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اجتماعي

وطن امروز شماره 2492

نبضجامعه

«وطن امروز»  4وجه تشابه شورای شهر تهران و دولت تدبیر و امید در حوزه عملکرد را بررسی میکند

مدیریت شهری «خسته»!

وزیر کشور هشدار داد

مهاجرت به مرکز و شمال کشور

وزی��ر کش��ور درب��اره مهاج��رت عظیم از
اس��تانهای دچار خشکس��الی به اس��تانهای
مرکزی و ش��مالی کشور هشدار داد .به گزارش
مهر ،عبدالرضا رحمانیفضلی در جلسه شورای
اجتماعی کش��ور افزود :موضوع تهران را باید از
نظر فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و امنیتی بررسی
کنیم .اگر برنامهریزی صحیح نش��ود نمیدانیم
در مواقع خاص همچون زلزله ،س��یل و مسائل
امنیتی تهران را چط��ور اداره کنیم .وی افزود:
در نگاه بلندمدت ش��رایط امروز تهران ناشی از
توسعه نامتوازن در  ۷دهه گذشته است .سرعت
آسیبها بیش از اقدامات مثبتی است که انجام
شده .مهاجرت از شهرهای دچار خشکسالی به
اس��تانهای مرکزی و ش��مالی در حال افزایش
است و دچار یک جابهجایی و مهاجرت جمعیتی
بزرگ خواهیم شد .رحمانیفضلی ادامه داد :ما
در حال حاضر گنجایش  ۸هزار نفر برای بستری
شدن معتادان تهران را در اختیار داریم ،وزارت
بهداشت و بهزیس��تی باید در موضوع معتادان
متجاه��ر ورود پی��دا کنن��د و اس��تاندار تهران
همانطور که در گذشته پیگیر بودند ،به بررسی
مشکالت بپردازند .وزیر کشور درباره بافتهای
فرسوده و حواش��ی آن نیز گفت :این آسیبها
موضوعات متعددی را دربر میگیرد و به نوعی
حاشیهنش��ینی با دیگر معضالت اجتماعی در
ارتباط اس��ت .وی اظهار داش��ت :ما  3ماه دیگر
بای��د هفتمین گزارش خ��ود را به رهبر انقالب
ارائه دهیم ،توقع ایشان این است که کار به نحو
احسن انجام شود ،همچنین ایشان توقع دارند
حداق��ل  ۷۰درصد تغییرات در بحث معضالت
اجتماعی انجام شود.
معاون وزیر آموزش و پرورش:

اردوگاه شهید باهنر فروش نرفته است

معاون توس��عه مدیریت و پش��تیبانی وزیر
آموزشوپرورش با تأکید بر اینکه اردوگاه شهید
باهنر ته��ران فروش نرفته اس��ت ،گفت :این
اردوگاه در اجاره به شرط تملیک بوده و اقساط
آن تاکنون بموقع پرداخت شده است .به گزارش
فارس ،علی الهیارترکمن ،معاون توسعه مدیریت
و پشتیبانی وزیر آموزشوپرورش درباره وضعیت
اردوگاه شهید باهنر تهران اظهارداشت :موضوع
فروش نیست ،چون اجازه نداریم ملک دولتی را
بفروشیم و فروش ملک دولتی یکسری کارهای
خیلی خاص نیاز دارد .وی ادامه داد :در سال 95
به استناد تبصره  12قانون بودجه ،اوراق صکوکی
در اختیار دس��تگاهها قرار گرفت که شکلهای
مختلفی داشته اس��ت که یکی از آنها اجاره به
ش��رط تملیک بود .الهیارترکمن خاطرنش��ان
ک��رد :در اجاره به ش��رط تملیک ،وثیقه ملکی
گذاشته ش��ده و پولی دریافت میشود که بعد
از سررس��ید ،وثیقه ملکی عودت داده میشود.
وی به اردوگاه ش��هید باهنر تهران اشاره کرد و
گف��ت :این اردوگاه به عن��وان وثیقه در اختیار
قرار گرف��ت و  4هزار میلیارد تومان را در قالب
اوراق صکوک به دس��ت آوردیم .معاون توسعه
مدیریت و پش��تیبانی وزی��ر آموزشوپرورش
درباره بازپرداخت اقس��اط آن ،افزود :س��ازمان
برنام��ه و بودجه ب��ه طور مرتب اقس��اط آن را
پرداخت میکند و وزارت آموزشوپرورش رصد
میکند تا پرداختها بموقع و در سررسید خود
انجام ش��ود و پس از آن کل کشور خواهان آن
است که اردوگاه شهید باهنر به آموزشوپرورش
بازگردد .الهیارترکمن تأکید کرد :اردوگاه شهید
باهنر تهران فروش نرفته است.

رفع خأل مرزی جنوبشرق
نیازمند تأمین اعتبار

معاون س��تاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره
به خأل مرزی  ۲۵۰کیلومتری جنوب ش��رق،
تامین اعتبار را تنها مشکل رفع این خأل عنوان
ک��رد و گفت :س��ال قبل قرار ب��ود بودجهای
تخصیص یاب��د و ما هم به خبرنگاران گفتیم
میش��ود اما نش��د؛ امیدواریم امسال بودجه
تخصیص داده شود .اسداهلل هادینژاد با اشاره
به مش��کالت مرزی در جنوب ش��رق کشور
به تسنیم اظهار داش��ت :مشکل عمده ما در
مرزهای جنوب شرق کش��ور 250 ،کیلومتر
مرز مشترک ما با پاکستان در حوزه شهرستان
سراوان اس��ت که اگر این خأل مرزی برطرف
شود بخش عمدهای از مشکالت ما در جنوب
ش��رق کشور حل خواهد شد .معاون مقابله با
عرضه موادمخدر س��تاد مبارزه با مواد مخدر
با بیان اینکه ط��رح کاملی برای رفع این خأل
مرزی تهیه ش��ده است ،افزود :در حال حاضر
برنامهری��زی جزئی این طرح به صورت کامل
آماده شده و تنها مشکل در این مسیر ،تامین
اعتبارات الزم است.

دوشنبه اول مرداد 1397

محسن پورعرب :بیستونهمین روز
از اردیبهش��ت سال  ،96دو انتخابات
ریاستجمهوری و شوراهای اسالمی
شهر و روستا در سطح کشور برگزار
ش��د .ماراتنی ک��ه در نهایت منجر
به انتخاب دوباره حس��ن روحانی به
عنوان رئیس دول��ت دوازدهم و ورود
لیستی  21نفر به شورای شهر پنجم
تهران شد.
در آن زمان به باور کارشناس��ان و
نظریهپردازان جناح حاکم ،یکدس��ت
ب��ودن کابین��ه دول��ت و هماهنگی و
همسو بودن نفرات شورای شهر تهران
میتوانست تغییرات محسوس و خوبی
را برای پایتخت رقم بزند اما این موضوع
تا ام��روز در حد انتظ��ار باقی مانده تا
کوه��ی از وعدهها و ش��عارها بر دوش
دولتیها و شوراییها سنگینی کند.
ش��ورای ش��هر پنجم ته��ران با
انحراف از مس��یر اصلی و کمتوجهی
به خواست س��اکنان پایتخت تا امروز نتوانسته به
ش��عارهایش جامعه عمل بپوشاند و بیشتر گرفتار
بازیهای سیاسی بوده است! در عین حال ،آنچه تا
امروز مشخص شده الگوبرداری شوراییها از برخی
سیاستهای اشتباه دولت و نپرداختن به مشکالت
جامعه بوده است .در این گزارش تالش شده است
به  4وجه اشتراک شوراییها و دولتیها در مباحث
مدیریتی است نگاه شود.
■■یکدستی اعضا به لحاظ افکار سیاسی

بدون ش��ک بارزتری��ن وجه اش��تراک اعضای
ش��ورای شهر و دولت یکدس��ت بودن افراد از نظر
گرایش سیاس��ی اس��ت .اگر چه ه��م دولت و هم
ش��ورا در شعارهایش��ان معتدل ب��ودن را اعالم
میکنند اما حمایت اح��زاب اصالحطلب و برخی
احزاب میانهروتر همچون سازندگی تا امروز نشان
داده وابستگی این افراد به کدام سمت است .با این
حال به باور صاحبنظران عرصه سیاست ،همعقیده
بودن اعضای ش��ورای شهر پنجم و دولت تدبیر و
امید به لحاظ سیاسی نقطه قوت به حساب میآید
اما یکدستی تاکنون آنطور که باید نتوانسته اتحادی
برای رفع مش��کالت و بهبود ش��رایط ایجاد کند،
پتانس��یلی که تا به امروز بیشتر تالش در تخریب
جریان سیاسی مقابل داشته و این توانایی متاسفانه
برای رفع مطالبات مردم به کار گرفته نشده است.
■■رخوت در انجام امور

نگاهی ب��ه کارنام ه دولتهای یازدهم و دوازدهم
نتیجهای جز ناتوان��ی برخی مدیران در پیش بردن

آژیر

امور ن��دارد .آنچه ب��ر همگان
آشکار شده ،وابستگی به بیرون
و کمتوجهی به ت��وان داخلی،
راهکاری ب��وده که دولت برای
عبور از مشکالت درنظر گرفته
اس��ت .اقدامی که تاکنون جز
افزایش قیمت کاالها ،افزایش
بیکاری و ورشکس��ته ش��دن
برخی کارخانهها نتیج ه دیگری
نداشتهاست.مشابههمینرفتار
در بدنه اعضای شورا شهر پنجم تهران نیز متاسفانه
مشاهده میشود .ش��وراییها که تاکنون  10ماه از
فعالیتشان را پشت سر گذاشتهاند با کمتوجهی به
پروژههای ناتمام ش��هری و بازیهای درونجناحی،
پایتخ��ت را به فراموش��ی س��پردهاند و قدمی برای
رفع مش��کالت تهران بزرگ برنداش��تهاند .مصداق
این موضوع را میتوان در اظهارات محسن هاشمی،
رئیس شورای شهر تهران مشاهده کرد .هاشمی 12
تیرماه گفته بود« :پس از گذش��ت  ۱۰ماه از تغییر
مدیریت شهری اقدامات موثری انجام شده اما هنوز
مردم این تغییرات را احس��اس نمیکنند و باید در
نوع حرکتمان و ابالغ دس��تورات به بدنه شهرداری
بازبینی شود تا حس تغییر در شهر بهتر دیده شود،
لذا در این بخش نمره خوبی نداریم که میانگین نمره
را کاهش میدهد و به همین دلیل در کل به شورای
ش��هر تهران نمره  ۱۵میدهم» .آنچه مسلم است؛
پیروی شوراییها از تفکرات بیرونی حاکم بر شورا و

شورای شهر پنجم تهران با انحراف از
مس�یر اصلی و کمتوجهی به خواست
س�اکنان پایتخت تا امروز نتوانس�ته
به ش�عارهایش جامعه عمل بپوشاند و
بیش�تر گرفتار بازیهای سیاسی بوده
اس�ت! در عین ح�ال ،آنچه ت�ا امروز
مشخص شده الگوبرداری شوراییها از
برخی سیاستهای اشتباه دولت است

■■ناهماهنگیبایکدیگر

س��ومین وج��ه تش��ابه
ش��وراییها و دولتیه��ا را
میت��وان هماهن��گ نب��ودن
در تصمیمگیریها دانس��ت.
همانطور که پیش از این اش��اره ش��د ،یکدس��ت
بودن اعضای شورا به لحاظ تفکرات سیاسی همانند
دولت ،نقطه قوت شورای پنجم به حساب میآید.
با این حال ش��وراییها پس از  10ماه مدیریت در
پایتخت با یکدیگر انگار بیشتر افتراق نظر دارند تا
اتفاق نظر! البته فشارهای بیرونی از سوی حامیان
بیتاثی��ر نبوده اس��ت .به هر حال بخش��ی از بدنه
شوراییها در اختیار کارگزاران و بخشی در اختیار
اصالحطلبان است .همین دوگانگی تاکنون باعث
تضاد نظر اعضای شورا درباره حل مسائل گوناگون
شده اس��ت .از انتخاب دو شهردار و یک سرپرست
برای شهرداری گرفته تا طوالنی شدن زمان تصویب
طرحهایی چون طرح ترافیک جدید و نرخگذاری
کرایه تاکسی و اتوبوس و بلیت مترو همگی از جمله
این موارد است که افتراق نظر اعضا باعث دیر پیش
رفتن امور شده است .این در حالی است که همین
موارد در شورای پیشین که ترکیبی از اصولگراها و

اصالحطلبها بود دقیقتر پیش رفته
بود؛ رفتارهایی که نمونهاش در کابینه
دولت هم قابل مشاهده است ،از جمله
تف��اوت دی��دگاه وزرای ارتباطات و
صنعت درباره انتشار لیست ارزبگیران
دولتی که در نهایت منجر به انتش��ار
اسامی شد .چنین تفاوت نظرهایی در
کابینه و شورایی که یکدست و دارای
دیدگاه یکسان هستند ،عجیب است؛
اتفاقی که باعث به چالش کش��یدن
امور میشود.

مقصر دانس��تن دول��ت قبلی در
بروز مش��کالت از جمله راهکارهای
دولت یازدهم در رفع مس��ؤولیت از
خود بود؛ رفتاری که متاسفانه امروز
در ش��ورا و ش��هرداری نیز مشاهده
میشود .ش��ورا و شهرداری در مدت
مدیری��ت محمدعلی نجفی بیش��تر
وقت خود را صرف بررس��ی عملکرد
کارنامه ش��هرداری سابق کردند .در همین ارتباط،
پرویز س��روری درباره رفتارهای سیاس��ی شورای
پنجم گفته بود« :انتخاب نجفی به عنوان شهردار
به دلیل ضرورت و توجه به توسعه شهر تهران نبود،
بلکه برگرفته از رفتاری سیاس��ی و جناحی بود تا
نشان دهد خواست سیاسی اعضا بر نیازهای شهر
ترجیح داده میش��ود» .مش��ابه رفتارها و عملکرد
سیاسی ش��ورای پنجم را میتوان با مطالعه تاریخ
ش��ورای ش��هر تهران دید؛ جایی که شورای اول با
همین ریلگذاری نامطلوب به سرانجام انحالل دچار
شد .بتازگی نیز محمد زارعفومنی ،دبیرکل حزب
مردمی اصالحات درباره ش��ورای شهر پنجم گفته
است« :عملکرد شورای شهر تهران نشان میدهد
شهر در بازیهای سیاسی آقایان فرصتهای بزرگی
را از دس��ت داده است ،بسیاری از مشکالتی که در
ش��هر تهران وج��ود دارد حاصل ناالیقی مدیریتی
آقایانی اس��ت که لیستی وارد مجالس قانونگذاری
شدهاند! قفل بودن کار در شهر تهران و اینکه تمام
امور خدماتی و عمرانی مربوط به شهر خوابیده است
ماحصل ورود افرادی به ش��ورای شهر و شهرداری
اس��ت که نه برای خدمت ،بلکه برای تامین اهداف
خود وارد این مجموعهها شدهاند».
بر همین اس��اس ،آنچه در پایان میتوان گفت
پیمودن مس��یری مشابه مسیر دولت تدبیر و امید
از س��وی شورای شهر پایتخت اس��ت که تاکنون
ناامیدی و روی زمین ماندن پروژهها در کالنشهری
مانند تهران را درپی داشته است.

دستگیری  ۳۰۰نفر از مخالن بازار سکه و ارز

گ�روه اجتماعی :جانش��ین فرمان��ده نیروی انتظامی از شناس��ایی و
دس��تگیری حدود  ۳۰۰نفر از افراد موثر در ایجاد اختالل و بینظمی
در بازار سکه و ارز خبر داد.
به گزارش میزان ،س��ردار اس��کندر مومنی در حاش��یه نشس��ت
تخصصی بررس��ی راهکارهای مقابله با قاچاق و اخالل در بازار ارز در
جمع خبرنگاران ،اظهار داشت :درصددیم باندها و شبکههای بزرگ و
افرادی که در بینظمی و اخالل در بازار سکه و ارز موثرند ،شناسایی و
دستگیر شوند .سردار مومنی عنوان کرد :مردم عزیز بدانند و مطمئن
باش��ند با اخاللگران بازار ارز و سکه به جد و قاطعانه برخورد میشود
و تاکن��ون  ۳۰۰نفر از اف��راد موثر در ایجاد اختالل و بینظمی در این
زمینلرزه گ�روه اجتماع�ی :صب��ح دیروز
زمینل��رزهای ب��ه ش��دت 5/7
ریش��تر رویدر از توابع شهرس��تان بندرعباس را
لرزاند.
بر اساس گزارش مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران،
زمینلرزهای به قدرت  5/7ریش��تر ساعت  9و 37
دقیقه و  02ثانیه روز گذشته منطقه رویدر را لرزاند.
ای��ن زلزله در مختصات ط��ول جغرافیایی 27/62
شمالی و  54/96شرقی در عمق  ۸کیلومتری زمین
و در فاصله  48کیلومتری شهر رویدر به ثبت رسید.
در همین باره ،فرماندار ویژه الرستان استان فارس
گفت :زمینلرزه 5/7ریشتری صبح دیروز (یکشنبه)
در مرز استانهای هرمزگان و فارس خسارت جانی
و مالی در الرس��تان نداش��ته است .جلیل حسنی
اظهار داش��ت :زلزلهای که در مرز بین استانهای
آستان قدس گ�روه اجتماع�ی :آس��تان
قدسرض��وی در راس��تای ویژه
برنامهه��ای دهه کرام��ت با تعریف بخ��ش واریز
وجوهات شرعی در نرمافزار موبایلی «رضوان» امکان
پرداخت کمکهای نقدی خی��ران را جهت آزادی
بدهکاران مالی تحت حمایت ستاد دیه فعال کرد.
به گزارش فارس ،در آس��تانه میالد امامرضا(ع)
عالوه بر اقدامات خدام آس��تان قدس در راس��تای
آزادی  80زندانی غیرعمد اس��تان خراسانرضوی،
ام��کان واری��ز وجوهات و ن��ذورات نیک��وکاران در
س��امانههای پرداختی حرم مطهر فعال ش��د که از
این محل تاکنون زمینه آزادی تعدادی از بدهکاران

حوزه شناسایی و دستگیر شدهاند و پروندههای این افراد تکمیل شده
یا در حال تکمیل شدن است .این مقام ارشد انتظامی خطاب به مردم
بیان کرد :مطمئنا با کسانی که مبادرت به اقدامات غیرقانونی میکنند،
برخورد میشود؛ پلیس ،دستگاه قضا و دیگر نهادهای مسؤول با اشراف
کامل در این حوزه ،موارد را دنبال و رسیدگی میکنند .جانشین فرمانده
ناجا در ادامه یادآور ش��د :برخی شبکهها و کانالهای اجتماعی که به
باندهای بزرگ و اخاللگران این حوزه مربوط هستند و نیز التهابآفرینی
میکردند ،مسدود و اعضای اصلی کانالهای مزبور شناسایی و دستگیر
شدند .سردار مومنی افزود :از مردم عزیز خواهشمندیم به شایعات توجه
نکرده و اخبار را از مراجع رسمی دنبال کنند.

لرزش زمین در استانهای فارس ،هرمزگان و کرمانشاه
هرمزگان و ف��ارس و در
منطقه رویدر بندرعباس
رخ داد ،آنق��در ش��دت و
وسعت داشت که عالوه بر
روستاهای بخش مرکزی،
در مرکز شهرستان الر نیز
احس��اس شد .فرماندار ویژه الرستان افزود :با بروز
این زلزله دهیاران و برخی عوامل امدادی شهرستان
را به این منطقه اعزام کردیم تا بررسیهای میدانی
را انجام دهند .وی با اش��اره به اینکه خوشبختانه
این زلزله خسارت جانی و مالی در منطقه الرستان
به همراه نداشته اس��ت ،بیان کرد :ترکخوردگی

دیــوارهـ��ای بــرخی
واحدهای مسکونی تنها
خس��ارات وارده از ای��ن
زلزله در الرس��تان بوده
است.
در تازهآباد کرمانشاه

■■زلزله  5/9ریشتری

همچنین روز گذش��ته زلزلهای به قدرت 5/9
ریش��تر تازهآباد در کرمانشاه را لرزاند .به گزارش
«وط��ن ام��روز» ،س��اعت  ۱۴:۳۷روز گذش��ته
زلزل��های ب��ه ق��درت  5/9ریش��تر تازهآب��اد در
کرمانش��اه را لرزاند .سرپرست اورژانس کشور از

به همت آستان قدس رضوی انجام میشود

آزادی محکومان غیرعمد از طریق سامانه رضوان
غیربزهکار تامین ش��ده
است .امسال س��تاد دیه
استان خراس��ان رضوی
ب��ا مش��ارکت معاون��ت
اماک��ن متبرک��ه ،اداره
کفشداران ،مدیریت امور
خدام و معاونت تبلیغات آس��تان قدس ،با محوریت
اخذ گذش��ت از ش��کات خصوصی و فراهم کردن

زمین��ه آزادی جمع��ی
از زندانی��ان سرپرس��ت
خانواده دوازدهمین دوره
طرح «یا ضام��ن آهو» را
در س��طح ندامت��گاه این
اس��تان برگزار کرده و در
روزهای باقیمانده از ده��ه کرامت آیینهای آزادی
را برگزار خواهد کرد .گفتنی اس��ت اول مرداد طبق

سخنگوی استانداری تهران خبر داد

تمدید تغییر ساعت کاری ادارات
تا ۱۹مرداد

■■سیاسی جلوه دادن مشکالت

دولت نتیجهای جز ناکارآمدی
و انباش��ت مش��کالت در پی
نخواهد داشت؛ موضوعی که در
کارنامه دولتیها به وضوح قابل
رویت است.

آوای شهر

اعزام  ۱۰تیم ارزیاب و بالگرد به منطقه زلزلهزده
خب��ر داد .پیرحس��ین کولیوند گفت :بر اس��اس
اطالعات موج��ود  ۱۴هزار نفر در محدوده وقوع
زلزله زندگی میکنند .وی همچنین از آمادهباش
کامل اس��تانهای همجوار استان کرمانشاه خبر
داد .سرپرس��ت اورژانس کش��ور اف��زود :برخی
بالگرده��ا ب��ه دلیل ش��رایط نامس��اعد جوی و
تندب��اد مجبور به بازگش��ت به آش��یانه ش��دند.
همچنین بازوند ،اس��تاندار کرمانشاه گفت :تمام
تیمهای هاللاحمر ،بخشداری و سپاه پاسداران
به منطقه اعزام ش��دهاند .ای��ن زلزله تاکنون 25
مصدوم داشته که همگی به شکل سرپایی مداوا
ش��دهاند و خوشبختانه این حادثه تاکنون تلفات
جانی نداش��ته اس��ت؛ زلزله باعث تخریب جزئی
برخی ساختمانها شده است.
جدول تعیین شده عالوه بر برنامههایی که در برخی
زندانهای س��طح اس��تان برگزار خواهد شد ،آیین
آزادی  40زندانی ندامتگاه وکیلآباد مشهد در مرکز
استان با حضور سیداسداهلل جوالیی مدیرعامل ستاد
دیه کشور ،سیدمرتضی بختیاری رئیس هیات امنای
س��تاد دیه کش��ور و قائممقام آستان قدس رضوی،
رئیس کل دادگس��تری استان ،دادستان ،شهردار و
جمعی از خدام آس��تان مطهر حضرت ثامن برگزار
خواهد ش��د .در این مراسم  40بدهکار دیه و مالی
با مجموع بدهی بالغ بر یک میلیارد و  300میلیون
تومان طی مراسمی با مشایعت خادمان رضوی از بند
آزاد و به آغوش خانوادههای خود باز خواهند گشت.

سخنگوی استانداری تهران از تمدید تغییر
س��اعت کاری ادارات و دس��تگاههای اجرایی
ت��ا ۱۹مرداد خبر داد و گف��ت :ادارات تهران و
شهرستانهای استان تهران تا  ۱۹مردادماه از
ساعت  ۶:۳۰فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
به گ��زارش «وطنامروز» ،ضیاءالدین صبوری،
سخنگوی استانداری تهران درباره تمدید تغییر
س��اعت کاری ادارات و دس��تگاههای اجرایی
گفت :با توجه به تداوم شرایط خاص جوی و با
توجه به ضرورت صرفهجویی و مدیریت مصرف
برق ،س��اعت آغاز به کار ادارات دس��تگاههای
دولتی ،ادارات ،بانکها ،ش��هرداریها و س��ایر
موسسات عمومی غیردولتی به استثنای مراکز
خدماترس��ان تا  ۱۹مردادماه از ساعت ۶:۳۰
خواهد بود.

نهم آذرماه
برگزاری آزمون وکالت

زمان ثبتنام آزمون کارآموزی وکالت سال
 ۹۷نیمه اول مهرماه و زمان برگزاری آزمون 9
آذرماه س��ال جاری است .به گزارش فارس ،در
آخرین جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری
کانونهای وکالی دادگس��تری ایران (اسکودا)
درباره مسائلی همچون گزارش وضعیت مالی
اتحادیه و بررسی برخی اصالحات و پیشنهادات
در این زمینه ،بررس��ی پیش��نهاد بیمه وکالت
و تعیی��ن کمیته پیگیری ،مقدم��ات آزمون و
بررسی مفاد آگهی آزمون وکالت سال  97بحث
و تبادل نظر ش��د .بر این اساس زمان ثبتنام
آزم��ون کارآموزی وکالت س��ال  97نیمه اول
مهرماه و زمان برگزاری آزمون  9آذرماه س��ال
جاری است.
کوتاه وگویا
■■مجتب��ی یزدانی ،مع��اون خدمات ش��هری
ش��هرداری تهران از انج��ام مذاکرات نهایی برای
استحصال گاز متان و تبدیل آن به انرژی و انتخاب
شرکت واجد شرایط برای احداث زبالهسوز 3200
تنی در آیندهای نزدیک خبر داد.
■■موزه ملی علوم و فناوری روز شنبه  ۳۰تیرماه
میزبان دانشآموزان شرکتکننده از  ۷۰کشور
جهان در المپیاد جهانی زیستشناس��ی بود.
بیست و نهمین المپیاد جهانی زیستشناسی
عصر روز  ۲۴تیرماه با شرکت  ۲۸۰دانشآموز
از  ۷۰کشور جهان در تهران آغاز شد .موزه ملی
عل��وم و فناوری ایران به عنوان یکی از حامیان
معن��وی این رویداد علمی ،ش��نبه  ۳۰تیرماه
میزب��ان دانشآم��وزان ش��رکتکننده در این
المپیاد جهانی بود.
■■ابراهیم ش��یخ ،معاون توسعه منابع انسانی
ش��هرداری تهران در نشس��تی چهره به چهره
با رؤس��ای ادارات حوزه منابع انس��انی مناطق
تودوگانه از نزدیک با همکاران خود دیدار و
بیس 
ضمن استماع نقطه نظرات ،چالشهای موجود
و دغدغههای ایشان ،درباره راهبردها و راهکارها
به مذاکره پرداخت و برگزاری این نشس��ت را
یکی از موفقترین و مؤثرترین جلس��ات طی
دوره معاونت شهرداری تهران دانست.
■■نقش و تاثیرات متقابل موس��یقی و انقالب
اس�لامی و دفاعمق��دس در دهمین نشس��ت
تخصصی «چهل ش��اهد» که به بررس��ی 40
سال هنر و ادبیات انقالب اسالمی و دفاعمقدس
میپردازد بررس��ی میش��ود .اولین نشس��ت
تخصصی بررس��ی موس��یقی انقالب اسالمی
و دفاعمقدس با حضور حس��ن ریاحی ،استاد
داوود گنجهای و استاد محمد میرزمانی امروز
اول مردادماه س��اعت  ۱۰صبح در موزه انقالب
اسالمی و دفاعمقدس برگزار میشود.
■■جش��نواره تابس��تانی شادس��تان با هدف
غنیس��ازی اوقات فراغت شهروندان ،معرفی و
تقویت توانمندیهای محالت و افزایش نشاط
شهروندی ،در بوستان نیاوران برگزار میشود.
■■حجتاالسال م ش��هیدی ،نماینده ولیفقیه،
مع��اون رئیسجمهور ،رئیس بنیاد ش��هید و
امور ایثارگران و رئیس هیات امنای موسس��ه
فرهنگی ،ورزش��ی و توانبخش��ی ایثار گفت:
مهمترین دلیل راهاندازی مجتمعهای فرهنگی،
ورزشی و توانبخشی ایثار در مراکز استانهای
سراسر کشور افزایش کیفیت و تنوع در خدمات
به ایثارگران است ،لذا نحوه اداره و نگهداری از
این مجتمعها از اهمیت زیادی برخوردار است.

