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افزایش خانه های جوان در تمام استان ها

توجه وزارت آموزش و پرورش به مناطق محروم

چـــــــهره ها

نماینده مردم حوزه مرکزی هرمزگان در مجلس شورای اسالمی گفت :وزارت آموزش و
پرورش توجه ویژه به فضاهای آموزشی مناطق محروم داشته باشد.به گزارش فارس ،احمد
مرادی در نشستی با رؤسای آموزش و پرورش مناطق هرمزگان با بیان اینکه بایستی تالش
شود که آموزش و پرورش به جایگاه اصلی خود ارتقا یابد ،اظهارداشت :آموزش و پرورش
وظیفه مهم تعلیم و تربیت دانش آموزان بهعنوان آیندگان جامعه را به عهده دارد و این
رسالت خطیر و سنگین با عشق به خدمت قابل انجام است.وی توجه به معیشت معلمان و
کارکنان آموزش و پرورش را امری اساسی دانست و افزود :تمام تالش نمایندگان در راستای
کمک به آموزش و پرورش است و بایستی به معیشت معلمان توجه ویژه شود.نماینده مردم
بندرعباس ،حاجی آباد ،قشم ،بندرخمیر و ابوموسی در مجلس شورای اسالمی با اشاره به
طرح هدایت تحصیلی توسط وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد :این طرح بایستی از بدو
شروع تحصیالت ابتدایی آغاز گردد تا دانش آموزان با عالقه و انگیزه ،رشته تحصیلی خود
را با راهنمایی و هدایت آموزش و پرورش انتخاب کنند.مرادی با انتقاد از وزارت آموزش
و پرورش در عدم تکمیل و توسعه فضاهای آموزشی ،از این وزارتخانه خواست تا اهتمام
ویژهای به مناطق محروم و کمتر توسعهیافته داشته باشد.

میز خبر

برگزاری شب شعر کرامت در بندرعباس
به مناسبت دهه کرامت شب شعر معرفت با موضوع اهل بیت
(ع) با حضور تعدادی از شاعران آیینی به مناسبت دهه کرامت
در بندرعباس برگزار شد.دبیربرگزار کننده این شب شعر اظهار
داشت :این شب شعر با موضوع شعر رضوی برگزار شده که
شاعران آیینی هرمزگان جدید ترین سروده های خود را در این
موضوع ارائه می کنند.
به گزارش ایرنا عبدالحسین انصاری ادامه داد  :شاعران حاضر
در این برنامه که به مناسبت والدت حضرت امام رضا (ع) و
دهه کرامت برگزار شده هرکدام دارای دفترهای شعر منتشر
شده هستند و کنگره های ادبی از حضور آنان استفاده کرده
است.شاعران حاضر در این شب شعر به خواندن انواع قالب های
شعری با موضوع های مذهبی و فرهنگی در قالب های مختلفف
شعری پرداختند.

یک میلیارد ریال تسهیالت اشتغال به
مددجویان امداد میناب پرداخت می شود
مدیر کمیته امداد امام خمینی ( ره ) میناب گفت :یک میلیارد
ریال تسهیالت اشتغال برای کشت گلخانه ای با مشارکت جهاد
کشاورزی و بانک سپه به مددجویان تحت پوشش این نهاد
پرداخت می شود
.به گزارش ایرنا ،محمود جاودان به ایرنا اظهارداشت :مددجویان
متقاضی طرح های اشتغالزایی گلخانه ای می توانند با مراجعه
به حوزه اشتغال این نهاد در میناب ،حکمی و توکهور نسبت به
دریافت این تسهیالت اقدام نمایند.
وی بیان داشت :این تسهیالت با نرخ سود  10درصد و باز
پرداخت هفت ساله است که ماهانه یا ساالنه امکان بازپرداخت
وجود دارد.مدیرکمیته امداد میناب یادآورشد :افراد مددجوی
تحت پوشش و فرزندان مجرد یا متاهل مددجویان ،واجد
شرایط دریافت این تسهیالت اشتغالزایی هستند.جاودان
خاطرنشان کرد :مدت شش ماه برای هر طرح گلخانه ای تنفس
درنظرگرفته شده و مبلغ وام اعطایی از  300میلیون ریال تا یک
میلیارد ریال است.وی اضافه کرد :این تسهیالت اشتغالزایی با
مشارکت جهاد کشاورزی و بانک سپه عالوه بر گشت گلخانه
ای به مکانیزاسیون ،خرید تراکتور ،پرورش ماهی و پرورش میگو
نیز تعلق می گیرد.

بیش از چهار هزار دانش آموز قشم
در مدارس تخریبی تحصیل می کنند

مدیرآموزش وپرورش قشم گفت :قریب به چهار هزار و ۱۶۰
دانش آموز شهری و روستایی شهرستان قشم در  ۱۵۱کالس
درس واقع در  ۱۸مدرسه تخریبی مشغول تحصیل هستند.بهرام
پوراشرف در گفتگو با مهر با بیان اینکه با توجه به شرایط آب و
هوایی جزیره قشم ،نیاز به نگاه دلسوزانه بیشتری به مدا۵رس
این شهرستان باید صورت بگیرد ،خاطر نشان کرد :در این
شهرستان  ۱۸مدرسه تخریبی وجود دارد که از این تعداد۶ ،
مدرسه شهری و  ۱۲مدرسه در روستا روستا واقع هستند.وی
افزود :قریب به چهار هزار و ۱۶۰دانش آموز در  ۱۵۱کالس
درس است مدارس تخریبی و در شرایط نامطلوب فیزیکی
مدارس مشغول به تحصیل هستند.
پوراشرف اظهار داشت :در تالش هستیم که با کمک خیرین،
نوسازی و منطقه آزاد قشم ،از نظر فضای فیزیکی مدارس و
تجهیزات شرایط مطلوب تری را برای تحصیل دانش آموزان
فراهم شود که مساعدت و نگاه دلسوزانه بیش از پیش مسئولین
را می طلبد.

تحقق برنامه های حوزه سالمت با همکاری
نهاد های مختلف امکان پذیر است

حجة االسالم و المسلمین سید عباس تقوی مسئول دفتر نهاد
رهبری در دانشگاه های استان گفت :با همکاری نهاد های
مختلف از جمله امام جمعه شهرستان دانشگاه های شهرستان
و فرمانداری شهرستان تحقق اهداف برنامه های تحول نظام
سالمت امکان پذیر است.
مسئول دفتر نهاد رهبری نمایندگی مقام معظم در جلسه ای
که به مناسبت دهه کرامت و با حضور معاون بهداشتی دانشگاه
امام جمعه شهرستان حاجی اباد روسای دانشگاه های شهرستان
رئیس شبکه بهداشت شهرستان حاجی اباد و تعدادی چند از
مسئولین تشکیل شد گفت :با همکاری نهاد های مختلف است
که تحقق اهداف برنامه های حوزه سالمت امکان پذیر است.
همچنین در این جلسه آقای دکتر اقتدار بختیاری رئیس شبکه
بهداشت و درمان شهرستان حاجی اباد گزارشی کوتاه درباره
عملکرد شبکه ربهداشت و درمان شهرستان حاجی اباد ارائه
کردند.

عیادت از بیماران بیمارستان حاجی آباد به
مناسبت دهه کرامت

به مناسبت دهه کرامت و میالد سراسر نور حضرت معصومه
(س) و میالد سراسر نور حضرت امام رضا (ع) مسئول دفتر نهاد
رهبری دانشگاه های استان هرمزگان به همراه معاون بهداشتی
دانشگاه از بیماران بستری در بیمارستان حاجی اباد عیادت کرد.
مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه های استان هرمزگان به
همراه معاون بهداشتی دانشگاه با اهداء گل و شیرینی از بیماران
بیمارستان فاطمه الزهرا شهرستان حاجی اباد عیادت و دلجویی
کردند.حاج آقا تقوی و هیئت همراه از بخش های مختلف
بیمارستان بازدید کردند و نشستی صمیمی به مناسبت دهه
کرامت با پرسنل و رئیس شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان
فاطمه الزهرا (س) داشتند .

جهان
درخت آرزوها در انگلستان

باور مردم در مورد این درخت بسیار عجیب است تا جایی که در برخی موارد منشا
بیماری ها را مربوط به آن می دانند.
به گزارش خبرنگار اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مردم
انگلستان در قرن  ۱۸براین باور بودند ،اگر سکه ای در تنه این درخت قرار دهند
رنج هایشان از بین خواهد رفت ولی اگر کسی آن سکه را خارج کند دچار بیماری
خواهد شد.
آنها بر اساس اعتقادات مذهبی خود به درخت آرزوها پناه می برند .یکی از روش
های ادای نذر کوبیدن سکه ها با استفاده از سنگ بر تنه این درخت است.
مسافران یا گردشگران اصوال با کمک سنگ سکه را داخل تنه می کوبند تا به این
ترتیب آرزوهای خود را محقق سازند.

هرمزگان

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از برپایی  18خانه جوان تا پایان سال
خبر داد و گفت :درصدد هستیم خانه های جوان در سراسر کشور افزایش یابد.به گزارش
ایرنا ،محمد رستمی افزود :خانه های جوان می توانند محلی برای جمع شدن جوانان در
شهرشانباشند.ویبا اعالم اینکه هم اکنون 9خانهجواندر کشورتاسیسشده است ،گفت:
این خانه ها می توانند مرکزی برای تبادل اندیشه و مهارت های جوانان با یکدیگر باشد .وی
ادامه داد :همچنین در نظر داریم از مشاوران برای ایجاد کسب و کار جوانان استفاده کنیم.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان خاطرنشان کرد :جوانان می توانند در
این خانه ها آثاری را که در حوزه های مختلف هنری  ،تولید کرده اند به نمایش و فروش
برسانند.رستمی در خصوص فعالیت های این معاونت  ،افزود :تاکنون توانسته ایم توجه
سازمان ها و دیگر ارگان ها را به موضوع جوان جلب کنیم که این اتفاق مهمی است.وی ادامه
داد :افزایش مشارکت اجتماعی جوانان در قالب سمن ها یکی دیگر از برنامه های این معاونت
است.معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت :امیدواریم تا پایان دوره این
دولت ،یکهزار و  200سمن -که در حوزه جوانان فعالیت دارند -راه اندازی کنیم.

مدیر کل حمل و نقل پایانه های استان تشریح کرد:

شبکه های اجتماعی ارتباط کالمی
خانواده ها را کاهش داده است

یک مشاور خانواده گفت :شبکه ها اجتماعی موجب کاهش
گفت و شنود افراد خانواده با یکدیگر و ارتباط کالمی میان
آنان شده است.به گزارش ایرنا ،حجت االسالم حسین دهنوی
درهمایش سبک زندگی رضوی دربندرعباس اظهار داشت :ورود
شبکه های اجتماعی و گسترش استفاده آنها در جامعه موجب
دوری افراد خانواده از یکدیگر در خانواده ها شده است .وی ادامه
داد :اگر تا قبل از ورود این شبکه ها بر روی منبرها گفته می شد
همسران و اعضا خانواده دقایقی را به بیان خواسته های خود و
احساساتشان بگذرانند و امیدی برای تحقق این امر بود با آمدن
این شبکه ها آن امید از بین رفت.
وی اشاره کرد :تا قبل از ورود شبکه های اجتماعی به مردم
توصیه می شد وقت کمتری را کار کرده و بیشتر به خانواده های
خود رسیدگی کنند .این کارشناس خانواده ادامه داد :شرایط
به گونه ای شده که زن و شوهر کنار همدیگر نشسته اند ولی
به جای مکالمه در شبکه های اجتماعی به همدیگر پیام می
دهند .وی با بیان اینکه به همراه همسرش هیچگاه وارد شبکه
های اجتماعی نشده است ،ابرازداشت :این شبکه ها موجب
متالشی شدن خانواده های زیاده شده اند .حجت االسالم
دهنوی خاطرنشان کرد که خانواده ها برای استفاده از شبکه ها
اجتماعی باید مدت زمان محدودی قائل باشند تا به کانون گرم
خانواده آسیبی وارد نشود.
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گزارش خبری

اجازه سوءاستفاده از اموال ایتام را نمیدهیم

جزییاتیجدید

گروه اجتماعی//

از نوبت دهی مجازی
بار و نظارت بر ناوگان

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)
با اشاره به لزوم پیگیری طرحهای
توانمند سازی مددجویان این نهاد در
کشور گفت :اجازه سوءاستفاده از اموال
ایتام را نمیدهیم.

گسترده حمل و نقل
گروه اجتماعی//

مدیر کل حمل ونقل پایانه های استان هرمزگان گفت :با انجام گشتهاي
كنترل نامحسوس ازسال گذشته تاكنون بيش از 210هزار ناوگان
واسناد حمل مورد بازديد وكنترل قرارگفته است .

به گزارش صبح ساحل علیرضا مجرد در نشست خبری که به مناسبت
روز خبرنگار برگزار شد،افزود :دراين راستا پرونده تخلف149شركت
حمل ونقل 1045راننده جهت بررسي به كميسيون ماده 12و11
ارجاع شده است وعمده نتايج حاصله از اجراي طرح كشف اوراق
جعلي،شناسايي تعداد7نفرازافرادجاعل ومراكز صدور اوراق جعلي،
شناسايي كاميونهاي حامل كاالي قاچاق،شناسايي تعداد14نفراز افراد
دالالن حمل بارومعرفي آنها به دستگاههاي نظارتي استان ،جلوگيري
ازحمل بارتوسط ناوگان فاقدنوبت بوده است.
وی ادامه داد :شناسايي تعداد 139شركت از سراسركشور كه اقدام به
صدوربارنامه تعداد 3472بارنامه ازمبادي استان نموده وپيگيري طرح
تخلف اين شركتها دركميسيون ماده،12اعمال كنترلهاي الزم درجهت
افزايش ضريب ايمني سفرناوگان به لحاظ رعايت اصول ايمني وكشف
نرخهاي عرف وبروز رساني نرخهاي مذكور درسيستم صدوربارنامه و
افزايش درآمدهاي دولت از جمله اقدامات در این زمینه بوده است.
مجرد اجرای سيستم پيامكي نوبت دهي را از دیگر اقدامات برشمرد و
اظهار داشت :بعد ازانجام تست نهايي ثبت نام ازمتقاضيان ازتیرماه آغاز
شده ودرهمان روزنخست بيش از 800نفر مراحل ثبت نام وانتخاب
بسته هاي ارسالي را انجام داده اند و باتوجه به كثرت مراجعه كنندگان
جهت ثبت نام باجه هاي از يك باجه به  3باجه افزايش وبصورت شبانه
روز ي مراحل ثبت نام انجام مي پذيرد وتاكنون بيش از  15200نفر
ثبت نام وتعداد  6000نفرنوبت اخذ کرده اند.
وی ادامه داد :با توجه به درخواست رانندگان در خصوص اطالع رساني
سيستم هاي اعالن بار و نوبت دهي از جمله فرستادن شماره اعتبار ،
تعداد بار موجود در هر اعالن بار  ،غیرفعالی سیستم هوشمند و دریافت
نوبت مجازی در نتیجه با هماهنگی و برنامه ریزی صورت گرفته و
انجام طرح های مذکور از سال گذشته سیستم پیامکی راه اندازی و
بهره برداری شد .مجرد اضافه کرد :در سال  95در خصوص دریافت

نوبت مجازی از طریق پیامک  ،سیستم مذکور فعال و در دستور کار
قرار گرفته و در حال حاضر ثبت نام رانندگان متقاضی صورت گرفته
و از سیستم نوبت مجازی رانندگان در حال بهره برداری می باشند .
مدیرکل حمل ونقل و پایانه های هرمزگان به طرح اتصال سامانه
هاي پايانه بار ،گمرك و بندرشهيدرجايي اشاره کرد وگفت :اجراي
طرح مذكور ازسنوات گذشته بعنوان راهكاري عملي درجهت فراهم
شدن امكان نظارت وكنترل برفعاليت ناوگان ،جلوگيري از صدوراوراق
جعلي حمل  ،جلوگيري از فعاليت دالالن ،شركت هاي ساير
استانها،جلوگيري از قاچاق كاال و ...از سوي اين اداره كل مورد پيگيري
قرارگرفته است .مجرد جلوگيري از ورود كاميوهاي فاقد مجوز به
بندرشهيدرجايي در مصوبه كميسيون امنيت استان ،برگزاري جلسات
تخصصي با اداره كل بنادر ودريانوردي استان واداره كل گمرك شهيد
رجايي درخصوص اجراي طرح وچگونگي تبادل اطالعات سامانه هاي
مشترك را از دیگر اقدامات بر شمرد وافزود :برگزاري جلسه تخصصي
با نيروي انتظامي استان درخصوص نحوه اجراي طرح وچگونگي
تبادل اطالعات سامانه هاي بارنامه برخط،كارت هوشمند ودوربين
ثبت تخلفات نیز انجام شد.
مهران نجاتی رییس انجمن شرکت های حمل ونقل جاده ای
بندرعباس نیز در این نشست ازاستان هرمزگان بعنوان يكي از اصلي
ترين مبادي ورود و خروج كاال و واقع شدن در کريدور شمال -جنوب
و برخورداري ازانواع شبکههاي حملونقل دريايي ،زميني ،هوايي و
ريلي که نقش مهمي دراقتصادكشور دارد یاد کرد وافزود :باتوجه به
قابليتهاي بخش حمل ونقل جاده اي حدود  90درصد جابجايي كاال
و مسافر از طريق جاده و توسط ناوگان حمل و نقل و بصورت 100
درصد خصوصي انجام مي گرددكه سهم استان نيز دراين فرآيند قابل
توجه است.
وی اضافه کرد :بافعاليت3پايانه بار ،يك شهرك حمل ونقل
وصدورمجوزتعداد167شركت حمل ونقل وشعب ساالنه نزديك
به22ميليون تن انواع كاال ازمبادي استان به اقصي نقاط كشورحمل
وضمن اينكه با فعاليت تعداد  213شركت حمل نقل بين المللي و
نمايندگي هاي آنها بيش از  3ميليون تن كاال در حوزه اين بخش

جابه جا مي شود .نجاتی ادامه داد :دربخش حمل ونقل مسافر باتوجه
به موقعيت گردشگري استان و وجود مناطق آزاد تجاري كيش و قشم
ساالنه نزديك به  2ميليون نفر از طريق بخش حمل ونقل جاده اي
مسافر جابه جا مي شوند.
وی تاکید کرد :با راه اندازي دفاتر نمايندگي اداره كل حمل ونقل
پایانه ها در شهرستانهاي بندرلنگه-بندرخمير-ميناب -حاجي آباد-
قشم و كيش انجام امور و خدمات بخش حمل ونقل در استان توسعه
يافته است.هادی جوادی نایب رئیس انجمن صنفی حمل و نقل
بندرعباس هم اظهار کرد :موقعیت ایران به لحاظ منطقهای و جهانی
در حوزه حمل و نقل همانند بسیاری از حوزههای دیگر منحصر به
فرد و کلیدی است و استفاده از این ظرفیت عظیم اقتصادی زمینهساز
افزایش درآمدهای ملی و برتریهای استراتژیک در منطقه خواهد بود.
وی با بیان اینکه 28کشور در دنیا دسترسی به آب های آزاد ندارند
افزود:ایران درحمل ونقل وامور دریایی می تواند حرفی برای گفتن
داشته باشد زیراحمل ونقل پایه اقتصاد هر کشور است و می تواند به
لحاظ سیاسی و دیپلماسی به کمک امنیت کشورهم بیاید.
نایب رئیس انجمن صنفی حمل و نقل بندرعباس خاطرنشان کرد:
برای نقشآفرینی بهتر و بهرهمندی بیشتر از فرصتهای جدید
اقتصادی نیازمند هماهنگی و تعامل هر چه بیشتر دستگاههای
مسؤول با بخش خصوصی فعال در حوزه حمل و نقل کشور هستیم
تا بهرهوری در این بخش افزایش یابد.جوادی ادامه داد :سرمایهگذاری
بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل کاالی جادهای در کل کشور
حجم قابل توجهی دارد و موجب برداشته شدن بار بزرگی از دوش
دولت شده است ،لذا همکاری و همراهی هر چه بیشتر دستگاههای
مختلف با این بخش ،سبب افزایش ایفای نقش شرکتهای حمل و
نقل شده و کارآیی اقتصاد کشور را افزایش میدهد.جوادی به نقش
حمل و نقل در بخش کشاورزی اضافه کرد و گفت :نزدیک به یک سوم
جمعیت استان را بخش کشاورزی شامل می شود که  2500هزارتن
تولید محصوالت کشاورزی آنان است و راضی نگه داشتن جمعیت
بالغ بر 450هزار نفری کشاورزان بیانگر نقش حمل ونقل جاده ای
درامنیت جامعه است.

تالطم در مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزال

از فرار مدیران جدید تا اداره شورایی مجتمع توسط کارکنان

دریافتی حقوقشان کم خواهد شد و با توجه به شرایط سختکاری
و آلودگیها این حقوق کفاف زندگی این کارگران را نخواهد داد.
وی بابیان اینکه مسئولین فقط وعده انجام امور مثبت در رابطه با
بررسی وضعیت این کارگران را میدهند ،ابراز کرد :در عمل پس
از جلسات میبینیم که همهچیز باز به سود مالک جدید کارخانه
برمیگردد و این امر باعث شده کارکنان به من نیز بدگمان شوند و
مرا متهم به مخفیکاری یا همدست بودن با عوامل این کار بدانند.
این مقام مسئول ادامه داد :ما از جلسات متعدد بینتیجه خسته
شدهایم و این گفتهها را به استاندار و نماینده وزارت کشور نیز ابالغ
کردهایم و اگر هر اقدامی با توجه به زیر مضیقه بودن این کارگران
به دستشان انجام شود ،تبعات آن بر گردن شخص محمد علی
محمدی و مسئولین استان هرمزگان است.حامد غالمی بابیان اینکه
آیا مسئولین استان به دنبال این هستند که کارگران دست به آشوب
یا اغتشاشی بزنند تا با آنها برخورد کنند و اینگونه بگویند مشکالت
را حل کردیم نیز ابراز گلهمندی کرد.وی تصریح کرد :از اول مردادماه
از میان کارکنان اخراج شده فقط مدیر اداری این مجتمع به محل کار
بازگشته است که وی نیز در عنوان پست سازمانی قبل خود نیست
و فقط در شرکت حضور دارد.غالمی در پایان از بیان این جملهی
استاندار هرمزگان که مشکل شرکت آلومینیوم حلشده است گله
کرد و افزود :هیچ مشکلی از این شرکت برطرف نشده است و بر
اساس گزارشهای سازمان بازرسی کشور طبق اصل  44ماده 32
قانون اساسی ،اصل واگذاری این شرکت با اشکال روبهرو است و باید
باطل شود اما مسئولین در این رابطه سکوت کردهاند.
پیش از این رئیس مجمع نمایندگان استان در خانه ملت در
گفت و گو با خبرنگار ایسنا ،با بیان اینکه اصل فروش و واگذاری
به بخش خصوص طبق اصل  44قانون اساسی کشور در راستای
کاهش هزینههای دولت امری غیرقابل اجتناب است ،اظهار کرد :در
خصوص واگذاری آلومینیوم المهدی هرمزال این امر به درستی انجام
نشده و ابهاماتی وجود دارد که از طریق مراجع قضایی و نظارتی در
حال پیگیری تا حقی از بیت المال تضییع نشود.هاشمی تختی با
اشاره به اینکه در موضوع دوم نباید حقوق هیچ کارگری ضایع شود،
خاطرنشان کرد :بخش خصوصی نباید در راستای اخارج کارگران و
کارکنان این مجتمع عظیم قدم بردارد و در پرداحت حقوق ،بیمه و
سایر مزایا کوتاهی کند.رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان در
خانه ملت با انتقاد از ادعای صاحب کارخانه در عدم تعهد به کارگیری
 620کارگر در ابتدای واگذاری ،اضافه کرد :باید اسناد بررسی شود

و دید چه نوع بندهایی در قرارداد واگذاری این مجتمع وجود
دارد و کسی حق اخراج کارگری ندارد ،بلکه باید این مجتمع
توسعه پیدا کند و نمایندگان مجلس و دولت در این راه به
صاحب کارخانه کمک خواهند کرد تا ضرری متوجهاش نشود.
وی با اشاره به سخنان صاحب کارخانه مبنی بر اینکه کارخانه
زیان ده بوده و در جلسهای با حضور نمایندگان و استانداری
حاضر به کمک با شرط عدم اخراج کارگران و کارکنان شدیم،
ادامه داد :اما متأسفانه مطلع شدیم بیش از  60کارگر بار دیگر
از این مجتمع عظیم صنعتی اخراج شدهاند ،مجمع نمایندگان
ف تصویب
با استاندار جلسهای برگزار کرد و پس از بررسیهای مختل 
شد که با پیگیری کارگران به وسیله شکایت کتبی و بررسی مدیرکل
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان حکم به برگشت این کارگران داده
شود و حتی تمامی هماهنگیها صورت گرفت ،اما ظاهرأ صاحب
کارخانه تن به این خواسته به حق نداده ،البته کارگران مراحل قانونی
شکایت را طی نکرده تا اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بتواند رأی
به برگشت آن ها بدهد.
هاشمی تختی با بیان اینکه صاحب کارخانه باید دست از سماجت
بردارد ،زیرا دولت و مجلس در صورتی که حامی کارگران باشد و
منافع استان را تأمین کند ،حامی وی هستند ،افزود :نباید این شخص
دست به فرافکنی بزند و همراهی الزم برای رشد و پیشرفت انجام
ندهد ،زیرا در صورت ادامه این روند باید صالحیتش خلع شود ،زیرا
نباید این سرمایه عظیم به کسی واگذارشود که هم کارخانه را به ضرر
بکشاند هم کارگران را اخراج کند.همچنین نماینده مردم بندرعباس،
قشم ،ابوموسی ،حاجی آباد و خمیر با تاکید بر اینکه حقوق بیتالمال
در واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی در استان هرمزگان به تاراج
رفته است ،خواستار لغو واگذاری آن شد.احمد مرادی در نشست
علنی  17مرداد مجلس شورای اسالمی درخصوص واگذاری مجتمع
بزرگ آلومینیوم المهدی به بخش خصوصی به وزیر اقتصاد و دارایی
تذکر داد و گفت :متاسفانه به بهانه اجرای اصل  44قانون اساسی
و بدون در نظر گرفتن مالحظات قانونی و گزارش مکتوب سازمان
بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات واگذاری در حال انجام است ،به
همین دلیل اینجانب درخواست تجدیدنظر و لغو واگذاری را دارم.وی
ادامه داد :خریدار مجتمع به انحای مختلف آرامش روحی کارگران
را به مخاطره انداخته و جو استان را متشنج کرده است .به همین
دلیل تذکر میدهم که افکار عمومی بدانند اموال بیتالمال در این
واگذاری به تاراج رفته است.الم به ذکر است ،این در حالی است
که از طرفی مدیرعامل مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزال از تیم
داری در رشتههای ورزشی ازجمله فوتبال انصراف داد تا حواشی و
سیل انتقادات نسبت به مالک این مجتمع بیش از پیش باال رود .روز
گذشته( 19مرداد) در سکوت خبری ،مدیرعامل شرکت آلومینیوم
المهدی هرمزال با ارسال نامهای به استانداری هرمزگان اعالم انصراف
خود را از تیم داری در تمامی رشتههای ورزشی ازجمله فوتبال اعالم
کرد.حال باید منتظر ماند و دید تالطم این روزهای یکی از بزرگترین
مجتمع های صنعتی در سطح کشور رنگ آرامش به خود خواهد
گرفت یا خیر؟!

و مكيدن از پستان نشود ،ولي تماس تنها هم مي تواند موثر باشد.
مرادی ابراز کرد :چنانچه تغذيه با شيرمادر از همان ساعت اول پس از
تولد در بيمارستان شروع شود موفقيت مادر در تداوم شيردهي بيشتر
خواهد شد.دکتر هاشمی متخصص اطفال در توصیه به مادران گفت:
به مكيدن و بلعيدن شيرخوار حين تغذيه دقت كنيد و به محض كند
شدن مكيدن و بلعيدن،او را از يك پستان به پستان ديگر جا به جا
كنيد .البته توجه داشته باشيد كه تركيب شيرمادردر هر وعده تغيير
مي كند .در ابتداي تغذيه شيرخوار رقيق تر و در انتهاي هر وعده
چرب ترو پر انرژي است پس با محدود نكردن مدت تغذيه او سعي
كنيد شيرخوار شير چرب انتهايي را دريافت نمايد.وی ادامه داد :براي
كنترل منحني رشد شيرخوار به مراكز بهداشتي درماني مراجعه كنيد.
فورا و با كوچكترين مشكلي خودسرانه تصمیم به تغذيه شيرخوار با
شيرمصنوعي نگيريد و براي مشاوره به مراكز بهداشتي درماني مراجعه
كنيد .مریم قدمی ابراز داشت :تغذيه با شير مادر درسال دوم تا يك
سوم نيازهاي اساسي شيرخوار را تامين مي كند وموادي كه ممكن
است در غذاهاي خانواده نباشد را فراهم مي نمايد .شيرمادر بعنوان
يك غذاي ضروري و بي نظير براي رشد كودك و همچنين پيشگيري
از بيماري ها در سال دوم زندگي بايد ادامه يابد .قدمی بیان کرد:

وضعيت صحيح بغل كردن و پستان گرفتن شيرخوار را رعايت كنيد كه
از بروز مشكالتي مثل احتقان و زخم و شقاق  ....پيشگيري مي كند ،در
صورت بروز اين مشكالت شيردهي رامتوقف نكرده و با كمك كاركنان
بهداشتي درماني مشكل را برطرف كنيد.مكيدن صحيح و مكرر پستان
در وضعيت صحيح مهم ترين عامل افزايش شيرمادر است.کارشناس
برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر واحد بهداشت خانواده مرکز بهداشت
بندرعباس ضمن تاکید بر مزایای شیردهی برای مادر و همچنین مزایای
شیر مادر برای شیرخوار بیان داشت:اندام مادران شیرده به واسطه
مصرف شدن تدریجی مقدار چربی که در دوران بارداری در بدن آنان
ذخیره شده  ،زودتر به حالت عادی ووزن قبل از بارداری خود برمی
گردد و در نتیجه چاقی در آنان کمتر است .قدمی ادامه داد:به دلیل
ترشح هورمون مخصوصی در مادران شیرده  ،آنان از امنیت خاطر و
شادابی بیشتری برخوردار بوده و کمتر افسرده می شوند لذا تغذیه با
شیر مادر منجر به ایجاد رابطه عاطفی مستحکم و دوطرفه بین مادرو
فرزند می گردد .وی تغذیه با شیر مادر را سبب رشد مطلوب و بقاء
کودک دانست و افزود :شیر روزهای اول (کلستروم آغوز یا ماک)بسیار
مغذی و حاوی مواد مفیدی برای مقابله در برابر بیماری هاست که اولین
واکسن کودک محسوب می شود .

گروه اجتماعی:
کارگران مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزآل در اعتراض
به اقدامات خریدار این مجتمع در راستای کاهش حقوق
پرسنل ،در محل این شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند.

به گزارش ایسنا ،کارگران مجتمع آلومینیوم المهدی
هرمزآل در اعتراض به اقدامات خریدار این مجتمع از
جمله «کاهش حقوق پرسنل» ،در محل این شرکت دست
به تجمع اعتراضی زدند .کارکنان این مجتمع صنعتی با
تشکیل شورایی ،کنترل مجموعه را بهطور کامل به دست
گرفته و از ورود عوامل و منتصبین محمد علی محمدی جلوگیری
به عمل آوردهاند.
این اقدام کارگران باز می گردد به( 19مرداد) و ابالغ دستورالعمل
مالک کارخانه آلومینیوم المهدی هرمزال مبنی بر کاهش حقوق
کارکنان شرکت آلومینیوم المهدی هرمزآل توسط «محمد نصوری»
مدیرعامل این شرکت که سبب تعدادی زیادی از کارگران خشمگین
به سمت دفتر مدیرعامل این مجتمع یورش ببرند اما محمد نصوری
پیش از رسیدن کارگران از محل کارخانه خارج شد.کارگران
خشمگین شرکت آلومینیوم المهدی هرمزآل درب این کارخانه
را با ایجاد موانعی بسته و از تردد هرگونه وسایل نقلیه ازجمله
کامیونهای حمل شمشهای آلومینیوم جلوگیری به عملآوردهاند.
جمعی از کارگران این مجتمع صنعتی در این باره اظهار کردند :به
مسئولین استانی هشدار میدهیم که بدانند عواقب هر اتفاقی به
عهده آنهاست ،زیرا کارگری که زن و بچهاش به دلیل فشارهای
ایجادشده توسط مالک جدید شرکت در سختی و تنگدستی به سر
میبرد ،دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد.
گفتنی است تاکنون حقوق کارگران آلومینیوم المهدی هرمزآل
پرداختنشده و برخالف وعده مسئولین بیش از  50نفر از کارکنان
اخراجی قرارداد مستقیم این شرکت ،با مخالفت خریدار به کار
بازنگشتهاند.همچنین در جدیدترین اقدام «محمد علیمحمدی» با
ارسال نامهای خطآب به «محمد نصوری» مدیرعامل مجتمع ،دستور
حذف آیتمهایی را در فیش حقوقی کارکنان به وی آبالغ نموده که
دستکم «یکسوم» حقوق هر یک از کارکنان این شرکت را کاهش
داده است.در همین خصوص نماینده کارگران شرکت آلومینیوم
المهدی گفت :در حال حاضر هیچ اقدام مثبتی در خصوص کارگران
شرکت آلومینیوم انجامنشده است و اقدامات آقای علی محمدی
مالک این مجتمع صنعتی غیر کارشناسی است.
حامد غالمی در گفتوگو با ایسنا،اظهار کرد :تولید مجتمع آلومینیوم
المهدی در حال کاهش یافتن است و کارخانه به سمت تعطیل
شدن پیش میرود.وی با اشاره به اعتراضات کارگران تصریح کرد:
مدیرعامل شرکت آلومینیوم و چند مدیر دیگر این مجموع ،مجتمع
را از دیروز ترک کردهاند و فقط مدیرانی که قبل از خریداری آقای
علی محمدی مدیر بخشهایی از این شرکت بودند این شرکت را در
حال مدیریت هستند.غالمی با اشاره به عدم پرداخت حقوق تیرماه
کارگران این شرکت اعالم کرد :با توجه به کاهش حقوق و مزایای
کارکنان این مجتمع بهطور متوسط  700الی  800هزار تومان از

سالمت کودک خود را با شیر مادر تضمین کنید

گروه اجتماعی //کارگاه دو روزه آموزشی ترویج تغذیه با شیر
مادر ویژه پزشکان مراکز بهداشتی درمانی روستایی و مراکز خدمات
سالمت جامع شهری در راستای اجرای برنامه های هفته" ترویج تغذیه
با شیر مادر" ،در  18و 19مرداد ماه درسالن اجتماعات مرکز بهداشت
بندرعباس برگزار شد.دکتر مشفق متخصص اطفال در خصوص الگوی

رشد در شیرخوارانی که با شیر مادر تغذیه می کنند و شیردهی
در کودک بیمار ،دکتر هاشمی متخصص اطفال ،تکنیک شیردهی،
مرادی کارشناس سالمت خانواده معاونت بهداشتی  ،اهمیت تغدیه
شیرمادر– مشکالت شیردهی و مریم قدمی کارشناس برنامه ترویج
تغذیه با شیر مادر واحد بهداشت خانواده مرکز بهداشت شهرستان
بندرعباس مباحثی مهم و کاربردی در این کارگاه ارائه کردند .مرادی
در خصوص مزایای تغذیه با شیرمادر براي کودک خاطر نشان کرد:
تغذيه با شيرمادر طبيعی ترين و مؤثرترين راه تامین نيازهاي كودك و
اطمينان از بر آورده شدن آنها و مهم ترين قدم براي ياد گرفتن شيوه
مادري است.وی افزود :مزاياي اجتماعي اقتصادي تغذيه با شيرمادر،
تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بالفاصله پس از تولد و مكيدن
پستان مادر توسط نوزاد طي ساعت اول تولد هر دو در موفقيت
شيردهي مؤثر هستند .گر چه ممكن است تماس اوليه منجربه تغذيه
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به گزارش تسنیم  ،پرویز فتاح اظهار
داشت :امروز مدیران کمیته امداد
استانها باید در هزینه اموال ایتام بهعنوان بیتالمال دقت و مراقبت
کنند.وی با اشاره به اینکه حفظ اموال ایتام از ضروریات است تصریح
کرد :اجازه نمیدهیم تا افرادی با نزدیک شدن و سوءاستفاده از
اموال ایتام و بیتالمال ،عملکرد کمیته امداد امام خمینی (ره) را
زیر سؤال ببرد و به عملکرد این نهاد در راستای حفظ ارزشها لطمه
بزند.رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) اضافه کرد :امروز الزم
است تا با نگاهی نو و جدید ،روند مدیریتی این نهاد را تغییر داده و
از آن برای افزایش میزان رضایتمندی مددجویان آن استفاده کنیم.

فتاح با بیان اینکه افزایش رضایتمندی
مددجویان با توانمندسازی آنان ممکن
است بیان کرد :کمیته امداد امام
خمینی (ره) بهصورت بسیار جدی،
به نیازهای مددجویان زیرپوشش خود
رسیدگی میکند و این را از وظایف
مهم خود میداند.
وی با اشاره به لزوم توجه مدیران کمیته
امداد امام خمینی (ره) به امر توانمندسازی مددجویان این نهاد
بر اساس احکام دین مبین اسالم عنوان کرد :هیچگونه کوتاهی
درزمینه توانمندسازی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)
پذیرفتنینیست.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهار داشت :کمیته امداد
رسیدگی به مددجویان این نهاد را از اولویتهای مهم کاری خود
میداند و امروز مطالبات جامعه مددجویان کشور باید در رأس
فعالیتهای این نهاد باشد.

آب شرب گرانبها در اختیار صنایع غرب بندرعباس قرار می گیرد
گروه اجتماعی//
عضو شورای اسالمی شهر میناب از اوضاعواحوال نابسامان جلگه
میناب سخن گفت ،سرزمینی که روزگاری به بهشت جنوب شهره
بود ،امروز بهواسطه سو مدیریت چند دههای در مجموعه مدیریتی
آب استان حال خوبی ندارد.

دکتر وحید مکی زاده در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به اینکه
متأسفانه بسیاری در این استان فقط به فکر منافع آنی خود هستند
و نه میناب و مردمانش ،افزود :بیتفاوتی صنایع غرب بندرعباس،
شرکت آب منطقهای هرمزگان و شرکت آب و فاضالب هرمزگان
در بحث تأمین آب استان غیرقابلبخشش است.عضو شورای
اسالمی شهر میناب گفت :سوء مدیریت و بیتفاوتی اصلیترین
دلیل بیتوجهی مدیران صنایع غرب بندرعباس در بحث تأمین
آب موردنیاز این بخش است.مکی زاده با اشاره به مشکالت متعدد
زیستمحیطی و اجتماعی به وجود آمده ناشی از انتقال آب از
سد و آبهای زیرزمینی دشت میناب به مرکز استان ،اظهار کرد:
متأسفانه صنایع غرب بندرعباس با نیاز آبی فراوان متوجه خطراتی
که گریبان بخشهای دیگر استان را به دلیل همین مصرف زیاد
گرفته است ،نیستند .البته متأسفانه مجموعه مدیریتی آب استان
نیز طی مهرومومهای طوالنی به دالیل متعددی این انگیزه را در
آنها تقویت کرده است.وی افزود :فلسفه استقرار صنایع بزرگ و
آببر در کنار دریا ،استفاده از آب دریا است اما در بندرعباس به
دلیل عدم نظارت صحیح و خصوصاً عدم تعهد مدیران این صنایع

به استان و همچنین عدم تعلقخاطر ،این امر محقق نشده و همواره
از آب شرب گرانبها و دچار بحران شدید استفادهشده است.
عضو شورای اسالمی شهر میناب بابیان اینکه احداث آبشیرینکن
بهترین شیوه برای برونرفت از این وضعیت است ،افزود :شهرداری
بندرعباس بهعنوان یکنهاد خودگردان و نیمهدولتی ،از معدود
دستگاههایی است که با آگاهی از خطرات پیش روی میناب و
بندرعباس ،اقدام به کاهش قابلتوجه مصرف آب شرب برای
آبیاری فضای سبز کرد اما هیچ اقدامی از سوی مدیران صنایع و
آب ساالران این شهر در این راستا صورت نگرفت.مکی زاده بیان
کرد :خریداری چند دستگاه آبشیرینکن جهت تأمین آب مصرفی
فضای سبز ،و تأکید بر کاهش هرچه بیشتر مصرف آب شرب حاکی
از نگاه مدیریتی مسئوالن شهرداری بندرعباس و تفکر بلندمدت
آنهاست.
وی ضمن تقدیر از اقدام صحیح و محیط زیستی شهرداری
بندرعباس ،خاطرنشان کرد :این اقدام شهرداری در شرایطی
انجامشده که با مسائل مالی مختلف روبرو است.عضو شورای اسالمی
شهر میناب در پایان عنوان کرد :امیدواریم با نظارت هرچه بیشتر
و پیگیری و همراهی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی
در راستای حرکات و مطالبات مردم میناب ،مجموعه مدیریتی آب
استان و صنایع غرب بندرعباس ،با اتخاذ رویکردی پایدار نسبت به
جایگزینی آب شرب و تأمین آب از طریق آبشیرینکن اهتمام ویژه
داشته باشند.

ساخت فرش دستباف در هرمزگان با نمادهای بومی
گروه اجتماعی//
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت ،معدن و
تجارت هرمزگان گفت :ساخت فرش دستباف در استان بزودی با
نمادهای بومی آغازمی شود.

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی بندرعباس،
محمد عباسی در نشست کمیته فرش دستباف استان اظهارکرد:
برای بافت این فرش از نهادهای مختلفی از جمله دانشگاه ها ،مرکز
فرش ایران و طراحان فرش استفاده می شود.وی با بیان اینکه 700
بافنده فرش در سطح استان هرمزگان فعال هستند ،بیان داشت:
استفاده از ظرفیت های بافندگان هرمزگانی ما را به برنامه هدف که
همان افزایش صادرات است ،نزدیک می سازد.
معاون امور بازرگانی سازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان ادامه
داد :عمده مشکل واحدهای تولیدی فرش در سطح استان به ویژه
شهرستان بشاگرد نبود توانایی مالی است که باید با ارائه تسهیالت

حل و فصل شود.عباسی  ،اقدام های زیربنایی همچون بازسازی
و نوسازی دارهای قالی ،در نظر گرفتن اماکنی ثابت برای بافت
فرش و گلیم را از نیازهای اساسی این صنعت در استان عنوان
کرد.فرماندار بشاگرد نیز در این نشست گفت :هرمزگان طراحان
فرش بسیار قابلی دارد که اگر از ظرفیت آنها استفاده شود توجه
بسیاری از استان های فعال در زمینه فرش را به خود جلب می
کند.فلکناز دهقانی افزود :صنعت فرش هرمزگان نیازمند حمایت
های مالی است و امید است این نشست ها خروجی بسیار خوبی
برای این بخش داشته باشد.وی ادامه داد :در سالجاری یک میلیارد
و  500میلیون ریال برای کارگاه های فرش بشاگرد مصوب شده
که امیدواریم با اختصاص این مبلغ وضعیت کارگاه ها تولیدی این
شهرستان متحول شود.دهقانی اضافه کرد :سیستم بانکی باید در
کنار صنایع تولیدی استان باشد تا بتوانیم با استفاده از ظرفیت های
این بخش ارزآوری الزم را داشته باشیم.

دستگاه های اجرایی ازکاالهای بدون استاندارد استفاده نکنند
گروه اجتماعی//
سرپرست معاونت عمرانی استانداری
هرمزگان با تاکید بر تالش ادارات و
نهادهای دولتی در زمینه استانداردسازی
گفت :دستگاههای اجرایی استان در
اجرای طرحهای عمرانی از بکارگیری
کاالهای غیر استاندارد و یا فاقد نشان
استاندارد خودداری کنند.

مسعود دالمن در دومین جلسه کارگروه استاندارد استان هرمزگان
استاندارد را بازوی توانای جامعه خواند و اظهارداشت :پیادهسازی
استانداردها به صورت جدی در جامعه امری ضروری بوده زیرا این
مهم میتواند به سالمت جامعه و کیفیت مطلوب خدمات کمک
کند.وی با تاکید بر تالش ادارات و نهادهای دولتی در زمینه
استانداردسازی بیانداشت :دستگاههای اجرایی استان در اجرای
طرحهای عمرانی باید از بکارگیری کاالهای غیر استاندارد و یا فاقد
نشان استاندارد خودداری کنند.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری هرمزگان ضمن تأکید
بر توانمندی استان در تولید کاالهای با کیفیت و استاندارد از
واحدهای تولیدی خواست رعایت استانداردها را در اولویت کار
خود قرار داده و در جهت حمایت از مصرف کنندگان از تولید و

عرضه کاالهای فاقد کیفیت خودداری
کنند.دالمن با اشاره به نقش و جایگاه
موثر تأسیسات  CNGدر استان بر
تشکیل کارگروهی به ریاست ادارهکل
حمل و نقل و ترافیک استانداری
مأمور بررسی وضعیت این جایگاه
در سطح استان تاکید کرد.وی تأکید
کرد :جایگاهداران و شهرداریها و
سازمان تاکسیرانی باید همکاری الزم را در جهت بررسی و احصا
نواقص احتمالی و رفع این نواقص اقدام کنند تا شاهد حوادث تلخ
در این حوزه نباشیم.عیسی باقرزاده نیز با اشاره به مبحث سیاست
کلی نظام در بحث خصوصیسازی افزود :این ادارهکل بیشترین
واگذاری به بخش خصوصی را داشته است.
مدیرکل استاندارد هرمزگان تصریحکرد :این ادارهکل آمادگی
هرگونه همکاری با ادارات و نهادها در بحث تدوین استاندارد
مورد نیاز آن مجموعه را دارد و حتی میتواند به صورت رایگان
آموزشهای مورد نیاز متقاضیان را برگزار کند.باقرزاده ابراز داشت:
در بحث استانداردسازی مصالح ساختمانی نیاز به حمایت همه
ارگانها و ادارات استانی داریم تا از ورود محصوالت بیکیفیت در
صنعت ساختمان جلوگیری شود.

شروع ثبت نام بدون آزمون در بزرگترین دانشگاه دولتی

گروه اجتماعی//
سرپرست دانشگاه پیام نور استان هرمزگان از
جذب دانشجو بدون آزمون در دانشگاه پیام
نور خبر داد.

دکتر محسن دیانت سرپرست دانشگاه پیام نور
استان هرمزگان از جذب دانشجو بدون آزمون
و براساس سوابق تحصیلی در  14مرکز و واحد
پیام نور هرمزگان خبر داد.دکتر دیانت با بیان
اینکه جذب دانشجو بدون آزمون و براساس سوابق تحصیلی از
تاریخ  23مردادماه لغایت  28مرداد همزمان با انتخاب رشته آزمون
سراسری شروع می شود ،افزود :آن دسته از متقاضیانی که عالقه
مند به ادامه تحصیل در بزرگترین دانشگاه دولتی با شهریه بسیار
مناسب نسبت به سایر دانشگاه هستند ،می توانند به سایت سازمان
سنجش به نشانی  www.sanjesh.orgمراجعه نموده و پس از
مطالعه دفترچه راهنما ،نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
وی اظهار داشت :کلیه کسانی که در کنکور سراسری شرکت کرده
اند و یا شرکت نکرده اند می توانند در انتخاب رشته بدون آزمون
دانشگاه پیام نور ثبت نام نمایند.
وی در ادامه ،کسب رتبه اول آموزشی دانشگاه پیام نور را نشان
از کیفیت آموزشی باال دانشگاه پیام نور نسبت به سایر دانشگاه
ها برشمرد.سرپرست دانشگاه پیام نور استان هرمزگان ،ادامه ی
تحصیل در دانشگاه پیام نور را فرصتی مناسب برای شاغلین و
کارمندان و کسانی که وقت کافی برای حضور در کالس را ندارند،
برشمرد و افزود :دانشجویان می توانند به صورت حضوری ،غیر
حضوری و یا الکترونیکی دوره های خود را سپری نمایند.دکتر

دیانت با اشاره به اینکه دانشگاه پیام
نور عالوه بر کیفیت آموزشی در حوزه
پژوهشی نیز جزء  10دانشگاه برتر کشور
می باشد ،افزود:یکی از مزایای تحصیل در
دانشگاه پیام نور تحصیل همزمان دو رشته
در مقطع کارشناسی می باشد.به گفته وی،
فارغ التحصیالن این دانشگاه در مقاطع
باالتر در بهترین دانشگاه دولتی کشور
پذیرفته شده اند و حتی در آزمون استخدامی نیز با توجه سطح
علمی مناسب نسبت به فارغ التحصیالن دانشگاه های دیگر موفق
تر بودند.
دکتر دیانت تصریح کرد :دانشجویان در زمان تحصیل می توانند
از وام های بلند مدت و بدون بهره برخودار شوند و تخفیف شهریه
برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز صورت می گیرد.
وی با اشاره به مزایای دیگر دانشگاه پیام نور تصریح کرد:آزمون
های الکترونیکی پایان ترم و مشاهده نمره بالفاصله پس از اتمام
آزمون ،امکان معادل سازی دروس گذرانده شده در سایر دانشگاه
ها ،امکان تغییر رشته ،مهمان موقت و مهمان دائم به شهر مورد نظر
دانشجو ،امکان استفاده از آزمایشگاه های مدرن قطبی از مزایای
ویژه دانشگاه پیام نور می باشد.
سرپرست دانشگاه پیام نور استان هرمزگان با اشاره به اینکه دانشگاه
پیام نور فرصتی مناسب برای ادامه ی تحصیل عزیزان هرمزگانی
می باشد ،افزود :دانشگاه پیام نور به طور کامل بومی می باشد و از
لحاظ شهریه دانشجویی پایین ترین هزینه تحصیلی نسبت به سایر
دانشگاه ها اخذ می نماید.

