ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎ ،ﺑﺎ اﻓﺮاد
ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﺳﺘﺎد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﻮﺋﯿﺪ ۱۹اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ
ﺷﻨﺎور ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎزو از ﻣﺒﺎدی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﺟﺰاﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﻮرد
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﮐﺪ ﺧﺒﺮ۸۶۱۹۳ :
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺎﻧﺎ ،اﻟﻪ ﻣﺮاد ﻋﻔﯿﻔﯽ ﭘﻮر ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز) ۱۷اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه( در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺘﺎد
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﻮﺋﯿﺪ ۱۹اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﺮدد ﺑﻪ ﺟﺰاﯾﺮ اﺳﺘﺎن ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه وﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ واﯾﻤﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺒﺎدی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و ﺑﺎ ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﺟﺰاﯾﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺸﺪارﻫﺎ و ﺗﺪاوم ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ
و اﻓﺮاد ﺧﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻪ دﻻﻟﯽ و اﺧﻼلﮔﺮی در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر و ﭼﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ
ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺿﺮورت و اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺗﻼش ﻫﻤﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﮐﻪ ﻣﺸﻔﻘﺎﻧﻪ و دﻟﺴﻮزاﻧﻪ
درﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﺮوس اﯾﺴﺘﺎده و در راه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ از ﻫﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ درﯾﻎ
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺮارداﺷﺘﻪ و ﻣﯿﻞ
ﻣﺘﺰاﯾﺪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن در ﺟﻬﺖ رﻋﺎﯾﺖ و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮون رﻓﺖ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد را ﺷﺎﻫﺪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺗﺮددی در ﺑﻨﺎدر اﺳﺘﺎن را دﺳﺘﻤﺎﯾﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و
ﻣﻨﻔﻌﺖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﮐﺮدهاﻧﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :از درﯾﺎﺑﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎ ﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت از ﺗﺪاوم ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ
ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ و اﯾﻤﻨﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽاﻧﺪازد ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺘﺎد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﻮﺋﯿﺪ  ۱۹اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺤﺪوﯾﺖ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ
ﺟﺰاﯾﺮ را ﺣﺴﺐ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻠﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻪ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮاﯾﺖ و اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﻪ ﺟﺰاﯾﺮ
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و از ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان از ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎزی ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻟﻮازم اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻮده و

ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط رادﯾﻮﯾﯽ و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮار ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻧﺠﺎت درﯾﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن
ﻧﺪارﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮی ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻟﻨﺪﯾﻨﮓ
ﮐﺮاﻓﺖداران اﺳﺘﺎن ﮐﻪ در اﺟﺮای دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﻫﺘﻤﺎم وﯾﮋهای داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻪرﻏﻢ
اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻣﺎهﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ روﻧﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎری ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﺗﺮدد در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺴﺎراﺗﯽ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻼﺷﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺰاق ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺳﺘﺎد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﻮﺋﯿﺪ ۱۹اﺳﺘﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن و ﺑﺮونرﻓﺖ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮان ارﺟﺢ اﻣﻮر ﻗﺮارداده و در راﺳﺘﺎی رﯾﺸﻪ
ﮐﻨﯽ و اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ از ﻫﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ درﯾﻎ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ.

