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تهران؛ ميزبان حاميان خلع سالح جهاني
كنفرانس بين المللي خلع سالح با حضور مقامات 70 كشور جهان امروز آغاز مي شود

فرامرز قريبيان امشب
 با «باغ شيشه اي» مي آيد

رشد
 60 درصدي 

سرمايه گذاري 
خارجي 
در ايران

موافقان
 و مخالفان 

افزايش 
جمعيت

كتايون مافي/ گروه سياسي

تهران امروز شاهد برگزاري نخستين كنفرانس 
بين المللي خلع سالح و عدم اشاعه با شعار «انرژي 
براي  هسته اي  سالح  همه،  براي  هسته اي 
هيچ كس» در سالن همايش هاي بين المللي سازمان 

صدا و سيماست. 
اين كنفرانس با حضور انديشمندان، مقامات و 
صاحبنظران 70 كشور جهان برگزار مي شود و حدود 
300 خبرنگار و عكاس داخلي و خارجي پوشش 

خبري و تصويري آن را برعهده دارند. 
14 وزير خارجه، 10 معاون وزير و 8 نماينده از 

سازمان هاي منطقه اي و بين المللي در اين كنفرانس 
حضور دارند. مهمانان كنفرانس امشب در ضيافت 
شامي به ميزباني متكي، وزير امور خارجه شركت 

مي كنند. 
جمهوري آذربايجان، آفريقاي مركزي، آلمان، 
آمريكا، اتريش، اردن، ارمنستان، اكوادور، الجزاير، 
امارات متحده عربي، اندونزي، انگلستان، اوگاندا، 
ايتاليا، برزيل، برونئي، دارالسالم، بلژيك، بنگالدش، 
بيالروس، پاراگوئه، پاكستان، تاجيكستان، تانزانيا، 
روسيه،  سبز،  دماغه  چين،  تركيه،  تركمنستان، 
زيمبابوه، ژاپن، سنگاپور، سنگال، سوئد، سوئيس، 
سوازيلند، سودان، سوريه، سيرالئون، عراق، عمان، 

فيليپين، فرانسه، قطر، كنگو، كوبا، كويت، گرجستان، 
نيكاراگوئه،  مصر،  مالزي،  ليبي،  لبنان،  گويان، 
كه  هستند  كشورهايي  هند  و  ونزوئال  نيوزيلند، 
وزيران خارجه يا ديگر مقامات رسمي يا غيررسمي 

آنها  در كنفرانس بين المللي تهران حضور دارند. 
مباحث دومين روز كنفرانس

 فردا دومين روز اين كنفرانس شاهد بررسي 3 
موضوع تخصصي شامل «چالش هاي خلع سالح»، 
«تعهدات بين المللي كشورها در زمينه خلع سالح 
و عدم اشاعه و آثار عدم نابودي سالح هاي كشتار 
تحقق  براي  عملي  «راهكارهاي  و  جمعي» 

خلع سالح» خواهد بود. 

دوم  روز  كه  خارجه  وزراي  برخي  همچنين 
عصر  مي شوند  تهران  وارد  كنفرانس  برگزاري 

يكشنبه در اجالس سخنراني خواهند كرد. 
پايان بخش كنفرانس تهران جلسه جمع بندي 
و ارائه گزارش روساي سه پنل تخصصي به پنل 
عمومي است و در نهايت اين كنفرانس با سخنراني 

وزير امور خارجه به كار خود پايان خواهد داد.
نمايشگاه قربانيان سالح هاي شيميايي

در حاشيه اين كنفرانس نيز نمايشگاه قربانيان 
سالح هاي شيميايي در دوران 8 سال دفاع مقدس 
و نيز نمايشگاهي از جنايات آمريكا در حمله اتمي به 

هيروشيما و ناكازاكي داير مي شود.

در  اجالس  اين  دبيركل  آخوندزاده،  مهدي 
نشستي خبري ابراز اميدواري كرده است، كنفرانس 
خلع سالح در تهران به روشن شدن موضوع مورد 

بحث يعني خلع سالح و عدم اشاعه كمك كند.
وي گفته است، ما در تالش خواهيم بود تا پيام 
جهاني عاري از تسليحات هسته اي را از تهران به 
عنوان مركز منطقه خاورميانه به جهان ارسال كنيم 
و بگوييم كه تسليحات هسته اي جايي در جهان 

بخصوص اين قسمت حساس از جهان ندارد.
براي بسياري از كشورها مواد خام كنفرانس 

بازنگري ان.پي.تي نتايج كنفرانس تهران است؛ 
ادامه در صفحه 2

آخرين بررسي هاي آماري و ارقام اعالم شده 
كاهش  وجود  با  مي دهد  نشان  دولت  سوي  از 
جهان،  در  خارجي  سرمايه گذاري  درصدي   30
سرمايه گذاري خارجي در ايران 60 درصد افزايش 

يافته است. 
به گزارش خبرنگار ما، با آن كه در 3 ماهه دوم 
سال گذشته ميالدي، بحران جهاني اقتصاد تا حد 
زيادي فروكش كرد، اما هنوز رقم سرمايه گذاري 
خارجي انجام شده در دنيا به ارقام قبلي نرسيده 
است. بر همين اساس، سازمان توسعه و تجارت 
سرمايه گذاري  كرد:  اعالم  (آنكتاد)   متحد  ملل 
خارجي در جهان در پايان سال 2009 ميالدي 
با يك كاهش 39 درصدي مواجه بوده و از 7 / 1 
تريليون دالر در سال 2008 به يك تريليون دالر 
در سال 2009 رسيده است. با اين حال، بيشترين 
گذشته  سال  در  خارجي  سرمايه گذاري  كاهش 
ميالدي با ركورد 41 درصد متعلق به كشورهاي 
توسعه يافته بوده و اين كاهش درباره قاره آفريقا 
رقم 36 درصدي و قاره آسيا رقم 32 درصد را تجربه 
كرد. با اين حال، ماجرا در ايران برعكس است چرا 
كه ارقام رسمي منتشر شده نشان مي دهد جذب 
سرمايه گذاري خارجي در كشور طي سال گذشته 

افزايش يافته است.
 براساس ارقامي كه سازمان سرمايه گذاري 
و كمك هاي اقتصادي و فني ايران منتشر كرد، 
مصوبات سرمايه گذاري خارجي در كشور تا پايان 
سال 88 از مرز 7 ميليارد دالر گذشته و رقم واقعي 
محقق شده سرمايه گذاري نيز از مرز 2 ميليارد 
پيش بيني  سازمان  اين  است.  كرده  عبور  دالر 
درباره  برآوردها  امسال كه  تا خردادماه  مي كند 
ادامه  خارجي  واقعي سرمايه گذاري  رقم  تحقق 
دارد، اين رقم ركورد 3 ميليارد دالر را بشكند. 
اين ارقام تصريح مي كند كه از زمان آغاز بحران 
اتفاقا  پيش  نيم  و  سال  يك  در  اقتصاد  جهاني 
 ورودي سرمايه به ايران افزايش يافته و از رشد
60 درصدي برخوردار شده است؛ حال آن كه در دنيا 

عكس اين وضعيت حاكم بوده است.
ادامه در صفحه 4

كتايون مصري/ گروه جامعه

 كمتر از يك هفته پس از سخنان رئيس جمهور 
درباره مخالفت وي با سياست «دو تا فرزند كافي 
است» و اجراي طرح آتيه فرزندان، هرچند بعضي 
مسووالن سخنان رئيس جمهور را مطايبه و خالي 
از تهديد براي رشد جمعيت كشور خواندند، اما مركز 
رياست جمهوري،  نهاد  استراتژيك  بررسي هاي 
سياست هاي جمعيتي كشور را در دست بررسي 

قرار داد.
هنگامي كه رئيس جمهور، هفته گذشته ابتدا 
در جمع مردم آذربايجان غربي از اجراي طرح آتيه 
و اعطاي يك ميليون تومان پس انداز به حساب 
نوزادان خبر داد، عده اي پيش بيني كردند اين طرح، 

مشوقي براي افزايش جمعيت خواهد بود.
 وزير بهداشت و درمان در واكنش گفت كه  اين 
طرح  خالي از تهديد براي سياست كنترل جمعيت  
در  احمدي نژاد  محمود  بعد،  روز  اماچند  است، 
مصاحبه تلويزيوني شبكه يك، بصراحت مخالفت 
خود را با سياست  كنترل جمعيت اعالم كرد و گفت: 
يك بار گفتم خيلي ها تمسخر كردند، با دو بچه كافيه 
مخالفم، چون كشور ما قابليت داشتن 150 ميليون 
جمعيت را دارد و امكانات فعلي كشور نيز با 30 و 60 

سال اخير بسيار متفاوت است. 
رئيس جمهور داشتن دو فرزند را يك سياست 
غربي دانست كه امروز آنان را به پشيماني و صرف 
سرمايه سنگين براي حفظ هويت و فرهنگ خود 
واداشته است. وي  گفت: چرا بايد در مسيري قرار 

بگيريم كه نتيجه آن مشخص است؟
 سياست هاي تنظيم خانواده در ايران 

طرح برنامه هاي كنترل جمعيت در ايران از سال 
1337 آغاز شد و از سال 1348 به صورت مدون و 
متمركز ادامه يافت. واحد بهداشت و تنظيم خانواده 
به عنوان نخستين متولي اين طرح در ايران از 42 
سال قبل در وزارت بهداري وقت راه اندازي شد. در 
آن سال ها نرخ رشد جمعيت حدود 1 / 3 درصد بود 
كه در دهه 1345 تا 1355 به حدود 7 / 2 درصد 
كاهش يافت. پس از پيروزي انقالب اسالمي و آغاز 
جنگ تحميلي اجراي برنامه هاي كنترل جمعيت 

متوقف شد
ادامه در صفحه 17

صفحه 3
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آسفالت نمي كنيد، لكه گيري كنيد!
يك شهروند از تهران: بزرگراه آزادگان كه مسير تردد 
بسياري از خودروهاست و بويژه در روزهاي پنجشنبه و جمعه 
كه بسياري براي زيارت اهل قبور به بهشت زهرا مي روند، 
پر از چاله و چوله هاي عميق است و خطرات زيادي را براي 
رانندگان فراهم مي كند. مسووالن ذي ربط حداقل اگر اين 

بزرگراه را آسفالت نمي كنند، آن را لكه گيري كنند.
سماوكي  از تهران: مكالمه تلفن هاي همراه چندي است 
با مشكالت زيادي همراه شده، خط رو خط افتادن ها، ارسال 
چندباره پيامك ها و عدم آنتن دهي در برخي مناطق شهر 
موجب نارضايتي مشتركان شده است. مسووالن مخابرات 

تدبيري بينديشند.
شهري از تهران: با اين كه منطقه فرحزاد داراي جاذبه 
گردشي و خوش آب و هواست ولي شهرداري منطقه 2 با 
توجه به حضور عظيم شهروندان در پايان هر هفته، نسبت به 

ترميم آسفالت خيابان هاي آن سهل انگار است.
سياوش چهاردلي از تويسركان: 3 سال است بازنشستگان 
فرهنگي در انتظار دريافت مطالبات خود چشم انتظار مانده اند، 

از مسووالن ذي صالح درخواست رسيدگي دارم.
رسولي از سنندج: آسفالت خيابان هاي شهرك بهاران 
درخواست  از شهرداري  است.  ناايمن  و  نامناسب  بسيار 

رسيدگي دارم.
حيدري از تهران: برخورد  برخي كاركنان بازار ميوه و 
تره بار خيابان قلمستان واقع در منطقه 11 با مشتري بسيار 

نامناسب است. 
حسيني از شهريار: تمامي برنامه هاي مدارس غيرانتفاعي 
زير نظر اداره آموزش و پرورش است، ولي متاسفانه در اين 
انتخاب  نمونه  معلم  دولتي،  مدارس  برخالف  مدارس 

نمي شود. از آموزش و پرورش درخواست رسيدگي دارم. 
از رجايي شهر كرج: شهرداري منطقه 7 در  محرابي 
احداث بلوار موذن براي شهروندان مشكل ايجاد كرده است، 
اختالف سطح خيابان در حال احداث با منازل مسكوني، 
دسترسي ساكنان به خيابان را عمال با مشكل مواجه كرده 

است. 
يك شهروند تهراني: درختان منطقه دار آباد از سوي 
شركت  تعاوني مسكني  در حال قلع و قمع است از سازمان 
محيط زيست درخواست دارم تا فكري به حال اين معضل 

كند. 
حميد شعباني از كيانمهر: شهرك كيانمهر از نظر وضعيت 
عمراني، رفاهي و... در حد صفر است و ساكنان محل از 

داشتن حداقل امكانات نيز محرومند.
بيات از تهران: بعد از تعطيالت نوروز، گوشت مرغ ناياب 
شده است و هيچ بازار ميوه و تره باري تقاضاي شهروندان 

را پوشش نمي دهد.

حق با شماست

22262142info@jamejamonline.ir

ادامه از صفحه اول
و حتي با ورود مشوق هاي متعدد، نرخ رشد جمعيت در 

دوران جنگ به حدود 4 / 2 تا 2 / 3 درصد افزايش يافت.
پس از خاتمه جنگ در تابستان 1367 كارشناسان سازمان 
برنامه و بودجه وقت، مركز آمار ايران، سازمان ثبت احوال و 
وزارت بهداشت و درمان در كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
جمع شدند تا سياست واحدي براي تنظيم رشد جمعيت اتخاذ 
كنند. در آن جلسات، مشكالتي مانند بيكاري، كمبود فضاي 
آموزشي، آلودگي زيست محيطي و تخريب منابع طبيعي، رشد 
مهاجرت ها (بخصوص افاغنه)  و ... به عنوان تبعات رشد 
جمعيت اعالم و تصميم گرفته شد برنامه هاي تنظيم خانواده 
به صورت جامع اجرا شود. همين امر باعث شد رشد جمعيت 
در نيمه دهه 70 و نيمه دهه 80 به آرامي كاهش يابد و به 4 / 1 

و سپس 2 / 1 درصد برسد.
 جمعيت، قدرت مي آورد 

هنوز از سوي رئيس جمهوري اعالم نشده كه افزايش 
جمعيت كشور قرار است با چه ساز و كارهايي انجام شود و 
آيا براي رشد جمعيت بجز اعطاي يك ميليون تومان در طرح 
آتيه فرزندان، برنامه هاي ديگري اجرا خواهد شد يا خير؟ با 
وجود اين، مسووالن نزديك به احمدي نژاد، براي اعمال 

چنين سياستي داليلي دارند.
سيدمجتبي ثمره هاشمي، دستيار ارشد رياست جمهوري 
با بيان اين كه اگر در گذشته تصميم اشتباهي گرفته شده 
بايد در آن تجديدنظر كرد، مي گويد: اين كه ما به بهانه 
كنيم،  جلوگيري  افزايش جمعيت  از  آموزش  و  بهداشت 
منطق ديني ندارد، زيرا براساس آيه شريفه «به خاطر ترس از 
نداشتن روزي، فرزندانتان را نكشيد و ما، شما و آنها را روزي 
مي  دهيم». بنابراين هر كس كه متولد مي شود، مي تواند منشأ 

خدمت و بركت باشد.
مركز بررسي هاي استراتژيك نهاد رياست جمهوري نيز  
گزارش داد طرح جديد جمعيتي كشور در كار گروهي در اين 

مركز در حال بررسي است.
واكنش وزير رفاه

وزير رفاه و تامين اجتماعي با اشاره به اين كه، كشور ما 
قابليت جمعيت بيشتر را داشته و اظهارات رئيس جمهور نيز 
درست بوده است،مي افزايد: به طور حتم كشور ما در راستاي 
تحقق شعار همت مضاعف و كار  مضاعف قابليت جمعيت 
بيشتر را دارد و ما مي توانيم اين استعداد و منابع بالقوه را 

بالفعل تبديل كنيم.
صادق محصولي در حاشيه سيزدهمين همايش سراسري 
مديران سازمان بهزيستي كشور با حضور در جمع خبرنگاران 
 در پاسخ به سوال ايلنا، مبني بر اين كه با وجود خط فقر
 اعالم شده و سياست هاي مربوط به تنظيم خانواده كه طي 
سال هاي گذشته در كشور اجرا شده است، آيا نگراني پيرامون 
اظهارات اخير رئيس جمهور درباره ضرورت افزايش زاد و ولد 
در خانواده ها وجود ندارد؟ تاكيد كرد: صحبت رئيس جمهور 

در اين راستا بوده كه خانواده ها در كشور ما قابليت بيشتر از 
2 فرزند را دارند.

وزير رفاه مي افزايد: وقتي كشور يك برنامه طوالني مدت 
در مورد تنظيم خانواده دارد به معني آن نيست كه اين برنامه ها 
بايد تا ابد پابرجا بماند، بلكه الزم است تا مطابق با تهديدات و 

فرصت ها در كشور در برنامه هاي فعلي بازنگري شود.
به گفته محصولي،  اظهارات رئيس جمهور به صورت 
راهبردي و استراتژيك در كارگروه هاي ويژه بررسي مي شود 
و آنچه كه نتيجه عملياتي خواهد بود، به طور شفاف به مردم 

اطالع رساني مي شود.
 كارشناسي مسائل را نقد كنيد

وزير رفاه و تامين اجتماعي در پاسخ به سوالي مبني 
بر اين كه ظاهرا طرح آتيه فرزندان نيز در راستاي تشويق 
خانواده ها به افزايش فرزند است، مي گويد:  اين طرح از 
مقوالتي است كه متاسفانه براساس  برخي اطالعات ناقص 

نقد مي شود، تا اين كار مفيد را خدشه دار كنند.
محصولي مي گويد: از نظر بودجه اي بر اين طرح ايراد 
مي گيرند و مي گويند كه بودجه آن پيش بيني نشده است، اين 
در حالي است كه رقم خوبي براي اين طرح پيش بيني شده و 
عالوه بر آن مطابق با مصوبه مجلس، رديفي در بودجه وجود 
دارد كه 3درصد از كل بودجه براي مباحث حمايتي هزينه 

شود كه اين رقم كالن است.
او با بيان اين كه، به جاي خدشه دار كردن موضوع بايد به 
تقويت اين طرح پرداخت،مي افزايد: از افرادي كه اطالعات 
كافي در مورد بودجه، احكام و ارقام آن ندارند، اما پيرامون آن 

اظهارنظر مي كنند، تعجب مي كنم.
 جمعيت امكانات مي خواهد

هرچند نيروي انساني در حال حاضر منبعي از قدرت 
است، اما برخي كارشناسان عقيده دارند نيروي انساني زماني 
قدرت مي آورد كه داراي مهارت، تخصص و كيفيت زندگي 

در حد مطلوب باشد.
كه  باشند  افرادي  جمله  از  مجلس  نمايندگان  شايد 
مطرح  رئيس جمهور  ديدگاه  با  را  مخالفت ها  بيشترين 

كرده اند.
درمان  و  بهداشت  كميسيون  عضو  مرندي،  عليرضا 
مجلس كه سال ها در اجراي برنامه هاي تنظيم خانواده 
مشاركت داشته  و وزير بهداشت هم بوده است، مي گويد: 
بسيار نگرانم، ما سال ها زحمت كشيديم تا رشد جمعيت 
ايران كنترل شود. من هم مانند تعدادي از مردم فكر مي كنم 

كه با اين اقدامات جمعيت ايران دوبرابر مي شود.
حسين انصاري راد، رئيس سابق كميسيون اصل 90 نيز 
سياست افزايش جمعيت را خالف عقل و شرع مي داند و به 

ايلنا مي گويد: در حال حاضر حدود 14 ميليون نفر زير خط 
فقر زندگي مي كنند. به طور قطع اسالم تابع عقل و مصلحت 
است و سخن رئيس جمهور مبني بر افزايش جمعيت خوب 

است، اما امري مطلق نيست.
انصاري راد مي افزايد: شعار «انفجار جمعيت از انفجار 
اتم خطرناك تر است» شعاري بود كه از افزايش جمعيت 
سال هاي نخست انقالب روي در و ديوار شهر ديده مي شد، 

بنابراين افزايش جمعيت مي تواند خطرناك باشد.
انوشيروان بندپي، عضو كميسيون بهداشت مجلس نيز 
ضمن اعالم مخالفت اين كميسيون با برنامه رشد جمعيت 
تصريح مي كند: در حال حاضر با كمبود امكانات تفريحي 
روبه رو هستيم كه به فراخور جمعيت 70 ميليوني امكانات 

آموزشي، رفاهي و تفريحي نداريم. 
ايده افزايش جمعيت با شرايط كنوني به صالح نيست، 
چرا كه به نظر مي رسد پشت اين ايده دليل پژوهشي و 
كارشناسي وجود ندارد و اقدامات موفق سال هاي اخير  را با 

مشكل مواجه مي كند.
به هر حال بر سر سياست هاي جمعيتي كشور ميان 
سياستگذاري  و  اجرا  عرصه  يعني  مقننه  و  مجريه  قوه 
چانه زني هايي وجود دارد كه اجراي هر سياستي نيازمند 

همسويي دو قوه است.

موافقان و مخالفان افزايش جمعيت
در حالي كه به نظر مي رسد دولت از سياست افزايش جمعيت حمايت مي كند، مجلس موافق سياست هاي كنترل جمعيت است 
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توافق شوراي شهر تهران و  بليت مترو مورد  قيمت 
فرمانداري قرار گرفته است و از امروز شنبه اجرايي مي شود.

به گزارش ايسنا، شوراي شهر تهران در روزهاي آخر 
سال گذشته قيمت هاي هر ساله تاكسي، اتوبوس و مترو را 
تصويب كرد و در پي آن نيز روند هميشگي و پرحاشيه بررسي 
و اعتراض فرمانداري تهران به اين مصوبات آغاز شد. اكنون 
در روزهاي پاياني فروردين 89 باالخره توافق ها حاصل شده 
و قيمت هاي جديد قرار است از بيست و هشتمين روز از سال 

جديد اعمال شود.
مهدي چمران، رئيس شوراي شهر تهران در پاسخ به 
اين سوال كه اصالحيه كتبي شوراي شهر تهران هنوز به 
فرمانداري تهران نرفته است، تصريح كرد: توافق ما براي 
افزايش قيمت بليت مترو در جلسه اي با حضور استاندار و 
فرماندار حاصل شده و ديگر مشكلي وجود ندارد و مراحل 

اداري آن طي خواهد شد.
مديرعامل  ربيعي،  جعفر 
متروي  بهره برداري  شركت 
تهران نيز در همين باره توضيح 
شهردار  ترافيك  معاون  داد: 
از هفته گذشته دستور  تهران 
اجراي  آمادگي  براي  را  الزم 
مصوبه شورا و افزايش قيمت ها 
قيمت ها  فردا  از  و  بود  داده 

افزايش خواهد يافت.
قرار بود روز دوشنبه هفته گذشته پيشنهاد شوراي شهر 
تهران درباره قيمت بليت مترو طبق قانون در كميسيون 
به  پيشنهاد  اما  شود؛  بررسي  تهران  فرمانداري  انطباق 
فرمانداري نرسيد و به عبارتي هماهنگي ها و توافقات در 

جاي ديگري حاصل شد.
البته نبايد فراموش كرد سرنوشت مصوبه امسال شوراي 

شهر تهران به پرداخت اعتبارات مترو از سوي دولت بستگي 
دارد. بايد منتظر ماند و ديد در مهلت تعيين شده تا پايان 
ارديبهشت دولت براي پرداخت اعتبارات مترو رديف مجزا 
تعيين مي كند يا نه و چنانچه اين اتفاق نيفتد، طبق اعالم 
شوراي شهر تهران، مصوبه مربوط به قيمت بليت تغيير 

مي كند و قيمت ها افزايش مي يابد؟
بليت هاي  قيمت  تهران  شهر  شوراي  مصوبه  طبق 

اعتباري و مدت دار متروي تهران در سال 89 افزايشي حدود 
1/5 برابري دارند.

بر اين اساس چنانچه سهم دولت در يارانه  بليت مترو با 
احتساب و انجام طرح هدفمند كردن يارانه ها لحاظ شود، 
امسال قيمت بليت تك سفره 250 تومان، رفت و برگشت 

(دوسفره) 450 تومان و 10 سفره 1500 تومان خواهد بود.
همچنين بر اين اساس در بليت هاي اعتباري مدت دار، 
بليت يك روزه 450 تومان، 3 روزه 900 تومان، 7 روزه 
1700 تومان، 30 روزه 5100 تومان، 90 روزه 13 هزار تومان، 
180 روزه 21 هزار تومان و يك ساله 32 هزار تومان تعيين 
شده بود.بليت هاي اعتباري مبلغ دار نيز از 2000 تومان تا 
40 هزار تومان با طي مسافت صفر تا 10 كيلومتر 85 تومان، 
بليت هاي اعتباري مبلغ دار از 2000 تا 40 هزار تومان از 10 تا 
20 كيلومتر 90 تومان، اعتباري مبلغ دار از 2000 تا 40 هزار 
تومان از 20 تا 30 كيلومتر 105 تومان، اعتباري مبلغ دار از 
2000 تا 40 هزار تومان طي مسافت 30 تا 40 كيلومتر 114 
تومان و اعتباري مبلغ دار از 2000 تا 40 هزار تومان طي 

مسافت 40 كيلومتر به باال 135 تومان تعيين شد.
شوراي شهر تهران در اين مصوبه تاكيد كرد كه قيمت 
بليت مترو با هدف تشويق مسافران به استفاده از بليت هاي 
اعتباري و توجه به تجزيه و تحليل قيمت تمام شده بليت مترو 
در سال 89 كه 407 هزار تومان تعيين شده، با در نظر گرفتن 

پرداخت يارانه  از سوي دولت بوده است.

افزايش قيمت بليت مترو از امروز
طبق مصوبه شوراي شهر تهران قيمت بليت هاي اعتباري و مدت دار متروي تهران در سال 89 افزايشي حدود 1/5 برابري دارند

وزير بهداشت با اشاره به قانون كاهش ساعت كاري 
پرستاران گفت: قانون كاهش ساعت كاري پرستاران بايد طي 
6 ماه به صورت آزمايشي اجرا شود كه در اين خصوص جهت 

استخدام نيروهاي جديد حتما بايد تامين اعتبارصورت گيرد.
به گزارش ايسنا، دكتر مرضيه وحيد دستجردي در جمع 
خبرنگاران با اشاره به تعداد نفرات موردنياز براي نظام ارجاع 
و پزشك خانواده  اظهار كرد: عزم هر دو وزارتخانه اين است 
كه پزشك خانواده  در شهرهاي باالي 20 هزار نفر مستقر 
شوند كه در مجموع درخصوص شكل و ساختار آن به يك 

جمع بندي رسيده ايم.
وي با بيان اين كه از افراد بخش خصوصي نيز جهت 
بسته خدماتي  افزود:  استفاده مي شود،  اين طرح  اجراي 
پزشك خانواده متشكل از... است و قصد داريم همه مسائل 
درمان، بهداشت و پيش بيني را با نگاه سالمت نگر و نه 

درمان نگر در نظر بگيريم.
وزير بهداشت با اشاره به طرح اجراي پايلوت پزشك 
يك  خانواده   پزشك  طرح  كرد:  عنوان  قم  در  خانواده  
الزام قانوني است كه از وظايف دو وزارتخانه بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي و وزارت رفاه و تامين اجتماعي 

محسوب مي شود.

وي اضافه كرد: در اين خصوص ما بايد پزشك خانواده  را 
مستقر كنيم و اين كه به چه صورت و در چه استان و شهري 
باشد، مهم نيست؛ زيرا اين مساله يك قانون و باالتر از سطح 
پايلوت است و بايد در پايان برنامه پنجساله، استقرار پزشك 

خانواده  را در كل كشور داشته باشيم.
وحيد دستجردي با بيان اين كه در اين خصوص نياز به 
يك برنامه ريزي  وجود دارد، اظهار كرد: در حال حاضر بر روي 
شكل كار صحبت مي شود و درخصوص محتوا، الزام و اصل 

آن جاي بحث نيست.
وي با اشاره به مشكالت اين طرح در برخي استان ها 
خاطرنشان كرد: يكي از مشكالت پزشك خانواده  اين بوده 
است كه نظام ارجاع به صورت كامل در آن لحاظ نمي شده 
است، به اين معنا كه تا شهرهاي 20 هزار نفر متوقف مي شد.  
اگر بخواهيم مردم شيريني طرح پزشك خانواده  را بچشند، 
تا بيمارستان هاي تخصصي و فوق تخصصي  بايد آن را 
توسعه دهيم.وزير بهداشت با اشاره به اين كه براي رفع 
اين مشكالت به توسعه نياز داريم، يادآور شد: براي شروع 
اين كار بحث هاي خوبي مطرح شده است كه در پايان جلسه  
روساي دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران، نتايج آن اعالم 

خواهد شد.

وي درباره برخي چالش ها و مشكالت تغذيه اي مردم 
توضيح داد: مردم مواد قندي و شيريني زياد استفاده مي كنند. 
با توجه به آمار درخصوص افزايش وزن، حدود 45 درصد 
مردان و 38 درصد زنان افزايش وزن دارند و 17 درصد 

كودكان و افراد زير 18 سال نيز داراي افزايش وزن هستند.
وحيد دستجردي با بيان اين كه حدود 11 درصد افراد 
داراي ديابت نوع 2 هستند، عنوان كرد: از اين تعداد حدود 
4 ميليون نفر مشخص شده كه حدود 3 ميليون نفر ديگر نيز 
بايد تعيين شوند. وي با اشاره به مصرف نمكـ  كه منجر به 
افزايش فشار خون مي شود ـ تصريح كرد: با توجه به آمار 
وزارتخانه، اگر مردم تنها در روز 3 گرم از نمك مصرفي خود 
بكاهند، حدود 50 درصد از بيماري هاي فشار خون، 26 درصد 
بيماري هاي منجر به سكته مغزي و 17 درصد بيماري هاي 

قلبي كاسته خواهد شد.
وزير بهداشت با تاكيد بر اين كه غذاهاي آماده داراي 
نمك  فراواني است، درباره چربي ها نيز اظهار كرد: ما به مردم 
توصيه مي كنيم كه روغن جامد مصرف نكنند؛ زيرا روغن هاي 
با ترانس باال بيماري هاي قلبي را تشديد مي كند و در صورت 
آب پز مصرف كردن غذاها، 50 درصد از بيماري هاي قلبي 

كاسته خواهد شد.

اجراي آزمايشي قانون كاهش ساعت كار پرستاران به مدت 6 ماه
وزير بهداشت:  طرح پزشك خانواده بايد در بيمارستان هاي تخصصي و فوق تخصصي توسعه يافته و اجرا شود

انتقال دانشجو از تهران به 
شهرستان ها تسهيل مي شود

وزير علوم از روساي دانشگاه ها خواست، روند انتقال 
دانشجو از تهران به شهرستان ها تسهيل شود.

آنان  از  دانشگاه ها  روساي  جمع  در  دانشجو  كامران 
درخواست كرد، روند انتقال دانشجويان را به دانشگاه هاي 
همتراز ديگر بويژه براي دانشجويان دختر و از دانشگاه هاي 

تهران به شهرستان ها تسهيل كنند.
به گزارش ايسنا، وي گفت: سياست كالن وزارت علوم، 
افزايش پذيرش دانشجويان دانشگاه هاي تحصيالت تكميلي 
در تهران، دانشگاه هاي بزرگ استان ها و افزايش پذيرش 
دانشجويان كارشناسي در دانشگاه هاي شهرستان هاست كه 
با سياست دولت درخصوص كاهش جمعيت تهران به دليل 
كاستن از تبعات زلزله احتمالي، با هماهنگي و جديت بيشتر 
دنبال خواهد شد.وزير علوم افزود: در سقف نهايي پذيرش 
دانشجوي كارشناسي تغييري رخ نمي دهد و كاهش نخواهد 
داشت و امسال به رغم اين كه بودجه همه دانشگاه ها را 
مجلس به صورت جداگانه مشخص كرده و وزارت علوم 
هم بودجه متمركز چنداني ندارد، ولي با عنايت به سياست 
كلي دولت و به تبع آن وزارت علوم، تالش خواهيم كرد به 
دانشگاه هاي مناطق دورافتاده تا آنجا كه امكان دارد كمك 
و عضو هيات علمي جذب كنيم تا سطح اين دانشگاه ها هم 

به سطح دانشگاه هاي كالنشهرها برسد.

فروش خانه ها و خودروهاي 
سازماني تا پايان امسال

معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري تهران 
از تشكيل كميسيون اجراي قانون مديريت خدمات دولتي در 
استانداري تهران خبر داد و افزود: تا پايان سال تمامي خانه ها، 
امالك، خودروها و زمين هاي پراكنده دستگاه هاي اجرايي 
دولتي در استان تهران شناسايي مي شود و طي مزايده اي 

قانوني به فروش مي رسد. 
نعمت اهللا تركي در گفتگو با مهر ضمن بيان اين كه 
آيين نامه تدوين شده مديريت خدمات كشوري از سوي 
معاونت توسعه و سرمايه انساني رئيس جمهور به تمامي 
سراسر  دولتي  سازمان هاي  و  وزارتخانه ها  استانداري ها، 
كشور ابالغ شده است، اظهار كرد: اين قانون از ابتداي سال 

1389 الزم االجراست.
وي گفت: استانداري تهران در سال جاري به عنوان اولين 
استانداري كشور در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، 
وظايف  تفكيك  خدمات سازماني،  و  اهداف  شفافيت 
حاكميتي و اجرايي، كوچك سازي ساختار سازماني، كاهش 
پست ها و منصب ها، برون سپاري كارها بر اساس اصل 
44، خدمات رساني دستگاه هاي اجرايي به مردم با ديدگاه 
منزلت اجتماعي ارباب رجوع و تحقق دولت الكترونيك را 
در دستگاه هاي اجرايي استان در دستور كار خود قرار داده 

است.
 ساختمان هاي دولتي به مزايده گذاشته مي شود

معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري تهران 
با اشاره به ماده 23 قانون مديريت خدمات كشوري مبني 
بر ساماندهي ساختمان ها و ملزومات اداري سازمان هاي 
اين قانون در سال جاري تمامي  دولتي گفت: براساس 
يكديگر  در  اجرايي  دستگاه هاي  اداري،  ساختمان هاي 
ادغام يا ساختمان جديدي به صورت واحد ساخته مي شود و 

ساختمان هاي مازاد به مزايده گذاشته مي شوند.
وي افزود: استانداري تهران از اواخر سال 88 به فروش 
10 ساختمان پراكنده خود در سطح استان از طريق مزايده 
اقدام كرده و تا پايان سال جاري، استانداري با يك ساختمان 

واحد در بزرگراه آفريقا فعاليت مي كند.
تركي گفت: جمع آوري ساختمان هاي پراكنده استانداري 
با توجه به هزينه هاي جاري اداري، خدماتي، امنيتي و حفظ 
و نگهداري ساالنه بيش از 5 / 2 ميليارد تومان صرفه جويي 

به همراه داشته است.
  مزايده 56 هزار خانه سازماني تا پايان سال

استانداري  انساني  منابع  توسعه  و  پشتيباني  معاون 
تهران در ادامه از مزايده 56 هزار واحد خانه سازماني در 
سال جاري خبرداد و افزود: با فروش خانه هاي سازماني بيش 

از 15 ميليارد تومان به خزانه دولت واريز مي شود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه در كدام منطقه به كاركنان 
دولت خانه سازماني واگذار مي شود، گفت: كاركنان دولت 
هم مانند تمام مردم مي توانند يا در مسكن مهر ثبت نام كنند 

يا اين كه به هزينه خود خانه اجاره كنند.

 فرهنگيان بازنشسته هم 
بيمه طاليي مي شوند 

وزير آموزش و پرورش گفت: بيمه طاليي فرهنگيان را 
به بازنشستگان تعميم مي دهيم.

ايسنا، حميدرضا حاجي بابايي در همايش  به گزارش 
و  آموزش  اداري وزارت  و  راهبردي  تبيين سياست هاي 
پرورش در سال 89 افزود : اولويت ثبت نام در مدارس هيات 
امنايي با فرزندان فرهنگيان است و ساير امكانات رفاهي 
پس از رفع نياز معلمان مي تواند در اختيار ديگر دستگاه ها 

قرار گيرد. 
وزير آموزش و پرورش از مسووالن امور مالي و پشتيباني 
امور مالي  آموزش و پرورش در سراسر كشور خواست، 
به صورت شفاف صورت گيرد تا پرداخت ها به معلمان در 

كمترين زمان ممكن انجام شود.
حاجي بابايي اضافه كرد: مسووالن امور مالي استان ها 

بيشترين خدمت رساني را به معلمان ارائه كنند.  
حاجي بابايي همچنين گفت: تمام تالش خود را به كار 
مي بنديم تا بيمه طاليي را براي بازنشستگان آموزش و 

پرورش نيز تعميم دهيم. 
وي افزود: آن روزي كه همه فرهنگيان اعم از بازنشسته 
و شاغل داراي كارت بيمه طاليي شوند سجده شكر به جا 

خواهم آورد.

 پاداش همه فرهنگيان بازنشسته پرداخت شد
پرورش  و  آموزش  سازمان  رئيس  حال  همين  در 
همه  پاداش  پرداخت  از  تهران  استان  شهرستان هاي 

فرهنگيان 30 سال خدمت اين استان خبر داد.
سيدعلي يزديخواه به فارس گفت: سازمان آموزش و 
پرورش شهرستان هاي استان تهران پاداش همه فرهنگيان 
30 سال خدمت اين استان را كه حدود هزار نفر هستند، 

پرداخت كرد. 
مجزا  اعتباري  سازمان  اين  تاكنون  كرد:  اضافه  وي 
به منظور پرداخت پاداش فرهنگيان 30 سال خدمت، از نظام 
تعليم و تربيت دريافت نكرده است بلكه پاداش فرهنگيان 
پرورش  و  آموزش  اختيار  در  كه  منابعي  از  بازنشسته 

شهرستان هاي استان تهران بوده، تامين شده است. 

تشريح جزئيات اليحه جديد 
جرايم راهنمايي و رانندگي

عضو كميسيون قضايي مجلس، جزئيات اليحه جديد 
جرايم راهنمايي و رانندگي را تشريح كرد.

عبدالرضا مرادي در گفتگو با فارس، در خصوص اليحه 
جرايم راهنمايي و رانندگي گفت: اليحه جرايم راهنمايي و 
رانندگي در دوره هفتم مجلس شوراي اسالمي به نتيجه 

نرسيد و دولت آن را به مجلس هشتم تقديم كرد. 
به  رانندگي  و  راهنمايي  جرايم  اليحه  افزود:  وي 
كميسيون قضايي ارجاع شد. همچنين كميسيون حقوقي 
و بين الملل اين اليحه را با جمعي از كارشناسان مربوط 
بررسي كردند و سپس به كميسيون قضايي ارائه و كليات 

آن تصويب شد.
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با بيان اين كه 
در تمامي دنيا جرايم رانندگي به طور صددرصد نمي تواند از 
بروز تخلفات جلوگيري كند، گفت: قرار دادن اين جرايم 

مي تواند تاثيرگذار باشد.
راهنمايي  جرايم  تاثير اليحه  درباره  نماينده مجلس 
و رانندگي در پيشگيري از وقوع جرم و خسارات ناشي از 
تصادفات تصريح كرد: در اين اليحه 20 نوع تخلف پرخطر 
لحاظ شده است؛  در مرحله نخست تخلف عالوه بر جريمه 
در كارنامه راننده، به ازاي  هر تخلف نمره منفي براي او 
ثبت مي شود؛ اگر اين نمره از مرز 30 بگذرد، گواهينامه فرد 
متخلف توقيف و پس از 3 ماه با پرداخت 40 هزار تومان 
جريمه، به فرد داده خواهد شد؛ در مرحله دوم تخلف و 
گذشتن از نمره 25، توقيف اتومبيل فرد متخلف 6 ماه به 

طول خواهد انجاميد.
وي تاكيد كرد: در مرحله سوم تخلف، گواهينامه باطل 
مي شود و فرد متخلف بايد با گذراندن دوران آموزشي در 

آموزشگاه رانندگي، گواهينامه جديد اخذ كند.
جرايم  اليحه  در  كه  را   بازدارنده اي  عوامل  مرادي، 
راهنمايي و رانندگي لحاظ شده است، راهكاري دانست 
كه قطعا مي تواند در كاهش خطرات و آسيب هاي ناشي از 

رانندگي موثر واقع شود.

 توزيع مهر كارت فجر
 بين كاركنان وزارت بهداشت

مشاور وزير بهداشت در امور كارآفريني گفت: كارت 
اعتباري مهر كارت فجر با يك ميليون و 500 هزار تومان 
اعتبار اوليه به منظور خريد لوازم خانگي از ارديبهشت امسال 

بين كاركنان وزارت بهداشت توزيع مي شود.
غضنفر ميرزابيگي در گفتگو با فارس، افزود: طرح كارت 
اعتباري ويژه كاركنان دولت يا مهر كارت فجر يك طرح 
مصوب شوراي عالي اشتغال است كه با همكاري 3 جانبه 
دستگاه اجرايي، بانك عامل و كارخانه هاي توليدكننده لوازم 
خانگي استاندارد ايراني از ارديبهشت امسال براي كاركنان 
دولت (كشوري و لشكري) اجرا مي شود كه با توافق وزير 
بهداشت و وزير آموزش و پرورش، كاركنان اين 2 دستگاه 
اين طرح برخوردار  از مزاياي  اولين گروهي هستند كه 
وزارت  كاركنان  اساس  اين  بر  داد:  ادامه  مي شوند.وي 
بهداشت در صورت تمايل به استفاده از اين طرح كه در 
واقع يك وام خريد كاالست؛ مي توانند با مراجعه به معاونت 
توسعه دانشگاه علوم پزشكي مربوط ثبت نام و مهركارت 
فجر خود را كه در اين مرحله يك ونيم ميليون تومان اعتبار 

در آن است؛ دريافت كنند.
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