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اجتماعي

وطن امروز شماره 2539

آژیر
رئیس سازمان امداد و نجات:

شنبه  31شهریور 1397

قرارگاه جهادی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از گروههای جهادی در مناطق محروم حمایت میکند

جهاد پزشکی

سیل و توفان
 12استان کشور را درنوردید

رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به وقوع
س��یل و توفان در  12استان کشور ،گفت :در پی
سیل و توفان به حدود یکهزار نفر امدادرسانی شده
است و تعداد زیادی از مردم نیز اسکان اضطراری
یافتند .مرتضی س��لیمی ،رئیس سازمان امداد و
نجات در ارتباط با جزئیات وقوع س��یل و توفان
طی روزهای گذش��ته در کش��ور اظهار کرد12 :
استان آذربایجانشرقی و غربی ،همدان ،مازندران،
گلستان ،سیستانوبلوچس��تان ،سمنان ،زنجان،
خوزستان ،خراسانشمالی ،اصفهان و اردبیل متأثر
از این حادثه ش��دند .وی با اشاره به امدادرسانی
به حدود یکهزار نف��ر در پی این حادثه ،گفت5 :
نفر در این حادثه مصدوم شدند و تعداد زیادی از
مردم نیز اسکان اضطراری یافتند .رئیس سازمان
ام��داد و نجات از توزیع تع��داد زیادی پتو ،چادر،
نایلون ،موکت ،کنسروجات ،حبوبات ،قند و شکر
و روغ��ن در میان حادثهدیدگان خبر داد و گفت:
امدادرسانی در سیستانوبلوچستان همچنان ادامه
دارد .وی درباره خدمات ارائه ش��ده در تاس��وعا و
عاشورای حسینی توسط امدادگران ،افزود :در این
حادثه  9هزار و  318نفر به مراکز امدادی مراجعه
کردند که  2هزار و  215نفر آنها خدمات سرپایی
دریافت کرده و  65نفر نیز به مراکز درمانی منتقل
شدند .سلیمی بیان داشت :طی این مدت  7هزار
و  308نفر از خدمات تست قند خون و فشار خون
رایگان بهرهمند ش��دند ،همچنین  3هزار و 355
نیروی عملیاتی برای ارائه خدمات در تاس��وعا و
عاشورای حسینی فعالیت داشتند.
■■احتمال وقوع سیالب در  ۳استان کشور

■■تداوم همکاری با ستاد اجرایی

در همین باره ،سازمان هواشناسی کشور برای
 ۷استان کشور ،رگبار و رعد و برق و برای  ۳استان
نیز احتمال وقوع سیالب ناگهانی پیشبینی کرد.
س��ازمان هواشناس��ی کش��ور اعالم ک��رد بنا بر
نقش��ههای پیشیابی هواشناس��ی در س��اعات
بعد از ظهر و اوایل ش��ب روز شنبه ،رشد ابرهای
همرفت��ی ،رگبار و رعد و برق و وزش باد ش��دید
موقتی در شرق فارس ،شمال و شرق هرمزگان و
جنوبغرب کرمان پیشبینی میشود .در مناطق
کوهپایهای به سبب رگبار شدید موقتی ،احتمال
س��یالب ناگهانی در مسیلها و رودخانهها وجود
دارد ،از ای��ن رو ب��ه هموطنان عزی��ز در مناطق
یادشده توصیه میشود از تردد و توقف در حاشیه
رودخانهها و مسیلها خودداری کنند.

جهانینژاد با تمجید از اس��تقبال و برخورد توده
م��ردم در مواجهه با گروههای جهادی از جمله گروه
ش��هید ولیان اظهار کرد :برخورد و پذیرش مردم در
مقابل گروه جهادی ما نیز بسیار مناسب بود و محبت
بس��یاری بین گروه و مردم منطقه به وجود آمد که
این محبت و دلبستگی بین مردم هم از نعمتهای
بیپایان الهی اس��ت .وی با تاکید بر تداوم همکاری
با قرارگاه جهادی خدمترسانی ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام(ره) گفت :با توجه به تجرب ه خوب گروه
ما از همکاری با این قرارگاه جهادی ،حتما در آینده
در زمینههای فرهنگی و جهادی خواستار همکاری و
مشارکت بیشتر ایشان با بسیج دانشجویی دانشگاه و
گروه جهادی دکتر ولیان خواهیم بود.

فوت  19نفر در تصادف مرگبار
اتوبوس با تانکر سوخت

اس��تان گلس��تان مقصد و هدف خدمترسانی
تا  3س��ال آین��ده تیم اردوهای شهرس��تان قرارگاه
جهادی رویشهای انقالب اسالمی وابسته به بسیج

■■خدمترسانی در  11روستای استان گلستان

«الحسینیجمعنا»
شعار مراسم اربعین 97

غ��دد 3 ،نفر پزش��ک عمومی،
دانش��جویی دانش��گاه عل��وم
پزشکی تهران خواهد بود .این گروه جهادی شهید ولیان که با حمایت داروس��از ،پرس��تار ،فیزیوتراپ
تیم ک��ه با حمای��ت نهادهای قرارگاه جهادی خدمترس�انی س�تاد و گفتاردرم��ان به ارائه خدمت
مختلف از جمله قرارگاه جهادی اجرای�ی فرم�ان ام�ام(ره) راهان�دازی پرداختند .بنا ب��ر این گزارش،
خدمترس��انی س��تاد اجرایی شده ،تابس�تان امسال پس از چندین از  740مراج��ع تری��اژ ش��ده،
فرمان امام(ره) راهاندازی شده ،مرحل�ه شناس�ایی 11 ،روس�تای  273نفر ویزیت مامایی135 ،
تابستان امسال پس از چندین دهستان سلطانعلی از توابع شهرستان نفر ویزی��ت فیزیوتراپی و 105
مرحله شناسایی 11 ،روستای گنب�دکاووس اس�تان گلس�تان را به ک��ودک ویزی��ت گفتاردرمانی
دهس��تان س��لطانعلی از توابع عنوان منطقه هدف برای  3سال آینده ش��دند و  4س��المند و  28نفر
شهرستان گنبدکاووس استان انتخاب و فعالیت خ�ود را در آن محل اف��راد دارای اخت�لال ،خدمات
الزم را دریافت کردند .همچنین
گلس��تان را به عن��وان منطقه آغاز کرد
 593نفر توسط پزشک عمومی
ه��دف ب��رای  3س��ال آینده
انتخ��اب و فعالیت خ��ود را در آن مح��ل آغاز کرد .و متخصص ویزیت ش��دند .طی خدمات ارائه شده،
اردوی  10روزه قرارگاه دهه اول شهریورماه در گنبد دارو نیز به بیماران ارائه ش��د که ارزش ریالی داروها
در حوزههای درمانی و فرهنگی و با مش��ارکت  160بالغ بر  150میلیون ریال بوده است .در زمینه معاینه
نفر از دانشجویان نخبه دانشگاه علوم پزشکی تهران دهان و دندان نیز پس از اس��تقرار  8دستگاه یونیت
دندانپزشکی در محل هدف 6 ،دندانپزشک عمومی
برگزار شد.
و یک دانش��جوی تخصص به همراه دس��تیاران به
■■دستاوردهای پزشکی اردوی جهادی
در همی��ن ب��اره ،در ح��وزه بهداش��ت و درمان ،ارائ��ه خدم��ت پرداختند .طی ویزی��ت از  500نفر،
تیمهای د ّوار متشکل از کارشناسان بهداشت عمومی 190مورد دندان کش��یدن 90 ،مورد ترمیمی و 30
و محیط ،داروساز و پرستار از منازل روستاها بازدید مورد جرمگیری گزارش شده است .ارزش ریالی مواد
و آموزشهای الزم را درباره رعایت مسائل بهداشتی ،مصرفی دندانپزش��کی نیز حدود  200میلیون ریال
پیشگیری از بیماریها و نحوه صحیح مصرف داروهای بوده است.
موجود در منزل به ایشان ارائه کردند .همچنین تیم ■■دستاوردهایفرهنگی
س��یار متشکل از  2نفر پزش��ک متخصص اطفال و
همچنین در حوزه فرهنگی  8روس��تا به عنوان

نیمکت گ�روه اجتماع�ی :دانشآم��وزان
کالس اول��ی ام��روز ش��نبه ۳۱
شهریور با رفتن به مدرسه سال تحصیلی جدید را
فرماندهان انتظامی از تمهیدات ویژه پلیس برای آغاز سال تحصیلی خبر دادند
آغاز میکنند و سایر دانشآموزان هم اول مهر عازم
مدارس میشوند .به گزارش تسنیم ،بیش از یک
میلی��ون و  200هزار دانشآموز کالس اولی امروز
 31شهریور راهی مدارس میشوند تا با نخستین
تجربه حضور خود در کالسه��ای درس ،خبر از
آغاز س��ال تحصیلی  97-98دهند .طبق س��نت
دیرین��ه ،دانشآموزان کالس اولی هر س��ال یک
روز قبل از اول مهر یعنی  31ش��هریور به مدرسه
میروند تا با برگزاری جشن شکوفهها به استقبال
 12سال درس و مدرسه بروند .سایر دانشآموزان
نیز یکشنبه اول مهر سال تحصیلی جدید را آغاز
میکنن��د .طبق اعالم رضوان حکی��مزاده ،معاون
آم��وزش ابتدایی وزارت آموزشوپرورش ،مراس��م
رس��می آغاز س��ال تحصیلی جدید ام��روز برای
نوآموزان پیشدبستانی و دانشآموزان کالس اول
همزمان با سالروز شهادت امام سجاد(ع) در سراسر
کش��ور برگزار میشود و مدیران مدارس موظفند است .وی بر ضرورت همکاری والدین دانشآموزان ترافیک در این ایام نیز اشاره کرد و گفت :به عنوان
با توجه به تق��ارن ایام س��وگواری ،ضمن رعایت تاکید کرد و گفت :از والدین درخواس��ت میکنم مثال از ساعت  6تا  9صبح کامیونتها و وانتهای
شعائر مذهبی و حفظ حرمت ایام محرم ،از به کار از توقف غیرمجاز در اط��راف مدارس خودداری و توزیع مواد غذایی و بار اجازه تردد در معابر شهر را
بردن واژه جشن خودداری کنند و نیز مدت زمان در درجه اول سرویس مدرسه را برای جابهجایی ندارند ،چرا که این کامیونها مقابل سوپرمارکتها
اجرای مراسم کمتر از یک ساعت باشد تا نونهاالن فرزندانشان انتخاب کنند .مهماندار همچنین به و مغازهه��ا توقف کرده و هنگام تخلیه بار س��بب
و خانواده آنها خسته نش��وند .هدف از اجرای این برخی ممنوعیتهای مقطعی به منظور روانسازی ایجاد ترافیک میشوند.
برنامه رسمیت بخشیدن به سال تحصیلی جدید،
آش��نایی نوآموزان پیشدبس��تانی و دانشآموزان نماینزدیک
کالس اول با دبس��تان و نیز حفظ ،تکریم و عزت
تحصیل  ۱۳هزار دانشآموز در مدارس ایرانی خارج از کشور
بخشی به «مدرسه حسینی» و «مکتب حسینی»
رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور از تحصیل  ۱۳هزار دانشآموز در مدارس ایرانی خارج
است.
از کشور از اول مهر ماه خبر داد و گفت :زنگ مهر همزمان با ایران در مدارس ایرانی سراسر جهان نواخته

■■تمهیدات ویژه پلیس راهور

در همی��ن ب��اره ،رئیس پلی��س راهنمایی و
رانندگی تهران به اقدامات پلیس برای بازگشایی
مدارس اش��اره کرد و گفت :ماموران پلیس راهور
با حداکث��ر توان خود در معابر اس��تقرار خواهند
داش��ت و به آنان تاکید ش��ده ب��ه دانشآموزان و
والدین آنه��ا بویژه در اطراف مدارس کمک کنند
ب��ه طوری که یک��ی از وظایف کل��ی در روزهای
آغازین مهرم��اه همراهی دانشآم��وزان از محل
پیاده ش��دن از س��رویسها تا در ورودی مدرسه

رئی��س پلی��س راهنمای��ی و
رانندگی تهران از شناور شدن
س��اعت کاری کارمندان در 2
هفته آغازین مهرماه به منظور
روانس��ازی و مدیریت حجم
ترافی��ک خبر داد .س��ردار محمدرض��ا مهماندار
در گفتوگو با ایس��نا ،درب��اره تدابیر پلیس برای
بازگشایی مدارس اظهار کرد :امسال نیز همچون
س��الهای قبل پلیس برای بازگشایی مدارس در
آمادهباش خواهد بود و در همین راس��تا اقداماتی
را نیز انجام خواهد داد که مشروح آن اعالم شده
اس��ت .وی افزود :اما امس��ال در  2هفته ابتدایی
مهرماه با مصوبه ش��ورای ترافیک اس��تان تهران
س��اعات آغاز کار کارمندان ش��ناور ش��ده و بین
ساعات  ۷تا  ۸:۳۰شناور شده است .وی با تاکید
بر اینکه این تغییر ساعت تنها مربوط به  2هفته
ابتدایی مهرماه اس��ت ،گفت :درباره برخی موارد
استثنا نیز به کارمندان اطالع داده شده و مشاغلی
همچون کارمندان بانکها و دستگاههای خدماتی
برابر ضوابط موجود فعالیت خواهند کرد.
در نشست شورای راهبردی اربعین تعیین شد

باز آمد بوی ماه مدرسه

اتوبوس تهران-کرمان دوش��نبه شب گذشته
( 26ش��هریور) در حوالی شهرس��تان نطنز با یک
کشنده گازوئیل تصادف کرد که بر اثر این تصادف
 ۱۹مس��افر کشته شدند .سرهنگ نادر رحمانی با
اشاره به جزئیاتی از حادثه تلخ کشته شدن تعدادی
از هموطنان در س��انحه تصادف دوش��نبه ش��ب
گذشته در محور کاشان -نطنز اظهار کرد :ساعت
 23:15دوشنبه  26شهریور اتوبوس مسافری که
از تهران به س��مت کرمان در حال حرکت بود در
آزادراه محور کاش��ان -نطنز با یک کشنده حامل
سوخت گازوئیل برخورد کرد .رئیس مرکز اطالعات
و کنترل ترافیک پلیس راهور افزود :به دنبال این
حادثه که به آتشسوزی منجر شد ،متأسفانه 19
نفر در صحنه جان خود را از دس��ت دادند و  5نفر
نیز بر اث��ر جراحات وارده به مراک��ز درمانی اعزام
ش��دند .همچنین ،مدیرکل پزشکی قانونی استان
اصفه��ان نیز از انتقال  ۱۹جس��د قربانیان حادثه
تصادف اتوبوس مس��افری با تانکر سوخت که در
محور کاشان -نطنز اتفاق افتاد ،به پزشکی قانونی
اصفهان خبر داد .علی سلیمانپور با اعالم این خبر
اظهار کرد :از اجساد ارسال شده به پزشکی قانونی
 17نفر بزرگسال هستند و  2جسد نیز متعلق به
 2کودک کمتر از  6س��ال اس��ت .در همین حال،
مه��رداد علیبخش��ی ،مدیرکل مدیری��ت بحران
سازمان پزشکی قانونی کشور اعالم کرد :ادارات کل
اس��تانهای اصفهان ،تهران و کرمان برای دریافت
نمونه از بستگان درجه یک متوفیات اتوبوس نطنز
آماده خدمت هس��تند .علیبخش��ی با اعالم این
خبر افزود :از آنجا که بر اس��اس بررسیهای اولیه،
بیشترین محل سکونت مسافران اتوبوس احتماال
از استانهای اصفهان ،تهران و تعدادی نیز کرمان
بودهان��د ،آزمایش��گاههای ادارات کل اس��تانهای
یادشده برای دریافت نمونه از بستگان درجه یک (با
اولویت پدر و مادر و در صورت فقدان ،برادر ،خواهر
و فرزند) آمادگی کامل دارند.

رئیس پلیس راهور تهران خبر داد

شناور شدن ساعات کاری کارمندان

مسؤول گروه جهادی شهید ولیان :همکاری با قرارگاه جهادی خدمترسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) تداوم مییابد
گروه اجتماعی :گروه جهادی ش��هید دکتر علیرضا
ولیان ،ش��هریورماه س��ال جاری با همکاری قرارگاه
جهادی خدمترسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام(ره) در بخش ش��اهیوند شهرس��تان چگنی با
تش��کیل یک اردوی جهادی نسبت به ارائه خدمات
پزشکی در این منطقه اقدام کرد .به گزارش تسنیم،
ای��ن اردوی جهادی به مدت  5روز و با همکاری 64
دانشجوی پزشکی ،پرستاری ،مامایی و دندانپزشکی
و همچنین حضور  7پزش��ک متخص��ص (داخلی،
دندانپزش��کی ،عفونی ،مغز و اعص��اب ،زنان ،کلیه و
مجاری ادرار و اطفال) و همچنین با حضور روحانیون
و ط�لاب خواهر هم��راه اردو برگزار ش��د .امیررضا
جهانینژاد ،مسؤول گروه جهادی شهید ولیان با اشاره
به دالیل انتخاب منطقه ه��دف اردو گفت :انتخاب
منطقه هدف ب��ا توجه به عم��ق محرومیت بخش
شاهیوند و کمبود خدمات پزشکی و بهداشتی در آن
انجام شده است که البته چندین سال است اردوهای
مش��ابه کوچک و بزرگ در مناطق محروم استان یا
حاش��یه شهر خرمآباد اجرا شده اس��ت .وی با اشاره
ب��ه اینکه هدف از اقدام گروه جهادی ش��هید ولیان
شناس��ایی و اولویتبندی نیازه��ای مناطق محروم
اطراف مرکز اس��تان و حتی نقاط دورتر بوده است،
اظهار کرد :سعی در پیگیری این موارد و مهمتر از آن،
تقویت روحی ه جهادی بین دانشجویان و پزشکان از
جمله اهداف اصلی برگزاری این اردوی  5روزه بوده
است .مسؤول گروه جهادی شهید ولیان با تاکید بر
برنامهریزی خرد و کالن در راستای خدمترسانی در
قالب گروه جهادی افزود :برنام ه ما در این منطقه 5
ساله است که امیدوارم بتوانیم اهداف مورد نظر خود
را محقق کنیم.

نبضجامعه

میشود .غالمرضا کریمی ،قائممقام وزیر آموزش و پرورش و رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از
کشور ،از آمادهسازی مدارس جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور برای حضور دانشآموزان و نواخته
شدن زنگ مهر در این مدارس در ابتدای سال تحصیلی جدید خبر داد .وی ادامه داد :با توجه به آغاز سال
تحصیلی جدید ،زنگ مهر در مدارس جمهوری اسالمی ایران در اقصی نقاط جهان همزمان با مدارس داخل
کشور نواخته میشود .کریمی گفت :بیش از  ۱۳هزار دانشآموز دختر و پسر ایرانی در مقطع ابتدایی تا
متوسطه در آغازین روز مهر در کالسهای درس مدارس جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور حاضر
خواهند ش�د .وی اضافه کرد :در مدارس خارج از کش�ور برای آمادهسازی و بهسازی مدارس و کالسهای
درس جهت استقبال پرشور از دانشآموزان ،اقدامات قابل توجهی شده است .رئیس مرکز امور بینالملل
و مدارس خارج از کشور همچنین به آمادگی  111مدرسه در  60کشور و  10مدرسه بینالملل و  48مدرسه
متناسب با نظام آموزشی سایر کشورها در داخل کشور برای استقبال از دانشآموزان اشاره کرد.

مبدأ و  3روستا به عنوان قمر میزبان تیمهای تربیتی
قرارگاه بودند .در این روستاها اقدامات گروهی خاص
و دس��تهجمعی و عام انجام شد که از جمله میتوان
به برگزاری جشن تکلیف  84دختر  8روستا و جشن
عید غدیر به همراه پخش شربت و شیرینی بین اهالی
اش��اره کرد 8 .روستا نیز تحت پوشش فعالیتهای
فرهنگی خارجی قرار گرفتند .ساخت کتابخانه سیار
در گ��روه نوجوان و ارائه کتب قرآنی و دفاعمقدس و
داستانهای کهن ایران و کتابچههای شهدا از دیگر
اقدام��ات گروه جه��ادی طی دوره اردو بوده اس��ت.
اهدای لوازم تحریر ش��امل دفتر نقاشی ،مدادرنگی و
سیاه ،پاککن و تراش و کاربرگ نقاشی و همچنین
 160روسری به دختران خردسال  8روستا از اقدامات
قابل ذکر گروه اس��ت .آموزش مهارتهای کاربردی
برای گروه ک��ودک ،نوجوان و جوان با رویکرد ایجاد
حس مس��ؤولیتپذیری ،آموزش تهیه هنر با نمد و
پرورش گل و گیاه در راستای اشتغالزایی بانوان نیز
از جمله اقدامات گروه در حوزه آموزش بوده اس��ت.
در حوزه بهسازی هم مدارس هدف قرار گرفتند که
در مجموع 5 ،مدرس��ه از  8مدرسه منطقه هدف ،از
نظر ظاهر ساختمان نوسازی شدند .بنا بر این گزارش،
ارائه خدمت یک روزه به مردم س��یدآباد و اسالمآباد
از مناطق حاشیهای شهر گنبدکاووس به درخواست
سپاه شهرستان گنبد حین برگزاری اردو از اقدامات
دیگر گروه بوده است.
■■جمعآوری معتادان متجاهر از نزدیک مدارس

همچنین رئیس پلیس پیش��گیری ته��ران از
تمهیدات این پلیس و طرحهای ویژه برای برقراری
نظم و امنی��ت در اطراف مدارس توس��ط ماموران
کالنتریها خبر داد .س��رهنگ کی��وان ظهیری با
اشاره به فرارسیدن فصل مدارس ،درباره فعالیتهای
پلیس پیش��گیری پایتخت گفت :از روز اول مهرماه
به مدت  ۱۵روز ط��رح ویژه برقراری نظم و امنیت
مدارس تهران توس��ط نیروهای کالنتریها به اجرا
در خواهد آمد .وی در رابطه با چگونگی اجرای این
طرحها توس��ط کالنتریها نیز افزود :کالنتریهای
پایتخت مدارس سطح حوزه خود را به صورت ویژه
تحت پوش��ش ق��رار خواهن��د داد و از زمان حضور
دانشآموزان در ساعات ابتدایی در مدارس ،نیروهای
پلیس مقابل مدارس به صورت پیاده ،گشت موتوری
و خودرویی مستقر میشوند .رئیس پلیس پیشگیری
تهران در ادامه درباره طرحهای برقراری نظم و امنیت
در مدارس گفت :دس��تگیری خردهفروشانی که در
حوالی مدارس اقدام به فروش مواد مخدر میکنند
و آرام��ش روان��ی و نظم عمومی حاک��م در اطراف
مدارس را بر هم میزنند در اولویت پلیس قرار دارد،
همچنین معتادان متجاهری که در اطراف مدارس
حض��ور دارند و آن محل به پاتوقی برای آنها تبدیل
شده اس��ت ،جمعآوری خواهند شد .مقابله با اقالم
ضد فرهنگی که در اطراف مدارس توسط برخی افراد
توزیع و پخش میشود نیز با همکاری پلیس امنیت و
پایگاههای آن انجام خواهد شد.
■■برخورد با مزاحمان نوامیس

سرهنگ ظهیری افزود :همچنین اجرای طرح
توقیف خودروها و موتوسیکلتهای مزاحم بویژه در
ساعات پایانی و تعطیلی مدارس اجرا خواهد شد
که همه این طرحها و برنامهها به سرکالنتریهای
پلیس پایتخت ابالغ شده است و اجرا خواهد شد.
رئیس پلیس پیش��گیری تهران با تاکید بر اینکه
مدارس دخترانه به صورت ویژه تحت پوشش قرار
خواهد گرفت ،گفت :شهروندان در صورت وجود
هرگونه مشکل و مزاحمت در اطراف مدارس حتما
مرات��ب را به پلیس و ماموران مس��تقر در مقابل
مدارس گزارش دهند تا در سریعترین زمان ممکن
به مشکل آنها رسیدگی شود.

نشست ش��ورای راهبردی اربعین حسینی با
هدف تسهیل و روانسازی امور مربوط به اربعین
حس��ینی در محل وزارت کش��ور برگزار شد .به
گزارش مهر ،نشس��ت ش��ورای راهبردی اربعین
حسینی در محل وزارت کشور و با هدف تسهیل
و روانس��ازی امور مربوط به اربعین حس��ینی و
بهرهگیری از نظرات تخصصی اعضای شورا برگزار
شد .در این نشست پس از بحث و بررسی جامع،
«الحسین یجمعنا» به عنوان شعار مراسم امسال
اربعین حسینی علیهالسالم انتخاب شد .شهریار
حیدری ،دبیر ستاد مرکزی اربعین دراین باره گفت:
اعضای شورای راهبردی اربعین حسینی اشخاص
حقیقی و حقوقیای هس��تند ک��ه در حوزههای
مذهب��ی ،فرهنگ��ی و مطالعات مرتب��ط با حوزه
اربعین س��رآمد و دارای پیشینه قوی کارشناسی
هستند و نظرات و پیشنهادات راهبردی این شورا
در حوزههای مرتبط با روند اجرای س��تاد مرکزی
اربعین به کار گرفته میشود .حیدری اشاره کرد:
در این نشست در راستای تسهیل و بهبود شرایط و
خدمات به زائران مراسم اربعین امسال پیشنهادات
بررسی ش��د و نظرات کارشناسی ارائه شده مورد
جمعبندی قرار گرفت.
مدیرکل مدیریت بحران خوزستان خبر داد

دستگیری عامالن آتشسوزی
تاالب هورالعظیم

مدی��رکل مدیریت بحران خوزس��تان گفت:
صبح دیروز بخشی از تاالب هورالعظیم در ایران
دچار آتشس��وزی ش��د و با پیگیریهای انجام
ش��ده عمدی بودن این آتشس��وزی مشخص
شد .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،کیامرث
حاجیزاده ،مدیرکل مدیریت بحران خوزستان
گفت :صبح دیروز بخش��ی از تاالب هورالعظیم
در نزدیک��ی ج��اده زهیریه دچار آتشس��وزی
ش��د .وی افزود :با توجه به گزارش فرماندار این
شهرس��تان و عمدی بودن آتشسوزی 2 ،راکب
موتورسوار که عامل این آتشسوزی بودند حین
آتش زدن نیزارهای تاالب دستگیر و به مقامات
قضایی تحویل داده شدند .حاجیزاده عنوان کرد:
همزمان همه امکانات برای مهار این آتشسوزی
بسیج شد.

توزیع  10هزار بسته لوازمالتحریر
بین دانشآموزان نیازمند

رئی��س دبیرخان��ه مش��ارکتهای مردم��ی
س��ازمان بهزیس��تی با بیان اینکه  ۱۰هزار بسته
لوازمالتحریر بین دانشآموزان کمبرخوردار توزیع
میش��ود ،گف��ت :در دهه والی��ت  ۲۱میلیارد و
ک مردمی جمعآوری
 ۵۰۰میلی��ون تومان کم�� 
شد .فرهاد اقطار در گفتوگو با مهر ،درباره تأمین
لوازمالتحریر دانشآموزان نیازمند اظهار داش��ت:
با کمک خیران ،برای س��ال جدید توانستیم ۱۰
هزار پکیج لوازمالتحریر ویژه دانشآموزان مناطق
کمبرخوردار تهیه کنیم .وی ادامه داد :بر اس��اس
توافقی که ب��ا آموزشوپرورش انجام دادهایم ،این
لوازمالتحریر را میان استانهایی که کمبرخوردار
و محروم هستند ،توزیع خواهیم کرد که یکی از
این اس��تانها ،سیستانوبلوچستان است .رئیس
دبیرخانه مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی
به این بس��ته لوازمالتحریر اش��اره ک��رد و گفت:
کولهپش��تی 5 ،دفتر ،مداد در  2رنگ ،مدادرنگی،
پاککن و تراش ،لوازمی اس��ت که در این بسته
برای دانشآموزان در نظر گرفته شده است.

