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پـــــــر ســــــــش

آموزش های فنی و حرفه ای
زمینه ساز اشتغال هستند
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان در
دیدار با فرماندار بندرعباس برنامه های جدید آموزش
فنی و حرفه ای را در راستای تحقق شعار تولید و اشتغال
بیان کرد و گفت  :برای ترویج آموزش های فنی و حرفه
ای و به روز رسانی آن نیازمند حمایت مسئولین هستیم.
پویا فر فرماندار بندرعباس ،قول مساعد جهت تامین
اعتبار الزم برای تجهیز و تعمیر با هدف به روز رسانی
کارگاهها در سطح شهرستان بندرعباس را داد و گفت :
آموزش های فنی و حرفه ای زمینه ساز اشتغال هستند
و در تحقق منویات مقام معظم رهبری و برنامه های
دولت تدبیر و امید ،ازترویج آموزش های فنی و حرفه
ای حمایت خواهیم کرد .سیده اسماء کریمی مدیر کل
آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان در دیدار با پویافر
فرماندار شهرستان بندرعباس گفت  :فعالیتهای اجرایی
و آموزشی در سال جاری با هدف آموزش نیروهای ماهر و
نیمه ماهر با هدف اشتغالزایی برنامه ریزی شده است و
برای جلب جوانان به سوی آموزش های فنی و حرفه ای
نیاز به تعمیر  ،تجهیز و به روز رسانی کارگاههای آموزشی
است و تالش می کنیم این امر با کمک مسئولین استانی
و کشوری محقق شود.مهندس اسماء کریمی افزود :
شهرستان بندرعباس دو مرکز آموزش فنی و حرفه ای
دولتی ویژه برادران و دومنظوره واقع در کوی نخل ناخدا
دارد که تمام آموزش ها بطور رایگان ارائه می شود.رشته
های جوشکاری  ،لوله کشی ،برق صنعتی ،تعمیر لوازم
سردکننده ،تراشکاری ،رشته های فناوری اطالعات
آموزش داده می شود .عالقمندان جهت ثبت نام می
توانندبه پورتال سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 www.portaltvto.comمراجعه کنند.

جشن تولد پوزه عقابی ها
در روستای شیب دراز قشم
مدیر حفاظت محیط زیست سازمان منطقه آزاد قشم
گفت :سایت تخم گذاری ال ک پشت های پوزه عقابی در
روستای شیب دراز جزیره قشم امشب میزبان «جشن
اقیانوس ها» و رها سازی بچه ال ک پشت ها در آب های
نیلگون خلیج فارس است.به گزارش روابط عمومی
منطقه آزاد قشم ،سید محمد هاشم داخته با بیان
اینکه  93ال ک پشت ماده اسفند ماه سال گذشته با
ورود به سواحل روستای شیب دراز اقدام به تخم گذاری
در این سایت کرده اند ،گفت :از اواسط اردیبهشت
امسال بخشی از بچه ال ک پشت های متولد شده در
این سایت با کمک ناطوران خمیس (گروه محافظان) و
کارشناسان حفاظت محیط زیست سازمان در آب های
خلیج فارس رها شدند.وی با اشاره به اینکه هر یک از
ال ک پشت های ماده در هر مرحله بین  70تا  100تخم
از خود به جا می گذارند ،ادامه داد :با کمک بومیان
روستای شیب دراز بیش از هشت هزار و  500تخم ال ک
پشت پوزه عقابی در النه های ایجاد شده در سایت
ویژه این جانوران نگهداری شده است.به گفته مدیر
حفاظت محیط زیست سازمان منطقه آزاد قشم ،همه
ساله تخم های سالم این جانوران با هدف حفاظت از
گزند جانوران مختلف ،توسط گروهی از بومیان جزیره
با عنوان «ناطوران خمیس» و کارشناسان حفاظت
محیط زیست سازمان در محل حفاظت شده نگهداری
می شود.وی بیان داشت :برای نخستین بار در کشور از
سال  81طرح حفاظت از ال ک پشت های پوزه عقابی
با همکاری ( JEF/SGPبرنامه کمک های کوچک
تسهیالت محیط زیست جهانی) در جزیره قشم آغاز شد.
داخته گفت :طرح حفاظت از ال ک پشت های پوزه
عقابی در قشم نیز با کمک مردم روستای شیب دراز
از سال  84به عنوان یکی از موفق ترین طرح های
حفاظتی کشور و در سال  88به عنوان یکی از 10طرح برتر
بنیاد توسعه و محیط زیست آسیای اقیانوسیه در ژاپن
شناخته شده است.به گفته او ،بهمن ماه سال 1390
نیز با حمایت برنامه تسهیالت محیط زیست جهانی
و همکاری سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری ،ساحل  60هکتاری تخم گذاری ال ک پشت
ها در قشم به عنوان اثر طبیعی به ثبت رسید.

باید از ظرفیت پرورش شتر
برای ایجاد اشتغال پایدار بهره گرفت
رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان گفت :گوشت،
پشم ،شیر شتر ،صادرات شتر زنده و موضوعات ورزشی
توریستی از مهمترین ظرفیت های مهم برای ایجاد
اشتغال پایدار برای جوانان است.به گزارش مهر،ناصر
حیدری پوری بیان داشت :هرمزگان با وسعت ۲.۷
میلیون هکتار در ۱۲شهرستان با داشتن مناطق کویری
و نیمه کویری وسیع و وجود گونه های گیاهی خاص
از دیر باز یکی از مهمترین نواحی پرورش شتر در کشور
بوده است.رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان
ضمن تشریح ظرفیت های بخش کشاورزی استان
گفت :گوشت  ،پشم  ،شیر شتر  ،صادرات شتر زنده و
موضوعات ورزشی توریستی از مهمترین ظرفیت های
مهم برای ایجاد اشتغال پایدار می باشد.حیدری پوری
افزود :سالیانه در کشور  ۱۳هزار تن گوشت شتر تولید
می شود که سهم هرمزگان از این رقم ۲۲۰تن است.
وی با تا کید براینکه باید برای صنایع تولیدی و فرآوری
شیر وگوشت شتر با هدف صادرات برنامه ریزی مناسب
داشته باشیم اظهارداشت :اجرای طرح های تحقیقاتی
در زمینه پرورش شتر  ،اصالح نژاد دام  ،تولید آمیخته
نژادی مناسب با شرایط پرورش مناسب با حفظ منابع
ژنی  ،توجه به صادرات شتر زنده و ایجاد صنایع تبدیلی
ضرورت دارد.

کشور وارد مرحل ه نخست سالمندی شد
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور گفت :ه 
م
ا کنون بیش از ۹درصد جمعیت کشور سالمند است که با
این وضعیت ،هم ا کنون وارد مرحل ه نخست سالمندی،
یعنی جمعیت بین  ۷تا  ۱۴درصد سالمند شدهایم.
محسن سلمان نژاد در گفتوگو با فارس گفت:
سالمندی ،پدیدهای است که در کشورهای توسعهیافته،
در یک دوره  50ساله اتفاق میافتد اما در کشور ما این
شاخص ،بعد از انفجار جمعیتی دهه  ،60به یکباره شروع
ب ه پدیدهشدن کرد.وی افزود :در واقع ،انفجار جمعیتی
گومیر باعث شده تا سالمندی در
دهه  60و کاهش مر 
کشور ما با شیب تندتری شکل بگیرد.سلماننژاد گفت:
کشور با میانگین سالمندی  74سال ،در حال ورود به
پدیده سالمندی است و با این روند ،کشورمان در برنامه
عمال به سمت جمعیت سالمند تغییر
ششم توسعه
ً
م ا کنون بیش از 9درصد
رویه خواهد داد.وی افزود :ه 
جمعیت کشور سالمند است در حالی که این آمار 8.26
درصد بوده یعنی دودهه دیگر به  14درصد افزایش
خواهد یافت و این یعنی جمعیت واقعی سالمندی.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور افزود:
بنابراین کشور با این جمعیت ،هم ا کنون وارد مرحله
نخست سالمندی ،یعنی جمعیت بین  7تا  14درصد
سالمند شده است.وی تصریح کرد :ا کنون  8میلیون نفر
سالمند داریم ولی تا سال  1410به  11میلیون نفر خواهد
رسید و شیب تند سالمندی را تجربه می کنیم.سلمان
نژاد گفت :بعید می دانم حتی طی یکی دوبرنامه توسعه
دیگر وقت داشته باشیم تا قدم های خوبی به سمت
شاخص های جهانی سالمندی برداریم.

گـــزارشخـــبــری

تحلیف  202دانشجو دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

بیانیه ارتش به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر:

سوم خرداد؛
بارزترین جلوه
نصرالهی در تاریخ
دفاع مقدس است
گروه اجتماعی:

ارتش جمهوری اسالمی ایران به مناسبت سالروز آزادسازی
خرمشهر ،بیانیه ای صادر و در آن ،سوم خرداد را بارزترین جلوه
نصرالهی و از زیباترین روزهای دفاع مقدس دانست.

به گزارش ایرنا ،در این بیانیه آمده است :در سوم خرداد
سال  ،1361شهر مقاوم خرمشهر که پس از  35روز پایداری
و مقاومت در چهارم آبان  1359به اشغال دشمن در آمده
بود ،پس از  19ماه اسارت ،توسط رزمندگان اسالم آزاد شده و
پرچم پر افتخار اسالم بر فراز این شهر به اهتزاز در آمد.
در ادامه این بیانیه با تصریح بر این مطلب که خرمشهر ،برای
ملت ما تنها یک شهر نیست ،بلکه تاریخ گویای پایداری،
ایثار و جاودانگی می باشد ،آمده است :خرمشهر ،حدیث
مقاومت و جانبازی ملتی است که برای دفاع از خا ک پا ک
کشور خود ،از جوانان برومند خویش گذشتند تا بر دروازه آن
نغمه فتح و ظفر بخوانند.
ارتش جمهوری اسالمی ایران همچنین در بیانیه خود با

گروه اجتماعی:

مراسم تحلیف  202دانشجو
دانشکده پرستاری مامایی
و پیراپزشکی دانشگاه علوم
پزشکی هرمزگان با حضور
مسئوالن،اساتید و دانش
آموختگان در سالن ابن سینا
بیمارستان شهید محمدی
بندرعباس برگزار شد.

بیان اینکه سوم خرداد و فتح خرمشهر ،آئینه گویایی از تاریخ
دفاع مقدس ،جهاد آ گاهانه و شجاعت امت خداجوی ایران
اسالمی می باشد ،آورده است :عملیات بیتالمقدس و
حماسه آزادسازی خرمشهر یکی از نقاط عطف دفاع مقدس
هشت ساله و تاریخ ایران عزیز به شمار میرود که طی آن
پیام مقاومت و ستم ناپذیری ایرانیان غیور و غیرتمند و
تربیت یافتگان مکتب قرآن و عترت علیهمالسالم ،رساتر از
همیشه ،به گوش جهانیان رسید.
این بیانیه افزوده است :آزادی خرمشهر فراتر از یک دستاورد
سترگ در عرصه نظامی و نماد و الگویی ماندگار و الهامبخش
از روح مقاومت ،ایستادگی ،والیتمداری و اتحاد ثمر بخش
نیروهای مسلح و ملت شریف و مؤمن در برابر دشمنان
انقالب و میهناسالمی است به گونهای که یادآوری آن
در هر سال منجر به تقویت اراده ملی برای ایستادگی در
مقابل بدخواهان نظام شده است.ارتش در این بیانیه فتح
خرمشهر را اوج خداباوری و خلوص امام شهیدان ،امام

خمینی (ره) که فرمودند‹ :خرمشهر را خدا آزاد کرد› ،دانسته
و این رویداد بزرگ را نشان از عزم و ایمان الهی رزمندگان
جان برکفی دانسته که صادقانه و گمنام به استقبال شهادت
رفتند تا ذره ای از خا ک پا ک میهن را به دشمن ندهند.
ارتش جمهوری اسالمی ایران در پایان بیانیه خود ضمن
گرامیداشت نام و یاد شهدا ،جانبازان و ایثارگران هشت
سال دفاع مقدس و آن عملیات سرنوشت ساز ،آورده است:
فرزندان والیی و غیور ملت ایران در ارتش جمهوری اسالمی
ایران در کنار سایر نیروهای مسلح ،با هوشمندی و اقتدار،
حراست از استقالل ،تمامیت ارضی و صیانت از دستاوردهای
مقدس انقالب اسالمی را تکلیف خود دانسته و آن را تحت
منویات مقام معظم رهبری و فرماندهی معزز کل قوا حضرت
امام خامنهای (مدظله العالی) بعنوان یکی از عوامل اقتدار
در دستور کار مستمر خود قرار داده و اجازه نخواهند داد
خدشهای به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران وارد
شود.

مدیر عامل آب منطقه ای هرمزگان:
عدم بهینه سازی مصرف آب در هرمزگان خطرات جدی خواهد داشت
گروه اجتماعی:

مدیر عامل آب منطقه ای هرمزگان گفت :ا گر به سوی باال بردن
بهره وری و بهینه سازی مصرف آب نرویم با خطرات جدی
روبرو خواهیم بود.

به گزارش مهر ،هوشنگ مالیی در جمع خبرنگاران بیان
داشت :آب مایه حیات است و بنا به فرموده ی خداوند
تبارک و تعالی در قرآن کریم (و من جعلنا من ماء کل شیء
حی ).و هر چیزی را از آب زنده کردیم) و این نعمت الهی غیر
قابل جایگزین و از جمله انفال متعلق به همه سا کنین یک
سرزمین بوده و دسترسی به آب به خصوص برای شرب
و بهداشت حق همه اولیه ی همه ی انسانهاست و ما و
تمام مجموعه ی شرکت می کوشیم تا همه گان را از این
حق مسلم برخوردار شوند.
مالیی افزود :باید در هر سه بخش «شرب»« ،کشاورزی» و
«صنعت» الگوی مصرف بهینه آب جایگزین و از استفاده
بی حد و مرز و غیر مجازآب که باعث تخریب محیط زیست
و منابع آب های زیر زمینی می شود به صورت جدی
ممانعت به عمل آید.
وی ادامه داد :تمام فعالیت های انسانی اعم از زندگی،
کشاورزی ،صنعت ،دامداری همه بستگی به وجود آب دارد
و باید با مدیریت مصرف و حفاظت از منابع آب و با برنامه
ریزی و هدف گذاری مناسب ،در راستای بهینه سازی و
باال بردن بهره وری آب قدم برداشت.
وی تا کیدکرد :یکی از راه های باال بردن بهره وری و
جلوگیری از هدر رفت آب استفاده از ،سیستم آبیاری نوین
در اراضی کشاورزی است ،ما باید با توجه به مشکل کمبود

آبی که داریم از آبیاری غرقابی فاصله بگیریم و بیشتر به
سمت آبیاری قطره ای برویم که در این صورت هم بازده
و بهره وری محصوالت باال می رود و هم از مصرف بی رویه
آب جلوگیری می شود.
مالیی ابرازداشت :یکی از ظرفیت های موجود که می توان
هم در بحث صنعت و هم در بحث کشاورزی از آن استفاده
کرد ظرفیت فاضالب های تولید شده در شهرها است که با
تصفیه ی اصولی و صحیح آن هم از آلودگی محیط زیست
می توان جلوگیری کرد و هم بار روی سدها و سفره های آب
زیر زمینی را کاهش داد.
رئیس شورای هماهنگی و انسجام بخشی صنعت آب و
برق هرمزگان بیان داشت :خوشبختانه استان هرمزگان

از منبع عظیم دریا نیز برخوردار است که احداث آبشیرین
کن یکی دیگر از راه های تامین آب است که نیازمند ورود و
سرمایه گذاری بخش خصوصی در آن است.
مالیی ساماندهی پساب ها و سیالب ها و ذخیره ی آنها
را یکی دیگر از راه های تامین آب و جلوگیری از هد رفت
آب دانست و تا کید کرد :با مدیریت صحیح سیالب ها و
پساب ها و هدایت آن به مکان های از پیش تهیه شده می
توانیم گامی بزرگ در جهت تامین آب برداریم و همچنین از
خسارات ناشی از سیالب ها جلوگیری کنیم.وی همچنین
تولید آب از هوا را باتوجه به هوای شرجی منطقه یکی دیگر
از راه های علمی تولید آب برشمرد.
مالیی تا کید کرد :ما در زمینه ی بهینه سازی مصرف آب و
باال بردن راندمان کشاورزی نیازمند تعامل بیشتر با وزارت
جهاد کشاورزی هستیم و با اصالح الگوی کشت و کشت
محصوالتی که مصرف آب کمتری دارند می توانیم هم
راندمان محصوالت کشاورزی را باال ببریم که در راستای
سیاست های اقتصاد مقاومتی است و هم با بهینه سازی
مصرف آب جلوی هدر رفت آب را بگیریم.
مدیرعامل آب منطقه ای هرمزگان برداشت بی رویه
ومصرف نامتعارف آب را خطری جدی قلمداد کرد و
هشدار داد :در صورت ادامه ی برداشت های بی رویه و
مصرف نامتعارف آب کشور با خطراتی همچون؛ هجوم
ریزگردها ،فرونشست زمین ،نابودی مزار ع و باغات،عدم
تولید برق ،افزایش شوره زار ها و عدم وجود آب شرب کافی
و سالم روبرو خواهد بود.

خدمات به معلوالن در کشوری که جنگ را گذرانده اولویت دارد
گروه اجتماعی:

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی ،
صنایع دستی و گردشگری گفت :درکشوری که جنگ را پشت سر
گذاشته خدمات به معلوالن باید در اولویت باشد.

به گزارش ایرنا  ،زهرا احمدی پور در مراسم روز ‹ موزه و
معلول› اظهار کرد :محدودیت برای معلوالن ،خاص ایران
نیست  ،اما به نسبت تجارب خوبی که در ارائه خدمات به
آنها در دنیا صورت گرفته ما موضوع را جدی نگرفته ایم.
وی که در محوطه اصلی فضای باز کاخ گلستان سخن می
گفت ادامه داد :در سال  2017که شعار ‹گردشگری برای همه
‹ به عنوان شعار سال برگزیده شده باید فضاهای گردشگری
و اقامتی در حد امکان برای معلوالن مناسب سازی می
شد؛ به همین منظور برنامه های مناسبی در استان ها برای
ساماندهی موزه ها  ،مجتمع ها و رستوران های بین راهی
جهت استفاده معلوالن داریم .احمدی پور افزود :به سهم
خود به معلوالن بدهکارم  ،امیدوارم با رونمایی از سامانه

ای که به زودی اما کن مناسب سفر یا استفاده معلوالن را به
آنها معرفی می کند  ،گام کوچکی از تکلیف بزرگی که در قبال
این عزیزان داریم را انجام دهیم.وی ابراز امیدواری کرد:
هیچکس در هیچ نقطه ای از دنیا به دلیل محدودیت های

حسی  ،حرکتی از نعمت سفر محروم نشود.
توجه به معلوالن مال ک ارزیابی مدیران در سال 96
معاون میراث فرهنگی کشور نیز در این مراسم عنوان کرد:
حق استفاده از امکانات مختلف برای کسانی که ناتوانی
جسمی دارند به طور مساوی با دیگران باید رعایت شود .
محمدحسن طالبیان افزود :در فضاهای تاریخی مهمی
چون تخت جمشید  ،چغازنبیل  ،شوش و پاسارگاد
تسهیالت مناسبی برای استفاده معلوالن انجام شده  ،اما
در برخی موزه های قدیم مثل کاخ گلستان مناسب سازی
زمانبر و دشوار است  ،اما باید تالش کنیم در موزه های
جدید مانند موزه فرش این امر محقق شود.
وی تا کید کرد :مناسب سازی فضای موزه ها برای استفاده
معلوالن از جمله اولویت های سال  96برای سازمان میراث
فرهنگی و مال ک های ارزیابی مدیران موزه ها خواهد بود.
دومین مراسم گرامیداشت روز موزه و معلولیت با حضور
انجمن های فعال معلوالن در کاخ گلستان برگزار شد.

آغاز فعالیتهای تابستانه آموزش و پرورش از  10تیر
گروه اجتماعی:

مدیرکل فرهنگی هنری وزارت آموزش و پرورش از آغاز
برنامههای تابستانه آموزش و پرورش برای دانش آموزان از 10
تیرماه خبر داد و گفت 25 :هزار پایگاه تابستانی پذیرای دانش
آموزان در تابستان خواهند بود.

مهدی علی ا کبرزاده در گفتوگو با ایسنا ،به اعالم
برنامههای تابستانه آموزش و پرورش برای دانش آموزان
پرداخت و اظهار کرد :برنامههای تابستانه بعد از ماه مبارک
رمضان و از  ۱۰تیرماه آغاز می شود.وی افزود :مهمترین
برنامه ما در تابستان اردوهای راهیان نور دانش آموزی
است که مرحله آخر از برنامه اعزام ما در سال تحصیلی
 ۹۵-۹۶از  ۱۰تیر شروع می شود و به علت گرمای هوا دانش
آموزان به مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب اعزام می
شوند.
مدیرکل فرهنگی هنری وزارت آموزش و پرورش با بیان
اینکه اردوهای راهیان نور تا بیستم شهریور ماه ادامه
دارد گفت :تا امروز بیش از  ۵۰۰هزار دانش آموز را به مناطق
عملیاتی اعزام کردیم و با توجه به اینکه ظرفیت پذیرش را
یک میلیون نفر در نظر گرفته بودیم ،امیدواریم در زمان
باقی مانده و طبق برنامه ریزی انجام شده بتوانیم حدا کثر
پذیرش را داشته باشیم.
علی ا کبر زاده از آغاز فعالیت پایگاههای تابستانه از  ۱۵تیرماه
خبر داد و گفت :برنامه پایگاههای تابستانه بعد از ثبت نام
از  ۱۰تا  ۱۵تیرماه ،شروع می شود و بیش از  ۲۵هزار پایگاه
تابستانه پذیرای دانش آموزان خواهند بود.وی افزود :یکی
دیگر از برنامههای اردویی ما که بالفاصله بعد از ماه مبارک
ودر نیمه اول تیر انجام می شود دوره آموزشی برای مدیران
اردوگاههای کشور و مربیان و معاونین پرورشی است که
البته این دورههای آموزشی ادامه دار خواهند بود و تا پایان
تابستان به طول می انجامند.مدیرکل فرهنگی هنری
وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه از  ۱۲تا  ۱۵تیرماه

حدود  ۴۰۰نفر از مدیران اردوگاهها را پذیرش و وارد دوره
آموزشی می شوند تا اطالعاتشان بروزرسانی شود عنوان
کرد :اولین برنامه آموزشی حضوری با مدیران اردوگاه ها
در آذربایجان غربی و در اردوگاه معلم شهر ارومیه برگزار می
شود.علی ا کبرزاده ادامه داد :بنیاد علوی نیز  ۱۵۰۰۰دانش
آموز تحت پوشش خود را از  ۱۰تا  ۲۵شهریور به اردوگاه امام
خمینی لواسان می برد.وی ادامه داد :آموزش و پرورش در
قالب طرح هجرت  ۳نیز از  ۲۰تیر تا  ۲۰شهریور به مدت ۲
ماه دانش آموزان را به مناطق کم برخوردار می برد تا در
مرمت و زیباسازی مدارس مشارکت کنند .برای تابستان
امسال ظرفیت اعزام  ۱۰۰هزار دانش آموز درنظر گرفته شده
است.مدیرکل فرهنگی هنری وزارت آموزش و پرورش با
اشاره به برگزاری پنجمیین دوره همسرایان امور تربیتی
از  ۱۹تا  ۲۱تیرماه گفت ۴۰۰ :نفر از فرهنگیان که برگزیدگان
استانی هستند در مرحله کشوری این دوره شرکت خواهند
کرد.علی ا کبر زاده از برگزاری سی و پنجمین دوره مسابقات
فرهنگی و هنری دانش آموزان در مرداد ماه خبر داد و گفت:
مسابقات از دوم مرداد در اردوگاه نیشابور با حضور پسران

شروع و در  ۱۱مرداد با مسابقات دختران به اتمام می رسد و
مجموعا  ۲۲۰دانش آموز دختر و پسر در آن شرکت می کنند.
وی همچنین از برگزاری اردوی زیارت اولی ها از  ۳مرداد در
سه استان خراسان ،قم و فارس خبر داد و گفت :این اردو
در سه حرم اما رضا(ع) ،حضرت معصومه (س) و حضرت
شاهچراغ برگزار می شود .ظرفیت پذیرش  ۲۰هزار نفر بود
که قبل از دهه کرامت  ۳هزار نفر را اعزام کردیم و  ۱۷هزار نفر
دیگر از دهه کرامت به زیارت مشرف می شوند و این دوره
ها تا پایان شهریور ادامه دارد.
مدیرکل فرهنگی هنری وزارت آموزش و پرورش با بیان
اینکه اردوی دانش آموزان مناطق مرزی نیز از  ۴تا ۱۸
مرداد برگزار می شود گفت ۷۵۰ :نفر دانش آموز دختر در این
اردوها شرکت می کنند .اردوی  ۳۵۰دانش آموز پسر غرب
کشور در استان اردیبل از  ۲۲تا  ۲۴مرداد و اردوی ۳۵۰
دانش آموز پسر شرق کشور در نیشاریور از  ۲۹تا  ۳۱مرداد
برگزار می شود.وی همچنین از برگزاری اردوی شوراهای
دانش آموزی از  ۵تا ۱۴شهریور خبر داد و اظهار کرد :ابتدا
اردوی دختران و بعد اردوی پسران برگزار می شود و ۳۵۰
دانش آموز دختر و  ۳۵۰دنش آموز پسر در این دوره ها
شرکت می کنند.
علی ا کبرزاده همچنین با اشاره به برگزاری اولین همایش
کشوری کتابخوانان برتر دانش آموزی در اردوگاه باهنر
تهران در روز  ۲۲شهریور ماه گفت :هدف مشخص ما
ترویج فرهنگ کتابخوانی است و مرحله کشوری این
همایش برای  ۳۰۰دانش آموز دختر و پسر برگزار می شود.
وی در پیان گفت :کلیه فعالیت هایی که ذکر شد فعالیت
های متمرکز ملی ما هستند و عالوه بر این استان ها نیز
برنامه هایی را تدارک دیده اند و  ۳۰۰اردوگاه ۱۲۰۰ ،کانون
تربیتی و فرهنگی ،کانون های پرورش فکری ،دارالقرآن ها
و خود مدارس به عنوان پایگاههای تابستانه فعالیت های
متنوعی را تدارک دیده اند.

به گزارش ایرنا ،مسئول نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های هرمزگان
در این مراسم با تبریک دانش آموختگی دانشجویان
دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی برای آنان آرزوی
موفقیت و پیروزی کرد .حجت االسالم سید عباس تقوی
بیان داشت :پرستاران محور خدمات رسانی در حوزه
سالمت هستند که امیدواریم با حضور این نیروهای
توانمند و متخصص در سیستم بهداشت و درمان استان
بخشی از کمبود های نیروی انسانی جبران شود و شاهد
ارائه خدمات پرستاری و اورژانسی بهینه در سراسر
استان باشیم .وی خاطرنشان کرد :با توجه به سیاست

های دانشگاه علوم پزشکی
مبنی بر ارتقاء سطح آموزشی
امیدواریم
دانشجویان
شاهد دانش آموختگی
همین دانشجویان و در
همین دانشکده در مقاطع
باالتر باشیم .مسئول نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاههای استان با
تشکر از پدران و مادران به
خاطر تربیت فرزندانی که افتخار این مردم هستند ،از
اساتید دانشگاه به عنوان شور زندگی و مظهر عشق و از
خود گذشتگی یاد کرد.
مراسم تحلیف دانشجویان با قرائت سوگند نامه
دانشجویی و اهدا لوح تقدیر به دانشجویان توسط
مسئوالن و همچنین تقدیر از نفرات برتر دانشجویی پایان
یافت.
ا کنون بیش از سه هزار دانشجو در پنج دانشکده پزشکی
،پیراپزشکی،دندانپزشکی،بهداشت محیط و پرستاری در
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تحصیل می کنند.

بازدید کارشناسان اسپانیایی از گلخانه های هرمزگان
گروه اجتماعی:

مدیر امورباغبانی سازمان
هرمزگان
جهادکشاورزی
گفت :یکی از کارشناسان با
سابقه ساخت گلخانه اهل
کشوراسپانیا از گلخانه های
این استان درشهرستانهای
رودان و بندرعباس بازدید کرد.

مسعود گرگیج درمصاحبه با
ایرنا اظهار کرد :دراین بازدید
وضعیت موجود گلخانه ها ،نوع سازه های بکار رفته درآنها
و دیگر مسایل فنی مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت .
این مقام مسئول درسازمان جهادکشاورزی هرمزگان
از بررسی وضعیت موجود گلخانه ها وارائه سازه های
گلخانه ای گرمسیری تحت عنوان› تروپیک› از دیگر
اهداف مهم بازدید کارشناس اسپانیایی نام برد .با توجه
به موقعیت جغرافیایی وآب و هوای مناسب هرمزگان از
بهار سال گذشته تا بهار امسال این برای دومین بار است
که کارشناسان اسپانیایی سازنده سازه های پیشرفته
گلخانه ای ضمن بازدید از گلخانه ها با گلخانه داران و
مدیران ارشد سازمان جهادکشاورزی این استان نشست
برگزار می کنند ‹.پاسکال سانس› اردیبهشت ماه سال
قبل و ‹گونزالزهیپولیتو› نیز دوم خرداد ماه سال جاری
از کارشناسان خبره اسپانیایی ساخت سازه های نوین
گلخانه ای از گلخانه های این استان بازدید و آمادگی
خودرا برای همکاری با سازمان جهادکشاورزی هرمزگان
برای ایجاد مجتمع های گلخانه ای پیشرفته و مجهز
تولید کننده محصوالت سبزی و صیفی اعالم کرده اند.
دراطالعات منتشره سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان

وسعت گلخانه های فعال
این استان 161هکتار با تولید
ساالنه  31هزارتن محصول
گوجه فرنگی ،خیار،توت
فرنگی و فلفل عنوان شده
که بیشترین سطح آن به
شهرستان رودان اختصاص
دارد.سابقه کشت گلخانه
ای در هرمزگان بطور رسمی
به حدود 12تا14سال قبل
بازمی گردد که عملیات احداث یکی از گلخانه های
پیشرفته و مجهز آن در12کیلومتری شمال بندرعباس
توسط یک شرکت اسپانیایی انجام شد.طی این سالها
با وجود ّآب هوای مناسب و همچنین اعالم پشتیبانی
سازمان جهادکشاورزی هرمزگان از عالقمندان به
احداث گلخانه ،متاسفانه پیشرفت چشمگیری صورت
نگرفته درحالیکه هرسال شاهد افزایش سطح گلخانه
ها در استانهای سردسیری کشورهستیم که نگهداری
آنها هزینه های چند برابری نسبت به هرمزگان دارد .از
هرهکتار گلخانه مجهزو استاندارد البته با کشت معمولی (
کشت بذردرخا ک طبیعی) ساالنه می توان افزون بر 300تا
450تن انواع محصول ازجمله گوجه فرنگی و خیاربرداشت
کرد که این 10برابر میزان تولید کشت سنتی و غرقابی این
محصوالت از هرهکتار است.ازدیگر مزایای کشت گلخانه
ای می توان از صرفه جویی در مصرف ّآب و دیگر نهاده
های کشاورزی از قبیل کود و سم اشاره کرد.کارشناسان
سازمان جهادکشاورزی هرمزگان شهرستانهای رودان،
بندرعباس و حاجی آباد را بعنوان مناطق مستعد کشت
گلخانه ای و داربستی دراین استان معرفی کرده اند.

بیش از  27هزار نفر از روستاییان میناب از آب آشامیدنی سالم
بهره مند شدند
گروه اجتماعی:

مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب روستایی هرمزگان
گفت :با تجهیز و بهره برداری
از سه حلقه چاه جدید در
سه روستای میناب ،بیش از
 27هزار نفر از روستاییان این
شهرستان از آب آشامیدنی
سالم بهره مند شدند.

عبدالحمید حمزه پور سه
شنبه به خبرنگار ایرنا اظهار داشت :تجهیز این سه حلقه
چاه در روستاهای گورزانگ،زرتوجی و مجتمع خط کناره
انجام شده است.وی بیان داشت :در روستای گورزانگ
یک حلقه چاه با  2کیلومتر خط پمپاژ ،روستای زرتوجی
یک حلقه چاه و  700متر خط انتقال و مجتمع خط کناره
با  6حلقه چاه  95 ،کیلومتر خط انتقال و همچنین 10
کیلومتر شبکه توزیع تجهیز شده است.این مقام مسئول
خاطرنشان کرد :هزینه حفر و تجهیز این سه حلقه چاه به
همراه شبکه برق هفت میلیارد و  500میلیون ریال برآورد
شده است.وی با اشاره به تالش های دولت دکتر روحانی
برای رفع مشکل آبرسانی به روستاهای هرمزگان ،گفت:
با توجه ویژه دولت تدبیر و امید برای رفع مشکل آبرسانی

روستاهای استان ،تعداد
روستاهایی که به صورت سیار
آبرسانی می شدند در این
دولت از  400به یکصد روستا
کاهش یافت.حمزه پور اظهار
کرد :هم ا کنون  10سایت آب
شیرین کن با مشارکت بخش
خصوصی و با ظرفیت بیش از
پنج میلیون مترمکعب تولید
آب در سال برای  135روستا
در دست ساخت است.وی افزود :در دست اجراء بودن ٣٠
مجتمع بزرگ آبرسانی در قالب بیش از  ٦٠٠روستا و انعقاد
بیش از  ١٠٠قرارداد با پیمانکاران اجرای پروژه های آبرسانی
با مبلغ بیش از  ١٣٠میلیارد تومان در سال گذشته از جمله
دیگر اقدامات برای رفع مشکل آبرسانی به روستاهای
هرمزگان بوده است.
حمزه پور خاطرنشان کرد :احداث  ١٨سایت آبشیرین
کن با ظرفیت تولید سالیانه بیش از  ١١میلیون مترمکعب
با مشارکت بخش خصوصی و با سرمایه ای افزون بر ٢٥٠
میلیارد تومان که منجر به رفع مشکل تاریخی بیش از 200
روستا در استان شد ،از بهترین عملکردهای این شرکت در
چند سال اخیر بود است.

تعهد  ۹۰۰میلیارد تومانی خیرین برای نوسازی مدارس کشور
گروه اجتماعی:

رئیس سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت:
تعهد خیرین مدرسه ساز در سال  ۹۵و جشنواره نوزدهم،
بالغ بر  ۹۰۰میلیارد تومان است.

به گزارش مهر ،محمد تقی نظرپور در جلسه مجمع
ن خراسان شمالی اظهارکرد :یکی
خیرین مدرسه یار استا 
از اولویت هایم در سفر به استان ها شرکت در جلسات
خیرین مدرسه ساز است تا از نکات ارزندهای که در این
جلسات مطرح می شود ،بهرهمند شویم.
رئیس سازمان نوسازی ،تو سعه و تجهیز مدارس کشور

با بیان اینکه  ۲۰درصد فضاهای آموزشی توسط خیرین
مدرسه ساز احداث می شود  ،افزود :در چهارسال
فعالیت دولت تدبیر و امید ،خیرین مدرسه ساز این رقم
را به  ۳۸درصد رسانده اند.وی خاطرنشان کرد :تعهد
خیرین مدرسه ساز در سال  ۹۵و جشنواره نوزدهم ،بالغ
بر ۹۰۰میلیارد تومان میباشد این خود دستاورد بسیار
بزرگی است.نظرپور با بیان این که امسال سهم دولت در
پروژههای مشارکتی به  ۲۱۰میلیارد تومان افزایش یافته
است ،افزود :بسیاری از پروژه های نیمه تمام به همت
خیرین مدرسه ساز به بهره برداری خواهد رسید.

شرط معافیت فرزندان ذکور مددجویان کمیته امداد
گروه اجتماعی:

معاون حمایت و سالمت خانوده کمیته امداد استان تهران
گفت :طرح معافیت از سربازی کمیته امداد برای فرزندان ذکور
با هماهنگی سازمانوظیفه عمومی ناجا در نظر گرفت ه شده
تا زمینه ایجاد اشتغال و رفع بخشی از مشکالت خانواده آنان
فراهم شود.

به گزارش فارس ،علی کریمی اصل ،با بیان اینکه اجرای
طرح معافیت سربازی از سال  82در کمیته امداد استان
تهران اجرایی شده است ،گفت :براساس این طرح
فرزندان خانواده های زنان سرپرست خانوار مورد حمایت
که یکی از فرزندان ذکور سالم باالی 18سال باشند از
خدمت وظیفه عمومی ( سربازی) معاف می شوند که در
همین جهت  184مددجوی تحت حمایت این نهاد برای
دریافت تسهیالت خدمات سربازی در سال  95بهره مند
شدند .همچنین از ابتدای سال جاری نیز  33نفر جهت
بهره مندی از تسهیالت خدمات سربازی به سازمان نظام
وظیفه معرفی شده اند.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته شهرستانهای
ری،مالرد ،ورامین و رباط کریم بیشترین متقاضی دریافت
تسهیالت معافیت سربازی را داشتند ،تصریح کرد :هدف

کمیته امداد برای ارائه تسهیالت خدمت سربازی این
است که خانواده های تحت حمایت به چرخه فقر وارد
نشوند و فرزند ذکور زنان سرپرست خانوار نیز با معافیت
سربازی امکان کار و اشتغال و تامین نیازهای خانواده
خود را داشته باشد.
کریمی اصل با بیان اینکه توانمند سازی خانواده های
تحت حمایت یکی از اولویت های کاری کمیته امداد
است ،افزود :معافیت از خدمت سربازی در جهت
توانمندسازی خانواده های تحت حمایت انجام می شود
تا زمینه کمک به امرار و معاش خانوادهای نیازمند فراهم
شود ،معاف شدن فرزند ذکور خانواده و دریافت تسهیالت
اشتغال یکی از معیارهای خروج مددجویان از چرخه
حمایتی کمیته امداد است.
معاون حمایت و سالمت کمیته امداد استان تهران
مهمترین اهداف ارائه تسهیالت معافیت سربازی را ایجاد
نقش اجتماعی و فراهم کردن فرصت اشتغال ،زمینه
سازی برای افزایش نرخ ازدواج  ،کمک به تولید ناخالص
ملی کشوربرای ورود فرد به بازار کار ،کاهش نرخ بیکاری
کشور ،کاهش آسیب های اجتماعی و نشان دادن نگاه
نظام اسالمی به خانواده های نیازمند عنوان کرد.

