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گرامیداشت هفته بین المللی سالمت 
مردان در کیش

اقتصاد کیش -   رئیس مرکز توسعه سالمت کیش با اشاره به فرارسیدن هفته 
بین المللی ســالمت مردان، شرایط همه گیری کووید ۱۹ را فرصت مناسبی برای 

توجه بیشتر به سالمتی مردان عنوان کرد.
به گزارش اقتصاد  کیش، دکتر محمد رضا رضانیا رئیس مرکز توسعه سالمت 
کیش در این خصوص گفت: امسال با توجه به شدت شیوع ویروس کرونا در دنیا 
و میزان ابتال و مرگ و میر بیشتر مردان نسبت به زنان، این هفته را با تاکید بر سالمت 

مردان در برابر کووید ۱۹ گرامی میداریم.
رئیس مرکز توسعه سالمت کیش هفته بین المللی سالمت مردان را فرصتی 
مناسب برای اطالع رسانی ، تالش برای افزایش آگاهی مردان به موضوع سالمتی 
و تشــویق آنان به مشارکت درتوسعه برنامه های بهداشتی پایه، ترغیب به رعایت 
شیوه زندگی سالم و انجام مراقبت های به موقع در بیماری های زمینه ای برشمرد.

رضانیا تصریح کرد: از آنجا که ســطح حضور مردان و اشتغال آنها در جامعه 
در مقایسه با زنان بیشتر است، با این وجود کمتربه سالمت خود اهمیت می دهند، 
همچنین حضور مردان در بخش مشــاغل پرخطر به لحاظ احتمال ابتالء به کرونا 
از جمله حوزه مدیریت پسماند، حمل و نقل عمومی، آرامستان ها و یا فرودگاه ها 
بیشــتر از زنان بوده و به همین دلیل بــه میزان باالتری در معرض ابتال به ویروس 

کرونا هستند.
وی افزود: ازســویی نیز باور های اشتباه فرهنگی مبنی بر برتر بودن و قوی تر 
بودن مردان نســبت به زنان و در نتیجه مغفول ماندن تمرکز بر ســالمت موجب 
شده که مردان کمتر به سالمت خود اهمیت دهند و در مقایسه با زنان کمتر اصول 
بهداشتی تعریف شده مانند شستشوی مکرر دست ها، استفاده از ماسک و دستکش 

را رعایت کنند.
دکتر رضانیا در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه بیشترین علت مرگ و 
میر افراد مبتال به کرونا داشتن بیماری های زمینه ای است گفت: در این میان مردانی 
که دارای تغذیه ناسالم، عدم تحرک و چاقی هستند، بیشتر در معرض ابتالء به کرونا 
خواهند بود.رئیس مرکز توسعه سالمت کیش مشغله کاری، برنامه غذایی ناسالم 
،تحــرک ناکافی، اضافه وزن و مصرف دخانیات را از دیگر عوامل تأثیرگذار برای 

ابتالی بیشتر مردان به ویروس کرونا در مقایسه با زنان برشمرد.
رضانیا با تاکید بر اینکه مصرف دخانیات در مردان از جمله ســیگار و قلیان 
بیشــتر از زنان است گفت: ویروس کرونا ارگان های مختلف بدن انسان را درگیر 
می کند و بیشــترین تأثیرگذاری آن بر ریه اســت که در افراد سیگاری و یا مصرف 
کنندگان قلیان موجب پایین آمدن سطح اکسیژن و کاهش سالمت ریه می شود و 
در صورت ابتالء به کرونا ، فرد دچارعفونت ریه، تشدید آن و گاهی منجر به مرگ 
می شود.وی در پایان بیان داشت: تالش می کنیم در هفته بین المللی سالمت مردان، 
عواملی که در افزایش احتمال ابتالی آنها به کرونا تأثیرگذار اســت را معرفی و از 

برخی مسائل غیر قابل جبران تا حدی جلوگیری کنیم.

 هرمزگان همچنان در شرایط سخت 
کرونایی قرار دارد

اقتصاد کیش -  استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه هرمزگان با توجه به وضعیت 
قرمز ۹ شهرستان آن همچنان در شرایط سختی به لحاظ شیوع ویروس کرونا قرار 
دارد، گفت: در حال تالش برای کاهش شیوع این ویروس هستیم اما عده ای با رعایت 

نکردن پروتکل های بهداشتی، موجب انتقال این ویروس به دیگران می شوند. 
فریدون همتی در نشســت ستاد اســتانی مقابله با کرونا در هرمزگان افزود: 
شهرســتان های بندرعباس، میناب، رودان، جاســک، حاجی آباد، قشم، بندرلنگه، 
بستک و پارسیان همچنان در وضعیت قرمز، شهرستان های بندرخمیر و سیریک در 
وضعیت نارنجی و شهرستان های بشاگرد و ابوموسی در وضعیت زرد کرونا هستند.
وی با گالیه جدی از افرادی که دستورالعمل های بهداشتی را رعایت نمی کنند، 
ادامه داد: این افراد با بی توجهی به پروتکل های بهداشــتی، جان و ســالمتی خود، 

خانواده و دیگران را به خطر می اندازند.
استاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم خودداری از برگزاری تجمع ها، مراسم های 
عروسی، ختم، دورهمی و مهمانی اظهارداشت: با وجود این تاکیدات اما متاسفانه با 
برگزاری یک جشن تولد در هرمزگان، تعدادی از افراد مبتال به کرونا شدند و متاسفانه 
۲ نفراز مبتالیان فوت شدند.همتی بیان داشت: انتظار داریم مردم هرمزگان، با وجود 
تاکید پی در پی مبنی بر خودداری از این تجمع ها و لزوم در خانه ماندن، نداشتن تردد 
غیرضروری، استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری و تمامی پروتکل های بهداشتی 
برای مراقبت از خود، خانواده و دیگران، به کاهش شیوع کرونا کمک کنند.وی گفت: 
رعایت نکردن دســتورالعمل های بهداشتی، موجب وضعیت قرمز شیوع کرونا در 
هرمزگان و اعمال محدودیت ها و تعطیلی مشاغل شده که زندگی و شغل مردم را 
تحت تاثیر قرار داده است و اگر توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی افزایش یابد، 
از این وضعیت عبور خواهیم کرد.نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با تاکید بر 
اینکه همه فعاالن در هر شغلی باید پروتکل های بهداشتی، استفاده از ماسک و فاصله 
گذاری و بهداشت فردی را رعایت کنند، خاطرنشان کرد: باید از عادی انگاری پرهیز 
کرده و عالوه بر استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری، همچنان شست وشوی 

دست ها و ضدعفونی اشیا را جدی گرفت.
۱۰ هزار بیمار مبتال به کرونا درهرمزگان قرنطینه خانگی هستند

اســتاندار هرمــزگان با بیان اینکه نزدیک به ۱۰ هــزار بیمار مبتال به کرونا در 
هرمزگان، در قرنطینه خانگی هستند، اضافه کرد: از این افراد درخواست می کنیم که به 
طور حتم قرنطینه را رعایت کنند و در خانه بمانند تا بیماری را به دیگران منتقل نکنند.
همتی اظهارداشت: ظرفیت بیمارستان های هرمزگان با افزایش بستری بیماران 
مبتال به کرونا، در حال تکمیل اســت و متاسفانه عده ای از بیماران مبتال به ویروس 
کرونا هم بسیار دیر و با درگیری ریوی باال به مراکز درمانی مراجعه می کنند که باید 
در بخش مراقبت های ویژه بستری شوند.وی بیان داشت: هر کس که احساس عالئم 
بیماری کرونا را دارد به سرعت به نزدیک ترین مرکز درمانی و بیمارستان ها مراجعه 

کنند تا تست کرونا بدهند و تحت مراقبت قرار بگیرد.
۳۲ درصد مبتالیان به کرونا درهرمزگان شاغالن ادارات  هستند

استاندار هرمزگان عنوان کرد: ۳۲ درصد از مبتالیان به بیماری کرونا در استان، 
کارکنان دستگاه ها، ادارات و بانک ها و ۳۵ درصد از مبتالیان نیز از کارکنان بنگاه های 
اقتصادی، تولیدی و صنعتی هســتند که بایــد مدیران این بخش ها توجه جدی بر 
جلوگیری از انتقال کرونا داشــته باشند و با برقراری انضباط کاری، با جدیت کامل 
دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنند.همتی گفت: این امر را در اولویت اصلی 
قرار دهند و فرمانداران نیز نظارت جدی بر رعایت دســتورالعمل های بهداشتی و 
اعمال محدودیت ها داشــته باشند.وی ادامه داد: دیگر مبتالیان به کرونا هم مربوط 
به بازار و اماکن عمومی اســت که این رعایت نکردن دســتورالعمل های بهداشتی، 
موجب تعطیلی بازار و مشاغل شده و در تمام فعالیت ها نظارت ها افزایش می یابد 
و هر واحد صنفی و شغلی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نکند، پلمپ طوالنی 
مدت خواهد شد.استاندار هرمزگان ادامه داد: از همه بازاریان، فعاالن اصناف، کارکنان 
و مدیران کارخانه ها، بنگاه های اقتصادی و تولیدی، واحدهای صنعتی و مدیران و 
کارمندان همه دستگاه های اجرایی و اداره ها و همه مشاغل می خواهیم به طور جدی 
پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند و تنها با رعایت دستورالعمل های بهداشتی، 
جامعه می تواند فعالیت های خــود را انجام دهد.همتی افزود: نامزدهای انتخابات 
شــوراهای اسالمی شهر و روستا و ستادهای تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست 
جمهــوری در هرمزگان از برپایی تجمع خودداری کنند و در ســتادهای تبلیغاتی 
نامزدهای انتخابات نیز پذیرایی صورت نگیرد و در این شــرایط بهترین ابزار برای 
تبلیغات انتخابات، استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی و فضای مجازی است تا 

سالمت مردم نیز حفظ شود.

ورزش جزیره کیش از ظرفیت های  بسیار
خوبی برخوردار است 

اقتصاد کیش - جعفر آهنگران با اشــاره به  
ظرفیــت های خوب ورزش  کیش این ظرفیت را 
فرصت خوبی برای تقویت ابعاد ورزشــی کیش 

عنوان کرد.
بــه گــزارش اقتصاد  کیش جعفــر آهنگران 
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش ، عدم استفاده 
از اماکن ورزشــی در زمان شیوع ویروس کرونا را 
مهمترین عامل ایجاد مشکالتی در تاسیسات اماکن  
ورزشی کیش برشمرد و گفت: این اماکن به دلیل بی 
توجهی در نوع نگهداری با مشــکالتی مواجه شده 
اســت  و باید  با توجه به کاربری گردشگری کیش 

به سطوح مطلوبی ارتقا یابد.
دکتر آهنگران با اشاره به استقبال خوب سرمایه 
گذاران بخش خصوصی برای فعال ســازی برخی 
اماکن ورزشی افزود: با توجه به اینکه ما در سازمان 
منطقه آزاد کیش موظف به همکاری و تامین اعتبار 
الزم برای بازسازی، بهسازی و نگهداری این اماکن 
هســتیم، این موضوع  در جلســه شورای معاونان 
ســازمان منطقه آزاد کیش نیز مطرح شد تا با کمک 
سرمایه گذاران بخش خصوصی  با سرعت بیشتری 

به نتیجه برسد.
وی با اشــاره به ظرفیت های خوب کیش ، بر 
ارتقاء کیفیت اماکن ورزشی برای رسیدن  به دوران 

خوب  خود تاکید کرد.
 هم چنیــن عزیزاله فرضی پــور مدیرعامل 
موسســه ورزش و تفریحات ســالم کیش نیز در 
خصوص راه اندازی مرکز آموزش و استعداد یابی 
ورزش منطقه آزاد کیش گفت: با حمایت های دکتر 

آهنگران مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش این 
مجموعه با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد ریال آماده بهره 

برداری شد.
وی افزود: در مرکز آموزش و اســتعداد یابی 
ورزش کیش کتابخانه علوم ورزشی برای عالقمندان 
به منابع علمی معتبر و همچنین دانشجویان این رشته 
با هدف ارتقا علمی ورزش جزیره تعبیه شده و این 
مرکز امروز راه اندازی می شود تا با دعوت از اساتید 
فدراسیون های ورزشی، وزارت ورزش و دانشگاه 
های حاضر در کیش هیات های ورزشــی، مربیان، 
داوران و ورزشــکاران را جهت ارتقا سطح علم و 

دانش حمایت کند.
فرضی پور اظهار داشت: موزه ورزش کیش 

نیز با اعتبار ۵ میلیارد ریال  و حمایت های سازمان 
منطقــه آزاد کیش به عنوان محلی برای نگهداری 
افتخارات ورزشــکاران، پیشکســوتان در ادوار 
گذشته کیش و انگیزه ای برای ورزشکاران دیگر 

افتتاح شد.
مدیرعامل موسســه ورزش و تفریحات سالم 
کیش تعمیرات سیستم های خنک کننده، رسیدگی 
به ابنیه و تاسیســات ورزشی را از موارد مورد تاکید 
مدیرعامل ســازمان  منطقه آزاد کیش عنوان کرد و 
گفت : عملیات رســیدگی به اماکن ورزشی کیش  
بزودی آغاز می شــود تا مجموعه را  برای برگزاری 
کالس های آموزشی، اردوها و مسابقات بین المللی 

آماده سازیم. 

استاندار هرمزگان : مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش : رئیس مرکز توسعه سالمت کیش  اعالم کرد:

رییس ستاد انتخابات استان هرمزگان :

آمار تاییدصالحیت شدگان شورای 
شهردرهرمزگان به ۶۷۳ نفر افزایش یافت

اقتصاد کیش -   رییس ستاد انتخابات هرمزگان گفت: تعداد داوطلبان انتخابات 
شورای اسالمی شهرها در هرمزگان با تایید دو داوطلب دیگر به ۶۷۳ نفر افزایش یافت. 
علی رئوفــی اعالم کرد: همچنین با تایید ۱۶ نفر دیگر آمار داوطلبان انتخابات 
شورای اسالمی روستاها در هرمزگان به هفت هزار و ۸۱۱ نفر افزایش یافت و در ۱۳۲۱ 

روستای استان انتخابات در روز ۲۸ خرداد برگزار می شود.
وی افزود: در سراسر هرمزگان یک هزار و  ۵۵۶ شعبه اخذ رای پیش بینی شده 

است که هزار شعبه آن ثابت و ۵۵۶ شعبه سیار هستند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان در خصوص تعداد شعب 
اخذ رای سیار مناطق صعب العبور نیز گفت: برای مناطق صعب العبور شامل رودان 
هشت شعبه سیار، بشاگرد ۳۵ شعبه سیار، در جاسک هفت شعبه، سیریک یک شعبه، در 
میناب ۱۵ شعبه سیار و در شهرستان حاجی آباد نیز ۴۰ شعبه سیار پیش بینی شده است.
رئوفی اضافه کرد: ارســال صندوق های اخذ رای به جزایر اســتان نظیر هنگام، 
الرک، تنب بزرگ و کوچک و هندورابی در روز برگزاری انتخابات از طریق شــناور 
ارسال می شود و در صورت نامساعد بودن شرایط جوی از طریق بالگرد ارسال می 
شود.وی گفت: افرادی که دارای تابعیت جمهوری اسالمی ایران و ۱۸ سال تمام دارند 
می توانند در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهرها و روستاها در 

۲۸ خرداد شرکت کنند.
رییس ستاد انتخابات هرمزگان افزود: در روز برگزاری انتخابات به همراه داشتن 

شناسنامه و کد ملی الزامی است و ادارات ثبت احوال آماده ارائه کد ملی هستند.
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری همزمان با ششمین دوره شوراهای 
اسالمی شهر و روستا، دومین میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری و نخستین میان 

دوره ای یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی ۲۸ خرداد برگزار می شود.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام ؛

تصدي گري دولت در مناطق  آزاد و 
ویژه اقتصادي باید حذف شود 

اقتصــاد کیش - مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام 
عنوان کردکه با توجه به توســعه خصوصی سازی و با هدف محقق ساختن اصل 
۴۴ قانون اساســی، تصدي گري دولت در مناطق  آزاد وویژه باید حذف و ارایه 

خدمات در این مناطق به بخش خصوصي واگذار شود. 
به گزارش اقتصاد کیش نادر ثناگو مطلق در جلسه هم اندیشی مدیران عامل 
مناطق ویژه اقتصادی کشــور که در اردوگاه شــهید باهنر برگزار شد به نمایندگی 
مدیران عامل مناطق ویژه اقتصادی در این نشست افزود: به همین منظور نیاز است 
تا ساز و کاری تعریف که بر اساس آن برخی از فعالیت ها در مناطق پس از تائید 

صالحیت و گرفتن مجوزها به این شرکت داده شود.
ثناگــو مطلق اضافه کــرد: مهم ترین مزیت واگــذاری فعالیت ها به بخش 
خصوصی این اســت که این بخش خود قادر خواهد بود که تائیدیه های الزم را 
برای اخذ مجوزها از دستگاه های مربوطه دریافت که در نهایت موجب می شود 

تا بسیاری از چالش های ما در این بخش مرتفع شود.
وی در ادامه به تعیین تکلیف مناطق ویژه در اســتان ها اشاره و تصریح کرد: 

این مساله بایستی روشن و تنظیم روابط رفتاری مناطق با استان ها تعیین  شود.
ثناگو مطلق تشــکیل کمیته رفع موانع در شورایعالی مناطق آزاد و ویژه را از 
دیگر مســایلی عنوان که در بهبود چالش و مشــکالت بر سر راه مناطق ویژه می 
توانند مثمر ثمر باشند و گفت: با تشکیل چنین کمیته ای این امکان وجود دارد که 

مشکالت موجود در مناطق حل شوند .
وی تشــکیل شــرکت هایی با هدف تسهیل گری برای سرمایه گذاران را از 
دیگر پیشــنهادات در این نشســت عنوان و افزود: این امکان وجود دارد که با راه 
اندازی شرکت های تخصصی شفاف که روند فعالیت و برنامه هایشان مشخص 
و امکان نظارت نیز بر آنها وجود دارد به سمت تسهیل گری روند سرمایه گذاری 

در مناطق پیش برویم.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پیام همچنین به تشکیل کمیته اجرای تفاهم 
نامه ها با دستگاه های اجرایی کشور  در سطح ملی اشاره و اظهار داشت: این تفاهم 
نامه با بخش هایی که امکان گره گشایی از روند فعالیت های مناطق ویژه اقتصادی 
را دارند در سطح ملی می توان منعقد که عالوه بر اینکه مرجع نمایندگی هستند، 

مرجع تصمیم گیری و قضاوت نیز باشند .

 


