اجتماعی
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جمعیت تهران
به  ۲۰میلیون نفر میرسد

رئیسشورایشهرتهرانبااشارهبهوجودحاشیهنشینیدراستانتهرانگفت:پیشبینیمیشودجمعیتتهرانباشهرهایاقماریبه ۲۰میلیونبرسد.بهگزارش مهر،محسنهاشمی تاکیدکرد:درسطح
استانشهرتهرانبهدلیلجذابیتهاوگرانی،جمعیتاش ازجمعیتطرحتفصیلیعبورنکرده استوقراربودهشتمیلیونباشدکهامروزدرهمینحدوداست اماجمعیتیکهنتوانستهدرتهرانسکنیگزیندبه
شهرهایاقماریرفتهاندوجمعیتتهرانباشهرهایاقماری نزدیکبه ۱۶میلیونشدهاستوپیشبینیمیشوداز ۲۰میلیونعبورکند.
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المپیاد جهانی زیستشناسی با معرفی
برترین ها به کار خود پایان داد

دانش آموزان زیست شناس ایرانی  ۲مدال
طال ،یک نقره و یک برنز کسب کردند

دانشپور-اختتامیهالمپیادجهانیزیستشناسیعصرروز
شنبه با معرفی برترین های این دوره از بین حدود 280
شرکتکنندهبهکارخودپایانداد.دراینمراسمکهباحضور
معاونعلمیوفناوریرئیسجمهور،وزیرآموزشوپرورشو
دانشآموزاننخبهزیستشناسی 70کشورجهاندرسالن
اجالسسرانکشورهایاسالمیبرگزارشد،دانشآموزان
ایرانیدومدالطال،یکنقرهویکبرنزکسبکردند.درتیم
ایرانپارمیداساداتپزشکیونیکانامیرخانیموفقبهکسب
مدال طال و سارا محمدی و مهدی مسرور موفق به کسب
مدال برنز شدند .همچنین مدال نفر اول این دوره از المپیاد
جهانیزیستشناسیبه neguyenphuongthaoازویتنام
اختصاص یافت .نتایج تیمی این مسابقات تا چند روز آینده
اعالممیشود.
▪بطحایی :باشگاه مدالآوران المپیادهای جهانی کشور
ایجاد میشود

وزیــر آمـــوزش و پـــرورش در حاشیه ایــن مــراســم در جمع
خبرنگاران با اشاره به درخشیدن دانش آموزان ایرانی در
این المپیاد و کسب چهار مدال اظهار کرد :قرار است تمام
مــدالآوران دورههای گذشته جمع شوند و از نظرات آن ها
استفادهکنیم.امیدواریمبهزودیاینباشگاهراهاندازیشود.
سیدمحمد بطحایی در پاسخ به سوالی درباره انتشار عکس
دخترانخارجیبدونحجابدرجریانبرگزاریالمپیادکه
درفضایمجازیمنتشرشد،توضیحداد:باتذکراتیکهداده
می شد ،حجاب در حد مطلوب رعایت شد البته در هنگام
مسابقهغفلتاحجابیکیدونفربرایدقایقیکناررفتهبودکه
سوژهشد.ویافزود:درهنگاممصاحبه،چندنفرازداوطلبان
پسر کاله خود را به نشانه احترام برداشته بودند و برخی از
دانشآموزان دختر هم فکر میکردند که باید روسری خود
را به نشانه احترام بردارند که این اتفاق برای دقایقی بیشتر
نبود.بطحاییتصریحکرد:گاهیبیانصافیصورتمیگیرد
ودستاوردهاکنارگذاشتهمیشودویکغفلتسوژهمیشود.
اینبداخالقیاستکهبرخیگرفتارششدهاندوجایگالیه
دارد .وی تاکید کرد :قراردادهای حفظ حجاب در جریان
المپیادتوسطتمام  ۷۱کشوربهخوبیرعایتشد.

خسارت ناشی از قطع برق در صورت اثبات
پرداخت می شود
گروه اجتماعی -خاموشی های اخیر و قطع برق در بخش
خانگی،باعثشدهاستبرخیشهرونداندربارهبروزمشکالت
فنی یا خرابی وسایل الکترونیکی خانگی خود نگرانی داشته
باشند به ویژه آن که مردم نمی دانند آیا امکان دریافت خسارت
ناشی از قطع برق وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال،
سخنگویصنعتبرقاعالمکرد:طبقمصوبهمجلسمشترکان
شهری و روستایی ساالنه مبلغی را با عنوان بیمه در قبوض برق
خودپرداختمیکنندکهبرایهمینموضوعدرنظرگرفتهشده
است.حقیفامبابیاناینکهازمشترکانشهری ۱۲۰۰تومان
وازمشترکانروستایی ۶۰۰توماندرطولسالبرایخسارات
ناشیازقطعبرقدرقبوضدریافتمیشود،افزود:یکشرکت
بیم هگذار برای این موضوع انتخاب شده و در صورتی که به این
دلیل خساراتی متوجه مشترکان شود ،می توانند به شرکت
توزیعبرقمراجعهکنند.پروندهاینموضوعتوسطکارشناسان
بررسی شده و میزان خسارت به طور کامل مشخص خواهد
شد و در حد مقررات مبلغی از سوی صنعت برق به این دسته از
مشترکان پرداخت می شود.وی نیز گفت :اگر درجریان قطع
برق و افت ولتاژ  ،وسایل برقی مشترکان دچار مشکل شود،
میتوانند برای بررسی و دریافت خسارت به مناطق توزیع برق
یخودمراجعهکنند.
درمحلزندگ 

...

وزیر رفاه مطرح کرد

ازمیانخبرها

اخبار

نزدیک شدن  890هزار خانوار به خط فقر
وزیــر رفــاه گفت :فشارهای موجود باعث شده است که
ما  890هــزار خانوار را کــه دو میلیون و  900هــزار نفر
میشوند،بهمجموعهپوششیوحمایتیخوداضافهکنیم.
برای شناسایی این افراد پایگاه رفاهی اطالعات ایرانیان را
کامل کردهایم .البته با این پایگاه دو هزار و  500میلیارد
تومان نیز صرفهجویی و بیش از  60پایگاه اطالعاتی به
آن متصل شده است .بنابر گزارش فارس ،علی ربیعی در
یک برنامه تلویزیونی اضافه کرد :فشارها بر فقر غذایی اثر
میگذارد و ممکن است باعث افزایش دو واحدی جامعه
فقراشودچراکهدرمطالعاتقبلینرخفقرتغییرکردهاست
ومابایدبرایامنیتغذاودادنسبدمعیشتیبهدهکهای
پایین اقدام کنیم.
ویبابیاناینکهبیعدالتیمنطقهایوبازتولیدفقربدون
برنامه ایجاد میشود ،افزود :تحقیقی کردهایم که نشان
میدهد مانند برنامههایی مثل هدفمندی یارانهها ،فقر را
کوتاهمدت برطرف کرده ایم اما در میانمدت تشدید شده
است چون با برنامه پیش نرفتهایم به همین دلیل با کمک
نخبگان،کمیته امــداد ،بهزیستی ،بسیج مستضعفان و
اوقافکهپایکارخواهندآمدبابرنامهریزیپیشمیرویم.
وی تصریح کرد :برخی از برنامههای ما در این زمینه محقق
شد اما به فشار ها برخوردیم که آثار خود را بر میزان فقر می
گذارد به همین دلیل باید تــابآوری اجتماعی را داشته
باشیم.درتحریمدوراول،مطالعاتنشاندادکهنرخفقردر
روستاها 10واحد درصد و در شهری 3واحد درصد تغییر و
افزایش داشته است.
وی گفت :سبد غذا را برای افرادی تامین می کنیم که بر
اثر این فشارها دچار فقر غذایی میشوند و برنامهای داریم
که این دهکها غذای خود را به قیمت روز هزینه کنند و
خوراک آن ها به این صورت دستخوش تحریم نشود.
ویگفت:اینبرنامهرابرایپنجدهکمردمبهطورمستقیم
خواهیم داشت و تبعات تحریم را برای دو دهکی که دچار
فقر غذایی شدید هستند ،ادامه میدهیم و به این صورت
سبد معیشت و کاالهای اساسی روزمره مردم را به قیمت
روز بدون آن که تحریمها و تغییرات ارز بر آن اثری بگذارد به
دست شان میرسانیم.



وی افــــزود :مـیخــواســتــیــم ای ــن بــرنــامــه را بــه صــورت
گستردهتریاجراکنیماما 12هزارمیلیاردتومانبارمالی
داشت و این کشش وجود ندارد پس با حفظ قیمتها و
تخصیص 2300میلیارد تومانازدهکهایدرمعرض
فقر غذایی حمایت خواهیم کرد.
وی بــا اش ــاره بــه یکی دیگر از برنامههای این
وزارتخانه گفت :برای یک دهک و شاید کمی
بیشتر برنامهای بــرای تضمین حداقل درآمد
داریم ،افرادی که به هیچ عنوان توانایی کسب
درآمد ندارند با احتساب یارانهشان  70درصد
حداقل دستمزد ساالنه را خواهند گرفت.
▪جلوگیری از افزایش قیمت حمل و نقل

وزیــر رفــاه از افزایش کمکاری ،شناسایی
و پــوشــش دهـــکهـــای پــایــیــن توسط

سازمانهای مردمنهاد و خیریههای بــزرگ در سطح
ملی خبر داد و گفت :یکی دیگر از برنامههایی که دنبال
میکنیم ،جلوگیری از افــزایــش قیمت
حمل و نقل بینشهری از روستاها
به شهرهاست .میخواهیم کاری
کنیمکهافزایشقیمتحملونقل
گریبان گیر فقرا نشود.
ربــیــعــی همچنین بــا اشــــاره به
برنامههای دیگر این وزارتخانه
گفت:تأمین مسکن بــا کمک
واگــــــــذاری مــســکــن مــهــر به
مددجویان محروم،
تــــأمــــیــــن

 نمیتوانیمبگوییم
قدرت خرید مردم را باال
بردهایم اما سعی شده
از نظر بیمهای و تأمین
اجتماعی افزایش بیش
از تورم را حفظ کنیم.
میدانیم بازنشستگان
و کارگران مشکل
دارند و آن را کتمان
نمیکنیم اما بیتوجه
نیستیموبرنامهها
هم به یک باره جواب
نمیدهند

...
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محیط زیست



رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

مسکن بازنشستگان و حمایتهای درمــانــی از افــراد
نیازمند از دیگر برنامههای در دست اجراست ،همچنین
پنجره واحد خدمات نیز برای جلوگیری از همپوشانیها
ایجاد شده است.
▪نمیتوانیم بگوییم قدرت خریدافزایش داشته است

ربیعی گفت :نمیتوانیم بگوییم قدرت خرید مردم را باال
بردهایم اما سعی شده از نظر بیمهای و تأمین اجتماعی
افزایش بیش از تورم را حفظ کنیم .میدانیم بازنشستگان
وکارگرانمشکلدارندوآنراکتماننمیکنیمامابیتوجه
نیستیم و برنامهها هم به یک باره جواب نمیدهند.
ی تأمین اجتماعی حقوق 5ماه میشود
▪کل دارای 

وزیر رفاه گفت :اکنون داراییهای تأمین اجتماعی کفاف
حقوقهای سالهای بعد را نمیدهد چرا که اگر تمام
دارایــی آن را بفروشیم حقوق پنج ماه مستمریبگیران
میشود در حالی که باید جواب گوی پنج سال باشد .وی
درخصوصعلتآنگفت:منابعومصارفتأمیناجتماعی
به هم خـــورده ،امید به زندگی افــزایــش یافته ،حقوق
بازنشستگان بیشتر شده ،پرداخت حقوق بازنشستگی
مبنای دو سال آخر شده و از طرفی مشکالت برخی از
قشرها با حمایتهای تأمیناجتماعیبرطرفشدهاست.
ربیعی توضیح داد :در یک مقطعی تصمیم میگیرند
تا حق بیمه برخی از گروهها را تأمین اجتماعی بدهد و
این سخت است چون دولت نتوانسته بدهد باید تأمین
اجتماعی بدهد و این یعنی از سفره کارگری پرداخت
میشود .وزیر رفاه با بیان این که سرمایهگذاری کمی
در شرکتهای تابعه تأمین اجتماعی انجام شده
است ،افــزود 40 :واحد به سهام عدالت 40 ،واحد
به صندوقها و  20واحد ظرف هشت سال گذشته
فروخته شده است .رد دیون شده و شرکتهایی
به تأمین واگذار شده است که سودی نداشتهاند.
مث ً
ال شرکت رجا را دادهانــد که پولی نداشته به
همین دلیل صندوقها به جای سرمایهگذاری
بنگاهداری کردهاند.

...
دارو

محسن هاشمی :با تهیه لباس شیک برای معتادان
متجاهر ظاهر تهران را حفظ کنیم

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا :هر تهرانی یک قبر
رایگان دارد

پلیس :سرقت از منازل با دستگاه فلزیاب
صحت ندارد

رئیس شورای شهر تهران در جلسه شورای اجتماعی کشور با اشاره به
وجود معتادان متجاهر در تهران ،اظهارکرد :تعداد این ها مقداری نیست
که نتوانیم مسئله را حل کنیم ؛ در حدود شش هزار معتاد متجاهر که حتی
می توانیم لباس شیک برایشان تهیه و لباس برند بر تن آن ها کنیم ،آن ها
را تر و تمیز کنیم وحتی ریش شان را بتراشیم .وی افزود :معتادان متجاهر
می توانند در شهر بچرخند اما تمیز باشند .می توانیم ظاهر تهران را حفظ
کنیم .می توانیم یک سرویس ویژه به معتادان بدهیم .رئیس شورای شهر
تهران ادامه داد :مسئله معتادان متجاهر رها شده است و شهرداری هم
ابزار قانونی الزم را ندارد .این معتادان را از جایی در بزرگراه آیت ا...
هاشمی کوچ می دهند ،می روند خیابان یک آیت ا ...دیگر و حاال در
هرندی پخش شده اند.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا در پاسخ به پیشنهادهایی که اعضای شورا
باهدفکاهشاختیاراتمدیرعاملبرایتصمیمگیریدرخصوصاعطای
تخفیف یاتقسیطبهخانوادههایمتوفیانارائهکردند،اظهارکرد:مابههر
شهروندتهرانیکهازدنیامیرودیکقبررایگانمیدهیموازاونمیپرسیم
کهآیاپولدارمحسوبمیشودیاخیر.بهگزارشایلنا،سعیدخالدرجریان
هفتادوهفتمین جلسه شورای شهر که الیحه دستورالعمل نحوه اعمال
تخفیف و تقسیط هزینههای بهشت زهرا(س) بررسی شد ،افزود  :به غیر از
قبررایگانتنهاهزینهایکهگرفتهمیشودبهخدماتبهشتزهرااختصاص
دارد که فقط  300تا  400هزار تومان است .در این زمینه ،اگر کسی که
خانوادهاش را از دست داده است ،پیش ما بیاید و بگوید که ندارم این پول را
بدهممامبلغیدریافتنخواهیمکرد.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی گفت :سرقت اشیای قیمتی جاسازی
شده در منازل با استفاده از دستگاه فلزیاب صحت ندارد و تاکنون هیچ
گزارشی از سرقت با این وسیله نداشته ایم .سرهنگ موذن با بیان این که
تاکنونحتییکفقرهسرقتباچنیندستگاهیثبتگزارشنشدهاست،
به ایرنا اظهار کرد :با توجه به این که کمترین ابعاد چنین دستگاهی حداقل
می تواند به اندازه یک کیف سامسونت باشد پس عقالنی به نظر نمی رسد،
سارقی که سرعت عمل و فرار از محل سرقت برای او اولویت دارد ،خود را
گرفتارچنیندستگاهدستوپاگیریکند.ویادامهداد:موضوعیکههمه
سارقان به دنبال آن هستند ،سرعت عمل باال و ترک محل سریع در هنگام
سرقت است .بنابراین استفاده از چنین دستگاه های سنگینی جز اتالف
وقتوکاهشسرعتسرقتچیزیرابهدنبالندارد.

پیگیری روزانه وضعیت دریاچه ارومیه از
مهم ترین خواستههای رئیس جمهوری است
رئیـس سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت هـدف سـفر بـه
ارومیه را ارائه گـزارش عملکرد دسـتگاه اجرایی در اجرای
پروژههـای احیای دریاچـه ارومیه به رئیس جمهـوری بیان
کرد و افـزود :پیگیـری روزانه وضعیـت دریاچـه ارومیه یکی
از مهمتریـن خواسـتههای دکتـر روحانـی اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،عیسـی کالنتـری کـه بـه منظور بررسـی
وضعیـت عملکـرد مهـم تریـن پروژههـای احیـای دریاچـه
ارومیـه بـه آذربایجـان غربـی سـفر کـرده اسـت بـا همراهـی
نماینده تام االختیار وزیر جهاد کشـاورزی درسـتاد احیای
دریاچـه ارومیه و معـاون سـازمان حفاظت محیط زیسـت از
رونـد اجـرای برخـی از پـروژه هـای احیـای دریاچـه ارومیـه
بازدیـد کـرد.
وی در این سـفر از طـرح انتقـال آب بـه دریاچه ارومیـه که با
سـرمایهگذاری دوهـزار و ۱۰۰میلیـارد تومانـی دولـت در
دسـت اجراسـت بازدیـد کـرد و ضمـن بازدیـد از جبهههای
مختلـف ایـن طـرح عظیـم بـر اجـرای اصولـی طـرح طبـق
برنامـه زمـان بنـدی شـده تاکیـد کرد.
کالنتری با بیان این کـه این طرح باید در پایان سـال  ۹۸به
بهرهبـرداری برسـد،افزود :تاکنون بـرای اجـرای این طرح
یـک هـزار و  ۱۰۰میلیارد تومـان هزینه شـده اسـت .پس از
گذشـت چهـار سـال از آغـاز اجـرای ایـن طـرح  ،ایـن پـروژه
از پیشـرفت فیزیکـی  ۶۲درصدی برخوردار شـده اسـت.
رئیـس سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت گفت :ایـن طرح
کـه بـا هـدف انتقـال  ۶۴۰میلیـون متـر مکعـب در جنـوب
غربـی دریاچـه ارومیـه در حـال اجراسـت،از مهـم تریـن
برنامه هـای دولت برای احیـای دریاچه ارومیه محسـوب
مـی شـود.
کالنتـری بـا اشـاره بـه این کـه طی هفتـه گذشـته بـرای این
طـرح  ۴۰۰میلیـارد تومـان اعتبـار در سـال جـاری مصوب
شـد،افزود :پیشبینـی میشـود برای سـال آینده بـه ۶۰۰
میلیـارد تومـان اعتبار بـرای اجـرای این طـرح نیاز باشـد.
معـاون رئیـس جمهـور بـا بیـان ایـن کـه تـا قبـل از فعالیـت
سـتاد احیای دریاچه ارومیه سـالیانه  ۴۰سـانتی متر عقب
رفت دریاچه را شـاهد بودیـم ،اظهار کرد :اگـر کارکردهای
ستاد و دسـتگاهها نبود اکنون دریاچه ارومیه کامال خشک
شـده بود.
▪از برنامه  10ساله عقب هستیم

وی بـا تاکیـد برایـن کـه از برنامـه  ۱۰سـاله تدویـن شـده
احیـای دریاچـه ارومیـه  ،دو سـال عقـب هسـتیم ،تصریـح
کرد :تمام دسـتگاه ها و مردم باید کمک کننـد تا حداکثر تا
آخر ۹۸پروژه تامین حقابه زیسـت محیطـی دریاچه ارومیه
توسـط مدیریـت آبهـای سـطحی بـه پایان برسـد.
کالنتری با اشـاره بـه اهمیت احیـای دریاچـه ارومیه گفت:
اگر چـه مشـکالتی از لحـاظ مالی بـرای دولـت ایجاد شـده
ولـی بیـش از  ۶۰درصـد از مصوبـات بـه پروژههـای احیـا
تخصیـص داده شـده اسـت.
وی بـه دیگـر طر حهـای در دسـت اجـرای سـتاد احیـای
دریاچـه ارومیـه اشـاره کـرد و گفـت :انتقـال  ۳۰۰میلیـون
متـر مکعـب پسـاب تصفیـه شـده از تصفیـه خانـه هـای ۱۹
شهرسـتان حوضه آبریز دریاچه ارومیـه ،برنامه کاهش ۴۰
درصدی در مصرف آب کشاورزی و ارتقای بهرهوری تولید
از  ۶۰درصـد آب باقـی مانـده از دیگـر برنامههـای دولـت
بـرای احیـای دریاچـه ارومیـه اسـت.

هشدار درباره مهاجرت عظیم از شهرهای دچار خشکسالی
وزیرکشوردرخصوصمهاجرتعظیمازاستانهایدچار
خشکسالی به استان های مرکزی و شمالی کشور هشدار
داد.بهگزارش مهر،رحمانیفضلیدیروزدرجلسهشورای
اجتماعی   افزود :درباره مسائل تهران   اگر برنامه ریزی
صحیح نشود ،نمی دانیم در مواقع خاص تهران را چطور
ادارهکنیم؛مواردیچونزلزلهسیلومسائلامنیتی.

وی افزود :در نگاه بلندمدت شرایط امروز تهران ناشی از
توسعهنامتوازندرهفتدههگذشتهاست.سرعتآسیبها
بیش از اقدامات مثبتی است که انجام شده .مهاجرت از
شهرهایدچارخشکسالیبهاستانهایمرکزیوشمالی
در حال افزایش است و دچار یک جابه جایی و مهاجرت
جمعیتیبزرگخواهیمشد.
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