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بورس

انجام 54 درصد واگذاری های دولت در بورس
از زمان ابالغ اصل 44 قانون اساسی در سال 84 تاکنون، 54 درصد 
واگذاریهای دولتی در بورس اواق بهادار انجام شده است.از زمان ابالغ 
اصل 44 قانون اساسی تاکنون بالغ بر 1325 هزار و 773 میلیارد ریال 
سهم دولتی واگذار شده که از این میزان 715 هزار و 474 میلیارد ریال 
معادل 54 درصد واگذاریها از طریق بورس اوراق بهادار انجام ش��ده 
است.همچنین در این مدت، 153 هزار و 213 میلیارد ریال از طریق 
فراب��ورس، 455 ه��زار و 229 میلی��ارد ریال از طریق مزایده و 1859 
میلیارد ریال از طریق مذاکره به فروش رس��یده اس��ت که به ترتیب 
11.6، 34.3 و 0.1 درصد کل واگذاریهای سازمان خصوصی سازی 
از س��ال 84 تاکنون را ش��امل می ش��ود.این گزارش می افزاید: از ابتدا 
امسال تا پایان دیماه نیز 38 هزار و 48 میلیارد ریال سهم دولتی شده 
که از این میزان، 450 میلیارد ریال در بورس، 26 هزار و 854 میلیارد 
ریال در فرابورس، یک میلیارد ریال از طریق مذاکره و 10 هزار و 743 

میلیارد ریال از طریق مزایده به فروش رسیده است.

انتقاد از ارزان فروشی پتروشیمی ها در خارج 
بورس کاال 

نائ��ب رئی��س اول کمیس��یون اقتصادی مجلس به ارزان فروش��ی 
پتروشیمی ها در خارج بورس کاال انتقاد کرد و گفت: راه ورود کاالهای 
پتروشیمی به بازار آزاد مسدود شود.ابوذر ندیمی گفت: شورای عالی 
بورس در تیرماه امس��ال به درس��تی تصمیم به واقعی کردن قیمت 
محصوالت پتروشیمی و عرضه همه جانبه محصوالت در بورس کاال 
گرفت، اما امروز شاهد عرضه خارج از بورس مجتمع های پتروشیمی 
هستیم که این موضوع از یک تبصره در مصوبه وزارت صنعت نشات 
می گیرد.نائب رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: تصمیم 
شورای عالی بورس در آن زمان از سوی وزارت صنعت به دستگاه های 
مربوطه همچون بورس کاال ابالغ شد اما وجود تبصره ای مبهم که 
اجازه عرضه کاالها در خارج از بورس را به پتروشیمی ها می داد، در 
همان زمان نیز مورد انتقاد نمایندگان مجلس قرار گرفت.وی اظهار 
کرد: براساس این تبصره اگر محصولی در بورس کاال طی دو نوبت 
خریدار نداشت، مجوز خروج از بورس را می گیرد اما نکته اینجاست 
که همین موضوع به انگیزه ای برای بازگش��ت دالالن به مبادالت 

پتروشیمی تبدیل شده است.

بورس کاال در هفته ای که گذشت
معامالت  محصوالت ش��رکت ذوب آهن اصفهان در هفته گذش��ته 
با رشد مواجهه شد به گونه ای که در مجموع 52 هزار و 611 تن از 
محصوالت  شرکت در بورس کاال بفروش رسید. معامله گر بورس 
کاالی کارگ��زاری بان��ک پاس��ارگاد در گفتگ��و با  بورس نیوز ضمن 
بیان مطلب فوق با اشاره به تقاضای 3 هزار و 690 تن از مجموع 7 
هزار و 770 تن مفتول و کاتد عرضه شده در معامالت هفته گذشته 
بورس کاال اظهار داش��ت: در هفته اخیر بورس لندن نیز، محصول 
مس معامالت خود را با قیمت 5 هزار و 535دالر و 50 سنت در هر 
تن آغاز کرد و در نهایت در روز پنج شنبه با نرخ 5 هزار و 595 دالر 

به کار خود پایان داد.

گروه بازار مالي: رئیس س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار از ورود شاخص های جدید به بازار خبر داد 
و پیش بینی کرد که این ش��اخص ها در انتهای 

سال جاری نمایش داده شود.
ب��ه گزارش تجارت، محمد فطانت روز گذش��ته 
در اولین نشس��ت خبری خود که بمناس��بت دهه 
مب��ارک فج��ر در وزارت امور اقتصادی و دارایی 
تشکیل شد، در پاسخ به پرسش خبرنگاران  مبنی 
بر تغییرات شاخص بورس، گفت: بحث شاخص 
م��ورد مطالبه تمام فعاالن بازار بوده اس��ت.وی 
ادامه داد: محاس��به ش��اخص نقدی از س��ال 87 
متوقف شد و این شاخص بدلیل محدودیت نرم 
افزاری محاس��به نشد و شاخص بازده جایگزین 
آن شد.وی افزود: سازمان بورس با شبیه سازی، 
ش��اخص نق��دی را ب��ا همان عددی که از س��ال 
87 ب��ه بع��د محاس��به کرده و درحال بررس��ی و 
صحه گذاری ش��اخص اس��ت.رئیس س��ازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار با بیان آنکه در دنیا برای 
 نش��ان دادن وضعیت بازار از شاخص ها استفاده

 می کنند، تصریح کرد: اینکه کدام شاخص بهتر 
اس��ت بای��د این موض��وع را در معرض قضاوت 
اس��تفاده کنن��دگان ق��رار دهیم.فطانت اضافه 
ک��رد: ه��م اکنون در خصوص ش��اخص ها خال 
وجود دارد و ش��اخص قیمت و بازده به درس��تی 
 م��ورد مطالب��ه فعاالن بازار اس��ت، ضمن آنکه

 ش��اخص ه��ای دیگر همانن��د وزن و قیمت نیز 
مطالبه می شود.وی با بیان آنکه در صورتی که 
شاخص های دیگری به بازار ارایه شود، تصمیم 
گیری های بهتر صورت می گیرد، اظهار داشت: 
نباید در ارایه ش��اخص انحصار ایجاد کرد و باید 
در این امر تغییراتی ایجاد ش��ود. رییس س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: شرکت های 
پردازش��گر و س��ایر شرکت ها باید متناسب با نیاز 
متقاضیان شاخص ایجاد کنند. وی درباره زمان 
رونمایی از شاخص جدید در بازار سرمایه، گفت: 
این شاخص در حال راستی آزمایی است و برای 
رونمایی آن تعجیل نمی کنیم، ضمن آنکه تالش 
می ش��ود در اولین فرصت و قبل از انتهای س��ال 
ج��اری نح��و نمایش آن در ن��رم افزارهای فعلی 

صورت گیرد.
��� پاسخ فطانت به سهامداران نگران 

وی با بیان آنکه از سال گذشته یک فضای روانی و 
نگرانی در بازار به دلیل افت بوجود آمده و با تشدید 
کاهش نرخ نفت، تغییرات قیمت های سنگ آهن 
و نرخ بهره بانکی پیش آمده، ادامه داد: در بعضی 
موارد این فضای روانی شدت گرفت. در فضایی 
که بازار دچار یک چنین نگرانی هایی می شود، 
اتفاق��ات عجی��ب و غری��ب رخ می دهد و هر روز 
عرضه ها به دلیل نگرانی از افت بیش��تر حتی با 
وجود ارزندگی س��هام افزایش پیدا می کند. وی 
ادامه داد: در روزهای مثبت با وجود آنکه ممکن 
بود س��هم ارزش نداش��ته باشد در خرید سریعتر 
رقابت می شود. فطانت با انتقاد از نبود و غیبت بازار 
سازها و ابزارهایی که تعادل ایجاد می کنند، گفت: 
گروه های مرجع و ابزارهای کنترل در شیب های 

نزولی و روندهای صعودی در بازار نداریم. رییس 
سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اهمیت 
رفع فضای نگرانی در بازار سرمایه؛ اظهار داشت: 
هم��ه م��ا در جهت رفع فضای روانی باید تالش 
کنیم و اگر بتوانیم این فضای نگرانی یأس آلود را 
از بین ببریم شرایط بازار خوب و مثبت می شود. 
سخنگوی سازمان بورس با اشاره به جلسات این 
کمیته برای سه صنعت، گفت: جلسات این کمیته 
برای سه صنعت پتروپاالیشی و سنگ آهنی آغاز 
شد اما این جلسات برای سایر صنایع نیز ادامه پیدا 
می کند تا موانع و مش��کالت هر کدام از صنایع 

شناسایی و در کمیته ثبات مطرح شود. 
��� وضعیت بازار به تعادل رسید 

وی ب��ا بی��ان اینکه وضعیت ب��ازار هم اکنون به 
تعادل رس��یده، اظهار داش��ت: نقش گروه های 
مرج��ع در ایج��اد ثبات روانی- فکری و س��لب 
نگرانی بسیار ضروری است و هم اکنون نوسانات 
قیم��ت نف��ت و قیمت های جهانی س��نگ آهن 
درحد زیادی به تعادل رس��یده و بازار ریس��ک 
های سیس��تماتیک خود را تعدیل کرده اس��ت. 
وی ادامه داد: اشخاص حقیقی با در نظر گرفتن 
استرات ژی های شخصی و در نظر گرفتن ریسک 
پذی��ری ش��ان می توانن��د پرتفویی را برای خود 
تش��کیل بدهد. رییس س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار اقداماتی که بتازگی در بورس انجام گرفته 
را برش��مرد و گفت: ابزارس��ازی برای تعادل در 
بازارها در هر ش��رایط با اهمیت اس��ت بنابراین 
چند ابزار طراحی ش��ده اس��ت از جمله در کمیته 
فقه��ی بازار فروش اختیاری مورد بررس��ی قرار 
گرفت که این ابزار می تواند در نوسانات به بازار 
کم��ک کن��د و وقتی مقدم��ات آن انجام بگیرد، 

وارد بازار می شود. 

معامالت بورس کاال آنالین می شود  ���
س��خنگوی سازمان بورس به امکان پذیر شدن 
معامالت آنالین بورس کاال اش��اره کرد و گفت: 
معامالن آنالین بورس کاال در هفته جاری شروع 
می ش��ود، ضمن آنکه ارتباط بین س��امانه تسویه 
وجوه با کش��ورهای حاش��یه دریای خزر و اعالم 
قیمت کاال به شکل ضربدری انجام گرفته است. 
فطان��ت گف��ت: تعامل خوب��ی با مجلس و دولت 
در بح��ث رینگ کش��اورزی ص��ورت گرفته که 
براساس این مذاکرات خرید تضمینی جایگزین 
قیمت تضمینی ش��ده اس��ت. وی ب��ا بیان آنکه 
هرس��اله بی��ش از 20 هزار میلی��ارد تومان خرید 
تضمینی کاالهای کش��اورزی انجام می ش��ود، 
گفت: برخی از این محصوالت فس��اد پذیر بوده 
ک��ه دول��ت مجبور خواهد ب��ود برخی از این مواد 
را مع��دوم کن��د، بنابراین پیش��نهاد اعمال خرید 
تضمین��ی بج��ای قیمت تضمینی ارائه ش��د که 
محصوالت کش��اورزی ب��ر روی تابلوی بورس 
کاال ارائه و ما به التفاوت قیمت معامله ش��ده در 
تابلو و قیمت تضمینی از س��وی س��ازمان تعاون 

روستایی و یا نهادهای ذیربط تامین شود. 
عرض�ه نف�ت خام به صورت ریالی در بورس  ���

بین المللی 
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص 
بورس ان رژی نیز گفت: مذاکرات بسیار خوبی در 
خص��وص عرض��ه نفت با دولت صورت گرفته و 
وزارت نفت درخواست کرده که مقدمات عرضه 
نفت خام در رینگ بین المللی برای صادرات به 

شکل ریالی فراهم شود. 
��� تعامل با مجمع تشخیص مصلحت نظام 

فطانت در ادامه به تعامل خوب صورت گرفته با مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: تعامل 

خوب��ی با مجمع تش��خیص مصلحت نظام صورت 
گرفته که بتوانیم از چارچوب های احکام برنامه ششم 

برای تقویت بازار سرمایه استفاده کنیم. 
بین المللی شدن بازار بورس  ���

فطان��ت درب��اره بین المللی ش��دن بورس ایران 
نی��ز گف��ت: برای بین المللی ش��دن بازار بورس 
زمین��ه س��ازی هایی انجام گرفت��ه که در بحث 
مقدماتی آن باید اطالع رسانی صورتهای مالی و 
اطالعات شرکت ها در حد حسابرسی بین المللی 
منتش��ر ش��ود. وی به ضرورت تحول اساسی در 
بازار س��رمایه اش��اره کرد و گفت: بازار سرمایه به 
تأمین نقدینگی بنگاه ها، تقویت زیرساخت های 
الکترونیک��ی نیاز دارد تا نهادهای مالی توانند به 
ش��کل وی ژه و متناس��ب با نیازهای ارتقا کمی و 
کیف��ی پی��دا کنند و در این خصوص الزم اس��ت 
ابزارهایی که طراحی ش��ده به تولید انبوه برس��د 
که تأمین نقدینگی مناس��بی را برای بنگاه ها به 

همراه داشته باشد. 
��� آخرین آمار بورسی 

فطان��ت به آخرین آمار معامالت در بورس��های 
چهارگانه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ارزش 
ب��ورس و فرابورس ب��ه 385 هزار میلیارد تومان 
رس��یده اس��ت. حجم معامالت از ابتدای س��ال 
تاکنون از 77 هزار میلیارد تومان بیش��تر ش��ده 
اس��ت. در بورس کاال در معامالت آتی 14 هزار 
میلیارد تومان از ابتدای سال معامله داشتیم و در 
بخش کاال 34 هزار میلیارد تومان معامله انجام 
ش��ده و در بورس انرژی در محصوالت فیزیکی 
1200 میلیارد تومان و در بازار مشتقه 250 میلیارد 

تومان معامله صورت گرفته است. 
��� به بازار سرمایه خوش بینم 

 فطان��ت در پاس��خ ب��ه س��والی مبنی ب��ر اینکه

 پی��ش بینی جنابعالی به عنوان رئیس س��ازمان 
ب��ورس از وضعی��ت بازار س��رمایه در س��ال 94 
چیس��ت؟، گفت: ما یک خالء در بازار س��رمایه 
داریم و آن وجود ش��رکت های مش��ابه س��رمایه 
گذاری اس��ت بنابراین در نبود این ش��رکت ها و 
تحلیل گران بازار، همواره به دنبال این هس��تیم 
کس��انی را پی��دا کنیم که بتوانن��د وضعیت بازار 
را پی��ش بین��ی و تحلیل کنن��د. وی اضافه کرد: 
ت��الش م��ا این اس��ت که در س��ال 94 رونقی را 
در بخش مش��اوران و تحلیلگران ایجاد کنیم تا 
بتوانند تحلیل های درست و کارشناسی که مبنای 
درستی برای تصمیم گیری فعاالن بازار باشد را به 
ما بدهند، اما باید بگویم که من به عنوان مسئول 
سازمان بورس نمی توانم پیش بینی از وضعیت 
بازار س��رمایه داش��ته باشم و این پیش بینی را از 
من نخواهید. باید از تحلیلگرانی بخواهید که به 
ص��ورت حرف��ه ای این کار را انجام می دهند، اما 
توصیه می کنم به حرف های غیرکارشناسی که 
توسط افراد مختلف مطرح می شود و صالحیت 
حرفه ای آنها توسط سازمان بورس تایید نشده، 
توجه نکنید و از توجه به حرف های آنها اجتناب 
کنید تا بتوانیم یک فضای روانی مناسبی در بازار 
ایجاد کنیم، اما به عنوان یک فرد و نه یک مقام 
مسئول باید بگویم که آدم خوش بینی هستم. 

کمک ���530 میلیارد تومانی صندوق توس�عه 
بازار به بورس 

این مقام مسئول در سازمان بورس اوراق بهادار 
در پاسخ به سوال دیگری در مورد میزان کمک 
ه��ای صندوق توس��عه بازار س��رمایه به بورس 
کش��ورمان، گفت: 530 میلیارد تومان پول وارد 
این صندوق شده که به انتها رسیده بود و زمانی 
ک��ه بن��ده وارد بازار س��رمایه ش��دم پولی در این 
صندوق وجود نداش��ت و از آن روز تاکنون پولی 
که از محل صندوق به بازار وارد شده کمتر از 15 
میلیارد تومان بوده که عدد معناداری نیست. در 
11 روز گذشته هم که بازار مثبت بوده و به تعادل 
رسیده، مربوط به خود بازار بوده و کمکی توسط 
این صندوق صورت نگرفته اس��ت. این در حالی 
است که دغدغه های فعاالن بازار کمتر شده ولی 
قضاوت��ی در م��ورد آینده به همراه ندارد و بازار و 

بازیگران قیمت را تعیین خواهند کرد. 
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در بخش 
دیگری از صحبت های خود در مورد آزادسازی 
س��هام عدالت در بورس گفت: آزادس��ازی سهام 
عدال��ت ب��ه نفع بازار نیس��ت. همچنین در مورد 
بحث کیفی س��ازی پاالیشگاه های بورسی باید 
بگوی��م ک��ه این موضوع ب��ه تعویق افتاده و قرار 
اس��ت که ظرف 5 س��ال کیفی سازی انجام شود 
که نیاز به یک تا دو میلیارد دالر سرمایه گذاری 
دارد که اگر انجام نشود، بحث کیفی سازی عمال 
منتفی است. کیفی سازی الزام مناسبی است، اما 
ش��رکت ها باید سودآوری مطلوبی داشته باشند. 
6 پاالیشگاه بورسی، پروژه های کیفی سازی را 
آغاز کردند و درصد پیش��رفت های برخی از آنها 

روبه جلو است. 

رئیس سازمان بورس از ورود شاخص هاي جديد به بازار خبر داد

آزاد سازي سهام عدالت به نفع بازار سرمايه نیست

خبر

بندرعباس – تجارت – س�مانه کمالی باغس�تانی : حضور با 
حضور دکتر جهانگیری معاون اول ريیس جمهور و دکتر سید 
حس�ن قاضی زاده هاش�می وزير بهداشت ، جادری استاندار 
هرمزگان ، دکتر ش�كاری رويس دانش�گاه علوم پزش�كی 
و خدم�ات بهداش�تی درمان�ی هرمزگان به هم�راه جمعی از 
مس�ئولین اجراي�ی اس�تان مرک�ز فوق تخصصی س�وانح و 
س�وختگی " ش�فا "بندرعباس با 40 تخت ، در س�ه طبقه در 
ضلع ش�رقی بیمارس�تان شهید محمدی بندرعباس  افتتاح 

شد  .

"دکت�ر محم�د ش�كاری "قائم مقام وزير بهداش�ت و رئیس 
دانشگاه علوم پزشكی هرمزگان در مراسم افتتاح اين مرکز 
گف�ت : مرک�ز فوق تخصصی س�وانح و س�وختگی هرمزگان 
دارای 3 ات�اق عم�ل ، ي�ک اتاق ترمیم جراحی ، بخش معاينه 
، اورژانس ، آزمايش�گاه و راديولوژی اس�ت ؛ با اعتباری بالغ 
بر 139 میلیارد ريال و با زير بنای 5 هزار و 878 متر امروز با 
حضور وزير محترم بهداشت آغاز به کار نمود . دکتر شكاری 
اف�زود : ب�ا بهره برداری از اين مرکز عالوه بر رفع نیاز بیماران 
حادثه ديده در استان ، شهرستانهای همجوار در ديگر استانها 
هم از خدمات مرکز تخصصی س�وانح و س�وختگی بهره مند 
می ش�وند  .قائم مقام وزير بهداش�ت و رئیس دانش�گاه علوم 
پزشكی هرمزگان تصريح کرد : عملیات ساخت مرکز سوانح و 
سوختگی شفا بندرعباس از ديماه 1390 آغاز و امروز با حضور 
وزير بهداشت به بهره برداری رسید .وزير بهداشت در سفر دو 
روزه به بندرعباس عنوان کرد :روستاهای با کمتر از هزار و 500 
نفر جمعیت هم از پزشک بهره مندندوزير بهداشت درمان و 
آموزش پزشكی گفت : برای رفع کمبودهای حوزه بهداشت 
و درمان هرمزگان يک هزار تخت بیمارستان بايد اضافه شود 

که با بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و بیمارستانهای 
غیردولت�ی در برنام�ه های کوتاه مدت اين امر محقق خواهد 
ش�د .وی عنوان کرد: در طرح تحول نظام بهداش�ت و درمان 
بهسازی فضای بیمارستانی، اتاق عمل و حضور متخصصین در 
تمامی مراکز بهداشتی شهری و روستايی مورد تاکید است. 
خوش�بختانه با توس�عه مراکز درمانی و بهداش�تی در سطح 
استان تمامی اين مراکز حداقل از يک پزشک بهره مند می 
برند .دکتر قاضی زاده هاشمی گفت: حتی روستاهای با کمتر 
از هزار و 500 نفر جمعیت از نعمت پزشک بهره مند هستند. 
پزش�ک در تمام�ی مراکز درمانی جزاير مس�كونی اس�تان 
هرمزگان مستقر است .وزير بهداشت و درمان کشور افزود: 
س�ال آينده ش�اهد اقدامات اساسی در طرح های توسعه ای 
حوزه بهداشت و درمان استان هرمزگان خواهیم بود .وی در 
مورد رضايت مردم از وضعیت خدمات دهی بهداشت و درمان 
کش�ور بیان داش�ت: مردم رضايت خوبی از وضعیت خدمات 
دهی بهداش�ت و درمان دارند. س�ال آينده خبرهای خوشی 
در راس�تای توس�عه زيرس�اختهای درمانی و ارائه خدمات 

بهداشتی اعالم می شود .
 وزير بهداشت در بازديد از بیمارستان شهید محمدی بندرعباس

 عنوان کرد  :
هرمزگان نیاز جدی به ساخت بیمارستان های جديد دارد

وزير بهداش�ت، درمان و آموزش پزش�كی با اش�اره به ارتقاء 
شاخصهای بهداشتی و درمانی در استان هرمزگان در مقايسه 
با يكسال گذشته گفت: تالش های بسیاری از سوی دانشگاه 
علوم پزشكی اين استان صورت گرفته اما همچنان هرمزگان 
نیاز جدی به ساخت بیمارستان های جديد دارد . دکتر "سید 
حس�ن قاضی زاده هاش�می" در بازديد از بیمارستان شهید 
محمدی بندرعباس اظهار کرد : تغییرات بسیار چشمگیری 

در اين بیمارس�تان به عنوان تنها بیمارس�تان مرجع استان 
هرمزگان نسبت به سالهای گذشته صورت گرفته و هم اکنون 
از تجهیزات پزشكی بسیار خوبی برخوردار است .وی افزود: 
اما با توجه به جمعیت و نیاز اس�تان هرمزگان، بیمارس�تان 
ش�هید محمدی به تنهايی پاس�خگوی مردم نبوده و نیاز به 
ساخت حداقل دو بیمارستان همچون مرکز شهید محمدی 
در اين اس�تان هس�تیم .دکتر هاش�می با بیان اينكه خدمات 
بسیار خوبی در اين بیمارستان به مردم استان ارايه می شود، 
تصريح کرد: اما با وجود تمام تالش ها کمبودهای بهداشتی 

ودرمانی در هرمزگان بسیار جدی است . 
وی با بیان اينكه کمبود تخت های اورژانس، س�ی س�ی يو و 
آی س�ی يو يكی از مهمترين کمبودهای بهداش�تی درمانی 
هرمزگان اس�ت، افزود: با اس�تاندار هرمزگان صحبتهايی در 
خصوص همكاری هر چه بیش�تر با دانش�گاه علوم پزش�كی 
استان به منظور ارتقاء خدمات بهداشتی و افزايش تخت های 
بیمارستان داشتیم و امیدواريم بتوانیم مصوبه آن را از معاون 
اول ريی�س جمه�ور بگیريم .وزير بهداش�ت تصريح کرد: در 
مجموع ما در کوتاه مدت س�عی در تجهیز بیمارس�تان های 

هرم�زگان داري�م ، اما برنامه اصلی و اولويت مهم ما س�اخت 
بیمارس�تان های جديد در اين اس�تان اس�ت .دکتر هاشمی 
ب�ا بی�ان اينكه امیدواريم از نظر اعتباری قدم های ضروری و 
موثری برای هرمزگان برداريم، ابراز داشت: دولت تمام تالش 
خود را انجام می دهد، اما ما از بخش خصوصی نیز دعوت می 
کنیم برای س�رمايه گذاری در عرصه بهداش�ت ودرمان وارد 
عمل ش�ود . وزير بهداش�ت، درمان و آموزش پزشكی گفت: 
اگر بخش خصوصی وارد عرصه شود و مجوز و تسهیالت مورد 
نیاز به اين بخش اعطا شود، به طور يقین روند رشد و توسعه 
ش�اخصهای بهداش�تی و درمانی سرعت بیش�تری خواهد 
گرفت .بهره برداری از برخی پروژه های بهداش�تی، ش�رکت 
در نشست شورای اداری هرمزگان و بازديد از مرکز مشاوره 
زنان آس�یب پذير بندرعباس و بیمارس�تان های اين شهر از 
جمله برنامه های وزير بهداش�ت در اين اس�تان بوده اس�ت 
.بازديد از شهرستان محروم بشاگرد و ويزيت رايگان بیماران 
اين شهرستان و همچنین بهره برداری از چند پروژه بهداشتی 
در شرق هرمزگان از جمله برنامه های وزير بهداشت در روز 

سه شنبه است .

 با حضور وزير بهداشت درمان و آموزش پزشکی :

 مرکز تخصصی سوانح و سوختگی 
" شفا "بندرعباس افتتاح شد


