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اجتماعي

وطن امروز شماره 2598

نبضجامعه
مشاور عالی سازمان سنجش خبر داد

تمدید مهلت ثبتنام کنکور دکترا

مش��اور عال��ی س��ازمان س��نجش گفت:
مهلت ثبتن��ام در آزم��ون ورودی دوره دکترا
(نیمهمتمرک��ز) س��ال  ۱۳۹۸ت��ا س��اعت ۲۴
پنجش��نبه  ۱۵آذر  ۹۷تمدید ش��د .حس��ین
توکلی به مهر گفت :آزمون ورودی دوره دکترا
(نیمهمتمرکز) س��ال  ۱۳۹۸ب��رای پذیرش در
دورهه��ای روزان��ه ،نوب��ت دوم ،دانش��گاه آزاد
اسالمی ،دانشگاه پیام نور ،دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس خودگردان
دانش��گاهها و مؤسس��ات آموزش عالی در روز
جمعه سوم اسفند برگزار میش��ود .وی افزود:
به منظور فراهم کردن تسهیالت الزم برای آن
دسته از داوطلبان عالقهمند به ثبتنام در آزمون
ورودی دوره دکترا (نیمهمتمرکز) سال ۱۳۹۸
که تاکنون نس��بت به ثبتنام اق��دام نکردهاند
مهلت ثبتنام تا س��اعت  ۲۴روز پنجشنبه ۱۵
آذر  ۹۷تمدید میشود .مش��اور عالی سازمان
سنجش گفت :همچنین داوطلبانی که تاکنون
نسبت به ثبتنام در آزمون ورودی دوره دکترا
(نیمهمتمرکز) س��ال  ۱۳۹۸اقدام کردهاند نیز
میتوانند تا  ۱۵آذرماه  ۹۷نس��بت به ویرایش
فرم ثبتنامی خود اقدام کنند.
دادستان عمومی و انقالب اصفهان اعالم کرد

بازداشت متهم
ماجرای آزار دانشآموزان

در پ��ی وق��وع حادثه آزار و اذیت جنس��ی
تع��دادی از دانشآموزان دبس��تانی در ش��هر
اصفهان و اعت��راض خانوادهها به این موضوع،
مدی��ر ناحیه  ۴آموزشوپرورش اصفهان گفت:
تمام کادر مدرسه خانم هستند و متهم اصلی
نایبرئیس انجمن اولیا و مربیان بود.
به گزارش تس��نیم ،بر اساس برخی اخبار
منتش��ر شده ،مادر یکی از دانشآموزان مدعی
شده است :متهم بچهها را درون سرویسهای
بهداش��تی برده و با تهدید چاقو به آنها تعرض
کرده است .در پی این حادثه ،خانوادهها مقابل
مدرس��ه تجم��ع کردهان��د و آموزشوپرورش
میگوید متهم اصلی پرونده ،نایبرئیس انجمن
اولیا و مربیان بوده و از این عنوان سوءاستفاده
کرده است.
کریم کمال ،مدیر ناحیه  4آموزشوپرورش
اصفه��ان درب��اره حادثه آزار و اذیت جنس��ی
تعدادی از دانشآموزان دبستانی گفت :موضوع
را با توجه به شکایت اولیا پیگیری کردیم و این
دبس��تان پس��رانه بوده و در دوره اول فعالیت
میکند ،یعنی دانشآموزان کالس اول تا سوم
دبس��تان در آن حضور دارن��د .وی افزود :تمام
کادر مدرس��ه و مدیریت آن خانمها هستند و
متهم نایب رئیس انجم��ن اولیا و مربیان بوده
و فرهنگی نیس��ت .همچنین مدیر مدرسه به
دلیل کوتاهی در عملکرد خود عزل شده است.
همچنین علی اصفهانی ،دادس��تان عمومی و
انقالب مرکز استان در این باره گفته است« :در
پی وصول گزارش��ی مبنی بر آزار و اذیت چند
دانشآم��وز در یکی از مدارس ابتدایی اصفهان
دستور ویژه قضایی صادر شد و متهم این پرونده
که یکی از اعضای انجمن اولیا و مربیان مدرسه
بوده است با صدور قرار قانونی در بازداشت بهسر
میبرد».

تغییر رئیس سازمان حج و زیارت

آوای شهر

ابعاد گوناگون فعالیتهای داوطلبانه جوانان
در گفتوگوی «وطنامروز» با رئیس سازمان جوانان هاللاحمر

رئیس پلیس راهور تهران:

پولی کردن زوج و فرد
آثار مخربی دارد

کار داوطلبانه
ارزش است

ناگفتههایی از حضور جوانان داوطلب در زلزله کرمانشاه
اعزام دانشآموزان مناطق زلزلهزده کرمانشاه به مشهد
عل�ی الب�رزی :س��ازمان جوانان هاللاحم��ر یکی از
س��ازمانهایی اس��ت که نهتنها نام جوانان را همواره
در کنار خود دارد ،بلکه ماهیت اصلی شکلگیری آن
برای جذب ،سازماندهی و ساماندهی جوانان داوطلب
برای فعالیتهای امدادی و خیرخواهانه اس��ت و این
موضوع در اساس��نامه این س��ازمان هم آمده اس��ت.
یکی از فعالیته��ای اصلی اعضای این س��ازمان در
بحث آموزش و امداد و نجات است که توسط جوانان
عضو انجام میشود .هر چند در سالهای گذشته به
باور برخی کارشناسان و صاحبنظران حوزه جوانان،
فعالیت این س��ازمان آنطور که باید چشمگیر نبوده
اس��ت یا در صورت فعالیت آنطور که باید به مردم و
جامعه معرفی نشده است اما پتانسیل فعال جوانان،
زمینه توجه بیشتر به فعالیتهای این سازمان مهم را
بیشتر از گذشته مورد توجه قرار داده است.
برای آشنایی بیش��تر با فعالیتهای این سازمان
مهم در زیرمجموعه جمعیت هاللاحمر ،گفتوگویی
با «ش��هابالدین صابونچی» رئیس س��ازمان جوانان
هاللاحمر انجام دادهایم .حاصل این گفتوگو مطالب
مهمی درب��اره فعالی��ت امدادگران ج��وان در زمان
بحران و بویژه زلزله کرمانش��اه و همچنین چگونگی
آموزشه��ای امداد و نجات در م��دارس و موضوعات
دیگری بوده است.
***

آقای صابونچی! برخی کارشناسان و صاحبنظران
بر این باورند که سازمان مهمی به نام سازمان جوانان
هاللاحمر مدتی اس�ت آنطور که باید نتوانس�ته در
جامعه بروز و ظهور داشته باشد و بخشی از بدنه جامعه
با فعالیتهای این سازمان آنطور که باید آشنا نیست،
نظر شما در این باره چیست؟

بله! موضوعی که اش��اره کردید درست است ،من
قصد معرفی مقص��ر در این موض��وع را ندارم و تنها
دالی��ل آن را تش��ریح خواهم کرد .بخش��ی از آن به
ماهیت کار مرتبط میشود ،نهتنها در هاللاحمر بلکه
در بسیاری از س��ازمانهای اجرایی دیگر ،آن بخشی
از سازمان که با موضوعات خبرساز مانند حوادث که
افکار عمومی را بیشتر جلب میکند ،درگیر است ،به
طور طبیعی از لحاظ رسانهای جذابیت بیشتری داشته
و معرفی و مشاهده بیشتری را در پی دارد.
اگر از افکار عمومی بپرسید ،بخش عمدهای از مردم
نخستین تصویری که پس از شنیدن کلمه هاللاحمر
به ذهنش��ان خطور میکند حوادثی همچون سیل
و زلزله و امداد و نجات اس��ت ،تع��داد اندکی از مردم
هس��تند که هاللاحمر را با داروهای تکنسخهای و
نایاب ش��ناختهاند ،تعداد کم دیگری هم هاللاحمر
را با خدمات پزش��کی در حج و عتبات عالیات به یاد
میآورند و بخش زیاد تصویر افکار عمومی مربوطه به
این  3بخش است .یکی از عواملی که باعث شده مردم
هاللاحمر را با امداد و نجات بشناس��ند ماهیت این
نوع حوادث و نزدیک بودن به زندگی روزمره اس��ت و
بخش دیگر هم ناشی از ضعف در اطالعرسانی سازمان
هاللاحمر اس��ت ،این موضوع نیز وابسته به عواملی
در س��ازمان جوانان و مناس��بات هاللاحمر بوده که
نتوانسته خدمات را بخوبی اطالعرسانی کند .یکی از
برنامههایی که در دستور کار قرار گرفته این است که
فعالیتهای خوب را معرفی کنیم ،بسیاری از افراد قبل
از ما در این سازمان خدمت کرده و زحمات بسیاری
داشتهاند که برخی از آنان خدمات در حال حاضر نیز
در جریان بوده و فعالیتهای قابل دفاعی هم اس��ت،
باید با تمام ظرفیتها اعم از رسانههای رسمی ،فضای
مجازی ،سایتها و ش��بکههای اجتماعی به معرفی
خدمات و دس��تاوردهای هاللاحم��ر بپردازیم ،چرا
که بسیاری از جوانان از خدمات این سازمان بیاطالع
هستند.

با این اوصاف و با توجه به اینکه مبنای کار هاللاحمر
فعالیتهای داوطلبانه است ،میزان استقبال جوانان از
فعالیتهای داوطلبانه در این چند س�ال چگونه بوده
است؟

حمید محمدی در ش��بکه اجتماعی خود
اعالم کرد بزودی علیرضا رش��یدیان جایگزین
وی در سازمان حج و زیارت خواهد شد.
به گ��زارش مهر ،حمید محم��دی ،رئیس
فعلی س��ازمان ح��ج و زیارت از ترک پس��ت
خود ب��ه دلیل فعالیت در حیطه دیپلماس��ی
عمومی و جایگزینی علیرضا رشیدیان به جای
خود خب��ر داد .محمدی در صفحه ش��خصی
خود نوش��ت :بنا بر تقبل مسؤولیتی در حوزه
دیپلماس��ی عمومی ،بزودی برادر عزیزم حاج
علیرضا رشیدیان سکاندار سازمان حج و زیارت
خواهد شد .تجارب خوب وی استمرار حرکت
در مسیر پیشرفت حوزه حج و زیارت کشور را
نوید میدهد.
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فلس��فه ایجاد س��ازمانی به نام جوانان این است
که دروازه ورودی هاللاحمر ش��ود و نیروها را جذب
و تربی��ت کرده تا در اختیار ماموریتهای هاللاحمر
قرار گیرند .هاللاحمر و صلیب س��رخ جهانی اصلی
بر مبنای بشردوس��تی (که بحثهای بیغرض و
بیطرفی هم در کنار آن معنا میشوند) دارند.
اگر امداد و نجات��ی در هاللاحمر وجود دارد
مصداق همان بشردوستی بوده و فعالیتهای
اجتماع��ی و س�لامتمحور مصادیق��ی از
بشردوستی هس��تند .ماموریت ما در سازمان
جوانان این اس��ت که افراد را از سنین کودکی،
نوجوان��ی و جوانی جذب کنی��م (این جذب به
معنای اس��تخدام نیست ،چرا که تمام این افراد به
صورت داوطلبانه فعالیت میکنند) ،ابتدا مفاهیم پایه
را به آنان آموزش داده ،فلسفه هاللاحمر را به این

افراد آموخته و س��پس مهارتها را به آنان بیاموزیم.
بیش��تر آموزش مهارت در قالب ط��رح امداد و نجات
اس��ت ،برای مثال فردی دانش��جوی پزشکی است و
میخواه��د در این قالب در یک روس��تای دورافتاده
ب��ه مردم خدمات��ی بدهد یا فرد دیگ��ری میخواهد
آموزشهایی را به مردم ارائه دهد.

اما پرسش من درباره میزان استقبال از فعالیتهای
سازمان جوانان بود.

اینکه به چه میزان اقبال عمومی وجود داشته به 2
عامل بستگی دارد که یکی از آنها معرفی و بسترسازی
اس��ت .در این بحث ضعف داش��ته و نتوانستهایم در
موارد بس��یاری اطالعرسانی خوبی داشته باشیم که
این موضوع ناش��ی از عوامل گوناگونی مانند کمبود
اعتبارات تا تغییرات سازمانی بوده است .نکته دیگر نیز
به نشاط اجتماعی مرتبط میشود ،مطالعات انجامشده
نشان میدهد انگیزه کار داوطلبانه ارتباط عمیقی با
نش��اط اجتماعی دارد ،کمبود نش��اط اجتماعی نیز
دالیل گوناگونی اعم از مشکالت معیشتی و اقتصادی،
استرسها و دغدغههای مختلف را شامل میشود که
در جامعه وجود دارد ،ش��اید برخی دغدغههای افراد
جامعه نیز درس��ت و بجا نباشد اما در جامعه تسری
پیدا کرده است.

داریم ،بس��یاری از افراد بع��د از دیدن این فعالیتها
به عضویت در هاللاحمر عالقهمند میش��وند .یکی
از م��واردی که تالش در رون��ق آن داریم ،بحث اردو
است ،حجم اردوهای برگزار شده در سال جاری بیشتر
ش��ده و نزدیک به  10هزار نفر در اردوهای کش��وری
و منطقهای ش��رکت کردهاند و استانها و محلهای
گوناگونی برای این اردوها برنامهریزی شده بود.

بیشترین استقبال از فعالیتهای سازمان جوانان از
طرف دختران ش�کل میگیرد یا پسران و از چه سن
و از چه گروهی بیشتر متقاضی حضور در هاللاحمر
هستند؟

در ای��ام گوناگون س��ال این آمار متفاوت اس��ت،
برای مثال در ابتدای س��ال تحصیل��ی دانشآموزان
و دانش��جویان جدیدالورود بیشتر متقاضی هستند،
در تابس��تان که دانشگاهها و مدارس فعالیت کمتری
دارند مسیر جذب تغییر کرده و از طریق کالسهای
تابس��تانی در ش��عب هاللاحمر انجام میشود .این
نوسان در طول س��ال یکسان نیست ،هر تفاهمنامه
جدیدی که با س��ازمانهایی نظیر دانشگاه آزاد شکل
میگیرد متقاضیان جدیدی را به هاللاحمر اضافه و
ظرفیتها را بیشتر میکند.
متقاضیان بیشتر خانمها هستند یا آقایان؟

ب��ه ط��ور تقریب��ی تعداد
یعنی بر این باور هستید که
متقاضیان زن و مرد یکس��ان
سبکزندگیرابطهایمستقیم
یک�ی از عوامل�ی ک�ه باعث ش�ده
اس��ت و هاللاحم��ر هی��چ
با فعالیتهای داوطلبانه دارد؟
مردم هاللاحم�ر را با امداد و نجات
محدودیت جنس��یتی ندارد،
س��بک زندگی مهم است،
بشناسند ماهیت این نوع حوادث و
در برخ��ی امور مانن��د امداد و
در کش��ورهای توس��عهیافته
نزدیک بودن به زندگی روزمره است
نجات بیشتر متقاضیان آقایان
اع��م از غ��رب و ش��رق ،کار
و بخش دیگر هم ناش�ی از ضعف در
هس��تند اما در مجموع تفاوت
داوطلبان��ه یک ارزش اس��ت
اطالعرس�انی س�ازمان هاللاحمر
معناداری بین آقایان و خانمها
ک��ه در قالبه��ای گوناگ��ون
است
نیست .در مدارس این طرح را
نظیر  NGOانجام میش��ود
هم در م��دارس دخترانه و هم
و یک امتی��از اجتماعی برای
فرد به حس��اب میآید و ش��اید آن کار منفعت مالی در مدارس پس��رانه اجرا میکنیم .در مس��ابقات هم
هم برای فرد نداش��ته باش��د اما در رزومه فرد امتیاز رقابتهای مجزایی برای دختران و پسران وجود دارد
ویژهای به حساب میآید؛ متاسفانه این نکته در کشور که شرکتکنندکان آن یکسان هستند ،برای مثال در
ما بهدرس��تی تبیین نشده است .بحث انگیزش افراد برنامه کویرنوردی در ی��زد هم دختران حضور دارند،
برای حضور در هاللاحمر باید وجود داش��ته باش��د ،هم پسران.
باید برای هر داوطلب احترام ویژهای قائل شد تا ببیند
از ابتدای سال 97چه میزان جذب متقاضی داشتهاید؟
که فعالیت وی دیده میش��ود و احساس تلف کردن
براس��اس آمارها در نیمه اول س��ال  97در کانون
وقت به وی دس��ت نده��د و فعالیتها خروجی قابل دانشآموزی  114هزار و  415دختر و  99هزار و 260
مالحظهای داشته اس��ت .یکی از رویکردهای جدید پس��ر و در کانون دانشجویی  27هزار و  759دختر و
سازمان همین امور انگیزشی است که در حال انجام  21هزار و  677پسر جذب شدهاند .در کانونهای آزاد
آن هستیم.
هم  87هزار و  590دختر و  86هزار و  59پسر در این
در حال حاضر بیشترین جذب از چه طریقی انجام مدت جذب شدهاند.
میشود؟

در مدارس و دانشگاهها به صورت داوطلبانه است،
در دانشگاهها پروس��ه عضو شدن در تشکلها آزادتر
ب��وده و افراد متقاضی خود دبی��ر انتخاب و فعالیت
میکنند ،پیش��نهاد فعالیت نیز میدهن��د که ما در
آن امور هم به متقاضی��ان کمک میکنیم .عالوه بر
دانش��جویان ،کانون جوانان را در تمام استانها داریم
که افراد میتوانند با مراجعه به هاللاحمر شهرش��ان
عضو این کانونها شوند .پیوستن به این کانونها هیچ
پیچیدگی و گزینش خاصی ندارد که دست و پا گیر
باشد .این افراد اگر در آموزشهای قبلی شرکت کرده
باشند میتوانند مهارتهای بیشتری را فرا بگیرند و اگر
تاکنون عضو هاللاحمر نبودهاند آموزشهای پایهای را
دریافت میکنند ،طرحهای گوناگونی وجود دارد که
افراد متقاضی میتوانند در آنان مش��ارکت کنند .این
نوع طرحها مش��وقی است که به توسعه طرح کمک
میکند ،برای مثال شاید فردی به واسطه تحصیالت
دانشگاهی بخواهد در فعالیتهای امدادی وارد شود یا
ف��رد دیگری در بحثهای اجتماعی یا حمایت روانی
و تیمهای سحر یا فعالیتهای ترویجی شرکت کند.
م��ا روز  16آذر مان��ور زلزل��ه را در خوابگاهه��ای
دانشجویی انجام خواهیم داد ،در تمام این فعالیتها
هم آموزش و هم جذب نهفته اس��ت ،در مناسبتها
و ایام گوناگون نیز در س��طح جامعه حضور مس��تمر
در کشورهای توسعهیافته اعم از غرب
و ش�رق ،کار داوطلبان�ه ی�ک ارزش
اس�ت که در قالبهای گوناگون نظیر
 NGOانج�ام میش�ود و ی�ک
امتیاز اجتماعی برای فرد به
حس�اب میآید و شاید آن
کار منفعت مالی هم برای
فرد نداش�ته باشد اما در
رزومه فرد امتیاز ویژهای
ب�ه حس�اب میآی�د؛
متاس�فانه ای�ن نکته در
کش�ور ما بهدرستی تبیین
نشده است

خبرهای�ی درب�اره طراح�ی یک اپلیکیش�ن برای
فعالیتهای سازمان جوانان داشتیم.

بله! در ح��ال طراحی یک اپلیکیش��ن کاربردی
هس��تیم ،این اپلیکیش��ن قابلیت عضو شدن سریع
و بارگ��ذاری رزومه و س��وابق کاری ف��رد متقاضی را
داشته و افراد میتوانند آموزشهای آنالین را دریافت
کنندهمچنین ،ارتباط متقاضی با مجموعه را تسهیل
کرده و میتواند برای افراد متقاضی تس��هیالتی ارائه
دهد .با بس��یاری از سازمانها و مراکز در حال رایزنی
هستیم ،یک نمونه از آن تفاهمنامهها با سازمان فنی
و حرفهای است که در سطح کشور برخی افراد عضو
س��ازمان بتوانند به صورت رایگان آموزشهای فنی و
حرفهای را ببینند .امکان حضور در دورههای آموزشی
بینالمللی و فضاهای دیگری که برای هر فرد با توجه
به رزومه و شرایطش تعریف میشود نیز وجود دارد.
مدتی است فعالیتهای سازمان جوانان در مدارس
پررنگتر است ،آیا برنامه خاصی برای مدارس دارید؟

هر سال تعدادی از دانشآموزان  8هزار مدرسه را
آموزش میدهیم .اگر به طور متوس��ط هر مدرسه را
 30تا 40نفر در نظر بگیریم هرساله در حال آموزش
 300هزار نفر هس��تیم .این تنها یک خدمت اس��ت
که در حال انجام آن هس��تیم .در بحث آس��یبهای
اجتماعی به عنوان یکی از اعضای شورای اجتماعی
کشور در بحثهای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
آمار جذب سازمان جوانان در نیمه اول سال 97
کانونها

دختر

پسر

کانون دانشآموزی
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12088

7236

جمع

223279 248193

هم از نوع س��لبی و هم از نوع ایجابی در حال فعالیت
مس��تمر هستیم و در همین راس��تا بیش از 50هزار
نفر ب��ه صورت مدون با دورههای اس��تاندارد آموزش
پیش��گیری از اعتیاد ش��رکت کردهان��د .بخش دیگر
خدمات ما در بحثه��ای مهارتآموزی و کارآفرینی
بوده که م��ردم از آن اطالعی ندارن��د و باید به مردم
معرفی ش��ود .حضور ما در مدارس سازمانیافتهتر و
بهتر شکل گرفته است ،زیرا تفاهمنامههای خوبی را
در این زمینه با وزارت آموزشوپرورش امضا و اجرایی
کردهایم ،یکی از تشکلهای مصوب دانشآموزی طبق
تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی هاللاحمر بوده
که فعالیت مستمری دارد.
ت�لاش در ب��اال بردن تن��وع و جذابی��ت فعالیت
در م��دارس ب��وده و طرح دادرس ،طرحی اس��ت که
موضوعات امیدوارکننده در آن در حال انجام است و
نشانههای خوبی را از آن مشاهده میکنیم .برای مثال
در ط��رح المپیاد نمونه که در ط��رح دادرس طراحی
ش��ده اس��ت ،تیمهای دادرس در س��طح شهرستان
تش��کیل شده و س��پس منتخبان در سطح استان و
س��پس در سطح کش��ور با هم رقابت میکنند ،این
دانشآموزان از مدارس گوناگون نظیر نمونه ،دولتی،
غیرانتفاعی ،اس��تعدادهای درخش��ان و از شهرهای
گوناگ��ون با هم رقابت میکنند و افرادی از آنان جزو
منتخبان کشوری میش��وند .این طرح توانسته نفوذ
خوبی را در بین مدارس داشته باشد و در حال توسعه
کمیت و کیفیت طرح دادرس هستیم .در دانشگاهها
نیز تفاهمنامههایی با وزارت علوم و وزارت بهداش��ت
امضا کرده و مجوز ورود در تمام دانشگاههای کشور را
داریم اما حضورمان در برخی نقاط پررنگ و در برخی
نقاط کمرنگ است ،زیرا در برخی نقاط سرمایهگذاری
بیشتری را انجام دادهایم .برای مثال تفاهمنامهای را با
دانشگاه فرهنگیان امضا کردهایم ،یکی از ویژگیهای
این دانش��گاه دانش��جویان این دانش��گاه هستند که
معلمان آینده هستند و این مفاهیم میتواند از طریق
آنان در مدارس کل کشور فراگیر شود.
فعالیته�ای داوطلبانه اعضای س�ازمان جوانان در
زلزله کرمانشاه چگونه بود و این روزها در چه مرحلهای
قرار دارد؟

در زلزل��ه کرمانش��اه امدادگران ب��ه چند صورت
فعالیت کردند ،تیمهای امداد و نجات که عضو کانون
جوانان بودند فعالیتهای ارزش��مندی را انجام دادند.
خدمت دیگر خدمت در پشت صحنه و لجستیک بود.
این خدمت از تهی��ه چادرهای امدادی تا مهیا کردن
امور زیرساختی دیگر فراگیر بود .یکی دیگر از خدمات
هاللاحمر خدمت تیم سحر بود که خدمات اجتماعی
و رواندرمانی را به زلزل��هزدگان ارائه دادند .چند روز
پس از وقوع زلزله و بعد از سپری کردن فاز اولیه امداد
و نجات که  72س��اعت پس از زلزله بود ،تیم س��حر
از اس��تانهای گوناگون با حضور در مناطق زلزلهزده
نس��بت به رفع آسیبهای روحی و روانی زلزلهزدگان
بویژه کودکان مشاوره دادند .اعضای کانون جوانان در
برخ��ی امور در کنار مربی به کمک کودکان زلزلهزده
میپرداختند و بازیدرمانی و نقاش��یدرمانی را برای
ب دیده
س��رگرمی و تغییر روحیه این کودکان آس��ی 
انجام میدادند .برای س��ایر اعض��ای خانواده نیز این
همراهی توسط اعضای هاللاحمر انجام شد.
اعض��ای هاللاحمر ت��ا ش��هریور  97یعنی 11
ماه پ��س از وقوع زلزله در مناطق حضور داش��تند و
ب��ه مردم حت��ی در فعالیتهای اولی��ه مانند نگارش
نامه کمک میکردند تا ب��ار روانی زلزله تا حد امکان
از این افراد برداش��ته شود به طوری که یونیسف نیز
از ای��ن فعالیت تقدیر کرد و این موضوع باعث ش��د
حمایتهای روانی برجس��تهتر از امور دیگر در کمک
به زلزل��هزدگان مطرح ش��ود .در بازنگری س��ازمان
جوانان در آینده ،این موضوع هم بیش��تر مورد توجه
قرار میگی��رد .برگ��زاری  100اردوی تفریحی برای
دانشآموزان س��رپل ذهاب و ث�لاث باباجانی و اعزام
آنان به س��فر مشهد از فعالیتهای دیگری بود که در
آس��تانه سال تحصیلی برای دانشآموزان انجام شد و
 90درصد کودکان از استان خارج شده و به اردو رفته
و به تفریح پرداختهاند .این اردوها نخستین اردوهایی
بود که برای این دانشآموزان برگزار ش��د .در سالگرد
زلزله نیز  17هزار بسته لوازمالتحریر با کیفیت مناسب
برای بچههای زلزلهزده ارس��ال شد ،یک سری اقالم
کمکی مردم کرهجنوب��ی و هدایای ویژه مردم تهران
نیز برای مردم کرمانشاه جمعآوری شده که توزیع آن
برای مردم شروع شده است .پس از خروج اکیپهای
اعضای هاللاحمر از مناطق زلزلهزده در شهریور ،97
اعضای کانون جوانان استان کرمانشاه مسؤولیت کمک
به زلزلهزدگان را به عهده گرفتند .طرح سحر هم پس
از زلزله کرمانشاه در مناطق زلزلهزده اجرا شد که در
بحث خدمات مش��اورهای و روانی فعالیتهای خوبی
انجام شد.

رئی��س پلیس راهور ته��را ن گفت :نه پلیس
و نه معاون��ت حملونقل و ترافیک ش��هرداری
ته��ران نمیتوانند مح��دوده ط��رح ترافیک یا
زوج و ف��رد را تغییر دهند بلکه این موضوع باید
در ش��ورای ترافی��ک تهران مط��رح و درباره آن
تصمیمگیری ش��ود .به گزارش فارس ،س��ردار
محمدرضا مهماندار اظهار داشت :موضوع کاهش
ی��ا افزایش محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد از
اختیارات ش��ورای ترافیک تهران است و با توجه
به درخواستهای سازمانهای ذیربط ،موضوع
افزای��ش محدودههای ترافیکی در دس��تور کار
ش��ورای ترافیک ق��رار میگیرد و در این ش��ورا
تصمیمگیری الزم اتخاذ میش��ود .وی گفت :نه
پلیس و نه معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری
ته��ران نمیتواند محدوده طرح ترافیک یا زوج و
فرد را تغییر دهد.
س��ردار مهمان��دار گف��ت :به نظر میرس��د
گسترش طرح ترافیک و حذف زوج و فرد و پولی
کردن آن آثار مخربی داشته باشد و باعث به هم
ریختن بزرگراههای شمالی شهر میشود ،در هر
صورت هر تصمیمی که ش��ورای ترافیک در این
باره بگیرد اجرایی میکنیم.
رئیس پلیس پایتخت عنوان کرد

ب نجومی
بازداشت  93دالل با حسا 

رئیس پلیس پایتخت از پایان کار دالالن سکه
و ارز در خیابانهای منوچهری ،فردوسی و چهارراه
استانبول خبر داد .بهگزارش ایسنا ،سردار حسین
رحیمی گفت :دالالن خیابانی ارز و سکه به پایان
کارشان رسیدهاند ،چراکه با اقدامات پلیس پس
از  ۳۰س��ال دالالن از چهارراه استانبول ،خیابان
منوچهری و فردوس��ی جمعآوری ش��دند .وی با
بیان اینک��ه از ابتدای آغاز طرح برخورد با دالالن
س��که و ارز بیش از  ۴۰۰نفر از این افراد توس��ط
پلیس دستگیر شدند ،گفت :از این تعداد  ۹۳نفر
از دالالن که حس��ابهای نجومی هم داشتند به
زندان افتادهاند و البته اقدامات پلیس در این باره
ادامه دارد .رئیس پلیس پایتخت با اشاره به نظارت
پلیس بر صرافیها نیز گفت :در چند روز گذشته
 ۶۰صرافی غیرمجاز و فاقد مجوز از س��وی بانک
مرکزی به پلیس معرفی شده است ،ما چند روز
به این صرافیها مهلت دادیم تا نسبت به دریافت
مجوزه��ای الزم اقدام کنند ،در غیر اینصورت با
این صرافیها برخ��ورد خواهیم کرد .البته بیش
از  ۱۵۰صراف��ی نیز مجاز هس��تند که پلیس از
فعالیتهای آنها حمایت میکند .به گفته رحیمی،
در روزهای گذش��ته  4باند جعل ارزهای خارجی
نیز شناسایی و از سوی پلیس منهدم شدهاند.

هوای پایتخت در شرایط آلوده

روز گذشته شاخص آلودگی هوا در پایتخت
به عدد  126رسید تا تعداد روزهای آلوده آذرماه
به  5برسد .به گزارش «وطنامروز» ،روز گذشته
براساس گزارشهای شرکت کنترل کیفیت هوای
تهران ش��اخص هوای کالنش��هر تهران به عدد
 126رس��ید و کیفیت هوا در ش��رایط «ناسالم
ب��رای گروههای حس��اس جامعه» ق��رار گرفت.
بر اس��اس گزارشها ،کاهش میزان بارندگی در
آذرماه ،کاهش دما و افزایش غلظت ذرات معلق
باعث شده تا روزهای آلوده پایتخت آذرماه تا روز
گذشته به عدد  5برسد.

■■رعایت محدوده طرح زوج و فرد از در منازل

بر اس��اس اعالم کارگروه هماهنگی ش��رایط
اضطراری آلودگی هوا با توجه به ش��دت آلودگی
هوای تهران چهارشنبه محدوده طرح زوج و فرد
از در منزل توس��ط شهروندان رعایت میشود و
فعالیت بدن��ی در زنگ ورزش م��دارس ممنوع
اعالم شد .به گزارش تسنیم ،در جلسه کارگروه
هماهنگ��ی ش��رایط اضطراری آلودگ��ی هوا که
در مح��ل اس��تانداری تهران به ریاس��ت معاون
هماهنگی ام��ور عمرانی اس��تانداری تهران و با
حضور تمام اعضای کارگروه تشکیل شد ،با توجه
به گزارش اداره کل هواشناسی و تأکید دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی مبنی بر پایداری جو
و گزارش مرکز پایش آلودگی هوای محیطزیست
و شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران،
مقرر ش��د تمام محدودیتهای ش��رایط هشدار
موضوع دستورالعمل شرایط اضطرار آلودگی هوا
برای روز چهارشنبه مورخ  14آذرماه اعمال شود
و نیاز است تمام سازمانهای اجرایی و اقشار مردم
همکاری الزم را داشته باشند.

