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دو برابر شدن جمعیت
سالمندی تا سال ۲۰۳۰

فارس-نمایندهصندوقجمعیتسازمانمللدرایرانگفت:طبقپیشبینیهایانجامشده،جمعیتسالمندیدرایرانتاسال ۲۰۳۰از
هشتمیلیوننفربهبیشاز ۱۴میلیوننفرخواهدرسیدوتا ۲۰۵۰نزدیکبه ۳۰میلیوننفرمیشود.لیالجودانگفت:درعصرسالمندیبه
سرمیبریمبهطوریکهدرهر ۹نفریکسالمندباالی ۶۰سالداریموتاسال ۲۰۵۰درهرپنجنفریکسالمندخواهیمداشت.

...

گردشگری
مردم کدام کشورها بیشتر به ایران
سفر میکنند؟
عراقیها بهار امسال ۷۵درصد بیشتر به ایران سفر کردند،
آن هم به انگیزه تجارت ،درمــان و زیــارت .به نظر میرسد
بیثباتی بازار ارز در ایران دستکم به مذاق همسایه غربی
خوشآمدهاست.
رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
اواخر تیر اعالم کرد :یک میلیون و  ۴۴۰هزار نفر در بهار
امسال به ایران سفر کردند که این آمار نسبت به مدت مشابه
سال گذشته ۳۰درصد رشد داشته است .عددی که با توجه
بهرشدمنفیسال ۹۶واظهاراتتورگردانهادربار ه افزایش
تعدادتورهایکنسلشدهپسازاعتراضاتزمستانگذشتهو
خطونشانهایترامپعلیهایران،دورازانتظاراست.
بااینحالمحمدمحبخداییـمعاونگردشگریکشورـاین
آمارراچنداندورازانتظاروعجیبندانستوبه ایسنا گفت:
ما آمار ورود مسافران خارجی را از پلیس مهاجرت و اتباع
خارجی میگیریم ،این آمارها اصال در اختیار ما نیست که
بخواهیمبسازیم.
▪عراقیها،آذربایجانیهاوافغانستانیها

او ادامه داد :آمارهایی که پلیس مهاجرت و اتباع خارجی در
اختیارسازمانمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگری
قرار داده نشان میدهد ،در سه ماه نخست امسال عراقیها
 ۷۵درصد،ازجمهوریآذربایجانوافغانستانبهترتیب۳۰
و ۲۸درصد و از ترکیه ۲۴درصد نسبت به مدت زمان مشابه
سالگذشتهبیشتربهایرانسفرکردند.
معاون گردشگری در عین حال گفت :سفر اروپاییها در این
مدت به ایران نیز  ۲۴درصد کمتر شده است .مشکالتی در
بیمه این مسافران به خاطر تحریمها وجود دارد که دنبال
راهحلیبرایاینمشکلهستیم.
▪درمان وتجارتجذابترینشاخصهایتوریستها

خداییدرواکنشبهغیرواقعیدانستنرشدسفرخارجیها
در بهار امسال ،اظهار کــرد :با وجــود آنکــه سال  ۹۵سفر
گردشگرانخارجیبهایرانمنفیبود ،امادرپایانسال، ۹۶
 4درصددرورودرشدداشتیمکهسهماهابتدایامسالبه۳۰
درصد رسید .درمان و تجارت همچنان جذابترین شاخص
برایکشورهایهمسایهاست.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به تردد آزاد و بدون
روادید برای عراقیها در منطقه آزاد اروند که حضور آن ها
گاه به نیم روز میرسد ،آیا این گروه نیز جزو آمار گردشگران
محسوب شدهاند ،اظهار کــرد :تعریف ســازمــان جهانی
جهانگردی از گردشگر کامال مشخص است و آمارهایی که
اعالممیشوددقیقابرآناساساست.باالخرهآنعراقیکه
برای خرید به منطقه آزاد اروند سفر میکند ،انگیزه تجارت
داردوپولیرابهچرخهوزنجیرهاقتصادیکشورواردمیکند،
پسمیتوانآنراگردشگردانست.
▪پنج میلیون و  ۱۴۰هزار گردشگر

او سپس به آمار سال  ۹۶و سفر بیش از پنج میلیون و ۱۴۰
هزارگردشگربهایراناشارهکردوافزود:یکمیلیونو۱۰۰
هزار تن از این آمار نیروی کار بودهاند که در مجموع 4درصد
رشدرادرورودگردشگربرایسالگذشتهبههمراهآوردهاند.
خدایی همچنین درباره نحوه محاسبه  ۱۰میلیارد دالر
درآمد گردشگری ایران در سال گذشته با وجود خأل حساب
اقماری و مشخص نبودن هزینه کرد گردشگران خارجی در
ایران توضیح داد :متوسط هزینه کرد هر گردشگر خارجی
بر اساس تعریف شورای اقتصاد جهانی  ۶۸۰دالر است
که این مبلغ به صورت غیرمستقیم  ۱۳۴۰دالر است که با
توجه به سفر پنج میلیون و  ۱۴۰هزار گردشگر خارجی به
ایران ،میزان درآمد حاصل شده مشخص است .به هر حال
این یک زنجیره کامل است که متاسفانه برخی فقط قسمت
هتل آن را درنظر میگیرند و به درآمدی که از این طریق
در حمل و نقل و دیگر بخشها ایجاد میشود ،توجهی
ندارند.

خراسان گالیه بازنشستگان برای تاخیر در پرداخت ها را پیگیری کرد

مابه التفاوت افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی تا پایان شهریور
دانــش پــور -مابه التفاوت یک مــاه حقوق مستمری
بگیران تامین اجتماعی تا پایان شهریور پرداخت می
شود .این جمله ،پاسخ معاون اداری مالی سازمان تامین
اجتماعی به پیگیری پیامک های متعدد خوانندگان
بازنشسته روزنامه خراسان درباره پرداخت نشدن مابه
التفاوت حقوق فروردین است .درباره این موضوع پیامک
های بسیاری به ما رسید با این مضامین که « از طرف
ما مستمری بگیران تامین اجتماعی به آقای نوربخش
و معاون ایشان آقــای رحیم اردالن بگویید ایــن قدر
وعده های نادرست به ما ندهند ،قرار بود مابه التفاوت
فروردین و اردیبهشت را در دهه اول مرداد به ما بدهند
اما فقط اردیبهشت را دادند و فروردین بالتکلیف ماند.
آقای نوربخش واقعا گل کاشتی!» « ،تامین اجتماعی
آخر تیر اعالم کرد ،تفاوت حقوق مستمری بگیران را از
اول تا دهم مرداد پرداخت می کند .حتی هشتم مرداد
روزنامه خراسان مجدد از پرداخت مابه التفاوت حقوق
تا دهم مرداد خبر داد ولی هنوز واریز نشده است چرا؟»

خواننده دیگری هم نوشت «:مسئوالن تامین اجتماعی
چرا وقتی چیزی را نمی دانند اعالم می کنند  ،وقتی قرار
نیست تفاوت حقوق ها پرداخت شود چرا می گویند!
شاید آن ها فکرش را هم نمی کنند که ما بازنشسته ها
روی این حقوق ناچیز حساب باز می کنیم».
به منظور پیگیری مطالبات ایــن خوانندگان برای
پرداخت مابه التفاوت حقوق بازنشستگان ،باز هم به
سراغ معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی
رفــتــیــم کــه از جمله مــســئــوالن همیشه پــاســخ گــو و
خوش روی این مجموعه است  .رحیم اردالن ضمن
تایید پــرداخــت نشدن مابه التفاوت یک مــاه حقوق
بازنشستگان گفت :تفاوت حقوق بازنشستگان تامین
اجتماعی از خـــرداد به
طور کامل پرداخت شده
است و بازنشستگان در
تیرماه هــم تمام حقوق
خود را دریافت کرده اند.

در مــرداد نیز حقوق مستمری بگیران به طــور کامل
پرداخت خواهد شد که این روند از بیستم مرداد شروع
می شود .وی ادامه داد :اما به دلیل کافی نبودن منابع،
یک ماه از مابه التفاوت حقوق بازنشستگان باقی مانده
است که این رقم هم به محض آن که پول به دست ما
برسد در شهریور پرداخت می شود .وی تاکید کرد :طی
امسال دو ماه مابه التفاوت حقوق باقی مانده بود که
یک ماه آن پرداخت شد و مابه التفاوت ماه دیگر هم در
شهریور پرداخت خواهد شد.
معاون اداری مالی سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان
کرد :ما هرچه زودتر منابع مان را وصول کنیم ،بدهی
مستمری بگیران را زودتر پرداخت می کنیم و امیدواریم
که قبل از پایان شهریور این
اردالن:تامیناجتماعیبا
مشکالتمالیزیادیروبه رقــم بــرای مخاطبان ما واریــز
رواستومتاسفانهکارخانه شـــود .اردالن تــاکــیــد کــرد:
هابامشکالتزیادیمواجه تامین اجتماعی با مشکالت
مالی زیــادی روبــه رو اســت و
هستند

پیگیر

یح
رف مر

دم

متاسفانه کارخانه ها با مشکالت زیادی مواجه هستند و
همین موضوع پرداخت مطالبات ما را با مشکل روبه رو
کرده است اما این اطمینان را به بازنشستگان می دهیم
که همکاران ما با جان ودل کار می کنند تا وصولی ها
دریافت شود و بتوانیم به موقع مستمری ها را پرداخت
کنیم به ویژه آن که همه باید دست به دست هم بدهیم
تا از این شرایط بد گذر کنیم.

شهردار تهران :برای ادامه فعالیتم از مجلس استفساریه می گیرم
شهردارتهرانبابیاناینکهبندهکامالموافققانونمنعبهکارگیری
بازنشستگانهستماظهارکرد:درباره بازنشستگییاادامهکاربنده
همپسازتاییداینقانوندرشوراینگهبان،استفساریهایازمجلس
خواهیم گرفت .محمدعلی افشانی دیروز در حاشیه جلسه شورای
هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران در پاسخ به سوالی مبنی
بر این که آیا این قانون شامل حال خودش میشود یا خیر؟گفت:
درباره بنده هم پس از تایید این قانون در شورای نگهبان و ابالغ و
اجرای آن  ،از مجلس استفساریه می گیریم که آیا این قانون شامل
منمیشودیاخیر.ویهمچنینتاکیدکرد:کامالموافقاینقانون

هستموبرایاستفادهازنیروهایجوانکهدارایدانشهستند،در
شهرداری تهران اقداماتی را شروع کرده ام.افشانی درباره موضوع
مدیریت بحران نیز گفت :بررسیها نشان میدهد که نبود آموزش
سببمیشودهنگاموقوعبحرانوحوادثیمانندزلزله،افرادیکه
میخواهندکمککنندوهمچنینافراددچارآسیبدیدگی،مانع
ششهروندان
امدادرسانیمیشوند.ازاینروبایدروندومیزانآموز 
ارتقا یابد .وی موضوع ترافیک و حمل و نقل را نیز عامل مهمی در
هنگام وقوع بحران در تهران برشمرد و گفت  :تهران وضعیت خوبی
در این زمینه ندارد .وجود گسلها و برخی ساخت و سازها تهران

...

را در برابر زمین لرزه آسیب پذیر کرده است و همین موضوع بر
ترددنیزتاثیرگذارخواهدبود.همانطورکهدیدیمتجربهتکانه
ناچیز چند ماه گذشته در تهران نیز سبب قفل شدن معابر
در تهران شد .در همین زمینه به دنبال پیش بینی اورژانس
هواییوامکانامدادونجاتهواییهستیم.شهردارتهران
دربارهاحتمالوقوعسیلدرتهرانهشداردادوافزود:
خشکسالینبایدماراازاحتمالوقوعسیلدرتهران
غافلکندچراکهممکناستسیالبنیزرخدهدو
مابایددراینزمینهآمادگیداشتهباشیم.



پایتخت

...

از میان خبر ها
کشف الشه نهنگ غول پیکر در ساحل استان
بوشهر

افشانی عقب نشینی کرد
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...
دارو

فقط  15درصد برای مقابله با زلزله احتمالی در تهران آمادگی داریم

سخنگوی وزارت بهداشت:کمبود یک تا  1.5درصدی دارو طبیعی است

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت :بهرغم تالشهای انجام شده ،فقط  15درصد برای مقابله با زلزله
احتمالی در تهران آمادگی وجود دارد .به گزارش دفاع پرس« ،اسماعیل نجار» رئیس سازمان مدیریت بحران
کشور در حاشیه برگزاری جلسه شورای مدیریت بحران شهر تهران در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به راهاندازی
مرکز مدیریت بحران کشور در جوار حرم حضرت امام خمینی (ره) اظهار کرد :برای کمکرسانی به هر یک از
مناطق تهران در زمان بحران ،استانهایی انتخاب و معین شده است .وی تصریح کرد :همچنین تمهیدات الزم
برای برپایی  200بیمارستان صحرایی با امکانات الزم در مرکز مدیریت بحران کشور در مجاورت حرم امام (ره)
اندیشیده شده است.رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به تالشهای همه دستگاهها و سازمانها
برای خدمترسانی در زمان بحران گفت :به رغم تمام تالشهای انجام شده ،ما تنها به میزان  15درصد برای
مقابله با زلزله در تهران آمادگی داریم .نجار با بیان این که تهران روی هشت گسل قرار دارد ،افزود :ممکن
است هر لحظه حادثهای در تهران اتفاق بیفتد  .زلزله مالرد نشان داد که مردم تهران آمادگی الزم برای مقابله
با زمینلرزه را ندارند.

حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت گفت :در بهترین نظام های سالمت دنیا ،کمبود یک تا  1.5درصدی دارو،
طبیعی است و در کشور ما نیز کمبود دارو در شرایط کنونی ،برابر با متوسط جهانی است و تالش می کنیم کمبودها
افزایش نیابد .بنابرخبر باشگاه خبرنگاران ،ایرج حریرچی اظهار کرد :با توجه به همکاری دولت و مجلس و برنامه
ریزی های مدون وزارت بهداشت ،مشکلی در تامین و توزیع داروی مورد نیاز کشور نداریم و آمادگی مناسبی وجود
دارد.وی تصریح کرد :در بازاری با وسعت چند هزار قلم دارو ،کمبود یک تا  1.5درصدی دارو اجتناب ناپذیر و قابل
توجیه است و در برخی کشورها که خودشان تولیدکننده بزرگ دارو هستند ،ممکن است بین یک تا  1.5درصد
کمبود اقالم دارویی وجود داشته باشد.سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد :در برخی
رسانه ها اعالم شده بود که کمبودهای دارویی کشور 48 ،قلم است که در مقایسه با چندین هزار قلم دارو ،رقم باال
و قابل توجهی نیست و نباید در این شرایط با تیتر کردن کمبودهای طبیعی تعدادی اقالم دارویی ،بدون اشاره
به وضعیت طبیعی ،شرایط را بحرانی نشان داد و به افزایش نگرانی های عمومی دامن زد ،چون دارو مانند نفس
کشیدن مهم و حیاتی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت :الشه
یک نهنگ عظیم الجثه در ساحل استان بوشهر کشف و
مشاهده شد.به گزارش فارس ،حسین دلشب مدیرکل
حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اعالم خبر کشف
الشه یک نهنگ عظیم الجثه در سواحل این استان در این
باره گفت :این الشه متعلق به گونه «براید» از نهنگهای
عظیمالجثه بود که در محدوده پارک ملی دیر -نخیلو در
جنوب استان بوشهر و در نزدیکی جزیره تهمادون مشاهده
شده است .وی با بیان این که الشه حدود  14متر طول
داشته است ،اضافه کرد :این نهنگ از نژاد گرمسیری و از
گونههای نادر بوده و در سالهای اخیر در مناطق مختلف
اســتــان چند مــورد از بــه گــل نشستن ایــن گونه یــا دیگر
گونههای نهنگ مشاهده شده است .مدیرکل حفاظت
محیطزیستاستانبوشهربابیاناینکهخلیجفارسمحل
زندگی و مسیر مهاجرت این نهنگ نیست ،ادامه داد :این
گونه نهنگها برای تغذیه خود به خلیج فارس میآیند.وی
خاطرنشان کرد :نهنگ براید تا عمق  300متری دریا در
آبهای خلیج فارس ،اقیانوس اطلس ،آرام و هند و آبهای
مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری و آبهایی با حرارت
 16درجه سانتی گراد به باال زندگی میکند .دلشب با
اشاره به این که الشه در حال متالشیشدن بوده است،
تصریح کرد :در بررسیهای اولیه نشانههایی از دالیل تلف
شــدن ایــن نهنگ یافت نشده اس ــت.وی با بیان ایــن که
نهنگها و دلفینها از گونههای در معرض خطر انقراض
جهانی هستند ،افزود :از مهم ترین دالیل گرفتاری و مرگ
نهنگها میتوان به برخورد با ادوات و شناورهای صیادی
و گرفتار شدن در آبهای کم عمق اشاره کرد.

...

رسانه ها
بوی جوراب باعث فرود اضطراری هواپیما شد

زنگ خطر دریاچه نمک قم برای پایتخت به صدا در آمد
دانش پور -مرگ تدریجی دریاچه نمک قم نه تنها
استان قم را تهدید می کند  ،بلکه شهرهای دیگر
متاثر از این دریاچه هم بی نصیب از وضعیت بحرانی
آن نیستند .قم  ،اصفهان  ،سمنان ،اراک ،همدان
و حتی تهران عالیمی از خشک شدن دریاچه قم را
لمس کرده اند .بحران دریاچه نمک قم بیش از 50
سال قبل آغاز شده و اگر چه روال آن تا حدی کند بوده
است ،اما از سال  82همزمان با آغاز خشکسالی ،این
بحران هم شدت گرفت ،به طوری که طی این سالها،
بسیاری از روستاهای واقع شده در حد فاصل دریاچه
نمک و«حوض سلطان» خالی از سکنه شده است و اگر
این شرایط به همین منوال پیش برود ،شهرهای دیگر
هم با همین تهدیدها روبه رو خواهند شد.
▪خطر توفان نمک پایتخت را تهدید میکند

سخنگوی فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار
مجلس ،درباره خشک شدن کامل دریاچه قم و خطر
توفان نمک برای تهران ،گفت :طی سالیان گذشته،
خشکسالی در اکثر مناطق کشور ایجاد شده است،
ضمن این که هر چه به سمت جلو پیش می رویم میزان
خشکسالی در کشور ما درمقایسه با کشورهای دیگر
دنیا افزایش بیشتری خواهد داشــت .بنابراین اگر
درخــصــوص مصرف بهینه آب و چــاه هــای مصرفی
مدیریت واحد ایجاد نشود ،شرایط بهتر از این نخواهد
شد و باید منتظر خشکی کامل تمام دریاچه ها و تاالب

های کشورباشیم .سیدکاظم دلخوش درگفت وگو با
خانه ملت با بیان این که دریاچه نمک قم نمونه ای از
وضعیت فعلی خشکسالی در کشور است ،افزود :در
شرایطی که چاه ها خشک شده است و دسترسی به
منابع زیر زمینی هم به دلیل افزایش دما امکان پذیر
نیست ،به طورحتم خطر خشکسالی دریاچه های
کشور را تهدید می کند .حتی در استان های شمالی
کشور هم که به ادعای برخی آب فراوانی وجود دارد،
اما رودخانه ها و تاالب های مختلفی دچار خشکسالی
شده اند .بنابراین بحران خشکی برای منابع آبی
کشور در تمامی استان ها وجود دارد.
▪ 20درصــد جمعیت کشور درمــعــرض بحران
دریاچه نمک

یک کارشناس و فعال محیط زیست در حوزه استان
قم نیز درباره این موضوع با بیان این که دریاچه نمک
قم مجموعه ای است از گنبدهای نمکی ،آب های
زیرزمینی  ،آب رودخانه ها و بارندگی اظهارکرد :بر
این اساس شاهد هستیم که بارندگی در این منطقه
بسیار کم اســت .روی رودخــانــه ها هم سد احــداث
شده و در این منطقه ،فقط آب زیرزمینی باقی مانده
است که هم اکنون به آن هیچ آبی تزریق نمی شود.
همین موضوع باعث شده تا پوشش گیاهی منطقه
از بین برود .رضا علی اصل به خراسان گفت :بحران
به شعاع  50کیلومتری از دریاچه نمک گسترش

خط هوایی اسپریت که از نیویورک به مقصد فورت الدردال
پرواز داشت ،به دلیل بوی بدی که در فضای هواپیما پیچیده
بودومسافرانراآزارمیداد،مجبوربهفروداضطراریدرشهر
ساحلی مرتل شد .بنابراین گزارش بیشتر  220مسافر این
هواپیماازشدتبویتعفندچارتهوعشدهبودندواعتراضات
به حدی باال گرفت که خلبان را مجبور به فرود هواپیما کرد.
مسافران می گفتند که این بو همانند بوی جورابی بود که
مدتی در کفش مانده است .شدت بو به قدری بود که پس از
فرود ،برخی از مسافران راهی بیمارستان شدند.پس از آن
خدمه و متخصصان شروع به گشتن برای پیدا کردن منبع
انتشار این بو کردند اما چیزی نیافتند گویا این بو همراه
مسافرانازهواپیماخارجشدهبود.
یافته و نزدیک به  400هزار هکتارمنطقه بحرانی و
 40هزارهکتار چشمه های ریزگرد شناسایی شده
است ،به نحوی که  20درصد جمعیت ایران شامل
شهرهای تهران ،اصفهان ،قم  ،سمنان و تا حدی
اراک و همدان درگیر این قضیه هستند  .وی افزود:
این وضعیت بسیار جدی است و می توان گفت چیزی
که می ترسیم چند سال دیگر با خشک شدن دریاچه
ارومــیــه شــروع بشود ،چند سالی اســت که نزدیک
گوش خودمان شروع شده و از آن غافل هستیم .حتی
وضعیت بحرانی و خطرناک ناشی از این دریاچه در
تهران خودش را نشان داده ،منتها متاسفانه تعریف

ما ازبحران جابه جا شده است و بدترین بحران ما
زمانی است که همه تا گردن داخل ریزگرد فرو برویم.
ایــن فعال محیط زیست با بیان ایــن که مهم ترین
اقدام عملی در چنین شرایطی رها کردن آب به این
منطقه است ،تصریح کرد :باید همه چاه های مجاز
و غیرمجاز منطقه کنترل و البته غیرمجازها کامال
حذف شود و عالوه بر این اجازه بدهند آب رودخانه
هایی که حقابه این دریاچه محسوب می شود به آن
بریزد  ،عــاوه براین تقویت پوشش گیاهی منطقه
ضروری است.

فداکاری کم نظیر مادر جوان در نجات جان
دو فرزندش
ویدئویی که به تازگی منتشر شده است فداکاری یک مادر
جوان را حین آتش سوزی یک آپارتمان در شهر " ژوچانگ"
واقع در استان هنان چین به تصویر می کشد .این زن پس
از آتش گرفتن طبقه چهارم آپارتمان با پرتاب دو فرزندش از
پنجرهناجیجانآنهاشداماخوددراینحادثهآتشسوزی
جانشراازدستداد.ویدئویمنتشرشدهعدهایازشاهدان
عینیرانشانمیدهدکهبرایکمکبهاینزنوگرفتنبچه
ها در پایین آپارتمان حضور داشتند.پسر  9ساله و دختر سه
ساله این زن به دلیل فداکاری مادرشان از این حادثه جان
سالم به در بردند.
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