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اجتماعي

وطن امروز شماره 2719

سیل

سیالب درمشهداردهال
جان  2نفر را گرفت

ب��ر اثر بارش باران و جاریش��دن ناگهانی
س��یل در منطقه اردهال کاشان یک خودروی
پراید با  3سرنش��ین طعمه س��یل شد .بارش
رگب��اری ب��اران و تگ��رگ سهشنبهش��ب در
کاش��ان بویژه مش��هد اردهال ،ناگهان سیالب
کمس��ابقهای ایجاد کرد و 3خ��ودرو را که در
مسیر این سیالب قرار داشت با خود برد .بر اثر
این سیالب ناگهانی 2 ،نفر از سرنشینان یکی از
خودروها جان خود را از دست دادند .به گزارش
تسنیم ،نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در
مجلس شورای اسالمی گفت :برای جلوگیری
از خطرات احتمالی ،احداث س��د برای کنترل
س��یل رودخانه اردهال الزم اس��ت .سیدجواد
س��اداتینژاد با اظهار تأس��ف از جان باختن 2
زائر مرقد مطهر علیبن باقر(ع) در سیل مشهد
اردهال افزود :احداث دیوار ساحلی برای کنترل
س��یالب رودخانه اردهال باید در دس��تور کار
امسال مدیریت بحران اس��تان قرار گیرد تا از
خطرات احتمالی جلوگیری شود.

بازسازی منازل مددجویان سیلزده
تا پایان خرداد

رئی��س دبیرخان��ه مش��ارکتهای مردمی
س��ازمان بهزیستی کش��ور از بازسازی و تعمیر
من��ازل مددجویان س��یلزده در اس��تانهای
گلس��تان ،خوزستان و لرس��تان تا پایان خرداد
خب��ر داد .فرهاد اقطار در گفتوگو با تس��نیم،
درب��اره برنامهریزی س��ازمان بهزیس��تی برای
تعمیر و احداث مسکن مددجویان سیلزده در
استانهای گلستان ،خوزستان و لرستان اظهار
داشت :بر اساس برنامهریزی صورت گرفته قرار
است بخش قابل توجهی از کمکهای جمعآوری
شده از سوی سازمان بهزیستی به موضوع تامین
هزینه س��اخت و تعمیر من��ازل مددجویان در
مناطق سیلزده اختصاص یابد .وی تصریح کرد:
براساس آخرین آمار تا به امروز  19میلیارد تومان
به صورت نقدی از سوی خیران و هموطنان به
بهزیستی کمک شده است.
تاکسی

برقی کردن ۸۰هزار تاکسی در تهران

مدیرعام��ل س��ازمان مدیری��ت و نظارت بر
تاکس��یرانی تهران از برقی کردن تاکس��یهای
ته��ران با همکاری گ��روه صنعتی مپنا خبر داد
و گف��ت :در این طرح  ۸۰هزار تاکس��ی تهران
برقی خواهند شد .علیرضا قنادان در گفتوگو با
تسنیم ،درباره آمادگی گروه صنعتی «مپنا» برای
برقی کردن تمام تاکسیهای تهران اظهار کرد :در
جلسهای که برگزار شد مهندسان این مجموعه
طرحهای خود برای برقی کردن  80هزار تاکسی
تهران را ارائه کردند که قرار شد بهصورت پایلوت
این طرح اجرا شود و بعد از رفع نواقص احتمالی
به ش��کل کلی اجرا ش��ود .وی در پاسخ به این
پرسش که برقی کردن  80هزار تاکسی در تهران
در چه بازه زمانی به پایان خواهد رسید ،تصریح
کرد :در این زمینه نمیتوان زمانی اعالم کرد اما
ت�لاش میکنیم در یک بازه زمانی مش��خص و
مدیریت شده ،تاکسیهای تهران را برقی کنیم.
پزشک

پزشکان  ۱۵دقیقه
صرف ویزیت بیمار کنند

هشدار دفتر جمعیت و سرشماری مرکز آمار ایران از منفی شدن سیر موالید

نرخ رشد جمعیت در ایران نزولی شد!

مدیرکل دفتر جمعیت و سرشماری مرکز آمار
در چهارمین نشست ساالنه هماندیشی کارشناسان
جمعیت با عنوان چشمانداز جمعیتی ایران تصریح
کرد :یک درصد جمعیت جهان در ایران جای دارد
و آخرین نرخ رش��د جمعیت ای��ران  1/24درصد
بوده اس��ت .علیاکبر محزون با بی��ان اینکه ایران
در منطقه رتبه سوم جمعیت را به خود اختصاص
داده ،اضافه کرد :متوسط تعداد افراد هر خانواده در
دهه 60بالغبر  5/1بوده که با یک س��یر نزولی به
 3/3رسیده است و بر اساس بررسیهای انجام شده
ترجیح بخشی از جمعیت کشور به سمت زندگی
تکنفره س��وق پیدا کرده اس��ت .وی ادامه داد :در
حالی که جمعیت زنان در سن باروری در سالهای
اخیر با  ۲۲میلیون نفر به  2برابر س��ال  ۶۵رسیده
اما موالید این نسل  1/4به نسبت پتانسیل کاهش
یافته اس��ت .مدیرکل دفتر جمعیت و سرشماری
مرکز آمار خاطرنش��ان کرد :تصویب خطوط کلی
سیاست تحدید موالید در سال  ،۶۷تشکیل شورای
تحدید موالید در س��ال  ،۶۷تصویب قانون تنظیم
خانواده و جمعیت در همان س��ال و ترویج شعار 2
بچه کافی است ،در کنار سیاستهای بینالمللی و
تقویت این باور جهانی از طریق نهادهای داخلی ،از
دالیل این کاهش جمعیت است .وی با بیان اینکه
در کاهش باروری ایران جزو سریعترین کشورها در
سطح جهان به شمار میآید ،گفت :در فاصله کمتر
از یک دهه از مرز  ۴۰درصد باروریها در س��نین
باالی  ۳۰سال گذشتهایم که این نشان از تأخیر در
باروری و افزایش میل به تکفرزندی است .محزون
با بررسی نرخ باروری در بین کشورهای منطقه در
س��ال  ۲۰۱۵اظهار داش��ت :ایران رتب��ه  ۲۵از ۲۶
کش��ور منطقه را در باروری به خود اختصاص داده
که این تغییرات در هرم س��نی جمعیت و ترکیب
س��نی جمعیت و بازه سنی تأثیر میگذارد .بر این
اس��اس ،عمده جمعیت زیر  15س��ال در دهه ۶۰
نماین��ده مردم اردبی��ل در مجلس
برکت
شورای اسالمی ،عملکرد بنیاد برکت
س��تاد اجرایی فرمان حضرت ام��ام(ره) را در حوزه
اشتغالزایی در مناطق محروم مناسب و قابل دفاع
ارزیابی کرد .به گزارش «وطن امروز» ،صدیف بدری
با بیان این مطلب و با اشاره به اقدامات بنیاد برکت
در اس��تان اردبیل افزود :بنیاد تا ب��ه امروز اقدامات
خوبی را در زمینههای اشتغالزایی ،ساخت مدرسه و
فعالیتهای عمرانی و زیربنایی در مناطق و روستاهای
محروم استان و بویژه شهرهای اردبیل ،نمین ،نیر و
سرعین به پایان رسانده یا در دست اقدام دارد .وی
با اشاره به اجرای طرحهای اشتغالزایی اجتماعمحور
در استان اردبیل توس��ط بنیاد برکت تصریح کرد:
بنیاد برکت با ایجاد اش��تغال بویژه کسبوکارهای
خ��رد و خانگ��ی در مناط��ق روس��تایی و محروم

نما
نرخ رشد جمعیت در ایران نزولی شد
مدیرکل دفتر جمعیت و سرش�ماری مرکز آمار گفت :روند ش�اخص کل جمعیت ایران کاهش�ی و در حال
حرکت به سمت رشد منفی است .به گزارش فارس ،علیاکبر محزون اظهار داشت :تا پیش از سال ۱۳۷۵
بیشترین سهم جمعیتی ما مربوط به متولدان زیر  15سال بود اما بعد از سال  ۷۵تا سال  ۹۰جمعیت جوان
 15-29ساله بیشترین سهم را داشتهاند اما از سال  ۹۰به بعد بیشترین سهم جمعیت را جمعیت میانسال به
خودش�ان اختصاص دادهاند .وی افزود ۶۷ :درصد جمعیت کشور ما در بازه سنی  15-69سال و در فرصت
طالیی رشد قرار دارند .تا سال  ۱۴۲۰این پنجره جمعیتی برای ما باز است و اگر از آن استفاده نکنیم فرصت
را از دست میدهیم .مدیرکل دفتر جمعیت و سرشماری مرکز آمار با اشاره به روند موالید در کشور گفت:
در چند سال اخیر با رشد منفی روند موالید مواجه شدیم که بر اساس آن از یک میلیون و  ۷۰هزار والدت
در سال  ۱۳۹۲به یک میلیون و  ۳۶۷والدت در سال  ۱۳۹۸رسیدهایم .وی افزود :در سرشماری اخیر شاهد
کاهش سهم جمعیت جوانان  15-29سال بودیم که این مسأله در حال تبدیل شدن به یک مخاطره است.

به جمعیت میانسال در دهه  ۹۰تغییر یافته است.
وی تأکید کرد :باید از این مس��أله آگاه باش��یم که
تئوریهایی در جه��ان علیه خانواده و جنگهایی
علیه آن در حال ش��کلگیری است و قدرتمندان
معتقدند نهاد خان��واده باید جایش را به نهادهایی
مثل همباشی بدهد.
■■فاصله نسلی به  ۳۳سال رسید

در ادامه این هماندیشی مریم اردبیلی ،آیندهپژوه
و جمعیتشناس اظهار داش��ت :نرخ رشد هندسی
نسل ایران در مرز صفر قرار گرفته و ما در حال وارد
شدن به شرایط تله جمعیتی هستیم .اردبیلی افزود:
چالش جدی در سیاس��تگذاری جمعیت این است
که از واقعیتهای جمعیتی کش��ور عقب هس��تیم.
پ��س از اینکه حدود  ۱۸س��ال پیش جمعیت ما به
زیر نرخ جایگزینی جمعیتی س��قوط کرد تا امروز،
ی برای بازگشت نرخ باروری نداشتهایم.
بستهای جد 
این آیندهپژوه با تأکید بر اینکه نیازمند اجماعسازی
میان خبرگان بویژه پزش��کان به عنوان گروه مرجع
هستیم ،گفت :پزشکان تغییرات جمعیتی کشور را
نمیشناس��ند .وی نبود مشارکت عمومی برای حل
این بحران را از دیگر چالشهای موجود عنوان کرد

مدیرعامل صندوق بازنشس��تگی کش��وری
جزئیات��ی از افزای��ش و همسانس��ازی حقوق
بازنشستگان کش��وری را اعالم کرد .به گزارش
ایسنا ،سید میعاد صالحی در صفحه اینستاگرام
خود نوشت :تعداد کل بازنشستگان تا پایان سال
 ۹۷برابر با یک میلیون و  ۴۱۶هزار و  ۷۴۲نفر
بوده اس��ت و بودجه مصوب سازمان برنامه برای
افزایش س��نواتی حقوق بازنشس��تگان در سال
 ۹ ،۱۳۹۸ه��زار میلیارد تومان اس��ت؛ افزایش
س��نواتی حقوقها برابر با  ۱۸درصد است ،البته
ای��ن افزایش به نحوی اس��ت ک��ه از  ۴۴۰هزار
تومان کمتر نباشد .بودجه طرح همسانسازی
بازنشستگان کشوری و لشکری ،مجموعاً مبلغ
 ۵ه��زار میلی��ارد تومان اس��ت .از ای��ن مقدار،
 ۶۵درصد معادل  ۳۲۵۰میلیارد تومان ،س��هم
بازنشس��تگان کش��وری اس��ت .وی با اشاره به
اینکه  ۸۳درصد بازنشستگان کشوری که برابر
ب��ا یک میلی��ون و  ۱۸۶ه��زار و  ۵۸۰نفر بوده،
مش��مول طرح همسانسازی هس��تند ،گفته
اس��ت :این افراد دارای کمترین حقوق دریافتی
هستند ۱۷ .درصد باقیمانده بازنشستگان ،فقط

و گفت :نس��ل دهه  ۶۰که اکنون در مرحله باروری
قرار دارد ،احس��اس نمیکند اگر در این زمینه اقدام
نکند با بحران سالمندی مواجه خواهد شد .اردبیلی
با اش��اره به اینکه قش��ر زنان میتوانند در حل این
بحران بس��یار کمککننده باشند ،بیان داشت :زنان
ما س��طح تحصیالت باالیی پیدا کردهاند و خواستار
زندگی اجتماعیتر هستند .در کشورهایی که سطح
تحصیالت و اشتغال زنان باال میرود ،برای مقابله با
کاهش باروری ،سیاس��تهای انطباق محیط کار و
خانواده را پیش میگیرند تا دچار این چالش نشوند.
حتی در کشوری مثل فرانسه با پیشبرد این سیاست،
نرخ جمعیت از معکوس به شرایط قابل قبول تغییر
پیدا کرد .اردبیلی خاطرنش��ان ک��رد :تنظیم فاصله
فرزندآوری هم میتواند بخش��ی از عدم تعادل سنی
ما را حل کند اما غربالگری و سوءتفاهمهایی که این
مسأله برای زنان داشته است ،یکی از مشکالت جدی
ما اس��ت؛ زمانی که پزش��ک به زنان باردار میگوید
جواب غربالگریات مشکوک است و توضیح نمیدهد
مشکوک بودن به معنای ناسالم بودن جنین نیست،
باعث رش��د روزافزون س��قط غیرقانونی در کش��ور
میشود .وی با اش��اره به نرخ و هزینههای ناباروری

بهرهبرداری از  400طرح اشتغالزایی برکت در اردبیل
میتواند ب��ه محرومیتزدایی
و توانمندس��ازی اقتص��ادی و
اجتماعی استان اردبیل یاری
رس��اند .به گفت�� ه وی ،بنیاد
برکت تا به ام��روز  ۴۰۰طرح
اش��تغالزایی اجتماعمح��ور
را در اس��تان اردبی��ل به بهرهبرداری رس��انده یا در
دس��ت اق��دام دارد .بدری با اش��اره به دی��دارش با
جعفری ،مدیرعامل بنیاد برکت خاطرنش��ان کرد:
در این دیدار اقدامات بنیاد مورد بررسی قرار گرفت
و مقرر ش��د به همراه استاندار اردبیل در دیداری با
مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)،

اجرای طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان
رئیس س��ازمان نظام پزشکی میزان زمانی را
که پزشکان عمومی و متخصص باید صرف ویزیت
بیماران کنن��د ،اعالم کرد .محمدرضا ظفرقندی
در گفتوگ��و با فارس ،درب��اره «میزان زمانی که
پزش��کان باید ب��رای ویزیت بیم��اران اختصاص
دهند» ،گفت :زمان آن برای پزشک عمومی حدود
 ۱۰تا  ۱۵دقیقه و برای پزش��ک متخصص  ۱۵تا
 ۲۰دقیقه در نظر گرفته شده است .وی ادامه داد:
با توجه به پیچیدگی بیماری ،زمان فرق میکند و
این چارچوب قطعی نیست .مریض پرونده مدارک
پزش��کی دارد و گاه��ی اوقات نیمس��اعت طول
میکشد تا پزشک از مشکل او باخبر شود و باید
این معدل زمانی رعایت شود .وی درباره «میزان
دریافت زیرمیزی توسط برخی پزشکان» ،گفت:
بنده آماری در این ب��اره ندارم .با توجه به اصالح
ش��رایط وزارت بهداش��ت ،نمایندگان مجلس و
ارگانهای نظارتی همگی معتقدند بحث زیرمیزی
نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است اما بنده
عدد صحیحی در این باره ندارم.

پنجشنبه  26اردیبهشت 1398

از افزایش  ۱۸درصد سنواتی برخوردار میشوند.
از بابت همسانسازی ،حقوقها حداقل به میزان
 ۳۱ه��زار تومان (گروه ش��غلی یک) و حداکثر
 ۲۴۹ه��زار توم��ان (گروه ش��غلی  )۲۰افزایش
مییابد .حداقل حقوق امس��ال برای پایینترین
گروههای ش��غلی با  ۳۰س��ال خدم��ت برابر ۲
میلیون و  ۹۸هزار و  ۵۸۸تومان اس��ت .صالحی
همچنین نوشته است که حداقل حقوق امسال
ب��رای کمتر از  ۳۰س��ال خدم��ت ،برابر با یک
میلیون و  ۵۷۸هزار و  ۵۰۰تومان است که سال
گذش��ته یکمیلیون و  ۱۱۳هزار و  ۵۰۰بود .در
مجموع ،حقوقها حداقل به می��زان  ۴۷۱هزار
تومان افزایش یافته است.

گزارشی از ظرفیتهای استان
و فرصته��ای بالقوه بویژه در
حوزه اشتغالزایی ارائه دهیم.
وی ی��ادآور ش��د :بنیاد برکت
ع�لاوه ب��ر ایجاد ش��غلهای
اجتماعمحور خرد و خانگی و
ساخت مدارس در روستاها و مناطق محروم استان
اردبی��ل ،در قالب مدل توانمندس��ازی اقتصادی و
اشتغالزایی بنگاهمحور در یک شرکت سازنده سرم
بهعنوان یکی از بزرگترین مجموعههای صنعتی در
استان اردبیل مشارکت و سرمایهگذاری کرده است.
وی اظهار امی��دواری کرد اقدامات اینچنینی بنیاد

گفت :سیاستهای غیرمستقیم در مسأله جمعیت
بس��یار تأثیرگذارتر از سیاس��تهای مستقیم است؛
بهعنوان نمونه در ش��رایطی که ام��کان فرزندآوری
باالی  ۲فرزند در ذهن زوجین پاک ش��ده ،نیازمند
تصویرس��ازی تع��دد فرزندآوری از طریق رس��انهها
هس��تیم .افزون بر این ،رفع خرافههای باروری مثل
اینکه زن باالی  ۳۵سال به هیچ روی نباید بارور شود
یا لزوم وجود اختالف سنی  ۳تا  ۴سال میان فرزندان
باید دنبال ش��ود .از سوی دیگر محمدولی علیئی،
استاد جمعیتشناس با توضیح این نکته که گاهی
درباره نرخ رشد بیشتر از آنکه باید صحبت میشود،
گفت :باید بگویم این نرخ یکعدد ساالنه است .وی
اظهار داش��ت :نرخ رشد س��االنه  1/24صدم عنوان
میش��ود اما نرخ رشد هندسی نسلی ایران به حدود
 1/10درصد رس��یده ،یعنی در مرز صفر قرار گرفته
و فاصله نسلی ما  ۳۳سال است .علیئی خاطرنشان
کرد :ما در حال وارد ش��دن به شرایط تله جمعیتی
هستیم که به لحاظ نظری امکان تغییر آن وجود دارد
اما به لحاظ عملی هیچ کشوری هنوز نتوانسته از این
تله عبور کند .این جمعیتشناس بیان داشت :مطالعه
تحلیل فضای جمعیت بر اس��اس نرخ جایگزینی و
نقاط جمعیتی نشان میدهد از سال  ۶۵تا  ۹۵نقاط
تراکمی جمعیتیمان در مرزه��ا به حدود  ۱۲۳نفر
رسیده است ،در واقع مرزهای کشور خالی از سکنه
شده که بخش��ی از این شرایط ناش��ی از آموزش و
بخشی ناش��ی از سیاستهای توس��عهای است که
باعث مهاجرت به سمت شهرهای بزرگ شده است.
وی در ادام��ه گفت :تغییر الگوی جمعیتی کش��ور
بشدت سرمایهبر اس��ت و کشوری مثل ژاپن حدود
 ۵درصد تولید ناخالص ملی خود را صرف این مسأله
کرد تا نرخ جایگزینیاش به مرز مناس��ب برسد ،اگر
این مساله در رسانهها و قوانین حاکمیتی تبدیل به
گفتمان نشود ،فکر نمیکنم وضعیت افق جمعیتی
کشور مناسب باشد.
برکت در سال  98هم در استان اردبیل ادامه داشته
باشد .سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به
نرخ باالی بیکاری در استان اردبیل تصریح کرد :نرخ
بیکاری در میان جوانان تحصیلکرده استان بیشتر از
 15درصد اس��ت .بنیاد برکت با ورود به حوزه ایجاد
فرصتهای شغلی بویژه از نوع خرد و خانگی میتواند
به رفع معضل بیکاری در منطقه کمک کند .برخی
مناطق استان مانند شهر نمین و روستاهای آن در
حوزه صنایع دستی دارای استعدادها و تواناییهای
بالقوهای اس��ت .ب��دری در پای��ان از آمادهس��ازی
طرحهای مرتبط با اشتغالزایی در استانداری اردبیل
خبر داد و گفت :این طرحها که با توجه به ش��رایط
و قابلیتهای هر منطقه تهیه شده است در دیدار با
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) پیشنهاد
و ارائه خواهد شد.

تعداد زندانی  2/5برابر ظرفیت زندانها
رئیس س��ازمان زندانها و اقدامات تأمینی
و تربیتی کش��ور ب��ا بیان اینکه آماده هس��تیم
نمایندگان مجلس از زن��دان زنان بازدید کنند،
گفت :ظرفیت زندانها  ۸۵هزار نفر اس��ت اما با
وجود کاهش جمعیت کیفری به دلیل عفوهای
اخیر ،همچنان  2/5برابر ظرفیت ،زندانی داریم.
به گزارش تسنیم ،اصغر جهانگیر درباره تکمیل
زندان ته��ران بزرگ اضافه ک��رد :برای تکمیل
زندان تهران بزرگ  70میلیارد تومان نیاز است.
جهانگیر درباره کسری بودجه سازمان زندانها
یادآور شد :با توجه به آنچه درخواست کردهایم و
آنچه اختصاص دادند ،چیزی حدود  200تا 300
میلیارد تومان کس��ری بودجه داریم .وی درباره
اینکه آیا پیشنهاد س��ازمان زندانها در افزایش
سرانه غذا و بهداشت زندانیان مورد موافقت قرار
گرفت یا خیر گفت :با بخشی از پیشنهاد سازمان
زندانها برای افزایش سرانه موافقت شد؛ سرانه
غذای روزانه زندانیان در س��ال گذش��ته  5هزار
تومان بود که تقاضا دادیم این مبلغ به  11هزار
و  500تومان افزایش یابد اما درنهایت حدود 7
هزار و  300تومان مصوب ش��د .رئیس سازمان

زندانه��ا و اقدامات تأمینی و تربیتی همچنین
درباره تعداد زندانیان و محکومانی که مش��مول
عفو  40سالگی انقالب ش��دند ،توضیح داد :در
مجموع  170هزار نفر مش��مول عفو شدند که
از ای��ن تعداد 100 ،هزار نف��ر در زندانها و 70
هزار نفر هم که محکومیت قطعی دریافت کرده
بودند ،قبل از ورود به زندان مشمول عفو شدند.
جهانگیر در توضیح  70ه��زار نفری که قبل از
ورود به زندان مشمول عفو شدند ،گفت :کسانی
که تا یک میلیون تومان جریمه نقدی قطعی ،تا
 6ماه حبس قطعی و محکومیت قطعی تعزیری
مثل شالق داش��تند ،پیش از اجرای حکم عفو
شدند که تعدادشان حدود  70هزار نفر بود.

آوای شهر

هجوم ملخها به مدارس فردیس

دانش آموزان  3مدرسه در فردیس کرج با
هجوم ملخها وحش��تزده شدند .رئیس ستاد
فرماندهی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
ش��هرداری فردیس در اس��تان البرز از هجوم
صدها ملخ به  3مدرس��ه در شهر فردیس خبر
داد و گف��ت :تیمهای آتشنش��انی برای مهار
ملخه��ا به این مدارس اعزام ش��دند .حس��ین
عاش��وری افزود :علت هج��وم ملخها به این 3
مدرسه در شهر فردیس در دست بررسی است.
وی بیان داشت :آتشنشانی فردیس اقدامات
کنترل��ی را برای مهار ملخها در س��طح منطقه
آغاز کرده اس��ت .رئیس اداره جهاد کش��اورزی
شهرستان فردیس نیز گفت :این ملخها موسوم
به ملخ شاخک کوتاه مراکشی هستند که بومی
ایران بوده و از یک نقطه به نقطه دیگر مهاجرت
میکنند .سیدمحسن موس��وی افزود :تیمهای
جهاد کش��اورزی در حال سمپاشی کانونهای
آلوده به ملخ در سطح شهر فردیس هستند که
این نوع سم برای انسان خطری ندارد .وی ادامه
داد :تاکنون هیچگونه گزارش��ی از هجوم ملخها
به مزارع کشاورزی فردیس دریافت نشده است.
موسوی گفت :برای اطمینان از وضعیت موجود
 2تیم کارشناسی از جهاد کشاورزی استان البرز
و شهرستان فردیس به مزارع کشاورزی و باغات
این شهرستان اعزام شدهاند .طی  2روز گذشته
نیز هجوم هزاران پروانه موسوم به «قشنگ خانم»
و «ک��رم پش��مالو» در مناطقی از اس��تان البرز
گزارش ش��ده است .از جمله هجوم هزاران کرم
پش��مالو به شهر گلسار استان البرز سبب اتخاذ
برنامههای کنترلی در این منطقه شده است.
حج

تشریح جزئیات آزمایشهای پزشکی
برای اعزام به حج

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هاللاحمر
از حض��ور  ۱۸۰۰زائ��ر بین  ۶۵تا  ۸۰س��ال در
حج تمتع  ۹۸خبر داد .محمدتقی حلیس��از در
گفتوگو با ایلنا با اش��اره به اعزام پزش��کان به
حج تمتع  ۹۸گفت :حدود  ۲۹۰نفر از پزشکان
متخصص از جمله پزشک عمومی ،عفونی ،قلب،
اورژانس و داخلی ب��ا کاروانها و همراه با زائران
ب��ه حج اعزام میش��وند .در واقع ب��ه ازای هر 2
کاروان یا هر  ۳۰۰نفر یک پزشک اعزام میشود.
وی درباره زائرانی که استطاعت جسمی ندارند،
خاطرنشان کرد :زائران ابتدا توسط پزشک کاروان
معاینه شده و سپس آزمایشهای غربالگری انجام
میشود و چنانچه در آزمایشهای غربالگری زائر
با مشکلی برخورد کند ،تستها و آزمایشهای
تکمیلی انجام میش��ود .اولین خط قرمز ما در
آزمایشهای استطاعت جسمی ،موضوع اعتیاد
است؛ زائرانی که اعتیاد دارند حتی اگر به میزان
ک��م مصرف کنن��د بههیچوجه برای این س��فر
تایید نمیش��وند ،چراکه محدودیتهای بسیار
شدیدی در بحث انتقال مواد مخدر به عربستان
وج��ود دارد .وی دومین موض��وع آزمایشهای
استطاعت جسمی را بحث بیماریهای اعصاب
و روان عنوان ک��رد .در واقع زائری که به چنین
بیماریهایی مبتالس��ت نمیتواند هنگام انجام
اعمال تمرکز الزم را داش��ته باش��د و در چنین
مواقعی کل کاروان را معطل میکند ،از همینرو
ه��م به زائران توصیه میکنی��م چنانچه به این
بیماریها مبتال هستند داوطلب نشوند.
دستمزد

پرداخت مابهالتفاوت
حقوقبازنشستگان

مع��اون اداری و مال��ی س��ازمان تأمی��ن
اجتماعی گفت :امسال ،مستمریبگیران حقوق
اردیبهشت را با اعمال افزایشها دریافت کردند
و مابهالتف��اوت حقوق فروردین بازنشس��تگان
خرداد پرداخت میشود .به گزارش مهر ،رحیم
اردالن با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی 2
گروه مستمریبگیر شامل حداقلبگیران و سایر
س��طوح دارد که در س��ال  ،۹۷درصد افزایش
مستمری سایر س��طوح  ۱۳درصد بوده است،
گفت :در سال  ۹۸این رقم به  ۱۳درصد و ۲۶۱
هزار تومان رس��یده است .وی با اشاره به اینکه
میزان حداقل دس��تمزد از یک میلیون و ۱۱۱
هزار و  ۲۶۹تومان در سال  ۹۷به یک میلیون
و  ۵۱۶هزار و  ۸۸۱تومان در س��ال  ۹۸رسیده
است ،افزود :میزان درصد افزایش مستمری در
سال  ۹۷حدود  19/5درصد بود که این رقم به
 36/5درصد در س��ال  ۹۸رسید .وی ادامه داد:
همچنین حق همسر از  ۴۴هزار و  ۴۹۱تومان
سال  ۹۷به رقم بیش از  ۵۰هزار و  ۲۷۵تومان،
حق اوالد از حدود  ۸هزار و  ۹۸۵تومان به ۱۰
هزار و  ۱۵۳تومان ،بن از  ۴۳هزار تومان به ۴۸
ه��زار تومان و حق مس��کن از  ۱۸هزار و ۵۰۰
تومان به  ۲۲هزار تومان رسید.

