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حق با شماست
مشكل تلفن هاي كارتي را حل كنيد 

يك شهروند از تهران: مسئوالن مخابرات نسبت به رفع 
خرابي دستگاه هاي تلفن كارتي در سطح شهر تهران سريع تر 

اقدام كنند.
محمدي از كرج: پل تقاطع جاده مالرد فلكه پنجم بعد از 

دو سال فقط پايه هاي آن نصب شده است. چرا؟
ــاه: چند روز پيش در خبرها آمده  يك شهروند از كرمانش
بود كه معوقات حقوق بازنشستگان را پرداخت كرده اند، ولي 
متاسفانه اين كار صورت نگرفته است و همان حقوق قديمي 

به ما بازنشستگان تامين اجتماعي پرداخت شده است.
زيباييان از زرين شهر: قيمت انسولين مخصوص بيماران 
ديابتي نه تنها از 3000 تومان به 12هزار تومان رسيده است، 
بلكه اين دارو ديگر در داروخانه ها يافت نمي شود. تكليف اين 

بيماران چه مي شود؟ 
ــكالت بيمه طاليي فرهنگيان  محمدي از اصفهان: مش
ــال هنوز پابرجاست و تمام  ــاغل و بازنشسته بعد از چند س ش
ــم به اين  ــئوالن ذي ربط مي خواهي ــت. از مس ــدني نيس ش
ــيدگي و تكليف هزاران كارمند و بازنشسته  ــكالت رس مش

را نسبت به اين بيمه روشن كنند.
ــفانه وزارت بهداشت در اين چند  عبدولي از دزفول: متاس
ــراد غيرمتخصص و حرفه اي براي  ــاه مجوزهايي براي اف م
انجام كارهاي راديولوژي و سونوگرافي صادر كرده است كه 
ــكالت بسيار زيادي را براي شهروندان  در آينده نزديك مش
ــئوالن ذي صالح مي خواهيم به اين  به وجود مي آورد. از مس

موضوع رسيدگي كنند.
ــدود ده كيلومتر از جاده تكاب به  ــي از تكاب: ح بخشايش
ــراي خودروهاي عبوري و  ــدره به علت خاكي بودن ب ديوان
سرنشينان آن بسيار خطرناك است. مسئوالن مربوط به اين 

مساله رسيدگي كنند.
22262142info@jamejamonline.ir

مدير كل آمار و اطالعات جمعيتي سازمان ثبت احوال كشور 
گفت: در سال 91 نسبت به سال قبل آن با 2/9 درصد رشد نرخ 
ــده ايم كه بررسي هاي اوليه نشان مي دهد كه  مواليد مواجه ش
اين رشد حاصل هشدارهايي بوده كه در خصوص تك فرزندي 

خانواده ها داده شده است.
ــر محزون  با بيان اين كه اكنون 70 درصد جمعيت   علي اكب
كشور در پانزده تا شصت وچهار سالگي يعني سن كار و فعاليت 
قرار دارد، بيان كرد: در 20 تا 30 سال آينده نرخ جمعيتي كشور 
به صفر مي رسد و پس از اين مدت نرخ جمعيتي كشور به سمت 
رشد منفي پيش رفته و جمعيت باالي 65 سال از 5/7 درصد به 

حدود 18 درصد افزايش خواهد يافت.
بر اساس آمارهاي سازمان ثبت احوال، سال 91 يك ميليون 
ــت كه  ــيده اس ــور به ثبت رس و 421 هزار و 689 والدت در كش
ــرها و  از اين تعداد 729 هزار و 334 مورد والدت مربوط به پس

692هزار و 355 مورد نيز مربوط به دختران بوده است. 
ــاعت 42  ــال در هر س ــت كه در همين س اين در حالي اس
ــوت نيز مربوط  ــترين آمار ف ــيده و بيش واقعه فوت به ثبت رس
ــه بيماري هاي قلبي و عروقي با 122 هزار و 818 مورد بوده و  ب
ــرطان، تومور و حوادث غيرعمدي به ترتيب از  عالوه بر اين س

علل ديگر مرگ و مير در كشور بوده است.
ــازمان ثبت  محزون، مدير كل آمار و اطالعات جمعيتي س
ــيده يك  ــور گفت: از ميان والدت هاي به ثبت رس احوال كش
ــهرها و 292 هزار و  ــزار و 477 والدت در ش ــون و 129 ه ميلي

212والدت نيز در روستاها به ثبت رسيده است.
وي ادامه داد: بر همين اساس مي توان گفت به طور متوسط 
ــي 3884 والدت طي  ــاعت يا به عبارت ــر س 162 والدت در ه
ــور به ثبت رسيده است و نرخ ثبت والدت  ــبانه روز در كش هرش

براساس آمار 17/7 در هزار است.
ــترين نرخ  ــزون با بيان اين كه بيش ــنا، مح به گزارش ايس
والدت ثبت شده در كشور به استان هاي سيستان و بلوچستان، 
ــاص دارد،  ــد اختص ــه و بويراحم ــان جنوبي و كهگيلوي خراس
ــان كرد: استان سيستان و بلوچستان با 34/3 در هزار،  خاطرنش
خراسان جنوبي با 24/5 در هزار و كهگيلويه و بويراحمد با 23/7 

در هزار بيشترين نرخ را به خود اختصاص داده است.
ــازمان  ــات جمعيتي س ــركل آمار و اطالع ــه مدي ــه گفت ب
ــدران و تهران به  ــتان هاي گيالن، مازن ــور اس ثبت احوال كش
ــزار، 14/2 و 14/5 كمترين نرخ جمعيت  ــب با 12/9 در ه ترتي
ــوري  ــط نرخ كش را به خود اختصاص داده اند كه حتي از متوس

نيز بسيار كمتر است.
وي در مورد نسبت جنسي در بدو تولد در كشور اظهار كرد: 
ــران 105/3 است كه يعني  ــي بين دختران و پس ــبت جنس نس

به ازاي هر صد دختر تولد 105 پسر به ثبت رسيده است.
 بيشترين درصد والدت ها در گروه هاي

 سني 25 تا 29
ــترين درصد والدت ها در نقاط  محزون با بيان اين كه بيش
شهري مربوط به گروه سني مادران بيست وپنج تا بيست ونه ساله 
است، عنوان كرد: در نقاط روستايي اين آمار 20 تا 24 سال است. 
ــادران هنگام والدت  ــن م ــال س به گفته وي، در كمتر از ده س
ــالگي به بيست وپنج  ــت تا بيست وچهار س ــني بيس از گروه س

ــان از افزايش سن  ــيده است كه نش ــت ونه سالگي رس تا بيس
فرزندآوري در كشور دارد.

وي تصريح كرد: در سال گذشته 32/3 درصد كل والدت ها 
ــت وپنج تا بيست ونه سالگي و  ــوم مربوط به بيس يعني يك س
33/6 درصد مربوط به سي سالگي بوده و 11/8 درصد والدت ها 

در سي وپنج سالگي مادران صورت گرفته است.
 2/9 درصد زايمان ها در سال 91

مربوط به چندقلوزايي است
ــازمان ثبت احوال  ــار و اطالعات جمعيتي س ــركل آم مدي
كشور با بيان اين كه 2/9 درصد زايمان ها در سال 91 مربوط به 
دوقلوزايي است، يادآور شد: از 41 هزار و 819 تولد چندقلوزايي، 
ــتان هاي تهران با 2902 مورد، خراسان رضوي 1694 مورد  اس
ــترين آمار دوقلوزايي را به خود  ــتان با 1359 مورد بيش و خوزس

اختصاص داده اند.
محزون با بيان اين كه در هر شبانه روز طي سال 91، 19هزار 
ــور به ثبت  ــاعت در كش و 714 يا به عبارتي 54 والدت در هر س
رسيده است، اظهار كرد: 16 والدت نيز در خارج از كشور به ثبت 

رسيده كه در پايگاه هاي ثبت احوال ثبت شده است.
به گفته وي در سال 91، 748 مورد سه قلو در كشور به ثبت 
ــتان هاي كشور بيشترين آمار مربوط به  ــيده كه در تمام اس رس
ــتان هاي تهران، فارس و اصفهان بوده است. همچنين 33  اس
مورد والدت چهارقلو نيز در كشور به ثبت رسيده كه استان هاي 
ــترين آمار را  تهران، اصفهان و آذربايجان غربي به ترتيب بيش
به خود اختصاص داده اند.وي اضافه كرد:  سه مورد والدت پنج 
ــمنان در سال 91 به  ــتان تهران، گيالن و س ــه اس قلو نيز در س

ثبت رسيده است.
 ثبت 95 ازدواج در هر ساعت در كشور

مديركل آمار و اطالعات جمعيتي سازمان ثبت احوال كشور 
با بيان اين كه سال 91 در هر ساعت 95 واقعه ازدواج در كشور به 
ثبت رسيده، بيان كرد: در سال گذشته 831 هزار و 670 ازدواج 
در كل كشور صورت گرفته است كه 682 هزار و 426 مورد آن 
ــهري و 149 هزار و 244 مورد نيز در نقاط روستايي  در نقاط ش

به ثبت رسيده است.
ــتان هاي زنجان، اردبيل و كردستان  به گفته محزون، اس
ــانده و به ترتيب  ــه ثبت رس ــت ازدواج را ب ــرخ ثب ــترين ن بيش
ــتان  ــتان زنجان با 17/5 در هزار، اردبيل با 14/5 و كردس اس
ــته اند.  ــترين نرخ ازدواج را داش ــا 14/1 در هزار ازدواج، بيش ب
ــال قبل در بيست تا  ــترين ازدواج آقايان س عالوه بر اين، بيش
بيست وچهارسالگي با تعداد 312 هزار و 498 مورد و در خانم ها 
ــت تا بيست وچهار سالگي با تعداد 275 هزار  نيز مربوط به بيس

و 873 مورد بوده است.
ــده براي  ــني ازدواج ثبت ش ــح داد: ميانگين س وي توضي
ــت كه  ــال 91 بوده اس مردان 27/4 و براي خانم ها 22/1 در س
ــهرها اين رقم متفاوت بوده و در آقايان مثال در شهر  در كالنش
تهران ميانگين سني ازدواج 29/9 و ميانگين خانم ها 25/1است 
ــني  ــني آقايان 28/6 و ميانگين س ــرج نيز ميانگين س و در ك
خانم ها 24/6 است.مديركل آمار و اطالعات جمعيتي سازمان 
ــور با بيان اين كه 12/2 درصد ازدواج هايي كه  ثبت احوال كش
ــن است، افزود: در 8/3  صورت مي گيرد ميان زوج هاي هم س
درصد ازدواج ها زوج يك سال بزرگ تر از زوجه بوده و 9درصد 

ازدواج ها نيز با اختالف سني دو سال صورت مي گيرد.
 يك طالق به ازاي هر 6  ازدواج

ــازمان ثبت احوال  ــار و اطالعات جمعيتي س مديركل آم
ــال 91  ــات آماري ازدواج و طالق در س ــور درباره اطالع كش
ــش ازدواج يك مورد به  ــته از هر ش ــال گذش اظهار كرد: در س
ــت يا به عبارتي از هر صد ازدواج 17/3  ــده اس طالق ختم ش

طالق داشته ايم.
ــور  ــزار و 790 مورد طالق در كش ــه داد: از 143 ه وي ادام
131هزار و 17 مورد در نقاط شهري و 12 هزار و 773 مورد در 

نقاط روستايي صورت گرفته است.
به گفته وي، در هر ساعت 16 واقعه طالق به ثبت رسيده يا 

به عبارتي در هر شبانه روز 393 طالق صورت گرفته است.
محزون در خصوص طول مدت ازدواج در طالق هاي ثبت 
ــال  ــده عنوان كرد: 14/4 درصد طالق ها در كمتر از يك س ش
ــس از ازدواج صورت گرفته و 50/3 درصد نيز در طول مدت  پ

كمتر از پنج سال رخ داده است.
ــال 92 نيز بيان  ــه ماهه اول والدت س وي درمورد آمار س
ــال تا كنون 341 هزار و 400 مورد والدت به  كرد: از ابتداي س
ــت كه از ميان آنها 175 هزار و 579 مورد پسر  ــيده اس ثبت رس
ــت كه 273 هزار و 542  و 165 هزار و 821 مورد دختر بوده  اس
ــهري و 67 هزار و 858 مورد نيز در  مورد از كل آمار در نقاط ش
ــتايي صورت گرفته است.به گفته وي، همچنين در  نقاط روس
سه ماهه اول سال 92، 90 هزار و 108 مورد نيز فوت اتفاق افتاده 
كه از اين تعداد 50 هزار و 884 مورد مربوط به مردان و 39 هزار 

و 232 مورد نيز مربوط به خانم ها بوده است.

رشد 2/9 درصدي نرخ مواليد در سال گذشته
در سال 91  در هر ساعت 16 واقعه طالق به ثبت رسيد

90 درصد گداها نيازمند نيستند
ــازمان رفاه شهرداري تهران از آغاز طرح  معاون اجتماعي س
ــع آوري متكديان پايتخت خبر داد و گفت: 90 درصد گداهاي  جم

تهران و شهرستان ها نيازمند نيستند.
ــا بيان اين  كه طرح جمع آوري متكديان  رضا جهانگيري فر ب
ــته از سوي شهرداري تهران  ــت كه از سال هاي گذش طرحي اس
ــوراي عالي استان ها،  ــاس مصوبه ش ــود، افزود: براس اجرا مي ش
شهرداري مكلف است متكديان را از سطح شهر جمع آوري كرده 
و بعد از رسيدگي و ساماندهي اوليه، آنها را به مراجع قضايي ارجاع 

دهند تا مراجع قضايي درباره اين افراد رسيدگي كنند.
ــه فصل گرما تعداد متكديان  ــوان كرد: البته با توجه ب وي عن
ــته 150 متكدي را  ــت. ما در هفته گذش ــتر از فصل سرماس بيش
جمع آوري كرديم، به طوري كه ظرفيت مراكز ما پر شد. چند روزي 

صبر كرديم تا ساماندهي شدند و دوباره طرح را آغاز كرده ايم.
ــاره  ــهرداري تهران با اش ــازمان رفاه ش ــاون اجتماعي س مع
ــتانداري، پليس و  ــهرداري، اس ــه فعاليت كميته چهارجانبه ش ب
ــبي دارد، ولي از  ــتي و امداد گفت: كميته امداد تعامل مناس بهزيس
پليس توقع داريم باندها را شناسايي و ريشه كن كنند. با بهزيستي 
هم تعامالت خوبي داشتيم، اما رئيس بهزيستي عوض شد و همين 
تغييرات كار را مشكل مي كند. استانداري تهران هم كاري در اين 

زمينه انجام نداده است و همكاري ندارد.
رضا جهانگيري فر با اشاره به اين  كه طرح در سه مرحله تعريف 
شده كه مرحله اول آن به اتمام رسيده و مرحله دوم آن از اين هفته 
ــهروندان مي توانند براي ارائه گزارش و  ــود، گفت: ش آغاز مي ش
ــكايت درباره متكديان با سامانه 137 تماس بگيرند، كه بعد از  ش

ابالغ به واحدهاي فوريتي ما، اين افراد جمع آوري مي شوند.

 بودجه آموزش و پرورش
 افزايش يافت

ــال بيش از 15 هزار ميليارد  وزير آموزش و پرورش گفت: امس
ــت،  ــده اس تومان براي آموزش و پرورش بودجه در نظر گرفته ش
ــال 88 كل بودجه آموزش و پرورش  ــت كه در س اين در حالي اس

حدود 6700 ميليارد تومان بود.
به گزارش ايسنا، حميدرضا حاجي بابايي، سال گذشته را سال 
سختي از لحاظ اعتباري براي وزارتخانه دانست و افزود: در چنين 
ــكالت خود را به مديران استاني  ــرايطي حتي 10 درصد از مش ش

ابالغ نكرديم.
ــرانه مدارس در سال92  وي از پرداخت 310 ميليارد تومان س
خبر داد و گفت: سال قبل 180 ميليارد تومان و سال قبل از آن نيز 

اين مبلع 120 ميليارد تومان بود. 
ــنوات گذشته رديف مشخصي  حاجي بابايي تاكيد كرد:  در س
براي سرانه مدارس، سيستم هاي سرمايشي و گرمايشي،  ورزش 
و اردوگاه ها وجود نداشت، اما امسال براي هر يك از اين برنامه ها 

رديف بودجه اي مشخص شده است.
وي درباره بيمه طاليي فرهنگيان نيز عنوان كرد: براي بيمه 
ــت، بايد به ازاي هر نفر  ــي فرهنگيان نيز كه در حال اجراس طالي
40هزار تومان پرداخت مي شد، اما در آموزش و پرورش 16 هزار و 
500 تومان از اين مبلغ كاهش يافته است، به طوري كه 50 درصد 
ــد ديگر را از محل مالي ادارات پرداخت  ــه را معلم و 50 درص هزين
ــتمرار  مي كنيم.حاجي بابايي ايجاد بيمه طاليي را كاري براي اس
ــخص  ــام عنوان كرد و گفت: تعريف و اجراي اين بيمه كار ش نظ
وزير يا دولت نيست، بلكه اين اقدام انجام شد تا خدمت جديدي در 

نظام جمهوري اسالمي به فرهنگيان ارائه شود.

ــازمان سنجش آموزش كشور در واكنش به اعالم  رئيس س
ــي  ــته محل هاي مقطع كارشناس خبر حذف كنكور از تمام رش
ــن موضوع صحت ندارد و هيچ  ــگاه پيام نور اظهار كرد: اي دانش
ــت داوطلبان نمي تواند  ــه به ميزان رقاب ــگاهي بدون توج دانش

آزمون را در تمام رشته هاي خود حذف كند. 
ابراهيم خدايي در گفت وگو با ايرنا افزود: تصميم براي اين كه 
ــته هايي از كنكور به شيوه با آزمون  ــجو در چه رش پذيرش دانش
ــته هايي با احتساب سوابق تحصيلي (بدون آزمون)  و در چه رش

باشد، براساس ميزان رقابت داوطلبان صورت مي گيرد.
ــام  ــور از تم ــذف كنك ــر ح ــي ب ــارات مبن ــي اظه  وي برخ
ــور را رد كرد و گفت:  ــي پيام ن ــته محل هاي مقطع كارشناس رش
مسئوالن پيام نور احتماال مي خواستند آمادگي خود را براي حذف 
كنكور كارشناسي در اين دانشگاه بيان كنند كه اين موضوع جاي 
ــدن آن براي سال تحصيلي  قدرداني دارد، اما به معناي عملي ش
ــت و آنها نمي توانند بدون توجه به رقابت داوطلبان،  پيش رو نيس

نسبت به حذف آزمون از تمام رشته محل هاي خود اقدام كنند.
ــته اعالم كردند كه  ــام نور طي چند روز گذش ــئوالن پي  مس
ــي براي سال تحصيلي 93ـ92 را  ــجويان مقطع كارشناس دانش
ــوابق تحصيلي داوطلبان پذيرش  ــدون آزمون و با توجه به س ب
ــد كرد و حتي در دوره هاي فراگير خود نيز پذيرش مقطع  خواهن

كارشناسي نخواهند داشت.
ــجو در ده هزار كد  ــرش دانش ــادآوري اين كه پذي ــا ي  وي ب
ــي از سال گذشته  ــگاهي در مقطع كارشناس ــته محل دانش رش
ــت: در دي 91  ــت، گف ــده اس ــه صورت بدون كنكور اعالم ش ب
ــي براي ده هزار  ــجوي كارشناس اعالم كرديم كه پذيرش دانش
ــالمي و موسسات  ــگاه پيام نور، آزاد اس ــته محل از دانش كدرش
آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي براساس سوابق تحصيلي 
ــال دوم  ــرايط از نيمس ــرد كه متقاضيان واجد ش ــام مي گي انج

تحصيلي92ـ91 (ترم بهمن 91) مشغول به تحصيل شدند.
ــجو به شيوه  ــال هم پذيرش دانش  خدايي تصريح كرد: امس
ــاب سوابق تحصيلي) براي همان ده هزار  بدون آزمون (با احتس
ــچ تغييري در آن  ــورت مي گيرد و هي ــل قبلي ص ــته مح كدرش

نخواهيم داشت.
 200 هزار پايان نامه در اختيار دانشگاهيان

 قرار مي گيرد
ــگاه علوم و  ــي پژوهش ــدارك علم ــات و م ــز اطالع مرك
ــخه تمام متن بيش از  فناوري اطالعات ايران (ايران داك)، نس

ــاله تحقيقاتي را در اختيار دانشگاهيان  200هزار پايان نامه و رس
قرار مي دهد. 

به گزارش ايرنا، بيش از 260هزار پايان نامه كه در پايگاه ملي 
ــازي شده، از امسال در اختيار جامعه  پايان نامه ها ثبت و نمايه س

علمي قرار مي گيرد.
ــگاه ها و  ــت، دانش ــده اس ــاد ش ــه ايج ــهيالتي ك ــا تس ب
ــگاه هايي كه با «ايران داك» تفاهم نامه همكاري امضا  پژوهش

كرده اند به اطالعات پايان نامه ها دسترسي مي يابند.
ــن پايان نامه ها مربوط به 161  ــر اعالم وزارت علوم، اي  بناب
ــه بوده كه در اختيار پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات  مؤسس

قرار گرفته است.
ــان دانش آموخته  ــه ايراني ــزار پايان نام ــه 15 ه ــك ب نزدي
ــال 86 در پايگاه  ــا س ــه ت ــور ك ــارج از كش ــگاه هاي خ از دانش
ــده نيز از اين پس براي  ــگاه بارگذاري ش پايان نامه هاي پژوهش

استفاده كاربران، قابل دسترسي است.
ــه متن كامل  ــي ب ــط ايران داك، دسترس ــاس ضواب  براس
ــاس تفاهم نامه اي كه بين موسسات مختلف  پايان نامه ها براس
ــت، خواهد بود و دانشگاه ها  ــده اس ــگاه منعقد ش و اين پژوهش
ــي به متن كامل  ــتگذاري داخلي خود دسترس با توجه به سياس
ــجويان خود  ــا را براي اعضاي هيات علمي و دانش پايان نامه ه

فراهم خواهند ساخت.
ــوم، تحقيقات و  ــنامه وزارت عل ــون بر مبناي بخش  هم اكن
ــخه از پايان نامه و رساله  ــجويان موظفند يك نس فناوري، دانش
ــوم و فناوري  ــگاه عل ــود را قبل از فارغ التحصيلي به پژوهش خ
ــخه  اطالعات ايران (ايران داك) تحويل دهند و رونمايي از نس
ــنبه،  ــك تمام متن 200 هزار پايان نامه  نيز در روز دوش الكتروني
شانزدهم تير با حضور مسئوالن وزارت علوم در پژوهشگاه علوم 

و فناوري اطالعات ايران انجام مي شود.

تكذيب حذف آزمون در تمام رشته هاي كارشناسي پيام نور
امسال هم پذيرش دانشجو به شيوه بدون آزمون (با احتساب سوابق تحصيلي) براي همان 10 هزار كدرشته محل قبلي صورت مي گيرد

برگزارى  مراسم تحليف مراكز 
مشاوره ازدواج تا يك ماه آينده

ــى وزارت ورزش و جوانان از  ــى و امورتربيت معاون فرهنگ
برگزارى مراسم تحليف مراكز مشاوره ازدواج و تحكيم خانواده 
ــاوره در  ــاه آينده خبر داد و گفت: مجوز اين مراكز مش ــا يك م ت

مراسم تحليف اعطا مى شود.
سيد باقر پيشنمازى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به ثبت نام 
ــامانه صدور  ــاوره ازدواج در س متقاضيان راه اندازى مراكز مش
ــش از 260 نفر در اين  ــون بي ــى افزود: تاكن ــوز الكترونيك مج
ــه متقاضيان زيادى براى ثبت نام  ــامانه ثبت نام كرده اند، البت س
ــتند. ــرايط براى ثبت نام نيس مراجعه مى كنند؛ اما همه واجد ش

وى تصريح كرد: بررسى مدارك تعدادى از متقاضيان راه اندازى 
ــاوره انجام شده است و مصاحبه هاى علمى اين افراد  مراكز مش
نيز با حضور استادان روان شناسى و نماينده اى از حوزه علميه قم 

و سازمان نظام روان شناسى در حال انجام است. 
معاون فرهنگى و امور تربيتى وزارت ورزش و جوانان با بيان 
اين كه در مرحله اول بين 20 تا 40 مركز احراز صالحيت خواهند 
ــد، اظهار كرد: مراسم تحليفى پيش بينى شده است تا در اين  ش
ــاوره با دريافت مجوزهايشان اين مسئوليت  مراسم مراكز مش
ــم ظرف يك ماه آينده اين  ــر را برعهده بگيرند و اميدواري خطي

مراسم برگزار شود.
ــواده وزارت ورزش  ــركل دفتر تعالى و خان ــن  مدي همچني
ــه تاكنون  ــاوره ازدواج ك ــت: فعاليت مراكز مش ــان گف و جوان
ــامانه صدور  بدون مجوز فعاليت مى كردند و پس از راه اندازى س
ــت مجوز نكرده اند، به  ــوز وزارت جوانان نيز اقدام به درياف مج
 مدت سه سال تعليق مى شود. به گزارش فارس، وزارت ورزش 
و جوانان به منظور ساماندهى مراكز مشاوره و جلوگيرى از ادامه 
فعاليت مراكز مشاوره بدون مجوز و متخلف سامانه صدور مجوز 
مراكز مشاوره ازدواج و تحكيم خانواده را راه اندازى كرده است و 
تا اين لحظه 251 هزار و 644 نفر از اين سامانه بازديد كرده اند.

دروازه هاي ورودي پايتخت 
ساماندهي مي شود

مديركل حريم شهر تهران از ساماندهي دروازه هاي ورودي 
ــگري و  ــت: ايجاد مراكز خدماتي، گردش ــران خبر داد و گف ته
ــكاري از موارد  ــبز و درخت ــاد فضاي س ــه همراه ايج ــي ب رفاه
ــه هم اكنون براي پنج محور  ــت ك درنظرگرفته در اين طرح اس

ورودي پايتخت نهايي شده است.
ــنا، سيدصباح الدين متقي با اشاره به اقدامات  به گزارش ايس
ــده در زمينه تهيه طرح دروازه هاي ورودي شهر تهران،  انجام ش
ــراي پنج مبدا  ــهر، اين طرح ب ــح داد: از 9 مبدا ورودي ش توضي
پايتخت آماده شده و بر اين اساس، برنامه ريزي هايي براي اجرا 

از خط حريم تا خط محدوده تهران پيش بيني شده است.
ــي اين دروازه ها كه مصوبه  ــزود: در گام اول در طراح وي اف
طرح جامع نيز دارد، مراكز خدماتي، گردشگري و رفاهي از خط 
ــت. در ادامه اين  ــده اس ــم تا خط محدوده در نظر گرفته ش حري
ــر از هر دو طرف، فضاي  ــز جاده به عرض 150 مت ــرح از مرك ط
ــده است تا با اين ترتيب هر گاه  ــبز و درختكاري پيش بيني ش س
ــويم، تفاوت آن با بيرون حريم  ــهر ش وارد حريم و دروازه هاي ش

كامال مشهود باشد.
ــودن اجراي اين  ــه علت زمانبر ب ــان كرد: ب متقي خاطرنش
ــاركت بخش خصوصي ضروري بود كه به اين ترتيب  طرح، مش
ــد ايجاد و نگهداري فضاي سبز به همراه خدماتي كه در  مقررش
ــود در اختيار  ــز خدماتي، رفاهي محدوده حريم ارائه مي ش مراك
ــالوه بر تامين  ــرد و به اين ترتيب ع ــش خصوصي قرار گي بخ
ارزش اقتصادي، از فضاي سبز ايجاد شده نيز صيانت و نگهداري 

شود.
ــهر تهران، هم اكنون مذاكراتي با  به گفته مديركل حريم ش
ــازمان سرمايه گذاري و بخش خصوصي انجام شده و بزودي  س

جمع بندي نهايي در اين مورد صورت خواهد گرفت.

 تصويب بيش از 100 استاندارد
 آب و خاك در كشور

ــازمان حفاظت محيط زيست از   مديركل دفتر آب و خاك س
تصويب بيش از صد استاندارد آب و خاك در كشور خبر داد.

ــنا افزود: تا پيش از پايان  ــخا در گفت وگو با ايس  فرهاد پورس
ــود را مي كنيم كه  ــم تمام تالش خ ــت جمهوري ده دوره رياس
ــده و  ــب ش ــر تصوي ــه زودت ــاك هرچ ــتانداردهاي آب و خ اس
به دستگاه هاي مختلف ابالغ شود تا بتوانيم آنها را اجرايي كنيم.

 وي درباره رد اليحه جامع خاك و منابع طبيعي،  اظهاركرد: 
ــده و با اليحه  ــتقل ارائه ش اگر اين اليحه از ابتدا به صورت مس
ــال  ــتيم آن را س ــد، مي توانس جامع منابع طبيعي تلفيق نمي ش

گذشته مصوب كنيم.
ــازمان حفاظت محيط زيست با  مديركل دفتر آب و خاك س
ــود، افزود:  بيان اين كه اين مصوبه بايد هر چه زودتر تصويب ش
ــن اليحه عقب بيفتد، هزينه هاي خود  ــر روزي كه تصويب اي ه
ــنهاد  ــخا تصريح كرد: در ابتدا پيش را درپي خواهد داشت.پورس
ــتقل به مجلس ارائه شود، زيرا  كرديم اين مصوبه به صورت مس
ــده بود و حتي اكنون كه به پختگي الزم  به خوبي جمع بندي ش

رسيده، مي تواند تبديل به قانون خوب با قابليت اجرايي شود.
ــتقل  ــكل مس ــه كرد: از آنجا كه قانون آب را به ش وي اضاف
ــيار  ــب قانون خاك نيز كارهاي بس ــم، مي توانيم با تصوي داري

بزرگ تري را در اين حوزه انجام دهيم.

 راه اندازي سامانه 
تحليل آراي قضايي 

معاون فناوري و اطالعات قوه قضاييه از آغاز به كار آزمايشي 
ــور و دادگستري ها  ــامانه تحليل و نقد آراي ديوان عالي كش س

(تناد) در اين ماه خبر داد.
حميد شهرياري در گفت وگو با فارس، افزود: طبق ماده 211 
ــعه، قوه قضاييه به تكاليفي مكلف شده  قانون برنامه پنجم توس
ــت. يكي از اين تكاليف اين است كه قوه قضاييه بايد تا سال  اس
ــد كه ضمن حفظ حريم خصوصي  ــه ترتيبي اتخاذ كن دوم برنام
ــورت برخط  ــم به ص ــوي محاك ــادره از س ــخاص، آراي ص اش
ــن)، در معرض تحليل و نقد صاحب نظران و متخصصان  (آنالي
ــامانه تناد طراحي  ــاس س قرار گيرد. وي تصريح كرد: بر اين اس
ــت كه طرح آزمايشي آن بر  ــد و اين ماه آماده بهره برداري اس ش

آراي ديوان عالي كشور در حال اجراست.

 تعيين نرخ كرايه
  سرويس مدارس؛ ماه آينده

ــرويس مدارس  ــدار تهران از تعيين نرخ كرايه هاى س فرمان
براى سال تحصيلى 93-92 تا مرداد ماه خبر داد.

ــال  ــنا افزود: هر س ــو با ايس ــادى در گفت وگ ــى فره عيس
ــيرانى و اتوبوسرانى درباره تعيين نرخ  آموزش و پرورش با تاكس
كرايه هاى سرويس مدارس جلسه مشتركى را برگزار مى كند و 
فرماندارى نيز درباره آن اظهارنظر كرده و تائيد مى كند. معموال 
ــرويس مدارس تعيين مي شود  ــات نرخى براى س در اين جلس
ــيرانى و اتوبوسرانى  كه درتعيين آن وضع اوليا و رانندگان تاكس
ــات مربوط به  ــود. وي درباره برخى تخلف ــر گرفته مى ش در نظ
ــهرى نيز گفت: گزارشى در مورد تخلفات  آژانس هاى  درون ش
ــده، اما  ــال نش ــش كرايه هاى آژانس ها به فرماندارى ارس افزاي
ــا اين تخلفات برخورد و  ــود ب در صورتى كه مواردى گزارش ش
ــود، پروانه فعاليت  ــه گزارش هاى پى درپى از آنها ارائه ش چنانچ

آنها ابطال خواهد شد.
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