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«اردوگاهسازی»،برنامهایبرایترکاعتیاداجباری

اجرایقانونبخشودگیجرائمبیمهای کارفرمایان

چـــــــهره ها

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت :بخشنامه مربوط به تمدید و تسهیل قانون
بخشودگیجرائمبیمهای کارفرمایانخوشحساببهتمامیواحدهایاجراییسازماندرسراسر
کشور ابالغشدهاست.به گزارشمهربهنقلاز روابطعمومیسازمانتأمیناجتماعی،معاونفنی
ودرآمدسازمانتأمیناجتماعیبااشارهبهتصویبپیشنهادسازمانتأمیناجتماعیدر رابطهبا
تمدیدوتسهیلقانونبخشودگیجرائمبیمهای کارفرمایانخوشحسابتوسطهیأتوزیران،
گفت :بخشنامه مربوط به اجرای این قانون به تمامی واحدهای اجرایی سازمان در سراسر کشور
ابالغشدهو اینقانوناز امروزاجرامیشود.محمد حسن زداافزود:این قانوناز خردادتاشهریور
ماه گذشتهاجراشدهبودوباتوجهبهبازخوردهایاخذشدهوبررسیهایصورت گرفته،پیشنهاد
تمدیدوتسهیلاینقانونبهمبادیمربوطهارائهشد.زدا گفت:قانونبخشودگیجرائمدر رابطه
با کارفرمایانی اجرا می شود که حق بیمه کارگران تحت پوشش خود را به صورت منظم و مطابق با
قانونبهسازمانتأمیناجتماعیپرداختمی کردندامابهدلیلبروزمشکالتناخواستهازجمله
حوادثوبالیایطبیعی،تحریمهایظالمانهونوساناتنرخارزبامشکلمواجهشدهوازپرداخت
حقبیمهوایفایتعهداتخوددر قبالنیروی کار،بازماندهاند.

جهان
موج شدید گرما در استرالیا

در شرایطی کهموج گرمایشدید،سواحلشرقیاسترالیارادر بر گرفته،مقاماتبهداشتی
این کشور در شهر سیدنی هشدار آلودگی هوا اعالم کردند.به گزارش ایسنا ،پیش بینی
میشود که به مدت چند هفته دمای هوا در بخشهایی از ایالت «نیوسواث ویلز» به ۴۷
درجه سلسیوس برسد.کارشناسان هواشناسی میگویند :در حال حاضر در این نواحی
سرمای کافیبرایبیرونراندنموج گرماوجودنداردوچندینروز است که گرمااینمنطقهرا
دربر گرفتهوپیشبینیمیشوددرروزهایآتینیزشرایطجویبههمینمنوالباشد.مقامات
بهداشتیاین کشور از افرادمبتالبهمشکالتتنفسیخواستهاند کهبهدلیلافزایشسطح
ازون نزدیک به زمین که
آلودگی ازون حتی المقدور در خانه بمانند.به گزارش گلوبال تایمزِ ،
فاکتور آلوده کنندههواوبخشیاصلیدر دودومهدوداستبهطور کلیاز طریقواکنشهای
شیمیایی بین ترکیبات معین ناشی از دود ا گزوز خودروها و گازهای ناشی از کارخانههای
صنعتیایجادمیشود.

ایران

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت :اردوگاه سازی نمیتواند یک نسخه بلندمدت برای
حل و یا کاهش آسیب اعتیاد در کشور باشد اما یک اقدام موقتی است که باید انجام شود.
انوشیروان محسنیبندپی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :ا گر مرا کز ترک اعتیاد اجباری در
کشور وجود نداشته باشد ،معتادان متجاهر در جایی چون گورستان نصیرآباد شهریار و در
اشکالی همچون گورخوابی خود را نشان میدهند.وی در ادامه ضمن انتقاد از آنکه انتشار
چنین تصاویر و ساختن واژههایی همچون گورخوابی و  ...سیاسی کردن مسائل اجتماعی
است گفت :ا گر مرا کز ترک اعتیاد اجباری در کشور وجود نداشته باشد برخی از معتادان
متجاهر به این شکل ظهور کرده و مدتی بعد هم کسانی که به دنبال ساختن واژههای
سیاسی هستند شروع به واژه سازیهایی همچون پل خوابی ،پارک خوابی و  ...کرده تا از
مسائل اجتماعی به اهداف سیاسی خود برسند.رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه
گفت :در حال حاضر امکان اسکان موقت برای معتادان وجود دارد .در بعضی شهرها نیز
گرمخانه راهاندازی شده و تمامی افراد معتاد متجاهر و بی خانمان میتوانند شب را در آنجا
خوابیده و در صورت تمایل صبح نیز مرکز را ترک کنند.

میــــــــز خبــــر

گــــــزارش خبــــری

مدیرکل دفتر آموزش دبستانی وزارت آموزش وپرورش:

کاهش ذخایر خونی

ذخایر خونی استان در چند روز اخیر رو به کاهش است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،الهام چرسی
زاده معاون فنی انتقال خون هرمزگان گفت :به دلیل
رسیدن فصل زمستان در استان اهدا کنندگان کمتری
به پایگاههای انتقال خون استان مراجعه می کنند.وی
با اشاره به اینکه ذخائر گروه خونی oمثبت و  bمثبت در
استان با کمبود بیشتری روبرو است از شهروندان خواست
برای اهدای خون به مرا کز خونگیری مراجعه کنند.معاون
فنی انتقال خون استان هرمزگان گفت :به طور متوسط
 120تا 150واحد خون در استان مصرف می شود.چرسی
زاده با اشاره به اینکه بیش از دو هزار بیمار خاص در استان
وجود دارد عمده مصرف خون را در عملهای جراحی پیوند
کلیه و قلب باز  ،بیماران خاص و سوانح و تصادفات عنوان
کرد.وی افزود :سن داوطلبان اهدای خون  17تا  60سال و
دارای فشار خون طبیعی و حداقل وزن  50کیلوگرم است.
آقایان هر  3ماه یکبار و خانمها هر  4ماه یکبار می توانند
خون اهدا کنند.

ناپایداری شرایط جوی و دریایی هرمزگان در
چند روز آینده

شرایط جوی و دریایی مناطق دریایی استان هرمزگان
از بعدازظهر چهارشنبه ( 22دی) به مدت چهار روز
ناپایدار خواهد بود.به گزارش ایسنا ،به نقل از هواشناسی
استان هرمزگان ،بررسی نقشهها و مدلهای هواشناسی
نشاندهنده ناپایداری جوی و دریایی از بعدازظهر
چهارشنبه ( 22دی) تا صبح شنبه ( 25دی) در مناطق
دریایی استان خواهد بود.این ناپایداریها بهصورت وزش
نسبتا شدید غربی ،گردوغبار محلی و مواج شدن دریا
باد
ً
پیشبینی میشود.شدت فعالیت روز پنجشنبه و جمعه
در جزایر غربی خلیجفارس و جنوب تنگه هرمز خواهد بود.
توصیه میشود طی این مدت با توجه به مواج شدن دریا
تمهیدات الزم صورت گیرد

برگزاری دوره پیوست فرهنگی اساتید دانشگاه ها

دوره علمی وفرهنگی پیوست فرهنگی ویژه استادان
دانشگاه های آموزش عالی کشور آغاز شد.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،احسان کامرانی مدیر اجرایی همایش
گفت :در این دوره 300نفراز استادان دانشگاه های کشور
حضور دارند.وی افزود:در این همایش استادان از استان
کشور در  6کارگروه تخصصی  ،پیوست فرهنگی طرح های
عمرانی و اجتماعی را در کشور بررسی می کنند.مدیر
اجرایی همایش گفت :همچنین در کارگروه های فرعی
موضوع های انتخابات ریاست جمهوری سال  ،96صنعت
گردشگری  ،مسکن مهر و فضای مجازی پیوست فرهنگی
ارائه می شود.احسان کامرانی افزود:دوره علمی وفرهنگی
پیوست فرهنگی استادان دانشگاه های آموزش عالی در
بندرعباس تا23دی ادامه دارد.

تداوم ممنوعیت شکار پرندگان وحشی تا رفع
کامل خطر آنفلوانزا

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان
حفاظت محیط زیست از تداوم ممنوعیت شکار پرندگان
وحشی تا رفع کامل خطر آنفلوانزای فوق حاد پرندگان خبر
داد و گفت :این ممنوعیت پروانههای صادر شده قبلی
در مورد شکار و زندهگیری پرندگان وحشی را نیز شامل
میشود.به گزارش ایسنا ،فرهاد دبیری ،معاون محیط
زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط
زیست با ارسال نامهای خطاب به مدیران کل حفاظت
محیط زیست استانهای کشور از تداوم ممنوعیت شکار
پرندگان وحشی تا رفع کامل خطر آنفلوانزای فوق حاد
پرندگان خبر داد.دبیری در این نامه با یادآوری نامه
ارسالی در  13آذرماه سال جاری ،همچنین اطالعیه رسمی
ابالغی از سوی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
مبنی بر ممنوعیت شکار پرندگان وحشی ،خاطرنشان کرد:
ممنوعیت موقت زمانی ،مکانی و نوعی شکار ،همچنین
زندهگیری پرندگان وحشی به استناد بند (و) ماده ()6
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست همچنان برقرار
است.معاون سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تا کید
بر اینکه ممنوعیت شکار و زندهگیری مطلق است ،تصریح
کرد :در نتیجه این ممنوعیت پروانههای صادر شده قبلی
در مورد شکار و زندهگیری پرندگان وحشی را نیز شامل
میشود.بر اساس گزارش پایگاه اطالع رسانی محیط
زیست (پام) ،وی گفت :در صورت بر طرف شدن خطر
شیوع و احتمال انتقال بیماری مذکور و اعالم این موضوع
از سوی سازمان دامپزشکی کشور ،در خصوص صدور
پروانهها و اعتبار پروانههای صادر قبلی ،تصمیمگیری و
اطالعرسانی خواهد شد.

آیین نامه های جدید برای کیفیت بخشی به آموزش
دانش آموزان است

آرزوی آیتاهلل
هاشمی در ساعات
پایانی عمر
گروه اجتماعی:وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت:
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی برای خدمت به مردم ،هیچ تفاوتی بین
روز آغاز و پایانی عمرشان وجود نداشت.سید حسن هاشمی گفت:

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی برای مردم عزیز و شریف ایران ،چهره
شناخته شدهای بودند؛ شاید دلیلش این باشد که تمام زندگی
ایشان ،صرف خدمت به مردم ،مبارزه و تالش برای احیای
ارزشهای اسالمی و اخالقی ،آزادیهای فردی و اجتماعی،
ارتقای معیشت مردم و استقالل کشور شد.وی اضافه کرد :آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی تا آخرین لحظه عمرشان در مسیری حرکت
کردند که آرزوی امام راحل و شهدای انقالب اسالمی بود و برای
خدمت به مردم ،هیچ تفاوتی بین روز آغاز و پایانی عمرشان وجود
نداشت.وزیر بهداشت که در آخرین روز حیات آیت اهلل هاشمی
همراه وی بود ،گفت :چند ساعت قبل از فوت آیت اهلل با ایشان
جلسه داشتم .در آن جلسه گفتند ،آرزویشان ساختن کشور،
آرامش مردم ،پیشگیری از دو قطبی شدن و تنازعاتی است که
همیشه برای استقالل و پیشرفت یک کشور چون سمی مهلک
عمل میکند .اینها سخنان فردی بود که در دشمن شناسی نمره

گروه اجتماعی//
مدیرکل دفتر آموزش دبستانی وزارت آموزش و پرورش گفت:
تصویب آیین نامه جدید آموزشی در دوره ابتدایی در جهت
توانمند سازی نیروی انسانی و کیفیت بخشی به آموزش دانش
آموزان است.

فوقالعادهای داشت و از همان منظر ،نگران بود که خناسان و
دشمنان ،دستاوردهای انقالب را که هزینههای بسیار زیادی
برای آن پرداخت شده ،از بین ببرند .بنابراین بهترین راه را حفظ
وحدت ،توکل به خدا و تبعیت از مقام معظم رهبری میدانستند.
به گفته وزیر بهداشت ،ایشان معتقد بودند همه جریانات و
افرادی را که بر خالف مسیر وحدت کشور حرکت میکنند ،باید
شناخت و ریشه نفاق را خشکاند .در این مسیر هم باید از خود و
اطرافیانمان شروع کنیم و انگشت اتهام را به سمت دیگران نشانه
نرویم البته اینکار در مورد مسئوالن رده باال ،بیشتر صدق میکند.
وی با بیان اینکه ا گر بخواهیم راه بزرگان را برویم ،باید به اهداف
آنها بیندیشیم و از خودمان عبور کنیم ،ادامه داد :آیت اهلل هاشمی
رفسنجانی هم همین مسیر را پیمود؛ ایشان چندین سال پیش از
خود عبور کرد و فقط به نظام ،کشور ،ملت و مصالح و منافع آنان
فکر میکرد و به همین دلیل ،تمام مصیبتهایی را که به ایشان
تحمیل شد ،شیرین دید و آنها را به جان خرید.
آیت اهلل هاشمی نماد روحانیت انقالبی و مخلص بود

هاشمی با تا کید بر اینکه آیت اهلل هاشمی به واقع نماد روحانیت

انقالبی و مخلص بود تصریح کرد :بزرگترین صفتشان «صبر»
بود چه در مقابل افرادی که خدمت زیادی به آنها کرده بود و
قدرشناس نبودند و چه درمقابل هم لباسهای خودشان که
در اخالق ،مروت و آموزههای دینی دیدگاهی متفاوت با ایشان
داشتند.وی با بیان اینکه آیت اهلل هاشمی همیشه و بهویژه در
آخرین روز زندگی که ناهار را در خدمتشان صرف کردم ،آرزوهای
زیبایی برای آینده کشور داشتند و مطمئن بودند که کشور از گردنه
و مشکالت اقتصادی عبور خواهد کردادامه داد که در غروب سرد
همان روز ،روح آیتاهلل هاشمی به ملکوت اعلی پرکشید و او از
میان ما رفت؛ اینک الزم است به خود آییم و از رفتن ایشان درس
و عبرت بگیریم .راه او را بشناسیم و بدانیم ا گر میخواهیم اسالم و
انقالب و آنچه شهدا برایش جان دادند ،پابرجا بماند ،باید رفتار،
کردار و نگاهمان به یکدیگر را عوض کنیم .باید مهربان و صادق
باشیم و به اهداف بزرگی مانند مجد و عظمت اسالم و کشور و
ارتقای معیشت و رفاه مردم فکر و کار و تالش کنیم .این تنها راه
قدرشناسی از سالهای طوالنی تالش و فدا کاری قرآن شناسی
مجاهد ،مبارزی عالم و سیاستمداری مردمی و مردمدار است.

ش واقعی امروز
جوانان و مسئولیت پذیری چال 
گروه اجتماعی:
مسئولیتپذیری و برخورداری از حساسیت الزم نسبت به سرنوشت
خویش و جامعه از مولفههایی است که با حصول هر چه بیشتر آن،
بسیاری از کاستیها در ابعاد گونا گون مرتفع میشود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،حس مسئولیتپذیری،از
عناصر و مولفه های تأثیرگذار و تعیین کننده در پیشرفت جامعه
و کشور به شمار می رود.برخی از صاحب نظران حوزه توسعه
معتقدند،هر آنچه در حصول و تأمین این امر خطیر تالش بیشتری
شود،به همان میزان روند رفع مشکالت و کاستی ها به نحو
شایسته تری پیش خواهد رفت.سعیده منفرد نیا از پژوهشگران
حوزه توسعه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان،در تشریح نقش
موثر مسئولیت پذیری در پیشرفت و توسعه هر چه بیشتر فردی و
اجتماعی اظهار داشت :الگوها و مصادیق بسیاری از تاثیرگذاری
این عنصر وجود دارد که با نگاهی به تاریخ انقالب،ایام دفاع
مقدس و یا روند پیشرفت کشورهایی همچون ژاپن و غیره به آن
ِپی خواهیم برد.وی افزود:برای حصول این امر،خانواده،از خرده
نهادهای فرهنگی به شمار می رود که به واقع سنگ بنای ایجاد و
تقویت این حس در آن گذاشته می شود.منفرد نیا گفت:به واقع
نخستین الزمه مسئولیت پذیری را باید در کیفیت آموزش و نحوه
حصول آن در تربیت فردی و خانوادگی جستجو کرد.
صاحب نظر و پژوهشگر حوزه توسعه عنوان کرد:به واقع،هر آنچه
فرزندان در مناسبات و نظام خانواده،مسئولیت پذیرتر شوند به
همان میزان چالش ها،انسدادها و بن بست های خانوادگی نیز
کاهش خواهد یاقت.وی افزود:یک فرد مسئولیت پذیر به تبع
نسبت به محیط پیرامونی خویش و وظایفی که عهده دار است بی
تفاوت نخواهد بود و همین حساسیت از مولفه های الزم و اساسی
در پیشرفت و توسعه به شمار می رود.منفرد نیا گفت:مسئولیت
پذیر ساختن جوانان و نوجوان بصورت آنی و در کوتاه مدت
ُم َی َسر نخواهد شد و یقینا تحقق آن،مستلزم آموزش ها و رعایت
موازین تربیتی خاص به خود است که در گذر زمان و به تدریج
حاصل خواهد شد.وی در پاسخ به سئوال خبرنگار گروه اجتماعی
باشگاه خبرنگاران جوان،در خصوص راهکارهای موثر برای ترویج
و تقویت مسئولیت پذیری در جوانان و نوجوانان ،به عنوان اصلی

ترین عناصر در تعیین سرنوشت کشور و جامعه تصریح کرد:اعتماد
منطقی و معقوالنه به فرزندان و جوانان و نوجوانان،تقسیم کار
هدفمند و لحاظ کردن مشورت الزم با این طیف از جامعه در
عرصه های گونا گون از ضروریاتی است که به اعتماد به نفس
هر چه بیشتر و روحیه مسئولیت پذیری آنها منتهی خواهد
شد.منفرد نیا عنوان کرد:نقش والدین در ترویج و تقویت روحیه
مسئولیت پذیری نیز بسیار نافذ و تعیین کنننده است و در این
عرصه آنچه که به عنوان الگویی کارآمد در اذهان و افکار جوانان
و نوجوانان و فرزندان خانواده ها نقش می بندد به نحوه عملکرد
والدین باز می گردد.وی افزود:به واقع،حصول مسئولیت پذیری
صرفا با توصیه،پند و اندرز تامین نخواهد شد،زیرا آنچه را که انجام
می دهیم ما را بیشتر از آنچه می گوییم و بر زبان می رانیم معرفی
خواهد کرد و باید والدین این موضوع حائز اهمیت را مد نظر قرا
ردهند که فرزندان به رفتار آنها بیشتر از گفتارشان توجه می کنند
و باید تالش شود هارمونی و همسانی مطلوب و منطقی میان
گفتارها و کردارهای والدین و بزرگان خانواده ایجاد شود که قطعا با
هم راستایی و هم نوایی هر چه بیشتر میان گفتار و رفتار،توفیقات
هر چه بیشتری در عرصه تربیتی و آموزشی حاصل خواهد شد.
حق انتخاب از فرزندان سلب نشود

منیره مقصودلو،جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی
در گفت و گو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،با
اشاره به نقش حائز اهمیت حق انتخاب و پذیرش تبعات آن در
تقویت روحیه مسئولیت پذیری گفت:یکی از ظرافت های تربیتی

در ایجاد و تامین هر چه شایسته تر این امر خطیر را باید در اعطای
حق انتخاب و پرهیز از سلب آن از فرزندان جستجو کرد.
وی افزود:بدون تردید،دغدغه های والدین در خصوص ناپختگی
و اتخاذ تصمیمات نادرست از سوی جوانان یا نوجوانان قابل درک
و قابل هضم است وتردیدی وجود ندارد که والدین تالش می
کنند بصورت طبیعی،فرزندان خویش را از حرکت در مسیر نادرست
بازدارند.مقصودلو عنوان کرد:با همه این اوصاف،می طلبد
والدین در برخی عرصه ها،حساسیت کمتری را لحاظ کنند و با
اتخاذ تدابیر هوشمندانه و ایجاد فرصت های الزم و مقتضی،حق
انتخاب الزم را برای فرزندان ،جوانان و نوجوانان خویش فراهم
کنند که این انتخاب ها از لباس،پوشش و موارد جزیی اینچنینی
تا تصمیمات حساس تر قابل تعریف خواهد بود.وی افزود:با
دور اندیشی و لحاظ کردن منطق الزم،می توان بستر انتخاب و
ایفای نقش مسئوالنه را برای جوانان و نوجوانان فراهم ساخت
و در مواردی که شکست در آن با هزینه های سنگین و غیر قابل
جبران همراه نخواهد بود،با سخت گیری و حساسیت کمتر به این
طیف از اقشار جامعه،اجازه داد هزینه انتخاب خویش را نیز پذیرا
باشند که این امر مهم در ترویج و تقویت روحیه مسئولیت پذیری
آنها بسیار موثر خواهد بود.جامعه شناس و آسیب شناس مسائل
اجتماعی عنوان کرد:والدین می توانند با ارائه مشورت الزم،هزینه
های احتمالی انتخاب اشتباه را به حداقل ممکن برسانند و در
مواردی که اتخاذ تصمیمات نادرست با هزینه های سنگینی
یث
همراه است،ورود جدی تر و دخالت های هوشمندانه تر از ِح ِ
رویکرد
تربیتی بال مانع به نظر می رسد.وی افزود:چنین رویه و
ِ
تربیتی باعث می شود که جوانان و نوجوانان بصورت شایسته
تری،تهدیدات،فرصت ها و آسیب های محیط پیرامونی خویش
را درک کنند که در نهایت خروجی این امر،در پختگی و بلوغ
فکری هر چه بیشتر آنها مثمر ثمر خواهد بود.مقصود لو در خاتمه
یادآور شد:نقش نظام آموزشی و تربیتی با تقسیم وظایف و تعریف
دروس مرتبط،موثر و
مسئولیت های مقتضی و آموزش متون و
ِ
کارآمد از دیگر مولفه های اثرگذاری است که قطعا با در کنار هم
قرار گرفتن زنجیره ها و حلقه های مذکور،حصول توفیقات هر چه
بیشتر دور از دسترس نخواهد بود.
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نامگذاری معبری به نام مرحوم آیت اهلل
هاشمی رفسنجانی

رئیس کمیسیون نامگذاری شورای اسالمی شهر تهران
گفت :یکشنبه هفته آینده طرح دوفوریتی نامگذاری
خیابان و بوستانی مناسب به نام آیت اهلل هاشمی
رفسنجانی را در صحن شورا مطرح میکنیم.به گزارش
مهر ،مجتبی شا کری رئیس کمیسیون نامگذاری شورای
اسالمی شهر تهران با اشاره به نامگذاری خیابان و بوستانی
به نام آیت اهلل هاشمی رفسنجانی ،گفت :برای نامگذاری
خیابان و بوستانی مناسب پیشنهاد طرح دوفوریتی را در
کمیسیون مطرح می کنیم.وی افزود :باید در خصوص
نامگذاری خیابان و بوستانی از معاونت شهرسازی و
معماری و معاونت فنی و عمران گزارشی از معابر و بوستان
های در حال ساخت دریافت کنیم.رئیس کمیسیون
نامگذاری شورای اسالمی شهر تهران گفت :بدون شک ا گر
الزم باشد نام یکی از خیابانهای مناسب شهر تهران را به
نام آیت اهلل هاشمی رفسنجانی تغییر خواهیم داد.

تصویب پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی
گفت :با عنایت خاص و توجه ویژه رئیس و نمایندگان
مجلس شورای اسالمی ،پرداخت بدهی دولت به این
سازمان در طول برنامه ششم توسعه به تصویب رسید.
به گزارش ایرنا از سازمان تامین اجتماعی ،تاج الدین افزود:
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نوبت سوم جلسه
علنی روز گذشته بخش اول ماده  13قانون برنامه ششم
توسعه را به تصویب رساندند.
وی اظهار داشت :بر این اساس دولت مکلف شد در طول
برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی
حسابرسی شده خود در قالب قانون اصل  44و اصالحات
بعدی آن و امال ک مازاد بر نیاز دستگاه اجرایی تادیه
نقدی در بودجه سنواتی اوراق بهادار قانونی و امتیازات
مورد توافق اقدام کند.وی تا کید کرد :براساس تبصره این
ماده باید ساالنه حداقل  10درصد بدهی دولت به سازمان
تامین اجتماعی تسویه شده و هرگونه تعهد جدید برای
این سازمان باید در قانون بودجه همان سال پیش بینی
و تدوین شود.
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گروه اجتماعی:
دومین همایش پیشگیری از اعتیاد در جامعه کار و تولید استان
هرمزگان با همکاری اداره کل کار تعاون و رفاه اجتماعی استان و
سیمان هرمزگان در بندرخمیر برگزار شد.به گزارش روابط عمومی و

امور بین المل شرکت سیمان هرمزگان دکتر اخالقی پور مدیرکل
امور اجتماعی و فرهنگی استانداری در این همایش بیشترین
آمار مبتال به مواد مخدر در استان را ،بین سنین  18تا  30سال
عنوان کرد و افزود:گرچه درصد این آمار به دلیل فشارهای روانی
و فشارهای زندگی بر مردان از نسبت بیشتری به زنان برخوردار
است و در دنیا نیز میزان گرایش به رفتارهای پرخطر و آسیب های
اجتماعی در بین زنان کمتر از مردان می باشد ولی نباید از این قشر
از جامعه نیز غافل شد.دکتر اخالقی همچنین میزان شیوع ابتال به
اعتیاد را در استان  2.8درصد دانست و اظهار داشت:در خصوص
میزان دقیق آمار مبتال به مواد مخدر در استان ،آمار دقیقی در
دسترس نیست اما آمار میزان شیوع ابتال به مواد مخدر در استان
هرمزگان  2.8درصد می باشد که این خبر خوشحال کننده ای
برای مردم استان نیست.دکتر اخالقی پور آسیب های اجتماعی
نظیر طالق ،آشفتگی در خانواده ،خالء روحانی ،اختالالت روانی
فرد و ...را از عوامل موثر گرایش افراد به اعتیاد دانست و اضافه
کرد:تولید مواد مخدر و گرایش به آن هر ساله در استان و کشور
رو به افزایش است و چه بسا نگرش تلقی تاثیر یکبارمصرف مواد
مخدر می تواند وابستگی شدیدی به اعتیاد در فرد به همراه

آورد;بنابراین عقالنیت اقتضا می کند توجه بیشتری در این زمینه
صورت گیرد.سلیمی مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان
نیز هدف از برگزاری این همایش را سالم سازی واحدهای کارگری
از اعتیاد در محیط کار دانست و اظهار داشت:یکی از موضوعات
مهم در عرصه کار و تولید سالم سازی محیط کار می باشد و
بالطبع هرچه فضای سالمتری در محیط کار ایجاد گرددعالوه بر
افزایش بهره وری و نیروی کار ،حاشیه امنیت خانواده ها را نیز باال
خواهد رفت .وی افزود:برای این امر الزم است یکسری همایش
هایی در طول سال همراه با کارگاههای آموزشی برای کارکنان
و خانواده آنان توسط دستگاههای متولی برگزار شود.سلیمی
همچنین گفت:در سال گذشته یک طرح سراسری شناسایی
مواد مخدر در سطح کارگران استان برگزار شد که از مجموع نمونه
ها که در سطح استان ،حدود  29درصد گرایش به اعتیاد در بخش
خدماتی به ثبت رسید.وی در پایان گفت:متاسفانه در جمعیت
کارگری سنین  20تا  35سال بیشترین آمار اعتیاد به مواد مخدر
را دارا هستند و یکی ازعواملی که باعث می شود افراد به این
سمت روی آورند دادن اطالعات غلط به افراد از قبیل رسیدن به
آرامش با مواد مخدر ،عدم ابتال درصورت استفاده تفننی و ...می
باشد که اینگونه اطالعات افراد را به گمراهی می کشاند.مهندس
رحمان زاده مدیر عامل سیمان هرمزگان نیز در خصوص آسیب
های اجتماعی بخصوص اعتیاد در کشور تصریح کرد:نباید به
مسایل و معضالت اجتماعی بارویکرد سیاسی و ابزاری نگاه کرد

چرا که اعتیاد ،فقر ،افسردگی اجتماعی و ...سمت و سوی سیاسی
نمی شناسد و نگاه سیاسی به آسیب های اجتماعی نوعی آفت
محسوب شده و خسارات جبران ناپذیری را به جامعه وارد خواهد
کرد.وی همچنین در خصوص میزبانی سیمان از این همایش نیز
گفت:از سال  1393کمیته ای جهت پیشگیری از اعتیاد در سیمان
هرمزگان شکل گرفته و منابعی نیز به آن اختصاص یافته است و
سیمان هرمزگان این موضوع را بصورت جدی دنبال می کند.
رحمانزاده همچنین گفت:تکیه بر آموزش در این کارخانه ،یکی
از برنامه های محوری بوده و نگاه مدیران این مجموعه به این
موضوع ،نگاه ابزاری نیست چرا که مدیران این مجموعه معتقد
به داشتن محیطی سالم و عاری از اعتیاد در محیط کار می باشند.
محمد مالیی فرماندار خمیر نیز در حاشیه این گردهمایی یادآور
شد:پدیده اعتیاد فقط مرتبط به دستگاههای اجرایی نیست
و همه دستگاهها ،نهادها و سازمان ها باید جهت کاهش این
بالی خانمانسوز تالش کنند و گام اول را برای مبارزه با اعتیاد
،پیشگیری دانست .وی در ادامه افزود:از آنجایی كه دامنه گرایش
به اعتیاد و گستردگی عوارض ناشی از آن بسیار وسیع و فرا گیر می
باشد ،پیشگیری ،شناسایی و از بین بردن علل گرایش به اعتیاد
ضروری می باشد.مالیی همچنین گفت:هیچ یک از کشور های
دنیا بدون همکاری و استفاده از ظرفیتهای مردمی موفق به
کاهش اعتیاد در جامعه خود نشده است و قطعا با مشارکت همه
مردم نتایج مطلوب بدست خواهد آمد.

به گزارش اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان ،صادق صادق
پور در گردهمایی  400نفره یکروزه معاونان ،کارشناسان و
مدیران دوره ابتدایی استان هرمزگان با تا کید بر اینکه دوره
ابتدایی به عنوان پایه و اساس نظام آموزشی است  ،افزود :با
هدف ارتقاء و بهبود کیفیت مدیریت آموزشگاهی و توانمند
سازی نیروی انسانی  ،آیین نامه های جدید آموزشی در دوره
ابتدایی به تصویب رسیده است که راه را برای ارتقاء شاخص
های آموزشی با بهره گیری از توان علمی معلمان هموار می
کند.وی  ،آیین نامه کالس های چند پایه  ،گروه های آموزشی
و برنامه تدبیر را به عنوان مصداق این آیین نامه ها عنوان کرد
و گفت :رویکرد جدیدی در تحول شاخص های مدیریتی دوره
ابتدایی در دولت تدبیر و امید ایجاد شده که اجرای آن در همه
استان ها مورد تا کید است.مدیر کل دفتر آموزش دبستانی
وزارت آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به نقشه جامع علمی
کشور  ،ادامه داد :از آنجا که علم و عمل  ،عامل پیشرفت همه
جانبه و پایدار کشور است ،ضرورت تلفیق آموزش با تربیت ،
پژوهش و مهارت در برنامه های تحولی دوره ابتدایی به دقت
مد نظر است.این مسئول همچنین گفت :باید الگوی تفکیکی
حا کم بر نظام فعلی علم و فناوری به سرعت در جهت الگوی
تلفیقی تحول یابد که این مهم باید از آموزش ابتدایی آغاز و در
تمام دوره های آموزشی ادامه یابد.
به گفته صادق پور  ،نتیجه این برنامه ها جایگزین شدن
الگوی مبتنی بر یادگیری دانش به همراه تربیت انسان ها و
پرورش مهارت ها و پژوهش  ،با الگوی آموزشی سنتی حافظه
مدار است.وی خاطرنشان کرد :اجرای برنامه های نوین و قرار
گرفتن آموزش ابتدایی در مدار تحول در همه ی دوره های
دیگر تحصیلی و در نظام آموزش عالی نیز آثار خود را نشان
خواهد داد و رویکرد پژوهش محوری در نظام آموزشی کشور
تقویت خواهد شد .وی با اشاره به راهکارهای سند تحول
بنیادین آموزش و پرورش  ،توجه به تفاوت های فردی به
ویژه جنسیت دانش آموزان  ،تفاوت های شهری و روستایی
و همچنین گسترش و تنوع دادن به مهارت های مورد نیاز

جامعه را مورد تا کید قرار داد و گفت :اجرای این سیاست ها
باعث پوشش کامل دوره های آموزشی در تمام مناطق کشور
و توانمند سازی دانش آموزان سا کن در مناطق محروم و
روستاها و حاشیه شهرها  ،مناطق  2زبانه با نیازهای ویژه و
ایجاد فرصت های آموزشی متنوع خواهد شد.
مدیرکل دفتر آموزش دبستانی وزارت آموزش و پرورش تا کید
کرد :بر اساس سند راهبری معاونت آموزش ابتدایی  ،انسداد
مبادی بی سوادی و افزایش پوشش تحصیلی الزم التعلیمان،
توسعه و بهسازی منابع انسانی  ،مدرسه محوری  ،توسعه
فناوری های نوین  ،ارتقا کیفیت و اثربخشی به آموزش و
یادگیری با توسعه مشارکت و استفاده از ظرفیت های درون
استانی و برون سازمانی  ،مورد تا کید قرار داد.صادق پور
یادآورشد :معلمان ابتدایی باید با ارتقای آ گاهی و تشخیص
فرصت های اصلی  ،تعیین اولویت ها  ،مدیریت زمان  ،خلق
ارزش ها و آینده نگری و انجام کار تیمی  ،بحران ها را به فرصت
تبدیل کنند.وی با اشاره به اقدامات دفتر آموزش دبستانی در
جهت تسهیل امور مدارس نیز ابراز داشت  :پیگیری کاهش
ساعت تدریس مدیران و معاونان  ،اختصاص اعتبارات بیشتر
در دوره ابتدایی  ،پیگیری جهت ساماندهی ساعت آموزشی
معلمان دوره ابتدایی از جمله مواردی است که انجام پذیرفته
است.
مدیرکل دفتر آموزش دبستانی وزارت آموزش و پرورش در
ادامه به تدوین آیین نامه کالس های چند پایه اشاره کرد
و گفت :تدریس در کالس های چند پایه محدودیت نیست
بلکه یک فرصت است و باید با بکارگیری روش های نوین
تدریس در کالس های چندپایه  ،بهره وری الزم را در جهت
بهبود کیفیت آموزش داشته باشیم.صادق پور اجرای برنامه
تدبیر ،درس پژوهی  ،جابربن حیان و آموزش اولیا برای کیفیت
بخشی به ارزشیابی توصیفی را از دیگربرنامه های مهم و
اساسی دفتر آموزش دبستانی برشمرد و گفت :استان هرمزگان
در اجرای برنامه های وزارتی کارنامه درخشانی دارد که می
تواند با ظرفیت و توانمندی باالیی که دارد در رشد شاخص
های آموزشی و پرورشی همچنان ارتقاء داشته باشد.بیش
از  ١٩٠هزار دانش آموز دوره ابتدایی در یکهزار و  867واحد
آموزشی در سراسر استان هرمزگان مشغول تحصیل هستند.
هرمزگان دارای  320هزار دانش آموز و سه هزار و  481واحد
آموزشی دولتی و غیر دولتی است.

مسئله آب را جدی بگیریم
مصرف بی رویه به مثابه جنگ با آب است
گروه اجتماعی//
نماینده ولیفقیه درهرمزگان با تا کید بر ضرورت نهادینه کردن
مصرف بهینه آب ،هشدار داد :ا گر با این رویه و بی توجه به
محدودیت منابع آبی پیش برویم در حقیقت به مثابه جنگ با
آب است.

به گزارش آب و فاضالب شهری هرمزگان ،آیت اهلل غالمعلی
نعیم آبادی در همایش ائمه جمعه با مسئوالن استان که
به میزبانی آبفای هرمزگان برگزار شد ،به بحران آب در استان
اشاره کرد و گفت :بایستی مسئله آب را جدی بگیریم.
آیتاهلل نعیمآبادی تصریح کرد :ماییم و همین اندک منابع
آبی موجود که باید با مصرف بهینه آب در حفظ و صیانت از
این منابع تالش کنیم.وی با تا کید بر ضرورت نهادینه کردن
مصرف بهینه آب ،هشدار داد :ا گر با این رویه و بی توجه به
محدودیت منابع آبی پیش برویم در حقیقت به مثابه جنگ
با آب است و نا گزیر به تحمل بحران بی آبی هستیم.وی
همچنین از نحوه مصرف آب شرب در بخش آبیاری فضای
سبز نیز انتقاد کرد و گفت  :باید به فکر منابع جایگزین بود و از
ظرفیت دریا در تولید آب شرب استفاده کرد.
نعیم آبادی افزود :ما در استان خود دو دریا داریم یک دریای
زمینی و دوم دریای هوایی که همان شرجی است و برکات
دریای دوم برای ما از دریای اول بیشتر است و باید کاری کنیم
که بیشتر از آن استفاده کنیم .مثال با استفاده از شرجی می

توان فضای سبز بندرعباس را گسترش داد.نماینده ولیفقیه
در هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود ،رحلت مجاهد
خستگیناپذیر و مفسر گرانمایه آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
را ضایعهای بزرگ برای نظام جمهوری اسالمی ایران خواند
و گفت :وی از فرزندان اولیه انقالب اسالمی بود ،همان نسل
اولی که در مبارزات بود و تلخی حکومت مزدور شاهنشاهی
و تحت سلطه آمریکا را نشنید ،بلکه مشاهده و لمس کرد.
نقش تاثیرگذار ائمه جمعه در ترویج مصرف بهینه

در ادامه  ،مدیرعامل آبفای هرمزگان به سرمایه گذاری ۱۱
هزار میلیاردی بخش خصوصی در حوزه شیرین سازی آب
دریا اشاره کرد و گفت :طی سه سال آینده  ۶۶درصد نیاز
آبی استان از طریق احداث آبشیرین کن ها و  ۳۴درصد نیز از
طریق سد و چاه ها تأمین می شود.
امین قصمی تا کید کرد :بخش عمده سرمایه گذاری های
جذب شده در حوزه آب و فاضالب طی سه سال گذشته
صورت گرفته است .همچنین عالوه بر بهره برداری از فاز
نخست آبشیرین کن  ۱۰۰هزار متر مکعبی بندرعباس تا پایان
شهریور ماه  ،۹۶احداث پروژه آبشیرین  ۵۰هزار متر مکعبی
بندرعباس را نیز در مرحله مطالعات و اخذ مجوز داریم.
وی در پایان به ظرفیت تاثیرگذار ائمه جمعه و روحانیت استان
در ترویج مصرف بهینه آب اشاره کرد و گفت :با توجه به بحران
منابع آبی ،انتظار همراهی ائمه جمعه را در این زمینه داریم.

حج  ۹۶شاید برای ایرانیها تعطیل نباشد
گروه اجتماعی//
نماینده ولیفقیه در امور حج از دریافت دعوتنامه رسمی
عربستان برای حج خبر داد و گفت :مقدمات الزم برای شرکت در
مذا کرات دو جانبه با مسؤوالن حج عربستان فراهم میشود.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی حج؛ در نشست شورای
برنامهریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان
حج و زیارت که به ریاست حجتاالسالم والمسلمین سیدعلی
قاضیعسکر تشکیل شد ،نماینده ولیفقیه در امور حج و
زیارت با بیان اینکه دعوتنامه عربستان برای برگزاری دیدارها
و مذا کرات دوجانبه درباره حج  ۹۶بهصورت رسمی دریافت
شده ،اظهار کرد :متن این دعوتنامه با دعوتنامههای
گذشته خیلی تفاوت ندارد و با توجه به محورهای مورد نظر،
جمهوری اسالمی ایران روزهای آینده پاسخ آن را ارسال
خواهد کرد.او لزوم سرعت بخشیدن به فعالیت کمیتههای
کارشناسی برای مشخص کردن محورهای مذا کرات و نکات
مورد نظر برای حجگزاری زائران ایرانی را خواستار شد و گفت:
تمام امور مرتبط با حج از جمله اسکان ،تغذیه ،امور پزشکی،
حمل و نقل و امنیت حجاج ،مسایل بانکی و کنسولی و...
باید سریعا کارشناسی و راهکار مناسب اندیشیده شود.در این
نشست ،حمید محمدی ـ سرپرست سازمان حج و زیارت ـ و
مدیران بخشهای مختلف این سازمان و بعثه مقام معظم

رهبری به بیان نقطهنظرات خود دربار ه مشکالت اجرایی
حج و انتظاراتی که باید در مذا کرات دوطرف مطرح شود،
پرداختند و تا کید کردند برای اعزام زائران ایرانی به حج ۹۶
باید مقدمات الزم در ایران و عربستان فراهم شود و با توجه
به قطع روابط دو کشور و فرصت باقیمانده ،عربستان باید
در مواردی که به این کشور مربوط است ،همکاری کند.
قاضیعسکر در ادامه از مسؤوالن حوزههای مختلف در
سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری درخواست
کرد که اجراییکردن محورهای ستادی را در برنام ه خود قرار
دهند و درباره نحوه ثبتنام از زائران با توجه به مالحظاتی که
وجود دارد ،سیاستگذاری کنند.فرهاد پرورش ـ مدیرعامل
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران ـ نیز دربارهی آمادگیها و
تمهیدات این شرکت برای پروازهای حج ،گزارشی ارائه کرد
و قرار شد محورهای مورد نظر هواپیمایی جمعبندی و به
سازمان حج ارائه شود.
سرپرست حجاج ایرانی سپس با اشاره به اینکه هیأت
ایرانی برای مذا کره به عربستان اعزام خواهد شد ،تا کید
کرد :در مذا کرات با طرف مقابل ،خواستههای جمهوری
اسالمی ایران از جمله امور مربوط به شهدای مسجدالحرام
و منا مطرح خواهد شد و امیدواریم زمینه برای انجام حجی
باشکوه ،عزتمند همراه با آرامش و امنیت زائران فراهم شود.

معلمان از دانشآموزان تست اولیه ورزش میگیرند
گروه اجتماعی:مدیرکل دفتر تربیتبدنی و تندرستی وزارت
آموزش و پرورش گفت :معلمان از دانشآموزان تست اولیه
ورزش میگیرند و در طول ماه نیز آزمونهای سالمت و آمادگی
جسمانی از دانشآموزان به عمل میآید.حسین بابویی در

گفتوگو با فارس اظهار داشت :در سال تحصیلی ،95-96
برنام ه و اهداف درس تربیت بدنی و فعالیتهای مکمل آن
را سازماندهی میکنیم.وی افزود :با استفاده از ابزار درس
تربیت بدنی و ورزش در مدارس در نظر داریم تا ضریب نشاط
و شادابی و جذب دانشآموزان در داخل مدرسه را افزایش
میدهیم.بابویی با تأ کید بر اینکه  33هزار معلم تربیت
بدنی در سراسر کشور وجود دارد ،خاطرنشان کرد :معلمان
تربیت بدنی توجه ویژهای به درس تربیت بدنی برای سر و
سامان دادن به ورزش در داخل مدارس دارند.وی افزود:
از معلمان و مدیران مدارس خواستیم تا در فرایند یاددهی

و یادگیری ورزش نقش فعالی داشته باشند تا زمینه اجرای
درس تربیتبدنی مثل سایر دروس فراهم شود؛ در این راستا
دانشآموزان هم به درستی فعالیت درس تربیتبدنی را دنبال
خواهند کرد.مدیرکل دفتر تربیت بدنی و تندرستی وزارت
آموزش و پرورش با اشاره به توجه جدی معلمان تربیتبدنی
به وضعیت فیزیکی دانشآموزان ،گفت :معلمان و مدیران
مدارس نسبت به درس تربیتبدنی در مدارس اهتمام دارند
و خط کشی زمین ،توجه به کتاب راهنمای معلم و اجرای
فعالیتهای ورزشی مدارس را دنبال میکنند.وی اضافه کرد:
معلمان از دانشآموزان تست اولیه ورزش میگیرند و در طول
ماه نیز آزمونهای سالمت و آمادگی جسمانی از دانشآموزان
به عمل میآید تا بتوانند به صورت مستمر وضعیت پیشرفت
آنها را کنترل و به اطالع اولیا برسانند تا در نهایت در ارزشیابی
آنها گنجانده شود.

