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اجتماعي

وطن امروز شماره 1954

نیمکت
رئیس سازمان مدارس غیردولتی عنوان کرد

دریافت یک میلیارد شهریه اضافی
از دانشآموزان

برخ��ی م��دارس ب��ه ازای ه��ر دانشآموز
4میلیون تومان شهریه اضافه دریافت کردهاند.
مرضیه گرد ،رئیس سازمان مدارس غیردولتی
درباره نظارت بر م��دارس غیردولتی در فصل
ثبتنام گفت :طبق قانون مدارس متخلف باید
شهریههای اضافی را به خانوادهها عودت دهند
که رقمی در حدود یک میلیارد تومان شهریه
اضافی به خانوادهها عودت داده شده است .وی
به میزان عنوان ک��رد :برخی مدارس در قالب
شهریه ،هزینهای را برای فعالیتهای فوقبرنامه
از خانوادهها دریافت کرده بودند که این تخلف
است و به ازای هر دانشآموز مبالغ گوناگونی از
یک میلیون تا چند میلیون تومان شهریه اضافی
دریافت ش��ده بود که به خانوادهها عودت داده
شد .به گفته رئیس سازمان مدارس غیردولتی،
در بازرس��یهای انجام شده باالترین رقمی که
به ازای هر دانشآموز در قالب ش��هریه اضافی
دریافت شده بود  4میلیون تومان بود.

نقض قانون در آزمون استخدامی
آموزشوپرورش

وزیر س��ابق آموزشوپرورش ب��ا بیان اینکه
برگزاری آزمون اس��تخدامی در همه رش��تهها
ضای��ع کردن س��همیه جذب نیروی دانش��گاه
فرهنگیان اس��ت از تضعیف این دانش��گاه طی
یکی ،دو س��ال گذش��ته انتقاد کرد .حمیدرضا
حاجیبابایی ،وزی��ر س��ابق آموزشوپرورش با
اش��اره به موضوع جذب نیروی انسانی از طریق
ماده  28اساسنامه دانش��گاه فرهنگیان ،اظهار
داشت :براس��اس مصوبه مجلس تمام نیروهای
آموزشوپرورش باید از طریق دانشگاه فرهنگیان
ج��ذب ش��وند .وی به ف��ارس بیان داش��ت :از
طریق آزمون اس��تخدامی ،معلم ابتدایی ،معلم
ریاض��ی و موارد دیگر نباید جذب ش��ود و باید
از طریق دانشگاه فرهنگیان این کار انجام شود.
حاجیبابایی با اش��اره به اینکه م��واردی که در
آزمون استخدامی آموزشوپرورش در حال انجام
است ،نقض قانون و تضعیف دانشگاه فرهنگیان
است ،گفت :دلیل اجرای این رویه هم این است
که برخی اف��راد در آموزشوپرورش دانش��گاه
فرهنگیان را قبول ندارند و یکی ،دو بار هم اقدام
به برچیدن دانشگاه فرهنگیان کردهاند.

یکشنبه  24مرداد 1395

«وطنامروز» ازآمادگیاقشارگوناگونجامعه،سازمانهاونهادهایفرهنگیـ اجتماعیبرایبرگزاریجشنهایباشکوهمیالدامامرضا(ع)گزارشمیدهد

راهپیمایی عاشقان والیت عشق

بیش از  4500زائر ایرانی و خارجی تا به امروز پیاده وارد مشهد شدهاند
ویژهبرنامههایدههکرامتهمزمانبامیالدامامهشتمدرتهران،مشهد،قموشیرازبهاوجمیرسد
تدارک گسترده آستان قدس رضوی برای استقبال از زائران امام رئوف
گروه اجتماعی :همزمان با میالد ثامنالحجج(ع)
نهتنها شهر مشهد بلکه تمام ایران اسالمی غرق
در شادی و شعف است .بسیاری از کالنشهرهای
کشور مانند تهران ،قم و شیراز مدتهاست برای
برپایی مراس��م معنوی دهه کرامت برنامهریزی
کردهان��د و اجرای طرحهای متن��وع فرهنگی و
اجتماعی با محوریت میالد حضرت معصومه(س)
و امام رضا(ع) در دستور کار سازمانها و نهادهای
فرهنگی -اجتماعی قرار گرفته است.
این در حالی اس��ت که در کنار تدارک ویژه
س��ازمانهای فرهنگی -اجتماع��ی و انتظامی،
شکلگیری حرکتهای خودجوش مردمی برای
برگزاری باشکوه جشنهای دهه کرامت ،امسال
بیش از پیش به چش��م میخورد .آذینبندی و
چراغانی کوچهها و معابر شهری حرکت گروهی
به س��وی مش��هدالرضا با روشه��ای گوناگون
پی��ادهروی ،دوی امدادی و دوچرخهس��واری از
بخشه��ای گوناگون کش��ور تنها نمون��های از
اقدامات خودج��وش مردمی در اینب��اره برای
نش��ان دادن ارادت م��ردم به خان��دان اهلبیت
علیهمالس�لام اس��ت .اعزام زائران زی��ارت اولی
از گوش��ه و کنار کش��ور به مشهد مقدس که با
همت آس��تان ق��دس رضوی به انجام رس��یده
است یا راهاندازی کمپین دهه کرامت و ساخت
تونله��ای نور که در پایتخ��ت در این ایام برای
معنویتبخش��ی به ش��هر صورت گرفته ،خود
گواهی بر عزم جدی گروههای مردمی و مدیران
شهری برای استقبال از دهه کرامت است.
■■گسترده شدن سفره اطعام رضوی

حرم رضوی که س��االنه میلیونها زائر ایرانی

حضرت رضا(ع) را نداشتهاند ،شناسایی شدهاند و
زمینه سفرشان به مشهد فراهم شده است .افرادی
که برای این سفر انتخاب میشوند نخستین سفر
زیارتیش��ان را به مشهد تجربه خواهند کرد .در
این طرح یکهزار و  560زیارت اولی به پابوس امام
رضا(ع) مشرف میشوند.

و خارجی را پذیراس��ت این روزها اوج شلوغی و
ازدحام مشتاقان زیارت را تجربه میکند .بر این
اساس آستان قدس رضوی هم در کسوت میزبان
در تکاپو است تا به نحوی شایسته از زائران امام
رئ��وف پذیرای��ی کن��د .آنطور ک��ه «مصطفی
خاکس��ارقهرودی» مع��اون امداد مس��تضعفان
آستان قدس رضوی عنوان
■■ورود  3ه�زار و  500زائر
کرده است امسال نهتنها در در کن�ار ت�دارک ویژه س�ازمانهای پیاده به خراسان
یک��ی از برنامههای��ی
سطح مشهد بلکه در برخی فرهنگ�ی ـ اجتماع�ی و انتظام�ی
شهرس��تانهای دیگ��ر هم ش�کلگیری حرکتهای خودجوش که همه س��اله ب��ه صورت
افراد میهمان خوان کرامت مردم�ی ب�رای برگ�زاری باش�کوه خودج��وش و مردمی برای
امام هشتم(ع) خواهند شد .جشنهای دهه کرامت ،امسال بیش نش��ان دادن می��زان ارادت
ش��یعیان ب��ه هش��تمین
به گفته خاکس��ارقهرودی ،از پیش به چشم میخورد
ب��ه مناس��بت والدت
امامش��ان به انجام میرسد
باس��عادت امام رض��ا (ع) در  ۲۵۰شهرس��تان و و البته هر س��ال بر تع��داد حاض��ران آن افزوده
 ۸۰۰نقطه سفره اطعام رضوی با حداقل ۶۰۰هزار میش��ود حرکت گروههای گوناگ��ون به صورت
میهمان پهن میش��ود .وی از حض��ور  ۳۰هزار پیاده به سمت مش��هد مقدس است .امسال هم
زائراولی طی  ۴ماه گذش��ته در حرم رضوی خبر براس��اس آنچه سخنگوی جمعیت خدمتگزاران
داد و افزود :این افراد بیش��تر از شهرس��تانهای زائران پیاده امام رضا(ع) اعالم کرده اس��ت بیش
محروم معرفی ش��دهاند ک��ه در قالب طرح مهر از 3ه��زار و 500زائر در قالب گروههای گوناگون
درخش��ان رضوی برای نخس��تینبار ب��ه بارگاه از اقصی نقاط کشور طی دهه کرامت ،پای پیاده
ملکوتی امام علیابنموسیالرضا(ع) مشرف شدند .عازم مشهد ش��دهاند .حسین رضایی ،سخنگوی
■■حضور یکهزار و  560زیارت اولی در مشهد جمعیت خدمتگزاران زائران پی��اده امام رضا(ع)
این در حالی اس��ت که تنه��ا در روز والدت با اشاره به حرکت کاروانهای پیاده دهه کرامت
ام��ام رض��ا(ع) و در کن��ار حض��ور کاروانهای به سوی مشهد اظهار داشت :بزرگترین کاروان
خ��دام رضوی در نقاط گوناگون کش��ور و دیدار شامل افردی است که از نیشابور در قالب گروهی
با خانوادههای تحت پوشش بهزیستی و کمیته  1500نفره عازم مشهد شدهاند .رضایی از افزایش
امداد امامخمینی(ره) ،در هر استان  ۴۰نفر از این آمار زائران پیاده مش��هدالرضا(ع) در دهه کرامت
خبر داد و افزود :در سال گذشته و در ایام دهه
افراد که تاکنون توفیق زیارت و پابوس��ی بارگاه
کرامت 2250 ،زائر وارد مشهد شدند که
این عدد امس��ال به بیش از  3500نفر
رسیده است.

■■تشرف هزار زائر خارجی با پای پیاده

این در حالی اس��ت ک��ه در کن��ار گروههای
مردمی ،دوچرخهس��واران ،ورزش��کاران ،نیروهای
بسیج و افرادی که به صورت دوی امدادی در دهه
کرامت مسیر خراسان رضوی را در پیش گرفتهاند
تا همزمان با میالد امام رضا(ع) برای عرض ارادت
در صحن رضوی حضور بهم رسانند ،زائران خارجی
نیز امسال به صورت پیاده به خیل عظیم مشتقان
زیارت پیوستهاند .سخنگوی جمعیت خدمتگزاران
زائران پیاده حرم رضوی در اینباره خاطرنشان کرد:
هزار زائر خارجی با پای پیاده به مش��هدالرضا(ع)
مش��رف شدند .بنا بر اظهارات وی ۹۰۰نفر از این
افراد عراقی و  100نفر دیگر از افغانستان ،پاکستان
و کشور آفریقایی توگو هستند.
■■برنامههای دهه کرامت در پایتخت

از دیگ��ر ن��کات قابل توجه درباره جش��نها
و ویژهبرنامهه��ای دهه کرامت گس��تردگی این
برنامهها به وس��عت مرزهای ایران اسالمی است.
به نحوی که در ش��هرهای قم ،ش��یراز و تهران و
ش��هرهای دیگر نیز برای برپایی جشنهای دهه
کرامت تدارک ویژه دیده شده است .در پایتخت
مجموعه این اقدامات در قالب کمپین دهه کرامت
همزمان با والدت حضرت معصومه(س) کار خود
را با هدف افزایش نش��اط بصری شهر آغاز کرد.
اک��ران بیلبوردهای ویژه ب��ا طراحیهای خاص،
اهدای گل به شهروندان و ساخت تونلهای نور در
برخی میادین پایتخت تنها بخشی از برنامههای
ش��هرداری تهران در دهه کرامت است .عالوه بر
این پایتخت برای نخستینبار و آن هم به مناسبت
دهه کرامت با س��ازههای بع��ددار و بهکارگیری
تزئینات نوری در تبلیغات فرهنگی آذین بس��ته
شد که مورد استقبال شهروندان قرار گرفت.

آغاز ثبتنام کاروانهای عتبات
ویژه عاشورا

هجوم گردوغبار به آسمان سیستان

ط��ی  2روز آین��ده در ش��مال اس��تان
سیستانوبلوچس��تان همزم��ان ب��ا وزش باد
ش��دید ش��اهد وقوع گردوغبار در این منطقه
خواهیم بود .امیر سرکرده ،کارشناس سازمان
هواشناس��ی درباره آخرین وضعیت آبوهوای
کش��ور به میزان گفت :در  2روز آینده شاهد
جوی پایدار در کش��ور خواهیم بود که باعث
نوسان اندک دما میشود و بر این اساس گرمای
هوا همانند هفته گذشته ماندگار است .به گفته
کارشناس سازمان هواشناسی ،در روز دوشنبه
نیز در سواحل غربی مازندران و استان اردبیل
افزای��ش اب��ر و بارندگی پیشبینی میش��ود.
سرکرده با بیان اینکه از روز یکشنبه(امروز) بار
دیگر وزش باد در ش��رق و جنوب شرق کشور
افزایش مییابد ،تاکید کرد :در زابل شاهد وزش
باد شدید و ایجاد گردوغبار خواهیم بود.

سخنگوی سازمان امداد و نجات خبر داد

 3کشته در تصادف زنجیرهای
 14خودرو

سخنگوی سازمان امداد و نجات هاللاحمر از
تصادف زنجیرهای  14خودرو در محور پاکدشت–
شریفآباد تهران خبر داد .به گزارش خبرگزاری
دانش��جو ،س��یدمصطفی مرتضوی ،س��خنگوی
س��ازمان امداد و نجات هاللاحمر ب��ا اعالم این
خبر گفت :س��اعت  8صبح روز ش��نبه ،برخورد
14دستگاه خودرو در محور پاکدشت – شریفآباد
گزارش شد .وی افزود :در این حادثه  14دستگاه
خودرو با یکدیگر برخورد کرده و ترافیک شدیدی
در محدوده ایجاد ش��ده بود .سخنگوی سازمان
امداد و نجات هاللاحمر با اش��اره به مصدومیت
 11نفر در این حادثه اظهار داشت :در این حادثه
رانندگی 11 ،نفر دچار مصدومیت شده که  8نفر
از آنها توس��ط نیروهای اورژانس به بیمارس��تان
منتقل ش��دند .مرتضوی با اشاره به آمار قربانیان
این حادثه عنوان کرد :متاسفانه در این حادثه 3
نفر جان خود را از دست دادند.

 27کانتینر جدید قاچاق کشف شد

گم��رک ایران با اش��اره به نق��ش کارتهای
بازرگانی یکبارمصرف در قاچاق کاال ،از کش��ف
 ۲۷کانتینر کاالی قاچاق در گمرک شهید رجایی
خب��ر داد .به گزارش «وطن ام��روز» 27کانتینر
کاالی قاچ��اق به دنب��ال تقاطعگیری اطالعات
مندرج در س��امانه جامع گمرکی با مانیفس��ت
الکترونیکی توسط گمرک شهید رجایی کشف
شد .براساس این گزارش ،با تخلیه کامل کانتینرها
مش��خص ش��د نوع کاالی اظهاری با محتویات
کانتینرها مغایرت دارد .محتویات این کانتینرها
ش��امل 13کانتینر یخچال فریزر سایدبایساید،
 6کانتینر لوس��تر و  8کانتینر ظروف سرامیک،
ظروف چینی ،ظروف شیشه ،ظروف آلومینیومی
و ظروف اس��تیل بود که برابر م��اده  113قانون
امور گمرکی مشمول قاچاق تشخیص داده شد
و همه کاالها ضبط شد .در همین حال ،گمرک
ایران پس از کشف محمولههای قاچاق یادشده به
بررسی سوابق کامل اشخاص حقیقی و حقوقی
صاحبان این کاالها پرداخ��ت و بار دیگر ردپای
کارتهای بازرگان��ی یکبارمصرف در قاچاق این
محمولهها پیدا شد.
کوتاه وگویا

نبضجامعه

پذیرفتهش��دگان قرعهکش��ی این دوره از
پیشثبتنامهای عتبات ویژه ایام عرفه و عاشورا
از ساعت  9صبح امروز میتوانند براساس زمان
مشخص شده برای هر یک از اولویتها ،ثبتنام
خود را قطعی کنند .به گزارش ایرنا ،س��ازمان
ح��ج و زیارت با صدور اطالعی��های اعالم کرد:
متقاضیانی ک��ه در ای��ن دوره از پیشثبتنام
عتبات عالیات ش��رکت کردهاند ،میتوانند به
سایت پیشثبتنام به نشانی atabat.haj.ir
مراجعه و با وارد کردن کد رهگیری و کد ملی
خود از نتایج قرعهکشی مطلع شوند .براساس
این اطالعیه ،پذیرفتهش��دگان در قرعهکشی
براساس زمان مشخص ش��ده برای هر یک از
اولویتها میتوانند جهت قطعی کردن ثبتنام
و تعیین تاریخ اع��زام کاروان خود اقدام کنند.
ثبتن��ام در کاروانها از س��اعت  9صبح 24
مرداد ماه همزمان با میالد حضرت ثامنالحجج
علی بن موسی الرضا(ع)آغاز و پذیرفتهشدگان
براس��اس اولویتهای خود میتوانند به بخش
ثبتنام س��ایت (لینک قطعی کردن ثبتنام)
مراجعه یا با حضور در دفاتر مجاز زیارتی تحت
پوشش س��ازمان حج و زیارت ،کاروان و تاریخ
اعزام خود را تعیین کنند.

آژیر

رئیسپلیس راهور تهران خبر داد

کنترل هوشمند محدوده  LEZبا دوربین
گروه اجتماعی :رئیس پلیس راهور
راهور
تهران از کنترل هوشمند محدوده
 LEZبا دوربین خبر داد .سردار سیدتیمور حسینی،
رئی��س پلیس راهور تهران با اش��اره به اجرای طرح
کاه��ش آالیندگی موس��وم به
 LEZاظهار داش��ت :ش��واهد
نش��ان میدهد این طرح از اول
ش��هریورماه و با افتتاح رسمی
سامانه س��یمفا اجرایی خواهد
ش��د .وی با بی��ان اینکه پلیس
راه��ور پایتخت در انتظار ابالغ اج��رای این طرح از
سلسله مراتب فرماندهی پلیس راهور ناجا است ،به
تسنیم گفت :نکته قابل توجه آنجاست که مردم به
هیچ وجه نباید نگران اجرای این طرح باشند ،چرا که

پیش از اجرای کامل این طرح اطالعرسانی دقیق و
ش��فافی در این باره انجام خواهد شد .رئیس پلیس
راه��ور تهران از کنترل هوش��مند مح��دوده LEZ
با دوربی��ن خبر داد و افزود :یک��ی از پیشنیازهای
اج��رای ط��رح  ،LEZاز رده
خ��ارج ک��ردن و ممنوعیت
تردد خودروهای کاربراتوری
است .بهگفته سردار حسینی،
در ح��ال حاض��ر حدود یک
میلیون خودروی کاربراتوری
که بیشتر بهعنوان تاکسی وظیفه حملونقل مسافر را
در شهر تهران بهعهده دارند در خیابانهای پایتخت
تردد میکنند که الزم است هرچه سریعتر امکانات
الزم برای از رده خارج کردن آنها فراهم شود.

دادستان تهران انتقاد کرد

کوتاهی مدیران در مبارزه با قاچاق
گروهاجتماعی«:تعداد دستگاههای
قضایی
مبارزهکننده و کوتاه��ی مدیران،
مب��ارزه با قاچاق کاال را مش��کل کرده اس��ت ».به
گزارش خبرگ��زاری صداوس��یما ،عباس جعفری
دولتآبادی ،دادستان عمومی و انقالب تهران با بیان
این مطلب عن��وان کرد :تعدد
دستگاههای مبارزه کننده ،تنوع
انواع قاچاق و سودآوری قاچاق
کاال ب��ر ض��رورت هماهنگ��ی
دستگاههای مسؤول در مبارزه
افزوده است .وی وفور کاالهای
قاچ��اق و عرضه آش��کار این کااله��ا در واحدهای
صنفی را ناشی از غیرفعال بودن دستگاههای دولتی،
واحدهای نظارتی و اتحادیههای صنفی دانس��ت و
افزود :مبارزه با قاچاق نیازمند عزم جدیتری است
که بخشی از آن مقابله با پولشویی به عنوان ریشه
مفاسد اقتصادی است .جعفری دولتآبادی با اشاره

به ح��وزه عفت و اخالق عمومی بیان داش��ت :در
مسائل مربوط به حوزه عفت و اخالق عمومی24 ،
دستگاه دارای وظیفه هستند ،اگر این دستگاهها با
هم هماهنگ و همگرا نشوند کاری پیش نمیرود.
دادس��تان تهران در جلس��ه مدیران دستگاههای
اجرای��ی ،فرهنگ��ی ،پلیس
و سیاس��تگذار مرتب��ط ب��ا
آسیبهای اجتماعی با بیان
اینکه آسیبهای اجتماعی
در معن��ای اخ��ص ،عفاف و
حجاب است اظهار امیدواری
کرد که این جلس��ات بتواند مبارزه با آس��یبهای
اجتماعی را هدفمند کند .وی گفت :وقتی برخی
مدیران به مردم میگویند ماهواره منشأ بیعفتی
است اما برخی دیگر بر خالف قوانین موجود اعالم
میکنن��د که اس��تفاده از ماهواره اش��کالی ندارد؛
طبیعی است که مردم با تردید مواجه میشوند.

معاون بینالملل بعثه رهبری اعالم کرد

اعزام به عمره منوط به مجازات مأموران خاطی سعودی
گروه اجتماعی :معاون بینالملل
زیارت
بعث��ه رهب��ری درباره ش��رایط
ازس��رگیری عمره مفرده توضیحات��ی ارائه داد.
محمدرضا باقری ،معاون بینالملل بعثه رهبری
درب��اره اینکه آیا امس��ال
پیگیریها برای ازسرگیری
ح��ج تمتع و عم��ره ادامه
مییابد یا خیر اظهارداشت:
ما بهدنبال این هستیم که
 2پلیس خاطی س��عودی
محاکم��ه و تنبیه ش��وند تا عم��ره را راهاندازی
کنیم .وی درباره امنیت زائران عمره به تس��نیم
عنوان کرد:پیش از راهاندازی عمره به مذاکره و
گفتوگو با سعودیها میپردازیم و سپس اقدام

به این کار خواهیم ک��رد .معاون امور بینالملل
بعثه رهبری تاکید کرد :به س��عودیها گفتهایم
که محاکمه و تنبیه پلیسهای خاطی باید انجام
پذیرد که این موضوع ،شرط مذاکره و راهاندازی
دوب��اره عمره خواه��د بود و
هر زمان که عم��ره راهاندازی
شود میتواند مقدمهای برای
حج آینده باشد .باقری افزود:
س��عودیها نیز اگر تمایل به
راهاندازی عمره داشته باشند،
مام��وران خاطی را محاکمه کرده و نتیجه آن را
اعالم میکنند و در صورت راهاندازی عمره ،یک
سال فرصت خواهیم داشت تا برای حج تمتع هم
برنامهریزی کنیم.

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران عنوان کرد

مقبرهالشهدا در خیابان آزادی

ساخت
00

پایتخت گ�روه اجتماع�ی :مدیرعام��ل
شرکت توسعه فضاهای فرهنگی
ش��هرداری تهران درب��اره برنامهه��ای فرهنگی
این ش��رکت توضیحات��ی ارائه داد .ب��ه گزارش
«وطنامروز» علیرضا جعفری ،مدیرعامل شرکت
توس��عه فضاهای فرهنگی
ش��هرداری تهران ب��ا ارائه
گزارش��ی از عملک��رد 10
س��اله این ش��رکت گفت:
در  10س��ال گذشته 277
پ��روژه در س��طح مناطق
تهران از ساخت مسجد تا فعالیتهای آموزشی و
ورزشی انجام شده است .مدیرعامل شرکت توسعه
فضاهای فرهنگی با بیان اینکه تئاتر حرفهای شهر
در منطقه خاوران تا یک ماه دیگر افتتاح میشود،
خاطرنش��ان کرد :پروژه تئاتر آیینی صبا از دیگر
پروژههای شرکت توسعه فضاهای فرهنگی است

که در زمینه برگزاری تئاتر آیینی ساخته شده و
تاکنون چنین مجموعهای را در ایران نداش��تیم،
همچنین مس��جد  72ت��ن در می��دان آزادی از
پروژههای این ش��رکت است که تا پایان سال به
اتمام میرسد .جعفری با اش��اره به افتتاح پروژه
سراس��رنمای مقاوم��ت در
خردادماه س��ال ج��اری بیان
داشت :از دیگر پروژههای این
شرکت مرمت خانه موزههای
مش��اهیر است که برای حفظ
هویت فرهنگی ش��هر توسط
ش��هرداری خریداری ش��ده و پ��س از مرمت در
اختیار ش��هروندان قرار میگیرد .همچنین پروژه
مقبرهالش��هدای گمنام واقع در خیابان آزادی به
عنوان یک المان اس�لامی -ایرانی در دستور کار
این شرکت است که تا پایان سال به بهرهبرداری
میرسد.

حجتاالس�لام حس��ن ناصریپور ،معاون
فرهنگی س��ازمان فرهنگی  -هنری شهرداری
تهران از برگ��زاری برنام��ه «روز فرهنگ» در
روزهای پنجشنبه بهمنظور تجلیل از نخبگان،
برجستگان و پیشکسوتان عرصه فرهنگی در
مناطق بیس��ت و دو گانه شهر تهران خبر داد.
همچنین سازمان فرهنگی  -هنری شهرداری
تهران در فرهنگس��رای انقالب اسالمی آیین
اختتامی��ه نخس��تین دور مس��ابقه عک��س
سلفی «من و دوس��ت اربعینیام» را همزمان
با میالد حض��رت ثامنالحجج و تنها  ۱۰۰روز
مانده به اربعین حسینی در تاالر ایوان شمس
برگزار کرد.
عباس بصیری ،رئیس انجمن اورولوژی ایران
در آس��تانه برگزاري نوزدهمين کنگره انجمن
اورولوژي با اش��اره به اینکه کلیههای  ۸درصد
مردم ایران سنگساز است ،گفت :در صورتی که
کلیههای افراد س��ابقه سنگسازی داشته باشد
باید به کلینیک پیشگیری از سنگ مراجعه کرده
و دلیل سنگسازی کلی ه خود را بررسی کنند.
حمید قبادی ،دبیر کارگروه ساماندهی مد و
لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در نشست
تخصصی بانوان شاعر ،ویژه دومین کنگره ملی
شعر عفاف و حجاب اظهار داشت :کنگره شعر
عفاف و حجاب جریان جدیدی در ادبیات است
و جریانسازی ادبی با محوریت عفاف و حجاب
یکی از اهداف اصلی این کنگره است.
هادی ذاکری ،شهردار منطقه  13با اشاره به
اجرای طرح نگهداشت شهر در نیمه اول مرداد
ماه از رس��یدگی به سد معبر ساختمانی برای
امالک در حال ساخت در این منطقه خبر داد.
محمد بنيحسن ،معاون فرهنگي و اجتماعي
شركت بهرهبرداري راهآهن شهري تهران و حومه
با اش��اره به مصرف باالي ان��رژي برق در فصل
تابس��تان و نياز به فرهنگس��ازي جهت كاهش
مصرف اين انرژي از س��وي مردم ،بیان داشت:
معاونت فرهنگي و اجتماعي شركت بهرهبرداري
مت��روی تهران با همكاري ش��ركت توزيع برق
استان اقدام به اجراي برنامههاي متنوع فرهنگي
در ايستگاههاي پرتردد كرده است.
حمیدرض��ا کف��اش ،رئی��س س��ازمان
دانشآموزی کش��ور از برگزاری نهمین اردوی
ملی این س��ازمان با حض��ور 4هزار نفر از اعضا
و مربیان ،با ش��عار «اقدام و عمل با همفکری،
همدلی و همکاری» در تابستان  95در اردوگاه
شهید باهنر تهران خبر داد.

