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هرمزگان

سن سکته در ایران کمتر از میانگین جهانی

تالشبرایجلبمشارکتدانشآموزاندرسرشماری

چـــــــهره ها

رئیس آموزش و پرورش بخش شهاب قشم بر تالش آموزش و پرورش بخش شهاب برای
جلب مشارکت دانشآموزان در سرشماری نفوس و مسکن تاکید کرد.سید مسلم دریانورد
در گفتوگو با فارس با بیان اینکه فرهنگیان و معلمان تاثیرگذارترین افراد برای گسترش
و افزایش ثبت نام اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن هستند اظهار داشت :در راستای
تاکیدات مقام معظم رهبری ،رئیس جمهور و در سفر استاندار هرمزگان به بخش شهاب قشم
بر اهمیت طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن ،تمامی مدارس این بخش از سوم مهرماه
برای تحقق هرچه بیشتر این طرح بسیج شدهاند.وی با اشاره به اینکه نقش آموزش و پرورش
در تحقق اهداف سرشماری بسیار مهم است افزود :به همه مدیران بخشنامه شده است
عالوه بر خانواده دانش آموزان ،معلمان ،فرهنگیان و پرسنل اداری تمامی مراجعهکنندگان
به مدارس را ب ه صورت رایگان ثبت نام اینترنتی نمایند.
رئیس آموزش و پرورش بخش شهاب قشم تصریح کرد :مدیران مدارس در این منطقه با
استفاده از مشارکت دانش آموزان و با فرهنگسازی ،انجام امور تشویقی و ایجاد فضای
رقابتی ،ستاد سرشماری را یاری و در تالش هستند تا خانوادههای دانش آموزان و سایر اقشار
مردم بهصورت اینترنتی در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبت نام کنند.

جهان

160میلیون ساعت اتالف وقت

براساس یک گزارش یونیسف دختران پنج تا چهارده ساله چهل درصد بیشتر از
پسران هم سن خود برای کارهای مجانی و رایگان داخل خانه وقت می گذارند و فرصت
کمتری برای آموزش و لذت بردن از دوران کودکی خود دارند.به گزارش بنیاد تامپسون
رویترز از لندن،صندوق کودکان سازمان ملل گفت :دختران  160میلیون ساعت در روز
بیشتر از پسران در کارهای منزل ،نظیر پخت و پز ،نظافت ،مراقبت از اعضای خانواده
و جمع آوری آب و هیزم مشارکت دارند .بخش عمده ای از گزارش یونیسف که به
دختران آسیای جنوبی ،خاورمیانه و بخش هایی از افریقا اختصاص یافته همچنین
حکایت از آن دارد که دختران ده تا  14ساله بار کارهای سنگین و نامناسب با سن خود
را در کشورهایی چون بورکینا فاسو ،یمن و سومالی بر دوش می کشند‹ .آنجو مالهوترا ‹
مشاور بخش جنسیت اصلی یونیسف می گوید :بار بیش از حد کارهای بدون مزد داخل
خانه از اوایل کودکی شروع و پس از رسیدن دختر به سن بلوغ افزایش می یابد.

هرمزگان

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :سن سکته های
قلبی و مغزی در ایرانی ها 10سال کمتر از میانگین جهانی است بطوری که ساالنه 95هزار نفر
بر اثر سکته های قلبی و مغزی فوت می کنند.دکتر رضا ملک زاده افزود :از مجموع کسانی
که براثر سکته های قلبی و مغزی در کشورمی می میرند 35،هزار نفر زیر 55سال سن دارند.
وی در پاسخ به سواالت ایرنا،در ارتباط با وضعیت بیماری های غیر واگیر به ویژه سکته های
قلبی و سرطان در کشور افزود :علت بیش از  82درصد از مرگ و میر ،معلولیت و ناتوانی ها
در کشور ،بیماری های غیر واگیر است .وی اظهار کرد :به طور تقریبی  50درصد بیماری های
غیرواگیر در کشور ناشی از سکته های قلبی و مغزی(بیماری های عروقی) است که 80درصد
این بیماری ها قابل پیشگیری هستند .ملک زاده افزود :در شرایط کنونی کشور می توان تا
 50درصد از وقوع این سکته ها پیشگیری کرد که این موضوع یکی از مهم ترین دستور
کارهای وزارت بهداشت برای انجام کارهای پژوهشی ابتدا در مقیاس کوچک قرار دارد که هم
اکنون در چند استان در دست انجام است .وی ابراز امیدواری کرد ،در آینده نزدیک با اجرای
برنامه ملی پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی در سطح کشور بتوان امید به زندگی را هم
در بدو تولد و هم در مردان و زنان به باالی  80سال افزایش داد.
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میز خبر

 ۵۰شغل ساختمانی خدمات بیمهای میگیرند
مدیرکل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان
تامین اجتماعی گفت :قریب به پنجاه شغل مرتبط با
صنعت ساختمان میتوانند از خدمات تامین اجتماعی
برخوردار شوند و خدمات این سازمان در بخش
ساخت و ساز به کارگران ساختمانی محدود نمیشود.
سعید حسینی اظهار داست :نقاش ،برقکار ساختمان،
عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه و  ...میتوانند با
لحاظ شرایطی از حمایتهای مقرر در قانون بیمههای
اجتماعی کارگران ساختمانی بهره مند شوند .وی با
تشریح شرایط برخورداری شاغالن حوزه ساختمان
برای دریافت خدمات تامین اجتماعی گفت :این افراد
باید به طور مستقیم در صنعت ساختمان اشتغال بکار
داشته باشند .حسینی افزود :همچنین اشتغال به
کار این دسته از افراد در صنعت ساختمان با رعایت
سایر قوانین و مقررات و مطابق ضوابط جاری از طریق
بازرسی تحقیقی مورد تایید قرار گیرد.وی به سومین
شرط برخورداری شاغالن حوزه ساختمان از تامین
اجتماعی اشاره کرد و گفت :این افراد باید فاقد محل
کسب و کار ثابت( عدم مالکیت صنفی) باشند.

اهدای  1200قلم لوازم تحریر خیری به دانش
آموزان سیریک

خیرین شهرستان سیریک  1200قلم انواع لوازم تحریربه
دانش آموزان بی بضاعت شهرستان اهداء کردند.به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان از بندرعباس،علی بهرامی مدیر
آموزش و پرورش شهرستان سیریک گفت :ارزش نوشت
افزار اهدایی  10میلیون تومان است .وی افزود:این کاالها
دفتر ،مداد ،مداد رنگی ،خودکار  ،خط کش ،پاکن ،مداد
تراش ،کاغذ  ، A4کیف و جا مدادی است .شهرستان
سیریک دارای  10هزار چهارصد دانش آموز است که در
 141فضای آموزشی در سه مقطع تحصیلی درس می
خوانند.

آخرینوضعیتمصوبهافزایشمرخصیزایمان

معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده آخرین وضعیت
مصوبه افزایش سه ماهه مرخصی زایمان را تشریح کرد.
شهیندخت موالوردی در پست اینستاگرامی خود در
خصوص افزایش سه ماهه مرخصی زایمان نوشت« :در پاسخ
به سوال خبرنگاری در مورد افزایش مرخصی زایمان عنوان
کردم :ما همه راهها را رفتهایم و تمام پیگیریها و مکاتبات
مربوطه را انجام دادهایم .حتی گفتیم که از محل اعتبارات
وزارت بهداشت که مربوط به افزایش جمعیت است این
مابهالتفاوت پرداخت شود اما متاسفانه به نتیجهای نرسیدیم
و سازمان مدیریت و برنامهریزی هم در پاسخ به مکاتبه ما از
دستگاهها خواست در اعتبارات خود این موضوع را پیگیری
کنند .در حال رایزنی با تامین اجتماهی هستیم که بتوانیم
راهی پیدا کنیم تا قانون در این باره اصالح کرده و جایگزینی
برای آن پیدا کنیم ،از سوی دیگر دیوان عدالت اداری هم
نظر داده که یا این قانون به طور کامل اجرایی شود یا لغو و
یا اصالح شود و در حال حاضر هم در خصوص مابهالتفاوت
مالی بین شش تا  9ماه مرخصی را خیلی از دستگاهها قبول
نمیکنند.
به دلیل اینکه امنیت شغلی زنان با رفتن به این مرخصی
به خطر میافتد بسیاری از زنان ترجیح میدهند از این
مرخصی استفاده نکرده و آنهایی هم که به مرخصی رفتهاند
ممکن است نتوانند به سر کار خود باز گردند به همین دلیل
میگوییم قانون باید طوری تدوین شود که ضمانت اجرایی
داشته باشد و امنیت شغلی زنان هم به خطر نیفتد».

بیش از  100میلیون ریال کمک خیرین به دانش
آموزان ناحیه یک بندرعباس

به همت کارشناسی انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش
ناحیه یک بندرعباس بیش از  4000جلد دفتر و برخی اقالم
از جمله لوازم التحریر به ارزش ریالی بیش از  100میلیون
ریال  ،که به همت خیرین محترم تهیه شده بود در بین
دانش آموزان بی بضاعت در مناطق کمتربرخوردار توزیع
گردید .به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه
یک بندرعباس  ،اسپید کارشناس انجمن اولیاء و مربیان
این ناحیه آموزشی ضمن اعالم این خبر به ارائه توضیحاتی
در این خصوص پرداخت و گفت :در راه کمک به دانش
آموزان بی بضاعت تمام تالش و همت خود را بکار می گیریم
و در این راه دست خیرین را به گرمی می فشاریم و از
آنان دعوت می کنیم دراین امر خیر که به نوعی باقیات
صالحات است با آموزش و پرورش همکاری بفرمایند .وی در
ادامه یادآور شد همچنین به همت خیرین عزیز و بزرگوار،
بیش از  120پکیج کمک تحصیلی در بین دانش آموزان بی
بضاعت و بیماران سرطانی توزیع گردید و در خصوص بیمه
و کتاب دانش آموزان نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است.
وی در پایان ضمن تشکر از کلیه خیرین و مجمع خیریین
اداره کل نوسازی و که در این امر یاریگر آموزش پرورش
بوده است گفت  :مدیران محترم مدارس هرچه سریع تر
نسبت به معرفی دانش آموزان نیازمند و بی بضاعت به واحد
کارشناسی انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرورش ناحیه
یک بندرعباس اقدام نمایند تا جهت رسیدگی به این عزیزان
اقدام عاجل صورت پذیرد .

افتتاح طرح اشتغال زایی در رودان

محمد اکرامی مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان
رودان گفت ۹ :طرح اشتغازایی برای مددجویان در رودان به
بهره برداری رسید.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،وی
افزود :برای بهره برداری این طرح ها بیش از  2میلیارد و
 ۵۰میلیون ریال هزینه شده است .مدیر کمیته امداد امام
خمینی (ره) شهرستان رودان گفت:این طرح ها شامل
پوشاک ،لوازم یدکی موتورسیکلت ،کاالی پزشکی ،لوازم
آرایشی و بهداشتی است .اکرامی ادامه افزود  :در شش ماه
نخست امسال  ۹۶طرح اشتغال زایی به ارزش  ۱۵میلیارد و
 ۲۸۰میلیون ریال در این شهرستان اجرا شده است.

توزیع لوازمالتحریر بین دانشآموزان
روستاهایمحرومبندرلنگه

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بندرلنگه از
توزیع لوازمالتحریر بین دانشآموزان روستاهای محروم توسط
گروههای جهادی بسیج سازندگی این شهرستان خبر داد.سید
حسین فاطمی در گفتوگو با فارس اظهار داشت :گروه جهادی
امام محمدباقر علیهالسالم با رویکرد محرومیتزدایی در عرصه
فرهنگی و آموزشی طی پیگیریهای انجام شده با جذب 500
بسته آموزشی و لوازمالتحریر شامل کیف دستی ،لوازمالتحریر
متشکل از هفت جلد دفتر ،کیف جامدادی محتوی خودکار
و مداد و دیگر اقالم از سوی آستان قدس رضوی ،با همکاری
بسیج سازندگی شهرستان اقدام به توزیع این مرسوالت در
روستاهای محروم و کمتر توسعهیافته این شهرستان طی
هفته گذشته نموده است.فرمانده سپاه بندرلنگه تصریح کرد:
از اهداف اجرای این طرح که از سوی آستان قدس رضوی
مورد حمایت قرار گرفته است رفع محرومیت از مناطق کمتر
توسعه یافته است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی

گزارش خبری

پژوهشگران و نوآوران برتر استان هرمزگان تجلیل می شوند

و گردشگری خبرداد:

ورود
 40شرکت خارجی
به بازار
گردشگری ایران
گروه اجتماعی//

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری روز شنبه ،از ورود بیش از  40شرکت خارجی
به بازار گردشگری کشور خبر داد و گفت که این شرکت ها پس
از اجرای برجام و دوران پساتحریم به این نتیجه رسیدند بازار
گردشگری ایران با توجه به رشد آن توجیه سرمایه گذاری دارد.

مسعود سلطانی فر رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری در گفت وگو با ایرنا ،تاکید کرد پس از برجام مذاکرات
در مورد گردشگری جنبه اجرایی و عملیاتی پیدا کرده است.
وی گفت :مذاکرات با طرف های خارجی به ویژه سرمایه گذاران و
هلدینگ های هتل سازی ،تا زمان اجراشدن برجام در حد مذاکره
باقی می ماند.معاون رئیس جمهوری در ادامه به همکاری های
گردشگری ایران و مالزی اشاره کرد و گفت :ارتباطات گردشگری
بین دو کشور در یکی دو دهه گذشته گسترده شده است .روند
ورود گردشگران ایرانی به مالزی روز به روز افزایش می یابد و
همچنین آمار گردشگرانی که از مالزی عازم ایران می شوند نیز
افزایش داشته و می تواند از جهات مختلف در این حوزه تعادل
ایجاد شود.
وی گفت :ضمن اینکه جاذبه های خوبی برای مردم ایران در مالزی
وجود دارد ،برای مردم مالزی هم جاذبه های فرهنگی ،تاریخی و
مذهبی زیارتی در ایران وجود دارد که مورد توجه قرار گرفته است.
سلطانی فر با اشاره به اینکه در برخی از ساختمانی های تاریخی
و بناهای بزرگ مالزی نیز نشانه های از هنر ایرانی وجود دارد،
تصریح کرد که مالزی یکی از چهل بازار هدف ما است که برای
جذب گردشگر برنامه ریزی گسترده ای را روی آن انجام داده ایم.
به گفته وی ،دفتر جذب و اطالع رسانی در این زمینه فعال شده
و دفتر دوم نیز در آینده با استفاده از امکانات بخش خصوصی راه

گروه اجتماعی//

معاون هماهنگی امور اقتصادی و
منابع استانداری هرمزگان از برگزاری
برنامه های هفته پژوهش و فناوری
در آذرماه سال جاری و تجلیل از
پژوهشگران و نوآوران برتر استان
هرمزگان خبر داد.به گزارش مهر،

اندازی می شود.
رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری در
ادامه تصریح کرد :این دفتر از سال گذشته با استفاده از امکانات
بخش خصوصی در مالزی راه اندازی شده و حدود  30درصد
جذب گردشگر از مالزی رشد داشته است.
وی اعالم کرد که سال گذشته حدود چهار هزار گردشگر از مالزی
به ایران سفر کردند که این رقم سال قبل از آن بیش از دو هزار
نفر بود.
سلطانی فر گفت :اگر موفق شویم از طریق این مراکز و شبکه
های تلویزیونی جاذبه های گردشگری را بهتر معرفی کنیم ،می
توان سالیانه میزبان تعداد بیشتری از مردم مسلمان مالزی در
کشور بود.
وی اعالم کرد تاکنون  21دفتر جذب و اطالع رسانی گردشگری
راه اندازی شده و تا پایان سال آینده در  40کشوری که هدف
اصلی جذب گردشگری است؛ این دفاتر راه اندازی می شود.
به گفته وی ،در سه سال گذشته روند ورود گردشگر خارجی به
ایران سالیانه حدود  10درصد رشد داشته که این رقم بیش از دو
برابر میانگین جهانی است که در کشورهای مختلف  4.6درصد
بوده است.
معاون رئیس جمهوری افزود :ورود گردشگران از تعدادی از
کشورهای اروپایی به ایران رشد  100درصد داشته است .از اروپایی
غربی متقاضیان زیادی قصد دارند با جاذبه های گردشگری ایران
آشنا شوند.
وی گفت :اگر موفق شویم جاذبه های گردشگری ایران را به
مردم مالزی معرفی کنیم ،با توجه به اینکه جمعیت مسلمان
این کشور ترجیح می دهند اوقات فراغت خود را در یک محیط
سالم بگذرانند ،ایران با توجه به سرویس های خوب خود می تواند

مقصد این گردشگران باشد.
رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
همچنین از برنامه ریزی برای دعوت از  10تا  15نفر از فعاالن
گردشگری مالزی به کشور طی دو سه ماه آینده خبر داد و گفت
این فعاالن گردشگری در ایران با جاذبه های گردشگری آشنا می
شوند .معاون رئیس جمهوری افزود :مالزیایی ها قول دادند در
نمایشگاه گردشگری ایران که بهمن ماه سال جاری برگزار می
شود شرکت کنند و امیدواریم در مذاکراتی که با وزیر گردشگری
این کشور داریم بتوانیم به راه های عملیاتی و اجرایی در زمینه
توسعه گردشگری برسیم.
به گفته وی ،در نمایشگاه بین المللی گردشگری ایران در سال
گذشته  15کشور شرکت کردند و پیش بینی می شود امسال
بیش از  20کشور شرکت کنند.
سلطانی فر در خصوص برخی مشکالت حوزه گردشگری نیز گفت:
ما به ویژه در فصل افزایش گردشگر خارجی کمبود هتل داریم.
در برخی از شهرها مثل اصفهان با کمبود هتل مواجه هستیم.
در سه سال گذشته تالش هایی انجام شده و حدود  35هتل چهار
تا پنج ستاره به مجموعه هتل های کشور اضافه شده است.وی
اعالم کرد براساس برنامه پنج ساله ششم باید تا پایان این برنامه
 300هتل چهار تا پنج ستاره جدید ساخته شود که  170مورد آن
تاکنون توسط بخش خصوصی در حال ساخت است که پیشرفت
فیزیکی آن حدود  10تا  90درصد گزارش شده است.
رئیس سازمان گردشگری اظهار امیدواری کرد که ایران تا پایان
برنامه پنجساله ششم به اهداف خود در جهت ایجاد هتل ها و
اماکن اقامتی دست یابد .ضمن اینکه تسهیالت صدور روادید
گسترش یافته و اکنون برای اتباع  190کشور دنیا روادید سه ماهه
فرودگاهی صادر می شود که این امتیاز بزرگی است.

ساخت  1000کیلومتر راه روستایی در هرمزگان هدفگذاری شده است
گروه اجتماعی//
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان گفت :ساخت  1000کیلومتر راه
روستایی در این استان هدفگذاری شده است که تعریض بخشی
از محور ارتباطی رودان از دوراهی کهورستان هم در دستور کار قرار
دارد.

به گزارش فارس ،غالمحسین شیری در بازدید از محورهای
مواصالتی شهر رویدر در  120کیلومتری شمال غرب شهر بندرعباس
اظهار کرد :ساخت  1000کیلومتر راه روستایی در استان هرمزگان
هدفگذاری شده که پراکندگی اجرای این پروژهها را در کل استان
قرار دادهایم.وی با بیان اینکه استان هرمزگان به لحاظ بهرهمندی از
شاخص راه مناسب در کشور دچار محرومیتهایی است ،افزود :در
قالب یک برنامه جامع به دنبال رشد بهرهمندی مردم مناطق مختلف
استان از راه مناسب هستیم.مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان ادامه
داد :استان هرمزگان در میان معدود استانهای کشور است که نسبت

جمعیت روستایی به شهری آن باال است و بنابراین ایجاد امکان تردد
مناسب در مسیرها و محورهای روستایی برای رفع مشکالت مردم
ساکن در روستاها ضروری است.
شیری عنوان کرد :محور رویدر از دوراهی کهورستان حدود 30

کیلومتر است که  6کیلومتر آن بهسازی شده و مصمم هستیم تا 8
کیلومتر از این محور را تا پایان امسال بهسازی کنیم و برای باقیمانده
آن نیز در سال آینده برنامهریزی خواهیم کرد تا با توجه به جمعیت
شهر رویدر و ارتقای آن از بخش به شهر شاهد بهبود وضعیت راه این
منطقه نیز باشیم .وی با اشاره به تأثیر راه مناسب در کاهش تلفات
جادهای ،خاطرنشان کرد :بهبود وضعیت راههای استان در تردد ایمن
مردم نیز موثر است که امیدواریم با رشد شاخص بهرهمندی مردم از
راه مناسب شاهد کاهش تلفات جادهای در راههای روستایی باشیم.
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان تأکید کرد :بهبود وضعیت راههای
روستایی یک عزم از سوی دولت است که با جدیت آن را پیگیری
و اجرا خواهد کرد.وی همچنین گفت :راه عامل توسعه پایدار است
و توسعه راههای روستایی سبب امکان رسیدن سریعتر محصوالت
کشاورزی به مرکز استان و یا بازارهای هدف میشود که به تقویت
اقتصاد روستاها نیز کمک فراوانی خواهد کرد.

رئیس جمعیت هالل احمر:

امداد رسانی کشور به  40بالگرد نیازمند است

گروه اجتماعی:
رییس جمعیت هالل احمر از نیازمندی امدادرسانی کشور به 40
بالگرد امداد و نجات خبر داد.

رئیس جمعیت هالل احمر روز شنبه ( 17مهرماه ) در آیین رونمایی
از  6بالگرد امداد و نجات هالل احمر گفت :برای امداد رسانی بهتر
در کوتاه ترین زمان به آسیب دیدگان در سراسر کشور ،به 40
بالگرد نیاز داریم.
وی با اعالم این که نیمی از این بالگردها در داخل تولید شده است،
گفت :با وجود نیاز و تکنولوژی باالی ساخت بالگرد این ظرفیت در
کشور وجود دارد.امیرمحسن ضیایی با اعالم این که امیدواریم تا
پاپان سال سه بالگرد به ناوگان امداد هوایی ایران افزوده شود ،افزود
 :با همکاری دولت و مجلس شورای اسالمی ناوگان هوایی حمعیت
هالل احمر توانمند تر شود.
ضیائی با بیان اینکه در سه سال گذشته  3میلیون و  150هزار
خدمت برای کمک سانحه دیدگان صورت گرفته است  ،گفت :این
اقدامات معادل هزار و  800میلیارد تومان بودجه بوده و تالش های
زیادی نیز در این زمینه صورت گرفته است  .وی افزود :امروز شاهد
افزایش عملیات های امداد و نجات هستیم و البته باید کار اصلی ما
پیشگیری و کاهش ریسک باشد همچنین آموزش همگانی مردم و
آموزش تخصصی باید بیش از هر چیز مورد توجه قرار گیرد  .رئیس

جمعیت هالل احمر با اشاره به شعار 10ساله این جمعیت گفت:
کمک به جامعه ایمن و تاب آور با توسعه صلح و بشر دوستی و
جوانان همراه خواهد بود.
تقویت ناوگان هاللاحمر ضروری است

وزیر بهداشت ضمن تاکید بر لزوم تقویت ناوگان هاللاحمر ،گفت:
امیدواریم مردم ،دولت و مجلس در جهت تقویت هاللاحمر
کمک کنند.به گزارش ایسنا ،دکتر سیدحسن هاشمی در حاشیه
رونمایی از بالگردهای جدید هاللاحمر در سازمان امداد و نجات
با اشاره به اینکه ایران کشوری حادثهخیز است ،گفت :ایران در
منطقهای قرار گرفته که بروز حوادث در آن زیاد است .بیتردید

خداحافظی رانندگان ناوگان جادهای
با دفترچههای کاغذی
گروه اجتماعی//
رییس پلیس راهور ناجا از خداحافظی رانندگان ناوگان حملونقل مسافر و بار در جادههای کشور با
دفترچههای کاغذی خبر داد.

به گزارش ایسنا ،سردار تقی مهری در حاشیه مراسم افتتاح سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان حمل و
نقل عمومی جاده ای گفت:با رونمایی سامانه سپهتن تاکنون  ۲۵۰۰دستگاه اتوبوس بین شهری به این
سامانه مجهز شده اند .وی با بیان اینکه با راه اندازی این سامانه تمامی اطالعات ثبت شده روی GPS
خودرو از فاصله یک کیلومتری پاسگاهها قابل رویت خواهد بود ،گفت :این اطالعات به شکل آنالین در
اختیار ماموران پلیس راه قرار میگیرد.به گفته مهری ،از این این سامانه به شکل آزمایشی در مسیرهای
تهران ،اصفهان ،شیراز ،مشهد ،خوزستان و آذربایجان بهرهبرداری شده و با استفاده از آن دیگر نیازی به
توقف وسایل حمل و نقل عمومی برای کنترل تردد و تخلیه اطالعات تردد این وسایل نیست .رییس
پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با بیان اینکه با راه اندازی این سامانه دیگر نیازی به دفترچه
های کاغذی ثبت ساعت نخواهد بود ،گفت :ناوگان حمل و نقل مسافر و بار جاده ای در سراسر کشور با
راه اندازی کامل این سامانه به صورت آنالین مورد کنترل و نظارت قرار خواهند گرفت .مهری ،همچنین از
بازسازی بیش از  ۵۰پاسگاه پلیسراه تا پایان امسال خبر داد و گفت ۳۰۰ :پاسگاه پلیس راه در جادههای
کشور فعالیت میکند.وی همچنین با اشاره به آمار اعالم شده از سوی پزشکی قانونی در خصوص شمار
جانباختگان حوادث رانندگی در پنج ماهه امسال گفت :طی این مدت ۷هزار و  ۸۳نفر در حوادث رانندگی
جان خود را از دست دادند ،این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات ۷هزار و  ۲۸۲نفر
بود ۲.۷ ،درصد کاهش یافته است .به عبارتی دیگر میتوان گفت که در پنج ماهه امسال  ۲۰۰نفر در
جادههای کشور کمتر کشته شدهاند.

تقویت ناوگان هوایی هاللاحمر ضروری است .امیدواریم همه از
جمله مردم و پس از آن دولت و مجلس به هاللاحمر کمک
کنند.وی در پاسخ به سوالی درباره همکاریهای وزارت بهداشت
و هاللاحمر نیز گفت :هاللاحمر و وزارت بهداشت از یکدیگر
جدا نیستند .همکاریهایی در گذشته داشته و اکنون هم داریم.
به طوری که بیش از  200بیمارستان و مرکز درمانی ما متعلق
به هاللاحمر است .در حوزه اورژانس نیز از خدمات امداد و نجات
استفاده میکنیم.وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی درباره بالگردهای
هاللاحمر و کاربردی که در عملیاتهای اورژانسی خواهند داشت،
تصریح کرد :این بالگردها چندان برای آمبوالنس هوایی مناسب
نیستند .آمبوالنس هوایی بالگرد خاص خود را میطلبد ،اما در
جایی که الزم باشد ،حتما از خدمات بالگردی هاللاحمر در زمینه
اورژانس استفاده میکنیم.هاشمی در بخش دیگری از صحبتهایش
گفت :سرعت عمل در امداد و نجات بسیار مهم است چراکه کاهش
آسیب ،کاهش مرگ و میر و معلولیتها را به دنبال خواهد داشت.
این از وظایف ذاتی هاللاحمر است .در عین حال وزارت بهداشت
و هاللاحمر همکاریهای نزدیکی با یکدیگر دارند؛ به طوری که
بخشی از مأموریتهای وزارت بهداشت در اورژانس را هاللاحمر
انجام میدهد .برهمین اساس بیتردید تقویت هاللاحمر ،کمک به
وزارت بهداشت نیز خواهد بود.

هیچ کدام از بازداشتشدگان اخیر ،عضو
صندوق ذخیره فرهنگیان نیستند
گروه اجتماعی//
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر
اینکه هیچ کدام از بازداشتشدگان
اخیر ،عضو صندوق ذخیره فرهنگیان
نیستند ،گفت :خط قرمز ما منافع
فرهنگیان است.

به گزارش فارس ،از روزهای گذشته
بحث بر سر فساد مالی در صندوق
ذخیره فرهنگیان باال گرفته است و
رسانهها این موضوع را در کانون توجهات خود قرار دادهاند؛  ۵نفر نیز در خصوص پرونده صندوق
ذخیره فرهنگیان تا کنون بازداشت شدهاند.
علیاصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر بازداشتهای
اخیر در صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار داشت :اینها هیچ کدام عضو صندوق ذخیره فرهنگیان
نیستند و به عنوان مطلع بوده و با آنها صحبت میکنند.
فانی تصریح کرد :ما پیگیر موضوع هستیم و قب ً
ال هم گفتهایم خط قرمز ما منافع فرهنگیان است
و امیدواریم این مشکل حل شود.
به گزارش فارس ،وزیر آموزش و پرورش به این سوال پاسخ نداد که آیا افراد بازداشت شده و یا
به قول آقای وزیر «مطلع» ،نسبت و ارتباطی با مسووالن ارشد صندوق ذخیره فرهنگیان دارند
یا خیر؟

به نقل از استانداری هرمزگان ،علی
رئوفی ،در نشست کارگروه تخصصی پژوهش ،آموزش ،فناوری
و نوآوری استان هرمزگان ،با اشاره به در پیش بودن هفته
پژوهش و فناوری در استان ها و به تبع آن هفته ملی پژوهش
و فن آوری در آذرماه سال جاری ،عنوان کرد :هفته پژوهش
و فناوری فرصت مناسبی برای توجه و تمرکز ویژه به حوزه
پژوهش و فناوری درکشور است ،تا عموم مردم از فعالیت ها و
دستاوردهای حوزه پژوهش و فن آوری اطالع یابند و همچنین
فرصتی است تا فعاالن این عرصه دستاوردها و ایده های
پژوهشی خود را به نمایش عمومی بگذارند.
وی در ادامه از برگزاری برنامه های هفته پژوهش و فناوری در
استان هرمزگان در آذرماه سال جاری خبر داد و اظهارداشت:
همزمان با برگزاری هفته پژوهش و فناوری در استان هرمزگان
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان در طول یک سال اخیر
به منظور آشنایی عموم مردم استان برپا خواهد شد.رئیس
کارگروه تخصصی پژوهش ،آموزش ،فناوری و نوآوری استان
هرمزگان خاطرنشان کرد :در طول برگزاری هفته پژوهش و فن
آوری در استان هرمزگان از پژوهشگران و نوآوران برتر استان
تجلیل به عمل خواهد آمد.
رئوفی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری
هرمزگان در ادامه به اهداف برگزاری هفته پژوهش و فناوری

در سطح ملی و استان ها اشاره کرد و
افزود :ترویج فرهنگ پژوهش و فناوری،
تشویق و ترغیب پژوهشگران و فناوران
به تولید بیشتر علم و فناوری ،تبیین
وضعیت موجود پژوهش و فناوری،
شناسایی و عرضه یافته های پژوهشی
و فناوری ،بسترسازی برای تجاری
سازی یافته های پژوهشی و فناوری ،
برقراری ارتباط سازنده میان پژوهشگران و فناوران دستگاههای
اجرایی و خریداران دستاوردها ،تقویت ارتباط دانشگاه با صنایع و
ایجاد فضای تعاملی برای آشنایی فعاالن حوزه پژوهش و فناوری
با همدیگر از اهداف مهم برگزاری هفته پژوهش و فناوری در
سطح ملی و همچنین در سطح استان هاست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری
هرمزگان بیان داشت :در هفته پژوهش و فناوری فعالیت
های پژوهشی و فناوری یکساله دانشگاه های استان موسسات
پژوهشی مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و دستگاه های
اجرایی استان مورد ارزیابی قرار می گیرد.
رئوفی گفت :باال بردن حساسیت مدیران دستگاه ها و توجه
مدیران استانی به فعالیت های پژوهشی و فناوری از اهداف دیگر
برگزاری هفته پژوهش در هرمزگان است.
معاون هماهگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری
هرمزگان تصریح کرد :برگزاری جشنواره تجلیل از برگزیدگان
پژوهش و فناوری استان ،برگزاری جشنواره ایده های برتر
و حمایت از بازار ایده ها در استان و تجلیل از برگزیدگان و
پژوهشگران دانش آموزی در استان از دیگر برنامه های هفته
پژوهش و فناوری در هرمزگان خواهد بود.

رئیس بنیاد نهج البالغه در هرمزگان تاکید کرد:

لزوم اشاعه فرهنگ علوی در میان جوانان و نوجوانان
گروه اجتماعی//
رئیس بنیاد بین المللی نهج البالغه
در هرمزگان ،بر لزوم اشاعه فرهنگ
علوی و اندیشه های امام علی در میان
جوانان و نوجوانان استان تاکید کرد.

به گزارش مهر به نقل از بنیاد بین
المللی نهج البالغه ،لیال امینی به
اشاره به فرمایشات امام خمینی (ره)
که «نهج البالغه معجونی است ،برای شفا و مرهمی است برای
درد های فردی و اجتماعی» اظهار داشت :نهج البالغه گزیده ای
از کالم امام علی(ع) بوده و بی نظیر در فصاحت و بالغت است،
که توانسته تمامی موضوعات مختلف در یک جامعه اسالمی را
در خود جای دهد.
وی در تشریح اهداف ساختاری بنیاد نهج البالغه ،عنوان کرد:
اشاعه فرهنگ علوی و کاربردی کردن اندیشه ها و اهداف امام
علی(ع) در جامعه اسالمی ،تربیت مربی در دو سطح مقدماتی
و عالی ،ترویج و گسترش آموزش نهج البالغه در ارگان ها و
نهادهای دولتی از طریق آموزش و پرورش و برگزاری سمینارهای
مختلف بخشی از اهداف این بنیاد است.وی با بیان اینکه باید با
تمسک به سبک زندگی علوی و اسالمی محورهای تربیتی را

در جامعه نهادینه کنیم ،ترویج سبک
زندگی اسالمی همراه با سیره علوی
را نیاز امروز جامعه دانست.امینی ادامه
داد :هدف از برگزاری دوره های آموزش
و ضمن خدمت در ارگان ها و سازمان
های مختلف دولتی ،آشنایی کارکنان
دولت با نهج البالغه ،مدیریت و اخالق
علوی است.وی با تاکید بر لزوم آشنایی
روز افزون نوجوانان و جوانان ،با اخالق و منش علوی خاطرنشان
کرد :بنیاد نهج البالغه در راستای ترویج کالم علوی اقدام به
برگزاری مسابقات علمی و سمینارهای تخصصی در شهرهای
مختلف استان کرده است.وی خاطرنشان کرد :پژوهشکده نهج
البالغه با هدف تهیه و تدوین متون درسی و غیر درسی متناسب
با نیاز جامعه امروز در استان ایجاد شده است از این رو در تولید
محتوا و اشاعه فرهنگ علوی در بین جوانان و نوجوانان می تواند
تاثیر مستقیم داشته باشد.رئیس بنیاد نهج البالغه هرمزگان ،ارائه
گواهینامه و مدرک معتبر از بنیاد نهج البالغه کشور ،ارائه مجوز
تدریس در مراکز دینی و فرهنگی و ارائه گواهینامه معتبر در
خصوص گذراندن دوره آموزشی به اداره مربوطه را از مزیت های
کاربردی بنیاد نهج البالغه دانست.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان:

رویکرد حذفی جوابگوی حل مسائل اجتماعی و فرهنگی نیست
گروه اجتماعی//
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان گفت :برای
حل مسائل اجتماعی و فرهنگی رویکرد حذفی جوابگو نیست
بلکه باید با ابزار فرهنگی به سراغ حل مسائل فرهنگی رفت.به

گزارش مهر ،به نقل از استانداری هرمزگان ،منصور اخالقی پور
در نشست مشترک اساتید ،صاحب نظران و کارشناسان آسیب
های اجتماعی که به مناسبت هفته نیروی انتظامی برگزار شد،
اظهارداشت :مسائل اجتماعی و فرهنگی هر منطقه باید با در
نظر گرفتن شرایط و محیط همان منطقه ریشه یابی و تحلیل
شود و از این منظر برگزاری نشست های علمی و تخصصی در
رابطه با آسیب های اجتماعی می تواند راه گشا باشد.اخالقی پور
ضمن تشکر از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان به جهت
بسترسازی زمینه این نشست اضافه کرد :البته نباید فراموش کرد

که حوزه نظر با عمل بسیار متفاوت هستند و در این زمینه نباید
دیدگاه معلول نگر و رفع مسئولیت داشت.وی گفت :اعتبارات
و امکانات محدود هستند و باید برای حل آسیب ها و مسائل
اجتماعی بهترین راه حل با کمترین هزینه ها را یافت و البته
برای حل مسائل اجتماعی و فرهنگی رویکرد حذفی جوابگو
نیست بلکه باید با ابزار فرهنگی به سراغ حل مسائل فرهنگی
رفت.مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان خاطر
نشان کرد :برنامه ها ،همایش ها و جشنواره های فرهنگی هنری
متعددی را در زمینه آسیب های اجتماعی با رویکرد عملگرایانه
در نظر داریم که به زودی آنها را اعالم و اجرایی می کنیم.وی
همچنین در بازدید از مراکز مشاوره در کالنتری های بندرعباس
راه اندازی این مراکز را اقدامی موثر در راستای تغییر نگرش
عمومی و کاهش بزهکاری عنوان کرد.

 50درصد مردم جزیره قشم از آب شرب سالم بهرمند هستند
گروه اجتماعی//
فرماندار شهرستان قشم گفت :حدود  50درصد مردم جزیره
قشم از آب شرب سالم بهرمند هستند که امیدواریم با
برنامهریزی و پیگیریهای الزم تا پایان سال جاری با اقدام و
عمل مسؤوالن همه مردم قشم از این نعمت بهرهمند شوند.

علیرضا نصری در گفتوگو با فارس با اشاره به مصوبات و سفر
ک روزه استاندار هرمزگان به این شهرستان اظهار داشت:
ی 
در راستای طرح اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید مقام معظم
رهبری ،دولت تدبیر و امید و استاندار هرمزگان است ،جزیره
قشم به عنوان یک شهرستان پیشرو در این طرح تاکنون
موفقیتهای چشمگیری را کسب کرده است.وی با بیان اینکه
طرح اقتصاد مقاومتی میتواند مشکالت اقتصادی کشور را برای
همیشه ریشهکن کند و پیغام امید و تالش را به مردم ارمغان
آورد ،افزود :مرکز تکثیر بچهماهی(بومی) برای اولین بار در
کشور و پروژه پرورش ماهی در قفس ازجمله طرحهای ویژهای
است که در قالب برنامههای اقتصاد مقاومتی و با استفاده از
ظرفیت نیروهای بومی و منطقهای در شهرستان قشم در دستور
کار قرار گرفته است.فرماندار شهرستان قشم با اشاره به اینکه
ساخت قفس ماهی برای نخستین بار در کشور با استفاده از
نیروهای بومی و با تجهیزات داخلی در قشم اجرایی شده است
تصریح کرد :با توجه به توانمندی و ظرفیتهای جزیره قشم در
صنایع شیالتی تاکنون در اجرای طرح پرورش ماهی در قفس
در آبهای این شهرستان  12طرح از سوی سرمایهگذاران با
ظرفیت بیش از  84هزار تن ارائه شده است که امسال دو طرح
آن با ظرفیت بیش از  4هزار و  400تن از گونههای بومی و
غیر بومی به مرحله اجرا رسیده است.نصری با اشاره به اینکه
اجرای این طرح برای بیش از  130نفر بهصورت مستقیم و
بیش از  400نفر نیز بهصورت غیر مستقیم اشتغالزایی ایجاد
کرده است اضافه کرد :یکی دیگر از طرحهای اقتصاد مقاومتی
که به دست استاندار و با حضور جمعی از مسؤوالن استانی و
شهرستانی افتتاح و به بهرهبرداری رسید راهاندازی خط دریایی
جزیره قشم به جزیره الرک است.وی با اشاره به اینکه مردم

این جزیره میتوانند با سفری ایمن و استاندارد بهصورت رایگان
در دو روز پایانی هفته روزانه دو سرویس رفت و برگشت به
جزیره الرک تردد کنند ،ادامه داد :با توجه به ظرفیت باالی
گردشگری جزیره الرک از جمله سواحل مرجانی ،ماهیان
آکواریومی ،گنبد و کوه نمکی ،برنامهریزی و بستههای تشویقی
برای گردشگران و همچنین توسعه این صنعت با مشارکت
بخش خصوصی و جامعه محلی در راستای تحقق اقتصاد
مقاومتی صورت گرفته است.فرماندار قشم با تاکید بر اینکه
خدمترسانی ،رفع محرومیتها و برخوردار شدن مردم از
زندگی مناسب مورد تاکید نظام و دین مبین اسالم است یادآور
شد :یکی از اقدامات و اولویتهای دولت تدبیر و امید در مناطق
محروم ازجمله جزیره قشم رفع معضل آب آشامیدنی بوده و با
توجه به اقدامات بسیار خوب آبفای روستایی و سازمان منطقه
آزاد قشم در حال حاضر بیش از  50درصد مردم این جزیره از
آب شرب سالم بهرهمند هستند که امیدواریم با برنامهریزی و
پیگیریهای الزم تا پایان سال جاری با اقدام و عمل مسؤوالن
همه مردم قشم از این نعمت بهرهمند شوند.نصری خاطرنشان
کرد :با توجه به درخواستهای مکرر مردم و شورای اسالمی
بخش شهاب ،درمانگاه روستای طبل که با قدمت بیش از نیم
قرن ب ه صورت پاره وقت در حال خدماترسانی است با دستور
استاندار و پس از اخذ مجوزهای الزم از وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش و پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان این درمانگاه
ب ه صورت  24ساعته به مردم خدماترسانی خواهد کرد.وی در
پایان از سازمان منطقه آزاد قشم ب ه واسطه بازسازی و تجهیز
بیمارستان جیجیان تقدیر کرد و بیان داشت :بیمارستان خلیج
فارس سازمان منطقه آزاد قشم که پس از وقوع زلزله به دانشگاه
آزاد واگذار شده بود و در مقطعی به عنوان بیماران دیالیزی
خدماترسانی میکرد مجدد به منطقه آزاد واگذار شده است تا
با تعمیر ،بازسازی و تجهیز این بیمارستان ،مردم غرب جزیره از
خدمات درمانی و بهداشتی مطلوبی بهرهمند و از مراجعه بیماران
غرب جزیره به شهر قشم جلوگیری و همچنین باعث کاهش
ترافیک و هزینههای تردد مردم این منطقه شویم.

