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احیا و مرمت برج آزادی همچنان ادامه دارد 

برج آزادی در انتظار سنگ مرغوب
شهروند|  مرمت و ساماندهی برج آزادی، نماد 
تهران همچنان ادامــه دارد، ناظران و مســئوالن 
ســاماندهی آن می گویند، این  بار عجلــه ای برای 

تمام شدن کار ندارند. 
احمد حکیمی پور در بازدید از روند بازسازی برج 
آزادی با بیان این که سومین بار است که بازسازی برج 
آزادی در دستور کار مشترک آزادی و مدیریت برج 
قرار گرفته است، افزود: برج آزادی یکی از نمادهای 
ملی و مکانی اســت که به نماد پیــروزی و آزادی 

درکشور شناخته شده است. 
او با بیان این که بــرج آزادی به دلیل نوع معماری 
و خاطره جمعــی ملت ایرانی یکــی از دروازه های 
مهم تهران اســت، ادامه داد: در دوره اول شــورای 
شــهر چکه کردن آب از دیواره برج آغاز شد و بارها 
شهرداری تهران برای بهسازی و مرمت این بنا هزینه  
کرد، بدون این که وظیفه قانونی در این زمینه داشته 

باشد اما مشکل چکه کردن آب حل نشد. 
این عضو شــورا ادامه داد: نهایتا پیرو جلسات با 
مسئوالن امر در سال گذشته مقرر شد که معاونت 
فنی و عمرانی شهرداری وارد عمل شود و بهسازی 

اصولی برج را در دستور کار قرار دهد. 
رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر با بیان 
این که این بار برای مرمت برج آزادی عجله ای نداریم 
و زمان را فدای کیفیت نمی کنیــم، افزود: درحین 
مرمت مشکالتی ازجمله عدم تطابق سنگ زمینه با 
سنگ بدنه برج ایجاد شد که مجددا سنگ ها کنده و 

درحال نصب هستند. 
این چندمین بار است که برج آزادی نماد تهران، 
مرمت می شود.  یکی از مشکالت اصلی این سازه نفوذ 
آب به پی آن از منابعی است که بعد از سال ها هنوز 
شناخته نشده و به رغم هزینه های سنگین مشکالت 
آن پس از مرمت و طرح های ساماندهی پیشین ادامه 

داشته است. 

معاون شهردار تهران خبر داد: 

6۵ باغ در تهران براساس تبصره ماده6 
در اختیار مردم قرار گرفت

مهر| معاون خدمات شهری شــهرداری تهران 
گفت:  طبق تبصره ماده6، حکم تصرف 65 باغ به نفع 

مردم و شهروندان صادر شده است. 
مجتبی عبداللهی، این خبر را اعالم کرده و گفته 
زمانی که مالکــی در باغی که باالی 2 هزار مترمربع 
است و قصد ساخت وساز دارد، پرونده اش به سازمان 
بوســتان ها و برای کمیســیون ماده ۷ فرســتاده 

می شود. 
او افزود: »کمیســیون ماده ۷ با حضور تندگویان 
نماینده شــورای شــهر، مختاری رئیس سازمان 
بوستان های شــهر تهران و بنده به عنوان نماینده 
شــهردار تهران برگزار می شــود و در این خصوص 

تصمیم گیری می شود. «
به گفته معاون خدمات اجتماعی شهرداری تهران، 
بیشتر کارشناسان بررســی باغات را زنان تشکیل 
می دهند به دلیل این که به گفتــه او آنها دقت نظر 
بیشتری دارند: »این کارشناسان پس از بررسی ها 
اگر درختی در باغی به عمد قطع شده باشد، گزارش 

داده و پس از آن مالک به دادگاه فرستاده می شود. «
عبداللهــی همچنیــن گفــت: »در نهایت فرد 
خاطی به 6 ماه تا 3 ســال حبــس محکوم خواهد 
شــد.  همچنین باید به اندازه 2 برابــر بن درخت، 
درخت غرس کند.  در بنــد دوم نیز مالک خاطی 3 
برابر بن درخت جریمه می شود و در برخی موارد که 
باغ بسیار تخریب شده اســت، تمامی بندها اعمال 

می شود. «
به گفته معاون شــهردار تهران اگر باغ به گونه ای 
تخریب می شود که مالک ضمن جریمه به دادسرا 
فرستاده شده و مشمول تبصره ماده 6 می شود، در 
این صورت حکم تصرف باغ به نفع مردم و شهروندان 
خواهد بود.  عبداللهی درباره این که تاکنون 65 باغ 
در شــهر تهران مشمول این تبصره شــده اند، هم 
گفت: »براســاس این تبصره نیز 60 باغ را در تهران 
خریداری کرده ایم که به همین منظور در سالجاری 
تا 115 میلیارد تومان برای باغات کن از طرف شورای 

شهر اجازه خرید گرفته ایم. «

نرخ جدید کرایه های حمل ونقل 
عمومی در سال۹۵ ابالغ شد

مهر|  از روز اول اردیبهشت نرخ جدید کرایه های 
 تاکســی ابالغ و در خطــوط تاکســیرانی اجرایی

 شده است. 
پس از تأیید نــرخ کرایه های حمل ونقل عمومی 
در شورای حل اختالف و با ابالغ شورای شهر تهران 
به شهرداری، از روز اول اردیبهشت ماه 15 درصد به 
کرایه های تاکســی افزوده شــد.  همچنین به طور 
متوســط نرخ بلیت مترو 23 درصــد و نرخ بلیت 
اتوبوس 15 درصد افزایش داشته است. از روز گذشته 
نصب برچســب های جدید بــر روی خودروهای 
تاکسی آغاز شده اســت. رئیس شورای شهر تهران 
درخصوص افزایش 23 درصدی نــرخ بلیت مترو 
گفت:  قیمت پایه بلیت مترو بسیار پایین بود و با توجه 
به این که هزینه های بهره برداری از مترو باالست، در 
بررسی دوباره نرخ بلیت مترو افزایش 23 درصدی به 
تصویب رسید. احمد حکیمی پور عضو دیگر شورای 
شهر تهران نیز درخصوص این افزایش گفته است:  
برخی از اعضای شــورا با این میــزان افزایش بلیت 
مترو موافق نبودند، اما این نرخ در صحن شــورا به 
تصویب رسید و در شــورای حل اختالف نیز تأیید 
شد. او گفت:  23 درصد افزایشی که در سال 93 اعمال 
شده به طور متوسط است و براساس طول مسافت، 

نرخ های بلیت مترو متفاوت خواهد بود. 

خبر

 سازمان هواشناسی با پیش بینی کاهش
 12 درجه ای دمای هوا اعالم کرد

زمستان بازمی گردد
شهروند| زمســتان باز می گــردد. زمان زیادی 
نمی گــذرد از بارش هایی که غــرب و جنوب غربی 
کشور را زیر سایه سیل برد و دشت الله های واژگون 
کوهرنگ را سفیدپوش کرد، حاال قرار است زمستان 
دوباره بازگردد و بهار را به ســرما گره بزند. روزهای 
سردی که بنابر پیش بینی های سازمان هواشناسی، 
کاهش ۷ تا 12 درجه ای هوا به همــراه بارش باران 
و حتی کاهش 15 درجه ای دما در ســه استان را به 

همراه می آورد. 
سازمان هواشناسی در اطالعیه شماره 9 که روز 
چهارشنبه منتشر شد، پیش بینی کرد: »بررسی و 
تحلیل آخرین نقشه های پیش بینی نشان می دهد 
که در روز جمعه تا شــنبه )امروز( به ســبب نفوذ 
جریانات خنک شــمالی روی دریای خزر، کاهش 
دمای ۷ تا 12 درجه سلســیوس به همــراه بارش 
باران، در برخی نقاط بــا احتمال رگبار و رعدوبرق و 
وزش باد شدید برای استان های مذکور پیش بینی 
می شود. در روز جمعه دریای خزر مواج خواهد بود.« 
این پیش بینی ها، حکایت از بازگشت سرما در آخرین 
روز هفته را داشتند. پیش بینی هایی که می گفتند، به 
دنبال عبور سامانه ای سرد و زودگذر از شمال کشور 
یعنی در استان های اردبیل، گیالن و مازندران کاهش 
دمای 15 درجه را از صبح امروز )شــنبه( شــاهد 
خواهیم بود و بارش برف پس از گذشــت 35روز از 
فصل بهار بار دیگر شهرهای سردسیر استان اردبیل، 
ییالقات گیالن و مسیرهای کوهستانی این مناطق 
را ســفیدپوش خواهد کرد. به گزارش خبرآنالین، 
احتمال بارش برف درحد ســفیدپوش شــدن در 
گردنه های جاده هراز و چالوس نیــز وجود دارد اما 
با پایان فعالیت بارشی ســامانه قبلی که بارش های 
قابل توجهی را داشت و با جاری شدن سیل و طغیان 
رودخانه ها و ایجاد خســارت به تأسیسات و بخش 
کشاورزی همراه بود و متاســفانه این خسارات در 
بعضی از استان ها بسیار سنگین گزارش شده است، 
امیدواریم مســئوالن و مردم برای چنین مواقعی از 

آمادگی بیشتری برخوردار باشند.

مهلت ثبت نام در آزمون پذیرش 
دستیار دندانپزشکی تمدید شد

فارس| فرصــت ثبت نام در آزمــون پذیرش 
دســتیار دندانپزشکی تمدید شــد و داوطلبان 
می توانند در روزهای 11 و 12 اردیبهشت نسبت 
به ثبت نام در این آزمون اقــدام کنند.به گزارش 
فارس، فرصت ثبت نام در این دوره آزمون پذیرش 
دستیار در رشــته های تخصصی دندانپزشکی 
مجدد تمدید شده است.داوطلبانی که موفق به 
ثبت نام در آزمون نشــده اند، می توانند از ساعت 
10 صبح روز 11 اردیبهشــت تا ساعت 24 روز 
12 اردیبهشت با مراجعه به مرکز سنجش آموزش 
پزشکی در آزمون ثبت نام کنند.شرایط عمومی 
الزم بــرای پذیرش دســتیار در دفترچه راهنما 
درج شــده و افرادی که تا پایان اســفند 1394 
فارغ التحصیل شده باشند، با رعایت سایر ضوابط 

مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون هستند.

سالمتگزارش روز

در همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی عنوان شد

 افزایش 4 برابری دیابت 
در 40 سال اخیر

 35 درصد سکته ها، قلبی و 15 درصد مغزی است

واکنش ها به »طرح امنیت اخالقی نامحسوس« ادامه دارد  

 توضیح رئیس پلیس تهران
انتقاد نامحسوس معاون استاندار

 معاون امنیتی انتظامی استاندار:  هماهنگی  برای اجرای این طرح با دولت انجام نشده است

شــهروند| یک طرح و  هزار حرف و حدیث؛ 
پس از گذشــت پنــج روز از آغاز بــه کار »طرح 
امنیت اخالقی نامحســوس« و هفت هزار مامور 
آن، واکنش ها، موافقت ها و مخالفت ها با آن هنوز 
ادامه دارد. اگر حرف و نظرهایی را که در چند روز 
گذشته کاربران شبکه های اجتماعی در ایران در 
این باره دادند، کنار بگذاریــم، این طور که به نظر 
می رســد راه اندازی این طرح آن قدر بحث برانگیز 
بوده که مقامات رسمی کشــور هنوز در این باره 
حرف می زنند؛ نمونه اش واکنش رئیس جمهوری 
در این باره و بعد از آن توضیحات فرمانده انتظامی 
تهران بزرگ درباره جزییات این طرح پرسر و صدا. 

»حسین ساجدی نیا«، فرمانده انتظامی تهران 
بزرگ در پنجشنبه ای که گذشــت و بعد از تمام 
سوال ها و اما و اگرها درباره طرح نامحسوس امنیت 
اخالقی، توضیحاتی در این باره داد تا به قسمتی از 
سوال ها درباره این طرح پاسخ دهد. او اول از همه 
گفت که اجرای »طرح امنیت اخالقی نامحسوس« 
به خواست مردم بوده است: »مزاحمت نوامیس و 
حرکات نامتعارف و خطرآفرین در حوزه راهنمایی 
و رانندگی از دغدغه های مردم بوده است و مردم از 
پلیس انتظار دارند در این زمینه ها دغدغه آنها را 

برطرف کند.« 
رئیس پلیس تهران، دوشنبه 30 فروردین گفته 
بود که بیش از هفت هزار مامور »نامحسوس پلیس 
امنیت« برای اجرای »طرح امنیت اخالقی« تنها 
در پایتخت فعال شده اند. به  گفته او این مامورهای 
مخفی برای برخورد با بدحجابی، آلودگی صوتی، 
ایجاد مزاحمت برای نوامیس و کشف حجاب در 

خودروها راهی خیابان های تهران شده اند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ حاال با بیان اینکه 
پلیس در اجرای طرح امنیت اخالقی نامحسوس، 
مجاز به برخورد علنی نیســت و فقــط گزارش 
می کند، »افزایش احســاس امنیــت روانی در 
جامعه« را از مهم ترین ماموریت های گشت های 
نامحسوس در کشــور اعالم کرده است: »ایجاد 
امنیت و آرامش در سطح کشــور به ویژه در شهر 

تهران ازجمله انتظارات مردم از پلیس است.« 
او با بیان اینکه امنیت اخالقی فقط در موضوع 
پوشش خالصه نمی شود بلکه در همه موضوع ها 
و آسیب های اجتماعی است، گفت: »پلیس برای 
این منظور هماهنگی هــای الزم را با قوه قضائیه 
داشته اســت. پلیس در بیشــتر ماموریت های 
عملیاتی ازجمله مواد مخدر، آگاهی، فتا و پلیس 
امنیت با لباس شــخصی اقدام می کند. از اهداف 
مهم این طرح، مقابله با ســارقان، اراذل و اوباش، 

معتادان و قاچاقچیان است.« 
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت که پلیس 
در طرح امنیت اجتماعی هم به صورت محسوس 
و هم نامحسوس عمل می کند. او در ادامه گفت 
که پلیس برای انجام ماموریت های متعدد خود 
براساس قوانین و ضوابط جاری در کشور می تواند 
از ماموران محسوس و نامحسوس خود استفاده 
کند: »همه سازوکارهای الزم برای استفاده بهینه 
در این ماموریت در نظر گرفته شــده و اقدامات 
آنان با نظارت سیستم های نظارتی پلیس ازجمله 
بازرسی، حفاظت اطالعات و ... قابل کنترل است. 
همه ماموران از کارکنان کادر پلیس تهران و ضابط 
قضائی هســتند و انتخاب این ماموران براساس 
معیارهای از پیش تعیین شده و تاییدیه مبادی 
ذیربط انجام شده و از آنجا که این کارکنان به عنوان 
ضابط قضائی هستند، صحت گزارش آنان مورد 
تایید مراجع قضائی اســت. این ماموران عالوه بر 
انجام وظایف و ماموریت های تخصصی خود، در 
ســاعات غیر اداری به عنوان ماموران نامحسوس 
و مورد وثوق، در صورت مشاهده جرایم مشهود، 
فقط اطالعــات الزم را از طریق سیســتم های 
ارتباطی به مرکز پلیس اعالم می کنند و ماموران 
به هیچ وجه مواجهه حضــوری و برخورد با مردم  

ندارند.« 
او ادامــه داد: »هرگونــه اقدامی کــه نیاز به 
برقراری ارتباط با مردم باشد فقط توسط ماموران 
انتظامی با شناسه پلیســی انجام می شود. برای 
رفع دغدغه های مــردم، این اطمینــان به آنها 
داده می شــود که نظارت کامل بــر نحوه رفتار و 
گزارش های ماموران نامحسوس انجام می شود و 
این اقدامات برای افزایش احساس امنیت روانی و 

رفع دغدغه های مردم است.« 
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از شــهروندان 

خواست در صورت هرگونه ابهام و شکایت، مراتب 
را به پلیــس 19۷  یا 110 اطالع دهند و مطمئن 
باشــند در کمترین زمان ممکن به آن رسیدگی 

خواهد شد.
این توضیحات باعث نشده که مقامات دولتی به 
واکنش شان نسبت به طرح جدید ادامه ندهند؛ 
بعد از واکنش حســن روحانی، رئیس جمهوری 
درباره این طرح، دیروز »محسن نسج همدانی«، 
معاون امنیتی و انتظامی اســتانداری تهران به 
»ایسنا« گفت که هماهنگی های الزم برای اجرای 
این طرح با دولت انجام نشــده اســت:  »امنیت 
اجتماعی و اخالقی در کشور ما یک ضرورت است 
و قبل از هر اقدامی باید از تمام کسانی که هنجارها 
و ارزش های اخالقــی و دینی را رعایت می کنند، 
تشکر کنم. طرحی که درحال حاضر توسط نیروی 
انتظامی تهران بزرگ اجرا می شود ازجمله اقدامات 
ضروری است که به هرحال جامعه ما به آن نیاز دارد 
اما چون هماهنگی های الزم برای اجرای این طرح 
با دولت انجام نشده است، استانداری تهران نسبت 
به آن مالحظاتی دارد که بهتر است ابتدا آنها روشن 
شــود و اجازه ندهیم از این طرح سوءبرداشت یا 

سوءاستفاده شود.« 
او ادامه داد: »استاندار تهران در رأس استانداری 
تهران به عنوان متولی امور اجتماعی و امنیتی که 
مسئول امنیت در استان است، از ابعاد و اجزای این 
طرح اطالع ندارد و چند روزی است به نمایندگی 
از مردم تالش می شود هماهنگی های الزم انجام 
و گزارش مربوطه اخذ شــود. نباید انتظار داشت 
اجرای برخی طرح ها بدون همراهی و هماهنگی 
با ســایر ارگان هــای امنیتی دولــت، منجر به 
موفقیت شود. لذا خوب است همکاران ما در ناجا 
قبال هماهنگی های الزم را انجام دهند تا ســایر 
دستگاه های ذیربط در ساماندهی امور اجتماعی 
نیز همکاری و تمامی عزیزان در امر به معروف و 

نهی از منکر مشارکت کنند.«
همدانی گفت: »الزم است هرگونه طرحی که 
جنبه های اجتماعی و عمومی دارد و در ارتباط با 
مردم است، در دستگاه های مربوطه بررسی شود 
تا از نگرانی بیهوده بین مردم شــریف جلوگیری 
شود و ملت محترم بدانند اســتانداری تهران در 
راستای سیاســت های کلی نظام و دولت تدبیر 
و امید به دنبال ایجاد اجتماعی پاک و امن و آرام 
برای همه مردم است و در همین جا از هموطنان 
و هم استانی های عزیز تقاضا می کنم مانند همیشه 
هنجارهــای جامعه اســالمی را مراعات کنند و 
اجازه ندهند که عده معــدودی فضای عمومی 
جامعــه را ناپاک و آلــوده کنند. مجــددا یادآور 
می شود اســتانداری تهران ضمن احترام به اصل 
این گونه طرح ها، حسب نظر وزیر محترم کشور 
و معاون محترم امنیتی - انتظامی وزارت کشور، 
الزم می داند چگونگی این طرح را بررسی کند و 

پاسخگوی بعضی نگرانی ها باشد.« 
اما عــالوه بر مســئوالن دولتی، تعــدادی از 
نمایندگان مجلس هم در چند روز گذشته درباره 
طرح جدید پلیس واکنش نشان داده اند؛ نمونه اش 
»محمد اسماعیل ســعیدی«، عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس که به »ایلنا« گفته است نیروی 
انتظامی و مســوالن ناجا باید برای افکار عمومی 
توضیح بدهند و این مســأله را برای مردم روشن 
کنند تا مردم بدانند منظور از نامحســوس چه 
چیزی است و گزارش دهی و عملکرد این نیروها 
به چه نحو خواهد بود: »بایــد از نیروی انتظامی 
پرسید که چرا این میزان فرد در شهر وارد کرده اند. 
ما در ارتباط با بحث امنیت اخالقی، روحی و روانی 
مردم در جامعه مسئولیت داریم و اینها موضوعاتی 
به هم پیوسته است و باید تدابیری در این زمینه 
اتخاذ شود که بتوانیم این امنیت را تامین و تضمین 
کنیم. در ارتباط با امنیت اخالقی در جامعه باید 
عالوه بر این که اقدامات بازدارنده انجام می دهیم، 
کارهای فرهنگی و آموزشی هم انجام دهیم، چرا 

که مشکل اصلی ما در این حوزه است.« 
به گفته این نماینده مجلس؛ »در کالنشهر هایی 
مثل تهران وقتی ما در سطح جامعه نگاه می کنیم 
و اتفاقاتی را می بینیم نهایتــا از هر 10 مورد با دو 
مورد می توان برخورد کرد، بنابراین با این اقدامات 
مشکالت از بین نمی رود و این برخورد ها عالج این 
مسائل نیست و نیاز اســت اقدامات دیگری انجام 
شود که ما بتوانیم امنیت اخالقی و روانی جامعه 

را به صورت پایدار تضمین کنیم.« 

شــهروند| وزیر بهداشــت صبح دیروز، 
بلوز آســتین کوتاه آبی رنگش را با شلوار کتان 
کرم رنگی هماهنگ کرد و با کفش های ورزشی 
سفیدی، به پیاده روی خانوادگی هفته سالمت 
رفت. پیاده رویــی که وزیــر آموزش وپرورش 
و معاون اجتماعی شــهرداری تهران با لباس 
رســمی او را همراهی کردند. وعده آنها ساعت 
۷ صبح در باغ ملــی بود. قرار بــود همزمان با 
سومین روز از هفته ســالمت، همایش بزرگ 
پیاده روی خانوادگی برگزار شود. همین هم شد 
تا مسئوالنی از وزارت بهداشت، آموزش وپرورش 
و شهرداری برای شرکت در این راهپیمایی به 
میدان مشــق تهران بروند؛ راهپیمایی با شعار 
فرهنگ ســازی برای افزایش تحرک و ورزش 
برای غلبه بر دیابت بود. همین شعار هم سبب 
شد تا حسن هاشمی، وزیر بهداشت درحاشیه 
این مراسم، نسبت به 4برابرشدن شیوع دیابت 
در 4دهه اخیر، اعالم نگرانی کند: »درکشــور 
پنج میلیون بیمــار مبتال به دیابــت زندگی 
می کننــد که 90 درصــد این افــراد مبتال به 
دیابت نوع دوم هستند که علت آن هم زندگی 
آپارتمان نشینی، کم تحرکی و تغذیه نامناسب و 
پرخوری است. افزایش تعداد مبتالیان به دیابت 
تهدیدی برای خانواده ها به شــمار می رود.« به 
گفته او، اگر در 5روز هفتــه، هر فرد 30دقیقه 
ورزش سبکی انجام دهد، از 20 درصد موارد ابتال 
به دیابت جلوگیری می کند و سن مرگ ومیر را 
11 درصد کاهش می دهد: »درکشورهایی که 
وضع بهتری از نظر ورزش نسبت به ما دارند، از 
رئیس جمهوری گرفته تا سایر مسئوالن به این 

موضوع اهمیت می دهند. 
درکشــور ما ظاهرا اگر مسئولی، ورزش کند 
یا یک هفته در خانه استراحت کند، می گویند، 
پس کی کارش را انجــام می دهد؟« او چاقی را 

به عنوان یکی از معضل های جامعه عنوان کرد: 
»یکی از بزرگترین مصیبت های ما چاقی است 
که در زنان بیشــتر دیده می شود و علت اصلی 
آن نیز زندگی آپارتمانــی، کم تحرکی و غذای 
نامناسب است.« وزیر بهداشت آمارهای دیگری 
را هم اعالم کرد: »50 درصد مرگ ومیر درکشور 
به دلیل ســکته رخ می دهد که 35 درصد این 

سکته ها، قلبی و 15 درصد مغزی است.« 
در ایــن مراســم، علی اصغــر فانــی، وزیر 
آموزش وپرورش هم درباره نقش این وزارتخانه 
در ترویج ورزش درجامعه گفت: »یکی از وظایف 
آموزش وپرورش توجه به موضوع تربیت بدنی 
است که با برگزاری المپیاد ورزشی در مدارس 
در ســال93 حــدود 3 میلیون نفر و در ســال 
94 حدود 4 میلیون دانش آمــوز را درگیر این 
موضوع کرده ایم.« او ادامــه داد: »برای افزایش 
ســاعت تربیت بدنی در مدارس برنامه هایی را 
در دســت اقدام داریم که از مهر 95 به ساعت 
تربیت بدنی دوره متوســطه 3ســاعت افزوده 
می شــود تا دانش آموزانی با نشــاط داشــته 
باشــیم، البته درکنار این هم حدود 500 هزار 
دانش آموز در دوره متوســطه در طرح سفیران 
سالمت مشارکت داشــته اند که از طریق آنها 
خانواده ها نیــز آموزش هــای الزم را دریافت 
می کنند.« حجت االســالم امــرودی معاون 
اجتماعی شــهرداری تهران هم درحاشیه این 
مراسم به مجهزشدن دبیرستان های دخترانه از 
نظر تجهیزات ورزشی اشاره کرد: »امسال هیچ 
مدرسه ای با مشکل کمبود تجهیزات ورزشی 
مواجه نیست.« او ادامه داد: »شهرداری تهران 
در 354 محله، یک خانه سالمت و در هر خانه 
سالمت 10 کانون و در هر کانون 10 هزار عضو 
دارد که با کمک آنها برای ارتقای سالمت جامعه 

گام برمی دارد.«
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