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   اقتصاد کیش-  معاون سالمت سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: ساخت پل 
خلبج فارس تاثیر مستقیم بر پدافند غیرعامل و به ویژه سالمت مردم و تامین صنایع 

غذایی جزیره و کشور دارد.
دکتر علی محمد لطیفی درجریان بازدید از طرحهای پدافند غیر عمل قشم افزود: با 
توجه به فاصله جزیره قشم تا مرکز استان هرمزگان و همچنین اتصال از طریق دریا، 

در صورت وجود طوفان و امواج راه دسترسی به سرزمین اصلی مسدود می شود.
وی ادامه داد: این امر تاثیر مستقیم بر وضعیت سالمت مردم منطقه و همچنین تامین 

اقالم غذایی در جزیره و بالعکس دارد.
معاون سالمت سازمان پدافند غیرعامل کشور تصریح کرد: از نظر پدافند غیرعامل 
باید شرایط به گونه ای باشد که در صورت بروز مشکالت طبیعی و غیرطبیعی، راه 
اتصال به سرزمین اصلی و همچنین انتقال امکانات به جزیره قشم مهیا باشد و این 

امر جز با راه اندازی پل خلیج فارس ممکن نیست.
وی تاکید کرد: نقش این پل در تامین آرامش و آسایش مردم منطقه و همچنین امکان 

انتقال مواد غذایی و انرژی مصرفی غیرقابل انکار است

معاون سالمت سازمان پدافند غیرعامل کشور :

ساخت پل خلیج فارس بر پدافند 
غیرعامل قشم تاثیر مستقیم دارد

اقتصاد کیش-  مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به هشدارهای مکرر 
مبنی بر رعایت شــیوه نامه های بهداشتی برای جلوگیری از گسترش سویه  جدید 
کرونا، گفت: اجرای طرح ســفرهایی دریایی ویژه نوروز ۱۴۰۱ منوط به تصمیم 

ستاد ملی کرونا شد.
بــه گزارش اقتصاد کیش  »علیرضا محمدی کرجــی ران« به اهداف اجرای طرح 
گردشگری دریایی ویژه نوروز ۱۴۰۱ در استان هرمزگان اشاره کرد و گفت: هدف از 
اجرای این طرح که همه ساله به شکل مداوم مدنظر قرار گرفته، تامین ایمنی سفرهای 
دریایی، افزایش ایمنی پایانه ها، شــناورها و مسیرهای تردد، هم افزایی ارگان های 
همکار و تیم های عملیاتی و نیز پیش بینی های الزم برای پاســخ گویی به شرایط 

اضطرار در مسیرهای دریایی است.
وی با تاکید بر هشــدارهای مکرر حوزه ســالمت مبنی بر رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا و سویه های جدید، بیان داشت: با 
وجود آمادگی و اتخاذ تدابیر الزم برای اجرای طرح تسهیل سفرهایی دریایی ویژه 

نوروز ۱۴۰۱، برگزاری طرح مذکور منوط به تصمیم ستاد ملی کرونا است.
محمدی گفت: در سال های ۹۸ و ۹۹ به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا، 

طرح گردشگری دریایی دچار وقفه شد.
به گفته وی، در صورت اجرا شدن طرح تسهیل سفرهای دریایی ویژه نوروز ۱۴۰۱، 
تعداد ۳۸ فروند شناور شامل ۱۶ فروند شناور خدماتی، ۲۲ فروند شناور همیار ناجی 
با تیم ۲ نفره، ۱۵ تیم غواصی در کل بنادر استان به همراه آمبوالنس، آتش نشانی و 

هالل احمر و ۱۲ تیم بازرسی در بنادر استان مستقر خواهند شد. 
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان درباره اقدامات و تدابیر اندیشــیده در نیمه 
دوم ســال جاری در راســتای طرح تسهیل سفرهای دریایی ویژه نوروز ۱۴۰۱ در 
این استان، خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش تردد شناورها در ایام مذکور، تدابیر و 
اقدامات گسترده ای انجام می شود که به منظور تامین و ارتقای ایمنی سفرهایی دریایی 
گردشگران تاکنون چندین جلسه با ارگان های همکار و بنادر زیرمجموعه، بازرسان 

اجرای طرح، همیاران ناجی و برج های کنترل برگزار شده است.   
محمدی کرجی ران افزود: از دیگر اقدامات انجام شده در اجرای هرچه بهتر طرح 
مذکور در صورت تأیید ستاد ملی کرونا، بازرسی فنی و ایمنی متمرکز به صورت 
ویژه از شناورهای مسافری متردد به بنادر تابعه از آبان ماه سال جاری تا فروردین 

۱۴۰۱ است.
وی همچنین به ظرفیت شناورهای مسافری در شهر بندرعباس اشاره کرد و گفت: 
اکنون ۴۰ فروند شناور با ظرفیت چهار هزار و ۹۲ صندلی موجود است که با رعایت 

فاصله گذاری اجتماعی به ۲ هزار و ۴۵۵ صندلی کاهش پیدا می کند.
به  گزارش ایرنا، استان هرمزگان با دارا بودن بیش از نیمی از آب های تحت حاکمیت 
ایران که حدود ۲ هزار و ۲۰۰ کیلومتر مرز دریایی از سواحل شرق استان در دریای 
عمان تا سواحل خلیج فارس است و دارا بودن جاذبه های دریایی در جزایر ۱۴ گانه 
خلیج فارس، پایتخت گردشگری دریایی ایران محسوب می شود و طرح تسهیل 
سفرهای دریایی ویژه نوروز نیز همه ساله از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین مدنظر قرار 

می گیرد

 مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعالم کرد:

اجرای طرح سفرهای دریایی در نوروز 
۱۴۰۱ مشروط به تصمیم ستاد کرونا فواد مرادزاده سرپرست فرمانداری

 شهرستان بندرلنگه شد

بــه گزارش اقتصاد کیش ، مهدی دوســتی اســتاندار 
هرمــزگان در این حکم خطاب به فؤاد مرادزاده، آورده 
است: با عنایت به تخصص و تعهد جنابعالی و به موجب 
این حکم به سمت سرپرســت فرمانداری شهرستان 

بندرلنگه، منصوب می گردید.
انتظــار می رود با بذل توجه به منشــور اخالقی دولت 
مردمی ایران قوی و در هماهنگی با دیگر دســتگاه های 
کشوری و لشکری و با بهره گیری از نیروهای مجرب و 

توانا در انجام وظایف محوله، عمل کنید.
همچنین اینک که به عنوان بخشی از بدنه دولت سیزدهم 
به خدمت مشغول هستید، امیدوارم با اتکال به ذات ایزد 
منان، خود را خدمتگزار صادق برای مردم شریف استان 
هرمزگان و شهرستان بندرلنگه دانسته و در راستای تحقق 
منویات مقام معظم رهبری و سربلندی جمهوری اسالمی 

ایران، کوشا باشید. توفیق روزافزون شما را آرزومندم.
شایان ذکر است؛ فؤاد مرادزاده از نیروهای جوان مجموعه 
استانداری هرمزگان است که پیش از این بخشدار مرکزی 

شهرستان بندرلنگه بود و دیگر سوابق اجرایی و مدیریتی 
از جمله بخشدار شیبکوه شهرستان بندرلنگه، بخشدار 

مهران شهرستان بندرلنگه و بخشدار تخت شهرستان 
بندرعباس را در کارنامه دارد.

با حکم استاندار هرمزگان؛:

        اقتصاد کیش - استاندار هرمزگان با صدور حکمی، فؤاد مرادزاده را به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان بندرلنگه، منصوب کرد.

اقتصاد کیش -   معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: 
استقبال از تزریق ُدز سوم واکسن کرونا برای ایجاد مصونیت و ایمنی در برابر سویه 

اومیکرون ضروری است.
علی رئوفی در نشســت ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در هرمزگان افزود: 
مرگ های ناشــی از کرونا در هرمزگان با کاهش چشــمگیری همراه است اما از 
نظر ابتال به کرونا، این استان با افزایش جزئی مبتالیان روبرو بوده که رعایت شیوه 
نامه های بهداشتی و استقبال از ُدز سوم واکسن برای جلوگیری از افزایش مبتالیان 

و مصونیت در برابر سویه اومیکرون ضروری است.
وی با اشاره به شیوع سویه جدید اومیکرون بیان داشت:استفاده از ماسک نقش 

بسزایی در جلوگیری از گسترش و سرایت این ویروس دارد.
رئوفی ادامه داد: رعایت شیوه نامه های بهداشتی، شرکت نکردن در تجمع های 
عمومی و خانوادگی و عادی انگاری نگردن برای پیشگیری از درگیر شدن استان 
با حجم باالی مبتالیان و بستری های ناشی از کرونا در سویه جدید این ویروس، 

بسیار حائز اهمیت است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، با تاکید بر اجرای مصوبه های 
ستاد ملی و استانی مدیریت بیماری کرونا خاطرنشان کرد: تمامی مصوبه ها جهت 
مقابله با کرونا الزم االجرا هستند و دستگاه های اجرایی به صورت ویژه عملیاتی 

شدن آن را دنبال کنند.
رئوفی با قدردانی از تالش های کادر درمان تصریح کرد: کادر درمان کشور در ۲ 
ســال اخیر تالش های بسیاری برای کاهش دردهای مردم در دوران کرونا انجام 
داده اند که قابل تقدیر اســت و همه موظف به کمک به دانشــگاه علوم پزشکی 
استان برای اجرای ماموریت مهم این مجموعه در امر پیشگیری از بیماری و حفظ 

سالمت جامعه هستیم.
وی در خصوص آخرین وضعیت رنگ بندی شهرستان های استان نیز گفت: همه 
شهرستان های هرمزگان به جز شهرستان بستک در وضعیت آبی کرونا به دلیل 
همراهی بسیار مناسب مردم هرمزگان در رعایت شیوه نامه های بهداشتی و استقبال 

از واکسیناسیون عمومی، به سر می برند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان:

استقبال از تزریق ُدز سوم واکسن برای ایمنی 
در برابر سویه اومیکرون ضروری است

اقتصاد کیش - شهردار بندرعباس گفت: تمام مجموعه شهرداری در سطح شهر با 
اکیپ کامل نیروی انسانی به همراه تجهیزات و امکانات به حالت آماده باش هستند. 
مهدی نوبانی ظهر در مانور آماده باش مقابله با بحران شهرداری بندرعباس، افزود: با 
توجه به هشدارهای هواشناسی و ورود سامانه پرفشار بارشی به استان هرمزگان و 
شهر بندرعباس، شهرداری بندرعباس تمهیدات الزم برای جلوگیری از تهدیدات 

احتمالی بارندگی در شهر بندرعباس را انجام داده است.
شهردار بندرعباس تصریح کرد: این مانور با هدف آمادگی کامل برای مقابله با سیل 
و بحران احتمالی با همکاری همه نهادها و دستگاه های مرتبط در جهت حفظ 
امنیت و آرامش شهروندان برگزار شده است و همه دستگاه های اجرایی مربوطه 

پای کار هستند تا آرامش مردم حفظ شود.
این مقام مسئول اظهار کرد: از شهروندان خواهشمندیم که در هنگام بارندگی از 
تــردد غیرضروری پرهیز کنند و همچنین از پارک خودرو در مجاورت خورها، 
کانالهای دفع آبهای سطحی و درختان خودداری کرده و در صورت بروز هر گونه 

مشکلی با سامانه ۱۳۷ شهرداری یا ۱۲۵ آتش نشانی تماس بگیرند

شهردار بندرعباس :

شهرداری بندرعباس آمادگی کامل برای 
مقابله با سیل و بحران احتمالی دارد

اقتصاد کیش -  اســتاندار هرمزگان با صدور حکمی، ولی بســتان را به سمت 
سرپرست فرمانداری شهرستان بستک، منصوب کرد.

به گزارش اقتصاد کیش  مهدی دوستی استاندار هرمزگان در این حکم خطاب به 
ولی بستان، آورده است: با عنایت به تخصص و تعهد جنابعالی و به موجب این 

حکم به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان بستک، منصوب می شوید.
انتظار می رود با بذل توجه به منشور اخالقی دولت مردمی ایران قوی و در هماهنگی 
با دیگر دستگاه های کشوری و لشکری و با بهره گیری از نیروهای مجرب و توانا 

در انجام وظایف محوله، عمل کنید.
همچنین اینک که به عنوان بخشی از بدنه دولت سیزدهم به خدمت مشغول هستید، 
امیدوارم با اتکال به ذات ایزد منان، خود را خدمتگزار صادق برای مردم شــریف 
استان هرمزگان و شهرستان بستک دانسته و در راستای تحقق منویات مقام معظم 
رهبری و سربلندی جمهوری اسالمی ایران، کوشا باشید. توفیق روزافزون شما 

را آرزومندم.

با حکم استاندار هرمزگان؛

سرپرست فرمانداری شهرستان بستک 
منصوب شد

اقتصاد کیش - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: موارد شناسایی 
شده سویه اُمیکرون کرونا در هرمزگان به ۴۵ مورد رسیده است. 

دکتر فاطمه نوروزیان افزود: موارد شناســایی شــده سویه اُمیکرون در استان از 
شهرستان های بندرعباس، قشم، بستک، بندرلنگه، سیریک، حاجی آباد و سه مورد 

هم اهالی استان های مازندران، اردبیل و فارس، که در استان شناسایی شدند.
وی اضافه کرد: چهارم دی ماه برای نخستین بار پنج مورد ابتال به سویه اُمیکرون 
در هرمزگان شناسایی و اعالم شده بود. بر پایه آمار مرکز روابط عمومی و اطالع 
رسانی وزارت، هرمزگان بیشترین موارد شناسایی شده سویه اُمیکرون را در بین 
استان های کشور دارد، مشهد با ۳۵ مورد و تهران با ۲۸ مورد رتبه های بعدی شیوع 

این سویه کرونا را دارند.

شناسایی ۴۵ مورد کرونا اُمیکرون
 در هرمزگان

جهت دریافت آخرین اخبار  و رویدادهای 
کیش و منطقه  به نشانی زیر مراجعه نمایید
EGHTESAD-KISH.IR

اقتصاد کیش -   استاندار هرمزگان از »حاج جهانگیر 
ابراهیمی« خیر نیکوکار کشــوری و حامی ۱۰ هزار 

فرزند یتیم و محسنین در این استان قدردانی کرد.
مهدی دوســتی در نشســت با این حامی برجسته 
کشــوری که بــا حضور مدیرکل کمیتــه امداد امام 
خمینــی)ره( هرمزگان برگزار شــد، با اهدای لوح 
ســپاس از اقدام های ارزشــمند ایشــان  به واسطه 
حمایت از فرزندان یتیم و محسنین استان تجلیل کرد 
و افزود: شناســایی کانون های فقر، رفع مشکالت 
معیشتی خانواده های نیازمند و محرومیت زدایی از 

اساسی ترین برنامه های استان هرمزگان می باشد.
وی از صاحبان ســرمایه و فعاالن اقتصادی کشــور 
خواســت که جهت مشارکت در طرح های تولیدی 
استان و سرمایه گذاری در این زمینه همکاری نمایند.

جلیــل تراهی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( 
هرمزگان نیز در این نشســت گفــت: امروز افتخار 
کمیته امداد این اســت که خدمــت به خانواده های 
نیازمند حتی درمناطق دوردســت و سخت گذر را 

داشــته باشیم و تمام دغدغه ما توانمندسازی فکری، 
فرهنگی و اقتصادی  خانــواده های تحت حمایت 

است.

در حال حاضر ۸۷ هزار و ۵۰۰ خانوار تحت پوشش 
کمیته امداد هرمزگان هســتند که از این تعداد ۹ هزار 

و ۶۳۷ خانوار ایتام می باشند

استاندار هرمزگان از حامی ۱۰ هزار یتیم هرمزگانی 
قدردانی کرد


