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37 درصد دختران ادامه تحصيل را 
به ازدواج ترجيح مى دهند

ــاى راهبردى وزارت  رئيس مركز مطالعات و پژوهش ه
ــاس نتايج پژوهش انجام  ــان گفت: بر اس ورزش و جوان
شده در وزارت جوانان، دليل 37,4 درصد دختران مجرد 
براى ازدواج نكردن ادامه تحصيل است و در شرايط فعلى 
ــه ازدواج ترجيح مى دهند. محمدتقى  ــه تحصيل را ب ادام
ــن زاده در گفت وگو با فارس گفت: بر اساس  نتايج  حس
پژوهش هاى انجام شده در وزارت ورزش و جوانان كه بر 
روى 800 نفر از جوانان تهرانى در رده سنى 18 تا 40 سال 
انجام شد نشان داد كه بيش از 35 درصد از جوانانى كه در 
ــن ازدواج قرار دارند ازدواج و تشكيل زندگى را امرى  س
ــرايط كنونى امكانات تشكيل  ضرورى مى دانند اما در ش
ــى را ندارند. وى ادامه داد: از جامعه آمارى پژوهش  زندگ
انجام شده 29 درصد دختران و31/2 درصد پسران موافق 
ــكيل زندگى بودند اما همين  ضرورى بودن ازدواج و تش
جوانان موافق نظر داده اند كه در حال حاضر شرايط براى 
ازدواج و تشكيل خانواده آنها فراهم نيست و همين مسئله 

موجب باال رفتن سن ازدواج در ميان جوانان مى شود. 

زنان شاغل با 20 سال سابقه 
مى توانند بازنشسته شوند

ــورى طبق  ــتگى كش به گفته مديرعامل صندوق بازنشس
ــزار و 208 نفر از  ــده تاكنون 135 ه آخرين آمار ارائه ش
ــش از موعد  ــته اند پي ــتگاه هاى دولتى توانس كاركنان دس
ــته شوند. به گزارش ايسنا، ايراندخت عطاريان با  بازنشس
ــاره به اين كه اين صندوق طى سه سال گذشته قانون  اش
بازنشستگى پيش از موعد را براى كاركنان دولت اجرا كرده 
است، گفت: از سال87 تا پايان سال 90 با توجه به مصوبه 
ــوراى اسالمى، تمامى كاركنان رسمى، پيمانى  مجلس ش
ــات دولتى كه حداقل  و قراردادى وزارتخانه ها و موسس
ــال سابقه خدمت قابل قبول را داشتند، توانستند با  25 س
حداكثر پنج  سال سنوات ارفاقى بدون شرط سنى از قانون 
بازنشستگى پيش از موعد استفاده كنند. عطاريان ادامه داد: 
براساس آمار ارائه شده طى سه سال بيش از 127 هزار و 
927 نفر از كاركنان دولت پس از موافقت دستگاه متبوع 
خود درخواست بازنشستگى پيش از موعد را ارائه كردند 
ــتگى  ــى پرونده آنان در صندوق بازنشس كه پس از بررس
كشورى و تاييد درخواست كتبى آنان، اين تعداد از كاركنان 
دولت با استفاده از قانون مذكور پيش از موعد بازنشسته 
شدند.  مديرعامل صندوق بازنشستگى كشورى با اشاره 
ــى كاركنان وزارت  ــتگاه هاى اجراي به اين كه در بين دس
آموزش و پرورش بيشترين درخواست را براى استفاده از 
قانون بازنشستگى پيش از موعد داشتند، اظهار كرد: وزارت 
ــا 103 هزار و 940 كارمند و پس از  آموزش و پرورش ب
آن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى با 10 هزار 
ــازى با 1241 نفر  ــكن و شهرس ــر، وزارت مس و 241 نف
بيشترين درخواست را براى استفاده از قانون بازنشستگى 
پيش از موعد داشته اند. وى افزود: همچنين بانوان شاغل 
در دستگاه هاى اجرايى نيز در سال جارى مى توانند بدون 
ــابقه قابل قبول و با ارائه  ــال س ــنوات ارفاقى با 20 س س
درخواست كتبى و موافقت دستگاه متبوع خود با 20 روز 
ــته شوند، در ضمن پاداش  حقوق پيش از موعد بازنشس
پايان خدمت اين گروه از بانوان متقاضى بازنشستگى پيش 

از موعد نيز 20 ماه محاسبه خواهد شد.

چالش هاى اشتغال معلولين
سعيد ضرورى

در پنج دهه اخير مبانى اشتغال معلولين ثابت مانده اند و 
افراد معلول با تكيه بر توانايى هاى خود در رقابت كارى 
با افراد غير معلول قرار داشته اند. اما مكانيسمى كه اين 
مبانى را به اجرا در مى آورد در دنيا از سال 1944 تغيير 
زيادى كرده است. افراد معلول در يافتن كار مناسب با 
چالش هاى متعددى رو برو هستند و نداشتن اطالعات 
كافى در مورد اين چالش ها و موانع منجر به هدايت و 
اجراى سياست هاى كارى نادرست و افزايش بيكارى 
ــود. ميزان بيكارى افراد معلول بيشتر از  معلولين مى ش
ــدار آن به دليل  ــت اگر چه تخمين مق ــاير افراد اس س
تفاوت در مقياس و تعاريف مختلف متفاوت است اما 
عموما ميزان بيكارى معلوالن نسبت به افراد غير معلول 
ــود (برسكوت- ــه برابر تخمين زده مى ش است تا س

ــن  ــران 1993). همچني ــود و ديگ كالرك 1990؛ برت
ــان مى دهد افراد  ــود دارد كه نش ــواهد فراوانى وج ش
ــتغالى را نسبت به كار براى كارفرما ها  معلول خود اش
ــاير ارگان ها ترجيح مى دهند كه در ادامه توضيح  و س
ــاره شود  ــد. آما انچه كه الزم به آن اش داده خواهد ش
ــت كه  افراد معلول به واسطه اشتغال  اين موضوع اس
ناقص و دريافت مشاغل با رده و درآمد پايين همواره 
ــوند (بارنس 1991).  با انواع محروميت ها مواجه مى ش
تحقيقات نشان مى دهد مردانى كه معلوليت دارند گاها 
ــرايط كارى برابر  ــك چهارم مردان غير معلول در ش ي
حقوق مى گيرند كه ارتباط مستقيم با شدت معلوليت 
آنها نيز دارد (برتود و ديگران). ابعاد ديگر اشتغال ناقص 
ــتفاده نكردن  افراد داراى معلوليت نبود مزاياى كار، اس
ــوزش در هنگام كار  ــاى افراد معلول و آم از مهارت ه
ــخ به مشكالت و چالش هاى پيش روى  است. در پاس
معلولين سياست ها و برنامه هاى متعددى براى حمايت 
ــده و بر اساس شرايط  از اشتغال معلولين تصويب ش
اجتماعى-فرهنگى معلولين به خود اشتغالى يا اشتغال 

ناقض، كار پاره وقت و ...روى مى آورند.  
مطالعات اخير در انگلستان نشان داده است كه معلولين 
نسبت به افراد غير معلول به دليل انگيزى هاى غير مادى 
خود اشتغالى را انتخاب مى كنند (النا گوسكوا 2012). 
افراد معلول به اين دليل كه مى خواهند انعطاف الزم در 
ــتقالل كارى و شرايط كارى  ــاعات كار، اس محل و س
ــتغالى را به عنوان اولين گزينه  ــند خود اش داشته باش
ــغلى و  ــر مى گيرند (المبراد 2001). رضايت ش در نظ
رضايت از شرايط كار در اين نوع فعاليت در ميان افراد 
ــتر از افراد غير معلول است كه همان كار و  معلول بيش
ــام مى دهند. از ديگر داليل افزايش ميل  فعاليت را انج
ــتغالى ممكن است تبعيض كارفرما ها باشد  به خوداش
ــت كه  ــه به عنوان مهمترين عامل همواره مطرح اس ك
ــود فرد معلول به خود اشتغالى  در نهايت باعث مى ش
ــتغالى  روى بياورد (جونز و لتريلى 2011). اما خود اش
ــتن  ــود را دارد كه داش ــكالت خاص خ معلولين مش
ــت، چرا كه  ــكالت اس ــد كمتر از جمله اين مش درآم
ــتعالى امرار معاش مى كنند  افراد معلولى كه با خود اش
به دليل معلوليت و وجود موانع متعدد مى توانند درآمد 
كمترى نسبت به ساير افرادى كه در همان كار و فعاليت 
بدون داشتن معلوليت فعال هستند داشته باشند اما در 
نهايت رضايت كارى در خود اشتغالى عامل مهمى است 
ــب و كار  ــمت راه اندازى كس كه افراد معلول را به س
ــوق مى دهد و از مسائلى كه در  ــان س متعلق به خودش
باره خود اشتغالى معلولين مطرح است نياز به حمايت 
ــى امور معلولين  ــت و مراكز متول ــوى دول كامل از س
ــب و كار حضور  ــت.  افرادى كه در فضا هاى كس اس
دارند توانايى ها و شرايط مختلفى دارند. از هر سه نفر 
يك نفر  داراى نوعى معلوليت است كه در ظاهر ديده 
ــى هاى صورت گرفته مشخص  نمى شود اما در بررس
ــت در فضا هاى  ــراد داراى معلولي ــت كه اف ــده اس ش
ــتند  ــب و كار نيرو هاى خالق تر و موثر ترى هس كس
ــور هاى  كش در  و   (2005 EEO Trust survey)
توسعه يافته عموما هزينه مناسب سازى براى حضور 
ــت كه كمتر  افراد داراى معلوليت كمتر از 500 دالر اس
ــود. شركت  ــت در محيط هاى كارى هزينه ش الزم اس
ــوده  ــركتى ب ــن ش Dupont Corporation اولي
ــش را در طى 30  ــت كه عملكرد كارمندان معلول اس
ــال بررسى كرده و بطور رسمى اعالم كرده است كه  س
ــه با ساير كارمندان  كارمندان داراى معلوليت در مقايس
از نظر حضور در محل كار، ايمنى و عملكرد كلى كار 
ــر  ــر بوده اند. گزارش هاى متعدد ديگرى در سراس بهت
ــان داده اند اما شركت هايى كه  ــابه را نش دنيا نتايج مش
نتوانسته اند از تلفيق در نيرو هاى خود استفاده كنند گاها 
ــت، نداشتن اطالعات كافى  به دليل تصوير هاى نادرس
و... بوده است.  باتوجه به عدم مناسب سازى بسيارى 
ــه درصد  از محيط هاى كارى و عدم توجه به قانون س
استخدام معلولين در دستگاه هاى دولتى كه گاها رسما 
توسط برخى وزارت خانه ها زير پا گذاشته مى شود و 
نداشتن برنامه اى منسجم براى خود اشتغالى معلولين 
متناسب با مهارت ها و شرايط جديد اقتصادى و افزايش  
ــا چالش هاى جديد  ــا، افراد داراى معلوليت ب قيمت ه
براى داشتن زندگى مستقل روبرو هستند كه در صورت 
ــتغالى پايدار نمى توان انتظار داشت مسائل  نداشتن اش

فرهنگى جامعه در برخورد با معلولين اصالح شود. 

ساخت هزار سرويس بهداشتى و مجتمع خدمات بين 
ــت احمدى نژاد بود كه هيچ  راهى جزو وعده هاى دول
وقت محقق نشد. وعده اى كه رحيم مشايى اهميت توجه 
ــرد و گفت: در حالى  ــه آن را با بيان خاطره اى ذكر ك ب
ــور و هيجان درباره وطن پرستى  كه راهنماى تور با ش
ــگرف تخت جمشيد توضيحاتى  ايرانيان و معمارى ش
را به گردشگران مى داد، توريست هاى خارجى غافل از 
ــتى در اين محدوده وجود  اينكه اصال سرويس بهداش
ــدن توضيحات راهنما اين پا و آن  ندارد، براى تمام ش
ــال 87  موج خبرى و  ــا مى كردند. به گزارش مهر، س پ
ــتى بين  ــرويس هاى بهداش ــانه اى درباره معضل س رس
ــايى، رئيس سابق سازمان  راهى ايران پس از آن كه مش
ــور وعده ساخت  ــگرى كش ميراث فرهنگى و گردش
ــم افتتاح طرح  ــال 86 در مراس هزار مجتمع را اواخر س
امدادگران خودروي كشور داد، شروع شد. او گفت كه 
ــر از راه هاى  ــال 1390 در هر 25 -كيلومت ــا قبل از س ت
كشور يك سرويس بهداشتى ساخته مى شود. هر چند 
ــرويس  كه منظور وى مجتمع بين راهى بود نه فقط س
بهداشتى تك.اين وعده مشايى از آنجا ناشى مى شد كه 
ــاره تدوين و اعالم الگوى  ــال 86 مصوبه اى درب در س
ــهاى بهداشتى بين  نمونه واحدهاى خدماتى و سرويس
ــط سازمان ميراث فرهنگى به امضاى هيات  راهى توس
وزيران رسيد و سازمان هاى مختلف ملكف به اقدامات 
تعيين شده اى شدند. در اين بين سازمان ميراث فرهنگى، 
ــتى و گردشگرى مكلف شد ظرف يك ماه  صنايع دس
ــه تدوين و  ــبت ب ــخ ابالغ اين تصويب نامه نس از تاري
ــرويس هاى موضوع  ــالم الگوى نمونه واحدها و س اع
اين تصويب نامه اقدام كند. استانداران نيز موظف شدند 
ــده نقاط مورد نياز را به سازمان يادشده  در مدت يادش
ــاورزى و مسكن  اعالم كنند.  وزارتخانه هاى جهاد كش
ــوب الگوهاى  ــف بودند در چارچ ــازى مكل و شهرس
نمونه نسبت به واگذارى زمين به متقاضيان اقدام كنند. 
ــس از اعالم نقاط  ــد بالفاصله پ وزارت نيرو مكلف ش
ــازمان ميراث فرهنگى، از طريق شركتهاى  ــط س توس
مربوط نسبت به واگذارى انشعاب و انتقال آب و برق تا 
سرويسهاى يادشده با استفاده از منابع داخلى اقدام كنند. 

وزارت راه و ترابرى نيز مى بايست مسيرهاى دسترسى 
به واحدهاى موضوع اين تصويب نامه را بالفاصله پس 
از اعالم نقاط توسط سازمان ميراث فرهنگى ايجاد كند. 
حميد بقايي كه آن زمان قائم مقام سازمان ميراث فرهنگي 
بود ساماندهي سرويس هاي بهداشتي بين راهي را يكي 
ــت اقدام اين سازمان طي  از مهمترين برنامه هاي در دس
ــال جاري دانست و اميد داد تا پايان سال جاري 600  س
ــتى وعده داده شده راه  ــرويس بهداش واحد از هزار س
اندازي شود. وي گفت: طبق برنامه در دست اجرا قرار 
است از مجموع يك هزار سرويس بهداشتي بين راهي 
ــور، 300 واحد توسط سازمان ميراث فرهنگي  در كش
كشور و مابقي نيز توسط بخش خصوصي احداث شود. 
پس از آن معاونت سرمايه گذارى سازمان خبر از احداث 
سرويس هاى بهداشتى در جاده ها توسط اسپانيايى ها يا 
ــرمايه گذارانى از ديگر كشورهاى خارجى مى داد و  س
ــركت هاى خصوصى  گاهى ديگر عنوان مى كرد كه ش
ــالم همكارى كرده اند به نحوى كه در همان  زيادى اع
ــرمايه گذاري  ــاور فني و عمراني معاونت س سال، مش
ــتي و گردشگري  ــازمان ميراث فرهنگي، صنايع دس س
ــرمايه گذاري تاكنون براي  ــركت بزرگ س گفت: 21ش

ساخت مجتمع هاي خدماتي بين راهي در سطح جاده ها 
ــي كردند.  ــور اعالم آمادگ ــاي ارتباطي كش و محوره
درهمين ارتباط كار انعقاد قرارداد با پنج شركت به زودي 
انجام خواهد شد. اما حتى اسپانيايى ها نيز نتوانستند در 
ــوند. چون چندى پيش على عباسپور  اين كار موفق ش
ــرفت 10 درصدى اعالم كرد كه ساخت  درباره اين پيش
ــتى در يك سال ممكن نيست و  هزار سرويس بهداش
ــاله گفت كه داليل عدم موفقيت  البته در توجيه اين مس
ــازمان ها و  ــت؛ از همكارى نكردن س اين پروژه زياد اس
مسئوالن گرفته تا كمبود بودجه و وجود قوانين موازى 
و متناقض. حتى همان زمان، محمد غالمى معاون بقاع 
ــاف و امور خيريه  ــازمان اوق متبركه و اماكن مذهبى س
گفت: ساخت سرويس هاى بهداشتى بين راهى وظيفه 
سازمان ميراث فرهنگى است. وى گفت: براى ساخت 
سرويس هاى بهداشتى بين راهى با رويكرد اماكن متبركه 
ــاجد 30 ميليارد تومان اعتبار تخصيص داده شد.  و مس
ــت: در ابتدا قرار بود بودجه اين  وى در ادامه اظهار داش
طرح به سازمان اوقاف و امور خيريه واگذار شود و اين 
ــتى را احداث و يا مرمت  سازمان سرويس هاى بهداش
كند.  ولى با امضاى تفاهم نامه بين سازمان اوقاف وامور 

خيريه با سازمان ميراث فرهنگى اين كار به عهده سازمان 
ــود اين كه از  ــد. اما  با وج ــراث فرهنگى واگذار ش مي
امضاى تفاهم نامه بين سازمان ميراث فرهنگى و سازمان 
اوقاف 3 ماه مى گذرد ولى سازمان ميراث فرهنگى هنوز 
ــتى بين راهى براى  ــاخت سرويس بهداش در زمينه س
گردشگران اقدامى نكرده است. اما درباره اينكه سازمان 
ــود اقدامى انجام  ــه وعده خ ــبت ب ميراث فرهنگى نس
نداد محمد حسن پور، مديرعامل مجتمع هاى خدماتى 
ــابق  ــى (پارس زيگورات) و معاون س رفاهى بين راه
ــازمان راهدارى و حمل ونقل به مهر  سرمايه گذارى س
گفت: برخى از افراد تصور مى كردند كه واگذارى پروژه 
ساخت هزار مجتمع بين راهى به اين شركت واگذار شده 
ــت و وعده هزار  ــت درحالى كه اين طور نبوده اس اس
ــركت در بحث  ــچ ربطى به كارهايى كه ش مجتمع هي
افتتاح و بهره بردارى از مجتمع هاى بين راهى دارد ندارد. 
ــهيالت به  ــى بانك هاى دولتى در ارائه تس وى از بدقول
بخش خصوصى گله كرد و گفت: هيچ جا هيچ توافقى 
با سازمان ميراث فرهنگى براى ايجاد مجتمع بين راهى 
و يا سرويس بهداشتى نكرده ايم چون تامين منابع و اخذ 
مجوز از سازمانهاى مربوطه بسيار سنگين است. از سوى 
ــركت قصد ايجاد 20 مجتمع رفاهى را در  ديگر اين ش
ــت كه براى ده مجتمع برنامه ريزى كرده و  كشور داش
ــت. در اين  اكنون آماده بهره بردارى از چهار مجتمع اس
زمينه نيز سازمان ميراث فرهنگى هيچ كمكى به ما نكرده 
است و بانك هاى دولتى نيز كه وظيفه دارند، تسهيالت 
گردشگرى به بخش خصوصى واگذار كنند نتوانسته اند 
قدمى در اين جهت بردارند.  با وجود مشكالت بانكى 
ــهيالت گردشگرى دولتى  ــى آنها به تس و عدم دسترس
ــاخت مجتمع بين  بخش خصوصى  از گرفتن پروژه س
راهى مايوس است به همين دليل طرح هزار مجتمع بين 
راهى نيز در كشور همانند بسيارى از طرح هاى ديگر اين 
سازمان، پس از گذشت دولت هاى نهم و دهم همچنان 
مغفول مانده است چرا كه هيچ يك از دستگاهها اعم از 
ميراث فرهنگى به عنوان متولى، وزارت راه، بانك ها و ... 
هيچ يك به وظايفى كه براى آن مصوبه هيات وزيران نيز 

تعيين شده، عمل نكرده اند.

گردش در ايران بدون سرويس بهداشتى

 وعده ساخت هزار مجتمع بين راهى توخالى ماند

ــازمان وظيفه عمومى ناجا از بررسى طرحى  رييس س
ــموالن براى  خبرداد كه به موجب آن نحوه اعزام مش
ــان انجام  ــنهاد خودش ــربازى به پيش انجام خدمت س
شود. به گزارش ايسنا، سردار سيدحميد صدرالسادات 
ــتيم كه  ــاره گفت: دنبال اجراى طرحى هس در اين ب
ــورت انفرادى به  ــموالن در صورت تمايل به ص مش
ــازمان وظيفه  ــوند. به گفته رييس س خدمت اعزام ش
ــد از اعزام ها  ــا در حال حاضر 35 درص عمومى ناج
انفرادى است. صدرالسادات درباره حادثه ماه گذشته 
ــربازان و تدابير اتخاذ شده  واژگونى اتوبوس حامل س
ــابه ، گفت: مشغول  ــگيرى از حوادث مش براى پيش
ــاس آن در آينده از  ــى طرحى هستيم كه بر اس بررس
مشموالن پرسيده شود كه آيا خودشان مايلند به شكل 
ــربازى اعزام شوند يا از طريق سازمان؟  انفرادى به س

ــا بيان اينكه در حال حاضر حدود 35 درصد از  وى ب
مشموالن به شكل انفرادى به سربازى اعزام مى شوند، 
ــن افراد انفرادى به يگان هاى  گفت: در صورتى كه اي
ــان به آنان داده  ــى مراجعه كنند، هزينه هاى آن آموزش
مى شود. رييس سازمان وظيفه عمومى ناجا همچنين 
در مورد اقدامات انجام گرفته براى راه هاى جلوگيرى 
از حوادث مشابه، اظهاركرد: بيشتر از اين براى اعزام ها 
كارى نمى توان انجام داد و البته به اين موضوع هم بايد 
توجه كرد كه اين تصادف خيلى محدود بوده و مامور 
بدرقه ما نيز همراه اين اتوبوس بود. بنابراين پيش بينى 

ــادات درباره  تدابير خاصى نمى توانيم بكنيم. صدرالس
ــيب ديده در اين حادثه گفت: در پى وقوع اين  فرد آس
اتفاق ناگوار طى چندين نوبت نمايندگانى از سازمان 
وظيفه عمومى به فرد حادثه ديده مراجعه كرده و تمام 
ــد. وى درباره  ــان به آنان پرداخت ش هزينه هاى درم
ــرادرى در آينده، گفت:  ــراى معافيت دوب احتمال اج
براساس قانون دوبرادرى، چنانچه كه دو برادر خدمت 
كرده باشند، برادر سوم از انجام خدمت سربازى معاف 
ــود كه اجراى اين موضوع نيازمند اين است كه  مى ش
ــتاد كل بايد در  ــور افزايش يابد و س مواليد ذكور كش

اين زمينه تصميم بگيرد. به گفته رييس سازمان وظيفه 
ــى ناجا، در حال حاضر زمينه اجراى اين بند از  عموم
قانون فراهم نشده است. صدرالسادات همچنين درباره 
اينكه آيا امكان انتخاب يگان هاى محل انتخاب براى 
ــربازان به شكل دلخواه نيز وجود دارد؟ گفت: فعال  س
ــيم تا با انجام  ــرى وجود ندارد، اما در تالش چنين ام

هماهنگى هاى الزم، اين موضوع نيز اجرايى شود.
رييس سازمان وظيفه عمومى ناجا با بيان اينكه مالك 
عمل، قانون فعلى سربازى است، از خانواده ها خواست 
ــرار دهند و به اظهارات و  اين قانون را مالك عمل ق
ــارج از موضوع قانون  ــايعات خالف واقعى كه خ ش
مطرح مى شود، توجهى نكنند. به گفته صدرالسادات، 
ــى در قانون وظيفه  ــده تغييرات ــت كه در آين بعيد اس

عمومى صورت بگيرد.

رييس سازمان وظيفه عمومى ناجا خبر داد:
آخرين وضعيت معافيت دوبرادرى و امريه ها

نحوه پذيرش رايگان بيمه شدگان تامين اجتماعى 
در مراكز پذيرش و ارجاع بيمار

عضو هيات مديره سازمان تامين اجتماعى ضمن تشريح نحوه پذيرش بيماران در «مراكز پذيرش و ارجاع بيمار»، 
مراكز ياد شده را مختص آن دسته از بيمارانى دانست كه براى مداوا به مراكز ملكى تامين اجتماعى مراجعه مى كنند، 
اما پذيرش نمى شوند. صمداهللا فيروزى در گفت وگو با ايسنا، در توضيح روش ارجاع و توزيع بيماران در مراكز 
درمانى، گفت: زمانى كه بيمه شده به يكى از مراكز ملكى سازمان تامين اجتماعى مراجعه كرده و آن مركز نتواند 
خدمت درمانى را ارائه كند، خود آن مركز براى بيمه شده در مراكز پذيرش و ارجاع بيمار، نوبت پذيرش مى گيرد. 
وى افزود: در اين روش كليه هزينه هاى درمانى بيمه شده، رايگان است.. عضو هيات مديره سازمان تامين اجتماعى 
ــانى كه مشكل مالى دارند و نمى توانند هزينه هاى درمانى را پرداخت كنند، اظهار كرد: اين  همچنين در مورد كس
افراد به دو گروه تقسيم مى شوند، گروهى كه بيمارى هاى عمومى دارند و نيازمند درمان فورى نيستند و گروه ديگر 
بيمارى شان اورژانسى است و بايد فورا درمان شوند. وى ادامه داد: در مورد گروه اول سازمان تامين اجتماعى افراد 
را در نوبت قرار مى دهد و در زمان معين درمان را انجام مى دهد، اما در مورد گروه دوم زمانى كه سازمان خود نتواند 
فرد را درمان كند، باز هم از مراكز پذيرش و ارجاع بيمار نوبت درمان و حق پذيرش مى گيرد، در حالى كه تمامى 
هزينه هاى بيمه شده را پرداخت مى كند. فيروزى با اشاره به اينكه ارائه خدمات درمانى در سازمان تامين اجتماعى 
به دو روش انجام مى گيرد، گفت: در روش درمان مستقيم فرد بيمه شده به مراكز ملكى سازمان اعم از درمانگاهى، 
ــده به فرد از ابتدا تا پايان پروسه درمان  ــتانى مراجعه مى كند كه تمامى خدمات درمانى ارائه ش كلينيكى و بيمارس
رايگان است. وى همچنين با اشاره به روش درمان غيرمستقيم در سازمان تامين اجتماعى عنوان كرد: در اين روش 
فرد بيمه شده به مراكز طرف قرارداد سازمان اعم از بيمارستانى، خصوصى، دولتى، دانشگاهى مراجعه و بر اساس 
تعرفه هاى مصوب شوراى عالى بيمه مبلغى را به عنوان فرانشيز براى خدمات بسترى يا سرپايى پرداخت مى كند. 
فيروزى، نحوه درمان بيمه شده را بر اساس قانون الزام دانست كه از سال 69 تاكنون در حال اجرا و اعمال است. 
عضو هيات مديره سازمان تامين اجتماعى با بيان اينكه اين سازمان ظرفيت و امكانات مشخصى دارد، اظهار كرد: 
همه امكانات سازمان همان چيزى است كه در اختيار بيمه شدگان قرار گرفته؛ اين در حاليست كه تامين اجتماعى 
ــاس توانمندى هاى ساالنه و سطح بندى ها در سراسر كشور به ساخت مراكز درمانى مستقيم مى پردازد. وى  بر اس
ــش درمانى قرار داده است، اظهار كرد: اين  ــازمان تامين اجتماعى 35 ميليون نفر را تحت پوش با تاكيد بر اينكه س
ــازمان تامين  ــازمان به تنهايى نمى تواند براى اين تعداد جمعيت مراكز درمانى ايجاد كند. عضو هيات مديره س س
اجتماعى به برنامه هاى اساسى اين سازمان اشاره كرد و گفت: ايفاى تعهدات و پرداخت مستمرى ها، سرمايه گذارى 
و گسترش مراكز ارائه دهنده خدمت از جمله برنامه هاى اساسى سازمان است. فيروزى در پايان افزود: مراكز ارائه 
دهنده خدمات به مراكز بيمه اى و درمانگاهى و بيمارستانى تقسيم و متناسب با اعتباراتى كه در بودجه سازمان لحاظ 

مى شود، در حوزه بيمه و درمان برنامه ريزى مى كنيم.

ــاج ايراني ضمن  ــت حج نماينده ولي فقيه و سرپرس
تشريح روند قيمت گذاري حج سال 92، ابراز اميدواري 
ــازمان حج و زيارت قيمت ها به  كرد با تجديد نظر س
ــد. به گزارش  ــت كاهش ياب مقداري كه امكانپذير اس
خبرگزارى مهر، حجت االسالم قاضي عسكر با توجه به 
تماس هاي مكرر حضوري و تلفني و پرسش هاي فراوان 
ايجاد شده در رابطه با قيمت گذاري حج تمتع سال 92، 
ــت: به عّلت عدم دعوت از كارشناسان بعثه  اظهار داش
ــام معظم رهبري در كميته قيمت گذاري حج تمتع،  مق
ــي در تعيين  حوزه نمايندگي ولي فقيه هيچگونه نقش
ــت. اّما پس از اعالم  ــالجاري نداشته اس قيمت حج س
ــان بعثه بررسي هاي جامعي در اين  قيمت ها، كارشناس
ــد كه بخشي از  رابطه انجام داده اند كه نتيجه آن اين ش
افزايش قيمت ها بطور طبيعي معلول افزايش قيمت ارز 
بوده است، اما بخش ديگر متأسفانه به عدم كارشناسي 
دقيق از قيمت گذاري مربوط مي شود كه نتايج حاصله 
ــازمان حج و زيارت منعكس گرديده و اميدواريم  به س
ــن رابطه قيمت ها به  ــازمان حج در اي با تجديد نظر س
ــش يابد. وي ادامه  ــت كاه مقداري كه امكان پذير اس
ــازمان حج و زيارت اظهار  داد: همانگونه كه رئيس س
ــكن و تداركات افزايش  داشته اند امسال در اجاره مس
چنداني صورت نگرفته و چند ميليون ريال سعودي نيز 
صرفه جوئي انجام شده است، براين اساس و طبق گفته 
مدير كل محترم بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 

ــت افزايش قيمت در حد كنوني تحقق يابد.  نمي بايس
سرپرست حجاج ايراني افزود: توصيه هاي حضرت امام 
ــه اين بوده و  ــره و مقام معظم رهبري هميش قدس س
ــازمان حج و زيارت يك سازمان انتفاعي  هست كه س
نيست و قيمت گذاري ها بايد بر اساس هزينه هاي تمام 
ــده صورت پذيرد، اين توصيه و نظر در طول دوره  ش
پس از انقالب تا كنون مورد توجه بوده و به عنوان اصل 
حاكم مراعات گرديده است. نماينده ولي فقيه در امور 
حج و زيارت اضافه كرد: افزايش هاي ايجاد شده موجب 
ــريفترين انسانهائي  ناراحتي و غم زدگي پاك ترين و ش
ــده است كه به عشق زيارت بيت اهللا الحرام و مدينه  ش
منوره چندين سال قبل ثبت نام نموده و در انتظار نوبت 
ــرف بوده اند و خبر اينكه افزايش قيمت ها آنها را از  تش
ــتطاعت خارج كرده، ناراحت كننده ترين خبر براي  اس
اين قشر با فضيلت و متدين است. وى در ادامه افزود: 
بنده از همان زمان كه برخي از خارج از مجموعه حج و 
زيارت تصميم گيري كردند و به دالئل مختلف از جمله 
ــج را وارد معادالت  ــع آوري نقدينگي، ثبت نام ح جم
اقتصادي كردند، با اين تصميم مخالف بودم و در ثبت 
ــام اخير عمره نيز مخالفت خود را از طرق مختلف از  ن
جمله مصاحبه در سيماي جمهوري اسالمي ايران اعالم 
كردم ليكن متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت و با توجه 
ــالجاري، تعداد  به كاهش اعزام زائران عمره گزار در س
افراد در نوبت تشرف كماكان بسيار باال است و زائرين 

عمره در صفي طوالني قرار گرفتند كه معلوم نيست در 
آينده چه پيش خواهد آمد. وي افزود: آن زمان كه مردم 
با يك ميليون ثبت نام كردند از ارزش پول ملي كاسته 
نشده بود، آنان پول را در بانك ها ثبت نام كردند و سود 
عمده به بانك ها رسيده و حتي دولت هم نصيبي از آن 
ــت. اگر پيشنهاد اينجانب در سال هاي گذشته  نبرده اس
پذيرفته شده بود و پول سپرده گذاران در طرح هاي كالن 
اقتصادي سرمايه گذاري مي شد، هم از پول استفاده بهينه 
ــه از آن در حدي بود كه  ــود حاصل ــده بود و هم س ش
ــوند. حجت  ــكل نش امروز ثبت نام كنندگان دچار مش
ــالم قاضي عسكر اظهار داشت: آزاد سازي خريد  االس
ــي بود،  و فروش فيش حج نيز تصميمي غير كارشناس
ــوراي برنامه ريزي و هماهنگي و  ــات ش صورت جلس
ــووالن حج و زيارت در گذشته فقط  مصاحبه هاي مس
انتقال فيش هاي حج تمتع را به فاميل و بستگان سببي 
ــبي اجازه مي داد، ليكن بدون اخذ نظر بعثه، آزاد  و نس
ــد و  ــدن نقل و انتقال فيش هاي حج تمتع اعالم ش ش
ــدت افزايش داد و كار دالالن در اين  قيمت ها را به ش
ــكلي كه هر فرد با خريد فيش  حوزه رونق گرفت بش
ــدود 25 تا 30  ــا به التفاوت آن چيزي ح و پرداخت م
ميليون تومان بايد پرداخت كند و اين كار درستي نبود، 
ــي اين مبلغ را پرداخت مي كند  ضمن اينكه وقتي كس
توقع دريافت خدمات بيشتر را دارد و اين براي حج و 

زيارت مقدور نيست.

سرپرست حجاج ايراني خواستار تجديد نظر در قيمت  حج شد

آگهى حصر وراثت
آقاى عالءالدين مرادى داراى شناسنامه شماره2 و كد ملى 6-373270455 به شرح دادخواست به كالسه 

920198-12 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت را نموده وچنين توضيح داده كه شادروان مير احمد 
مرادى به شناسنامه شماره120 در تاريخ 92/1/5 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 

مرحوم منحصر است به مشروحه زير ...
1- ثويبه رستمى ش ش 3 متولد 23/11/5 كد ملى 1-373268040 همسر
2- عالءالدين مرادى ش ش 2 متولد54/6/15 كد ملى 6-373270455 پسر
3- رحمن مرادى ش ش 4 متولد 57/6/24 كد ملى 2-373270751 پسر
4-  ايرج مرادى ش ش 3 متولد 61/6/1 كد ملى 0-373271495 پسر

5- چيمن مرادى ش ش 379 متولد 45/10/9 كد ملى 3-373070198 دختر
6- مخصوص مرادى ش ش 932 متولد 63/4/1 كد ملى 7-373260659 دختر

اينك با انجام تشريفات مقدماتى در خواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد 
ويا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به شورا تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد .
شعبه 12 شوراى حل اختالف سنندج     م الف: 671

آگهى مزايده اموال منقول و غيرمنقول
به موجب پرونده كالسه 2/880200 اجرائى له سميه كلبادى و غيره عليه بهناز كريم پور و غيره جهت وصول 
محكوم به هزينه هاى اجرايى اموال مشروحه زير متعلق به محكوم عليه توقيف و به مبلغ 5/120/000/000 ريال 
ارزيابى و مقرر شد در روز مورخ 92/3/6 از ساعت 9 الى 10 از طريق مزايده حضورى در محل دفتر شعبه دوم 
دادگاه حقوقى  سارى به فروش برسد و قيمت از ميزان ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را 
پيشنهاد نمايند فروخته خواهد شد ضمنا 10 درصد از قيمت پيشنهادى نقدا از برنده اخذ و مابقى بايد ظرف 
يكماه پرداخت گردد همچنين در صورت انصراف يا عدم پرداخت به موقع مابقى وجه 10درصد سپرده به نفع 

صندوق دولت ضبط خواهد شد.
مشخصات ملك ششدانگ مشاعى يك دستگاه عمارت مشتمل بر بيرونى و غيره داراى پالك  هاى ثبتى 139،138 
و 108 بخش يك ثبت سارى محله چالباغ به نشانى سارى خيابان 18 دى جنب قرض الحسنه قدس انتهاى كوچه 
كه سند مالكيت ثبتى فاقد مقدار مساحت و اندازه در حدود اربعه مى باشد و از نظر مطابقت با وضع موجود نياز به 
اصالح سند دارد در پهنه عرصه ملك بناى بسيار قديمى با قدمت بيش از 70 سال وجود دارد كه به دليل استهالك 
باال اعيانى ها غيرقابل بهره بردارى محسوب مى شود مطابق مساحى صورت گرفته و كروكى پيوستى عرصه ملك 
2346 متر مربع اعالم گرديده كه بعد از عقب نشينى مساحت 2122 متر مربع باقى مى ماند در ضمن وفق جوابيه 

ميراث فرهنگى ملك مورد نظر جزو خانه هاى تاريخى بوده و نبايد تخريب گردد.
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقى سارى- متقى آگهي فقدان سند مالكيت

خانم پريوش مشكيني با تسليم دو برگ استشهاد محلي مصدق مدعي است كه اسناد مالكيت  شش دانگ  
يك باب  خانه بشماره پالك 12700 فرعي از 12419 فرعي از يك اصلي واقع در بخش چهار مراغه را كه ذيل 
ثبت شماره 14317 صفحه 116  دفتر جلد66  به نام احمد نور ديده ليالن صادروتسليم گرديده مفقود نموده 

است و ملك مزبور در بيع شرط مى باشد و برابرسند شماره 18668-90/6/26  دفتر2 مياندوآب نزد بانك 
كشاورزي رهن مى باشد برابر سند شماره 14545-85/5/21 دفتر7 مياندوآب  به خانم پريوش مشكيني انتقال 
يافته است مراتب برابر تبصره يك الحاقي به ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهي مى شود تا هر 
كس مدعي مالكيت و يا وجود سند مالكيت مذكور در نزد خود مى باشد از تاريخ آخرين نوبت اين آگهي به 

مدت ده روز اعتراض كتبي خود را به اداره ثبت شهرستان مياندوآب تسليم نمايد در صورت سپري شدن مدت 
مقرر و عدم دريافت اعتراض برابر مقررات سند مالكيت المثني صادر خواهد شد0 

رئيس ثبت شهرستان مياندوآب

رو نوشت آگهي حصر وراثت
خانم مريم اشرفي قشالق داراي شناسنامه شماره 2740358441به شرح دادخواست به كالسه 92/700372/

ش67 از اين شورادرخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  عشقعلي اشرفي 
قشالق خنجربشناسنامه 224در تاريخ 91/10/6 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر 

است به:
1- فرنگيز جليلي چوبتراش فرزند خسرو دارنده شناسنامه 598 صادره از اروميه متولد 35/7/15 (همسر)

2- جواد اشرفي قشالق خنجر فرزند عشقعلي دارنده شناسنامه 1900 صادره از اروميه متولد 59/8/14 (پسر)
3- سميه اشرفي قشالق خنجر فرزند عشقعلي دارنده شناسنامه 1832 صادره از اروميه متولد 62/6/30 (دختر)
4- سهيال اشرفي قشالق خنجر فرزند عشقعلي دارنده شناسنامه 1346 صادره از اروميه متولد 57/2/1 (دختر)

5- مريم اشرفي قشالق خنجر فرزند عشقعلي دارنده شناسنامه 2740358441 صادره از اروميه متولد 69/12/4 
(دختر)

اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مى نمايد تاهر كسي اعتراضي دارد و 
يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد.م الف 54 
رئيس شعبه 67 شوراي حل اختالف اروميه

سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهى مشاغل شهرى شهردارى اصفهان در نظر دارد تعدادى واحد تجارى از 
مستحدثات واقع در ميدان امام على(ع) و همچنين تعدادى واحد تجارى و سوله واقع در محدوده زينبيه (قصر صنعت) و 
يك واحد ادارى واقع در خيابان نيكبخت جنب دادگسترى را از طريق مزايده به فروش رساند. لذا متقاضيان مى توانند از 
تاريخ 92/2/19 تا پايان وقت ادارى مورخه 92/2/31 اقدام به واريز مبلغ 100/000 ريال بابت هزينه تهيه اسناد مزايده در 
وجه جارى سيبا به شماره 3100003041007 نزد بانك ملى ايران شعبه اصفهان (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملى) 
و به دفتر سازمان واقع در اصفهان، خيابان امام سجاد، خيابان قائم مقام فراهانى(سپهساالر)، كوچه گلستان 4 مراجعه 

نموده و اسناد مزايده را دريافت دارند. تلفن تماس 6302477-8 
1-مهلت ارسال پيشنهادات تا ساعت 14 مورخ 92/3/4 مى باشد.

2- پيشنهادات در پايان وقت ادارى مورخ 92/3/4 بازگشايى مى شود.
3- سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار مى باشد.

4- هزينه انتشار آگهى به عهده برنده مزايده است.
تاريخ انتشار نوبت اول: 92/2/19- تاريخ انتشار نوبت دوم: 92/2/26

سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهى مشاغل شهرى شهردارى تهران

«نوبت دوم»

سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهى
 مشاغل شهرى شهردارى تهران

آگهى مفقودى
سند موتور سيكلت سيستم سناتور به رنگ : مشكى   مدل : 1388  به شماره پالك: 

16 اصفهان 25262 
به شماره موتور: 91121998   شماره تنه: N2D***125E8801991  به مالكيت 

كيومرث امانى مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.


