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چرایی افزایش حشرات در استان تهران؛
 از پروانه ها تا ملخ ها

رییس اداره نظارت بر امور حیات  وحش استان تهران با اشاره به افزایش 
تعداد ملخ ها در شهرستان های استان تهران به ویژه مناطق جنوبی آن 
گفت: شرایط جوی تهران طی روزهای ابتدایی بهار سبب افزایش جمعیت 

این حشرات شده است.
محمد کرمی در گفت و گو با ایسنا افزود: امسال با توجه به بارش های 
خوبی که در زمستان و اوایل بهار داشتیم شرایط محیطی برای تخم گذاری 

پروانه ها و ملخ ها و تبدیل آن ها به حشره فراهم شد.
وی با بیان اینکه رطوبت و دما دو عامل مهم برای افزایش حشرات است، 
تصریح کرد: در سال های گذشته به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی 

جمعیت های پروانه و ملخ نمی توانستند گسترش پیدا کنند.
رییس اداره نظارت بر امور حیات  وحش استان تهران با اشاره به اینکه 
جهاد کشاورزی استان تهران باید مشخص کند که آیا تعداد ملخ های 
موجود در استان های جنوبی بیش از حد استاندارد است و می تواند به 
مزارع و مراتع آسیب بزند یا خیر، گفت: ملخ ها از محصوالت کشاورزی و 
گیاهان مرتعی تغذیه می کنند و اگر تعداد آن ها بیشتر از حد مجاز شود 

باید با آن ها مبارزه کرد.
بیولوژیک  روش های  از  باید  ملخ ها  با  مبارزه  برای  داد:  ادامه  کرمی 
گونه ها  برای سایر  به روش های شیمیایی  مبارزه  که  استفاده کرد چرا 

خطرناک است.
به گفته رییس اداره نظارت بر امور حیات  وحش استان تهران پروانه ها 
نمی توانند آسیبی به کشاورزی و مراتع وارد کنند. از طرف دیگر عمر 
آن ها بسیار کوتاه است و با گرم شدن هوا از بین می روند اما ملخ ها عمر 

طوالنی تری دارند و نسبت به تغییرات دمایی حساس تر هستند.
وی با بیان اینکه پروانه ها از شهد گل ها تغذیه می کنند و حتی می توانند 
به گرده افشانی آن ها کمک کنند، اظهار کرد: پروانه ها خسارت چشمگیری 

ندارند.
کرمی در پایان تصریح کرد: ملخ هایی که به جنوب کشور حمله کرده 
بودند متفاوت با ملخ هایی است که در استان تهران دیده می شود چرا 
که آن ها ملخ های مهاجری هستند که از کشورهای همسایه وارد کشور 
می شوند اما ملخ های استان  تهران به دلیل شرایط آب و هوایی و رطوبت 

افزایش یافته اند.

۴۰درصد فشارخونی ها از بیماری خود بی خبرند
معاون دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت با بیان 
اینکه در نیمه اول مدت زمان اجرای »بسیج ملی کنترل فشار خون« 
تمرکز بر روی آموزش، آگاهی و اطالع رسانی است، گفت: ۴۰درصد 

مبتالیان به فشارخون از بیماری خود بی اطالع هستند.
از  ملی  بسیج  این  گفت:  مهدوی  علیرضا  دکتر  ایسنا،  گزارش  به 
۲۷ اردیبهشت تا ۱۵ تیرماه برگزار می شود و به دلیل تقارن آن با ماه 
مبارک رمضان و امکان اینکه اندازه گیری فشار خون افراد در این ماه 
به دلیل روزه داری کمتر از میزان واقعی نشان دهد، در این طرح تا ۱۷ 
خردادماه تمرکز بیشتر بر روی آموزش، آگاهی بخشی و اطالع رسانی 
به مردم و ارائه دهندگان خدمت خواهد بود و سپس در نیمه دوم 
اندازه گیری های فشار خون در ایستگاه های ثابت و سیار و همچنین 

مراکز و پایگاه های سالمت معاونت بهداشت انجام می شود.
یک  نیز  "سیب"  بهداشت  یکپارچه  سامانه  در  داشت:  اظهار  وی 
خدمت به صورت ویژه طراحی شده است که مطابق آن هر فرد باالی 
کند،  مراجعه  خدمت  دریافت  برای  بهداشتی  مراکز  به  که  سال   ۳۰
فشار خونش اندازه گیری خواهد شد. در کنار این یک سامانه نیز برای 

خوداظهاری افراد به آدرس salamat.gov.ir طراحی شده است.
معاون دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت گفت: 
تجربه  تاکنون  است.  مهم  بسیار  طرح  این  در  دستگاه ها  مشارکت 
مشارکت سازمان ها و نهادها در بسیج ها و کمپین ها را داشته ایم ولی 
یک  در  داده ها  می شود.  انجام  الکترونیک  صورت  به  برنامه  بار  این 
سامانه ثبت می شوند و این مزیت را دارد که مشارکت هر نهادی که 
ایستگاه و پرسشگر داشته باشد به نام خود آن نهاد در سامانه ما ثبت 
هر  مشارکت  میزان  می توانیم  از طرح  بعد  اساس  این  بر  و  می شود 

نهادی را مشخص کنیم.
وی خاطر نشان کرد: انجام کار گروهی و تیمی و ارتقای آگاهی مردم 
درباره فشار خون دو هدف عمده این بسیج ملی است. زیرا حداقل ۴۰ 
درصد افرادی که فشار خون دارند از وجود این بیماری درخود بی خبرند و 
از بین افرادی هم که خبر دارند تقریباً نیمی از آنان کنترل درستی بر روی 

فشار خون خود ندارند.
بنابر اعالم روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، مهدوی 
تصریح کرد: بعد از اتمام زمان طرح نیز از طریق شماره تلفن همراه و 
کدملی افراد پیگیر درمان افرادی که نیاز به مراقبت دارند و در طول »بسیج 

ملی کنترل فشار خون« شناسایی شده اند، خواهیم بود.
وی گفت: درمان نیز از اصالح الگوی غذایی افراد شروع می شود تا 

درمان دارویی و الزاماً همه افراد در این طرح دارو دریافت نخواهند کرد

پلنگ لوچ، ایرانی نیست
ایرانی بودن پلنگی که به دلیل چپ به نظر رسیدن چشم هایش مورد 
توجه کاربران شبکه های اجتماعی و دستمایه طنز قرار گرفته بود،تکذیب 

شد.
به گزارش ایسنا، طی روز گذشته در شبکه های اجتماعی از جمله کانال 
متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست عکس پلنگی به عنوان پلنگ 

ایرانی در استان فارس منتشر شد.
ایمان معماریان کارشناس حیات وحش، در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
این پلنگ یک پلنگ آفریقایی است و این عکس در سال ۲۰۱۴ در پارک 

ملی کروگر گرفته شده است.
گفت:  پلنگ  این  چشم های  بودن  لوچ  چرایی  درباره  همچین  وی 
مردمک چشم پلنگ ها خطی است اما در این عکس داخل چشم چپ 
نظر  به  گرد  و  می شود چشم  ها چپ  که سبب  است  افتاده  سایه ای 

برسد.

اخبار

سه شنبه / 31 اردیبهشت 1398 / شماره 419

 معاون بهزیستی:

نپرداختن به نشاط منجر به رفتار نابهنجار در کودکان می شود

دستان سوخته، چهره ای تاول زده، چشمانی تخلیه 
شده و بینی نداشته، وجه مشترک قربانیان اسیدپاشی 
است که دستی نامرد اما آگاه از عمق فاجعه سوار بر نیت 
شوم، جسم آنان را سوزانده است؛ مجرمی که می سوزاند 

اما مجازات اندکی می بیند.
ازدواج  به  گفتن«  »نه  تاوان  که  است  ها  سال  یکی 
دهد،  اسید پس می  از  ای سوخته  با چهره  را  اجباری 
می  خود  اداری  همکار  توهم  و  شک  آتش  در  دیگری 
سوزد و آن دیگری که منتظر سبز شدن چراغ خیابان 
است قربانی ناشناخته ای می شود که سوزاند و با وجدان 

خاموش فرار کرد.
قربانیانی که زیر تیغ جراحی های متعدد قرار گرفته و 
روزها با اندوه و شب ها را با درد گذرانده و تصور مشاهده 
چهره در آیینه را به خاطره ها سپرده اند. افرادی که تنها 
امیدشان رسیدن مجرم به بسزای عملش است اما تجربه 
نشان داده، زمان همدردی ها و دلسوزی ها کوتاه است 
و مجرم پس از تحمل دوران حبس، آزادانه در شهر می 
این که قربانی را در کالبدی شکسته و  از  چرخد غافل 

درمانده حبس کرده است.
شد  باعث  اسیدپاشی،  تکرار  از  جلوگیری  ضرورت 
سرانجام روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه در مجلس شورای 
اسالمی طرح یک فوریت تصویب مجازات اسید پاشی و 
حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن با ۱6۱ رأی موافق، ۱۴ رأی 
مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱99 نماینده حاضر به 
تصویب برسد، تا پس از بررسی طرح در کمیسیون های 
کشور  در  اسیدپاشی  مجازات  ساله  قانون 6۰  مربوطه، 
اصالح شود و در سایه قانون جدید که به گفته طراحانش 
بازدارندگی بیشتری خواهد داشت، مرتکبان با قاطعیت 

بیشتری مجازات شوند.
با وجود  -یکشنبه-  روز گذشته  این درحالی است که 
حضور قربانیان اسید پاشی در مجلس شورای اسالمی، 
پیشنهاد محدود سازی خرید و فروش اسید در کمیسیون 

قضائی مجلس رای نیاورد.
تشدید مجازات اسیدپاشی بعد از آن مطرح شد که در 
سال ۱۳9۳ خبر چند اسیدپاشی به زنان در اصفهان، به 
سرعت منتشر و در صدر اخبار و اظهارنظرهای مسووالن 
قرار گرفت. در طرح مذکور سعی شده همه جانبه نگری 
نسبت به این جرم خاص انجام شود؛ از قبیل قصاص 
از  حمایت  جرم،  در  مشارکت  مجازات  عضو،  یا  نفس 
بزه دیدگان اسیدپاشی، قایل نشدن هیچ گونه تخفیف برای 
مرتکبان این جرم، تسریع در روند چنین پرونده هایی در 
محاکم قضایی و طرحی که »کمال فروتن«، رییس هیات 
مدیره انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی درباره آن و 
نقایص احتمالی وارد بر این الیحه به خبرنگار ایرنا توضیح 

داد.
رتبه نخست زنان در جمع قربانیان

فروتن در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: اسیدسوزی 

با انواع سوختگی های ناشی از گاز، آب جوش، برق و غیره 
متفاوت است و از عمق فاجعه دهشتناکی برخوردار است 
به همین دلیل از زمان تاسیس انجمن حمایت از قربانیان 
اسید پاشی در سال 96، به طور مداوم پیگیر تصویب 
الیحه تشدید مجازات بودیم به دلیل این که این مجازاتی 

که در حال حاضر وجود دارد بسیار اندک است.
وی ادامه داد: بیشتر قربانیان اسیدپاشی را زنان تشکیل 
می دهند یعنی آماری 6۰ درصدی در مقابل ۴۰ درصدی 
مردان. زنانی که نه تنها سر و صورتشان سوخته و تا آخر 
عمرشان عذاب می کشند بلکه جو خانواده و اطرافیان را 
هم باید تحمل کنند به همین دلیل خیلی وقت ها به فکر 

خودکشی می افتند.
وی به پیگیری های درمانی زنان قربانی اسید اشاره کرد 
و گفت: مردانی که با اسید سوخته می شوند کمتر پرونده 
درست می کنند و در اماکن عمومی و درمانی مراجعه 

می کنند.
 حد و مرز دسترسی و فروش اسید باید مشخص شود

فروتن در بخشی دیگر از این گفت وگو الیحه مذکور 
را در بوته نقد قرار داد و عنوان کرد که برخی پارامترهای 
الزم همانند سخت گیری در خرید و فروش اسید برای 

بازدارنگی آن تعبیه نشده است.
وی یادآور شد: اسید یک وسیله بسیار خطرناکی است 

که همانند سالح سرد و گرم می تواند همه را تهدید کند، 
از بین ببرد و بسوزاند و تنها اگر مجازات کافی وجود داشته 
باشد از تعداد مجرمان می کاهد. بنابراین این طرح می 
تواند کمک شایانی به این امر کند و تا اندازه ای آن ها را 

محدود کند.
رییس انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی افزود: نکته 
ای که در این طرح مورد غفلت قرار گرفته مساله خرید 
و فروش اسید است که آن هم باید محدود شود؛ یعنی 
شناسنامه دار باشد تا بدانیم که چه کسی اسید را خریده 
و برای چه کاری استفاده خواهد شد. پس باید محدودیت 

خرید و فروش اسید هم در قانون گنجانده شود.
تشدید بازدارندگی با سرعت بخشیدن به اجرای مجازات

اجرای  و  اسیدپاشی  جرم  به  فوری  رسیدگی  بحث 
حکم بدون بروکراسی های قضایی نقش برجسته ای بر 
آن  به  فروتن  که  دارد. موضوعی  این الیحه  بازدارندگی 
اشاره کرد و گفت: باید در قانون یک زمان مشخصی را 
برای بررسی این پرونده ها تعیین کنند. اگر پرونده در 
آیا  که  شود  تا مشخص  شود  بررسی  سال  چند  عرض 
مجرم هستند یا نه کم کم دستخوش فراموشی می شود و 

مجازات اثر بازدارندگی خود را از دست می دهد.
وی افزود: پس باید مشخص شود که مثال دوره رسیدگی 
و اجرای مجازات، در عرض یک مدت مشخص مثال شش 

ماه یا زودتر که هنوز تب و تاب آن در اجتماع وجود دارد 
انجام شود.

قربانیان اسید پاشی نیازمند حمایت درمانی، حقوقی و 
اجتماعی

رییس انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی، به نقش 
پیگیری های این انجمن در به نتیجه رسیدن طرح تشدید 
مجازات اشاره کرد و در معرفی آن گفت: انجمن نزدیک 
به سه سال با هدف کمک حقوقی، درمانی و اجتماعی 
به قربانیان اسیدپاشی تاسیس شد. انجمنی مردم نهاد 
که وابستگی دولتی ندارد و به همین دلیل برای رییدن به 
اهداف متعالی خود نیاز به حمایت های مالی خیرین دارد.

قربانیان  کنیم  می  تالش  انجمن  در  داد:  ادامه  وی 
از حالت خانه نشینی و عزلت گزینی به  اسیدپاشی را 
اجتماع بکشانیم و کار کردن تنها راه حل این امر بود که 
به همین منظور تعدادی از این افراد با وجود این که نابینا 
شده اند یا سوختگی وسیع در ناحیه صورت دارند را در 
انجمن به خدمت گرفتیم و آموختند که بدون توجه به 
نگاه افراد به انجمن رفت و آمد کنند و امید به زندگی در 

آنان شکوفا شد.
فروتن، از مردم خواست کمک های خود را از طریق این 
انجمن ارایه دهند و فریب سودجویان و افراد خاطی که با 

ایجاد صفحات مجازی کمک می طلبند را نخورند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: 
نپرداختن به نشاط منجر به رفتار نابهنجار در کودکان می 
شود و به جای تمرکز بیش از حد روی موضوعاتی مانند 
پایکوبی دانش آموزان در چند مدرسه باید به طور کلی 

روی آسیب های اجتماعی در مدارس تمرکز کنیم.
ایرنا، چند هفته پیش ویدئویی در فضای  به گزارش 
با  ابتدایی  آموزان  آن دانش  مجازی منتشر شد که در 
ترانه موسوم به جنتلمن یکی از خواننده ها به نام ساسان 
حیدری معروف به ساسی مانکن می خوانند و پایکوبی می 
کنند. ویدئوی این برنامه که به مناسبت روز معلم برگزار 
شده بود، به سرعت در فضای مجازی دست به دست 
شد و عالوه بر کابران، مقامات باالی وزارتخانه نیز به آن 
واکنش نشان دادند و حتی این ماجرا به قوه قضائیه و 

مجلس شورای اسالمی نیز رسید.
حبیب الله مسعودی فرید روز دوشنبه در پاسخ به این 
سئوال خبرنگار ایرنا که آیا بهتر نیست همین حساسیت ها 
روی آهنگ غیرمجاز روی آسیب های دیگری مانند مصرف 
مواد در مدارس جلب شود، افزود: تمرکز روی موضوعاتی 
از آسیب ها در  پیشگیری  برای  پایکوبی کودکان  مانند 
مدارس جواب نمی دهد، باید خیلی کلی تر از اینها فکر 

کنیم و بسیار زیربنایی تر اقدام کنیم.
متعددی  دالیل  آمده،  پیش  ماجرای  کرد:  اضافه  وی 
دارد، این موضوع چند جانبه است که یکی از دالیل آن 

نپرداختن به مساله شادی و نشاط در کودکان و نوجوانان 
است.

وی تصریح کرد: در مدارسی که شاید عمدتا تمرکزشان 
به  توجه  با  است  درس  روی  حد  از  بیش  صورت  به 
فشارهایی که روی کودکان وجود دارد، می تواند منجر به 

بروز چنین رفتارهایی شود.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اظهار 
داشت: بنابراین مهم است که روی جنبه های مثبت کار 
کنیم. ما یک شعار داریم که می گوییم باید انتخاب های 

سالم را بیشتر کنیم.
مسعودی فرید افزود: اگر در جامعه انتخاب های سالم 
را بیشتر کنیم به طور خودکار انتخاب های ناسالم کمتر 
می شود و اگر آموزش را در کنار آن بیشتر کنیم به طور 

قطع اثرگذارتر می شود.
وی ادامه داد: انتخاب های سالم تر و رویکردهای مثبت 
مانند ایجاد نشاط و افزایش سالمت اجتماعی و مهارت 
های زندگی از بروز رفتارهای غیرمتعارف پیشگیری می کند 

و از سوی دیگر باید روی آموزش ها نیز بیشتر کار شود.
مسعودی فرید تاکید کرد: باید به طور کلی موضوع 
کودک و نوجوان را در مرکز توجهات خود قرار دهیم. به 

نظر من همه در برابر این قشر، مسئول هستند.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: 
مدارس جایی است که ما می توانیم اغلب کودکان را آنجا 

پیدا کنیم به معنای دیگر در هیچ جای دیگری نمی توان 
کودک را به راحتی آموزش داد. به طورمثال 9۵ تا 96 
درصد کودکان به دبستان می روند یا مقطع متوسطه 
بهترین فرصت است که می توان آموزش های خود را 

اجرایی کنیم.
مسعودی فرید افزود: بنابراین بهتر است روی کارکرد 
برخی نهادها در حوزه کودک و نوجوان تجدید نظر کرد به 
طورمثال صدا و سیما می تواند در حوزه کودک و نوجوان 

بسیار تاثیرگذار باشد.
و  اولیا  انجمن  ها،  خانواده  همچنین  داد:  ادامه  وی 
مربیان نیز در حوزه کودک و نوجوان می توانند بسیار 
فعال باشند. بروز رفتارهای نامتعارف از کودک و نوجوان 

به  کالن  در  ما چقدر  که  دارد  بستگی  موضوع  این  به 
موضوع کودک و نوجوان اهمیت می دهیم و چقدر اعتبار 

برای این موضوع اختصاص می دهیم.
وی یادآور شد: بسیاری از اقدامات در حوزه کودک و 
نوجوان باید از سن قبل از دبستان انجام شود چون 8۵ 
درصد رشد شناختی کودکان زیر سن دبستان کامل می 

شود.
برنامه  اولویت های  ادامه درباره  فرید در  مسعودی 
امسال  گفت:  نیز  بهزیستی  اجتماعی  معاونت  های 
مگرآنکه  کنیم  می  کار  خدمات  کیفیت  روی  بیشتر 
موضوعی از طریق شورای اجتماعی کشور یا نهادهای 

باالتر به ما ابالغ شود.

 کودکان کار و خیابان تهران تا پایان سال ساماندهی می شوند
موضوع کودکان کار و خیابان یک معادله چندوجهی است و برای مدیریت 
آن همه دستگاه های مسئول باید با عزمی راسخ به صحنه بیایند. بر این 
اساس دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اعالم کرد که این کودکان در 

استان تهران تا پایان اسفند ماه سال جاری ساماندهی می شوند.
محمود عباسی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک روز دوشنبه در 
گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت: یکی از مصوبات نشست شورای هماهنگی و 
سیاستگذاری مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که چندی پیش با حضور 
استاندار تهران و نمایندگان دستگاه های اجرایی و تشکل های مردم نهاد و 
با ریاست وزیر دادگستری برگزار شد، ساماندهی کودکان کار و خیابان در 

استان تهران تا پایان اسفند ماه سال جاری بود.
وی اضافه کرد: در جلسه شورا بر این نکته تأکید شد که یکی از چالش های 
جدی تهران، کودکان کار و خیابان است که ضرورت دارد استانداری تهران 
آن را مدیریت و ساماندهی کنند. خوشبختانه دکتر محسنی بندپی استاندار 
تهران هم، از دانش و تجربه ارزشمندی در این زمینه بهره مندند و هم اقتدار 

الزم برای مدیریت این مساله را دارند.
عباسی تاکید کرد: به همین دلیل، موضوع ساماندهی کودکان کار و خیابان 
که در دستورکار شورای هماهنگی بود، پس از مذاکرات و دریافت نقطه نظرات 
نمایندگان دستگاه ها و برنامه های استاندار تهران به تصویب رسید. در این 
جلسه استاندار تهران بر این نکته تأکید کرد که موضوع کودکان کار و خیابان 
یک معادله چندوجهی است و برای مدیریت آن همه دستگاه های مسئول 

باید با عزمی راسخ به صحنه بیایند.
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری تصریح کرد: این موضوع از نظر انسانی 
فوق العاده برای ما مهم است. کودکی که حق دارد در خانواده باشد و از 
مزایای آموزشی بهره مند شود، کودکی که حق دارد از گرسنگی، فقر و آوارگی 
به دور باشد، کودکی که حق دارد کار نکند و در خیابان نباشد، همه این حق 
ها تکلیف سنگینی بر دوش همه مسئوالن می گذارد که کودکان کار و خیابان 

به حمایت اجتماعی نیازمندند و آنان را باید ساماندهی کرد. به گونه ای که 
در خانه، مدرسه و مکانی امن نگهداری شوند و دیگر به خیابان بازنگردند.

وی با اشاره به صحبت های استاندار تهران مبنی بر اینکه بیش از 6۵ درصد 
کودکان کار و خیابان تهران را اتباع بیگانه تشکیل می دهند، افزود: در جلسه 
امروز شورا گزارشی از سکونتگاه های غیررسمی در مناطق حاشیه ای تهران 
ارائه کردیم که نشان می دهد روز به روز بر تعداد کودکان اتباع افزوده می 
شود و ادامه این روند ضمن اینکه بر دامنه فعالیت گروه های مافیایی که از 
این کودکان سوءاستفاده می کنند می افزاید، چالش های این حوزه را نیز 

دوچندان می کند و مدیریت آن دشوارتر می شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، به سخنان علیرضا آوایی وزیر 
دادگستری در شورای هماهنگی اشاره کرد و گفت: وزیر دادگستری با اشاره 
به تأکیدات چندباره دکتر روحانی رئیس جمهوری در هیأت وزیران مبنی بر 
ضرورت ساماندهی کودکان کار و خیابان در تهران که پیشانی نظام است، به 
تجربیات و توانمندی های استاندار تهران اشاره کرد که سال ها تجربه مدیریت 
سازمان بهزیستی کشور و اشراف وی بر موضوع، ایجاب می کند که بتوانند 

این موضوع را در چند ماه آینده مدیریت کنند.
وی اضافه کرد: در این جلسه شورا همچنین گزارش جامعی از وضعیت 
کودکان آسیب دیده از سیل اخیر توسط صابونچی معاون جمعیت هالل 
احمر ارائه و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شد و در پایان نشست وزیر 

دادگستری به ایراد سخنرانی پرداختند.
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