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ــود، رفته رفته براى  ــرار مى ش ــه اى زياد تك ــى فاجع وقت
ــايد بهترين وصف  ــود. اين جمالت ش خيلى ها طبيعى مى ش
ــد؛ مزارعى كه به گفته  ــال براى مزارع آلوده پايتخت باش ح
ــت استان تهران، 30 درصد اراضى آن با  مديركل محيط زيس

فاضالب آبيارى مى شود.
ــدرزاده در حالى از آلودگى  ــته، محمدهادى حي روز گذش
ــر داد كه هنوز  ــت به ايلنا خب ــوم مزارع پايتخ ــدود يك س ح
ــهروندان تهرانى بدون آن كه حتى گاهى  ــيارى از ش هم بس
خودشان هم متوجه باشند، سبزيجات و ميوه هايى را مصرف 

مى كنند كه با فاضالب شهرى و صنعتى آبيارى مى شود.
ــت در  ــالمت محيط و كار وزارت بهداش معاون مركز س
ــت،  ــت نيس گفت وگو با جام جم مى گويد: آمار دقيقى در دس
ــور  ولى گمان مى كنيم كه حدود دو هزار هكتار از اراضى كش

با فاضالب آبيارى مى شود.
ــاره مى كند، بحث  ــه جالبى كه رضا غالمى به آن اش نكت
ناتوانى دستگاه هاى مسئول براى رديابى محصوالت غذايى 

آلوده به فاضالب است.
ــزار هكتار از  ــئول، فقط حدود ه ــه اين مقام مس ــه گفت ب
زمين هاى كشاورزى و محصوالت آنها كدبندى شده است، 
ــور، كدبندى نشده اند  ــاورزى كش ولى ديگر زمين هاى كش
ــى كه يك محصول  ــن دليل نمى توانيم در صورت ــه همي و ب

ــده باشد، رد و نشانى دقيق  ــاورزى با فاضالب آبيارى ش كش
مزارع اين محصوالت را پيدا كنيم.

ــدام محصول از كدام زمين  ــد كه ك وقتى هم معلوم نباش
كشاورزى حاصل شده است، در نتيجه مى شود اين محصول 
ــرد و هيچ پيگيرى قانونى هم  ــور توزيع ك را در هر جاى كش

براى توليدكننده متخلف وجود نخواهد داشت.
ــده با فاضالب  ــبزى آبيارى ش ــور كنيد وقتى يك س تص
ــما ندانيد كه  ــود و ش در همه ميادين تره بار پايتخت توزيع ش
ــت، در نتيجه  ــده اس اين محصول در كدام مزرعه حاصل ش
ــول جلوگيرى كنيد،  ــتر اين محص ــد از توزيع بيش نمى تواني
ــبزى هاى آلوده در كجا \ ــال نمى دانيد منبع اين س ــرا اص  زي

واقع شده است.

حل نشدن مشكل در گرو تكميل شبكه فاضالب
ــئول نظارت بر  ــت كه مس ــرف وزارت بهداش ــك ط از ي
ــت،  ــن ميوه و تره بار اس ــاورزى در ميادي ــوالت كش محص
ــذارى  ــاورزى كدگ ــوالت كش ــه محص ــت ك ــى اس مدع
ــخيص  ــخيص محصول آلوده به تش ــت كه تش ــده اس  نش

زمين آلوده منجر شود.
وزارت بهداشت تاكيد دارد كه شناسايى زمين هاى آلوده 
وظيفه اين وزارتخانه نيست و اين كار در حيطه محيط زيست 

است.
ــتان تهران  ــت اس ــرف ديگر، مديركل محيط زيس از ط

ــود،  ــالب تكميل نش ــبكه فاض ــا زمانى كه ش ــد ت مى گوي
ــوب تهران ــاورزى جن ــى محصوالت كش ــكل آلودگ  مش

به قوت خود باقى است.
ــبكه نيز حداقل چهار  ــود كه انشعابات اين ش گفته مى ش
ــود و بنابراين تا وقتى  ــال طول مى كشد تا وصل ش تا پنج س
ــركت آب و فاضالب، نتواند طرح شبكه فاضالب پايتخت  ش
را تكميل كند و مسير همه فاضالب هاى پايتخت مشخص و 
ساماندهى نشود، نمى توان توقع داشت كه توليد محصوالت 

كشاورزى آلوده به فاضالب از بين برود.

فاضالب؛ منشأ انواع بيماري ها
ــاورزي كه با آب  ــه گفته متخصصان، محصوالت كش ب
فاضالب، آبياري مي شوند، انواع و اقسام بيماري ها را به بدن 

انسان وارد مي كند.
ــن زاده، متخصص بيماري هاي عفوني  دكتر عباس موم
ــبزي ها  در گفت وگو با جام جم توضيح مي دهد كه آبياري س
ــالب مي تواند  ــاورزي با آب فاض ــوالت كش ــاير محص و س
ــرب را به  ــل نيترات و س ــي مث ــنگين و خطرناك ــزات س  فل

بدن انسان وارد كند.
ــنگين موجود در  ــه اين متخصص، اين فلزات س به گفت
ــان مي شود و مي تواند عملكرد مغز  فاضالب ها وارد بدن انس
ــرطان را براي  را مختل كند و حتي گاه بيماري هايي مثل س

مصرف كننده به همراه بياورد.

البته اين بيماري ها در شرايطي است كه محصول آبيارى 
ــده با فاضالب را به خوبي بشوييد، اما اگر اين محصوالت  ش
ــت نشوييد، مشكالت مضاعف ديگري هم در انتظار  را درس

مصرف كننده خواهد بود.
مومن زاده خاطرنشان مي كند كه اگر مثال سبزي آبياري 
ــوييد، اين سبزي ها مي توانند  ــده با فاضالب را درست نش ش
ــان  انواع انگل ها، ميكروب ها و ويروس ها را هم به بدن انس
منتقل كند و در نتيجه اين وضعيت، ابتال به بيماري هايي مثل 
ــاورزي آلوده  حصبه و وبا هم با خوردن اين محصوالت كش

دور از انتظار نيست.

سم پاشي غيراستاندارد سبزي ها
ــت وزير بهداشت هشدار داده  چند ماه قبل معاون بهداش
بود كه نزديك به 42 درصد سبزي ها به فلزات سنگين نظير 
ــموم نيز،  ــتند و از نظر س ــرب، كاديوم و نيترات آلوده هس س
52درصد سبزي ها بيشتر از حد مجاز به سم ها آلوده اند. يعني 
ــي  ــت كه عالوه بر خطر فاضالب، سم پاش بايد در نظر داش
غيراستاندارد و خارج از حيطه مجاز نيز آفت ديگري است كه 

سالمت غذايي شهروندان را تهديد مي كند.
ــاب اين پرسش پيش مي آيد كه آيا تا پنج  حال با اين حس
ــال ديگر و تا زمان تكميل شبكه فاضالب، بايد همچنان  س
ــه مي تواند  ــبزي هاي آلوده اي را بخورند ك ــهروندان س ش

سالمت همه مردم را به خطر بيندازد؟
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لبنيات باز هم گران شد 
ــهر: در خالل مسابقات زنده  ــهميرزادي از قائمش توكلي ش
ــت ساعت بازپخش برنامه  ــبكه سوم سيما بهتر اس فوتبال از ش

ماه عسل زيرنويس شود.
ــام دانش آموز پايه  ــگام ثبت ن ــتان: آيا هن ــرادي از خوزس م
ــه ــي آن براي ارائه به مدرس ــت و كپ ــند مالكي ــي س  اول ابتداي

 الزم است؟
ــهرداري مشكين دشت كرج به وضع  طاهري كيا از كرج: ش

خيابان ها و بلوار شهيد جاللو و حسن آباد بيشتر رسيدگي كند.
ــات در اين ماه  ــدن لبني ــران: علت گران ش ــدي از ته   محم
ــگ گراني را  ــرار نبود اجناس ديگر رن ــت؟ مگر ق مبارك چيس

به خود نبينند؟
ــاوه    محمدعلي از صالح آباد: آب در منطقه صالح آباد جاده س
ــود و علت آن نيز معلوم نيست.  ــت كه قطع مي ش چند روزي اس

چرا؟ 
ــدن ساعات كار در ماه  ــهروند از تهران: بابت كم نش يك ش

رمضان از دولت كمال تشكر را داريم.
ــت عنوان  ــارم تير تح ــي در چه ــي درج پيام ــه: در پ جوابي
ــاور  ــراض به ورود آقايان به واگن مخصوص بانوان» مش «اعت
مديرعامل و مدير ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري 
ــال دورنگاري اعالم كرد:  ــهري تهران و حومه با ارس راه آهن ش
در مجموع سه واگن از هر قطار مترو به بانوان محترم اختصاص 
ــل و نقل عمومي  ــيله حم ــتر از اين وس ــه تا در آرامش بيش يافت
ــدادي از آقايان با  ــفانه گاهي اوقات تع ــتفاده كنند، اما متاس اس
حضور در واگن هاي موردنظر موجب سلب آرامش اين مسافران 
مي شوند. اين در حالي است كه موضوع سهم بانوان از واگن هاي 
ــو و يك و نيم واگن در  ــك و نيم واگن در جل ــوص آنان(ي مخص
ــتگاه ها  ــكال مختلف در همه ايس عقب قطارها) همواره و به اش

اطالع رساني شده است.
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يك شهروند از تهران:درخواست رسيدگي به حيوانات پارك 
ساعي را داريم. نگهبان پارك از نبود رسيدگي مناسب به پرنده ها 

صحبت مي كند و اين كه غذا ندارند كه به اين حيوانات بدهند.
ــتم كه  ــول هس ــري معل ــكان: دخت ــهروند از مل ــك ش ي
ــتغال كرده ام؛ ولي هنوز  ــت وام اش ــت درخواس ــال اس ــه س  س

جوابم را نداده اند.
ــتگان  ــاورزي حقوق بازنشس ــهروند: چرا بانك كش يك ش

لشكري را با تاخير پرداخت مي كند، لطفا پيگيري كنيد.
ــتمال هاي چهارراه  ــودال خش ــهروند از تهران: گ ــك ش ي
ــم فقط يك متر  ــاخت بازار در قدي ــان براي س ــهر كرم ارگ ش
ــهرداري هم اكنون چند متر آن را گودبرداري  ــت، ش عمق داش
ــاز  ــاخت و س ــيده و هنوز س ــه 20 متر رس ــق آن ب ــرده و عم  ك

شروع نشده است.
  يك شهروند از كرج: آب منطقه 4 كرج از سي و يكم خرداد 
تا دوم تير بدون هيچ گونه اطالع رسانى قطع بود. لطفا مسئوالن 

رسيدگى كنند.
ــكالت  ــخگوى مش ــهروند از تهران: هيچ كس پاس   يك ش
ــاى مالياتى به صورت  ــراى پركردن اظهارنامه ه ــزارى ب نرم اف

الكترونيك نيست.

آبياري 2000 هكتار از مزارع با فاضالب

در كنار خطر فاضالب، سم پاشي غيراستاندارد و خارج از حيطه مجاز نيز آفت ديگري است كه سالمت غذايي شهروندان را تهديد مي كند/ عكس : محمد مهيمني- جام جم

به گفته مديركل محيط زيست استان تهران تا زماني كه طرح فاضالب تكميل نشود، مشكل آلودگي محصوالت كشاورزي به قوت خود باقي است
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تعيين سقف و كف مستمري 
مددجويان بهزيستي

 رئيس سازمان بهزيستي كشور با بيان اين كه كف مستمري 
ــاله مطابق قانون 20 درصد افزايش  پرداختي به مددجويان هرس
ــزار تومان  ــغ پرداختي 57 ه ــت: كمترين مبل ــت، گف ــه اس يافت
ــراي خانواده هاي  ــان ب ــزار توم ــزان آن 120 ه ــترين مي  و بيش

پنج نفر به باالست.
ــمي با اشاره به پوشش دو ميليون و يكصدهزار   همايون هاش
خانواري بهزيستي اظهار كرد: چهار ميليون و 800 هزار نفر تحت 
ــتند كه از خدمات مستمر اين  ــتي هس ــش سازمان بهزيس پوش
ــازمان در بخش هاي مختلف بهره مند هستند. همچنين براي  س

13 ميليون نفر خدمت آموزشي ارائه مي دهيم.
به گزارش ايسنا، وي ادامه داد:  از اين دو ميليون و يكصدهزار 
ــتند. بر اساس  ــي هس خانوار، نزديك 55 درصد در حوزه توانبخش
ــت و بقيه  ــش تك سرپرس اين آمار، 33 درصد از افراد تحت پوش

خانواده هاي دو تا شش نفره را تشكيل مي دهند.
ــتمري  ــا بيان اين كه كف مس ــتي ب ــازمان بهزيس رئيس س
پرداختي سازمان به مددجويان هر ساله براساس قانون 20درصد 
ــتي بسته  ــازمان بهزيس ــت، بيان كرد: البته س افزايش يافته اس
ــر گرفته كه در آن  ــژه اي را براي جامعه هدف در نظ ــي وي حمايت
ــتغال و بيمه هاي اجتماعي و درماني  ــكن، اش خدماتي چون مس
پيش بيني شده است و مستمري فقط يكي از خدمات اين سازمان 
ــت كه معتقديم ميزان آن هنوز كافي نيست و فقط يك كمك  اس
هزينه محسوب مي شود. وي با بيان اين كه اسامي تمام افراد تحت 
پوشش بهزيستي براي دريافت سبد امنيت غذايي به دولت ارسال 
ــده است، عنوان كرد: منتظر هستيم تعداد مشموالن، شرايط و  ش

زمان دريافت سبد از سوي دولت اعالم شود. 

 اجراي طرح اشتغال زندانيان
 پس از آزادي

ــوع جرم قوه  ــگيري از وق ــم مقام معاون اجتماعي و پيش قائ
ــس از آزادي ــتغال زندانيان پ ــراي طرح اش ــاز اج ــه از آغ  قضايي

از زندان خبر داد.
به گزارش مهر، مهدي اميري افزود: در معاونت پيشگيري از 
وقوع جرم قوه قضاييه برنامه اي براي اشتغال زنداني پس از آزادي 
به صورت طرح اجرا شده، چون معتقديم اشتغال نه تنها در كاهش  
آسيب هاي اجتماعي نقش پررنگي دارد بلكه توجه به اين موضوع 

بايد به عنوان يكي از اولويت هاي نظام مورد توجه قرار بگيرد.
ــتر زندانيان كشور به دليل جرائم  وي ادامه داد: هم اكنون بيش
ــوه قضاييه در رابطه با  ــتند و ق ــط با مواد مخدر در زندان هس مرتب
اشتغال زندانيان برنامه هايي در دستور كار دارد و به صورت جدي 
ــمت  ــت چون هرچه گرايش زندانيان به س پيگير اين موضوع اس
ــرود، جرائم بويژه جرائم مرتبط با مواد  ــتغال واقعي و توليدي ب اش
ــگيري از وقوع جرم  ــدر كاهش مي بايد. به گفته اميري، پيش مخ
تاكنون كمتر مورد توجه قرار گرفته در حالي كه رويكرد پيشگيري 
ــت دار مورد توجه همه  ــوان يك رويكرد اولوي ــرم بايد به عن از ج
بخش ها از جمله قواي مجريه و مقننه و دستگاه هاي ديگر باشد. 

پيش بيني جمع آوري 500 ميليارد 
كمك هاي مردمي در ماه رمضان

ــداد امام خميني(ره)  ــاركت هاي مردمي كميته ام معاون مش
گفت: پيش بيني مي شود در ايام رمضان امسال 500 ميليارد تومان 

در بخش هاي مختلف كمك هاي مردمي جمع آوري شود.
ــاره به اين كه اكنون 1250 يتيم تحت  ــتاري با اش ــعيد س س
ــش كميته امداد قرار دارند، اظهار كرد: اين در حالي است كه  پوش

حدود 750 هزار حامي از اين ايتام حمايت مي كنند.
ــه گزارش فارس، وي تصريح كرد: فرآيند حمايت از ايتام به  ب
گونه اي ترسيم شده است كه هر يتيم از سوي چند حامي حمايت 
ــام در بخش هاي  ــد در روند زندگي ايت ــود كه اين مي توان مي ش
مختلف و بويژه تحصيل موثر باشد.ستاري خاطرنشان كرد: يكي 
از برنامه هاي كميته امداد در هر سال برگزاري برنامه هاي متنوع 
ــاركت هاي مردمي در ماه مبارك رمضان  ــعه مش و افزايش توس
است.معاون مشاركت هاي مردمي كميته امداد امام خميني (ره) 
ــن رمضان در استان هاي مختلف از جمله  ادامه داد: برگزاري جش
ــت به طوري كه پيش بيني  برنامه هاي كميته امداد در اين ايام اس
مي شود در سرفصل هاي مختلف از جمله طرح اكرام، محسنين و 
ــد بيش از 500 ميليارد تومان در ماه رمضان  ــان در بن آزادي زنداني
امسال جمع آوري شود. به گفته وي در سال گذشته ميزان كمك 

خيرين و خانواده ها در جشن رمضان 275 ميليارد تومان بود.

 آموزش خودمراقبتي
 به دانش آموزان دختر

به منظور ارتقاي دانش بهداشت و سالمت دانش آموزان دختر، 
در تعدادي از دبيرستان  هاي دخترانه تهران، كالس هاي آموزش 

خودمراقبتي برگزار مي شود.
ــاس اجراي شعار  به گزارش فارس، در اين كالس ها كه براس
ــالمت، با خودمراقبتي» برگزار مي شود، دختران با  «يك عمر س
ــده و  ــماني، رفتاري و رواني آن آگاه ش دوران بلوغ و تغييرات جس
ــود، ضمن  ــتي اين دوران به آنها آموزش داده مي ش نكات بهداش
ــائل  ــش ها و مس ــكان متخصص زنان نيز به پرس ــه پزش اين ك
ــي كه در  ــخ مي دهند. اين طرح آزمايش ــتي دختران پاس بهداش
ــتان  دخترانه از مناطق يك تا سه اجرا مي شود، از ديروز  30دبيرس

آغاز شده و به مدت يك سال ادامه خواهد داشت.

اخبار ضد و نقيض از آزمون 
استخدامي مربيان پيش دبستاني 
در حالي كه مديركل امور اداري و تشكيالتي وزارت آموزش و 
پرورش در گفت وگو با ايسنا از تعيين تكليف زمان برگزاري آزمون 
ــتخدامي مربيان پيش دبستاني در جلسه امروز وزارتخانه خبر  اس
مي دهد، رئيس مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش خبر منتفي 

شدن برگزاري اين آزمون در روز هفدهم مرداد را تائيد مي كند. 
ــول عمادي در گفت وگو با فارس افزود: اين آزمون  عبدالرس
ــت جمهوري  ــوز از معاونت راهبردي رياس ــب مج ــا زمان كس ت
ــد.وي   از آمادگي وزارتخانه براي برگزاري اين  برگزار نخواهد ش
ــتخدامي مربيان  ــون خبر داد و گفت: برگزاركننده آزمون اس آزم
ــنجش وزارت آموزش و پرورش است  ــتاني، مركز س پيش دبس
ــل دو ماه زمان نياز دارد؛  ــن مركزبراي برگزاري آزمون حداق و اي
ــخص مي شود. به گفته  يعني از زماني كه تاريخ دقيق آزمون مش
ــتخدامي صادر شود،  عمادي، هر زمان مجوز برگزاري آزمون اس

زمان برگزاري دقيق آزمون نيز مشخص خواهد شد.

رطوبت، سموم دود قليان را 
افزايش مي دهد

ــناس مسئول دخانيات وزارت بهداشت با اعالم اين كه   كارش
ــد، گفت: اگر قانون  ــمي را افزايش مي ده ــان دودهاي س آب قلي
ــاماندهي عرضه مواد دخاني اجرايي شود، نخ فروشي سيگار و  س

عرضه غيرمجاز قليان هم امكان پذير نخواهد بود.
ــه داد: اين كه تا چه  ــه گزارش فارس، خديجه محصلي ادام ب
ميزان اين قانون اجرايي مي شود، موضوع ديگري است كه براي 
اجراي آن همه واحدها بايد تالش كنند، يكي از اقدامات انجام شده 
در اين زمينه ساماندهي عرضه مواد دخاني است كه دستورالعمل 

آن به تصويب رسيده، اما به طور كامل اجرايي نشده است.
محصلي يادآور شد: اگر ساماندهي عرضه مواد دخاني اجرايي 
ــال و نخ فروشي در  ــود، ممنوعيت فروش به افراد كمتر از 18 س ش

اماكني كه پروانه ندارند، براحتي قابل اجرا خواهد بود.
وي افزود: ماده مصرفي قليان، توتون و تنباكو است و به دليل 
ــي به دليل همين  ــركت هاي دخان ــت و ش نيكوتين اعتيادآور اس
ــرده و مصرف كنندگان را  ــتفاده ك اعتيادآوري از جوانان سوءاس

مجبور به استعمال مي كنند.
ــئول دخانيات وزارت بهداشت در مورد اين كه  كارشناس مس
گفته مي شود آب موجود در قليان از مضرات آن مي كاهد، تصريح 
كرد: آب نقش كاهش دماي دود را بازي مي كند و در نتيجه رطوبت 
دود افزايش مي يابد و باعث تحمل بيشتر ريه ها براي استنشاق دود 

مي شود، اما سموم دود را از بين نمي برد.
محصلي با اشاره به اين كه منواكسيد بيشتري با مصرف قليان 
ــود، بيان كرد: بيماري هايي مثل سل و هپاتيت در  وارد بدن مي ش
مصرف كنندگان قليان براحتي سرايت مي كند و تعويض سر قليان 
از انتقال اين بيماري ها جلوگيري نمي كند، چون اين بيماري ها در 

داخل لوله قليان باقي مي ماند و منتقل مي شود.

اسناد ازدواج ماشيني مي شود
رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور از طراحي سند جديد 

ازدواج و ماشيني شدن آن خبر داد.
احمد تويسركاني در گفت وگو با ايرنا با بيان اين كه سند ازدواج 
به شكل دستنويس و همراه با امضاهاي مكرر است كه اين شيوه 
بزودي تغيير مي كند، افزود: البته در نسخه جديد اين اسناد، امضا 
مورد نياز است كه در گام نخست شكل سند، ابعاد آن و نحوه صدور 
ــود و به موضوع امضا در گام هاي بعدي پرداخته  آن اصالح مي ش
خواهد شد. معاون رئيس قوه قضاييه با اشاره به ثبت سنتي وقايع 
ازدواج و طالق و ضرورت تحول در اين بخش اظهار كرد: طراحي 
ــال 91  ــامانه ثبت وقايع ازدواج، طالق و رجوع از تير س و توليد س
آغاز و از ماه دي همان سال به صورت آزمايشي شروع شد.به گفته 
تويسركاني، از آغاز تا پايان سال 92، 734 هزار و 410 واقعه ازدواج 
و 158 هزار و 753 طالق در دفاتر طالق به ثبت رسيده كه نسبت 

به مدت مشابه سال قبل 6 / 4 درصد افزايش را نشان مي دهد.
وي با ارائه گزارشي از ثبت وقايع ازدواج و طالق در دو ماه اول 
ــت 122 هزار و 452  ــال گفت: در دو ماه فروردين و ارديبهش امس
واقعه ازدواج به ثبت رسيده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 
رشدي 13 درصدي را نشان مي دهد. همچنين در دو ماه نخست 
ــه  ــده كه در مقايس ــال، 21 هزار و 500 واقعه طالق ثبت ش امس
ــال قبل (با ثبت 16 هزار و 562 واقعه طالق )  ــابه س  با مدت مش

رشد 30 درصدي را نشان مي دهد.

معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: اين واقعيت 
ــتقالل و  ــعه، اس ــرفت، توس كه جمعيت جوان نياز و الزمه پيش
ــت بايد به يك باور عمومي تبديل شود، اما راه آن  امنيت كشوراس

بگير و ببند و داغ و درفش نيست.
ــهيندخت موالوردي افزود: درس هاي  ــنا، ش به گزارش ايس
ــده در سال هاي گذشته و در موضوعات مشابه بخوبي  آموخته ش
يادآور مي شود كه هر جا و هر زمان برخوردها سلبي و حذفي بوده، 

نتيجه عكس حاصل شده و آزموده را آزمودن خطاست.
وي خاطرنشان كرد: تصويب كليات طرح افزايش نرخ باروري 
ــور در مجلس شوراي  ــگيري از كاهش رشد جمعيت كش و پيش
ــته است. استدالل  ــالمي موجي از بحث و جدل را همراه داش اس
ــت و مركز پژوهش هاي مجلس جزو  مخالفان- كه نماينده دول
آن هستند - براين مبناست كه برخورد سلبي و تنبيهي با موضوع، 
راه حل مساله نيست و در هيچ كشوري به عنوان سياست جمعيتي 

در پيش گرفته نشده است.
ــوالوردي افزود: اين روش ها بيش از آن كه به افزايش نرخ  م
باروري منجر شود به زيرزميني شدن روش هاي رايج پيشگيري 
ــور  از بارداري مي انجامد و در نهايت به جاي افزايش جمعيت كش
ــود كه اين مورد بر خالف  به ازدياد جمعيت زندان ها منجر مي ش
سياست قضايي نظام در قضازدايي، حذف برخي عناوين مجرمانه 

و كاهش جمعيت كيفري زندان هاست.
معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده تاكيد كرد: با برخورد 
ــان را براي ازدواج و فرزندآوري  ــويقي كه اقناع جوان ايجابي و تش
ــالمت مادر و  ــد و متضمن حفظ و رعايت س ــته باش به دنبال داش
كودك و فاصله بارداري باشد و نيز با استفاده از روش هاي منطقي 

واصولي، مي توان به پيشبرد اهداف مورد نظر اميدوار بود. 

 آخرين آمار از وقايع  چهارگانه امسال
ــازمان ثبت  ــركل آمار و اطالعات جمعيتي و مهاجرت س مدي

ــه والدت، وفات، ازدواج  ــور آمار وقايع حياتي چهارگان احوال كش
ــال اعالم كرد و گفت: در اين مدت  ــه ماه اول س و طالق را در س
358 هزار و 325 مورد والدت ثبت شده كه در استان هاي تهران، 
ــتان و بلوچستان و اصفهان  ــان رضوي، خوزستان، سيس خراس

بيشترين والدت به ثبت رسيده است.
علي اكبر محزون افزود: براساس آمارهايي كه تا پايان خرداد 
جمع آوري شده است، در اين مدت 358 هزار و 325 مورد والدت 
ــران و  رخ داده كه از اين تعداد 184 هزار و 571 تولد مربوط به پس

173 هزار و 754 مورد مربوط به تولد دختران بوده است.
ــه ماه 291 هزار و  به گزارش مهر، وي تاكيد كرد: طي اين س
ــهري و 66 هزار و 863 مورد تولد در  462 مورد تولد در مناطق ش

مناطق روستايي اتفاق افتاده است.
مديركل آمار و اطالعات جمعيتي و مهاجرت كشور با اشاره به 
اين كه براساس آمارهاي جمع آوري شده در هر ماه به طور متوسط 
ــبانه روز 3853 مورد و در هر  119 هزار و 442 مورد تولد، در هر ش
ساعت نيز 161 تولد رخ داده است، از افزايش آمار والدت خبر داد 
ــابه سال گذشته در هر ساعت 153 تولد  و اظهار كرد: در مدت مش
به ثبت رسيده بود و آمار جديد نشان دهنده افزايش تعداد والدت ها 

طي سه ماه اخير در كشور است.
ــزار و 723 مورد،  ــران با 45 ه ــتان هاي ته ــه گفته وي، اس ب
ــتان با 25 هزار  ــان رضوي با 35 هزار و 827 مورد، خوزس خراس
ــزار و 794 مورد و  ــتان با 22 ه ــتان و بلوچس ــورد، سيس و 321 م

ــترين آمار والدت را در  ــز با 19 هزار و 832 مورد بيش ــان ني اصفه
ميان استان هاي ديگر به خود اختصاص داده اند. 

ــاس آمارهاي موجود در اين مدت  ــزون عنوان كرد: براس مح
90هزار و 105 واقعه وفات به ثبت رسيده كه 50 هزار و 547 مورد 
ــوط به مردان و 39 هزار و 558 مورد آن نيز مربوط به زنان  آن مرب
ــد: در اين  ــت. وي درباره آمار ازدواج و طالق نيز ياد آور ش بوده اس
ــزار و 30 مورد نيز  ــاه 173 هزار و 903 مورد ازدواج و 34 ه ــه م س

واقعه طالق رخ داده است.

 بررسي كاهش جمعيت پايتخت 
در كميسيون ويژه استانداري

استاندار تهران از بررسي كاهش جمعيت پايتخت در كميسيون 
ــهرها خبرداد و  ــكالت تهران و كالنش ــيدگي به مش خاص رس
ــي راهكارهاي جلوگيري از  ــيون در حال بررس  گفت: اين كميس

ازدياد جمعيت در شهر تهران است.
ــاره به  ــارس ، با اش ــو با ف ــمي در گفت وگ ــين هاش سيدحس
راهكارهاي كنترل و كاهش جمعيت استان تهران افزود: نمي شود 
ــهر تهران و ثبات  با يك برنامه كوتاه مدت به موضوع جمعيت ش
ــيون راهكارهاي كاهش ازدياد  ــيد بلكه بايد در اين كميس آن رس

جمعيت در تهران نهايي و به دولت ارائه شود.
ــتاندار تهران در پاسخ به علت توقف طرح خروج كارمندان  اس
از تهران توضيح داد : خروج كارمندان از تهران متوقف شده و بايد 
ــراي خروج كارمندان از  ــت امكانات و راهكارهاي جديدي ب دول
تهران اعالم كند، زيرا افرادي كه تاكنون به شهرستان ها رفته اند 

گرفتار شده و امكانات الزم را دريافت نكرده اند.
استاندار تهران درباره طرح دوركاري در استان تهران تصريح 
ــت و  ــده اس ــتان تهران منع نش كرد:  طرح دوركاري در ادارات اس
ــود را به صورت دوركار  ــي از كارمندان خ ادارات مي توانند بخش

استفاده كنند.

معاون رئيس جمهور: بگير و ببند،  راه افزايش جمعيت نيست
روش هاي سلبي و تنبيهي به زيرزميني شدن روش هاي رايج پيشگيري از بارداري منجر مي شود

مديركل دفتر سواحل و تاالب هاي ساحلي سازمان حفاظت 
محيط زيست گفت: تصرف و تغيير كاربري از معضالت اصلي 

تاالب هاي ساحلي بويژه در شمال كشور است.
ــكالت تاالب هاي  ــادي اظهار كرد: يكي از مش رامين ش
ــر كاربري آنها  ــور تصرف هاي غيرقانوني و تغيي ــاحلي كش س
ــت كه اين روند در شمال كشور بويژه در تاالب هاي انزلي،  اس

ميانكاله و گميشان زياد ديده مي شود.
ــور  ــمال كش به گزارش ايرنا، وي افزود: ارزش زمين در ش
ــي از تاالب  ــت؛ بنابراين به محض اين كه بخش ــيار باالس بس
ــود، اهالي اقدام به دخل و تصرف در آن مي كنند و  ــك ش خش

فعاليت هاي كشاورزي راه مي اندازند.
ــون حفاظت،  ــا عنوان قان ــرد: طرحي ب ــادي عنوان ك ش
ــيون كشاورزي،  ــور در كميس احيا و مديريت تاالب هاي كش
ــيد و اكنون بايد  ــس به تصويب رس ــي مجل ــع طبيع آب و مناب
ــد  ــالمي به تصويب برس ــوراي اس در صحن علني مجلس ش
ــر كاربري  ــرف در قالب تغيي ــون مبحث تص ــن قان ــه در اي ك
ــدن حقابه  ــت. وي افزود: تامين نش ــورد توجه قرارگرفته اس م
ــت  ــكالت اين حوضه هاي آبي اس تاالب ها يكي ديگر از مش
ــده كه بعد از تصويب آن در  كه در اين قانون به آن پرداخته ش
ــت ميزان  ــازمان حفاظت محيط زيس صحن علني مجلس، س

ــخص مي كند و  ــت محيطي تاالب ها را مش ــاي زيس حقابه ه
ــود؛ در واقع تامين حقابه  وزارت نيرو موظف به تامين آن مي ش
ــوي وزارت نيرو قانون مي شود و ديگر براي هر تاالب نياز  از س

به نامه نگاري نيست.
مديركل دفتر سواحل و تاالب هاي ساحلي سازمان حفاظت 
ــاورزي و  ــت ادامه داد: همچنين اصالح روش كش محيط زيس

آبياري محصوالت هم در اين قانون ديده شده است.
شادى يادآور شد: موضوع جرايم از ديگر مباحث اين قانون 
ــخاصي كه اقدام به آلودگي،  ــت كه براساس اين قانون اش اس
ــتر، حريم كيفي و حريم  ــت و دفن زباله در بس ــب، انباش تخري
ــارت وارده به  ــناختي تاالب كنند، عالوه بر جبران خس بوم ش
ــه برابر خسارت وارده محكوم  پرداخت جريمه نقدي معادل س
مي شوند، همچنين بر اين اساس فعاليت هاي توسعه اي جديد 
عمراني، معدني، صنعتي، كشاورزي و اقتصادي مغاير پايداري 
تاالب ممنوع مى شود و اشخاصي كه اقدام به اين فعاليت كنند، 

جريمه خواهند شد.
ــي تجهيزاتي كه با حفاظت از  ــه گفته وي، معافيت ماليات ب
ــتند يكي ديگر از مفاد قانون حفاظت، احيا  تاالب ها مرتبط هس

و مديريت تاالب هاي كشور است.
مديركل دفتر سواحل و تاالب هاي ساحلي سازمان حفاظت 

ــت افزود: 15 تاالب ساحلي در كشور وجود دارد كه  محيط زيس
ــك و گواتر برخي از اين  ــان، انزلي، نايبند، جاس ميانكاله، گميش
تاالب ها هستند كه تعدادي از آنها در شرايط بحراني قرار دارند.

ــازي يكي از تهديدات تاالب هاي  ــادي بيان كرد: سدس ش
ــت، زيرا احداث سد مانع ورود آب شيرين به تاالب  ــاحلي اس س
ــيرين و شور و لب شور تاالب  ــده از اين رو تعادل بين آب ش ش

به هم مي خورد.
ــي از فعاليت هاي  ــان كرد: آلودگي هاي ناش وي خاطرنش
كشاورزي، رسوب گذاري رودخانه هاي منتهي به تاالب، زباله 
ــاب هاي صنعتي از ديگر معضالت تاالب هاست كه  و ورود پس
ــور تا  با تصويب قانون حفاظت، احيا و مديريت تاالب هاي كش

حد زيادي از اين معضالت كاسته خواهد شد.
ــاحلي  ــواحل و تاالب هاي س ــركل دفتر س ــه گفته مدي ب
ــازمان حفاظت محيط زيست با تصويب  قانون حفاظت، احيا  س
ــن علني مجلس، تمام  ــور در صح و مديريت تاالب هاي كش
ــتگاه هاي اجرايي دولتي و غيردولتي و اشخاص حقيقي و  دس
حقوقي مكلف به رعايت مالحظات محيط زيستي در تاالب ها 
ــازمان حفاظت محيط زيست موظف به تهيه  ــد و س خواهند ش
ــارت  ــته تاالب هاي بحراني و خس برنامه مديريت به هم پيوس

ديده شده است.

تصرف و تغيير كاربري از معضالت اصلي تاالب هاي ساحلي كشور  تهراني ها، بي دفاع 
در برابر حوادث غيرمترقبه

در پي توفان چندي پيش شهر تهران كه به مرگ هشت نفر از 
شهروندان تهراني وارد آمدن خسارات شديدي منجر شد، اعضاي 
شوراي شهر تهران به بررسي اين موضوع، داليل آنها و همچنين 
ــتگاه هاي اطالع رساني پرداخته و نسبت به بي دفاع  كوتاهي دس

بودن شهر تهران در برابر حوادث طبيعي هشدار دادند.
ــيون نظارت و حقوقي شوراي  به گزارش فارس، رئيس كميس
ــت كه شهروندان  ــهر تهران گفت: واقعيت تلخ حاضر اين اس ش
تهراني در قبال حوادث غيرمترقبه  بي پناه و بي دفاع هستند.پرويز 
ــت نفر از هموطنان در پي  ــروري با بيان اين كه درگذشت هش س
حادثه  غمبار و عبرت آموز توفان اخير تهران كه براي ما هم غمبار 
ــت كه  ــداردهنده تصريح كرد: واقعيت تلخ  اين اس بود و هم هش
ــوادث غيرمترقبه  بي پناه و بي دفاع  ــهروندان تهراني در قبال ح ش
هستند و ساز و كارهاي قانوني براي مقابله با حوادث هنوز كارآمد 
و اجرايي نشده است.از سوي ديگر نادر نوروزي ، مديركل حقوقي 
شهرداري تهران نيز در گفت وگو با ايسنا  افزود: در رابطه با دو طوفان 
اخير پايتخت پرداخت خسارت به شهروندان مصوبه شوراي شهر 
تهران است. وي افزود: شهرداري در زمان سوانح طبيعي فقط در 
صورتي موظف به پرداخت خسارت است كه كوتاهي او باعث بروز 

خسارت شده باشد و اين موضوع نيز تائيد شود.




