی ،شــرکت
دانشبنیان تاسیس کنند و دانشجویان را بعد
از کالس درس ،در شرکت های شان ،زمینه
فعالیتشان را فراهم نمایند که این مدل در
کشــورهای پیشــرفته مانند کــره جنوبی
در حال اجراست.
وی با بیان اینکه اســتان هرمزگان یکی
از قطبهای مهم صنعتی در کشــور است،
افــزود :در حال فراهم کردن زیر ســاخت
مهم و تاثیر گذار در دل دانشگاه هرمزگان
هســتیم تا دانشــجویان ارتباط نزدیک و
بهتری با فرآینــد فعالیتهــای فنآورانه
داشته باشــند .رئیس پارک علم و فناوری
استان هرمزگان اظهار داشت  :آماده سازی
 ۴۲هکتار زمین برای فعالیت دانشــجویان
جهت ایده های جدید فناورانه در دانشگاه
هرمزگان باعث می شــود تا دانشجویان در
کنــار تحصیل ،بتوانند فعالیــت و ایدههای
جدید داشته باشــند که از همکاری رئیس
دانشگاه هرمزگان در راستای این گام مهم
قدردانی می شود.
فتی ابراز کرد :سوله دو هزارمتری پایلوت

فناوری با  ۳۰درصد پیشــرفت فیزیکی در
حال اجراســت که در اردیبهشت ماه سال
آینده به بهره برداری میرسد.
وی در همین خصوص ادامه داد :همچنین
سوله هزار متری و ساختمان سه هزارمتری
چند مستاجره احدات خواهد شد و این طرح
بزرگ و مهم به عنوان دومین استان بعد از
اصفهان (شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان)
در کشور اجرایی شده است.
رئیس پــارک علــم و فناوری اســتان
هرمزگان با بیان اینکــه یکی از اهداف از
اینکه در کنار دانشگاه زمینی با متراژ زیاد در
حال آمادهسازی داریم ،ابراز کرد :می خواهیم
بُعد مســافت را برای دانشجویان کاهش

دهیم تا دیگــر دغدغه ای از نظر دور بودن
مسیر نداشته باشند و دانشجویان به راحتی
بتوانند فعالیتهای فناورانه و ایده های جدید
با توجه به نیاز جامعه داشته باشند.فتی خاطر
نشــان کرد :هرمزگان از پناسیل و ظرفیت
خوبی در تولید ایده های جدید و تبدیل آن
به محصول دارد و این کار نیازمند عزم راسخ
و همکاری همه دســتگاه ها و مســووالن
می باشند.
وی در پایــان ،افزود :اگــر حمایت های
الزم از نظر کمی و کیفی به شــرکتهای
دانشبنیان صورت گیــرد می توانند نقش
بســزایی در ایدههای جدیــد ،تولید علم و
اشتغال جوانان ایفا کنند.

