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 3600بدهکار مهریه
در زندان هستند

ایرنا -مدیرعامل ستاد دیه کشور از حبس ســه هزار و  600نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در کشور خبر داد و گفت :شمار این زندانیان به
ویژه در سه سال اخیر افزایش یافته و امروز به یک معضل ملی تبدیل شده است .جوالیی افزود :کمترین آمار این زندانیان مربوط به استان سیستان
و بلوچستان با  26نفر است و بیشترین آمار نیز به استان فارس با  360زندانی مهریه و سپس استان تهران با  330زندانی مربوط می شود.

...
دریچه

خاکستر شدن  ۶۰۰نخل در شادگان
براثر وقوع آتشسوزی گسترده در نخلستانهای اطراف
شهر خنافره از توابع شهرستان شادگان  ۶۰۰اصله نخل
در یک مساحت دو هکتاری به خاکستر تبدیل شد .این آتش
سوزیدرساعت ۲۳دیشبباکمکماشینهایآتشنشانی
از شرکت کشت و صنعت نیشکر فارابی اطفا شد.

...
اخبار

کدام داروها ارز دولتی نمیگیرند؟
مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو
با بیان این که همه داروهــا در فهرست کاالهای گروه
اول سالمت قــرار میگیرند ،گفت :طبق صحبتهای
انجام شده فقط دو حوزه بستهبندی دارو و احتماال یک
سری از اقالم دارویــی که تولید محصول نهاییشان به
میزان کافی در کشور وجود دارد ،از فهرست دریافت ارز
دولتی خارج خواهد شد.دکتر علیاکبر برندگی درباره
داروهایی که در فهرست کاالهای گروه اول سالمت قرار
میگیرند و به آن ها ارز دولتی اختصاص خواهد یافت ،به
ایسنا گفت :فهرست داروهایی که جزو کاالهای گروه اول
سالمت هستند ،شامل همه مواد اولیه و محصول نهایی
داروهاست .وی افــزود :طبق بررسیها و صحبتهای
انجام شــده فقط دو حــوزه بستهبندی دارو و احتماال
یکسری از اقالم دارویی که تولید محصول نهاییشان به
میزان کافی در کشور وجود دارد از فهرست دریافت ارز
دولتی خارج خواهند شد که البته هنوز در حال بررسی آن
هستیم .مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و
دارو ،تاکید کرد :البته هنوز تعداد کاالهای گروه اولی که
در حوزه دارویی ،ارز دولتی دریافت نمیکنند ،مشخص
نیست و در حال نهایی کردن آن ها هستیم.

هشدار سازمان تامین اجتماعی

اپلیکیشن سوابق بیمه  apkدر گوشیهای
همراه مورد تایید تامین اجتماعی نیست
مدیرکل دفتر راهــبــری سیستمهای ســازمــان تامین
اجتماعی گفت :با توجه به انتشار موبایل اپلیکیشن غیر
مجاز (سوابق بیمه ،)apk.بیمه شدگان این سازمان
هوشیار باشند این برنامه ،مــورد تایید سازمان تامین
اجتماعی نیست.به گــزارش میزان به نقل از اداره کل
روابــط عمومی سازمان تامین اجتماعی ،علی معیری
اظــهــار کــرد :در صــورت دریــافــت و نصب ایــن برنامه،
چالشهای امنیتی شامل سرقت اطالعات حیاتی مانند
نام کاربری و رمز عبور سرویس سابقه و دریافت هزینه
 ۴۰۰تومان به صورت روزانــه برای بیمه شدگان ایجاد
میشود.وی افزود :بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی
میتوانند برای دریافت ریز سوابق بیمهای خود ،به صورت
رایگان از طریق روشهای مطمئن https://sabeghe.
( tamin.irبرای دریافت سابقه کامل) ،استفاده از کد
دســتــوری( *۱۴۲#بــرای دریافت آخرین سابقه و ریز
دستمزد) و موبایل « Appتامین اجتماعی من» (در دو
نگارش اندروید و ( )iosبرای دریافت اطالعات آخرین
سابقه و ریز دستمزد) اقدام کنند.
وی افزود :متقاضیان محترم میتوانند برای دریافت موبایل
« Appتامین اجتماعی من» به سایت رسمی این سازمان به
آدرس  https://tamin.irمراجعه کنند و به زودی نسخه
به روز شده موبایل اپ سازمان شامل اطالعات کامل و
تجمیعی سوابق ارائه میشود.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

موافقتنامه راهبردی بینایران و افغانستان درباره آب هیرمند بهزودی امضا میشود

بخش «دیپلماسی آب» دروزارت امور خارجه ایجاد شده است
سخنگوی وزارت امور خارجه کشور گفت :وزارت امور
خارجه در حوزه آب ،فعا لتر از گذشته عمل میکند و
بهزودی موافقتنامه راهبردی بین ایران و افغانستان
برای حل مسئله آب و مشکالت مربوط به رود هیرمند امضا
میشود.بهرام قاسمی با بیان این که وزارت امور خارجه بر
روی موضوع آب و مباحث مربوط به آن به ویژه در مناطق
مرزی کار میکند ،به پانا گفت :در مناطق مرزی از جمله
بین ایران و افغانستان ،ایران و ترکیه و حتی درباره عراق
مباحثی درباره موضوع آب مطرح است و نقطهنظرهایی از

سوی دوطرف وجود دارد.سخنگوی وزارت امور خارجه
تصریح کرد :مدتی است وزارت امور خارجه در حوزه آب،
فعالتر از گذشته عمل میکند .سال گذشته بخشی در
حوزه بینالملل به نام دیپلماسی آب ایجاد کردیم که
بعدا در تغییر ساختاری که ایجاد شد ،این بخش در زیر
مجموعه معاونت سیاسی وزارتخانه کار را دنبال میکند.
وی با اشاره به رایزنیهای ایران با افغانستان درباره آب
گفت :با افغانستان طبق تفاهمنامهای که داشتیم پنج
کمیته درست کردیم که یکی از آن ها ،کمیته آب است.

این کمیتهها به زودی به نتیجه میرسد و نتیجه آن به
امضای موافقتنامه راهبردی بین ایران و افغانستان و
حل مسئله آب و مشکالت مربوط به رود هیرمند منجر
خواهد شد.قاسمی همچنین در خصوص آبگیری سد
ایلیسوی ترکیه و مشکالت ناشی از آبگیری این سد برای
ایران گفت :درباره موضوع آب با کشور ترکیه مذاکرات
کارشناسی انجام نشده است.در این باره فقط وزارت
امور خارجه نقش ندارد بلکه وزارت نیرو و سازمان های
دیگر نیز باید فعال باشند.



استفاده از آب هیرمند را «حق انحصاری»
افغانستان دانستهاند درحــالـیکــه طبق
حکمیت گلداسمیت ()۱۸۷۲ /۱۲۸۵
مرزهای دلتای هیرمند روی شاخه اصلی
رود بــود .گذشته از ایـن حکمیت اسمیت
غیر عــادالنــه توصیف م ـیشــود ،زیــرا تنها
یکسوم حقابه رود هیرمند را بهطرف ایرانی
اختصاص داد.
باوجوداین افغانستان در دورههــای «ثبات
سیاسی» خود از دادن همان حقابه اندک نیز
خودداری کرده است.ایران در سال ۱۹۷۲
دو میلیارد دالر برای طرح توسعه افغانستان
در نظر گرفت که این مبلغ در حقیقت در ازای
 ۴مترمکعب اضافه آب در ثانیه به افغانستان
پرداخت میشد.
پــس از کــودتــا علیه ظاهر شــاه در ۱۳۵۲
بیثباتی افغانستان را فــراگــرفــت .ولی
درنهایت در خرداد  ۱۳۵۶دولت جمهوری
افغانستان نیز این معاهده را «الزماالجــرا»
دانست.بااینوجود به دنبال کودتاهای
پیدرپی در افغانستان و مسائل بیشمار

داخلیآنکشور،موجیازابهامسیاستکلی
افغانستان را در این خصوص در برگرفت .در
دوره طالبان مسیر رود هیرمند به روی ایران
بستهشد .این سیاست پس از سقوط طالبان
حفظشد.درنهایتبایدتأکیدکردکه«آخرین
اراده» دوطــرف در خصوص آب هیرمند،
مربوط به قــرارداد منجر به کمیسیون دلتا
است.پیروز مجتهدزاده محقق و کارشناس
مسائل و مطالعات سیاسی معتقد است،
مشکل اصلی ایــران و افغانستان از آن جا
افغانستان تحت
آغاز شد که رهبران سیاسی
ِ
حمایت استعمار بریتانیا در اوایل قرن بیستم
رودخــانــه هیرمند را یک رودخــانــه داخلی
فرض کردند و هرگونه استفاده از آب آن را
«حق انحصاری» خود دانستند.اظهارات
مقامات بلندپایه افغانستان گویای بخشی
از سیاست جدید ژئوپولیتیکی افغانستان
در قبال ایران از طریق اهرمهای متعدد آبی
است .بهطوریکه میتوان نام سیاست «آب
در برابر مهاجرین» به آن اطالق کرد.
به گــزارش خبرگزاری مهراگر دولت ایران

...
پلیس

پیشنهاد پلیس برای استفاده از نگهبان محله

سرکالنتر سوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ بر ضرورت بهره گیری از نگهبانان محله در محالت تاکید کرد.
سرهنگ علی آقا کارخانه در گفتوگو با ایسنا ،با بیان این که استفاده از نگهبان محله نقش به سزایی در پیشگیری
از وقوع جرایم دارد ،گفت :در هر کوچه ای به طور متوسط  50تا  100خانواده زندگی می کنند و این عزیزان با
کمترین هزینه می توانند از یک نگهبان محله کمک بگیرند .کارخانه درباره این که چطور می شود از نگهبانان
محله دعوت به همکاری کرد ،ادامه داد :شهروندان میتوانند به کالنتری محل خود مراجعه و درخواست خود را
به رئیس کالنتری منتقل کنند ،رئیس کالنتری نیز از میان شرکتهای مورد تأیید ناجا و تحت پوشش کالنتری
فرد مد نظر را به این افراد معرفی میکند .وی با بیان این که این نگهبانان محله تحت نظارت کالنتری هستند،
تصریح کرد :عالوه بر این نظارت ،آنان تحت آموزشهای الزم از سوی پلیس پیشگیری و کالنتری محل نیز قرار
خواهند گرفت .وی درباره هزینه این نگهبانان نیز اظهارکرد :این مبلغ باید از سوی خود شهروندان پرداخت شود
و همان طور که گفتم اگر حداقل در هرکوچه  50خانواده ساکن باشند ،مبلغی که در هر ماه از سوی هرخانواده
باید پرداخت شود حدود مبلغی است که برای یک کیلو میوه پرداخت خواهد شد و در واقع هزینه چندانی ندارد
اما از بسیاری از جرایم پیشگیری میکند .کارخانه افرود :در عین حال مأموران پلیس نیز در آماده باش کامل
هستند و هر زمان که نیاز به حضور آنان باشد ،در کمترین زمان پس از تماس با مرکز فوریتهای پلیسی  110در
محل حاضر خواهند شد.



...

از میان خبر ها
خشونت و اعتیاد ؛ مهم ترین آسیب های
اجتماعی کشور
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی ،مهم ترین آسیب
های اجتماعی کشور در شرایط فعلی را خشونت و اعتیاد
ذکر کرد .حبیبا ...مسعودی فرید ،بر ضرورت تشکیل
شورای اجتماعی تهران به منظور ارائه راهکارهای مقابله با
آسیب های اجتماعی ،تاکید کرد و به مهر گفت :با توجه به
برگزاریجلساتشورایاجتماعیکشور،تصمیماتخوبی
اتخاذ شده و وظیفه هر دستگاه و سازمان مشخص شده و
در همین زمینه ،سازمان بهزیستی نیز تعهداتی دارد .وی
با عنوان این مطلب که شرایط اقتصادی و اعمال تحریمها
باعث افزایش آسیبهای اجتماعی در کشور شده است،
افزود :دستگاهها باید توجه بیشتری به معیشت و سالمت
آحاد جامعه داشته باشند .به گفته مسعودی فرید ،مهم ترین
آسیبهایاجتماعیدرشرایطفعلیبحثخشونت،اعتیاد
و نبود نگاه سیستمی در برنامه ریزی کشور است که این
موارد باید در دستور کار شورای اجتماعی کشور قرار بگیرد.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی با تاکید بر انجام
برنامه ریزی برای مسائل اقتصادی و آموزشی در کشور،
تصریح کرد :در حوزه مقابله با آزار و اذیت کودکان باید به
خانواد هها اطالع رسانی شود تا از ین موارد آگاه شوند.
مسعودی فرید ،به میزان آزار و اذیت کودکان در کشور اشاره
کرد و گفت :هرچند به لحاظ آماری ،وضعیت آزار و اذیت
کودکان در کشور ما نگران کننده نیست ،اما اثرگذاری و
ماندگاری این نوع آسیب ها ،باالست.

مروری بر مناسبات آبی ایران و افغانستان
آن طــور که کارشناسان می گویند :نگاه
دولت افغانستان به آب ،بهعنوان یک منبع
هیدروکربنی است و در نگاه طبیعی ازنظر
دولتمردان افغانستان ،آب در حکم نفت
است و دولت باید بخشی از هزینههای خود را
از طریق فروش آب به همسایگان تأمین کند.
در همین زمینه افغانستان تاکنون امتیازهای
زیــادی از ایــران بابت اجــازه ورود آبهــای
رودخانه گرفته است .تنها در یک مورد در
دهه  ،۱۳۵۰دولــت ایــران  ۲میلیارد دالر
کمک مالی به افغانستان انجام داد.
تاریخچه مشکالت آبی بین دو کشور قدمتی
ب ـهانــدازه تأسیس کشور افغانستان دارد
که در این میان قراردادها و معاهده هایی
مختلف تاکنون میان دوکشور به امضا رسیده
اســت .خبرگزاری مهر دربــاره این موضوع
چندی قبل گزارشی را منتشر کرده که در
آن جزئیات این توافق ها و مذاکرات و چالش
های آن ذکر شده است  .در بخشی از این
گزارش آمده است:
رهبران سیاسی افغانستان از آغاز قرن بیستم

5

امشب آخرین مهلت انتخاب رشته داوطلبان
کنکور

برای حل معضل مهاجران اقدام نکند ،کابل
هم نیازی نمیبیند تا به خواستهای ایران
دربــاره «حقابه» ایــران ترتیب اثر دهد .این
گــزارش این طور نتیجه گرفته است،به هر

روی افغانستان به رودهای هیرمند و هریرود
بهعنوان یک ابــزار سیاسی نگاه میکند و
دکترین سیاست خارجی خود در قبال ایران
و پاکستان را بر این مبنا قرار داده است.

...

بازنشستگان

«آیین نامه شأن و منزلت بازنشستگان» اصالح میشود
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری از اصالح آیین نامه شأن و منزلت بازنشستگان و
ارتقای خدمات مورد ارائه به بازنشستگان خبر داد.زهرا زاده غالم به باشگاه خبرنگاران جوان ،اظهار کرد :مقرر
تمنزلتهایخودخدماتمختلفیرادریافتکنند،اماهماکنونکارتمنزلت
شدهبودتا بازنشستگان باارائهکار 
بازنشستگان تنها جنبه کارت شناسایی آنها را دارد.وی تصریح کرد :گاهی خود بازنشستگان از کارت منزلتی که
در اختیار دارند به عنوان کارت مذلت یاد میکنند و معتقدند که صدور این کارت تغییری در وضعیت بازنشستگان و
خدمات مورد نیاز آنها ایجاد نکرده است.مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری افزود:
تعریف دقیق خدمات فرهنگی-اجتماعی بازنشستگان در صدور و ارائه کارتهای منزلت مغفول مانده است ،به
همین منظور درصدد هستیم آیین نامه شأن و منزلت بازنشستگان را که مصوب سال  84است اصالح کنیم و این
موضوع را مورد توجه قرار دهیم .زاده غالم تاکید کرد :با تغییر مفاد آیین نامه شأن و منزلت بازنشستگان امکان
ارائه خدمات مناسب فرهنگی و اجتماعی مورد نیاز بازنشستگان فراهم خواهد شد و اهداف صندوق بازنشستگی
صدور کارت منزلت ،با هدف ارائه خدمات بهتر به این افراد هم با این اقدام فراهم می شود.وی همچنین گفت:
در نظر سیستم مدیریتی فعلی صندوق بازنشستگی کشوری ،موضوع افزایش خدمات فرهنگی و اجتماعی مورد
ارائه به بازنشستگان در دستور کار مدیران و معاونان این مجموعه قرار دارد و ارتقای خدمات جزو اهداف و اولویت
های اصلی صندوق است.

مشاور عالی ســازمــان سنجش آمــوزش کشور از پایان
انتخاب داوطلبان تا ساعت  24شنبه ۲۰ ،مــرداد در
کنکور سراسری سال  ۹۷خبر داد.دکتر حسین توکلی
ضمن اعالم این مطلب اظهار کرد :ویژهنامه پیکسنجش
با عنوان «راهنمای انتخاب رشته» حاوی مطالب مفید
برای داوطلبان آزمون سراسری سال  ۹۷از روز شنبه ۱۳
مرداد از طریق پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش
کشور منتشر شده و داوطلبان مجاز به انتخاب رشته ،از روز
 ۱۵مرداد انتخاب رشته را آغاز کردند و تا فردا  ۲۰مرداد
میتوانند با مراجعه به سایت این سازمان به انتخاب رشته
خود اقدام کنند.

۱۲۸نفر سال گذشته غرق شدند

معاون فنی و مدیر گروه پیشگیری از حوادث دفتر مدیریت
بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت ،از فوت  ۱۲۸نفر بر
اثر غرق شدگی در سال  ۹۶خبر داد .به گزارش مهر ،دکتر
علیرضا مغیثی ،گفت :غرق شدگی سومین عامل مرگ در
کودکان زیر ۱۵سال بعد از بیماری های سل و سرخک است
و جزو  ۱۰عامل اصلی مرگ در افراد زیر  ۲۵سال است .در
دنیا بیشترین غرق شدگی در حوضچه و سپس در آبگیر
اتفاق می افتد .غرق شدگی در دریا و دریاچه  ۷درصد کل
مرگ های ناشی از غرق شدگی در دنیا را تشکیل می دهد.
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