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نيروهاي شركتي و پيماني را دريابيد
  اماني از اصفهان: وزير بهداشت مسووالن و كارمندان 
بيمارستان ها را در مورد طرز برخورد با بيماران و همراهان 

آنها توجيه كند. 
قرباني از آمل: چرا وزير آموزش و پرورش به وعده هاي 

خود در مورد استخدام نيروها جامه عمل نمي پوشاند؟
يك شهروند از اهواز: تردد و توقف ماشين هاي سنگين و 
بدتر از آن تردد اراذل و اوباش در كوي پاستوريزه خيابان يك، 
باعث سلب آسايش و آرامش ساكنان شده است. مسووالن 

شهري به اين مهم رسيدگي كنند. 
گودرزي از بروجرد: در مورد آزمون استخدامي آموزش و 
پرورش، چرا از بروجرد يك نفر را هم قبول نكردند و به جاي 

آن از شهرهاي ديگر براي اينجا نيرو مي فرستند؟
اكبري از مالرد: خيابان كاشاني در سرآسياب مالرد فاقد 

روشنايي مي باشد. مسووالن اداره برق رسيدگي كنند. 
عظيمي از تهران: چرا تلفن هاي درج شده در سايت 

پارس خودرو جوابگوي مشتريان نيست؟
  شيخي از تهران: وزارت راه و ترابري فكري براي حل 

مشكل ترافيك دوراهي بومهن به تهران كند. 
فرامرزي از ايالم: چرا بايد هزينه برق وسايل پيمانكاران 

ادارات آب و برق و گاز را مردم پرداخت كنند؟ 
اسالمي از تهران: نيروي انتظامي يك كيوسك حفاظت 
جنوبي)  (مهرآباد  توليدارو  منطقه  15خرداد  پارك  در  را 
راه اندازي كند تا اهالي آنجا از شر اراذل و اوباش در امان 

باشند. 
توكلي شهميرزادي از قائمشهر: گلزار شهداي قائمشهر 
(سياهكالي قائمشهر) محل تجمع معتادان شده است. 

مسووالن در اين زمينه اقدام كنند. 
در  و مستاجر  تاكسي  راننده  تهران:  از  يك شهروند 
شهرك وليعصر هستم. به علت خرابي ماشين و نداشتن 
كرايه براي پرداخت االن مدت 15ـ  10  روز است كه اسباب 
و اثاثيه  ام با شكايت صاحبخانه، توسط نيروي انتظامي به 
بيرون ريخته شده و اين وسايل در كوچه براي ساكنان 
مزاحمت ايجاد كرده است. از مسووالن براي رفع اين مشكل 

تقاضاي كمك دارم.
احمدي از كرمانشاه: به وزير كار بفرماييد براي آگاهي از 
وضع نيروهاي شركتي به پااليشگاه كرمانشاه سري بزنند 

تا ببينند چه بر سر آنها مي آيد.
يك شهروند: در مورد صحبت هاي وزير كار به ايشان 
بفرماييد مشكالت نيروهاي شركتي و پيماني فقط با صحبت 

كردن حل نمي شود بايد براي آنها ، اقدامي كرد. 
طاهري از تهران: همسرم از نيروهاي شركتي مخابرات 
است كه هنوز مشكل قراردادهاي آنها پابرجاست. لطفا 
حل  آنها  قراردادهاي  مشكل  چرا  بفرماييد  كار  وزير  به 

نمي شود؟
خاكساري از تهران: براي دريافت كارت ايثار شركت 
در جنگ تحميلي 9 ماه است كه درخواست كرده ام ولي از 
آن خبري نشده است؛ در صورتي كه در خبرها بود 2ماهه 

آن را مي دهند!
خدايان از ساوه: از شركت واحد تقاضا دارم يك خط 
خواجه نصير  پيش دانشگاهي  مدرسه  مسير  در  اتوبوس 
راه اندازي كند تا دانش آموزاني كه راه آنها دور است،بموقع  

به مدرسه برسند.
جمعي از كارگران شركتي: چرا ادارات با كارگران شركتي 

شاغل در آنها به طور مستقيم قرارداد نمي بندند؟
محمدي از تهران:حدود يك سال است كه سهام عدالت 

دريافت كرده ام، ولي سودي به ما نداده اند. چرا؟ 

حق با شماست
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عضو هيات  علمي مركز مطالعات و پژوهش هاي جمعيتي 
ــيا و اقيانوسيه اعالم  كرد: نيمي از جمعيت ايران يعني 35  آس
ميليون نفر از جمعيت كشور تنها در 25 شهر متمركز شده اند و 
16 ميليون نفر از اين تعداد فقط در 6 كالنشهر تهران،  مشهد، 

اصفهان، تبريز،  كرج و شيراز متمركز شده اند.
ــهرهاي كشور  ــفق، جمعيت  كالنش به گفته محمد مش
بويژه كرج، مشهد و اصفهان بسرعت در حال افزايش است به 
طوري كه شهر كرج با 95  /  3 درصد رشد جمعيتي به سرعت 
در حال حجيم شدن است و مشهد و اصفهان نيز 5 / 2 درصد 

رشد جمعيت دارند.
اما اين تنها آمار نگران كننده در يكي دو هفته اخير نيست 
اخيرا محمد ناظمي اردكاني رئيس سازمان ثبت احوال كشور 
نيز اعالم كرد كه هم اكنون بيش از 68 درصد جمعيت كشور 
ــهرها زندگي مي كنند و  6 / 31 درصد جمعيت كشور در  در ش

روستاها ساكن هستند.
ــين در چند  ــدار، در كنار تراكم جمعيت شهرنش اين هش
ــور، همگي داليلي هستند كه مشفق  ــهر مشخص كش ش
ــد  ــا، در گفت وگو با مهر  اظهار كرد: رش ــا  توجه به آنه ب
ــهر تهران در دهه 85ـ  75 نسبت به دهه قبل  جمعيتي ش
ــه ميزان  32 / 0 درصد  ــال هاي 75ـ  65 ب ــي س از آن يعن

ــت. ــته اس افزايش داش
ــكونتي كشورهاي  ــدار داد كه مقايسه نظام س او هش
ــورهاي در حال توسعه نشان مي دهد  ــعه يافته با كش توس
ــداد اندكي  ــعه يافته تع ــورهاي توس ــياري از كش در بس
ــط  ــهر به اندازه متوس ــهر، حجم قابل توجهي ش كالنش
ــهرهاي كوچك  ــتري ش ــيار بيش و عالوه بر آن تعداد بس
وجود دارد و در اين نظام سكونتي، جمعيت به طور تقريبي 
متوازن و متعادل در سطح سرزمين توزيع شده كه اين نظام 

ــت. ــرفته اس ــهري در واقع خصوصيت كشورهاي پيش ش
ــهري، مديريت  ــفق تاكيد كرد: در اين نوع نظام ش مش
ــا در نظام  ــت، ام ــان تر و كم هزينه تر اس ــهري آس نظام ش
ــهري كشور  ــهري كه از ويژگي هاي نظام ش ــت ش نخس
ــهرها،  ــهري در كالنش ــت، كنترل و مديريت امور ش ماس

ــود. با چالش هاي جدي مواجه مي ش

حاشيه هاي سياه اين شهر هاي رنگارنگ 
افزايش جمعيت شهري به معناي كاهش جمعيت روستايي، 
كم شدن جمعيت توليدكننده و مهاجرت آنها به شهرهاست اما 
ــهر ها مي آيند وارد آن نمي شوند  ــتايي هايي كه به ش همه روس
ــهر باقي مي مانند، در جايي كه به آن  ــتانه ش و خيلي ها در آس
ــهر! اما روستايي هاي مهاجر تنها ساكنان  مي گويند حاشيه ش
حاشيه هاي شهر ها نيستند و عالوه بر آنها، اتباع بيگانه مجاز و 
غيرمجاز و بزهكاراني كه شهر را براي سكونت امن نمي دانند، 
هم از ساكنان حاشيه ها هستند، با افزايش جمعيت كالنشهرها، 
شكاف طبقاتي هم عميق تر و بيشتر مي شود و كالنشهر نشين ها 
به طبقات پايين تر اجتماعي براي استفاده از خدمات شان نياز پيدا 
ــهرها از  ــبت كه كالنش مي كنند و به اين ترتيب، به همان نس
ــوند، در سايه نظارت ضعيف و ناقص بر  جمعيت انباشته مي ش
رشد شهرها، جمعيت حاشيه نشين ها هم افزايش مي يابد. اين 
ــترين دليل رانده شدنشان به  ــر توليدكننده نيستند و بيش قش

حاشيه شهرها، برخوردار نبودن از تمكن مالي است. 
ــين ها را به  ــال ها، حاشيه نش كمبود امكانات نيز در طول س
ــت كه جغرافيا، جرم  ــوي بزه متمايل مي كند و اين گونه اس س
مي آورد، حاشيه ها جرم خيز و خطرساز مي شوند و كالنشهر ها 
ــياه  ــوند كه دور آنها را هاله اي س ــاي بزرگي مي ش بادكنك ه

پوشانده است!     
اين گونه است كه براساس آمار نيروي انتظامي از هر 3 قتلي 
ــهر رخ  ــيه هاي ش كه در تهران رخ مي دهد 2 مورد آن در حاش
ــمي، در حال حاضر  ــاس آمارهاي رس مي دهد. همچنين براس
حداقل 8 ميليون نفر در ايران حاشيه نشين هستند كه 5 ميليون 
نفر از آنها در تهران و  بقيه در حاشيه ديگر كالنشهرهاي ايران 
ــلم است كه در چنين مواردي، آمارهاي  زندگي مي كنند و مس
رسمي چندان قابل اعتماد نيستند و آمار واقعي بايد بسيار بيشتر 

از تخمين كارشناسان باشد. 
حاشيه نشين به تمامي كساني گفته مي شود كه در محدوده 
ــتند، ولي جذب اقتصاد شهري  ــاكن هس ــهر س اقتصادي ش
نشده اند. جاذبه شهرنشيني و رفاه شهري، اين افراد را از زادگاه 
ــي و بازارهاي كار  ــوي قطب هاي صنعت ــش كنده و به س خوي
مي كشد و اكثرا مهاجران روستايي هستند كه به منظور گذران 
بهتر زندگي، راهي شهرها مي شوند. به همين دليل حاشيه نشين 

الزاما زاغه نشين نيست.

كالنشهر نشين ها با چه اميدي مهاجرت كنند؟ 
ــان مي دهد از هر 10 نفر  ايراني حداقل 2 نفر در  اين آمار نش
ــهرهاي تهران، مشهد، كرج، شيراز،  اصفهان و  تبريز  يكي از ش
ــي احتماال با ذوق مي گويد  ــي مي كنند و از اين 2 نفر يك زندگ
ساكن تهران است! و اين يعني تهران به تنهايي نيمي از جميعت 

كالنشهرنشين هاي كشور را به خود اختصاص داده است. 
ــال، دولت تصميم گرفت با تشويق  ــتان امس از اوايل تابس
ــت 8 ميليون نفري  ــران از جمعي ــه خروج از ته ــش ب كاركنان
ــت پراكندگي امكانات  ــين كم كند،  اما اگر وضعي پايتخت نش
رفاهي و فرصت هاي شغلي و.... در استان هاي كشور به شكل 
ــهرهاي استان ها  ــماري از كالنش كنوني باقي بماند و تنها ش
ــينان به  ــوند، هيچ كدام از پايتخت نش ــات برخوردار ش از امكان
ــت  كه اگر  ــوند و اين اصلي اس مهاجرت از تهران راضي نمي ش
ــهرها را در ديگر نقاط  ــت بخواهد طرح مهاجرت از كالنش دول
ــورهم اجرا كند بايد آن را در نظر داشته باشد. چنين وضعي  كش
گوياي آن است كه فقط در صورتي سياست فرستادن ساكنان 
ــهر هاي كوچك تر عملي مي شود كه دولت  كالنشهرها به ش
ــغلي و  ــويق مردم، امكانات رفاهي و فرصت هاي ش براي تش

آموزشي اين مناطق راهم افزايش دهد.  
پيشنهادي براي شهر هاي كوچك 

به گفته مشفق، حل مساله بي تعادلي در نظام توزيع جمعيتي 
در سطح ملي و منطقه اي كه در واقع منشاء بسياري از مشكالت 
اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است به يك برنامه جامع نظام 
ــكان جمعيت و آمايش سرزميني در سطح ملي و منطقه اي  اس

نياز دارد.
عضو هيات علمي مركز مطالعات و پژوهش هاي جمعيتي 
ــور  ــيه با تاكيد بر اين كه توزيع امكانات در كش ــيا و اقيانوس آس
ــرد: راهكاري كه در حال  ــب صورت گيرد، تاكيد ك بايد متناس
حاضر مي توان براي سياستگذاران و برنامه ريزان ارائه كرد اين 
است كه سياست بنگاه هاي زود بازده اقتصادي اوًال با توجه به 
ــود و از  ــيل هاي اقتصادي و طبيعي تعريف و طراحي ش پتانس
سوي ديگر ظرفيت هاي جمعيتي و قابليت جذب و دفع جمعيتي 
ــود و مهمتر اين كه اين بنگاه ها بايد در  مناطق در نظر گرفته ش
شهرهاي كوچك و متوسط پياده شوند كه بتوانند تا حدود زيادي 
از دفع جمعيتي از شهرهاي كوچك و متوسط و فشار جمعيتي بر 
زيرساخت هاي كالنشهرها و شهرهاي بزرگ جلوگيري كنند.

افزايش حاشيه نشيني در كشور
دولت بايد در شهرهاي كوچك امكانات رفاهي و مراكز صنعتي مولد كار ايجاد كند ادامه از صفحه اول

ملي  سازمان  برنامه هاي  و  طرح ها  فرهنگ سازي 
جوانان در جامعه مستلزم همكاري و تعامل رسانه هاست.

رئيس ستاد هفته ازدواج با اشاره به جمعيت 12 ميليون 
نفري جوانان در سن ازدواج گفت: با توجه به اين كه ساالنه 
تنها يك ميليون ازدواج در كشور انجام مي شود، بايد اين 
هشدار را به مسووالن و جامعه داد كه در سال جاري و سال 

آينده ميزان جوانان در آستانه ازدواج بيشتر مي شود.
 200 هزار جوان ازدواج نكردند

وي افزود: در سال جاري يك ميليون و 200 هزار جوان 
در سن ازدواج قرار داشتند كه از اين تعداد يك ميليون نفر 
ازدواج كردند و ازدواج نكردن 200 هزار جوان در سال يك 

هشدار به مسووالن و متوليان ازدواج جوانان است.
NGO كرمي گفت: گروه هاي مردمي بايد با تشكيل

ها و همچنين سازمان هاي مردم نهاد فعال در امور ازدواج 
جوانان ارتباط بيشتري با ستاد هفته ازدواج و سازمان ملي 
جوانان داشته باشند تا با برنامه ريزي هدفمند، شرايط آسان 

براي ازدواج جوانان فراهم شود.
 ازدواج نيمه مستقل را رواج دهيم

در  جوانان  ملي  سازمان  طرح  به  اشاره  با  كرمي 
فرهنگسازي ازدواج نيمه مستقل در كشور گفت: ازدواج 
نيمه مستقل در فرهنگ ايراني با عنوان دوران نامزدي يا 
دوران عقد مطرح بوده است كه زمان آن كمتر از 6 ماه بود، 
اما خانواده ها با فشار جامعه و اقوام و آشنايان مجبور بودند 

هرچه زودتر مراسم عروسي را برگزار كنند.
 در اين طرح خانواده ها بايد به مسووالن كمك كنند تا 
اين فرهنگ غلط از بين برود و اجازه دهند دختر و پسري 
كه با كمترين هزينه ازدواج كرده اند تا زمان استقالل 
كامل مالي و تهيه مسكن به صورت جداگانه در خانه 

پدري خود زندگي كنند.
وي توضيح داد: جامعه بايد بپذيرد دختر و پسري كه 
به دليل مشكالت مالي و مسكن مدتي زير چتر حمايتي 
خانواده قرار مي گيرند داماد سرخانه نيستند و اين يك 

حمايت خانوادگي است.
 100 درصد به سازمان هاي غيردولتي

 اعتماد كنيد
رئيس ستاد هفته ازدواج در پاسخ به اين كه مردم 
چه ميزان مي توانند به مراكز ازدواج 300 هزار توماني 

گفت:  كنند،  اعتماد 
اين به  مردم صد درصد 

كنند  اعتماد  NGO ها 
مجوز  با  مراكز  اين  زيرا 
و  جوانان  ملي  سازمان 
تحت نظارت اين سازمان 
فعاليت مي كنند، ولي اگر 
مردم  شد،  ديده  تخلفي 
كل  ادارات  به  مي توانند 

استان گزارش دهند.
  فعاليت مراكز 

همسريابي ممنوع
ــي  فرهنگ ــاون  مع
ــازمان ملي  ــي س آموزش
ــورد ايجاد  ــان در م جوان
در  ــريابي  همس ــز  مراك
ــوع  ــت: موض ــور گف كش
همسرگزيني و همسريابي 
با تعامل خانواده ها زير چتر 
شبكه فعاالن ازدواج انجام 

مي شود، ولي مراكزي را كه صرفا براي همسريابي فعاليت 
ــد و نه نظارتي بر  ــول نداريم، زيرا نه مجوزي دارن ــد قب كنن
ــود و امكان سوءاستفاده در اين مراكز زياد  آنها انجام مي ش

است.
 برنامه 3 وزارتخانه براي تسهيل ازدواج

آبان)   23 تا   17) ازدواج  هفته  به  شدن  نزديك  با 
مسووالن از اجراي برنامه هاي حمايتي براي ازدواج آسان 

جوانان خبر مي دهند.
و  آموزش  وزراي  جوانان،  ملي  گزارش سازمان  به 
پرورش، بازرگاني و ارشاد، هر يك برنامه هاي ويژه اي در 

حوزه ازدواج جوانان دارند.
پرورش  و  آموزش  وزير  حاجي بابايي  حميدرضا 
به فرزندان  ازدواج  توماني  ميليون  اختصاص وام 3  از 
فرهنگيان خبر داد و گفت: وزارت آموزش و پرورش بخشي 
از قانون تسهيل ازدواج جوانان را كه مرتبط با اين دستگاه 

باشد ما حتما پيگيري خواهد كرد.
مهدي غضنفري، وزير بازرگاني نيز در جريان بازديد 
از نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري ها به تصويب 20 بند 
براي تسهيل ازدواج جوانان در جلسه مورخ 28 مهر ماه 
سال جاري ستاد ملي ساماندهي امور جوانان اشاره كرد 
و گفت: در اين جلسه مقرر شد كه نمايشگاه هاي عرضه 
جهيزيه ارزان قيمت از سوي وزارت بازرگاني از طريق 
شركت هاي داخلي در سراسر كشور و در مراكز استان ها 

برگزار شوند. 
روند برگزاري نمايشگاه هاي توزيع جهيزيه ارزان قيمت 
در سال هاي گذشته، در كميته اي بررسي مي شود تا روند 
اقدامات سال جاري، همزمان با هفته ازدواج جوانان خالي 
از انتقاد باشد. همچنين مقرر شده است كه وزارت بازرگاني 
با بانك هاي مرتبط براي ارائه تسهيالت در خصوص خريد 

جهيزيه ارزان قيمت به جوانان تمهيداتي را بينديشد.
سيدمحمد حسيني، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي نيز با 
اعالم خبر تجليل از نشريات و رسانه هاي اثرگذار در حوزه 
ازدواج جوانان به فرهنگ سازي گسترده در راستاي كاهش 
تاخير ازدواج اشاره كرد و گفت: مسائل اقتصادي همواره در 
طول تاريخ در مسير ازدواج جوانان قرار داشته، اما طبيعي 
است كه در آغاز زندگي، يك زوج جوان همه امكانات را در 
اختيار نداشته باشند. بايد فرهنگ ساده زيستي و قناعت در 

زمينه ازدواج ترويج شود. 
ــل از  ــاي قب  آموزش ه
ــژه آموزش هاي  ازدواج بوي
برگرفته از آموزه هاي ديني 
ــان خانواده  ــم بني در تحكي
ــزايي دارند كه بايد  تاثير بس
ــوند و نگاه غربي  نهادينه ش
ــادي در  ــا رويكرد هاي م ب
ــوص ازدواج در جامعه  خص

از بين برود.
ــن،  رامي ــي  محمدعل
ــي وزير  ــاون مطبوعات مع
ــاد اسالمي   فرهنگ و ارش
ــنواره  نيز به برگزاري جش
ــانه همزمان با  ازدواج و رس
ــاره  هفته ازدواج جوانان اش
ــانه هاي  كرد و گفت: از رس
ــوزه ازدواج و  ــال در ح فع
ــه آن در  ــائل مربوط ب مس
ــانه  ــنواره ازدواج و رس جش
تجليل و حمايت مي كنيم.

آموزش پيشگيري از طالق به زوجين
3 وزارتخانه براي تسهيل در ازدواج جوانان خبرهاي خوشي اعالم كردند

با اشاره به  مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري 
پرداخت مطالبات بازنشستگان قبل از سال 79 بر مبناي 
حقوق سال 82 بازنشستگان گفت: اين موضوع در بند «ر» 
تبصره 5 قانون بودجه سال 82 پيش بيني  شده بود و اين در 
حالي است كه در مصوبه هيات وزيران همان سال نيز به 

پرداخت مطالبات بر مبناي سال 82 تاكيد شد. 
ايراندخت عطاريان در گفت وگو با ايسنا در پاسخ به 
اين كه چرا صندوق بازنشستگي اين مطالبات را پرداخت 
كرد؛ در حالي كه اين وظيفه دستگاه ها بوده است، افزود: 
پرداخت اين نوع مطالبه مستلزم داشتن اطالعات دقيق 
استخدامي و بازنشستگي كاركنان بود و از آنجا كه اين 
اطالعات به طور كامل در سيستم  جامع احكام و بانك 
اطالعاتي بازنشستگان در صندوق بازنشستگي كشوري 

وجود داشت، اين موضوع به صندوق محول شد.
وي در توضيح اين كه چه گروه هايي شامل دريافت اين 
مطالبات شدند، گفت: در قانون اصالح پاره اي از مقررات 
مربوط به بانوان شاغل و خانواده ها و ساير كاركنان كه در 
ارديبهشت سال 79 تصويب شد، بندي پيش بيني  شده بود 
كه بر اساس آن، تمامي كاركناني كه بازنشسته،  از كارافتاده 
يا فوت مي شوند، مي توانند از پاداش 30 روز استفاده كنند، 
همين مساله باعث شد تمامي بازنشستگان از زمان تصويب 
اين قانون به ازاي هر سال از 30 روز پاداش بهره مند شوند.

وي تاكيد كرد: در پي آن براي بازنشستگان قبل 
از 79 اين انتظار ايجاد شد كه براي رفع تبعيض و 
بي عدالتي كساني كه قبل از سال 79 كمتر از 30 روز 

پاداش دريافت كردند، از مابه التفاوت آن تا سقف 30 روز 
برخوردار شوند، به هر حال برخي بازنشستگان قبل از 
سال 79 حدود 10 روز، برخي 12 روز و گــروهي هم 

15 روز پاداش دريافت كرده بودند.

به گفته وي، اين در حالي است كه در سال 82 و بر اساس 
مصوبه هيات وزيران، در قانون بودجه كشور مقرر شد به 
كساني كه كمتر از 30 روز پاداش دريافت كردند، اين پاداش 
تا سقف 30 روز پرداخت شود كه در حال حاضر پرداخت 

مطالبات بازنشستگان به ترتيب بر اساس 20 روز، 18 روز و 
15 روز باقيمانده بوده است و با پرداخت مطالبات، تمام 
بازنشستگان تا سقف 30 روز پاداش دريافت كردند و 

446 هزار نفر مشمول دريافت اين پاداش شدند. 
 پرداخت مطالبات ناشي از اجراي قانون 

مديريت خدمات كشوري
عطاريان در تشريح ميزان و نحوه پرداخت مطالبات 
ناشي از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري نيز گفت: 
ميزان اين مطالبات 2000 ميليارد تومان است و مطالبات 
ناشي از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري از 8 مهرماه 
86 تا مهر 87 بوده و صندوق در گام نخست قبل از ابالغ 
بودجه، پيگيري الزم را انجام داد تا 2000 ميليارد تومان 
مربوط به پرداخت اين مطالبات در قانون بودجه پيش بيني  
شود.به گفته مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري، در 
اين زمينه جلساتي با سازمان خصوصي سازي برگزار شده 
تا بهترين سهام در اختيار بازنشستگان قرار گيرد.عطاريان 
تاكيد كرد: خواسته ما از سازمان خصوصي سازي اين بود 
كه سهام به شكل يكپارچه باشد تا سهام خرد و متفرقه به 

بازنشستگان ارائه نشود.
وي تصريح كرد: بهترين سهام از طريق كارشناسان 
هيات  براي  مصوبه اي  پيش نويس  و  استخراج  صندوق 
وزيران تهيه شده كه در متن مصوبه سهام درخواستي 
مانند بيمه، بانك ها و پااليشگاه ها پيشنهاد شده است و در 
صورت تصويب بالفاصله سازمان خصوصي سازي نسبت 

به واگذاري آن اقدام خواهد كرد.

اعالم جزئيات پرداخت مطالبات بازنشستگان قبل از 79 
به گفته مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري، مطالبات بازنشستگان قبل از سال 79 برمبناي حقوق سال 82 پرداخت مي شود

ايجاد دوره هاي جديد 
كارداني پيوسته 

در دانشگاه علميـ  كاربردي
رئيس دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي با بيان اين كه 
مجوز ايجاد دوره هاي كارداني پيوسته ترمي براي نخستين بار 
در اين دانشگاه اخذ شد، گفت: در حال حاضر حدود 600 هزار 
نفر متقاضي دوره هاي كارداني پيوسته هستند كه با اخذ اين 

مجوز بايد امسال در اين دوره پذيرش دانشجو آغاز شود. 
به گزارش ايسنا، عبدالرسول پورعباس با اشاره به فعاليت 
سازمان آموزش فني و حرفه اي در وزارت كار عنوان كرد: در اين 
سازمان فضاها و تجهيزات زيادي ايجاد شده است، به طوري كه 
حدود 3000 مربي، بيش از 15 هزار كادر اجرايي، صدها 
مراكز آموزشي دولتي و هزاران مراكز آموزشي خصوصي در 

حال فعاليت در اين سازمان هستند. 
وي با بيان اين كه متاسفانه اين سازمان تنها در سطح 
زير ديپلم و حدود ديپلم فعاليت مي كند، افزود: عمدتا مردم 
انگيزه ندارند كه به اين مراكز مراجعه كنند و كساني انگيزه 
مراجعه دارند كه احساس مي كنند اين آموزش ها در مورد 

شغل آنها مورد نياز است. 
به طور طبيعي درون همه  اين كه  بيان  با  پورعباس 
اين  در  اظهاركرد:  با مدرك گره خورده است،  انسان ها 

سازمان ها مدارك در حد گواهينامه باقي مانده است. 
وي با اشاره به تصويب اساسنامه جديد دانشگاه علمي 
ـ كاربردي در سال 70 عنوان كرد: اين اساسنامه حتي نفوذ 
20 درصد قانون هاي گذشته را ندارد و ضعيف تر نوشته 

شده است. 
 مجلس و دولت در برابر سازمان ملي مهارت 

جبهه گرفتند
پورعباس با بيان اين كه بحث سازمان ملي مهارت بد 
مطرح شد، افزود: متاسفانه در برابر اين سازمان از همكاران 
علمي گرفته تا نمايندگان مجلس و دولت جبهه گرفتند و از 
كلمات نامناسب استفاده كردند و از سوي ديگر هم در مقابل 
اين سازمان بد دفاع شد. وي به طراحي نظام مهارتي در 
تمامي ابعاد اشاره و خاطرنشان كرد: زير نظام آموزش هاي 
مهارتي، نظام صالحيت هاي مهارتي و نظام جامع اشتغال 

كشور در حال طراحي هستند. 
رئيس دانشگاه علمي ـ كاربردي ادامه داد: در تمامي 
كشورهاي دنيا نظام هاي مهارتي مداركي توليد مي كنند 
كه اعتبار آن مدارك به باقي ماندن فرد در آن مهارت است 
و اگر كسي خارج شد، بايد مهارت الزم را در مسير جديد 

كسب كند. 

اعالم تغييرات 
كنكور سراسري 90

رئيس سازمان سنجش آموزش كشور با تشريح برخي 
براي  رهگيري  كد  اختصاص  از   1390 كنكور  تغييرات 
دانش آموزان خبر داد و گفت: ثبت نام آزمون سراسري سال 90 
با تاكيد بر تاثير نمرات دروس به جاي معدل از 16 آذرماه آغاز 

مي شود و در 28 آذر به پايان مي رسد. 
محمدحسين سرورالدين در گفت وگو با مهر افزود: 
كارگروه ماده 4 كنكور متشكل از وزراي علوم و آموزش 
و پرورش تاكنون تصميمي درباره تغيير در نحوه سوابق 
تحصيلي داوطلبان كنكور 90 نگرفته است، از اين رو 
هنوز قطعي نشده است كه چند درصد سوابق تحصيلي 

كنكوري هاي 90 در قبولي اعمال مي شود. 
وي اضافه كرد: در نتيجه فعال مانند سال گذشته همان 15 
درصد اعمال مي شود با اين تفاوت كه در كنكور 90 ديگر معدل 
تاثيرگذار نيست و نمرات دروس به عنوان سوابق تحصيلي 
لحاظ مي شود. رئيس سازمان سنجش آموزش كشور گفت: 
براي اين كه ما بتوانيم فايل سوابق تحصيلي كامل داوطلبان 
كنكور 90 را در اختيار داشته باشيم قرار بر اين است كه آموزش 
و پرورش به هر داوطلب يك كد رهگيري بدهد و داوطلب نيز 
اين كد را كه در واقع كد سوابق تحصيلي است مانند شماره 

شناسنامه و ساير مشخصات در فرم ثبت نام درج كند. 
به گفته وي، سوابق تحصيلي تنها براي كنكوري هاي 
فارغ التحصيل سال 84 به بعد كه سوابق تحصيلي دارند اعمال 
مي شود و براي ساير داوطلبان نمره آزمون مالك عمل خواهد 
بود. سرورالدين با اشاره به تعداد داوطلباني كه در كنكور 90 
سابقه تحصيلي ندارند، گفت: تعداد زيادي نخواهند بود شايد 
تعداد افرادي كه سابقه تحصيلي ندارند تنها حدود زير 5 درصد 

باشد. 
ثبت نام كنكوري هاي 90 از 16 تا 28 آذرماه انجام و آزمون 

طي روزهاي 9 تا 11 تيرماه 90 برگزار مي شود. 

وزير بهداشت گفت: ايران از نظر ميزان حوادث تروما 
دومين كشور دنياست و ساالنه فقط خسارت اقتصادي 
ميليارد   5000 از  بيش  تصادفي  قربانيان  مرگ ومير 
تومان برآورد مي شود كه هزينه هاي بستري، معلوليت و 

خسارت هاي رواني را نيز بايد به آن  اضافه كنيم.
مرضيه وحيد دستجردي در گفت و گو با فارس، افزود: 
ايران از نظر ميزان تصادفات رانندگي هر سال خسارت هاي 
زيادي را متحمل مي شود، بيش از 70 درصد بستري ها در 
اورژانس ها و بخش هاي ICU را بيماران ترومايي كه 
بيشتر بر اثر تصادفات رانندگي دچار تروما و آسيب شده اند، 

تشكيل مي دهند.
وي ادامه داد: تصادفات و حوادث تروما در كشور عالوه بر 

مشكالت زيادي كه براي مردم ايجاد مي كند، بار اقتصادي 
سنگيني را نيز بر جامعه تحميل مي كند؛ به طوري كه 
برآورد حدود 2 سال پيش نشان داد كه فقط خسارت ناشي 
از مرگ ومير قربانيان تصادفات رانندگي در كشور بيش از 

5000 ميليارد تومان است.
وزير بهداشت گفت: البته بايد به اين ميزان، هزينه هاي 
جنبي ديگر مانند هزينه هاي بستري، درمان، معلوليت ها 
كه گاهي معلوليت دائمي است، همچنين مدت زماني كه 
فرد توان كاركردن را از دست مي دهد و نمي تواند كار كند، و 
نيز عوارض رواني را كه فرد آسيب ديده و خانواده وي متحمل 

مي شود بايد به اين ميزان خسارت اضافه كرد.
وحيد دستجردي گفت: ظاهرا كشور ما رتبه دوم بيشترين 

ميزان حوادث جاده اي را در دنيا دارد، البته ممكن است به 
علت كاهش نسبي اين ميزان طي يكي دو سال اخير، در حال 

حاضر سوم شده باشيم.
وي ادامه داد:  البته تعداد مرگ ومير بر اثر حوادث و 
بيماري هاي قلبي، بيشتر است و تصادفات در مرتبه دوم 
قرار دارد، اما از نظر بار اقتصادي و خسارت وارد شده، به علت 
اين كه بيشتر قربانيان تصادفات، جوان هستند، بيشترين بار 

بيماري را تصادفات در كشور ما به وجود مي آورد.
وزير بهداشت در پاسخ به اين پرسش كه براي كاهش 
اين خسارت ها چه بايد كرد،  گفت: مهم ترين عامل بروز 
سرعت  مانند  مسائلي  است،  انساني  خطاي  تصادفات 
جلو، صحبت  به  بي توجهي  غيرمجاز،  سبقت  غيرمجاز، 

كردن با تلفن همراه و خستگي كه بايد رسانه ها با آموزش به 
مردم، اين نوع رفتارها را اصالح كنند.

وي افزود: اصالح قوانين هم انجام شده و پليس درصدد 
افزايش جريمه هاست. كميسيون ايمني راه ها هم در اين 

زمينه اقداماتي انجام داده است.
وي ادامه داد: اكنون مجروحان تصادفات در جاده ها در 
كمتر از 8 دقيقه و در شهرها در كمتر از 15دقيقه به مراكز 
درماني منتقل مي شوند و همين مساله باعث كاهش نسبي 
ميزان مرگ هاي ناشي از تصادفات در كشور بوده ،البته 
شدت تصادفات نيز طي سال هاي اخير بيشتر شده است 
و به طور متوسط براي نجات هر مصدوم تصادفات، 3 عمل 

جراحي انجام مي شود.

ايران؛ دومين كشور دنيا از نظر ميزان خسارت انساني تصادفات رانندگي
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آمادگي طرح فاضالب و تصفيه خانه 
كهريزك براي بهره برداري

طرح فاضالب و تصفيه خانه كهريزك با هزينه اي بالغ بر 
50 ميليارد ريال آماده بهره برداري مي شود.

ــركت آبفاي جنوب غربي  ابراهيم يزديان، مديرعامل ش
ــه به اهميت  ــن خبر گفت: با توج ــران با اعالم اي ــتان ته اس
ــاد تصفيه خانه ، ضمن رعايت  ــع فاضالب و ايج موضوع دف
بهداشت و مصون سازي محيط از مشكالت زيست محيطي 
ــازي  ــن چرخه مجددا سالم س ــالب در اي ــي، فاض و ميكروب
ــالم در چرخه طبيعت و براي  ــود و به عنوان يك آب س مي ش

كشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرد.
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