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پیگیریرتبهبندی 40هزارنیرویآموزشوپرورش

تاكيدبرآمادهسازيپروژههايهفتهدولت

چـــــــهره ها

فرماندار بندرعباس خواستار برنامه ریزی مدون با هماهنگی کلیه دستگاههای مرتبط
جهت اجرا در هفته دولت شد .احمد پويافر فرماندار بندرعباس درجلسه ستاد هماهنگی
بزرگداشت هفته دولت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان واالمقام دولت بخصوص
شهیدان رجائی و باهنر و هفته دولت بر لزوم برگزاری هرچه بهتر و باشکوهتر برنامه ها تأکید
نمود.احمد پويافر در ادامه طرح کلی برنامه های هفته دولت را بیان و خواستار برنامه ریزی
مدون با هماهنگی کلیه دستگاههای مرتبط جهت اجرا در هفته دولت شد.اين مقام مسئول
بر آماده سازی پروژه هایی که به اتمام رسیده اند تأکید کرد و افزود  :برنامه های هفته دولت
فقط منوط به افتتاح چندین پروژه نباید باشد و در این میان باید ویژه برنامه هایی نیز برای
اقشار مختلف مردم انجام شود.نماينده عالي دولت در شهرستان بندرعباس در این جلسه
شهیدان رجایی و شهید باهنر را دو الگوی بزرگ و شاخص دولت در نظام جمهوری اسالمی
توصیف کرد و گفت  :ایمان ،اخالق ،خلوص نیت و منش کاری این دو بزرگوار الگویی برای همه
دولتمردان است و باید به ابعاد شخصیتی و فرهنگی این دو شهید در هفته دولت پرداخته
شود.فرماندار بندرعباس در پايان خاطرنشان كرد  :هفته دولت فرصتی مناسب است برای
نمایش خدماتي که دستگاهها انجام داده اند  ،امیدواریم همه در این هفته حضور فعال داشته
باشند تا بتوانیم هفته دولت خوبی را در خور شأن مردم و نظام نمایش دهیم.

جهان
اسارت در چنگال معلم

دختردانشآموزیکهتوسطمعلممدرسهربودهشدهبود،بعداز 6ماهبهآغوشخانواده
برگشت.به گزارش فارس ،ماری دختر 13سالهایست که پس از مدرسه توسط معلمش به
خانه متروکی در اطراف لندن ربوده شد و  6ماه تمام مورد آزار و اذیت قرار گرفت.معلم
مدرسه به بهانه رساندن ماری او را به داخل خودرو میکشاند ،در بین راه تغییر مسیر
میدهد و به سمت خانهای متروک در اطراف لندن میرود.معلم جنایتکار که ویلیام نام
دارد ،به همراه دوستش پائوال بارها و بارها به ماری تعرض و او را آلوده به هروئین میکنند.
این دو جانی از اقدامات خود فیلم میگرفتند و پس از آزار و اذیت دختر نوجوان ،آن را
برای قربانی پخش میکردند.در تمام این  6ماه ویلیام مانند روزهای قبل و به طوری که
انگارهیچاتفاقینیفتاده،بهمدرسهمیرفتومشغولتحصیلبود.دراینمدتپائوالنیز
اقدامبهانتشارعکسهاییازماریبهعنوانهمسرخوددرشبکههایاجتماعیمیکرد.

 ۴هزار هکتار از اراضی ملی هرمزگان با هدف اشتغالزایی،
استعدادیابیشد

معاینه رایگان در جغین

مشکل آب آشامیدنی روستایی درجک

مشکل کم آبی روستای درجک میناب برطرف شد.به
گزارش باشگاه خبرنگاران ،معاون نظارت و بهره برداری
شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان گفت :برای حل
مشکل کم آبی روستای درجک نزدیک به 3هزارمتر لوله
گذاری با اعتبار 200میلیون تومان از روستای مجاور انجام
شد .احمد شاکری افزود :آب این روستا ازطریق یک حلقه
چاه تامین می شد که بر اثر خشکسالی افت شدید پیدا
کرده بود.

پرچم متبرک بارگاه امام رضا (ع ) به مناطق
محروم هرمزگان رفت

به مناسبت دهه مبارک کرامت و با حضور خدام حرم
رضوی  ،پرچم متبرک بارگاه امام رضا (ع) شادی بخش
مردم مناطق محروم هرمزگان شد.به گزارش ایرنا بر
اساس برنامه ریزی ستاد مردمی جشن های مردمی زیر
سایه خورشید ،اولویت برنامه خدام رضوی در هرمزگان با
محوریت حضور در مناطق محروم و کمتر برخوردار استان
می باشد وهمین منظور ،پس از ورود خدام به هرمزگان بر
اساس برنامه ریزی قبلی ،به مناطق شرق ،غرب ،شمال و
جنوب استان اعزام شدند.

حریق در دهستان بن در

 7هکتار از اراضی کشاورزی مرکز دهستان بُن در
از توابع بخش سندرک طعمه حریق شد.عضور
شورای اسالمی بخش سندرک گفت :در پی آتش
سوزی دراین دهستان  250اصله نخل 200 ،درخت
لیموترش،انبه،موز ،بطور نامعلومی درآتش سوخت.
یک راس گاو که مشغول چرا بود دچار سوختگی شد
وبا همکاری کشاورزان از مرگ نجات یافت .محمد نظری
افزود :زبانه های آتش درختان جنگلی شامل کهور،
کنار،گز و کرت را در برگرفت و قریب  600تا از این
درختان طعمه حریق شد .به گفته وی این تعداداصله
نخل و مرکبات بارور در سطح  7هکتار از اراضی باغی
منطقه قرار داشت .محمد نظری اضافه کرد :این آتش
سوزی که از ساعت  12ظهر تا  9شب ادامه داشت با
تالش آتش نشانی مرکز دهستان وتوسط اهالی محل
وکشاورزان به شیوه سنتی مهار شد .عضوشورای اسالمی
بخش سندرک اعالم کرد :میزان خسارت وارده بالغ بر 4
میلیارد ریال برآورد شده است .وی خواستار رسیدگی به
این موضوع و پرداخت خسارت وارده به کشاورزان این
دهستان شد .نکته جالب توجه دراین آتش سوزی این
بود که بعد از خاموشی آتش درسطح جنگل وباغات بعد
از چندساعت دوباره همین منطقه تا ساعت  3بامداد دچار
آتش سوزی شده بود.

برگزاری آزمون پایان دوره کمک پرستاری
در جهاد دانشگاهی هرمزگان

سرپرست معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد
هرمزگان گفت :آزمون آنالین گروه اول فراگیران دوره
آموزشی کمک پرستاری یکساله ،برگزار شد .سیما
استقالل در گفت و گو با ایسنا ،اظهار کرد :آزمون
آنالین کمک پرستاری برای  56نفر از فراگیران در
جهاد دانشگاهی هرمزگان برگزار شد.وی ادامه داد:
دوره آموزشی کمک پرستاری طی تفاهم نامه بین
معاونت پرستاری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی  ،دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و جهاد دانشگاهی
از اسفند سال  1394در جهاد دانشگاهی هرمزگان در
حال برگزاری است.استقالل تصریح کرد :فراگیران پس
از قبولی در آزمون آنالین جهت گذراندن دوره کارورزی
به مدت  9ماه به بیمارستانهای آموزشی استان معرفی
خواهند شد.

شرکت 12هزار دانش آموز در برنامه های
اوقات فراغت کمیته امداد

مدیر امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره)
هرمزگان گفت :امسال حدود  12هزار نفر از مددجویان
تحت پوشش این نهاد در برنامه های اوقات فراغت شرکت
کردند.به گزارش ایرنا ،عیسی زارعی با تشریح برنامه های
این نهاد افزود :سال گذشته حدود  9هزار و  443نفر
دانش آموز و دانشجو در برنامه های فرهنگی این نهاد
شرکت کردند.وی بیان داشت :کمیته امدادهرمزگان
دارای یک کانون دائم و  120کانون موقت درسطح استان
است که پیش بینی می شود بیش از  900نفر در کانون
فرهنگی دائم بندرعباس 700 ،نفر در کانون های جوانان
پیرو والیت و 10هزار و  400نفر نیز در رده های سنی
مختلف در کانون های موقت این نهاد شرکت کنند.این
مسئول اظهارکرد :برای برنامه های اوقات فراغت امسال
پنج میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته که  61مورد تنوع
دوره های آموزشی پیش بینی شده است.

نخستین جلسه انجمن کتابخانه عمومی امام
علی (ع) بخش سندرک برگزار شد

دراین جلسه شهریار رنجبری بخشدار سندرک از ایجاد
دوکتابخانه روستایی در روستاهای درپهن و پوم از توابع
بخش سندرک خبردادوگفت :کتابخوانی ،نقش مهمی
در توسعه فرهنگی هرجامعه ای داشته واگر این مهم
به عنوان یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود مسیر
توسعه آن جامعه از جنبه های مختلف تسریع خواهد
شد .درادامه مسئول کتابخانه امام علی (ع) این بخش
به تشریح برنامه های سال جاری ( )95پرداخت وگفت:
درسالروز جشن های میالدرضوی عالوه بر معرفی کتب
دوست مهربان کبوترها واعتراف غالمان وهمچنین برنامه
های برگزاری مسابقات اذان ،تواشیح ،چاووشی خوانی،
سرود وشعررضوی ،دلنوشته ونمایش وتاتر به اجرا
گذاشته می شود .حجت االسالم محمودنکوئی درادامه
افزود :درجهت اشاعه فرهنگ رضوی تعداد  18نشست
کتابخوان با معرفی بیش از  50اثر برتر ومنتخب با هدف
بازنمایی منابع موجود درکتابخانه ،در دستور کار این
کتابخانه عمومی قرار دارد .صادقی شهردار سندرک دراین
جلسه اعالم آمادگی کرد مبلغی از کمک نیم درصدی
شهرداری جهت پیشرفت امورکتابخانه منطقه را پرداخت
نماید.

وزیر آموزش و پرورش از پیگیری این وزارتخانه جهت رتبهبندی  40هزار نیروی خدماتی
ی اظهار داشت :حدود  40هزار
در آموزش و پرورش خبر داد.به گزارش فارس ،علیاصغر فان 
نفر از همکاران رتبهبندی شامل آنها نشد و در حال پیگیری هستیم تا از طریق سازمان
مدیریت این موضوع به نتیجه برسد و از خجالت این همکاران در بیاییم.وی افزود :این طرح
مخصوص معلمان است و در مجموع از مهر سال گذشته تا کنون رتبهبندی شامل این 40
هزار نفر نشد؛ این افراد که اشاره شد نیروهای خدماتی هستند که در طرح رتبهبندی حضور
ندارند و امیدواریم مشکل حل شود.فانی در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه
آیا افزایش جمعیت دانشآموزان در دوره ابتدایی را شاهد هستیم ،خاطر نشان کرد :در سه
سال اخیر بیش از  500هزار دانشآموز به دوره ابتدایی اضافه شد که البته علت اصلی آن
افزایش تحت پوشش دورههای مختلف و انسداد مبادی بیسوادی بوده است زیرا کودکان
الزمالتعلیم که به مدرسه نمیآمدند را شناسایی و جذب مدارس کردیم.وی گفت :این طرح
از  5سال پیش آغاز شد که در آن زمان  300هزار دانشآموز در آن شرکت داشتند اما امسال
بیش از  3میلیون و  300هزار دانشآموز در این طرح شرکت کردند.
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گزارش خبری

میز خبر

به مناسبت دهه کرامت بیمارستان صحرایی سازمان
بسیج جامعه پزشکی در بخش جغین شهرستان رودان
برپا شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛جانشین سازمان بسیج
جامعه پزشکی هرمزگان گفت :در این بیمارستان
صحرایی  14پزشک متخصص قلب ،عفونی ،دندانپزشکی،
داخلی ،زنان و زایمان و عمومی به مدت دو روز خدمات
رایگان ارائه می دهند.موسی رنجبری پیش بینی کرد :در
این مدت دو هزار نفر بصورت رایگان ویزیت شوند.

ایران

گروه اجتماعی//
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان از استعدادیابی
اراضی ملی استان با هدف ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در
استان خبرداد و گفت :تا کنون  ۴هزار و  ۲۷۵هکتار از این اراضی
با هدف اشتغالزایی استعدادیابی و به بخش مردمی واگذار شده
است.

بسته خدمتی مرکز
سوانح و سوختگی
تکمیل می شود
گروه اجتماعی//

با راه اندازی بخش جراحی پالستیک و ترمیمی مرکز سوانح و
سوختگی شفا ،همه خدمات درمانی در همین مرکز به مراجعه
کنندگان و بیماران ارائه می شود.رییس مجتمع آموزشی درمانی و

پژوهشی پیامبر اعظم(ص) گفت  :مجتمع پیامبر اعظم (ص) شامل
بیمارستان شهید محمدی  ،بیمارستان اعصاب و روان ابن سینا،مرکز
سوانح و سوختگی شفا ،به گزارش مرکزرادیوتراپی و شیمی درمانی
امید ،مرکزتصویرنگاری پزشکی و ...می باشد .به گزارش روابط عمومی
مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم(ص) دکتر مهدی حسنی
آزاد با اشاره به اینکه ارایه خدمات تخصصی و فوق تخصصی به بیماران
اولویت طرحهای توسعه ای در این مجتمع است،ابرازکرد  :توسعه
فضای فیزیکی برخی از بخشهای مجتمع پیامبر اعظم همچون توسعه
اورژانس از برنامه های پیش رو می باشد که بتوان فضای موجود را
گسترش و فضاهایی را به مجتمع جهت رفاه حال بیماران و مراجعه
کنندگان اضافه کرد  .حسنی آزاد از مراجعه 89هزار نفری به کلینیک
تخصصی و فوق تخصصی مجتمع پیامبر اعظم در سال گذشته خبر
داد و افزود  :جهت بهره مندی بهتر از خدمات ارایه شده به بیماران

کلینیکی به مساحتی بالغ بر  2هزار متر مربع در درب ورودی مجتمع
در حال ساخت است که امیدواریم تا دهه فجر سالجاری به بهره
برداری برسد.
وی ادامه داد:در سال گذشته  17هزار عمل جراحی تخصصی و فوق
تخصصی در مجتمع پیامبر اعظم انجام شده است که هزینه این عمل
ها با تعرفه دولتی بوده است.این مسئول درمانی با اشاره به اینکه ضریب
اشغال تخت در بیمارستان شهید محمدی  87درصد است خاطر نشان
کرد  :تعرفه دولتی ،بهره مندی از متخصصان و فوق تحصصان و ارایه
خدمات ویژه از علت های مراجعه به این مجتمع در سال های اخیر
بوده است که بار این مراجعه به دوش همکاران درمانی این مجتمع
می باشد.
رییس مجتمع آموزشی درمانی و پژوهشی پیامبراعظم(ص) از راه
اندازی بخش جراحی پالستیک و ترمیمی در آینده ای نزدیک خبر
داد و گفت:همچنین جهت ارایه بسته کامل به بیماران سوختگی این
مرکز در آینده ای نزدیک شاهد ارایه خدمات ترمیمی و پالستیک
خواهد بود و آی سی یو و اتاق عمل این مرکز نیز به بهره برداری
می رسد.وی به راه اندازی مرکز غربالگری سرطان در مجتمع پیامبر

اعظم اشاره کرد و افزود  :با هدف پیشگیری ،تشخیص و پیگیری
درمان این مرکز راه اندازی می شود که شامل غربالگری زنان  ،گوارش
،سونوگرافی می باشد.حسنی آزاد بیشترین اشغال تخت در بخش های
آی سی یو و ارتوپد را توسط بیماران حوادث ترافیکی عنوان کرد و
گفت  :بیشترین اشغال تخت در بخش های آی سی یو و ارتوپد به
حوادث ترافیکی اختصاص یافته است که این خود یکی از مشکالت
پیش روی بخشهای فوق می باشد.رییس مجتمع آموزشی درمانی
وپژوهشی پیامبراعظم(ص) با اشاره به کمبود تخت ایزوله استاندارد  ،از
راه اندازی تخت ایزوله استاندارد در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود:با
برنامه ریزی های صورت گرفته  10تخت استاندارد ایزوله به زودی
در بیمارستان شهید محمدی راه اندازی می شود .وی در پاسخ به
پاسخ خبرنگاران در خصوص کمبود منابع انسانی متخصص در مجتمع
درمانی پیامبر اعظم(ص) اظهار کرد  :منابع انسانی در مجتمع پیامبر
اعظم شامل بخش پشتیبانی  ،پرستاری  ،متخصص و فوق تخصص
می باشد  ،که در برخی از رشته ها نیروی انسانی موجود جوابگوی
نیاز استان می باشد ولی در برخی از رشته ها نیازهایی وجود دارد که
درصدد رفع آن هستیم.

با حفظ اصالت ،پنجشنبهبازار قدیمی میناب باید بازسازی شود

گروه اجتماعی:
ناصر رهسپار کارآفرین برتر هرمزگانی در نمایشگاه صنایعدستی
کارآفرینان شیراز که به مناسبت دهه کرامت در پارک خلد برین
شیراز برگزارشده ،حضوری پرقدرت وتوام با درخشش داشت.

به گزارش ایسنا ،ناصر رهسپار ،هنرمند صنعتگری که تنها هنرمند
بینالمللی هرمزگانی است و مارکوپولوی صنایعدستی هرمزگان لقب
گرفته ،از اهالی میناب است که از سال  ۷۱با  ۳۰۰هزار تومان و با
مشارکت اعضای خانواده خود و بدون هیچ حمایت دولتی تعاونی
شرکت تعاونی صنایعدستی هرمزگان کار میناب را راه انداخته است و
اکنون از این راه عالوه برگذران زندگی خود ،برای خیلیها کارآفرینی
ایجاد کرده تا برکتی باشد بر کسب و روزی حاللشان و همچنین وی
در کنار کار صنایعدستی ،مترجمی زبان را خوانده تا به قول خودش
در نمایشگاههای خارجی موفقتر باشد.این هنرمند هرمزگانی که ماه
گذشته در نمایشگاه صنایعدستی بندرعباس حضوری فعال داشت،
این بار از تاریخ  14الی  24مرداد توانمندی صنایعدستی دیار گرما و
شرجی را به معرض دید اهالی شهر شیراز گذاشت.
این سومین نمایشگاه این کارآفرین کوشا در شهر شیراز در سال
 1395است و استقبال خوبی از هنر دست اهالی گرما و حرا صورت
گرفت.
این هنرمند بینالمللی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا ،با اشاره به اینکه
وضعیت بیمه هنرمندان رضایتبخش نیست ،تصریح کرد :باوجود
مشکالت در عرصه صنایعدستی ،تعداد اندکی از صنعتگران مینابی،
صنایعدستی جدا و وارد حرفه دیگری شدند.ناصر رهسپار در خصوص
تعداد افراد مشغول به فعالیت در شرکت تعاونیاش؛ اظهار کرد :شرکت
تعاونیام را با مبلغ  ۳۰۰هزار تومان و با مشارکت اعضای خانواده راه
انداختم و در حال حاضر و درمجموع  ۸۲نفر مشغول فعالیت هستند

که بیش از  ۲۰نفر آنها آموزشدیده هستند.وی افزود :از سال ۲۰۰۸
میالدی وارد نمایشگاههای خارجی شدم و تاکنون در  ۹فستیوال
بزرگ صنایعدستی حضورداشتهام ازجمله در سال  ۲۰۱۳و  ۲۰۰۸در
آنکارا ۲۰۱۴ ،در فلورانس ایتالیا و در گوانگجو چین نیز بهعنوان تنها
نماینده ایران نمایشگاه برپا کرده است.این هنرمند مینابی در خصوص
صادرات محصوالت خود به کشورهای خارجی نیز عنوان کرد :صادرات
به امارات متحده عربی و ترکیه بیشتر است ولی به کشورهای ایتالیا و
چین نیز صادرات داشته است.
وی با اشاره به اینکه ماحصل حضورش در فستیوالهای خارجی
دریافت  ۵لوح تقدیر بینالمللی از ایتالیا ،چین و ترکیه است ،بیان کرد:
بین سالهای  ۸۶ ،۸۹ ،۹۴بهعنوان هنرمند برتر کشور معرفیشده و
در سال  ۹۲نشان عالی خدمت را از رئیسجمهوری دریافت کرده و
طی سالهای  ۸۹و  ۹۲تا  ۹۳نیز هنرمند برتر استان شناختهشده
است.
رهسپار بابیان اینکه بیش از  ۲۵لوح تقدیر داخلی دارد ،ادامه داد :تنها
آرزویم جهانی کردن صنایعدستی هرمزگان است و برنامه ویژهای
برای این کاردارم که ازجمله آنها حضور در نمایشگاههای مهم اروپا
و آمریکاست.تنها هنرمند بینالمللی صنایعدستی هرمزگان میزان
استقبال از کار صنایعدستی خود را بهتر از سالهای قبل اعالم و
خاطرنشان کرد :ولی این استقبالها را هنوز ایدئال نمیبینم.
وی یکی از نوآوریهایی که در صنایعدستی برای جذب مخاطب
تأثیرگذار بوده و تجربه آن را در نمایشگاههای خارج از کشور دیده،
استفاده از رنگبندی مناسب برگرفته از رنگهای طبیعت بر روی
محصوالت دستی در بخش حصیربافی ازجمله سجاده حصیری ذکر
کرد که طرفداران زیادی بخصوص در تهران و خارج از کشور داشته
است.

این هنرمند در خصوص ارتباط دانشآموختگان صنایعدستی برای
انجام طرحهای تحقیقاتی خودشان ،اضافه کرد :تعداد اندکی از
دانشجویان صنایعدستی با من در تماس بودهاند ولی از هنرمندان
خودم افرادی هستند که هم دانشجو بوده و همزمان به کار
صنایعدستی در کارگاه مشغول فعالیت بودهاند.
این کارآفرین صنایعدستی کشور با اشاره به اینکه وضعیت بیمه
هنرمندان رضایتبخش نیست ،تصریح کرد :باوجود مشکالت در
عرصه صنایعدستی ،تعداد اندکی از صنعتگران مینابی صنایعدستی
جدا و وارد حرفه دیگری شدند.رهسپار یکی از علتهای بیکاری در
میناب با توجه به جایگاه این شهرستان در حوزه صنایعدستی ،به نوع
نگرش مردم بهویژه جوانان به صنایعدستی اشاره میکند که بهرغم
عجین بودن صنایعدستی میناب بافرهنگ و هویت خاص مردم این
منطقه اما رضایتبخش نیست.وی تعداد تعاونیهای فعال و کارگاههای
آموزشی صنایعدستی در میناب را بهاندازه انگشتان دست دانست و
عنوان کرد :هنرمندان صنایعدستی چندان از سوی مسئولین حمایت
نمیشوند ،از طرفی عمده جوانان هم چون صبور نیستند و منتظر
سوددهی این کار نمیماند ،زود جا میزنند.این هنرمند توانمند مینابی
بیان کرد :ایجاد بازارچه دائم صنایعدستی ،راهاندازی رشتههای مرتبط
با حوزه صنایعدستی محلی این استان با تعامل دانشگاه و صنعت،
حمایت از فعاالن و نخبگان صنایعدستی درجهات تولید و صادرات
و اختصاص وامهای کمبهره به جوانان عالقهمند در این بخش ،نقش
مهمی در رونق صنایعدستی خواهد گذاشت.رهسپار در پایان با انتقاد
از وضعیت موجود پنجشنبهبازار میناب نیز اظهار کرد :نیاز است که
مسئوالن با حفظ اصالت این پنجشنبهبازار قدیمی آن را بازسازی
کنند ،خریدوفروش اجناس چینی درشان پنجشنبهبازار و مردمان
هنرمند مینابی نیست.

آغازانتخاب رشته داوطلبان کنکور  95در  24پایگاه هرمزگان
دانش آموزان دوره ابتدایی تا دهم شهریور برای ثبت نام کتاب اقدام کنند

گروه اجتماعی:
معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت :انتخاب
رشته داوطلبان کنکور سراسری  95از امروز دوشنبه  18مرداد در 24
پایگاه استان آغاز شد.به گزارش ایرنا ،احمد مهرانی در جمع خبرنگاران

افزود18 :هزار دانش آموز استان که در کنکور شرکت داشتند ،مجاز به
انتخاب رشته بوده و می توانند برای ارائه خدمات آموزشی و مشاوره
تحصیلی برای انتخاب صحیح رشته خود به پایگاه ها مراجعه کنند.
وی بیان داشت :دانش آموزان غائب در کنکور سراسری نیز می توانند
با مراجعه به پایگاه های مشاوره تحصیلی انتخاب رشته کنند و کد
رشته داوطلبان غائب متفاوت با دیگر داوطلبان است.معاون پرورشی
اداره کل اموزش و پرورش هرمزگان اظهارکرد :مهم ترین منبع برای
انتخاب رشته داوطلبان دفترچه راهنماست و داوطلبان باید توجه
داشته باشند که نمره های رتبه در سهمیه و رتبه کشوری مالک
اصلی انتخاب رشته است.وی افزود :هر داوطلب می تواند  150کد
رشته محل انتخاب کند و همه داوطلبان توجه داشته باشند که باید تا
تاریخ  31شهریور  95فارغ التحصیل شوند و چنانچه داوطلبی در دوره
های روزانه پذیرش شود اما تا تاریخ یادشده فارغ التحصیل نشود اجازه
شرکت در کنکور سال آینده را ندارد.این مسئول گفت :هزینه مشاوره
در پایگاه های مشاوره  300هزار ریال است و دانش آموزان بی بضاعت
می توانند از مشاوره رایگان برخوردار شوند.
آخرین مهلت انتخاب رشته تا  28مرداد است و نتیجه نهایی کنکور
سراسری  31شهریور به اطالع داوطلبان می رسد.
دانش آموزان دوره ابتدایی تا دهم شهریور برای ثبت نام کتاب اقدام

کنند

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش هرمزگان گفت:
دانش آموزان دوره ابتدایی از  25مرداد تا دهم شهریور مهلت دارند
نسبت به ثبت نام کتاب درسی به صورت انفرادی اقدام کرده و یا
مدرسه به صورت گروهی برای دانش آموزان سفارش کتاب بگیرد.
به گزارش ایرنا ،مرتضی رئیسی در راستای جزئیات توزیع کتاب های
درسی در استان افزود :در راستای پروژه مهر درسال تحصیلی 95-96
و به منظور توزیع به موقع کتاب های درسی دوره ابتدایی ،دانش
آموزانی که موفق به ثبت نام سفارش کتاب های درسی در مهلت فوق
نشده اند ،می توانند برای ثبت و پرداخت سفارش به سامانه فروش و
توزیع مواد آموزشی مراجعه نمایند.
وی بیان داشت :مدیران مدارس باید نسبت به ثبت نام قطعی و تعیین
پایه تحصیلی دانش آموزان برای سال تحصیلی  95-96در سامانه

سناد اقدام نمایند.این مسئول اظهارکرد :باتوجه به اینکه تهیه و توزیع
کتاب های درسی ابتدایی و پیش دانشگاهی مربوط به سال تحصیلی
 95-96به بخش خصوصی واگذار شده ،مراحل ثبت سفارش و واریز
وجه مربوط به کتاب های درسی یاد شده از طریق سامانه الکترونیکی
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امکان پذیر است.رئیسی یادآورشد :کندی سرعت اینترنت و دیگر
مسائل موجود باعث شده تا این مهم به کندی پیش برود ،اما با همت
و همکاری مناطق استان و اطالع رسانی دقیق به مدارس امید است
که از استانهای دیگر عقب نمانیم .
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش هرمزگان
یادآورشد 30 :درصد کتاب های باقی مانده در انبار کتاب های
درسی استان پس از اینکه دانش آموزان در سامانه فروش وتوزیع
مواد آموزشی درخواست های خود را ثبت نمایند ،در اولین فرصت به
مناطق استان ارسال خواهد شد.
وی اضافه کرد :کتاب های درسی مورد نیاز دانش آموزان متوسطه
اول و دوم رشته های نظری نیز از طریق کتاب فروشی های دارای
مجوز و با نظارت آموزش وپرورش استان طبق سال های گذشته
توزیع می گردد.
رئیسی گفت :کتاب های درسی مورد نیاز دانش آموزان شاخه های
فنی وحرفه ای و کاردانش سال تحصیلی  95-96با توجه به تغییراتی
که در کتاب ها و پایه دهم به وجود آمده پس از اینکه به استان برسد
طبق سال های گذشته همکاران اداره فنی حرفه ای و کاردانش اداره
کل آموزش وپرورش به مناطق استان ارسال می شود.

سردار جاللی در جمع خبرنگاران مطرح کرد؛

آموزش مسئوالن جهت استفاده از گوشی هوشمند از ابتدای هفته دولت
گروه اجتماعی:
رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت :برنامه های آموزشی برای تمام
مسئولین که در سطح اطالعاتی و دارای اهمیت باال هستند ،داریم و از
ابتدای هفته دولت این برنامه آموزشی را آغاز خواهیم کرد.

به گزارش مهر ،سردار غالمرضا جاللی ،رئیس سازمان پدافند غیرعامل
در حاشیه چهارمین همایش پدافند سایبری که صبح امروز در سالن
شهید تهرانیمقدم این سازمان برگزار شد ،در جمع خبرنگاران و در
خصوص علت آتش سوزی های اخیر در صنعت پتروشیمی اظهار
داشت :ضعف حوزه های ایمنی که باعث آتش سوزی در حوزه
پتروشیمی شده بود و وزیر محترم نفت در این زمینه دستورات جدی
را دادند.وی افزود :در حوزه هایی مثل ماهشهر ،عسلویه و منطقه
جنوبی نفتخیز خوزستان و اهواز باید ساختارهای مقابله با این دست
از حوادث را ایجاد کرده که در کار مشترکی با سازمان پدافند غیرعامل
و وزارت نفت برای منطقه ماهشهر ،عسلویه و منطقه نفتخیز جنوب،
فرمانده تعیین شده است که اگر اتفاقی افتاد ،با سایر مراکز هماهنگی،
طرحریزی و برنامه ها را انجام دهد.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل ادامه داد :امیدواریم پس از تعیین

فرمانده ،طرح های الزم و تمرینات جدی صورت بگیرد.
سردار جاللی در ادامه تصریح کرد :حوادث پتروشیمی را بررسی کرده
ایم و به این جمع بندی که حمالت سایبری باعث آن شده باشد،
نرسیدیم تا بخواهیم کشور خاصی را نام ببریم.
وی با بیان اینکه کشورهای تهدیدکننده ما در حوزه سایبری ،آمریکا،
اسرائیل و عربستان سعودی هستند ،خاطرنشان کرد :عربستان
سعودی تالش های زیادی در این زمینه انجام می دهد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل اضافه کرد :برای مقابله با این اقدامات،
اقداماتی هم انجام شده و آسیب پذیری های سطحی ،تعیین تکلیف
شده است و امیدواریم با رفع آن دیگر شاهد این دست حوادث نباشیم.
سردار جاللی در خصوص عدم استفاده مسئولین در کشورهای
پیشرفته از گوشی هوشمند و تدابیر اتخاذ شده در ایران برای مقابله
با این مسئله ،گفت :یک دستورالعمل تهیه شد و در کمیته دائمی
پدافند غیرعامل مطرح و چهار یا پنج رویکرد جدی در آنجا دنبال شد.
وی افزود :یکی از این رویکردها آموزش و فرهنگ سازی برای
مسئولین بود و کمیته دائمی سازمان را مکلف کرد که برنامه های
آموزشی برای تمام مسئولین که در سطح اطالعاتی و دارای اهمیت
باال هستند ،داشته باشیم.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل تصریح کرد :این برنامه ها را آماده کرده
ایم و از ابتدای هفته دولت ،این برنامه آموزشی را آغاز خواهیم کرد.
سردار جاللی در ادامه خاطرنشان کرد :نوع استفاده از گوشی های
هوشمند بسیار مهم است .برای اینکه هم به لحاظ قدرت پردازش و
هم عواملی که در گوشی وجود دارد ،تهدیدات زیادی می تواند برای
مسئولین داشته باشد که باید مورد توجه قرار گیرد.

امید ذاکری در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش موثر اصحاب
رسانه در اطالع رسانی سیاستها و اقدامات ادارهکل منابع
طبیعی هرمزگان اظهار داشت :این قشر تالشگر سهم بهسزایی
در آگاهی بخشی به عموم در این راستا داشتهاند.وی بیانداشت:
ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان پس از روی کار
آمدن دولت یازدهم ،با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری
در خصوص افزایش مشارکتهای مردمی در اجرای پروژههای
منابع طبیعی و آبخیزداری با هدف تحقق سیاستهای اقتصاد
مقاومتی ،این مهم را در دستور کار خود قرار داده و با وجود
کمبود اعتبارات ،اقدامات خوبی را انجام داده است.مدیرکل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان این اداره کل را یکی از
نهادهای حاکمیتی خواند و گفت :این ادارهکل بر مالکیت دولت
بر اراضی ملی صحه گذاشته و همچنین از زمینخواری و
تصرفات غیرقانونی اراضی ملی جلوگیری میکند.ذاکری با اشاره
به اقدامات انجام شده توسط ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری
هرمزگان در سال  94گفت :به منظور حفظ اراضی ملی ،جنگلها
و مراتع 700 ،هزار هکتار با انعقاد قرارداد حفاظت مشارکتی بر
عهده مردم نهاده شد .وی ادامه داد :به مو جب این طرح که
کامال حاکمیتی بوده ،آموزشهای الزم قبل از انعقاد قرارداد به
مردم ارائه شده و تعداد درختان نیز شمارش و به منظور حفظ و
حراست از جنگلها و مراتع به بخشهای مختلف مردمی سپرده
شده است.مدیرکل منابع طبیعی هرمزگان با اشاره به جهش
چشمگیر این ادارهکل در احقاق حقوق مردم تصریحکرد :از سال
 92تا پایان  94تعداد  3439پرونده رفع تصرف اراضی ملی وجود
داشته که از این تعداد  1944پرونده مربوط به سال گذشته است.
ذاکری از اخذ اسناد کاداستری به عنوان اقدام بزرگ ادارهکل
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان در راستای جلوگیری از
زمینخواری و تصرف در اراضی ملی یاد کرد و گفت :تا کنون
اسناد  254هزار هکتار اخذ شده که از این رقم  239هزار و
 700هکتار در سال  94صورت گرفته است.وی از واگذاری
 5943هکتار اراضی به بنیاد مسکن با هدف تامین و ساماندهی

مسکن روستایی در استان هرمزگان خبرداد و ابراز داشت :در
سالهای قبل ادارهکل منابع طبیعی استان به طور مستقیم اقدام
به واگذاری زمین به روستائیان میکرد اما پس از اجرای طرح
ساماندهی ،این کار با همکاری بنیاد مسکن صورت میگیرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان از استعدادیابی
بیش از  4000هکتار از اراضی به منظور توسعه و رونق اشتغال
در استان خبرداد و گفت :از آنجایی که سرمایه ،زمین و نیروی
انسانی سه امر مهم در توسعه اشتغال محسوب میشود این
ادارهکل 4275 ،هکتار از اراضی ملی را با هدف اجرای طرحهای
اشتغالزایی و توسعه اقتصادی ،استعدادیابی و به بخش مردمی
تحویل داده است.
وی اجرای  52کیلومتر کمربند حفاظتی با هدف تفکیک مرز بین
اراضی ملی و مستثنیات و جلوگیری از تخریب و تصرف را از دیگر
اقدامات ادارهکل منابع طبیعی هرمزگان نام برد و گفت :استقرار
 6خودرو مجهز به سیستمهای آتشنشانی در  10شهرستان در
راستای تجهیز یگانهای حفاظت و اقدام به موقع در اطفا حریق
و اختصاص چهار دستگاه موتورسیکلت برای گشتهای شبانه و
حفاظت از اراضی ملی از دیگر اقدامات این اداره کل است.
ذاکری از راهاندازی پاسگاه ویژه حفاظت از اراضی ملی با توجه
به حساسیت منطقه جگین و با هدف حراست از اراضی ملی
در این منطقه خبرداد و گفت :با شناسایی مناطق حساس و
اولویتبندی ،یگان حفاظت این شهرستان اقدام به گشت زنی
و مراقبت های منظم و دورهای در مناطق مختلف شهرستان
کرده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان با اشاره به کسب
رتبه برتر کشوری در اجرای طرح حفاظتی «هفت» اذعان داشت:
این ادارهکل بر اساس ارزشیابی صورت گرفته از سوی سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور در سه ماهه نخست سال 95
 ،در رده استانهای برتر اجرای این طرح قرار گرفت.
وی ضمن تشریح اقدامات ادارهکل منابع طبیعی هرمزگان در سه
سال اخیر ،رفع تصرف  3121هکتار از اراضی ملی ،تولید 250
هزار نهال گونههای گرمسیری و همچنین  300هزار اصله نهال
حرا از گونههای مانگرو ،ایجاد  12بوستان روستایی در سطح
 35هکتار با هدف بهرهمندی روستائیان از فضای شبه جنگلی
تفرجی 30 ،هکتار جنگل کاری توسط خیران و اجرای طرح
جنگلکاری در سطح یکهزار و  250هکتار در ناحیه خلیج
عمانی از نواحی گرمسیری هرمزگان از اهم این اقدامات برشمرد.

بهبود وضعیت بیمهای رانندگان تاکسی بندرعباس
گروه اجتماعی//

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی بندرعباس
گفت :امکان بیمه تکمیلی برای رانندگان
تاکسی در شهر بندرعباس فراهم شده
است.

حسین اخالقی در گفتوگو با فارس
اظهار کرد :بیمه رانندگان تاکسی در شهر
بندرعباس از اسفندماه سال قبل از سر
گرفته شد و از طریق تفاهمنامهای که میان اتحادیه تاکسیرانی
کشوری با سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفت ،به حالت
معمول بازگشت.
وی افزود :امکان ایجاد بیمه تکمیلی برای رانندگان تاکسی در
بندرعباس یکی از خواستههای این قشر زحمتکش بود که از
طریق سازمان تاکسیرانی شهرداری بندرعباس پیگیری و به
نتیجه رسید.مدیرعامل سازمان تاکسیرانی بندرعباس با اشاره
به فعالیت دو هزار و  844تاکسی در سطح شهر بندرعباس
خاطرنشان کرد :امکان تهیه بیمه تکمیلی از طریق سازمان
تاکسیرانی برای رانندگان تاکسی و خانوادههای آنها فراهم شده

است.
اخالقی گفت :ایجاد امنیت روانی برای
رانندگان تاکسی یکی از تأکیدات ویژه
شهردار بندرعباس و از اولویتهای
جدی سازمان تاکسیرانی بندرعباس
است و از طرق مختلف در حال پیگیری
بوده که ایجاد چتر حمایت بیم ه درمانی
از تاکسیرانان و خانوادههای آنها یکی از
این اقدامات است.وی همچنین به کلنگزنی ساخت بزرگترین
مجتمع خدمات خودرویی برای تاکسیرانان شهر بندرعباس
اشاره کرد و ادامه داد :ارتقای کیفیت ارائه خدمات به تاکسیها و
کاهش هزینههای آنها در انجام سرویسهای دورهای در دستور
کار سازمان تاکسیرانی قرار دارد.مدیرعامل سازمان تاکسیرانی
بندرعباس همچنین از ارائه پوشش بیمه آتشسوزی منازل
تاکسیرانان خبر داد و گفت :واحد بازرسی سازمان تاکسیرانی
بندرعباس با تلفن گویایی  33710012و سامانه پیامکی
 1000848484آماده پاسخگویی به رانندگان تاکسی در
خصوص خدمات جدید این سازمان است.

افتتاح  77پروژه نوسازی مدارس در هفته دولت

گروه اجتماعی//
مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان گفت:
همزمان با هفته دولت 77 ،پروژه در قالب  438کالس درس در
سطح به بهره برداری می رسد.به گزارش ایرنا ،ماشاءاهلل قاسمی

درنشست هماهنگی و بررسی وضعیت پروژه های قابل بهره
برداری هفته دولت در استان افزود :این پروژه ها دارای زیربنای
 54هزار و  272مترمربع است که برای ساخت آن 520میلیارد
ریال هزینه شده است.وی بیان داشت :باتوجه به گستردگی حوزه
فعالیت نوسازی مدارس ،مدیران حوزه نظارت باید گزارش کار

لحظه ای از روند اجرای پروژه ها دهند.تا هفته دولت امسال 173
کالس درس تخریبی درهرمزگان با اعتبار  160میلیارد ریال و
زیربنای  17هزار و  934مترمربع بازسازی می شود .در مجموع
یکهزار و  627کالس درس تخریبی در استان هرمزگان وجود
دارد که برای بازسازی و مقاوم سازی آنها بیش از سه هزار و 500
میلیارد ریال اعتبار نیاز است .هم اکنون  192طرح آموزشی
درهرمزگان با  950کالس درس با زیربنای بیش از  191هزار
متر مربع در دست اجراست که با اختصاص به موقع اعتبار تا سال
آینده به بهره برداری می رسد.

معلوالن هرمزگان توانمندمی شوند

گروه اجتماعی//
معاون هماهنگی اقتصادی وتوسعه منابع استانداری هرمزگان
گفت :معلوالن هرمزگان با استفاده از پتانسیل و توانمندی
هایشان و همچنین اجرای طرح های مهارت آموزی و حرفه
آموزی توانمند می شوند.علی رئوفی در جلسه بررسی مسائل و

مشکالت جامعه معلوالن استان هرمزگان که با محوریت تجهیز
و راه اندازی مجتمع شهید عیسی کریمی پیرو بازدید جادری
استاندار هرمزگان و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی استان
از این مرکز برگزار شد ،عنوان کرد :آنچه که در ارتباط با جامعه
معلوالن اهمیت دارد حفظ کرامت ،عزت انسانی و شخصیت این
افراد است و وظیفه حاکمیت این است که به صورت ویژه پیگیر
مشکالت جامعه معلوالن و حل آن باشد.وی تصریح کرد :توسعه
آموزش های فنی حرفه ای و راه اندازی مراکز آموزش های
مهارتی ویژه معلوالن در هرمزگان بهترین راهکار برای توانمند
کردن این قشر است.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه
منابع استانداری هرمزگان با اشاره به موفقیت های معلوالن در

عرصه های مختلف ،اظهارداشت :معلوالن در کشور به چنان
مرحله ای از توانمندی رسیده اند که در عرصه های تخصصی،
علمی و میادین ورزشی سرآمد هستند و همواره شاهد درخشش
این قشر در عرصه های مختلف هستیم.
رئوفی در ادامه با اشاره به تولید محصوالت با کیفیت توسط
انجمن ضایعات نخاعی استان در کارگاه صنایع دستی این انجمن
در بندرعباس ،بیان داشت :در کارگاه تولید صنایع دستی انجمن
ضایعات نخاعی استان در بندرعباس محصوالت بسیار زیبا،
ارزنده و با کیفیت هنری تولید می شود که نیازهای بسیاری
از ارگان های استان را رفع می کند.وی اضافه کرد :چرا وقتی
که محصوالت صنایع دستی با کیفیت بسیار عالی در کارگاه
های صنایع دستی معلوالن استان تولید می شود و می توان این
تولیدات را به عنوان هدیه به میهمانان داخلی و خارجی دستگاه
هایی اجرایی هدیه کرد مدیران ادارات استان هدایای مورد نیاز
خود را از خارج از استان و یا از محصوالت خارجی تهیه می کنند
که این امر باعث تضغیف تولیدکنندگان داخلی است.

بانک ها نقش تاثیرگذاری در توسعه فناوری هرمزگان دارند
گروه اجتماعی:
معاون فناوری و پشتیبانی پارک علم و فناوری هرمزگان گفت:
بانک های دولتی و خصوصی می توانند در توسعه فناوری استان
هرمزگان نقش مهمی ایفا کنند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری هرمزگان ،دکتر
علیرضا نصیری در نشست هم اندیشی راه اندازی صندوق پژوهش
و فناوری غیر دولتی با حضور دست اندرکاران بانک های استان
هرمزگان افزود :پارک علم و فناوری هرمزگان در تالش است تا
گام های اساسی در توسعه فناوری بر دارد که یکی از این اقدامات
تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی است که با مشارکت
 49درصدی بخش دولتی و  50درصدی بخش خصوصی قابلیت
اجرایی خواهد داشت.وی افزود :پارک علم و فناوری به عنوان یک
پارک جوان نیازمند همراهی بین بخشی در حمایت از فناوران
است .ما به دنبال اکوسیستم فناوری هستیم که نیاز به کامل
شدن آن است.معاون فناوری و پشتیبانی پارک علم و فناوری

هرمزگان یکی از نیازهای تکمیل این اکوسیستم را تسهیالت
جهت تکمیل چرخه تولید علم به ثروت دانست.به گفته نصیری،
ریسک در شرکت های نوپایی که در حوزه فناوری و دانش بنیان
فعالیت می کنند بسیار باالست اما در عین حال سودآوری باالیی
خواهد داشت از این رو با تشکیل صندوق پژوهش و فناوری در
تالش هستیم تا زمینه را برای توسعه فناوری و کمک به ایده های
جدید فراهم کنیم.وی با اشاره به نحوه تشکیل صندوق پژوهش و
فناوری غیر دولتی گفت :برای راه اندازی این صندوق  15میلیارد
ریال آورده اولیه نیاز است که به همان میزان صندوق نوآوری و
شکوفایی اعتبار به صندوق پژوهش و فناوری خواهد کرد.معاون
فناوری و پشتیبانی پارک علم و فناوری هرمزگان ادامه داد ،هر
چه میزان آورده استانی باالتر باشد به همان میزان اعتبار صندوق
نوآوری وشکوفایی برای استان ما بیشتر خواهد شد.در این جلسه
همچنین دست اندرکاران بانک های استان هرمزگان به ارائه
نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

