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گزيده خبر
حساب ذخیره ازدواج
جوانان در راستای حساب آتیه
دولتفعالیتمیکند

حساب ذخیره ازدواج جوانان در
راستای حس��اب آتیه دولت فعالیت
خواهد کرد و اين حساب پیشنهادی
است که از سوی سازمان ملی جوانان
براي تصویب به کمیسیون اجتماعی
دولت ارائه شده است.
معاون فرهنگی و آموزشی سازمان
ملی جوانان با بیان این که پیشنهاد
حس��اب ذخیره ازدواج جوانان براي
حمایتهای دولت مهرورز از جوانان
عزیز کشور اس��ت ،تصریح کرد :این
ط��رح هم اکنون به عنوان یک طرح
حمایتی در راس��تای حس��اب آتیه
جهت تصویب و اجرا مس��یر قانونی
خود را طی میکند.

كتابخانه تخصصي پايداري
در  70دانشگاه احداث ميشود

تاكنون در بيش از  70دانش��گاه
كتابخانه پاي��داري احداث گرديده و
 90ه��زار جلد كتاب ب��ا موضوعات
ادبي��ات پاي��داري و فرهن��گ دفاع
مقدس به اين كتابخانهها اختصاص
داده شده است.
مدي��ركل دفت��ر ام��ور فرهنگي
وزارت عل��وم ،تحقيق��ات و فناوري
ب��ا بيان اين خبر اف��زود :براي ايجاد
مركزي مناس��ب جه��ت مطالعات
پژوهش��ي در ح��وزه ادبي��ات دفاع
مقدس ،نشر و گس��ترش آثار توليد
شده در اين حوزه در بين دانشجويان
و نخبگان كشور با همكاري معاونت
ادبيات و انتشارات بنياد حفظ آثار و
ارزشهاي دفاع مقدس به تأس��يس
كتابخانه پايداري در دانش��گاههاي
كشور اقدام شده است.
دكت��ر جليل دارا گف��ت :احداث
كتابخانه پايداري در دانش��گاهها در
سه مرحله طراحي شده كه تاكنون
 2مرحله آن به انجام رس��يده است
ك��ه انش��اءاهلل در س��ال تحصيلي
جدي��د نيز مرحله س��وم آن احداث
خواهد شد.

معاون پژوهشي وزير علوم:

مناطق ويژه علم و فناوري در كشور ايجاد ميشود

تخفيف  10تا  50درصدي هتلها و مراكز اقامتي در هفته گردشگري
سرپرست معاونت گردشگري سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري كشور از تخفيف  10تا  50درصدي هتلها و مراكز اقامتي
سراسر استانها در هفته گردشگري خبر داد.عليرضا عامري در نشستي درباره برنامههاي هفته گردشگري گفت :زنگ ملي گردشگري همزمان
با نخستين روز هفته گردشگري ،يكشنبه پنجم مهرماه در مدارس كشور به صدا درميآيد.وي با بيان اين كه امسال از سوي سازمان جهاني
جهانگردي ( )UNWTOسال گردشگري و تنوع زيستي نامگذاري شده است ،افزود :در كنار برگزاري همايش روز جهاني جهانگردي در
نخستين روز هفته گردشگري ،از تمبر جهاني جهانگردي نيز رونمايي ميشود.وي با اشاره به گشايش نخستين كمپ كويري در اصفهان گفت :از
ويژگيهاي اين كمپ ،درگير شدن جوامع محلي در جذب توريست است.عامري به برپايي  72همايش ،نمايشگاه و گشايش  49پروژه گردشگري
در سراسر كشور در هفته گردشگري اشاره كرد و گفت :در اين هفته بازديد از موزههاي  20استان كشور رايگان است .

گ��روه اجتماع��ي س�ال تحصيل�ي
جدي�د ب�ا ورود ي�ك ميليون و
 200ه�زار نوآم�وز از ام�روز در
كشور آغاز ميشود.
ب��ه گ��زارش خبرنگار «اي��ران» ،
ام��روز معلم��ان و اولياي مدرس��ه به
اس��تقبال نوآموزاني ميروند كه براي
اولين روز پا به مدرسه ميگذارند.
معاون آم��وزش ابتداي��ي وزارت
آم��وزش و پ��رورش در اين ب��اره به
« ايران» گف��ت :برنامههاي مختلفي
براي جشن ش��كوفهها طراحي شده
اس��ت تا اي��ن روز ب��راي نوآموزان به
يادماندني باشد .همچنين به معلمان
و اولياي مدرس��ه تأكيد كردهايم روز
اول را با نش��اط و آرامش آغاز كنند.
فاطم��ه قرب��ان افزود :بخاط��ر تقارن
ش��روع مدارس با هفته دفاع مقدس
برنامههاي مختلفي ني��ز در اين باره
اجرا ميشود.
زنگ شكوفهها امروز با حضور وزير
آموزش و پرورش و خانوادههاي شهدا
در سراسر كشور نواخته ميشود.
آغ�از فعاليت  12هزار س�رويس

امروز همزمان با جشن شكوفهها

 1/2ميليوننوآموزدبستاني
سال تحصيلي جديد را آغاز ميكنند

مدرسه از امروز
 12ه��زار تاكس��ي و ون در قالب

دبير شوراي مشاوران وزرا در امور ايثارگران اعالم كرد

معرفي دستگاههاي ناكارآمد در امور
ايثارگري به رئيس جمهور

گروه اجتماعي عملكرد دستگاهها در
زمينه ايثارگري از س�وي بازرسان
بررسي و دستگاههاي ناموفقي كه
در اجراي قوانين كوتاهي كردهاند
به رئيس جمهوري معرفي ميشود.
به گزارش خبرن��گار «ايران» ،دبير
شوراي مشاوران وزرا در امور ايثارگران
در نشس��تي به مناس��بت گراميداشت
هفته دفاع مقدس ب��ا بيان اين مطلب
گفت :از آنجا كه احساس ميشد بخش
مهم��ي از ظرفيتهاي دس��تگاهها در
زمينه رسيدگي به امور ايثارگران به كار
گرفته نميش��ود ،لذا تيمهاي بازرسي
وي��ژهاي را به منظور بررس��ي عملكرد
 40وزارتخان��ه و دس��تگاه دولت��ي در
كش��ور مام��ور كردهايم.ياوند عباس��ي
با بيان اين كه تاكنون فعاليت هش��ت

دس��تگاه دولتي از نظر نظارت برحسن
قوانين ،توسعه و فرهنگ ايثار و شهادت
و خدماترساني مناس��ب به ايثارگران
بررسي شده اس��ت ،افزود :بررسيهاي
اوليه در بازدي��د از وزارتخانههاي نيرو،
جه��اد كش��اورزي و نف��ت و همچنين
مطالع��ات ميدان��ي در زمين��ه فعاليت
وزارتخانهه��اي صناي��ع و مع��ادن و
آم��وزش و پرورش نش��ان ميدهد كه
اي��ن دس��تگاهها فعاليت قاب��ل قبولي
در زمينه رس��يدگي به ام��ور ايثارگران
داش��تهاند ،اما جمعبندي نهايي پس از
بازرسيهايي كه در هفته دفاع مقدس
و تا س��ه ماه ديگ��ر ادام��ه دارد ،اعالم
خواهد ش��د.وي با اشاره به اينكه از دي
امسال از سازمانها و نهادهاي فعال در
استانها بازديد خواهد شد ،اذعان كرد:

س��رويس م��دارس ب��ه دانشآموزان
تهراني خدمات ارائه ميدهند.معاون
نح��وه برخورد با دس��تگاههاي متخلف
هم پس از ارائه گزارش شوراي وزرا در
امور ايثارگران ،از سوي رئيسجمهوري
تعيين خواهد ش��د و با توجه به اينكه
اين دولت منس��وب به ايثارگران است،
رئيسجمهوري قطعاً در تشويق و توبيخ
دس��تگاههاي موفق و ناموف��ق در امور
ايثارگران كوتاهي نخواهد كرد.
وي با بيان اينكه در مواردي در حق
ايثارگران و ايثارگري اجحاف ميشود،
گفت :هشت س��ال دفاع مقدس ايران
گنجي اس��ت كه ميتواند قرنها كشور
م��ا را بيمه كند ،ل��ذا بايد براي خدمت
به اين فرهن��گ و زدودن گرد غربت از
آن همه امكانات را بس��يج كرد.عباسي
با تأكيد بر اينكه بايد در عمل بررس��ي
كرد كه آيا اولويت داشتن ايثارگران در
همه امور ،رعايت ميش��ود يا نه ،اظهار
كرد :با وجود اينكه براساس قانون بايد
 40درص��د س��هميه دانش��گاهها ب��ه
ايثارگ��ران اختصاص ياب��د ،اما در حال
حاضر كمتر از پنج درصد اين س��هميه
به ايثارگران اختصاص يافته است.

فني و بهرهبرداري سازمان تاكسيراني
ش��هر ته��ران با اع�لام اي��ن خبر به
«ايران» گفت :همه تاكسي و ونهايي
كه براي س��رويس م��دارس در نظر
گرفته ش��ده داراي معاينه فني است،
عالوه بر اين آموزش كمكهاي اوليه
و اطفاي حري��ق و اخالق حرفهاي به
رانندگان س��رويسهاي مدارس ارائه
شده اس��ت«.عبداهلل مالكي» با اشاره
به توافقنامه امضا ش��ده بين سازمان
تاكس��يراني و اداره كل آم��وزش و
پ��رورش ش��هر ته��ران خاطرنش��ان
كرد :براس��اس توافقنامه انجام گرفته

پنج منطقه علم و فناوري در نقاط مختلف كشور راهاندازي ميشود.به گزارش خبرنگار «ايران» معاون
پژوهش و فناوري وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ضمن بيان اين مطلب در نشست خبري روز گذشته
گفت :در حال حاضر دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي با بخش صنعت ارتباط دارند ،اما در اين ارتباط از تمام
توان و ظرفيت دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي ما استفاده نشده است.محمد مهدينژاد نوري در ادامه
افزود :قرار است كه دستگاههاي اجرايي در دانشگاهها آزمايشگاه تحقيقاتي مشترك ايجاد كنند .وي
گفت :هماكنون  23پارك علم و فناوري در كشور داريم كه تا پايان سال  5پارك علم و فناوري در
استانهاي كردستان ،خراسان شمالي ،خراسان جنوبي ،مازندران و گلستان ايجاد ميشود.

 5ش��ركت تاكس��يراني اصل��ي
س��رويسهاي م��دارس را تأمي��ن
كردهان��د كه البته  17ش��ركت ديگر
با اين ش��ركتها همكاري ميكنند.
وي ب��ه ثبت اطالعات س��رويسها و
رانندگان آنها در س��ازمان تاكسيراني
ته��ران اش��اره ك��رد و توضي��ح داد:
نرمافزاري طراحي شده است كه همه
اطالعات وسايل نقليه و رانندگان در
اين سامانه ثبت شده است.
مالك��ي از نص��ب برچس��ب ويژه
س��رويس مدارس روي خودروها خبر
داد و گفت :روي شيش��ه عقب و جلو
س��رويسها برچس��ب ويژه سرويس
مدارس نصب شده است كه براساس
آن ميتوانند در محدوده ترافيك تردد
كنند.مالكي با اشاره به اعزام بهترين
رانندهه��ا ب��ا ايمنتري��ن خودروه��ا
براي خدماترس��اني به دانشآموزان
گفت :هم��ه رانندگان ملزم ش��دهاند
از روكش س��فيد ب��راي صندليهاي
خودروي خود اس��تفاده كنند ،عالوه
بر اي��ن خودروهاي آنان به كپس��ول
آتشنشاني مجهز شد ه است.

 300تن كمكهاي مردمي به پاكستان
ارسال شد

 200تن ان�واع كاالها و كمك هاي
مردم ايران  ،ديروز طي مراسمي با
حضور مسئوالن به كشور پاكستان
ارسال شد.
حس��ين باق��ري رئي��س س��ازمان
مديري��ت بحران كش��ور با بي��ان اين
مطل��ب در حاش��يه مراس��م ارس��ال
كمكه��اي اهدايي مردم نوعدوس��ت
ايران اسالمي به سيلزدگان پاكستان
افزود :اين كمكها شامل  200تن انواع
كااله��ا و لوازم مورد نياز س��يلزدگان
اس��ت ك��ه از ته��ران ب��ه پاكس��تان
ارس��ال ميش��ود و در مرز پاكس��تان
 300كاميون ديگر شامل حدود هزار
و  500ت��ن كاال به اين محموله اضافه
خواهد ش��د و ارزش مالي آنها به 200
ميليارد ريال ميرسد.باقري ادامه داد:
انواع كمكهاي مردمي هفته گذشته در
روز نوعدوستي مردم ايران براي كمك
به سيلزدگان پاكستاني به ارزش 200
ميليارد ريال و همچنين يكصد ميليارد
ريال كمك نقدي هموطنان براي اين
منظور جمعآوري شده است.
كم�ك ي�ك ميلي�ارد تومان�ي
پايتختنشينان در روز همبستگي
با مردم پاكستان
مرتضي تمدن اس��تاندار تهران نيز
گفت :مردم تهران يك ميليارد و 100
ميلي��ون تومان در روز همبس��تگي به
مردم پاكس��تان كمك كردهاند .مردم
ته��ران بع��د از فرمايش مق��ام معظم

دو خط خبر
 احتمال ايجاد اردوگاه بحران در مرز پاكستان وجود دارد .محمود
س��روش ،مدير برنامه مراقبت بهداش��ت مرزي وزارت بهداشت گفته است كه در
صورت مهاجرت اتباع پاكستان به ايران راهاندازي چنين اردوگاهي ضرورت دارد.
 بيماري شبه وبا در كشور نداريم .دكتر محمدمهدي گويا ،مدير مركز
مديريت بيماريهاي وزارت بهداشت و درمان تأكيد كرده است كه فقط مواردي
از بيماري ماالريا در افرادي كه غيرقانوني از پاكس��تان وارد كش��ور ش��ده بودند،
كشف و درمان شد.
زم�ان ثبتنام از پذيرفتهش�دگان كنكور كارداني به كارشناس�ي
اعالم شد .براساس اعالم سازمان سنجش آموزش كشور پذيرفتهشدگان بايد در
روزهاي سوم و چهارم مهرماه براي ثبتنام اقدام كنند.
پزشكان تجهيزات دفاع شخصي ميگيرند .اين خبر را حسن هويدا،
معاون امور رفاهي و اجتماعي سازمان نظام پزشكي اعالم كرده است.
دبير شوراي فرهنگ عمومي خبر داد

افزودن  6مناسبت جديد به تقويم رسمي كشور

گروه اجتماعي ش�ش مناس�بت جديد با عناوين روزهاي«غزه»« ،مبارزه با
استعمار انگليس»« ،ميثاق امت با واليت»« ،بسيج اساتيد»« ،هنر انقالب
اسالمي» و «مقاومت و پايداري» به تقويم رسمي سال  90اضافه شد.
به گزارش خبرنگار «ايران» دبير شوراي فرهنگ عمومي كشور با اشاره به افزودن
 6مناس��بت جديد به متن تقويم رسمي كش��ور در سال  1390گفت :براين اساس
روزهاي  29دي 12 ،شهريور 9 ،دي 31 ،خرداد 21 ،فروردين و  4خرداد به ترتيب
با عناوين روز «غزه»« ،مبارزه با استعمار انگليس»« ،ميثاق امت با واليت»« ،بسيج
اساتيد»« ،هنر انقالب اسالمي» و «مقاومت و پايداري» نامگذاري شده است.منصور
واعظي همچنين از حذف پنج مناسبت از متن تقويم رسمي كشور در سال  90خبر
داد و افزود :با توجه به مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي روز گفتوگوي تمدنها،
گل و گياه ،اسناد ملي ،اسكان معلوالن و سالمندان و روز ملي ايمني در برابر زلزله
از متن تقويم رس��مي كشور حذف شد.واعظي همچنين به گنجاندن  10مناسبت
جديد از جمله والدت حضرت عبدالعظيم حسني (ع) ،روز ثبت احوال ،روزسربازان
گمنام امام زمان (عج) و س��الروز آزادس��ازي سوسنگرد به ضميمه تقويم سال 90
اش��اره كرد و گفت :همهپرسي تغيير نظام شاهنشاهي به نظام جمهوري اسالمي،
قطع مناسبات سياسي ايران و امريكا ،تأسيس بنياد مسكن انقالب اسالمي ،انتخاب
نخستين دوره رياست جمهوري و برگزاري انتخابات نخستين دوره مجلس شوراي
اسالمي از ضميمه تقويم رسمي كشور حذف شد.
رئيس سازمان ثبت احوال كشورخبرداد

رهبري درخصوص كمك به سيلزدگان
پاكستان خوش درخشيدهاند و اين كار
ارزشمند را در روز پنجشنبه گذشته كه
روز همبستگي با مردم پاكستان معرفي
ش��ده بود بر جا گذاشتند و تا پاسي از
شب ،پايگاههاي جمعآوري كمكهاي
مردمي در تهران فعال بودند .استاندار
تهران با بيان اينكه يك ميليارد و 100
ميلي��ون تومان م��ردم ته��ران در روز
همبس��تگي به مردم پاكس��تان كمك
كردهاند ،گف��ت :ام��روز  200تُن كاال
از اس��تان تهران به پاكس��تان ارس��ال
ميش��ود و  800تُن ديگر نيز در آينده
ارسال خواهد شد .در ادامه اين مراسم،
حجتاالس�لام غيوري نماين��ده ولي
فقي��ه در جمعيت ه�لال احمر ،گفت:
مردم ايران هميشه در حوادث شريك
مردم بودند و به كمك آنها ميشتافتند.
وي افزود :در حادثه پاكستان نيز مردم
ايران كمكهاي شاياني به مردم مظلوم
پاكس��تان داش��تند كه به دس��ت آنها
خواهد رسيد.

مراجع�ه  82ه�زار نفر براي تكميل ف�رم اطالعات
اقتصادي خانوار به سامانه ثبت احوال

گروه اجتماعيهويت  130هزار نفر از افرادي كه فرم اطالعات اقتصادي
خانوار را پر كردهاند احراز نشده است.
محمد ناظمي اردكاني رئيس سازمان ثبت احوال كشور با اعالم اين مطلب
گفت :تاكنون با اطالعرس��اني كه در سراسر كشور شده است  82هزار نفر از
تع��داد مذكور با مراجعه به س��امانه  www.ncr.irفرم اطالعات خانوار خود
را تكميل كردهان��د و اميد داريم با اطالعاتي كه در پايگاه اطالعات جمعيتي
دريافت ميكنيم تا پايان ش��هريور فرد احراز هويت نشده نداشته باشيم .وي
با اش��اره به اينكه  67ميليون نفر فرمهاي اطالع��ات اقتصادي خانوار را كه
مرك��ز آمار در اختيارش��ان قرارداد پركردهاند ،گفت:از اي��ن ميزان  62ميليون
نف��ر حض��وري و  5ميليون نفر به صورت الكترونيك��ي اطالعات اقتصادي خود را
در اختي��ار مرك��ز آمار ايران قرار دادند .وي افزود :تنه��ا  430هزار نفر از اين 67
ميلي��ون نفر به خاطر مغايرتهايي ك��ه در تكميل فرمها بوده در پايگاه اطالعات
جمعيتي كشور شناسايي نشدهاند.رئيس سازمان ثبت احوال كشور اظهار داشت:
بررسي اوليه سازمان ثبت احوال بيانگر آن بود كه بسياري از اين افراد در تكميل
فرمها ،ش��ماره ملي يا شماره سريال شناس��نامه را اشتباه درج كرده و برخي نيز
مش��خصات ديگر را اشتباه نوشته بودند.وي تصريح كرد :اطالعات اين  430هزار
نفر در سازمان ثبت احوال دريافت شد و به صورت ميداني شناسايي افراد صورت
گرفت و خوشبختانه  300هزار نفر از اين افراد شناسايي شدند و شماره ملي آنها
مورد تطبيق قرار گرفت اما  130هزار نفر باقي ماندند.

