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صفحه 2

بررسی بودجه پیشنهادی
سال  97شهرداری بندرعباس

صفحه2

 2مدرسهخیرسازدربستکبهبهرهبرداریرسید

 2بــاب مدرســه خیــر ســاز در شهرســتان بســتک بــا حضــور مدیــرکل نوســازی ،توســعه و تجهیــز مــدارس هرمــزگان  ،مدیــر آمــوزش و
پــرورش بســتک و جمعــی از مســئوالن اســتانی و شهرســتانی بــه بهره بــرداری رســید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان نوســازی و توســعه و تجهیــز مــدارس هرمــزگان  ،نویــد احمــدی در مراســم بهــره بــرداری از ایــن
فضاهــای آموزشــی گفــت :ایــن فضاهــای آموزشــی شــامل مدرســه  6کالســه شــهید بســتکی زاده روســتای تدروئیــه بــا ...
صفحه 3

چهــل و یکمیــن جلســه رســمی شــورای
اســامی شــهر بندرعبــاس با دســتور کار
«بحــث و بررســی در خصــوص بودجــه
پیشــنهادی ســال  1397شــهرداری
بندرعبــاس» برگ ـزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــورای
اســامی شــهر بندرعبــاس ،چهــل و
یکمین جلســه رســمی شــورای اســامی
شــهر بندرعبــاس بــا دســتور کار بحــث و
بررســی در خصــوص بودجــه پیشــنهادی
ســال  1397شــهرداری بندرعبــاس بــا
حضــور معــاون برنامــه ریــزی و توســعه

ســرمایه انســانی شــهرداری بندرعبــاس
برگ ـزار شــد و در ایــن جلســه هریــک از
حاضریــن بــه بیــان دیدگاههــا و نظـرات
خــود در رابطــه بــا بودجــه پیشــنهادی
شــهرداری بندرعبــاس پرداختنــد.
رئیس شــورای اســامی شــهر بندرعباس
در ایــن جلســه ضمــن تشــکر از مــردم
ب ـرای حضــور پرشــور در راهپیمایــی 22
بهمــن ،اظهــار کــرد :بــه دنبــال ایــن
هســتیم کــه تــا یکشــنبه اصــل بودجــه
را تصویــب کنیــم امــا بودجــه ســازمانها
را میتوانیــم در...

ساختمانشهرداریوآتشنشانی
سرگزاحمدیافتتاحشد
ســاختمان شــهرداري و آتشنشــاني
ســرگز احمــدي در شهرســتان حاجــي
آبــاد بــا حضــور فرمانــدار ،امــام جمعــه
و تنــی چنــد از مســئوالن شهرســتانی
بــه بهــره بــرداری رســيد.
بــه گــزارش خبرنــگار جــام جــم،
ســجاد کرمشــاهپور شــهردار ســرگز
احمــدی در آئیــن افتتــاح طرحهــای
ایــن منطقــه كــه همزمــان بــا نهمیــن
روز دهــه فجــر انجــام شــد ،عنــوان
كــرد :ایــن ایــام فرصــت خوبــی
بــود تــا خدمــات نظــام جمهــوری

صفحه3

اســامی ایــران را بــا زبانــی قابــل
درک بــا مــردم در میــان بگذاریــم.
وی اظهارداشــت :از آغــاز انقــاب
تــا امــروز اقدامــات بزرگــی درحــوزه
صنعــت بــرق اســتان هرمــزگان
صــورت گرفتــه اســت.
وي افــزود :بایــد بــه نقطــه ای برســیم
كــه جمهــوری اســامی ایــران در
تمامــی ابعــاد در جهــان الگــو قــرار
گیــرد و عهــد و پیمــان مــا بایــد
ایــن باشــد کــه از همــه تــوان خــود
اســتفاده کنیــم و...
صفحه 4

مدیرعامل مدیریت پسماند شهرداری:

مرکز آموزش شهروندی شهرداری بندرعباس احداث میشود

مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند
شــهرداری بندرعبــاس از احــداث مرکــز
آمــوزش مدیریــت پســماند بــا اعتبــاری
بالــغ بــر  10میلیــارد ریــال بــا هــدف
فراهم ســازی بســتر آموزش شــهروندی
بــرای تمــام اقشــار جامعــه خبــرداد.
پطــرس ترابــی در گفــت و گــو بــا خبرنگار
جــام جــم در بندرعبــاس بــا تاکیــد بــر
ضــرورت توجــه بــه آمــوزش در حــوزه
مدیریــت پســماند و نهادینــه ســازی
فرهنــگ تولید و تفکیک پســماند خانگی
اظهــار داشــت :بــا تــاش و پیگیــری
شــهردار ،معــاون شــهردار و اعضــای
شــورای اســامی شــهر بندرعباس اعتبار
مــورد نیــاز بــرای احــداث ســاختمان و
تجهیــز مرکــز آمــوزش شــهروندی ایــن
شــهر تخصیــص داده شــده اســت.وی در
ادامــه افــزود :مرکــز آمــوزش شــهروندی
شــهرداری بندرعبــاس در بخشهــای
مختلــف نظیــر ســالن آمفــی تئاتــر و
بــازی بــرای کــودکان احــداث و در ســال
آینــده بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند
شــهرداری بندرعبــاس ،بــا تشــکر از
شــهردار ،معــاون شــهردار ،رئیــس و

ســایر اعضــای شــورای اســامی شــهر
بندرعبــاس کــه در زمینــه اختصــاص
اعتبــار احــداث مرکــز آموزش شــهروندی
همــکاری کردنــد ادامــه داد :برنامــه
ریــزی شــده تــا ســاختمان مذکــور در
نیمــه نخســت ســال  97تکمیــل و
همزمــان بــا هفتــه دولــت ســال آینــده به
بهــره بــرداری برســد.ترابی در ادامــه بــا
اشــاره بــه برگــزاری آموزشهــای چهــره
بــه چهــره در محــات تصریــح کــرد :از
ابتــدای امســال تــا کنــون بــا حضــور در
 80مدرســه شــهر بندرعبــاس ،آمــوزش
مدیریــت پســماند برگــزار و بســتههای
آموزشــی و فرهنگــی در همیــن زمینــه
توزیــع شــده اســت.وی هزینــه در امــر
آمــوزش را بــه عنــوان ســرمایه گــذاری
دانســت و افــزود :تالشهــای مدیریــت
قبلــی ســازمان در ســنوات گذشــته قابل
تقدیــر اســت ،البتــه تالشهــا و برنامــه
ریزیهــای انجــام شــده در دو ســال
اخیــر بــر مبنــای نهادینــه ســازی فرهنــگ
مدیریت پســماند و البته توسعه خدمات
در ایــن حــوزه اســت کــه توفیقــات قابــل
توجهــی نیــز بــه دســت آمــده اســت.
ترابــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود

بــا اشــاره بــه اصــاح قراردادهــای تنظیف
مناطــق ســهگانه شــهرداری بندرعبــاس
در راســتای افزایــش بهــرهوری و
کاهــش هزینههــا ،همــراه بــا حفــظ و
ارتقــاء کیفیــت کار ،افــزود :بــا اعمــال
تصمیمــات جدیــد در بخــش تنظیف معابر
و جم ـعآوری زبالههــا صرفهجویــی بــرای
شــهرداری صــورت میگیرد.مدیرعامــل
ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری
بندرعبــاس بــا اشــاره بــه برگــزاری
نشســت روســای ســازمانهای مدیریــت

پســماند شــهرداریهای کالنشــهرها
و مراکــز اســتانها در جزیــره کیــش،
گفــت :در ایــن نشســت نمایندگانــی از
ی مرکــز
شــش کالنشــهر و دو شــهردار 
اســتان جهــت تدویــن دســتورالعمل
مدیریــت پســماند کشــور انتخاب شــدند
کــه در ایــن نشســت بندرعبــاس نیــز بــه
عنــوان یــک شــهر ســاحلی و مهــم ،در بین
تصمیمگیرنــدگان قــرار گرفــت.
ترابــی ادامــه داد :بــر ایــن اســاس ،طــی
ســال آینــده اعتبــارات خوبــی از محــل

صنــدوق توســعه ملــی بــرای مدیریــت
پســماند سراســر کشــور در نظــر گرفتــه
شــده کــه امیدواریــم بــا تخصیــص آن،
اقدامــات خوبــی در ایــن بخــش صــورت
پذیرد.ایــن مقــام مســئول ادامــه داد:
در قــرارداد جدیــد بخــش تنظیــف
معابــر شــهری کــه بــزودی نیــز اجرایــی
میشــود ،هــر پیمانــکار از دو دســتگاه
جــاروی مکانیــزه نیــز اســتفاده میکنــد.
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند
شــهرداری بندرعبــاس بــه مســاله
جم ـعآوری زبالههــای عفونــی نیــز اشــاره
کــرد و در ایــن ارتبــاط گفــت :ایــن اقــدام
بــه صــورت روزانــه توســط ســه نیــروی
آمــوزش دیــده و یــک دســتگاه خــودروی
اختصاصــی انجــام میشــود.مدیرعامل
ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری
بندرعبــاس اظهــار کــرد :بــا ارایــه
آموزشهــای خانــه بــه خانــه ،مشــارکت
شــهروندان در منطقــه شــمال بلــوار
امامحســین افزایــش یافتــه اســت.
وی بیــان کــرد :همیــن توقــع نیــز از
ادارات وجــود دارد کــه عــاوه بــر تفکیک
زبالههــا ،در ســاعات اعــام شــده اقــدام
بــه خارجســازی زبالــه کننــد.

ترابــی بــا بیــان اینکــه بــه طــور میانگیــن،
روزانــه  15مــورد تخلــف تخلیــه نخالــه و
زبالــه در مکانهــای غیــر از ســایتهای
مربــوط بــه ایــن کار از ســوی کارکنــان و
بازرســان جریمــه میشــوند ،افــزود:
بــا اجــرای طــرح نصــب  GPSبــر روی
خودروهایــی کــه در کار حمل نخاله و خاک
برداری مشــغول هســتند ،از تخلفــات در
ی میشــود.وی از
ایــن زمینــه جلوگیــر 
جمــعآوری روزانــه  360تــن زبالــه در
ســطح شــهر بندرعبــاس خبــر داد و گفت:
عــاوه بــر آن ،روزانــه  50تــن زبالــه از
ســطح صنایــع و شــهرکهای وابســته و
همچنیــن  10تــن زبالــه از شــهرداریها
و دهیاریهــای نزدیــک بندرعبــاس وارد
ســایت دفــن زبالــه بندرعبــاس میشــود.
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند
شــهرداری بندرعبــاس خاطرنشــان کــرد:
ایــن آمادگــی وجــود دارد کــه زبالــه
مربــوط بــه شــهرداریها و دهیاریهایــی
کــه متاســفانه زبالــه را بــه صــورت
غیــر اصولــی دفــن یــا در طبیعــت رهــا
میکننــد ،بــه صــورت رایــگان در ســایت
دفــن زبالــه ایــن ســازمان دفــن شــوند.
مهین حیدری
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استاندار:

خبر

محصوالت تولیدی در هرمزگان
مورد حمایت مردم و مسئوالن قرار گیرد

هرمزگان،رتبهنخستفعالترينمرز
ترانزیتکشور

مديــر كل راهــداري و حمــل و نقــل جــاده اي هرمــزگان گفــت :
تــاش شــبانه روزی فعــاالن حــوزه حمــل و نقــل اســتان موجــب
شــد تــا هرمــزگان از بیــن  32مــرز فعــال کشــور در جایــگاه نخســت
ترانزیــت کاال قــرار گیــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــي اداره كل راهــداری و حمــل و نقــل
جــادهای هرمــزگان داريــوش باقــر جــوان افــزود  :در 10ماهــه
نخســت ســال  1396بندرشــهيد رجايــي بــا کســب  36درصــد از
مجمــوع ترانزیــت کاالهــای ورودی  ،مهمتریــن و فعــال تریــن
مــرز ترانزیتــی در کشــور بــود.وی اضـــافه کـــرد  :در ایــن مـــدت دو
ميليــون و  7/5هــزارو  880تن ( )880/715/2تـــن کـــاال از طـــریق
بندرعبــاس بــه دیگــر مرزهــای کشــور ترانزیــت شــده اســت.باقر
جــوان بیشــترین کاالهــای ترانزیتــی از مــرز بندرعبــاس را مــواد
ســوختی  ،انــواع ترکیبــات شــیمیایی  ،کاالهــای ســاختمانی  ،لــوازم
خانگــی و انــواع پنبــه برشــمرد.مدير كل راهــداري و حمــل و نقــل
جــاده اي اســتان همچنیــن مرزهــای پرویزخــان  ،بــازرگان و شــهيد
باهنــر را از دیگــر مرزهایــی نــام بــرد کــه در جایگاههــای بعــدی
ترانزیــت ورود کاال بــه کشــور قــرار دارنــد و  72درصــد از حجــم کل
ترانزیــت کاال در کشــور از طریــق مرزهــای نــام بــرده شــده صــورت
میگیــرد و تنهــا  28درصــد متعلــق بــه ســایر مرزهای کشــور اســت.
باقــر جــوان بــه میــزان ترانزیــت کاال در کشــور اشــاره کــرد و گفت :
آمــار و اطالعــات جمــع آوري شــده حاکــی از ایــن اســت کــه طــی
 10ماهــه نخســت ســال  7614 ، 96هــزار تــن کاالهــای مصرفی و
مــواد نفتــی از کشــورترانزیت شــده اســت  ،کــه ایــن مقــدار نســبت
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل  20درصــد افزايــش داشــته اســت .
وی کریــدور جنــوب بــه شــمال را یکــی از مهمتریــن کریدورهــای
بیــن المللــی برشــمرد کــه از مــرز بندرعبــاس و اســتان هرمــزگان
گــذر میکنــد و قــاره آســیا را بــه اروپــا متصــل و نیازهــای مــواد
اولیــه کشــورهای آســیای شــمالی و اروپــا را فراهــم میکنــد.
ترکمنســتان  -قزاقســتان  -گرجســتان  -آذربایجــان  -ارمنســتان
 روســیه  -ازبکســتان و ترکیــه مقاصــد کاالهــای تزانریتــی ازکشــورمان اســت.

شهردار:مهماننوازیمردمبندرعباس
برکسیپوشیدهنیست

شــهردار بندرعبــاس گفــت :هویــت و مهماننــوازی بندرعباس ـیها
بــر کســی پوشــیده نیســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بینالملــل شــهرداری
بندرعبــاس عبــاس امینـیزاده در پنجمیــن نشســت ســتاد خدمــات
ســفر شــهرداری بندرعبــاس بــا بیــان اینکــه مصوبــات و اقداماتــی
کــه در هــر جلســه تصویــب میشــود بایــد مــورد ارزیابــی قــرار
گیــرد ،گفــت :هماهنگــی میــان بخشهــای مختلــف شــهرداری
ضــروری اســت و بایــد ســایر بخشهــا بــا حــوزه خدماتشــهری در
راســتای آمــاده ســازی شــهر جهــت نــوروز و ارایــه خدمــات مناســب
بــه شــهروندان همــکاری الزم را داشــته باشند.شــهردار بندرعبــاس با
اشــاره بــه اینکــه فراهــم آوردن بســتري مطمئــن ،امــن و شــاداب
بــراي شــهروندان و گردشــگران نيازمنــد مديريتــي كامــل و همــه
جانبــه اســت ،تصریــح کــرد :دســت انــدركاران امــر بایــد بهتــر
از ســال گذشــته درصــدد ارائــه خدمــات بهتــر و ســرويسدهي
مناســب و اتخــاذ تدابيــر الزم باشــند.وی بــا اشــاره بــه اینکــه هویت
و مهماننــوازی بندرعباس ـیها بــر کســی پوشــیده نیســت و بایــد
ایــن امــر را بــه نحــو مناســب بــرای گردشــگران نــوروزی انجــام
دهیــم ،تاکیــد کــرد :خدمترســانیهای ایــن ایــام نبایــد مانــع از
ارائــه خدمــات مناســب بــه شــهروندان بندرعباســی شــود.
امینـیزاده ســفر در فرهنــگ دینی ایرانیــان را ،عبرت آمــوزی و تفکر
در نظــام آفرینــش و جایــگاه خــاص آن دانســت و گفــت :بــا توجه به
موقعیــت ویــژه شــهر بندرعبــاس و داشــتن جاذبههــای تفریحــی،
گردشــگری و تجــاری در ایــام پایانــی ســال شــاهد حضور چشــمگیر
گردشــگران بــه شــهر بندرعبــاس میباشیم.شــهردار بندرعبــاس
بــا بیــان اینکــه مدیــران مناطــق شــهرداری بخــش عمــدهای از
فعالیتهــای ســتاد خدمــات ســفر را بــه عهــده دارنــد ،اظهارکــرد:
در ایــن ســتاد از نقطــه نظــرات و ایدههــای خالقانــه کارشناســان و
مــردم نیــز اســتفاده میکنیــم تــا خدمــات بهتــر بــا هزینــه کمتــر به
گردشــگران و مســافران ارائــه شــود.
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اســتاندار هرمــزگان خواســتار حمایــت
از محصــوالت تولیــدی در هرمــزگان
شــد و گفــت :از مــردم و همچنیــن
دســتگاههای اجرایــی اســتان
میخواهیــم تــا محصــوالت تولیــدی
کارخانجــات فعــال در هرمــزگان را
خریــداری و از آنهــا اســتفاده کننــد
تــا از ایــن طریــق بــه اشــتغالزایی در
اســتان نیــز کمــک شــود.
بــه گــزارش خبرنــگار جــام جــم
هرمــزگان و بــه نقــل از روابــط
عمومــی اســتانداری هرمــزگان،
دکتــر فریــدون همتــی در هفتــاد و
ســومین نشســت کارگــروه تســهیل و
رفــع موانــع تولیــد اســتان هرمــزگان،
عنــوان کــرد :دســتگاههای اجرایــی
هرمــزگان در انجــام امــور پرداخــت
تســهیالت و دیگــر اقدامــات مرتبــط
بــا رفــع موانــع واحدهــای تولیــدی

بایــد حداکثــر تــوان خــود را در ســریع
تریــن زمــان ممکــن بــه کار بگیرنــد.
وی بــر لــزوم همــکاری در جهــت
تکمیــل شــهرک حمــل و نقــل
بندرعبــاس تاکیــد کــرد و افــزود:
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی
هرمــزگان بــزودی اعتبــار  35میلیــارد
ریالــی جهــت کمــک بــه تکمیــل
شــبکه بــرق ایــن شــهرک را بــه
شــرکت بــرق منطقــه ای اســتان
ابــاغ کنــد.
اســتاندار هرمــزگان ادامــه داد :راه
انــدازی ایــن شــهرک یــک ضــرورت
بــرای اســتان هرمــزگان بــه عنــوان
مهمتریــن اســتان حمــل و نقلــی
کشــور اســت و ایجــاد بیــش از 10
هــزار شــغل مســتقیم را در پــی
خواهــد داشــت.همتی خواســتار
حمایــت از محصــوالت تولیــدی در

هرمــزگان شــد و بیــان داشــت :از
مــردم و همچنیــن دســتگاههای
اجرایــی اســتان میخواهیــم تــا
محصــوالت تولیــدی کارخانجــات
فعــال در هرمــزگان را خریــداری و از
آنهــا اســتفاده کننــد تــا از ایــن طریــق
بــه اشــتغالزایی در اســتان نیــز کمــک

شــود.وی بــر رفــع مشــکل واحدهــای
شناورســازی در شــهرکهای
صنعتــی هرمــزگان نیــز تاکیــد کــرد
و گفــت :مدیــران اســتان نیازهــای
زیرســاختی هرمــزگان بــرای رونــق
تولیــد را احصــا کننــد تــا بــرای رفــع
آن اقــدام شــود.

رشد  ۵۱درصدی ترانشیپ در بندر شهید رجایی

مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی هرمــزگان از افزایــش
 ۵۱درصــدی ترانشــیپ و جابهجایــی نزدیــک بــه
 ۲,۲میلیــون  TEUکانتینــر در بنــدر شــهید
رجایــی از ابتــدای امســال تاکنــون خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل بنــادر و
دریانــوردی هرمــزگان« ،الــه مــراد عفیفــی پــور»
بــا اشــاره بــه عملکــرد  ۱۰ماهــه کانتینــری در
پیشــرفته تریــن و بزرگتریــن بنــدر کانتینــری
ایــران ،گفــت :از آغــاز ســال  ۹۶تــا ابتــدای بهمــن
مــاه جــاری ،در مجمــوع دو میلیــون و  ۱۸۳هــزار و
 TEU ۱۲۱کانتینــر در پایانههــای شــماره یــک
و دو بنــدر شــهید رجایــی تخلیــه و بارگیــری شــد
کــه در همســنجی ایــن حجــم از عملیــات بــا ســال
گذشــته ۱۹ ،درصــد افزایــش را شــاهد بودیــم.
وی خاطرنشــان کــرد :طــی  ۱۰ماهــه امســال،
 ۳۴۲هــزار و  TEU ۱۶۲کانتینــر مربــوط بــه
محمولههــای صادراتــی ،در بنــدر شــهید رجایــی
بارگیــری و  ۵۹۲هــزار و  TEU ۵۷۵کانتینــر
حامــل کاالهــای وارداتــی ،نیــز تخلیــه شــده
اســت.
عفیفــی پــور تعــداد محمولههــای کانتینــری

ترانشــیپ شــده بــه بنــادر کوچکتــر جنــوب
کشــور و منطقــه خلیــج فــارس از طریــق بنــدر
شــهید رجایــی( بــه عنــوان بنــدر کانونــی منطقــه)
را نیــز  ۲۱۶هــزار و  TEU ۵۵۸کانتینــر اعــام
کــرد و افــزود :جابهجایــی اینگونــه محمولههــای
کانیتنــری ،در همســنجی بــا مــدت مشــابه ســال
گذشــته  ۵۱درصــد افزایــش داشــته اســت.
مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی هرمــزگان
از افزایــش  ۱۸درصــدی جابهجایــی
کانتینرهــای ترانزیتــی ســخن بــه میــان
آورد و افــزود :طــی  ۱۰ماهــه امســال۳۷۹ ،
هــزار و  TEU ۱۵۵کانتینــر ترانزیتــی وارد
بندر شهید رجایی شد.
عفیفــی پــور بنــدر شــهید رجایــی را پیشــانی
تجــارت کانتینــری ایــران توصیــف کــرد و
افــزود :جابهجایــی بیــش از  ۸۰درصــد کاالهــای
کانتینــری تخلیــه و بارگیــری شــده در ســطح کل
بنــادر کشــور در ایــن بنــدر انجــام میشــود.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول ،بنــدر شــهید رجایــی
بــا برخــورداری از دو پایانــه تخصصــی کانتینــری
و  ۱۸دســتگاه گنتــری کریــن پیشــرفته و مــدرن

(جرثقیلهــای ســنگین وزن تخلیــه و بارگیــری
کانتینــر) بزرگتریــن و پیشــرفته تریــن بنــدر
کانتینــری ایــران محســوب میشــود.
مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی هرمــزگان
خاطرنشــان کــرد :قــرار اســت بــا الحــاق ۱۲
دســتگاه گنتــری کریــن و  ۱۵دســتگاه ترانســتینر
جدیــد بــه ترمینــال دو ایــن بنــدر ( کــه هــم اکنــون
در مرحلــه نصــب و راه انــدازی اســت)  ،ظرفیــت
کانتینــری آن بــه شــش میلیــون  TEUکانتینــر
و بــا بهــره بــرداری کامــل از فــاز  ۳طــرح توســعه
ایــن بنــدر کــه هــم اکنــون مرحلــه نخســت آن بــه
انجــام رســیده ،ظرفیــت نهایــی بــه هشــت میلیــون
 TEUکانتینــر ارتقــاء یابــد.
وی یــادآور شــد :در ســفر ســه روز پیــش
وزیــر راه و شهرســازی و مدیرعامــل ســازمان
بنــادر و دریانــوردی بــه بنــدر شــهید رجایــی،
قراردادهــای پنــج ســاله واگــذاری ترمینالهــای
 ۱و  ۲بــه شــرکتهای بتــا و ســینا بــه
صــورت رســمی ابــاغ شــد تــا فصــل جدیــدی
از فعالیــت بخــش خصوصــی در بزرگتریــن
بندر ایران آغاز شود.

معرفی نفرات برتر مسابقات دارت ویژه بانوان

نفــرات برتــر مســابقات دارت ویــژه بانــوان
ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری بندرعبــاس
معرفــی شــدند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان مدیریــت
پســماند ،در پایــان نخســتین دوره ایــن رقابتهــا
 ۲۰بانــو در یــک روز بــا یکدیگــر رقابــت کردنــد
کــه در پایــان ســه نفــر برتــر شــناخته شــدند.
خانــم صبــاح اســدی بــا کســب  ۱۵۰امتیــاز
قهرمــان شــد  ،خانــم معصومــه نیکوبــر بــا ۱۳۱
امتیــاز در جایــگاه دوم قــرار گرفــت و خانمهــا
نیلوفــر چوپانــی و نــدا جعفــری بــا کســب ۱۲۹
امتیــاز بــه طــور مشــترک ســوم شــدند.
در حاشــیه برگــزاری ایــن مســابقه جــذاب و دیدنــی
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری

توسط وزیر بهداشت صورت گرفت؛

افتتاح  2کلینیک ویژه تخصصی
هرمز و مشیر دوانی بندرعباس
بــا حضــور دکترهاشــمی ،وزیــر بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی دو کلینیــک ویــژه
تخصصــی هرمــز و مشــیر دوانــی بندرعباس
افتتــاح شــد.
کلینیک ویــژه تخصصی «هرمــز» بندرعباس
در  3و نیــم طبقه به مســاحت  2هــزار و 200
متــر مربــع بــا اعتبــاری بالــغ بــر  83میلیــارد و
 272میلیــون ریــال و کلینیک ویژه تخصصی
«مشــیر دوانــی» بــه مســاحت  2هــزار و 243
متــر مربــع و بــا اعتبــاری بالــغ بــر  78میلیــارد
و  98میلیــون ریــال و اهــداء زمیــن از طــرف
خیــر مشــیر دوانــی میباشــد.
گفتنــی اســت؛ کلینیــک ویــژه «هرمــز» در زمینههــای تخصصــی ،فوق تخصصــی و امکانات تشــخیصی
درمانــی ،از جملــه اورولــوژی ،جراحــی مغــز و اعصــاب ،جراحــی عمومــی ،گــوش و حلــق و بینــی ،اعصــاب
و روان ،طــب فیزیکــی ،داخلــی اعصــاب ،داخلــی ،اونکولــوژی ،هماتولــوژی ،غــدد ،چشــم پزشــکی ،ریــه،
گــوارش ،قلــب ،زنــان و کــودکان و کلینیــک ویــژه «مشــیر دوانــی» در زمینههــای تخصصــی ،فــوق
تخصصــی و امکانــات تشــخیصی درمانــی ،از جملــه :دندانپزشــکی ،کــودکان ،چشــم پزشــکی ،گــوارش،
زنــان ،رادیولــوژی ،داخلــی و ارتوپــدی نیــاز مــردم منطقــه بویــژه مــردم بندرعبــاس را بــه ســایر مراکــز
درمانــی رفــع مینماینــد.
قابــل ذکــر استهاشــمی تختــی و حجــت االســام ذوالقــدر ،نماینــدگان مــردم هرمــزگان در مجلــس
شــورای اســامی نیــز وزیــر بهداشــت را در ایــن مراســم همراهــی کردنــد.

بندرعبــاس گفــت  :ایجــاد فضــای ورزشــی در بیــن
کارکنــان یکــی از مهمتریــن اولویتهــای کاری
ماســت.
پطــرس ترابــی افــزود :ورزش در بیــن همــکاران
میتوانــد باعــث روحیــه و نشــاط آنهــا شــود.
وی گفــت  :ســازمان پســماند در حــال حاضــر در
رشــتههای فوتســال  ،تنیــس روی میــز  ،دارت ،
شــطرنج و شــنا فعالیــت خوبــی دارد کــه امیــدوارم
ایــن رشــتهها افزایــش پیــدا نمایــد.
همچنیــن رئیــس هیــات دارت اســتان هــم در
برگــزاری ایــن مســابقه گفــت  :توانمنــدی و دقــت
بــاالی بانــوان ســازمان پســماند در هــدف گیــری
نشــان از کیفیــت بــاالی ایــن مســابقه داشــت.
هاشــم جعفــری افــزود  :بــا توجــه بــه اســتقبال

خــوب بانــوان از ایــن ورزش  ،کارمنــدان ایــن
ســازمان میتواننــد دومــاه بــه صــورت رایــگان
از امکانــات انجمــن دارت اســتان اســتفاده نماینــد.
مســئول روابــط عمومــی و ورزش ســازمان پســماند
نیــز گفــت :بــا توجــه بــه تاکیــد مدیریــت بــر
ورزش کارمنــدی بــه دنبــال فراهــم کــردن
زیرســاختهای الزم جهــت ورزش کارمنــدان
هســتیم.
مســلم کریمــی اشــاره کــرد  :بیــش از ۲۰۰
کارمنــد مــرد و زن در ایــن ســازمان عالقمنــد
بــه رشــتههای مختلــف ورزشــی هســتند کــه
بــا تعامــل بــا هیاتهــای ورزشــی اســتان
بتوانیــم مســابقات مختلفــی بــرای همــکاران
برگزار کنیم.

با حضور وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در بندرعباس؛

 20آمبوالنس زمینی و یک آمبوالنس
دریایی به ناوگان اورژانس هرمزگان پیوست
همزمــان بــا دهــه مبــارک فجــر و ســفر
دو روزه وزیــر بهداشــت بــه اســتان
هرمــزگان ،یــک فرونــد آمبوالنــس دریایــی
کالس  Bاهدایــی خیّــر بــه شــبکه بهداشــت
و درمــان شهرســتان قشــم و  20دســتگاه
از  60دســتگاه آمبوالنــس در برنامــه
توســعه اورژانس پیش بیمارســتانی توســط
دکترهاشــمی ،وزیــر بهداشــت افتتــاح و
رونمایــی شــد.
در راســتای توســعه خدمــات اورژانــس
پیــش بیمارســتانی  20دســتگاه آمبوالنــس
بــا اعتبــاری بالــغ بــر  7میلیــارد تومــان بــه
نــاوگان اورژانــس اســتان اضافــه شــد.
نخســتین آمبوالنــس دریایــی کالس  Bکشــور مجهــز بــه چهــار تخــت و تجهیــزات کامــل  ICUاهدایــی
توســط خیّــر حــوزه ســامت ،بــا اعتبــاری بالغ بــر  33میلیــارد ریال بــه نــاوگان اورژانــس دریایی اســتان
ملحــق شــد ،هزینــه تجهیزات ایــن آمبوالنس به ارزش ســه میلیــارد و  730میلیون ریــال از اعتبارات
دانشــگاه علــوم پزشــکی هرمزگان میباشــد.
گفتنــی اســت؛ ایــن  20دســتگاه آمبوالنــس جهــت اســتفاده در پایگاههــای شــهری و روســتای مرکــز
مدیریــت حــوادث و فوریتهــای پزشــکی اســتان و آمبوالنــس دریایــی کالس  Bجهــت ارائــه خدمــت در
مســیر دریایــی قشــم بندرعبــاس و ســایر جزایــر فعالیــت خــود را در جهــت انتقــال بیمــاران بدحــال و
اورژانســی آغــاز خواهنــد کــرد.

سرمقاله

نمایشگاههای بهاره ،جوالنگاهی برای دالالن

نمایشــگاه عرضــه مســقیم کاال دیگــر سالهاســت کــه فلســفه وجــودی خــود را
از دســت داده و بــه جوالنگاهــی بــرای فعالیــت واســطهها و دالالن تبدیــل شــده
تــا جایــی کــه متاســفانه بــه دلیــل عــدم نظــارت بــر کیفیــت و قیمــت کاالهــای
عرضــه شــده در ایــن نمایشــگاهها گاهــی شــاهد ارائــه کاالهــای بــی کیفیــت
بــا قیمتهــای باالتــر از بــازار هســتیم.
نمایشــگاه فــروش بهــاره هــر ســال در آســتانه ســال نــو بــه بهانــه تنظیــم بــازار
در کشــور برگــزار میشــود و افــراد زیــادی از جامعــه بــرای تهیــه مایحتــاج خــود
بــه ایــن نمایشــگاه مراجعــه میکننــد امــا امســال زمزمههایــی در مخالفــت بــا
برگــزاری ایــن نمایشــگاه از ســوی اصنــاف بــه گــوش میرســد ،شــاید بــا کمــی
برنامــه ریــزی و حمایــت بتــوان فروشهــای فــوق العــاده در ایــام پایانــی ســال
را بــه عنــوان جایگزیــن مناســبی بــرای نمایشــگاههای بهــاره در نظــر گرفــت
کــه البتــه ایــن راهــکار بــا اســتقبال واحدهــای صنفــی مواجــه میشــود.
چیــزی کــه در ایــام پایانــی ســال بــه عنــوان مطالبــه مــردم مطــرح اســت
نظــارت بــر بــازار و کنتــرل قیمتهاســت و بــازار و بازاریــان کــه خــود را از
جنــس مــردم همیــن شــهر میداننــد و در طــول ســال بــا پرداخــت عــوارض
و مالیــات معیشــت و ارتــزاق خــود را از ایــن راه کســب میکننــد امیدشــان بــه
ایــام پایانــی ســال اســت تــا بــا تامیــن کاالهــای مــورد نیــاز شــهروندان بــر
اعتبــار خویــش بیفزاینــد.
وجــود دســتگاهها و نهادهــای نظارتــی و تشــدید نظارتهــا در ایــام پایانــی
ســال بــر کنتــرل و تنظیــم بــازار افــزوده و ایــن اطمینــان را بــه شــهروندان
خواهــد داد کــه خریــدی بــا کیفیــت و قیمــت متعــارف خواهنــد داشــت.
مهین حیدری
اخبار

کاهش  20درصدی تصادفات درون شهری
در هرمزگان

رئیــس پلیــس راهــور اســتان بــا بیــان اینکــه تصادفــات درون شــهری در 10
ماهــه امســال  20درصــد کاهــش داشــته اســت ،از کشــته شــدن  66نفــر در
حــوادث رانندگــی درون شــهری خبــر داد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری پلیــس ،ســرهنگ «محمدباقــر ســلیمی» در تشــریح
عملکــرد  10ماهــه امســال گفــت :در  10ماهــه امســال هــزار و  579فقــره
تصــادف در محورهــای درون شــهری اســتان رخ داده اســت و  66نفــر جــان
خــود را از دســت دادهانــد کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته حــدود
 21درصــد کاهــش تلفــات داشــته ایــم.
ایــن مســئول انتظامــی اذعــان داشــت :طــی ایــن مــدت ،در تصادفــات جرحــی
 17درصــد و تصادفــات خســارتی  38درصــد در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال
قبــل کاهــش داشــته ایــم.
وی بــا اشــاره بــه صــدور  524هــزار و  674بــرگ جریمــه در  10ماهــه اول
امســال بیــان کــرد :ایــن میــزان بــرگ جریمــه بــرای  600هــزار و  41فقــره
تخلــف صــادر شــده است.ســرهنگ ســلیمی خاطرنشــان کــرد :در ایــن مــدت
 5هــزار و  335دســتگاه خــودرو و  10هــزار و  87دســتگاه موتورســیکلت بــه
دلیــل تخلــف توقیــف شــدهاند.رئیس پلیــس راهــور اســتان بــا تاکیــد بــر اســتفاده
از تجهیــزات ایمنــی بویــژه کپســول آتــش نشــانی در خودروهــا ،تاکیــد کــرد:
راننــدگان عزیــز بــا رعایــت قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی ،ســرعت مجــاز ،توجــه
بــه جلــو  ،حرکــت از منتهیالیــه ســمت راســت و رعایــت فاصلــه طولــی باعــث
کاهــش حــوادث شــده و پلیــس را در خدمــت رســانی بــه مــردم عزیــز یــاری
رســانند.

بهره برداری از طرح آبرسانی به روستای جونگان

در دهــه مبــارک فجــر طــرح آبرســانی بــه روســتای جونــگان از توابــع شهرســتان
بندرعبــاس بــا حضــور مدیــر امــور آب و فاضــاب روســتایی شهرســتان
بندرعبــاس ،فرمانــدار ،بخشــدار و جمعــی از مســئوالن بــه بهــره بــرداری رســید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضــاب روســتایی هرمــزگان،
منوچهــر خوشــدل مدیــر امــور آب و فاضــاب روســتایی شهرســتان بندرعبــاس
ضمــن تبریــک فــرا رســیدن ایــام دهــه مبــارک فجــر اذعــان کــرد :برقــراری
نظــام جمهــوری اســامی بزرگتریــن دســتاورد انقــاب اســامی مــردم ایــران
بــه رهبــری امــام خمینــی بــود.
وی در خصــوص مشــخصات طــرح روســتای جونــگان گفــت :حفــر و تجهیــز
یــک حلقــه چــاه ،یــک بــاب ایســتگاه پمپــاژ ،یــک بــاب مخــزن  ۵۰متــر مکعبــی
و شــش کیلومتــر لولــه گــذاری از مشــخصات ایــن طــرح است.خوشــدل در ادامــه
دربــاره میــزان اعتبــار هزینــه شــده بــرای انجــام ایــن طــرح نیــز گفــت :میــزان
اعتبــار انجــام ایــن طــرح بالــغ بــر پنــج میلیــارد ریــال بــوده اســت.

با حضور وزیر بهداشت صورت گرفت؛

افتتاح  ۴کلینیک تجمیعی
دندانپزشکی در هرمزگان

کلینیــک تجمیعــی دندانپزشــکی امــام علــی (ع) در بندرعبــاس به نمایندگــی از
 3کلینیک تجمیعی دندانپزشــکی در شهرســتانهای میناب ،رودان و پارســیان با
حضــور دکترهاشــمی ،وزیــر بهداشــت افتتاح شــد.
در راســتای اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت و در جهــت کاهــش هزینههــای
درمانــی دهــان و دنــدان ،کلینیــک تجمیعــی دندانپزشــکی امــام علــی (ع)
بندرعبــاس بــا اعتبــاری بالغ بر  2میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون ریال و زیربنــای ۴۰۴
متــر مربــع در دو طبقــه بــا  ۱۴یونیــت دندانپزشــکی بــه بهــره بــرداری رســید.
گفتنــی اســت؛ عملیــات ســاختمانی ایــن کلینیــک ،از ســال  ۱۳۹۴آغــاز و بــا
حضــور وزیــر بهداشــت وارد چرخــه خدمــت بــه مــردم اســتان هرمزگان و شــهر
بندرعبــاس شــد.

w w w. j a m e j a m o n l i n e . i r
w w w. d a n e s h p a y a m . i r
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ضمیمه رایگان روزنامه در استان هرمزگان

بررسی بودجه پیشنهادی سال  97شهرداری بندرعباس

چهــل و یکمیــن جلســه رســمی شــورای
اســامی شــهر بندرعبــاس بــا دســتور کار
«بحــث و بررســی در خصــوص بودجــه
پیشــنهادی ســال  1397شــهرداری
بندرعبــاس» برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــورای اســامی
شــهر بندرعبــاس ،چهــل و یکمیــن جلســه
رســمی شــورای اســامی شــهر بندرعبــاس
بــا دســتور کار بحــث و بررســی در خصــوص
بودجــه پیشــنهادی ســال  1397شــهرداری
بندرعبــاس بــا حضــور معــاون برنامــه ریــزی
و توســعه ســرمایه انســانی شــهرداری
بندرعبــاس برگــزار شــد و در ایــن جلســه
هریــک از حاضریــن بــه بیــان دیدگاههــا و
نظــرات خــود در رابطــه بــا بودجــه پیشــنهادی
شــهرداری بندرعبــاس پرداختنــد.
رئیــس شــورای اســامی شــهر بندرعبــاس
در ایــن جلســه ضمــن تشــکر از مــردم بــرای
حضــور پرشــور در راهپیمایــی  22بهمــن،
اظهــار کــرد :بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه تــا
یکشــنبه اصــل بودجــه را تصویــب کنیــم
امــا بودجــه ســازمانها را میتوانیــم در
آینــده مــورد بررســی قــرار دهیــم ولــی اصل

بودجــه را بایــد تصویــب کنیــم.
«اســام باوقــار» اضافــه کــرد :بودجــه ســال
 96مبلــغ  244میلیــارد تومــان و امســال
 245میلیــارد تومــان و بودجــه عمرانــی صفر
درصــد افزایــش داشــته و افزایشهــا تنهــا
در بخــش جــاری بــوده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر رونــد کســب
درآمــد شــهرداری بــه همیــن منــوال باشــد
بــا تعدیــل هــزار نیــرو هــم نمیتــوان بودجــه
را در بخــش عمرانــی افزایــش داد ،اظهــار
کــرد :تمــام همکارانــم در شــورای چهــارم
جــزو متخصصیــن بودنــد و در دورههــای بعــد
هــم چــه مــا باشــیم چــه نــه همیــن اســت،
ایــن خطایــی اســت کــه رشــد بودجــه عمرانــی
صفــر باشــد.
باوقــار بــا بیــان اینکــه بنــده هــم موافــق
تصویــب بودجــه ای کــه محقــق نخواهد شــد،
نیســتم ،عنــوان کــرد :شــورا بــرای رفــاه حــال
مــردم عــوارض را افزایــش چندانــی نــداد و
اگــر تغییــرات انجــام نشــود تصویــب بودجــه
بــه وقــت دیگــری موکــول میشــود.
وی تصریــح کــرد :بــر اســاس نیــاز و اولویــت
مــردم تصمیــم میگیریــم بودجــه ای کــه 10

ســال بــوده و محقــق نشــده ،لزومــی نــدارد
دوبــاره تصویــب شــود.
نائــب رئیــس شــورای اســامی شــهر
بندرعبــاس گفــت :شــورا میدانــد وضعیــت
اقتصــادی جامعــه مناســب نیســت و بــه
همیــن دلیــل نمیخواهــد ایــن فشــار بــر
دوش مــردم بیشــتر شــود.
فیصــل دانــش گفــت :شــورای شــهر اگــر
بدانــد شــهرداری توانایــی آن را دارد کــه از
ادارات دولتــی حقــش را بگیــرد ،مــوردی بــا
افزایــش بودجــه نــدارد زیــرا هربــار بودجــه
را زیــاد کردیــم درآمــد بیشــتر شــد.
رئیــس کمیســیون عمــران ،حمــل ونقــل
وترافیــک شــورای اســامی شــهر بندرعبــاس
گفــت :در شــهرهای دیگــر طرحهــای
مشــارکتی بــا صنایــع وجــود دارد و بســیاری
از طرحهــا پیــش مــیرود و مــردم بــه
صــورت محســوس ایــن موضــوع را احســاس
میکننــد .
کیانــوش جهانبخــش افــزود :اگــر بودجــه
و درآمدشــان را نــگاه کنیــد ،مشــاهده
میکنیــد ،تفــاوت زیــادی بیــن فعالیــت
عمرانــی و بودجــه عمرانــی وجــود دارد و

 2مدرسه خیرساز در بستک به بهره برداری رسید

 2بــاب مدرســه خیــر ســاز در شهرســتان بســتک بــا حضــور
مدیــرکل نوســازی ،توســعه و تجهیــز مــدارس هرمــزگان ،
مدیــر آمــوزش و پــرورش بســتک و جمعــی از مســئوالن
اســتانی و شهرســتانی بــه بهــره بــرداری رســید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان نوســازی و توســعه و
تجهیــز مــدارس هرمــزگان  ،نویــد احمــدی در مراســم بهــره
بــرداری از ایــن فضاهــای آموزشــی گفــت :ایــن فضاهــای
آموزشــی شــامل مدرســه  6کالســه شــهید بســتکی زاده
روســتای تدروئیــه بــا زیربنــای  466متــر مربــع اســت کــه
بــا هزینــه  950میلیــارد تومــان از ســوی خیــران ســاخته
شــده اســت .احمــدی ادامــه داد :تعهــد خیــران ســاخت یــک
مدرســه  6کالســه در روســتای تدروئیــه و تعهــد نوســازی
مــدارس هرمــزگان نیــز ســاخت یــک مدرســه  6کالســه در
ضلــع جنوبــی همیــن مدرســه بــوده اســت کــه نشــان میدهد
ظرفیــت خیران بســتک بســیار باالســت و از اعتبــارات دولتی
جلــو میزننــد و حتــی فراتــر آن را انجــام میدهنــد.وی
اظهــار کــرد :مــا پیگیــر ایــن هســتیم کــه از محــل اعتبــارات
دولتــی (ملــی و اســتانی) ایــن مدرســه  6کالســه را کــه تعهــد
نوســازی اســت تــا اول مهرمــاه  97بــه پایــان برســانیم تــا
دانــش آمــوزان از ایــن فضاهــا اســتفاده کنند.ایــن مســئول
اظهــار کــرد :همچنیــن در ایــن روز مدرســه دخترانــه ســپیده
کاشــانی در زمینــی بــه مســاحت  2هــزار و  77متــر مربــع و
زیربنــای یکهــزار و  438متــر مربــع و بــا هزینــه  2میلیــارد
تومــان احــداث شــده اســت.
**مــدارس تخریبــی و طرحهــای نیمــه تمــام؛ بزرگتریــن
چالــش آموزشــی در هرمــزگان
مدیــر کل نوســازی ،توســعه و تجهیــز مــدارس هرمــزگان
اظهــار کــرد :بزرگتریــن چالــش مــا ،مــدارس تخریبــی و غیــر
اســتاندارد اســت کــه هــم اکنــون  919مدرســه تخریبــی
بــا  4هــزار و  25کالس درس در ایــن اســتان وجــود دارد
کــه بــرای اســتاندارد ســازی آنهــا بــه  400میلیــارد تومــان
اعتبــار نیــاز اســت.احمدی افــزود :از ایــن تعــداد ســهم
شهرســتان بســتک  84مدرســه غیــر اســتاندارد بــا 391

کالس درس اســت کــه بــرای اســتاندارد ســازی آن بــه 35
میلیــارد و  200میلیــون تومــان بــا اعتبــار امســال بودجــه
نیــاز اســت کــه بــا بهــره بــرداری کامــل از ایــن مدرس ـهها،
 9هــزار و  770دانــش آمــوز از فضــای اســتاندارد بهــره
منــد میشــوند.وی اضافــه کــرد :بنــا داریــم در پروســه 5
ســاله تمامــی مدرسـههای تخریبــی در هرمــزگان را نوســازی
و بهســازی کنیــم چــرا کــه یــک ســوم دانــش آمــوزان ایــن
اســتان در مــدارس تخریبــی تحصیــل میکنند.ایــن مســئول
یــاد آورشــد :چالــش بعــدی نوســازی مــدارس هرمــزگان
طرحهــای نیمــه تمــام اســت کــه هــم اکنــون  214طــرح نیمــه
تمــام بــا  910کالس درســی در ایــن اســتان وجــود دارد کــه
تکمیــل ایــن طرحهــا بــه  147میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز
اســت و اگــر ایــن طرحهــا تکمیــل شــود  22هــزار و 700
دانــش آمــوز از فضــای آموزشــی اســتاندارد و مناســب بهــره
منــد میشــوند.احمدی گفــت :از ایــن تعــداد  20پــروژه
نیمــه تمــام بــا  53کالس درس مربــوط به شهرســتان بســتک
اســت کــه یکهــزار و  300دانــش آمــوز بــا تکمیــل ایــن
طرحهــا بهــره منــد میشــوند.
** احــداث  518فضــای آموزشــی در دولــت تدبیــر و امیــد
در هرمــزگان
مدیــر کل نوســازی ،توســعه و تجهیــز مــدارس هرمــزگان
یــاد آورشــد :در طــول  5ســاله دولــت تدبیــر و امیــد
بــا وجــود تمامــی محدودیتهــای اعتبــاری کــه وجــود
داشــت در مجمــوع  518فضــای آموزشــی بــا یکهــزار و
 793کالس درس و بــا اعتبــار  269میلیــارد تومــان بــه
اتمــام رســید و  45هــزار دانــش آمــوز از ایــن فضاهــای
آموزشــی بهــره منــد شــدند.وی اضافــه کــرد :از ایــن
تعــداد  68مدرســه در قالــب  189کالس درس ســهم
شهرســتان بســتک بــوده کــه بــا هزینــه  26میلیــارد
و  800میلیــون تومــان ســاخته شــد و چهــار هــزار و
 700دانــش آمــوز از ایــن فضاهــا بهــره منــد شــدند.
وی در پایــان از اســتاندار هرمــزگان کــه همــکاری و
حمایتهــای ویــژه ای بــا نوســازی مــدارس هرمــزگان
در بحــث فضاهــای تخریبــی داشــته انــد ،قدردانــی کــرد
و گفــت :بــا حمایــت اســتاندار چنــد کمیســیون آمــوزش
مجلــس بــه اســتان هرمــزگان دعــوت شــدند کــه خیــر و
برکــت زیــادی در بحــث فضاهــای آموزشــی داشــته اســت
و همچنیــن پیگیریهــای متعــددی از طریــق وزارتخانــه
و مراکــزی کــه در تهــران حضــور داشــتند ،بــرای تامیــن
اعتبــار ایــن طرحهــای نیمــه تمــام انجــام دادنــد.
وی همچنیــن از نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در
هرمــزگان بویــژه شــریقی نماینــده غــرب هرمــزگان کــه یــار و
یــاور نوســازی مــدارس در بخــش اعتبــاری بودنــد و در رفــع
مشــکالت فضاهــای آموزشــی تــاش کردنــد ،قــدر دانــی کرد.

توســعه عمرانــی بایــد بیشــتر از درآمــد
حاصــل از عــوارض مــردم باشــد.
«پرویــز ســاالری» در ایــن جلســه گفــت:
ارزش افــزوده کمــک نیســت ،حــق ماســت،
دو مســتند وجــود دارد کــه بایــد بودجــه زیاد
شــود.
ســاالری بــا بیــان اینکــه تــا ســال گذشــته
ارزش افــزوده نفــت فــات قــاره نداشــتیم،
امســال ارزش افــزوده اســتانی شــده و
درآمــد مــا حداقــل  300میلیــارد اســت،
تصریــح کــرد :مــا  30درصــد بودجــه را
افزایــش دادیــم و درآمــد شــهرداری زیــاد
شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــهرداری موظــف
اســت پاســخگوی شــورا باشــد ،خاطرنشــان
کــرد :اگــر شــهرداری پــول نــدارد نیروهایش
را تعدیــل کنــد نــه اینکــه مــدام بــه
نیروهایــش اضافــه کنــد.
در ادامــه «فاطمــه جــراره» عضــو شــورای
اســامی شــهر بندرعبــاس گفــت :متاســفانه
درآمــد شــهرداری خالصــه بــه چهــار کــد
درآمــدی شــده و راحــت تریــن کار این اســت
کــه تــا نیــاز بــه پــول احســاس میشــود،
مزایــده برگــزار و امــاک را میفروشــند.
جــراره بــا بیــان اینکــه خــود شــهرداری چــه
راهــکاری بــرای افزایــش درآمــد داشــته
اســت ،تصریــح کــرد :شــهرداری بندرعبــاس
هیــچ درآمــدی نداشــته بلکــه باید به ســمتی
بــرود کــه درآمدزایــی کنــد و اگــر همیــن
وضعیــت ادامــه داشــته باشــد بلــه بودجــه را
هیچــگاه افزایــش داد!
وی در پایــان گفــت :ایــن توهــم پیــش آمــده
کــه اعضای شــورا یــا بایــد بودجــه را افزایش
دهنــد یــا چکهــای برگشــتی و معوقــات را
وصــول کننــد ،درصورتــی کــه شــهرداری تیم
حقوقــی دارد.
«آبتیــن امیــری» عضو شــورای اســامی شــهر
بندرعبــاس گفــت :بخشــی از کار حــق بــا
شــهرداری اســت ،در شــورا تصمیــم گرفتــه
شــد بایــد بــه خدمــات شــهرداری بیشــتر
از عمرانــی توجــه کنیــم ،وقتــی میبینیــم
آلودگــی وجــود دارد و وضعیــت فضای ســبز و

ســایر خدمــات شــهری باعــث نارضایتی شــده
اســت ،پــس رویکــرد درســتی بــوده اســت.
آبتیــن امیــری افــزود :بودجــه بایــد واقعــی
باشــد ،اگــر بودجــه را افزایش دهیــم و کاری
انجــام نشــود و تولیــد پــول نداشــته باشــیم،
فایــده ای نــدارد بلکــه بایــد شــرایطی ایجــاد
کنیــم تــا بندرعبــاس را پذیــرای ســرمایه
گــذاری کنیــم.
وی اظهــار کــرد :وقتــی دســتگاهها بــرای
پذیــرش خیریــن آمادگــی ندارنــد و آنهــا را
رد میکننــد بــرای ســرمایه گــذار کــه جــای
خــود را دارد چــه اتفاقاتــی صــورت میگیــرد.
امیــری بــا بیــان اینکــه مــا قــدرت نداریــم بــا
همــه دســتگاهها درگیــر شــویم و شــهرداری
هــم ایــن قــدرت را نــدارد ،اضافــه کــرد:
حــق شــهرداری داده نمیشــود و در مســائلی
همچــون ارزش افــزوده هــم مــا میگوییــم
ایــن موضــوع حــق ماســت و آنهــا میگوینــد
لطــف ماســت!
وی در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد
قــدرت شــهرداری و شــورا بــاال رود تــا بتواند
مطالباتــش را وصــول کنــد ،اظهــار کــرد:
رویکــرد شــهرداری در ســال  97باید بر روی
درآمــد و جــذب ســرمایه گــذار باشــد.
رئیــس کمیســیون معمــاری و شهرســازی
شــورای اســامی شــهر بندرعبــاس گفــت:
اصالحاتــی کــه قــرار بــود در بودجــه انجــام
شــود بعیــد بــه نظــر میرســد اشــکاالت
اساســی را تغییــر دهــد.
جــواد بــارک بــا بیــان اینکــه بایــد فکــری
بــه حــال طرحهــای نیمــه تمــام کــرد،
افــزود :کــرد :طرحهــای اگــر تصویــب
میشــود بایــد کل طــرح مشــخص شــود
ایــن در حالــی اســت کــه قــرار بــود ضمائــم
پیوســتی ارائــه شــود کــه هنــوز ایــن امــر
محقق نشده است.
وی در پایــان گفــت :عــدم رشــد بودجــه در
بخــش عمرانــی یعنــی عــدم رشــد شــهری و
رشــد در بودجــه جــاری یعنــی حقــوق و مزایــا
و خریدهــای شــهرداری بــا رشــد همــراه بوده
اســت.
معــاون برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه

انســانی شــهرداری بندرعبــاس گفــت:
ممکــن اســت شــهر بندرعبــاس پــر درآمــد
و هرمــزگان اســتان پردرآمــدی باشــد امــا
بیشــتر ایــن درآمدهــا بازگشــتی نــدارد و
تــوان مــا در بودجــه همیــن میــزان اعــام
شــده اســت.
«محســن یکتاپــور» افــزود :منابــع محــدودی
در اختیــار داریــم کــه بایــد آن را مدیریــت
کنیــم ،بندرعبــاس نیازهــای باالیــی دارد در
همــه مســائل امــا بایــد نگاهی هــم بــه درآمد
جــاری ،منابــع انســانی و ســایر امکانــات
داشــته باشــیم.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد اولویــت مــا بحثهای
جــاری باشــد ،تصریــح کــرد :در عمرانــی هــم
تــا جایــی کــه توانســتیم بــه تمامــی بخشهــا
توجــه داشــته ایــم ،اگــر در بخشــی کمتــر
توجــه شــده بایــد درآمــدش هــم باشــد.
یکتاپــور عنــوان کــرد :رشــد بودجــه ،بایــد
میانگیــن  5ســال گذشــته باشــد کــه بــوده
اســت و بیشــتر از ایــن ظرفیــت نداریــم.
وی بــا بیــان اینکــه در بحــث عمرانــی هــم
بــا همیــن وضعیــت اقتصــادی در ایــام اهلل
دهــه فجــر طرحهــای زیــادی افتتــاح کردیــم،
خاطرنشــان کــرد :شــهرداری بــا مشــکل
اقتصــادی مواجــه اســت و در پرداختیهــا
مشــکل دارد بــه همیــن دلیــل بودجــه بــه
گونــه ای دیــده شــده کــه شــهرداری بــه آن
درآمــد برســد و آن را محقــق کنــد.
یکتاپــور ادامــه داد :مــا بحثــی نداریم ،شــورا
اگــر میخواهــد بودجــه را تغییــر دهــد ،مــا
دیگــر نمیتوانیــم در شــهرداری بدهــی
ایجــاد کنیــم ،برخــی معاونتهــا ارقامشــان
بیشــتر بــود امــا مــا بــه ســال گذشــته نــگاه
کــرده و براســاس آن ایــن بودجــه را ارائــه
کردیــم.
یکتاپــور بــا اشــاره بــه اینکــه ارزش افــزوده
حــق شــهرداری اســت امــا بایــد بودجههــا
محقــق شــود ،تصریــح کــرد :درآمدهــا بایــد
مشــخص شــود ،بایــد بــرای بنگاههــای
اقتصــادی برنامــه و دالیــل قانونــی مســتند
داشــته باشــیم تــا بتوانیــم آن بخــش را در
ردیفهــای بودجــه اضافــه کنیــم.

افزایش محصوالت صادرات محور
مستلزم ایجاد مرکز مشاوره تخصصی

مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای صنعتــی
هرمــزگان بــر ایجــاد مرکــز مشــاوره تخصصــی
جهــت افزایــش تولیــد محصــوالت صــادرات
محــور در شــهرکهای صنعتــی و صنایــع کوچــک
اســتان تاکیــد کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــي شــركت شــهركهاي
صنعتــي اســتان هرمزگان ،ســیدامیر امیــریزاد
بــا اشــاره بــه ضــرورت توجــه صنایــع کوچــک
و متوســط بــه برندینــگ و معرفــی کاالهــای
تولیــدی بــه جامعــه هــدف ،اظهــار داشــت :تــا
زمانــی کــه نتوانیــم بــه لحــاظ کیفــی و بســته
بنــدی ،حداقلهــای الزم را بــه دســت آوریــم،
در حــوزه فــروش و صــادرات بــا مشــکل مواجــه
خواهیــم بــود.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ظرفیتهــای فــروش
جدیــد ،پدیــد آمــده در منطقــه بــرای محصــوالت
تولیــد شــده در اســتان ،افــزود :بــه طــور مثــال
باوجــود امتیــاز همســایگی و فاصلــه کــم بــازار
قطــر و تســهیالت فراهــم شــده بــرای انتقــال
محصــوالت و کاالهــای تولیــد شــده در هرمــزگان
بــه ایــن کشــور ،آن گونــه کــه بایــد بــه دلیــل
عــدم توجــه بــه بســتهبندی و کیفیــت کاال،
نتوانســتیم بــا ســایر کشــورها در ایــن بــازار
رقابــت کنیم.مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای
صنعتــی هرمــزگان ادامــه داد :بــرای موفقیــت
صنایــع مــا در عرصــه صــادرات کاال بایــد در
جهــت دســتیابی بــه اســتانداردهای کشــورهای
اروپایــی و جهانــی گام برداریــم.
امیــریزاد بخشــی از مشــکالت موجــود در
صــادرات غیــر نفتــی اســتان را بــه عــدم رعایــت
استانداردســازی و توجــه به کیفیت کاال نســبت
داد و تصریــح کــرد :اگــر بــه دنبــال افزایــش
صــادرات محصــوالت تولیــدی شــهرکهای

صنعتــی اســتان هســتیم ،بایــد بــرای دریافــت
اســتانداردهای کشــورهای اروپایــی تالش کنیم
و البتــه بــه صنعــت بســتهبندی نیز نیــم نگاهی
داشــته باشــیم.
وی حضــور و رقابــت محصــوالت تولیــدی
اســتان در بازارهــای منطقــه را مشــروط بــه
رعایــت اســتانداردهای جهانــی دانســت و
بیــان داشــت :شــرایط و تســهیالت ویــژهای در
ســنوات اخیــر بــرای معرفــی و ورود کاالهــای
اســتان در ســایر کشــورهای منطقــه از طریــق
برگــزاری نمایشــگاه فراهــم شــده ،امــا عــدم
توجــه بــه بســتهبندی محصــوالت صادراتــی،
ایــن فرصــت را از بازرگانــان مــا بــرای رقابــت بــا
ســایر کشــورها گرفته اســت.مدیرعامل شرکت
شــهرکهای صنعتــی هرمــزگان بــا بیــان اینکــه،
در صنایــع کوچــک ،گامهایــی بــرای رقابتــی
شــدن محصــوالت تولیــدی بــا ســایر کشــورهای
فعــال در منطقــه برداشــته شــده اســت ،اظهــار
داشــت :بــرای دســتیابی بــه اهــداف ،همچنــان
نیازمنــد برنامهریــزی و تــاش هســتیم.
امیــریزاد ادامــه داد :ایجــاد مرکــز مشــاوره
در شــهرکهای صنعتــی هرمــزگان میتوانــد
متناســب بــا بازارهــای منطقــه صنایــع را بــرای
حضــور فعاالنــه و انتخــاب بســته بندیهــای
رقابتــی ،مشــاوره دهــد.وی بــا بیــان اینکــه
صنایــع کوچــک هرمــزگان در مقایســه بــا
ســایر اســتانهای صنعتــی کشــور صنایعــی
نوپــا محســوب میشــود ،افــزود :هرمــزگان
در بخشهــای صنعتــی از ظرفیتهــای باالیــی
برخــوردار اســت و بایــد تــاش کنیــم تــا نقــش
پررنگتــری در تولیــدات صنعتــی کشــور بویــژه
در صنایــع کوچــک ایفــا کند.مدیرعامــل شــرکت
شــهرکهای صنعتــی هرمــزگان تصریــح کــرد:
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بایــد قبــول داشــته باشــیم کــه اولویــت
اســتان در گذشــته در حــوزه تجــارت ،صيــادي و
کشــاورزی بــوده و صنعــت و بخصــوص صنایــع
کوچــک ،آنچنــان تاثیــر و نقشــی در اقتصــاد
هرمــزگان نداشــته اســت ،البتــه صنایــع بــزرگ
از آنجایــی کــه جــزو طرحهــای ملــی بــه شــمار
میآیــد همــواره اســتان حــرف بــرای گفتــن
دارد امــا در صنایــع کوچــک کــم کــم ایــن
اشــتیاق ایجــاد میشــود کــه مــردم در ایــن
حــوزه فعالیــت کننــد.وی بــه نقــش مشــاوره
بــرای حضــور مــردم بــه منظــور ســرمایهگذاری
در طرحهــای صنعتــی اشــاره کــرد و افــزود:
ســرمایههای بســیاری در هرمــزگان وجــود دارد
کــه نیازمنــد انجــام مشــاوره بــرای هدایــت بــه
ســمت صنعــت و ســرمایهگذاری پایــدار اســت.
امیــریزاد همچنیــن بــا اشــاره به ضرورت رشــد
صنایــع کوچک در اســتان خاطرنشــان کــرد :بیان
مزیتهــا و معرفــی ظرفیتهــا بــرای اســتقبال
ســرمایهگذاران بایــد در اولویــت برنامــه
توســعه صنعتــی اســتان قــرار گیرد.مدیرعامــل
شــرکت شــهرکهای صنعتــی هرمــزگان از خرما،
شــیالت و شناورســازي بــه عنــوان ســه خوشــه
اصلــی صنایــع کوچــک اســتان یاد کــرد و افــزود:
بــراي ورود بــه ایــن ســه خوشــه حتــی میتــوان
از ظرفیــت تعاونیهــا نیــز اســتفاده کــرد.وی
در ادامــه بــا اشــاره بــه مبحــث برندســازی و
معرفــی کاالهــای تولیــد شــده در اســتان بیــان
داشــت :ورود رســانهها بخصــوص رســانه ملــی
و رســانههای مکتــوب بــه حــوزه معرفــی کاالهای
تولیــدی اســتان و در نقطــه مقابــل رغبــت
صاحبــان صنایــع بــه معرفــی محصــوالت تولیدی
از طریــق رســانهها میتوانــد راهگشــای
مشــکالت موجــود در ایــن زمینــه باشــد.
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مروری بر دستاوردهای آموزش وپرورش هرمزگان

آمــوزش و پــرورش و عملکــرد آن در شــاخصهای
مختلــف را میتــوان یکــی از مهمتریــن معیارهــای
ســنجش عملکــرد دولتهــا دانســت.
از یــک ســو گســتردگی ایــن نهــاد شــامل فرهنگیان،
دانــش آمــوزان و اولیــا ،بزرگتریــن جامعــه مرتبــط
بــا دولــت را تشــکیل داده و از ســوی دیگــر اهمیــت
آمــوزش و پــرورش بــه عنــوان پایــه توســعه همــه
جانبــه و رشــد علمــی کشــور ،اهمیــت و جایگاهــی
ویــژه بــه آن داده اســت.
بــه بیــان دیگــر میتــوان آمــوزش و پــرورش را
یکــی از مهمتریــن پایگاههــای ارزیابــی میــزان
رضایــت مــردم از دولتهــا دانســت.
بــا ایــن نــگاه ،آمــوزش و پــرورش هرمــزگان در
ســالهای اخیــر ،بــا جهــش در شــاخصهای مختلــف
و موفقیتهــای پــی در پــی  ،بــه بهتریــن آینــه در
اثبــات توانمنــدی و خــود بــاوری تبدیــل شــده اســت.
بــه پشــتوانه تــاش شــبانه روزی هماهنــگ دولــت
و بدنــه مدیریتــی ،اجرایــی ،آموزشــی و تربیتــی
آمــوزش و پــرورش اســتان ،امــروزه موفقیتهــا و
درخششهاســت کــه توجــه رســانه ای و عمومــی
را بــه ایــن اســتان جلــب کــرده اســت و نــام اســتان
را در صــدر برترینهــای کشــور قــرار داده اســت.
ایــن توســعه مســتند بــه شــاخصها و آمارهایــی
اســت کــه در گــزارش حاضــر تقدیــم میگــردد.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان بــا گرامیداشــت
ایــام اهلل دهــه فجــر وتبریــک ســی و نهمیــن
ســالروز پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی بــه
تبییــن وتشــریح دســتاوردهای آمــوزش و پــرورش
اســتان در دولــت تدبیــر وامیــد پرداخــت و باتاکیــد
براینکــه رشدشــاخصهای عملکــردی ایــن
مجموعه،برمبنــای راهبردهــای ســندتحول بنیادیــن

وسندچشــم انــداز بــوده اســت،اظهارکرد:آموزش
وپــرورش هرمــزگان درمسیرتوســعه،توجه خودرابــر
ارتقــاء بنیــادی شــاخصها وپایــداری آنهــا متمرکــز
کــرده اســت واعتقــاد داریــم توســعه وقتــی معنــی
پیــدا میکندکــه رشدشــاخصها درســاختارمجموعه
نهادینــه شــود.
دانشهاشــمی پــور یادآورشــد:آنچه درایــن گــزارش
ازآن بــه عنــوان عملکردآمــوزش وپــرورش هرمــزگان
در دولــت تدبیــر وامیــد یــاد میشــود،صرفاخالصه
ای ازشــاخصهایی اســت کــه آمــوزش وپــرورش
اســتان باتکیــه بــر همــت واراده جمعــی کســب کــرده
اســت،چراکه قطعــا پرداختــن بــه جزییــات عملکــردی
بــه لحــاظ فراوانــی موضوعــات وهمچنیــن وســعت
کارهــای اجرایــی وبرنامههــای انجــام شــده،نیاز بــه
فرصــت و مجــال بیشــتری،فراتر از این گــزارش دارد.
وی ادامــه داد:قبــل ازبیــان هرنکتــه ای در تشــریح
خالصــه عملکــرد آمــوزش وپــرورش هرمــزگان
بایــد تاکیــد شــود همــه دســتاوردهای آمــوزش
وپــرورش وآنچــه ازآن بــه عنــوان عملکــرد یــاد
میشود،درســایه تــاش جمعــی وهمــکاری بــی
دریــغ وشــبانه روزی فرهنگیــان عزیز،نخبگان،صاحب
نظــران وپیشکســوتان آمــوزش و پــرورش و در امتداد
خدمــات خالصانــه و تالشهــای بــی وقفــه مدیــران
ادوار گذشــته حاصــل شــده اســت.
هاشــمی پــور درهمیــن راســتا بیــان داشــت:این مهــم
البتــه بــدون تعامــل وهمــکاری و همراهــی عوامــل
بــرون ســازمانی حاصــل نمیشــود و قــدردان همــه
کســانی هســتیم کــه مــا را در نیــل بــه اهــداف و
برنامههــا یــاری رســانده انــد.
وی بــا بیــان اینکــه سیاســت آمــوزش وپــرورش
اســتان در دولــت تدبیــر و امید،یکپارچگــی طرحهــا
و برنامههــا بــا تکیــه بــر راهبردهــای مــدرن و
واقــع بینانــه بــوده اســت،افزود :در ایــن مســیر
بــا اجــرای سیاســت مدرســه محــوری و تفویــض
اختیارالزم،حضــور مســتمر معاونــان و کارشناســان
اداره کل در مــدارس هدفگــذاری و برنامــه بازدیــد

مدیــرکل نیــز از مــدارس حاشــیه ای و مناطــق کمتــر
توســعه یافتــه بطــور مســتمر دنبــال شــد.
بــه گفتــه وی؛در ایــن بازدیدهــا ضمــن حضــور در
مــدارس و شــرکت در جلســات شــورای معلمــان،
رونــد اجــرای طرحهــای آموزشــی و تربیتــی
مــورد بررســی و تبــادل نظــر قــرار گرفــت چــرا کــه
معتقدیــم مدرســه کانــون تربیــت اســت و کارآمــدی
آمــوزش و پــرورش در گــرو پویایــی مدرســه و کالس
درس اســت.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش ادامــه داد :بــرای
رســیدن بــه شــاخص توســعه درآمــوزش و پــرورش
دســتاوردهای مهمــی بســتر ســاز ایــن مهــم هســتند
کــه بــه اجمــال مــورد اشــاره قــرار خواهنــد گرفــت:
 کســب عنــوان برگزیــده در بیســتمین جشــنوارهشــهید رجایــی در دو شــاخص عمومــی و اختصاصــی
در ســال 96
 افزایــش پوشــش تحصیلــی پایــه اول ابتدایــی از 97/32بــه 97/44
 افزایــش پوشــش تحصیلــی دوره ابتدایــی از 97/70بــه 97/79
 افزایــش نــرخ ارتقــای دوره ابتدایــی از  96/75بــه97/04
 جذب  317نفر از کودکان بازمانده از تحصیل -افزایــش  27درصــدی جــذب نوآمــوزان چهــار و

شناور الماس یک به آب انداخته شد

قشم تا بندرعباس ،با  30دقیقه سفر روی آب

شــناور مســافربری  158نفــره آلومینیومــی الماس
قشــم ( )1ســاخت شــرکت مدکندآلــوی قشــم روز
چهارشــنبه بــا حضــور حمیــد رضــا مومنــی رئیــس
هیــات مدیــره و مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد
قشــم و هیــات همــراه بــه آب انداختــه شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان منطقــه
آزاد قشــم ،حمیدرضــا مومنــی در جریــان بــه
آب انداختــن ایــن شــناور پیشــرفته در جمــع
خبرنــگاران گفــت :شــرکت مــد کندآلــوی قشــم
یکــی از فعالتریــن شــرکتهای شناورســاز ایــن
منطقــه بــا کاربــری مســافری ،آمبوالنــس دریایــی
و خدماتــی اســت.
وی بــا اشــاره بــه ارزش یــک میلیــون و  620هــزار
یورویــی شــناور آلومینیومــی المــاس قشــم (،)1
افــزود :ایــن شــناور بــه ســفارش بخــش خصوصــی
در شــرکت مدکندآلــو در مــدت  9مــاه ســاخته
شــد و قــرار اســت خدمــات ســفرهای دریایــی
در مســیر قشــم بــه بندرعبــاس را بــه مســافران
ارائــه کند.بــه گفتــه مومنــی ،ســرعت بــاالی ایــن
شــناور کــه در عــرض  30دقیقــه فاصلــه قشــم تــا
بندرعبــاس را طــی میکنــد در کنــار ایمنــی بــاال،
توانایــی عبــور در شــرایط مــواج بــودن دریــا بیــن
 4تــا  5فــورس دریایــی و بخــش  VIPبــا ظرفیــت
 15نفــر ،از ویژگیهــای ایــن شــناور میباشــد.
وی ادامــه داد :شــرکت مدکندآلــو در حــال حاضــر
دو فرونــد دیگــر از ایــن شــناور (المــاس  2و
 )3را در دســت تولیــد دارد کــه بــه ترتیــب در

تیــر مــاه و آبــان مــاه ســال  97بــه مرحلــه بهــره
بــرداری میرســد.
مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد قشــم بــا حمایــت
از فعــاالن اقتصــادی در ایــن منطقــه تاکیــد کــرد:
خوشــبختانه ایــن شناورســازی بــرای ســال آینــده
خــود قــراردادی بــه ارزش  50میلیــون دالر بــرای
تولیــد شــناورهای مختلــف از ســوی متقاضیــان بــه
امضــا رســانده اســت.
مدیــر کارخانــه شــناور ســازی مدکندآلــوی قشــم
هــم از حرکــت شــناور المــاس ( )1در همــه
شــرایط دریایــی بــه عنــوان مهمتریــن ویژگــی آن
نــام بــرد.
رضــا الماســی بــا اعــام اینکــه المــاس ()1
دومیــن محصــول از شــناورهای تیــپ  26متــری
ایــن شــرکت اســت ،افــزود :مشــابه ایــن شــناور
آذرخشهــای  16متــری اســت کــه تــا کنــون 21
فرونــد آن در شــرکت مدکندآلــو تولیــد شــده
کــه در مســیر قشــم بــه بندرعبــاس فعالیــت
میکننــد .
بــه گفتــه وی ،شــرکت مدکندآلــو قــرار اســت در
طــرح توســعه خــود ،شــناورهای خدماتــی بــا طــول
 65و  80متــر را تــا دو ســال آینــده تولیــد و بــه
بهــره بــرداری برســاند.
بنــا بــه ایــن گــزارش ،بــا راه انــدازی خــط توســعه
در شــرکت شناورســازی مدکندآلــو در منطقــه
آزاد قشــم ،شــمار نیروهــای ایــن شــرکت از 200
نفــر فعلــی بــه  350نفــر افزایــش مییابــد.

پنــج ســاله
 کســب  14رتبــه برتــر در جشــنوارههای کشــوریازســوی اداره فنــاوری ابتدایــی در ســالهای 96-95
 رشــد  1/58درصــدی نــرخ گــذر از ابتدایــی بــهمتوســطه اول
 جــذب  38درصــدی دانــش آمــوزان بازمانــده ازتحصیــل در دوره متوســط اول
 جــذب  11درصــدی دانــش آمــوزان بازمانــده ازتحصیــل در دوره متوســط دوم
 توســعه رشــتههای علــوم و فنــون دریایــی ورشــتههای حمــل و نقــل
 بازگشــایی  11رشــته جدیــد فنــی و حرفــه ای وکار و دانــش
 دســتیابی بــه رتبــه نوزدهــم کنکــور سراســری ازبیســت و ســوم
 کسب چهار رتبه تک رقمی کنکور رتبــه شــش ریاضــی و رتبــه هفــت زبــان درمنطقــه
 رتبه هشت و  9کشوری در فنی و حرفه ای کسب  52رتبه زیر یکهزار افزایــش رتبههــای مســابقات فرهنگــی هنــری از 9رشــته بــه  12رشــته
 انتخــاب  4فیلــم دانــش آمــوزی جهــت ارســال بــهدبیرخانــه جشــنواره بینشــد
 -حضــور در جشــنواره فیلــم رشــد کشــوربرای اولیــن

با ر
 کسب رتبه برتر پرسش مهر ریاست جمهوری کسب رتبه برتر کشوری در طرح مهر کســب دو مــدال جهانــی توســط دانــش آمــوزپژوهشــگر هرمزگانــی و رکــورد  25موفقیــت ملــی
و بیــن المللــی بــا پنــج مــدال جهانــی توســط ایــن
دانــش آمــوز
 بومــی ســازی نیروهــای آمــوزش ابتدایــی مناطــقاســتان از طریــق ســاماندهی وانتقــاالت بــه گونــه
ای کــه بیــش از  95درصــد نیروهــای ایــن مقطــع
در منطقــه محــل زندگــی خــود مشــغول بــه خدمــت
میباشــند.
 کاهــش میانگیــن مــدت خدمــت نیروهــایغیربومــی مناطــق جاســک وبشــاگرد بــه ســه ســال و
جایگزینــی بــا نیروهــای بومــی تــازه اســتخدام شــده
 کاهــش شــاخص نســبت دانــش آمــوز بــه معلــم از 24نفــر بــه  21نفــر
 ســاماندهی تمــام نیروهــای خواهرابتدایــی فــارغالتحصیــل دانشــگاه فرهنگیــان در محــل ســکونت
خــود بــرای اولیــن بــاردر ســطح اســتان
 اجــرای رضایــت بخــش طــرح جدیــد تکریــم ازمقــام معلــم بــا رویکــرد تفویــض اختیــار در انتخــاب
شــاخصها و ســنجهها بــه مناطــق ومــدارس اســتان
بــر اســاس بازدیــد و بررســی بــه عمــل آمــده از
عملکــرد اســتان توســط دبیرخانــه ســتاد بزرگداشــت
مقــام معلــم وزارت متبــوع
 کســب عنــوان رتبــه پژوهشــگر و فنــاور و مبتکــربرتــر اســتانی توســط 3معلــم و 4دانــش آمــوز در
ویــژه برنامههــای ســتاد هفتــه پژوهــش اســتانداری
هرمــزگان و کســب عنــوان معلــم اقــدام پــژوه برتــر
کشــوری توســط یکــی از فرهنگیــان
 انجــام  5اولویــت پژوهشــی در حــوزه ســواد آمــوزی وعقــد قــرارداد  10اولویــت پژوهشــی بــا کمــک اســاتید
دانشــگاه فرهنگیــان و دانشــگاه هرمــزگان
 اجــرای دو مرحلــه آزمــون بیــن المللــی تیمــزو پرلــز و مشــارکت در انجــام  3طــرح پژوهشــی

کشــوری
 اجــرای بیــش از دو میلیــون نفــر ســاعت آمــوزشضمــن خدمــت کارکنــان
 افزایــش بیــش از  2برابــری ســهمیه اســتخداممــاده  28و ورودی دانشــگاه فرهنگیــان درســال 95
نســبت بــه ســنوات قبــل از  280نفــر بــه  570نفــر
 افزایــش  20درصــدی کالســهای هوشــمند از2500کالس بــه  3000کالس
 ثبــت بیــش از  120اختــراع دانــش آمــوزی و ثبــتدو اختــراع جهانــی
 رتبه سوم کشوری در کیفیت آموزش قهرمانــی مســابقات فوتبــال دانــش آمــوزان زیــر18ســال کشــورو راهیابــی بــه مســابقات فوتبــال جهانــی
کشــور چــک بــه عنــوان نماینــده جمهــوری اســامی
ایــران و کســب رتبــه نهــم جهانــی
 افتتــاح  20ســالن ورزشــی و افزایــش ســرانهفضاهــای ورزشــی از  36بــه  50ســانتیمتر
کســب  20مقــام کشــوری در رشــتههای مختلــف
ورزشــی
 کســب دومــدال طــا و یــک نقــره جهانــی درمســابقات کاراتــه باکــو
 رتبــه اول کشــوری در پایــش  100درصــدی طــرحآمــوزش اولیــای بیســواد
 کسب رتبه پنجم کشوری در نرخ سوادآموزی احداث بیش از  1600کالس درس پرداخــت  90میلیــارد تومــان از مطالبــات فرهنگیانو مطالبــات جــاری آمــوزش و پرورش
 جــذب  20میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای کــودکانبازمانــده از تحصیــل
 کســب  10رتبــه برتــر کشــوری در مســابقاتورزشــی مــدارس اســتثنایی

ساختمان شهرداری و آتشنشانی
سرگزاحمدی افتتاح شد

ســاختمان شــهرداري و آتشنشــاني ســرگز احمــدي در
شهرســتان حاجــي آبــاد بــا حضــور فرمانــدار ،امــام جمعــه
و تنــی چنــد از مســئوالن شهرســتانی بــه بهــره بــرداری
رســيد.
بــه گــزارش خبرنــگار جــام جــم ،ســجاد کرمشــاهپور
شــهردار ســرگز احمــدی در آئیــن افتتــاح طرحهــای ایــن
منطقــه كــه همزمــان بــا نهمیــن روز دهــه فجــر انجــام شــد،
عنــوان كــرد :ایــن ایــام فرصــت خوبــی بــود تــا خدمــات
نظــام جمهــوری اســامی ایــران را بــا زبانــی قابــل درک
بــا مــردم در میــان بگذاریــم .وی اظهارداشــت :از آغــاز
انقــاب تــا امــروز اقدامــات بزرگــی درحــوزه صنعــت بــرق
اســتان هرمــزگان صــورت گرفتــه اســت.
وي افــزود :بایــد بــه نقطــه ای برســیم كــه جمهــوری اســامی
ایــران در تمامــی ابعــاد در جهــان الگــو قــرار گیــرد و عهــد و
پیمــان مــا بایــد ایــن باشــد کــه از همــه تــوان خود اســتفاده
کنیــم و بــا عــزم و اراده جدیــد بــرای خدمــت بیشــتر در
ســی و نهمیــن ســال عمــر بــا برکــت انقــاب تــاش كنيــم.
کرمشــاهپور اظهــار داشــت :ســاختمان شــهرداری و
آتشنشــانی بــا اعتبــاری بالغبــر 8میلیــارد ریــال در
زمینــی بــه متــراژ هفتصــد مترمربــع میباشــد.
وی در ادامــه همچنیــن بــا اشــاره بــه طــرح زیرســازی و
آســفالت خیابــان شــفاء ســرگزاحمدی کــه بــا اعتبــاری بالــغ
بــر 2میلیــارد و پانصــد میلیــون ریــال اســت افــزود :ایــن
طــرح در زمینــی بــه متراژ7هــزار مترمربــع بــه بهرهبــرداری
رســید.

شــهردار ســرگزاحمدی ،زیرســازی ،جدولگــذاری و
آســفالت خیابــان ولیعصــر شــهر ســرگزاحمدی را از
دیگــر طرحهــای افتتاحیــه عنــوان و تصریــح کــرد :بــرای
بهرهبــرداری از ایــن طــرح نیــز 2میلیــارد ریــال هزینــه
شــده اســت.
در ادامــه مراســم فرمانــدار شهرســتان حاجــی آبــاد گفــت:
درحــال حاضرطرحهــای عمرانــی کــه امســال در شهرســتان
حاجــی آبــاد و بخشهــای احمــدی و فارغــان بــه بهــره
بــرداری میرســند بیــش از 60ملیــارد تومــان هزینــه شــده
اســت.جهانگیری افــزود :در بحــث اعتبــارات نســبت بــه
 39ســال گذشــته رشــد 100درصــدی را در حاجــی آبــاد
داشــته ایــم .وی بیــان کــرد :مــردم شهرســتان حاجــی آبــاد
بخصــوص بخــش احمــدی درهفتــه دولــت درســال آینــده
شــاهد افتتــاح طرحهــای عمرانــی زیــادی خواهنــد بــود .
فرمانــدار شهرســتان حاجــی آباداظهــار داشــت :دولــت
تدبیــر و امیــد در ایــن شهرســتان کارهــای خوبــی در دســت
اقــدام دارد بخصــوص محرومیــت زدایــی و سروســامان
دادن بــه حاشــیه نشــینی درشهرســتان حاجــی آبــاد در
دســتور کار اســت.
در پایــان رئیــس شــورای بخــش احمــدی گفت:قدمهــای
ارزش منــدی بــرای رفــاه مــردم برداشــته شــده تــا
محرومیــت در همــه حوزههــا حــذف شــود.
منصــوری نژادافــزود :دولــت تدبیــر و امیــددر مــدت
کوتاههــی طرحهایــی را دردســت اجــرا دارد کــه باعــث
امیــدواری و خوشــحالی مــردم خواهــد بــود.

