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مدیرکل بهزیستی کرمان :

اردوهای جهادی کرمان به سمت کاهش آسیبهای اجتماعی هدایت میشود

مدیــرکل بهزیســتی کرمــان از هدایــت اردوهــای جهــادی
ایــن اســتان بــه ســمت برنامههــای مداخلــهای بــرای
کاهــش آســیبهای اجتماعــی خبــر داد.
بــه گــزارش ایرنــا ،عبــاس صــادقزاده در نشســت هماهنگــی
هدایــت اردوهــای جهــادی بــه منظــور همــکاری در
برنامههــای مداخلــهای کاهــش آســیبهای اجتماعــی در
مناطــق کمتــر برخــوردار بــا اشــاره بــه دغدغههــای مقــام
معظــم رهبــری در خصــوص کاهــش مســائل اجتماعــی
جامعــه گفــت :اجــرای اردوهــای جهــادی بویــژه در مناطــق
آســیبپذیر بــرای رفــع معضــات اجتماعــی ،حمایــت از
اقشــار آســیبپذیر و توانمندســازی آنــان ضــروری اســت.
صــادقزاده بــا تاکیــد بــر شناســایی مناطــق آســیبزا اظهــار
داشــت :عــاوه بــر اســتفاده از ظرفیــت معینهــای اقتصــادی
و جــذب مشــارکتهای مردمــی؛ جهتدهــی اردوهــای
جهــادی بــرای کنتــرل و کاهــش آســیبهای اجتماعــی
در منطقــه کمتــر برخــودار ماننــد گلــزار بردســیر بســیار
نتیجهبخــش اســت.
وی بــا بیــان اینکــه تفکــرات جمعــی و اســتفاده از ابزارهــای

بومــی و محلــی بــا رویکــرد اجتماعــی میتوانــد بــه کاهــش
آســیبها منجــر شــود عنــوان کــرد :حمایــت مســئوالن
و ســازمانها از اردوهــای جهــادی گامــی موثــر بــرای
محرومیتزدایــی ،خدمــت بــه افــراد جامعــه و ارتقــاء آگاهــی
خانوادههــا اســت.
مدیــرکل بهزیســتی اســتان کرمــان بــا تاکیــد بــر ورود
بــه موقــع و آگاهانــه بــه حــوزه مســائل اجتماعــی گفــت:
ایــن نهــاد بــه عنــوان متولــی مســائل اجتماعــی بایــد بــا
شناســایی موضوعــات مهــم و متناســب بــا شــرایط منطقـهای
گلــزار بردســیر ،فعالیتهــای اردوهــای جهــادی را نظــارت
داشــته باشــد.
سرپرســت دفتــر اســتاندار کرمــان نیــز ضمــن تقدیــر از
خدمــات ارزنــده بهزیســتی ایــن اســتان در حــوزه مســائل
اجتماعــی گفــت :بــه دلیــل اهمیــت موضوعــات اجتماعــی
تعامــل و همــکاری دســتگاهها و ســازمانها میتوانــد بــه
کاهــش آســیبها منجــر شــود.
حبیــب اهلل خنجــری گفــت :تمــام دســتگاهها از جملــه علــوم
پزشــکی ،هــال احمــر ،فرمانــداری بردســیر بایــد تفاهــم
نامـهای در خصــوص تقویــت اردوهــای جهــادی بــا محوریــت
بهزیســتی داشــته و معینهــای اقتصــادی هــر منطقــه بــه
صــورت مســتمر بــر پایــه ســاز و کارهــای اجتماعــی فعالیــت

کننــد.
فرمانــدار بردســیر نیــز بــا طــرح اینکــه مســائل متعــددی
در گلــزار موجــب بــه وجــود آمــدن آســیبهای اجتماعــی
شــده اســت اظهــار داشــت :یکــی از اقداماتــی کــه بــه کاهش
آســیبها منجــر میشــود ،ایجــاد اشــتغال بــرای مــردم
ایــن منطقــه اســت .مجیــد نجفپــور بــا تشــریح وســعت
آســیبهای اجتماعــی در گلــزار گفــت :ورود همزمــان و
هماهنــگ همــه ســازمانها بــا مســئولیت یــک ســازمان
میتوانــد در کاهــش آســیبهای اجتماعــی موثــر باشــد.
بخشــدار گلــزار نیــز بــا اشــاره بــه جمعیــت  ۹هــزار نفــری
ایــن منطقــه گفــت :مــردم بــا توجــه بــه ظرفیتهــای گلــزار
در حــوزه صنعــت  -معــدن و کشــاورزی در محرومیــت بــه
ســر مــی برنــد .محمــد ترکــزاده بــا بیــان اینکــه بیشــترین
آمــار مددجــو و افــراد دارای معلولیــت تحــت حمایــت
بهزیســتی بردســیر متعلــق بــه منطقــه گلــزار اســت
خاطرنشــان کــرد :بایــد بــا حضــور مشــاوران و کارشناســان
حــوزه اجتماعــی در ایــن منطقــه ایــن آســیبها شناســایی
و بــرای رفــع آنهــا برنامهریــزی شــود.
بخشــدار گلــزار افــزود :قابلیــت و توانایــی ایــن منطقــه بــرای
رفــع مشــکالت عدیــده ایــن منطقــه بســیار پاییــن اســت و
بایــد راهکارهایــی در ایــن زمینــه اندیشــیده شــود.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانغربی :

 ۲۰واحد تولیدی آذربایجانغربی از خدمات کلینیک صنعت بهرهمند شدند

معــاون صنایــع کوچــک شــرکت شــهرکهای صنعتــی
آذربایجانغربــی گفــت ۲۰ :واحــد تولیــدی مســتقر در
شــهرکها و نواحــی صنعتــی ایــن اســتان از خدمــات
کلینیــک تخصــص صنعــت بهرهمنــد شدهاســت.
امیــر شهســوار در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود :ایــن واحدهــا
از مشــاورههای کیفــی ،بهــرهوری ،بازاریابــی ،مســائل
بانکــی ،دانشبنیــان و فناورانــه بهرهمنــد شدهاســت.
وی اعــام کــرد ۲۳ :مشــاور متخصــص در کلینیــک
صنعتــی بــرج خدمــات فنــاوری و کســب و کار شــهرک
فنــاوری ارومیــه مســتقر اســت تــا مشــاورههای الزم را بــه
متقاضیــان ارائــه کننــد .وی اظهــار داشــت :کلینیکهــای
صنعتــی ویزیــت واحدهــای تولیــدی دارای مشــکل طــرف

قــرارداد را برعهــده دارنــد و بــا احصــای مشــکالت آنهــا و
گرفتــن مشــاوره از متخصصــان مربوطــه در جهــت رفــع
مشــکالت آنهــا اقــدام میکننــد .معــاون صنایــع کوچــک
شــرکت شــهرکهای صنعتــی آذربایجانغربــی گفــت:
خدمــات توســعه کســب و کار مشــمول حمایــت در ایــن
طــرح مســائلی از قبیــل حقوقــی ،عارضــه یابــی ،توســعه
نظــام مدیریــت ،تأمیــن مالــی و ســرمایه گــذاری را شــامل
میشــود .شهســوار ادامــه داد :بازاریابــی ،فنــاوری اطالعــات،
توســعه محصــول و فنــاوری ،زیرســاخت و تأمیــن مــواد
اولیــه از دیگــر خدمــات قابــل ارائــه توســط ایــن طــرح بــه
واحدهــای تولیــدی ،صنعتــی و بــه صــورت مشــاوره اســت.
وی اظهــار داشــت :ارتقــای رقابــت پذیــری و توســعه فعالیت
بــرای واحدهــای تولیــدی از اهــداف اجــرای ایــن طــرح
اســت .وی اضافــه کــرد :در عارضــه یابــی عمیــق از واحدهــا،
تیمهــای تخصصــی مشــکالت واحدهــای تولیــدی را دســته

مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان :

تغییر اقلیم و بیثباتی ارز گریبانگیر پستهکاران کرمان شده است
مدیــر جهــاد کشــاورزی رفســنجان از تغییــر
اقلیــم و بیثباتــی ارز بــه عنــوان دو چالــش
جــدی نــام بــرد کــه ایــن روزهــا گریبانگیــر
پســتهکاران رفســنجان و دیگــر نقــاط اســتان
کرمــان شــده کــه بایــد بــرای رفــع ایــن
موانــع بــرای کشــاورزان خاصــه باغــداران
تدبیــری اندیشــیده شــود.
بــه گــزارش ایرنــا ،محمــد رضایــی در نشســت
مطبوعاتــی گفــت :بیــش از  ۲۰۰هــزار تــن
پســته در کشــور بــرای ســال جــاری تخمیــن
زده شــده کــه بدلیــل نوســانات دمایــی بویــژه
وقــوع گرمازدگــی  ۲۰تــا ۵۵درصــد پوکــی
محصــول را خواهیــم داشــت بــه نحــوی کــه
در  ۲مــاه تیــر و مــرداد  ۳۴روز دماهــای
بــاالی  ۴۰درجــه ســانتی گــراد را داشــته
ایــم کــه منجــر بــه ایجــاد خســارت قابــل
توجهــی بــه درختــان پســته شــده اســت بــه
نحــوی کــه برخــی باغــات کــه بــا مشــکل
کــم آبــی مواجــه بودنــد دچــار ریــزش بــرگ
و در ایــن بــازه زمانــی درختــان رشــد مجــدد
داشــته انــد و در برخــی مناطــق گل هــای
درختــان در حــال بــاز شــدن هســتند.
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان
رفســنجان در ادامــه اظهــار داشــت :دو

مشــکل عمــده و اساســی باعــث چالــش
در صنعــت پســته کاری شــده اســت کــه
چالــش اول تغییــر اقلیــم و چالــش دوم
مشــکل صــادرات و بــی ثباتــی ارز مــی باشــد.
وی بــه پاییــن آمــدن میــزان تولیــد تحــت
تاثیــر مســائل اقلیمــی و مســائل و مشــکالت
صــادرات پســته اشــاره کــرد و بیــان داشــت:
در زمینــه افزایــش راندمــان تنهــا گزینــه
موجــود مدیریــت ســامانه هــای آبیــاری
مــی باشــد کــه در ایــن راســتا در ســال
گذشــته  ۱۷۰۰هکتــار آبیــاری تحــت فشــار
قطــره ای و  ۲۰۰هکتــار آبیــاری کــم فشــار
زیــر ســطحی در شهرســتان بــا پرداخــت
تســهیالت بالعــوض بــه مبلــغ هــر هکتــار ۱۳
میلیــون تومــان اجرایــی شــده اســت .رضایــی
در ادامــه تصریــح کــرد :هــر باغــدار تنهــا
یکبــار فرصــت اســتفاده از تســهیالت فــوق را
دارد .وی ضمــن تاکیــد بــر تغییــر روش هــای
آبیــاری ســنتی جهــت بــاال بــردن راندمــان
بیــان کــرد :بحــث تغذیــه و مبــارزه بــا آفــات
و اســتفاده از نتایــج علمــی نیــز بایــد مدنظــر
قــرار گیــرد بــه طــوری کــه مناطقــی کــه بــر
مبنــای علــم برنامــه ریــزی داشــتند میــزان
محصــول مطلوبــی را دارا مــی باشــند.

بنــدی میکننــد و مشــکالتی کــه نیــاز بــه پیگیــری از
طریــق مســووالن باالدســتی دارد ،بــه آنهــا ارجــاع میشــود.
آذربایجانغربــی از نظــر صنعتــی یکــی از اســتانهای کــم
برخــوردار کشــور بــه شــمار م ـیرود امــا بــا اجــرای قانــون
خــروج از رکــود تدوینــی دولــت تدبیــر و امیــد ،اقدامــات
خوبــی در راســتای بازگشــت واحدهــای تولیــدی و صنعتــی
ایــن اســتان بــه مــدار تولیــد آغــاز شــده اســت.
ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرکهای صنعتــی ایــران از
شــهریور  ۱۳۸۴فعالیــت خــود را آغــاز کــرد و بــر اســاس
مصوبــه مجلــس شــورای اســامی یــک ســازمان توســعهای
بــه شــمار م ـیرود.
 ۲هــزار و  ۴۰۰هکتــار از اراضــی آذربایجــان غربــی در
اختیــار شــهرکهای صنعتــی بــوده و  ۲هــزار و  ۲۰قــرارداد
واگــذاری زمیــن صنعتــی در شــهرکها و نواحــی صنعتــی
ایــن اســتان منعقــد شــده اســت.

استاندار کرمان :

پیگیر همکاری بیشتر معینهای اقتصادی
با آموزش و پرورش کرمان هستیم

اســتاندار کرمــان گفــت :بــه منظــور کمــک
بــه توســعه مــدارس مقــرر شــد در نشســت
بــا معیــن هــای اقتصــادی بــا حضــور
معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان مــدارس
و مراکــز غیردولتــی و مشــارکت هــای
مردمــی درایــن رابطــه بحــث و تبــادل نظــر
شــود تــا بــه هــر میــزان کــه امــکان داشــته
باشــد از کمــک شــرکت هــا بــرای مســائل
آمــوزش و پــرورش اســتفاده کنیــم.
بــه گــزارش ایرنــا ،محمدجــواد فدائــی
در هفتمیــن جلســه شــورای آمــوزش و
پــرورش اســتان کرمــان بــا حضــور معــاون
وزیــر و رئیــس ســازمان مــدارس و مراکــز
غیردولتــی و مشــارکت هــای مردمــی
افــزود :در ایــن نشــت همچنیــن مقــرر
شــد کارگــروه هــای ذیــل شــورای آمــوزش
و پــرورش در مهرمــاه ســال جــاری بــر
اســاس اعــام وزارتخانــه تشــکیل شــوند.
وی بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه مصــوب
شــد تــا زمــان دریافــت پاســخ ابهامــات
مربوطــه حداکثــر تــا دو مــاه آینــده،
شــهرداری از هرگونــه اقــدام علیــه مــدارس

غیــر دولتــی خــودداری کنــد ،اظهارداشــت:
بــه منظــور کمــک بــه دارالقــرآن هــای
غیــر دولتــی نیــز مقــرر شــد کــه لیســت
تجهیــزات مــورد نیــاز ایــن مراکــز تهیــه
و بــه وزارتخانــه ارســال شــود تــا از منابــع
ملــی بــرای کمــک بــه آنهــا اســتفاده شــود.
اســتاندار گفــت :همچنیــن مقــرر شــد
بــا پیگیــری اداره کل آمــوزش و پــرورش
اســتان و کمــک ســازمان مــدارس و مراکــز
غیردولتــی و مشــارکت هــای مردمــی و
اســتانداری کرمــان ،همایشــی از خیــران
اســتان ،کشــور و ایرانیــان مقیــم خــارج
از کشــور تشــکیل داده و از آنهــا بــرای
همــکاری دعــوت شــود.
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نائب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس :

دندانپزشکان حق دریافت تعرفه اضافی را ندارند
نائــب رئیــس کمیســیون بهداشــت مجلــس گفــت :اگــر
دندانپزشــکی بخواهــد ســلیقه بــه خــرج دهــد و از مــواد
بهتــری اســتفاه کنــد ،حــق دریافــت تعرفــه اضافــی از
بیمــار را نــدارد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس ،محمــد حســین قربانــی
نماینــده مجلــس و نائــب رئیــس کمیســیون بهداشــت مجلس
و دندانپزشــک در برنامــه تهــران کلینیــک رادیــو تهــران بــه
دالیــل تناقــض تعرفههــا و هزینههــای دندانپزشــکی پاســخ
داد و گفــت :معمــوال هزینههــای دندانپزشــکی در تمــام
نقــاط دنیــا حتــی کشــورهای توســعه یافتــه از هزینــه باالیــی
برخــوردار اســت ،ایــران هــم مســتثنی از ایــن قضیــه نیســت.
بــه گفتــه ایــن دندانپزشــک بــه دلیــل اســتفاده از مــواد و
فضــای حاکــم بــر ایــن رشــته بایــد ســازمانهای نظارتــی
از جملــه انجمــن داندانپزشــکی ،ســازمان نظــام پزشــکی و
معاونــت درمــان و ...بــا جمــع بنــدی بــه یــک تعرفــه واحــد
در عرصــه خدمــات مختلــف در حــوزه دندانپزشــکی برســند.
وی افــزود :تعرفههــا در بخــش دولتــی و خصوصــی مشــخص
شــده اســت و مــورد پذیــرش شــورای عالــی بیمــه قــرار
دارد ،بنــده بــه عنــوان یــک دندانپزشــک معتقــدم تفــاوت
بیــن تعرفههــای دریافتــی نیازمنــد ســاماندهی اســت .البتــه
تفــاوت تعرفههــا در بخــش دولتــی و خصوصــی صحیــح
بــوده امــا در بخشهــای خصوصــی ایــن تعرفههــا متفــاوت
و متنــاوب اســت .نائــب رئیــس کمیســیون بهداشــت مجلــس
تصریــح کــرد :بارهــا بــه دوســتان نظــام پزشــکی عــرض
کــردهام قانونگــذار تمــام مســؤولیتهای پزشــکی از جملــه
دندانپزشــکی را در اختیــار ســازمان نظــام پزشــکی قــرار
داده و ایــن از اختیــارات ایــن ســازمان اســت کــه بایــد بــا
جدیــت ،همــت و همــکاری معاونــت درمــان وزارت بهداشــت
و انجمنهــای دندانپزشــکی ایــن تعرفــه دندانپزشــکی را بــا
ســامت و اقتــدار اعــام کننــد .قربانــی تاکیــد کــرد :تعرفــه
خدمــات مختلــف دندانپزشــکی اعــام شــده اســت و آنچــه
مهــم عــدم رعایــت ایــن تعرفههــا در مطبهــا و بخــش
هــای خصوصــی اســت ،ایــن مــورد دغدغــه شــهروندان و
مــردم اســت .وزارت بهداشــت ســامانه  190را تعریــف کــرده
کــه در بســیاری از حوزههــای پزشــکی و ســامت پاســخگو
اســت ،امــا انتظــار مــن ایــن کــه بایــد بحــث نظــارت را
تقویــت کننــد .وی تاکیــد کــرد :تــا بــه حــال نظــارت درســتی
صــورت نگرفتــه اســت ،در دوره گذشــته مجلــس ،مــا فشــاری
کــه از طــرف کمیســیون آوردیــم؛ شــفافیت در مطــب هــا و
حــذف زیرمیــزی هــا بــود .امــا در یــک ســال اخیــر بســیاری
از زمزمــه هــا را مــی شــنویم کــه زیرمیــزی از مــردم دریافــت
مــی شــود ،مــا در حــوزه نظــارت تعلــل کردیــم.

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبرداد :

موافقت «جهانگیری» با اختصاص
یارانههای حذفی به معلوالن

وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی از موافقــت اســحاق
جهانگیــری ،معــاون اول رئیــس جمهــوری مبنــی بــر
اختصــاص یارانههــای حذفــی بــه جامعــه معلــوالن کشــور
خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،محمــد شــریعتمداری بــا اعــام ایــن خبــر
در اولیــن کمیتــه نظــارت و هماهنگــی بــر قانــون حمایــت
از معلــوالن اظهــار امیــدواری کــرد :بــا ایــن اقــدام بتــوان
بســیاری از مشــکالت و مســائلی کــه معلــوالن کشــور بــا آن
دســت بــه گریبــان هســتند ،حــل و فصــل شــود.
وی بــا اشــاره بــه تصویــب قانــون حمایــت از معلــوالن در
اســفند مــاه  ۹۶در مجلــس بیــان کــرد ۶ :آئیــن نامــه از
ســوی وزارتخانــه در ایــن خصــوص تهیــه شــده کــه حداکثــر
تــا آذرمــاه در دولــت مطــرح خواهــد شــد.
بــه گــزارش مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع رســانی وزارت
تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی ،در ایــن نشســت همچنیــن،
احمــد میــدری ،معــاون رفــاه اجتماعــی وزارت تعــاون ،کار
و رفــاه اجتماعــی نیــز ضمــن ارائــه گزارشــی در ایــن زمینــه
بیــان کــرد :قانــون حمایــت از معلــوالن کشــور اســفندماه ۹۶
در مجلــس شــورای اســامی تصویــب و از اردیبهشــت تــا
آذرمــاه  ۹۷آئیــن نامههــای مرتبــط بــا آن تهیــه شــد.
در ایــن جلســه ،عملکــرد همــه دســتگاهها در اجــرای قانــون
ارائــه و مقــرر شــد کــه از ســوی معــاون اول بــرای اجــرای
بهتــر ایــن قانــون دســتورات الزم ابــاغ شــود.

