ﮐـﺎﻫﺶ  ۹۰درﺻـﺪی »ورودی ﻣﺴـﺎﻓﺮ«
ﺑﻪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﻓﺮﯾﺪون ﻫﻤﺘﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﮐﻪ
از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎط وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ در ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺳﺎل  ۹۹از ﺳﻮی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،از
ﻫﻤﯿﻦ اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺗﻼش در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ رﯾﺎﺳﺖ
ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻤﻬﻮر و دوﻟﺖ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﻼش
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار داده و ﺟﻬﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
را در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن رﻗﻢ ﺑﺰﻧﯿﻢ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎزارﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ
در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ اﺻﻨﺎف ﺿﺮوری ،ﻫﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﻣﯿﺰان ﺗﺮدد و ﺳﻔﺮ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﮐﻨﻮن در
ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروز ۸۰ ،درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم
ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ و ﺗﺎﮐﯿﺪات ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن در ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﻮدداری از ﺳﻔﺮ ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺻﺪی ورود
ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ وﯾﮋه
در ﺳﻮاﺣﻞ و ﺑﻨﺎدر و ﺟﺰاﯾﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ،ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﻧﻮروزی دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎ در ﺧﺼﻮص
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺎ ﭘﻼک ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﮐﺸﻮر ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﻼک ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎ در اﯾﻦ
زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺮدد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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ﻫﻤﺘﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ورودی ﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ در ﺣﺎل ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و روزاﻧﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از
ﻣﺴﺎﻓﺮان در ورودیﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺣﺘﺮام از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ
اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪه و ﺑﺎزﮔﺸﺖ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺐ ﺳﻨﺠﯽ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد
ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﻼک ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﮐﺮد :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس و ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎ ،از ورود اﻓﺮاد ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﯾﮑﯽ از ﻫﻔﺖ اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﺳﭙﺎه در آن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه
اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻣﮑﺎﻧﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ در
اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﻘﺎﻫﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ از ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
از ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺪن در ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﻮدداری از ﺗﺮدد و
ﻣﺴﺎﻓﺮت ،ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﭼﺮﺧﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ وﯾﺮوس ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن
ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اداﻣﻪ دارد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪروزی در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم
اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ
ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در راﺳﺘﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات درﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﻤﮏﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

