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دردسر رانندگان اتوبوس درون شهري :آقاي خداياري در تماسي گفتهاند كه
راننده اتوبوس درون شهري متعلق به بخش خصوصي هستند .اين مخاطب از نداشتن
خدمات پس از فروش در اين نوع اتوبوسها گله كرده و گفتهاند اگر قطعهاي از اين وسيله
خراب ش��ود الزم اس��ت  2تا  3هفته در پاركينگ توقف كند تا قطعه مورد نظر از شهر
ديگري كه كارخانه در آن هست برسد و در اين مدت رانندگان نميتوانند هزينه زندگي
و روزيش��ان را دربياورند .اين هموطن از مسئوالن خواستهاند راهحل مناسبي براي اين
معضل پيدا كنند.
درخواس�ت از قواي سهگانه كشور :آقاي رضازاده از بيبرنامگي در مواجهه با
پديده چكهاي برگش��تي انتقاد كرده و گفتهاند بسياري از معامالت توسط چك انجام
ميشود اما هيچ ضمانتي براي نقدشدن اين چكها در قانون وجود ندارد ،از طرفي بدون
دريافت و پرداخت چك هم در اين بازار نميتوان كاسبي كرد .ايشان از مسئوالن  3قوه
درخواست كردهاند يا قدرت و تأثير چك را در بازار كم كنند يا روشي براي ضمانت اجراي
چكها اتخاذ كنند تا مردم اعتمادشان نسبت به چك زياد شود كه اين كار به نفع همه
جامعه است.
افزايش حقوق كارگران :آقاي ش��مس در پيامشان از مسئوالن سازمان تأمين
اجتماعي و مجلس پرسيدهاند كه آيا افزايش حقوق كارگران در سال  93به ميزان افزايش
تورم هست يا باز هم مانند سالهاي گذشته در حق اين قشر اجحاف خواهد شد؟
به پرداخت يارانه نقدي ادامه دهيد :خانم محمودي در تماس��ي از مسئوالن
دولت و دستاندركاران نظام يارانهاي كشور درخواست كردهاند به پرداخت يارانه به صورت
نقدي ادامه دهند و يارانه نقدي را به يارانه كااليي تبديل نكنند .اين مخاطب در پيامشان
گفتهاند با داشتن دو فرزند ،اين يارانه را به قسمتي از هزينه اجاره خانه اختصاص دادهاند و
اگر اين پول قطع شود به مشكالتشان اضافه ميشود.
مطالبات كي پرداخت ميش�ود :آقاي آرينفر در تماسي از مسئوالن مربوطه
پرس��يدهاند كه مطالبات ايثارگران نيروهاي مسلح چه زماني پرداخت خواهد شد؟ اين
هموط��ن گفتهاند ما ب��راي اين پول برنامهريزي كردهاي��م و اميدواريم هر چه زودتر اين
مطالبات پرداخت شود.
اس�تاندارد نبودن جاده مرزنآب�اد :آقاي احمدي از اس��تاندارد نبودن جاده
مرزنآباد به س��مت عباسآباد گله كرده و گفتهاند با وجودي كه تردد در اين جاده روز
به روز بيشتر ميشود اما اين جاده آسفالت نشده و تابلوهاي راهنمايي هم به تعداد كافي
در اين جاده نصب نشده و همين امر موجب تصادفات سنگين در اين جاده ميشود .اين
مخاطب از مسئوالن راهداري و وزارت راه خواستهاند فكري به حال اين جاده كنند.

اخبار
 50درصد تخفيف براي مشتركين نشريههاي خصوصي
معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ
و ارش��اد اسالمي با بيان اينكه طرح
اشتراكگذاري نشريههاي خصوصي
از هفته آينده اجرا ميش��ود ،گفت:
در اين طرح وزارت فرهنگ و ارش��اد
اس�لامي  ۵۰درصد هزينهها را تقبل
ميكن��د و م��ردم فق��ط  ۵۰درصد
هزينه اشتراك را ميپردازند .حسين
انتظام��ي ديروز در صبحانه خبري خود ،درباره طرح اش��تراكگذاري نش��ريههاي
خصوصي افزود :در اين طرح ،شهروند فقط 50درصد هزينهها را متقبل ميشود و
50درصد باقيمانده به اضافه هزينه حمل و نقل نيز برعهده وزارت ارشاد است .وي
با بيان اينكه اين طرح فقط شامل نشريههاي خصوصي ميشود ،افزود :بهطور حتم
با اجراي اين طرح ،فرهنگ روزنامهخواني در كش��ور ارتقا مييابد .انتظامي با بيان
اينكه هماكنون اپراتورهاي بخش خصوصي براي پيش��برد طرح مزبور جذب شده
است ،اضافه كرد :بر همين اساس اين اپراتورها در نشريات مختلف قرارداد ميبندند.
به گفته انتظامي در نهايت به نشريهها صد درصد مبلغي كه پشت جلد درج شده،
پرداخت ميشود .وي با بيان اينكه وزارت ارشاد با اين اقدام يارانه را به مشترك و
در مقصد ارائه ميدهد ،تصريح كرد :اين در مورد نش��ريات دولتي صدق نميكند و
در اين باره وزارت ارشاد فقط مسئوليت ارسال نشريهها را برعهده ميگيرد .انتظامي
تصريح كرد :هر شهروند با كد ملي خودش ميتواند پنج اشتراك داشته باشد ،اما از
يك عنوان نشريه نميتواند تقاضاي پنج اشتراك داشته باشد .اين مقام مسئول در
وزارت ارشاد ،درباره بازه زماني به اشتراكگذاري نشريهها گفت :مسئوالن نشريهها،
ميتوانند زمان اشتراك را تعيين كنند ،البته اين امكان براي مخاطبان وجود دارد
كه اشتراك خود را تغيير دهند .وي با بيان اينكه در حال حاضر اين طرح فقط در
تهران اجرايي خواهد شد ،تأكيد كرد :البته در آينده ساز و كار اجراي اين طرح در
شهرستانها هم فراهم ميشود.

راهاندازي سفرهاي دريايي عتبات عاليات براي نوروز
معاون حج ،عمره و عتبات عاليات س��ازمان حج و زي��ارت از احتمال راهاندازي
س��فرهاي دريايي عتبات عاليات براي ايام عيد نوروز خبر داد .ناصر خدرنژاد گفت:
ديروز نماينده ولي فقيه در حج و زيارت و رئيس س��ازمان حج و زيارت به كش��ور
عراق س��فر كردند تا آخرين رايزنيها و بررسي تمهيدات سفرهاي عتبات را انجام
دهند كه توافقهاي نهايي انجام ش��ود .وي ادامه داد :پس از پايان رايزنيها ،قيمت
نهايي و زمان ثبت نام سفرهاي عتبات عاليات براي نوروز نهايي و اعالم ميشود و
ن ثبت نامها آغاز شود .خدرنژاد درباره راهاندازي
نيز پيشبيني ميشود از ابتداي بهم 
س��فرهاي دريايي گفت :بررسيها انجام شده و از كشتياي كه براي اين منظور در
نظر گرفته شده بود ،بازديد كرديم ،اگر مشكل خاصي ايجاد نشود ممكن است در
بس��تههاي نوروزي به عتبات عاليات اين مورد نيز افزوده شود تا افرادي كه تمايل
دارند بتوانند از مس��ير دريايي سفر خود را انجام دهند .پيش از اين مسعود اخوان،
مديركل پيشين عتبات عاليات به فارس گفته بود ،امكان اعزام زائران به شكل دريايي
به عتبات عاليات فراهم شده است و در صورتي كه فرد يا گروهي درخواست اعزام
دريايي داشته باشد ،ميتواند مسير بندر خرمشهر تا بندر بصره را از طريق دريايي
طي كند .وي درباره هزينههاي س��فر دريايي نيز گفته بود :هزينه اعزام به عتبات
عاليات از طريق دريايي بس��تگي به هزينههاي اعالم ش��ده دارد كه اگر هزينهها از
هزينه اعزام با هواپيما كمتر باشد ،هزينه اعزام دريايي نيز از سفر هوايي كمتر و اعزام
از طريق اتوبوس بيشتر ميشود.

پیشنهاد تجهيز محيطهاي كاري به وسايل ورزشي
رئيس انجمن جراحي زانو ،آرتروس��كوپي و آس��يبهاي ورزشي با اشاره به بروز
مشكالت استخوان و مفاصل در ميان كارمندان ،پيشنهاد كرد تا ادارات و محيطهاي
كاري به وسايل ورزشي مجهز شوند و به كارمندان خود اجازه بدهند مقاطعي از روز را
به ورزش اختصاص دهند .به گزارش روابط عمومي انجمن جراحي زانو ،آرتروسكوپي
و آسيبهاي ورزشي ايران ،دكتر محمد رازي با اشاره به شيوع كمردرد در ميان مردم،
اظهار كرد :عادات نادرست حركتي چون قوز كردن ،در ساعتهاي متمادي در يك
حالت نشستن يا ايستادن ،عدم رعايت ارگونومي به هنگام پشت ميزنشيني ،همچنين
پوكي استخوان و كم تحركي از علل عمده ابتال به كمردرد هستند .اين فوق تخصص
جراحي زانو با بيان اينكه بسياري از كمردردها هم قابل پيشگيري هستند و هم قابل
درمان ،درباره مشكالت استخوان و مفاصل در كارمندان نيز گفت :شغل كارمندي و
پشت ميزنشيني براي سالمت بدن خوب نيست اما با اين حال بسياري از كارمندان
ما بدليل نيازهاي مالي دو شيفت و سه شيفت كار ميكنند.

وصول 2هزار و 200
ميليارد تومان حق بيمه
در آذر ماه

مع��اون فني و درآمد س��ازمان تأميناجتماعي از وصول2ه��زار و  200ميليارد
تومان حقبيمه در آذر ماه سالجاري خبر داد.
به گزارش خبرنگار ايران محمدحس��ن زدا در جلس��ه شوراي معاونين سازمان
تأميناجتماعي با وزیر تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی ضمن اعالم اين مطلب احياي
كميتههاي مشترك سازمان تأميناجتماعي و وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي را
ضروري دانست و گفت :سازمان تأمين اجتماعي با وجود شرايط نامناسب اقتصادي،
ام��ا با رويكرد حمايتي از فعاالن اقتصادي و مس��اعدت ب��ا توليدگران عرصه كار و

اشتغال مطابق برنامهريزي در نظر گرفته شده و همكاري خوب كارفرمايان توانست
به نتايج قابل قبولي در ميزان وصول حقبيمه دست يابد لذا جذب و وصول مبالغ
مذكور نش��انه اهتمام و عالقه و انگي��زه فراوان كاركنان س��ازمان تأميناجتماعي
است.
وي احياي كميتههاي مش��ترك س��ازمان تأميناجتماعي و وزارت تعاون ،كار
و رف��اه اجتماع��ي را ضروري دانس��ت و گفت :برگزاري اين كميتهها در راس��تاي
خدمترساني مطلوبتر به بيمهشدگان از اهميت بااليي برخوردار است.

وزير آموزش و پرورش در بازديد از خبرگزاري جمهوري اسالمي ایران (ايرنا):

بيشترین نيروهاي ارزشي در اين دولت منصوب شدهاند
محسن غالمي

وزير آموزش و پرورش كه ش��امگاه دوشنبه از
خبرگزاري جمهوري اسالمي بازديد كرد .با تأكيد
ب��ر اينكه انتصاب��ات اين وزارتخانه با اس��تعالم از
وزارت اطالعات صورت گرفته ،گفت :شايعه سازان
بايد بدانند كه بيش��ترين نيروهاي ارزشي در اين
دوره منصوب شدهاند.
دكت��ر علياصغر فان��ي درباره دي��دگاه برخي
نماين��دگان مجلس مبني بر اينك��ه انتصابات در
وزارت آموزش و پرورش سياس��ي است نیز اظهار
داش��ت :اس��تعالم هم��ه مديراني كه در س��تاد يا
استانهاي اين وزارتخانه منصوب شدهاند از وزارت
اطالعات و حراست صورت گرفته است.
وي به پرس��شهاي برخي نماين��دگان در اين
باره اش��اره كرد و گفت :چند بار كه در كميسيون
آم��وزش و تحقيقات از من س��ؤال ش��ده ،درباره
انتصابات در اين وزارتخانه بوده كه پاس��خ دادهام
تمام منصوبين در استعالمات صورت گرفته تأييد
شدهاند.
وزير آموزش و پرورش درباره اينكه آيا ما معلم
س��تارهدار داريم يا نه پاسخ داد :ما تعبير ستارهدار
نداريم ،همه معلمان عزيز هس��تند و من هم جزو
اين معلمان هستم ،بنابراين ما چيزي تحت عنوان
معلم ستارهدار نداريم.
فاني درباره اقدامات اين وزارتخانه براي آزادي
برخي معلمان عض��و كانونهاي صنفي فرهنگيان

كه در بازداش��ت به س��ر ميبرند ،اف��زود :تمامي
تشكلهاي فرهنگيان داراي مجوز از وزارت كشور
م��ورد احترام آموزش و پرورش هس��تند و از ديد
م��ا به عنوان فرصتهايي ب��راي آموزش و پرورش
تلقي ميشوند.
وزي��ر آم��وزش و پ��رورش اف��زود :در نامهاي
از آي��تاهلل آمل��ي الريجان��ي رئيس ق��وه قضائيه
درخواست كردهايم با توجه به مناسبتهاي پيش
رو ،تع��دادي از معلماني كه در بازداش��ت به س��ر

اعضای شورای شهر در گفتوگو با ایران اعالم کردند

تشكيل كارگروههاي ويژه در راستاي تحقق منويات رهبري
زهره رجبنیا

جلوگي��ري از تخري��ب
باغهاي شهر تهران ،خودداري
ازولخرجيوريختوپاشهاي
اضافي در اج��راي پروژههاي
شهري ،انتقاد از نوع معماري
و آش��فتگي بصري پايتخت
محمد حقاني
و برآورد صحيح از هزينههاي
اجرايي يك پروژه عمراني و جلوگيري از اسراف و ابطال
بيتالمال از جمله مهمترين بخشهاي س��خنان رهبر
معظم انقالب اسالمي در ديدار اعضاي شوراي شهر تهران
بود .در اين راستا محمد حقاني ،عضو شوراي شهر تهران
با بيان مطالب فوق ب��ه روزنامه ايران توضيح داد :رئيس
شورا پس از استماع سخنان مقام معظم رهبري خواستار
تشكيل كميتهاي براي پيگيري توصيهها و منويات رهبر
معظم انقالب شد .وي با اش��اره به ظرفيتهاي شوراي
شهر دور چهارم در تهران ،يادآور شد :وجود  6كميسيون
در دوره اخير گامي اس��ت در جهت تحقق فرمايش��ات
رهبري ،بطوري كه برخي از رؤس��اي كميسيونها پس
از پايان س��خنان معظم له ،اقدام به تشكيل كارگروه يا
كميتهاي در دل كميسيونهاي مختلف كردند .اين عضو
ش��وراي شهر تهران تأكيد كرد :تشكيل كميسيونهاي
جديد و بويژه پيگيري فعاليت كميته نظارت را ميتوان

مهمترين فعاليت شوراي شهر
چهارم ارزيابي كرد چرا كه با
اجرايي ش��دن اين ظرفيتها
ميت��وان امي��دوار ب��ود كه
فرمايش��ات رهبري اجرايي
شوند .حقاني ادامه داد :به اين
منظورشخصاً،كميتهپيگيري
وضعيت باغهاي شهر تهران را
محمد مهدي تندگويان
با هدف حفظ و احياي باغهاي
ش��هري براساس عمل به اسناد باالدستي از جمله سند
توسعه پنج س��اله ،قوانين ،مقررات و مصوباتي كه شورا
براي حفظ و احياي باغها تدوين كرده است تشكيل دادم
تا در اين باره گام مفيدي برداريم .همچنين محمد مهدي
تندگويان عضو ديگر شوراي چهارم نيز در اين راستا اظهار
كرد :بررسي كارشناسي فرامين رهبري و تدوين اليحه
احقاقي در برنامه پنج س��اله آتي ،بخش��ي از برنامههاي
شورا براي پيگيري اين توصيهها محسوب ميشود .اين
عضو شورا تصريح كرد :تدوين مصوبات جديد شهرسازي
درمورد معماري ايراني در جهت شهرس��ازي اسالمي و
ابالغ به س��ازمانهاي مربوطه ،تشكيل كميته كارگروه
مشترك دولت و شورا ،برخورد قاطع با تخلفات مالي در
ش��هرداري و باالخره تدوين مصوبات جديد در موضوع
باغها و س��اخت و س��از در ارتفاعات از جمله محورهاي
فعاليت كارگروهها خواهد بود.

وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي عنوان کرد

تأثير تأمين اجتماعي در رضايتمندي از دولت

وزي��ر تع��اون ،كار و رف��اه اجتماع��ي هماهنگي و
همدل��ي به وجود آمده در مجموع��ه مديريتي تأمين
اجتماعي را باعث افزايش اميدواري براي رفع مشكالت
و ارتقاي خدمترساني دانست و گفت :شرايط موجود
تأمين اجتماعي بهترين وضعيت را براي موفقيت اين
سازمان به وجود آورده است و مجموعه مديريتي فعلي
اين س��ازمان بايد به بهترين نحو ممكن براي خدمت
به بيمهش��دگان و رفع مشكالت اقدام كند .به گزارش
خبرنگار ايران ،دكتر علي ربيعي در جلس��ه مش��ترك
اعضاي هيأتمديره و ش��وراي معاونين سازمان تأمين
اجتماعي با بيان اينكه نتيجه اقدامات انجام گرفته در
دولت تدبير و اميد در ماههاي آينده مشخص ميشود،
افزود :تحوالت س��ازمان تأمين اجتماعي نيز ثمرات و
نتاي��ج مطلوبي به دنبال دارد ك��ه اميدواريم در آينده
نزديك ش��اهد افزايش رضايتمندي آحاد بيمهشدگان
و مستمريبگيران عزيز از تأمين اجتماعي باشيم .وي
سالمسازي تشكيالت سازمان تأمين اجتماعي را مورد
تأكيد قرار داد و گفت :اميدواريم بزودي بتوانيم سازمان
تأمين اجتماعي را به عنوان سازمان پاك معرفي كنيم.
ربيعي تحول س��اختاري ،پويايي و چابك ش��دن اين
س��ازمان را از ديگر موارد نيازمن��د توجه عنوان كرد و
اظهار داش��ت :تأمين اجتماعي از جمله سازمانهايي

اس��ت كه به صورت مس��تقيم با اقشار مختلف جامعه
در ارتب��اط اس��ت و عملكرد اين س��ازمان ميتواند در
رضايتمندي و ي��ا نارضايتي جامعه از دولت به صورت
بسيار برجس��تهاي تأثيرگذار باشد .وی در ادامه گفت:
با انعكاس صحيح و توأم با برنامهريزي خدمات تأمين
اجتماع��ي به جامعه ش��اهد ارتق��اي فرهنگ بيمهاي
خواهيم بود.
ëëمش�كالت س�اختاري تأمي�ن اجتماعي طي
10سال گذشته تشديد شده است
همچنین در این جلس��ه دکتر سید تقی نوربخش
مديرعامل س��ازمان تأمين اجتماعي عدم تعادل منابع
و مصارف را مهمترين مش��كل اين سازمان عنوان كرد
و گفت :در 10سال گذش��ته متأسفانه نه تنها اقدامي
براي ارتقاي پارامترهاي مؤثر بر س��ازمان انجام نشده،
بلكه شاهد تشديد مشكالت بوديم .وی افزايش نسبت
مناب��ع تعهدي به نق��دي را از ديگر مش��كالت تأمين
اجتماعي برش��مرد و اظهار داشت :طي سالهاي اخير
نسبت منابع تعهدي به نقدي مدام افزايش يافته و در
سال 92منابع تعهدي به  15هزار ميليارد تومان رسيده
اس��ت و درمقابل  23هزار ميليارد تومان منابع نقدي
وجود دارد ،درحالي كه در 10سال قبل منابع تعهدي
10درصد منابع نقدي را تشكيل ميداد.
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ميبرند و حكم قضايي دارند مورد عفو قرار گيرند.
فاني همچنين از ديدار وزير اطالعات با كانونهاي
صنفي و تش��كلهاي شناس��نامهدار فرهنگيان در
آين��ده نزديك خب��ر داد و گفت :وزي��ر اطالعات
ق��ول دادهاند ب��ا كانونهاي صنفي و تش��كلهاي
شناس��نامهدار فرهنگيان ديداري داش��ته باشد و
هماكن��ون در حال هماهنگ��ي و برنامهريزي براي
انجام اين ديدارهستيم.
وزير آم��وزش و پرورش ابراز امي��دواري كرد،

دي��دار وزير اطالعات ب��ا تش��كلهاي فرهنگيان،
جلس��ه مشكلگش��ايي ب��راي ادام��ه فعاليت اين
تشكلها در قالب قانون احزاب باشد.
فاني در پاس��خ به اين س��ؤال كه ب��ا توجه به
تمديد نش��دن پروانه فعالي��ت كانونهاي صنفي
توسط وزارت كش��ور در سالهاي اخير آيا رايزني
و مذاكرهاي با وزير كش��ور در اين خصوص داشته
اس��ت يا خي��ر گف��ت :وزارت آم��وزش و پرورش
يكس��ري كارهايي با وزارتخانهه��اي ديگر دارد و
درهمين باره جلس��اتي را با وزراي مختلف برگزار
ميكنيم كه انش��اءاهلل در ديدار با وزير كشور اين
موضوع پيگيري خواهد شد.
وزي��ر آموزش و پرورش همچنين درباره حذف
تعطيلي پنجش��نبهها در م��دارس گفت :در چند
سال اخير مسئوالن مربوطه بدون اينكه محتواي
آموزش��ي و حجم كتابها كاهش يابد يا درس يا
دروسي را حذف كنند ،يك روز آموزشي را حذف
كردهاند و اين مس��أله منجر به اين ش��ده اس��ت
كه در دبيرس��تانها به ج��اي اينكه دانشآموزان
 6س��اعت درس بخوانند در بعض��ي روزها  7يا 8
ساعت در كالس درس حضور داشته باشند كه در
درازمدت منجر به افت تحصيلي خواهد شد.
به گفته فانی ،در هر صورت اجراي آزمايش��ي
هفتهاي يك روز در مدرس��ه ب��دون كيف و كتاب
ب��راي جبران خأله��اي موج��ود وزارت آموزش و
پرورش كاري اس��ت كه در سال تحصيلي 93-94
با پژوهش و بررسي ابعاد كار انجام ميشود.

تسهيل واردات خودروهاي برقي به كشور

آلودگي يك خودروي فرسوده  30برابر خودروي استاندارد است
مريم فرهمند

يك��ي از محوره��اي
فعاليت س��ازمان حفاظت
محي��ط زيس��ت در زمينه
كاه��ش آلودگ��ي ه��وا،
رس��يدگي ب��ه وضعي��ت
خودروهاي فرس��وده است
چون يك خودروي فرسوده  30برابر يك خودروي
استاندارد توليد آلودگي ميكند.
س��عيد متصدي معاون محيط زيس��ت انساني
س��ازمان محيط زيس��ت در نشس��ت خب��ري كه
در آس��تانه هفت��ه هواي پاك با ش��عار انرژي پاك،
مسئوليت اجتماعي و آسمان آبي برگزار شد ،با بيان
اي��ن مطلب اظهار كرد :كاهش آلودگي هوا با انجام
راهبردهاي تلفيقي و گوناگون امكانپذير است ،هيچ
وقت يك استراتژي و راهبرد پاسخ كاهش آلودگي
هوا را نخواهد داد .س��اماندهي خودروهاي فرسوده
بخشي از پازل حل مشكل آلودگي هواست.
در اين خصوص از طراحي و ساخت سيستمهاي
پاك حمايت و س��عي ميكنيم آنها را وارد صنعت
كنيم .وي افزود :س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت
هماهنگيه��اي الزم را انج��ام ميدهد و راه ارتباط
بي��ن مخترع��ان و صنع��ت را هم��وار ميكند .در
همي��ن راس��تا در هفته هواي پ��اك يك خودروي
برقي س��اخت داخل كش��ور رونمايي و به صنعت
خودروسازي معرفي خواهد شد.
همچني��ن به دنب��ال كاه��ش تعرف��ه واردات
خودروه��اي برق��ي و هيبريدي هس��تيم و تالش
ميكني��م تعرفه را به صفر تا چهار برس��انيم كه در
همين خصوص پيش��نهادي ه��م در دولت مطرح
اس��ت تا ورود اين خودروها به كشور تسهيل شود.
متصدي با اشاره به اينكه آاليندگي موتورسيكلتها
با 4خ��ودرو برابري ميكند ،گفت :موتورس��يكلت
يك وس��يله نقلي��ه ناامن و آالينده اس��ت و تالش
ميكنيم در قدم اول بتوانيم موتور برقي را جايگزين
موتورس��يكلتهاي بنزيني كنيم كه اين امر هم به
حف��ظ جان مردم و هم به كاهش آلودگيها كمك
ميكند.
ëëهمه خودروس�ازان اس�تاندارد ي�ورو 4را
رعايت ميكنند
وي گف��ت :در چن��د ماه گذش��ته جلس��اتي با
خودروسازان داشتيم و اميدوار هستيم تا اوايل سال
آينده  100درصد خودروسازان استاندارد يورو  4را
در محصوالت خود رعايت كنن��د .از پايان دي ماه
امس��ال نيز برخي از خطوط توليد استاندارد يورو4
را رعايت خواهند كرد .متصدي در خصوص سوخت
نيروگاهها افزود :در مورد نيروگاهها هم پيگيريهايي
از وزارت نفت انجام ش��ده و تا پايان دي ماه امسال،
 50درصد سوخت نيروگاههاي تهران و كرج و بيش
از 90درصد سوخت اراك يورو 4خواهد شد.

ëëاهمي�ت تعـــويض
كاتاليستها
وي با اشاره به اينكه هر
خودرويي كه توليد ميشود
با استاندارد محيط زيست
از كارخانه خارج ميش��ود،
بيان كرد :پس از اين مالك
خ��ودرو اس��ت ك��ه مقصر
آالينده بودن خودرو ميش��ود چون به عنوان نمونه
كاتاليس��ت خودرو پس از  80كيلومتر تردد از بين
ميرود ك��ه تعويض آن موج��ب كاهش آاليندگي
خودرو ميشود .متصدي افزود :به دنبال اين موضوع
هس��تيم كه خودروهايي كه كاتاليس��ت آنها تمام
شده باشد نتوانند برچسب معاينه فني بگيرند و در
سطح شهر تردد داشته باشند و تا سه ماه آينده اين
حدود مجاز را تعيين ميكنيم و به مراكز معاينه فني
كشور ابالغ ميشود .متأسفانه در دورهاي معاينه فني
خودروهاي نو از  2سال به  5سال افزايش پيدا كرد
كه در قانون جديد به همان  2سال باز ميگردد.
ëëساخت و سازها هم موجب افزايش آلودگي
هوا ميشود
متصدي همچنين اظهار كرد :آلودگي هوا فقط
به خودرو و س��وخت محدود نميش��ود و ساخت و
س��ازها هم موجب افزايش آلودگي هوا ميشود .در
ح��ال حاضر گرد و غبار زي��ر  2/5ميكرون از جمله
مهمترين آاليندههاس��ت كه نتيجه ساخت و ساز
و تخريبهاي متعدد اس��ت .لذا ش��هرداري تهران
به عنوان متولي س��اخت و س��از اگر در اين زمينه
فعاليتهاي الزم را انجام دهد ،ميتوان آلودگي هوا
را كاهش داد.
ëëرسیدگی به وضعیت تاالب هامون
پس از پايان اين نشس��ت ،گري لوئيس نماينده
مقيم سازمان ملل متحد در جمع خبرنگاران حضور
يافت و با اشاره به سفر اخير خود به استان سيستان
و بلوچستان و بازديد از تاالب هامون گفت :مشكل
هامون داخلي و بينالمللي اس��ت و حل مشكالت
داخلي آن زمان كوت��اه تري نياز دارد .آبي كه قب ً
ال
به ايران و تاالب هامون وارد ميشد ،امروز در كشور
افغانستان براي مصرف كشاورزي مورد استفاده قرار
ميگيرد .به دليل خشك شدن تاالب هامون مردم و
ماهيگيران منطقه ،مشكالت معيشتي عديدهاي پيدا
كردهاند و در طول اين بازديد شكايتهاي بسياري
داشتند .وي همچنين از شركت در نشست لندن و
گفتوگو در رابطه با محيط زيست ايران خبر داد و
افزود :در اين نشست در ارتباط با مشكالت محيط
زيس��ت ايران و تبعات ناش��ي از آن در ساير نقاط
منطقه و جه��ان صحبت خواهم كرد و به جهانيان
اعالم ميكن��م ايران چالشهاي زيس��ت محيطي
فراواني دارد .اين مقام مسئول ادامه داد :در نشست
لندن درباره مس��أله آب در ايران و به ويژه هامون و
اروميه صحبت خواهم كرد.

تغيير  23هزار و  500نام و  65هزار نام خانوادگي
رئيس س��ازمان ثبت احوال كشور از
تغيي��ر  23هزار و  500نام و  65هزار نام
خانوادگي از ابتداي س��الجاري تاكنون
خبر داد و گفت :فرهنگ نامگذاري بايد
در ميان ايرانيان نهادينه ش��ود و اين امر
مستلزم همكاري نهادهاي فرهنگي است.
به گ��زارش ايران محمد ناظمي اردكاني
در چهارمين همايش مهندسي فرهنگ
نامگذاري افزود :بر اساس دستورالعملهاي صادرشده تغيير نام و
نام خانوادگي در ادارات س��ازمان ثبت احوال انجام ميشود و ديگر
نيازي به مراجعه به دادگاه نيست و بر همين اساس است كه طي دو
سال گذشته ميزان مراجعات براي تغيير نام و نام خانوادگي افزايش
داشته است .وي تأكيد كرد :هر ساله يك ميليون و 450هزار والدت
در كشور رخ ميدهد كه به تبع آن نيازمند اين هستيم كه فرهنگ
نامگذاري را در ميان خانوادهها تقويت كنيم تا آنها بتوانند نامهاي
بامحتوا و شايسته براي فرزندان خود برگزينند .رئيس سازمان ثبت
احوال گفت :بررسيهاي انجام شده نشان ميدهد كه در  50سال

گذش��ته نام فاطم��ه داراي باالترين و با
فراواني بيش��تر در ميان اسامي دختران
انتخاب شده است.
ëëص�دور مكاني�زه شناس�نامه در
 7استان كشور
معاون اس��ناد هويتي س��ازمان ثبت
اح��وال كش��ور ،از ص��دور  5ميلي��ون
شناس��نامه هوش��مند در سراسر كشور
خبر داد .محس��ن كرمي در چهارمين همايش مهندسي فرهنگ
نامگزيني اختصاص نيافتن بودجه به ميزان كافي در اس��تانها را
علت اصلي ندادن فراخوان عمومي براي صدور شناسنامه هوشمند
دانس��ت و گفت :در صورتي كه اعتبار الزم ب��ه ادارات ثبت احوال
در اس��تانها داده شود .امكان صدور اين نوع شناسنامه براي همه
وج��ود دارد .وي از ارائ��ه طرحي به وزارت كش��ور مبني بر صدور
شناس��نام ه مكانيزه در  7استان مرزي كشور خبر داد و گفت :اين
استانها بر اساس اين طرح ميتوانند فراخوان عمومي را براي صدور
شناسنامههاي مكانيزه صادر كنند.

خبر کوتاه
نامه تشكر شهردار تهران
از فرمايشات رهبر معظم
انقالب
ش��هردار تهران در نامهاي به رهبر
معظم انقالب از عنايت معظم له نسبت
بهمديرانوخدمتگزارانمديريتشهري
قدرداني و بر پيگيري منويات ايش��ان
تأكيد كرد .به گزارش خبرگزاري مهر به
نقل از شهر نوشت ،شهردار تهران در اين
نامه نوشته است :امعان نظر جنابعالي به
ويژه در مقطع كنوني كه در شروع دوره
جديد خدمت و آستانه تصويب برنامه
پنج ساله دوم شهرداري هستيم بهطور
قطع فص��ل الخط��اب جهتگيريها،
سياس��تگذاريها و اقدام��ات پيش رو
خواهد بود كه از اين بابت نيز جاي بسي
تقدير و امتنان دارد.

ديدار مديران بهزيستي
با آيتاهلل العظمي مكارم
نخستين نشست مديران و رؤساي
شهرستانهاي بهزيستي كشور با عنوان
اجالس ياوران نماز در قم برگزار شد .به
گزارش خبرنگار ايران هدف از برگزاري
اي��ن اجالس توس��عه و ترويج فرهنگ
نم��از در بين كاركن��ان و جامعه هدف
گستردهسازان بهزيستي است .در اين
اجالس  600نفر از مديران كل ستادي و
رؤساي شهرستانهاي بهزيستي سراسر
كشورشركتكردند.شركتكنندگاندر
اين اجالس يك روزه با آيتاهلل العظمي
ناصر مكارم ش��يرازي و حجتاالسالم
محس��ن قرائتي رئيس ستاد اقامه نماز
كشور ديدار كردند.

حرارت درماني سرطان
با نانوذرات ايراني
مهندس��ان ايراني موفق به س��نتز
نانوذرات مغناطيس��ي مگنتيت متصل
ش��ده ب��ه آلبومين كاتيونياي ش��دند
ك��ه در حرارت درماني مورد اس��تفاده
قرار ميگيرد .مهندس��ان مواد دانشگاه
ش��يراز در اين پژوهش ابت��دا نانوذرات
مغناطيسي مگنتيت با روش همرسوبي
نمكه��اي آهن دو و س��ه ظرفيتي در
حضور آمونياك توليد ش��دند و سپس
سطح آنها ب ه وسيله آلبومين كاتيوني
مورد اصالح قرار گرفت.

اختصاصيارانه
به تشكلهاي دانشجويي
معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه
آزاد اس�لامي از اختص��اص ياران��ه به
تشكلهاي دانشجويي اين دانشگاه خبر
داد و از تم��ام دانش��جويان دعوت كرد
براي راهاندازي تش��كلهاي دانشجويي
اقدام كنند .حجتاالسالم طه هاشمي با
انتقاد از برخي اقدامات صورت گرفته در
گذشته اظهار داشت :در گذشته بسياري
از انجمنهاي اصالحطلب به شيوههاي
مختل��ف حذف ش��دند و از دو ميليارد
تومان بودجه تشكلها تنها 150ميليون
ب��ه برخي تش��كلهاي خ��اص و پنج
ميليون تومان به نشريات اختصاص داده
شد ،در حالي كه نگاه ما به تشكلهاي
اصالحطلب و اصولگرا يكسان است.

آخرين وضعيت داروي
ايراني «ايدز» در كشور
معاون وزير بهداشت و رئيس سازمان
غ��ذا و دارو درباره س��رانجام «آيمود»
داروي ايدز ايراني به ايسنا گفت :تبليغ
افراطي درباره اين دارو نادرست بود و با
وجود اينكه توليد اين دارو سياسي نبود،
اما سياسي ش��د .دكتر رسول ديناروند
افزود :در حال حاض��ر آيمود در داخل
كشور توليد ميشود و براي بيماران به
مصرف ميرسد .بيماران  HIVمثبت
ما تحت نظر هس��تند و داروها به طور
رايگان در اختيارشان قرار ميگيرد ،به
همين علت نميتوانيد اي��ن دارو را در
داروخانهها پيدا كنيد.

راهاندازي كارگروههاي
تخصصي حوزه زنان
معاون رئيسجمهوري در امور زنان
و خان��واده از راهان��دازي كارگروهه��اي
تخصص��ي حوزه زن��ان از س��ال آينده
خبر داد .شهيندخت موالوردي گفت:
راهاندازي كارگروههاي تخصصي حوزه
زن��ان از جمل��ه برنامههاي اساس��ي و
مهم ما در س��ال آينده است .ما در اين
كارگروهها از كارشناسان و متخصصان
حوزه زن��ان دعوت خواهي��م كرد .وي
ادام��ه داد :راهان��دازي كارگروهه��ا در
حقيقت استفاده از توان و ظرفيت خارج
از مجموعه به عن��وان بازوان تخصصي
و فكري معاونت امور زنان است ،براين
اساس از صاحبنظران و نهادهاي مدني
و س��ازمانهاي غيردولت��ي به صورت
غيررسمي خواسته ش��ده ديدگاهها و
برنامههاي پيشنهادي خود را به شكل
طبقهبندي ش��ده جمعبندي كنند تا
بتوانيم از آنه��ا در تكميل برنامههاي
حوزه زنان استفاده كنيم.

