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در کارگروه سالمت و امنيت غذایی تصویب شد؛

سنجش فشار خون برای کارمندان دولت اجباری است

اجتماعي فرهنگي،  سياسي،  روزانهم 

استاندار هرمزگان:

جزیره هرمز باید به قطب گردشگری با 

امکانات کافی برای گردشگران تبدیل شود

استاندار هرمزگان گفت: باید همه ما تالش کنیم تا جزیره 
هرمز به قطب گردشگری با امکانات کافی برای گردشگران 

تبدیل شود. 
به گزارش ایســنا، منطقه خلیج فارس، فریدون همتی در 
نشست ستاد راهبری توسعه پایدار جزیره هرمز عنوان کرد: 
۲۸ پــروژه دارای اولویت از جمله رینگ دور جزیره هرمز 
شــامل جاده، نور، مسیر دوچرخه ســواری و پیاده روی و 
همچنین طرح های گردشــگری در جزیره هرمز در حال 
اجراســت . وی ادامه داد: بخشــداری هرمز باید کنترل و 
هماهنگی های الزم را در راســتای تسریع در اجرای این 
پروژه ها انجام دهد. استاندار هرمزگان افزود: ۵۰ درصد از 
اعتبارات مورد نیاز این طرح ها از منابع استانی و ۵۰ درصد 

دیگر توسط بنیاد برکت تامین می شود . 
همتی تصریح کرد: در مجموع ۳۷۰ میلیارد تومان پروژه در 
چند فاز برای توسعه جزیره هرمز در نظر گرفته شده که روند 
اجرای این طرح ها به شکل مناسبی در حال انجام است . 

اســتاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: عالقه مندیم تا مردم 
جزیره هرمز نیز در اجرای این پروژه ها از جمله در راستای 

ایجاد اقامتگاه های بوم گردی مشارکت داشته باشند . 
وی گفت: متقاضیان بسیاری برای سرمایه گذاری در جزیره 

هرمز اعالم آمادگی داشته اند . 
همتی بیان داشــت: به ســرمایه گذاران جهت فعالیت و 
ســرمایه گذاری در جزایر هرمز و الرک تسهیالت با نرخ 
ســود بانکی صفر درصد و به سرعت پرداخت می شود، تا 

طرح های توسعه را در این جزایر به اجرا درآورند . 
اســتاندار هرمزگان اظهار کرد: باید همه ما تالش کنیم تا 
جزیره هرمز به قطب گردشــگری با امکانات کافی برای 

گردشگران تبدیل شود . 
وی عنوان کرد: با اقدامات مناسب صورت گرفته در جزیره 
هرمز در طول سال ۹۷ بالغ بر ۷۰۰ هزار گردشگر به جزیره 
هرمز ســفر کردند که این میزان نسبت به سال قبل از آن 

۵۰ درصد رشد داشته است . 

دیدبان

اولویتهای هفت گانه 
رئيس جمهور به فرمانداران 

ابالغ شد 

2

محمدرضا قنبرپور
جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی که به ریاست استاندار هرمزگان برگزار و بر اجباری شدن کنترل فشارخون کارمندان 
دســتگاه های دولتی تاکید شد. همتی استاندار هرمزگان ضمن تاکید بر تامین سالمت مردم در حوزه های مختلف بهداشت 
و درمان تصریح کرد: تربیت نیروی انســانی مهمتر از توســعه فیزیکی است. وی گفت: اگر تجهیزات و فضای بیمارستانی و 
پیش بیمارســتانی در اختیار داشته باشیم اما نیروی انسانی کارآمد در اختیار نداشته باشیم جهش در افزایش بهداشت جامعه 
رخ نمی دهد، لذا همزمان با توســعه فضاهای بهداشــتی و درمانی باید نیروی انســانی متخصص و متعهد نیز در این استان 

تربیت و حضور یابد.

محمدرضا قنبرپور - ندای هرمزگان
راهپیمایی روز جهانی قدس امسال باشکوه تر از 

همیشه در استان هرمزگان برگزار شد.
 به گزارش خبرنگار ندای هرمزگان، همزمان با 
آخرین جمعه ماه مبارک رمضان راهپیمایی روز 
جهانی قدس در حمایت از فلسطین در شهرهای 

مختلف استان هرمزگان برگزار شد.
 مراســم روز جهانی قدس روز گذشته در جای 
جای میهن اســالمی و همچنین کشــورهای 
اســالمی و مســلمانان جهان در نقاط مختلف 
جهــان در حمایت از فلســطین با شــعارهایی 
اقدامات خصمانه رژیم صهیونیســتی و حامیان 

آنها را محکوم کردند.
 بر پایی راهپیمایی امسال از آنجا اهمیت بسیار 
زیادی یافته اســت که مردم ایران اســالمی با 
شعار نفی معامله قرن حامیان رژیم صهیونیستی 
و برخــی دنباله های آنها، برگزار شــد و آن را 
خیانت نابخشودنی دانستند. همچنین مقام معظم 
رهبری و دیگر مسئوالن بر حضور پررنگ مردم 
و حمایت قاطع از فلسطین اشغالی و پایان دادن 
به زورگویی های رژیم صهیونیستی و آمریکا بر 

این نکته تاکید داشتند.
 از این رو جمعه گذشــته خیابان های مختلف 
شــهر های هرمزگان محل حمایت از فلسطین 

اشغالی بود. مردم هرمزگان در آخرین جمعه ماه 
مبارک رمضان و در هوای بســیار گرم حمایت 
خود را با ســر دادن شعارهای مرگ بر اسرائیل، 
مرگ بر آمریکا و مرگ بر آل سعود اعالم کردند.

 راهپیمایان در شــهر بندرعباس از محل پارک 
دباغیان تا مسجد جامع  با سر دادن شعارهایی، 
حمایــت قاطع خود را از مردم فلســطین اعالم 

کردند.
هچنیــن در پایــان راهپیمایــی قطعنامه ای در 

حمایت از فلسطین اشغالی خوانده شد.
در روز جهانی قدس همه اقشار مردم چه شیعه و 
چه سنی در این راهپیمایی بزرگ شرکت کردند 
و بــه جهانیان اعالم کردند که ایران اســالمی 
همواره حامی مظلومان اســت و تا پیروزی آنها 

قدمی عقب نمی نشیند.
همچنین آخرین جمعه ماه مبارک رمضان جلوه 
های زیبایی داشت که از جمله آنها می توان به 
حضور زنان، خردساالن و افراد مسن اشاره کرد 
که جلوه های زیبای از راهپیمایی روز گذشــته 

بود.
آیت اهلل حسینی خراسانی سخنران روز قدس در 
بندرعباس گفت: روز قدس را امام احیا کرد زیرا 
بر این بــاور بود که متعلق بــه حق خواهان و 

عدالت طلبان است.

وی تصریح کرد : سرســخت ترین و کینه توز 
ترین دشمنان اســالم یهود  و این سخن قرآن 

می باشد. 
حسینی خراسانی تشریح کرد: کفر آرزوی حذف 
اســالمی را دارد، دشمن دوســت دارد شما رنج 

بکشید.
نماینده خراســان رضــوی در مجلس خبرگان 
رهبری بیان داشــت: دشــمن به دنبال منزوی 
کردن مسلمانان اســت و با زبان و قلم خود بر 

این امر پافشاری می نماید.
تحریــم و محاصره  و تهدید گوشــه ای از این 
خباثت آن ها اســت که به کمک برخی کشور 

های خائن منطقه انجام می دهد. 
وی گفت:اگر به پیروزی دســت یابید به شدت 
خشمگین می شوند و در مقابل اگر مشکل برای 

مسلمانی رخ داد قهقهه مستانه سر می دهند.
حسینی خراسانی گفت : اگر کسی خرد سیاسی 
و بینش دینی داشــته باشد میداند گفتگو با این 
دشمنان حتی با داشتن نیت خیر نوعی ناپختگی 

است.
همه بدانند که صالبت و ایســتادگی ملت ایران 

بود که سایه جنگ را دور کرد.
وی در پایــان تصریح کرد: مقاومــت در برابر 

زورگویان پیام قرآن است.

هرمزگانی ها یکصدا آزادی قدس را فریاد زدند

 ندای هرمزگان از عالقه مندان    به حرفه خبرنگاری،
 روزنامه نگاری و گزارش نویسی دعوت به همکاری 

می نماید.
مراجعه حضوری 

ساعت مراجعه 9 لغایت 13

دعوت به همکاری
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نشست صميمی مدیر کل ورزش 
و جوانان هرمزگان با منتخب 

سمن های جوان استان

صفحــه    1

فراخوان مناقصه عمومي یك مرحله اي
 نوبت دوم

»کم آبي دیگر شعار نيست.«

شــرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دســتگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذیل را از 

طریق ســامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نماید . کليه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 

تا ارائه پيشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایي پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ) ستاد ( 

به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي , 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

موضوع مناقصه : خرید تجهيزات کاهنده مصرف آب

  مبلغ برآورد اوليه:  4/000/000/000 ریال ) چهار ميليارد ریال (

  ) اعتبار پروژه فوق از طریق اسناد خزانه اسالمي تامين ميگردد (

مبلغ تضمين شرکت در فرایند ارجاع کار :  200,000,000ریال )دویست ميليون ریال ( .

رتبه مناقصه گران : داراي پروانه بهره برداري از وزارت صنعت ,معدن و تجارت 

مبلغ خرید اســناد : مبلغ 1,500,000 ریال به شماره حساب ســپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر 

جهت فروش اسناد مناقصه 

مهلت زماني دریافت اسناد مناقصه از سایت : از ساعت 13 تاریخ 98/3/11 تا ساعت 19 تاریخ 98/3/13

مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 13 مورخ 98/3/28 

زمان بازگشایي پاکت ها :  ساعت 10  مورخ 98/3/29

محل بازگشایي : سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یك نفر نماینده از طرف هر یك 

از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایي پيشنهادها آزاد است .

 پيشــنهاد دهندگان موظف مي باشــند اســناد مناقصه را از ســامانه تــدارکات الکترونيکي دولت ) ســتاد ( به 

آدرس www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات اســناد مناقصه مدارك الزم شامل پاکات الف ، ب و 

ج تهيه و به صورت فایلهاي pdf در سامانه فوق درج نمایند .

سایر جزئيات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .

 اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي 

الف و ارزیابي کيفي آدرس : بندرعباس    - بلوار ناصر - جنب بيمارســتان شریعتي – شرکت آب و فاضالب استان 

هرمزگان   ) امور بازرگاني (   تلفن 87-86-33350582 ســایت اینترنتي شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان 

به نشانيWWW.Abfa Hormozgan.com  :  اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز 

تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .                                                                                        

 روابط عمومي و آموزش همگاني

 شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

ادامه از همین صفحه 
عالــی ترین مقــام دولت در اســتان 
اظهار داشــت: مدیریت بخش درمان 
با وضعیت کنونی برای دانشگاه علوم 
پزشــکی کار بسیار دشــواری خواهد 
بود لذا تنها با مشــارکت دادن مردم و 
حمایت بخش های دولتی امکان پذیر 

خواهد بود.
همتــی بیان داشــت: تمام دســتگاه 
 های دولتی مکلف هســتند در کنترل 
بیمــاری هــای غیر واگیر و توســعه 

بهداشت در استان تالش کنند. 
از موضوعات  ادامــه داد: یکــی  وی 
مهــم دیگر برای اســتان نیــز ایجاد 
دو دانشــکده علوم پزشــکی در شرق 
و غــرب هرمزگان اســت کــه باید 
دریافــت مجوزهــای آن و راه اندازی 
این دانشــکده ها به طور جدی مورد 

پیگیری قرار گیرد.
اســتاندار هرمــزگان در ادامه بر لزوم 
توجه جدی به ارتقاء سالمت جامعه و 
کنترل و پیشگیری از بیماری ها تاکید 
کرد و بیان داشت: باید در این راستا از 

تمامی ظرفیت ها از جمله رسانه ملی 
و همچنین تریبون هــای نماز جمعه 
جهت بیان اهمیت ســالمت و آگاهی 

رسانی در این حوزه بهره ببریم.
وی گفــت: آمــوزش و پــرورش و 
دانشــگاه ها نیز می توانند در راستای 
اطالع رسانی در زمینه ارتقای سالمت 
نقش مهمی داشــته باشند و از طریق 
کالس های درس این موارد به اطالع 

دانش آموزان و دانشجویان برسد.
اســتاندار هرمزگان تاکیــد کرد: همه 
مــا باید با همــکاری یکدیگر نهضت 
فرهنگ ســازی و اطالع رسانی برای 
ارتقای ســالمت و کنترل و پیشگیری 
از بیماری ها را در جامعه ترویج کنیم 
تا از این طریق سالمت مردم افزایش 
یابد و هزینه درمــان نیز کاهش پیدا 

کند.
بیســت درصد افراد باالی ۳۰ ســال 
در هرمزگان دچار بیماری فشــار خون 

هستند
رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
نیز ضمن تاکید بر اجرای سند مبارزه بر 

بیماری های غیر واگیر گفت: بیماری 
غیر واگیر نظیر فشارخون، دیابت و ... 
بیشــترین عامل مرگ در کشور را به 
خود اختصاص داده است لذا ما باید در 

کاهش مسئله تالش کنیم.
افــزود: حــدود ۲۰ درصد مردم  وی 
هرمزگان که عمومــا افراد باالی ۳۰ 
سال هســتند دچار بیماری فشار خون 
هســتند که عمــده آن ها بــه دلیل 
و  دخانیات  مصرف  تحرک،  نداشــتن 
عدم داشــتن تغذیه ســالم و مصرف 
 فســت فودهــا دچــار ایــن بیماری 

شده اند.
انتقادات  دکتر فرشیدی در پاســخ به 
موجود در رابطه با خــروج بیماران از 
اســتان گفت: خروج بیمار از اســتان 
مشــاهده می شــود و آن را تایید می 
کنیم که این مسئله به دالیل مختلفی 
صورت می گیرد اولین مســئله رغبت 
خود مردم به خروج از استان به واسطه 
خدماتی که گذشــته در خارج از استان 
دریافت کرده انــد، دوم به دلیل عدم 
حضور تخصص مورد تقاضای بیمار و 

سومین مسئله عدم ارائه خدمات جامع 
در مراکز بهداشتی و درمانی است.

اظهار  پزشکی  دانشــگاه علوم  رییس 
تخصصی  تشکیالت  درصد  داشت:4۰ 
ما بــال تصدی هســتند و کادر فعلی 
درمــان اهم از پرســتاری، پزشــکی 
این حجم  جوابگــوی  متخصــص  و 
از بیمــاران را ندارد، امــا می توانیم با 
پیشــگیری به نتایج مطلوبی دســت 
پیدا کنیم. وی افزود: با احتســاب نیاز 
به نیروی متخصص در مراکز درمانی 
جدید در حال احداث و تشــکیالت بال 
تصدی حدود ۵۰۰۰ نیرو نیاز داریم تا 
به حد مطلوب که مــورد انتظار مردم 

است دست یابیم.
فرشیدی در ادامه از عدم مطالبات بیمه 
گران به دانشگاه و مراکز درمانی انتقاد 

و از استاندار خواستار رسیدگی شد.
پرداخت  عــدم  کــرد:  تصریــح  وی 
مطالبات موجب شــده اســت بخش 
بزرگی از توان مراکز درمانی در تامین 
تجهیزات و نیروی متخصص و توسعه 

بهداشت و درمان گرفته شود.

در کارگروه سالمت و امنیت غذایی تصویب شد؛

سنجش فشار خون برای کارمندان دولت اجباری است


