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استاندار هرمزگان:

مدرسه ای بدون آب و برق باشد آب و برق 
فرمانداری قطع می شود

مهدی دوستی در جلسه شورای آموزش و پرورش 
استان در آستانه بازگشایی مدارس و آغاز سال جدید 
تحصیلی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد. 
با تاکید بر اینکه آموزش مهم ترین رکن توســعه هر 
جامعه ای اســت گفت: مســائل آموزش و پرورش 
مرتبط با فرزندان ما و آینده اســتان و کشور است و 
همه مدیران دســتگاه های اجرایی باید با حساسیت 

انجام وظیفه کنند.
وی با اشاره به درخواست خانواده ها مبنی بر استفاده از 
سرویس مدارس افزود: باید با توجه به نیاز استان چه در 
شهرها و چه در روستاها، نسبت به تامین و فعال کردن 
ســرویس مدارس همزمان با بازگشایی مدرسه اقدام 
شود تا دانش آموزان در این زمینه مشکلی نداشته باشند.

استاندار هرمزگان تامین سرویس رفت و آمد معلمان 
فعال در بخش ها و مناطق روستایی را نیز مهم دانست 
و گفت: برنامه ریزی شود سهم معلمان در پرداخت 
هزینه های ســرویس به حداقــل و در حدامکان به 
حذف برســد تا معلمان بدون دغدغه و مشــکل در 

کالس درس حاضرشوند.
وی در ادامــه به مســئله تامیــن آب و برق مدارس 
اشــاره و تصریح کرد: مشکالت مرتبط با حوزه آب 

و برق تمام مدارس استان باید تا پیش از شروع سال 
جدید تحصیلی مرتفع شود در این خصوص به تمام 
فرمانداران نیز نامه زده شــده و تاکید کرده ایم اگر در 
هر شهرســتان آب و برق حتی یک مدرسه هم قطع 
باشد آب و برق فرمانداری هم بایستی قطع شود، این 
مسئله دارای اهمیت بوده و حتماً اجرایی خواهد شد 
فرمانداران ملزم به بررسی دقیق این موضوع و تأمین 

آب و برق مدارس هستند.
استاندار هرمزگان در ادامه با تاکید بر اینکه ایمنی مدارس 
جزو مهم ترین نکاتی است که باید بررسی کامل شود 
اظهار داشت: عدم رعایت ایمنی مدارس و سهل انگاری 
در این خصوص به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست از این 
رو همه مسئوالن بویژه مدیران مدارس بایستی نسبت 
به تامین تمام جوانب ایمنی مدارس حساس باشند و 
در این زمینه با دقت و ظرافت بررسی های الزم را انجام 

دهند و نسبت به رفع کاستی ها اقدام کنند.
اســتاندار هرمزگان همچنین بر تامین به موقع کتب 
درسی تاکید کرد و گفت: مطابق گزارش دریافتی بر 
اســاس ثبت سفارش انجام شــده کتب مورد نیاز به 
استان رسیده از این رو باید در اول مهرماه هیچ دانش 

آموزی در استان بدون کتاب باقی نماند.

نماینده عالی دولت در اســتان از آغاز به کار قرارگاه 
مردم در بخش نوســازی و شــاداب سازی مدارس 
خبرداد و عنوان کرد: اهمیت ورود دانش آموزان بعد 
از دو ســال آموزش غیر حضوری دلیل آغاز فعالیت 
جهادی قرارگاه مردم در بخش نوســازی، تعمیر و 
تکمیل تجهیزات، رنگ آمیزی و شــاداب ســازی 
محیط مدارس و کالس ها بود که با تالش نیروهای 
جهادی و حمایت اســتانداری و سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی در کنار آموزش و پرورش قرار گرفت و 
از ماه ها پیش فعالیت قرارگاه شروع شده و بصورت 

مستمر در طول سال ادامه خواهد داشت. 
وی کیفیت بخشی آموزشی در مدارس را ضرورت 
خواند و تصریح کرد: کیفیت بخشی به مسائل آموزشی 
باید در اولویت قرار گیرد تا شــاهد رشد سهم دانش 

آموزان هرمزگان در بین نفرات برتر کنکور باشیم.
اســتاندار هرمزگان همچنین بر افزایش برنامه های 
دینی، فرهنگی و پرورشی در مدارس تاکیدداشت و 
گفت: معلمان پرورشی با کارفرهنگی مستمر و خالق 
بر نکات ظریف اخالق و رفتار اسالمی، حفظ کرامت 
ها و حرمت های انســانی مورد ســفارس دین ما، با 
ظرافت تمام تاکید و یادآوری داشته باشند این موضوع 
بویژه در مدارسی که دانش آموزان اتباع حضور دارند 

اهمیت دوچندان پیدا می کند.
در این جلسه دستور کارهای تامین و تکمیل سرویس 
مدارس شــهری و روستایی، تامین سرویس رفت و 
آمــد معلمان فعال در بخش ها و مناطق روســتایی، 
رفع مشکالت آب و برق مدارس، آخرین وضعیت 
کتب درسی دانش آموزان، تأمین ایمنی تردد و محیط 
مدارس برای حفظ سالمتی دانش آموزان، مورد بحث 

و تصمیم گیری قرار گرفت.

        اقتصاد کیش -   استاندار هرمزگان 
گفت: آغاز ســال تحصیلی، مدرسه ای بدون 
آب و برق باشــد آب و بــرق فرمانداری آن 

شهرستان قطع می شود.

 از سرمایه گذاران فعال حمایت 
می شود

اقتصاد کیش-   فرماندار شهرستان قشم گفت: کارآفرینان و سرمایه گذاران واقعی که 
دارای مجوز و عملکرد خوب و شایسته ای هستند و برای اعتالی کشور تالش می کنند 

با تمام وجود در این شهرستان حمایت می شوند. 
محمد محمدحسینی اظهار داشت: همانطوری که مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی 
از تولیدکنندگان و فعاالن صنعتی، کارآفرینان و فعاالن اقتصادی را افسران و رزمندگان با 
اخالص و با صفای دفاع مقدس در مقابل جنگ اقتصادی معرفی کردند و از مسوولینی 
که صاحب کرسی، امضا و قدرت در ارکان حاکمیت هستند خواستند که با تمام وجود 
از آنان به نحو شایسته ای حمایت کنند، سربازان والیت هم در شهرستان مرزی قشم از 
تمامی سرمایه گذاران این جبهه اقتصادی که یک جنگ تمام عیار است، حمایت کرده 

و مشکالت آنان را تدبیر می کنند.
وی ادامه داد: بر ما الزم و واجب است که با تمام وجود و با استفاده از همه ظرفیت ها، 
امکانات و اختیارات خود از فعالین عرصه اقتصادی و سرمایه گذاران در حوزه های 

مختلف شیالت، صنعت، گردشگری و سایر حوزه ها حمایت کنیم.
فرماندار قشم اضافه کرد: این حمایت برای این است که چرخ اقتصاد پاک در جزیره 
قشم نگین خلیج فارس بچرخد و فعالین اقتصادی که دارای مجوز و عملکرد خوب و 
شایسته ای هستند، در چارچوب نظام حرکت می کنند، به این آب و خاک اعتقاد دارند 
و برای اعتالی اســالم و ایران تالش می کنند، قدرشناســی خادمان خود را در دولت 

مردمی ایران قوی احساس کنند.
محمدحسینی توضیح داد: همچنین با کسانی که به صورت ناهنجار و یا بدون مجوز 
دست به اقداماتی می زنند و باعث کندی کار یا خلل در انجام آن می شوند و یا چوب 
الی چرخ می گذارند تا چرخ اقتصاد نچرخد مقابله می کنیم و اجازه انجام اقدامات 

غیر قانونی را به آنها نمی دهیم.
وی با بیان اینکه همه چیز باید از مجرای قانون انجام شــود و همه باید از رفتارهای 
احساســی و موارد این چنین پرهیز کنند، گفت: آنچه که الزم اســت بر آن تاکید شود 
توجه بر قانون و مجرای قانونی است و اگر هم کسی مطالبه ای، خواسته ای، نظری، 

پیشنهادی و یا انتقادی دارد باید از مجرای قانونی آن را مطرح، بررسی و پیگیری کند.
فرماندار قشم افزود: امیدواریم که یک نتیجه خوبی از این موضوع حاصل شود و ما 
بتوانیم با ایجاد یک امنیت مناسب و پایدار برای سرمایه گذاران زمینه و بستر مناسب و 

الزم را برای سرمایه گذاری هر چه بهتر آنان در شهرستان قشم فراهم کنیم.
وی از تمامی ســرمایه گذاران داخل و خارج کشــور دعوت کرد تا با سرمایه گذاری 
در شهرســتان قشــم نگین خلیج فارس از این حمایت ها در سالی که از سوی رهبر 
معظم انقالب اسالمی به »سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« نامگذاری شده است، 

بهره مند شوند.

فرماندار قشم:

متقاضیان نهضت ملی مسکن آورده 
اولیه را پرداخت کنند

اقتصاد کیش-   معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری هرمزگان گفت: ثبت نام 
کنندگان نهضت ملی مسکن پس از تایید، ۴۰ میلیون آورده اولیه را پرداخت کنند.

رضا مدرس در جلســه شورای مسکن استان با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( و ریاست محترم جمهور مبنی بر توجه ویژه به جزیره هرمز، اظهارداشت: 
نظر به هزینه باالی احداث مسکن و شرایط خاص توپوگرافی جزیره الزم است برای 
افزایش تسهیالت نهضت ملی مسکن در هرمز راهکاری منطقی ترسیم و رویکردی 

دنبال شود که در بازپرداخت اقساط تسهیالت فشار مضاعفی بر مردم وارد نشود.
مدرس با تاکید بر اینکه ثبت نام کنندگان نهضت ملی مسکن حتماً بایستی آورده اولیه ۴۰ 
میلیون تومانی خود را پرداخت کنند، بیان کرد: الزم است برای کسانی که در طرح نهضت 
ملی مسکن ثبت نام کرده و تایید شده اند اما آورده اولیه را واریز نکرده اند پیامک اطالع 
رسانی ارسال شود تا متقاضی پس از دریافت پیامک در زمان تعیین شده آورده ی خود 

را واریز کند که در غیر اینصورت با متقاضی دیگری جایگزین خواهد شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با اشاره به دستور ریاست محترم 
جمهور مبنی بر استفاده از زمین های مازاد دستگاه های دولتی برای طرح نهضت ملی 
مسکن، اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان و اداره کل راه و شهرسازی را مکلف کرد 

که این موضوع را هر چه سریعتر در هرمزگان تعیین تکلیف کنند.
وی همچنین بر رعایت تمام حریم ها در الحاق زمین های جدید به محدوده های شهری 
تاکید و عنوان کرد: قبل از الحاق انجام اســتعالم ها و دریافت مجوزها از دستگاه های 
مربوطه ضرورت دارد تا زیرساخت های الزم برای اسکان مردم در منازل احداثی طرح 

نهضت ملی مسکن به فراخور پیشرفت پروژه ها اجرا شود.
مهندس مدرس همچنین بر رعایت اســتاندارد در نصب و راه اندازی آسانسورهای 
پروژه های مسکن مهر تاکیدکرد و ادامه داد: حفظ سالمتی و ایمنی ساکنان مجتمع های 
مســکن مهر ایجاب می کند اداره کل اســتاندارد تیم های نظارت و بازرسی خود را 
بر روی این موضوع متمرکز کند چرا که ســال ها از بهره برداری آسانســورها در این 
مجتمع ها گذشته و ظاهراً نکات ایمنی و استانداردی رعایت نشده است که می تواند 

خطرآفرین باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان:

ساخت مسکن جوانان جزیره قشم 
آغاز شد

اقتصاد کیش-       ساخت مسکن جوانان جزیره قشم با وسعت ۱۵ هکتار برای خانه دار 
شدن ۳۷۷ تَن از جوانان این جزیره آغاز شد. 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در مراسم آغاز ساخت این طرح گفت: این واحدها 
در پنج روستای دوالب، دوربنی، تم سنتی، خالدین و توریان این جزیره ساخته می شود.

افشار فتح الهی افزود: تاکنون ساخت مسکن جوانان در ۱۴ روستای قشم آغاز شده است 
و سازمان منطقه آزاد قشم در این طرح، افزون بر اینکه هیچ گونه هزینه ای برای واگذاری 
زمین دریافت نمی کند، با همت بنیاد مسکن، تسهیالت ویژه ای نیز برای ساخت به جوانان 

جزیره تعلق می گیرد.
فتح الهی با تاکید بر محدودیت زمین در این جزیره بیان کرد: به منظور حفظ ذخایر برای 
نسل های آینده، برنامه ریزی ما برای توسعه شهری به شیوه بلند مرتبه سازی است تا با 

کمترین توسعه افقی، بیشترین فضای شهری برای اسکان مردم به دست آید.
وی گام دوم برای تامین معیشت جوانان جزیره قشم را ایجاد فضای اشتغال دانست و 
گفت: قشم این ظرفیت را دارد که نه تنها برای بومیان قشم بلکه برای همه جوانان استان 

هرمزگان اشتغال پایدار ایجاد کند.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی نیز در این مراسم گفت: اجرای طرح 
مسکن جوانان، حاکی از نگاه توسعه دهنده و در راستای سیاست های نظام و دولت است.

احمد مرادی افزود: تمام تالش ما به عنوان منتخبان مردم، پیگیری مطالبات مردمی و کمک 
به اجرا شدن مسئولیت های دولت و سازمان ها است.

وی از طرح مسکن جوانان قشم به عنوان یکی از زیرساخت های اشاره شده در بیانیه گام 
دوم انقالب یاد کرد و گفت: اجرای طرح یادشده مصداق امید بخشی به بدنه جامعه بنا به 

فرمایش مقام معظم رهبری است

پذیرش ۲۵ دانش آموخته  دانشکده بین الملل 
پزشکی قشم در آزمون دستیار تخصص پزشکی

اقتصاد کیش-        رییس دانشــگاه آزاد اســالمی واحد قشم از پذیرش ۲۵ نفر از دانش 
آموختگان دانشکده بین الملل پزشکی قشم در چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار 

تخصصی پزشکی سال ۱۴۰۱ خبر داد. 
حمید رستمی جاز افزود: دانش آموختگان دانشکده بین الملل پزشکی این واحد موفق 
شــدند با قبولی در دانشگاه های نمونه کشــور در این دوره همچون سال های گذشته 
روندی مثبت را در کارنامه آموزشــی این دانشگاه ثبت کرده و در راستای تحقق چشم 
انداز کالن این واحد در مسیر تبدیل به قطب آموزش پزشکی منطقه گام بزرگ و تاثیر 

گزاری برداشته شود.
وی تصریح کرد: در همین راســتا به واسطه پیگیری های صورت گرفته و با ایجاد زیر 
ساخت  های الزم برای گسترش آموزشی دانشکده بین الملل پزشکی قشم رشته های 
تکنولوژی اتاق عمل، مامایی و بهداشــت مدارس با تصویب وزارت بهداشت، درمان 

وآموزش پزشکی به مجموعه رشته های این دانشکده اضافه شد.
به گزارش ایرنا، چهل و نهمین آزمون پذیرش دســتیار تخصصی روز پنجشــنبه ۲۲ 
اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار شد. در این آزمون حدود ۱۴ هزار داوطلب ثبت نام کرده بودند.

نتایج انتخاب رشته چهل و نهمین آزمون دستیاری تخصصی پزشکی روز سه شنبه بیست 
و دوم شهریور ۱۴۰۱ اعالم شد.

بیش از ۶ هزار دانشــجو و ۷۱ هیات علمی تمام وقت و ۷۲ نفر کارمند در دانشــگاه آزاد 
قشم فعالیت می کنند.

رییس دانشگاه آزاد اسالمی قشم خبر داد

جابه جایی انواع کاال در بنادر هرمزگان از ۹۴ میلیون 
تُن فراتر رفت

اقتصاد کیش-   مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان 
گفت: ۹۴ میلیون و ۷۹۹ هــزارو ۳۵۱ تُن انواع کاالی 
نفتی و غیرنفتی طی یکساله دولت سیزدهم در این استان 
تخلیه و بارگیری شــده که ۱۴ درصد پیشرفت به ثبت 

رسیده است. 
حســین عباس نژاد در تشریح آخرین وضعیت تخلیه 
و بارگیری بنادر اســتان هرمزگان طی یکساله دولت 
سیزدهم در گفت  و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در 
بازه زمانی شهریور سال ۱۴۰۰ تا ابتدای شهریور امسال، 
۹۴ میلیــون و ۷۹۹ هزارو ۳۵۱ تُن انواع کاالی نفتی و 
غیرنفتی تخلیه و بارگیری شده که ۱۴ درصد پیشرفت 

داشته است.
 وی ادامه داد: از این میزان جابجایی، ۵۹ میلیون و ۵۵۲ 
هزار و ۱۶۲ تُن مربوط به کاالهای غیرنفتی با ۱۸ درصد 
افزایش و ۳۵ میلیون و ۲۴۷ هزارو ۱۸۹ تُن نیز با هشت 

درصد افزایش به فرآورده های نفتی اختصاص دارد.
مدیــرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با بیان اینکه در 
بخش نفتی و غیرنفتی سهم بنادر این استان از میان کل 
بنادر کشور ۴۵ درصد بوده است، سهم تخلیه و بارگیری 
بنــادر هرمزگان به تفکیک در بخش غیرنفتی را ۵۴ و 

بخش نفتی را ۳۶ درصد اعالم کرد.
عباس نژاد، سهم بخش کانتینری بنادر استان  هرمزگان 
را نیز در این بازه زمانی ۸۳ درصد اعالم کرد و ادامه داد: 
در ایــن بخش ۲ میلیون و ۱۴ هزار و ۲۴۶ کانتینر )هر 
تی.ای. یو معادل یک کانتینر بیست فوت( با ۲۱ درصد 

افزایش در بنادر بازرگانی این استان جابه جا شده است.
 گفتنی است؛ استان هرمزگان دارای ۱۱۸ بندرگاه شامل 
۴۴ بندر چند منظوره، ۳۱ بندر صیادی، ۱۳ بندر تجاری، 
۱۳ بندر تفریحی، ۱۱بندر نفتی، ۳ بندر مسافری و ۳ بندر 

صنعتی است.

رییس پردیس دریا ساحلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر:

هرمزگان نیازمند افزایش رشته های دریایی است
اقتصاد کیش-    رییس پردیس دریا ساحلی دانشگاه 
صنعتــی امیرکبیر گفت: هرمزگان به عنوان اســتانی 
ســاحلی و دریایی نیاز به افزایش رشته های دریایی 
دارد و دانشگاه در این راستا درحال تالش برای جذب 
اعضای هیات علمی برای تاسیس رشته های جدید در 

این زمینه است. 
محمدامین فیضی چکاب افزود: مســاله اصلی در این 
زمینه ظرفیت جذبی است که سازمان برنامه و بودجه 
کشــور در اختیار وزارت علوم قرار می دهد که بسیار 
پایین بوده که بایستی در زمینه دانشگاه  ها برطرف شود.

وی ادامه داد: هر چند دانشــگاه امیر کبیر با توجه به 
محدودیتی که ســازمان برنامه و بودجه برای جذب 
نیروی انسانی در پی مشــکل های بودجه ای اعمال 
کرده، ظرفیت بیشــتری برای جذب اعضای هیات 
علمی به پردیس بندرعباس اختصاص داده است اما 

باز هم نیاز بیشتری وجود دارد.
وی اضافه کرد: دانشگاه امیر کبیر در سال جاری مجوز 
۲ عضو هیات علمی مســتقر در بندرعباس را صادر 
کرده اســت، جدای از ایــن موضوع تالش داریم در 
سال تحصیلی آینده رشته هایی مانند مهندسی عرشه 

و مهندسی حمل و نقل دریایی را تاسیس کنیم.
رییس پردیس دریا ساحلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به آغاز 
کالس های دانشجویان از ابتدای مهرماه، گفت: امسال 
حدود ۶۰ نفر در مقطع کارشناسی رشته مهندسی دریا، 
۲۰ نفر در مقطع کارشناســی ارشد رشته ساخت در 
صنایع دریایی و ۲۰ نفر هم مقطع ارشد رشته مهندسی 
خوردگی صنایع دریایی پذیرش می شــوند که با در 
نظر گرفتن دانشــجویان قبلی، امسال ۱۴۰ نفر در این 

پردیس مشغول به تحصیل می کنند.


