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اجتماعي

وطن امروز شماره 1821

نبضجامعه

با وجود تأکید فراوان کارشناسان سالمت بر توجه ویژه به شیر مدارس انجام میشود

احتمال قطع شیر مدارس!

معاون وزیر آموزشوپرورش خبر داد

تداوم خرید خدمات آموزشی
در سال آینده

رئی��س س��ازمان م��دارس غیردولت��ی،
توس��عه مش��ارکتهای مردم��ی و خانواده
وزارت آموزشوپ��رورش از ت��داوم ط��رح
خرید خدمات آموزش��ی در سال آینده خبر
داد .مرضی��ه ُگرد ،رئیس س��ازمان مدارس
غیردولتی ،توس��عه مش��ارکتهای مردمی
و خان��واده وزارت آموزشوپ��رورش با بیان
اینکه در سال آینده خرید خدمات آموزشی
خواهیم داش��ت ،گفت :بحثی که مجلس با
آن مواف��ق نبود ،موضوع واگ��ذاری مدارس
دولتی بود و تصور ش��ده بود مدرس ه دولتی
تبدیل به مدرسه غیردولتی میشود .وی به
فارس اظهار داشت :در طرح مشارکت بخش
خصوص��ی در اداره مدرس��ه ،به هیچ عنوان
تبدیل مدارس دولت��ی به غیردولتی مطرح
نب��ود بلکه مش��ارکت بخ��ش خصوصی در
اداره تعدادی از م��دارس دولتی در مناطق
محروم ب��ا رعایت اصل  ۳۰قانون اساس��ی
انجام گرفت .مع��اون وزیر آموزشوپرورش
تصریح کرد :هرگونه ایجاد تش��ویش خاطر
برای خانوادهها که احس��اس کنند مدرسه
فرزندش��ان قرار اس��ت به غیردولتی واگذار
ش��ود و باید هزینه پرداخ��ت کنند ،جفا در
ح��ق آموزشوپ��رورش و خانوادههاس��ت و
آموزشوپرورش چنین طرح��ی ندارد .وی
با تأکی��د بر اینک��ه در مدارس��ی که طرح
مش��ارکت بخش خصوصی در اداره مدرسه
اجرا ش��د ،خانوادهها یک ریال نیز پرداخت
نکردن��د ،اف��زود :هدف این ب��ود در مناطق
محروم ،از همکاری بخش خصوصی استفاده
شود تا امکانات بیشتری برای دانشآموزان
ایجاد ش��ود و در این مس��یر خانوادهها نیز
هزینهای پرداخت نکنند.

سونامی سرطان در کشور نداریم

یک متخصص س��رطان درب��اره وضعیت
شیوع بیماری س��رطان در ایران توضیحاتی
ارائه داد.پیام آزاده ،متخصص سرطان درباره
این بیماری به فارس گفت :س��رطان یکی از
بیماریهای شایع و پر بروز عصر حاضر است
اما باید بدانیم که ابتال به سرطان پایان زندگی
و مس��اوی با مرگ نیس��ت .وی خاطرنشان
کرد :امروزه با توجه به پیش��رفتهای علمی
و پزش��کی میتوان با س��رطان زندگی کرد؛
همچنین در حال حاضر  50درصد سرطانها
قابل پیشگیری و بیش از  50درصد آن قابل
درمان اس��ت .به گفته آزاده ،س��بک زندگی
نادرس��ت و عوامل محیطی مانن��د آلودگی
هوا و همچنین تغذیه نامناس��ب ،دخانیات و
کاهش فعالیتهای بدن��ی از مهمترین علل
ابتال به سرطان است .این متخصص سرطان
اظهار داشت :به هیچ عنوان سونامی سرطان
در کش��ور نداریم و این واژه نادرست است،
چراکه این بیماری به یکباره بروز نمیکند و
گاهی تا  2دهه شکلگیری آن زمان میبرد.
وی اف��زود :در ای��ران از ه��ر  100هزار نفر
 128زن و  134م��رد ب��ه س��رطان مبت�لا
میش��وند که این آمار در سطح دنیا به ازای
هر  100هزار نفر  205زن و  165مرد است
که در مقایسه با ایران از آمار باالتری از بروز
و شیوع برخوردار است.
معاون وزیر علوم عنوان کرد

تغییر شیوه پذیرش دکترا

گروه اجتماعی :توزیع ش��یر در مدارس
از جمله طرحهای پرطمطراقی اس��ت
که با هدف ارتقای سالمت دانشآموزان
و افزایش س��رانه مصرف این نوشیدنی
پرخاصیت به مرحله اجرا درآمد اما آنطور
که از شواهد مش��خص است تداوم این
موض��وع با اما و اگرهای ف��راوان روبهرو
شده اس��ت .با وجود تاکید کارشناسان
بر لزوم مصرف شیر و فرآوردههای لبنی
برای جوانان و نوجوانان ،کمبود اعتبارات
استحکام استخوانبندی طرح توزیع شیر
م��دارس را تحت تاثیر قرار داده و آنطور
ک��ه منصور مج��اوری ،مش��اور اجرایی
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت
آموزشوپ��رورش از آینده این طرح خبر
داده اس��ت احتم��ال قطع توزیع ش��یر
در م��دارس وج��ود دارد .ای��ن در حالی
است که مشکالت جس��می و حرکتی
و بیماریهایی مانند پوکی استخوان در
جامعه م��ا از آمار قابل توجهی برخوردار
و برخی حواش��ی و موضوعات��ی مانند قطع یارانه
لبنیات نیز تا آنجا که توانست ه میزان مصرف شیر در
خانوادهها را کاهش داده است .بر این اساس پزشکان
و کارشناسان تغذیه سن شروع پیشگیری از پوکی
استخوان را دوران نوجوانی میدانند که مصرف شیر
و لبنیات در این دوران طالیی میتواند هزینههای
تحمیلی درمانی در آین��ده را تقلیل دهد .بنابراین
تامین منابع برای توزیع شیر در مدارس و باالبردن
سرانه مصرف آن ،نهتنها هزینه محسوب نمیشود
بلکه به عنوان یک سرمایهگذاری هم در بعد نیروی
انسانی سالم و هم از نظر کاهش هزینههای درمان
به ش��مار میآید .ش��یر مدارس که تا پیش از این

بهارستان گروه اجتماعی :عضو کمیسیون
فرهنگی مجلس شورای اسالمی
با اش��اره به ارائه احکام برنامه شش��م توسعه به
مجلس از متناس��ب نبودن م��اده  26این الیحه
با نیازمندیه��ای زنان و خان��واده و بیاطالعی
نمایندگان از هزار صفحه اس��ناد برنامه شش��م
توس��عه خبر داد .الله افتخاری ،عضو کمیسیون
فرهنگی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ماده
 ۲۶الیحه احکام برنامه ششم توسعه درباره زنان و
خانواده مبهم است ،به مهر گفت :محتوای این بند
از الیحه احکام توسعه با اولویتها و نیازمندیهای
زن��ان و خانواده نس��بتی ن��دارد .وی اف��زود :در
کمیسیون فرهنگی مجلس توضیحاتی از نماینده
س��ازمان مدیریت و برنامهریزی خواسته شده اما

بیاطالعی از هزار صفحه اسناد برنامه ششم توسعه

حاضر منتظریم ببینیم تکلیف مطالبه نمایندگان
از دولت برای اعالم جزئیات و اس��ناد پش��تیبان
برنامه به کجا میرس��د تا س��پس به تصویب آن
فکر کنیم.
افتخاری با تاکید بر تصویب سیاستهای کلی
جمعیت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابالغ
آن از س��وی رهبر معظم انقالب بیان داشت :دولت
گفته بود در برنامه ششم توسعه سیاستهای ابالغی
جمعی��ت را وارد میکند اما در الیحه احکام برنامه
شش��م توس��عه هیچ اش��ارهای به موضوع افزایش
جمعیت نشده است.
رئیس سازمان نظام پرستاری انتقاد کرد

جانباختگان فاجعه منا «شهید» محسوب میشوند
گ�روه اجتماع�ی« :براس��اس
ایثار
تفاهمنامهای که بین بنیاد شهید
و امور ایثارگران ،بعثه رهبری و سازمان حج و زیارت
امضا شد ،جانباختگان حادثه منا و مسجدالحرام
به عنوان ش��هدای منا محس��وب میش��وند» .به
گزارش«وطنامروز»،حجتاالسالمسیدمحمدعلی
شهیدی ،رئیس بنیاد شهید و
ام��ور ایثارگ��ران در نشس��ت
مش��ترک با حجتاالس�لام
سیدعلی قاضیعسکر ،نماینده
ولی فقیه در امور حج و زیارت
و اوح��دی رئی��س س��ازمان
ح��ج و زیارت ،با بیان این مطلب گفت :همس��ر و
فرزندان ش��هدای من��ا و حادثه مس��جدالحرام در
ابعاد فرهنگی تحت پوش��ش بنیاد ش��هید و امور
ایثارگ��ران قرار میگیرند .به گفت��ه وی ،این افراد
با اس��تفاده از کارتهای صادر شده از سوی بنیاد
میتوانند از سهمیههای دانشگاهی ،ثبتنام فرزندان

وی با اشاره به اینکه دولت در ابتدای
سال ،بودجه خوبی را برای شیر مدارس
مصوب کرد ،به ایلنا گفته اس��ت«:اما از
محل هدفمن��دی یارانهها ک��ه قرار بود
 ۴۰۰میلیاردتوماناختصاصیابد،تاکنون
اعتباری پرداخت نشده است» .مجاوری عنوان کرد:
البته از بودجه عمومی ۷۵ ،درصد بودجهای که قرار
بود به توزیع شیر مدارس اختصاص یابد ،تخصیص
داده ش��ده اس��ت .مش��اور اجرایی معاون توس��عه
مدیریت و پشتیبانی به بدهکاری آموزشوپرورش به
کارخانجات شیر اشاره کرد و افزود :با  ۱۵۰کارخانه
ش��یر ق��رارداد داریم و زمانی ک��ه اعتبار اختصاص
نیابد ،نمیتوانیم پاسخگوی کارخانجات باشیم .وی
همچنین توزیع  ۵۰۰میلیون پاکت ش��یر از ابتدای
مهر  ۹۴در مدارس را اقدام بیس��ابقهای عنوان کرد
و یادآورشد :امسال بیسابقهترین برنامه توزیع شیر را
نسبت به سالهای گذشته داشتیم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح کرد

نمایندگان از جزئیات هزار صفحه اسناد پشتیبان
برنامه ششم که در دولت تهیه شده است ،اطالعی
ندارند .از س��وی دیگر م��واد  ۲۲۷و  ۲۳۰برنامه
پنجم توسعه در موضوع زنان و خانواده هم هنوز
اجرایی نشده است ،بنابراین نیاز است این مواد هم
بازنگری شود .عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با
اشاره به وجود مش��کالت فراوان در حوزه زنان و
خانواده خاطرنشان کرد :با توجه به اجرایی نشدن
برنامه پنجم توسعه در موضوع زنان و خانواده ،باید
ابتدا وضعیت این برنامه مشخص شود تا پس از آن
نمایندگان به برنامه ششم توسعه بپردازند .در حال

در مدارس شاهد ،معافیت فرزندان ذکور از خدمت
نظام وظیفه ،استفاده از مراکز مددکاری و مشاوره
بنیاد در کل کشور و خدمات فرهنگی و سیاحتی
بنیاد شهید و امور ایثارگران استفاده کنند .شهیدی
خاطرنشان کرد :سازمان حج و زیارت در چارچوب
ضوابط درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران ،همسر
و فرزندان شهدای منا را تحت
پوشش خدمات بیمه همگانی
و تکمیلی قرار میدهد .رئیس
بنیاد ش��هید و امور ایثارگران
با اشاره به اینکه عنوان شهید
من��ا روی قب��ور مطه��ر این
شهدا حک میشود ،یادآور شد :پیکر پاک  42نفر
از ش��هدای منا با رضایت خانوادههای آنها در مکه
مدفون است که با هماهنگی سازمان حج و زیارت
برنامهریزی در خور شأنی برای سفر این خانوادهها
به منظور زیارت قبور شهدا در مکه معظمه فراهم
خواهد شد.

طرح تحول به نام مردم به کام پزشکان
سالمت گ�روه اجتماع�ی :رئی��سکل
س��ازمان نظام پرستاری از شیوه
اجرای طرح تحول سالمت و تعرفهگذاری خدمات
پزش��کی در این طرح انتقاد کرد .به گزارش مهر،
علیمحمد آدابی ،رئیس کل سازمان نظام پرستاری
در همایش روز پرس��تار اظهار داشت :طی  2سال
گذشته وزارت بهداشت تعامل
خوبی ب��ا جامعه پرس��تاری
نداشته اس��ت .وی با انتقاد از
طرحهایی که به نظام سالمت
و پرس��تاری کش��ور آس��یب
میزند ،افزود :طرحهایی مانند
کمکپرس��تار و تربیت پرستار بیمارستانی باعث
میش��ود نظام سالمت و پرس��تاری دچار آسیب
ش��ود .رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور با
عنوان این مطلب که طرح تحول نظام سالمت به
نام مردم و به کام پزشکان رقم خورد ،یادآور شد:
افزایش  ۳۰۰تا  ۴۰۰درصدی تعرفههای پزشکی

که باید در مدت  ۱۰تا  ۱۵سال اتفاق میافتاد به
یکباره در این طرح انجام شد .وی تصریح کرد :در
واق��ع با این کار ،پول خدم��ات درمانی را که باید
تا  ۱۵س��ال آینده به پزش��کان پرداخت شود به
یکباره امروز تقدیم آنها کردهایم .آدابی با انتقاد از
اینکه رویکرد وزارت بهداشت به نفع مردم و نظام
سالمت نیس��ت ،بیان داشت:
متاس��فانه جایگاه پرس��تاری
در طرح تحول نظام سالمت
دیده نش��ده اس��ت .آدابی با
انتق��اد از پرداختیهای نظام
س�لامت ،خاطرنش��ان کرد:
نظام بهداش��ت و درمان کشور ما الگوی تمامعیار
بیعدالتی در دنیاس��ت .وی با اعالم اینکه وزارت
بهداشت را به تجارتخانه پزشکان تبدیل کردهاند،
گفت :پزشکی از پرستاری و پرستاری از پزشکی
بای��د حمایت کند و این دو باید دوش��ادوش هم
حرکت کنند.

کشف راز جسد سوخته

گروه اجتماعی :مرد جوانی پس از گذشت حدود  ۴ماه از کشف جسد
سوختهای در بازار تهران به قتل وی اعتراف کرد .تسنیم در این باره
نوشت :شانزدهم شهریور امسال ،آتشسوزی در کنار سطل زبالهای در
راسته ارامنه بازار به سامانه  125اعالم شد که پس از حضور مأموران
آتشنشانی و اطفای حریق ،ماموران متوجه جسد نیمهسوخته پسر
جوانی زیر ضایعات شدند .با حضور بازپرس و طی تحقیقات از اهالی
محل مش��خص شد مقتول جوان  25سالهای به نام حسن است که
در یکی از کارگاههای نزدیک محل حریق ،شاغل بوده است همچنین
با دستور بازپرس پرونده ،جسد مقتول به پزشکی قانونی منتقل شد
و با بررس��یهایی که صورت گرف��ت ،آثار یک ضربه چاقو به پهلوی
وی مشاهده ش��د .پس از وقوع این قتل ،مرد جوانی به نام کریم در
ارتباط با این پرونده دستگیر شد اما وی منکر قتل شد تا اینکه پس
از گذشت چند ماه کریم به قتل اعتراف کرد و درباره جزئیات حادثه
به بازپرس پرونده گفت :من با حسن اختالفی داشتم ،شب حادثه به
مغازه وی رفتم و زمانیکه مش��غول خوردن غذا بودیم ،متوجه شدم
ی که
حسن داخل بطری دو غ مادهای ریخته است به همین خاطر زمان 

حسن متوجه نبود ،دوغها را جابهجا کردم ،پس از آن به خارج از مغازه
رفتم اما زمانیکه داخل مغازه برگشتم متوجه فوت حسن شدم .متهم
 26س��اله این پرونده که منکر آتشزدن جس��د حسن بود ،در ادامه
اظهاراتش به بازپرس بیان داشت :پس از این اتفاق ،جسد حسن را به
خرابههای کنار مغازه منتقل کردم و رویش آشغال و ضایعات ریختم
اما نمیدانم چه کسی جسد حسن را آتش زده است.
■■دستگیری باند حرفهای کیفقاپی با رصد دوربین

ماموران پلیس آگاهی استان یزد یک باند حرفهای را با  29فقره
کیفقاپی و سرقت مغازه دستگیر کردند .به گزارش برنا ،سرهنگ
علیرضا خالقی ،رئیس پلیس آگاهی اس��تان یزد در این باره گفت:
با توجه به س��رقتهای انجام ش��ده در محدوده خیابان کاش��انی و
همچنین سرقت مغازه در خیابان امیرآباد و انقالب شهر یزد بررسی
موضوع در دس��تور کار ماموران قرار گرف��ت .وی ادامه داد :ماموران
پلیس با اس��تفاده از دوربینهای مداربس��ته س��طح شهر موفق به
شناسایی یکی از مجرمان س��ابقهدار شده و وی را دستگیر کردند.
به گفته س��رهنگ خالقی ،متهم در بازجوییهای پلیسی به انجام

معاون محیط زیست استان تهران خبر داد

■■توزیع شیر مدارس با اما و اگر همراه
شد

■■قه�ر هدفمن�دی یارنهها با ش�یر
مدارس

تغذیه این قشر از جامعه ،قطع
حاش��یههایی مانن��د کیفیت
پایی��ن و اعتراض خانوادهها به منصور مجاوری ،مشاور اجرایی معاون سهمیه شیر مدارس میتواند
توزیع یک خط در میان آن را توس�عه مدیریت و پش�تیبانی وزارت س�لامت نوجوان��ان را تح��ت
از س��ر گذرانده است این بار با آموزشوپ�رورش با اش�اره به احتمال تاثیر قرار دهد و ش��اخصهای
احتمال قطع روبهرو شده و نه قطع توزیع ش�یر در م�دارس به دلیل س�لامت جامعه را دستخوش
تنها وعدهها درباره غنیسازی تخصی�ص نیافت�ن بودجه م�ورد نیاز تغیی��ر کند .به نظر میرس��د
و توزی��ع مکملهای تغذیهای اظهار داش�ت :درباره ادامه توزیع شیر کمبود اعتبار برای تامین شیر
دیگر در مدارس محقق نش��د در مدارس ،کمیته ملی ش�یر دوشنبه دانشآموزان نمیتواند به عنوان
یک دلیل محکمهپسند مورد
بلکه ش��نیدهها از آن حکایت تصمیمگیریخواهدکرد
قبول جامعه قرار گیرد ،چرا که
دارد که چش��مه شیر مدارس
در حال خش��ک ش��دن اس��ت .با توجه به شرایط موضوع سالمت آن هم در بین دانشآموزان کشور
جسمی دانشآموزان و کمبود برخی مواد کانی در به مراتب از هر سرمایهای گرانبهاتر است.

آوای شهر

هوای پایتخت در شرایط ناسالم

مشاور اجرایی معاون توسعه مدیریت
و پش��تیبانی وزارت آموزشوپرورش از
احتم��ال قطع توزیع ش��یر در مدارس
خبر داد .منصور مجاوری ،مشاور اجرایی
معاون توس��عه مدیریت و پش��تیبانی
وزارت آموزشوپ��رورش ب��ا اش��اره به
احتمال قطع توزیع شیر در مدارس به
دلیل تخصیص نیافتن بودجه مورد نیاز
اظهار داش��ت :درباره ادامه توزیع ش��یر
در مدارس ،کمیته ملی ش��یر دوشنبه
تصمیمگیری خواهد کرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران:

آژیر
از سال آینده آزمون دکترا از حالت متمرکز
خارج میشود و اختیارات دانشگاهها در جذب
دانشجوی مقطع دکترا افزایش پیدا میکند .به
گزارش «وطن امروز» ،مجتبی شریعتینیاسر،
معاون آموزشی وزیر علوم گفت :از سال آینده
اختی��ارات دانش��گاهها در جذب دانش��جوی
مقطع دکترا افزایش پیدا میکند .وی یادآور
ش��د :از س��ال آینده آزمون دکت��را از حالت
متمرکز خارج میشود و فقط برای داوطلبان
آزم��ون  GREبه ص��ورت متمرک��ز برگزار
میش��ود .به گفته شریعتینیاسر ،این به آن
معناست که متقاضیان ورود به مقطع دکترا
توسط دانشگاهها مورد سنجش و ارزیابی قرار
خواهن��د گرفت .معاون آموزش��ی وزیر علوم
خاطرنشان کرد :هدف از این طرح ،استفاده از
ظرفیتها و قابلیتهای اعضای هیات علمی و
گروههای علمی دانشگاههاست.
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سرقت و کیفقاپی در سطح شهر یزد با همدستی  3نفر دیگر اعتراف
کرد که  3همدس��ت وی نیز دس��تگیر شده و به  29فقره سرقت و
کیفقاپی اعتراف کردند .وی خاطرنشان کرد :اعضای این باند سرقت
در خیابانهای اصلی شهر یزد اقدام به کیفقاپی و سرقت میکردند
که با تالش و هوشیاری ماموران پلیس شناسایی و دستگیر شدند.
رئیس پلیس آگاهی اس��تان یزد افزود :همکاری ش��هروندان با
پلیس در پیش��گیری و کشف جرم و همچنین دستگیری متهمان
نقش بسیار مهمی دارد.

مع��اون پای��ش و نظ��ارت محیط زیس��ت
استان تهران نیز کیفیت هوای پایتخت را طی
روز ش��نبه در شرایط ناسالم اعالم کرد .محمد
رس��تگاری ،مع��اون پایش و نظ��ارت محیط
زیس��ت اس��تان تهران درب��اره وضعیت هوای
پایتخت بیان داش��ت :بهدلیل پای��داری هوا و
نبود بارندگی شاهد افزایش غلظت آالیندهها و
ذرات معلق کمتر از  2/5میکرون هستیم .وی
به دستگاههای سنجش آلودگی هوا در استان
تهران اشاره کرد و گفت :جز منطقه (14ایستگاه
شکوفه) که دارای عدد  158یعنی شرایط ناسالم
برای همه افراد اس��ت ،بقیه ایستگاهها شرایط
ناس��الم برای گروههای حساس ،بیماران قلبی
و ریوی ،سالمندان و کودکان را نشان میدهد.
■■هوا آلودهتر میشود

ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه ب��ا توج��ه به
پیشبینیهای سازمان هواشناسی طی  3روز
آینده هوای کش��ور پایدار است و این موضوع
باعث آلودهتر ش��دن هوای شهرهای صنعتی
خواهد ش��د .احد وظیفه ،مدیرکل پیشبینی
و هشدار سریع س��ازمان هواشناسی کشور در
این باره به مهر گفت :براس��اس تحلیل آخرین
نقشههای پیشیابی طی  3روز آینده برای غالب
نقاط کش��ور جوی پایدار پیشبینی میشود.
مدیرکل پیشبینی و هش��دار س��ریع سازمان
هواشناس��ی پیامد این موضوع در ش��هرهای
صنعتی را افزایش آالیندههای جوی اعالم کرد.

آغاز فعالیت سیستم مکانیزه
کنترل پارک خودرو

رئیس پلیس راهنمای��ی و رانندگی تهران
ب��زرگ از آغ��از فعالی��ت رس��می خودروهای
دوربیندار پلیس برای ثبت تخلفات رانندگی
خب��ر داد .به گ��زارش «وطن امروز» ،س��ردار
سیدتیمور حس��ینی رئیس پلیس راهنمایی
و رانندگ��ی تهران بزرگ ب��ا اعالم خبر آغاز به
کار رسمی خودروهای دوربیندار پلیس تهران
بزرگ گف��ت :اجرای این ط��رح باعث کاهش
ترافیکهای کاذب خواهد شد .سردار حسینی
با تش��ریح تخلفاتی که این خودروها اقدام به
ثبت آن خواهند کرد ،یادآور شد :این خودروها
براساس مقررات موجود حاکم در خیابان محل
ت��ردد خود تخلفاتی نظیر پ��ارک دوبل ،پارک
در محل توقف ممنوع و سایر تخلفات را مورد
بررسی قرار خواهند داد .به گفته رئیس پلیس
راهور تهران بزرگ ،برای این خودروها در کنار
پروژههایی که تعریف کرده بودیم شناس��ایی
خودروه��ای س��رقتی و همچنین شناس��ایی
خودورهایی که دارای س��ابقه شکایت هستند
نیز گنجاندهایم .وی عنوان کرد :تا پایان س��ال
 ۹۴این خودروها در مناطق مرکزی شهر تهران
یعن��ی مناط��ق  ۱۲ ،۱۱ ،۷ ،۶و  ۳که تردد و
حجم وسایل نقلیه باالست فعالیت خواهند کرد
اما از سال  ۹۵فعالیت این خودروها در کل شهر
تهران خواهد بود.
امداد

اهدای  10آمبوالنس
به هاللاحمر فلسطین

معاون امور بینالملل و حقوق بشردوستانه
جمعی��ت هاللاحم��ر از اهدای  ۱۰دس��تگاه
آمبوالنس با تجهیزات کامل از سوی هاللاحمر
ای��ران برای کم��ک به هاللاحمر فلس��طین
خبر داد .به گزارش ایلنا ،محمدش��هابالدین
محمدیعراقی ،معاون امور بینالملل و حقوق
بشردوستانه جمعیت هاللاحمر اظهار داشت:
به دنبال جنگ  50روزه غزه در تابس��تان ،93
جمعی��ت هاللاحمر ایران با توج��ه به انهدام
 47دستگاه آمبوالنس هاللاحمر فلسطین در
طول جنگ از سوی رژیم اشغالگر قدس و نیاز
این کشور ،اقدام به خرید  10دستگاه آمبوالنس
با تجهی��زات کامل برای کمک ب��ه مردم این
کش��ور کرد .وی اف��زود :بر این اس��اس برای
ارسال این آمبوالنسها به باریکه غزه اقدامات
الزم انجام شد و با پیگیریها و مساعدت دفتر
لجستیک فدراس��یون بینالمللی صلیبسرخ
و هاللاحمر و کمیته بینالمللی صلیبسرخ،
آمبوالنسه��ای یادش��ده از طری��ق اردن و با
عبور از کرانه باختری و س��رزمینهای اشغالی
به نوار غزه رس��یده و تحویل شعبه هاللاحمر
فلسطین در غزه ش��د.معاون امور بینالملل و
حقوق بشردوستانه جمعیت هاللاحمر اظهار
داشت :در این زمینه رئیس جمعیت هاللاحمر
فلسطین با ارسال نامهای خطاب به هالل احمر
ای��ران ضمن تقدی��ر از حمایتهای صمیمانه
جمعیت هاللاحمر ایران ،وصول  10دستگاه
آمبوالنس اهدایی جمعیت برای کمک به مردم
آسیبدیده غزه را اعالم کرد.

