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۴
گــــــزارش خبــــری

مشکالت سیستم نوبتدهی در کلینیک تازه تاسیس

جاذبههای دیدنی کنگ هرمزگان؛

از بوم مسی تا
ثبت جهانی یونسکو
گروه اجتماعی:

بندرکنگ در تاریخ دریانوردی ایران همطراز شهری همانند
سیراف؛ دارای سبقهای درخشان و بیبدیل است ،که امروز با
تمام زیباییهایش در معماری و فرهنگ ،همانند یزد برای ثبت
جهانی یونسکو نیز نیمخیز شده است.

به گزارش تسنیم ،کنگ؛ شهریست که در قدیم یکی از بنادر
مهم و پر رونق جنوب کشور بوده و به ساخت لنجهای چوبی
بزرگ که در لفظ محلی «جهاز» خوانده میشود شهرت دارد.
در زمان قدیم شهر کنگ یکی از مرا کز مهم دولت پرتغال در
خلیج فارس بوده ،در زمانی که برتغالیها تسلط بر خلیج
فارس و منطقه داشتهاند ،لنگرگاهی در کنگ ساخته بودند
که کشتیهای بزرگشان در آن لنگر میانداخت ،همچنین
قلعه بزرگی ساخته بودند که مقر حکومت آنها بود ،آثار این
قلعه در کنار دریا باقیماند ه است.
وقتی که آب دریا َمد مییابد آب اطراف بقایای این قلعه را
فرا میگیرد ،اما وقتی که آب دریا در حالت جزر است قسمتی
بزرگی از قلعه نمایان میشود ،این قلعه نزد مردم کنگ به
ی معروف است.
قلعه پرتغال 
یکی دیگر از قلعههای این منطقه ،قلعه لشتان نام دارد که
گفته میشود راهی زیرزمینی بین آن و قلعه پرتغالیها وجود
داشت و از این مسیر برای رفتن به قلعه دیگر یا رساندن
تجهیزات در هنگام جنگ استفاده میشد.
بندرکنگ تا بندرعباس  165کیلومتر فاصله دارد و مساحت
کلی این شهر پنج کیلومتر مربع است .بیشتر تاریخچه
بندرکنگ به بندر بودن آن مربوط میشود .در گذشته این
شهر مکانی برای تجار بود و کشتیهای بزرگی نیز در آن پهلو
میگرفتند که از آنها برای تجارت به هند ،بصره ،ممباسا و
کشورهای آفریقایی استفاده میشد.
تجار این منطقه خرما ،الورد ،المستکی ،جوز ،لوز و سجاده
به کشورهای مقصد میبردند و از آنجا نیز چوب ،چای و
پارچه وارد میکردند .تجار در بندرکنگ منازلی را نیز برای
خودشان ساخته بودند که اغلب این خانهها از سنگ و گچ
ساخته شده بود و در باالی آنها نیز بادگیر وجود داشت.
در بندرکنگ حدود  56هکتار بافت تاریخی وجود دارد که
گردش در بین آنها میتواند بسیار هیجانانگیز باشد.
خانههای سنتی ،بادگیرها و منظرهای زیبا از دریا همگی سفر
به این شهر را خاطره انگیزتر میکنند .از جمله جاذبههای
گردشگری این منطقه میتوان به قلعه لشتان ،موزه مردم

شناسی ،موزه شخصی محمد ابراهیمی ،مجسمه لنج
مسی ،پارک جنگی ،خانه هنرمندان ،خانه صنایع دستی،
قلعه پرتغالیها ،خانه گلبتان ،برج مدور ،برکه پنج تا ،برکه
دریا دولت  ،بادگیرها ،بازار ماهیفروشان و جنگلهای
حفاظت شده آ کاسیاتورتلیس اشاره کرد.
لنج بوم مسی:
در سال  1273لنجی شخصی در بندر کنگ ساخته شد که
 700تن ظرفیت بار داشت .این لنج ابعاد بسیار بزرگی داشت
و به همین دلیل بخش زیادی از آن در زیر آب قرار میگرفت
و همین بخش را نیز با ورقهای مسی پوشانده بودند .این
لنج مسی برای مقاصد تجاری مورد استفاده قرار میگرفت و
 60نفر سرنشین و دو ناخدا داشت که وسایل مختلف را به
آفریقا  ،هندوستان ،پا کستان و یمن حمل میکرد.
تنها باقی مانده این لنج نقل میکند که در سال  1323یک
هواپیمای ژاپنی در مسیر سفر از آن فیلمبرداری کرد و روز
بعد زیردریایی آن کشور به لنج حمله کرد و آن را از بین برد.
در حال حاضر در همان بخشی که این لنج ساخته شده
بود ،تندیسی از آن را به یاد قربانیان آن حمله ساختهاند که
نمادی از حدود  113سال پیش است.
برکه دریا دولت:
این بنا به صورت برکهای (بنا به گویش محلی) بزرگ یا آب
انبار مدور به قطر  28متر و عمق  14متر بوده که فاقد سقف
میباشد .ضخامت دیوار پیرامونی آن یک و ارتفاع آن سه
متر است .این بنا در بیرون از شهر کنگ از سمت شمال
شهر واقع شد ه است .به خاطر بزرگی غیر قابل تصور این برکه
«دریا دولت» نامیده شد ه است ،و به خاطر وسعت زیاد این
برکه فقط نیم سقف دارد و سقفش کامل نیست مانند سایر
برکهها که سقف کامل دارند.
خانه گلبتان:
خانه گلبتان یکی از بناهای بسیار زیبای دوره قاجاریه در
خانه اثری تاریخی و دارای تعدادی
بندر کنگ است .این ٔ
اتاق در پیرامون یک حیاط مرکزی و چند بادگیر است.
طاقها و گچبریهای زیبای آن نمایانگر هنر استادکاران
آن دوره میباشد .خانه گلبتان در تاریخ سه اسفند 1377
شماره ثبت  2229ب ه عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت
با
ٔ
رسیده است.
قلعههای پرتغالیها:
تقریبا در بیشتر مناطق حاشیه خلیج
قلعههای پرتغالیها
ً

میــــــــز خبـ ــر

گونه ی بومی کنار در حوزه مدیریت جامع
حوزه آبخیز استان هرمزگان اقتصادی می شود
مدیراستانی طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز هرمزگان
گفت  :بهره برداری از محصوالت فرعی رویشگاه های
جنگلی و مرتعی در مناطق روستایی توانسته است به
عنوان بخشی از اقتصاد روستاییان خود را برجسته
نماید.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی منابع طبیعی و آبخیزداری
هرمزگان ؛ مهندس امانی افزود  :این موضوع تحت
یک اقتصاد یا صنعت پا ک دارای نقش مهمی در باال
بردن سطح معیشت و رفاه خانواده های آبخیزنشین
می باشد.وی گفت  :مراتع و جنگل های حوزه طرح
مدیریت جامع در استان ( سراب جاماش) نیز از این
قاعده مستثنی نبوده و با مساحتی چهل هزار هکتاری
در مناطق مختلف حوزه طرح مدیریت جامع دارای
پتانسیل باالیی در زمینه تولید محصوالت فرعی جنگلی
و مرتعی می باشد.
امانی افزود  :درخت کنار در سطح حوزه گستره و رویش
خوبی داشته و باتوجه به کاربردهای متنوعی که در
حفاظت خا ک  ،منظزه سبز  ،صنعت دارویی  ،بهداشتی
 آرایشی  ،صنعتی  -خورا کی و علوفه ای دارد می توانددر صنعت ا کوتوریسم و جذب گردشگران نیز مورد توجه
قرار گیرد  .به همین منظور در راستای افزایش اطالعات
و آ گاهی مردم و نحوه بهره برداری از گونه فوق کالس
آموزشی محصوالت فرعی جنگلی و مرتعی با محوریت
گونه کنار با شرکت حدود  40نفر فرا گیر در محدوده طرح
مدیریت جامع برگزار شد.
مدیراستانی طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز هرمزگان
گفت  :امید است باتوجه به پتانسیل بالقوه گیاهان و
سایر مواهب طبیعی منطقه موجب افزایش سطح آ گاهی
و درآمد خانوارهای آبخیزنشین فراهم آید و کارشناسان و
تعاونی های خدماتی و سیاحتی به این موارد در برنامه
ریزی ها توجه داشته باشند.

برگزاری کارگاه آموزشی طبیعت گردی
در بندرعباس
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
سازمان منطقه آزاد قشم از برگزاری نخستین کارگاه
آموزشی کمک های اولیه پیشرفته طبیعت گردی و
راهنمایان گردشگری هرمزگان در بندرعباس خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،سید محمد امین
جعفری حسینی مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم گفت :نخستین
کارگاه آموزشی کمک های اولیه پیشرفته طبیعت گردی
و راهنمایان گردشگری هرمزگان در بندرعباس برگزار شد.
وی افزود :در این کارگاه آموزشی بیش از  100نفر از طبیعت
گردان و دوستداران طبیعت از جزیره قشم ،بندرعباس و
بندرخمیر شرکت کردند.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
سازمان منطقه آزاد قشم افزود :این کارگاه آموزشی با
هدف آموزش کمک های اولیه پیشرفته به طبیعت
گردان ،مدرسان ورزش های هوایی و دریایی ،کوه نوردان
و مصدومان در شرایط اورژانسی به مدت دو روز برگزار
شد.سید محمد امین جعفری حسینی گفت :فرا گیری
کمکهای اولیه برای هر فرد به ویژه طبیعت گردان
ضروری است تا در شرایط اورژانسی بتواند به مصدومان
تا رسیدن تیم امداد و نجات امداد رسانی کند.
وی افزود :تا پایان سال یک دوره آموزشی دیگر برگزار می
شود و به شرکت کنندگان گواهی حضور در دوره ارائه می
شود.
جزیره زیبای قشم با داشتن عجایب هفت گانه ،
جنگلهای شگفت انگیز حرا  ،گنبدهای نمکی  ،چشمه
های آب معدنی  ،چاههای طال ،دره ستاره ها  ،غار
خربس  ،کوهها و تندیس ها و چشم انداز رقص دلفین ها
به عنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس و یکی از شهرستان
های استان هرمزگان در جنوب ایران قرار دارد.
هر ساله گردشگران زیادی از سراسر کشور به این جزیره
زیبا سفر می کنند.

گروه اجتماعی:

فارس وجود دارد ،در بندر قشم ،کنگ ،در عمان ،در رأس
الخیمه ،در قشم ،در جزیره هرمز و جاهای دیگر .این قلعهها
با پالن چهار ضلعی نامنظم ،دارای دیوارهای به قطر حدود
سه و نیم متر و بر جهایی به ارتفاع حدود  12متر در چهار
گوشه قلع ه است.
قلعه پرتغالیهای قشم شامل انبارهای اسلحه ،آب انبار
بزرگ ،اتاقهای سرباز خانه ،زندان ،کلیسا ،مقر فرماندهی،
تاالر است.
کلیسای بعضی از این قلعهها ،دارای دو ردیف ستونهای
سنگی دایرهای شکل با قوسهای زیبایی از سنگهای
مرجانی تراش خورد ه است .قلعههای پرتغالیها یکی از
نقاط دیدنی استان هرمزگان است.
موزه مردم شناسی:
موزه مردم شناسی بندرکنگ از موزههای مهم تاریخی و
مردم شناسی در جنوب ایران است .موزه مردم شناسی
و دریانوردی بندرکنگ که توسط افراد ّ
خیر ،ناخداها و
جاشوهای این بندر تاسیس شده است که در این موزه
وسایل و نقشههایی که ناخداها و جاشوها در زمان
دریانوردی از آنها استفاده میکردند به معرض نمایش در
آمده است.
ین موزه که در طول سال پذیرای گردشگران زیادی
میباشد ،شامل آثار قدیمی دریانوردی شامل فرمان لنج،
سکستان ،رادیوهای قدیم ،قطبنما ،تصاویری از انواع
ماهی ،لنگر کشتی ،ما کت کشتیهای کوچک و بزرگ ،برکه،
چاه ،سبک معماری و خانههای محلی قدیمی ،صنایع
دستی ساخته شده از محصوالت دریایی و درخت نخل
نظیر؛ حصیر ،سپ ،بند لنگر کشتی ،غذاهای محلی قدیم
بندرکنگ که هنوز هم پخته می شود ،بادگیرهای کوچک،
استفاده از چندل در سقف و حجله بندر کنگ میباشد که
توسط افراد متخصص که از افراد محلی بندرکنگ هستند،
برای گردشگران توضیح داده میشود.
موزه شخصی محمد ابراهیمی:
محمد ابراهیمی یکی از ناخدایان بندر کنگ هست ،که
بعد از بازنشسته کردن خود از کار دریا وقت خود را صرف
جمعآوری مجموعهای با ارزش و زیبا از تجهیزات دریایی و
لنجرانی کرد و سالها با صبر و عالقهای مثال زدنی موزهای
کوچک و شخصی در منزل خود راهاندازی کرده است.
اقامت در بندر کنگ

هتلها و مهمانسراهای زیادی در بندر کنگ وجود دارد
که گردشگران با هر سلیقهای میتوانند در آن اقامت
داشته باشند اما هتل بومگردی بندرکنگ یکی از زیباترین
مکانهایی است که گردشگران میتوانند با اقامت در ان
زندگی در فضای بومی و محلی را تجربه کنند .این محل
اقامتی دارای شش اتاق بوده که دو اتاق بزرگ آن بادگیر است
و هر کدام از اتاقها ،دارای سرویس بهداشتی مجزاست.
جالب است که بدانید ،بوی نان تازه از تنور نان محلی
«فلزین» که به صورت کامال سنتی در این هتل تولید شده
در تمامی فضای خانه میپیچد و حس و حال جالبی را در
آن برقرار میکند.
صنایع دستی
عروسکها خمیری خاصی که در کنگ تولید میشود،
ترویج دهند فرهنگ بومی مردمان خونگرم جنوب است
که با دقت و ظرافت خاصی تهیه میشود ،این زیبایی را می
توان در لباسها و نقش و نگار حنا بر روی دستان و پاهای
عروسکها دید.خانه هنرمندان بندرکنگ مرکز تولید صنایع
دستی بندرکنگ از جمله گالبتون دوزی ،خوس بافی،
خوس دوزی و شک دوزی است که حدود  200نفر عضو این
خانه هستند ،صنایع دستی این شهر را میتوانید در بازار
این شهر خریداری کنید.
رسیدن به بندرکنگ
گردشگرانی که قصد سفر به بندرکنگ و بازدید از جاذبههای
گردشگری آن را دارند میتوانند از طریق هواپیما ،مسیر
جادهای و دریا به این منطقه سفر کنند .البته خود بندرکنگ
دارای فرودگاه نیست اما گردشگران میتوانند مقصدشان را
فرودگاه بندرلنگه انتخاب کنند و سپس به سمت بندرکنگ
بروند که فاصله بسیار کمی دارد و در واقع بندرکنگ بخشی
از بندر لنگه است .از طریقی تا کسیهای بینشهری نیز
میتوان از بندرعباس و یا بندرلنگه به کنگ رسید.
کنگ که امروز با تمام داراییهای تاریخی ،اجتماعی،
فرهنگی و هنری با تمام رازهایی که در دل دارد ،و با مردمانی
با اصالت و با فرهنگ آنگونه که باید مورد شناخت گردشگران
داخلی و خارجی قرار نگرفته است.
پیگیری ثبت جهانی این بندر ناب ،بارقههایی از امید را در
دل مردمان خطه جنوب برای قد علم کردن این بندر که در
روزگاری مایه ارتباط پدرانشان با دنیای آنسوی دریاها بوده
را زنده کرده است.

شهردار منطقه سه بندرعباس :

طرح تبدیل ساحل سورو به پیاده راه آماده اجراست
گروه اجتماعی:

شهردار منطقه سه بندرعباس گفت:طرح سامان دهی و
احداث تفریح گاه ساحل سوروی بندرعباس آماده اجراست که
در این طرح  2کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه سواری و سه و نیم
کیلومتر مسیر پیاده روی در غرب پالژ بانوان پیش بینی شده
است.

به گزارش ایرنا روح اهلل مرادی زاده در یک نشست خبری
افزود :همچنین از پارک کپشکن تا پالژ بانوان یک مسیربرای
رفت و برگشت خودروها در نظر گرفته می شود و بقیه آن به
پیاده راه تبدیل خواهد شد.وی اضافه کرد :احداث یک
باب سالن ورزشی سرپوشیده ویژه بانوان در محله الشهدا
نیز در مراحل پایانی است که تا یک ماه آینده به مناسبت
دهه فجر به بهره برداری می رسد.
بدهی 180میلیارد ریالی نهادهای دولتی به شهرداری
مرادی زاده اجرای طرح های عمرانی و خدمات شهری را
مستلزم همکاری مردم و اداره های دولتی و سایر نهادها
دانست وازمدیران دستگاه های دولتی خواست نسبت به
پرداخت حق وحقوق شهرداری اقدام کنند.شهردار منطقه
سه بندرعباس اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان را یکی

از بدهکاران اصلی این مجموعه دانست که 18ماه پیگیری
در سطوح مختلف برای وصول بدهی 60میلیارد ریالی آن
تا کنون بی نتیجه مانده است.
وی اضافه کرد :یکی دیگر از مراجع دولتی نیز 120میلیارد
ریال به شهرداری منطقه سه بدهکار است و نیروی دریایی
ارتش نیز تا کنون برای بیمارستان درحال احداث خود
پروانه ساختمانی نگرفته است.مرادی زاده اعتبار سال
96شهرداری منطقه سه را 800میلیارد ریال اعالم کرد که
429میلیارد ریال آن صرف امور عمرانی و 371میلیارد ریال
در امور جاری هزینه می شود.
کاشت نارگیل و نخل در ورودی های بندرعباس
این مسئول امور شهری بازگشایی معابر در محله های
سیدکامل ،پشت شهر و سورو و زیباسازی ورودی های
شهر بندرعباس از بلوار راه آهن و اسکله شهید باهنر را از
برنامه های سال آینده شهرداری منطقه سه اعالم کرد.به
گفته مرادی زاده کاشت درخت نخل و نارگیل در مسیری
به طول سه کیلومتر بخشی از طرح زیباسازی ورودی های
بندرعباس است.
فالفل فروشی های خیابان 22بهمن شناسنامه دار می

شوند
وی همچنین از برنامه شهرداری منطقه سه برای سامان
دهی حدود  60دکه فالفل فروشی در خیابان 22بهمن
بندرعباس خبر داد و اضافه کرد :در این طرح دکه های
کنونی جمع آوری می شود وکانکس های یک شکل در
اختیار فروشندگان فالفل قرار گرفته و برای تمامی آنها
شناسنامه صادر می شود.مرادی زاده وا گذاری قانونی آب
و برق و نظارت بهداشتی بر این فالفل فروشی ها را از مزیت
های اجرای این طرح معرفی کرد.
400میلیون ریال هزینه روزانه جمع آوری زباله
شهردار منطقه سه در تشریح فعالیت های خدمات شهری
در محدوده مدیریتی خود اظهار داشت :روزانه 400میلیون
ریال برای جمع آوری زباله های منطقه هزینه می شود و
385نفر امور تنظیف این منطقه را انجام می دهند.مرادی
زاده ادامه داد :روزانه 850سرویس نخاله و شاخ و برگ جمع
آوری می شود و از اداره های دولتی نیز انتظار می رود در
این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند و نخاله های
ساختمانی خود را در محل تعیین شده که به رایگان در
اختیار آنها قرار گرفته تخلیه کنند.

هرمزگان طی سالیان گذشته همواره با مشکالتی در حوزه
ً
بهداشت و درمان روبهرو بوده است ،اخیرا نیز جمعی از
شهروندان طی تماسهایی خواستار رسیدگی به سیستم
نوبتدهی در کلینیک تازه تأسیس دانشگاه علوم پزشکی
شدند.

برای اخذ نوبت دکتر گوش ،حلق و بینی به کلینیک تازه
تأسیس هرمز جنب بیمارستان شهید محمدی مراجعه
کردم ،وقتی ساعت  ۱۴به درب این کلینیک رسیدیم با
دربهای بسته آن روبرو شدم.
زمانی که با دربهای بسته مواجه شدم ،فکر کردم که این
کلینیک هنوز افتتاح نشده با تعطیلی روبهرو شده است
اما پس از اندکی درنگ پی بردم ماجرا چیز دیگری است.
از دکه نشریاتی که البته نشریه همروی گیشه نداشت،
متوجه شدم که برای گرفتن نوبت باید به داخل
بیمارستان بروم و از درب که این کلینیک در داخل
بیمارستان دارد باید وارد کلینیک شد .خوشحال از اینکه
زود رفتهام و در بین نفرات اولی خواهم بود که نوبت
ً
دکترمورد نظر را خواهم گرفت با جمعیتی نسبتا زیاد روبرو
شدم! از کسانی که آنجا ایستاده بودند ،پرسیدم چگونه
باید نوبت گرفت که هنوز این حرفم تمام نشده بود که
یک نفر گفت نوبت کدام دکتر میخواهی.
متعجب از رفتار این فرد که از من سؤال کرد ،پرسیدم
شما مسئول نوبتدهی هستید ،پاسخ داد نه اینجا هر نفر
دفترچه بیماران برای دکترهای مختلف را جمع میکند تا
مسئول نوبت بیاید ،شما هم دفترچهات را در اختیار بنده

پوشش  8300نفر در دوره های مختلف سواد آموزی در هرمزگان
گروه اجتماعی:
معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت:
طبق حجم ابالغی از سوی وزارت آموزش و پرورش به این
استان ،در مجموع امسال  8هزار و  300نفر تحت پوشش دوره
های مختلف سواد آموزی قرار گرفتند.

مرتضی آخش جان در گفت و گو با ایرنا افزود 72 :درصد از
این افراد زن و  28درصد مرد هستند.
وی با اشاره به اینکه حجم ابالغی وزارت شامل  4هزار
برای دوره سوادآموزی 3 ،هزار نفر دوره انتقال و یکهزار
نفر دوره تحکیم بوده ،بیان داشت :در دوره سوادآموزی
در مجموع  4هزار و  9نفر جذب شدند و دوره های انتقال
و تحکیم نیز به صورت کامل تحت پوشش قرار گرفتند.
وی بیان داشت :استان هرمزگان در بخش جذب در دوره
های مختلف سواد آموزی رتبه ششم کشوری را کسب
کرده است.معاون سواد آموزی هرمزگان با اشاره به اینکه
در سال جاری  2طرح رایانه و جذب اتباع خارجی برای
نخستین بار با پوشش  100درصدی در استان اجرا شد ،یاد
آورشد 100 :نفر از کم سوادان استان نیز در دوره رایانه که
مربوط به دوره انتقال است ،تحت پوشش قرار گرفته اند
و تعداد  200نفر از تبعه خارجی نیز امسال در دوره ی سواد
آموزی ثبت نام شده اند.
آخش جان افزود :یکی از اقدام های مهم در زمینه سواد
آموزی ،جذب  480نفر از افراد گروه سنی  10تا  20ساله بوده
که به نوعی از نعمت سواد بی بهره هستند.
وی مهم ترین راه های شناسایی افراد بی سواد برای
مجموعه سواد آموزی را شناسایی اولیای بی سواد دانش

گروه اجتماعی:

رئیس کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری مجلس شورای
اسالمی گفت :ایجاد رشته های جدید تحصیلی در مرا کز علمی
و دانشگاه های کشور باید برای شورای گسترش آموزش عالی
قابل توجیه باشد.

به گزارش ایرنا ،محمد مهدی زاهدی درحاشیه بازدید از
دانشگاه پیام نور هرمزگان و مدرسه های ناحیه یک و دو
حاشیه شهر بندرعباس افزود :باید توجیه قانع کننده ای
برای مجوز رشته ها ارائه شود که شورای گسترش آموزش
عالی کشور قانع شود و بتواند با آن رشته ها موافقت اصولی
و قطعی کند.
سرپرست دانشگاه پیام نور هرمزگان پیش از سخنان رئیس
کمیسیون آموزش مجلس مطرح کرد که این دانشگاه نیاز به
ایجاد رشته های جدید تحصیلی در زمینه فنی و مهندسی و
کشاورزی در هرمزگان دارد.
عبدالکریم قائدی گفت :پیام نور هرمزگان برای گسترش
رشته دکتری و کارشناسی ارشد متقاضی زیاد دارد اما هرچه
اقدام کردیم به نتیجه نرسیدیم و باید نگاه ویژه ای به استان
هرمزگان و دانشگاه پیام نور شود.رئیس کمیسیون آموزش
مجلس شورای اسالمی بیان داشت :به طورمثال رشته
های فنی و مهندسی وکشاورزی که مورد نیاز دانشگاه پیام
نور هرمزگان است باید به گونه ای مطرح شود که شما برای
جذب دانشجو در این رشته ها مشکل ندارید و ظرفیت
جذب دانشجو در این رشته ها باال بوده و ا گر این رشته ها
ایجاد نشود باتوجه به نیاز استان با مشکل مواجه می شویم.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی اظهارکرد:
دانشگاه های آزاد و پیام نور را نباید محدود کرد بلکه باید به
لحاظ کمی و کیفی توسعه و گسترش داد.
پیام نور هرمزگان از تبدیل وضعیت اعضای هیات های
علمی رنج می برند
همچنین رئیس دانشگاه پیام نور بندرعباس و دیگر اعضای
هیات علمی این دانشگاه در نشست کوتاهی که با رئیس
کمسیون آموزش مجلس برگزار شد ،بیان کردند که پیام
نور از ریل خود خارج شده و کارمندان و اعضای هیات
علمی این دانشگاه از تبدیل وضعیت نیروها رنج می برند
و این امر موجب آشفتگی و سردگمی هیات علمی دانشگاه
شده است.در این نشست همچنین مطرح شد یکی از
مشکالت دانشگاه پیام نور این است که در دولت نهم و

دهم واحدهای دانشگاهی پیام نور گسترش یافت و اعضای
هیات علمی و دانشجویان نیز افزایش پیدا کرده است و از 60
کارمند دانشگاه پیام نور بندرعباس 40 ،نفر قرادادی و شرکتی
هستند که خواستار ارتقای نیروها شدند.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی نیز در این
رابطه گفت :نیروهای قراردادی و شرکتی در همه دستگاه
ها وجود دارد و این تنها مشکل پیام نور نیست.رئیس
کمیسیون آموزش مجلس همچنین با اشاره به مشکل تعیین
وضعیت اعضای هیات علمی گفت :هفته پیش نشستی با
حضور محمد رضا زمانی سرپرست دانشگاه پیام نور داشتیم
که در این نشست بحث ایشان در مورد وضعیت پیام نور و
تعیین تکلیف وضعیت اعضای هیات علمی اعم از پیمانی
مشروط و دکتری بود.
زاهدی گفت :در این نشست همچنین مطرح شد که رشته
های فنی مهندسی باشد یا نه که مهلت یک ماهه داده شد
تا پیام نور روی این موضوع کار کند و پیشنهادهای خود
را به ما ارائه دهد که امیدواریم ظرف مهلت تعیین شده
گزارش خوبی از سوی ایشان دریافت کنیم.دانشگاه پیام
نور هرمزگان دارای حدود  20هزار دانشجو در  14مرکز و واحد
آموزشی است.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی همچنین
در بازدیدی که از هنرستان شهدای هفت تیر آموزش و
پرورش ناحیه یک بندرعباس داشتند از سوی مدیر این
هنرستان مطرح شد که این هنرستان نیاز به امکانات و
تجهیرات هوشمند و همچنین ایجاد کارگاه مکانیک دارد.
کارگاه مکانیک می تواند  40دانش آموز حاشیه شهر و آسیب
پذیر بندرعباس را پوشش دهد و برای ساخت این کارگاه به
 500میلیون تومان اعتبار نیاز است که از رئیس کمسیون
آموزش مجلس خواسته شد با راه اندازی و ساخت این کارگاه
تا اول مهر سال  97موافقت شود.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی نیز در این
زمینه گفت :بودجه دولت در اختیار محمد باقر نوبخت
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور قرار دارد.زاهدی بیان
داشت :در این سفر  2تن از معاونان پارلمانی و پیشتیبانی
وزارت آموزش و پرورش همراه اعضای کمیسیون آموزش
مجلس هستند که همه مسائل و مشکالت مدارس استان
هرمزگان را یادداشت کرده و به گوش وزیر آموزش و پرورش
می رسانند.وی ادامه داد :اعضای کمیسیون آموزش مجلس

نیز در سفرها و بازدید های خود به دانشگاه ها و مدارس
هرمزگان مسائل و مشکالت را یادداشت کرده و در کمیسیون
مجلس مورد بررسی و تصمیم گیری قرار می گیرد.
بازدید ازدبستان شهید پور دلیر و دبستان دخترانه شیخ
فینی
دبستان هیات امنایی شهید پور دلیر آموزش و پرورش ناحیه
 2بندرعباس دارای  484دانش آموز و  14کالس درس است
که با توجه به متقاضی و ترا کم جمعیت دانش آموزی نیاز به 6
کالس درس و بودجه دارد و  100نفر از این دانش آموزان یتیم
هستند که این موارد برای بررسی و تصمیم گیری ها از سوی
رئیس کمیسیون آموزش مجلس و معاونان وزیر آموزش و
پرورش یادداشت شد.
دبستان دخترانه شهید فینی ناحیه یک بندرعباس نیز
دارای  331دانش آموز و  11کالس درس بوده که هر کالس
 2پایه بوده است.
این مدرسه از لحاظ آموزشی هیچ مشکلی ندارد و دانش
آموزانی باهوش و زرنگ دارد اما با توجه به اینکه در حاشیه
شهر قرار دارد از فقر اقتصادی رنج می برد و  150نفر از دانش
آموزان این مدرسه یتیم و بی بضاعت هستند.
کمبود فضای آموزشی ،ترا کم باالی دانش آموزان ،قدیمی
بودن ساختمان ،نداشتن نماز خانه و نداشتن فضای
مناسب کالس درس از دیگر مشکالت مدرسه دخترانه است
و این مدرسه نیاز به یک کالس هوشمند با تمام تجهیزات
دارد.
با پرداخت  10میلیون تومان به این مدرسه و تجهیز کامل
یک کالس درس از سوی رئیس کمیسیون آموزش مجلس
شورای اسالمی و معاونان پارلمانی و پشتیبانی وزارت آموزش
و پرورش موافقت شد.
زلزله های باالی  6ریشتر باید ترسید
همچنین مدیر دبستان دخترانه شیخ فینی بیان کرد با توجه
به این که استان هرمزگان جز استان های زلزله خیر کشور
است ،امنیت دانش آموزان این مدرسه با توجه به قدیمی
بودن فضا در خطر است و رئیس کمیسیون آموزش مجلس
شورای اسالمی که نماینده مردم کرمان در مجلس نیز است،
در این راستا گفت :خوشبختانه زلزله های  5تا  6ریشتری در
استان کرمان به خیر گذشته است و باید استان ها از زلزله
های باالی  6ریشتر بترسند.استان هرمزگان  340هزار دانش
آموز 14 ،هزار معلم و  15هزار و  500کالس درس دارد.

آموزان عنوان کرد و گفت :در این راستا  2هزار و  500اولیای
بی سواد شناسایی شد که از این تعداد یکهزار و  231نفر
جذب شده اند.
این مسئول گفت :برای تمام افراد تحت پوشش دوره
های مختلف سواد آموزی کتاب و نوشت افزار تامین شد
وهمه افرادی که در دوره ی سواد آموزی شرکت کرده و
این دوره را با موفقیت به پایان برسانند ،سازمان نهضت
سواد آموزی مبلغ  144هزار تومان به حساب آنان واریز می
کند.
وی گفت :به ازای هر نفر قبولی نیز  760هزار تومان در دوره
سواد آموزی 840 ،هزار تومان در دوره ی انتقال و  130هزار
تومان در دوره ی تحکیم هزینه پرداخت می شود.
آخش جان یادآورشد :کسانی که وقت کافی برای حضور
در کالس ها را نداشته باشند می توانند از طرح خود آموز
بهره ببرند که در این طرح فرد پس از قبولی در آزمون مبلغ
 720هزار تومان پاداش دریافت می کند.
از ابتدای امسال تا اواسط مهرماه یکهزار و  875نفر از بی
سوادان هرمزگان زیر پوشش آموزشهای سواد آموزی قرار
گرفته اند.براساس نتایج اعالم شده از سرشماری عمومی
نفوس و مسکن سال ، 95هرمزگان دارای یک میلیون و
 776هزار و  415نفر جمعیت بوده و و  22صدم جمعیت
کشور در این استان زندگی می کند.
میزان باسودی جمعیت  6ساله ها و باالتر در این استان
 87و  7دهم بوده و از استان هایی محسوب می شود که
بیشترین میزان باسوادی را بین سال های  90تا  95در
جمیعت  6ساله ها و باالتر به خود اختصاص داده است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش خبرداد

جذب «سرباز معلم» در آموزش و پرورش برای خدمت
درمناطق محروم
گروه اجتماعی:

ایجاد رشته های جدید تحصیلی باید برای شورای گسترش
آموزش عالی قابل توجیه باشد

قرار ده تا در صف انتظار بگذارم.
کمی پیش رفتم ،مشاهده کردم هرکس هم دفترچه
نداشت ،شناسنامه یا کارت ملی خودش را تحویل
واقعا جالب بود ،در سراسر
میداد تا در نوبت قرار بگیرد؛ ً
کشور نوبت ویزیت پزشکان به شیوه اینترنتی است اما
در پایتخت اقتصادی ایران به روش سنتی همچنان باید
برای درمان نوبت گرفت!
جالبتر اینکه ا گر فردی که دفترچهها را جمع میکرد،
اتفاقی برایش رخ میداد و مجبور به ترک محل میشد چه
کسی جوابگو مردمی بود که پشت درب بسته کلینیک
ساعتها جمع شده بودند یا ا گر این فرد دست در ترتیب
دفترچهها میآورد و نوبتها را زیر و باال میکرد ،چه کسی
میخواست پاسخگو مردم باشد.
از طرفی تنها برای هر پزشک  ۲۰بیمار بیشتر نوبت داده
نمیشد که طبق مشاهدات خبرنگار ایسنا از این  ۲۰نفر
 ۱۸نفر شامل بیمارانی بود که در صف قرار داشتند و دو نفر
دیگر کارکنان و آشنایان کارمندان دانشگاه علوم پزشکی
که میتوانستند خارج از نوبت و بدون هیچ معطلی
ویزیت شوند و دفترچه نفرات نوزدهم و بیستم را مسئول
نوبتدهی پس دهد و بگوید دو نفر آخر ویزیت نمیشوند
و نوبت آنها به پرسنل داده شود! در پایان از مسووالن
دانشگاه علوم پزشکی می خواهم که به کلینک هرمز که
خوب ساخته شده است و هزینه زیادی هم برای آن صرف
شده است توجه بیشتری بکنند و به دنبال راهکاری
باشند که بیماران و همراهان آنها که برای گرفتن نوبت
مراجعه می کنند با مشکل روبرو نشوند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از
به کارگیری سرباز معلمان در آموزش وپرورش با هدف خدمت
در مناطق محروم وروستایی خبر داد.

به گزارش ایسنا ،علی الهیارترکمن با اشاره بر ضرورت
تأمین نیازهای آموزشی و زمینه سازی برای تحت پوشش
قراردادن کلیه جمعیت الزم التعلیم در مناطق مختلف
کشور ،اظهارکرد :یکی از نیروهایی که بکارگرفته می شوند،
سرباز معلمان هستد.
وی نیروهای سربازمعلم را مصدر خدمات ارزشمندی
دانست وافزود :در راستای توسعه خدمات آموزشی،
هماهنگی های الزم جهت انجام وظایف آموزشی موردنیاز
وزارت آموزش وپرورش این نیروها،با ستاد کل نیروهای
مسلح ،انجام می شود.
الهیار ادامه داد :به استناد اصل ( )147قانون اساسی،
نیروهای مسلح موظفند در زمان صلح ،تعدادی از
کارکنان وظیفه خود را به درخواست دولت برای انجام امور
مختلف امدادی ،تولیدی ،کشاورزی ،آموزشی ،بهداشتی
و پژوهشی در اختیار دولت قرار دهند.وی گفت :به
دلیل گستردگی دامنه فعالیت ها تعلیم وتربیت در اقصی
نقاط کشور به ویژه در مناطق روستایی و عشایری یکی
از متقاضیان استفاده از خدمات افراد فوق الذکر آموزش
وپرورش است.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش
ادامه داد :گستردگی و پرا کندگی مناطق آموزشی در نقاط
مختلف کشور ایجاب میکند ،برای تحت پوشش بردن
کلیه افراد الزم التعلیم از ظرفیتهای موجود ،از جمله
خدمات سرباز معلمان استفاده شود ،اما این نیاز نافی
توجه به کیفیت و انتخاب صحیح این افراد در وزارت
آموزش وپرورش نمی باشد.

وی ادامه داد :نیازهای آموزشی به تفکیک منطقه ،مقطع،
رشته تحصیلی و استان به ستاد کل نیروهای مسلح
اعالم می شود ،و ستاد کل نیروهای مسلح نیز شرایطی
برای جذب این افراد دارد که می توان به دارابودن مدرک
تحصیلی لیسانس و باالتر و نیز ،عدم غیبت در زمان اعزام
به خدمت سربازی اشاره کرد.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش
تصریح کرد :پس از انتخاب نهایی و طی شدن مراحل
گزینش ،افراد پس از گذراندن دوره آموزشی نظامی در
تیرماه هر سال به وزارت آموزش وپرورش معرفی می شوند.
وی گفت :برای افرادمنتخب  ،دوره های تخصصی و
عمومی در قالب دوره های بدو خدمت برگزار کرده و پس
از موفقیت در سپری کردن دوره و موفقیت در آزمون این
دوره ها ،آنان را جهت تعیین محل خدمت به گروه طرح و
وغالبا
برنامه ادارات کل آموزش وپرورش استان ها معرفی
ً
در مناطق محروم ،کمتر برخوردار و مدارس کم جمعیت
روستایی به کارگیری می کند.
به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش
و پرورش ،معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت
آموزش و پرورش ادامه داد :سرباز معلمان در طول دوره 2
ساله خدمت خود در وزارت آموزش وپرورش از نظر قوانین
و مقررات هیچ تفاوتی با سایر نیروهای آموزشی نداشته و
تحت نظارت مستمر و ارائه راهنمایی های الزم صورت
می پذیرد.
وی اظهار کرد :موضوع سرباز معلمان یکی از حساسیتها
و اولویت های وزارت آموزش وپرورش است اما سعی
خواهیم کرد بکارگیری این نیروها کیفیت آموزشی را
تحت الشعاع قرار ندهد بنابراین سربازانی مصدر خدمات
آموزشی می شوند که از کیفیت و صالحیت الزم برای
تدریس برخوردار باشند.

معاون اجتماعی وزارت بهداشت خبر داد؛

 ۳۰درصد جمعیت ایران تا  ۲۰۵۰سالمند می شود
گروه اجتماعی:

معاون اجتماعی وزارت بهداشت گفت ۸.۲ :درصد
جمعیت کشور سالمند هستند و تا سال  ۲۰۵۰میالدی،
 ۳۰.۲درصد جمعیت کشور سالمند میشوندکه باید
زیرساخت های مورد نیاز در حوزه سالمت ایجاد شده
و گسترش یابند.به گزارش مهر  ،دکتر سید محمد هادی
ایازی در همایش «فناوری های توانبخشی ،شرایط فعلی
کشور و افق پیش رو»گفت :حوزه توانبخشی در نظام
سالمت کشور ،مغفول مانده و شاید یکی از دالیل آن،
چندپارگی وظایف برخی سازمانها از جمله وزارت بهداشت

و سازمان بهزیستی بوده است اما وضعیت توانبخشی در
کشور مناسب نیست و باید در جهت توسعه این خدمات
با بهره گیری از ظرفیت مشارکت های مردمی ،تالش
کنیم.وی یادآور شد :دو هفته پیش جلسه شورای عالی
سالمت و امنیت غذایی در حضور رییس جمهور گزارشی
ارائه کردیم که بر اساس آن ،در حال حاضر  ۸.۲درصد
جمعیت کشور سالمند است و تا سال  ۲۰۵۰میالدی،
 ۳۰.۲درصد جمعیت کشور سالمند هستند که فاجعه
است و باید زیرساخت های مورد نیاز در حوزه سالمت و از
جمله توانبخشی ،ایجاد شده و گسترش یابد.

