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 جزئیات فراخوان پزشکان
برای حج ۱۴۰۲

معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت 
پزشکان  فراخوان  جزئیات  هالل احمر  جمعیت 
برای ارایه خدمت در حج سال ۱۴۰۲ را تشریح 

کرد.
ایسنا،  با  گفت وگو  در  درودی  طاهر  دکتر 
درباره جزئیات فراخوان پزشکان برای حج ۱۴۰۲، 
گفت: فراخوان پزشکان برای حج ۱۴۰۲ از هفته 
قبل منتشر شده و پزشکان داوطلب برای ارائه 
خدمت در حج سال آینده، می توانند تا ۳۰ آذر 

ماه سال جاری نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
وی افزود: باتوجه به مذاکره ای که با سازمان 
حج و زیارت داشتیم، فکر می کنیم که سهمیه 
سال  حج  برای  ایران  به  شده  داده  تخصیص 
آینده، معادل سال ۱۳۹۸ و بیش از ۸۰ هزار نفر 
زائر خواهد بود و قاعدتا تعداد پزشکان هم در 
همین حدود خواهد بود. با این حال از آنجایی 
تعداد  و  نشده  قطعی  هنوز  سهمیه  عدد  که 
پزشکان هم ضریبی از تعداد زائرین خواهد بود، 
تعداد قطعی پزشک مورد نیاز در حج ۱۴۰۲ را 
هنوز دقیقا نمی توانیم اعالم کنیم. بر این اساس 
معموال در فراخوان با آمارهای پیش فرض معادل 
دو برابر تعداد مورد نیازمان را جذب خواهیم کرد 
و بعد تعداد قطعی را باتوجه به اعالم وزارت حج 

سعودی اعالم خواهیم کرد.
درودی درباره تخصص های مورد نیاز در حج 
پزشکان  گروه  سه  فراخوان  در  گفت:  امسال، 
عمومی، متخصصین داخلی و متخصصین طب 
به  توجه  با  که  کرده ایم  مشخص  را  اورژانس 
شرایط و ضوابط فقط متقاضیان مرد مورد نیاز 

هستند.
درودی درباره سایر اقدامات و برنامه ریزی ها 
در حال  زمینه  این  در  برای حج ۱۴۰۲، گفت: 
اطالع رسانی  مرور  به  و  هستیم  برنامه ریزی 
می کنیم. همچنین سه شنبه هفته جاری همایش 
توجیهی_آموزشی معاونین درمان جمعیت هالل 

احمر را خواهیم داشت.
وی گفت: حج ۱۴۰۲ تقریبا در تیر ماه ۱۴۰۲ 
برگزار می شود و برنامه ریزی ها و اطالع رسانی ها 

به مرور انجام خواهد شد.
به گزارش ایسنا، گفتنی است، طبق فراخوان 
مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر 
ایران، پزشکان واجد شرایط برای ارایه خدمت در 
حج امسال شامل پزشکان عمومی، متخصص 
با  اورژانس هستند،  و متخصص طب  داخلی 
توجه به شرایط و ضوابط فقط متقاضیان مرد 
تشرف  سابقه  بدون  پزشکان  است،  نیاز  مورد 
متولدین  اولی(  )سال  پزشکی  مرکز  با  حج  به 
سال ۰۱/۰۱/۱۳۵۷ به بعد واجد شرایط هستند. 
همچنین پزشکان باید متأهل بوده و دانشجوی 

در حال تحصیل نیز نباشند.
برای  می توانند   متقاضیان  اساس  این  بر 
ثبت نام و  شرکت در فراخوان مربوطه در سامانه 
جذب و اعزام مرکز پزشکی حج و زیارت به آدرس 
تا تاریخ  ۳۰ آذر ماه  REG.HMC.IR حداکثر 

سال جاری  اقدام کنند.

مصدومیت ۲ تن درپی انفجار 
گازشهری در یافت آباد

قدیمی  ساختمان  یک  در  گاز شهری  نشت 
موجب وقوع انفجار و مصدومیت دو تن شد.

به گزارش ایسنا، وقوع حادثه انفجار در یک 
ساختمان مسکونی قدیمی در ساعت ۹:۴۰ به 
سامانه ۱۲۵ اطالع داده شد که درپی آن ستاد 
فرماندهی، آتش نشانان ایستگاه ۸۷ را به محل 
حادثه واقع در انتهای یافت آباد میدان شهرداری 

اعزام کرد.
با حضور آتش نشانان در محل مشاهده شد 
که دو برادر ۲۴ و ۲۸ ساله در ساختمان قدیمی 
اثر  سه طبقه ساکن و در خواب بودند که بر 
نشت گاز شهری از آبگرمکن این انفجار رخ داده 
و آنان دچار آسیب دیدگی شدند. این دو نفر 
از سوی همسایگان به خارج از ساختمان منتقل 

شدند.  
محل  در  حضور  از  پس  نیز  آتش نشانان 
بالفاصله اقدام به قطع گاز و برق ساختمان کرده 
عوامل  تا رسیدن  ایمن سازی محل  از  و پس 
اورژانس در محل، اقدامات اولیه درمانی را برای 
مصدومین انجام دادند. در ادامه پس از حضور 
عوامل اورژانس و تحویل مصدوم و انتقال آن به 
مرکز درمانی، نیروهای آتش نشانی بعداز ایمن 
سازی کامل محل و تحویل به عوامل انتظامی به 

ماموریت خود پایان دادند.

هشدار پلیس نسبت به کالهبرداری و 
سرقت اطالعات به بهانه شب یلدا

به  نسبت  بزرگ  تهران  فتای  پلیس  رئیس 
کاربران  اطالعات  از  سوءاستفاده  و  کالهبرداری 

فضای مجازی به بهانه شب یلدا هشدار داد. 
گفت وگو  در  گودرزی  معظمی  داود  سرهنگ 
یلدا  شب  به  شدن  نزدیک  به  اشاره  با  ایسنا  با 
اظهارکرد: مجرمان سایبری همواره از هر فرصتی 
اهداف  تحقق  و  کاربران  از  سوءاستفاده  برای 
مجرمانه خود بهره می برند. یکی از این مناسبت ها 
نیز شب یلداست که گاهی دیده شده افراد سودجو  
با  ناشناس  لینک های  پیام هایی حاوی  وناشناس 
عناوین مختلف تبریک و تخفیف و جایزه و ... را 
برای کاربران ارسال کرده و از آنان می خواهند که با 

کلیک بر روی لینک مذکور پیام را مشاهده کنند.
در  داد:  ادامه  بزرگ  تهران  فتای  پلیس  رئیس 
ایجاد  با  سودجویان  افراد  پیام ها  این  از  برخی 
لینک های آلوده به بدافزار، اقدام به آلوده کردن 
اطالعات  تمامی  به  و  کرده  رایانه  یا  همراه  تلفن 
همچنین  و  شهروندان  خصوصی  و  محرمانه 
اطالعات حساب بانکی و ... دسترسی پیدا می کنند. 
از این رو توصیه ما به کاربران فضای مجازی این 
است که از بازکردن هرنوع لینک ناشناسی و حتی 
لینک های مشکوک و نامعتبر ارسال شده از سوی 

افراد آشنا خودداری کنند.
درخصوص  مجرمین  طلبی  فرصت  به  وی 
کالهبرداری از شهروندان در پوشش تخفیف های 
شب یلدا از جمله بسته اینترنت، قرعه کشی و ... 
اشاره کرد و گفت: برخی از افراد سودجو برخی از 
کاالها و یا خدمات مرتبط با شب یلدا را با قیمتی 
بسیار پایین آگهی کرده و تحت عناوین مختلف از 
جمله حراج ویژه یلدا و... از شهروندان کالهبرداری 
می کنند، در این روش کاربران به بهانه خرید با 
تخفیف شب یلدا و ... به آدرسی اینترنتی مراجعه 
کرده و در آنجا از طریق صفحات فیشینگ اطالعات 
برداشت  آن  از  و  شده  کپی  بانکیشان  حساب 

می شود.
معظمی گودرزی افزود: الزم است کاربران حتما 
از سایت های معتبر ،دارای نماد اطمینان و مجاز 
خریداری کنند و در صورت سفارش کاال تسویه 
حساب را در محل و پس از رویت و اطمینان از 
دهند  انجام  شده  داده  سفارش  کاالی  اصالت 
بیعانه  عنوان  تحت  مبلغ  هرگونه  پرداخت  از  و 
تهران  فتای  پلیس  رئیس  کنند.  خودداری  جدا 
بزرگ خاطرنشان کرد: در مواردی دیده شده که 
کالهبرداران و افراد سودجو از روش های گفته شده 
به اطالعات هویتی و عکس ها و تصاویر خصوصی 
افراد نیز دسترسی پیدا کرده و از این طریق اقدام 
به اخاذی از آنان می کنند. از این رو الزم است که 
شهروندان در برابر چنین مواردی هوشیار باشند و 
به هیچ عنوان فریب تبلیغات و وعده های دروغین 

فضای مجازی را نخورند.

بازداشت سرهنگ قالبی با اسلحه 
کمری

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری 
فردی که با معرفی خود به عنوان سرهنگ انتظامی 
اقدام به کالهبرداری و اخاذی از شهروندان کرده 

بود، خبر داد.  
به گزارش ایسنا، سرهنگ جلیل موقوفه ای درباره 
جزئیات این خبر گفت: عوامل عملیات کالنتری 
۱۰۶ نامجو در حال گشت زنی در حوزه استحفاظی 
و درجه  نظامی  لباس  با  را  فردی  که  بودند  خود 
سرهنگی مشاهده کردند. ماموران رفتار این فرد را 
تحت نظر قرار داده و مدتی بعد با توجه به رفتار 
غیرعادی که این فرد از خود بروز داده بود،   برای 
بررسی بیشتر به او نزدیک شده و در خواست کارت 

شناسایی کردند.
وی با بیان اینکه ماموران در همان تحقیقات اولیه 
متوجه شدند که این فرد فاقد هرگونه درجه نظامی 
است، گفت: در همین راستا نیز کیف همراه متهم 
نیز مورد بررسی قرار گرفت که در جریان آن یک 
عدد اسلحه کلت کمری، یک رشته دستبند فلزی، 
بیسیم دستی، دستگاه شوکر، یک تیغه سالح سرد  
و کارت شناسایی جعلی با درجه سرهنگی از وی 
کشف و ضبط شد. همچنین از خودرو متهم که در 
همان  محل پارک بود نیز تعدادی پالک تقلبی و 
تجهیزاتی مثل آژیر و ال ای دی کشف شد. رئیس 
انتقال  به  اشاره  با  بزرگ  تهران  پیشگیری  پلیس 
متهم به مقر انتظامی، خاطرنشان کرد: متهم ۴۰ 
ساله پس از انتقال به کالنتری به بزه ارتکابی به 
او  کرد.  اعتراف  شهروندان  از  کالهبرداری  قصد 
همچنین گفت که تا کنون با همین شیوه از چند 
تن از شهروندان کالهبرداری یا اخاذی کرده است.  

و  مدیران  سراسری  همایش  مهر،  گزارش  به 
وظیفه  سازمان  استان ها  عمومی  وظیفه  معاونان 
عمومی فراجا با حضور سردار حسین اشتری فرمانده 
رئیس  مهری  تقی  سردار  و  کشور  انتظامی  کل 

سازمان وظیفه عمومی فراجا برگزار شد.
در این همایش در ارتباط با ارزیابی عملکرد یکساله 
رده های وظیفه عمومی استان ها، توسعه و گسترش 
اجرای تدابیر فرمانده فراجا مبنی بر هوشمندسازی 
سامانه های  هوشمندسازی  فراجا،  در  سازمان ها 
وظیفه عمومی جهت خدمات دهی به مشموالن و 
خانواده های آنان با استفاده از تجهیزات الکترونیکی، 
تاکید بر حسن اجرای قوانین و مقررات وظیفه عمومی 
و دستورالعمل های صادره، شناسایی و احصاء نقاط 
قوت و ضعف رده های استانی و سازمان ها و تالش 
در جهت رفع معایب و نواقص موجود و … بحث و 

گفت وگو شد.
اینکه  با تاکید بر  سردار اشتری در این همایش 
جوانانی که برای خدمت مقدس سربازی به شما 
اسالمی  ایران  جوانان  بهترین  از  می کنند  مراجعه 
هستند، عنوان کرد: بنابراین بایستی وظایف خود 
و  غیور  جوانان  این  قبال  در  مسئول  عنوان  به  را 
رشید به درستی انجام دهیم؛ برای خدمت رسانی 
بهتر و مضاعف ضرورت دارد که از ظرفیت سربازان 
از جمله  مدنظر  اهداف  به  برای رسیدن  همچنین 

برقراری امنیت در کشور بهره الزم را ببریم.
این مقام ارشد انتظامی در ادامه تاکید کرد: به هر 
میزان که در راستای بهره بردن از ظرفیت سربازان 
برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم در انجام مطلوب 

مأموریت ها نیز قطعاً موفق خواهیم بود.
وی همچنین عنوان کرد: بایستی برای رسیدن به 
اهداف مدنظر از نقطه نظرات سربازان، حین و در 
پایان خدمت و مدیران و فرماندهان به درستی برای 
رفع نقاط ضعف و مرتفع کردن نقاط قوت استفاده 

کنیم.
حفظ شأن و منزلت سربازان

سربازان  منزلت  و  شأن  حفظ  به  اشتری  سردار 
به عنوان فرزندان این سازمان تاکید کرد و گفت: 
این مهم از جمله موضوعاتی است که بایستی به 
آن اهتمام ویژه شود در واقع حفظ شأن و منزلت 
سربازان به عنوان سرمایه های عظیم بر عهده ما قرار 
دارد بنابراین در این راستا ضرورت دارد که سربازان 
براساس تخصص و مهارتی که دارند در جای درست 

به کارگیری شوند.
نیز  سربازان  حقوق  با  ارتباط  در  ادامه  در  وی 

خاطر نشان کرد: حقوق سربازان از دیگر موارد و 
اولویت های مهمی است که با مساعدت های مجلس 
پیگیری های  همچنین  و  دولت  اسالمی،  شورای 
خوبی  نتایج  به  کشور  انتظامی  مجموعه  مجدانه 
حقوق  سال  چند  این  طی  که  طوری  به  رسیده 
سربازان افزایش چشمگیری داشته است؛ در تالش 
هستیم که برای خدمت رسانی مطلوب به این عزیزان 
و ضعف  قوت  نقاط  احصاء  با  را  تمامی مشکالت 

مرتفع کنیم.
اهتمام بر مهارت آموزی و تخصص گرایی مشموالن

با تاکید بر اینکه امروز  این مقام ارشد انتظامی 
اسالمی  ایران  به  رسانی  خدمت  عاشق  جوانان 
هستند، تاکید کرد: مهارت آموزی، تخصص گرایی 
و اشتغال زایی مشموالن از جمله مواردی است که 
بایستی مورد اهتمام ویژه قرار بگیرد؛ بحمداله در 
سطح نیروهای مسلح در این رابطه اقدامات چشمگیر 
و گام های بلندی برداشته شده است اما این میزان 

کافی نیست و بایستی بیش از پیش تقویت شود.
اهمیت هوشمندسازی در سازمان وظیفه عمومی

سردار اشتری در ادامه به موضوع هوشمندسازی 

هوشمندسازی  موضوع  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز 
که طی  است  داری  اولویت  و  مهم  موارد  دیگر  از 
سال های اخیر اقدامات مطلوبی در این راستا انجام 
شده است؛ با توجه به اهمیت هوشمندسازی در 
سازمان وظیفه عمومی فراجا برای تسهیل و تسریع 
در خدمت رسانی بایستی این مهم در رأس امور قرار 

بگیرد.
فرمانده کل انتظامی کشور همچنین عنوان کرد: 
در راستای هوشمندسازی و رسیدن به اهداف مدنظر 
و  فراجا  در  موجود  ظرفیت های  تمامی  از  بایستی 
همچنین نخبگان برای رفع نقاط ضعف و تقویت 

نقاط قوت بهره الزم را ببریم.
سردار اشتری به اهمیت تهیه پیوست رسانه ای نیز 
اشاره و خاطر نشان کرد: الزم است که برای انعکاس 
خدمت مقدس سربازی به جامعه و همچنین جذب 
بیشتر جوانان یک پیوست رسانه ای تهیه شود این 
مهم بایستی به عنوان یک اولویت در راستای انجام 

مطلوب مأموریت های محوله در رأس قرار بگیرد.
فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه ما مدافع 
امروز  کرد:  تصریح  عزیز هستیم،  حقوق سربازان 

قوی  اراده  و  چندان  دو  توان  غیرت،  با  سربازان؛ 
ضمن  هستند  صادقانه  رسانی  خدمت  حال  در 
انجام  این عزیزان در  تأثیرگذار  اینکه شاهد نقش 

مأموریت های محوله نیز هستیم.
سردار اشتری ضمن قدردانی از زحمات سربازان 
عنوان کرد: امید است با بهره بردن از ظرفیت های 
درون و برون سازمانی برای خدمت رسانی مضاعف 

بتوانیم اقدامات مطلوبی انجام دهیم.
خبر خوب برای مشموالن غایب دارای 

والدین ایثارگر
در پایان این همایش سردار اشتری فرمانده کل 
انتظامی کشور برای مشموالن غایب دارای والدین 
ایثارگر نیز حامل یک خبر خوب بود که در ادامه 
توضیح داد: براساس ابالغیه جدید ستاد کل نیروهای 
مسلح تمام سربازان غایب حین خدمت می توانند از 
کسر خدمت سربازی والدین ایثارگر خود استفاده 
خدمت  به  آینده  در  که  مشموالنی  تمام  و  کنند 
سربازی اعزام می شوند اعم از غایب و غیرغایب نیز 
می توانند از کسر خدمت ایثارگری والدین استفاده 

کنند.

به  اشاره  با  نجات جمعیت هالل احمر  و  امداد  سازمان  رئیس 
فعالیت سامانه امدادیار اعالم کرد که حدود ۶۵ هزار امدادگر در 

این سامانه ثبت نام کرده اند.
سامانه  راه اندازی  به  اشاره  با  ولی پور  مهدی  ایسنا،  گزارش  به 
امدادیار در سازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر گفت: سامانه 
امدادیار با هدف مدیریت امور امدادگران حدود یک سال و نیم 

است که در سازمان امدادونجات به مرحله عملیاتی درآمده است.
وی با بیان اینکه شروع به کار این سامانه از چهار سال قبل بوده 
است، گفت: همان زمان با شروع فعالیت این سامانه از استان ها 

درخواست شد تا مشخصات تمامی امدادگران خود را در این سامانه 
وارد کنند. امدادگران هم می توانند در این سامانه خوداظهاری کرده 
و اطالعات شخصی خود را وارد کنند تا بعد از تایید شعبه محل 

خدمت، اطالعات در سامانه بارگذاری شود.
ثبت  نام حدود ۶۵ هزار امدادگر در سامانه امدادیار

وی ادامه داد: بنابراین اطالعات سامانه هر لحظه در حال تغییر 
است، اما امروز، ۶۴ هزار و ۷۶۹ امدادگر در سامانه ثبت نام کرده اند 
که ۴۴ هزار و ۴۶۹ نفر از آن ها یعنی حدود ۶۸ درصد از این افراد 
امدادگران زن  از  نیز  آنان  از  نفر  و ۳۰۰  و ۲۰ هزار  امدادگر مرد 
هستند. یعنی حدود ۳۲ درصد از آنان را امدادگران زن تشکیل 

می دهند.
با  ادامه  در  احمر  هالل  جمعیت  امدادونجات  سازمان  رئیس 
توضیح این که آمار روزانه در حال تغییر و افزایشی است، افزود: 
در این سامانه حتی می توان امدادگران فعال و غیرفعال در شش 
ماه گذشته را مشاهده کرد؛ به عنوان مثال، ۳۸ هزار و ۳۹۷ امدادگر 
ما در شش ماه گذشته به صورت مستمر با سازمان امدادونجات 
همکاری داشتند. حال این که در شش ماه گذشته، ۲۶ هزار و ۳۷۲ 
امدادگر که امدادگر سازمان امدادونجات هم هستند در عملیات 
امدادی حضور نداشتند. بسته به نیاز سازمان ها و وقوع حادثه ای، 

آمار امدادگران فعال و غیرفعال نیز تغییر می کند.
امدادگران هم متفاوت  از نظر  استان ها  فراوانی  افزود:  ولی پور 

است، به عنوان مثال با کمک این سامانه متوجه می شویم که استان 
تهران، اصفهان، فارس و خراسان رضوی به ترتیب در رتبه باالترین 
تعداد امدادگران قرار دارند و مرکز مستقل کیش هم کمترین تعداد 

امدادگر را داراست.
وی با اشاره به این که امکان مدیریت امدادگران در زمان بحران 
با این سامانه اتفاق می افتد، گفت: با کمک این سامانه است که 
نیاز امدادگران به آموزش های تکمیلی، دریافت مدارک آموزشی و 
تخصصی، احساس می شود. به طوری که ما حاال می دانیم، ۱۷۶ 
و  تخصصی  آموزش های  برای  آموزشی  مدرک  برگ  و ۲۵۲  هزار 
همگانی امدادگران شامل آموزش های همگانی، پایه ای، پیشرفته، 
تخصصی و مربیگری صادر شده است و درصورت نیاز، بسته به 

نیاز و تخصص امدادگر، می توان دوره های بازآموزی تعریف کرد.
پایگاه اطالع رسانی جمعیت هالل احمر، وی  بر اساس اعالم 
با اشاره به این که با کمک این سامانه سازمان امداد و نجات و 
به  را  امدادگران  بیمه  توانسته است مسئله  جمعیت هالل احمر 
نتیجه برساند، افزود: امدادگران، می توانند با کمک این سامانه، در 
راستای ارتقا و پیشرفت سطح امدادی خود در حوزه امدادی فعالیت 
کنند چراکه تمامی فعالیت های آن ها، تعداد شیفت های کاری، 
تعداد روزهای بیمه ای، تعداد کالس های آموزشی، وضعیت سالمت 
آن ها و درنتیجه رتبه بندی آن ها با کمک این سامانه، قابل مشاهده 

و برنامه ریزی است.

سردار اشتری اعالم کرد

خبری خوش برای سربازهای دارای غیبت
فرمانده کل انتظامی به حفظ شأن و منزلت سربازان به عنوان فرزندان این سازمان تاکید کرد و گفت: این مهم از جمله موضوعاتی است که بایستی به آن 

اهتمام ویژه شود.

چند امدادگر با هالل احمر همکاری می کنند؟

براساس ابالغیه 
جدید ستاد 
کل نیروهای 
مسلح تمام 

سربازان غایب 
حین خدمت 
می توانند از 

کسر خدمت 
سربازی والدین 

ایثارگر خود 
استفاده کنند

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران از 
برنامه قرارگاه اجتماعی برای استعدادیابی کودکان کار خبر داد.

احمد احمدی صدر در گفت وگو با ایسنا، درباره اقدامات قرارگاه اجتماعی شهرداری 
تهران برای ساماندهی کودکان کار، اظهار کرد: کودکانی که بر سرچهارراه ها کار 
می کنند اجیرشدگانی هستند که یا از طرف خانواده هایشان و یا از سوی افرادی دیگر 

مجبور به کار شده اند.
وی با اشاره به اینکه طرح های ضربتی برای ساماندهی کودکان کار تاکنون جوابگو 
نبوده و شهرداری تهران با طرح های ساماندهی این چنینی مخالف است، ادامه داد: 
سازمان بهزیستی ۳۲ بار چنین طرح هایی را برگزار کرده است، اما تاکنون موفق بوده 
است؟ آیا ما دیگر در سطح شهر و سر چهارراه ها کودکان کار را نمی بینیم؟ پس چنین 

طرح های ضربتی و ساماندهی پاسخگو نخواهد بود.
احمدی صدر بیان کرد: کودکان بر سرچهارراه ها کار می کنند به دلیل اینکه درآمد 
خوبی عاید آن ها می شود اگر بخواهیم درباره میزان درآمد روزانه این کودکان بگوییم، 
کف درآمد این کودکان در یک روز بین ۴۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان در روز 
است. بعضی از سرشبکه ها که این کودکان برایشان کار می کنند، بین ۵ تا ۸ کودک 

را اجیر کرده اند.

رئیس سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران اضافه کرد: 
کف درآمدی این اکیپ ها، باند مافیایی و یا خانواده ها ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان 
است، پس نمی توان اینطور تصمیم گرفت که این کودکان و خانواده ها تحت پوشش 
دستگاه های حمایتی، قرار گیرند، چراکه کدام دستگاه حمایتی می تواند درآمدهایی که 

این گروه ها به دست می آورند را جبران کند.
وی با تاکید بر اینکه در گام اول باید تمام سرشبکه هایی که این کودکان را صبح ها 
بر سر چهارراه های مشخص پخش می کنند دستگیر کنیم، گفت: دستگیری این 
برسر  انتظامی  ماموران  است ۶ صبح  کافی  فقط  نیست  کار سختی  سرشبکه ها 
چهارراه ها حضور داشته باشند و خودرویی که کودکان را پیاده می کند، توقیف و 
راننده را دستگیر کنند. اگر خبر این اقدام در بین تمام اکیپ های این چنینی بپیچد، 

دیگر جرأت ندارند کودکان را بر سرچهارراه بیاورند.
احمدی صدر افزود: سازمان رفاه یکبار در چهارراه هایی که کودکان حضور دارند 
اعالمیه پخش کرد که اقدام شما طبق قانون، تکدی گری محسوب می شود و بین ۶ 
ماه تا یکسال زندانی خواهید داشت که پس از این کار تا چند روز به چهارراه های 
مربوطه سر زدیم هیچ کودکی حضور نداشت. ما توقع داریم هیچ برخوردی نکنیم، 

تذکر هم ندهیم اما این کودکان و سرشبکه هایشان جمع شوند.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران تصریح 
کرد: در اقدام دیگر باید جلوی ورود اتباع به کشور گرفته شود تعداد زیادی اتباع وارد 
کشور می شود و هیچ کنترلی بر آن نداریم که باید بر این امر نظارت و کنترل جدی 

داشته باشیم چراکه بخش عمده کودکان کار را اتباع تشکیل می دهند.
وی با اشاره به اقدامات شهرداری تهران در حوزه کودکان کار، گفت: درحال حاضر 
در قرارگاه اجتماعی طرح استعدادیابی و توانمندسازی کودکان کار آماده و طراحی 
شده و به صورت جدی این موضوع را دنبال می کنیم، اعتقاد ما استعدادیابی و 

توانمندسازی کودکان است.
در  کار  کودکان  توانمندسازی  و  استعدادیابی  اینکه طرح  بیان  با  احمدی صدر 
قرارگاه اجتماعی تصویب شده و به زودی اجرا خواهد شد، ادامه داد: این طرح، نگاه 
صددرصد حمایتی از کودکان کار دارد. عالوه بر این مراکز شهرداری برای کودکان 
کار تبدیل به پویا شهر شده است. پویا شهر، یعنی محل شادی. در مراکز پویاشهر 
استعدادیابی خواهیم کرد بعد از آن هرکدام در هر زمینه ای که استعداد داشتند به 

مدارس ویژه خواهیم فرستاد.
رئیس سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران خاطرنشان 
کرد: پیش از این، مدارس »پرتو« را برای کودکان کار درنظر گرفته بودیم که این 

مدارس تنها کمک می کرد این کودکان از تحصیل بازنمانند اما در »پویاشهر« تنها 
مالک تحصیل کودکان نیست و به دنبال استعدادیابی کودکان نیز هستیم.

پلیس سرشبکه ها را دستگیر کند
وزانه و ماهانه کودکان کار در تهران اعالم کف درآمدی ر

وزیر آموزش و پرورش: 
برای آلودگی هوا فکری کنید؛ دانش آموزان نباید تعطیل باشند

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه درخواست می کنم برای آلودگی هوا فکری کنند؛ دانش آموزان ما نباید 
تعطیل باشند، چراکه از تحصیل و تربیت موثر محروم می شوند گفت: همه هم به ما اعتراض می کنند که چرا 
مدارس تعطیل است در حالی که ما هم در دوران کرونا و هم این ایام، تابع تصمیم دوستان ذی ربط هستیم 

که این موارد را اعالم می کنند؛ اما ما قلبا ناراحت هستیم.
به گزارش ایسنا، یوسف نوری در حاشیه نشست ارائه و نقد الگوی اجرایی سازی سند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش که در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد در پاسخ به پرسشی مبنی بر امکان 
برگزاری کالس های جبرانی برای جبران تعطیلی ها به دلیل تداوم آلودگی هوا باتوجه به اینکه همه دانش آموزان 
دسترسی  به اینترنت و شاد ندارند اظهار کرد: معلمان ما در دوران کرونا هم با هزینه های خودشان زحمت 
کشیدند و کالس برگزار کردند و رهبری هم از آنها قدردانی کردند. وی افزود: اما به طور کلی درخواست می کنم 
برای آلودگی هوا فکری کنند. دانش آموزان ما نباید تعطیل باشند، چراکه از تحصیل و تربیت موثر محروم 
می شوند. همه هم به ما اعتراض می کنند که چرا مدارس تعطیل است. در حالی که ما هم در دوران کرونا و 

هم این ایام، تابع تصمیم دوستان ذی ربط هستیم و این موارد را اعالم می کنند؛ اما ما قلبا ناراحت هستیم.
رایزنی با دولت برای تخصیص اعتبار جهت تامین تبلت برای دانش آموزان نیازمند 

وی با بیان اینکه نمونه تدریس ها در شاد گذاشته شده و معلمان با دانش آموزان به صورت انفرادی در ارتباط 
هستند تا رفع اشکال کنند گفت: یک علت عقب ماندن بچه ها به دلیل نداشتن وسایلی است که با آن ارتباط 

برقرار می کنند. در دولت  مطرح می کنیم ببینیم می توانیم برایش اعتباری بگیریم یا خیر.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه یک سال از ورود ما به وزارت آموزش و پرورش می گذرد، اظهار کرد: 
همکاران اقدامات مناسبی  در راستای اجرای سندتحول بنیادین انجام داده اند که از جمله آنها می توان به 

آسیب شناسی عدم اجرای سند تحول بنیادین و تنظیم یک برنامه راهبردی برای اجرایی سازی آن اشاره کرد.
نوری افزود: پیشنهاد شده که این برنامه ها در معرض نقد کارشناسان قرار بگیرد و از این طریق مشارکت 
داشته باشیم چرا که بدون شک تضارب آرا و اختالفی که میان افراد وجود دارد می تواند به هم افزایی و وفاق در 
اجرای سندتحول بنیادین بینجامد. وی با بیان اینکه سند مدرسه ای سند تحول بنیادین در دست تدوین است 

گفت: براین اساس مدارس به تدریج وارد چرخه دستیابی به شاخص های سند تحول خواهند شد.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: تالش می کنیم تا پایان برنامه هفتم توسعه همه مدارس در جریان سند 
تحول بنیادین قرار گرفته و ارزیابی مدرسه ای در قالب رتبه بندی مدارس انجام شود. نوری با تاکید بر اینکه ستاد 
آموزش و پرورش باید به این باور برسد و بخواهد سند را اجرا کنند عنوان کرد: تصویب قانون نظام رتبه بندی 
معلمان نیز مصداق سند تحول بنیادین است که هم افزایش کیفیت آموزش و هم اصالح نظام پرداخت را به 
دنبال داشت. وی ادامه داد: اگر بخواهیم سند اجرایی شود آموزش و پرورش باید دغدغه  ملی باشد، از دانش 
آموزان و معلمان گرفته تا نهادهای مردمی و رسانه باید به این امر ورود کنند تا این کار به سرانجام برسد. ما 

دست نیاز به سوی همه دراز می کنیم تا این دغدغه ملی ایجاد شود.


