
شنبه 31 اردیبهشت 1401، 19 شوال 1443 ، 21 می 2022، شماره 3961 2

مدیرکل میراث فرهنگی هرمزگان:

 آثار تاریخی و باستانی ذخایر ملی هستند 
که باید صرف مصاف عمومی شود 

 

ســهراب بناوند افزود: این مسووالن موزه ها را به یاد 
سخن نمایندگان مجلس شورای اسالمی می اندازه که 

می خواهند باستان شناسی را خصوصی سازی کنند.
وی ادامه داد: آثار تاریخی و باستانی ذخایر ملی هستند 
که باید صرف مصاف عمومی شــود و نباید متعلق به 
شخصی باشد که صرف سود و منعفت تعداد محدودی 

از افراد شود.
وی اضافه کرد: سودجویی های شخصی در این حوزه 
غلط بوده و میراث فرهنگی در اقتصاد اسالمی به عنوان 
ذخایر ملی تعریف شــده است و دولت باید از میراث 

فرهنگی حفاظت و حراست کند.
۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای موزه مردم شناسی 

خلیج فارس درخواست شده است
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
هرمزگان با اشــاره به موزه مردم شناسی خلیج فارس 
به عنوان محل نگهداری آثار تاریخی و باستانی گفت: 
اعتباری برای ساختمان موزه مردم شناسی خلیج فارس 
بندرعباس در نظر گرفته نشده است درحالی که برای 
سامانه های خنک کننده و سایر وسایل موجود در آن 
باید هزینه کرد، وضعیت کنونی هم نقدها و نقص های 
بسیاری دارد که آن ها را می پذیریم اما اعتبار مالی برای 

جبران خسارت ها باید وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: این موزه هم در ۲ ســال گذشــته بر اثر 
بیماری کرونا تعطیل بود و عالوه بر تعطیلی حتی کولر 
و سامانه سرمایشی هم نداشت به نحوی که مبل های 

سالن اجتماعات آن هم پوسیده است.
وی اشــاره کرد: درخواســت ۳۰ میلیارد ریال اعتبار 
برای موزه مردم شناسی خلیج فارس از وزات میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شده و با توجه به 
اینکه افتتاح آن در ۱۵ ســال گذشته بوده بایستی برای 

آن هزینه شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
هرمزگان خاطر نشــان کرد:  هر سال باید اعتبارهای 
خاصی به موزه ها داده شــود که پیگیر آن هســتیم، از 
طرفی هم موزه مردم شناسی خلیج فارس در حد اداره 

کل بوده اما تعداد نیروهای آن بسیار کم است.
بناوند یادآور شد: حتی برنامه ساماندهی و ایمن سازی 
بخش بازارچه موزه هم تهیه و درخواست اعتبار شده 
چون که مواد قابل اشــتعال در این بخش استفاده شده 
است، مجسمه های آن هم به خاطر مومی بودن نیاز به 

تعمیر دارند و این نیاز به اعتبار دارد.
وی افزود: به عبارت دیگر این مجســمه ها به خاطر 
گرمای ناشی از خرابی سامانه خنک کننده موزه آسیب 

دیده اند.
یک میلیارد ریال به عنوان مرمت اشیاء تاریخی 

ابالغ شد
بناوند گفت: یک میلیارد ریال در هفته گذشته به عنوان 
مرمت اشــیاء تاریخی بــه اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی هرمزگان ابالغ شد که نظر 
اداره کل مــوزه های وزارت میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استفاده از این اعتبار برای مرمت 

اشیاء تاریخی قلعه پرتغالی های جزیره هرمز است.
وی افزود: اما با توجه به اینکه هر کدام از توپ های قلعه 
پرتغالــی های جزیره هرمز به یک میلیارد ریال اعتبار 
نیاز دارد این کار شــدنی نبوده و تنها می توان با مبلغ 
اختصاص یافته تعداد از گلوله های توپ های باقی مانده 

پرتغالی را ساماندهی و مرمت کرد.
درخواست بودجه ۳۰ میلیارد ریالی شده است

وی اضافه کرد: برای سال جاری ۳۰ میلیارد ریال بودجه 
استانی برای مرمت بناهای تاریخی درخواست کرده ایم 
که تأیید مسووالن سیاستگذار هرمزگان بخش عمده 
آن ها صرف مرمت اضطراری بناهای آســیب دیده در 
پی وقوع ســیل و زمین لرزه های سال گذشته استان 

خواهد شد.
بناوند ابراز داشــت: انجــام کاوش در جزیره هرمز، 
نخل ابراهیمی میناب و تم مارون شهرســتان رودان 
در برنامه سال جاری قرار دارد که این ها نیازمند تأمین 
اعتبار مناســب است، در چند سال گذشته اعتبارهای 
استانی بسیاری اندک و ناچیز بوده و با این اعتبار تنها 
می شد چند بنا را از بین بناهای تاریخی نیازمند مرمت 

اضطراری را مرمت اضطراری کرد.

وی افزود: اعتبارهای ملی سال ۱۴۰۰ در اسفند پارسال 
ابالغ شــد که تنها تا تیرماه برای استفاده از این اعتبار 

زمان وجود دارد.
موج شکن جدید جزیره هرمز در حریم قلعه 

پرتغالی ها قرار دارد
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
هرمــزگان همچنین گفت: قلعه پرتغالی های جزیره 
هرمز دارای حریم مصوب اســت و عملیات احداث 
موج شکن جدید این جزیره بدون استعالم از میراث 
فرهنگی توسط شهرداری جزیره هرمز در درون حریم 
آغاز شــدده بود که برای جلوگیری از ادامه عملیات 

اجرایی با آن مکاتبه کردیم.
بناوند ابراز داشــت: احداث این موج شکن به دستور 
فریدون همتی استاندار وقت آغاز شده بود و شهرداری 
هم به مکاتبه های میراث فرهنگی و قانون حرایم بناهای 
تاریخی بی توجهی می کرد و با توجه به این وضعیت 
اعالم کردیم از اهرم قضایی استفاده می کنیم که پس از 

این اعالم کار را متوقف کردند.
بناوند اظهار داشت: قصد داشتند موج شکن را چسبیده 
به قلعه و از کنار موج شکن قدیمی قلعه پرتغالی ها ادامه 
دهند که استاندار وقت به مدیرکل وقت برای احداث 

موج شکن جدید فشار بسیاری وارد کرده بود.
وی ادامه داد: احداث این موج شکن به لحاظ فنی قابل 
پذیرش نیست و اجرای آن تنها به ریختن سنگ خالصه 
نمی شــود، بلکه باید مطالعه شود که مطالعه در زمینه 
مهندسی دریایی در حوزه اداره کل بنادر و دریانوردی 

شهید رجایی است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
هرمزگان ابراز داشــت: انتقادهایی به این موج شکن 
داریــم و فعالیت های خــود را برای حفاظت از قلعه 

پرتغالی ها ادامه می دهیم.
تابلوی راهنما برای هدایت افراد به سمت بناهای 

تاریخی بندرعباس وجود ندارد
بناوند در بخش دیگری از ســخنان خود گفت: الزم 
است مسووالن به میراث فرهنگی و به خصوص موزه 
مردم شناسی خلیج فارس بندرعباس که حتی تابلوی 
راهنمایی در سطح شهر ندارد کمک کنند ونه تنها برای 
موزه مردم شناسی خلیج فارس بلکه برای سایر بناهای 
تاریخی این شهر هم هیچگونه تابلوی راهنمایی وجود 

ندارد.
وی اشاره کرد: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی هرمزگان بارها مسایل و دغدغه ها 
را مســووالن شهری و غیر شهری بیان کرده اما اتفاق 
خاصی رخ نداده است مانند ماجرای نصب تابلوهای 
راهنمای مسافران و شهروندان به بناهای تاریخی که 

بارها خواسته شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
هرمزگان افزود: اداره کل میرث فرهنگی حتی حاضر 
اســت خودش تابلوهای راهنمایی را بســازد و برای 
نصب در اختیار شهرداری بندرعباس قرار دهد و این 

را اعالم کرده ایم.
احداث ایستگاه تاکسی در مقابل معبد هندوهای 

بندرعباس اشتباه بود
بناوند در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به 
ضعف هایی که در این استان وجود دارد بایستی بیش از 
سایر استان ها و شهرها نسبت به فرهنگ سازی و آگاهی 
بخشی تالش کنیم تا بتوانیم اندکی از عقب ماندگی های 
حوزه میراث فرهنگی را جبران حس تعلق را بین افراد 

جامعه نهادینه کنیم.
وی افزود: برای نمونه احداث ایستگاه تاکسی در مقابل 
معبد هندوهای بندرعباس که نماد تاریخی این شهر به 
شــمار می آید کار اشتباهی بود که تالش این اداره کل 
برای جلوگیری از چنین کاری و تغییر محل آن از ابتدای 

احداث آن تا کنون به جایی نرسیده است.
بنا به گفته وی، چنانچه شــهردار وقت بندرعباس به 
اهمیت معبد هندوها و نقشــی که می تواند در ایجاد 
درآمد برای شهر داشته باشد توجه می کرد شاید هیچ گاه 

در مقابل آن ایستگاه تاکسی احداث نمی کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
هرمزگان خاطر نشــان کرد: البته برخی اشکال هایی 
درحریــم آن وجود دارد که برطرف کردن آن ها مانند 

بناهای چندین طبقه ای همچون دانشــکده کشــتی 
ســازی دانشگاه صنعتی امیر کبیر نیاز به بودجه کالن 
دارد و از توان این اداره کل خارج اســت، اما با وجود 
همه مشکل ها حال و هوای یک معبد هندی را به معبد 

هندوهای بندرعباس بدهیم.
بناوند گفت: از طرف دیگر حریم برخی بناهای تاریخی 
با تأخیر بسیار تعیین و ثبت شده که معبد هندوها یکی 

از آن هاست.
وی اشاره کرد: ریشه درختان کنوکارپوس به بنای این 
معبد آسیب می زد که برای حفاظت از این اثر تاریخی 
آن ها را قطع کردیم اما افرادی  گفتند درختان قدیمی و 
تاریخی را قطع کردند، یا اینکه فردی در مسجد محله 
ســورو از طریق یکی از شبکه های اجتماعی با نشان 
دادن مســجد در پخش زنده می گفت معبد هندوها را 

تعطیل کرده اند.
حاضریم در زمینه شهر خالق به شهرداری مشاوره 

بدهیم
وی با اشــاره به نامگذاری بندرعباس به عنوان شهر 
خالق صنایع دستی گفت: بارها به شهرداری و سایر 
مسووالن آن گفته ایم حاضریم بدون هیچ چشم داشتی 
و حتــی ذکر نام در این خصوص مشــاوره بدهیم اما 
تا کنون حتی در نشســت های مرتبط با این موضوع 

دعوت هم نشده ایم.
۷۰۰ میلیارد ریال برای میراث فرهنگی هرمزگان در 

سفر ریاست جمهوری مصوب شد
وی همچنین گفت: ۷۰۰ میلیارد ریال در سفر ریاست 
جمهوری به هرمزگان مصوب شــد تا در مدت چهار 
ســال در اختیار این اداره کل قرار گیرد که در صورت 
ابــالغ مبلغ یاد شــده را صرف زیرســاخت ها مانند 
تابلوهای راهنما، ایجاد کمپ و آالچیق برای اِســکان 
مسافران و گردشگران، احداث سرویس های بهداشتی 

در نقاط مختلف شهر بندرعباس و غیره خواهد شد.
دبیرخانه روز ملی خلیج فارس در اداره کل فرهنگ و 

ارشاد اسالمی قرار دارد
بناوند در پاســخ به انتقاد خبرنگاران از نحوه برگزاری 
روز ملی خلیج فارس در هرمزگان در مقایسه با استان 
بوشهر هم پاسخ داد: در خصوص بهتر بودن برنامه های 
روز ملی خلیج فارس در مقایسه با هرمزگان باید بدانیم 
این اداره کل متولی برگزاری آیین این روز در هرمزگان 
نبوده و دبیرخانه آن در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان قرار دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
هرمزگان اشاره کرد: این اداره کل آمادگی خود را برای 
هر نوع کمک به فرهنگ و ارشــاد اسالمی اعالم کرد 
اما آن ها نخواســتند استفاده کنند، همچنین دبیرخانه 
برگزاری آیین روز ملی خلیج فارس در استان بوشهر 

در اداره کل میراث فرهنگی آن استان قرار دارد.
انتظار همکاری بیشتر سایر دستگاه ها را داریم

وی در بخش دیگری از ســخنان خود گفت: افتخار 
می کنیم که متولی بخشی از فرهنگی هرمزگان هستیم 
و برای حفظ آن تالش می کنیم و در شــرایط سخت 
مالــی همکاران ما برای حفظ آثار از جیب خود هزینه 

کرده اند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
هرمزگان افزود: بسیاری از دستگاه های فرهنگی بوده 
و بخش فرهنگی دارند که به طور مختصر می گویم از 

آن ها انتظار همراهی بیشتری داریم.
آثار مربوط به دوره پارینه سنگی در هرمز کشف 

شده است
بناوند در خصوص ثبت آثار جدید در فهرســت آثار 
ملی گفت: آثار مربوط به دوره پارینه سنگی در هرمز 
کشف شده که این با بررسی هایی که برای پاسخ دادن 
به استعالم یکی از دستگاه های دولتی بود بدست آمد.

وی بــا یادآوری اینکــه اداره ها و ارگان های مختلف 
دولتی به پاسخ هایی که میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری هرمزگان به آن ها می دهد احترام گذارده 
و موارد خواسته شده را رعایت کنند، افزود: مقاله آثار 
بدســت آمده در کاوش جزیره هرمز در همایش روز 
جهانی موزه که در بوشهر برگزار می شود ارائه یا قرآئت 

می شود.
کارشناسان یونسکو از کاروانسرای بستک بازدید 

کردند
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
هرمزگان همچنین بیان کرد: کارشناســان یونسکو از 
کاروانســرای بستک بازدید کردند تا به عنوان یکی از 
آثار پرونده کاروانســراهای ایران برای ثبت جهانی در 

خرداد ماه مورد بررسی قرار گیرد.
بناوند همچنین اضافه کرد: برای هفته میراث فرهنگی 
و روز جهانــی میراث فرهنگی کــه ۱۸ مه برابر با ۲۸ 
اردی بهشت است برنامه های مختلفی مانند نشسته ای 
تخصصی، مسابقه نقاشی کودکان و برپایی نمایشگاه 
اشیاء تاریخی مکشوفه در کاوش های باستان شناسی 
در نظر گرفته شــده که از صبح فردا اجرای آن ها آغاز 
می شود و همچنین در این روز و جمعه پیش رو بازدید 
از موزه مردم شناسی خلیج فارس در بندرعباس رایگان 

شده است.

        اقتصاد کیش -    مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان گفت: واگذاری اداره موزه های تاریخی و باستان شناسی 
به بخش خصوصی قابل انجام نیست و هیچ موزه باستان شناسی در کشور وجود ندارد که متعلق به خصوصی باشد.

توسعه درمانگاه های تخصصی در 
هرمزگان در دستورکار تامین اجتماعی

اقتصاد کیش-  مدیر درمان تامین اجتماعی هرمزگان گفت: برخی شهرستان های استان 
با مرکز فاصله زیادی دارند که باید برای دادن خدمات درمانی به هم استانی ها تمهیدهایی 
اندیشیده شود و به همین منظور توسعه درمانگاه های تخصصی در شهرهای استان در 

دستور کار قرار دارد.
دکتر عباس مومنی افزود: برخی انتقادات وارد اســت و باید اصالح شود اما در حوزه 

تامین تجهیزات پزشکی باید تالش کرد.
وی ادامه داد: یک سوم ظرفیت بیمارستان خلیج فارس استفاده می شود که باید تالش 
کرد از تمام ظرفیت ها بهره گرفت و معتقدم عمر مسئولیت کوتاه بوده و باید از آن در 

جهت خدمت به مردم استفاده شود.
مدیر درمان تامین اجتماعی هرمزگان با اشاره به ضرورت توسعه بهداشت و درمان در 
شهرک های مسکونی از جمله پیامبر اعظم بندرعباس ابراز داشت: ۷۷درصد ساکنان 
شــهرک پیامبر اعظم بیمه شدگان تامین اجتماعی هستند که باید برای دادن خدمات 

درمانی به ساکنانش تالش کرد.
وی اضافه کرد: نقد رسانه ها را با جان و دل پذیرا هستم چون رسانه ها دلسوزانه مشکل ها 
را طرح کرده و هدفی جز ارتقاء کیفیت زندگی مردم ندارند و آماده همکاری با فعاالن 
این عرصه هستیم؛ در این راستا باید با برگزاری نشست های تخصصی راهکارها را 

احصا و عملیاتی کرد.
مومنی با اشــاره به اهمیت نقش خبرنگاران گفت: رسانه ها پشتوانه مسووالن بوده و 
می توانند در توسعه بخش های مختلف از جمله بهداشت و درمان اثرگذار باشند به نقش 
و اهمیت کار خبرنگاران و فعاالن رسانه واقفیم و باید تالش کنیم تا مهمترین دغدغه 

آنها ایفای رسالتی باشد که برعهده دارند.
توسعه درمانگاه های تخصصی در دستور کار قرار دارد

مدیردرمــان اداره کل تامین اجتماعی هرمزگان ضمن تاکید بر ظرفیت های اســتان 
هرمزگان، افزود : بندرعباس و هرمزگان را دروازه طالیی اقتصاد می دانند بنابراین باید 

از این دروازه طالیی سهمی برای رفاه شهروندان اختصاص یابد.
 مؤمنی با اشاره به گستردگی جغرافیایی هرمزگان تصریح کرد: برخی شهرستان های 
استان با مرکز فاصله زیادی دارند که باید برای دادن خدمات درمانی به هم استانی ها 
تمهیدهایی اندیشیده شود، به همین منظور توسعه درمانگاه های تخصصی در شهرهای 

مختلف استان در دستور کار قرار دارد.
مدیردرمان اداره کل تامین اجتماعی هرمزگان ابراز داشت: تالش می کنیم با احداث 
درمانگاه تخصصی بندرعباس، زمینه تبدیل بیمارستان خلیج فارس به بیمارستان فوق 

تخصصی فراهم گردد.
مومنی کاهش تخت های بیمارستانی تامین اجتماعی را نگران کننده دانست و گفت: در 
سالهای گذشته تالش شد تعداد تختهای بیمارستانی از ۹۰تخت به ۲۵۰تخت برسد اما 
متأسفانه در سال ۱۴۰۰حدود ۱۰۰تخت ریزش داشتیم و برای افزایش آن هزینه های 
زیادی می طلبد در حالیکه ایجاد یک تخت بیمارستانی ۶۰میلیارد ریال اعتبار می خواهد 

تالش می کنیم با بهره گیری از همه ظرفیت ها این افزایش محقق شود.
کم توجهی ها نسبت به خبرنگاران ادامه دارد

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران هرمزگان هم با تبریک انتصاب مومنی 
گفت: وی در زمره معدود پزشکان متخصصی است که در هرمزگان داوطلبانه ،بهرمندی 
خبرنگاران و فعاالن رسانه از ویزیت رایگان را عملی کرده یا در پاندمی کرونا مجاهدانه 
صدها بیمار کرونایی را مستمر زیر نظر داشته و در مطبش به روی این بیماران باز بوده 

است که عمیقا قدردان تالش این پزشک خدوم هستیم.
غالمعباس شمس الدینی ابراز داشت: خبرنگاران در زمره معدود اقشار جامعه هستند که 
با خلوص نیت تمام تالش خود را برای مقابله با جهل، شایعه و انعکاس خدمات نظام 
با کمترین توقع و چشمداشت بکار گرفته اند اما با گذشت بیش از ۴۰سال از پیروزی 

انقالب اسالمی همچنان کم توجهی ها نسبت به آنان ادامه دارد.
وی افزود: فلسفه تامین اجتماعی، تامین رفاه، آسایش و آرامش جامعه و رفع دغدغه های 
مردم در درمان است اما متأسفانه شغل خبرنگاری را به عنوان شغل رسمی که بتواند از 
مزایای بیمه ای بهره گیرد، نمی پذیرد مگر آنکه در قالب کارگاهی فعالیت داشته باشند 
درحالیکه خبرنگاران و عکاسان آزادی داریم که به هیچ رسانه ای تعهد کاری ندارند اما 

آثارشان در بیشتر رسانه ها انعکاس می یابد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران هرمزگان با اشاره به لزوم توجه به تامین 
درمان و بازنشستگی خبرنگاران و فعاالن رسانه استان تصریح کرد: نظام و حاکمیت باید 
این قشر را مورد حمایت قرار دهد چرا که در همه عرصه ها در خط مقدم اطالع رسانی 
قرار دارد و نمونه بازر آن نقش پررنگ خبرنگاران در اطالع رسانی صحیح و بموقع در 

خصوص پاندمی کرونا بود.
وی پیشنهاد داد: با تشکیل یک کمیته ارزیابی و شناسایی خبرنگاران آنها را زیر مجموعه 

تشکالت صنفی شان بیمه کرد تا این مشکل عمده حل شود

مدیر درمان تامین اجتماعی هرمزگان  مطرح کرد؛

برای شتاب بخشی به روند توسعه کشور 
توجه به نیروی انسانی ضروری است

اقتصاد کیش-   سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با 
اشاره به نقش مهم نیروی متخصص و ماهر در رشد و توسعه جامعه، گفت: برای شتاب 

بخشی به روند توسعه کشور، توجه به نیروی انسانی ضروری است.
احساسن کامرانی در همایش مدیریت دانش در سازمان تامین اجتماعی هرمزگان، اظهار 
داشت: بعد از جنگ جهانی دوم، توجه به نیروی انسانی ماهر و متخصص عامل رشد 

و توسعه بسیاری از کشورهای توسعه یافته بوده است.
وی با بیان اینکه برگزاری همایش های علمی با محوریت توجه و تقویت نیروی انسانی 
در سازمان ها بسیار حائز اهمیت است، گفت: ساختار اداری و اقتصادی نیاز به تحول 
و بهروری باال دارد و الزم است با بهره گیری از ظرفیت دانشگاه ها و نخبگان حوزوی 

نسبت به بهبود بهره وری در بخش های مختلف با محوریت شعار سال اقدام کرد.
کامرانی با اشاره به اهمیت حکمرانی دانش، تصریح کرد: بسیاری از کشورهای جهان از 
مدیریت دانش عبور کرده و وارد حکمرانی دانش شدند و براساس نتایج حاصل شده، 

اهمیت حکمرانی دانش در توسعه کشور از مدیریت دانش مهمتر است.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان حکمرانی دانش را 
دربرگیرنده جنبه های مختلفی دانست و گفت: حکمرانی علمی به استفاده خالقانه و 

نوآورانه در سیستم تاکید دارد و ما نیز باید در همین راستا حرکت کنیم.
کامرانی ابراز داشت: در جهان امروز دانش جمعی و کار تیمی اولویت اول است و دانش 
فردی در توسعه کشورها دیگر جایگاهی ندارد و تمدن نوین اسالمی مورد تاکید مقام 
معظم رهبری به دنبال نهادینه کردن حکمرانی دانش در سیستم اجرایی است که تحقق 
آن در بیانیه گام دوم و توصیه اول ایشان به علم و پژوهش منوط به خودسازی و جامعه 

پردازی است، تا تمدن نوین اسالمی محقق شود.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، با اشاره به برگزاری 
همایش دانش مدیریت در سازمان تامین اجتماعی، گفت: سازمان تامین اجتماعی با 
برگزاری همایش مدیریت دانش به دنبال ایجاد تحول در مجموعه خود اســت که 

ضروری است این رویکرد در سایر دستگاه های اجرایی پیگیری و دنبال شود.

سرپرست معاونت سیاسی استانداری هرمزگان:

بیمارستان های هرمزگان خالی از 
بیماران کرونایی شدند

اقتصاد کیش-    سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در طی ۴۸ ساعت 
گذشته هیچ مورد بیمار کرونایی در بیمارستان های استان بستری نبوده و سرانجام این 
بیمارســتان ها پس از گذشــت بیش از دو سال از شیوع این ویروس مرگبار ، خالی از 

بیماران کرونایی شدند.
دکتر فاطمه نوروزیان اظهار داشت: خوشبختانه در طی این مدت فوتی کرونا، بستری 
با تســت مثبت و بیمار بدحال کرونایی در اســتان ثبت نشده و در حال حاضر شمار 
فوتی های کرونا در هرمزگان همان ۲ هزار و ۶۱۶ نفر است و مجموع مبتالیان قرنطینه 

در منزل نیز ۱۵۱ نفر می باشد که کمترین آمار در طی ۲سال اخیر است.
وی با بیان اینکه در اردیبهشــت ماه امســال تا به این لحظه چهار مورد فوتی کرونا در 
هرمزگان ثبت شده، افزود: کاهش قابل مالحظه آمار فوتی ها، نتیجه انجام واکسیناسیون 

و رعایت جدی پروتکلهای بهداشتی از سوی مردم است.
نوروزیان با اشاره به آمادگی استان برای تزریق دز چهارم واکسن کرونا، بیان داشت: 
خوشــبختانه همه واکسن ها در اســتان موجود بوده و از افراد باالی هفتاد سال، کادر 
بهداشت و درمان و بیماران دارای نقص سیستم ایمنی و بیماری های خاص در استان 
که چهار ماه از نوبت سوم واکسن آن ها گذشته ، دعوت می کنیم د با انجام مرحله جدید 

واکسیناسیون، ایمنی خود را در برابر این بیماری افزایش دهند.
ســخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ابراز داشت: در همه ۲۲ مراکز خدمات 
جامع سالمت در سطح بندرعباس و شهرستان های استان نوبت چهارم واکسن تزریق 

می شود.
دکتر نوروزیان تصریح کرد: افزایش آمار مبتالیان به کرونا در برخی نقاط جهان نگران 
کننده می باشد و از همین رو رعایت شیوه نامه های بهداشتی برای جلوگیری از شیوع 
موج جدید کرونا ضروری است و از همه مردم خواستاریم هشدارها در این زمینه را 

جدی بگیرند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان یادآور شد: ما این روزها نگران عادی انگاری 
شرایط از سوی مردم با توجه به کاهش آمار مرگ و میر ناشی از کرونا می باشیم و از 
همین رو از همه مردم درخواســت داریم تا همچون گذشــته نسبت به رعایت شیوه 

نامه های بهداشتی اهتمام الزم را داشته باشند تا شاهد اوج گیری دوباره کرونا نباشیم.

روند تامین و توزیع کاالهای اساسی
 در هرمزگان مطلوب است

اقتصاد کیش-   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: مشکلی در 
تامین کاالهای اساسی در استان وجود ندارد و روند تامین، توزیع و پشتیبانی این کاالها 

مطلوب است.
خلیل قاسمی افزود: اکنون به اندازه کافی مرغ گرم و منجمد در فروشگاه های استان 
هرمزگان توزیع شــده اســت و هم در این حوزه و هم در حوزه دیگر کاالها همچون 

روغن مشکلی وجود ندارد.
وی بیان داشت: باتوجه به اینکه در هرمزگان کارخانه تولید روغن وجود دارد، تولید 

روغن بیش از نیاز استان است.
رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت هرمزگان با بیان اینکه ذخایر اقالم اساسی خوبی 
در استان موجود است، اظهارداشت: تیم های نظارتی و گشت های مشترک برای نظارت 

بر قیمت ها در استان در حال فعالیت هستند.
قاســمی یادآورشــد: با همکاری بنکداران، کاالهای اساسی از جمله روغن در خرده 

فروشی ها و همه شهرستان های استان توزیع شده است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان :

برقراری خط پروازی بندرعباس - دمشق 
اقتصــاد کیش-    معاون عملیات فرودگاهی فــرودگاه های هرمزگان گفت: پرواز 

فوق العاده بندرعباس به دمشق بعد از ۱۲ سال برقرار شد.
جمشید دلفاردی اظهار داشت: ۱۲۰ زائر عتبات عالیات سوریه با این پرواز اعزام شدند 
که پس از دو و نیم ساعت در فرودگاه بین المللی دمشق پیاده خواهند شد. تالش داریم 
در آینده پرواز به حج، نجف و دمشق به صورت برنامه ای برقرار شود که در صورت 

برقراری اطالع رسانی خواهد شد.
وی با بیان اینکه ۱۲۰ زائر عتبات عالیات سوریه با این پرواز اعزام شدند که پس از ۱۵۰ 
دقیقه در فرودگاه بین المللی دمشق پیاده خواهند شد، اظهار کرد: تالش داریم در آینده 
پرواز به حج، نجف و دمشق به صورت برنامه ای برقرار شود که در صورت برقراری 

اطالع رسانی خواهد شد.

نیروگاه بندرعباس باید به توان تولید 
۱۱۰۰ مگاوات برسد 

اقتصاد کیش-   معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو گفت: نیروگاه بندرعباس باید 
به توان تولید ۱۱۰۰ مگاوات برسد.

محسن بختیار با حضور در نیروگاه بندرعباس، از آمادگی کامل واحدهای این نیروگاه، 
ابراز خشنودی کرد و از تالش شبانه روزی و بی وقفه کارکنان و متخصصان این واحد 
نیروگاهی و اتصال به شبکه سراسری برق، قدردانی و ابراز امیدواری کرد که در پیک 
تابســتان امسال، با توجه روند رو به رشــد تولید واحدها، از توان کامل ظرفیت این 
نیروگاه در پیک تابستان استفاده شود. معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو، نیروگاه 
بندرعباس را حساس ترین و مهمترین نیروگاه جنوب شرق کشور عنوان کرد و افزود: 
این نیروگاه ظرفیت آن را دارد که به مرز تولید ۱۱۰۰ مگاوات برســد، که با توجه به 
مذاکراتی که با شــرکت گاز صورت گرفته و اســتفاده از گاز تخصیصی، این مشکل 
بزودی برطرف شده و این نیروگاه می تواند از تمام ظرفیت خود برای تولید استفاده کند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه ۹۰ درصد تعمیرات اساســی و نیمه اساســی، توســط 
متخصصان داخلی و بومی این نیروگاه انجام می شــود، و خروج های اضطراری به 
حداقل رسیده، این اطمینان حاصل شده، که سال ۱۴۰۱ را بدون خاموشی سپری کرده 

و شاهد تولید پایدار و مستمر برق در سطح کشور باشیم.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو:


