//3425
شماره//3394
//شماره
// //
وسوم//
سیوسوم
سالسی
//سال
// ////1396
بهمن1396
 715دی
//پنجشنبه
//یکشنبه

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

۴
گــــــزارش خبــــری

تجهیز  ۳۱۰۰مرکز بهداشتی کشور به یونیت دندانپزشکی

دامن طبیعت مامنی برای آثار تاریخی؛

تخریب مجموعه آثار دوره
هخامنشیان و ساسانی در خواب
مسئوالن رودان
گروه اجتماعی:

شهرستان رودان با برخوداری از آثار تاریخی فراوان تمدن
هزاران ساله این دیار را روایت می کند که در سایه بی مهری
ها و کم توجهی های ریشه دار در هرمزگان در دامن طبیعت رها
شده و ضرباهنگ نابودی آن به گوش می رسد.

به گزارش هرمز؛ شهرستان رودان در گذشته های دور میزبان
تمدن های پیش از اسالم بود و این سرزمین با تاریخ کهنی
که به هزاره اول تا سوم پیش از میالد می رسد با حوزه تمدنی
هلیل رود و زا گرس که جزئی از تمدن بزرگ ارته می باشد،در
پیوند بوده است.
شهرستان رودان در گذشته در مسیر راه مهم تجاری “جاده
ابریشم” و “جاده ادویه”قرار داشته که این ویژگی منحصر به
فرد تاریخی بر اهمیت این منطقه افزوده بود همچنین در
دوران هخامنشیان تا ساسانیان راههای تجاری جنوب و
جنوب شرق ایران از رودان می گذشت.
“جگین”“ ،برنطین”“ ،کمیز و “رودخانه” از جمله مناطق
مسکونی و متمدن رودان به شمار می روند که وجود آثار
تاریخی بیشمار در این مناطق گواهی بر جایگاه منحصر به
فرد رودان در تاریخ است.
سنگ نبشته های میخی و تصویری “هیروگلیف” در منطقه
باد افشان”،قلعه کمیز” ،تپه مارو “موران” در جلگه کمیز

که محل دفن مردگان و اشیای گران قیمت بوده،گورستان
گروی“ ،کاخ نازدشت”،قلعه دختران  ،کوه زندان و دهها اثر
تاریخی نام آشنا از جمله میراث کهن این سرزمین است که
سالهاست مورد بی مهری مسئوالن مربوطه قرار گرفته است.
مخروبه های جامانده از قلعه سنگی کمیز
قلعه کمیز یکی از آثار به جا مانده از تاریخ این دیار در
روستای کمیز و در  ۱۲کیلومتری شهر رودان واقع شده که
بیشنه تاریخی این قلعه مربوط به اواسط دورانهای تاریخی
پس از اسالم است.
این قلعه که مربوط به دوران صفویه و قاجارها است که با
استفاده از قلوه سنگ بر روی تخته سنگی بزرگ ساخته
شده خبر از نبردهای متعدد قوم ِدهبارز با دشمنان خارجی
میدهد.
وزش بادهای شدید و بارندگی های سیل آسا سال ۹۰
باعث تخریب بخش های از قلعه شد که در زمستان همان
سال برای اولین بار مرمت شد و در مرحل در تابستان ۹۱با
اعتباری بالغ بر  ۵۰۰میلیون ریال ترمیم و بازسازی شد.
این اثر تاریخی در سال  ۸۱با شماره شش هزار و  ۷۶۳در
فهرست آثار ملی به ثبت رسید و گواه پیشینه تاریخی رودان
سندی بر پایمردی و مردم این دیار است.
سنگ نوشته های بادافشان در گردبادفراموشی

میــــــــز خبـ ــر

استعالمات الکترونیک اداره منابع طبیعی
و آبخیزداری بندرلنگه در دفاتر پیشخوان
دولت انجام می شود

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان
بندرلنگه از آغاز به کار سامانه استعالمات الکترونیک اداره
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرلنگه در دفاتر
پیشخوان دولتی خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی منابع طبیعی و آبخیزداری
هرمزگان ؛ روح ا ...وفا کیش گفت  :از نظر سالمت اداری
یکی از مقوالت حساس و مورد تا کید دستگاهای نظارتی
و سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور است.
وی تصریح کرد :مراجعه مردمی برای اخذ استعالمات
به دفاتر پیشخوان دولتی در شفاف سازی امور و تسریع
در روند اجرای وظایف و تعهدات این دستگاه و سرعت
پاسخگویی به مردم بسیار موثر است.روح اله وفا کیش
بیان کرد:در راستای الکترونیکی کردن فرایندها و
توافقات انجام شده با دفاتر پیشخوان دولت از این پس
خدماتی مانند استعالمات اراضی،اعطای تسهیالت
بانکی،درخواست کارآموزی،وا گذاری اراضی بیابانی در
قالب ماده3بهره برداری توسط این دفاتر انجام میگیرد.

 ۹۵۱هزار نفر
در کنکور ثبت نام کردند

مشاور عالی سازمان سنجش گفت :بیش از  ۹۵۱هزار نفر
در کنکور  ۹۷دانشگاه ها و مرا کز آموزش عالی از جمله
رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسالمی ثبت نام کردند.
حسین توکلی در گفتگو با مهر افزود :کنکور سراسری سال
 ۹۷به منظور پذیرش دانشجو برای دوره های روزانه
نوبت دوم یا شبانه ،نیمه حضوری مجازی و پردیس
های خودگردان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی،
دانشگاه پیام نور ،موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و
غیر دولتی و کد رشته های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد
اسالمی انجام می شود.
وی یادآور شد :بر اساس آمار تعداد  ۹۵۱هزار و  ۹۰داوطلب
برای شرکت در کنکور سراسری  ۹۷دانشگاه ها و مرا کز
آموزش عالی از جمله رشته های با آزمون دانشگاه آزاد،
ثبت نام کرده اند.
مشاور عالی سازمان سنجش خاطرنشان کرد :آزمون
سراسری سال  ۹۷در روزهای پنجشنبه و جمعه  ۷و ۸
تیرماه  ۹۷برگزار می شود.

رونمایی سامانه مقاالت علمی
گیگالیب دانشگاه پیام نور بندرعباس

با حضور دکتر محمد خیری سرپرست دانشگاه پیام نور
استان هرمزگان در ایام مبارک دهه فجر سامانه مقاالت
علمی گیگالیب دانشگاه پیام نور مکز بندرعباس رو
نمایی شد.دکتر خیری افزود :اطالعات بیش از هزار کتاب
و مقاالت علمی در این سامانه موجود است.
وی با اشاره به اینکه اعضای هیات علمی ،پژوهشگران ،
کارکنان و دانشجویان دانشگاه به مقاله و کتابهای التین
جهت پژوهش ،تحقیق و تولید علم نیاز دارند ،اظهار
داشت :با این سامانه دسترسی سریع به منابع مهیا شده
است.سرپرست دانشگاه پیام نور هرمزگان خاطر نشان
کرد :دانشجویان ،کارکنان و اساتید می توانند به صورت
رایگان از طریق کتابخانه مرکز بندرعباس به سامانه
گیگالیب به پایان نامه معتبر دسترسی داشته باشند.
دکتر خیری در بخش دیگری از بازدید حوزه آموزش
دانشگاه تا کید کرد :کارکنان دانشگاه نسبت به
پاسخگویی به موقع و رفع مسائل و مشکالت دانشجویان
اهتمام ویژه داشته باشند.

پیشگیری از تصرفات اراضی ملی
در شهرستان حاجی آباد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان حاجی
آباد از پیشگیری و رفع تصرف اراضی ملی در منطقه رزدر
کوهشاه احمدی این شهرستان خبر داد.
ایوب شکاری گفت :به دلیل اهمیت ذخیره گاه های
جنگلی منطقه کوهشاه احمدی و حفظ و نگهداری
درختان جنگلی منطقه اعم از بنه  ،کسور  ،زیتون وحشی
 ،بادام کوهی ،ارس و غیره گشت زنی به طور شبانه
روزی و مستمر توسط قرقبان منطقه کوهشاه احمدی
و مأمورین یگان حفاظت این اداره صورت می گیرد و از
تصرفات و قطع درختان جنگلی در این منطقه به خوبی
جلوگیری بعمل می آید.
وی افزود :ضمن گشت زنی مأمورین یگان حفاظت این
اداره باستناد تبصره ذیل ماده  55از تصرفات منطقه رزدر
کوهشاه احمدی در ابتدای تصرفات پیشگیری و رفع
تصرف بعمل آمد و به متصرف تفهیم گردید هیچگونه
فعالیت غیر مجاز در اراضی ملی و ذخیره گاه های
جنگلی انجام ندهد.شکاری در پایان بیان نمود  :حفظ
و حراست از جنگل ها و عرصه های منابع طبیعی باید
در تمام نقاط شهرستان فرهنگ سازی شود تا مردم با
مسائل منابع طبیعی آشنا شوند و در حفظ و نگهداری
این سرمایه ملی کوشا باشند.

گروه اجتماعی:

سنگ نوشته های باد افشان درمنطقه ای به همین نام و
در فاصله ۱۵کیلومتری شمال مرکز شهرستان رودان بر روی
سنگ های ستبر کلماتی با خط میخی و نقاشی های بدیع
وجلوه گری نکاشته شده که به عقیده کارشناسان ،بازگشتی
به دوران تمدن عیالمی دارد ولی با گذشت چنین قدمت
تاریخی زیادی هنوز هم چشم هر بیننده ای را به خود جلب
می کند و یکی از مهمترین آثارباستانی های این منطقه
محسوب می شود.
قدمت تمدن دیر پای این سرزمین به عصر ایالمی ها و
آشوری می رسد و بسیاری از سنگ نبشته های بادافشان
به مرور زمان به دالیل مختلف از جمله آفات طبیعی ،کشف
دیر هنگام ،نبود دانش به این موضوع ،ندانستن ارزش
تاریخی ،کم توجهی مسؤالن و مردم و … از بین رفته است
و ولیکن آنچه هست ،تصاویری از “بزکوهی” به معنای وفور
شکار و توجه مردم به آن؛ “سگ” یعنی وفاداری به انسان
و “زر ع” نشانه زندگی و امید را با خود به ارمغان می آورد و
درمجموع تماشای این گنجینه های ارزشمند  ،جالب است
و حرف های نا گفته فراوانی را از این منطقه باز گو می کند.
قلعه دختران مامن مردم بی پناه رودان
قلعه دختران رودان را می توان از مشهورترین بناهای
تاریخی هرمزگان برشمرد که در حال حاضر در اثر بیتوجه

ایها به ویران ه مبدل شده است.
این بنای تاریخی که بوسیله سنگ های غول پیکر بنا شده
در گذشته به عنوان سنگر یا پناهگاه مردم منطقه در زمان
تهاجمات و حمله اقوام بیگانه مورد استفاده قرار می گرفته
است ،بنا به اظهارات مردم محلی توسط دختر یکی از بزرگان
اقوام گذشته رودان اداره به دلیل مقاومت باالی آن مامن
مردم بی پناه بشمار می رفته است.
آثار باستانی سندی بر هویت و تاریخ گذشتگان هر دیار است
که شهرستان رودان با برخوداری از آثار تاریخی فراوان به
منطقه هویتبخشیده و تمدن هزاران ساله این دیار را روایت
می کند اما در سایه بی مهری ها و کم توجهی های ریشه دار
در هرمزگان آثاری که چشم و زبان عامه را به تحسین وا می
دارد بدون هیچ حفاظ و رسیدگی در دامن طبیعت رها شده
اند و ضرباهنگ نابودی آن به گوش می رسد.
آثار تاریخی که در طول نامالیت روزگار خود را حفظ کرده اند
تا نمادی بر فرهنگ و اصالت باشند ا کنون به حال خود رها
شده اند و هیچ اقدامی برای حفاظت و صیانت از این آثار
مشاهده نشده امید است بی توجهی به آثار و ابنیه تاریخی
پایان یابد و با جان بخشیدن به آثار تاریخی عالوه بر معرفی
آداب و رسوم و فرهنگ رودان زمینه رونق گردشگری و
اقتصاد توریست محور نیز فراهم شود.

خط قرمز وزارت بهداشت در «هدایت بیمار به خارج از بیمارستان برای تهیه دارو»
گروه اجتماعی:

به گزارش ایسنا ،دکتر ایرج حریرچی گفت :با کمال افتخار
اعالم میکنم که ا کنون امید به زندگی در زنان ایرانی
 ۷۸.۴سال و در مردان ایرانی به  ۷۳.۸سال افزایش یافته
است.
وی همچنین در تشریح دستاوردهای حوزه بهداشت
و درمان پس از انقالب اسالمی و نیز دستاوردهای اجرای
طرح تحول سالمت گفت :امید به زندگی در سالهای قبل از
انقالب  ۵۴سال بوده و حتی در دهه  ۴۰شمسی بین  ۴۵تا ۵۰
سال بوده است .در دهه  ،۵۰ساالنه ۱۰هزار مرگ بر اساس کزاز
نوزادی در کشور رخ میداد و ساالنه ۳۰هزار کودک به دلیل
اسهال فوت میکردند .خوشبختانه در  ۴دهه اخیر اقدامات
بسیار بزرگی در توسعه زیر ساختها صورت گرفته است.
سخنگوی وزارت بهداشت یادآور شد :تا دهه هفتاد شمسی
و قبل از آن بیش از  ۸۰درصد موارد مرگ ایرانیان در زیر ۷۰
سالگی بود و حدود  ۱۰درصد و حدا کثر  ۲۰درصد ایرانیان
بیشتر از ۷۰سال عمر میکردند و با پیشرفتهای اقتصادی،
اجتماعی و بهداشتی درمانی اخیر در کشور ،هم ا کنون
نزدیک به  ۵۰درصد ایرانیان (یعنی  ۴۷درصد کل) یا ۵۱
درصد زنان و  ۴۳درصد مردان ایرانی بیش از  ۷۰سال عمر
میکنند.
وی با تا کید بر اینکه به بیمارستانهای خصوصی توصیه
میکنیم که قراردادهاشان را توسعه دهند ،افزود :در
بیمارستانهای دولتی ما اول خدمت را ارائه میکنیم و بعد
ا گر بیمار بیمه تکمیلی داشته باشد ،از آن استفاده میکنیم.
از نظر ما غیرقانونی است که بیمارستان خصوصی طرف
قرارداد باشد و از بیمار پول بگیرند و بیمار را برای دریافت
پول به بیمه ارجاع دهند .پشت جلد دفترچهها نیز نوشته
شده که بیمار جز رنج بیماری مشکل دیگری نداشته باشد.
وی افزود :در خصوص نحوه نظارت بر مرا کز درمانی به عنوان
قائم مقام وزیر ،هفتهای یک الی دو شب بازدید سرزده از
یکی از استانهای کشور را دارم ،مسیر بازدیدها نامشخص
است که مرا کز درمانی اطالع قبلی نداشته باشند .شبها
مرا کز درمانی را میبینم و صبحها مرا کز بهداشتی را بازدید

میکنم ،تیمهای نظارتی بسیار قوی داریم.دکتر حریرچی
یاد آور شد :کشوری با  ۵۷۰بیمارستان دولتی و مجموع ۹۰۰
بیمارستان کار نظارت را بسیار سخت میکند ،مردم ساالنه
 ۸۲۰میلیون بار مواجهه با سیستم بهداشتی  -درمانی دارند
و باید فرهنگ عمومی را در مواجهه متقابل مردم و نظام
سالمت ارتقا دهیم.
سخنگوی وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنانش
در خصوص انتقاداتی که در خصوص برخورد نامناسب در
برخی مرا کز درمانی میشود ،گفت :ما به پرسنل آموزش می
دهیم که چگونه با مردم رفتار مناسبی داشته باشند و هدف
ما کسب رضایت مردم است؛ ضمن اینکه همیشه باالترین
رضایت مردم از برخورد پزشکان و پرستاران بوده است .البته
باید اشاره کنم که پرستاران بیش از  ۸۰ساعت اضافه کار
اجباری دارند و و فشار کاری زیادی را تحمل میکنند و در
ساعات شب یا تعطیالت ترا کم کار زیاد است و ممکن است
مردم گاهی با مشکالتی مواجه شوند .بعد از طرح تحول
سالمت ،در هر بیمارستان یک پرستار تریاژ داریم که بعد از
سطح بندی ،بیمار را به دیگر بخشها ارجاع میدهند.وی
افزود :ما در  ۲۰۰بیمارستان پزشک متخصص مقیم داریم و
 ۹۶درصد مراجعات بیماران به اورژانس زیر  ۶ساعت تعیین
تکلیف میشوند که آمار درخشانی است ،اما متاسفانه به
دلیل کمبود تخت در بخش و بعد از بخش اورژانس ،بیماران
با مشکالتی مواجه میشوند.
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان این که شاخص تخت به
ازای هر هزار نفر در ایران  ۱.۵تخت است که در کره جنوبی
این شاخص  ۱۳.۵تخت است ،گفت :ما باید تعداد تخت
بیمارستانی را به اندازه متوسط منطقه افزایش دهیم و
توسعه تخت بیمارستانی با توجه به افزایش هرم سنی

ضروری است .همچنین باید برای ایجاد تختهای
جدید از منابع غیردولتی خیریه و خارجی استفاده
کنیم.
قائم مقام وزیر بهداشت درخصوص قیمت دارو ،نیز
اظهار داشت :بخشنامه ای قبل از شروع سال میالدی
ابالغ شد که در سال  ۲۰۱۸پروفرمای ارزی باید ۱۵
درصد کمتر از قیمت سال گذشته باشد.حریرچی با
بیان این که بازار داروی خارجی را کامال کنترل کردیم،
گفت :واردات ما از  ۱.۳میلیارد دالر به یک میلیارد دالر
کاهش پیدا کرده است ،افزایش قیمت داروی خارجی
در چهار سال اخیر به مراتب کمتر از نرخ تورم بوده است
و ا کثر داروها هیچ افزایش قیمتی نداشته است.
قائم مقام وزیر بهداشت تا کید کرد :طبق قانون مجلس هیچ
دارویی در فهرست رسمی دارویی نداریم که  ۲۴۰میلیون
تومان قیمت آن باشد و تحت پوشش نباشد و از پزشکان
محترم درخواست میکنیم ،تجویز خارج از فهرست رسمی
دارویی نداشته باشند.سخنگوی وزارت بهداشت با تا کید
بر این که ارجاع بیمار یا همراه بیمار به خارج از بیمارستان
دولتی برای تهیه دارو ،خط قرمز ماست ،تصریح کرد :ا گر در
بیمارستان دولتی بیمار بستری برای تهیه دارو و تجهیزات
پزشکی به بیرون ارجاع داده شود ،بدون هیچ تشریفاتی
مسئول مربوطه باید استعفا دهد و یا برکنار میشود و ا گر
ارجاعی صورت گرفته باشد ،عذرخواهی میکنم.
حریرچی در ادامه گفت :در حال حاضر هزینه ای که برای
تخت  -روز پرداخت می کنیم  ۱۳۶هزار تومان است که تغذیه
را هم شامل می شود و تخت  -روز باید هم قیمت یک هتل
درجه یک هر شهر باشد و قیمت تمام شده که سازمانهای
بیمهگر در سال  ۹۳تعیین کرده اند ۲۰۶ ،هزار تومان تعیین
کرده اند ،در سال  ۹۶این برآورد ،با  ۱۴۶هزار تومان اداره می
شود و پیمانکار بیمارستانها که مسئولیت تهیه غذا را دارد،
تاخیر در عدم پرداختیها را به مدت طوالنی نمی تواند تحمل
کند.قائم مقام وزیر بهداشت با بیان این که کیفیت خدمات
درمانی در بخش دولتی کمتر از خصوصی نیست و حتی بهتر
است ،افزود :اما هتلینگ در بیمارستان خصوصی به دلیل
دریافت هزینه بیشتر از مردم ،شاید بهتر باشد ا گرچه در طرح
تحول سالمت هتلینگ بخش دولتی بهبود چشمگیری
داشته است .از  ۸۰هزار تخت بیمارستانی  ۴۸هزار تخت را
بازسازی کردیم و در حال حاضر از بیمه شدگان روستایی
فقط  ۵درصد دریافت می شود.

رئیس سازمان بهزیستی:

وقوع  47درصد طالق ها در  5سال اول

گروه اجتماعی:

رئیس سازمان بهزیستی گفت :هم ا کنون  47درصد طالق های
کشور در پنج سال اول زندگی رخ می دهد و طالق یک زن در
سن جوانی به لحاظ اقتصادی توانمندی الزم را به همراه ندارد و
این مساله مشکالتی را بوجود می آورد.

به گزارش ایرنا ،انوشیروان محسنی بندپی در جمع
خبرنگاران افزود :سازمان بهزیستی طرحی به عنوان ‹نماد›
یا نظام مراقبتی های اجتماعی دانش آموزان را مورد توجه
قرار داده که  9وزارتخانه و سازمان در این ارتباط فعال
هستند و مباحثی از قبیل توانمند سازی ،اجتماع پذیر بودن
و تحمل نقد از همدیگر به این گروه سنی ارائه خواهد شد.
این مسئول خاطر نشان کرد :این سامانه به گونه ای طراحی
شده قبل از انکه دادخواست طالق در دادگاه ثبت شود ،به
سامانه بهزیستی ارجاع و به فراخور مشکل ،مشاوره های
الزم ارائه می شود که این کار طی یکسال در استان خراسان
رضوی کاهش هشت درصدی طالق را به دنبال داشت.
به ازای هر  6مرد معتاد یک زن معتاد در کشور
وجود دارد
این مسئول در پاسخ به پرسش در مورد وضعیت اعتیاد
کشور نیز ادامه داد :اعتیاد مهمترین آسیب اجتماعی در
کشور محسوب می شود و این معضل نه تنها ساختار و
وظیفه مندی یک فرد را تحت تاثیر جدی قرار می دهد بلکه
در هم افزایی و رشد آسیب های اجتماعی دیگر نقش آفرینی
می کند.

وی اظهار کرد :هم ا کنون
بهزیستی کشور مسوولیت
کمیته فرهنگی و پیشگیری
اعتیاد را برعهده دارد و تمامی
تالش برپیشگیری قرار دارد که
اقداماتی مهم از جمله توجه
به محله های پر ریسک در
این بخش لحاظ شده است.
محسنی بندپی افزود :بر این
اساس بهزیستی پنج هزار تیم
در پنج هزار محله ای که ریسک
مصرف مواد مخدر باالیی دارد را
 ،مسقر کرده است.
به گفته این مسئول در پروتکل ها  ،شیوه نامه ها ،به ویژه
مرا کز ماده  16نیز با همکاری قوه قضائیه به اصالح ،مجرم
بودن فرد معتاد به تغییر نگاه بیمار بودن انجام گرفته است.
رئیس سازمان بهزیستی ادامه داد :سه مساله در بحث
اعتیاد از جمله کاهش سن مصرف اعتیاد ،افزایش مصرف
اعتیاد زنان و همزمانی مصرف چند مواد مورد توجه قرار
گرفته است.
وی بیان کرد :هم ا کنون پنج مرکز نگهداری بهبودی و اقامتی
کودکان  47 ،مرکز گسترش نگهداری زنان در کشور و یک مرکز
اختصاصی ویژه مادر و کودک معتاد نیز در استان تهران راه
انداری شده است.
محنسی بند پی افزود :گسترش مرا کز درمان اجتماع محور
نیز مورد توجه قرار گرفته و به طور تقریبی در  27استان راه
اندازی که معتادان از درمان های اجتماع محور پزشکی و
حمایت های اجتماعی بهره مند می شوند.
وی اظهار کرد :بررسی ها نشان می دهد در میانگین سنی 15
تا  25سال ،به ازای هر  6مرد معتاد یک زن معتاد در کشور
وجود دارد.
به گفته این مسئول ،در شیوع شناسی سازمان بهزیستی و
ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور که در سال  94انجام گرفت
 ،در میانگین سنی  25تا  45سال  ،به ازای  17مرد یک زن
معتاد و و در میانگین سنی  45تا  60سال نیز هم به ازای هر
 17.7دهم مرد یک زن معتاد در کشور وجود دارد.
رئیس سازمان بهزیستی ادامه داد :با کمک مجلس اعتبارات

برگزاری آزمون اعزام معلمان به خارج از کشور در سال97
گروه اجتماعی:
رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور وزارت
آموزش و پرورش با بیان اینکه در حال احصای نیازهای سال
آینده از کشورهای مختلف و تعیین جزئیات و زمان برگزاری
آزمون اعزام معلمان به خارج از کشور هستیم ،گفت :قطعا
آزمونی برای رفع نیاز نیروی انسانی در سال  97برگزار میکنیم.

غالمرضا کریمی در گفتوگو با ایسنا ،آخرین آمار مدارس و
دانشآموزان در حال تحصیل در مدارس خارج از کشور را
اعالم و اظهار کرد :در حال حاضر  118مدرسه در  59کشور
و  82شهر داریم.
وی افزود 13 :هزار دانش آموز در این مدارس تحصیل
میکنند و مجموع تعداد مدرسان اعزامی  798نفر است.

همچنین  970نیروی محلی پاره وقت یا نیروی خدماتی،
سرایدار ،راننده و  ...مشغول ارائه خدمت در مدارس
خارج از کشور هستند.رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس
خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش درباره زمان برگزار
ی آزمون اعزام معلمان به خارج از کشور نیز گفت :هنوز
جزئیات و زمان دقیق برگزاری آزمون قطعی نشده و در
حال احصای نیازهای سال آینده از کشورهای مختلف
هستیم؛ زیرا برای گرفتن ویزا هم دچار محدودیتهایی
هستیم.
کریمی ادامه داد :البته به طور قطع آزمونی برای رفع نیاز
سال تحصیلی آتی برگزار میکنیم که بعید میدانم به قبل
عید نوروز برسد اما حتما در سال  97برگزار میشود.

عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور:

استخدام پرستار در کوچکسازی دولت استثنا شود

سخنگوی وزارت بهداشت مطرح کرد

سخنگوی وزارت بهداشت گفت :ا گر در بیمارستان دولتی،
بیمار بستری برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی به بیرون
ارجاع داده شود ،بدون هیچ تشریفاتی مسئول مربوطه باید
استعفا دهد و یا برکنار میشود و ا گر ارجاعی صورت گرفته
باشد ،عذرخواهی میکنم.

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت :بیش از
سه هزار و  ۱۰۰مرکز بهداشتی در کشور به یونیت
دندانپزشکی مجهز شده اند .
به گزارش مهر  ،علیرضا رییسی با بیان این مطلب ،اظهار
داشت :مرا کز جامع خدمات سالمت و یونیت های
مستقر در آن ظرفیت بسیار خوبی است تا در شیفت بعد
ازظهر ،دندانپزشکان بتوانند با ساز و کارهایی که از سوی
معاونت بهداشت مشخص می شود ،به مردم خدمات
دندانپزشکی را ارائه دهند که این اقدام می تواند موجب
کاهش پرداختی مردم شود.
وی تصریح کرد :پرداختی مردم در حوزه سالمت از حدود
 ۶۳درصد قبل از اجرای طرح تحول سالمت به حدود ۴۳
تا  ۴۵درصد رسیده و حدود  ۲۰تا  ۲۲درصد از پرداختی
مردم در حوزه سالمت ،مربوط به هزینه های دندانپزشکی
است چرا که ۹۰تا  ۹۲درصد از خدمات این حوزه ،در دست
بخش خصوصی بوده است.

رییسی یادآور شد :سهم بخش دولتی در ارائه خدمات
دندانپزشکی ۸ ،درصد بود و یکی از اقداماتی که باید
در جهت کاهش پرداختی مردم در حوزه سالمت انجام
دهیم ،توسعه دندانپزشکی و ارائه خدمات آن به مردم
است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به تاثیر باالی
انجام خدمات سطح یک دندانپزشکی در سطح روستاها،
گفت :بهداشتکاران دهان و دندان می توانند این اقدام
را انجام دهند و نیاز نیست که خدمات را به قیمت گران
ارائه کنیم بلکه می توان خدمات را با کیفیت باال و قیمت
کم ارائه کرد.
رییسی با بیان اینکه برای یک میلیون و  ۳۰۰هزار دانش
آموز در کشور اقدامات پیشگیرانه سالمت دهان و دندان
انجام شده است ،افزود :حدود  ۶۰درصد از دانش آموزان
دندان پوسیده دارند و ارائه خدمات پیشگیرانه برای
دانش آموزان به معنی کاهش پرداختی از جیب مردم
است.

سال آینده بهزیستی با توجه به محدودیت ها کمک های
خوبی شده و در این میان پیشنهاد دولت به مجلس  2هزار
و  400میلیارد تومان بود.
وی یادآوری کرد :مجلس شورای اسالمی در کمیسیون
تلفیق نیز  100میلیارد تومان به غیر از ازافزایش مستمری برای
مددجویان تحت پوشش کمیته امداد وسازمان بهزیستی
کمک کرده است.
این مسئول اظهار کرد :مستمری مددجویان تحت پوشش
 2نهاد یاد شده از سال آینده افزایش  10درصدی دارد و در
مجموع اعتبارات پیشنهادی دولت به مجلس شورای
اسالمی  14درصد و پنج درصد نیز خود مجلس شورای
اسالمی کمک کرده است.
محسنی بند پی افزود :درصورتی که زن معتاد در مرحله
زایمان اعتیادش ادامه دار تشخیص داده شود، ،طبق قانون
فرزند وی در اختیار بهزیستی داده می شود و طبق بررسی که
در سیستان و بلوچستان و مطالعه ای که از  150کودک انجام
گرفت ،حدود  51درصد هر  2والدین دچار اعتیاد بودند 38 ،
درصد فقط مادر و ما بقی فقط پدر معتاد بود .وی در ارتباط
با وضعیت معلوالن نیز اظهار کرد :طبق قانون جدید 30
درصد از مشاغل منشیگری و اپراتوری دستگاههای اجرایی
باید به معلوالن اختصاص داده شود ،و این امر کمک خوبی
به مشکالت این قشر می کند.
ساالنه  30هزار کودک معلول بدو تولد
در کشور رخ می دهد
این مسئول ادامه داد :یکی از احکام برنامه ششم توسعه
کشور غربالگری ژنتیک ازدواج است که ساالنه  25تا  30هزار
کودک معلول بدو تولد در کشور رخ می دهد و این توان و
ظرفیت علمی کشور وجود دارد که از این معضل پیشگیری
شود.
وی اظهار کرد :آئین نامه غربالگری ژنتیک ازدواج با همکاری
وزارت بهداشت ،درمان و اموزش پزشکی تدوین شده که به
هیات دولت ارسال شده که در صورت ابالغ نهایی الزام اور
خواهد شد.
محسنی بند پی افزود :به هر خانواده اعالم شده تحت
پوشش بهزیستی و کمیته امداد یک نفر معلول قبل در
خانواه وجود داشته باشد ،هزینه آزمایشات ژنتیک و حتی
توان مالی نداشته باشد ،نیز پذیرش می شود.

گروه اجتماعی:
عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور گفت :باتوجه به
کمبود پرستار در سیستم بهداشت و درمان بایستی استخدام
پرستار در کوچکسازی دولت استثنا شود و پرستاران مورد
نیاز استخدام شوند.

حمیدرضا عزیزی در گفتوگو با فارس اظهار کرد :ا گرچه
بحث کوچکسازی و چابکسازی دولت مطرح است،
ولی در بخش سالمت و درمان این موضوع اجتناب
ناپذیر است و مردم نیاز به دریافت خدمات درمانی دارند
و امیدواریم مشکالت این بخش در آیندهای نزدیک با
استخدام پرستاران مورد نیاز استان که 50درصد کمبود
پرستار در استان هرمزگان براساس استانداردهای ملی
داریم ،برطرف شود.
وی در خصوص به کارگیری پرستاران شرکتی در برخی
مرا کز درمانی و بیمارستانهای استان که به دلیل عدم
ثبات شغلی بر کارایی آنها اثرگذار بوده است ،هم گفت:
خوشبختانه تا حدودی این مشکل برطرف شده است،
نیروهای شرکتی دغدغه امنیت شغلی دارند که بجا است.
عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور تصریح کرد :وزارت
بهداشت هم شرکت آوای سالمت را راهاندازی کرده که
هیات امنای آن از وزارت بهداشت هستند که این شرکت
پایه حقوق خوبی را در نظر گرفته و اضافه کار و کارانه را هم
به همکاران پرداخت میکند ،هرچندگاهی ممکن است
پرداختها به تعویق بیفتد ،اما از آن وضعیت بحرانی
خارج شده است .قطعا همکاران شرکتی تمایل دارند که
به عنوان نیروی پیمانی و رسمی مشغول به کار شوند تا
امنیت شغلی بیشتری داشته باشند.

عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور خاطرنشان کرد:
نیروهایی که از سیستم بهداشت و درمان خارج میشوند
و تختها و بیمارستانهایی که به سیستم درمانی اضافه
میشوند ،بایستی نیروی انسانی مورد نیازشان تامین
شود و چون محدودیت استخدام وجود دارد ،مجبور
هستند نیروی شرکتی بگیرند و یا از دانشجویان ترم هفت
و هشت پرستاری با حقوق ساعتی جذب و استفاده کنند
که البته در کنار همکاران تجربه کسب کنند ولی شرایط
آرمانی نیست و امیدواریم که این نیروهای شرکتی به
صورت پیمانی جذب شوند.
وی تا کید کرد :البته با شیوههایی هم که استفاده شده
است ،مشکل کمبود نیروی انسانی پرستاری در استان
برطرف نشده است و مشکالت برقرار است.
عزیزی گفت :در برخی مرا کز درمانی در شهرستانهای
اطراف که شاید صد تخت بیمارستانی هم داریم ،حتی
یک نفر کمک پرستار یا کمک بهیار نداریم و جای تاسف
دارد.
عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور خاطرنشان
کرد :این در حالی است که در برخی مناطق کشور در هر
بیمارستان ،نیروهای مراقبتی و پرستاری غیرتخصصی به
عنوان بیماربر ،کمک پرستار و کمک بهیار فعالیت دارند
و در هرمزگان برخی مرا کز درمانی استان نیروی کمکی به
عنوان کمک پرستار و کمک بهیار وجود ندارد.
وی گفت :این وضعیت به خدماترسانی به بیماران
آسیب میزند و باعث میشود که از همراه بیمار کمک
گرفته شود و گاهی بیمار از برخی از خدمات محروم شود و
این نقیصه جدی است که بایستی برطرف شود.

توسط اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری هرمزگان اجرا شد

مرحله دوم طرح بازيافت اميد

گروه اجتماعی:
مرحله دوم طرح بازیافت امید (مشاركت در تهيه ويلچر براي
معلولين) توسط اداره کل منابع طبیعی هرمزگان با همکاری
جامعه معلوالن هرمزگان اجرایی شد.

به گزارش فارس  ،امید ذا کری گفت :طرح جمعآوری
درب پالستیکی انواع بطریها در اداره کل منابعطبیعی و
آبخیزداری هرمزگان از سال  1395در حال اجرا است.
وی افزود :بازیافت امید حرکتی است مردمی و خیرخواهانه
با رویکرد بهبود فرهنگ تفکیک پسماند و کمک به آنان
که نیازمندند ،همراه شدن با بازیافت امید تاثیر زیادی
برطبیعتدارد.

مدیرکل منابعطبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت :با
توجه به اینکه تجزیه مواد پالستیکی در طبیعت مدت
زمان زیادی به طول میانجامد با این طرح هم به جامعه
معلولین و هم به طبیعت کمک شایانی کردهایم .
ذا کری در پایان گفت :مهمترین هدف این طرح
فرهنگسازی مشارکت در کارهای خیرخواهانه چند
منظوره انسان دوستانه و همراهی با طبیعت است .
گفتنی است ،تعداد  5هزار درب انواع بطری پالستیکی که
توسط کارکنان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
جمع آوری شده بود به جامعه معلولین جهت تهیه ویلچر
تحویل داده شد.

معاون آموزشی وزارت علوم:

پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه پیام نور ممنوع شد
گروه اجتماعی:
معاون آموزشی وزارت علوم گفت :در حال حاضر دانشگاه
پیام نور در پذیرش دانشجوی دکتری ممنوعیت دارد.

به گزارش مهر ،مجتبی شریعتی نیاسر در یک برنامه
تلویزیونی با اشاره به طرح آمایش آموزش عالی گفت:
طرح آمایش آموزش عالی ،یعنی متوازن سازی نظام
آموزش عالی با ظرفیت کشور ،مشکل ما در حال حاضر
عدم توازن پتانسیل های موجود با نیاز جامعه است.
وی ادامه داد :سال  ۹۳طرح آمایش آموزش عالی مطرح و
 ۱۱ماه برروی این طرح کار شد .سرانجام در اسفند  ۹۴به
تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسید.
معاون آموزشی وزیر علوم ادامه داد :این طرح دارای ۸
بند تکلیفی برای آموزش عالی است که یکی از بندهای
آن ،ماموریت گرایی است.وی تصریح کرد :دانشگاه ها
و مرا کز آموزش عالی چه خصوصی و چه دولتی باید بر
اساس ماموریتی که برای آنها مشخص شده فعالیت
کنند ،مشکل ما در حال حاضر این است که مرا کز آموزش
عالی براین باور بوده اند که می توانند در تمام دورهها ورود
پیدا کنند ،این مشکل در آموزش عالی ،باعث شد که به
ماموریت گرایی پرداخته شود.
خروج تدریجی دانشگاه آزاد از ماموریتی که داشت
وی ادامه داد :به عنوان مثال دانشگاه آزاد اسالمی در دهه
 ۶۰شکل گرفت و به عنوان یک نظام آموزش عالی مطرح
شد و با عنوان آموزش عالی «غیرحضوری» شروع به کار
کرد و قرار بود غیرحضوری باشد اما به دلیل اقتضای زمان
و یا عدم نظارت آموزش عالی بر آن ،به تدریج از ماموریتی
که بر اساس آن شکل گرفته بود ،خارج شد و ا کنون شاهد
دانشگاهی کامال حضوری و فرا گیر هستیم.
دانشگاه پیام نور نیز می رفت که مسیر دانشگاه آزاد را
طی کند
معاون آموزشی وزیر علوم در ادامه به دانشگاه پیام نور
اشاره کرد و گفت :دانشگاه پیام نور نیز می رفت که همین
مسیر را طی کند ،ماموریت اصلی این دانشگاه آموزش
مجازی و غیرحضوری است که به سمت گسترش رشته
های فنی و عملی در حال حرکت بود.
وی افزود :دانشگاه پیام نور در حال حاضر یک میلیون متر
مربع فضای عمرانی ۳۰۰ ،هزار متر مربع فضای در دست

ساخت دارد ،در حالی که دانشگاه غیرحضوری قرار نیست
این همه توسعه داشته باشد.
ممنوعیت پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه پیام
نور
شریعتی نیاسر ادامه داد :بر همین اساس به صورت کامل
جلوی دوره دکتری در این دانشگاه گرفته شد .البته ما بر
این باور نیستیم که این دانشگاه نمی تواند به دوره دکتری
ورود پیدا کند ،اما باید زیرساخت های آن فراهم باشد .در
حال حاضر دانشگاه پیام نور در پذیرش دانشجوی دکتری
ممنوعیت دارد.وی ادامه داد :این دانشگاه دورههای
کاربردی داشت که حذف کردیم و برنامه بعدی ما در این
دانشگاه متوازن سازی نسبت هیات علمی به دانشجویان
است.
توقف پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه
جامع و فنی و حرفه ای
معاون آموزشی وزارت علوم گفت :از سال  ۹۳ورود دانشگاه
های فنی و حرفه ای و جامع علمی و کاربردی به دوره
تحصیالت تکمیلی متوقف شد ،در حال حاضر  ۱۹دانشجو
در مقطع فوق لیسانس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
تحصیل می کنند.وی افزود :اما به این معنی نیست که
این دانشگاه ها در دراز مدت نمی توانند در دوره ارشد
ورود پیدا کنند ولی باید متناسب با ماموریت خودشان
باشد و در رابطه با دوره های مهارتی می توانند ورود
داشته باشند.شریعتی نیاسر درباره پژوهانه دانشجویان
دکتری نیز گفت :در سال  ۹۳آیین نامه ای تدوین کردیم
در ارتباط با اعطای وام به دانشجویان دکتری ،قبل از این
آیین نامه به دانشجویان دکتری پژوهانه پرداخت می شد
که هر دانشجوی دکتری  ۵میلیون تومان در طول تحصیل
خود پژوهانه دریافت می کرد.
وی افزود :بعد از تدوین آیین نامه اعطای وام دکتری
در سال اول  ۶۰میلیارد تومان به این بخش اختصاص
داده شد که به برخی از دانشجویان دکتری بین  ۵۵۰تا
 ۷۵۰تومان در طول تحصیل ماهانه پرداخت می شد که
این دانشجویان دو سال پس از تحصیل در مدت  ۵سال
باید آن را بازمی گرداندند ،سال گذشته مبلغ این وام به
 ۱۱۰میلیارد تومان افزایش یافت و به تمام دانشجویان
پرداخت شد.

