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اجتماعي

وطن امروز شماره 2526

سالمت
رئیس انجمن جراحان ارتوپدی مطرح کرد

طرح تحول سالمت به نفع پولدارها

سهشنبه  13شهریور 1397

عضو سابق شورای شهر تهران با بررسی عملکرد یکساله مدیریت شهری عنوان کرد

خدمات عمرانی و اجتماعی در حد هیچ

نبضجامعه
معاون وزارت آموزشوپرورش اعالم کرد

پیشبینی توزیع  ۲۴تا  ۴۰نوبت شیر
در مدارس

مرتضی طالیی :وقتی حرفی برای گفتن و گزارش روشنی برای ارائه ندارند بهدنبال مسائل حاشیهای میروند

رئیس انجم��ن جراحان ارتوپ��دی ایران
گف��ت :اجرای ط��رح تحول س�لامت باعث
اندیکاسیون واقعی
شد اعمال جراحی بدون
ِ
انجام ش��ود و هم اینکه هزینهای که باید طی
 5س��ال برای عملهای جراحی میشد ،ظرف
یک سال همان هزینه شد که باعث گرفتاری
دولت ش��ده و کمبود بودجه ب��ه وجود آمد.
محمد رازی با اش��اره ب��ه اینکه طرح تحول
سالمت هم شامل قشر آسیبپذیر و هم قشر
با درآمد باال میش��ود ،به ایلنا گفت :معموال
چون قشرهای آسیبپذیر و کمدرآمد رانتی
ندارند و در جریان امور نیستند ،از این طرح
کمتر اس��تفاده کردند و کس��انی که درآمد
باالتری داشتند ،به دلیل دسترسی به اخبار
و اینترنت ،بسیار راحت از اخبار باخبر شدند
و از این طرح استفاده کردند .وی تاکید کرد:
وزارت بهداش��ت ب��ه دلیل اینکه نتوانس��ت
منابع مالی طرح تحول س�لامت را بدرستی
صرف تجهیز مراکز دولتی کرده و کیفیت و
رضایت بیماران را از این مراکز جلب کند به
دنبال فشار به بخش خصوصی است .این نوع
عملکرد باعث فرار بیماران از بخش دولتی به
بخش خصوصی شده اس��ت ،در صورتی که
میتوانس��ت با فعال کردن بخ��ش دولتی از
مراجعه بیماران به بخش خصوصی جلوگیری
کند تا مردم از جیب خرج نکنند.

بهرهمندی روستاییان زلزلهزده
از خدمات درمانی رایگان

رئی��س اداره بهداش��ت ،درم��ان و امداد
ق��رارگاه پدافن��د هوای��ی خاتماالنبی��ا(ص)
ارتش از بهرهمندی هزار روس��تایی زلزلهزده
ک نامدار شهرس��تان سرپل
در منطقه کوئی 
ذهاب از خدمات بهداشتی ،درمانی و دارویی
ب��ه صورت رایگان خب��ر داد .به گزارش ایرنا،
امیر سرتیپ دوم علیرضا نائینی با اعالم این
خبر گفت :بیمارستان قرارگاه پدافند هوایی
خاتماالنبی��ا ب��ه م��دت  3روز در کنار مردم
ل ذهاب مستقر بود .وی ادامه
زلزلهزده س��رپ 
داد :در  72ساعت از استقرار این بیمارستان
در روستای یادشده خدمات متنوع بهداشتی
و درمانی از جمله ارتوپدی ،چشمپزش��کی،
مغز و اعص��اب (نورولوژی) ،اطفال و خدمات
دندانپزش��کی (پرک��ردن ،عصبکش��ی و
جرمگیری) به روستاییان زلزلهزده ارائه شد.
رئیس اداره بهداش��ت قرارگاه پدافند هوایی
خاتماالنبیا(ص) اضافه کرد :ارائه بس��تههای
بهداشتی و فرهنگی در راستای افزایش سطح
بهداشت دام و طیور و آشنایی با بیماریهای
مشترک دام و طیور از دیگر خدمات پزشکی
قرارگاه پدافند هوایی خاتماالنبیا(ص) ارتش
بود که به مردم این منطقه بهصورت رایگان
ارائه شد.
دانشگاه
وزارت بهداشت اعالم کرد

ممنوعیتانتقال
به دانشگاههای پزشکی داخل

وزارت بهداشت موضوع ممنوعیت انتقال به
دانشگاههای علوم پزشکی داخل اعم از دولتی
و غیردولتی جهت ورودیهای سال  ۲۰۱۹به
بع��د را اعالم کرد .به گ��زارش «وطن امروز»،
مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت موضوع
ممنوعیت انتقال به دانشگاههای علوم پزشکی
داخل کشور جهت ورودیهای سال  ۲۰۱۹به
بعد را برای متقاضیان ادامه تحصیل در خارج
کشور اعالم کرد.
بر اس��اس اعالم مرکز خدمات آموزش��ی
وزارت بهداش��ت ،بر اساس تصمیمات متخذه
در جلس��ه  ۷ش��هریور  ۹۷ش��ورای عال��ی
برنامهریزی ،جهت دانش��جویانی که از ابتدای
س��ال ( ۲۰۱۹دیماه  )۱۳۹۷در خارج کشور
ش��روع به تحصیل در یکی از رشتههای علوم
پزش��کی کنند ،انتقال از دانشگاههای خارج از
کشور به دانشگاههای علوم پزشکی داخل اعم
از دولتی و غیردولتی ممنوع است .متقاضیان
تحصیل در خارج کشور در صورت تحصیل در
دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت ،بدیهی
است مدارک تحصیلی این دسته از دانشجویان
پ��س از فراغت از تحصیل در خارج کش��ور بر
اساس مصوبات شورای عالی ارزشیابی کماکان
قابل بررسی و ارزشیابی خواهد بود.

گروه اجتماعی :عضو س��ابق شورای شهر تهران
درباره عملکرد یک س��اله مدیریت شهری تهران
گفت :هیچ اقدام عمرانی و اجتماعی یا خدماتی
رخ نداده و بیشتر درحد نگهداشت وضع موجود
بوده است.
مرتضی طالیی ،عضو س��ابق ش��ورای ش��هر
ته��ران در ارزیابی خود از عملکرد ش��ورا در یک
س��ال اخیر و ع��دم ارائه گزارش س��االنه ،اظهار
داش��ت :ما بهعنوان یک شهروند وقتی بهسطح
ش��هر نگاه میکنیم متوجه میشویم هیچ اقدام
عمران��ی و اجتماعی یا خدماتی رخ نداده اس��ت
و بیش��تر در حد نگهداش��ت وضع موجود بوده
اس��ت .ب ه هرحال حرکت اساس��ی و اقدام عملی
ارائه نش��ده اس��ت و با توجه به سخنان افشانی،
شهردار تهران متوجه میش��ویم برنامه مدون و
روش��نی برای اجرایی کردن ندارند .وی در ادامه
به فارس گفت :االن برنامه  5ساله سوم در اختیار
ش��ورای ش��هر پنجم قرار گرفته است ولی بیان
میش��ود بهدلیل محدودیت منابع اقدام جدی و
قابل رویتی مش��اهده نمیش��ود .در این شرایط
وقتی حرفی برای گفتن ندارند و گزارش روشنی
ندارن��د ت��ا به اف��کار عمومی ارائه دهن��د ،ناچار
بهدنبال مسائل حاشیهای میروند.
■■کارهای دوره قبل را انجام دهند

طالیی در ادامه صحبتها با انتقاد از شورای
کنونی در تخریب ش��هردار اسبق مبنی بر بدهی
چند میلیاردی شهرداری نیز گفت :من قب ً
ال هم
اشاره داشتم که فارغاز میزان بدهی و کلیگویی
درباره آن ،همیش��ه در دولت و شهرداری وقتی
کاری انجام میش��ود ،بخش��ی از تعهدات هم به
آین��ده موکول میش��ود و این مس��أله جدیدی
نیست .مهمتر اینکه با فرض صحت ادعای چنین
مبلغ بدهی که البته چنین نیست ،باید کارهایی
را که در شهر انجام شده هم مدنظر داشت .طالیی
گفت :ش��رط انصاف اس��ت در مقابل آن بدهی
کارهایی هم که انجام ش��ده دیده شود .با همین
عدد بدهی که دوس��تان مدعی آن هستند ،باید
پرسید آیا میتوانند یکی از کارهایی که در دوره
قبل انجام ش��ده ،حال انجام دهند و مثال ًسالی
غ ب��ر  20تا 30کیلومتر مت��رو احداث کنند؟
بال 
یا بزرگراهی مثل بزرگراه امام علی علیهالس�لام
را اح��داث کنند؟ پس باید بهاین مس��أله توجه
داش��ت که این بدهی ارزش اف��زودهای را برای
شهر و ایجاد رفاه و خدمترسانی و آسایش مردم
همراه داش��ته است و همه ناشیاز فعالیت آقای
قالیباف اس��ت که در همه عرصههای عمرانی و
اجتماعی و خدماتی کار کردند.

■■کاهش اعتماد مردم به مدیریت جدید

عضو سابق شورای ش��هر تهران گفت :وقتی
یک بیگانه وارد شهر تهران میشود بیان میکند ■■اصلیترین دلیل حاشیهسازی
تهران جزو  5ش��هر برتر جهان امروز اس��ت .این
طالی��ی همچنین گفت :انگیزهه��ای زیادی
نشان میدهد اقدامات مثبتی
پش��ت این حاشیهس��ازیها
انجام شده اس��ت .وقتی این
وج��ود دارد و ای��ن نگران��ی
موارد را کنار هم میگذاریم،
برای دوس��تان وج��ود دارد
میتوان گفت وقتی دوستان
ک��ه روزی ش��هردار س��ابق
حرفی برای گفت��ن ندارند و
رئیس دولت شود و اگر او بر
اقدام عملی ندارند ،مجبورند
مسند مدیریت اجرایی کشور
حاشیهس��ازی کنند .طالیی مرتضی طالیی :ش�رط انصاف است در بنش��یند ،در ی��ک دوره 4
افزود :البته مردم هم متوجه مقابل آن بدهی کارهایی هم که انجام ساله آبرویی برای دولتهای
آن هس��تند و وقت��ی در شده دیده ش�ود .با همین عدد بدهی مدعی پیش��ین نمیگذارد و
منطق��های از تهران با اطالع که دوس�تان مدعی آن هس�تند ،باید خواهیم دید کسی که در یک
قبلی اعضای ش��ورای ش��هر پرس�ید آیا میتوانند یکی از کارهایی دهه تهران را به این س��طح
میرون��د و تع��داد کم��ی از که در دوره قبل انجام شده ،حال انجام رساند ،میتواند کشور را هم
افراد فعال نهادهای اجتماعی دهن�د؟ پس باید بهاین مس�أله توجه پیش ببرد .پس پیش��گیری
حض��ور دارن��د و مابقی افراد داشت که این بدهی ارزش افزودهای را از حضور ی��ک مدیر جهادی
حاضر از کارکنان ش��هرداری برای شهر و ایجاد رفاه و خدمترسانی کارآمد و انقالبی ،سیاس��تی
ت که متأسفانه جریانات
اس�� 
هس��تند ،ای��ن خود نش��ان و آسایش مردم همراه داشته است
میده��د پای��گاه اجتماعی
ناکارآمد و حاشیهس��از پیش
دوس��تان کاه��ش یافته و بیاعتم��ادی مردم را گرفتن��د و ب ه اعتقاد بنده این موضوع اصلیترین
همراه داش��ته اس��ت .آنچه برای بنده مهم است دلیل این حاشیهس��ازی است .طالیی به موضوع
نظام و کشور و مردم هستند و به دوستان توصیه عدم توجه به عملکرد شهردار سابق و طرحهای
میکنم بهج��ای فرافکن��ی از تجارب گذش��ته او اشاره کرد و اظهار داشت :دوستان در گذشته
اس��تفاده کنند و مس��یری که آث��ار و برکاتش ادعا میکردند آقای قالیب��اف اگر طرحی دارند،

وزیر آموزشوپرورش:

امیدواریم سایه خوفناک کنکور برداشته شود
نیمکت گروه اجتماع�ی :وزیر آموزشو
پرورش گفت ۷۰۰ :صفحه باید
و نباید به مدیران مدارس ابالغ کردهایم و از آنها
میخواهیم خالقیت هم داشته باشند.
به گزارش تس��نیم ،سیدمحمد بطحایی در
همای��ش مدیران دانش��گاه
فرهنگیان اظهار کرد :تحول
در آموزشوپ��رورش ب��دون
وجود معلمان شایسته محال
اس��ت؛ شایس��تگی مواردی
اس��ت که معل��م در حیطه
دانش بای��د بداند و مهارتهای الزم را در کالس
درس داشته باشد و آنها را به کار گیرد .بطحایی
بیان کرد :بخشی از نقایص نیروی انسانی به دلیل
نظام تربیت معلم اس��ت .برای مهر  97یک خیز
بلند را برای رس��یدن به جای��گاه واقعی تربیت
نیروی انسانی برداش��تیم و بیش از  40هزار نفر
در مراکز تربیت معلم شروع به تحصیل خواهند
ک��رد .همچنین  18ه��زار داوطلبی که از طریق
آزمون استخدامی جذب شدند از مهر امسال برای
تعزیرات گ�روه اجتماع�ی :س��خنگوی
س��ازمان تعزی��رات حکومتی از
کشف دومین محموله میلیاردی پوشک و توقیف
مواد شوینده تقلبی در کرج خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سیدیاسر رایگانی در جمع
خبرنگاران گفت 208 :هزار بسته پوشک با ارزش
10میلیارد تومان در انباری در استان البرز کشف
و ضبط ش��د .وی افزود :مالک این محموله قبال
نیز اقدام به احتکار یک میلیون و  200هزار بسته
پوشک به ارزش  30میلیارد تومان کرده بود که
توس��ط دستگاههای نظارتی و با حضور تعزیرات
حکومتی کش��ف و ضبط ش��د .رایگانی با اشاره
به اینکه پروندههای یادش��ده در حال رسیدگی
اس��ت ،گفت :ماموران دس��تگاههای نظارتی در
گشت مشترک با تعزیرات حکومتی از یک انبار

خدمتبه مردم است ،پیش گیرند و در کارنامه
خود ثبت کنند.

نخس��تین بار دوره یک ساله معلمی را پشتسر
میگذارند .وی بیان کرد :عالوه بر تحول مدیریت
و س��اختار آموزشوپ��رورش ،تح��ول در مت��ن
برنامههای آموزش��ی هم نیاز است و نمیتوانیم
آسیبهایی را که ناشی از محتوا و برنامه آموزشی
اس��ت تحمل کنیم .عرصه
بر جامعه تنگ ش��ده است
و ماهی��ت آموزشها باید در
مدارس تغییر کند و امیدوارم
روزی سایه خوفناک کنکور
ک��ه مدرس��ه را تبدی��ل به
آموزشگاه تس��تزنی کرده است ،برداشته شود.
وزی��ر آموزشوپ��رورش گف��ت :در دوره آموزش
ابتدایی و متوس��طه اول هم به تبعی��ت از دوره
متوس��طه دوم روشهای��ی را راه انداختهایم که
ش��بهکنکور است و فضای پرورشی دوره ابتدایی
را تحتالشعاع قرار داده است .بطحایی افزود :حاال
که آموزشوپرورش کتش را درآورده تا مدارس را
به مدرس��ه زندگی تبدیل کند نیاز داریم اساتید
دانشگاه جانانه به عرصه بیایند.

رئیس انجمن بیماران تاالسمی ایران خبر داد

خروج بیش از  ۴هزار و  500بیمار از پوشش بیمهای
گروه اجتماع�ی :رئیس انجمن
درمان
بیماران تاالس��می ایران گفت:
طی  3س��ال گذش��ته بی��ش از  4ه��زار و 500
بیمار تاالسمی از پوشش بیمهای بیماران خاص
خارج شدهاند .یونس عرب ،رئیس انجمن بیماران
تاالسمی ایران در گفتوگو
با فارس ،اظهار داش��ت :طی
3سال گذشته بیش از 4هزار
و  500بیم��ار تاالس��می از
پوش��ش بیم��های بیماران
خاص خ��ارج ش��دهاند .وی
افزود :س��ازمانهای بیمهگر ب��ه بهانه کم کردن
هزینهه��ای خود اقدام به خارج کردن تعدادی از
بیماران از لیست پوشش بیمهای کردهاند که در
این بین ظاهرا ً از بیماران خاص قشر مظلومتری
پیدا نشده است .رئیس انجمن بیماران تاالسمی
ایران ادامه داد :بیمهها اعالم کردهاند بیماران مبتال
به تاالس��می که تزریق خون انجام نمیدهند از
لیست پوشش بیمهای حذف شوند در صورتی که
ای��ن کودکان از  10س��ال پیش تاکنون به جای

سخنگوی سازمان تعزیرات خبر داد

کشف دومین محموله میلیاردی پوشک
که محموله مواد بهداش��تی
و ش��وینده در آن نگهداری
میشد ،بازرسی کردند .وی
تصری��ح کرد :در بررس��یها
مشخص ش��د این محموله
تولید س��ال  2013میالدی
است اما تاریخ تولید این اقالم دستکاری و تبدیل
به س��ال  2019میالدی ش��ده است و بر همین
اساس محموله یادشده توقیف و پرونده متهم این
پرونده که قصد عرضه کاالهای تقلبی در بازار را
داشت به تعزیرات حکومتی احضار شد.

ارائه دهن��د و حال که ارائه دادن��د بهنوع دیگر
حاشیهسازی میکنند .این دوستان ادعا میکنند
طرفدار دولت هستند ولی ب ه اعتقاد بنده طرفدار
دولت نیستند.
وی ادام��ه داد :وقتی رئیسجمهور دولت را به
دس��ت گرفت ،میزان نقدینگی کشور حدود 500
هزار میلی��ارد تومان بود اما ام��روز مبلغی بالغبر
 1500ه��زار میلی��ارد تومان اس��ت و مانند یک
س��ونامی هر روز به یک��ی از فاکتورهای اقتصادی
کش��ور مانند سکه ،ارز و مس��کن و خودرو ضربه
میزن��د .اما چرا امروز همین دوس��تان از عملکرد
دولت انتقاد نمیکنند و وقتی کس��ی دلس��وزانه
دولت را نقد میکند ،بالفاصله بهاو حمله میکنند.
طالیی گفت :البته ما طرفدار دولت هستیم اما
نه به مفهوم فردگرایی ،بلکه نظام و ساختار جامعه
اهمیت دارد .همه بهعن��وان یک ایرانی و انقالبی
وظیفه داریم به دولت کمک کنیم تا موفق شود،
زیرا موفقیت دولت همان موفقیت نظام و آرامش
و آس��ایش ملت و ناامیدی برای دشمن است .اما
این ناجوانمردانه اس��ت فردی که نقدی به دولت
و سیاس��ت و مدیریت اجرایی دارد ،مورد هجمه
باشد و او را مخالف دولت بدانند .ما مخالف دولت
نیس��تیم و معتقدیم یکیاز نش��انههای انقالبی
ت که فرد میان منافع
بودن و مردمی بودن این اس 
ف��ردی و جمعی ،منافع م��ردم را ارجح بداند و از
منافع خود برای مردم بگذرد.

■■ورود وزارت بهداشت

معاون کل وزارت بهداشت
با تشریح جدیدترین وضعیت
کمبودهای دارویی در کشور
گفت :درباره مشکل پوشک،
نه��ادی دیگ��ری مس��ؤول
اس��ت ولی وزارت بهداش��ت پیگیر این موضوع
اس��ت و بیتفاوت نخواهد بود .ایرج حریرچی
در نشست خبری سخنگوی وزارت بهداشت با
تشریح جدیدترین وضعیت دارویی کشور اظهار
داشت :در شرایط کنونی مشکل حادی در تامین

تزریق خ��ون داروی خوراک��ی مصرف میکنند
و هزینه دولت را بش��دت کاه��ش دادهاند .عرب
تصریح کرد :این بیم��اران نیازمند مراقبتهای
بیمارس��تانی و در مواقع��ی بس��تری ش��دن در
بیمارستانها هستند که اگر تحت پوشش بیمه
ق��رار نداش��ته باش��ند توان
پرداخ��ت ای��ن هزینهها را
ندارن��د و در آن زمان اعالم
میکنن��د به ج��ای مصرف
ک��ردن دارو نیاز ب��ه تزریق
خون داری��د .رئیس انجمن
تاالس��می ایران گفت :هزینه تهیه هر قرصی که
به جای خون مصرف میش��ود حدود  300هزار
تومان اس��ت که همین موضوع هزینه سنگینی
را ب��ه خانوادهه��ا تحمیل کرده اس��ت .عرب در
پایان گفت :بیمهها بر اس��اس قانون اجازه ندارند
خارج از تصمیم شورای عالی بیمه اقدام به خارج
کردن بیماران از پوشش بیمهها کنند و این اقدام
سازمانهای بیمهگر برخالف تصمیم شورای عالی
بیمه است.
دارو وجود ندارد و برخی کمبودهای دارویی نیز
مقطعی اس��ت و بیماران نباید از این کمبودها
نگران باشند.
س��خنگوی وزارت بهداشت درباره مشکل
تهیه و افزایش قیمت پوشک و نوار بهداشتی
عنوان کرد :مس��لما این کاال متولی مشخص
خود را دارد ولی با این وجود س��ازمان غذا و
داروی وزارت بهداش��ت جلسهای برای کمک
به حل این مش��کل داشته است ،به هر حال
کاالیی مثل پوش��ک ج��زو زیرمجموعههای
س�لامت نیز است و باید استانداردهای آن به
دلیل اس��تفاده کودکان به مراتب باالتر باشد
ولی با این وجود وزارت بهداش��ت در مجموع
پیگیر ای��ن موضوع خواهد ب��ود و بیتفاوت
نیست.

معاون توس��عه مدیریت و پشتیبانی وزارت
آموزشوپرورش با بیان اینکه ردیف بودجه ۱۸۰
میلی��اردی برای توزیع رایگان ش��یر در مدارس
ابالغ ش��ده ولی هنوز تخصیص نیافته اس��ت،
گف��ت :پیشبینی میکنیم بین  ۲۴تا  ۴۰نوبت
شیر در سال تحصیلی جاری توزیع کنیم .علی
الهیارترکمن در گفتوگو با ایسنا ،درباره وضعیت
توزیع ش��یر در مدارس اظهار کرد :ردیف بودجه
 ۱۸۰میلی��اردی ب��رای توزیع رایگان ش��یر در
مدارس ابالغ ش��ده ولی هنوز تخصیص نیافته
است .وی افزود :ما بعد از ابالغ بودجه ،نخستین
جلسه کمیته ملی شیر مدارس را تشکیل دادیم و
تقسیم کار بین دستگاههای ذیربط انجام شد و
اکنونمنتظرتخصیصبودجههستیم.برنامههای
اجرایی ما کامال آماده است و اگر سازمان برنامه
کمک کند آمادگی داریم از آغازین روزهای سال
تحصیلی توزیع شیر را شروع کنیم .معاون توسعه
مدیریت و پش��تیبانی وزارت آموزشوپرورش با
بیان اینکه اعتبار در نظر گرفته شده برای توزیع
۷۰نوبت شیر است ولی با توجه به روند تخصیص
شاید نتوانیم  ۷۰نوبت شیر توزیع کنیم ،عنوان
ک��رد :اولویت اول را بر مدارس ابتدایی و مناطق
محروم گذاشتیم و پیشبینی میکنیم بین ۲۴
تا  ۴۰نوبت شیر در سال تحصیلی جاری توزیع
کنیم که بستگی به تخصیص بموقع بودجه دارد.
مدیرهماهنگیمشارکتهایمردمیکمیته
امداد تشریح کرد

جزئیات برگزاری «جشن عاطفهها»

مدیرکل هماهنگی مش��ارکتهای مردمی
کمیته امداد با اش��اره به برگ��زاری  3مرحلهای
جش��ن عاطفهها در س��ال جاری ،گفت :امسال
جم��عآوری کمکهای مردمی در این جش��ن
بیشتر از طریق پرداختهای الکترونیکی است.
ابوالقاسم رستگار ،مدیرکل هماهنگی امور اجرایی
مشارکتهای مردمی کمیته امداد در گفتوگو با
فارس ،درباره «برگزاری جشن عاطفهها» اظهار
داشت :جشن عاطفهها برنامهای  2-3ماهه است.
در گذشته این جشن در نیمه دوم شهریور و در
یک روز برگزار میشد اما برای اینکه از ظرفیت
مردمی بیشتر استفاده کنیم کمک به نیازمندان
و برگزاری جش��ن را  2مرحل��های کردهایم .وی
ادام��ه داد :مرحل��ه اول  15ش��هریورماه برگزار
میش��ود و پایگاههایی در مراکز اصلی ش��هرها
ایجاد میش��ود ام��ا کار اصلی کم��ک مردم به
نیازمن��دان از روشهای مختل��ف الکترونیکی
انجام میش��ود ،ضمن اینکه  16شهریور نیز در
مصالهای نماز جمعه سراسر کشور ،پایگاههای
جمعآوری کمکهای مردمی و شرکت در جشن
عاطفهها ایجاد میش��ود .مدیرکل امور اجرایی
مشارکتهای مردمی کمیته امداد افزود :افرادی
که قصد پرداخت پول را دارند میتوانند با شماره
 *8877*1#از طریق آسان پرداخت وارد شوند
یا از طریق مراجعه به سایت کمیته امداد مبالغ
خود را واریز کنند .رستگار تصریح کرد :اپلیکیشن
«بله»« ،بام» و «سکه» ،دستگاههای  ATMدر
سطح معابر و شماره  0968877راههای مختلف
پرداخت کمکهای مردمی و شرکت در جشن
عاطفههاس��ت .وی ی��ادآور ش��د 11 :مهر ماه با
هماهنگیای که با س��ازمان دانشآموزی انجام
ش��ده است جش��ن عاطفهها در مدارس برگزار
میشود.

جزئیات طرح توسعه
حرم امام حسین(ع) و تل زینبیه

رئیس بخش پروژههای مهندس��ی آستان
قدس حس��ینی گفت :هدف از توسعه مقام تل
زینبیه کاه��ش ازدحام زائ��ران در حین ادای
زیارت اس��ت .به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران
جوان ،این پروژه در چارچوب توسعه حرم امام
حس��ین(ع) است که آستان قدس حسینی به
منظور استقبال از ش��مار روزافزون زائران اجرا
میکند .محمدحس��ن کاظم با بیان اینکه این
پروژه در زمینی به مساحت  ۳هزار مترمربع اجرا
میش��ود که به مساحت  ۳۰۰مترمربع کنونی
افزوده شده اس��ت ،تاکید کرد :طراحی شامل
فضاهای خدماترس��انی گس��ترده به مردان و
زنان میشود .کاظم تصریح کرد :طراحی جدید،
میراث مذهبی و سنتی این مقام را شبیهسازی
میکن��د به طوری که هویت ت��ل زینبیه را در
حافظه مردم کربال و زائران ماندگار خواهد کرد.
بر اس��اس این گزارش ،فاز نخست طرح توسعه
حرم سیدالشهدا(ع) مزین به نام صحن عقیله
بنیهاش��م حضرت زینب(س) بخشی از طرح
جامع توسعه است که با حمایتهای خیران و
کمکهای مردمی و همت ستاد بازسازی عتبات
عالیات اجرا میشود.

