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        اقتصاد کیش -   رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: هر موردی از کرونا که شناسایی می شود بدون شک از سویه امیکرون است.

بازار پانیذبازار پانیذ

آگهی مزایده فروش سرامیکآگهی مزایده فروش سرامیک
بازار پانیذ در نظر دارد مقدار 1800 متر سرامیک 
با مشخصات سایز cm 80*80 پرسالن میبد به 

رنگ روشن لعاب دار را به فروش برساند.
لذا متقاضیان میتوانند درخواست خود را تا پایان 
پانیذ   بازار  آدرس  به   1400/11/05 اداری  وقت 

طبقه دوم اداری واحد 11 ارسال نمایند.

   اقتصــاد کیش-  کتابخانه مرکزی بندرعباس که به عنوان بزرگ ترین کتابخانه 
هرمزگان از آن یاد می شود، پیشرفت فیزیکی ۵۴ درصدی بعد از گذشت ۱۳ سال 
هنوز آماده بهره برداری نیست و از طرحهای نیمه تمام چشم انتظار ساماندهی در 

دولت سیزدهم است.
 کتابخانــه مرکزی بندرعباس که به عنــوان بزرگ ترین کتابخانه هرمزگان از آن 
یاد می شــود، پیشــرفت فیزیکی ۵۴ درصدی بعد از گذشت ۱۳ سال هنوز آماده 
بهره برداری نیســت و از طرحهای نیمه تمام چشــم انتظار ساماندهی در دولت 

سیزدهم است.
استان هرمزگان سالهاست که نام پایتخت اقتصادی و قطب تجارت منطقه را یدک 
می کشد اما در حوزه های مختلفی از جمله زیرساخت های فرهنگی مثل کتابخانه  

ضعف های زیادی است.
پروژه ســاخت کتابخانه مرکزی بندرعباس که قرار بود جایگزین کتابخانه شهدا 
شود در زمینی به وسعت هفت هزار مترمربع از سال ۸۷ آغاز شد و به گفته مدیران 
فعلی و گذشته کتابخانه های عمومی هرمزگان با پیگیری های انجام شده از سال ۹۶ 
اعتبارات قابل توجهی از محل سفرهای ریاست جمهوری به این طرح تخصیص 

داده شد.
این طرح زیربنایی که در پارک جنگلی نخل ناخدا بندرعباس واقع شــده در پنج 
طبقه شامل بخش های کودک، هرمزگان شناسی، مخزن جامعه کتاب، نابینایان و 

ناشنوایان، پژوهشگران و محققان، نگهداری کودکان ، سالن مطالعه و غیره است.
مهرماه سال گذشته)۱۳۹۹( "مهدی علیخانی، معاون هماهنگی و نظارت فرهنگی، 
اجتماعی و همکاری های منطقه ای معاون اول رئیس جمهور ســابق"، در بازدید 
از کتابخانه مرکزی بندرعباس تکمیل این کتابخانه را یکی از مهم ترین طرح های 
فرهنگی استان هرمزگان عنوان و به تأخیر انداختن ساخت و تکمیل طرح های ناتمام 

را ضربه  جبران ناپذیر بر پیکره دولت دانست.
وی ابرازداشــت: مســووالن تالش کنند با اهتمام بیشتر، این طرح را تکمیل و از 
اعتبارات اســتانی نیز به این طرح فرهنگی اختصاص داده شــود تا در کمترین 
زمان ممکن شاهد افتتاح این مرکز فرهنگی ارزشمند باشیم،از این رو در راستای 

تخصیص اعتبارهای موردنیاز، پیگیری های جدی صورت خواهد گرفت.
به رغم گذشــت بیش از یکســال از این بازدید هیچ اقدام امیدوار کننده ای برای 
بهره برداری از این پروژه زیرســاختی حوزه فرهنگی در بندرعباس انجام نشده 
و پژوهشگران و فرهنگ دوستان هرمزگانی برای تکمیل و بهره برداری کتابخانه 

مرکزی بندرعباس چشم انتظار اقدام های عملی دولت سیزدهم هستند.  
کتابخانه مرکزی بندرعباس ۵۴ درصد پیشرفت فیزیک دارد

مدیرکل امور کتابخانه های عمومی هرمزگان در این باره گفت: در شهرهای بزرگی 
مانند بندرعباس در بســیاری از مناطق کتابخانه عمومی وجود ندارد و ســاخت 
کتابخانه مرکزی بندرعباس نیز در یک روال فرسایشــی قرار گرفته درحالی که 

سال ها پیش می توانست با مبلغی معادل ۲۰ میلیارد ریال به بهره برداری برساند.
امینه دریانورد در گفت وگو با ایرنا اظهارداشت: کتابخانه مرکزی بندرعباس دارای 
۵۴ درصد پیشــرفت فیزیک است که به هزینه ای برابر با ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار 

نیاز دارد.
وی ادامه داد: با پی گیری استاندار پیشین و مساعدت سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به این امر اختصاص داده شد و پیمانکار درحال انجام کار 

است و ۸۰ میلیارد ریال دیگر نیز به زودی تخصیص می یابد.
مدیرکل امور کتابخانه های عمومی هرمزگان افزود: اگر تخصیص اعتبارات تکمیل 
این زیرساخت فرهنگی به همین منوال ادامه داشته با تفاهمی که با راه وشهرسازی 

به عمل آمده تا ۲ سال آینده قابل بهره برداری است.
دریانورد امیدواری کرد با حمایت های استانی و ملی و با تخصیص اعتبارات مورد 
نیاز این طرح پس از سال ها چشم انتظاری اساتید و پژوهشگران استان هرچه زودتر 

به بهره برداری برسد.
هرمزگان ۳۸ هزار و و ۵۹۰ متر فضای کتابخانه های دارد

رییس دبیرخانه انجمن کتابخانه های عمومی هرمزگان ابرازداشت: در شهرک پیامبر 
اعظم بندرعباس با جمعیتی باالی۶۰ هزار نفر کتابخانه عمومی وجود ندارد که با 
رایزنی با اداره راه و شهرسازی و نهاد کل امور کتابخانه های کشور با واگذاری زمین 

برای ساخت کتابخانه در این شهرک بزرگ موافقت شده است.
وی اضافه کرد: از زمان مسوولیت بنده در کتابخانه های استان با رایزنی ها سازنده و 
مثبت شهرداری های استان نیم درصد کتابخانه ها از شهرداری های استان دریافت 

شده است.
دریانورد در بخش پایانی سخنان خود با فضای کتابخانه های استان هرمزگان را ۳۸ 
هزار و و ۵۹۰ متر اعالم بیان کرد: با افزوده شدن سه باب کتابخانه دیگر در روستاهای 
کالت باال، توریان قشم و آبشورک بندرعباس تعداد کل کتابخانه های استان به ۸۵ 

باب افزایش می یابد.
مدیرکل امور کتابخانه های هرمزگان دراین رابطه گفت: نیروهای جذب شده برای 
کتابخانه های کالت باال، توریان قشم و آبشورک از میان مردم محلی این روستاها 
انتخاب شده که پس از آموزش و گزینش در نهاد به استخدام امور کتابخانه ها در 

می آیند.
دریانورد با بیان اینکه تحصیالت این افراد مرتبط با کتابداری نیست، افزود: در آینده 
با انعقاد تفاهم نامه ای بین امور کتابخانه و دانشــگاه ها رشته کتابداری دایر و امور 
کتابخانه های اســتان نیروهای مورد نیاز و جانشین افراد بازنشسته را از میان افراد 

بومی و نیروهای ماندگار گزینش می کند.
بهره برداری از کتابخانه ها؛ ارتقا زیرساخت های فرهنگی است

در ســال های گذشــته به ویژه در ســال ۹۸ در این اســتان با بهره برداری از چند 
کتابخانه های شهری و روستایی امید تازه ای در دل مردم و کتابخوان ها جرقه زد؛ 
مانند ساخت کتابخانه عمومی اندیشه آیت اهلل خامنه ای بندرعباس) واقع شهرک 
اندیشــه بندرعباس( که از سال ۱۳۸۷ از ســوی اداره کل راه و شهرسازی استان 
هرمزگان کلید خورده بود، سوم آذرماه سال ۹۸ این کتابخانه با زیربنای یک هزار و 
۱۹۰ متر مربع در سه طبقه و مجهز به بخش های مخزن، سالن های مطالعه خواهران 

و برادران و بخش های کودک، نشریات، نابینایان و مرجع به بهره برداری رسید.
یا در ســال ۹۸ شــاهد افتتاح چهار کتابخانه در قشــم و همچنین بهره برداری از 
کتابخانه های عمومی شادروان نصرت مالیی و خاتم االنبیا پارسیان، شهید آوینی 
روســتای وی بشاگرد و کتابخانه شهر هشتبندی بودیم که سهم قابل توجهی در 
ارتقاء زیربنای کتابخانه های عمومی و زیرساخت های فرهنگی در استان هرمزگان 

داشته اند.
بهره برداری از کتابخانه عمومی خاتم النبیین تدرویه بستک،کتابخانه عمومی خیام و 
توحید و بازگشایی کتابخانه عمومی پیامبراعظم)ص( در این شهرستان و همچنین 
کتابخانه عمومی بقیه اهلل روستای طاشکوییه حاجی آباد در سال ۹۸ نیز باعث شادی 

و نشاط کتابخوان های این شهرها شد.
و اما از نمونه کتابخانه های آماده بهره برداری می توان به کتابخانه های امام شافعی 
روســتای توریان قشم، حافظ روستای آبشورک بندرعباس و پیشخوان خدمات 

کتابخانه ای روستای مهرگی سیریک اشاره کرد.
استان هرمزگان دارای ۱۵۱ کتابدار شامل ۹۳ زن و ۵۸ مرد در ۸۴ کتابخانه است.

این استان  همچنین دارای ۶۷ کتابخانه نهادی و ۱۷ کتابخانه مشارکتی است که از 
این تعداد ۵۷ باب در شهر و ۲۷ باب در روستا هستند.

کتابخانه مرکزی بندرعباس طرحی 
1۳سال نیمه کاره  بر زمین 

اقتصاد کیش -   سرپرست اداره کل حوزه استاندار هرمزگان برای مقابله با اثرات 
بحران احتمالی ناشی از سامانه بارشی هفته آینده گفت: فرمانداران سراسر استان باید 
نشست فوق العاده ستاد مدیریت بحران را برگزار کرده و مصوبه های ابالغی ستاد 

را با حضور وزرای کشور و نیرو عملیاتی کنند.
محمد گلستانی در نشســت فوق العاده ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی 
عملیات پاسخ به بحران استانداری هرمزگان با تاکید بر ایجاد هماهنگی و آمادگی 
الزم برای مقابله با اثرات بحران احتمالی ناشی از سامانه بارشی هفته آینده و ماه های 
آینده افزود: تمامی ماشین آالت دستگاه های اجرایی برای مقابله با بحران احتمالی 

باید بروز رسانی و مهیای خدمات رسانی شوند.
وی بیان داشت: شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز سال های گذشته در دستور کار 

قرار گیرد.
سرپرست اداره کل حوزه استاندار هرمزگان با تاکید بر اجرای دستور العمل احتیاطی 
فصل سرما که در مهرماه سالجاری توسط اداره کل مدیریت بحران ابالغ شده است، 
خاطرنشــان کرد: حضور مسووالن در بین مردم، حین و بعد از بروز حوادث یک 

ضرورت است.
در این نشست که با حضور تمامی اعضا ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی 
عملیات پاســخ به بحران استانداری هرمزگان برگزار شد، عملکرد دستگاه های 
عضو در خصوص آخرین اقدام های انجام شده در مناطق سیل زده مورد بررسی 

قرار گرفت.

سرپرست اداره کل حوزه استاندار هرمزگان:

فرمانداران هرمزگان نشست ستاد 
مدیریت بحران برگزار کنند

اقتصاد کیش -    استاندار هرمزگان با صدور حکمی علی علی نژاد را به سمت 
سرپرست فرمانداری شهرستان بندرعباس منصوب کرد.

مهدی دوستی در این حکم خطاب به  علی نژاد آورده است: با عنایت به تخصص 
و تعهد جنابعالی و به موجب این حکم به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان 

بندرعباس، منصوب می گردید.
انتظــار می رود با بذل توجه به منشــور اخالقی دولــت 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 نمایید.
همچنین اینک که به عنوان بخشــی از بدنه دولت ســیزدهم به خدمت مشغول 
هستید، امیدوارم با اتکال به ذات ایزد منان، خود را خدمتگزار صادق برای مردم 
شریف استان هرمزگان و شهرستان بندرعباس دانسته و در راستای تحقق منویات 
مقام معظم رهبری و ســربلندی جمهوری اســالمی ایران، کوشا باشید. توفیق 

روزافزون شما را آرزومندم.
علی علی نژاد از نیروهای بومی اســتان هرمزگان اســت که سوابق شاخص و 
مختلف مدیریتی از جمله فرمانده ناحیه مقاومت شهرستان بندرعباس، معاون 
هماهنگ کننده ســپاه امام ســجاد)ع( هرمزگان، جانشین فرماندهی سپاه امام 
سجاد)ع(  هرمزگان، معاون بسیج دریایی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی و مشــاور فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی را در 

کارنامه دارد

با حکم استاندار هرمزگان؛

سرپرست فرمانداری شهرستان 
بندرعباس منصوب شد

اقتصاد کیش -   مراسم معارفه رئیس دانشگاه پیام نور هرمزگان برگزار و طی صدور 
حکمی از سوی رئیس دانشگاه پیام نور کشور، منصور فرهادی" به عنوان رئیس 

دانشگاه پیام نور هرمزگان منصوب شد. 
منصور فرهادی متولد ۱۳۶۲ در شهرستان رودان  هرمزگان، دارای دکترای فیزیک 
هسته ای و عضو هیئت علمی دانشگاه است که مدال نقره المپیاد اختراعات جهان در 

سال ۲۰۱۶ در کره جنوبی را در کارنامه دارد.
وی دارنده مدال نقره مسابقات اختراعات جهان در سال ۲۰۲۱ در ژنو سوئیس نیز 

هست و چهار ثبت اختراع ملی نیز دارد.
پژوهشگر برتر کشور در سال ۱۳۹۶ و نویسنده چندین کتاب و مقاله علمی پژوهشی 
و مجری چندین طرح تحقیقاتی بزرگ در کشور، عضو شورای شهر رودان و رئیس 
شورای اسالمی استان هرمزگان و رئیس خانه نخبگان هرمزگان از دیگر ویژگی های 

علمی و اجرایی وی است

منصور فرهادی  رئیس دانشگاه
 پیام نور هرمزگان شد

شهروندان در صورت داشتن هر گونه عالئم شبیه 
سرما خوردگی حتما به پزشک مراجعه کنند

حسین فرشیدی بیان داشت: تعداد موارد مثبت کرونا 
در اســتان بسیار پایین است؛ تعداد مراجعین به مراکز 
درمانی نیز کم شــده اســت. موارد فوتی نیز طی هفته 

گذشته تا به امروز فقط یک مورد گزارش شده است.
فرشیدی عنوان کرد: در شرایط موجود واژه امیکرون 
موجب ایجاد نگرانی و ترس در بین مردم شــد؛ سویه 
امیکــرون با ســرایت پذیری باال تاکنون بر اســاس 
تست های انجام شــده ۱۲۲ مورد در استان شناسایی 

شده است.
وی اظهار کرد: هر موردی از کرونا که شناسایی می شود 
بدون شک از سویه امیکرون است؛ قطعا در کشور ما هم 

همانند سایر کشور ها در حال افزایش است.
فرشــیدی با بیان اینکه باید در شرایط موجود بیماری 
را مدیریت کنیم اظهار کرد: استفاده از ماسک، رعایت 
فاصله اجتماعی و تزریق واکسن نشان داده در پیشگیری 

و کنترل بیماری بسیار موثر بوده است.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی هرمزگان تصریح کرد: 
افرادی که دو دوز واکســن را دریافت کرده اند حتما 
نسبت به تزریق دوز سوم اقدام کنند. با توجه به رعایت 
دســتورالعمل ها و تزریق واکسن در استان در شرایط 
بسیار خوبی قرار داریم و شاهد جنب و جوش در سطح 

اقتصاد استان هستیم.

وی ابراز کرد: شــهروندان در صورت داشتن هر گونه 
عالئم شبیه سرما خوردگی حتما به پزشک مراجعه کنند 
و افرادی که از ابتالی خود به کرونا آگاه می شوند حتما 
در قرنطینه بمانند. و از حضور در مکان های شــلوغ و 

سربسته به جد پرهیز کنند.
فرشیدی اذعان کرد: بر اساس آمارهای اخیر در رسانه 
ها اعالم می شــود که هرمزگان بیشــترین آمار مبتال 
بــه امیکرون را به خود اختصاص داده اســت؛ اما این 
موضوع به دلیل وجود آزمایشــگاه مجهز، بیماریابی 
خوب و تعداد تست هایی است که انجام می شود. لذا 
شرایط استان از لحاظ میزان بستری و تعداد فوتی ها رو 
به کاهش اســت و هم اکنون در وضعیت آبی کرونایی 

قرار داریم.
مهدی حســنی آزاد متخصص بیماری های عفونی از 
شهروندان جا مانده از واکسن خواست حتما واکسن 
بزنند و افرادی که دوز دوم واکسن را دریافت کرده اند 
در اولین فرصت نسبت به تزریق دوز سوم اقدام کنند.

حســنی آزاد ابراز کرد: امیکرون همان بیماری کووید 
۱۹ است که با رعایت پروتکل های بهداشتی و انجام 

واکسیناسیون قابل پیشگیری است.
وی اظهار کرد: افرادی که متوجه عالئمی شــبیه سرما 
خوردگی از جمله تب، ســرفه، گلودرد شدند حتما به 
پزشــک مراجعه کنند؛ عالئم در سویه امیکرون بیشتر 
در سیســتم تنفســی فوقانی بروز می کند، لذا استفاده 
از ماســک برای جلوگیری از ابتال و یا انتشار بیماری 

ضروری است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

مسئوالن همراهی بازاریان در محدودیت های کرونایی 
را فراموش نکنند

اقتصاد کیش -  رئیس اتاق اصناف مرکز هرمزگان، با 
تاکید بر ضرورت توجه بیشــتر به دغدغه های اصناف 
در شرایط سخت اقتصادی کشور گفت: انتظار می رود، 
متولیان امر همراهی بی قید و شرط بازاریان در محدودیت 
های کرونایی را به فراموشی نسپرده و برای جبران برنامه 

ریزی و اقدام کنند. 
علی باصره با اشاره به مغفول ماندن دغدغه های اصناف 
و بازاریــان هرمزگان اظهار کرد: توجه ویژه دولت مردان 
انقالبی و نمایندگان مجلس به مطالبات به حق بازاریان از 

درخواســت های اصلی و اولویت نخست اتاق اصناف 
هرمزگان است.

وی در ادامه به ظرفیت های عظیم جامعه اصناف و بازاریان 
اشــاره کرد و افزود: اصناف چه پیش از پیروزی  انقالب 
شــکوهمند اســالمی و چه پس از آن همیشه یار و یاور 
انقالب اسالمی بوده اند و یکی از پشتوانه های اصلی نظام 

به شمار می روند.
نماینــده هرمزگان در اتاق اصناف ایران ضمن بیان اینکه 
ارزش و اهمیت اصناف و کسبه در دین مبین اسالم بسیار 

باال است، افزود: ۴۰ هزار کسبه در استان و ۲۰ هزار واحد 
صنفــی در مرکز هرمزگان فعالیت دارند که می تواند به 

اقتصاد استان رونق دهند. 
باصره ادامه داد: بنابراین با توجه به اهمیت این قشر تاثیرگذار 
در اقتصاد کشــور، نمی توان نسبت به رفع مشکالت و 

دغدغه آنان بی تفاوت بود.
رئیس اتاق اصناف مرکز اســتان هرمزگان تصریح کرد:  
اصناف در شرایط سخت اقتصادی به خصوص در سال 
جاری با توجه به نوسان قیمت ها، گرانی ها و... که هم بر 
مردم و هم بر اصناف و کسبه فشار آمده، به خوبی تاکنون 
این شــرایط را مدیریت کرده اند و امیدوارم به زودی این 

شرایط سخت سپری شود.
وی همچنین ضمن تقدیر و تشکر از استاندار هرمزگان 
به موجب ابالغ دســتور به دستگاه ها و صنایع استان در 
راستای تامین کاال و خدمات مورد نیاز مجموعه خود از 
صنوف اســتان خاطر نشان کرد: در ارتباط با رسیدگی به 
رفع مشکالت اصناف در استان بایستی تقسیم کار کرد، از 
جمله در اداره کل امور مالیاتی، در حوزه مدیریت شهری و 
درحوزه امور اقتصادی، برنامه ریزهای مناسب انجام شود. 
باصره در بخش پایانی سخنان خود ضمن تشکر از مدیریت 
سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، معاونت ها و 
ادارات متولی حوزه اصناف بیان کرد:  همکاری، حمایت و 
نظارت های این سازمان همواره موجبات دلگرمی اصناف 

و رونق بازار بوده و خواهد بود.

رئیس اتاق اصناف مرکز هرمزگان:

رییس جمهور پنجشنبه مهمان مردم هرمزگان است
اقتصاد کیش -   معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی و انتظامی استاندار هرمزگان گفت: 
حجه االسالم ابراهیم رییسی، رییس جمهور صبح پنجشنبه درچهاردهمین سفر استانی 

مهمان مردم  این استان است.
علی رئوفی روز گذشته  در نشست با رسانه های هرمزگان افزود: در جریان سفر رییس 
جمهور و اعضای هیات دولت به مدت ۲ روز برنامه های مختلفی شامل دیدار با نخبگان، 
خانواده های شهدا، نشست با مدیران، نشست با خبرگان صنعت و بازدیدهای میدانی از 

مناطق سیل زده و زلزله زده دارند.
وی ادامه داد: رییس جمهور ســه بازدید ســرزده خواهند داشت و نشست های آن در 
سالن ندسا برگزار می شود. وی اضافه کرد: آخرین برنامه سفر رییس جمهور دیدار با 

خبرنگاران است و سپس هرمزگان را ترک می کند.
معاون استاندار هرمزگان اضافه کرد: نامه های مردم به صورت الکترونیکی و از طریق 

سامانه سامد و به صورت الکترونیکی دریافت می شود


