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تمهیدات پلیس برای بازگشایی مدارس؛

توقیف خودروهای مزاحم
پیرامون مدارس دخترانه

رئیــس پلیــس پیشــگیری پایتخــت از اجــرای طرحهــای
ویــژه بــه مناســبت بازگشــایی مــدارس خبــر داد و گفــت:
موتورســیکلتها و خودروهــای مزاحــم اطــراف مــدارس توقیــف
می  شــوند.

ســرهنگ کیــوان ظهیــری در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر ،در
تشــریح طرح هــای ویــژه بازگشــایی مــدارس گفــت :از روز
اول مهرمــاه بــه مــدت  ۱۵روز طــرح ویــژه برقــراری نظــم
و امنیــت مــدارس شــهر تهــران توســط نیروهــای کالنتریهــا

بــه اجــرا در می  آیــد .در ایــن طــرح نیروهــای کالنتــری بــه
صــورت محســوس و غیرمحســوس مــدارس تحــت حــوزه
خــود را بــه صــورت ویــژه تحــت پوشــش قــرار می  دهنــد.
وی ادامــه داد :ایــن نیروهــا در ســه قالــب پیــاده ،موتــوری
و خودرویــی از ســاعات صبــح و آغــاز مــدارس و در ســاعات
تعطیلــی مــدارس در کنــار مــدارس مســتقر هســتند.
رئیــس پلیــس پیشــگیری پایتخــت تاکیــد کــرد :در روز
بازگشــایی مــدارس ،روســای کالنتریهــا و ســرکالنتران در
مــدارس حــوزه اســتحفاظی خــود حاضــر شــده و ایــن روز را
تبریــک خواهنــد گفــت.
ســرهنگ ظهیــری خاطرنشــان کــرد :دســتگیری خــرده
فروشــان مــواد مخــدر حوالــی مــدارس ،جمــع آوری معتــادان
متجاهــر در شــعاع مــدارس ،مقابلــه بــا عرضــه کننــدگان
اقــام ضــد فرهنگــی و اجــرای طــرح توقیــف خودروهــا و
موتورســیکلت های مزاحــم بــه ویــژه در ســاعات پایانــی
مــدراس از اولویت هــای ایــن طــرح اســت.
وی گفــت :همچنیــن کمــک بــه عوامــل راهــور در روانســازی
ترافیــک در ســاعات شــروع و پایــان مــدارس و تامیــن امنیــت
مســیر رفــت و آمــد دانــش آمــوزان بــا پوشــش گشــتهای
کالنتــری تیمهــای در ایــن طــرح پیــش بینــی شــده اســت.
رئیــس پلیــس پیشــگیری پایتخــت از شــهروندان خواســت
مــوارد مشــکوک در اطــراف مــدارس را بــا تمــاس بــا ۱۱۰
اطــاع دهنــد.

کشف بیش از  ۱۲تن انواع مواد مخدر و
روانگردان در کشور
معــاون مقابلــه بــا عرضــه و امــور بینالملــل ســتاد مبــارزه
بــا مــواد مخــدر از کشــف  ۱۲تــن انــواع مــواد مخــدر و
روانگــردان در هفتــه اخیــر در کشــور خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،اســداله هادینژاد گفــت:

وی افــزود :بیشــترین حجــم مــواد مکشــوفه مربــوط بــه
تریــاک بــه میــزان  ۱۱۳۰۴کیلوگــرم بــوده اســت کــه ۸۸
درصــد مجمــوع کشــفیات را شــامل میشــود.
ایــن مقــام مســئول در ســتاد بیــان داشــت :همچنیــن از ایــن

مجمــوع کشــفیات هفتــه اخیــر  ۱۲۸۳۰کیلوگــرم اســت کــه
نســبت بــه هفتــه گذشــته کــه  ۱۱۶۰۱کیلوگــرم بــوده اســت،
حــدود  ۱۰.۵درصــد رشــد را نشــان میدهــد.

میــزان ۴۳۵ ،کیلوگــرم حشــیش ۵۴ ،کیلوگــرم هروئیــن۴۳۱ ،
کیلوگــرم مرفیــن،  ۱۸کیلوگــرم شیشــه ۸۸۰۸ ،کیلوگــرم مواد
پیشســاز ۱۲۳ ،عــدد قــرص روانگــردان و  ۵۸۷کیلوگــرم

 ۲۰۱۹مورد مراجعه به پایگاههای امداد و نجات
در روز تاسوعا
رئیـس سـازمان امـداد و نجـات هالل
احمـر از مراجعـه  ۲۰۱۹نفـر بـه
پایگاههـای امـداد و نجـات در روز
تاسـوعای حسـینی خبـر داد.
مرتضـی سـلیمی  در گفتوگـو بـا
ایسـنا ،با بیـان اینکه در روز تاسـوعای
حسـینی  ۱۹۸۱نفـر در قالـب ۴۰۸
تیـم بـه عـزاداران خدمـات درمانـی
ارائـه کردند گفـت ۲۰۱۹ :نفـر در روز
تاسـوعای حسـینی بـه مراکز امـداد و
نجـات مراجعـه کردنـد و بـه آنهـا خدمـات ارائـه شـد.
وی ادامـه داد ۲۵۰ :خـودروی عملیاتـی کـه ۱۴۶دسـتگاه آمبوالنـس نیز در میـان آنها بود،
در محلهـای مختلف اسـتقرار داشـتند.
رئیـس سـازمان امـداد و نجـات تصریـح کـرد ۱۹۵ :نفر بـه صورت سـرپایی مداوا شـدند
و ۳۷نفـر نیـز بـه مراکـز درمانـی انتقـال یافتنـد ،همچنین بـه  ۱۷۸۷نفـر از عـزاداران نیز
خدمـات پزشـکی چـون انجـام تسـت قند و سـنجش فشـار خـون ارائه شـد.

اجساد حادثه اتوبوس نطنز شناسایی شدند
مدیـر کل پزشـکی قانونـی اسـتان
اصفهـان از اتمـام شناسـایی اجسـاد
اتوبـوس محـور نطنز و تحویل اجسـاد
بـه خانوادههـای متوفیـان خبـر داد.
دکتـر علـی سـلیمانیپور در گفتوگـو
بـا ایسـنا بـا اعلام ایـن خبـر گفـت:
پـس از دریافـت نمونـه  DNAاز
اجسـاد و بسـتگان درجـه یـک و
تشـخیص هویت ،هماهنگیهـای الزم
بـا مراجـع قضایـی ذی ربـط انجـام
گرفتـه و دسـتور صـدور جـواز و تحویـل اجسـاد اخـذ شـده اسـت.
بـه گفتـه مدیـرکل پزشـکی قانونـی اسـتان اصفهـان ،همـه هزینههـای پزشـکی قانونی و
هزینههـای انتقـال بـرای متوفیـان ایـن حادثـه رایـگان بوده اسـت.

از سوی نیروهای هالل احمر صورت گرفت

امدادرسانی به  ۹استان متأثر از سیل و طوفان
اسکان اضطراری  ۷۹نفر
سـخنگوی سـازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر از امدادرسـانی به ۲۱شـهر و روسـتا
خبر داد.
سـید مصطفـی مرتضـوی در گفتوگـو بـا ایسـنا ،بـا اشـاره بـه اینکـه طـی دو روز ( ۲۸و
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ســایر مــواد کشــف و ضبــط شــده اســت.
هادینــژاد بــا بیــان اینکــه ایــن میــزان از کشــفیات طــی
 ۱۲۲۲فقــره عملیــات صــورت گرفتــه اســت ،گفــت :ســرانه
کشــفیات مــواد مخــدر در ایــن دوره  ۱۰.۴کیلوگــرم بــه ازای
هــر عملیــات بــوده اســت.
وی اظهــار داشــت :از مجمــوع  ۸۸۰۸لیتــر مــواد پیــش ســاز
مکشــوفه در ایــن مقطــع مقــدار  ۸۰۰۰لیتــر مــواد مکشــوفه
مربــوط بــه اســتان ســمنان ۴۳۰ ،لیتــر مربــوط بــه تهــران و
مابقــی مربــوط بــه البــرز اســت.
ایــن مقــام مســئول در ســتاد ادامــه داد :از مجمــوع  ۱۲۳عــدد
قرصهــای روانگــردان مکشــوفه در ایــن مقطــع ،بیشــترین
تعــداد بــه ترتیــب بــا  ۶۰عــدد مربــوط بــه اســتان البــرز،
 ۲۸عــدد اســتان هرمــزگان ۲۰ ،عــدد اســتان سیســتان و
بلوچســتان و مابقــی مربــوط بــه فــارس و تهــران میباشــد.
هادینــژاد بــا بیــان اینکــه بالــغ بــر  ۷۷درصــد کشــفیات
ایــن دوره زمانــی مربــوط بــه شــش اســتان کشــور میباشــد،
اظهــار داشــت :بیشــترین حجــم کشــفیات بــا  ۳۷۵۸کیلوگــرم
مربــوط بــه اســتان سیســتان و بلوچســتان اســت کــه معــادل
 ۲۹درصــد کشــفیات کشــور میباشــد و تهــران بــا ۱۴۸۴
کیلوگــرم ،کرمــان بــا  ۱۳۱۴کیلوگــرم ،یــزد بــا ۱۲۶۶
کیلوگــرم و هرمــزگان بــا  ۱۱۷۲کیلوگــرم و فــارس بــا ۹۰۹
کیلوگــرم بــه ترتیــب در رتبههــای بعــدی قــرار دارنــد.
وی بیــان کــرد :ســهم کشــفیات  ۳اســتان اولویــت دار
حــوزه مقابلــه در شــرق کشــور یعنــی سیســتان و بلوچســتان،
کرمــان و هرمــزگان از کشــفیات کل کشــور در هفتــه مذکــور
 ۴۸.۶درصــد اســت.هادینژاد در پایــان گفــت :طــی ایــن
مــدت ۱۱۶ ،دســتگاه خــودرو ۲۳ ،دســتگاه موتــور ســیکلت۶ ،
قبضــه ســاح و  ۲۸دســتگاه موبایــل توقیــف شــد.

۲۹شـهریور) ۹اسـتان متاثـر از سـیل
و طوفـان بودنـد ،گفـت:در ایـن دو
روز اسـتانهای آذربایجانشـرقی،
آذربایجـان غربـی ،اردبیـل ،خراسـان
شـمالی ،زنجـان ،سـمنان ،گلسـتان،
مازنـدران و همـدان از شـرایط جـوی
نامسـاعدی برخـوردار بودنـد کـه در
همیـن راسـتا به  ۴۴۸نفر در  ۲۱شـهر
و روسـتا خدمـات امـدادی و درمانـی
ارائـه شـد.
وی افـزود :بـه علـت وقـوع سـیل
در برخـی مناطـق تخلیـه آب از  ۱۷واحـد منـزل مسـکونی انجـام شـد و بـرای ۷۹نفـر از
هموطنـان نیز اسـکان اضطـراری فراهم شـد .همچنین  ۱۵دسـتگاه چـادر و  ۶۳۵کیلوگرم
نایلـون در محلهـای حادثـه دیـده توزیـع شـد.
سـخنگوی سـازمان امـداد و نجات جمعیـت هالل احمر با اشـاره بـه ارائه خدمـات درمانی
بـه حادثـه دیـدگان گفـت :دو نفـر از ایـن افـراد تحـت درمـان سـرپایی قـرار گرفتنـد و
یـک نفـر نیز بـه مراکز درمانـی انتقـال یافت .همچنین متاسـفانه یـک مرد ۶۰سـاله نیز در
روسـتای ارمیان شهرسـتان شـاهرود جان خود را از دسـت داد.

آسیب دیدن  62خانوار در پی وقوع طوفان در گلستان
مدیرعامـل جمعیـت هلال احمـر اسـتان گلسـتان
گفـت :طوفـان شـب گذشـته بـه پنـج شهرسـتان
اسـتان گلسـتان و برخی از منازل مسـکونی خسارت
وارد کـرد.
بـه گزارش ایسـنا و به نقـل از روابـط عمومی  جمعیت
هلال احمـر اسـتان گلسـتان ،محمدعلـی هـروی
اظهـار کـرد :شـب گذشـته بـر اثر وقـوع طوفـان در
نقاط مختلف اسـتان گلسـتان ،منازل پنج شهرسـتان
در اسـتان دچار خسـارت شـد.
وی افـزود :در شهرسـتان گـرگان روسـتای گلنـد
تاریکـی و محلـه گرگانجدیـد ،شهرسـتان بندرترکمن روسـتای تقرتپه ،شهرسـتان آق قال
روسـتای گـری ،اوچ تپـه ،آق دگش ،چن سـبلی و هسـت آباد ،شهرسـتان آزادشـهر بخش
نگیـن شـهر ،شهرسـتان علی آبادکتول روسـتای عرفان آبـاد ،امام آباد و سـنگدوین طوفان
و بارندگـی شـدید به برخـی از منـازل خسـارت وارد کرد.
هـروی ،شـمار خانوارهـای آسـیب دیـده را  62مـورد اعلام کـرد و گفـت 605 :کیلوگـرم
نایلـون و  11چـادر امـدادی در محل هـای مذکور توزیع شـد 12 .تیم عملیاتـی 42 ،نجاتگر
و  14خـودرو امـدادی در این امدادرسـانی بکارگیری شـد.
مجتبـی جمالـی ،مدیـرکل مدیریـت بحـران گلسـتان نیـز در جمع خبرنـگاران اظهـار کرد:
برابـر آخریـن گـزارش دریافتـی در نیمـه شـب گذشـته تعـداد مصدومیـن مراجعـه کننده
بـه اورژانس هـای سـطح اسـتان مجموعـا  10نفـر بـوده انـد کـه متاسـفانه یـک نفـر در
شهرسـتان آزادشـهر فـوت شـد که برابـر گزارش ،بدلیـل رفتن به پشـت بام برای بسـتن
ایرانیـت و رفـع ایـراد سـقف منزل بوده اسـت.
وی همچنیـن گفـت :بیشـترین میـزان بارندگـی حـدود  34میلیمتـر در مزرعـه نمونـه
بخـش وشـمگیر و باالتریـن سـرعت بـاد نیـز  94و  90کیلومتـر برسـاعت بـه ترتیـب در
شهرسـتان های گمیشـان و گـرگان _ آق قلا بـوده اسـت.

ستاد مبارزه با مواد مخدر خواستار شد؛

صدورکارت پایان خدمت سربازی منوط
به گذراندن دوره پیشگیری ازاعتیاد
معـاون کاهـش تقاضـا ومشـارکتهای مردمی  سـتاد مبارزه بـا مواد
مخـدر گفـت :میتـوان صـدور کارت پایـان خدمـت آنان منـوط به
خوانـدن مباحـث پیشـگیری از اعتیـاد و انجـام آزمـون تسـتی آن
با شد .
بـه گـزارش خبرگـزاری مهر به نقـل از روابـط عمومی  سـتاد مبارزه
بـا مـواد مخـدر ،پرویز افشـار در شـصت و هشـتمین جلسـه کمیته
فرهنگـی و پیشـگیری سـتاد پیشـنهاد داد :بـرای آمـوزش مباحـث
پیشـگیری از اعتیـاد بـه کارکنـان سـتاد کل نیروهـای مسـلح،
میتـوان بـا مداخله غیـر مسـتقیم و تربیت کادر متخصـص همچون
افـراد عقیدتـی آن سـازمان اقـدام کـرد ،ایـن افـراد میتواننـد در
کارگاههـای تربیـت کادر متخصـص پیشـگیری از اعتیاد در سـطوح
مبتـدی و پیشـرفته آمـوزش الزم را فرابگیرند و سـپس بـه کارکنان
آن مجموعـه آموزشهـا را ارائـه دهنـد .در ایـن زمینـه بسـتههای
آموزشـی پیشـگیرانه بـرای کارکنـان نظامی  تهیه شـده اسـت.
وی افـزود :در مـورد آمـوزش سـربازان نیز میتـوان در سـامانهای
محتـوای آموزشـی پیشـگیرانه را بارگـذاری و بـا دسـتور سـتاد کل
نیروهـای مسـلح ،سـربازان را ملزم بـه خواندن متون و شـرکت در
آزمونهـای آن کـرد ،همچنیـن صـدور کارت پایـان خدمـت منـوط
بـه خوانـدن مباحـث پیشـگیری از اعتیـاد و انجام آزمون تسـتی آن
باشـد و این امر ،بـه صورت الکترونیکـی در پرونده آنان ثبت شـود،
بـه نظر ایـن ،مکانیزم خوبی اسـت کـه میتواند برای پیشـگیری از
ورود این قشـر بـه اعتیـاد موثر واقع شـود.
ارایه گـزارش وضعیـت آسـیبهای اجتماعـی به مقـام معظم
رهبـری تا دو مـاه آتی
عـارف وهابزاده مدیرکل فرهنگی و پیشـگیری سـتاد نیـز بر انجام
اقدامـات فوقالعـاده و جهشـی از سـوی دسـتگاههای عضـو کمیته
تاکیـد کـرد و گفـت :تـا دو مـاه آتـی ،بایـد گزارشـی از اقدامـات
فوقالعـاده در حـوزه مبـارزه بـا موادمخـدر بـه مقام معظـم رهبری
(مدظلهالعالـی) ارائـه کنیـم کـه خوشـبختانه در ماههـای گذشـته
شـاهد اقدامـات خوبـی از سـوی دسـتگاهها بودیم.
وی افـزود :چالشهـا ،موانع و مشـکالتی در اجرای برخـی برنامهها
وجـود دارد کـه بایـد بـا همـت و تلاش مضاعـف این مشـکالت را
رفـع کنیـم و جهش جدیتـری را در اجـرای برنامههـای فوقالعاده
داشـته باشیم.
هدف از اجرای طرح کاج ،ارتقای سالمت در محیط کار است
همچنیـن دکتـر سـید حسـین مدنـی معـاون اداره کل اجتماعـی
وزارت تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی گفـت :از اوایل سـال  ۹۵بعد از
پیمایش شـیوع اعتیاد که مشـخص شـد  ۲۳درصد جامعـه کارگری
و صنعتـی ،بـه اعتیـاد مبتال هسـتند؛ طـرح کاج «اسـتقرار مداخالت
پیشـگیری از مصـرف مـواد مخدر در جامعـه کار و تولیـد» طراحی و
بـا حمایتطلبـی اسـتانداران ،در کل کشـور پیادهسـازی شـد.
وی افـزود :جامعه هدف طـرح کاج؛ بنگاههای اقتصـادی  ۵۰تا ۵۰۰
ب اجتماعـی اعتیاد در
نفـر اسـت و هدف از اجـرای آن ،کاهش آسـی 
بیـن کارگران و ارتقاء سـطح سلامت در محیط کار میباشـد.
ایـن مقـام مسـئول در وزارت تعـاون ادامـه داد :ایـن طرح شـامل
 ۳بسـته خدمتـی مجموعـه آموزش سـبک زندگـی سـالم -ارزیابی
وضعیت سـبک زندگـی کارگـران و رتبهبنـدی کارفرمایان سلامت
محـور میباشـد.
مدنـی بیـان داشـت :در ایـن طـرح ،افـرادی بـه عنـوان بهبـان؛
موظـف بـه آموزش کارگـران تحـت پوشـش مجموعه خـود و ارائه
بسـتههای آموزشـی بـه آنـان هسـتند کـه پـس از اتمـام فرایند و
ثبت مشـخصات کارگران آمـوزش دیده در سـامانه "بهبان" ،کارت
سلامت بـرای آنان صـادر میشـود.
وی ادامـه داد :بسـتههای آموزشـی حـاوی  ۱۰بسـته آموزشـی
کارگاهـی بـرای گروههـای هدف کارکنـان و کارگـران در محیطهای
کاری و همچنیـن فیلـم آموزشـی -راهنمـای مربـی -دفتـرک
فراگیـران -کاربـرگ خـود ارزیابـی -کارگروهـی و قالبهـای
ارزشـیابی کارگاهـی میباشـد.
معـاون اداره کل اجتماعـی وزارت تعاون کار و رفـاه اجتماعی افزود:
از دو سـال گذشـته تاکنـون از  ۲۵۰۰خانـه بهداشـت کارگـری که
بنگاههـای اقتصـادی بـه ارائـه خدمـات بهداشـتی میپردازنـد،
 ۱۵۰۰خانـه داوطلبانـه خواسـتار اجـرای طرح کاج شـدند و ۱۵۰۰
ن در ایـن امـر آمـوزش دیدنـد ۳۵۰ ،هـزار کارگـر در سـامانه
بهبـا 
بهبـان سـطح اطالعات شـدند و  ۱۵۰۰کارگاه آموزشـی بـرای آنان
برگـزار و کارت سلامت سـبک زندگـی صادر شـد.
مدنـی با اشـاره بـه برخـی مداخالتی کـه بایـد در این طـرح انجام
شـود ،گفـت :نتایج برنامه ملـی کاج باید بـه ورزای مربوطـه مکاتبه
و حمایتطلبـی شـوند ،برنامـه معاینـات و آزمایشـات ادواری،
ارزشـیابی و بـا رویکـرد کاج ادغـام شـوند ،همچنیـن رتبهبنـدی
کارفرمـای سلامتمحور هر اسـتان انجام شـود و برترهـا بهعنوان
مسـئولیتپذیر اجتماعـی اعلام شـوند.
وی همچنین بسـتههای تشـویقی مالیاتی برای کارگرا معتاد توسـط
کارفرمـا ،تقویـت پایـش طـرح ،گنجانـدن همـه اطالعات اسـتقرار
در سـامانه آموزشهـای اسـتانی و بنگاهـی ،رتبهبنـدی عملکـرد
بهبانهـا در انتخـاب خانـه بهداشـت کارگـری برتر و شبکهسـازی
بهبانهـا و کارفرمایـان را از دیگـر مداخلات ایـن طرح برشـمرد.
مدنـی تاکیـد کـرد :کارگـران نیروهـای مولـد جامعـه هسـتند و در
شـرایطی کـه توسـعه همـه جانبـه اولویـت کشـور اسـت تامیـن
سلامت آنهـا ضـرورت دو چنـدان پیـدا میکنـد.
آموزش مهـارت پیشـگیری از اعتیاد در قـرارگاه مهارتآموزی
سربازان
منصـور زمانـی نماینده سـتادکل نیروهای مسـلح نیز در این جلسـه
گفـت :سـال گذشـته بـا هـدف مهارتآمـوزی سـربازان و صـدور
گواهـی مهارتـی برای آنـان ،قـرارگاه مهارتآموزی سـربازان ایجاد

و تفاهمنامههایـی در ایـن راسـتا بـا وزارتخانههای تعـاون ،صنعت
و آمـوزش و پـرورش و معاونـت علمی  و فنـاوری ریاسـت جمهوری
منعقد شـد.
وی ادامـه داد :سـاالنه  ۵۰۰هـزار سـرباز بـه نیروهای مسـلح وارد
شـده و  ۵۰۰هـزار نفـر از آن خـارج میشـوند .لـذا میتـوان در

سـرفصلهای آموزشـی در این قـرارگاه ،مهارت پیشـگیری از اعتیاد
را به سـربازان آمـوزش داد.
توانمندسازی بیش از  ۲۰۰هزار والدین مروج پیشگیری
همچنیـن نـادر منصـور کیایـی ،مدیـرکل دفتـر مراقبـت در برابـر
آسـیب های اجتماعـی وزارت آمـوزش و پـرورش در ایـن جلسـه
گفت :در سـال تحصیلـی  ۹۶-۹۷طرحهـای فوقالعادهای از سـوی
آمـوزش و پـرورش در مـدارس اجـرا شـد؛ طـرح توانمندسـازی
دانشآمـوزان و والدیـن از جملـه ایـن طرحهـا بـود کـه در
 ۳۱اسـتان اجـرا و تـا به امـروز  ۶هزار مدرسـه تحت پوشـش آن
قـرار گرفتهاند.
وی افـزود :طـرح توانمندسـازی روانـی -اجتماعـی دانشآمـوزان
نیـز از دیگـر طرحهـای وزارت بود کـه در ابتدای کار ۱۲۸ ،مدرسـه
تحـت پوشـش قـرار داشـتند و بعـد از پایـان سـال تحصیلـی در
خـرداد  ۹۷ایـن رقـم به  ۴۸۰۰مدرسـه رسـید.
کیایـی در ادامـه ،توانمندسـازی بیـش از  ۲۰۰هـزار نفـر والدیـن
مروج پیشـگیری ،توانمندسـازی بیـش از  ۵۰۰هزار نفـر از معلمان
کشـور در زمینه آمـوزش پیشـگیری بـه دانشآموزان ،شناسـایی و
ارائـه خدمات مداخلـه در فوریتهـای اجتماعی بـه دانشآموزان در
معـرض خطر و راهانـدازی اپلیکیشـن "سـینا روبیـک" و بارگذاری
 ۴فیلـم  ۲۰دقیقـهای بـا محتـوای پیشـگیری از اعتیـاد در آن را از
دیگـر برنامههـای وزارت آمـوزش و پرورش در پیشـگیری ،کنترل و
کاهـش آسـیبهای اجتماعی برشـمرد.
اجـرای برنامههـای آموزشـی طـرح" پـازَ ک" ویژه زنـان از
آبـان ماه
فریـد براتـی سـده ،معـاون پیشـگیری و درمـان مرکـز درمـان
سـازمان بهزیسـتی کشـور نیـز در رابطـه بـا طـرح پـازَک گفـت:
پیشـگیری از مصـرف مـواد زنـان و کـودکان در معـرض آسـیب یا
آسـیبدیده در نقـاط حاشـیهای از مسـائل مورد توجـه در این طرح
است.
وی در ادامـه؛ نخسـتین گام اجـرای طـرح پازَک را شناسـایی محله
نامیـد و گفـت :بیـش از  ۳هـزار منطقـه حاشـیه در کشـور وجـود
دارند که امسـال  ۵۲۵منطقه را در  ۱۲اسـتان لرسـتان ،کرمانشـاه،
خوزسـتان ،کرمـان ،آذربایجـان غربـی ،سیسـتان و بلوچسـتان،
چهارمحال و بختیاری ،همدان ،گلسـتان ،هرمزگان ،خراسـان جنوبی
و آذربایجـان شـرقی بـه عنـوان طـرح تحولـی انتخـاب کردهایـم.
ایـن مقـام مسـئول در سـازمان بهزیسـتی گفـت :در تیـر و مـرداد
 ،۹۷از اسـتانهای محـل اجـرای طـرح پـازک بازدیـد شـد و از
ابتـدای مهـر مـاه سـالجاری ،برنامـه مصونسـازی خانوادهمحـور
کـودکان زیر سـن دبسـتان در برابـر اعتیـاد در تمامی  محالت طرح
"پـازَک" اجـرا میشـود ،همچنیـن در نیمـه دوم مهرمـاه تربیـت
مربی بسـتههای آموزشـی ویـژه زنان همسـران معتاد و پیشـگیری
از اعتیـاد زنـان در برابـر اعتیـاد انجام میشـود و در نهایـت اجرای
برنامههـای آموزشـی ویـژه زنـان در تمامی  محلات طـرح "پازَک"
از آبـان  ۹۷شـروع میشـود.
براتـی در پایـان ،تدویـن شناسـنامه محلـهای به تفکیک هـر محله
بـر اسـاس چهارچـوب تعییـن شـده ،اجـرای یـک دوره آموزشـی
ویـژه والدیـن کـودکان زیـر سـن دبسـتان سـاکن در هـر محله بر
اسـاس بسـته آموزشـی مصونسـازی کـودکان در برابر اعتیـاد (به
مـدت شـش هفتـه) ،اجرای یـک دوره آمـوزش پیشـگیری از اعتیاد
بـرای همسـران افـراد معتـاد سـاکن در محلـه بـر اسـاس بسـته
آموزشـی ویـه زنـان همسـر معتاد (بـه مدت هشـت هفتـه) ،اجرای
یـک دوره آمـوزش پیشـگیری از اعتیاد ویـژه زنان محله بر اسـاس
بسـتههای آموزشـی طـرح "پـازَک" و اجـرای حداقـل یـک پروژه
اجتمـاع محـور پیشـگیری از عتیاد برای کـودکان بـا نوجوانان محله
بـر اسـاس کاهـش عوامـل خطر بـا افزایـش عوامـل محافـظ را از
اقدامـات طـرح "پـازَک" در فاز اول برشـمرد.
گفتنـی اسـت در ایـن جلسـه نمایندگانـی از دسـتگاههای وزارت
علـوم ،هلال احمر ،ناجـا ،هلال احمـر ،بهزیسـتی ،وزارت آموزش
و پـرورش ،وزارت تعـاون و ...حضـور داشـتند.

تصادف مرگبار پژو با سمند
بـر اثـر تصـادف سـمند بـا پـژو پـارس  ٥نفـر کشـته و  ٤نفـر مصدوم
شد ند .
بـه گـزارش ایسـنا ،مجتبـی خالـدی سـخنگوی سـازمان اورژانـس
کشـور گفـت :ظهـر امـروز  ٢٨شـهریور  ٩٧حوالـی سـاعت  ١٣:٣٠بر
اثـر تصـادف پژو پـارس با سـمند در جـاده فیروزآبـاد به خلخـال  ۵نفر
کشـته و  ۴نفـر مصـدوم شـدند.
بر اسـاس گـزارش روابـط عمومی  سـازمان اورژانس کشـور ،وی افزود:
بـا اعلام حادثـه بـه اورژانـس  ١١۵بالفاصلـه  ٢دسـتگاه آمبوالنس به
محـل اعـزام شـد که متأسـفانه قبـل از رسـیدن آمبوالنـس  ۵نفر جان
باختنـد و  ۴نفـر از مصدومـان پـس از انجـام اقدامـات درمانـی اولیـه
توسـط تکنسـین های اورژانـس بـا آمبوالنس بـه بیمارسـتان انتقال داده شـدند.

سقوط پراید به دره در مسیر کاخ ناصری
معـاون امـداد و نجـات هاللاحمـر البـرز از سـقوط یـک دسـتگاه خـودروی پراید به
دره در روسـتای شهرسـتانک خبر داد.
«داوود رجبـی» در گفتوگـو بـا خبرنـگار ایسـنا ،اظهـار کرد :یـک دسـتگاه پراید در
روسـتای شهرسـتانک و در محـدوده کاخ ناصـری بـه دره سـقوط کرد.
رجبـی یـادآور شـد :در ایـن حادثـه دو نفـر مصـدوم شـدند کـه یک نفـر از آنـان به
مراکـز درمانـی منتقل شـد.

 ١٨کشته و زخمی  در سوانح جوی
شرایط جوی در دو روز اخیر  ١٨کشته و مصدوم برجای گذاشت.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقل از روابـط عمومی  سـازمان اورژانس کشـور ،مجتبی خالدی ،سـخنگوی سـازمان اورژانس کشـور گفـت :در چند
روز اخیـر ( ٢٧و  ٢٨شـهریور  )٩٧بـر اثـر تندباد ،سـیل و صاعقـه پنج نفر کشـته و  ١٣نفر مصدوم شـدند.
وی افـزود :مصدومـان از اسـتانهای تهـران ،البـرز ،خراسـان جنوبـی ،سـمنان ،گلسـتان ،فـارس ،کهگیلویـه و بویراحمد و لرسـتان که به
تفکیـک البـرز  ۲نفـر (هشـتگرد ،ریـزش دیوار ،مـرد  ۴۵سـاله و دختر بچه  ۳.۵سـاله) ،سـمنان یک نفر (شـاهرود ،سـیل ،مرد  ۶۰سـاله)،
گلسـتان یـک نفـر (نگین شـهر ،توفـان ،سـقوط از ارتفاع ،مـرد) و کهگیلویـه و بویراحمد یـک نفر (لـوداب ،صاعقه ،مـرد  ۴۰سـاله) بودند.

