از اﻧﺘﻘـﺎل آب درﯾـﺎی ﻋﻤـﺎن ﺑـﻪ
ﯾـﺰد ﺗـﺎ اﯾﺠـﺎد دﻫﮑـﺪه ﺳﻼﻣـﺖ در
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻓﺮﯾﺪون ﻫﻤﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن،
در ﻫﻤﺎﯾﺶ و ﺷﺐ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن-ﯾﺰد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺳﺘﺎن ﯾﺰد و رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺟﻤﻌﯽ از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺰاران دو اﺳﺘﺎن ،ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮه ﮔﺸﺎی ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮر
ﺑﺎﺷﺪ.
ویاﻓﺰود :ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﯾﺰد دو اﺳﺘﺎن اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﮐﻪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﻫﻤﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻠﭽﯿﻨﯽ از ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎ و اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان در
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺳﺎﮐﻦ اﻧﺪ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﭘﯿﺪا وﻫﻤﺮاه
ﮐﺮدن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﯿﻦ دو اﺳﺘﺎن و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آن ﻫﺎ ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دواﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﮔﻔﺖ ۵۰ :ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﺳﺘﺎن ﯾﺰد در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
زﻧﺪﮔﯽﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺳﻤﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﻀﻮر
ﻓﻌﺎل دارﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ در ﺟﻬﺖ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﻫﻤﻔﮑﺮی ﮐﺮدن در
ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻣﺮدم ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﺰد ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺮاودات ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو اﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
ﻫﻤﺘﯽ اﻓﺰود :ﺑﺴﯿﺎری از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای در اﯾﻦ دو اﺳﺘﺎن وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ در ﺗﻼﺷﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ارزش اﻓﺰوده
ﺑﺰرگ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
اﺳـﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن اداﻣـﻪ داد :دوﺧﻄـﻪ ﮐـﺮدن راه آﻫـﻦ ﺗﻬـﺮان و
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی آن ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺣﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی واﻗﻊ در ﻣﺴﯿﺮ را ﻫﻢ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ.

وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﯾﺰد
ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ورود ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺰرگ آن
ﻫﻤﺘﯽ از ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﺧﺒﺮ
داد و ﮔﻔﺖ:در ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﺑﺮای دو اﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻬﺮوری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎ آﻣﺎدﮔﯽ دارﯾﻢ ﺳﺎﺣﻞ و ﺟﺰاﯾﺮ
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن را ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺰاری و اﯾﺠﺎد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺰاران ﯾﺰدی واﮔﺰار ﮐﻨﯿﻢ.
دﮐﺘﺮ ﻃﺎﻟﺒﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﯾﺰد ،در اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﺎل ﻧﯿﮏ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ و
ﺻﻨﻌﺖ ،اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎﻣﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺮ دو
اﺳﺘﺎن ﺷﻮﻧﺪ.

وی اﻓﺰود :ﺧﻮﺷﻨﺎﻣﯽ ﯾﺰدی ﻫﺎ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺮدم دو اﺳﺘﺎن ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و درﻣﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻋﺘﻤﺎد ارزﺷﻤﻨﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ دو
اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﯾﺰد اداﻣﻪ داد :در ﻓﻀﺎ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل

ﺗﺤﻘﻖ راﻫﺒﺮد ﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺖ ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و
ﻫﻤﺮاه ﺷﺪن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺰرﮔﯽ را در ﮐﺸﻮر رﻗﻢ
ﺑﺰﻧﺪ.
ﻃﺎﻟﺒﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﯾﺰد و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﮑﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﯾﮏ اﯾﺮان ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ روﺷﻦ اﯾﻦ دو اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه
اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری دو اﺳﺘﺎن ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه،
ﭘﺮوژه ﻫﺎی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﯾﺰد آب را اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ از ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد و ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل ﻫﺎ در ﺧﻂ اول اﻧﺘﻘﺎل آّب ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺣﺎل رخ دادن اﺳﺖ و ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﭘﺮژه ﺑﻪ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن  20ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آّب ﺑﻪ
اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻃﺎﻟﺒﯽ اداﻣﻪ داد :ﭘﺮوژه دوم در ﺑﺤﺚ اﻧﺘﻘﺎل آب درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﯾﺰد
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﺮد اﯾﻦ اﺑﺮ ﭘﺮوژه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻼن و
ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد را از ﺣﯿﺚ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﺑﯽ در ﭼﺸﻢ
اﻧﺪازی  30ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺘﺤﻮل ﺳﺎزد.
وی ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ دو اﺳﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺖ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﺣﺪاث واﺣﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﯾﻢ و واﺣﺪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺷﻮر آﺑﻪ ﻫﺎی
ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد را ﺗﺂﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ
از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ دو اﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﯾﺰد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﯾﺰد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد دﻫﮑﺪه ﺳﻼﻣﺖ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط
ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﻓﺎرغ
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ
اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮﺷﯿﺪی ،رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻫﻢ در
اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﯿﺶ از 72ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
وﺳﻌﺖ ،ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  800ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 1000
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و  2000ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﺟﺰﯾﺮه ای را دارد.

وی اﻓﺰود :ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی و
ﺳﻼﻣﺖ و ﺻﻨﺎﯾﻊ دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﺳﺘﺎن ﯾﺰد از اﯾﻦ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺮد.
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ از  25درﺻﺪ
ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﺧﺎرج از اﺳﺘﺎن ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻣﻮرات درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﺰد ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ از
ﮐﯿﻔﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
ﻓﺮﺷﯿﺪی اﻓﺰود :ﭘﺮوژه دﻫﮑﺪه ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺰرگ در ﺣﻮزه
ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ دو اﺳﺘﺎن در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن را ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ و ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ
اﺳﺘﺎن ﺳﺎل ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺰاران ﺑﻮده و در ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ روی ﻫﻤﻪ ﺑﺎز اﺳﺖ.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/ح

