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۴
میــــــــز خبـ ــر

وحدت رویه والتزام به قانون دربین مسئوالن
اجرایی وقضایی وجود دارد
استاندارهرمزگان گفت:با توجه به تفکیک وظایف و قوا ،
وحدت رویه و التزام به قانون در استان حا کم و اختالفی
بین مسئوالن اجرایی وقضایی وجود ندارد .به گزارش
ایرنا ،جاسم جادری درهمایش بزرگداشت هفته قوه
قضائیه وگرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت اهلل دکتر
بهشتی و شهدای هفتم تیر افزود :دراستان تا کنون یک
مورد اختالف مبنایی در ارتباط با خدمت به مردم ،تامین
امنیت و برخورد با متخلفان نداشته ایم.وی تصریح کرد:
قوه قضائیه مقتدر و توانمند گسترش دهنده عدل است
،همه مکلفیم در جهت تقویت ارکان نظام از جمله قوه
قضائیه بکوشیم و افرادی که کار قضاوت می کنند باید
دقت زیادی داشته باشند.
وی ادامه داد:هدف اصلی از قضاوت در اسالم ،گسترش
عدل و احقاق حق و رفع تجاوز است و قضاوت جایگاهی
الهی و قضا ترکیبی از اعمال والیت شرعی در طریق حکم
بین مردم برای رفع خصومات است.وی یاد آور شد:
قاضی نباید از روی ظاهر و خشم قضاوت کند و کار
قضاوت صبر و همت بسیاری می خواهد.

مشارکت  70داوطلب در طرح تابستانه امداد
و نجات جاده ای هرمزگان
معاون امداد جمعیت هالل احمر هرمزگان گفت:
70داوطلب امدادگردرطرح تابستانه امداد ونجات جاده
ای این استان شرک کردند.علیرضا مظفری در گفت و گو
با ایرنا اظهار داشت :این طرح که از اول تیرماه آغاز شده ،
همه این افراد آموزش های تخصصی الزم را برای خدمات
رسانی در مواقع اضطراری پشت سرگذارده اند.وی ادامه
داد :طرح یاد شده تا ابتدای فصل پاییز ادامه می یابد
و در قالب آن خدمات امدادی شامل حوادث و ترافیکی
و جاده ای ،نجات و رها سازی و انتقال مصدومان به
مرا کز درمانی به مسافران سانحه دیده ارائه می شود.
وی اضافه کرد :برای این منظور  14پایگاه امداد و نجات
شامل  12پایگاه امداد و نجات جاده ای و  2پایگاه امداد
و نجات دریایی در طول تابستان به فعالیت می پردازند.
معاون امداد جمعیت هالل احمر هرمزگان افزود :امید
می رود مردم برای سفرهای خود از وسایل نقلیه ایمن
استفاده کرده و هنگام رانندگی جانب احتیاط را نگه
داشته تا دچار سانحه نشوند.

 1400هیات مذهبی در هرمزگان فعالیت
دارند
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان هرمزگان گفت :با
هدف حفظ شعائر دینی و برپایی مناسبت های مذهبی
درطول سال یک هزارو 400هیات مذهبی دراین استان
فعالیت دارند.به گزارش ایرنا  ،حجت االسالم علی ا کبر
انصاری راد درآیین تجلیل از مبلغان و روحانیان در
میناب افزود :عمده فعالیت های هیات مذهبی در
ماههای محرم ورمضان است ودر بقیه سال بویژه آیین
های شهات ووالدت نیز برگزار می کنند.وی ادامه داد:
هم ا کنون 300موسسه قرانی با هدف شناسایی ،جذب
و آموزش صحیح قرآن  ،برگزاری مسابقه های قرانی در
سطح استان فعالیت دارند.وی ،تامین خانه عالم  ،اعزام
مبلغ به مناطق برای تبلیغ دین ایجاد و توسعه فعالیت
های قرآنی ،تدوین برنامه های راهبردی ،برگزاری دوره
های عمومی و تخصصی قرآنی و ترتیل خوانی را از برنامه
های این سازمان عنوان کرد.وی یاد آور شد:آموزش
اقشار تاثیرگذار در عرصه های مختلف تبلیغ شامل
گفتمان سازی قرآن و تربیت کادر متخصص و ساماندهی
تشکلهای مردمی و هیاتهای مذهبی از جمله دیگر
وظایف این سازمان است.

رقابت بیش از 21هزار و 400هرمزگانی
درآزمون سراسری سال 96

رئیس اداره سنجش آموزش و پرورش هرمزگان
گفت:امسال 21هزار و 422هرمزگانی درآزمون سراسری
سال  96با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،ماشااهلل آدرنگ رئیس
اداره سنجش آموزش و پرورش هرمزگان گفت :از این
تعداد10هزارو  414نفر درگروه علوم تجربی ،یک هزارو
287نفر در گروه هنر2،دوهزار و 986نفر در گروه علوم
ریاضی و فنی،چهارهزارو 501نفردر گروه علوم انسانی
ودوهزارو 234نفر در گروه زبان خارجه در مدت  2روز
به رقابت خواهند پرداخت.وی افزود :داوطلبان گروه
آزمایشی علوم ریاضی و فنی ،علوم انسانی صبح روز پنج
شنبه پانزدهم تیر،گروه آزمایشی هنر عصر روز پنج شنبه
پانزدهم تیر ،گروه آزمایشی علوم تجربی صبح روز جمعه
شانزدهم تیر وگروه آزمایشی زبان های خارجی در عصر روز
جمعه شانزدهم تیر درآزمون شرکت خواهند کرد.رئیس
ادارهسنجشآموزشوپرورشهرمزگان گفت:کنکورامسال
همزمان با سراسر کشور در شهرستان های
بندرعباس ،بندرلنگه،کیش،قشم،بندرخمیر،حاجی
آباد،جاسک،بستک،پارسیان ،سیریک ،میناب ،رودان،
برگزار می شود.ماشااهلل آدرنگ افزود :از مجموع کل
شرکت کنندگان 65درصد زن و 35درصد مرد هستند.
کارت شرکت در آزمون داوطلبان گروه های آزمایشی
مختلف از روز دوشنبه دوازدهم تیر 96در سایت اینترنتی
سازمان سنجش قابل دریافت خواهد بود.

اجرای نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان
در مدارس
طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان(نماد) از
ابتدای مهر در مدارس هرمزگان اجرایی می شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،سید تقی موسوی
رییس اداره پیشگیری و سالمت اداره کل آموزش و
پرورش هرمزگان گفت :در مرحله نخست این طرح12 ،
مدرسه در مقاطع ابتدایی و متوسطه در بندرعباس و
سایر مناطق خطر پذیر استان مورد غربالگری و مراقبت
های اجتماعی قرار می گیرند.وی افزود :اطالعات دانش
آموزان  ،اولیا و معلمان پس از آزمون های خطرپذیری،
کلنیکی و غربالگری شناسایی و در سامانه نظام مراقبت
اجتماعی دانش آموزان ثبت می شود.رییس اداره
پیشگیری و سالمت اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان
گفت :اطالعات ثبت شده در سامانه نماد در اختیار
نهادهای مشاوره و مددکاری مانند بهزیستی ،مشاوران
و کمیته امداد قرار می گیرد.سید تقی موسوی افزود :در
سامانه نماد بسته های خدماتی و آموزشی مانند مشاوره
از راه دور ،سنجش سالمت و کتابچه راهنمایی نیز برای
استفاده والدین بارگذاری شده است 9.دستگاه اجرایی
در طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان مشارکت
دارند.

رئیس سازمان تامین اجتماعی
اعالم کرد:

گــــــزارش خبــــری

 ۶۰۰خانه عالم وموسسه قرآنی در هرمزگان راه اندازی شد

کاهش و یا
افزایش مقطعی
تعرفه های
پزشکی ممنوع
گروه اجتماعی:
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت :تعیین تعرفه های
پزشکی باید مبتنی بر یک کتاب مرجع بین المللی باشد و از
کاهش یا افزایش های مقطعی پرهیز شود.

به گزارش ایرنا  ،سیدتقی نوربخش در جلسه ای با حضور
وزیر تعاون ٬کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان بیمارستان
های خصوصی کشور ،موضوع افزایش تعرفه های پزشکی
این بخش از درمان کشور را بررسی کردند و این نشست به
درخواست بخش خصوصی و موافقت وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی انجام شد.
وی اظهار داشت :در تعیین افزایش تعرفه های پزشکی
خدمات در بیمارستان های خصوصی ،سقف افزایش تعرفه
ها مصوب هیات دولت و اینکه بخش خصوصی صورت های
مالی را برای بیماران نهایی کرده و بیماران این هزینه ها را
از ابتدای سال پرداخت کرده اند و عقد قرارداد با بیمه های
تکمیلی مورد توجه است.

گروه اجتماعی:

مدیر کل سازمان تبلیغات اسالمی گفت :طی سالهای
گذشته بیش از  ۶۰۰خانه عالم و موسسه قرآنی در هرمزگان
راه اندازی شده است.

نوربخش تصریح کرد :پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی در
تعیین افرایش تعرفه های پزشکی  6تا  7درصد رشد است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه بخش
خصوصی درمان مانند یک بنگاه وظیفه تولید سالمت را
برعهده دارد ،گفت :این بخش نهاده های تولیدی مانند
هزینه های آب ،برق ،پرسنل ،تجهیزات پزشکی ،موادغذایی
و استهال ک دارد که متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا می
کند که طبیعتا باید برای خدمات درمانی نیز افزایش تعرفه ها
منطقی باشد.وی افزود :در تعیین تعرفه های پزشکی باید
به مقوالتی مانند افزایش مالیات و دیه پزشکان توجه شود.
همچنین بایستی موضوعاتی مانند افزایش حقوق و دستمزد
نیروی انسانی ،هزینه آب و برق مورد نظر باشند.
نوربخش با بیان اینکه با اجرای طرح تحول نظام سالمت
امکانات درمانی بخش دولتی تقویت شد ،گفت :بیماران در
این شرایط با انتخاب خود بخش خصوصی را برای دریافت
خدمات انتخاب می کنند که این بخش نیاز به افزایش

منطقی تعرفه ها دارد.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با
تا کید بر اینکه شایسته است بجای افزایش یا کاهش تعرفه
ها به صورت مقطعی به کتاب رفرنس بین المللی استناد
کنیم ،افزود :کتاب ارزش خدمات سالمت نیاز به بازنگری
دارد و تغییرات جدی در آن نسبت ها میان ارزش خدمات را
دستخوش تغییر می کند لذا بهتر است بر کتاب ارزش نسبی
خدمات پزشکی مبتنی بر کتاب مرجع بین المللی خدمات
درمانی متکی باشیم.وی تصریح کرد :بخش خصوصی
درمان کشور هفت تا هشت درصد تخت های کشور را در
اختیار دارد اما موضع وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و
سازمان تامین اجتماعی بر تقویت این بخش است.نوربخش
در پایان این نشست از همراهی بخش خصوصی درمان برای
اجرای طرح تحول نظام سالمت تشکر کرد.
هیات دولت یکشنبه هفته گذشته تعرفههای پزشکی سال
 96را تعیین تکلیف کرد و دولت رقم رشد کلی این تعرفهها را
 5درصد اعالم کرد.

افزایش مستمری مددجویان بهزیستی در دولت دوازدهم
گروه اجتماعی:

رییس سازمان بهزیستی کشور گفت :بر اساس قانون
برنامه ششم توسعه  ۱۴۰مرکز اورژانس اجتماعی در سراسر
کشور ایجاد خواهد شد که از این تعداد تا کنون  ۳۰مرکز
احداث شده است.

به گزارش ایسنا ،انوشیروان محسنی بندپی در جلسه
شورای اداری شهرستان شهرضا ،اظهار کرد :در حال
حاضر  ۲.۵درصد از افراد جامعه در معرض خطر اعتیاد
قرار دارند و از هر  ۴.۱ازدواج ،یک مورد به طالق ختم
میشود .بنابراین ضرورت دارد سازمان بهزیستی کشور
به عنوان یک نهاد تخصصی در ارایه خدمات اجتماعی،
مورد حمایت قرار گیرد.
رییس سازمان بهزیستی کشور گفت :بر اساس قانون
برنامه ششم توسعه  ۱۴۰مرکز اورژانس اجتماعی در سراسر
کشور ایجاد خواهد شد که از این تعداد تا کنون  ۳۰مرکز
احداث شده است.محسنیبندپی تصریح کرد :سازمان
بهزیستی کشور در سال  ۹۴با مداخله به موقع ،تعداد
۴هزار و  ۲۴۰مورد از اقدامات به خودکشی شامل  ۲۸۸۰زن
و  ۱۴۴۰مرد را مهار و مانع خودکشی افراد شده است که این
تعداد در سال  ۹۵به حدود  ۵هزار مورد افزایش پیدا کرد.

وی اضافه کرد :با اجرای طرح ثبت الکترونیکی طالق به
صورت پایلوت در دادگستری خراسان رضوی  ۸.۱درصد
از موارد طالق نسبت به موارد مشابه کاهش یافته ،این در
حالی است که استقرار این سامانه باعث کاهش  ۳۰درصدی
از مراجعات مردمی به محا کم دادگستری نیز شده است.
رییس سازمان بهزیستی کشور گفت :در حال حاضر  ۱۶۰۰مرکز
مشاوره با سازمان بهزیستی همکاری میکنند که در تیرماه

امسال از مرا کز جدید در  ۱۱استان کشور رونمایی خواهد
شد.محسنی بندپی با اشاره به افزایش  ۳.۴درصدی
مستمری مددجویان تحت پوشش بهزیستی در دولت
یازدهم ،گفت :طبق قول رییس جمهور ،این مستمری در
دولت دوزادهم به  ۵برابر افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد :طرح اجبار در اخذ مشاوره ژنتیک برای
جلوگیری از تولد نوزادان معلول در دو استان کرمان و
یزد اجرایی شده است و در سفر به استان اصفهان هم
مقدمات اجرای این طرح ایجاد شد.
رییس سازمان بهزیستی کشور در بخش دیگری از سخنان
خود ،اظهار کرد :سازمان بهزیستی کشور مبلغ یک میلیارد
ریال برای خرید لوازم توانبخشی به شهرستان شهرضا
اختصاص خواهد داد که این مبلغ غیر از اعتبارات استانی
در این زمینه است.محسنی بندپی گفت :در حوزه اشتغال
مجلس اعتباری بالغ بر  ۹۰۰میلیارد تومان برای سازمان
بهزیستی و  ۲میلیارد و  ۱۰۰میلیون تومان برای کمیته
امداد مصوب کرده که هر یک از این سازمانها موفق به
هزینه مبالغ اعتباری خود نشدند ،آن مبلغ به سازمان دیگر
اختصاص خواهد یافت .بنابراین برای اشتغال مددجویان
محدودیت مالی وجود ندارد.

هندورابی مقصد جدید گردشگری
گروه اجتماعی:

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط
زیست گفت :توسعه گردشگری دریایی یکی از برنامه های
اصلی سازمان است که در گام اول با اقدامات الزم در
هندورابی و رعایت مالحظات محیط زیستی ،ا کنون این
منطقه یک جزیره گردشگری شده است.

پروین فرشچی در گفت و گو با ایرنا افزود :هندورابی
جزیره ای است که می تواند صنایع مختلف از جمله
پتروشیمی ،بنادر صیادی ،اسکله و فرودگاه داشته باشد
اما تالش کردیم با پتانسیلی که این جزیره دارد ،به یک
جزیره گردشگری تبدیل شود.
وی اظهار کرد :بر این اساس طرح جامع گردشگری
جزیره هندورابی تهیه شد و در آن پتانسیل ها و این
که چه تسهیالتی می تواند به گردشگر ارائه دهد ،با تمام
مالحظات زیست محیطی ،لحاظ شده است.
فرشچی گفت :طرح جامع گردشگری جزیره هندورابی
با نظارت کامل سازمان حفاظت محیط زیست و توسط
منطقه آزاد تهیه شد و ا کنون هندورابی دیگر یک جزیره
گردشگری است و صنعت دیگری در آن فعالیت نخواهد کرد.
وی درباره نظارت بر توسعه صنعت گردشگری در جزیره
هندورابی توسط سازمان حفاظت محیط زیست افزود :به
دلیل اینکه در قوانین فعلی وظایف برخی از سازمان ها به
منطقه آزاد تفویض شده است ،شاید سازمان محیط زیست
به طور مستقیم و به صورت فیزیکی حضور نداشته باشد
اما با توجه به تعامل خوبی که با منطقه آزاد داریم ،تمامی
مالحظات زیست محیطی با نظارت سازمان محیط زیست
در طرح جامع دیده و قطعا در روند اجرا لحاظ خواهد شد.

فرشچی درباره جزایر دیگر گفت :اجرای این برنامه برای جزایر
دیگر نیز جزو برنامه های سازمان محیط زیست است که بر
این اساس باید شناسنامه زیستی داشته باشند و پتانسیل
های محیط زیستی ،ارزشگذاری زیست محیطی و اقتصادی
آنها مطرح شود که در این روند بسیاری از جزایر به مکان
های گردشگری دریای تبدیل خواهند شد.
وی با بیان اینکه برای جزیره هندورابی شناسنامه زیستی
تهیه شده است ،گفت :در فازهای بعدی اولویت با جزایر
الوان ،هنگام و ابوموسی است ،البته به علت عدم تخصیص
بودجه این کار به کندی پیش می رود که امیدواریم این روند
در سال  96با تخصیص بودجه کافی سرعت گیرد زیرا یکی از
اولویت های ما است.
فرشچی تا کید کرد :رونق گردشگری دریایی با هدف کاهش
وابستگی اقتصادی کشور به نفت ،گاز ،پتروشیمی و فوالد

باید با جدیت دنبال شود که در این راستا حفظ محیط
زیست بسیار حایز اهمیت است و سرمایه گذارانی که در
این زمینه سرمایه می گذارند باید برای حفظ سرمایه خود
به گونه ای مدعی حفظ محیط زیست دریایی نیز باشند.
وی گفت :به عنوان مثال افرادی که روی آبسنگ
های مرجانی جزیره کیش به عنوان یک جذابیت برای
گردشگران سرمایه گذاری کرده اند خود نیز حافظ آن
خواهند بود بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست با
هدف حفظ زیستگاه ها و گونه ها در کنار سرمایه گذاران
قرار می گیرد.
جزیره هندورابی
هندورابی از جزایر ایرانی خلیج فارس از توابع بخش کیش
شهرستان بندر لنگه استان هرمزگان واقع در جنوب ایران
است ،طول جزیره هفت مایل و پهنای آن چهار مایل است.
جزیره هندورابی با  22٫8کیلومتر مربع مساحت در فاصله
 325کیلومتری بندرعباس در خلیج فارس ،حد فاصل دو
جزیره کیش و الوان ،در  28کیلومتری جزیره کیش قرار دارد؛
فاصله هندورابی تا بندر لنگه  133کیلومتر است.
فعالیت اقتصادی بیشتر اهالی در جزیره هندورابی ،صید
و غواصی است .در بهمن ماه  ،1389قانون الحاق جزایر
هندورابی و فارور کوچک و بزرگ به محدوده منطقه آزاد
کیش از سوی رئیس جمهوری ابالغ شد.
منابع آب
منابع تامین آب جزیره بسیار محدود و اندک است و آب
ب انبار تامین می شود .آب
مصرفی آن از طریق چاه و آ 
چاههای آن نسبتا شیرین است ،بیشتر خانه های جزیره
قدیمی و از سنگ و گچ و گل و الی ساخته شد ه است.

محیطبان تو حامی طبیعتی ،حامی تو کیست؟
گروه اجتماعی:

یک سال پیش بود که هرمزگان
دیار آفتاب و مردمان حافظ
همیشگی خلیجفارس یکبار
دیگر در سوگ دو تن از فرزندان
برومندش نشسته بود ،فرزندانی
از تبار مردمان سختکوش که
در راه دفاع از مرزوبوم و میراث
طبیعی کشور از جان خود گذشتند
و بهسوی خداوند متعال عروج
کردند.

به گزارش ایسنا ،خبر شهادت
دو محیطبان هرمزگانی ،سوم
تیرماه سال  95یکبار دیگر استان مظلوم اما شهیدپرور و
قهرمان هرمزگان را در کانون توجهات قرارداد ،استانی که
گرمترین ایام خود را سپری میکرد اما دلهای گرم سا کنانش
این بار میزبان پیکر شهیدانی بود که ناجوانمردانه بر زمین
افتاده بودند.از صبح روز هفتم تیرماه مردم شهیدپرور
بندرعباس با حضور پرشور خود در گلزار شهدای بندرعباس
آمده بودند تا وداعی آخر با شهیدان» محمد دهقانی و
پرویز هرمزی» داشته باشند ،شهیدانی که میهمان این
مردم بودند ،مردمی که از خبر شهادتشان شگفتزده
بودند و زیر لب در گوشه گوشه این شهر زیبا مقدمات وداع
با آنها را آماده کرده بودند تا شایستهترین اهل شهرشان،
شایستهترین وداع را در جایگاه رفیع جدیدشان مشاهده
کنند.شاید هر کس که جانبرکف مینهد پس از شهادت در
نزد مردم جایگاهی رفیع دارد و همه از خوبیهایش میگویند
اما درباره دو محیطبان هرمزگانی این امر صادق نبود زیرا
آنقدر خوب بودهاند که دیگر جایی برای تملق نگذاشته
بودند.هوا گرم ،آفتاب سوزان ،مردم اما بیخیال این وضعیت
همچنان تابوت را دنبال میکردند ،آنها خوب میدانستند

به گزارش مهر ،علی ا کبر انصاری راد در ضیافت افطاری با
روحانیون ومبلغین در شهرستان میناب با اشاره به نقش
سازمان تبلیغات بیان داشت :سازمان تبلیغات اسالمی
وظایف گونا گون فرهنگی و دینی و مذهبی را به عهده دارد
که با مشارکت واجرای صحیح عملکرد مبلغین می توان
نقش سازنده ای در روح و جسم جامعه ایجاد کرد.
انصاری راد گفت :در میان وظایف گونا گون سازمان
تبلیغات اسالمی می توان به بحث اعزام مبلغ به جای
جای استان اشاره کرد که یکی از وظایف سنگین سازمان
تبلیغات در شناسایی ،آموزش و اعزام آنها به نقاط
مختلف است که این کار باید به درستی صورت گیرد.
مدیر کل سازمان تبلیغات اسالمی با اشار به موضوع
اعزام مبلغ عنوان داشت :در کنار اعزام مبلغ دینی به
نقاط استان می بایست بحث اسکان ویا همان خانه
عالم در نظر گرفته شود که این سازمان توانسته در استان
هرمزگان بیش از  ۳۰۰خانه عالم را که هرچند محدود است

را احداث کند.انصاری راد پیرامون کد دار کردن هیئات
مذهبی استان گفت :ساماندهی هیئات مذهبی یکی
از وظایفی است که سازمان تبلیغات اسالمی عهده دار
آن بوده که در این بین با شناسایی بیش از  ۱۴۰۰هیئت
مذهبی به آنها کد شناسایی داده شده است.
مدیر کل سازمان تبلیغات اسالمی بیان داشت :با توجه به
اعتبارات اندک این سازمان در بحث دادن اعتبار به هیئت
های مذهبی جهت برگزاری برنامه های خود با مشکالتی
مواجه هستیم اما تا جایی که امکان داشته توانسته ایم
با جذب اعتبارات الزم و محدود این هیئت ها را پوشش
دهیم تا بتوانند برنامه های فرهنگی و مذهبی خود را به
درستی اجرا کنند.انصاری راد گفت :بیشتر کردن موسسه
هاو فعالیت های قرآنی کانونهای مساجد در سالهای اخیر
مناسب وبا برنامه انجام شده که در این راستا بیش از ۳۰۰
موسسه تشکیل ودر حال فعالیت هستند.
انصاری بیان داشت :خوشبختانه با فعالیت این موسسه
های قرآنی و همچنین فعال کردن برنامه های مجازی
استقبال خوبی از شرکت کنندگان در بحث تفسیر قرآن و
راه اندازی گروههای مجازی در سازمان تبلیغات اسالمی
شده است.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش هرمزگان:

برترین های فیلم کوتاه ارزشیابی کیفی توصیفی هرمزگان تجلیل شدند
گروه اجتماعی:

معاون آموزش ابتدایی آموزش
و پرورش هرمزگان گفت :هنر
بهترین ابزار برای انتقال دانش
و فرهنگ است و هنرمندان
فرهنگی گنجینه ی ارزشمندی
هستند که با استفاده از هنر خود
می توانند اهداف نظام تعلیم
و تربیت را به بهترین شکل به
مخاطب منتقل کنند.

به گزارش اداره روابط عمومی
آموزش و پرورش هرمزگان،
ایرج بیت اللهی در آیین تجلیل از آثار برگزیده معلمان،
دانشجومعلمان و هنرمندان هرمزگان در جشنواره ملی
فیلم کوتاه ارزشیابی کیفی توصیفی ،افزود :ارزشیابی راهی
برای تعالی جامعه و جزیی از آموزش و یادگیری است که
اجرای صحیح آن باعث پویا و بالندگی در جامعه می شود.
وی تصریح کرد :این جشنواره که برای بهبود کیفی
ارزشیابی طراحی شده است ،تالش کرد به عمق و کیفیت
یادگیری همهجانبه دانشآموزان که از اهداف مهم
ارزشابی توصیفی است بپردازد که انصافا آثار ارائه شده در
ارتقاء نظام بهبود و توسعه مهارتها و همچنین دانشها
و نگرشهای موثر است.
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش هرمزگان
همچنین گفت :قطعا برای آشنایی بیشتر و تغییر نگرش
جامعه به ارزشیابی توصیفی و ایجاد زمینه یادگیری در

دانش آموزان نیازمند برنامه
ریزی جدی هستیم که آموزش
و پرورش هرمزگان در نیل
به این هدف ،از همه ابزارها
از جمله زبان تاثیرگذار هنر
وخالقیت هنرمندان بهره برده
است.
بیت اللهی با اشاره به جزییات
این جشنواره نیز اظهارکرد:
جشنواره ملی فیلم کوتاه
ارزشیابی کیفی توصیفی که
به همت شایسته تقدیر اداره
تکنولوژی و گروههای آموزشی ابتدایی استان در  ۱۲بخش
طراحی شد ،عالوه بر فرهنگیان و دانش آموزان هنرمند،
بستر حضور فیلمسازان استان را نیز مهیا کرد که شاهد
استقبال خوبی از جشنواره و کیفیت آثار بودیم.
به گفته وی؛ از مجموع آثار رسیده به استان  ۶۵فیلم
توسط معلمان ۱۸ ،فیلم دانشجو معلمان و  ۶فیلم از
سوی هنرمندان به دبیرخانه جشنواره رسید که از این
میان  ۷فیلم برگزیده و سازندگان آن مورد تجلیل قرار
گرفتند و در نهایت  ۲فیلم نیز به کشور ارسال شد.
این مسوول در پایان با تا کید بر لزوم فراهم شدن بیش از
پیش زمینه ارتباط هنرمندان ،پیشکسوتان و صاحبان
ایده های برتر ،خاطرنشان کرد :هر انديشه ای که در
قالب هنر بگنجد ماندگاراست و هنرمندان سرمایه های
ارزشمندی برای آموزش و پرورش هستند.

دسترسی فرهنگیان به « ۱۵خدمات اداری آموزش و پرورش» از منزل
برگزاری « ۶۰میلیون نفر ساعت» دوره ضمن خدمت در سال ۹۵

گروه اجتماعی:

رئیس مرکز برنامهریزی آموزش و پرورش با بیان اینکه در سال
گذشته بالغ بر  ۶۰میلیون نفر ساعت دوره ضمن خدمت
برای فرهنگیان برگزار شده است ،از تالش برای فراهم کردن
دسترسی فرهنگیان به  ۱۵خدمات اداری آموزش و پرورش از
منزل خبر داد.

اسفندیار چهاربند رئیس مرکز برنامهریزی و منابع انسانی
وزارت آموزش و پرورش در گفتوگو با فارس در خصوص
«طرح تکریم سازمانی کارمندان وزارت آموزش و پرورش»،
اظهار داشت  :وظایف و تعهداتی که این وزارتخانه در
مناطق  ،استانها و مدارس نسبت به معلم دارد را دنبال
میکنیم.وی ادامه داد :معلم در مدرسه خدمت میکند
اما برای انجام این خدمت ،نیازمندیهایی دارد مانند
دورههای ضمن خدمت که باید به اندازه کافی برگزار
شود.
نیازمند برگزاری  90میلیون نفر ساعت دوره ضمن
خدمت هستیم
رئیس مرکز برنامهریزی و منابع انسانی وزارت آموزش و
پرورش یادآور شد :یکی از گالیههای معلمان از آموزش و
پرورش ،عدم دسترسی آسان به دورههای ضمن خدمت
است؛ با توجه به اینکه بالغ بر  60میلیون نفر ساعت در
سال  95دوره ضمن خدمت برگزار کردیم اما باید این
میزان حدود  90میلیون نفر ساعت برگزار شود.چهاربند
با اشاره به اهمیت کیفی شدن دورههای ضمن خدمت،
گفت :معلمان عالقهمند به توسعه حرفهای خود هستند
ت مطلوب
و ا گر دورههای ضمن خدمت کافی و با کیفی 
را برگزار کنیم ،به نوعی منزلت معلم در مدرسه و کالس
را ارتقا دادهایم.
وی ابراز داشت :مکلف هستیم این نیاز معلمان را تأمین
کنیم؛ چرا که این بخشی از جدول تکریم معلمان است و
مواردی مانند خدمات اداری ،دسترسی به صدور احکام
به موقع ،رتبهبندی و موارد دیگر ،همه حق معلمان است
و باید به طور کامل و به موقع ادا شود که این موارد در
مجموع تکریم سازمانی است.رئیس مرکز برنامهریزی
و منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد :به
دنبال این هستیم فرهنگیان  15خدمتی که ادارات
آموزش و پرورش به آنها میدهند را از طریق کارتابلی
که در سامانه «همگام» است از منزل دریافت کنند؛ در
نتیجه رویکرد تکریم معلم ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی
و بخشی نیز سازمانی است.
مسیر اصلی تربیت معلمان ،دوره تعهد دبیری 4
ساله است

چهاربند در خصوص «سنجش صالحیت حرفهای
نیروهایی که در دوره یکساله آموزش برای تدریس شرکت
میکنند» ،خاطرنشان کرد :مسیر اصلی تعلیم و تربیت،
دوره تعهد دبیری  4ساله است و در سند تحول بنیادین
تأ کید بر این نکته است که آموزش و پرورش از مقطع
دیپلم نیرو بگیرد 4 ،سال آن را تربیت کند و حقوق به این
افراد بدهد تا انگیزه الزم را برای آموزش داشته باشند.
وی بیان داشت :با توجه به اینکه امروز آموزش و پرورش
با چالش جدیدی به نام بازنشستگی نیروی انسانی در
طول دو برنامه ششم و هفتم توسعه مواجه است و بالغ
بر  600هزار نفر بازنشسته میشوند ،در نتیجه ظرفیت
آموزش دوره  4ساله پاسخگو نیست.رئیس مرکز برنامه
ریزی و منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد:
همانطور که در اساسنامه دانشگاه فرهنگیان وجود دارد
دورههای یکسال ه آموزشی پیشبینی شده است؛ در
دوره 4ساله برنامه درسی دو بخش دارد که یکی دانش
نظری موضوعی و بخش دیگر ،مهارتهای معلمی است.
چهاربند متذکر شد :در دوره یکساله آموزش معلمان به
دانش موضوعی پرداخته نمیشود؛ چرا که فرد در دانش
موضوعی دارای آ گاهی دانشگاهی است و کمبود آن در
مقایسه با دوره  4ساله ،در قالب مهارتهای معلمی باید
کامل شود.وی تصریح کرد :ا گر تقویم اجرایی ،برنامه
درسی و اساتید دوره یکساله آموزش به خوبی مهیا شود،
این دورهها میتوان موثر باشد اما ا گر این موارد آماده
نباشد و شرکتکنندگان این دوره کامال توجیه نباشند،
دوره یکساله دوره موثری نخواهد بود.
تشکیل کمیته بررسی کیفی دوره یکساله آموزش برای
جذب معلمان از طریق آزمون استخدامی
رئیس مرکز برنامه ریزی و منابع انسانی وزارت آموزش و
پرورش بیان داشت :کمیتهای در مرکز نیروی انسانی
وزارت آموزش و پرورش تشکیل شده است تا برای
کیفیتبخشی به دوره یکساله آموزش ،از تقویم اجرایی
گرفته تا تأمین اساتید ،محتوا و دوره کارورزی ،اقدام الزم
صورت گیرد تا خروجیهای این دوره مطلوبتر باشد.
چهاربند خاطرنشان کرد :سال گذشته آزمونی برای اولین
بار در طول تاریخ تربیت معلم کشور برای فار غالتحصیالن
این دوره تحت عنوان «آزمون اصلح» برگزار شد که عالوه
بر نمرات قبولی که این افراد اخذ کرده بودند ،باید در
این آزمون جامع شرکت میکردند تا تراز استانداردهای
معلمی را به دست آورند.وی افزود :حدود  35درصد از
 5هزار نیرویی که سال گذشته جذب آموزش و پرورش
شدند ،در دو نوبت توانستند این آزمون را بگذرانند.

اجرای طرح کشاورزی هوشمند از تیرماه
بهینهسازی زنجیره تولید تا عرضه

که شهدا برای حفظ دین خدا و دفاع از مرزوبوم شان از خود
عبور میکنند که تصور آنهم برای ما بسیار دشوار است.
امام علی(ع) میفرماید :مرگ ،با شتاب و تعقیبکننده
است((همه را دریابد)) نه ماندگان از دست برهند و نه فراریان
او را بازدارند ،گرامیترین مرگ ،کشته شدن است.
خانوادههای داغدار بیتاب دیدن پیکر عزیزشان بودند،
مردمانی که نمیتوانند در مظلومیت دو محیطبان هرمزگانی
اشکهایشان را جاری نکنند  .آن روز بندرعباس روز عجیبی
را پشت سر گذاشت و آن روزهای پرمهر در مراسم تشییع پیکر
قطعا جلوهگر عشق مردم
پا ک شهیدان هرمزی و دهقانی،
ً
به شهدایشان بود و چه زیبا گفت شهید علی شاه سنایی:
ای مردم این جانها از خودمان نیست ،آن را خداوند
تبارکوتعالی به ما داده و روزی هم از همه میگیرد .پس
ا گر این بدنها برای مرگ آفریدهشده است که چهبهتر که
انسان در راه خدا کشته شود .گرچه تالش ها برای مصوب
کردن الیحه حمایت از محیط بانان در مجلس ادامه دارد
اما گویا بررسی الیحه حمایت از محیطبانان در مجلس
شورای اسالمی به بعد از زمان سالگرد شهادت محیطبانان

مظلوم موکول شود و در حقیقت اجرای هر روز با تاخیر مواجه
میشود و مسدوالن ذی ربط بهجای سرگرم شدن به حواشی
باید به فکر اجرایی کردن برنامههای مدنظر و توجه به حفظ
و حراست محیط زیست کشور باشند.محیطبانان نیز به
عنوان حافظان محیطزیست و طبیعت مشغول به فعالیت و
تالش هستند و هیچ انتظاری جز توجه بیشتر از سوی دولت
و مجلس ندارند.به گزارش ایسنا ،سوم تیرماه سال  95طی
مأموریت گشت و کنترل در ضلع غربی منطقه حفاظتشده
گنو ،شکارگاه سیاتک و تنگه گچ دو تن از محیطبانان منطقه
حفاظتشده گنو ،محمد دهقانی و پرویز هرمزی به دست
شکارچیان غیرمجاز به شهادت رسیدند.زندهیاد پرویز
هرمزی  54ساله و اهل جزیره هرمز بود که  23سال با اداره
کل محیطزیست این استان همکاری داشت ،از شهید
پرویز هرمزی ۶ ،فرزند (کوچکترین دوازده سال و بزرگترین
سی سال) به یادگار مانده است .همچنین زندهیاد محمد
دهقانی ،متولد یکم خرداد سال  ،۶۰دارای مدرک فوقدیپلم،
 ۱۲سال بهصورت پیمانی با سازمان همکاری میکرد و یک
دختر هشتساله از وی به یادگار مانده است.

گروه اجتماعی:
رئیس پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات جهاد
دانشگاهی ضمن اشاره به اجرای طرح کشاورزی هوشمند
در راستای کاربرد آیتی در این حوزه از تیرماه  ،گفت :در این
طرح بهینهکردن زنجیره تولید تا عرضه مدنظر قرار دارد.

حبیباهلل اصغری در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه
مطابق برنامه توسعه پژوهشکده فناوری اطالعات و
ارتباطات طرح توجه به بحث کشاورزی هوشمند در
دستور کار قرار گرفت ،اظهار کرد :در این طرح کاربرد
آیتی در کشاورزی به منظور بهینه کردن زنجیره تولید تا
عرضه مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات جهاد
دانشگاهی افزود :کشور نیاز زیادی به بهبود کشاورزی
غرقابی دارد و از طرفی توجه به گیاهان کمآبخواه و
تجهیزات گلخانهای و بهینهسازی کاشت ،داشت و
برداشت اهداف حوزه کشاورزی در کشور است.وی
تا کید کرد :ا گر آیتی را به کمک کشاورزی آوریم و با
کمک فناوری اطالعات این حوزه را از کاشت ،داشت و

برداشت و مارکتینگ محصوالت کشاورزی بهبود دهیم،
کشاورز میتواند بهرهوری در کاشت را افزایش و بهینگی
در داشت را ارتقاء داده و همچنین شاهد افزایش کیفیت
در عرضه محصوالت کشاورزی خواهیم بود.اصغری با
بیان اینکه طرح کاربرد آیتی در کشاورزی کار مشترکی
بین پژوهشکده گیاهان دارویی و فناروی اطالعات
است ،گفت :در این راستا اقدامات ابتدایی از اسفند ماه
سال گذشته آغاز و تفاهمنامهای با پژوهشکده گیاهان
دارویی منعقد شد .در حال حاضر در حال دستیابی
به یک اجماع با گروهی از متخصصین امر کشاورزی و
آیتی هستیم.رئیس پژوهشکده فناوری اطالعات و
ارتباطات جهاد دانشگاهی افزود :همچنین در این طرح
همکاری جایکا (آژانس همکاریهای بینالمللی ژاپن) را
نیز داشتهایم.وی با بیان اینکه این طرح یک پروسه 17
ماهه خواهد داشت که از تیرماه استارت میخورد ،اظهار
کرد 10 :استان برای اجرای این طرح مدنظر هستند که
در حال حاضر  5استان به صورت پایلوت انتخاب شده
است.

