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هرمزگان آغاز سنجش نوآموزان پایه اول

چـــــــهره ها

مدیر آموزش وپرورش ناحیه یک بندرعباس از شروع به کار دو پایگاه سنجش شهری
و روستایی برای پذیرش نوآموزان پایه اول در این ناحیه آموزشی خبرداد .محمدقویدل
با اشاره به اینکه قریب به دو هزارنفر در قالب سنجش زمستانه از ارزیابی مرحله مقدماتی
برخوردار شدند،خاطر نشان کرد :پیش بینی می شود قریب به سه هزار و 200نوآموز دیگر
متقاضی سنجش برای ورود به مدارس ابتدایی باشند.وی افزود :دو پایگاه سنجش در مدرسه
محراب رشیدی واقع دربلوارشهید مصطفی خمینی ،جنب میدان صادقیه و دیگری در محل
گروه های آموزشی واقع در آزادگان آماده سنجش دانش آموزان نوآموز پایه اول ابتدایی
هستند.قویدل تصریح کرد :سنجش نوآموزان در دو نوبت بودن سنجش سالمت جسمانی
و آمادگی تحصیلی انجام می شود که به گفته وی مرحله مقدماتی ارزیابی های متعددی از
جمله سنجش بینایی ،دید رنگ ،شنوایی ،گفتاری ،آمادگی تحصیلی ،توده بدنی ،وزن و قد،
غربالگری اختالالت دهان و دندان ،جلدی و اوتیسم صورت می گیرد .قویدل گفت :والدین
نوآموزان بدو ورود به دبستان می توانند با مراجعه به نزدیک ترین مدرسه به محل سکونت
خود،معرفی نامه به پایگاه سنجش سالمت را دریافت کنند.

كندي و ركود و توقف پروژه ها آسيب هاي جدي به دولت و
گروه مدیران  /علی اصغر خلیلی :
شركت هاي ساختماني و از اين رهگذر زيانهاي عظيم به اقتصاد
کسب وکارهای خاص در هر منطقه از فرهنگ و منابع ویژه
مملكت وارد می کند .كندي و ركود پروژه ها قبل از آنكه در اثر
آن منطقه بوجود می آید و با فرهنگ سازی می تواند به
كمبود منابع و امكانات باشد بر اساس
عنوان یک الگو برای ایجاد سایر
برخي موارد ديگر نظير ناهماهنگي و
کسب وکارها مورد استفاده قرار
استفاده از خدمات یک شرکت
در دسترس نبودن اطالعات كافي و در
گیرداین موضوع بهانه ای شد تا از
مشاوره مدیریت کسب و کار می نهايت ضعف مديريت حاصل شده است.
تجربيات با ارزش یکی از مدیران
از فعالیتها و سرمایه گذاری شرکت برج
شرکت های باسابقه ساختمانی در
تواند به ارتقا جایگاه و پیشتازی می توان به سرمایه گذاری پروژ های
این حوزه استفاده نموده که گفتگوي
آنها در بازار منجر شود .در بسیاری مسکونی در مناطق بندرعباس  ،رسالت
ذيل حاصل آنست و تقديمتان مي
شمالی  ،رسالت جنوبی و کوی گمرک
گردد:
موارد ،خدمات دریافت شده از
اشاره کرد.
در ابتدا خود را معرفی کنید و سوابق
در چند سال اخیر پول نقد از جایگاه ویژ
مدیریتی خود را شرح دهید؟
شرکت مشاوره یکی از عوامل
ای برخوردار نبود و به دلیل نوسانات بازار
من حسین رمضان زاده متولد بندرعباس
کلیدی در پس زمینه فروش موفق سرمایه گذاری در بخش های مختلف
و تحصیالت دانشگاهی خود را دردوره
دیگر صورت می گرفت .اما در حال حاضر
 MBAبه پایان رساندم و درحال حاضر
یک کسب و کار بوده است
پول نقد که تعیین کننده معامالت بین
مشغول گذراندن دوره  DBAدرسازمان
بنگاههای اقتصادی می باشد و ارزش خود
مدیریت صنعتی می باشم  ..من در آغاز
را بدست آورده  ،ما سعی بر این داریم در
فعاليتهاي حرفهاي خود با توجه به
فعالیت حرفه ای خود و با احتیاط الزم عمل کنیم و با آنالیز و
احساس نیاز تصمیم بر این گرفتم با یادگیری به انتقال دانش و
کنترل کردن هزینه ها مجموعه خود را هدایت کنیم تا جایی که به
نوآوری در این حوزه گام بردارم و با گذراندن دوره های مدیریتی،
جایگاه باالتری دست پیدا کنیم.
بازاریابی و فروش توانستم بیشترین ارزش افزایی را به عنوان اصلی
مدیریت هزینه در دوران رکود یک صنعت چه تاثیری در
ترین هدف در فعالیت های حرفه ای خود مد نظر قرار دهم .در
مدیریت کسب و کار می گذارد؟
فعالیت حرفه ای خود همواره متکی به یادگیری و عمل بودم که
سیستم مدیریت هزینه نوعی سیستم برنامه ریزی و کنترل است
تا حدود زیادی به دانش و بینش در فعالیت شغلی ام افزوده شد
که براساس اطالعات جامع طرحریزی می گردد ،بدون شک در نظر
 .در حال حاضر هم حدود هشت سال است که در حوزه صنعت
گرفتن اولویتها برای دستیابی به تولید محصوالت و خدمات با
ساختمان در شرکت ساختمانی برج فعالیت می کنم.
کیفیت باال ،با حداقل بهای تمام شده ،بسیار حائز اهمیت است .در
شرکت خود را براساس وظایف و اهداف شرح دهید؟
این سیستم ،هزینه فعالیتهای عمده بنگاه اقتصادی شامل کاالها و
مجموعه شرکت ساختمانی برج از سال  90به عنوان یک شرکت
خدمات مختص به تولید می باشد.
تخصصی (هلدینگ) و با هدف کسب و کار سرمایه گذاری در
بهینه کردن و صرفه جویی هزینه ها بدون کاهش کیفیت
صنعت ساختمان معرفی شد و در این فرآیند به سرمایه گذاری
محصوالت و حفظ برند کاالها نیازهای
و مدیریت پروژه های عمرانی و اجرای
کسب و کار هر چه قدر هم که کوچک مشتری را برطرف کرده و در این راستا
آنها می پردازد .شرکت پس از شناسایی
مدیریت هزینه یک سری اقدامات را
فرصت های سرمایه گذاری اقدام به
باشد نیازمند ارتباطات و استفاده از
برای تامین رضایتمندی مشتریان همراه
ارزیابی فنی و اقتصادی آنها نموده و در
تجارب است .می توانید در مالقات
با کنترل و کاهش مستمر هزینه انجام
صورت توجیه پذیر بودن سرمایه گذاری،
هایی که در کسب و کار های مشترک می دهد.
پروژه هایی را تعریف و اقدام به ساخت و
دارید از افراد با تجربه در پایه گذاری درست است که در دوران رکود  ،وضعیت
فروش آنها می نماید.
بازار تغییر می کند و نوعی جنگ قیمتی
قدرت
و
گذاري
سرمايه
در اين راستا توان
بازار خود بهره ببرید .برای موفقیت در
میان کسب و کارها شکل می گیرد
اجرايي بخش عمران و به تبع آن شركت
اینزمینهشماهموارهنیازمندداشتن و رقابت شدیدتر می شود و نقدینگی
هاي ساختماني از اهميت ويژه ای
موجود در بازار نیز کاهش می یابد .ولی
اخیر
برخوردار است .ما در این  4سال
مهارت و برقراری ارتباط خوب و
با این حال همچنان می توان فرصت های
بازار
در
به دلیل رکود و کمبود نقدینگی
مناسب می باشید و همیشه می بایست
مناسبی را در بازار یافت .بسیاری از شرکت
به دنبال این بودیم که هزینه تمام شده را
نسبت به فرصت های جدید و امکان ها توانسته اند با اتخاذ شیوه های بازاریابی
کاهش دهیم و این امر در موفقیت های
گسترشروابطخودهوشیارباشید .هوشمندانه نه تنها در دوران رکود ،کسب
ما نقش به سزایی داشته است.
و کار خود را حفظ کنند ،بلکه آن را قوی
در بخش اجراي پروژه هاي عمراني,

اقتدار امروز به برکت دفاع مقدس است
اشاره

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.
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رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با اشاره بر اهمیت زنده نگاه داشتن یاد
و خاطره شهدا ،گفت :اقتدار امروز ما در دنیا به برکت دفاع مقدس است.سردار بهمن کارگر
درجمعفرماندهاننیروهایمسلحهرمزگانباتسلیتایامارتحالملکوتیامامخمینی(ره)
و سالروز قیام 15خرداد ،اظهار داشت :امروز جوانانی که به عنوان مدافع حرم در مناطق خارج
از کشور حضور پیدا می کنند و در حال جهاد با دشمنان هستند ثمره رشادت رزمندگان ما
در دوران دفاع مقدس هستند.وی ادامه داد :دفاع مقدس را نباید در گذشته تعریف کنیم،
اگر این نگاه را داشته باشیم جنگ تحمیلی و دفاع مقدس برای ما حکم موزه را پیدا می کند.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گفت :در حالی که مقام معظم رهبری
موزه های دفاع مقدس را با تعبیر مرکز فرهنگی دفاع مقدس نام می برند و بر همین اساس
ما برای دفاع مقدس باید در حال و آینده نقش تعریف کنیم.سردار کارگر خاطرنشان کرد:
آغاز رهبری امام خامنه ای لطف و عنایت خداوند به ملت و مردم کشور ما بود زیرا در آن
دوران خیلی ها نگران بودند اگر روزی امام نباشد چه می شود ،اما نصرت الهی و دست امام
زمان(عج) در همه حال ما را هدایت و راهنمایی کرده است.

و كار بسيار است ،اخالق كسب و كار بهصورت بايد به شكل و
زمينه كاربردي نشان داده شود  .اخالق حرفه ای ،مجموعه ای از
اصول و استانداردها در يك فرآيند تفكر عقالني است  .هدف از
اخالق حرفه ای تصحیح و تقویت انگیزش ،ارتقاء مهارت ،افزایش
توان وتحول نگرش می باشد.
اگر بخواهید به موفقیت های بزرگ دست پیدا کنید ،باید آرزوهای
بزرگی نیز در سر داشته باشید .شما می بایست چشم اندازهای
بزرگ را برای خود متصور کنید .برای رسیدن به مقصود ،شما می
بایست انرژی و اشتیاق خود را بیش از پیش کرده و آنها را آشکار
کنید .کسب و کار هر چه قدر هم که کوچک باشد نیازمند ارتباطات
و استفاده از تجارب است .می توانید در مالقات هایی که در کسب
و کار های مشترک دارید از افراد با تجربه در پایه گذاری بازار خود
بهره ببرید .برای موفقیت در این زمینه شما همواره نیازمند داشتن
مهارت و برقراری ارتباط خوب و مناسب می باشید و همیشه می
بایست نسبت به فرصت های جدید و امکان گسترش روابط خود
هوشیار باشید.
یک مدیر باید به حدی از توانایی برسد که بتواند در بحران های
پیش رو اقدامات موثر و مفیدی را در دستور اقدام قرار دهد .یکی از
ویژگیهای هر مدیر خوب اینست که بتواند به جای انکار با ضعف ها
کنار بیاید باید درصدد شناسایی و رفع این نقاط باشد .تاجاهایی را
که نیاز است را بهسازی کنیم.
نقش مدیر در باال بردن بهره هوشى سازمان بسیار موثر است و در
باال بردن بهره هوشی شرکت حکم می کند تا محیط کار را به گونه
گفت وگوی اختصاصی با حسین رمضان زاده مدیر شرکت ،ساختمانی برج
ای بیافریند ،که همکاری و مشارکت در اندوخته های علمی را برای
کارکنان فراهم سازد؛ نقاطی را که در آنها هماندیشی و همکاری
سودمند است ،نشان دهد.
و حرف پایانی ؟
استفاده از خدمات یک شرکت مشاوره مدیریت کسب و کار می
تواند به ارتقا جایگاه و پیشتازی آنها در بازار منجر شود.
کسب و کارهای کوچک چگونه می توانند به یک سطح
بنیانهای کسبوکار بوده و درک مشترک و همزبانی میان کارفرما
تر کنند و پس از دوران رکود ،به موفقیت های بسیاری دست یابند.
در بسیاری موارد ،خدمات دریافت شده از شرکت مشاوره یکی
خوبی از مدیریت هزینه برسند که بتوانند کسب وکار خود
و مشاور گام ابتدایی در این فرآیند است .بنابراین یک مشاور زبده،
مشاوره نقشی حیاتی و تعیینکننده ای در بهبود وضعیت کسبوکار
از عوامل کلیدی در پس زمینه فروش موفق یک کسب و کار
را به صورت بهینه مدیریت کنند؟
پس از شناخت کامل اجزای یک سازمان ،ضمن تحلیل مسائل
دارد .آنچه مسلم است این است که مشاوره نیاز طبیعی و پشتیبان
بوده است .من از طرف مجموعه خود
شرکت های بخش خصوصی با شور
موجود ،نسبت به ارائه راهحل و یا ایجاد
او در تصمیمگیریها به شمار می رود.
از مدیریت صنعتی به خاطر همکاری و
و حرارتی خاص تأسیس میشوند .
حساسیت برای یافتن راهکار مناسب
امروزه اهمیت و جایگاه استفاده از خدمات
مشاوره نقشی حیاتی و تعیینکننده خدمات مشاوره ای در زمینه کسب و کار
اما برای پایداری و ماندگاری آنان باید
بدیهی است که هزینهکرد درآموزش اقدام میکند.
مشاورهای بیش از پیش نمایان است و هر
برای پیشبرد فعالیت شرکت ،قدردانی و
کوشش
پرتو
در
ماندگاری
این
و
کوشید
درآموزش
کرد
ه
هزین
که
است
بدیهی
چه زمان به جلوتر گام بر میدارد ،این نیاز
ای در بهبود وضعیت کسبوکار
تشکر می کنم.
و بهرهگیری از نظرات صاحبنظران و
و مشاوره به منزله یک سرمایهگذاری و مشاوره به منزله یک سرمایهگذاری
بیشتر نمود مییابد .به گونهای که حاال
دارد .آنچه مسلم است این است
و نظر شما در باره صبح ساحل؟
انسانهای مصمم و توسعهیافته است .پر
سودآور است که افقهای روشنی را
دیگر کمتر میتوان سراغ کسبوکاری
سودآور است که افقهای روشنی
که مشاوره نیاز طبیعی و پشتیبان او رسالتی که مطبوعات در جامعه امروز ما
واضح است که این شرکتها با حضور،
پیش چشم بنگاههای اقتصادی گشوده
موفق را گرفت که بدون یاری بازوی
را پیش چشم بنگاههای اقتصادی
دارند ،ارائه اخبار و اطالعات روزانه و ارائه
بقا
و
دوام
و
تأسیس
مشورت
و
یاری
کند.
ی
م
مجهز
آینده
برای
را
سازمان
و
به
توانمند مشاوری اصلح توانسته باشد
در تصمیمگیریها به شمار می رود.
راهکارها و تجزیه و تحلیل مناسب است
مییابند.
گشوده و سازمان را برای آینده مجهز این امر حاکی از آن است که خیلی از
جایگاه فعلی خود دست یابد.
امروزه اهمیت و جایگاه استفاده از که نقش بسیار بزرگی برای مدیران و
از آنجائيكه امروزه مديران شرکت ها نیاز
سرمایه گذاری های کوچک با مشاوره
البته واضح است که باید درابتدا به عنوان
فرهیختگان جامعه ایفا میکند  .روزنامه
به دانش  ،مهارت و تخصص در کسب و
میکند .این امر حاکی از آن است که و کارشناسی مناسب توانسته رونقی در
یک کارفرما ،خود به تغییر متعهد شویم
خدمات مشاورهای بیش از پیش
صبح ساحل یکی از روزنامه های قدیمی
بیش
را
ها
شيوه
اين
بستن
كار
به
در
کار
وجود
.
کند
ایجاد
افراد
کار
و
کسب
و از آمادگی خویش برای پذیرش آن
خیلی از سرمایه گذاری های کوچک با
نمایان است و هر چه زمان
استان به شمار می رود و از پرتیراژ ترین
از گذشته احساس می کنند  ،استفاده
مشاوران حرفهای برای این است که به
اطمینان یابیم و درگام بعدی نسبت
به جلوتر گام بر میدارد ،این نیاز
از خدمات يك مشاور كام ً
رسانه های استان می باشد و آرزوی توفیق
ال بديهي بنظر
مشاوره و کارشناسی مناسب توانسته مدیران کمک کنند تا اصول را به نسخه
به قابلیتهای مشاور یقین پیدا کنیم.
و سربلندی برای مجموعه این روزنامه
رسد.
مي
کنند
تبدیل
آنها
مخصوص
و
کاربردی
ای
رویکرد مشاوران حرفهای صرفنظر از
بیشتر نمود مییابد
رونقی در کسب و کار افراد ایجاد کند
مردمی را دارم.
بدون ترديد ،راههاي تدوين اخالق كسب
و در مراحل اجرا یار و یاورشان باشد.
شیوهی عملکرد آنها ،در راستای تقویت

مشاوره  ،ضامن موفقیت در کسب و کار

قائم مقام وزیر بهداشت در امور دانشگاه های علوم پزشکی در مراسم تودیع و معارفه روسای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان :

سهم دکتر شکاری در توسعه دانشگاه علوم پزشکی استان پررنگ بوده است
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان :من به عنوان معاون دکتر شکاری  ،شاهد زحمات کامال دلسوزانه و سر اخالص وی بودم

آئین تکریم و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هفته گذشته با حضور
دکتر سید حسن امامی رضوی قائم وزیر بهداشت در امور دانشگاههای کشور  ،آیت اهلل
نعیم آبادی نماینده ولی فقیه و امام جمعه بندرعباس  ،رئوفی معاون استاندار هرمزگان
 ،دکتر حقیری زاده مشاور استاندار  ،حجة االسالم والمسلمین تقوی مسئول دفتر نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان  ،اعضاء هیئت رییسه دانشگاه و جمعی
از مدیران و کارکنان دانشگاه برگزار گردید  .در این مراسم از زحمات دکتر شکاری رییس
پیشین دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تقدیر و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به دست
دکتر داوودی سپرده شد .
قائم مقام وزیر بهداشت در امور دانشگاه های علوم پزشکی با اشاره به تالش های صورت
گرفته برای ارتقای شاخص های کمی و کیفی بهداشت در هرمزگان ،تصریح کرد :دولت
یازدهم حوزه سالمت ،گسترش فضاهای درمانی ،افزایش خدمات بهداشتی و کاهش هزینه
های درمان را به اولویت های مهم کشور تبدیل کرده و در  3سال اخیر اتفاقات خوبی را
رقم زده است.
دکتر سید حسن امامی رضوی افزود:در طول سال های اخیر به ویژه با روی کار آمدن دولت
تدبیر و امید و اجرای طرح تحول نظام سالمت شاهد پیشرفت قابل مالحظه ای در وضعیت
بهداشت و درمان این استان هستیم .وی ادامه داد :در سال جاری نیز برنامه ریزی های
بسیار خوبی برای توسعه خدمات بهداشتی و درمان در استانهای مختلف کشور تدارک
دیده شده که اجرای آنها کمک فراوانی به ارتقای شاخص های سالمت و افزایش رضایتمندی
مردم خواهد داشت .دکتر امامی رضوی کاهش هزینهها ،رضایتمندی و ارتقای سالمت را
سه شاخصه اصلی وزارت بهداشت عنوانکرد و گفت :کاهش  ۲۰درصدی هزینههای درمان
سبب افزایش رضایتمندی مردم در حوزه سالمت شده که طبق ارزشیابیهای به عمل آمده و
همت تالشگران در دانشگاههای علوم پزشکی این آمار به دست آمده است .این مقام مسوول
مشکل عمده وزارت بهداشت و درمان نبود اعتبارات کافی برای توسعه و نوسازی دانست وبیان
داشت :کمبود اعتبارات مالی در حوزه بهداشت موجب شده تا روند توسعه و بهسازی فضاهای
بهداشتی و درمانی کند پیش برود .تمام تالش خود را در جهت خدمترسانی به عموم مردم
در اقصی نقاط کشور بهکار میبندیم.
معاون وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با اشاره به رویکرد این وزارتخانه مبنی بر
استفاده از نیروهای توانمند و متعهد در مسئولیت های مختلف ،گفت :دکتر شکاری یکی از
مدیران موفق وزارت بهداشت بود که اقدامات این بزرگوار در طول مدیریت وی بیانگر رشد
و توسعه دانشگاه علوم و پزشکی هرمزگان شده و جزو مدیرانی بود که در جهت انجام وظیفه
آبروی خود را نیز فدا کرد.دکتر امامی رضوی اظهار داشت :تغییر مدیریت این دانشگاه نیز
پیرو استعفای کتبی و اصرار دکتر شکاری صورت گرفته است.
مردم خواهان خدمت و نیروی کار مخلص هستند
نماینده ولیفقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس در این مراسم ،مجموعه بهداشت و
درمان را به واسطه ارتباط مستقیم با سالمت انسان دارای حسایت باال دانست و گفت :این

مهم انتظارات را از این مجموعه افزون میکند .آیتاهلل غالمعلی نعیمآبادی با بیان اینکه
مردم خواهان خدمت و نیروی کار مخلص هستن د گفت :نخبگان هرمزگانی نباید اجازه دهند
برخیها فضای مدیریتی استان را برای رسیدن به منافع شخصی دچار دودستگی کنند و
ایجاد شکاف در جامعه و دو دستگی ایجاد کردن هیچ تناسبی با اتحادی که امام (ره) در مورد
آن صحبت کردند ندارد .وی افزود:برخی افراد در استان سعی در تخریب مدیران زحمت کش
دارند و با بیان برخی شایعات زحمات مدیران را زیر سئوال می برند.امام جمعه بندرعباس
اظهار داشت :البته اين رفتارها و بازی هاو بروز اختالفات نه از ناحيه مردم كه ازسوي كساني
دنبال مي شود كه مي خواهند به نان و نوايي برسند .آیتاهلل نعیمآبادی با بیان اینکه این
افراد چه زمانی میخواهند دست از این تخریبها بردارند تصریح کرد :دکتر شکاری ،رئیس
سابق دانشگاه علوم پزشکی بیش از 6سال و نیم خدمت صادقانه داشت  ،چرا باید در حالی
برود که بگوید من «ل ِهستانم» و مرا له کردند ،تا کی با فضای مدیریتی استان این طور بازی
میشود؟وی اضافه کرد :نگذارید استعدادها و عواطف آسیب ببیند چرا باید جای خوش آمد
گویی به مدیر جدید به او حمله شود که چرا به این استان آمده ای ،مگر اینجا نیرو نیست؟
امام جمعه بندرعباس بیان داشت :فرزندانی نیز از این استان در استانهای دیگر مشغول کار
و خدمت هستند بدون کوچکترین کنایه و تخریبی ،همانطور که استان سمنان از اول انقالب
نیروهای زیادی از جمله دو رییس جمهور  ،رییس قوه قضاییه و...را داشته اما حتی یک
استاندار بومی نداشته است.نعيم آبادي با ااياالت متحده خواندن آمريكا يادآورشد :مغزهاي
متفكرهمين كشور ازجاي جاي دنياست بطوريكه طراح اف شانزده آن اهل دامغان است.وی
همچنين گفت :نبايد احساسات و عواطف و حرمت ها اين چنين در جامعه مخدوش شود چرا
كه سرمايه هاي انساني پشتوانه توسعه هستند.
شاهد بی مهری به علم و جایگاه عالم بوده ایم
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی
هرمزگان گفت :متاسفانه در سالهای اخیر در استان هرمزگان شاهد بی مهری
به علم و جایگاه عالم بوده ایم .حجة االسالم سید عباس تقوی گفت :طی
بیش از بیست سالی که در هرمزگان بوده ام هیچگاه مثل این اواخر مورد بی
مهری به جایگاه علم و عالم در استان هرمزگان از سوی برخی نبوده ام ؛ ماه
شعبان ماه مغفرت است و باید این عده برای توبه و بخشش اقدام کنند.وی
با بیان اینکه بنای رهبری و انقالب تجلیل از عالم است  ،عنوان کرد :دانشگاه
جایگاه علم است و علم و عالم مقدس است ،در حاکمیت و حکومتی که
عالم جایگاهی نداشته باشد ،حکومت متزلزل خواهد بود .تقوی اظهار کرد
 :دانشگاه علوم پزشکی بعد از انقالب اسالمی در استان دستاوردهای خوبی
در ارتقای شاخص های بهداشت و درمان داشته است ؛ برای تقویت و ارتقای
سطح کیفی خدمات همچنان نیازمند مساعدت و حمایتهای وزارت بهداشت
و مسئوالن استانی هستیم.
اجازه ندادم هیچ گونه خدشهای به جایگاه اساتید و اعضای هیئت علمی

دانشگاه وارد شود
رييس سابق دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان در این مراسم با ارائه بخشی از مهمترین
عملکرد خود در دوران تصدی ریاست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ضمن تقدیر و تشکر
از اعضاء هیئت رییسه دانشگاه و کارکنان مجموعه خود گفت :باهيچ فردي زاويه سياسي
نداشتم چرا كه اصوال آدم سياسي نيستم و شخصيت من علمي است و در دوران تصدی
خود به عنوان رییس دانشگاه  ،اجازه ندادم که هیچ گونه خدشهای به جایگاه اساتید و اعضای
هیئت علمی دانشگاه وارد شود .دکتر محمد شکاری گفت :در مدت مسووليت آنچه مد نظرم
بود استقالل دانشگاه ازخط كشي هاي سياسي و تمركزبرارتقاء جايگاه علمي اين نهاد علمي
بود.وی با بيان اينكه در اواخر مسئوليتم اتفاقاتي افتاد كه خوشايند نبود ،اظهاركرد :شايد به
داليلي ازحضورفيزيكي بنده در استانداري جلوگيري شد اما از فكر و انديشه كه نمي توان
جلوگيري كرد .دکتر شکاری با اشاره به اینکه اساس دانشگاه برپایه نخبگی است  ،افزود :
دانشگاه مرکز نخبگان است و نیازمند استقالل فکری است ؛ جلوگیری از مهاجرت نخبگان
از هرمزگان به سایر استانها و ماندگاری و نگهداشت اعضاء هیئت علمی  ،مهمترین چالشی
است که رئیس جدید دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با آن مواجه است.رييس سابق دانشگاه
علوم پزشكي هرمزگان تصریح کرد :تاوان حمايت از جايگاه هيات علمي و حفظ حرمت
اعضاي آن را دادم اما نگذاشتم اين جايگاه تضعيف شود.وی در بخش دیگری از سخنان خود
با بیان اینکه من فردی سیاسی نیستم بلکه یک پزشک متخصصم گفت :با اینکه در استان
توسط بعضی از افراد متهم بودم که متعلق به این دولت نیستم اما با احترام و آغوش باز از
جانب وزارت بهداشت حمایت شدم و به فعالیت خود به خدمت به مردم هرمزگان ادامه دادم

 .وی ابراز داشت :هرمزگان به دلیل مالی و اعتباری دچار فقر و محرومیت نیست و تا زمانی
افکارمان بزرگ نباشد و اصالح نشود همچنان باقی میماند.دکتر شکاری بیان داشت :تا زمانی
که اتاق فکر هرمزگان از وجود نخبگان استان شکل نگیرد نباید انتظار تغییر و توسعه در حوزه
های مختلف از جمله حوزه بهداشت و درمان استان داشت .وي همچنين از حمايت هاي
استاندارهرمزگان به نيكي ياد كرد.
با رعایت محورهای ارزشی پاسخگوی نیازهای استان باشیم
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت  :مقام عالی وزارت که بنده از حسن نظرشان
و همه افرادی که بنده را مورد لطف و عنایت خود قرار دادند؛ بسیار ممنونم .و دستور خدمت
گذاری به مردم شریف استان را دادند؛ سید حسین داوودی افزود :در زمان تصدی دکتر
شکاری که بنده هم به عنوان معاون ایشان مشغول به خدمت بودم تالشهای بسیاری انجام
شده است ؛ و این تالشها بسیار گسترده است و نمی توان همه آنها را بیان کرد ؛ این زحمات
کامال دلسوزانه و سر اخالص بوده است .وی اظهار کرد  :وزیر بهداشت در زمان تصدی
وزارت سه عنوان را توصیه و تاکید داشتند توسعه عدالت در سالمت کیفیت ارائه خدمت
و کارایی؛ امیدوارم در زمانی که در خدمت شما هستم  ،با رعایت محورهای ارزشی مثل
عدالت محوری  ،مشتری مداری  ،کرامت انسانی  ،قانون گرایی  ،امانت داری و مسئولیت
پذیری پاسخگوی نیازهای استان باشیم .رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با تاکید بر
حفظ یکپارچگی در تصمیمگیری و عمل ،از عدم توازن توسعه بخش بهداشت و درمان
هرمزگان با توسعه اقتصادی و نظامی و امنیتی این استان انتقاد کرد .سید داوودی با تشریح
فعالیت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سه دهه اخیر اظهار داشت :استان هرمزگان در
دهه اخیر دچار تحول عظیم صنعتی ،اقتصادی و نظامی شده است.وی در
ادامه بیان داشت :متاسفانه با وجود تالشها و برنامهریزیهای انجام شده از
سوی مدیران دانشگاه علوم پزشکی در این سنوات همواره فاصله توسعه بخش
بهداشت درمان با بخشهای دیگر قابل توجه است و الزمه کاهش این فاصله
توجه به اعتبارات حوزه سالمت در هرمزگان است .داوودی اظهار امیدواری
کرد :اعتبارات مناسب و متوازن با توسعه اقتصادی ،صنعتی و نظامی منطقه
به بخش بهداشت و درمان هرمزگان اختصاص یابد تا شاهد تحول در خور
این استان باشیم.
خدمات دکتر شکاری ستودنی است
عبدالمجيد مرادی نسب عضو هیات امناء و بازرس مجمع خیرین سالمت
کشور گفت  :خدمات آقای دکتر شکاری در تصدی و ریاست دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان قابل تحسین و ستودنی
است .مرادی نسب افزود  :مردم استان هرمزگان شاهد رشد قابل توجه خدمات
بهداشتی و درمانی همچنین جذب اعتبارات ویژه در بخش سالمت  ،طی
مسئولیت ایشان در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بودند .وی تصریح کرد :
نمونه بارز و ماندگار خدمات این پزشک و مدیر دلسوز هرمزگانی دریافت امتیاز

و احداث بیمارستان  500تخت خوابی با جذب سرمایه گذارخارجی بوده است که با ساخت
این بیمارستان بزرگ توسط شرکت ایتالیایی بخش اعظمی از نیازهای درمانی استان رفع
خواهد شد .عضو هیات امناء و بازرس مجمع خیرین سالمت کشور اظهار کرد :بخش دیگری
از اقدامات موثر وی در جذب خیرین سالمت در بخش آموزشی ،اقالم بیمارستانی ،خدمات
بهداشتی و فعالیتهای عمرانی در سطح شهرستانها بوده است .مرادی نسب خاطر نشان کرد
 :بمنظور توسعه بخش سالمت در سطح کشور شایسته است نمایندگان استان در مجلس
شورای اسالمی تالش کنند در سطوح ملی از توانمندی و مدیریت ایشان استفاده گردد.
تودیع و معارفه
در پایان مراسم از فعالیت های دکتر شکاری در زمان تصدی ایشان به عنوان رییس دانشگاه
با اهداء لوح یادبود از طرف مسئوالن و همکاران وی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
تقدیر شد  .وزیر بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی پس ازموافقت با استعفای دکتر محمد
شکاری  ،طی حکمی دکتر سیدحسین داودی را به عنوان سرپرست این دانشگاه منصوب
کرد .دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی در پیام خود آورده نظر به تعهد ،تخصص و تجارب
ارزنده جنابعالی ،به موجب این ابالغ به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی ،درمانی هرمزگان منصوب می شوید.از جنابعالی انتظار دارم با استفاده از توان
تخصصی و کارشناسی اعضای هیأت علمی و کارکنان محترم دانشگاه و استفاده از ظرفیت
منابع بالقوه سایر بخش های حوزه مأموریت خودتأمین ،حفظ و ارتقاء سطح سالمت مردم به
ویژه محرومین و نیازمندان  ،ارتقاء برنامه های جاری حوزه های بهداشتی ،درمانی ،آموزشی،
پژوهشی ،فرهنگی و دانشجویی ،صیانت از منابع انسانی ،فیزیکی و مالی مد نظر قرار دهید.
وی درادامه تصریح کرده امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف با
رعایت قانونمداری ،اعتدالگرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید موفق و سرافراز باشید .
عملیاتی کردن برنامه پنجم توسعه و برنامه سالمت دولت یازدهم  ،توسعه عدالت در سالمت
در حوزه مأموریت خود  ،توجه به امر اعتدال ،توان مندی و شایستهساالری در انتصابات و
تکریم اعضای هیأت علمی و کارکنان حوزه سالمت در برنامه خود قرار گیرد.وزیر بهداشت
درمان وآموزش پزشکی در پیام جداگانه ای به دکتر شکاری آورده است :خدمتگزاری در
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران فرصتی مغتنم و نعمتی بزرگ است که خداوند متعال به
ن وسیله از
بندگان برگزیده خویش عطا میفرماید .لذا ضمن موافقت با استعفای جنابعالی ،بدی 
خدمات ارزشمند و تالش مستمر و شایسته شما در طول تصدی مسئولیت ریاست دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی هرمزگان صمیمانه تشکر و قدردانی مینمایم.
شایان ذکر است دکتر داودی پیش از این عنوان معاون بهداشتی  ،معاون پشتیبانی و عضو
هسئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  -مشاور عالی سازمان بیمه سالمت کشور،
معاون پشتیبانی انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور  ،مدیر شبکه بهداشت و
مشاور برنامه ریزی ریاست دانشگاه  ،عضو همکار مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی  ،عضو همکار مرکز جامع کنترل سرطان بیمارستان شهدای
تجریش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را در کارنامه کاری خود داشته است .

