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 30آبان ،آخرین مهلت وام بازنشستگان

ا کران یکصد و  63فیلم کوتاه و بلند در بستک

چـــــــهره ها

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بستک از ا کران یکصد و  63فیلم کوتاه و بلند در چهل و
ششمین جشنواره بین المللی فیلم رشد در این شهرستان خبر داد .عالءالدین عزیزی در
آیین افتتاحیه چهل و ششمین دوره جشنواره بین المللی فیلم رشد ،با اشاره به اهمیت
استفاده از هنر تصویر در فعالیت های آموزشی و پرورشی ،افزود :بکارگیری فیلم آموزشی یکی
از شیوه های آموزشی غیر مستقیم است که در رشد ،شکوفایی و یادگیری دانش آموزان نقش
مهمی دارد.مدیر آموزش و پرورش شهرستان بستک با بیان اینکه تولید فیلم های آموزشی در
شناخت استعدادهای نهفته دانش آموزان و کیفیت آموزشی و تربیتی تأثیر بسزایی دارد ،اضافه
کرد :این جشنواره با هدف ارائه آخرین تولیدات آموزشی ،یافتن راه جدید برای پرورش و آموزش
کودکانونوجوانان،ایجادنوآوری،باالبردنسطح کیفیتآموزشیورسیدنبهاهدافبلندسند
تحول بنیادین و امور تربیتی برگزار می شود.
وی در ادامه گفت :امسال در چهل و ششمین جشنواره بین المللی فیلم رشد 163عنوان فیلم
کوتاه و بلند برای دانش آموزان و خانواده ها از  15الی  22ماه جاری در دو نوبت صبح و عصر در
 12مکان سطح شهرستان برگزار می گردد.

جهان
مسمومیت با آب آلوده

آب آلوده در شبکه آبرسانی منطقه «مخاچ قلعه» در روسیه بیش از  ۷۰۰نفر را مسموم
کرد.
به گزارش ایسنا ،مقامات بهداشتی روسیه اعالم کردند :این وضعیت در پی ورود
فاضالب به سیستم آبرسانی شهری و کمبود کلر در آب آشامیدنی لولهکشی بوجود
آمده که باعث مسمومیت مردم در این منطقه شده است.تا کنون بیش از  ۷۰۰نفر با
عالیم مسمومیت و بیماری به مرا کز درمانی روسیه مراجعه کردند که از این میان ۲۹۹
نفر بزرگسال و  ۱۹۸نفر کودک در بخش مراقبتهای ویژه بستری شدهاند.به گزارش
ریانووستی ،بسیاری از زیرساختهای شهری در روسیه مربوط به دوران شوروی
سابق است که بیش از  ۵۰سال مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند و به دلیل عدم توجه
دولت و تخصیص بودجه الزم ،کارآیی مطلوب خود را از دست دادهاند.

ایران

مدیرکل امورمالی صندوق بازنشستگی کشوری آخرین مهلت نام نویسی وام ضروری
بازنشستگان را  30آبان اعالم کرد وگفت  :نام نویسی برای دریافت وام ضروری همچنان ادامه
دارد.حسین بخشی زاده در گفت وگو با ایرنا افزود :متقاضیان دریافت این وام تسهیالت باید
تا مدت زمان اعالم شده نام نویسی خود را به انجام برسانند چرا که در صورت بسته شدن
سایت ،امکان نام نویسی وجود ندارد.وی اظهار کرد :قرعه کشی ثبت نام شوندگان دهه
اول آذرماه انجام می شود و پس از آن پرداخت وام ها آغاز خواهد شد.بخشی زاده ،مبلغ وام
ضروری را  30میلیون ریال اعالم کرد وافزود:این تسهیالت وام با کارمزد چهار درصد به 250
هزاربازنشسته کشوری که برای نخستین بار درخواست دریافت وام کرده اند بر اساس قرعه،
پرداخت خواهد شد.مدیرکل امور مالی یادآور شد :بازنشستگان کشوری می توانند با مراجعه
به صفحه نخست سایت صندوق بازنشستگی کشوری به آدرس  cspf.irو در منوی زرد رنگ
ثبت نام وام ضروری بازنشستگان ،نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.وی تا کید کرد :درج
شماره دفترکل ،شماره ملی ،شماره حساب بانک صادرات و شماره تلفن همراه فرد در سایت
برای ثبت نام کننده الزامی است.

میز خبر

گزارش خبری

اعزام گروه جهادی پزشکی به بندرعباس
گروه جهادی امام حسن مجتبی (ع) از شهرستان قشم،
 230نفر از مردم مناطق محروم شهرستان بندرعباس
را ،رایگان ویزیت کردند.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،زکاوتی مسئول گروه جهادی امام حسن مجتبی
(ع) شهرستان قشم گفت :این گروه  20نفره پزشکی و
آموزشی ،به مدت سه روز به مناطق محروم  ،کوهستانی
و صعب العبور کوه نیون ،کوه گلمون و کوه دازان اعزام
شدند .وی افزود 50 :میلیون ریال داروی رایگان نیز بین
مردم در مناطق محروم توزیع شد .مسئول گروه جهادی
امام حسن مجتبی (ع) شهرستان قشم گفت :در این
مدت کارگاه آموزشی  -بهداشتی ویژه خانم های باردار و
آموزش بهداشت فردی ویژه دانش آموزان برگزار شد.

مدرسه تدبیر مهر تحویل آموزش و پرورش و
نوسازی مدارس هرمزگان شد

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان از تکمیل و تحویل
مدرسه تدبیر مهر به آموزش و پرورش و نوسازی مدارس
استان خبر داد.به گزارش ایرنا ،غالمحسین شیری با
اعالم این خبر به خبرنگاران اظهار داشت :شروع ساخت
این مدرسه توسط این اداره کل از اسفند سال گذشته با
اعتبار 31میلیارد ریال آغاز شد که هم ا کنون با توجه به نیاز
آموزشی استان و شهر بندرعباس ،با امکانات سرمایشی و
گرمایشی تحویل آموزش و پرورش و نوسازی مدارس شد.
شیری با بیان اینکه مدرسه تدبیر مهر در کمتر از یکسال
تکمیل شده ،افزود :این مدرسه  12کالسه در مساحت
هشت هزار متر مربع در  39هکناری شهرک پیامبر اعظم
(ص) واقع شده است.وی بیان داشت:مدرسه تدبیر مهر،
چهارمین مدرسه تکمیل شده از هشت مدرسه برنامه
اجرایی طرح مسکن مهر شهر بندرعباس است.مدیرکل
راه و شهرسازی هرمزگان ابراز امیدواری کرد ،تکمیل این
مدرسه بتواند بخشی از نیازهای آموزشی شهرک پیامبر
اعظم(ص) را برطرف سازد.در مجموع 56هزار واحد
مسکن مهر در هرمزگان وجود دارد که از این شمار 40هزار
واحد در شهرهای باالی 25هزار نفر (بندرعباس ،میناب
و رودان) و  116هزار واحد نیز در شهرهای زیر 25هزار نفر
است .ازمجموع واحدهای مسکن مهر هرمزگان  36هزار
واحد در شهرک پیامبراعظم (ص) بندرعباس به عنوان
بزرگترین طرح مسکن مهر استان متمرکز شده است.

مشکالت کنونی جامعه اسالمی نتیجه کم
توجهی به معارف قرآنی است

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد
هرمزگان مشکالت کنونی جامعه اسالمی را نتیجه کم
توجهی و نپرداختن به معارف قرآنی دانست.به گزارش
ایرنا ،حجت االسالم احمد پهلوانی در جمع فعاالن قرآنی
هرمزگان اظهار داشت :تا زمانی که در زمینه ترویج قرآن
و معارف آن سرمایه گذاری درستی نشود جامعه در برابر
آسیب های اجتماعی خسارت بیشتر و غیرقابل جبرانی
پرداخت می کند.وی از قرآن به عنوان معجره ای آسمانی
و هدیه ای الهی برای هدایت بشریت نام برد و افزود:
هر جامعه ای که با قرآن و آموزه های آن مآنوس باشد
هیچگاه به انحراف و بیراهه کشیده نخواهد شد.مسئول
دبیرخانه کانون های مساجد هرمزگان تصریح کرد:
تالوت ،حفظ و مسابقات قرآنی مقدمه ای برای فهم
قرآن و داشتن جامعه ای با اندیشه های قرآنی است که
در چنین جامعه ای آسیب های اجنماعی جایی ندارد.
حجت االسالم پهلوانی با بیان این که سیره تک تک اهل
بیت تمسک به قرآن بود ،یادآور شد :امام حسین(ع) در
شب عاشورا برای تالوت قرآن و خواندن نماز از دشمن
مهلت خواست و امام رضا(ع) هر سه روز یک خنم قرآن
داشت که این نمونه ها نشان دهنده این است که راه
اهل بیت راه قرآن بوده و هست.وی با بیان این که
پیروان مکتب اهل بیت را باید از انس افراد آن جامعه با
قرآن شناخت  ،گفت :حافظان و حامالن قرآن پیشگامان
و الگویی مناسب برای رهروان را این کتاب آسمانی
هستند.مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری
مساجد هرمزگان ابراز امیدواری کرد :آینده قرآنی استان با
فعالیت هایی که توسط متولیان این حوزه در حال انجام
است آینده ای درخشان در کشور و جهان باشد.

واریز بیش از یک میلیارد ریال به حساب
ایتام جاسک

از ابتدای سال تا کنون یک میلیارد و  ۶۹۶میلیون ریال
به حساب ایتام شهرستان جاسک واریز شده است.به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از بندرعباس،یعقوب
برخورداری مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره)
شهرستان جاسک گفت :حامیان در طرح ا کرام ایتام و
محسنین  ،می توانند با حداقل پرداخت هر ماه  ۲۰۰هزار
ریال  ،حمایت مالی از کودکان یتیم را عهده دار شوند.
وی افزود :در طرح محسنین  ،حمایت فرزندان خانواده
های نیازمند  ،دارای سرپرست مبتال به بیماری خاص و از
کار افتاده به نیکوکاران عالقمند وا گذار می شود.در نیمه
نخست پارسال یک میلیارد و  ۹۱میلیون ریال به حساب
ایتام واریز شد.

کشت مکانیزه یونجه برای نخستن بار
در توکهور و هشتبندی

کشت یونجه بصورت مکانیزه برای اولین بار در سطح
20هکتار از زمین های زراعی منطقه توکهور و هشتبندی
شهرستان میناب آغاز شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان،رحمت اهلل عباسی مدیر مرکز خدمات جهاد
کشاورزی توکهور و هشتبندی گفت :یکی از مزیتهای
کشت یونجه بصورت مکانیزه استفاده کمتر از بذر و
زمان برای جوانه زنی محصول وسبز شدن بذر بصورت
یکنواخت است.وی افزود :بیشتر این کشت در محدوده
روستای انجیرک و چاه حیدر است.

آغاز برداشت گریپ فورت از باغ ها

برداشت میوه گریپ فورت از  270هکتار از باغ های
هرمزگان آغازشد.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان،مسعود گرگیج مدیر باغبانی سازمان جهاد
کشاورزی هرمزگان پیش بینی کرد  3هزار و دویست تن
گریپ فورت از باغ های استان برداشت شود که نسبت به
پارسال تغییری ندارد .
وی افزود :بیشترین باغ های گریپ فورت در شهرستان
های رودان ومیناب است.مسعود گرگیج گفت:گریپ
فورت های برداشت شده عالوه بر مصرف داخلی استان
به بازارهای کشور نیز ارسال می شود.مدیر باغبانی
سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان افزود:توسرخ و توسفید
از ارقام گریپ فورت در هرمزگان است.برداشت گریپ
فروت تا اواخر دی ادامه دارد.میوه گریپ فروت نجات
بخش قلب است و مصرف روزی یک لیوان آب آن در
بزرگساالن موجب سالم نگاه داشتن رگهای خونی
میشود .در هرمزگان  36هزار و  800هکتار از باغ های
هرمزگان زیرکشت مرکبات است که ساالنه  372هزار تن
مرکبات از این باغ ها برداشت می شود .
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فرماندار بندرعباس:

رسالت دانش آموزان تالش برای توسعه و بالندگی ایران
اسالمی است

اسامی مجروحان
هرمزگانی حادثه
تروریستی سامرا
اعالم شد
گروه اجتماعی//
سازمان حج و زیارت طی اطالعیه ای ضمن محکوم کردن حادثه
تروریستی سامرا ،اسامی مجروحان این حادثه را اعالم کرد که در این
میان اسامی زائرانی از استان هرمزگان به چشم می خورد.

به گزارش ایرنا از سازمان حج و زیارت ،در این اطالعیه آمده است:
با توجه به اینکه زائران مذکور از کاروان های سازمان حج و زیارت
نبوده اند ،اطالعات دقیقی از آنان در دست نیست و اسامی دقیق
مجروحین و شهدای این حادثه توسط سفارت جمهوری اسالمی
ایران در عراق اعالم خواهد شد اما اسامی تعدادی از مجروحان
این حادثه که از مرا کز درمانی عراق دریافت شده است به شرح
ذیل می باشد( :زهرا اسماعیلی  ،عباس حیدری  ،بلقیس حداد
زاده  ،گلشن طالبی  ،زیاده ربیعی ،صفر محمودی ،فاطمه ذا کری،
شکوه مساعی) از استان هرمزگان؛
(رجبعلی جعفرزاده ،ابوالفضل قصابی ،حسن قربانی ،مهدی
سلیمانی ،پری گل ابراهیمی) از استان اصفهان ؛
(امید مسرور ،علی ا کبر زنده دل ،حسن قاسمی) از استان مرکزی؛
مرتضی کاظمی ازاستان گلستان؛
بهروز اسالمی از استان فارس؛
حلیمه صابری از استان خوزستان؛

گروه اجتماعی //فرماندار شهرستان بندرعباس گفت:
رسالت جوانان دانش آموز تالش برای توسعه و بالندگی ایران
اسالمی است.به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی

(پری نظری ،سیف اهلل عزیزی ،فاطمه رییسی ،محمود ملکی ،آتیه
ملکی) از استان کرمانشاه و حمیدرضا حافظی از سیرجان استان
کرمان .سازمان حج و زیارت اعالم کرد :در جریان انفجارهای
تروریستی صبح دیروز که در محل پارکینگ اتوبوس های زائران
در سامرا و همچنین در مسیر زائران رخ داد ،متاسفانه تعدادی از
زائران ایرانی مجروح و تعدادی به شهادت رسیدند.
بر اساس این اطالعیه طی این حادثه  6نفر زائر به شهادت رسیدند
که  4نفر از آنان ایرانی هستند و ملیت دو نفر دیگر هنوز مشخص
نیست.براساس این اطالعیه  ،سازمان حج و زیارت با اعزام فوری
نیروهای ستاد کاظمین به سامرا به کمک مجروحین شتافت و
با همکاری مرکز پزشکی حج و زیارت و تیم درمانی عراقی توسط
 4فروند بالگرد به بیمارستان های بغداد انتقال داده شدند.
همچنین در این اطالعیه آمده است :متاسفانه خانم زینب دستیار
و آقای محمدرضا حافظی (از سیرجان) در این حادثه تروریستی به
شهادت رسیدند و اسامی دیگر شهدا در دست نیست.
در این اطالعیه اعالم شده است  :بهنگام وقوع حادثه امروز 9 ،
کاروان از زائران سازمان حج و زیارت در سامرا حضور داشتند که
همگی به سالمت به کاظمین بازگردانده شدند.
به دنبال جمعآوری اطالعات از کشتهشدگان

احتمالی هرمزگان در حمله انتحاری سامرا هستیم
معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان گفت :از طرق
مختلف در حال جمعآوری اطالعات از کشتهشدگان احتمالی
هرمزگان در حمله انتحاری در سامرا هستیم.
بهروز ا کرمی در گفتوگو با فارس اظهار کرد :از طرق مختلف در
حال جمعآوری اطالعات از کشتهشدگان احتمالی هرمزگان در
حمله انتحاری در سامرا هستیم.
وی افزود :از طریق سازمان حج و زیارت و وزارت امور خارجه و
دیگر دستگاههای مسؤول اسامی افراد را درخواست کردهایم که
مقرر شده بالفاصله پس از تأیید نهایی اسامی کشتهشدگان و
زخمیهای این حمله انتحاری اطالعات آن اعالم شود.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان با بیان اینکه این
حادثه انتحاری در شهر سامرا رخ داده و بر اساس اطالعات اعالم
شده در آن کاروانهای اعزامی از هرمزگان و سیستان و بلوچستان
مورد آسیب قرار گرفتهاند ،افزود :به محض اطالع از اسامی و شمار
دقیق کشتهشدگان احتمالی و یا زخمیشدگان این حادثه آن را
در اختیار مردم قرار خواهیم داد .ا کرمی تأ کید کرد :سامرا در 40
کیلومتری جنوب تکریت قرار دارد و دستگاههای امنیتی عراق نیز
سفر به این شهر را برای زائران ممنوع اعالم کردهاند.

فرمانده دریابانی:

امنیت خوبی درمرزهای دریایی هرمزگان برقرار است

گروهاجتماعی:
فرمانده دریابانی هرمزگان گفت  :با اشراف اطالعاتی و فعالیت های
دریابانی مشکل امنیتی در آب های هرمزگان و مرز دریایی منطقه
ماموریت این نیرو روی نداده و امنیت خوبی برقرار است.

سرهنگ علی میرشمسی هرمزگان اظهار داشت  :دراین خصوص
می توان به فعالیت های برون مرزی همچون کنترل و رصد
فعالیت های یکی از کشورهای همسایه درآخرین رزمایش خود
اشاره کرد که لحظه به لحظه زیر نظر بودند.
وی ادامه داد  :سایر بخش ها نیز عملکردهای این نیرو شاهد
بهبود بوده به گونه ای که میزان کشفیات در انواع کاالها از دو
تا  100برابر رشد داشته است.فرمانده دریابانی هرمزگان بیان کرد

 :همچنین تعداد پرونده های باالی یک میلیارد ریال و تعداد
تیراندازی ها کاهش یافته  ،عالوه بر این موارد چهار هزار شناور
بدون هویت شناسایی شد  ،سه هزار شناور نیز در گذشته
شناسایی شده که همه آنها دارای کارت هویت می شوند.
سرهنگ میرشمسی ابراز داشت  :طرح پال ک دار شدن همه
شناورها تهیه و به مرکز ارائه شد تا در آینده به تصویب مجلس
شورای اسالمی برسد و بتوان شناورها را نیز همچون خودروهای
درخیابان اعمل قانون کرد.وی اشاره کرد  :در زمینه کنترل مرزها
با همراهی کارکنان موفق به ایجاد امنیت مناسب و خوبی شده
ایم و سعی کرده ایم کمربند امنیتی ایجاد کنیم تا هم با دشمنان

خارجی و هم مجرمان داخلی برخورد مناسبی داشته باشیم.
فرمانده مرزبانی هرمزگان یادآور شد  :استان دارای یک هزار و 100
کیومتر مرز با سه کشور عمان ،امارات و قطر  ،دو هزار و  400کیلومتر
ساحل و  14جزیره است.
میر شمسی در بخش دیگری از سخنان خود نقش رسانه ها را
در افزایش مولفه های امنیتی بسیار بسزا دانست و ابراز داشت:
گاهی قدرت و توان یک خبر از گردانی نیروی نظامی افزون تر است
وبا توجه به این اهمیت سعی در افزایش تعامل خود با رسانه ها
داریم.وی یاد آور شد  :این تعامل و ظرفیت رسانه می تواند در
راستای ماموریت های دریابانی باشد.

سرپرست مدیریت شهرسازی و معماری راه و شهرسازی هرمزگان:

نظمبخشی به ساختوسازهای شهری از طریق کارهای قانونی
گروهاجتماعی:
مدير شهرسازي و معماري اداره كل راه و شهرسازي گفت :نظمبخشی
به ساختوسازهای شهری از طریق ایجاد سازوکارهای قانونی
با توجه به گسترش پویش شهرنشینی میتواند مهمترین هدف
شهرسازی و طر حهای تفصيلي و راهبردي تلقی شود.به گزارش

ایسنا ،ابراهیم رستم گوراني در جمع خبرنگاران ،طر حهای توسعه
و عمران شهري بهعنوان مکانیزه ايجاد تعادل در توسعه شهرها
بهصورت ايجاد نظم و انضباط فضايي و كالبدي تهيه میشود
که پايه و اساس اجراي تمامی پروژههای عمراني و برنامههای
توسعه فيزيكي در ابعاد سكونت ،فعاليت در حيطه محدوده و
حريم شهري هستند.وی با تأ کید بر ضرورت تهيه و بروز رساني
طر حهای شهري اذعان کرد :موضوع و مسائل شهرسازی همواره
از پیچیدهترین مسائل حقوقی به شمار میرود .بهعبارتدیگر
شهرها منبع اصلی فعالیت اجتماعات انسانیاند كه در این
فضاها تعارض میان انسان و طبیعت بهحداعالی خود میرسد.
در این میان هدف شهرسازی و طر حهای آن ایجاد رابطهای

خوب و پایدار میان افراد جامعه با محیط طبیعی و مصنوع
(انسانساخت) آنها هست.مدير شهرسازي و معماري اداره
كل راه و شهرسازي تصریح کرد :نظمبخشی به ساختوسازهای
شهری از طریق ایجاد سازوکارهای قانونی با توجه به گسترش
پویش شهرنشینی میتواند مهمترین هدف شهرسازی و
طر حهای تفصيلي و راهبردي تلقی شود.گوراني افزود :درگذشته
که روند تغییر و تحوالت و رشد شهرها بهکندی صورت میگرفت و
امکانات و تنوع ابزارها و مصالح ساختمانی و فناوری و نیز سالیق
محدود بود شهرها دارای شکل و سیمای موزون و پایدار بودند.
اما امروز که به سبب رشد شهرنشینی و به وجود آمدن محالت
ناهنجار و خودرو در شهر  ،شهرسازی وظیفه مهم و خطیری
را بر عهده دارد .ضوابط و مقررات شهرسازی  ،نظام کالبدی و
فضایی شهر را تعریف میکند و از همین رو همه عواملی را که در
شهر بهعنوان فعالیتهای شهری عینیت مییابند ،تحت تأثیر
خود قرار میدهند و درواقع طر حهای شهرسازی فرم فضایی و
کالبدی شهرها را تعیین میکنند.وی در ادامه به اهميت و تأثيرات

تهيه و اجراي طر حهای جامع و تفصيلي اشاره و خاطرنشان كرد:
توسعه مبتني بر برنامه و اهداف از پيش تعیینشده  ،آيندهنگري
در اداره شهر ،پيشبيني نيازها و مطالبات نسلهاي آتي،
پاسخگويي به نيازها و خألهاي موجود ،شفافسازي ضوابط
و مقررات شهرسازي ،معماري ،توانمندسازي سكونتگاههاي
غيررسمي ،برنامهريزي براي احياي بافتهاي فرسوده شهري،
افزايش رونق اقتصادي براي شهروندان ،ارتقاي سطح اقتصاد
شهري ،هويتيابي مجدد شهر در تمامي بخشها ،تغيير سيما و
كالبد شهري  ،توجه به اصول معماري ايراني و اسالمي  ،توسعه و
تقويت زيرساختها  ،توسعه متوازن و عدالت محور  ،دستيابي به
اهداف شهر سبز  ،روان و ايمن و درنهایت حركت به سمت داشتن
شهرهاي برتر از مهمترين نتايج اجراي اين طر حها خواهد بود.
سرپرست مديریت شهرسازي و معماري شهرهاي استان هرمزگان
را شايست ه دستيابي به برترين و بهترينها دانست و از عزم
مديريت شهري براي تسريع درروند توسعه  ،عمران و آباداني
شهرهاي استان در تمامي ابعاد خبر داد.

پرداخت حقوق فرهنگیان یکپارچه شد
گروه اجتماعی//
وزارت آموزش و پرورش پس از آنکه حساب یکپارچه مدارس را در
جهت شفاف سازی و نظارت بر درآمد مدارس در نیمه اول سال
جاری اجرا کرد ،ا کنون پرداخت حقوق یکپارچه پرسنل آموزش و
پرورش را دنبال میکند و طبق اعالم مدیرکل برنامه و بودجه این
وزارتخانه قرار است پرداخت حقوق به صورت یکپارچه و همزمان در
کل کشور از آبان ماه جاری کلید بخورد.

منصور مجاوری ،مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش
در گفتوگو با ایسنا ،به تشریح برنامههای عملیاتی دفتر برنامه
و بودجه وزارت آموزش و پرورش پرداخت و اظهار کرد :حدود
چهارماه است که در دفتر برنامه و بودجه مستقر شدهام و در این
مدت بر اساس سیاستهای جدید اجرایی این دفتر و همچنین
تحقق راهکارهای موکد اسناد باالدستی از جمله راهکار 20
سند تحول بنیادین مبنی بر مدیریت بهینه منابع و مصارف و
شفاف سازی عملکرد بودجهای به دنبال آن بودیم که نقشه راه
عملیاتی دفتر را تدوین و اجرا کنیم.
وی افزود :بر اساس این نقشه راه وظایفی تعبیه شده و موظفیم
فرآیندهای مربوط را انجام دهیم .اولین اقدامی که در این
خصوص صورت گرفت تغییر عنوان دفتر «برنامه ریزی و بودجه»
به دفتر «برنامه ،بودجه و تامین منابع» بود.
مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در
واقع یکی از وظایف اصلی دفتر برنامه و بودجه ،تامین منابع چه
از محل درآمدهای اختصاصی و چه درآمدهای عمومی دولت
و یا سایر روشهای تامین مالی از طریق سرمایهگذاریهای
داخلی و خارجی است گفت :در دفتر برنامه و بودجه یک سری
تغییرات ،اختیارات و فعالیتهای جدید تعریف کردیم و به دلیل
گستردگی این حوزه چارهای نداشتیم جز آنکه به سمت رویهها
و فناوری های نوین برویم؛ رویههای جدیدی که هم مدیریت
منابع و مصارف را به شکل بهینه رقم بزند و هم به صرف و صالح
دولت باشد.
مجاوری ادامه داد :با توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی
و همچنین بخشنامههای بودجه که از طریق دولت و سازمان
مدیریت ابالغ میشود تصمیم گرفتیم فرآیندها و رویههای
جدیدی را ایجاد کنیم که از یک سو شفاف سازی و ارائه عملکرد
دقیق به مردم و از سوی دیگر امکان نظارت ،کنترل و هدایت
دقیق وزارتخانه را در پی داشته باشد .در واقع سیاستگذاری،

هدایت و نظارت وظیفه اصلی ما در حوزه ستادی است و
ما به هیچ عنوان نمیخواهیم وارد حیطه اجرا شویم .باید
سیاستگذاری و هدایت در بعد کالن صورت بگیرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سازوکارهای قانونی تامین و
افزایش منابع در وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد :شفاف
سازی و برنامه ریزی برای افزایش سهم اعتبارات آموزش و
پرورش از تولید ناخالص ملی ،افزایش سهم هزینههای غیر
پرسنلی ،طراحی سازوکارهای تنوع بخشی به منابع مالی ،بهینه
سازی بهرهبرداری از منابع مادی ،فیزیکی و تبدیل به احسن
کردن آنها ،تقویت مشارکتها ،کمک به افزایش نقش شوراها و
در نهایت ایجاد سازوکارهای قانونی به منظور افزایش منابع همه
برخاسته از راهکار  20سند تحول است.
مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش ادامه داد :دفتر
برنامه و بودجه چهار حرکت اصلی حساب یکپارچه مدارس،
سامانه درآمدها ،حساب حقوق یکپارچه و قیمت تمام شده
خدمات دانش آموزی را برای تحقق این اهداف شروع کرده
است و ما در نخستین گام چندی پیش حساب یکپارچه
مدارس را رقم زدیم.مجاوری با تا کید بر اینکه وقتی درآمدها و
هزینهها در مدارس به صورت شفاف مشخص و قابل گزارش
گیری شود میتوانیم وارد مراحل بعدی بشویم گفت :حساب
یکپارچه را ایجاد کردیم و امروز در کلیه مدارس مشمول ،این
حساب افتتاح شده و در حال فعال سازی است.
در کنار آن بحث حسابداری تعهدی در اداره کل ذیحسابی
دنبال میشود و بر مبنای آن باید در مدارس حسابداری
تعهدی برقرار شود.وی درباره درآمدهای قانونی وزارت آموزش
و پرورش که وصول نمیشوند نیز گفت :بسیاری از درآمدهای
قانونی ما توسط سایر دستگاهها و نهادها پرداخت نمیشود.
به عنوان مثال بند  13قانون شوراها که بر اساس آن باید پنج
درصد عوارض شهرداری ها صرف آموزش و پرورش شود یا پنج
درصد سهم آموزش و پرورش از درآمد آموزشگاههای علمی آزاد
که به صورت شفاف واریز نمیشوند .همچنین سایر درآمدهای
حاصله از مرا کز درمانی ،رفاهی ،اردویی ،ورزشی و  ...مطرح
است که نمیتوانستیم گزارش شفاف و دقیقی از آنچه اتفاق
می افتد داشته باشیم زیرا جمع آوری اطالعات به روش سنتی
و به صورت پرا کنده انجام میشد .به منظور حل این مشکل در
بخش فناوری ،سامانه درآمدی را طراحی کردیم که بر اساس

آن هرکدام از درآمدها دارای کدشناسه هستند.مدیرکل برنامه
و بودجه وزارت آموزش و پرورش گام بعدی را ساماندهی و
یکپارچه سازی پرداخت «حقوق» کارکنان دانست و عنوان کرد:
باید هر ماه برای حدود یک میلیون نفر اسناد مثبته جمع آوری،
محاسبه و حقوق واریز کنیم 20 .فرآیند برای پرداخت حقوق و
واریز آن در کلیه شهرها انجام میشود که صرف زمان ،امکانات و
تجهیزات بسیاری را در بردارد.
براساس برنامهریزی انجام شده ،سامانه پرداخت حقوق
یکپارچه برای جمعیت حدود یک میلیون شاغل آموزش و
پرورش ایجاد شده است.
مجاوری افزود :ماه گذشته طرح پرداخت یکپارچه در چند
استان پایلوت شد و در آبان ماه شاهد پرداخت حقوق به
صورت یکپارچه و همزمان در کل کشور خواهیم بود.مهندس
مهاجرانی مسئول بخش فناوری معاونت توسعه مدیریت و
پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش نیز در گفتوگو با ایسنا ،به
ارائه توضیحات بیشتری در این خصوص پرداخت و گفت :بند
«و « تبصره  19قانون بودجه سال  1386که مخاطب اصلی آن
آموزش و پروش بود ،دستگاهها را ملزم کرد که حقوق کارکنان
را به شکل واحد از طریق وزارت اقتصاد انجام دهند که در
ظاهر یکپارچه بود و استانها معین اجرا بودند و وزارتخانه نقش
تجمیع کننده داشت اما از سال گذشته قرار شد کلیه استانها
سیستمهای متفرقه را کنار بگذارند و پرداختها تحت یک
سیستم انجام شود.
وی افزود :بیش از نیمی از پرداخت های بند «و» به آموزش و
پرورش با همپوشانی جمعیت  47درصدی باز میگردد و هزینه
ناخالص حقوق و مجموع پرداختی ما در هر ماه به 2850
میلیارد تومان میرسد و میتوان گفت  94درصد کل بودجه
وزارتخانه صرف پرداخت حقوق می شود.
مهاجرانی با بیان اینکه کلیه اطالعات مربوط به شاغالن در
همه استانها تحت سامانه وب و در  77آیتم عملیاتی تجمیع
و به وزارت اقتصاد ارسال می شود گفت :در مهرماه طرح
سامانه پرداخت حقوق یکپارچه در هفت استان کرمانشاه،
آذربایجان غربی ،هرمزگان ،خراسان جنوبی ،کردستان ،زنجان و
شهرستانهای تهران پایلوت و چالشها احصاء شد و امیدواریم
که در انتهای آبان پرداخت حقوق در کشور به صورت یکپارچه
انجام شود.

فرمانداری شهرستان بندرعباس ،احمد پویافر در دیدار با
دانشآموزان نخبه بسیجی به مناسبت سیزده آبان و روز
دانشآموز ضمن گرامیداشت هفته بسیج دانشآموزی و یاد و
خاطره شهید دانشآموز محمدحسین فهمیده اظهار داشت:
امروز بسیج دانشآموزی به عنوان نهادی برخواسته از بطن
دانشآموزان در مدارس کشور در کنار تعلیم و تعلم در جهت
آرمانهای انقالب و اسالم نقش مهم و موثری ایفا میکند.وی
افزود :رسالت بسیج کار جهادی در همه عرصههای علمی،
فرهنگی و اجتماعی است و علم و دانش یکی از رسالت مهم
و خطیری است که بسیجیان باید نسبت به آن احساس
تکلیف کنند.فرماندار بندرعباس بیان داشت :دشمن امروزه

در صدد توطئهافکنی در جامعه اسالمی است و باید با الهام
از رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیتاهللالعظمی
امام خامنهای و با استفاده از دانشمندان و نخبگان ازجمله
نخبگان علمی و هستهای با سربلندی و با قدرت بیش از
پیش مقابل دشمنان اسالم مقاومت کنیم.پویافر عنوان
کرد :شهید فهمیده نخبه شهادت ،ایثار و شجاعت بوده
است و شما دانش آموزان نیز عالوه بر محصل بودن در مرحله
اول باید بسیجی باشید.وی از دانش آموزان نخبه بسیجی
این شهرستان خواست که با افزایش سطح آ گاهی خود در
عرصههای مختلف موجبات رشد کشور را درآینده فراهم
سازند.فرماندار شهرستان بندرعباس در پایان گفت :ترویج
تفکر بسیجی در عرصههای مختلف اعم از فرهنگی ،علمی،
ورزشی از مهمترین رسالت جوانان در جهت توسعه و بالندگی
ایران اسالمی است.

راه اندازی سامانه ای جامع
برای ثبت اطالعات زائران حسینی ضروری است
گروه اجتماعی//
رییس ستاد اربعین حسینی ایجاد سامانه ای جامع برای ثبت
اطالعات زائران حسینی که روادید دریافت میکنند را ضروری
دانست و گفت :تحقق این امر به برنامهریزیها کمک شایانی می
کند.

به گزارش ایرنا ،در نشستی که روز گذشته با حضور حسین
ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و رییس ستاد
اربعین حسینی با راجح صابر عبود الموسوی سفیر عراق در
تهران که در وزارت کشور برگزار شد ،وضعیت رفاهی و امنیتی
زائران حسینی در ایام عزاداری اربعین در عتبات عالیات
بررسی شد.
در این دیدار ،رییس ستاد مرکزی اربعین با ابراز خرسندی از
استمرار روند بهبود شرایط سیاسی و امنیتی در کشور عراق
اظهارداشت :تمهیدات اندیشیده شده از سوی مقامات
عراقی برای تسریع در صدور روادید قابل تقدیر است.
ذوالفقاری افزود :امسال با مشارکت مردم دو کشور با رشد
دو برابری موکب های اسکان و تغذیه زائران نسبت به سال
گذشته روبرو هستیم.وی ادامه داد :در تالشیم تا بتوانیم عالوه
بر افزایش تسهیالت رفاهی ،رفت و آمد قانون مندتری را هم
برای اتباع خارجی و هم برای زائران ایرانی فراهم کنیم.
رییس ستاد مرکزی اربعین حسینی بابیان این که امسال برای
اتباع افغانستانی پیشبینیهای الزم صورت گرفته است،

خاطرنشان کرد :کارهای انتظامی و امنیتی بیشتری برای
ممانعت از خروج غیرقانونی افراد انجامشده و امیدواریم که
امسال به نسبت سال گذشته شاهد نظم بیشتری در عزیمت
و بازگشت زائران باشیم.
وی در مورد اتباع افغانستانی که مشکل صدور دفترچه آنها
حلشده است نیز گفت :آمادگی الزم باید در مرا کز صدور
روادید وجود داشته باشد تا مجوزهای الزم قانونی بر اساس
تفاهمهای صورت گرفته میان دو کشور برای تردد و سفر این
اتباع به عتبات عالیات صادر شود.سفیر عراق در جمهوری
اسالمی ایران نیز با تا کید بر نقش اساسی و مؤثر ایران در
منطقه گفت :امام خمینی (ره) کرامت مردم ایران را حفظ کرد
حتما پیروز خواهد بود
و ملتی که در راه امام راحل قدم بگذارد
ً
و مسیری که رهبر معظم انقالب اسالمی ایران پیشگرفتهاند
ادامه مسیر امام خمینی(ره) و مسیر روشنی است.
راجح صابر عبود الموسوی اظهارداشت :دو کشور ایران و عراق
در موقعیت استراتژیک و یگانگی دینی مشترکی قرار داشته
و دارای جایگاه و روابط عمیقی هستند و این یگانگی ،تأثیر
مثبتی بر روابط میان دو کشور و کل جهان دارد.وی بر تقویت
و استفاده بیشتر از مشارکتهای مردمی در برگزاری مراسم
اربعین تأ کید کرد و یادآور شد :انتظار میرود که امسال موفقتر
از سال گذشته عمل کنیم ،مردم و دستگاههای حکومتی
عراق آمادگی استقبال از زائران امام حسین (ع) را دارند.

دبیر هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان هرمزگان تاکید کرد:

مسؤوالن استان
گزارش مهندسان ناظر را جدیتر بگیرند
گروه اجتماعی:
دبیر هیأت مدیره نظام مهندسی
ساختمان هرمزگان گفت :مسؤوالن
گزارش مهندسان ناظر را جدی
بگیرند تا شاهد بروز حوادثی نظیر
برج تهران در خیابان دانشگاه
بندرعباس نباشیم.

به گزارش فارس،مسعود مصفا
اظهار کرد :ساختمان مذکور دارای
پروانه ساخت از شهرداری به سال  90بوده و عملیات اجرایی
آن طبق گزارش مهندسان ناظر در نیمه اول سال  94آغاز شده
است.مصفا افزود :بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل
ساختمان و همچنین آییننامههای اجرایی منبعث از آن،
یکی از وظایف مهندسان ناظر این است که بر عملیات اجرایی
ساختمان از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در
پروانه و نقشهها و محاسبات فنی ضمیمه آن نظارت کرده و
در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان با مدرک فوق
گواهی نماید.
دبیر هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان
ادامه داد :مهندسان ناظر قدرت توقف عملیات ساختمانی را
نداشته و صرفا باید از قلم و نگارش خود ،وقوع حادثه یا نقص
در اجرای مقررات ملی ساختمان را گزارش دهند از این رو
اهمیت دادن به گزارشات مهندسان ناظر بسیار ضروری بوده
و مسؤوالن مربوطه در دستگاههای متولی امر ساخت و ساز
بایستی اهتمام ویژهای به این موضوع داشته باشند.
مصفا بیان کرد :هر چند اقدام شهرداری بندرعباس در
ن کار برای ساختمان اشاره شده قابل
جهت عدم صدور پایا 
تحسین است اما باید با اتخاذ راهکارهای مناسب و همکاری
دستگاههای اجرایی تاثیرگذار ،از ادامه عملیات ساختمانی
به محض وقوع تخلف و دریافت گزارش مهندسان ناظر
جلوگیری شود تا از مشکالت آتی که برای بهرهبرداران این

گونه ساختمانها رخ خواهد
داد ،جلوگیری و یا کاسته شود.
وی همچنین تصریح کرد :در
این خصوص ناظر تاسیساتی این
ساختمان در حدود یک سال پیش
از وقوع حادثه ،موارد نقص در اجرای
تاسیسات ساختمان و عدم انطباق
فیوزها در تابلوی برق فضای عمومی
ساختمان را به شهرداری گزارش
کرده بود و نسخهای از آن به نظام مهندسی ارسال شده است.
عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان
با بیان این که بر خود الزم دانسته از مهندسان ناظر تاسیساتی
ساختمان مذکور بخاطر دقت در نظارت و ارائه گزارش به موقع
قدردانی کنم ،افزود :از کلیه مهندسان ناظر تقاضامندم با
تکیه بر دانش فنی خود و در جهت دفاع از حقوق بهرهبرداران
به مانند قبل در ارائه گزارش بموقع به مراجع صدور پروانه
ساخت ،کوشا باشند.
مصفا در پایان گفت :یکی از دالیل مهم رخداد اینگونه
حوادث ،عدم اجرای ساختمان توسط اشخاص صاحب
صالحیت است و ا گر در اجرای ساختمان از افراد متخصص و
صاحب صالحیت که توسط وزارت راه و شهرسازی تشخیص
صالحیت میشوند استفاده شود ،قطعا ما در آینده چنین
حوادثی را کمتر شاهد خواهیم بود چرا که خود آن فرد واقف به
ضوابط و مقررات ملی ساختمان بوده و پاسخگوی مسؤولیت
خود نیز خواهد بود.
آتشسوزی چهار آبانماه در برج تهران در خیابان دانشگاه
بندرعباس موجب سوختن دو دستگاه خودرو و آسیب
جدی به چند واحد این ساختمان شد که چندین خانوار را
بیخانمان کرد و آتش زندگی آنان را فرا گرفت .بناست تا گزارش
سازمان آتشنشانی بزودی درباره علت این آتشسوزی اعالم
عمومی شود.

آموزش و پرورش پویا و فعال در گرو استمرار همکاری و
تعامل همه دستگاه های اجرایی
گروه اجتماعی//
در این نشست مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس گفت
:همکاری و تعامل همه دستگاه های اجرایی با آموزش و پرورش
باید ادامه داشته باشد تا اینکه آموزش و پرورشی پویا و فعالی
داشته باشیم .

اصغر بهرامی ضمن بیان سخنانی در خصوص دستور کار
جلسه تصریح کرد  :در جلسات قبلی شورای آموزش و پرورش
با کمک و همراهی ادارات دولتی  3مصوبه اجرایی گردیده
است .وی در ادامه به کمبود فضاهای آموزشی در بلوار امام

حسین (ع) و پروژه های نیمه تمام آموزش و پرورش ناحیه
یک بندرعباس و مدارس روستایی نیازمند انشعاب برق در
شهر تخت و قلعه قاضی اشاره و خواستار همکاری و تعامل
هرچه بیشتر سایر نهاد ها و ارگانها با آموزش و پرورش گردید
.در ادامه این نشست قاسمی معاون پرورشی و فرهنگی
آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس به ارائه توضیحاتی
در خصوص تجمع بزرگ عزاداری دانش آموزان به مناسبت
اربعین حسینی پرداخت و گفت  :تجمع دانش آموزان بصورت
هیئتی در امامزاده سید مظفر خواهد بود .

وزیر ارتباطات خبر داد:

کاهش  ۵۰درصدی تعرفه ارتباطات با عراق
گروه اجتماعی//
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از توافق با همتای عراقی خود
برای کاهش  ۵۰درصدی نرخ ارتباطات در ایام اربعین خبر داد و
گفت :نرخ های جدید اعمال می شود.

به گزارش مهر ،محمود واعظی در نشستی با هیات عراقی به
ریاست معانی کاظم حسن راشد وزیر ارتباطات عراق در مورد
برقراری ارتباطات موفق در ایام اربعین حسینی توافق کرد.وی
با اشاره به اینکه برنامهریزی خوبی برای برقراری ارتباط موفق
زائران ایرانی در عراق برای ایام اربعین انجام گرفته ،اضافه کرد:
هیات عالی رتبه عراق به همراه اپراتورهای عراقی و شرکت
های پست و زیرساخت مذا کرات خوبی را با طرفین ایرانی

داشته اند تا زیرساخت های ارتباطی در ایام اربعین بدون
مشکل در خدمت زائران ایرانی قرار گیرد.وی با بیان اینکه پیرو
مذا کرات صورت گرفته تعرفه ارتباطات بین المللی میان ایران
و عراق را  ۵۰درصد کاهش داده ایم ،گفت :این تعرفه به مدت
یک ماه اعمال می شود.
واعظی با بیان اینکه مسیرهای صوتی از  ۶نقطه به کشور
عراق متصل شده است تا ارتباطات دو کشور مستقیم باشد،
خاطرنشان کرد :این موضوع سیگنالینگ کافی برای رومینگ
را به همراه خواهد داشت.وزیر ارتباطات ادامه داد :برای
ارتباطات از مسیر مهران نیز ظرفیت خطوط ارتباطی  E۱را از
 ۳۳به  ۶۴ارتقا داده ایم.

