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هرمزگان
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وام ازدواج فورا  10میلیون شد

برداشت بیش از دو هزارتن گیاه دارویی

چـــــــهره ها

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان پیش بینی کرد بیش از ۲هزارتن
گیاه دارویی از ۲۵۰هکتار سطح زیر کشت دراستان برداشت شود.به گزارش ایسنا ،مسعود
گرگیج با اعالم این خبرگفت :به دلیل استقبال کشاورزان از کشت گیاهان دارویی ،وجود
بازار مناسب تولید امسال نسبت به پارسال  ۵درصد افزایش دارد.وی افزود :آویشن،
شیرین بیان ،زیره سیاه ،خاکشیر ،مورتلخ و شیرین وکلپوره عمده گیاهان دارویی کشت
شده در هرمزگان است.مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان خاطرنشان
کرد :نبود صنایع بسته بندی ازمهم ترین مشکالت بخش گیاهان دارویی است.مسعود
گرگیج اضافه کرد :کلیه گیاهان دارویی بصورت فله به کشورهای هدف صادر می شود .وی
بیان کرد :کشورهای حاشیه خلیج فارس ،ژاپن ،آلمان ،انگلیس ،سوئد ،اسپانیا ،تایوان،
سنگاپو ،روسیه ،چین ،هلند و بلژیک از مهمترین کشورهایی هستند که گیاهان دارویی
هرمزگان به مقصد آنها صادر می شود.گرگیج اضافه کرد :هرمزگان دارای بیش از  ۸۵گونه
گیاه دارویی است که در دشت ها ،دامنه ها و ارتفاعات استان پراکنده هستند.مدیر امور
باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان پیش بینی کرد بیش از ۲هزارتن گیاه دارویی از
۲۵۰هکتار سطح زیر کشت دراستان برداشت شود.

میز خبر
تولید ،توزیع و فروش کاالهای مشمول مقررات
استاندارد اجباری ،بدون نشان استاندارد ممنوع
است
مدیرکل استاندارد هرمزگان تاکید کرد :براساس ماده قانون
سازمان ملی استاندارد ،تولید ،توزیع و فروش کاالهای مشمول
مقررات استاندارد اجباری ،بدون نشان استاندارد ممنوع است.
عیسی باقرزاده همایی اظهار داشت :بر فرآورده های مشمول
مقررات استاندارد اجباری بدون نشان استاندارد هیچگونه
نظارتی در مراحل تولید صورت نمی گیرد و تولید ،تمرکز و
توزیع و فروش اینگونه کاالها با کیفیت پایین تر از استاندارد
و یا بدون نشان استاندارد ممنوع است.وی از شهروندان و
مصرف کنندگان اینگونه فرآورده ها در خواست کرد به طور
جد از خرید و مصرف کاالهای بدون نشان استاندارد خودداری
نمایند.مدیرکل استاندارد هرمزگان از سازمان ها و انجمن ها و
اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی نیز خواست همکاری
الزم را با این اداره کل در برخورد با کاالهای بی کیفیت و بدون
نشان استاندارد داشته باشند.معاون ارزیابی و انطباق اداره کل
استاندارد هرمزگان نیز در این نشست از بازدید کارشناسان
از مراکز عرضه مصالح ساختمانی در سطح شهر بندرعباس
خبر داد و گفت :در همین راستا بیش از  170کیسه گچ
،ساخت یکی از کارخانجات استان سمنان به عالمت تجاری
امید سمنان شناسایی و از دسترس مصرف کنندگان خارج
شد.مریم یکتاپور تصریح کرد :براساس قانون تولید ،توزیع
و فروش کاالهای مشمول مقررات استاندارد اجباری ،بدون
نشان استاندارد ممنوع است اما در سطح بازار استان هرمزگان
به ویژه شهر بندرعباس این محصوالت همچنان بدون عالمت
استاندارد در بازار عرضه می شوند.
ساخت  11دستگاه آب شیرین کن در روستاهای
هرمزگان
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان گفت:
 11دستگاه آب شیرین کن با اعتبار  300میلیارد ریال در
روستاهای استان ساخته می شود.عبدالحمید حمزه پور افزود:
از این تعداد هفت دستگاه امسال در دست ساخت است و
چهار دستگاه نیز تا دو سال آینده به بهره برداری می رسد که
با راه اندازی این آب شیرین کن ها  ،کمبود آب آشامیدنی
 150روستا در هرمزگان برطرف می شود.وی ادامه داد :برای
روستاهای غرب بندرعباس نیز آب شیرین کن یک میلیون
متر مکعبی در دست ساخت است که تا دو سال آینده به بهره
برداری می رسد.
وی خاطرنشان کرد :روستاهای شهرستان های بندرعباس ،
سیریک  ،بشاگرد  ،قشم و بندرخمیر بیشتر با مشکل کم
آبی مواجه است.بیش از  400روستای هرمزگان با مشکل
کمبود آب آشامیدنی روبرو است.خشکسالی های پی درپی در
هرمزگان موجب کم آبی شدید و حتی خشک شدن و تغییر
کیفیت بسیاری ازمنابع تامین آب این استان شامل چاه های
عمیق و نیمه عمیق  ،چشمه ها  ،قنات ها و حتی رودخانه
ها و در نتیجه کم آبی مخازن سدهای بزرگ و کوچک شده
و در این شرایط به اعتقاد بسیاری از کارشناسان استفاده از
ظرفیت شیرین سازی آب دریا تنها راه نجات این استان از
کم آبی است.
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امکانی ویژه برای مدیران

موضوع مدیریت و اهمیت آن در توسعه و شکوفایی استان ما را برآن
داشته تا با همکاری سازمان مدیریت صنعتی هر شنبه با صفحهای
با نام مدیران ،اطالعرسان مردم خونگرم استان هرمزگان باشیم.
از کلیه مدیران بخش دولتی وخصوصی دعوت می کنیم تا با نظرات
و پیشنهادات سازنده خود ما را در ادامه این راه همیار باشند .نظرات
ومطالب خود را می توانید به صفحه مدیران صبح ساحل ارسال کنید.
صندوق پستی  4111ـ همراه0917 367 2575 :
دبیر صفحه

در گفتگو اختصاصی با محمود امانی مدیر کل فرودگاه های استان هرمزگان :

مدیـریت امنیـت پـرواز
علی اصغر خلیلی  /گروه مدیران :فرودگاه مجموعه ای
است از تأسیسات و تجهیزات گوناگون که به منظور فراهم
آوردن امکانات برای جابجایی ها و ترابری های هوایی گرد هم
آورده شده اند ،لذا بر آن شدیم از تجربيات مديريتي یکی از
موفق ترین مدیران این حوزه استفاده نماییم ،که گفتگوي ذيل
حاصل آنست و تقديمتان مي گردد :
خود را به طور کامل معرفی کنید و سوابق مدیریتی خود
را شرح دهید؟
اینجانب محمود امانی  ،دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مخابرات و
همچنین کارشناسی مدیریت مالی هستم .حدود 27سال است که در
حوزه اداره فرودگاهها فعالیت میکنم  .در این  27سال در مدیریت
فرودگاهها به عنوان مدیر کل یا معاون در استانها و مناطق مرکزی
و شمالی کشور نظیر خراسان شمالی  ،یزد و چهار محال بختیاری
خدمت کردم .غیر از آن هم بیشترین عملکرد من در حوزه های اداری
و مالی و فنی و قسمت های زیر ساخت های فرودگاه بوده است  .در
حال حاضر هم حدود  6ماه است که مسئولیت مدیر کل فرودگاههای
استان هرمزگان به بنده محول گردیده است  .در حوزه پژوهش نیز
فعالیتهایی را در زمینه زیرساخت فرودگاهی و برنامه های مدیریت
سازمان و سندهای چشم انداز داشته ام  .در استان هرمزگان هم برنامه
ای جهت ایجاد شرکت مجازی در پیش داریم .
سازمان خود را براساس اهداف و ماموریت ها و برنامه
هاشرح دهید؟
شرکت فرودگاهها  ،شرکتی است کامال دولتی و با عنوان شرکت
فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و با هدف راهبری فرودگاهها و سیستم
های کمک ناوبری کشور ایجاد گردیده است و در بخش های مهم حوزه
عملیاتی هوانوردی وظیفه ایجاد فرودگاه  ،نگهداری فرودگاه  ،بسترسازی
جهت پروازها  ،تجهیز و بروز رسانی سیستم های کمک ناوبری  ،توسعه
منابع انسانی که در بخش های عملیاتی نظیر برج مراقبت  ،الکترونیک
و ارتباطات  ،شبکه های هوانوردی  ،ایمنی و آتش نشانی و بخش های
غیر عملیاتی نظیر اداره ترمینال هاست که در آن چیدمان ،برخوردها،
اطالع رسانی و پاسخ گویی به مشتریان را داریم  .در حوزه پشتيباني
و فني هم آموزش نیروی انسانی  ،پشتیبانی فنی نظیر برق و آب و
تهویه و قسمت اداری و مالی که پشتیبانی اداری ومالی و همچنین
وظیفه نگهداری سطوح پروازی و ساختمانها در این بخش دارد 13.
فرودگاه در استان هرمزگان در حوزههاي مختلف فعاليت می کنند
و در مالکیت شرکت فرودگاه قرار دارند  .استان هرمزگان با جايگاه
استراتژيک و قرار گرفتن در حاشيه خليج فارس و درياي عمان می توان
به عنوان يکي از مراکز استراتژيک کشور ايران برشمرد که از اهميت

بااليي هم برخوردار است امید است بستری فراهم شود تا برای رفاه حال
شهروندان عزیز این استان  ،پیشرفت ها و زیر ساخت های مناسبی و در
حول محور حمل و نقل هوایی داشته باشیم  .ما از سرمایه گذاری در
فرودگاههای استان هرمزگان بخصوص در مرکز استان که بتواند رفاهی
برای مسافران و شرکت های هواپیمایی ایجاد شود ودر جهت فراخوان
ماموریت فرودگاهها باشد  ،استقبال می کنیم.سرمایه انسانی به عنوان
یک شاخصه مهم و سرمایه اصلی در این شرکت تلقی می شود و به روز
کردن نیروها که سرمایه اصلی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی کشور
به شمار می روند با آموزش مستمر و به روز کردن آنها چه به صورت
عملیاتی و چه غیر عملیاتی  ،منجر به افزایش سطح مهارتها شده و
شرایط کاری بر شناسایی و پرورش نیروهای مستعد و جوان با هدف
همتاپروری و کادرسازی را بهبود می بخشد و با تکمیل زیرساختها و
سیستمهای نظارتی و ارتباطی در فرودگاه  ،میتوانیم بستر را در جهت
ایجاد ظرفیت مضاعف وشرایط بهتر برای ارائه خدمات باکیفیت بهبود
بخشیم.شرکت فرودگاهها عالوه بر اصل وظیفه و حاکمیتی که نسبت
به ارائه خدمات به مسافران دارد  ،وظیفه نگهداری دستگاه ارتباطی و
دستگاه کمک ناوبری وبه روز کردن آنها را جز وظایف خود می دانند.
در مجموع شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی  ،ایجاد بستری مناسب

و ایمن و امین را در دستور کار خود قرار داده است  .ایمن در پروازها و
امین برای سیستم  .برای ترافیک هوایی در استان درصدد فراهم کردن
بستری مناسب برای رفع این موانع هستیم تا پذیرش و عدم دغدغه در
پروازها را به دنبال داشته باشیم  .فضای ایمن برای کل پروازها چه در
مقصد داخلی و خارجی و چه پروازهای عبوری نیاز به یک فضای ایمن
دارد و جز وظایف و ماموریت های این شرکت است .
مدیریت ایمنی پرواز چه شاخص هایی را باید داشته
باشد؟
مدیریت ایمنی در فرودگاهها در کلیه سطوح پروازی الزم است  .در
این خصوص شرکت فرودگاههای کشور به منظور فراهم نمودن بستری
ایمن  ،دارای یک خط مش ایمنی است همه ملزم به رعایت آن هستند
و این فرهنگ بایستی گسترش پیدا کند  .در این خصوص هم باید رویه
و بسترهایی ایجاد شود تا نظارت مستمری بر ایمنی صورت پذیرد .
گزارشات ایمنی در این سازمان بصورت مستمر و لحظه ای صورت
می گیرد و این اهمیت موضوع را نشان می دهد  .در پذیرش مسافر
و جابجایی بار از طریق حمل و نقل هوایی  ،خود را ملزم به تبعیت از
الزامات و مقررات سیستم های مدیریت ایمنی دانسته و شاخص ترین
ابزار آنها برای تامین ایمنی و پیاده سازی سامانه مدیریت ایمنی پرواز
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گرچه با مخالفت بانکها برای افزایش سه برابری وام ازدواج با توجه به کمبود منابع
قرضالحسنه ،تصور میشد که این مصوبه قانونی در اجرا زمانبر باشد ،اما از روز گذشته
(چهارم خرداد) مراجعهکنندگان به سامانه ازدواج با رقم 10میلیون تومانی وام مواجه شدند.
به گزارش ایسنا ،با وجود تمامی اما و اگرهایی که در رابطه با افزایش وام ازدواج به  10میلیون
تومان و بر اساس مصوبه مجلس در قانون بودجه وجود داشت ،در مدتی کوتاه و به فاصله
کمتر از یک هفته از ابالغ قانون بودجه  ،1395میزان وام ازدواج از سه میلیون به  10میلیون
تومان به ازای هر یک از زوجین افزایش یافته است.در حالی تاکنون اجرای مصوبه وام ازدواج
و افزایش آن به  10میلیون تومان اعالم رسمی نشده که مراجعه به سایت بانک مرکزی و
سامانه تسهیالت ازدواج نشان میدهد که میزان وام زوجین تغییر کرده و به  10میلیون
تومان افزایش یافته است.بر این اساس هر یک از زوجین میتوانند رقم  10میلیون تومان و
در مجموع 20میلیون تومان دریافت کنند.این در حالی است که تمامی افرادی که از قبل نیز
در صف وام ازدواج قرار داشتند و حتی در زمان وام سه میلیون تومانی ثبت نام کردهاند ،با
تغییرات جدید ،وام ١٠میلیون تومانی دریافت خواهند کرد.این تسهیالت با دوره باز پرداخت
 ٤٨ماهه و کارمزد چهار درصد از طریق بانکهای حاضر در سامانه ازدواج پرداخت می شود.

است ،زیرا قوانین ومقررات ما برگرفته از قوانین و مقررات
بین المللی شکل گرفته است وکاهش کنترل مستمر
مخاطرات ایمنی و بازنگری در اهداف و شاخص ها باید
به صورت منظم باشد.
چه موفقیت هایی در زمینه مدیریت ایمنی
پرواز کسب کرده اید؟
جلوگیری از حادثه مهمترین موفقیت ما می باشد .
بایستی از حادثه چه در زمین و چه در هوا جلوگیری
کرد  .رعایت باالترین استانداردهای مدیریت ایمنی
پرواز و بروز کردن استانداردهای بین المللی در فرودگاه
مهمترین مولفه کسب موفقیت های متعدد می باشد .در
تمامی بخش های حساس اداره  ،افراد توانمند و حرفه
ای حضور دارند که در برنامه ریزی ،تعیین و هدفمندی
اهداف ،اجرا و نظارت موثر و سرآمد هستند .مدیریت
ایمنی نظامی هدفمند و سازماندهی شده است که با
برنامه ریزی و استانداردها و مقررات جاری استقرار
یافته و مورد بازنگری قرار می گیرد و در مقاطع زمانی
مختلف اصالح میگردد .وظایفی که مدیریت ایمنی به
دوش می کشد جلوگیری از حوادث و اجرای قوانین و
مقرارت و کاهش مشکالت امنیتی و همچنین بهبود
فرآیندهای سیستم مدیریت ایمنی می باشد که این
فرآیند برای حصول اطمینان از هماهنگی کلیه فعالیت
ها به صورت منظم ومداوم بازبینی می شود .
هرگونه سهل انگاری در اجرای مقررات و دستورالعمل
های ابالغی در حوزه ایمنی به عنوان رفتار غیر قابل
قبول محسوب می شود و با بررسی دقیق و ریشه یابی
علل آن  ،نسبت به تعیین اقدامات اصالحی و پیشگیرانه
مورد نیاز اقداماتی صورت می گیرد.هر فرودگاه یک
گواهینامه اعتباری دارد  .این گواهینامه فرآیندی
نظام مند ،مستقل و مدون است که به منظور تعين
تطبيق مستندات ،تجهيزات و تأسيسات فرودگاه با
استانداردهاي ملي سازمان هواپيمايي كشوري در حوزه
فرودگاهي و اطالعات درج شده در نظامنامه يك فرودگاه مي باشد.
جهت دریافت گواهی نامه از سوی سازمان هواپیمایی کشور تمامی
فعالیت ها مورد بازنگری قرار می گیرد و ضمن اصالح رویه و شناسایی
شاخص های مورد نیاز ،شناسنامه فرآیندها که در نهایت در یک بازه
زمانی بر اساس بازخوردها و رویه های بین المللی موجود و بازرسی
های کارشناسان داخلی و خارجی اداره موفق به کسب گواهی نامه می
شود .اعتبار این گواهینامه سه سال می باشد و باید گواهینامه فرودگاه
بروز رسانی شود.
مشکالتی که در فرودگاه استان وجود وجود دارد را
تشریحبفرمایید؟
یکی از مواردی که خیلی به چشم می خورد عدم وجود منابع طبیعی
و مصنوعی در فرودگاهها می باشد  .اگر این موانع کنترل و مدیریت
نشود گواهینامه برای فرودگاه صادر نمی شود  .اقدامات زیادی برای
تجهیز فرودگاه بندرعباس انجام شده و نسبت به خریداری و نصب
امکانات و تجهیزات نیز اقداماتی صورت گرفته است  .وجود موانع
مصنوعی در فرودگاه یکی از عواملی است که بر اساس آيين نامه رعايت
حريم پروازی فرودگاه ها بایستی ایجاد شود  .این حریم باید در اطراف

فرودگاه ها حفظ شود  .خداروشکر در فرودگاههای استان هرمزگان
با این موانع برخورد نکرده ایم و اگر با این موارد روبرو شویم قبل از
احداث سعی بر این کرده ایم  ،مشکل را برطرف کنیم تا فرودگاه وارد
چالش نشود  .ارتقای سیستم ایمنی و استاندارد سازی فرودگاه ها از
مهم ترین ویژگی های دریافت این گواهینامه است .خدمات فرودگاهی،
باند وعوامل پرواز ،سیستم های روشنایی و خط کشی های فرودگاه و
کنترل نظامی و انتظامی برخی از معیارهای دریافت گواهینامه بین
المللی فرودگاه می باشد .
یکی از برنامه هایی که برای مدیریت ایمنی درنظر گرفته ایم ،خرید
دستگاه رادار و خرید سیستم روشنایی باند با جدیدترین سیستم است
که در برنامه کاری سال  95قرار دادیم و اعتباری هم که پیش بینی
کردیم برای اجرای این برنامه  25میلیارد تومان است.
باتوجه به بین المللی بودن فرودگاه ومدیریت ارتباطات
بین الملل نسبت به کشورهای همسایه امکان پیشرفت می
توانیم داشته باشیم؟
فرودگاه بندرعباس یک فرودگاه بین المللی است و در جنوبی ترین
نقطه کشور قرار دارد و این شاخص برای توسعه منطقه ای از اهمیت
باالیی برخوردار است  ،زیرا دارای پتانسیل خوبی می باشد .در این
خصوص مقامات استانی و شرکت هواپیمایی استان درصدد یک برنامه
ریزی برای فرودگاه بندرعباس هستند  .زیرا با برنامه ریزی درحوزه
بار هواپیما شرایط واردات و صادرات محیا می شود و می توانیم پرواز
مسافربری را در مقصد حوزه خلیج فارس ،هند و پاکستان را پوشش
دهیم .براساس برنامه میان مدت  ،پروازهای بین المللی با کشور عمان
مطرح می باشد که اگر تقاضا برای این مسیر پرواز وجود داشته باشد
می توانیم آن را اجرایی کنیم  .از جهتی با افزایش تقاضا در پروازها
از فرودگاه بندرعباس یا بندرلنگه به دبی می توانیم پرواز این مسیر
را افزایش دهیم  .البته پروازهای بندرلنگه بخاطر کمبود ناوگان فعال
کنسل شده است و با توجه به کم شدن مشکالت ناوگان در آینده ای
نزدیک به سیستم هواپیمایی ها و شرکت ها اضافه می شود.انشااهلل امید
است در آینده نزدیک می توانیم به طبع پروازهای حاشیه خلیج فارس
عمان و دبی را افزایش دهیم .در ابتدا بایستی تقاضا ها بوجود بیایید تا
بر اساس آن پروازها به مرور افزایش یابد .
و حرف پایانی ؟
هدف فرودگاهها این است که شرایطی برای پروازی خوب و ایمن و
سریع برای کلیه متقاضیان ایجاد کند و بستری را برای توسعه سایر
محورها و وجود زیر ساخت حمل و نقل به خصوص حمل و نقل هوایی
وشرایطی مناسب برای توسعه و آبادانی و منطقه فراهم کند که نگاه ویژه
مسئولین استان و مقامات استانی را می طلبد .من ضمن تشکر از همه
پرسنل امید دارم که با استعانت از خدای منان و برنامه ریزی مطلوب
و کمک مسئولین و تالش همکاران گامهای مؤثری در ارتقاء خدمات و
تحقق اهداف سازمانی خود در سال  95برداریم .
نظر خود را درباره صبح ساحل بفرمایید؟
صبح ساحل را از وقتی به این استان آمدم مطالعه می کنم و مزیتی
که در این روزنامه دیدم اینست که واقعیت ها را بیان می کند و علمی
پرداخت کردن به موضوع  ،جز شاخص های این روزنامه می باشد و با
توجه به لزوم آگاهی هر مدیری از جامعه خویش و اطالع اخبار استان
بهترین گزینه همین روزنامه صبح ساحل است وازاینرو برای همه
افرادی که در این حوزه فعالیت می کنند آرزوی توفیق داشته و تشکر
و قدردانی می کنم.

میز خبر
تالش راه و شهرسازی برای افزایش کیفیت آسفالت
تولیدی
مدير ساخت و توسعه راههای استان هرمزگان از تالش برای
افزايش كيفيت ،جلوگيري از صرف منابع بيشتر و بهينه
مصرف كردن مصالح ،منابع و نيروي انساني و ...در تولید
آسفالت خبر داد.به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و
شهرسازي استان هرمزگان مهندس علي عليزاده با بیان
اینکه اجرایی شدن این مهم با آموزش مسووالن و دست
اندرکاران مربوطه محقق می شود ،خاطرنشان کرد ،به همین
منظور یک دوره آموزشی برگزار شد که هدف از اجرای آن
آموزش افراد اپراتور كه انجام دهنده و عمل كننده طرح ها
و برنامه هاي توليد آسفالت هستند ،مد نظر بوده که تالش
شد زمینه را برای بهره وری بیشتر فراهم شود.
ذخیره سازی کاالهای اساسی برای ماه رمضان
استاندار هرمزگان از ذخیرهسازی کاالهای اساسی برای
ماه مبارک رمضان در هرمزگان و برگزاری نمایشگاه طرح
ضیافت برای تامین اقالم مورد نیاز ماه رمضان در بندرعباس
خبر داد.
جاسم جادری در نشست ستاد تنظیم بازار استان هرمزگان
با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان ،عنوان کرد :ماه
رمضان برای مردم ما ایام مقدسی است و با توجه به اینکه
مردم در این ماه روزهدار هستند ،برای تامین اقالم نباید
نگرانی داشته باشند.
وی ادامه داد :نظارت بر قیمت کاالها برای ماه رمضان باید
بهطور منظم در هرمزگان صورت گیرد و طرح نظارتی در
این ایام باید به خوبی اجرایی شود و نیاز است نظارت بر
قیمتها تا پایان ماه مبارک رمضان تداوم داشته باشد.
استاندار هرمزگان از برگزاری نمایشگاه طرح ضیافت برای
تامین اقالم مورد نیاز ماه مبارک رمضان در بندرعباس خبر
داد و افزود :این نمایشگاه که از  12خرداد به مدت  10روز
در بندرعباس برپا میشود موجب رونق و تنظیم بازار خواهد
شد و مردم میتوانند اقالم مورد نیاز خود را از طریق آن
تامین کنند.
جادری با اشاره به ذخیرهسازی کاالهای اساسی برای ایام
ماه رمضان در هرمزگان ،تصریح کرد :برای این ایام 360
تن مرغ منجمد که با نرخ هر کیلو  4هزار و  800تومان
عرضه میشود و  43تن گوشت قرمز که با قیمتهای 19
هزار و  500تومان و  20هزار و  500تومان عرضه میشود
و همچنین  540تن برنج و هزار و  50تن شکر در هرمزگان
ذخیرهسازی شده است.وی اظهار داشت :همزمان با مرکز
استان نیز در تمامی شهرستانهای هرمزگان باید ستاد
تنظیم بازار تشکیل و طرح ضیافت در شهرستانها اجرایی
شود.
تشکیل کارگروه آموزش بی سوادان
رئیس اداره سوادآموزی ناحیه یک بندرعباس از تشکیل
کارگروه آموزش اولیاء بیسواد متشکل از عوامل اجرایی
آموزشگاه ،معلمان و اعضای انجمن اولیاء و مربیان در
مدارس این ناحیه آموزشی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی آموزشوپرورش ناحیه یک
بندرعباس ،نجمه قنبر نیا با اشاره به اینکه درصد باالیی از
بیسوادان در بین اولیاء دانش آموزان هستند ،اظهار داشت:
برای کاهش و ریشهکنی بیسوادی ،در سال جاری آموزش
اولیاء بیسواد در اولویت کاری نهضت سوادآموزی قرارگرفته
است.
وی افزود :با توجه به نقش ،ظرفیت و امکانات مدرسه و
همچنین برای تحقق اهداف سوادآموزی برای آموزش
اولیاء بیسواد ،کارگروهی متشکل از عوامل اجرایی
مدارس ،معلمان ،دانش آموزان و اعضای انجمن اولیاء و
مربیان تشکیل میگردد.قنبر نیا ،بهرهگیری از نقش دانش
آموزان در شناسایی و جذب اولیاء ،تقویت نظارت و بهبود
کیفیت آموزشی و شتاب بخشی بر اجرای برنامه ریشهکنی
بیسوادی از دیگر اهداف تشکیل کارگروه سوادآموزی در
مدارس نام برد.این مسئول شیوه آموزش خودآموز را برای
اولیایی که فرصت و یا امکان حضور در کالسهای درس را
ندارند ،توصیه و اضافه کرد :در این روش فرد بیسواد در
محل زندگی و یا کار خود با استفاده از کتابهای پودمانی
و به کمک یکی از اعضای باسواد خانواده و یا نزدیکان به
آموزش سواد اقدام میکند.
قنبر نیا تصریح کرد :درروش آموزش خودآموز ،سوادآموز کل
سرانه تمامشده قبولی سوادآموزی که مبلغ  698هزار تومان
است بهصورت هدیه دریافت میکند.

گزارش خبری

پایان عملیات جستجو ونجات کوهنورد بندرعباس در ارتفاعات دماوند

بیشترینشهـریــه

گروه اجتماعی:
عملیات جستجو ونجات کوهنورد بندرعباس در ارتفاعات دماوند
پایان یافت.

مدارس غیر دولتی
اعالم شد
گروه اجتماعی:

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش کمترین و
بیشترین میزان شهریه مدارس غیردولتی در تهران را اعالم کرد.

به گزارش تسنیم ،مجتبی زینیوند اظهار داشت :از زمانی که مدارس
غیردولتی تأسیس شد تا دو سال گذشته ،شهریه این مدارس به صورت
درصدی افزایش مییافت که این موضوع باعث شده بود برخی مدارس
به صورت غیرمتعارف شهریههای خود را افزایش دهند.وی افزود :از دو
سال گذشته الگوی شهریه را براساس میزان هزینه تمام شده مدارس
تدوین کردیم و امسال به صورت رسمی با آسیبشناسی این الگو آن را
به کل کشور ابالغ کردیم که براین اساس برای تمام مدارس غیردولتی
شهریه مصوب ،مشخص شد.مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش
و پرورش گفت :مبنای تعیین شهریه مدارس براساس هفت شاخص
است که عبارتند از سطوح آموزشی و پرورشی ،برنامه سال تحصیلی،
فعالیتهای فوق برنامه ،فضای فیزیکی ،تجهیزات و نرخ تورم.
زینیوند با اشاره به اینکه در سالهای گذشته مبالغ مختلفی تحت
عناوین فوق برنامه و فعالیتهای تابستانی از خانوادهها در مدارس
غیردولتی اخذ میشد ،عنوان کرد :امسال برنامه مصوب مدرسه و
فعالیتهای فوق برنامه را در قالب شهریه مصوب اعالم کردهایم .یعنی
از ساعت  7:30تا 14:30که دانشآموز در مدرسه حضور دارد باید یک

گروه اجتماعی:

شهریه را پرداخت کند و مدارس اجازه دریافت هزینه بیشتری را ندارند.
وی ادامه داد :فعالیت تابستانی مدارس غیردولتی باید مورد تأیید
آموزش و پرورش قرار گیرد و شرکت دانشآموزان در آن اختیاری
است .در سالهای گذشته حضور دانشآموزان در کالسهای تابستانی
مدارس اجباری شده بود چرا که کتابهای درسی سال تحصیلی را
طی تابستان تدریس میکردند.
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد :امسال
ستادهای نظارت بر ثبتنام و شهریه در مناطق یک تا  6شهر تهران
مستقر شدهاند و پوستر شهریه در مدارس باید نصب شوند و خانوادهها
در صورت مواجه شدن با مشکل آن را به شماره تماسهای اعالم شده
در ذیل پوستر شهریه اعالم کنند.
زینیوند بیان کرد :میزان افزایش شهریه در تهران و مناطق مختلف
کشور متفاوت است به گونهای که شهریه برخی مدارس افزایش یافته
و شهریه برخی دیگر ثابت مانده است و خانوادهها میتوانند حداقل و
حداکثر شهریه را در سایت ادارات کل آموزش و پرورش مشاهده کنند.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته  300مورد بازدید از مدارس غیردولتی
داشتیم ،گفت :در برخی از مدارس متخلف برخورد شد که این برخورد
از تذکر تا لغو مدیریت بود.
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش گفت :امسال

در الگوی شهریه به بحث کیفیت بخشی نیز توجه کردیم و برای آن
شاخصهایی تعیین شده است .از جمله عملکرد آموزشی و پژوهشی،
عملکرد تربیتی و پرورشی و عملکرد اداری و پشتیبانی است.
بیشترین میزان شهریه در دوره متوسطه اول  6میلیون تومان
وی ادامه داد :در دوره متوسطه اول  38ساعت برنامه درسی داریم که
 30ساعت مصوب رسمی و  8ساعت فوق برنامه است .کمترین میزان
شهریه مدارس غیردولتی پایتخت در دوره متوسطه اول  2میلیون و
 990ومان و بیشترین آن  6میلیون و  856هزار تومان است.
بیشترین میزان شهریه در دوره متوسطه دوم  8میلیون تومان
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش افزود :در دوره
متوسطه دوم  42ساعت برنامه درسی داریم که  34ساعت آن مصوب
و  8ساعت آن فوق برنامه است که براین اساس کمترین میزان شهریه
 3میلیون و  780هزار تومان و بیشترین میزان آن  8میلیون 419
هزار تومان است.
زینیوند مطرح کرد :در دوره پیش دانشگاهی  40ساعت برنامه درسی
داریم که  16ساعت آن فوق برنامه است یعنی بیشترین ساعت فوق
برنامه را با توجه به انتظارات اولیا در دوره پیش دانشگاهی را داریم و
براین اساس کمترین میزان شهریه  4میلیون و  527هزار تومان و
بیشترین آن  10میلیون  524هزار تومان است.

انسانی به دست آمده اما با وجود تالش حاکمیتی ،رفع همه مشکالت
سالمت از عهده دولت خارج است.
معاون مجمع خیرین سالمت کشور تصریح کرد :از  900بیمارستان
فعال در کشور بیش از  570بیمارستان به صورت دولتی اداره میشود
که اغلب آنها عمر باالیی نیز دارند.
ایزدی از کمبود  100هزار تخت بیمارستانی در کشور خبر داد و افزود:
 96هزار تخت بیمارستانی در کشور موجود است که بخش عمده آنها
از رده خارج است.
وی از فعالیت بیش از  220شعبه مجمع خیرین سالمت در کشور
خبر داد و تاکید داشت :ارتقای آماری و کیفی فعالیت مجمع خیرین
سالمت بیانگر استقبال خیرین از حضور در این عرصه است.

همچنین رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به هزینهکرد
بیش از  ۳۷۰میلیارد ریال برای خرید تجهیزات پزشکی در هرمزگان
گفت :احداث دانشکده علوم پزشکی و بیمارستان دوم میناب با کمبود
اعتبار مواجه است.محمد شکاری در جشنواره خیرین سالمت با
اشاره به جایگاه واالی خیرین در نظام سالمت اظهار داشت :خیرین
در ساخت بسیاری از بناهای ساختمانی به عنوان زیرساخت سالمت
هر استان مشارکت فعال دارند.وی دستیابی به اهداف سالمت در
حوزههای مختلف بهداشت ،درمان ،آموزش و همچنین تحقیقات
ن داشت :اگر چه
را نیازمند حمایت و مشارکت خیرین دانست و بیا 
فعالیت خیرین سالمت در اقصی نقاط استان هرمزگان فعالیت صورت
میگیرد اما بیشترین مشارکت را در غرب استان و جزیره قشم دارند.

بخش عمده تختهای بیمارستانی ایران از رده خارج است

معاون مجمع خیرین سالمت کشور با بیان اینکه بخش عمده تختهای

بیمارستانی ایران از رده خارج است ،گفت :از  ۹۰۰بیمارستان فعال در
کشور بیش از  ۵۷۰بیمارستان به صورت دولتی اداره میشود.

به گزارش تسنیم  ،علیرضا یزدانی در جشنواره خیرین سالمت در
بندرعباس با اشاره به افزایش شعبههای این مجمع در کشور اظهار
داشت :مقایسه شاخصها در این حوزه نسبت به گذشته بیانگر
دستیابی به توفیقات مناسبی است اما همچنان جهت رفع کمبودها و
مشکالت نیازمند کمک خیرین در حوزه سالمت هستیم.
وی در ادامه با اشاره به کمبود های چشمگیر در بخش منابع فیزیکی
و تجهیزات بیان داشت :البته موفقیت های بسیاری در بخش منابع

جهتگیری دانشگاههای هرمزگان تربیت نیروهای متخصص
برای توسعه دریامحور باشد
گروه اقتصادی:

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار هرمزگان گفت:
دانشگاههای استان و مراکز آموزش عالی جهتگیری خود را به سوی
تربیت نیروهای متخصص برای توسعه دریامحور قرار دهند.

به گزارش فارس ،علی رئوفی در حاشیه نشست با فعاالن علمی و
دانشگاهی استان هرمزگان اظهار کرد :نیاز به نیروی انسانی متخصص
و متعهد دائمی و مستمر است و مراکز علمی و آموزشی استان و
دانشگاهها بار اصلی تامین این نیاز را به دوش میکشند.وی افزود :در
افق آینده توسعه استان هرمزگان ماموریتهای مختلف اقتصادی با

محوریت توسعه دریایی تعریف و تعیین شده است و باید از هماکنون
جهتگیری مراکز علمی و دانشگاهی استان را به سوی تربیت نیروی
متخصص در این زمینه سوق داد.معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی
استاندار هرمزگان با اشاره به امنیت فراگیر در استان هرمزگان در
همه ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی تصریح کرد :دولت یازدهم
بستر مناسبی برای جذب سرمایههای داخلی و خارجی فراهم آورده
است تا مدیران از این ظرفیت برای پیشرفت همهجانبه استان استفاده
کنند.رئوفی خاطرنشان کرد :بستر اصلی برای توسعه سرمایهگذاری
در منطقه ،امنیت است که با تالشهای شبانهروزی سربازان گمنام

امام زمان(عج) شاهد چتر فراگیر امنیتی در استان هستیم.وی با بیان
اینکه همه شرایط برای جهش هرمزگان در عرصههای مختلف فراهم
است ،ادامه داد :دولت توان خود را برای مهار تورم به عنوان اصلیترین
چالش اقتصادی کشور به کار گرفته است و تالش دارد تا با اهرمهای
مختلف در این زمینه وضعیت را کنترل کند ،بنابراین با سرلوحه قرار
دادن اقتصاد مقاومتی در سال جاری میتوان رونق اقتصادی را شاهد
بود.معاون استاندار هرمزگان تاکید کرد :نباید موضوع اقتصاد مقاومتی
به شعار محدود شود ،بلکه باید همه کسانی که ظرفیت و امکانی برای
تحقق این رسالت بزرگ دارند وارد میدان شوند.

مسئول انجمن پزشکی کوهستان ایران گفت :طبق اعالم کارگروه
جستجو و نجات فدراسیون کوهنوردی و نظر مشورتی دیگر
مسئوالن امر باتوجه به شروع دوره جدید بارش برف در ارتفاعات
دماوند و تداوم این سامانه تا روز جمعه  ،عملیات جستجو برای
یافتن کرامت صادقی کوهنورد بندرعباس پایان یافت.
به گزارش ایرنا  ،حمید مساعدیان افزود :ادامه عملیات جستجو
در ارتفاعات دماوند به دلیل نداشتن دید کافی و همچنین خطر
حضور امدادگران در شرایط بد جوی و بارش برف و برودت هوا
و به جهت پیشگیری از هرگونه حادثه احتمالی جدید با توجه
به پایان پنجمین روز مفقودی این کوهنورد امکان پذیرنیست و
ساعت  16عصر روز سه شنبه چهارم خردادماه پایان این عملیات
اعالم شده است.
وی  ،متوسط برودت منهای  ٢٠درجه در ارتفاعات طی روزهای
گذشته  ،مشخص نبودن مختصات آخرین نقطه تماس تلفن
همراه وی  ،بارش برف سنگین روزهای جمعه و شنبه ( ٢روزبعد از
آخرین تماس وی) ،به همراه نداشتن آب و آذوقه کافی و گذشت
پنج شبانه روز از زمان مفقودی را از دیگر عوامل تاثیرگذار در
تصمیم گیری برای پایان دادن به عملیات جستجو ونجات اعالم
کرد.
مسئول انجمن پزشکی کوهستان ایران اظهارکرد :همزمان با انجام
 ٢عملیات جستجو در روز دوشنبه سوم خرداد و براساس آخرین
اطالعات دریافتی از سیگنال های تلفن همراه کوهنورد مفقود
شده در محدوده ناندل و قوت گرفتن احتمال حضور کوهنورد
در ارتفاعات باالی پنج هزارمتری دماوند و خارج شدن وی از
مسیر اصلی جبهه جنوبی به طرف جبهه شرقی مذاکره تلفنی با
سرپرست تیم اعزامی جستجو نجات هرمزگان ومدیرکل جمعیت
هالل احمر تهران برگزار شد.
مساعدیان اضافه کرد :طبق این مذاکره  ،درخواست اعزام نیروی
باتجربه به ارتفاعات یادشده و با تاکید بر محدوده تپه گوگردی و
جبهه شرقی و شمال شرقی و همچنین اعزام این نیروها با پرواز به

بارگاه سوم دماوند جهت سرعت بخشیدن به کار ،این موضوع در
نشست سازمان مطرح و طبق اطالع دریافتی انتقال نیروی امدادی
با چرخبال به بارگاه سوم دماوند منوط به تائید شرایط ایمنی پرواز
و وضعیت هوایی مناسب اعالم شد.
وی گفت :روز گذشته نیز طبق تماس تلفنی ساعت شش و پنج
دقیقه صبح با سرپرست تیم اعزامی جستجو ونجات هرمزگان با
مدیرکل جمعیت هالل احمر تهران اعالم شد که انجام پرواز به
دلیل نبود احراز شرایط مناسب جوی منطقه دماوند لغو شده و
این امر می تواند خطراتی را برای بالگرد و امدادگران داشته باشد.
این مسئول یادآورشد :طبق بررسی نقشه ها و گزارش های
هواشناسی کوه دماوند ناپایداری های جوی در ارتفاعات باالی
چهار هزار و  500متری دماوند از ساعت  ١٠صبح روز سه شنبه
چهارم خردادماه جاری روند افزایشی داشته تا جایی که از بعد از
ظهر روز سه شنبه بارش برف در ارتفاعات آغاز که این بارش ها
تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت و روز جمعه نیز براساس همین
گزارش  ،بارش ها از سر گرفته می شود.
برکت صادقی کوهنورد  55ساله اهل بندرعباس از پنجشنبه
گذشته  30اردیبهشت ماه به تنهایی قصد صعود به قله دماوند را
داشت که بدون توجه به تذکر مسئول پناهگاه بارگاه سوم مبنی
بر فراهم نبودن صعود انفرادی و نامناسب بودن ؛ اقدام اما پس از
ترک بارگاه سوم دیگر به بارگاه بازنگشته است.یک تیم از نیروهای
امداد ونجات هالل احمراز مسیر مالخوران اقدام به صعود مسیر
جنوبی کرده که با توجه به هوای مه آلود و نبود دید کافی تا
ارتفاع  4500متر صعود کرده و به جستجو پرداختند ولی اثری
از برکت صادقی نیافتند سپس به ارتفاعات پایین آمدند.پس از
نتیجه نگرفتن جستجوی تیم امدادهالل احمر اعزامی جلسه ای با
اعضای کار گروه جستجو ونجات استان تشکیل شد و راهکارهای
الزم برای امداد رسانی سریع تر مورد بررسی قرار گرفت که
درهمین زمینه یک تیم  12نفره جهت جستجو برکت صادقی
از بندرعباس اعزام شدند.
دمای ارتفاعات دماوند از منفی  17تا  23درجه سانتیگراد می
باشد که با بارش متناوب برف وتگرگ همراه است و در اردیبهشت
وخرداد بدترین شرایط کوهستانی درمنطقه دماوند است.

وضعیت دشت میناب نتیجه نابخردیهای مدیریتی است
گروه اجتماعی:
مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت :اوضاع
کنونی دشت میناب نتیجه نابخردی ها در حوزه مدیریت است.

اسماعیل کهرم در گفتگو با مهر با اشاره به مشکالت پیش آمده
در دشت میناب ،اظهار داشت :انتقال بین حوضه ای آب در نقاط
مختلف کشور موجب مشکالت فروانی شده است.
کهرم با بیان این مطلب که پیش از اجرای طرح های انتقال آب
حوضه به حوضه ،باید مطالعات زیست محیطی دقیقی صورت
گیرد ،افزود :متاسفانه زیست بوم مناطق مختلف کشور در طرح
های انتقال آب آسیب جدی دیده است.
وی خشک شدن زاینده رود و بسیاری از تاالب های ایران را نتیجه
بی توجهی به مالحظات زیست محیطی در انتقال آب و احداث
سد عنوان کرد و اظهار داشت :زیباترین تاالب های ایران که در
کنوانسیون رامسر که معاهدهای بینالمللی در راستای حفظ و
نگهداری تاالبها و پرندگان مهاجر است به ثبت رسیده اند به
خاطر بی توجهی و رعایت نکردن مسائل زیست محیطی خشک
شدند.
مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور تخریب محیط
زیست را ناشی از مطالعه نکردن و مدیریت نادرست دانست و
با تشریح اوضاع دریاچه ارومیه ،گفت :متاسفانه تخریب طبیعت
نتیجه امور نادرستی است که به دست بشر رخ می دهد.
کهرم در ادامه با بیان این مطلب که ما حق نداریم برای توسعه
یک شهر ،شهر دیگری نابود کنیم ،به بازدید خود از فجایع زیست
محیطی و نشست های زمین در دشت میناب اشاره کرد و اظهار
داشت :شهرستان میناب قربانی توسعه بندرعباس شده است.
وی عشق ،عالقه و غیرت مردم میناب و تشکل های مردمی فعال

در حوزه محیط زیست در این شهرستان برای حفظ آب و خاک،
محیط زیست و طبیعت میناب را ستودنی دانست و گفت :یقین
دارم همت مردم میناب برای حفظ محیط زیست ،مسئوالن استان
و کشور را مجبور به چاره اندیشی برای رفع بحران موجود در
میناب می کند.
فعال پیشکسوت محیط زیست حضور مسئوالن میناب در کنار
فعاالن محیط زیست در این شهرستان را نشانه موفقیت تشکل
های مردم نهاد در میناب ذکر کرد و افزود :همراهی نخبگان و
مقامات محلی با تشکل مردمی نگاهبانان جلگه میناب نشان از
وفاق مینابی ها برای حفظ طبیعت میناب زیبا دارد.
مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در بخش
دیگری از سخنان خود با بیان این که بحران فرونشست زمین و
فجایع محیط زیستی میناب را باید ملی کرد ،افزود :فعاالن رسانه
ای باید به گونه آگاهی بخشی کنند که برای انتقال آب میناب به
خارج از این شهرستان یک تصمیم مناسب اتخاذ شود تا در نقطه
ای دیگر شاهد این قصه تلخ تکرار نشود.
وی نخلستان ها و باغ های خشک شده در میناب را موجب تاثر
دانست و با اشاره به فرونشست زمین در بخش اعظم دشت میناب،
اظهار داشت :ادامه این وضع خطرات زیادی برای مردم و ساکنان
میناب به همراه دارد.
کهرم اوضاع کنونی دشت میناب را نتیجه نابخردی ها در حوزه
مدیریتی عنوان کرد و گفت :برای رفع بحران میناب تا آنجا که
توان دارم موضوع نشست زمین در این شهرستان را از طریق رسانه
ها در مرکز کشور به صورت ملی پیگیری می کنم.
وی گفت :گوش های کر و ناشنوا را با همراهی و همت مردم
میناب باز می کنیم.

