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حق با شماست

حق الزحمه آمارگيران را بدهيد
ــووالن هدفمندي نسبت به قبوض  نيك طلب از تهران: مس

آب، برق و گاز مساجد فكري كنند.
يك شهروند: اي كاش مسووالن با توجه به گراني ها و تورم، 

پايه حقوق كارگران را نيز متغير مي كردند.
ــتاران بخش  ــتم از همه پرس پوزش آذر از تهران:  مي خواس
ــاران حاضر  ــه بر بالين بيم ــتان ها كه مهربانان ــان بيمارس درم
ــوند، سپاسگزاري كنم كه با اخالق خوش و صبوري دردو  مي ش

رنج را از تن بيماران مي زدايند.
حيدري  از تفرش: از مسووالن آموزش و پرورش مي خواهيم 
ــبت به بدرفتاري و ضرب و جرح دانش آموزان هنرستاني در  نس

تفرش رسيدگي كنند.
ــران: برخي از در  هاي قطارهاي مترو به علت  فوالدي از ته
ــود و به همين علت مشكالتي را براي  ــته نمي ش خرابي باز و بس
ــووالن ذي ربط مي خواهيم به اين  مردم به وجود مي آورد. از مس

مشكل رسيدگي كنند.
جمعي از شهروندان زيباشهر اصفهان: با توجه به سرعت زياد 
ــهر اصفهان از شهرداري اين منطقه  خودروها در آدرگان زيباش
ــت انداز در مكان هاي مناسب  ــبت به نصب دس مي خواهيم نس

اقدام كند.
ــت 50 روز از پايان  ــد از گذش ــدكاووس: بع ــي از گنب عالم
ــماري نفوس و مسكن تا به حال حق الزحمه ما را پرداخت  سرش

نكرده اند، چرا؟
ــتان امام خميني  ــي از كرج: از بيماران دياليزي بيمارس باباي
ــتگاه هاي دياليز اين بيمارستان ــفانه دس ــتيم. متاس  كرج هس

 به علت قديمي بودن مشكالتي را براي بيماران به وجود مي آورد، 
لذا از مسووالن ذي ربط مي خواهيم فكري براي رفع اين مشكل 

كنند.
22262142info@jamejamonline.ir

برگزاري كنكور دكتراي 
دانشگاه آزاد، 4 و 5 اسفند 

ــاره به  ــالمي با اش ــگاه آزاد اس رئيس مركز آزمون دانش
ــال 91 در اسفندماه امسال،  زمان برگزاري آزمون دكتراي س
ــاس  ــرش در اين آزمون را اعالم كرد كه براس ــت پذي ظرفي
ــان كنكور دكتري را  ــون 2500 نفر از داوطلب ــز آزم آن مرك

مي پذيرد. 
ــجادي جاغرق در گفت وگو با مهر، گفت: زمان  عبداهللا س
برگزاري كنكور دكتراي تخصصي 91 دانشگاه آزاد اسالمي 
ــفندماه سال جاري  با يك جابه جايي زماني روزهاي 4 و 5 اس

است.
ــت پذيرش ــال هنوز ظرفي ــا اين ح ــرد: ب ــه ك  وي اضاف

 نهايي نشده و نمي توان با قطعيت دراين باره سخن گفت.
ــجوي دكتراي  ــت: پذيرش دانش ــجادي جاغرق گف س
ــود كه از اين  ــته و گرايش انجام مي ش تخصصي در 128 رش
تعداد 28 رشته فني و مهندسي، 31 رشته علوم پايه، 16 رشته 
ــاورزي، 75 رشته علوم انساني و ــكي، 30 رشته كش  دامپزش

 2 رشته هنر در نظر گرفته شده است.
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ــاحت آن تنها  ــه بم كه مس ــه زلزل ــته در حادث ــزار كش  35 ه
يك هفدهم يكي از مناطق شهر تهران است، تلنگري است براي 
ــران بلرزد چه فاجعه  ــن واقعيت كه اگر روزي ته ــي بردن به اي پ
ــهر و ساكنانش خواهد بود. 5 دي ماه هر  عظيمي در انتظار اين ش
سال يادآور خاطره تلخ زلزله سال 82 شهر بم است؛ فاجعه عظيمي 
ــت 9 سال از وقوع هنوز اين شهر و ساكنانش به  كه با وجود گذش

زندگي عادي خود بازنگشته اند.
اين يادآوري هر ساله آن هم در شرايطي كه هر چه مي گذرد 
پيش بيني ها از احتمال وقوع زلزله بزرگ تهران قوت مي گيرد، بر 
نگراني ها از بابت بروز اين فاجعه انساني دامن مي زند.كارشناسان 
و مسووالن شهري در حالي نسبت به خطرپذيري شهر تهران در 
برابر وقوع زلزله احتمالي هشدار مي دهند كه وجود 3000 هكتار 
ــوده در كالنشهري با بيش از 12 ميليون نفر جمعيت،  بافت فرس
نگراني ها از بابت تلفات جاني و بروز يك فاجعه انساني در مناطقي 
كه داراي بافت هاي فرسوده و متراكم ريزدانه هستند را چند برابر 

كرده است.
 امدادرساني، مهم ترين چالش

ــوده و  ــازي بافت هاي فرس ــتي پروژه نوس حركت الك پش
ــازمان ها  ــدم تصميم گيري و برنامه ريزي هاي دقيق ميان س ع
ــكن گرفته  ــي از وزارت راه و مس ــي متول ــتگاه هاي اجراي و دس
ــت اقدامات ــهر تهران موجب شده اس ــازي ش ــازمان نوس  تا س
 انجام شده تاكنون از اثربخشي الزم برخوردار نباشد و فرصت ها در 
ميان اختالف نظرهاي سازمان ها و دستگاه هاي متولي به سرعت 
برق و باد از دست برود تا هنگام وقوع حادثه تنها افسوس ها باقي 
بماند.اين همان واقعيتي است كه حسن قدمي، سرپرست سازمان 
مديريت بحران كشور با اشاره به آن از وضعيت موجود ابراز نگراني 
ــاحت بم معادل يك هفدهم يكي از مناطق  كرده و مي گويد: مس
22گانه تهران است و با توجه به مشكالتي كه براي امدادرساني 
ــهر با آن مواجه بوديم، قطعا در صورت وقوع زلزله اي در  در اين ش

تهران، مهم ترين چالش پيش رو امدادرساني خواهد بود.
 15 درصد تهراني ها ساكن بافت فرسوده

ــوده شهر تهران طي سال هاي اخير،  معضل بافت هاي فرس
ــت و اين  ــهر در برابر زلزله را افزايش داده اس  خطرپذيري اين ش
ــت كه كارشناسان و مسووالن حوزه شهري معتقدند  در حالي اس
ــوده شهر تهران همچون  در صورت وقوع زلزله ،بافت هاي فرس

بمب ساعتي عمل خواهند كرد.
ــاحت تهران به عنوان بافت  وجود بالغ بر3268 هكتار از مس
ــكوني تهران و ــد واحدهاي مس ــامل 11 درص ــوده كه ش  فرس
 15 درصد جمعيت پايتخت است، نگراني ها از بابت خطرپذيري 
ــه را دو چندان  ــگام وقوع زلزل ــاكنان آن در هن ــن مناطق و س اي

مي كند.
ــت  ــود كه سرپرس ــن وضعيت زماني نگران كننده مي ش اي
ــت تلخ كه هزينه  ــور از اين واقعي ــازمان مديريت بحران كش س

پيشگيري از تلفات زلزله معادل 10 درصد هزينه هاي امدادرساني 
است، پرده برمي دارد.

 كوتاهي مردم يا مسووالن؟
ــخ دارد، مناطقي از  ــت از اين واقعيت تل ــا حكاي پيش بيني ه
ــهر كه داراي بيشترين بافت فرسوده، متراكم و ريزدانه هستند  ش

 در صورت وقوع زلزله بيشترين آسيب ها را خواهند ديد و بيشترين 
تلفات و مرگ و ميرها از ساكنان اين بافت ها خواهند بود.

ــال هاي اخير ساكنان بافت هاي فرسوده  اين موضوع طي س
ــهري را بر آن داشته كه براي نوسازي بافت هاي  ــووالن ش و مس
فرسوده راهكارهايي را به اجرا بگذارند، هر چند سازمان نوسازي 
ــهر تهران و گهگاه دولت با ارائه طرح هاي مشاركتي همچون  ش
طرح خانه به جاي خانه و پرداخت وام هاي نوسازي، تالش كرده 
ــويق مالكان خانه هاي فرسوده شهر  ــت تا گامي در جهت تش اس
تهران براي نوسازي بردارد، اما تجربه نشان داده به رغم وعده هاي 

داده شده، طرح هاي مذكور در اجرا چندان موفق نبوده اند.
ــكالتي بي خبرند كه  ــووالن از چنين مش اما انگار برخي مس
ــازي بافت هاي فرسوده شهر تهران، انگشت اتهام  در پروژه نوس
ــانه رفته و معتقدند با وجود  ــاكنان اين بافت ها نش ــوي س را به س
حمايت دولت و شهرداري از موضوع نوسازي بافت هاي فرسوده، 
ــاكن اين بافت ها حاضر به همكاري در اين زمينه  ــهروندان س ش

نيستند.
ــاره به  ــور با  اش ــازمان مديريت بحران كش ــت س سرپرس
ــتايي  ــوده روس ــازي بافت فرس ــاي دولت براي نوس برنامه ه
ــازي  ــت نهم و دهم به نوس ــهيالتي كه دول ــا تس ــد: ب مي گوي
ــون 5 / 1 ميليون  ــتايي اختصاص داد، تاكن ــوده روس بافت فرس

ــده و در بافتي كه پيش  ــتايي بازسازي ش ــكوني روس واحد مس
ــد، هم اكنون  ــارت مي ش ــتر زلزله دچار خس ــا 3 ريش ــن ب از اي
ــن ــدارد و اي ــال ن ــه دنب ــارتي ب ــم خس ــتري ه ــه 5 ريش  زلزل
ــت كه بافت فرسوده شهري بويژه در تهران تبديل   در حالي اس

به يك معضل شده است.
ــهيالت  ــا در نظر گرفتن تس ــت: دولت ب ــد اس ــي معتق  قدم
ــهرداري  ــوده و ش ــازي بافت فرس 20 ميليون توماني براي نوس
ــويقي،  ــاختماني و اعطاي تراكم تش ــا صدور رايگان پروانه س ب
تمهيدات الزم براي قدم گذاشتن ساكنان بافت فرسوده در ميدان 
نوسازي را فراهم كرده اند، اما اين شهروندان هستند كه عزم جدي 

براي نوسازي منزل مسكوني شان ندارند.
 كمبود بودجه؛ بهانه هميشگي

ــهرداري تهران به عنوان تنها سازمان  ــازمان نوسازي ش س
متولي در حوزه شهري براي نوسازي بافت هاي فرسوده طي يك 
ــدت در معرض انتقاد اعضاي شوراي شهر تهران  سال اخير بش
بوده است، چرا كه آنها معتقد بودند اين سازمان با وجود تخصيص 
بودجه هاي كالن ساالنه ،در نوسازي بافت هاي فرسوده پايتخت 

عملكرد موفقي نداشته است.
ــدن اين سازمان  ــت در شرايطي كه احتمال منحل ش درس
ــد، مسووالن شهرداري يك بار ديگر  ــوراي شهر مطرح ش در ش
فرصتي از شورا خواستند تا عملكرد اين سازمان را بهبود بخشند 
ــتا به جاي انحالل اين سازمان  ــتين گام در اين راس و براي نخس
ــر تاثيري در ــايد اين تغيي ــل آن تغيير كرد تا ش ــا مديرعام  تنه

 بهتر شدن وضعيت داشته باشد.
اما به نظر مي رسد اين تغيير صرفا يك تغيير سازماني است، 

چرا كه گفته ها تكرار همان حرف هاي گذشته و داليلي همچون 
كمبود منابع مالي است.

عليرضا جعفري، مديرعامل جديد سازمان نوسازي شهرداري 
ــازي بافت هاي  ــازي و بهس تهران نيز در همان ابتداي كار، نوس
فرسوده را نيازمند حمايت و تامين منابع مالي آن دانسته و تاكيد 
مي كند: محدوديت منابع موجب مي شود نوسازي بافت فرسوده 
از توان دولت يا شهرداري به تنهايي خارج باشد و براي اين منظور 
افزايش مشاركت شهروندان بايد در اولويت برنامه هاي سازمان 

نوسازي قرار گيرد.
 امضافروشي مهندسان ناظر

ــال اخير  ــي طي چند س ــران در حال ــوع زلزله ته ــر وق خط
ــهري  ــووالن ش ــود كه اظهارنظر مس ــر روز جدي تر مي ش ه
ــات كه زمينه  ــاز از برخي تخلف ــاخت و س ــان صنعت س  و متولي
ــم آورده بر  ــن و غيراصولي را فراه ــازهاي غيرايم ــاخت و س س

نگراني هاي موجود مي افزايد.
ــت كه سرپرست سازمان مديريت  اين همان موضوعي اس
بحران كشور با اشاره به آن از امضافروشي برخي مهندسان ناظر 
و عدم نظارت صحيح آنها بر كيفيت ساخت و سازها در شهر تهران 
ــان ناظر حتي يك  بار  ابراز نگراني كرده و مي گويد: بعضا مهندس
بر سر ساختماني كه مدارك مربوطه اش را امضا مي كنند، حاضر 
ــوند و همين موضوع زمينه عدم رعايت قوانين و مقررات  نمي ش
مقاوم سازي و ديگر ضوابط ساخت  و ساز ايمن را فراهم مي كند.

ــازي كه  قدمي با يادآوري تصويب آيين نامه 2800 مقاوم س
ــد، معتقد است: اصول اين آيين نامه  پس از زلزله رودبار انجام ش
در اغلب ساخت  و سازها رعايت نمي شود و به همين دليل شاهد 
افزايش ساخت و سازهاي غيرايمن  با وجود نوسازي و بازسازي 

ساختمان ها هستيم.
 راهكارهايي ساده براي مقاوم سازي

ــهرداري تهران  ــرايطي معاون فني و عمراني ش در چنين ش
معتقد است، مقاوم سازي در برابر زلزله، با كمترين هزينه ممكن 
ــي از اين حادثه طبيعي را ــادگي تلفات ناش ــت و مي توان بس  اس

 به حداقل ممكن رساند.
ــياري از موارد،  ــيني در اين باره توضيح مي دهد: در بس حس
ــت، اما به عنوان  ــتري مقاوم اس ــاختمان در برابر زلزله 5 ريش س
 مثال سقوط كتابخانه يا شكستن شيشه پنجره ها خسارات زيادي 
به دنبال دارد. اين در حالي است كه با كمترين هزينه مي توان از 

اين خسارات جلوگيري كرد.
به گفته وي اتصال كتابخانه به ديوار و استفاده از چسب هاي 
بي رنگ روي شيشه پنجره ها و حتي اين  كه گلداني را از لب ميز 
برداشته و روي زمين قرار دهيم از ديگر راهكارهاي كم هزينه، اما 

موثر در ايمن سازي ساختمان هاست.
ــت بحث آموزش شهروندان، نوسازي  بنابراين ضروري اس
ــاز بفروش ها در اولويت  ــوده و نظارت بر كار بس بافت  هاي فرس
اصلي مسووالن ذي ربط قرار گيرد؛ كاري كه سال  هاست وعده 

انجام آن داده شده اما جنبه اجرايي به خود نگرفته است.

زلزله بم، تلنگري براي تهران
كارشناسان مي گويند عالوه بر مسووالن، ساكنان پايتخت نيز بايد براي نوسازي بافت فرسوده شهر اراده جدي از خود نشان دهند
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ــگل مي گويند  ــان جن ــان و ديده بان ــا، كارشناس انجمن ه
ــمال ايران روز به روز تحليل مي روند، اما ديروز  جنگل هاي ش
ــع ملي جنگل) آمارهايي را اعالم كرد كه  علي منتظري (مرج
نشان مي داد جنگل هاي هيركاني نسبت به دهه 70 خورشيدي 

نه تنها كوچك تر نشده اند بلكه پهناورتر نيز شده اند.
ــال 73  ــتناد مي كند كه در س ــبرداري هايي اس او به عكس
ــمال را يك ميليون و 847 هزار و 886  ــعت جنگل هاي ش وس
ــال 86، يك ميليون و 939 هزار و  ــار گزارش داده و در س هكت
ــاحت طي  ــي  بيش از 90 هكتار افزايش مس ــار ، يعن 494 هكت

13 سال.
ــمت «مرجع  ــت س با اين حال، منتظري كه چند ماهي اس
ــده و به عنوان تنها فردي كه حق  ــي جنگل» را عهده دار ش مل
ــناخته  ــمي درباره وضعيت جنگل ها را دارد، ش ــر رس اظهارنظ
مي شود ديروز در كنار اصحاب رسانه روز سختي را تجربه كرد.

وي كسي است كه همه بايد به آمارهاي او استناد كنند و حرفي 
روي حرفش نزنند، اما خبرنگاران با او چنين نكردند و در طول 
ــامان جنگل هاي شمال و تخريب ها و  مصاحبه وضعيت نابس
تجاوزاتي را كه در اين عرصه يك ميليون و 939 هكتاري اتفاق 

مي افتد، گوشزد كردند.
ــد كه چرا ــخ ده ــتند پاس  خبرنگاران از منتظري مي خواس

 با وجود وضع نابسامان جنگل هاي شمال بودجه طرح خروج دام 
از جنگل حذف شده و چرا جنگل نشيناني كه از جنگل خارج شده 
و در شهرك هايي ساماندهي شده اند همچنان اوضاع نامناسبي 
ــت مجدد به جنگل فكر مي كنند.دغدغه برخي  دارند و به بازگش
ــري و همكارانش به  ــت حركت منتظ خبرنگاران در اين نشس
سمت برداشت چوب از جنگل هاي شمال و نگاه تجاري به اين 
عرصه ها بود در حالي كه تداوم دفن زباله در جنگل هاي هيركاني 
ــت نيز  كه چندين هكتار از اين جنگل ها را روبه نابودي برده اس
ــا منتظري در ميان  ــگاران ديگري بود كه آن را ب ــي خبرن نگران
گذاشتند. حركت بي وقفه زمين خواران در شمال كشور كه سبب 
ــم نكنند و اين معضل كه  ــده آنها حتي به اراضي ملي نيز رح ش
هنوز مردان سياست براي راضي كردن مردم از جنگل ها هزينه 

مي كنند هم موضوع سوال خبرنگاران از اين مدير بود.
ــت به يك گردهمايي براي  البته برخالف انتظار، اين نشس

پيدا كردن نقاط ضعف مديريت جنگل هاي شمال تبديل نشد، 
ــواالت با احتياط كامل  ــون «مرجع ملي جنگل» به تمام س  چ
ــخ دادن به برخي پرسش ها  ــخ داد و حتي با مهارت از پاس پاس
ــورد اعتراض خبرنگار «جام جم» هم  ــره رفت تا آنجا كه م طف

قرار گرفت.
ــروج دام از جنگل  ــوص حذف بودجه طرح خ  وي در خص
ــال  ــان س ــت كه تعدادي از نمايندگان مجلس و كارشناس گف
ــت در  ــته از محل اجراي اين طرح بازديد كردند و قرار اس گذش

طول برنامه پنجم توسعه 3 ميليون دام ساماندهي شود.
ــكان داده شده در  ــينان اس همچنين در حالي كه جنگل نش
آستارا با وضعيت اسفناك معيشتي دست و پنجه نرم مي كنند و 
حسرت بازگشت به جنگل را مي خورند، منتظري وعده داد كه 

تا قبل از عيد امسال وضعيت اين شهرك ساماندهي شود.
وي  در مورد برداشت چوب از جنگل هاي شمال كه هميشه 
به عنوان يكي از عوامل تخريب شناخته مي شود به خبرنگاران 
ــان داد كه جاي هيچ نگراني وجود ندارد. او در حالي اين  اطمين
ــاالنه 800  ــانه داد كه هم اكنون س اطمينان را به اصحاب رس
ــزار مترمكعب چوب به صورت مجاز و 817 هزار مترمكعب  ه
ــت  ــمال برداش ــورت غيرمجاز از جنگل هاي ش ــوب به ص چ
مي شود كه كمبود بيش از 3 ميليون و 478 مترمكعب چوب در 

سال به افزايش برداشت هاي غيرمجاز دامن مي زند.
ــاماندهي زباله ها را  در شمال كشور هم با دادن  منتظري س
ــه اخير  يك وعده به آينده موكول كرد و با بيان اين كه در دو س
ــده  ــمال صادر نش ــچ مجوز دفن زباله اي در جنگل هاي ش هي
ــوز در بابل و  ــت، اعالم كرد كه با راه اندازي كارخانه زباله س اس
ــمال زده  ــكل در ش ــي آن كليد حل اين مش آغاز به كار آزمايش
ــخ ها را در قبال  ــي جنگل در حالي اين پاس ــود.مرجع مل مي ش
ــت افزايش سطح  ــواالت خبرنگاران ارائه كرد كه معتقد اس س
ــال 73 تاكنون كه به واسطه اقداماتي  ــمال از س جنگل هاي ش
ــده كوهستاني و احيا و  چون جنگلكاري در مناطق تخريب ش
ــت و قرق اتفاق  ــاي مخروبه و حفاظ ــازي در جنگل ه غني س
ــانه عزم ملي براي حفظ جنگل هاي هيركاني است؛  افتاده، نش
ــود و در صورت  عزمي كه با طرح اقدام ملي جنگل كامل مي ش
ــدن، انضباطي عمومي در شمال كشور ايجاد مي شود  نهايي ش
كه بر مبناي آن تمام پروژه هاي عمراني بايد تابع موازين حفظ 

جنگل شوند.

جنگل هاي شمال پهناورتر شده است
مرجع ملي جنگل ساماندهي زباله ها در شمال كشور را وعده داد

اعالم شرايط دريافت بورس 
تحصيلي كوتاه مدت

ــجويان خارج وزارت  علوم،  ــركل بورس و امور دانش مدي
ــاي بورس ــرايط اعط ــاوري درخصوص ش ــات و فن  تحقيق

ــور به دانشجويان، گفت: در صورتي   كوتاه مدت خارج از كش
ــد كنند،  ــجو را تايي ــت دانش ــگاه درخواس ــتاد و دانش كه اس
ــجوي مربوطه مي تواند براي فرصت مطالعاتي 6 ماهه  دانش

به خارج از كشور اعزام شود.
حسن مسلمي نائيني در گفت وگو با ايسنا، به دانشجويان 
دكتري توصيه كرد از فرصت 6 ماهه بورس كوتاه مدت خارج 
از كشور استفاده و براي بهره مندي از اين فرصت تقاضايشان 

را به دانشگاه خود ارائه كنند.
ــور  وي تصريح كرد: ارائه بورس كوتاه مدت خارج از كش
ــت و متقاضيان بورس  ــته ها امكانپذير اس ــراي تمامي رش ب

مي توانند به تمامي كشورها بجز انگلستان اعزام شوند.
مسلمي نائيني با بيان اين كه هزينه بليت رفت و برگشت 
ــيه از سوي  ــيه و غيربورس ــجويان بورس براي تمامي دانش
ــجويان  ــود، گفت: همچنين دانش وزارت علوم تامين مي ش
ــوم دريافت مي كنند  ــرري 6 ماهه از وزارت عل ــيه مق بورس
ــجويان غيربورسيه نيز نصف اين مقرري را دريافت  و دانش

خواهند كرد.
 افزايش مقرري دانشجويان بورسيه

ــجويان بورسيه در 39 كشور اعالم  وضعيت مقرري دانش
ــاس جدول مقرري ها كمترين ميزان  ــت كه براس ــده اس ش
مقرري به كشور آفريقاي جنوبي اختصاص دارد و قرار است 
ــجويان  ــال آينده ميزان كل مقرري ها براي تمامي دانش س

بورسيه افزايش يابد.
آخرين افزايش ميزان مقرري جديد دانشجويان بورسيه 
اول مهرماه سال گذشته از سوي وزارت علوم اعالم شد.بر 
ــا، كمترين ميزان مقرري مربوط  ــاس جدول  مقرري ه اس
 به آفريقاي جنوبي با نرخ 748 يورو و بيشترين نرخ مقرري

 به كشور انگلستان با نرخ 1000 پوند اختصاص دارد.
ــجويان خارج وزارت  به گفته مديركل بورس و امور دانش
ــيه هر  ــجويان بورس  علوم، ميزان اين مقرري ها براي دانش

دو سال يك بار تغيير مي كند.
ــاره به افزايش دوباره اين مقرري ها  مسلمي نائيني با اش
ــجويان  ــش مجدد در نرخ مقرري دانش ــت: اعمال افزاي گف

بورسيه در سال آينده صورت مي گيرد.
ــن افزايش  ــي اي ــون بررس ــم اكن ــرد: ه ــه ك وي اضاف
ــد  مي توانن ــجويان  دانش و  ــت  اس ــام  انج ــال  ح در 
ــا  مقرري ه ــرخ  ن ــش  افزاي ــاره  درب را  ــود  خ ــرات   نظ
ــرار دهند.به  ــار وزارت علوم ق ــتدل در اختي ــه صورت مس ب
ــي و تعدادي از  ــتعالم از تمام رايزن هاي علم ــه وي،  اس گفت
ــجويان در اين باره انجام شده و در حال حاضر نتايج در  دانش

حال بررسي است.

انتقاد از نبود فرماندهي واحد 
در مديريت بحران

ــيج جامعه پزشكي گفت: متاسفانه در  رئيس سازمان بس
ــدي در بحث مديريت  ــت و فرماندهي واح ــور ما مديري كش

حوادث و باليا وجود ندارد.
ــت  ــم»، محمد رئيس زاده در نشس ــه گزارش «جام ج  ب
ــت، درمان و  ــي بهداش ــره بين الملل ــري پنجمين كنگ خب
مديريت بحران در حوادث و باليا با اشاره به شعار اين كنگره 
ــران افزود: همه  ــجام مديريت در مديريت بح با عنوان انس
ــتگاه هاي مرتبط با بحث حوادث غيرمترقبه براي مقابله  دس
ــته اند اما اين اقدامات  با باليا برنامه ريزي و فعاليت هايي داش
ــجمي تعريف و  ــكل منس ــت و به ش به صورت جزيره اي اس

تكميل نشده است.
ــاره به زلزله احتمالي تهران و لزوم همكاري ها  وي با اش
ــت: در اين كنگره  ــارات گف ــاندن خس ــراي به حداقل رس ب
ــي با محور زلزله تهران و نحوه مديريت بحران با  كارگاه هاي
حضور كارشناسان و نمايندگان نهادها و سازمان هاي مرتبط 

برگزار مي شود.
 

جزئيات صدور شناسنامه 
مكانيزه براي 15 و 30 ساله ها

ــازمان ثبت احوال كشور از  ــناد هويتي س معاون امور اس
ــنامه براي افراد 15 و 30 ساله در كشور خبر داد  صدور شناس
ــنامه مكانيزه  ــت: براي چهارگروه از مردم جامعه شناس و گف

جديد صادر مي شود.
ــن كرمي در گفت وگو با مهر افزود: براساس قانون  محس
ــال بايد نسبت به عكسدار شدن شناسنامه  افراد داراي 15 س
ــنامه جديد مكانيزه  ــه همين دليل شناس ــود اقدام كنند. ب خ
ــات آن نيز از 2 به ــود و تعداد صفح ــان صادر مي ش ــراي آن  ب

 4 صفحه تغيير مي كند.
وي  اظهار كرد: گروه اول افرادي كه شناسنامه آنها مفقود 
شده، گروه دوم 15 ساله ها، گروه سوم افرادي كه مشخصات 
ــر كند و گروه  ــاس حكم دادگاه تغيي ــجلي آنان بايد براس س

چهارم نيز 30 ساله ها هستند.
ــور  ــازمان ثبت احوال كش ــناد هويتي س  معاون امور اس
ــده قصد  ــرد: در اين مرحله به جز گروه هاي ذكر ش ــد ك تاكي
نداريم براي صدور شناسنامه مكانيزه جديد فراخوان عمومي 

اعالم كنيم.
ــراي تغيير عكس  ــاله ها نيز ب ــي، 30 س ــه گفته كرم ب
ــعب ثبت احوال  ــاس قانون بايد به ش ــنامه خود براس شناس
ــنامه جديد براي آنها  مراجعه كنند كه در اين صورت شناس

نيز صادر مي شود.
ــنامه جديد براي آنان  وي در مورد تعداد افرادي كه شناس
ــدود يك ميليون و 200 هزار فرد  ــد، گفت: ح صادرخواهد ش
15 ساله در كشور وجود دارد اما از تعداد افراد 30 ساله آماري 

در دست نداريم.

ــوادآموزي از برآورد باسوادي  ــازمان نهضت س رئيس س
ــاس سرشماري اخير خبر داد و  91 درصدي مردم ايران بر اس
ــياري كه در آزمون سوم تيرماه  گفت: 10 هزار و 700 آموزش
ــال آينده در آموزش و پرورش  ــال پذيرفته شده اند، تا س امس

استخدام مي شوند.
علي باقرزاده با اشاره به هزينه هاي تمام شده و حق الزحمه 
ــياران به فارس گفت: هزينه تمام شده  تعلق گرفته به آموزش
ــتان ها براي يك دوره مقدماتي از  ــوادآموزي در سطح اس س
ــوزش يك نفر به  ــت كه با آم ــزار تومان اس ــا 400 ه 330 ت

آموزشياران پرداخت مي شود.
ــال  ــوادي در س ــاره به آمار 5/ 47 درصدي باس وي با اش
ــماري سال 1355، عنوان كرد:  1358 با مبنا قرار دادن سرش
ــماري اخير، برآورد ما براي ميزان باسوادي  با توجه به سرش
ــت كه حدود 91 درصد مردم ايران در  در حال حاضر اين اس

گروه هاي سني مختلف باسواد هستند.
ــاس  ــوزش و پرورش توضيح داد: براس ــاون وزير آم مع
ــال 1385، 5/ 84 درصد مردم باسواد بوده اند  ــماري س سرش
ــوادي كرده اند كه ــزار نفر اظهار بي س ــون و 800 ه  و 9 ميلي

 4 ميليون و 150 هزار نفر از آنان زير 50 سال بوده اند.
ــده براي استخراج  باقرزاده درخصوص اقدامات انجام ش
ــاس  ــي تصريح كرد: براس ــع فعل ــوادان در مقط ــار بي س آم
ــازي يارانه ها  ــازمان هدفمندس اطالعات مركز آمار و نيز س
كه تحت عنوان اطالعات اقتصادي خانوارها استخراج شده 
ــت، در حال حاضر 4 ميليون و 800 هزار نفر در گروه سني   اس
ــوادي كرده اند كه براي پااليش  ــال اظهار بي س 10 تا 49 س
ــامي اين افراد با اسامي 22 ميليون نفر از افرادي  اين آمار، اس
ــال 63 به بعد در آموزش و پرورش تحصيل كرده اند،  كه از س

مطابقت داده شده است.

استخدام 10 هزار آموزشيار نهضت، سال آينده
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