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۴
گــــــزارش خبــــری
گروه اجتماعی:

در حالیکه هنوز مشخص نیست حق درمان بیمه کارگران کجا
هزینه شده ،مجلس مصوبه جدیدی برای محل ذخیره این پول
کالن ارائه کرده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سال هاست که بین
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی بر سر حق درمان بیمه کارگران اختالف است،
اختالفی که باعث شد رئیس جمهور دستور دهد حق بیمه
کارگران در حسابی جدا گانه واریز شود که تحت نظارت دولت
باشد و نه یک وزارت خانه خاص.
اما در نهایت مجلس تصویب کرد که این پول به خزانه واریز
شود .موضوعی که سبب شد تا کارگران به نشانه اعتراض به
آن دست به تجمع در مقابل مجلسو شورای نگهبان زنند.
اختالف بین دو وزارت خانه دولتی از زمانی نمایان شد که
قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت عنوان کرد حق بیمه
درمان کارگران در جای درست خود یعنی همان درمان هزینه
نمی شود و به منبع درآمدی برای بنگاه داری وزارت کار و
تامین اجتماعی تبدیل شده است.
پول درمان کارگران کجا هزینه می شود؟
گالیه وزیر بهداشت از درست تخصیص پیدا نکردن حق
بیمه درمان کارگران تا جایی بود که در جمع اساتید بسیجی
دانشگاه های علوم پزشکی گفت« :ظلم بزرگی دیگری که
کردهایم این است که  12سال پیش سالمت مردم را دست
بنگاه اقتصادی دادیم و سالمت مردم به وزارت رفاه رفت.
اسم آن را گذاشتند رفاه و بنده معتقدم حیف این اسم
است .این وزارت چه چیز برایش مهم است؟ برای او حقوق
و سرمایهگذاری مهم است و بعد هم میگوید حقوق باید به
دست کارگران و بازنشستگان برسد زیرا پزشکان وضعیت
مالی خوبی دارند و این بدبختی ما شده است».
در مقابل ربیعی وزیر کار در وا کنش به گالیه های وزیر
بهداشت همان زمان گفت« :آیا من میتوانم یک روز
مستمری یک خانواده را دیرتر پرداخت کنم؟ آیا میتوانم
پول درمان را پرداخت نکنم؟ جواب هر دوی این سوالها
منفی است .تمام پول درمان تا پایان سال پرداخت میشود.
برخی یک طرفه نگاه میکنند من باید هم پول مستمری را
پرداخت کنم هم پول درمان را ،به مفهومی دیگر باید سهم
هر دو را بدهم .پول درمان کجا میرود؟ برخی میگویند پول
درمان را سرمایهگذاری کردیم که باید بگویم حتی ما پول
سرمایهگذاری را به بخش درمان پرداخت کردیم .بنده وام
گرفتم و شرکتها را گرو گذاشتم و به درمان پرداخت کردم.
پس تا کید میکنم که تمام پول درمان برای درمان خرج
میشود و حتی به جای  7بیست وهفتم ما  9بیست و هفتم
پرداخت کردهایم .وقتی میگویند پول درمان کجا رفته مانند
این است که یکسری آدم فاسد در این وزارتخانه نشستهاند».
ایرج حریرچی ،معاون وزارت بهداشت در وا کنش به این
ادعای وزیر کار که گفته بود ،تمامی پول های دریافتی از
حق بیمه کارگران تامین اجتماعی وارد حوزه درمان می
شود ،عنوان گفت« :ما از سازمان بازرسی کل کشور و دیوان
محاسبات می خواهیم که در این رابطه ورود کنند و گزارش
آن را به مردم ارائه دهند .در سال جاری تنها  400میلیارد
تومان از  4300میلیارد تومان طلب بیمارستان های وزارت
بهداشت از تامین اجتماعی پرداخت شده است و ا گر بررسی
ها و گزارش های سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نشان
دهد تمامی  9بیست و هفتم حق بیمه کارگران بابت درمان
هزینه شده است ،ما عذرخواهی می کنیم».
میــــــــز خبـ ــر

تولید رادیوداروی درمانی جدید
در سازمان انرژی اتمی ایران
رادیوداروی  Resin Microspheres 90-Yجهت درمان
سرطان کبد متاستاتیک و همچنین برای درمان سرطان
کبد اولیه یا  HCCبه کار میرود که ا کنون در سازمان
انرژی اتمی ایران کار تولید آن آغاز شده است.به گزارش
ایسنا ،در حال حاضر تنها تولید کننده این رادیودارو در
جهان شرکت استرالیایی  SIRTEXاست که با نام تجاری
 Sirsphereتولید و به جهانیان عرضه میکند.این رادیودارو
که اخیرا توانسته مجوز  FDAرا کسب کند ،هر دوز تزریقی
آن در خارج از کشور در حدود  ۵۰۰۰تا  ۸۰۰۰یورو قیمت
دارد.شرکت پارس ایزوتوپ تولیدکننده این رادیو دارو ،از
حدود سه سال پیش کارهای تحقیقاتی برای تولید آن
را آغاز کرد و فازهای آزمایشگاهی و پیش بالینی آن را با
موفقیت سپری کرده است.

اولین جشنواره عکس با موضوع ((طبیعت))
در شهرستان بستک برگزار می شود
سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بستک گفت:
اولین جشنواره عکس با موضوع طبیعت بمناسبت
هفته منابع طبیعی در این شهرستان برگزار خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی منابع طبیعی و آبخیزداری
هرمزگان ؛ حامد احمدپور افزود :اداره منابع طبیعی و
آبخیزداری بستک با همکاری موسسه فرهنگی اجتماعی
فردای بستک با هدف ثبت منابع طبیعی این شهرستان
در قالب عکس و احیاء و توسعه منابعطبیعی و ترویج و
تبدیل فرهنگ منابع طبیعی به معارف عمومی اقدام به
برگزاری جشنواره عکس طبیعت نموده است.

ظرفیت پذیرش در کنکور
دکتری  ۹۷اعالم شد

رئیس سازمان سنجش گفت :حدود  ۲۴هزار نفر ظرفیت
دولتی و آزاد برای پذیرش دکتری پیش بینی شده است.
به گزارش مهر  ،دکتر ابراهیم خدایی در حاشیه بازدید از
آزمون دکتری سال  ۹۷در دانشگاه صنعتی شریف افزود :
تعداد  ۲۳۴هزار نفر در آزمون دکتری  ۹۷شرکت کرده اند
.وی افزود ۴۲ :درصد داوطلبان زن و حدود  ۵۷درصد
داوطلبان مرد هستند .خدایی گفت  :سال گذشته
ظرفیت پذیرش دولتی در دکتری  ۱۴هزار و  ۵۰۰نفر بود که
امسال حدود  ۱۴هزار نفر ظرفیت پیش بینی شده است
.وی گفت :دانشگاه آزاد نیز حدود  ۱۰تا  ۱۲هزار نفر ظرفیت
برای دکتری تعیین کرده است که پیش بینی می کنیم
حدود  ۲۴تا  ۲۶هزار نفر در این دوره پذیرفته شوند.

نان باسواد  ۲برابر بیشتر
از مردان «بیکار» هستند

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت:
دولت بدنبال تقویت حضور زنان در عرصههای مختلف
جامعه و برقراری عدالت جنسیتی است.به گزارش ایسنا،
معصومه ابتکار افزود :طبق برنامه ششم برای دست
یافتن به جامعه متعادل در سیاست گذاری و داشتن
جامعه سالم باید عدالت جنسیتی را مدنظر گرفت که
دولت بدنبال تقویت حضور زنان در عرصههای مختلف
جامعه و برقراری عدالت جنسیتی است .ابتکار با تا کید
به اینکه مسئله زن و خانواده از مسایل مهم انقالب
اسالمی از روز اول تا کنون است تصریح کرد :بیش از نیمی
از جامعه کشور را زنان تشکیل دادهاند به همین دلیل
نمیتوان سهم و جایگاه زنان را در رشد و سالمت جامعه
نادیده گرفت.ابتکار خاطرنشان کرد :در زمان حاضر ۶۰
درصد دانشجویان کشور و  ۵۰درصد فار غ التحصیالن
دانشگاهها از میان بانوان هستند در حالیکه بیکاری میان
فار غ التحصیالن زن کشور  ۲برابر بیشتر از مردان است.
همچنین دولت تدبیر و امید در صدد ایجاد تعادل است
تا بتواند شاهد حضور  ۳۰درصدی زنان توانمند کشور در
پست های مدیریتی و همپا با مردان باشد.

خزانه محل ذخیره پول درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی
اما در نهایت نمایندگان مجلس با واریز درآمد حاصل از کسر
حق بیمه به منظور سهم درمانی به حساب خزانه داری با
عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی موافقت کردند.
براساس بند ز تبصره  7این الیحه؛ سازمان تأمین اجتماعی
مکلف شد تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق
بیمه موضوع مواد( )28و ( )29قانون تأمین اجتماعی
مصوب سوم تیر  1354و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد
خزانهداری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی
متمرکز نماید.سازمان تامین اجتماعی این منابع را طبق
قانون تامین اجتماعی(فقط برای درمان) هزینه کند.
در مصوبه گذشته آمده بود :سازمان تامین اجتماعی مکلف
است تمام سهم درمان از مجموع ماخذ کسر حق بیمه
موضوع مواد  28و  29قانون تامین اجتماعی و سایر منابع
مربوط را در حسابی با عنوان بیمه درمان تامین اجتماعی
متمرکز کند .دیوان محاسبات کشور عملکرد این حساب را در
چهارچوب قانون تامین اجتماعی مورد پایش قرار می دهد و
ضمن لحاظ نمودن در گزارش تفریغ بودجه هر سه ماه یکبار
نتیجه را به مجلس شورای اسالمی ارائه می کند.
اعتراض کارگران درباره واریز سهم درمان تأمین اجتماعی
به حساب خزانه
اما حاال مصوبه مجلس موجب اعتراض کارگران شده است.
آنها طی روزهای گذشته با تجمع مقابل ساختمان شورای
نگهبان خواستار لغو تبصره مجلس شورای اسالمی مبنی بر
واریز سهم حق درمان صندوق تأمین اجتماعی به حساب
خزانه دولت شدهاند.
کارگران معتقد هستند که منابع سازمان تأمین اجتماعی
متعلق به دولت نیست بلکه حاصل پرداخت حق بیمههای
قشر مخصوصی از کارگران و کارفرمایان است.
چه میزان از حق درمان کارگران در سال  ۹۷هزینه درمان
می شود؟
محمد نعیم امینی فرد عضو کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس درخصوص مصوبه مجلس برای واریز حق درمان
کارگران به خزانه کل کشور ،گفت  :برداشت از حق درمان
کارگران با این مصوبه نیز دراختیار تامین اجتماعی است،
سهم کارگران از درمان به میزان  9بیست و هفتم بوده و باید
در ردیف مشخصی برای درمان مستقیم و یا غیرمستقیم
افرادی که تحت پوشش بیمه تامین جتماعی هستند ،پیش
بینی و هزینه شود.
امینی فرد گفت  :هیات امنای تامین اجتماعی یک بخش
فرابخشی بوده و افرادی از وزرا و شخصیت های حقیقی و
حقوقی عضویت دارند ،بنابراین این مصوبه از دستور رییس
جمهور قطعا قوی تر و قابل قبول تر است؛ البته پیش بینی
می شود که برای سال  97تامین اجتماعی  20هزارمیلیارد
تومان را صرف هزینه درمان بیمه شدگان این سازمان کند،
ازسوی دیگر تا پایان سال  96نیز تامین اجتماعی باید حدود
 18هزارمیلیارد تومان را در این بخش هزینه کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ،افزود  :تامین
اجتماعی حق درمان را دراین حوزه هزینه می کند شکی
وجود ندارد ،اما مهم این است که هزینه کرد درمان باید
به موقع انجام شود؛ مثال ا گر حق درمان صرف امورات
دیگر شود ،کیفیت پرداخت مطالبات سرویس های دولتی
و خصوصی از سوی تامین اجتماعی کاهش پیدا می کند؛
بنابراین بیشتر هدف هزینه کرد درمان در زمان خود و به
موقع است.

گروه اجتماعی:

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی ( ره ) استان هرمزگان
گفت 30 :میلیارد تومان تسهیالت اشتغالزایی در 11
ماه امسال از سوی شعبههای بانک ملی استان به
مددجویان این نهاد پرداخت شد.

سهم کارگران از میلیاردها تومان
حق درمان بیمه چیست؟
خزانه دولت یا تامین اجتماعی ،کدامیک امن تر است؟

پولی که حق کارگران است
با وجود اینکه تامین اجتماعی نتوانسته پول درمان را در
محل خود هزینه کند و همین امر موجبات اعتراض وزیر
بهداشت و اختالف او با وزیر کار را فراهم کرده است ،اما ذکر
این نکته نیز دارای اهمیت است که حق درمان بیمه گذاران
تامین اجتماعی تنها باید برای این قشر هزینه شود.
واریز حق بیمه به خزانه دولت تضییع حقوق بیمه گذاران
است و به همین علت است که کارگران به مخالفت با آن
پرداخته اند.
همچنین می گویند این مصوبه در تضاد اشکار با بند د از
فصل «نظارت مالی به منابع قانون ساختار نظام جامع رفاه»
مصوب سال  ۸۳مجلس است؛ بر اساس این بند وجوه،
ذخایر و دارایی هایی این صندوق در حکم اموال عمومی
بوده و مالکیت ان متعلق به همه نسلهای جامعه تحت
پوشش است و هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه
مالی دولت با این صندوق باید در جارچوب قوانین مورد
عمل صندوق باشد .بند د کامال نشان می دهد که بند ز
تبصره  ۷الیحه دولت خالف قانون و به منزله دست اندازی
دولت در منابع عمومی است.
آیا نحوه هزینه کرد حق درمان کارگران شفاف است؟
ا کبر ترکی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
درخصوص تصویب واریز حق درمان کارگران به خزانه کل
کشور در الیحه بودجه  ،97گفت  :مناقشه ای طی سالیان
گذشته میان وزارت بهداشت و درمان و وزارت رفاه درنحوه
هزینه کرد حق درمان کارگران وجود داشت ،به طوری که
مسئوالن وزارت بهداشت معتقدند که تامین اجتماعی حق
درمان کارگران را درحوزه سالمت هزینه نمی کند؛ این درحالی

است که مسئوالن تامین اجتماعی معتقدند که بیش از نیاز
حق درمان را درحوزه سالمت هزینه کردند.
ترکی تا کید کرد  :ازهمین حساب می توان برای حق درمان
و هزینه کرد درحوزه سالمت مبالغ مورد نیاز را برداشت
کرد ،البته امیدواریم مسئوالن تامین اجتماعی از این قانون
تمکین کنند؛ شفافیت درمیزان حق درمان کارگران و هزینه
کرد آن ضروری است؛ البته دربرداشت از این اعتبار نیز تامین
اجتماعی نقش اصلی را برعهده دارد ،تامین اجتماعی دارای
دو نوع هزینه است؛ بخشی از هزینه های درمانی توسط
تامین اجتماعی درمرا کز درمانی متعلق به این سازمان انجام
می شود ،بخشی از خدمات درمانی با خرید خدمت از وزارت
بهداشت و یا بخش خصوصی صورت می گیرد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ،با بیان اینکه
مدیریت هزینه های درمانی باید مدنظر قرار گیرد ،گفت:
حق درمان واریزی به خزانه کل کشورمجدد به مرا کز درمانی
و بیمارستانی وابسته به تامین اجتماعی باز می گردد،
دربرداشت از این حساب و هزینه آن درمرا کزدرمانی دولتی و
یا خصوصی اعداد و ارقام به طور روشن مشخص بوده و برای
همه مسائل اسناد و مدارک الزم وجود دارد؛ ضمن اینکه
تامین اجتماعی درچنین شرایطی اجازه هزینه حق درمان را
درمسائل دیگر ندارد؛ بنابراین استفاده از اعتبارات مربوط به
حق درمان کارگران درموارد دیگر مربوط به تامین اجتماعی
مشخص می شود.با تمام این موافقت ها و مخالفت ها باید
به این نکته توجه کرد که بخش زیادی از افراد تحت پوشش
تامین اجتماعی را اقشار کارگر و متوسط جامعه تشکیل می
دهند و هر تصمیمی که قرار است در رابطه با این قشر جامعه
گرفته شود باید به گونه ای باشد که ضرری به آنها وارد نشود.

سقوط قیمت محصوالت کشاورزی در قطب کشاورزی هرمزگان
قیمت هر کیسه 30کیلویی بادمجان در رودان به  20هزار ریال رسید
گروه اجتماعی:

داستان تلخ و کابوس پایان ناپذیر افت قیمت
دسترنج کشاورزان دوباره تکرار شد و به علت
اوضاع آشفته و نابسامان بازار خرید و فروش
محصوالت کشاورزی در شهرستان رودان،
هر کیسه  30کیلویی بادمجان در روز دوشنبه
سی ام بهمن ماه  ،96به قیمت  20هزار ریال از
کشاورزان خریداری شد.

به گزارش ایرنا ،چند روزی است که اوضاع
بازار خرید و فروش محصول بادمجان در
شهرستان رودان به واسطه حضور پر رنگ
دالل ها و ضعف مدیریت متولیان آشفته
شده است.
شماری از کشاورزان رودانی در گفت و گو
با ایرنا ،با انتقاد از اوضاع نابسامان بازار خرید و فروش
محصوالت کشاورزی ،وجود دالل ها ،ضعف مدیریت و
نبود نظارت بر مرکز خرید و فروش محصوالت کشاورزی را
از مهمترین دالیل کاهش و افت شدید قیمت بادمجان در
این شهرستان عنوان کردند.
یک کشاورز رودانی اظهار داشت :دالل ها با تبانی یکدیگر،
قیمت ها را می شکنند و سود حاصل از تولید و فروش
محصوالت کشاورزی را به جیب می زنند.
کشاورز دیگری اظهار داشت :خالء نظارتی عرصه را برای
جوالن دالل ها و سوء استفاده افراد سودجو مهیا ساخته
است.
نجفی با اشاره به نوسان قیمت بادمجان در روزهای اخیر،
اضافه کرد :هم ا کنون هر یک کیلوگرم بادمجان بین 660
ریال تا  3هزار ریال از تولیدکننده خریداری و همان محصول
در بازار شهرستان رودان به قیمت  20هزار ریال به مصرف
کننده عرضه می شود
وی با بیان اینکه هزینه های تولید محصول از قیمت فروش
آن پیشی گرفته و کشاورزان را متضرر کرده است ،افزود :به
علت افت قیمت محصوالت کشاورزی ،تولیدکنندگان حتی
توان پرداخت هزینه های کاشت ،داشت ،برداشت و بهای
برق را ندارند.
وی ادامه داد :به علت کمبود و گاهی نبود نقدینگی ،بیشتر
کشاورزان بابت خرید و تامین بذر ،کود و سم به فروشندگان
بدهکار بوده و هستند و هم ا کنون برخی از فروشندگان
حاضر به فروش این اقالم به صورت نسیه به کشاورزان
نیستند.
نجفی نبود صنایع تبدیلی را یکی از مشکالت کشاورزی
رودان عنوان کرد و گفت :نبود صنایع تبدیلی موجب شده
کشاورزان منطقه در گرداب بدهی های معوقه و مشکالت
اقتصادی دست و پا بزنند.
محمد رحیمی خاطر نشان کرد :هم ا کنون هر کیسه 30
کیلویی بادمجان به قیمت  20هزار ریال از تولیدکنندگان
خریداری می شود که این قیمت نه تنها سودی برای
کشاورز ندارد بلکه جوابگوی هزینه های تولید نیست.
وی بیان کرد :در چرخه تولید ،عرضه ،خرید و فروش
محصوالت کشاورزی ،دالل ها و واسطه ها تنها کسانی
هستند که همواره سود حاصل از تولید و فروش محصوالت
کشاورزی را به جیب می زنند.

کشاورز دیگری با انتقاد شدید از اوضاع نابسامان بازار خرید
و فروش محصوالت کشاورزی در شهرستان رودان ،حضور
پر رنگ واسطه ها و خریدار نماها و نبود نظارت صحیح و
اصولی از سوی نظام صنفی کشاورزی را علت اصلی افت
محسوس قیمت محصوالت کشاورزی در مبدا و مقصد
اعالم کرد.
مهدی رنجبر که خود یکی از صادر کنندگان محصوالت
کشاورزی به بازارهای بین المللی است ،گفت :روزانه 12
دستگاه تریلی در مرکز خرید و فروش زردشمع قلعه کمیز
رودان جهت عرضه و صادرات محصول به بازارهای جهانی
به مرز افغانستان و  12دستگاه کامیون بنز ،بین  30تا 40
دستگاه خاور و بین  30تا  40دستگاه نیسان وانت جهت
عرضه محصول در بازارهای داخلی بارگیری می شود.
این تولیدکننده که روزانه  90تن محصول کشاورزی از جمله
بادمجان را جهت صادرات خریداری می کند ،کمبود تعداد
صادر کنندگان و عرضه محصول با کیفیت پایین در بازار
خرید و فروش را از مشکالت کشاورزی رودان دانست.
وی ‹بسته بندی› را بهترین راه ورود و عرضه محصوالت
کشاورزی به بازارهای جهانی دانست و اضافه کرد :عرضه
محصول با کیفیت پایین و بدون بسته بندی در مرز ،بر
قیمت محصول بسته بندی شده اثرگذار است و موجب
شکستن قیمت ها می شود.
وی خاطر نشان کرد :سال گذشته یکی از اعضای هیات
مدیره نظام صنفی کشاورزی رودان از ساماندهی بازار خرید
و فروش محصوالت سبزی و صیفی ،ساماندهی واسطه ها
و خریداران و صدور پروانه فعالیت برای آنها خبر داده بود.
رنجبر اضافه کرد :مدیر جهاد کشاورزی رودان نیز در سال
گذشته وعده ایجاد بارانداز محصوالت کشاورزی در این
شهرستان را داد اما با گذشت یک سال ،اقدامی صورت
نگرفته و اوضاع بازار خرید و فروش محصوالت کشاورزی در
قطب کشاورزی هرمزگان ،همچنان نابسامان است.
رنجبر با اشاره به نوسان قیمت بازار خرید و فروش محصوالت
کشاورزی در رودان ،بیان کرد :در ساعات اولیه روز شنبه
بیست و هشتم بهمن ماه  ،96قیمت هر کیسه  30کیلویی
بادمجان در شهرستان رودان بین  150تا  180هزار ریال بود
که رفته رفته قیمت کاهش یافت و پیش از ظهر همان روز،
هر کیسه به قیمت  30هزار ریال از کشاورزان خریداری شد.
وی بیان کرد :این در حالیست که هزینه برداشت و حمل

یک عضو کمیسیون اجتماعی:

سال آینده آخرین مهلت حذف کنکور است
گروه اجتماعی:

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس گفت :ا گر
میخواهیم از آسیبهای اجتماعی پیشگیری کنیم جای آن در
نظام تربیتی و نظام آموزشی است و این مستلزم مهارت محور
شدن نظام آموزشی بهجای کنکور است.

ناهید تاجالدین در گفتوگو با ایسنا ،در خصوص حذف
کنکور ،اظهار کرد :متأسفانه نظام آموزشی بهشدت زیر سایه
کنکور است و بهجای مهارتهای زندگی به دانش آموزان

پرداخت تسهیالت اشتغال
به مددجویان کمیته امداد هرمزگان

مهارتهای تستزنی یاد میدهد.وی افزود :تمام سالهای
مفید یادگیری و دوران طالیی جامعهپذیری در نظام
آموزشی به کنکور و چگونگی موفقیت در آن میگذرد و این
عمال باعث میشود دانش آموزان با ضعف مهارتهای زندگی
ً
مواجه باشند.وی افزود :عالوه بر مهارتهای زندگی جای
مهارتهای شغلی نیز در نظام آموزشی کشور خالی است،
در حال حاضر  ۷۳درصد نیروی کار در ایران از فقدان یا
ضعف مهارت رنج میبرند و این نشان از ضعف مهارتهای

محصول به مرکز خرید و فروش زردشمع قلعه کمیز،
با توجه به ُبعد مسافت به ازای هر کیسه بین 40
تا  60هزار ریال متغیر است .کشاورزان شهرستان
رودان کوتاه کردن دست دالل ها و واسطه ها از بازار
خرید و فروش محصوالت کشاورزی و ایجاد بارانداز
محصوالت کشاورزی را مهمترین مطالبه کشاورزان
منطقه از متولیان امر اعالم کردند.
کشاورزانی که بخش عمده ای از محصوالت تولیدی
خود شامل بادمجان ،لوبیا سبز ،کدو ،فلفل و گوجه
فرنگی را به علت سرمازدگی روزهای اخیر از دست
داده اند ،هم ا کنون چشم انتظار حمایت های
دولت هستند.
مدیر جهاد کشاورزی رودان نیز در گفت و گو با ایرنا،
وجود اخالل گران در بازار خرید و فروش محصوالت
کشاورزی ،نبود بارانداز و نبود تشکل های کشاورزی جهت
حفظ تعادل قیمت را از جمله مشکالت بخش کشاورزی در
این شهرستان برشمرد.
عباس مویدی خاطر نشان کرد :وجود اخالل گران در بازار
مانع از ارتباط سالم و مستقیم بین کشاورزان و خریداران
واقعی شده و در مواردی مشاهده شده که این اخالل گران،
خریداران واقعی را نیز تهدید کرده اند.
وی از برخورد قضایی با اخالل گران خبر داد و بیان کرد :در
راستای حمایت از بخش کشاورزی و ساماندهی بازار خرید
و فروش محصوالت کشاورزی ،با اخالل گران بازار خرید و
فروش محصوالت کشاورزی در شهرستان رودان برخورد
قضایی می شود.
مویدی درخصوص ایجاد بارانداز محصوالت کشاورزی نیز
خاطر نشان کرد :دو متقاضی ،مجوز ایجاد بارانداز را دریافت
کرده اند اما تا کنون بارانداز محصوالت کشاورزی در این
شهرستان ایجاد نشده است.
رئیس نظام صنفی کشاورزی رودان ،موضوع افت قیمت
و اوضاع آشفته و نابسامان بازار خرید و فروش محصول
بادمجان در این شهرستان را تایید کرد.
حسن دوراندیش خاطر نشان کرد :هم ا کنون بیش از
 80درصد از واسطه ها و خریداران در مرکز خرید و فروش
زردشمع قلعه کمیز ،فاقد پروانه فعالیت هستند.
وی بیان کرد :در راستای حمایت از تولیدکنندگان بخش
کشاورزی ،طرح ساماندهی خریداران محصوالت کشاورزی
در مرکز زردشمع قلعه کمیز از نیمه اول اسفندماه  96در این
شهرستان آغاز می شود.
دوراندیش اضافه کرد :در مرحله اول برای خریداران و در
مرحله دوم برای تمامی کشاورزان و فعاالن بخش کشاورزی،
پروانه فعالیت صادر خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد :همزمان با آغاز طرح ساماندهی
خریداران ،مرکز نظارت بر بازار خرید و فروش محصوالت
کشاورزی در مرکز خرید و فروش زردشمع قلعه کمیز
شهرستان رودان آغاز بکار می کند.
هم ا کنون یک هزار و  800هکتار از اراضی شهرستان رودان به
کشت بادمجان اختصاص دارد.
 43هزار هکتار از وسعت این شهرستان زیر کشت محصوالت
کشاورزی است که از این میزان حدود  12هزار هکتار به
محصوالت زراعی ،سبزی و صیفی اختصاص دارد.
شغلی در نظام آموزشی است.تاجالدین اضافه کرد :کنکور
در ایران برای خود اقتصاد دارد ،یعنی در واقع با چیزی به
نام اقتصاد کنکور مواجه هستیم و امروز گردش مالی کنکور
در ایران چیزی حدود  ۸هزار میلیارد تومان است.این عضو
هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی،
خاطرنشان کرد :ا گر میخواهیم از آسیبهای اجتماعی
پیشگیری کنیم باید جامعه توانمند داشته باشیم و جامعه
توانمند نیاز به نظام آموزشی توان ساز و توان افزا دارد ،نظام
آموزشی که جامعنگر بوده و برای همه جوانب زندگی دانش
آموزان برنامهریزی کند .سال  ۹۷آخرین مهلت مجلس
برای اجرای قانون حذف کنکور است و شاید این حذف به
جراحی نظام آموزشی و مهارت محور شدن آن و در نهایت
کاهش آسیبهای اجتماعی بتواند کمکی شایان کند.

علی الهیاری ضمن قدردانی از مسئوالن بانک
عامل در سرعت بخشیدن به روند پرداخت
تسهیالت به مددجویان افزود :این میزان
تسهیالت از محل اعتبارات تبصره تکلیفی بند
(د) تبصره  16بانک ملی برای اشتغال پایدار
مددجویان هرمزگان اختصاص یافت.
وی بیان داشت  :با پرداخت این میزان تسهیالت برای دو
هزار و  20نفر از مددجویان هرمزگان فرصت شغلی مناسب
ایجادشده است که بانک ملی این استان از ابتدای سال
جاری تا کنون بیشترین تعداد اشتغالزایی و میزان
پرداختی تسهیالت به مددجویان را داشته و در این رابطه

رتبه برتر در بین سایر بانکهای هرمزگان را کسب کرده
است.
الهیاری اضافه کرد:این اقدام در راستای اشتغالزایی
پایدار مددجویان و همچنین توجه به فرمایش رهبر
معظم انقالب در خصوص اقتصاد مقاومتی ،تولید و
اشتغال صورت گرفته است.

مسائل امنیتی خط قرمز مسئوالن کشور
گروه اجتماعی:

علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در جمع
خبرنگاران اظهار داشت :این رفتارها غلط و غیرمتعارف است
و نیروی انتطامی و بسیج خیلی با درایت و تدبیر عمل کردند.

وی افزود :ایجاد مسائل امنیتی برای مردم خط قرمز
مسئولین است.الریجانی با اشاره به اینکه مسئولین به
دلیل مسائل امنیتی از اقدامات نیروی انتظامی و بسیج
حمایت میکنند ،گفت :انشااهلل شهدای این حادثه
با انبیاء محشور شوند و به خانواده محترم این عزیزان
تسلیت عرض میکنم.مراسم ترحیم شهدای امنیت فاتب
در حادثه خیابان پاسداران در مدرسه عالی شهید مطهری
در حال برگزاری است.قرار است سردار اشتری فرمانده ناجا

و حجت االسالم والمسلمین کاظم
صدیقی امام جمعه موقت تهران در
این مراسم سخنرانی کنند.
هفته پیش سه تن از ماموران
انتظامی در خیابان پاسداران برای
برقراری نظم و امنیت تالش می
کردند که متاسفانه اخاللگران با
اتوبوسی به سوی ماموران حمله ور شدند و استوار دوم
رضا امامی ،استوار دوم محمدعلی بایرامی و سرباز رضا
مرادی علمدار به شهادت رسیدند.سن این شهدا حدود
 20سال است که مراسم تشییع باشکوه آنها پنج شنبه
هفته گذشته در ستاد انتظامی تهران بزرگ برگزار شد.

سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
برگزار می شود
گروه اجتماعی:

سرپرست دانشگاه پیام نور
استان هرمزگان از برگزاری
سومین کنفرانس ملی هزاره
سوم و علوم انسانی در
هرمزگان برای نخستین بار
توسط این دانشگاه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی
دانشگاه پیام نور استان
هرمزگان  ،دکتر محمد
خیری سرپرست دانشگاه پیام نور استان هرمزگان گفت:
سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی توسط
این دانشگاه در هرمزگان با حضور اساتید و دانشجویان از
سراسر کشور برگزار می شود.
دکتر محمد خیری با اشاره به اینکه زمان برگزاری این
کنفراس  18اسفندماه  96می باشد ،افزود :عالقمندان به
این حوزه تا  5اسفندماه فرصت دارند تا نسبت به ثبت نام
و ارسال مقاالت به آدرس 3tmh.com.wwwاقدام نمایند.
معاون پژوهش و کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه پیام
نور هرمزگان و همچنین دبیر اجرایی سومین کنفراس ملی
هزاره سوم و علوم انسانی در این رابطه نیز گفت  :از آنجا
که یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری در سخنرانی
های مختلف به خصوص در سالهای اخیر بر آن تأ کید
فرموده اند مساله پرداختن به «علوم انسانی» است که
ایشان نیز بارها گالیه خود را در مورد وضعیت موجود این
علوم ابراز داشته و تحول اساسی در محتوای درسی رشته
های مختلف این علوم را الزم شمرده اند  ،هدف ما این
بود که بتوانیم در این حوزه دانشگاه پیام نور استان گامی
را برداریم که با یک برنامه ریزی هدفمند این همایش را
در سطح ملی برای حوزه علوم انسانی به میزبانی هرمزگان
برگزار کنیم .خانم دکتر فاطمه عامری سیاهویی افزود  :لذا
دانشگاه پیام نور هرمزگان با درک این واقعیت و با احساس
مسئولیت در این زمینه سعی دارد با حمایت سایر دانشگاه
ها و مرا کز علمی کشور همچنین سازمان های ذیربط برای
نخستین بار «سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم
انسانی» را در  18اسفندماه در استان هرمزگان برگزار نماید.
وی ادامه داد  :این کنفرانس با دریافت مقاالت متعدد
از سراسر کشور به جمع بندی و بیان نظرات ارزشمند
اساتید ،صاحبنظران ،اندیشمندان و دانشجویان
تحصیالت تکمیلی حوزه ها و دانشگاه های سراسر کشور
پرداخته و در این راستا گامی هر چند کوچک ولی موثر در
این حوزه برداشته است.
دبیر اجرایی سومین کنفراس ملی هزاره سوم و علوم
انسانی تصریح کرد  :محورهای این کنفرانس شامل
مدیریت ،علوم اقتصادی ،حسابداری ،روانشناسی ،علوم
اجتماعی و علوم تربیتی ،حقوق و ...می باشد.
فاطمه عامری سیاهویی اظهار داشت  :در برگزاری این
کنفرانس سعی کردیم از ظرفیت و پتانسیل اعضای هیأت
علمی خود استان هرمزگان در اولویت استفاده باشد که
تا کید ما نیز همواره این است که اول از ظرفیت داخل
استان استفاده شود و در صورت عدم وجود آن از ظرفیت
های علمی فرا استانی و اساتیدهایی از کل کشور که در

حوزه علوم انسانی فعال
هستند  ،دعوت کنیم .
وی افزود  :شرکت و حضور
افراد در این کنفرانس محدود
به موضوع خاصی نیست ،
بلکه همه می توانند در کلیه
محورهای علوم انسانی و
همچنین هر کسی می تواند
راهکار و مقاالت خود را ارائه
دهد.
دبیر اجرایی سومین کنفراس ملی هزاره سوم و علوم
انسانی گفت  :همچنین در این رابطه برای نمایه شدن
مقاالت شرکت کننده در کنفرانس جلوه و نمایی متفاوت
بخشیدیم  ،به طوری که کسانی در این همایش شرکت
کنند و مقاالتشان پذیرفته شود ،برای آنها گواهینامه از
خود دانشگاه پیام نور و با استاندارد نمایه پایگاه علمی
استنادی علوم جهان اسالم «  » ISCو همچنین نمایه
سایت معتبر «  » CIVILICAسیویلیکا صادر می شود .
خانم دکتر فاطمه عامری سیاهویی خاطر نشان ساخت
 :تا کنون تعداد  170مقاله به دست ما رسیده که از این
میزان  120مقاله مورد بررسی قرار گرفته و تعداد محدودی
نیز برای سخنرانی دعوت شده و تعدادی نیز جهت چاپ
پوستر در روز همایش خواهد بود .
وی با اشاره به اینکه ارسال مقاالت به کنفرانس محدود
به حوزه مشخصی در علوم انسانی نیست  ،ادامه داد  :به
عنوان مثال در حوزه کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی رشته
مدیریت را فرا گیرتر و عنوان کردیم  ،محورهایی را که شامل
هر چیزی را که در حوزه علوم انسانی موضوع مشخصی را
مطرح نکردیم و به صورت کلی همه می توانند در چهار
چوب علوم انسانی شرکت کنند .
دبیر اجرایی سومین کنفراس ملی هزاره سوم و علوم
انسانی اظهار داشت  :ما یک فراخوانی را منتشر کردیم،
افرادی که می خواهند در داوری این مقاالت شرکت کنند ،
رزومه های خود را به شورای راهبردی دانشگاه بررسی می
کند و در صورتی که استانداردهای داوری را داشته باشد
از آنها استفاده می کند که مورد استقبال اساتید دانشگاه
های هرمزگان  ،دانشگاه آزاد قشم قرار گرفت و چند داور نیز
از همین طریق معرفی شدند .
دبیر اجرایی سومین کنفراس ملی هزاره سوم و علوم
انسانی در پایان با اشاره به اینکه دانشگاه پیام نور استان
پیشگام ایجاد یک حرکت تحولی در حوزه علوم انسانی
هست  ،از دکتر قائدی و دکتر خیری روسای سابق و فعلی
دانشگاه پیام نور استان بخاطر حمایت از این کنفرانس
تشکر و قدردانی کرد و تصریح کرد  :محورهای این کنفرانس
به همراه زیر مجموعه آن حوزه های مختلف علوم انسانی
را شامل می شوند که این حوزه ها عبارتند از مدیریت ،
روانشناسی  ،حقوق  ،علوم سیاسی  ،حسابداری  ،زبان
و ادبیات فارسی که خودشان هم تقسیم بندی و شاخه
بندی می شوند که امیدواریم  18اسفند ماه کلیه اساتید
و دانشجویان رشته های تحصیالت تکمیلی با ارائه مقاله
خود گامی به سمت ارائه راهکاری برای حوزه علوم انسانی
برداریم .

سخنگوی وزارت کشور اعالم کرد

حذف کپی کارت ملی و شناسنامه برای انجام امور اداری
گروه اجتماعی:

سخنگوی وزارت کشور از حذف کپی کارت ملی و
شناسنامه برای انجام امور اداری خبرداد و گفت :با
اجرای این پروژه عالوه بر سهولت در خدمت رسانی به
مردم صرفه جویی قابل توجهی در زمینه حفظ محیط
زیست و مشخصا استفاده از کاغذ انجام میشود.

به گزارش ایسنا ،سید سلمان سامانی سخنگوی
وزارت کشور از حذف کپی کارت ملی و شناسنامه
برای ارائه خدمات به مردم در دستگاههای دولتی
در  ٣استان سمنان ،قم و خوزستان خبرداد و گفت:
این پروژه با محوریت وزارت کشور در این  ٣استان
به صورت پایلوت در حال اجرا است و با توجه به
دریافت بازخورد از اجرای موفق این طرح ،اجرای
آن در سراسر کشور و تمامی دستگاههای دولتی و بانک ها
و  ....به مرور به اجرا گذاشته خواهد شد.
وی در ادامه افزود :با اجرای این پروژه عالوه بر سهولت
در خدمت رسانی به مردم صرفه جویی قابل توجهی در
زمینه حفظ محیط زیست و مشخصا استفاده از کاغذ
انجام می شود.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد :همانگونه که مطلع
هستید سالیانه میلیونها برگ فتوکپی از شناسنامه و
کارت ملی از مردم دریافت میشود که هم تهیه این ها
و هم نگهداری و امحایشان هزینههای زیادی دارد که
با اجرای این طرح و با استعالم برخط هویت خدمت
گیرندگان هزینههای مردم و دستگاه ها به شدت کاهش
پیدا میکنند.

سامانی با بیان اینکه اهتمام مرکز توسعه دولت الکترونیک
وزارت کشور و سازمان ثبت احوال اجرای طرح های
کاربردی در جهت کاهش هزینه های مردم است ،اضافه
کرد :این مزایا در کنار فواید زیست محیطی ناشی از کاهش
مصرف کاغذ پروژه را از اهمیت باالیی برخوردار می کند.
براساس گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور وی
یادآور شد :هم ا کنون تمامی دستگاه دولتی بانک و برخی
نهادهای عمومی و خصوصی به صورت برخط امکان
احراز هویت خدمت گیرنده را از پایگاه ثبت احوال دارند
و اغلب آنان هم ا کنون از این سرویس استفاده میکنند
به گونه ای که در حال حاضر این خدمت در بیش از ۲۰۰
هزار نقطه برقرار بوده و بر اساس نیاز قابل تعمیم به تمامی
دستگاهها  ،مناطق و استانهای متقاضی است.

