اجتماعی

دو شنبه  22مرداد  .1397اول ذی الحجه  .1439شماره 19890

توفان شن در زابل ۲۴۶نفر را
راهی بیمارستان کرد

میزان -سرپرستاورژانسکشورگفت:همزمانباوقوعتوفانشندرجنوبشرقکشور۲۴۶،نفربهمراکزدرمانیمراجعهکردند.پیرحسینکولیوند گفت:ازساعت۱۴دیروزتا
ساعت۸صبحامروزبهدلیلوقوعتوفانشندرشهرستانهایزابل،زهک،هامون،هیرمندونیمروز۲۴۶نفردچارحادثهوملزمبهاستفادهازتجهیزاتاورژانسیشدند.ویافزود:از
اینتعدادمراجعهکننده ۴۶،نفردربیمارستانبستریو۲۰۰نفردرمانوترخیصشدند.

...
اخبار

بسیاری از کسبه پالسکو به دلیل دریافت نکردن وام
 ۳۰۰میلیون تومانی قادر به راه اندازی مجدد کار خود
نشده بودند که با دستور مقیمی این مشکل حل خواهد
شد .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،جلسه بررسی
مشکالت و رفع موانع اجرایی پروژه ساختمان پالسکو به
ریاست محمدحسین مقیمی استاندار تهران و با حضور
عیسی فرهادی فرماندار تهران ،محسنی شهردار منطقه
 ۱۲تهران و جمعی از نمایندگان کسبه آسیب دیده
حادثه ساختمان پالسکو و نمایندگان بنیاد مستضعفان
و بانک مرکزی ،عصر امروز  ۲۰مرداد در محل فرمانداری
تهران برگزار شد.
در این جلسه موضوع مصوبه دولت در خصوص ساختمان
پالسکو بررسی شــد .استاندار تهران نیز با اشــاره به
مطالبات بانک ها گفت :بدهی های اهالی پالسکو و
جریمه و سود آن ها طبق این مصوبه باید استمهال شود و
بانک ها در اجرای مصوبه دولت باید به سرعت اقدام کنند
و در صورت همکاری نکردن بانک ها در اجرای مصوبه
دولت،با مدیران بانک ها برخورد قانونی می شود.
در مصوبه  ۳۰شهریور  ،۹۶قید بخش «مجتمع نور»
موجب شده بود وام تنها به کسبه ای که در مجتمع نور
مستقر شده اند تعلق بگیرد ،در این جلسه با دستور
استاندار تهران مقرر شد وام  ۳۰۰میلیون تومانی به همه
کسبه ساختمان پالسکو تعلق بگیرد.به گفته نمایندگان
کسبه پالسکو در این جلسه ،بسیاری از کسبه به دلیل
دریافت نکردن این وام قادر به راه اندازی مجدد کسب
و کار خود نشدند.
نماینده اتاق اصناف نیز با بیان این که طبق این مصوبه
تنها عــده ای از کسبه پالسکو مــی توانند وام ۳۰۰
میلیونی را دریــافــت کنند که در مجتمع نــور مستقر
هستند.
اســتــانــدار تــهــران پــس از شنیدن دغــدغــه و مشکالت
نمایندگان کسبه پالسکو بر حذف قید «مجتمع نور»،
برای اعطای وام به کسبه پالسکو تاکید کرد.در این جلسه
با دستور استاندار تهران مقرر شد ،جلسات پیگیری
احداث ساختمان جدید پالسکو تا اجرای عملیات پروژه
و ساخت ساختمان مرتب برگزار شود.
همچنین در این جلسه ،شهرداری تهران اعالم آمادگی
کرد تا زمین مجاور ساختمان پالسکو با اعالم موافقت
بنیاد مستضعفان بــرای احــداث یــادواره شهدای آتش
نشان در نظر گرفته شود.

زنده گیری روزانه ۵۰قالده سگ در پایتخت
مدیرعامل شرکت سامان دهی صنایع و مشاغل شهر تهران
در پاسخ به سوالی در خصوص جمعآوری سگهای ولگرد
در شهر تهران ،گفت :به طور متوسط روزانه ۳۰تا ۵۰قالده
سگ در مناطق  ۲۲گانه تهران زنده گیری میشوند که
هر قالده حدود  ۴۰۰هزار تومان هزینه در بر دارد .یکی از
ماموریتهای جانبی که به این شرکت تکلیف شده است،
همین موضوع است که برای انجام صحیح آن واحدهایی
در مناطق مختلف تعریف کردیم  .این واحدها زیر نظر
مناطق این فعالیت را انجام میدهند و شرکت سامان
دهی صنایع و مشاغل شهر تهران نظارت عالیه را بر عهده
دارد .به گزارش مهر ،فرهاد افشار افزود :ما این موضوع را
به صورت پکیجی تعریف کردهایم تا با کمترین هزینه ممکن
قابل انجام باشد.

تشکیل تیم کارشناسی برای بررسی وضعیت
دریاچه نمک قم
معاون نظارت و پایش اداره حفاظت محیط زیست استان
تهران از تشکیل تیم کارشناسی برای بررسی وضعیت
دریاچه نمک قم خبر داد .به گزارش ایسنا ،این روزها
عکسهای مختلفی از دریاچه نمک قم و خشک شدن
آن در شبکههای اجتماعی و سایتهای مختلف دست
به دست میشود .به گفته احمد شفیعی ،معاون فنی
اداره محیط زیست استان قم ،دریاچه نمک قم هنوز
به طور کامل خشک نشده است و اکنون نیز اگر چند
سانتی متر نمکهای سطح دریاچه کنار زده شود ،به
آب میرسیم ولی اگر این دریاچه کامال خشک شود و به
مرگ نهایی برسد به یک کانون ۲۰۰هزارهکتاری تولید
ریزگردهای نمکی تبدیل میشود که این موضوع برای
استان قم ،تهران و استانهای مرکزی کشور یک تهدید
زیست محیطی بزرگ است.
وی تصریح کرد :این تیم کارشناسی بـهزودی از منطقه
بازدید میکنند و نتایج مشاهدات آنها در کارگروه مقابله
با پدیده گرد و غبار استان تهران بررسی میشود.

...

گزارش میدانی خراسان

از میان خبر ها

خبری از عرضه ارز
مسافرتی نیست!

مشکل وام  ۳۰۰میلیونی کسبه ساختمان
پالسکو حل شد

افزایش دعاوی تعدیل
اقساط مهریه
عضو هیئت مدیره و رئیس کانون وکالی دادگستری البرز از افزایش دعاوی
تعدیل اقساط مهریه و تراکم کار دادگاههای خانواده به دلیل افزایش قیمت
سکه در روزهای اخیر خبر داد.هما داوودی گرمارودی (وکیل پایه یک
دادگستری و عضو هیئت امنای انجمن حقوق شناسی) درباره اظهارات
اخیر مدیرعامل ستاد دیه کشور مبنی بر این که سه هزار و  ۶۰۰نفر به دلیل
ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر میبرند ،به ایلنا گفت :بسیاری
از آقایان مهریهای را که باید بپردازند به دلیل مشکالت مالی ندارند و از
همینرو دادگاه برای آن ها تقسیط میکند و در این اقساط به وضع درآمد
و سطح دارایی زوج نیز توجه شده است .بسیاری از مردان که محکوم به
پرداخت مهریه بودند ،پس از افزایش قیمت سکه با مشکل مواجه هستند
و قادر به پرداخت مهریه نیستند.وی با اشاره به تشکیل پروندههای جدید
در خصوص تعدیل اقساط مهریه خاطرنشان کرد :با توجه به افزایش قیمت
سکه ،تورم و گرانی و افزایش نیافتن سطح حقوق افراد سیل عظیمی از
پروندههای در حال پرداخت ماهانه مهریه به صورت اقساطی در محاکم
خانواده تشکیل شده است تا دوباره اقساط آن ها کمتر شود.محمد کاظمی
نماینده مردم مالیر در مجلس نیز در خصوص افزایش پروندههای تعدیل
اقساط در دادگا ههای خانواده گفت :محاکم موظف هستند براساس
تــوان مالی فرد بدهکار و زوج ،مهریه را تقسیط کنند .قبل از افزایش
قیمت سکه قاعدتا اقساط براساس قیمتهای رایج بازار متناسب با توان،
ایجاد شده بود.



...

محمد جواد رنجبر /در حالی که قرار بود از چند روز پیش صرافی ها ،ارز
مسافرتی به مسافران عرضه کنند ،اما همچنان خبری از عرضه آن نیست.
به گزارش خراسان ،بانک مرکزی هفته گذشته فهرست نهایی  ۲۳فعالیت
مجاز صرافیها را اعالم کرد که بر این اساس مقرر شد ارز مسافرتی تا سقف
پنج هزار یورو یا معادل آن به دیگر ارزها با ارائه بلیت ،گذرنامه و روادید (برای
کشورهایی که نیاز به روادید دارند) از طریق صرافی ها عرضه شود.
گزارش میدانی خبرنگار خراسان در مشهد و خبرهای رسیده از تهران
حاکی است که بر خالف اعالم قبلی ،صرافی ها ارز مسافرتی عرضه نمی
کنند و ارز را با قیمت آزاد به مسافران می فروشند.
یکی از متصدیان صرافی در مشهد به خبرنگار خراسان گفت :ارز مسافرتی
به قیمت تابلو عرضه می شود ،زیرا بانک مرکزی برای این موضوع ارزی به
ما اختصاص نداده است.
▪نرخ تابلو چیست؟

بر این اساس تابلوی صرافی ها در مشهد ،دیروز قیمت خرید دالر را بین
چهار هزار و  900تا  10هزار تومان و فروش آن را  10هزار و  300تومان
نشان می داد.قیمت خرید و فروش یورو نیز به ترتیب  11هزار و  300تومان
و  11هزار و  700تومان بود.

...



آموزش و پرورش
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حمل و نقل

آزمون سراسری امسال تکمیل ظرفیت
ندارد

یک چهارم جمعیتکشور
جوان هستند
مدیرکل دفتر آمار و اطالعات جمعیت سازمان ثبت احوال با اشاره به این که
بر اساس اطالعات سازمان ملل در سال ۲۰۱۸جمعیت جهان حدود هفت
میلیارد و ۶۳۲میلیون نفر بوده است که 23.5درصد از این تعداد را جوانان
( ۱۵تا ۲۹ساله) تشکیل دادهانــد ،اظهار کرد :همچنین جمعیت جوان
( ۱۵تا ۲۹ساله) در قاره آسیا حدود یک میلیارد و  72میلیون نفر بوده که
حدود ۶۰درصد جمعیت جوان جهان ( ۱۵تا۲۹ساله) را تشکیل میدهد.
همچنین ۲۵درصد جمعیت ساکن کشور را جوانان ( ۱۵تا ۲۹ساله)
تشکیل می دهند .محمد باقر عباسی به ایسنا گفت 15.5 :درصد جوانان
کشور ساکن استان تهران هستند .همچنین جوانان سیستان و بلوچستان
و هرمزگان  ۲۸درصد جمعیت استانهای خود را تشکیل میدهند که
باالترین نسبت و این سهم در گیالن  ۲۲درصد و پایینترین نسبت در میان
استان ها ست .همچنین در سال  ۵۵ ،۹۶درصد نوزادان کشور مادران
جوان و  ۳۰درصد پدران جوان داشتند .وی گفت :سازمان ملل متحد،
برای تطابق آماری در مناطق  ،بدون تعارض با تعاریف دیگر کشورهای عضو،
جوانان را افراد بین  ۱۵تا  ۲۴سال تعریف میکند و در ایران نیز ،این دوره
 ۱۵تا  ۲۹سال تعریف شده است.
به گفته وی ،بیشترین میانگین سن مادران در زمان والدت نوزاد شان ،با رقم
 ۳۰سال مربوط به مادران استان تهران و کمترین میانگین سن نیز مربوط
به استان سیستان و بلوچستان با  ۲۵سال است .این رقم در کشور و بیشتر
استانها حدود  ۲۸سال است.



...

محیط زیست

تامینخودرویاستانداردمشکلسرویسمدارس

توقیفاتوبوسهاوکامیونهایفاقدمعاینهفنیازمهر

ایران رتبهدار فرسایش خاک در دنیا

مدیرکلانجمناولیاومربیانوزارتآموزشوپرورشگفت:دربحثسرویس
مدارس برای تامین خودروی استاندارد مشکل داریم.به گزارش تسنیم،
عباسپور ادامه داد :دستورالعمل سرویس مدارس اصالح شد و براساس
وظایفذاتیهردستگاه،تقسیمکارانجامشدهاستوآموزشوپرورشچون
وظیفهتعلیموتربیترادارد،دربحثسرویسمدارسوظیفهتامینخودرو
ورانندهراکهجزووظایفذاتیهاشهرداریهاست،برعهدهندارد.عباسپور
گفت:دراینبخشخودرویاستانداردنداریمواولویتامسال کارگروهماده
 19تامینخودرویاستانداردبرایسرویسمدارساست.

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران از توقف تردد اتوبوسها و
کامیونهایفاقدمعاینهفنیازاولمهردرشهرتهرانخبرداد.بهگزارش
تسنیم ،محسن پورسید آقایی اظهار کرد :همچنین در خصوص دیگر
خودروهانیزمعاینهفنیبهصورتجدیدردستورکارقرارگرفتهاستبه
طوری که مرحله دوم کاهش آلودگی هوا از اول آبان در شهر تهران برگزار
خواهد شد و در این طرح ،تمام خودروها برای تردد در شهر تهران باید
معاینهفنیدریافتکنند.درصورتیکهخودروییفاقدمعاینهفنیباشد،
مبلغ 50هزارتومانجریمهخواهدشد.

رئیسسازمانحفاظتمحیطزیستگفت:بهطورمتوسطعمرفرسایش
خاک در کشور ما حــدود  ۲۵سال اســت ،یعنی در هر متر مربع ۲۳۰
ش خاک در
میلیمتر فرسایش خاک داریم که انسان عامل اصلی فرسای 
کشور است .کالنتری   ایران را رتبه دار فرسایش خاک در دنیا دانست و
ی است .حداقل
ش خاک یکی از موارد حساس فرا سرزمین 
گفت :فرسای 
 ۳۰سال به طول میانجامد تا یک سانتی متر از خاک کشور شکل گیرد
ش خاک در ردههای
و ما از جمله کشورهایی هستیم که در زمینه فرسای 
باالقرارداریم.ساالنهحدود ۱۰تا ۱۱تندرهکتارفرسایشخاکداریم.

آزمــون سراسری امسال تکمیل ظرفیت نــدارد و بر این
اساس داوطلبان باید در انتخاب رشته خود دقت کافی را
داشته باشند .به گزارش فارس ،کنکور سراسری سال 97
در روزهای پنجشنبه و جمعه ،هفتم و هشتم تیر در پنج گروه
آزمایشی برگزار شد .انتخاب رشته برای داوطلبان مجاز نیز
تا پایان امروز دوشنبه  22مرداد مهلت دارد .طبق مصوبه
جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو ،آزمون سراسری
امسال مرحله تکمیل ظرفیت ندارد؛ بنابراین داوطلبان
باید دقت الزم را در انتخاب رشته خود داشته باشند چرا که
مهلت انتخاب رشته نیز دیگر تمدید نمیشود .اصالحیات
جداول کد رشته محلهای گرو ههای آزمایشی مختلف
نیز روی سایت سازمان سنجش قرار گرفته و داوطلبان
میتوانند از این اصالحیهها استفاده کنند .همچنین کد
رشته محلهای حذف شده از دفترچه انتخاب رشته هم
روی سایت سازمان سنجش است.

کشف  ۲کیلو مواد مخدر از حجاج در
فرودگاه تهران
  رئیس پلیس فرودگاههای کشور با اشاره به کشف دو کیلو
مواد مخدر از حجاج ایرانی ،از بازماندن تعدادی از زائران
خانه خدا از حج خبر داد .سردار حسن مهری اظهار کرد:
تاکنون بیش از 1.9کیلوگرم انواع مواد مخدر از زائران
و حجاج ،کشف و ضبط شده است و متاسفانه تعدادی از
زائران به دلیل همراه داشتن موادمخدر از این سفر محروم
شدند.وی با اشاره به تصمیمگیری درخصوص اعزام به
حج این زائران گفت :در جلسه کمیسیونی که در تهران به
منظور اعزام این حجاج تشکیل میشود ،دستورات قاطعی
داده شد و بعضی از حجاجی که موادمخدر از آنها کشف
شده بود ،ممنوع الخروج شدند.
رئیسپلیسفرودگاههایکشورادامهداد:متاسفانهبعضی
از این زائران که مدینه اولی بودند ،به دلیل همراه داشتن
موادمخدر ،سفر به مدینه منوره را از دست دادند و حتی در
صورت موافقت کمیسیون با اعزام آنها ،این افراد به طور
مستقیم به جده و سپس به مکه مکرمه اعزام میشوند و
پس از پایان مناسک حج به سرعت به کشور برمیگردند
تا به پروند هآ نها رسیدگی شود .وی با تاکید بر این که
دستگیری حجاج به اتهام همراه داشتن مواد مخدر توسط
پلیس عربستان ،واکنش های شدیدی از سوی آ نها به
دنبال دارد ،گفت :خوشبختانه با تالش پلیس فرودگاههای
کشور ،تاکنون هیچ گزارشی از دستگیری حجاج ایرانی در
عربستان نداشتهایم و مشکلی تا این لحظه در این بخش
گزارش نشده است.

...
خبر

هشدار درباره کاهش تراز آب دریای خزر

مدیرکلمرکزعلومجویواقیانوسیسازمانهواشناسی
کشور به مناسبت روز ملی دریای خزر ،اقلیمهای مختلف
این دریا را تشریح کرد و ضمن پیشبینی کاهش تراز
دریای خزر طی سالهای آینده بر اثر پدیده تغییر اقلیم،
درباره تخریب زیستبومهای ساحلی خزر هشدار داد.
بهزاد الیقی گفت :در دهه  ۴۰و  ۵۰شمسی ،تراز آب
دریای خزر به دلیل افزایش مصرف آب رودخانه ولگا افت
نسبتا زیادی داشت بهطوری که کمترین مقدار تراز آب
در سال  ۱۳۵۶ثبت شد .پس از این سال ،روند افزایش
تراز آب دریای خزر اتفاق افتاد که افزایش بارش نقش
مهمی در این وضعیت ایفا میکرد و این وضعیت تا سال
 ۱۳۷۴ادامــه داشــت .پس از آن مجدد تراز آب دریای
خزر رو به کاهش گذاشته است و با وجود نوسانات زیاد،

تاکنون بهطور کلی روند کاهشی را تجربه کرده است.
مهم ترین عامل این وضعیت ،کاهش بارندگی در حوضه
آبریز دریای خزر و رودخانه ولگا به عنوان تامینکننده
بیش از  ۹۰درصد آب دریای خزر است.این کارشناس
سازمان هواشناسی ادامه داد :بیشترین تاثیرات تغییر
اقلیم ناشی از کاهش تــراز آب دریــای خــزر ،در منطقه
مربوط به زیستبومهای ساحلی و مناطق حفاظتشده
و تاالبها در این منطقه است .این کاهش تراز آب منجر
به تخریب زیستگاههای فعلی و همچنین افزایش شوری
و اسیدیته آب میشود که شرایط نامساعدی را برای
آبزیان منطقه و زنجیر ههای زیستی متصل به آن ها
ایجاد میکند .با توجه به این وضعیت ،راهکار مناسب را
میتوان در بهبود شرایط زیستبومهای ساحلی با انجام

تغییرات یا جابه جایی زیستگاههای فعلی یا راهکارهای
مهندسی برای افزایش توان اقلیمی این زیستگا هها
جست وجو کرد.
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