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هرمزگان

 //سال سی و یکم //

 //شماره // 3090

اعتماد مردم هرمزگان به دولت

حمل ،تولید و عرضه سالح سرد ممنوع شد

چـــــــهره ها

معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان عنوان کرد :مردم هرمزگان به این
دولت اعتماد و امید دارند و دولت نیز گامهای تأثیرگذاری در هرمزگان برداشته است.
به گزارش ایسنا ،بهروز ا کرمی در معارفه مدیرکل جدید و قدیم ثبتاحوال هرمزگان
عنوان کرد :مردم هرمزگان به این دولت اعتماد و امید دارند و دولت نیز گامهای
تأثیرگذاری در هرمزگان برداشته است و این مردم منتظر هستند اردیبهشتماه برای
تأیید مجدد دولت تدبیر و امید پای صندوقهای رأی بیایند.
وی ابراز کرد :تورم یکرقمی پس از انقالب در هیچ دولتی سابقه نداشته است که
این امر در دولت تدبیر و امید محقق شده است و این موضوع به این معنی نیست
که مشکالت وجود ندارد ولی در حال پیش رفتن بهسوی حل مشکالت هستیم.
ا کرمی در پایان گفت :ثبتاحوال نقش کلیدی را در جامعه دارد و به انسانهای هویت
میدهد که این امر بر عهده کارکنان سازمان ثبتاحوال است و کار بسیار دقیقی است
که فقط افراد دقیق توان انجام آن رادارند که این رسالت سنگین بر عهده افراد مشغول
در این سازمان است.

میز خبر

 //صبح ساحل را از هر جای جهان که خواستید بخوانید //SOBHESAHEL.COM //

جهان

کشفبطریحاوینامهقدیمی

یک مرد آمریکای بطری حاوی نامه قدیمی را پیدا کرد که  50سال قبل توسط یک
خانواده که به سواحل کارائیب سفر کرده بودند ،نوشته شده بود.به گزارش فارس،
یک مرد آمریکایی که در حال ماهیگیری بود بطری کوچکی را روی آب مشاهده کرد که
یک کاغذ لوله شده در آن وجود داشت.
او پس از باز کردن بطری متوجه شد این کاغذ به دست اعضای یک خانواده اهل
«نیو همپشایر» نوشته شده است که تعطیالت خود را در سواحل کارائیب در آمریکای
جنوبی به سر میبردند«.کلینت بوفینگتون» که یک موسیقیدان و نویسنده است،
زمانی که به جزایر تورکس و کایوکس رفته بود ،به صورت اتفاقی این بطری قدیمی
را پیدا کرد.او گفت « :متوجه شدم یک بطری که داخل آن کاغذ گذاشته شده ،در
ساحل دریا است .ابتدا متوجه اهمیت این قضیه نشدم ،ولی سپس دریافتم که نامه
داخل بطری میتواند بسیار قدیمی باشد.

ایران

مجلس شورای اسالمی طرحی الحاقی را به تصویب رساند که بر اساس آن
حمل سالح سرد جرم بوده و مرتکب ،محکوم می شود.
مجلس شورای اسالمی طرحی الحاقی را به تصویب رساند که بر اساس آن
حمل سالح سرد جرم بوده و مرتکب ،محکوم می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی امروز با تصویب کلیات
طرح الحاق دو تبصره به ماده  617قانون مجازات اسالمی که راجع به جرم
بودن حمل سالح سرد و ممنوعیت تولید و عرضه آنها می باشد موافقت
کردند.
این طرح با  172رای موافق 53 ،رای مخالف و  9رای ممتنع از مجموع 265
نماینده حاضر به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.
رسیدگی به جزئیات طرح الحاق دو تبصره به ماده  617قانون مجازات اسالمی
در جلسه دیگری انجام خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور:

اعزام نخستین محموله کمک های مردم رودان
به کربال
نخستین محموله کمک های مردمی شهرستان رودان
به کربال اعزام شد .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از
بندرعباس ،عبدالرضا ساالری دبیر ستاد مردمی اربعین
شهرستان رودان گفت :این محموله شامل هفت تن
خرما ،چهار تن برنج ،دو تن آرد ،یک تن روغن و  700عدد
پتو است.وی افزود :این کمک ها در موکب برپا شده در
کنار عمود  655برای پذیرایی از زائرین کربال اختصاص می
یابد.

کاشت  700هزار نشاء گل تا پایان فصل پاییز

تا پایان فصل پاییز  700هزار نشاء گل پاییزی در
بندرعباس کاشته میشود .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان،مصطفی خادم مدیرعامل سازمان پارکها و فضای
سبز شهرداری بندرعباس گفت :در فصل پاییز امسال
بیش از  700هزار نشاء از انواع اطلسی ،آهار ،جعفری،
کوکب کوهی ،رعنا زیبا و ختمی فصلی در خزانه نهالستان
کاشته می شود.وی با بیان اینکه ا کنون عملیات انتقال
نشاء به گلدانهای بزرگتر این بوته ها در حال انجام
است ،افزود :این کار با هدف ایجاد زیبایی هر چه بیشتر
بلوارها و بوستانهای شهر بندرعباس صورت گرفته
است.مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری
بندرعباس گفت :کاشت انبوه این گونهها با توجه به
مقاومت و سازگاری الزم در شرایط خا ک و آب و هوای
بندرعباس در فصل پاییز یک اقدام کارشناسی شده برای
تغییر در چهره شهر است.

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک
دوره آموزشی مدیریت ریسک و ارزیابی ریسکهای
بهداشتی ،ایمنی و خدمات محیطی در شهرداری
بندرعباس برگزار شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان،سعید حسن ساالری مدیر امور اداری و رفاهی
شهرداری بندرعباس گفت :هدف از برگزاری این دوره،
شناسایی ،ارزیابی و کنترل همه خطرات مرتبط با
فرایندها و فعالیتها است.وی افزود :سرفصلهای
این دوره آموزشی شامل مفاهیم مدیریت ریسک ،انواع
روشهای ارزیابی و کنترل ریسک و ارزیابی است.

کوچ پاییزی پرندگان

کوچ پاییزی پرندگان به زیستگاه های هرمزگان آغاز شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،میثم قاسمی معاون
فنی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت:
بیش از 90گونه انواع پرندگان مهاجر هر ساله پاییز از
سیبری و آسیای میانه به تاالب های هرمزگان کوچ وتا
بهار آینده در این تاالب ها زمستان گذرانی می کنند.
وی افزود:پارسال بیش از 70هزار قطعه پرنده به هرمزگان
کوچ کردند.معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست
هرمزگان گفت :این پرندگان از نوع حواصیل ،آبچلیک،
سلیم ،کا کائیان ،با کالنیان و پرستوهای دریایی هستند.
قاسمی افزود :این پرندگان خشکی زی ،آبزی و کنارآبزی
هرسال با شروع فصل سرما به سواحل شنی ،پهنه های
وسیع گلی  ،تاالب های بین جزر و مدی و جنگل های
مانگرو قشم خور بین المللی آذینی  ،تاالب بین المللی رود
شیرین وشور میناب کوچ می کنند.هرمزگان با دو هزار و
ِ
المللی
 200کیلومتر ساحل 14 ،جزیره و چهار تاالب بین
خور خوران ،شیدور ،شور  -شیرین میناب و حرا رود گز
مهمترین زیستگاه های پرندگان مهاجر در فصل زمستان
است.کوچ پرندگان مهاجر به زیستگاه های هرمزگان تا
نیمه نخست آبان ادامه دارد.

نتایج اولیه سرشماری  30دی ماه اعالم می شود

رئیس مرکز آمار ایران گفت :نتایج اولیه سرشماری عمومی
نفوس و مسکن  ۳۰دی ماه ارائه میشود و نتایج تفصیلی
نیز در مرداد ماه سال آینده قابل ارائه است.امیدعلی
پارسا؛ رئیس مرکز آمار ایران در ستاد هماهنگی سرشماری
نفوس و مسکن  1395استان همدان اظهار داشت:
هدف سرشماری عمومی اینترنتی به میزان  35درصدی
برای کشوری که برای نخستین بار اقدام به انجام ثبت
اطالعات سرشماری به صورت اینترنتی کرده بسیار
رویایی تعیین شده بود اما با این وجود عملی شد.وی
باالترین رکورد سرشماری اینترنتی در دنیا با  37درصد را
به کشور ژاپن نسبت داد و افزود :بعد از فرمایشات مقام
معظم رهبری در رابطه با سرشماری همه پای کار آمدند
و مسئله به عزم کشور و ملی تبدیل شد و ابتکارات خوبی
رخ داد.رئیس مرکز آمار ایران با ارزیابی عملکرد استانها
بیان کرد :در ارزیابی کلی سرشماری اینترنتی استانها به
رتبههای برتر ،عالی ،خیلی خوب و خوب تقسیم شدند و
در مجموع همه نمره قبولی گرفتیم اما همدان نسبت به
بقیه استانها پایینتر بود و البته در سرشماری حضوری
شاهد جهش کمی و کیفی در استان همدان هستیم.
وی عنوان کرد :همه استانها با تمام ظرفیت سرشماری
چ وجه احساس کمکاری
اینترنتی را انجام دادند و ب ه هی 
وجود نداشت و هر سه قوه همت کردند.پارسا با بیان
اینکه در سرشماری اینترنتی ثبت آمارهای صحیحی
و قابل اعتماد بسیار مهم است گفت :میانگین سراسر
کشور در سرشماری اینترنتی  33.6درصد و در استان
همدان  35.1درصد برآورد شده است.وی با اشاره به
اینکه سرشماری عمومی نفوس و مسکن تا  28آبان ماه
فرصت دارد افزود :تمام تالش ما این است که در مهلت
تعیین شده کار سرشماری به اتمام برسد اما در صورت
لزوم تمدید میشود.

برگزاری  43جلسه مذهبی در قالب طرح فالح

مدیر کمیته امداد امام خمینی حاجیآباد از برگزاری 43
جلسه طرح فالح با سخنرانی ،عزاداری و قرائت زیارت
عاشورا در ایام محرم خبر داد.مسیحاهلل مرادی در گفتوگو
با فارس اظهار داشت :کمیته امداد امام خمینی(ره)
حاجی آباد در راستای آشنایی بیشتر خانوادههای تحت
حمایت با مبانی دینی و معرفتی ،جلسات مذهبی را در
قالب «طرح فالح» در منزل مددجویان برگزار میکند.
وی افزود :این اقدام در ایام محرم و صفر و مناسبتهای
دینی گامی بلند در جهت دینباوری مددجویان و
ارتقای سطح معلومات و معارف دینی آنان خواهد بود.
مدیر کمیته امداد امام خمینی حاجیآباد ،هدف از
اجرای این طرح را آشنایی بیشتر مددجویان با اصول
و مبانی دینی و معرفتی و بکار بستن آنها در زندگی،
تقویت عزت نفس مددجویان و برطرف شدن احساس
حقارت و خودکمبینی ،تقویت ارتباطات مثبت اجتماعی
خانوادههای تحت حمایت ،ایجاد زمینه مثبت در
ازدواج فرزندان خانواده به جهت ایجاد ارتباطات سازنده
اجتماعی با همسایگان و اطرافیان و اهتمام بیشتر
خانوادهها در حفظ و رعایت شئونات و ظواهر اسالمی در
منزل و جامعه عنوان کرد.مرادی اضافه کرد :این نهاد 43
جلسه در راستای اجرای طرح فالح را با برگزاری مراسم
عزاداری ،سخنرانی روحانیون و قرائت زیارت عاشورا با
حضور مداحان در ایام محرم برگزار کرده است.
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گزارش خبری

صدور کارت هوشمند
ملی در
سال  ۹۷به پایان
می رسد
گروه اجتماعی:

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت :صدور کارت هوشمند
ملی برای افراد باالی  ۱۵ساله تا پایان سال  ۹۷به اتمام می رسد.
به گزارش مهر ،حمید درخشان نیا در مراسم تکریم و معارفه مدیران
کل ثبت احوال هرمزگان ،که با حضور مسئوالن استانی و مسئوالن
سازمان برگزار شد ،ضمن تقدیر و تشکر از مدیر کل اسبق و کارکنان
ثبت احوال هرمزگان ،اظهار داشت :تمام هم و غم سازمان ثبت
احوال بر ارتقا رضایت و رفاه مردم است و در این راه تمام تالش
خود را به کار گرفتهایم.وی با بیان اینکه طبق گزارشها ثبت احوال
هرمزگان در وضعیت خوبی قرار دارد ،افزود :ثبت احوال این استان
در ابعاد مختلف به ویژه ثبت در مهلت قانونی از وضعیتی برخوردار
شده است که این استان را در بین هشت استان اول کشور در این
شاخص قرار داده است.
رئیس سازمان ثبت احوال با بیان اینکه امروز کشور چه در بعد کالن
و چه در بعد سازمانی نیازمند وحدت و همدلی است ،اضافه کرد:
وجود وحدت و همدلی سبب اثربربخشتر شدن انرژیهای صرف
شده در سازمانها و جامعه میشود.درخشاننیا با تا کید بر اصل
تکریم ارباب رجوع در تحول نظام اداری یادآور شد :در این میان
حسن خلق و انجام امور با نیات خیر میتواند برای مراجعان به
عنوان یک سرمایه و رضایت معنوی و قلبی به حساب آید.رئیس
سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه توجه ویژهای به استفاده
از مدیران موجود در بدنه ثبت احوال داریم ،گفت :همانطور که

250جلد کتاب در بین سوادآموزان قشمی توزیع شد
گروه اجتماعی//
مسئول نهضت سوادآموزی آموزش وپرورش قشم گفت:به منظور
گسترش مهارت های زندگی و ترویج فرهنگ مطالعه 250 ،جلد
کتاب در بین سوادآموزان قشم توزیع شد.

سازمان نیز در دستور کار دارد ،از مدیر کل جدید این انتظار را داریم
در امر بها دهی به نیروها و مدیرپروری از بین نیروهای موجود نهایت
تالش خود را به کار گیرد.درخشاننیا با بیان اینکه نظم در سازمان
ثبت احوال به عنوان یک اصل اساسی نهادینه شده است ،تصریح
کرد :در ثبت احوال به گروهبندیها و سالیق سیاسی کاری نداریم و
آنکه در این سازمان تعیین کننده است ،تخصص و شایستهساالری
است.رئیس سازمان ثبت احوال ضمن ارائه گزارشی از روند حا کم
به امور ثبت احوال کشور ،گفت :امروز کمتر سازمانی به اندازه
ثبت احوال به سمت فناوری حرکت کرده است به نحوی که در
حال حاضر بیش از  ۱۲۰نهاد و دستگاه به پایگاه دادهای سازمان
ثبت احوال از  ۲۰۰هزار نقطه متصلند.درخشان نیا گفت :تا پایان
سال  ۹۷کارت هوشمند ملی در اختیار تمامی افراد باالی ۱۵سال
قرار خواهد گرفت و کلید ورود به دولت الکترونیک خواهد بود.وی
عنوان کرد :طی سه ماهه امسال در تهیه بدنه کارت هوشمند ملی
به توانمندی تولید در داخل کشور خواهیم رسید و دیگر شاهد
واردات کارت هوشمند ملی از خارج کشور نخواهیم بود.
مدیرکل ثبت احوال استان هرمزگان گفت ۵۰ :هزار جلد شناسنامه
در شش ماه اول امسال صادر شد.به گزارش مهر ،مهدی عسکری
زاده در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل ثبت احوال استان
هرمزگان بیان داشت :زمانی که اداره کل را تحویل گرفتم در جلسه
ای با معاون مالی و رییس سازمان ثبت احوال کشور خواستار
تخصیص بودجه و اعتبار کردیم که محقق نشد.وی با اشاره به

شکایت ها و احکام صادره علیه ثبت احوال ،حساب مالی اداره
ثبت احوال استان بسته شده بود ،اظهارداشت :در کنار تمام این
مشکالت نبود خودرو برای جابجایی هم به تمام این مشکالت
افزوده شده بود .حتی برای خرید تونر چاپگرهای شناسنامه مشکل
داشتیم.عسکری زاده خاطرنشان کرد :برای حل مشکالت موجود و
ت میان مدت .بلند مدت
مشکالت پیش روی یک برنامه کوتاه مد 
طراحی کردم.وی افزود :بودجه اداره ثبت احوال استان در زمان
ورود بنده ۷۲۰میلیون تومان بود ولی این اعتبار به دو میلیارد و
۱۸۰میلیون تومان رسیده است و هیچ مشکلی در پرداخت اضافه
کار و حق ماموریت و ده گردشی کارکنان نداریم.مدیرکل ثبت احوال
استان هرمزگان با اشاره به اینکه زیرساختهای  ITرگ اصلی توسعه
ثبت احوال است ،گفت :فیبر نوری برای پنج شهرستان بزرگ استان
فراهم کرده ایم.
وی عنوان کرد :تعهد صدور شناسنامه اداره کل سال گذشته ۵۵
هزار جلد بود ،اما با تالش همکاران در شش ماهه ابتدایی امسال
 ۵۰هزار شناسنامه را صادر کرده ایم.عسکری زاده با بیان اینکه
هرمزگان یک کشور کوچک است ،بیان داشت :هرمزگان یک استان
مهاجر پذیر و صنعتی است .ثبت احوال استان جور تمام استانهای
کشور را می کشند .در دیگر استانها خدمات معطوف به سا کنان
همان استان است ولی مهاجرت های کاری باعث شده که در بحث
شناسنامه و کارت هوشمند ملی به تمامی مردم ایران در هرمزگان
خدمات ارائه شود.

خیر مدرسهساز برای تکمیل دبیرستان روستای گچین پیشگام شد
ماشااهلل قاسمی در گفتوگو با فارس اظهار داشت :با حضور
نماینده ادارهکل نوسازی مدارس هرمزگان و خیر مدرسهساز،
تفاهمنامه تکمیل پروژه دبیرستان  6کالسه گچین بندرعباس
در تهران به امضا رسید.وی در ادامه با اشاره به اینکه مشارکت
خیرین در تامین فضای آموزشی ایمن و استاندارد سرعت بیشتری
به خود گرفته است افزود :به خود میبالیم که خیرین مدرسهساز
طالیهدار توسعه عدالت آموزشی هستند و به مدد همراهی آنان
توانستهایم در دولت تدبیر و امید در بسیاری از مناطق محروم
استان از غرب تا شرق و مرکز ،مدارس استاندارد و ایمن را احداث و

در اختیار دانش آموزان قرار دهیم که در این راستا قدردان همراهی
خیرین مدرسه ساز هستیم.مدیر کل نوسازی مدارس هرمزگان

با اشاره به مشخصات پروژه خاطرنشان کرد :دبیرستان  6کالسه
گچین در زمینی به مساحت  4000متر مربع احداث شده است که
ساختمان آموزشی آن  598متر مربع زیربنا خواهد داشت.قاسمی
ابراز امیدواری کرد که با تسریع در تکمیل این پروژه ،دانش آموزان
گچین بتوانند از سال آینده تحصیلی از فضای آموزشی استاندارد
بهرهمند شوند.به گزارش فارس ،اهالی روستای گچین برای ادامه
تحصیل فرزندانشان در مقطع متوسطه دست بکار شدند و پروژه
دبیرستان  6کالسه را از سال  1390آغاز کردند .هرچند این طرح با
 20درصد پیشرفت فیزیکی را کد مانده بود اما حرکت عمومی مردم
گچین در این امر خیرخواهانه شایسته تکریم است.محمود تقیزاده
خیر مدرسهساز آرزوی مردم و دانش آموزان این منطقه را محقق
کرد و با امضای تفاهمنامهای تعهد نمود ،این پروژه را تکمیل نماید.

تسویه کامل معوقات فرهنگیان بازنشسته تا  15آذرماه
گروه اجتماعی//
مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش به تشریح سازوکار
انتشار اوراق به منظور تامین مالی پاداش پایان خدمت بازنشستگان
در سال  94پراخت و گفت :امیدواریم پس از طی فرآیندهای مربوط
تا  15آذرماه کلیه معوقات بازنشستگان فرهنگی به صورت کامل و
یکجا پرداخت شود.منصور مجاوری در گفتوگو با ایسنا ،درباره

زمان پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی با
توجه به مصوبه شب گذشته هیئت وزیران و اجازه انتشار اوراق
به آموزش و پرورش به منظور تامین اعتبارات مربوطه اظهار
کرد :فرآیند پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی
در سالهای  ۹۳و  ۹۴از سال گذشته شروع شد و موفق شدیم
بخش اعظم پاداش پایان خدمت بازنشستگان در سال  ۹۳را در
اسفندماه سال گذشته بپردازیم و حدود  ۱۰درصد باقی مانده
نیز با تخصیص اعتبار دولت اوایل مهرماه جاری تسویه شد.
وی افزود :برای پرداخت پاداش بازنشستگان سال  ،۹۴ردیف
اعتباری ویژهای در بودجه  ۹۵درنظر گرفته و بنا شد سازمان
مدیریت از طریق روشهای تامین اعتبار خود اقدام کند.مدیرکل

برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بر این اساس
و به دنبال مصوبه هیئت وزیران در شب گذشته اجازه انتشار
اوراق به وزارت آموزش و پرورش داده شد اظهار کرد :انتشار اوراق
یک روش تامین منابع مالی و سرمایهای است .منتظر هستیم تا
امروز مصوبه یاد شده به صورت کتبی در اختیار ما قرار بگیرد تا
بتوانیم فرآیندهای الزم را به کمک دستگاههای مرتبط از جمله
بانک عامل ،وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه شروع کنیم
و در اسرع وقت نسبت به تامین منابع مالی پاداش پایان خدمت
اقدام کنیم.مجاوری ادامه داد :این اعتبارات یکجا تامین و به
صورت کامل واریز خواهد شد.وی درباره سازوکار انتشار اوراق
توضیح داد که بر اساس آیین نامه خاص انتشار اوراق ،فرآیندی
وجود دارد که سازمان مدیریت به وزارت اقتصاد و آموزش و
پرورش ابالغ میکند و وزارت آموزش و پرورش به عنوان استفاده
کننده اوراق ،اوراق منتشره وزارت اقتصاد را از طریق بانک عامل
دریافت می کند و کلیه اوراق از طریق شرکتهای تامین سرمایه
تبدیل به پول میشود و منابع مالی مربوط در اختیار وزارت
آموزش و پرورش قرار میگیرد.

مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش با تا کید بر اینکه
به هیچ وجه هیچ گونه سهام و اوراقی به بازنشسته تحویل
نمیشود گفت :بدون استثنا کلیه بدهی بازنشستگان به
حساب آنها واریز خواهد شد.مجاوری افزود ۳۰ :هزار بازنشسته
سال  ۹۴مشمول این برنامه هستند و  ۲۰۰۰میلیارد تومان بار مالی
ناشی از آن از طریق انتشار اوراق تامین میشود.وی درباره زمان
پرداخت این معوقات به بازنشستگان نیز گفت :از زمان صدور
مجوز ،کل این فرآیند یک ماه به طول می انجامد و امیدواریم
تا  ۱۵آذر کل معوقات بازنشستگان پرداخت شود.مدیرکل برنامه
و بودجه وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی درباره سایر
مطالبات فرهنگیان اظهار کرد :ارزش این اوراق  ۴۰۰۰میلیارد
تومان است که نیمی از آن صرف پرداخت پاداش سال  ۹۴می
شود ۱۰۰۰ ،میلیارد تومان مختص تسویه بدهی ما با بانک بابت
پرداخت پاداش پایان خدمت سال  ۹۳می شود و  ۱۰۰۰میلیارد
تومان صرف مطالبات متفرقه اعم از مرخصی ،حق سنوات ،فوت
و ازدواج ،کسورات ارفاقی فرهنگیان آموزش و پرورش استثنایی،
جانبازان و  ...میشود.

ازدواج  ۱۱۰۰جوان در سامانه همسانگزینی
گروه اجتماعی//
مدیر طرح همسانگزینی تبیان از ازدواج  ۱۱۰۰جوان در سامانه
همسانگزینی تبیان خبر داد و گفت :تا کنون موردی از طالق در
ازدواجهای انجام شده نداشتهایم.به گزارش مهر ،زهره حسینی

در نشست خبری با اشاره به آخرین دستاوردها و عملکرد پروژه
همسان گزینی تبیان افزود :این طرح خردادماه سال  ۹۴با
همکاری وزارت ورزش و جوانان رونمایی و با استقبال خوبی از
سوی جوانان و خانواده ها مواجه شد .در حال حاضر ثبت نام و
معرفی توسط شبکه معرفان و مشاوره از سوی شبکه مشاوران در
حال انجام است.وی با بیان اینکه گسترش طرح همسان گزینی
از طریق ترغیبت ارگان ها و سازمان ها برای مشارکت و معرفی
جوانان مجرد در حال پیگیری است ،ادامه داد :گسترش این طرح
در استانها و شهرستانهای مختلف از طریق تفاهم نامه با شورای
فرهنگ عمومی کشور پیگیری می شود تا از سامانه تبیان در کل
کشور حمایت شود.
همسان گزینی تنها سایت مورد تایید پلیس فتا در زمینه معرفی ازدواج

مدیر سامانه همسان گزینی تبیان با اشاره به تفاهم نامه این
موسسه با قوه قضائیه برای استفاده از بستر تبیان در معرفی
جوانان مجرد در قوه قضائیه خبر داد و تا کید کرد :با سازمان صدا
و سیما در زمینه معرفی کارمندان مجرد به سامانه همسان گزینی
تفاهم نامه داشته ایم همچنین با دانشگاه های مختلف از جمله
دانشگاه شهید بهشتی ،صنعتی امیرکبیر ،مالک اشتر ،سازمان
جغرافیای ،خواجه نصیر و دانشگاههای دیگر تفاهم نامه هایی
انجام شده است تا دانشجویان مجرد برای ازدواج به سامانه
همسان گزینی معرفی شوند.حسینی ادامه داد :پلیس فتا تا کنون
در چندین نوبت فعالیت های سامانه همسان گزینی تبیان را مورد
تایید قرار داده و اعالم کرده است که تبیان تنها سامانه دارای مجوز
در حوزه معرفی ازدواج است .همچنین با وزارت ورزش و جوانان
تعامل خوبی داریم و جلساتی برگزار شده است تا تفاهم نامه طرح
همسان گزینی نهایی شود.وی خاطرنشان کرد :پیش نویس
تفاهم نامه با وزارت ورزش و جوانان آماده شده است که یکی از
محورهای آن شبکه مشاوران با همکاری وزارت ورزش و جوانان
است اما این تفاهم نامه هنوز به مرحله امضا نرسیده است.

ثبت نام بیش از  ۳۰هزار جوان در سامانه همسان گزینی تبیان

مدیر طرح همسان گزینی تبیان با بیان اینکه تا کنون  ۳۲هزار
و  ۲۰۰نفر در طرح همسان گزینی ثبت نام کرده اند ،تا کید کرد:
این تعداد ثبت نامی در تهران ،اصفهان و البرز به ثبت رسیده اما
درخواست های متعددی از قم و خراسان رضوی داشته ایم که
به زودی سامانه همسان گزینی پس از استان قم ،در خراسان
رضوی فعالیت خود را آغاز می کند.حسینی افزود ۶۵ :درصد ثبت
نام کنندگان در سامانه همسان گزینی تبیان ،جوانان متولد دهه
 ۶۰هستند .همچنین  ۲۱درصد این افراد متولد دهه  ۵۰و  ۱۰درصد
متولد دهه  ۷۰هستند.
 ۱میلیون و  ۳۲۰هرار نفر از افراد ثبت نامی
جزو متاخرین در ازدواج هستند

وی با اشاره به آمار یک میلیون و  ۳۲۰هزار نفری متاخرین ازدواج
که از سن متعارف برای ازدواج عبور کرده اند ،گفت :از این تعداد
تنها حدود  ۳۰۰هزار نفر مرد هستند که به این ترتیب بخش زیادی
از آنها شانس کمی برای ازدواج دارند.مدیر طرح همسان گزینی
تبیان ادامه داد :بیشترین ثبت نام کنندگان در سامانه تبیان با ۶۶
درصد مربوط به افراد دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد
هستند .همچنین  ۸درصد این افراد دارای مدرک دکتری و فوق
دکتری هستند.
حسینی اضافه کرد ۹۲ :درصد افراد ثبت نامی در سامانه همسان
گزینی تبیان سابقه ازدواج ندارند اما  ۸درصد آنها سابقه متارکه یا
همسر فوت شده دارند.وی با بیان اینکه  ۲۵۰نفر معرف به صورت
رسمی با سامانه همسان گزینی همکاری دارند ،افزود :نتیجه
فعالیت این افراد معرفی  ۹هزار نفر از جوانان برای ازدواج بوده که
از این تعداد هزار و  ۱۰۰نفر به مرحله ازدواج رسیده اند البته این
آماری است که افراد ازدواج کرده به سامانه اعالم کرده اند و موارد
زیادی وجود دارد که افراد پس از ازدواج ،سامانه تبیان را در جریان
قرار نمی دهند.
مدیر طرح همسان گزینی تبیان با اشاره به اینکه بزرگترین مشکل
سد راه ازدواج جوانان مسائل فرهنگی است ،افزود :باورهای
غلط در زمینه ازدواج باعث شده که از میان  ۹هزار فرد معرفی
شده موارد زیادی به سرانجام نرسد.حسینی پیشداوری در مورد

بازگشت  50دانش آموز ترک تحصیل کرده به کالسهای درس
گروه اجتماعی//
 50دانش آموزترک تحصیل کرده در شهرستان رودان دوباره
به کالسهای درس بازگشتند  .به گزارش باشگاه خبرنگاران

جوان ،رحیمی پور مدیر آموزش و پرورش رودان گفت :با
اجرای مرحله نخست طرح شناسایی و حضور خانه به خانه
کارشناسان آموزش و پرورش 199 ،دانش آموز مقطع دوم
متوسطه ترک تحصیل کرده در این شهرستان  ،شناسایی
شدند که  50نفر از آنها به کالسهای درس بازگشتند.وی
افزود:مرحله دوم طرح بازگشت ترک تحصیل کنندگان از

فرهنگ خانواده با توجه به محل سکونت ،نداشتن شغل ثابت یا
دولتی برای آقایان و مسائل ظاهری همچون قد و وزن را مهمترین
معیارهای خانواده ها و جوانان برای ازدواج دانست و اضافه کرد:
در پاره ای موارد آقایان علیرغم داشتن سن باال ،متقاضی همسری
بسیار جوان هستند.
همچنین در مواردی علیرغم تایید جوانان متقاضی ازدواج در
آزمون مصاحبه و مشاوره ،برخی اختالفات در زمینه مسائل مالی
همچون میزان مهریه مانع ازدواج جوانان می شود که همین
مسئله شش ماه فعالیت کارشناسان سامانه همسان گزینی را از
بین می برد.وی احیای سنت حسنه معرفان ازدواج را از جمله
مهمترین اهداف طرح همسان گزینی تبیان دانست و تصریح کرد:
جوانان باید مهارت های الزم را برای زندگی مشترک بیاموزند در
حالی که این مسائل در آموزش و پرورش و آموزش عالی ما هیچ
جایگاهی ندارد .بنابراین در سامانه همسان گزینی آموزش را هم
برای متقاضیان ازدواج و هم برای معرفان در نظر گرفته ایم.
موردی از طالق در ازدواجهای انجام شده
در سامانه تبیان ثبت نشده است

حسینی با بیان اینکه سامانه همسان گزینی بدنبال افزایش
آمار کمی ازدواج بدون زیرساخت های الزم نیست ،تا کید کرد:
هدف کوتاه مدت ما ،دانش افزایی ازدواج و احیای سنت معارفه
همچنین احیای نقش خانواده ها برای افزایش کیفیت ازدواج
است اما در رویکرد بلندمدت امیدواریم با همکاری همه سازمانها
سازمانه تبیان را در اختیار بنیاد ملی ازدواج که باید تشکیل شود،
قرار دهیم تا آمار ازدواج به صورت کمی افزایش یابد.مدیر طرح
همسان گزینی تبیان با اشاره به فعالیت بیش از یک ساله این
سامانه خاطرنشان کرد :مراحل علمی کار طی شده است و در حال
حاضر به وجود خالء هایی در سطح جامعه رسیده ایم و در حال
شناسایی مشکالت هستیم تا با همکاری سازمان های مسئول
مشکالت فرهنگی ازدواج کاسته شود.حسینی گفت :تا کنون هیچ
موردی از طالق در میان زوجینی که از طریق سامانه همسان
گزینی ازدواج کرده اند نداشته ایم و ازدواج های انجام شده را هر
شش ماه یک بار رصد می کنیم تا با آموزش و ارجاع به مشاوران
زوج درمانگر در صورت بروز مشکل ،مسئله حل و فصل شود.

نیمه دوم آبان با همکاری دهیاری ها ،شوراهای شهری و
روستایی ،ادارات بهزیستی ،کمیته امداد و بسیج اجرا می
شود.مدیر آموزش و پرورش شهرستان رودان گفت :فقر
مالی ،ازدواج زودهنگام ،وجود مشاغل کاذب ،طالق و اعتیاد
والدین ،هدایت تحصیلی نامناسب ،عدم عالقه به تحصیل
و فرهنگ اشتباه تحصیل نکردن دختران از علت های ترک
تحصیل دانش آموزان است.رحیمی پور گفت200:دانش
آموزان در رودان ترک تحصیل کرده اند که از این تعداد 106
دانش آموز دختر و 94نفر پسر هستند.

بندرعباس یک شهر ثروتمند اما الغر و نحیف است
گروه اجتماعی//

مدیر کل نوسازی مدارس هرمزگان:

گروه اجتماعی:
مدیر کل نوسازی مدارس استان هرمزگان گفت :خیر مدرسهساز برای
تکمیل دبیرستان  6کالسه روستای گچین بندرعباس پیشگام شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش قشم ،ابراهیم
جوپاش ترویج و گسترش فرهنگ مطالعه و افزایش سرانه
مطالعه در بین خانواده ها را از اهداف مهم توزیع کتب
رایگان در بین سوادآموزان نام برد و اظهار داشت :آموزش
مهارت های اساسی زندگی ،ارتقاء سطح کیفی آموزش در
بین مخاطبان سوادآموزی و پیوند خانواده و آموزش از اهداف
دیگراین طرح می توان برشمرد.
وی افزود :در این طرح بیش از  250جلد کتاب با  9عناون در
بین افراد دوره های سوادآموزی وانتقال نهضت سوادآموزی
توزیع شد.جوپاش تصریح کرد :از جمله مهمترین کتب توزیع

شده در بین سوادآموزان دوره انتقال می توان به مدیریت
در خانواده ،چراغ راه زندگی ،سالمت حامی زیبا و شکننده،
آیین خوب زیستن و کلید رحمت اشاره کرد.مسئول نهضت
سوادآموزی آموزش وپرورش قشم همچنین از کتب توزیع
شده در دوره سوادآموزی سخن گفت و اضافه کرد :سودمند
ترین گنج ها ،آیین خوب زیستن ،محیط زیست هدیه
خداوند و کتاب میوه های بهشتی از جمله کتب توزیع شده
در این دوره هستند.
این مسئول یادآور شد؛ مطابق سهمیه ابالغی معاونت نهضت
سوادآموزی هرمزگان 120 ،نفر در دوره های تحکیم و انتقال
و  150نفر نیز در دوره های سواد آموزی باید تحت پوشش
نهضت سوادآموزی قشم قرار بگیرند که تا کنون تعداد افراد
تحت پوشش دوره های انتقال و تحکیم  100درصد بوده و
بیش از  70درصد نیز در دوره سوادآموزی جذب شده اند .

عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس گفت :بندرعباس درآمدهای
کالن فراوانی برای کشور کسب میکند اما به واقع مانند یک
ثروتمند الغر و نحیف میماند که سهمی از ثروت خود نمیبرد.

به گزارش فارس ،کیانوش جهانبخش در نشست شورای شهر
بندرعباس با مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان اظهار کرد:
شهر بندرعباس ساالنه چندین هزار میلیارد تومان درآمد برای
کشور کسب میکند اما سهمش از این درآمدها به قدری ناچیز
است که عمال توسعه شهر ابتر مانده و بندرعباس به مثابه یک
فرد ثروتمند اما الغر و نحیف درآمده است.وی با بیان اینکه
انتظار داریم دولت نگاه ویژهای به استان هرمزگان در زمینه
سهمش از درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی و  ...داشته
باشد ،افزود :جلب این نگاه به همت نمایندگان مردم در
مجلس شورای اسالمی وابسته است که همت بیشتری در
ارتباطگیری با وزرا و مسؤوالن عالی اقتصادی کشور داشته
باشند و این وضعیت را اصالح کنند.عضو شورای شهر
بندرعباس اضافه کرد :بندرعباس لقبهای مختلفی نظیر

پایتخت اقتصادی و تجاری ایران گرفته اما جلوه و چهره شهر
در شأن مردم این منطقه و دیار نیست و هنوز برای ساخت
چند پل روگذر در بندرعباس با مشکل جدی اعتباری مواجه
هستیم.جهانبخش همچنین از مسؤوالن ادارهکل امور
مالیاتی استان هرمزگان خواست تا آمار دقیق وصولی مالیات
و عوارض ارزش افزوده و سهم استان هرمزگان از این درآمدها
را به شورای شهر اعالم کنند تا نمایندگان مردم در شورا نیز
بتوانند از طرق مختلف پیگیر اختصاص سهم واقعی مردم
استان و شهرستان شوند.وی ادامه داد :هزینهکرد اعتبارات
در استان هرمزگان و شهر بندرعباس نه تنها منجر به توسعه
منطقهای خواهد شد بلکه با توجه به ظرفیتهای اقتصادی
این شهر در زمینه توریسم و دیگر بخشها ،رشد ملی را نیز
بدنبال دارد.عضو شورای شهر بندرعباس تصریح کرد :صنایع
غرب شهر بندرعباس که حاضر نیستند کوچکترین نقشی در
توسعه شهر بندرعباس ایفا کنند اما الاقل نمایندگان استان
پیگیر سهم قانونی بندرعباس از عوارض و مالیاتی باشند که
توسط این صنایع پرداخت میشود.

کارکنان دولت امسال چقدر حقوق می گیرند؟
گروه اجتماعی//
دولت در سال جاری  87هزار و  200میلیارد تومان صرف پرداخت
حقوق کارکنان و هزینه های پرسنلی کارمندان لشگری و کشوری
خواهد کرد .به گزارش خبرآنالین بررسی های صورت گرفته در

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی نشان می دهد 44.2
درصد از مجموع بودجه جاری یا سرفصل هزینه ها در سال
 1395صرف پرداخت حقوق و دستمزد و هزینه های پرسنلی
خواهد شد .هر چند رقم دقیق هزینه های پرسنلی کارکنان
دولت  ،در وزارتخانه ها و ادارات و نهادهای نظامی و انتظامی
قابل احتساب نیست و مرکز پژوهشها این نکته را ضعفی
جدی در ساختار اداری ایران ارزیابی کرده است اما بررسی
های کلی این رقم را تایید می کند .منظور از تعیین هزینه
های پرسنلی،حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر پرداختی و
هزینه های مربوط به بیمه و درمان بازنشستگی و هزینه های
مربط به ایاب و ذهاب و تغذیه و سایر هزینه های پرسنلی
شاغلین وزارتخانه ها ،موسسات و سازمان های دولتی و
نهادهای نظامی و انتظامی است .بررسی ها موید آن است
که دولت ایران دارای بدنهای بزرگ و کارکردی نامتناسب با
آن است از این رو ساختار اداری ایران به دلیل تحمل کارکنانی
بیش از ظرفیت از یک سو و بروکراسی پیچیده و سنگین از

سوی دیگر به معضلی اساسی در اقتصاد تبدیل شده است.
در حال حاضر بدنه دولت  3میلیون و  985هزار و  488هزار
نفر شاغل را در خود جای داده است.از این تعداد تنها 312
هزار نفر شاغل نیستند اما به دلیل شرایط خاص ،حقوقی
معادل حقوق شاغالن دریافت می کنند .طبق قانون ،در
این گروه پرداختی های مربوط به حالت اشتغال ایثارگران و
مستمری والدین آنان جای دارد .دولت در سال های گذشته
تالش کرده است احتیاط بیشتری برای استخدام در بدنه
دستگاه های دولتی به خرج دهد،اما در عمل دولت نهم و
دهم با استخدام های خارج از ضابطه فراوان  ،دستاوردهایی
که طی سال های پیشین حاصل شده بود را از میان بردند.
دولت یازدهم در سه سال اخیر نسبت به اصالح وضعیت
استخدام ها اقدام کرده است .نرخ باالی بیکاری در ایران و
احتیاط دولت برای استخدام نیرو از دو سو جمعیت بیکاران
را با مشکل مواجه می کند،اما برآوردها نشان می دهد ایجاد
شرایطی مساعد برای کسب و کار و راه افتادن چرخ های
استخدام کشور در عمل سود جمعیت شاغل و جویای کار و
دولت را در بر خواهد داشت چرا که عموما یکی از دالیل وجود
مشکالت فراوان در محیط کسب و کار ،نا کارآمدی بدنه دولت
اعالم شده است.

آمبوالنس های هوایی در خدمت زائران اربعین حسینی
گروه اجتماعی//
رئیس کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین حسینی از آماده
باش و تجهیز سه فروند هواپیما به عنوان آمبوالنس هوایی برای
خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی از فرودگاه نجف به ایران
خبر داد.دکتر پیرحسین کولیوند در گفت وگوی اختصاصی با

ایرنا افزود :در صورت بروز هرگونه حادثه و یا اتفاق غیر منتظره
در طول شبانه روز ،هواپیماهای یادشده از فرودگاههای
ایران به سمت فرودگاه امام علی نجف پرواز کرده و نسبت
به انتقال بیماران و یا حادثه دیدگان احتمالی به داخل کشور
اقدام خواهند کرد.وی با تا کید بر اینکه  2200پایگاه اورژانس
در سراسر کشور در این ایام در آماده باش بسر می برند ،گفت:
در این ایام  16هزار نفر اعم از پزشک ،جراح ،امدادگر ،کادرفنی
و غیره در تمامی محورهای مواصالتی کشور به صورت شبانه
روزی فعال هستند.وی با بیان اینکه کنترل بیماریهای
وا گیردار و مسایل بهداشت محیط  ،ترپاژ و تخلیه مجروحان
و بیماران احتمالی و درمان و مراقب های درمانی از جمله
فرایندهای مرتبط با کار ما است ،خاطر نشان کرد :پوشش
جاده ای مناسب در محورهای مواصالتی در سراسر کشور به
خصوص از مرزهای افغانستان ،پا کستان  ،مرزهای مهران،
چزابه و شلمچه در استانهای خوزستان ،کرمانشاه ،ایالم و
لرستان نمای کاری ما را پررنگتر خواهد کرد.رئیس اورژانس
کشور گفت :با توجه به ازدحام جمعیت در آیین اربعین و
حجم سنگین تمامی امورات ،هماهنگی بین دستگاهها
برای افزایش توان برخورد با حوادث احتمالی تروریستی ،بیو
تروریستی ،شیمیایی و یا حوادث منجر به فوت و تلفات به
خصوص در استانهای مرزی و حتی در داخلی عراق پیش
بینی شده است.دکتر کولیوند با بیان اینکه کنترل و اقدامات
ویژه بهداشتی به خصوص در مرا کز تولید و توزیع طبخ غذا
و آب آشامیدنی هم در داخل و هم عراق پیش بینی و با

کنترل مناسب انجام خواهد شد ،گفت :امکانات و تجهیزات
پزشکی و درمانی در مقایسه با سال گذشته افزایش چشم
گیری داشته و در واقع سه برابر ظرفیت شده است.رئیس
اورژانس کشور با بیان اینکه در این ایام از  235آمبوالنس
در مرز مهران  ،شلمچه و چزابه استفاده خواهد شد ،افزود:
براساس برنامه ریزی های انجام گرفته  16دستگاه اتوبوس
آمبوالنس و چهار فروند بالگرد برای انتقال بیماران و یا حادثه
دیدگان احتمالی در نوار مرزی نیز استفاده خواهد شد.
رئیس کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین با بیان اینکه
در این ایام هفت بیمارستان صحرایی نیز خدمت رسان
بیماران و یا حادثه دیدگان احتمالی خواهند بود ،گفت20 :
بیمارستان نیز پشتیبانی کننده بیمارستان های حلقه اول
ما هستند.
دکتر کولیوند با تا کید بر اینکه  43پست امدادی نیز در این
ایام در جاده های استانهای مرزی مستقر هستند ،اظهار
داشت :یک گروه بهداشتی متشکل از پزشکان و  41تیم
مبارزه با بیماری ها ما را در این مناطق کمک خواهند کرد.
وی افزایش و توسعه تخت های بیمارستان امام حسین (ع)
مهران از  38به  122تخت را از دیگر اقدامات مورد نیاز عنوان
کرد و تصریح کرد :پزشکان اورژانس متشکل از متخصص،
عمومی ،جراحی و زنان زایمان یاری رسان ما در این ایام
خواهند بود.
رئیس اورژانس کشور با بیان اینکه در فاصله هر یک کیلومتر
یک ایستگاه امدادی خواهیم داشت ،افزود :به زائران توصیه
می کنم با رعایت مسایل بهداشتی ،استفاده از غذاهای سالم
و کنترل هرگونه بیماری مراقب سالمت خود باشند.بر اساس
اطالعات و آمار مسئوالن مربوطه ،سال گذشته حدود دو
میلیون نفر از هموطنانمان در آیین اربعین حسینی حضور
داشتند.

