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اجتماعي

وطن امروز شماره 1372

نبضجامعه
مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت خبر داد

آغاز اعزام  3و 4روزه به عتبات

مدیرکل عتبات عالیات س��ازمان حج و زیارت
از آغ��از اعزامه��ای  3و  4روزه در بع��د از م��اه
مبارک رمضان خبر داد .محسن نظافتی مدیرکل
عتبات عالیات سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه
ثب��ت نام زائران برای اعزامه��ای  3و  4روزه از روز
دوشنبه  30تیرماه در سراسر کشور آغاز شده است،
گفت :متقاضیان میتوانند برای ثبتنام به سایت
عتب��ات عالیات مراجعه کنند .وی به مهر افزود :بر
اس��اس مذاکرات انجام شده با سازمان هواپیمایی
قرار اس��ت عالوه بر تورهای  7روزه 3 ،و  4روزه نیز
در دس��تور کار قرار گیرد که اعزام این افراد بعد از
ماه مبارک آغاز خواهد شد .مدیر کل عتبات عالیات
سازمان حج و زیارت بیان داشت :هزینه سفرهای
 3و  4روزه نس��بت به  7روزه در حدود  150هزار
تومان یعنی تا  15درصد کمتر است که این پایین
بودن قیمت به دلیل هزینه هتل و غذاست و قیمت
پرواز و حمل و نقل و س��ایر خدم��ات برای زائران
تغییری نخواهد کرد .نظافتی با اشاره به اینکه هزینه
سفر  4روزه عتبات عالیات کمتر از  950هزار تومان
و  3روزه نی��ز کمتر از  900هزار تومان خواهد بود،
تصریح ک��رد :در حال حاضر زائرانی که در کربال و
نجف هستند در سالمت کامل به سر میبرند و هیچ
مشکلی برای آنها ایجاد نشده است.

هوای تهران در شرایط ناسالم

برای چهارش��نبه ه��وای تهران در ش��رایط
ناس��الم ب��رای گروهه��ای حس��اس ق��رار دارد.
محمد رس��تگاری ،معاون پای��ش آلودگی هوای
محیطزیس��ت اس��تان تهران درباره هوای تهران
اظهار داشت :بر اس��اس دادههای پایش آلودگی
هوای تهران ،س��ه ش��نبه هوای تهران در شرایط
ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت .وی به
تس��نیم اعالم کرد :شاخص کیفیت هوای تهران
روی ع��دد  102ق��رار دارد .معاون پایش آلودگی
هوای محیطزیس��ت اس��تان تهران بیان داشت:
برای چهارشنبه نیز هوای تهران در شرایط ناسالم
ب��رای گروههای حس��اس نیز ق��رار دارد .توصیه
میشود بیماران قلبی ،تنفسی ،ریوی و کودکان و
سالمندان از تردد غیرضرور خودداری کنند.
معاون مبارزه با جرائم جنایی آگاهی خبر داد

رشد 2درصدی استفاده از سالح سرد

اس��تفاده از سالح سرد در  3ماهه اول سال 92
در کش��ور  33درصد بود که این رقم امسال به 35
درصد رسیده اس��ت .سرهنگ محمد مصطفایی،
معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی درباره
بررسی آمار قتل در  3ماهه نخست امسال نسبت
به سال گذشته اظهار داشت :سهم استفاده از سالح
س��رد در  3ماهه اول سال  92در کشور  33درصد
بود که این رقم امسال به  35درصد رسیده بنابراین
تعداد قتلهایی که طی  3ماهه گذشته در کشور
با سالح سرد اتفاق افتاده در مقایسه با مدت مشابه
در سال قبل تفاوت زیادی نداشته است .وی به مهر
افزود :وقوع قتل در سایر روشها همانند استفاده از
سالح گرم در کشور کاهش داشته است .طی  3ماه
نخست امسال وقوع قتل در کشور  6درصد کاهش
داشته است.
رئیس سازمان مدیریت بحران اعالم کرد

سایه خشکسالی بر سر  4استان

رئیس س��ازمان مدیریت بحران کشور از وقوع
خشکس��الی جدید در  4اس��تان کش��ور خبر داد.
به گ��زارش «وطن امروز» اس��ماعیل نجار ،رئیس
سازمان مدیریت بحران کشور در حاشیه کارگروه
تخصصی مدیریت بحران کش��ور ،با بیان اینکه در
این جلس��ه کارگروههای گوناگون گزارش مفصلی
از عملکرد یکس��اله خود اعالم کردند ،گفت :یکی
از مشکالت اعضای کارگروه بودجه و اعتبارات بوده
است که با حضور نماینده معاونت راهبردی ریاست
جمهوری در این جلسه امیدواریم این مشکل حل
و فصل شود .وی همچنین درباره آخرین وضعیت
خشکس��الی کش��ور با بیان اینکه براساس قانون
پنجم توس��عه ماموریت و مس��ؤولیت خشکسالی
برعهده س��ازمان مدیریت بحران گذاش��ته ش��ده
اس��ت ،بیان داشت :معتقدیم برای حل این مساله
باید دس��تگاههای اجرایی وارد میدان شوند .نجار
با بیان اینکه با توجه به تغییر اقلیم جهان ،کش��ور
ما نیز با خشکسالی روبهرو است ،خاطرنشان کرد:
خشکس��الی تنها مربوط به میزان بارندگی نیست
بلکه زمان پراکندگی و نوع بارش نیز بس��یار مهم
اس��ت .به گفته رئی��س س��ازمان مدیریت بحران
کش��ور ،در حال حاضر  4استان سمنان ،خراسان
ش��مالی ،خراسان رضوی و خراسان جنوبی درگیر
خشکسالیهستند.

چهارشنبه اول مرداد 1393

امداد

طبق گزارش مرکز آمار ایران

زنان سرپرست خانوار  2/5برابر شدند

گ�روه اجتماع�ی :مرک��ز آمار ای��ران در
آخری��ن گ��زارش درباره وضعی��ت زنان
سرپرس��ت خانوار از افزایش  2/5برابری
این گ��روه از زنان در دورهای  15س��اله
خبر داده و اعالم کرده استانهای تهران
و خراس��انرضوی بیش��ترین و ای�لام و
کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب کمترین
تعداد زنان خودسرپرست را دارند .امروزه
پدی��ده خانواره��ای زن سرپرس��ت در
تمام دنیا رو به افزایش اس��ت به طوری
که اکن��ون به عنوان معض��ل اجتماعی
مطرح میش��ود .این گروه از زنان اغلب
ب��ا عوامل آس��یبزایی همچون تبعیض
فرهنگی ،ضعف دسترسی به شغلهای
فعلی ،بیسوادی یا کم سوادی ،نداشتن
درآمد مستمر و مشکالت روحی -روانی
مواجه هس��تند که در ص��ورت حمایت
نش��دن هزینههای آسیبزایی به جامعه
تحمیل میکنند .مرکز آم��ار ایران زنان
خودسرپرس��ت را به س��ه گروه تقسیم
میکند که گروه اول ش��امل زنان بی��وه ،زنان مطلقه و
دختران با تجرد قطعی ،گروه دوم زنانی هستند که در آن
مرد به طور موقت حضور ندارد و گروه سوم خانوارهایی
اس��ت ک��ه در آن مرد به دالیلی همچون بیم��اری و از
کارافتادگی و کهنسالی نمیتواند سرپرست خانوار باشد.
■■افزایش  2/5برابری زنان سرپرست خانوار
مرکز آمار ایران و اطالعات راهبردی وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی در آخرین گزارش بررسی آماری
وضعیت زنان سرپرست خانوار در خردادماه  93اعالم
کرد :براساس آخرین نتایج سرشماری سال  1390در
یک دوره  15ساله از  1375تا  1390تعداد خانوارهای
معمولی دارای سرپرست زن حدود  2/5برابر افزایش
داش��ته اس��ت .همچنین طی دوره  5ساله  85تا 90
متوسط رشد خانوارهای معمولی  4/0درصد بوده این
در حالی اس��ت که در همین بازه زمانی متوسط رشد
خانوارهای دارای سرپرست زن به 9/2درصد رسیده که

این درصد نشاندهنده افزایش تعداد زنان سرپرست
خانوار در سالهای گذشته است .براساس این گزارش،
در سال  1375به ازای هر سرپرست مرد 9 ،سرپرست
زن وجود داشت که این نسبت در سال  90به ازای هر
سرپرست مرد به  14نفر سرپرست زن رسیده است.
■■افزایش تمایل زنان به زندگی مجردی
مه��ر در این باره نوش��ت :گزارش س��ازمان آمار
نش��ان میدهد تع��داد زنان خودسرپرس��ت که تنها
زندگی میکنند  40/8درصد از کل خانوارهای دارای
سرپرست زن را به خود اختصاص داده است .همچنین
بین اس��تانهای کشور تهران با  211هزار و  236نفر
و خراس��انرضوی ب��ا  98هزار و  292نفر بیش��ترین
استانهایی هستند که زنان سرپرست خانوار را در خود
جای دادهاند .بر این اساس تمایل به زندگی انفرادی و
سرپرستی با جمعیت کمتر در سالهای گذشته بین
زنان افزایش یافته است .به طور کلی روند گرایش به

زندگی مجردی در ایران نیز همچون همه جوامع در
حال افزایش است که این موضوع به عواملی ناشی از
عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و روانی بستگی
دارد .بسیاری از این کارشناسان بر این باورند که روند
افزای��ش این نوع زندگی برای جامعه ایران که همواره
ارزشه��ا و هنجارهای خاص خ��ود را دارد و خانواده
همچنان مهمتری��ن نهاد اجتماعی اس��ت ،میتواند
مخاطرهآمیز باشد ضمن اینکه افزایش زندگی مجردی
پیامدهای ناگ��واری همچون افس��ردگی ،فردگرایی،
گس��ترش آس��یبهای اجتماعی ،تمایل نداشتن به
تشکیل خانواده و داشتن فرزند را در پی دارد.
■■آمار زنان سرپرست خانوار به 15درصد میرسد
این در حالی اس��ت ک��ه چندی پیش هم منصور
قمش��ه ،معاون حقوقی و امور مجل��س کمیته امداد
نس��بت به افزایش زنان سرپرس��ت خانوار تا سال 95
هشدار داده و گفته است :در سال  6/5 ،85درصد زنان

مدیرکل ثبت احوال استان تهران مطرح کرد

معاون رئیسجمهور مطرح کرد

صدور کارت هوشمند ملی برای 15سالهها
ثبت احوال گروه اجتماعی :درح��ال حاضر در
تهران فقط برای کارت اولیها یعنی
اف��رادی که برای اولین بار کارت ملی برای آنها صادر
شده و به  15سال رسیدهاند به جای کارت ملی کارت
هوشمند ملی صادر خواهد شد .محمدمهدی اعالیی
مدیرکل ثبت احوال استان تهران از چاپ و توزیع 15
هزار کارت هوشمند ملی برای
کارت اولیها در تهران خبر داد و
به مهرگفت :حداکثر زمان برای
صدور کارت هوش��مند یک تا
یک م��اه و نیم اس��ت .اعالیی
درباره صدور کارت هوش��مند
ملی بیان داش��ت :درحال حاضر در تهران فقط برای
کارت اولیها یعنی اف��رادی که برای اولین بار کارت
ملی برای آنها صادر ش��ده و به  15سال رسیدهاند به
جای کارت ملی کارت هوش��مند ملی صادر خواهد
ش��د .وی تاکید کرد :متقاضی��ان میتوانند از طریق
اینترنت و س��ایت ثبتاح��وال برای ثبتن��ام کارت
گروه اجتماعی :تالشهاي همکاران
پلیس
در قرارگاه مبارزه با س��رقت منجر به
کاهش ش��يب سرعت سرقت در کش��ور شده اما هنوز
نسبت به گذش��ته با افزايش اين جرم روبهرو هستيم.
س��ردار حسین اشتري ،جانش��ین رئیس پلیس کشور
در هجدهمين جلس��ه قرارگاه مرکزي مبارزه با سرقت
اظهار داش��ت :مبارزه با سرقت ،ماموريت اصلي نيروي
انتظامي است چرا که دغدغه و اولويت مردم و مدیران
اس��ت بنابراين در اين مبارزه بايد اعتقادي عمل کنيم.
وي بر اس��تفاده از همه ظرفيتهاي داخلي و خارجي
ناجا در راس��تاي مبارزه با سرقت تاکيد کرد و افزود :از
آنجا که سرقت موضوع مهمي براي پلیس است قرارگاه
مرکزي مبارزه با اين جرم ،راهاندازي شد و خوشبختانه
اقدام��ات اين ق��رارگاه نيز تاکنون موثر ب��وده و از همه
روس��اي پليس ،فرماندهان اس��تانها ،معاونان و دبير
قرارگاه تشکر و قدرداني ميکنم.جانشين فرمانده نيروي
انتظامي تصريح کرد :همه گزارشهاي قرارگاه را مطالعه
ميکنم و اعتقاد دارم که بايد تحرکي در کل س��ازمان
به وجود بيايد که خوش��بختانه اين مهم انجام شده اما
آنچه بايد به آن توجه داشت ،تاثير اين اقدام روي مردم
و جامعه است و اينکه مردم به تالش پليس در راستاي
کاهش سرقت در کشور پي برده و اعتقاد داشته باشند.
جانشين قرارگاه مرکزي مبارزه با سرقت ،به مهر يادآور
شد :تالشهاي همکاران در اين قرارگاه منجر به کاهش
شيب سرعت سرقت در کشور شده اما هنوز نسبت به
گذشته با افزايش اين جرم روبهرو هستيم و بايد تا آنجا
که ميتوانيم روند کاهش را بيش��تر کنيم .وي با تاکيد

هوش��مند اقدام کنند و س��پس در مرحله بعد برای
گرفتن عکس و اثر انگشت باید به مراکز پستی مراجعه
نماین��د .به گفته مدیر کل ثبتاحوال اس��تان تهران
عملیات صدور کارت هوش��مند یک تا یکماه و نیم
به طول میانجام��د و امضای دیجیتال نیز برای آنها
در کارت در نظر گرفته شده است .اعالیی خاطرنشان
ک��رد :در ح��ال حاض��ر کارت
هوش��مند فقط برای تشخیص
هویت به کار میرود و استفاده
از خدمات دیگر کارت هوشمند
و سالمت و کارت بانکی منوط
به فراهم ش��دن زیر ساختها و
زمینههای الزم از س��وی س��ازمانهای مرتبط است.
وی درب��اره هزینه صدور کارت هوش��مند ملی بیان
داش��ت :برای صدور ای��ن کارت  15ه��زار تومان به
حساب دولت واریز میشود و  6هزار و  320تومان نیز
تعرفه پستی آن است که در مجموع متقاضیان باید
 21هزار و  320تومان پرداخت کنند.

وعده تعطیالت زمستانی برای امسال
گردشگری گ�روه اجتماعی :امیدوارم انش��اءاهلل
اجرای ط��رح تعطیالت زمس��تانی
به زمستان امس��ال برسد .مسعود س��لطانیفر ،معاون
رئیسجمه��ور و رئی��س س��ازمان می��راث فرهنگی و
گردش��گری در پاس��خ به این پرس��ش که آی��ا اجرای
طرح تعطیالت زمس��تانی به زمستان امسال میرسد؟
بیان داش��ت :اج��رای این طرح
نیازمند هماهنگی با دستگاههای
گوناگ��ون اس��ت .وی ب��ه فارس
افزود :امیدوارم انش��اءاهلل اجرای
ط��رح تعطی�لات زمس��تانی به
زمستان امس��ال برسد .به گفته
رئیس س��ازمان می��راث فرهنگی و گردش��گری ،باید
هماهنگی بین دس��تگاهی صورت گی��رد به طور مثال
برای ساماندهی س��فر بازنشستگان نیازمند هماهنگی
با س��ازمان بازنشس��تگی هس��تیم یا برای اس��تفاده از
تخفیفهای شرکتهای مس��افربری از جمله سازمان
هواپیمایی و شرکت رجا باید جلساتی داشته باشیم تا

جانشین رئیسپلیس اعالم کرد

افزایش سرقت در کشور

براستفاده از همه ظرفيتهاي موجود در نيروي انتظامي،
در راستاي پيشبرد اهداف اين قرارگاه ،بیان داشت :همه
اعضاي قرارگاه ضمن آنکه باید هماهنگ عمل کنند ،بايد
مرتب در جلسات قرارگاه شرکت داشته باشند .اشتري
ادامه داد :سامانه «رخدادهاي انتظامي» راهاندازي شده
که س��امانهاي خوب و بهروز اس��ت بنابراین الزم است
س��امانه «قاصدک» کنار گذاشته شود و سامانه اخير را
مبنای کار قرار دهيم .جانشين فرمانده نيروي انتظامي
بر استفاده از ظرفيتهاي خارج از ناجا تاکيد کرد و اظهار
داش��ت :از جمله س��ازمانهايي که در راستاي کاهش
سرقت موثر هس��تند ،دادسراها ،اصناف و خودروسازان
هس��تند که بايد با آنها تعامل داش��ته باشيم اما نبايد

سرپرست خانوار بودند .این آمار در سال
 91به 12/5درصد رس��ید و براس��اس
پیشبینیه��ا در آمار زنان سرپرس��ت
خانوار در سال  95به  15درصد میرسد.
وی تصری��ح کرد :ح��دود  4میلیون و
 300ه��زار نفر تحت پوش��ش کمیته
امداد هستند که حدود یکمیلیون آنها
را زنان تشکیل میدهند 300 ،هزار نفر
از این زنان مطلقه هس��تند و کم سن
و س��الترین بیوه براساس یک آمار 16
ساله و براس��اس آماری دیگر  14ساله
اس��ت .به گفته مع��اون حقوقی و امور
مجلس کمیته امداد ،حمایت حقوقی
یکی از ابعاد حمایتهای کمیته امداد از
این زنان است که در کنار حمایتهای
معیش��تی ،مس��کن و درم��ان صورت
میگیرد .در همین راس��تا با همکاری
قوه قضائیه ،وکیالن و حقوقدانان186 ،
ش��ورای حل اختالف ویژه خانوادههای
زن سرپرست دایر شده است .عالوه بر
آن دفتر معاض��دت را در کنار مددکاری کمیته امداد
راهاندازی کردهایم که مشکالت حقوقی این خانوادهها
را رصد میکند.
■■زندگی  308هزار زن در حاشیه شهرها
همچنین اکبر میرش��کار ،معاون فرهنگی کمیته
امداد در ادامه نشست مشاوران امور بانوان اعالم کرد:
براساس آمار سال  308 ،92هزار و  354نفر از مادران
و دختران در حاش��یه شهرها زندگی میکنند .وی با
اشاره به آمار سال  92و حاشیهنشینی دختران و زنان
به اقدامات انجام گرفته برای آنها اش��اره کرد و افزود:
براساس این آمار  10هزار و  993زن بیسواد را باسواد
کردهایم .در سال  91و  92با اقدامات انجام شده زمینه
ازدواج دوباره  6هزار و  295زن مطلقه را فراهم کردهایم
و  733نفر از آنان به زندگی قبلی خود بازگشتهاند .از
میان این ازدواجها 5484 ،ازدواج تکهمسر بوده است
بهگونهای که این تعداد زن ،همسر اول مردان شدهاند.

منتظر بمانيم تا آنها به کمک ما بيايند .وي خاطرنشان
کرد :بايد ايدههاي موثر در راستاي کاهش جرم سرقت
توسط دبير قرارگاه جمعآوري و پس از بررسي ،ايدههاي
قابل اجرا ،عملياتي شود همچنين اقدامات پيشگيرانه و
بازدارنده را بايد احصا و از آنها اس��تفاده کرد .جانشين
قرارگاه مرکزي مبارزه با س��رقت بر تعامل با اصناف نيز
تاکيد کرد و بیان داش��ت :نصب و افزايش دوربينها در
بس��ياري از صنوف منجر ميش��ود تا پليس با بازبيني
فيلمهاي ضبط ش��ده ،اطالعات خوبي درباره س��ارقان
بهدس��ت آورد بنابراين نصب دوربين بايد الزامي شود.
اين مقام ارش��د انتظامي ،اقدام��ات پليس آگاهي ناجا
در راس��تاي برگزاري جلسات با خودروس��ازان و اعالم

زمانهای غیرپیک را مشخص کنیم و جامعههای هدف
را در این ایام به س��فر بفرستیم .سلطانیفر خاطرنشان
کرد :اگر موضوع تعطیالت زمستانی را بخواهیم از طریق
طرح و الیحه پیش ببریم زمانبر اس��ت به همین دلیل
بهتر است خودمان هماهنگیها را با دستگاههای مرتبط
انجام دهیم .گفتنی است ،طرح تعطیالت زمستانی در
این راستا مطرح شد که مردم تنها
در ایام نوروز و تابستان عازم سفر
نشوند و بعضی از اقشار خاص مثل
بازنشس��تگان که برای سایر ایام
سال که غیرپیک است و مشکلی
برای سفر ندارند با ارائه تسهیالتی
بتوانند به سفر بروند و کل حجم سفرهای مردم ،متمرکز
در نوروز و تابستان نشود .همچنین مسعود سلطانیفر،
رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری فروردینماه
امسال اعالم کرده بود یکی از پیشنهادات برای پراکندگی
زمان س��فرها ،تعطی�لات زمس��تانی  7ی��ا  8روزه در
نیمه بهمنماه است.
معاي��ب موجود در ايمني خودروها را اقدامي مناس��ب
در جهت پيش��گيري از س��رقت خودرو دانست .سردار
اش��تري ادامه داد :اختصاص نيرو و امکانات خودرويي
در راستاي افزايش گشتهاي پليس ،اقدامي پسنديده
است اما تنها با اين دو مولفه ،کارها پيش نميرود بلکه
بايد از تجهيزات و فناوريهاي روز نيز استفاده کنيم تا
اقدامات پيشگيرانه انجام دهيم .وي تصريح کرد :اولويت
مبارزهاي اس��تانها نيز بايد مش��خص شود چرا که هر
استان با يک نوع سرقت درگير است مثال در يک استان
سرقت خودرو و در استان ديگر سرقت موتوسيکلت زیاد
است .جانشين فرمانده ناجا افزود :معاونت اجتماعي ناجا
بايد با انجام عمليات رواني عالوه براينکه منجر به ايجاد
جو آرام در جامعه ش��ود ،ترس در دل سارقان بيندازند.
همچنين از مردم بخواهيد که پاي کار بيايند و از نظرات
آنها در اين مبارزه ،استفاده کنيد .وي همچنين خطاب
به سازمان تحقيقات و مطالعات ناجا ،گفت :الزم است
نيازسنجيهاي الزم را انجام دهيد و منتظر پليسهاي
تخصصي براي انجام تحقيقات نمانيد و پيش��نهادات و
نتايج کاره��اي تحقيقاتي را به آنها ارائه دهيد.س��ردار
اشتري با بيان اينکه نيروي انتظامي ،کولهباري از تجربه
دارد ،اف��زود :بايد اين تجربيات را جمعآوري کرده و در
کنار هم بگذاري��م و براي انجام اين مهم ،کارگاهي نيز
برگزار کنيم .جانشين فرمانده نيروي انتظامي بر تشويق
کارکناني که در مبارزه با سرقت دخيل هستند ،تاکيد
کرد و افزود :البته در کنار تش��ويق بايد تنبيه نيز انجام
ش��ود همچنين بررسي ش��ود که آيا اقدامات تشويقي
همانند طرح مکنا اثرگذار هستند.

دبیرکل جمعیت هاللاحمرخبر داد

ارسال نخستین محموله بشردوستانه
به غزه

نخستین کمک هاللاحمر جمهوری اسالمی
ای��ران به مردم مظلوم فلس��طین ب��ا هماهنگی
هاللاحمر فلس��طین در زمینههای بهداش��تی،
دارویی و درمانی به ارزش  ۲میلیارد ریال ارس��ال
شد .به گزارش «وطن امروز» ،سیداحمد موسوی،
دبیرکل جمعیت هاللاحمر با اشاره به برگزاری
جلسه ستاد هماهنگی کمکرسانی به غزه با اعالم
اینکه کمترین کمکی که در حال حاضر میتوان
برای مردم مظلوم فلسطین انجام داد ،همکاری با
هاللاحمر فلسطین اس��ت ،اظهار داشت :بر این
اساس مقرر شده است تا جمعیت هاللاحمر ایران
در نخس��تین اقدام عملیاتی به منظور تهیه اقالم
بهداش��تی ،دارویی و درمان��ی ۲ ،میلیارد ریال به
جمعیت هاللاحمر فلسطین کمک کند.
■■هماهنگیبادفترکمیتهبینالمللی
صلیبسرخ
موسوی با اش��اره به اینکه هماهنگیهایی با
دفتر کمیته بینالمللی صلیبسرخ در ایران برای
کمک از طریق کمیته به فلسطین هم انجام شده
است ،تصریح کرد :کمیته بینالمللی صلیبسرخ
فهرستی از مایحتاج کنونی مردم غزه را به ارزش ۵
میلیارد ریال اعالم کرده است که تصمیمات بعدی
برای تامین و ارسال این کمکها اخذ خواهد شد.
وی اعالم کرد :همچنین در نخستین جلسه
س��تاد هماهنگی کمکرس��انی به غزه مقرر شد
ت��ا جم��عآوری کمکه��ای مردم انساندوس��ت
ایران اس�لامی هم از طریق ش��ماره حسابهای
اللاحمر
جمعآوری کمکهای مردمی جمعیت ه 
ایران در دستور کار قرار بگیرد .دبیرکل جمعیت
هاللاحمر افزود :بر این اس��اس مردم نیکوکار و
روزهدار ای��ران میتوانند کمکهای ریالی خود را
به شماره حس��اب  ۹۹۹۹۹جمعیت هالل احمر
نزد بانکهای ملی ،رفاه ،ملت ،مس��کن ،صادرات،
دی ،تجارت و سپه و کمکهای ارزی را به شماره
حس��ابهای  ۹۹۹۹۹۹ارزی یورو نزد بانک ملت
ش��عبه هجرت و  ۷۰۲۰۷۰ارزی دالر بانک ملی
واریز کنند.
■■همیاری از طریق کمکهای نقدی
موسوی با اش��اره به اینکه مقرر شده است تا
امروز و فردا همه پایگاههای جمعآوری کمکهای
مردمی در س��طح شهرها فعال شود ،بیان داشت:
از آنجا که امکان ارس��ال کمکهای غیرنقدی به
علت ش��رایط دش��وار جنگ ،به غزه وجود ندارد،
از هموطن��ان تقاضا میش��ود فقط برای ارس��ال
کمکهای نقدی اقدام کنند.
■■آمادگی ایران برای اعزام نیروهای پزشکی
دبیرکل جمعی��ت هاللاحمر ب��ا اعالم اینکه
جمعآوری کمکها تا پس از عید سعید فطر ادامه
خواهد داشت ،تصریح کرد :هاللاحمر ایران برای
اعزام نیروهای پزشکی و امدادی و ارسال کمکهای
امدادی و درمانی(از جمله بیمارستان صحرایی) هم
آمادگ��ی کام��ل دارد که در ص��ورت اعالم طرف
فلسطینی اقدامات الزم انجام خواهد شد.
■■پذیرش مجروحان فلسطینی در ایران
موس��وی با اش��اره ب��ه اینکه مراک��ز درمانی
جمعی��ت هاللاحم��ر ای��ران آمادگ��ی پذیرش
مجروحان فلس��طین را دارند ،اف��زود :مردم ایران
اسالمی از جمعیت هاللاحمر انتظار دارند با همه
توان همچون گذشته در کمک به آسیبدیدگان
این فاجعه انسانی حضور یابد.
آزمون
رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش خبر داد

احتمال برگزاری
آزمون استخدامی مربیان

تا آخر هفت��ه احتم��ال دارد توافق برگزاری
آزمون استخدامی مربیان پیشدبستانی انجامشود
ک��ه در این صورت به  ۲م��اه زمان برای برگزاری
آزمون نیاز داریم .عبدالرسول عمادی ،رئیس مرکز
س��نجش وزارت آموزش و پرورش در پاس��خ به
این پرسش که «آخرین وضعیت برگزاری آزمون
استخدامی مربیان پیشدبستانی چگونه است؟»،
اظهار داش��ت :قرار اس��ت همین روزها وضعیت
برگزاری آزمون استخدامی مربیان پیشدبستانی
مشخص ش��ود .وی به فارس افزود :تا آخر هفته
احتم��ال دارد ای��ن توافق انجامش��ود و اگر این
توافق انجام شد ،اطالع رسانی خواهیم کرد؛ پس
از مشخص شدن برگزاری این آزمون زمان آن از
طرف ما مشخص خواهد شد .عمادی با بیان اینکه
منتظری��م این اجازه را بدهند که آزمون را برگزار
کنیم ،خاطرنشان کرد :وقتی اجازه برگزاری آزمون
را دادند ،آن زمان  40تا  45روز و شاید  2ماه زمان
نیاز داریم تا این آزمون را برگزار کنیم.

