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اجتماعي

وطن امروز شماره 2072

سالمت

پنجشنبه  23دی 1395

کوتاه وگویا

نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت خبر داد

آغاز مذاکرات حج از  ۵اسفند

مدیر مراقبت بهداشتی مرزی وزارت بهداشت:

موج اول آنفلوآنزا گذشت

دور جدید اعزام به عتباتعالیات از  26دی

مدیر برنامه آنفلوآنزا و مراقبت بهداش��تی
م��رزی وزارت بهداش��ت ،وضعی��ت ابت�لا به
آنفلوآنزای فصلی را تش��ریح ک��رد .به گزارش
ایس��نا ،محمود سروش درباره آخرین وضعیت
ابتال به آنفلوآنزای فصلی در کشور اظهار داشت:
ابتال به این بیماری نس��بت به س��ال گذشته
پیچیدهتر نشده و آستانه آن بسیار پایین است.
به طور کلی میتوان گفت وضعیت ابتال به این
بیماری ،در این شرایط خوب است .وی افزود:
موج اول بیماری گذش��ته است و موج دوم نیز
بس��تگی به س��رمای هوا دارد؛ اگ��ر به صورت
ناگهانی دمای هوا کاهش یابد ،ممکن است این
موج زودتر بازگشت داشته باشد .وی همچنین
افراد مبتال به آسم ،بیماریهای قلبی ،کلیوی
مزم��ن ،دیابت ،دچ��ار ضعف ایمن��ی ،مادران
باردار و کسانی که عضو دریافت کردهاند یا در
حال شیمیدرمانی هس��تند را جزو گروههای
آسیبپذیری عنوان کرد که در صورت ابتال به
آنفلوآنزا تهدید بیشتری متوجه آنها خواهد بود.

انهدام باند فحشا و قاچاق دارو

باند فحش��ا و قاچ��اق دارو در یک مجتمع
مسکونی ۱۲واحدی در شمال تهران شناسایی
و منهدم ش��د .به گزارش تسنیم ،اعضای باند
فس��اد و قاچاق دارو در یکی از مناطق ش��مال
تهران توس��ط نیروهای اطالعات سپاه شمال
تهران شناسایی و دستگیر شدند .طبق مدارک
موجود در پرونده ،مالک یک مجتمع مسکونی
12واحدی که در خارج از کش��ور است ،ملک
خ��ود را در اختیار فردی ق��رار داده و این فرد،
تمام ساختمان را به مرکز فساد ،فحشا و دپوی
داروی قاچ��اق تبدیل کرده ب��ود و واحدهای
مسکونی این مجتمع را به افراد گوناگون اجاره
میداده اس��ت .ب��ا ارائه گزارشه��ای مردمی،
انجام تحقیق��ات اطالعاتی از این مجتمع آغاز
شد و بعد از احراز قطعیت گزارشهای واصله،
عوامل این مرکز فساد که  8زن و  4مرد بودند
شناسایی و دستگیر شدند .در این مرکز فساد
کنار داروهای قاچاق ،مقدار زیادی مش��روبات
الکلی نیز کشف شده است .با تکمیل تحقیقات
اولیه ،پرونده برای رسیدگی به دادسرای ناحیه
یک ارجاع شد.
آوای شهر

مناسبسازی  ۲۲بوستان برای معلوالن

معاون خدمات ش��هری ش��هرداری تهران از
مناسبسازی  ۲۲بوستان در مناطق شهر تهران
برای اس��تفاده معلوالن تا دهه فجر امسال خبر
داد .به گزارش تس��نیم ،مجتب��ی یزدانی ،معاون
خدمات شهری شهرداری تهران از مناسبسازی
 22بوستان در مناطق شهر تهران برای استفاده
معلوالن تا دهه فجر امس��ال خبر داد و گفت :با
برنامهریزیه��ای انجام ش��ده در هر منطقه یک
بوس��تان برای اس��تفاده معلوالن مناسبسازی
میشود و انشاءاهلل این پروژه تا دهه فجر امسال
به اتمام خواهد رس��ید .وی خاطرنش��ان کرد :در
همین راس��تا در هر منطقه یک بوس��تان برای
اس��تفاده معلوالن مناسبس��ازی میشود تا آن
عزیزان نیز بتوانند از این امکانات بهره الزم را ببرند.

جمعآوری  ۱۳هزار بیخانمان

معاون امور اجتماعی و فرهنگی ش��هرداری
ته��ران از فعالی��ت  ۳۶۹۲گش��ت فوریتهای
اجتماعی پایتخت در  3ش��یفت  ۸س��اعته در
طول شبانه روز خبر داد .به گزارش مهر ،مجتبی
عبداللهیدرنشستصمیمانهبادبیرانشورایاری،
مدیران مح�لات هفدهگانه و مدیران ش��هری
و برونس��ازمانی منطقه  ،۱۱با اشاره به کارنامه
درخشان شهرداری تهران در حوزههای گوناگون
تصریح کرد :وجود  ۱۵مددسرا با گنجایش بیش
از  3هزار نفر برای نگه��داری کارتنخوابها2 ،
سامانس��را در اسالمش��هر و لویزان با ظرفیت
 ۳۷۰نفر و در تهران ،سامانسراهای ویژه مردان
و زن��ان ۱۶ ،مرک��ز پرتو با ظرفی��ت  ۳هزار نفر
برای ک��ودکان کار و خیابان ۲۴ ،مرکز بهاران با
گنجایش ۲۵۰۰نفر جهت توانمندسازی معتادان
و زمینهسازی برای بازگشت آنان به آغوش گرم
خانوادههای خود 3 ،کمپ ترک اعتیاد با ظرفیت
نگه��داری  ۷۰۰نف��ر ب��ه صورت ش��بانهروزی،
راهان��دازی  2مجموع��ه همراهس��را در کن��ار
 2بیمارستان دولتی تهران از جمله مراکزی است
که ش��هرداری تهران برای کاهش آس��یبهای
اجتماعی راهاندازی و فعال کرده است.

■■جزئیات اعزام دانشآموزان

گ�روه اجتماع�ی :نماینده ولیفقی��ه در امور حج
و زیارت با اش��اره به دعوت عربستان از کشورمان
برای حضور در مناس��ک حج تمتع سال  ۹۶گفت:
هیات ایرانی پنجم اسفند ماه به عربستان سعودی
سفر خواهد کرد .به گزارش تسنیم ،حجتاالسالم
س��یدعلی قاضیعس��کر درباره دعوت عربستان از
کشورمان برای حضور در مناسک حج تمتع امسال
اظهار کرد :ما پاسخ این دعوت عربستان را خواهیم
داد و انش��اءاهلل در هم��ان تاریخ��ی ک��ه مقامات
عربس��تان اعالم کردهاند هیات ایرانی برای مذاکره
به کشور عربستان سفر خواهد کرد.

محسن نظافتی ،مدیرکل عتبات سازمان حج و
زیارت اظهار داشت :اعزام بعدی عتبات دانشآموزی
از بهمنماه به همراه والدین و یک تا  2نفر از مربیان
فرهنگی آموزشوپرورش خواه��د بود .وی با بیان
اینک��ه کاروانهای پس��ران و دخت��ران به صورت
جداگانه اعزام میش��وند ،تصریح ک��رد :با حضور
مربی��ان ،برنامههای فرهنگ��ی در هتلهای محل
اقامت و غیره با هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری
به دانشآموزان آموزش داده خواهد شد.
■■اعزام 2هزار دانشآموز به همراه خانواده

■■ 5اسفند تاریخ مذاکرات

وی در زمینه اینک��ه هیات ایرانی در چه تاریخی
به عربستان سفر میکند ،خاطرنشان کرد :هیات
ایرانی  5اس��فندماه به عربستان سفر میکند و ما
امیدواری��م بتوانیم مواضع خ��ود را در این دیدار
تش��ریح کنیم و به نتیجه مش��خص دست یابیم.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت درباره اینکه
وزارت خارجه کش��ورمان اعالم کرده اس��ت حج
تمتع امس��ال صورت نمیگیرد ،عنوان کرد :هیچ

چیز در این راستا قطعی نیست و زمانی که شرایط
برایمان فراهم ش��ود در مراسم حج حضور پیدا
خواهیم کرد اما بدون ش��ک مشکالتی که وجود
داشته باید حل شود.

■■آغاز دور جدید اعزام به عتبات عالیات

عالوه ب��ر این مدیرکل عتبات س��ازمان حج و
زیارت هم گفته است« :از  26دی تا  24اسفندماه،
اعزام زائران به عتبات عالیات آغاز میشود».

نظافتی با بیان اینکه هر ماهه  2هزار دانشآموز
به همراه خانواده و  50کاروان به عتبات عالیات اعزام
میشوند ،ادامه داد :در حال حاضر بیش از یکسال
از اع��زام عتبات دانشآموزی میگ��ذرد اما در دور
قبلی به دلیل ایام امتحانات و ثبتنامکنندگان جدید
اعزامها متوقف شد .وی با اشاره به ثبتنام دور جدید
س��فر عتبات عالیات که از پنجشنبه  9دیماه آغاز
ش��ده است ،گفت :زائران این کاروانها از  26دی تا
 24اسفندماه به عتبات عالیات اعزام میشوند.

 6کشته در حادثه خونین اراک

آژیر

گروه اجتماعی :دادس��تان عمومی و انقالب اراک از کشته شدن  ۶نفر
در جریان تیراندازی به اعضای  2خانواده در این شهر خبر داد و گفت:
حادثه حوالی ساعت  ۵صبح چهارشنبه رخ داد و عالوه بر کشته شدن
 ۶نفر ۲ ،نفر زخمی شدند .به گزارش مهر ،حسینی طاهری دادستان
اراک با اعالم اینکه قاتل پس از وقوع جنایت از محل حادثه گریخته و
تالشها برای دستگیری او ادامه دارد ،گفت :ریشه این حادثه به اختالف
قبلی میان این خانوادهها مرتبط میشود به طوری که سال گذشته این
ف��رد به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی در جریان یک نزاع دس��تگیر و
روانه زندان میشود.

تاریخ دهم دیماه امسال با قرار وثیقه  ۲۰۰میلیون تومانی آزاد میشود.
وی افزود :براساس تحقیقات و اطالعات اولیه ،این شخص پس از آزادی،
از سوی خانواده و بستگان به عنوان عامل ایجاد نابسامانی و مشکالت در
خانواده مورد شماتت قرار میگیرد و فشار نیز از سوی خانواده مقتول
درگیری س��ال گذش��ته به خانواده آنها بوده که باید از شهر اراک کوچ
کنند و بروند .مجموعه این فش��ارها و بگومگوها گویا باعث سکته پدر
متهم و در نهایت وارد آمدن فش��ار روحی مضاع��ف روی متهم و در
نتیجه حمله مسلحانه به خانوادههای مرتبط و شاهد در حادثه سال قبل
و کشته شدن  6نفر میشود.

دادستان اراک با اعالم اینکه در آن درگیری متاسفانه یک نفر به قتل
میرس��د ،گفت :عامل حادثه اخیر ،پ��س از آن درگیری به جرم ایراد
صدمه بدنی عمدی دستگیر و روانه زندان میشود و پس از یک سال ،در

حس��ینی طاهری تاکید کرد :قاتل با یک اسلحه کالشنیکف ابتدا سراغ
خانوادهای میرود که در ماجرای س��ال قبل به عنوان ش��اهد با پلیس
همکاری کرده و موجب دس��تگیری وی ش��ده بودند .در آنجا با شلیک

■■تشریح جزئیات حادثه

■■قتل با سالح کالشنیکف

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اعالم کرد

رئیس کمیته عمران شورای شهر مطرح کرد

احداث  300مسجد در پایتخت

گروه اجتماعی :رئیس کمیسیون
مسجد
فرهنگ��ی و اجتماعی ش��ورای
اس�لامی ش��هر تهران از احداث  300مس��جد
جدی��د در پایتخت خب��ر داد .حجتاالس�لام
عبدالمقی��م ناصحی به میزان گفت :براس��اس
مصوبه شورای اسالمی شهر
ته��ران باید  400مس��جد
در س��طح محالت پایتخت
احداث ش��ود .وی افزود :بر
مبنای ای��ن مصوبه تاکنون
تنها  100مس��جد محلهای
در ش��هر تهران احداث ش��ده و ش��هرداری از
برنامه س��اخت مس��جد در سطح محالت عقب
اس��ت .رئیس کمیس��یون فرهنگی و اجتماعی
شورای اسالمی ش��هر تهران درباره کمکهای
گزارش  2گ�روه اجتماع�ی :کیفیت هوای
تهران برای پنجمین روز مستمر
در ش��رایط ناس��الم برای گروههای حساس قرار
گرفت و به س��المندان ،بیماران ،کودکان و زنان
باردار توصیه میش��ود از منزل خارج نشوند .روز
گذشته شهرری آلودهترین و نازیآباد سالمترین
منطقه تهران بودند .به گزارش تسنیم ،شاخص
عدد ذرات معلق کمتر از  2/5میکرون در استان
ته��ران روی عدد  124ق��رار گرفت و به همین
دلیل کیفیت هوای استان تهران برای پنجمین
روز مس��تمر به شرایط ناس��الم برای گروههای
حساس رسید.

گلوله  ۴نفر را به قتل میرساند و سپس سراغ خانوادهای میرود که در
جریان نزاع سال قبل یک نفر از آنها توسط فرد همراه او کشته شده بود.
در آنجا نیز پدر و مادر آن خانواده را به قتل میرس��اند و در این میان 2
نفر نیز مجروح میشوند .به گفته دادستان اراک ،قاتل که فردی  ۲۶ساله
بوده هماکنون متواری است و تالشها برای دستگیری وی ادامه دارد.

جزئیات طرح ترافیک موتورسواران

ش��هرداری تهران به مس��اجد به منظ��ور اداره
مساجد و نوسازی اظهار کرد :تمام مساجد شهر
تهران که نیاز به کمک داش��ته باشند میتوانند
مبالغی را از ش��هرداری در قالب کمک دریافت
کنند .ناصحی ادام��ه داد :این کمکها از  10تا
 100میلی��ون تومان متغیر
بوده و براساس نیاز مساجد،
این کمکها اختصاص پیدا
میکند .وی با اشاره به نیاز
مناط��ق ش��مالی پایتخت
به مس��جد تصریح کرد :در
مناطق ش��مالی ش��هر تهران با کمبود مسجد
مواجه هس��تیم و برای جب��ران این ضعف ،قرار
شده مساجد جدیدی در سطح مناطق شمالی
پایتخت احداث شود.

پایتخت گروه اجتماع�ی :رئیس کمیته
عم��ران ش��ورای ش��هر تهران
جزئی��ات الزام موتوس��یکلتها ب��رای دریافت
آرم ط��رح ترافیک س��االنه را تش��ریح کرد .به
گزارش «وطن امروز» اقبال ش��اکری در جمع
خبرنگاران با اش��اره به خبر
الزام��ی ش��دن دریافت آرم
طرح ترافیک س��االنه برای
موتوس��یکلتهای پایتخت
گف��ت :در حی��ن بررس��ی
تعرفهه��ای ط��رح ترافیک
در کمیس��یون حملونق��ل و عمران ش��ورای
ش��هر تهران برای اولین بار پیش��نهاد ش��د در
راستای س��اماندهی موتوسیکلتهای پایتخت،
تمهیدات ویژهای برای سال  96اتخاذ شود .وی

شرایط ناسالم هوای پایتخت وارد پنجمین روز متوالی خود شد

پساهوا!

افزایش  12درصدی تماس با اورژانستهران
تداوم آلودگیهوا در کالنشهرها

■■آغاز آلودگی از روز شنبه

ای��ن آلودگ��ی ه��وا از صبح روز ش��نبه در
کالنشهرها و استان تهران ایجاد شده کارشناسان
توصیه کردهاند در چنین شرایطی بیماران قلبی
و ریوی ،زنان باردار ،سالمندان و کودکان از تردد
در محله��ای پرتردد و آلوده خودداری کنند .بر
اساس آخرین گزارشها منطقه  21استان تهران
(ش��هرری) با عدد ش��اخص  162آلودهترین و
منطق��ه ( 16نازیآب��اد) با عدد  79س��المترین
نقاط اس��تان تهران به حس��اب میآمدند .عدد
شاخصهای ذرات معلق کمتر از  2/5میکرون در
شهر تهران بهترتیب آلودگی بهشرح جدول درج
شده در گزارش است .بنا بر تمهیدات اندیشیده
شده از س��وی مدیران اگر شاخص عددی ذرات
معلق کمتر از  2/5میکرون بین  50تا  100باشد
ش��رایط کیفیت هوا سالم است و شرایط ناسالم
برای گروههای حس��اس نیز به میانگین عددی
 100ت��ا  150تعلق میگیرد ام��ا اگر عدد بین

 150ت��ا  200قرار گیرد به این ش��رایط کیفیت
هوا وضعیت قرمز یا شرایط اضطرار گفته میشود
و کیفی��ت هوا در این میانگی��ن برای همه افراد
ناس��الم خواهد ب��ود .برنامهریزیه��ای روزهای
گذشته مدیران محیطزیست استان تهران مبنی
بر تعطیلی  2روزه مدارس ،تعطیلی معادن شن
و ماس��ه و گسترش محدوده طرح زوج و فرد نیز
نتوانس��ت مانع افزایش آالیندهها ش��ود و مردم
همچنان باید منتظر باد و باران باشند.
■■افزایش  12درصدی تماس با اورژانس

معاون اورژانس تهران گفت :در روزهای آلوده
تهران تماس با این س��امانه تا  12درصد افزایش
یافت و بیشتر مراجعان به آمبوالنسهای مستقر
س��طح ش��هر خواس��تار اکس��یژن تراپی بودند.

اسماعیل فراهانی به میزان اظهار داشت :همزمان
با افزایش آالیندهها در ش��هر تهران تیمهای ویژه
اورژانس تهران در  6میدان مهم تهران مستقر شده
و آماده امدادرس��انی به هموطنانی هستند که در
طول روز به علت آلودگی دچار مشکل میشوند.
■■استقرار اورژانس در سطح شهر

همچنین برای سرعت بخشیدن به امدادرسانی
 30موتورالنس هم در سطح شهر مستقر شدهاند.
معاون اورژانس تهران تاکید کرد :بیش��تر افرادی
که به آمبوالنسهای سطح شهر مراجعه کردند،
خواس��تار اکس��یژن تراپی بودن��د .همچنین اگر
ش��هروندان در سطح ش��هر دچار مشکل شدند،
میتوانند برای دریافت اکسیژن به این آمبوالنسها
در میادی��ن آزادی ،ام��ام حس��ین ،امام خمینی،

گفت :بر همین اس��اس تمام موتوسیکلتهای
پایتخ��ت برای ورود به مح��دوده طرح ترافیک
باید نس��بت به اخذ آرم طرح ترافیک س��االنه
اق��دام کنند .وی ب��ا بیان اینکه ل��ذا باید تمام
موتوس��یکلتها برگه معاینه فنی داشته باشند،
خاطرنش��ان کرد :همچنین
مقرر ش��د موتوس��یکلتها
عوارض س��االنه خود را نیز
پرداخت کنند به گونهای که
موتوسیکلتهای انژکتوری
 10درص��د ع��وارض ی��ک
خودرو ،موتوسیکلتهای کاربراتوری  20درصد
عوارض یک خ��ودرو و موتوره��ای برقی نیز از
عوارض معاف هس��تند که این برنامهها از سال
 96اجرایی خواهد شد.
میزان شاخص آالیندهها در تهران در یک نگاه
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تجری��ش ،انقالب و ش��هرری مراجعه کنند .وی
افزود :در چند روز گذشته میزان تماس با اورژانس
تهران نسبت به روزهای عادی  12درصد افزایش
یافته و بیشتر افراد به علت آلودگی دچار کمبود
اکسیژن و مشکالت قلبی شده بودند.

نهمین «جش��نواره مداد کمرنگ» با هدف
آش��نایی دانشآم��وزان با اه��داف ،آرمانها و
دس��تاوردهای انقالب اسالمی و منویات رهبر
فرزانه انقالب ،با حضور نش��ریات و رسانههای
دانشآم��وزی در  2مرحل��ه قرارگاه��ی و
مدرسهای از سوی اتحادیه انجمنهای اسالمی
دانشآموزان برگزار میشود.
در حاشیه شش��مین همایش ساالنه موزه
ملی عل��وم و فن��اوری ،تفاهمنام��ه همکاری
 5ساله میان موزه علوم و فناوری ایران و مرکز
علم «هروکا» فنالند درب��اره تبادل تجهیزات
و دانش ،برگزاری س��مینارها و نمایشگاههای
مشترک به امضای مسؤوالن این دو مجموعه
رسید.
تربتج��و ،مع��اون حملونق��ل و ترافیک
ش��هرداری منطقه  13درباره اصالح هندسی
معابر این منطقه گفت :طرح اصالح هندس��ی
برای روانس��ازی ترافیک ،کاهش زمان سفر و
کاه��ش تصادفات در معاب��ر نواحی چهارگانه
اجرایی شده که این طرح باعث ایمنسازی و
ارتقای سطح کیفی معابر و سهولت در رفت و
آمد دانشآموزان خواهد شد.
علیرضا اس��فراینینژاد ،مع��اون حملونقل
و ترافی��ک ش��هرداری منطق��ه  3از اج��رای
خطکشیهای  5متری در مسیرهای عابرپیاده
خیابان ش��ریعتی ب��ا هدف جلوگی��ری از لیز
خوردن ماشینها و عابرین پیاده خبر داد.
مهرداد زنگنهفر ،معاون خدمات ش��هری و
محیط زیس��ت منطقه  19ش��هرداری تهران
درباره جمعآوری پسماندهای خشک گفت :با
اجرای طرح تفکیک پسماند و ارائه آموزشهای
الزم ب��ه ش��هروندان ،درصد تن��اژ جمعآوری
پسماندهای خش��ک از  2/8درصد در ابتدای
طرح به  20/5درصد رسیده است.
محمدرضا غالمی ،معاون اجتماعی -فرهنگی
شهرداری منطقه  7تهران از راهاندازی مرکز مد
و لباس و ارائه طرح برای الگوسازی برای دیگر
مناطق با هدف ترویج پوشش فاخر بانوی ایرانی
خبر داد.
عباس بابازاده ،ش��هردار منطقه  10تهران
از اکران طرحهای فرهنگی با مضامین آموزش
ش��هروندی در سطح معابر برای حفظ محیط
زیست در قالب راهاندازی کمپین محیط زیست
شهری با شعار «شهرتازه» خبر داد.
حمی��د محس��نی ،ش��هردار منطق��ه 9
درباره بهس��ازی محوطه برج و می��دان آزادی
گفت :پیش��رفت فیزیک��ی این پ��روژه به مرز
 80درصدی رسیده و با توجه به مساعد بودن
ش��رایط جوی این پروژه ت��ا دهه فجر تکمیل
خواهد شد.
محمد بنيحسن ،سرپرست معاونت فرهنگي
و اجتماعي ش��ركت بهرهبرداري راهآهن شهري
ته��ران و حوم��ه ،از اس��تقرار  3روزه پایگاههای
س�لامت در ایس��تگاههای متروی محمدشهر،
گلشهر و كرج با مشاركت دانشگاه علوم پزشكي و
خدمات بهداشتي و درماني استان البرز خبر داد.
فیلم سینمایی «مالنکولیا» در کارگاه سینما-
روانشناسی فرهنگس��رای رسانه و شبکههای
اجتماع��ی با حض��ور محمدرضا مقدس��یان
تحلیل شد.
محمدحس��ن طالبیان در مراسم افتتاحیه
نخستین کارگاه آموزشی بینالمللی «محیط
موزه و حفاظت پیش��گیرانه -گامی به سوی
موزه س��بز» گف��ت 300 :مجموع��هدار آثار
فرهنگ��ی و تاریخ��ی در ایران داری��م که به
س��رعت در ح��ال عضوی��ت در بانکه��ای
اطالعاتی و شناس��نامهدار ش��دن هس��تند.
همچنین استفانو دیکارو ،دبیرکل ایکروم نیز
در پیامی به این کارگاه بیان داشت :معتقدیم
ترغیب به همکاری و به اش��تراک گذاش��تن
دانش ،تخصص و راهبردها در زمینه حفاظت
پیشگیرانه در میان موزههای کشورهای عضو
اکو ،برای ایجاد یک ش��بکه حرفهای جامع و
محکم کمک زیادی خواهد کرد.
عبدالحس��ین مس��لمی ،معاون اجتماعی و
فرهنگی شهرداری منطقه  20درباره برگزاری
پنجمین دوره جشنواره مشکات گفت :پنجمین
دوره جشنواره مشکات با محوریت آسمان آبی،
زمین پاک ،اخالق ش��هروندی و در قالبهای
شعر ،نقاشی ،سرود ،عکاس��ی ،داستان کوتاه،
خاطرهنویس��ی ،کاریکاتور ،گ��زارش تصویری،
روزنامه دیواری و پیام صوتی در حال برگزاری
است.
آیین گشایش نمایشگاه آثار پیشگامان ایرانی
ارمنی هنر معاصر با عنوان «دیدار» با مشارکت
م��وزه آرداک مانوکیان و با س��خنرانی رئیس
س��ازمان فرهنگی -هنری ش��هرداری تهران،
اس��قف اعظم ارامنه تهران و نماینده ارامنه در
مجلس ش��ورای اسالمی و تقدیر از  4هنرمند
پیشکسوت ارمنی برگزار شد.
س��یداحمد علوی ،قائممقام شرکت توسعه
فضاهای فرهنگی ش��هرداری تهران با اشاره به
اینکه فعالیتهای مربوط به توسعه حسینیه
و مرمت آبنمای خان��ه مداحان ایران (عمارت
فخرالدوله) به پایان رسید ،گفت :با توجه به ثبت
ملی این بنای تاریخی ،اقدامات مربوطه براساس
اصول و مبانی نظری مرمت صورت گرفته است.

