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اجتماعي

وطن امروز شماره 2497

نبضجامعه
وزیر آموزشوپرورش مطرح کرد

یکشنبه  7مرداد 1397

شهردار تهران در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت او با توجه به مصوبه اخیر مجلس درباره منع بهکارگیری بازنشستگان:

این قانون شامل حال من نمیشود!

فعالیت  50هزار معلم حقالتدریس
از مهر 97

آوای شهر
مدیرعامل معاینه فنی خودروها خبر داد

اجرای فاز دوم «طرح کاهش»
از ابتدای آبانماه

محمدعلی افشانی :قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در شهرداری تهران اجرا میشود

وزی��ر آموزشوپرورش گفت :امس��ال حدود
 18ه��زار نفر طبق م��اده  28از طری��ق آزمون
استخدامی پذیرش خواهیم کرد و حدود  25هزار
نفر هم به صورت دانش��جو -معل��م در دورههای
 4س��اله دانش��گاه فرهنگیان پذی��رش خواهند
شد .س��ید محمود بطحایی در پاسخ به اینکه با
توجه به نیاز ج��دی وزارت آموزشوپرورش برای
استخدام کردن نیروی انسانی جدید ،چه میزان
از ظرفیت دانش��گاه فرهنگیان استفاده خواهید
کرد ،به آنا گفت :س��همیهها و نیاز امسال وزارت
آموزشوپرورش بسته شده است ،ما امسال حدود
 18ه��زار نفر طبق م��اده  28از طری��ق آزمون
استخدامی پذیرش خواهیم کرد و حدود  25هزار
نفر هم به صورت دانش��جو -معل��م در دورههای
4ساله دانشگاه فرهنگیان پذیرش خواهیم کرد.
وزیر آموزشوپرورش اظهار کرد :امسال توانستیم
از ظرفیتهای خیل��ی خوبی برای پر کردن خأل
در وزارت آموزشوپرورش استفاده کنیم ،با کمکی
که س��ازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری
ی کردند ،انش��اءاهلل در سالهای آینده
استخدام 
این ش��یب رو به بهب��ودی خواهد رف��ت که ما
ظرف  4-5س��ال آینده ،دیگر نگرانی برای تامین
نیروی انس��انی از این جهت نخواهیم داشت .وی
درباره بهکارگیری حقالتدریسیها برای پر کردن
ظرفی��ت در وزارت آموزشوپرورش ،گفت :برای
جذب نیروه��ای حقالتدریس��ی در مهرماه هم
برنامه داریم که این برنامهها مشخص شده اما من
نمیتوانم اعالم کنم .بطحایی تصریح کرد :جذب
حقالتدریسیها مانند سال گذشته است .در سال
گذشته حدود  50هزار نفر حقالتدریسی داشتیم
که امسال هم به همان میزان است.

تعیین تکلیف مشموالن غایب
تا پایان سال ۹۷

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت :به
منظور تعیین تکلیف وضعیت خدمتی مشموالن
غایب ،پیامکی از سوی س��ازمان وظیفه عمومی
برای این گروه از مش��موالن ارس��ال میشود .به
گزارش میزان ،سردار ابراهیم کریمی درباره تعیین
تکلیف مشموالن غایب اظهار داشت :قانون جریمه
مشموالن غایب تنها تا پایان سال  ۹۷اجرا خواهد
شد ،لذا به منظور تاکید بر تعیین تکلیف وضعیت
خدمتی مش��موالن غایب و اطالعرسانی بیشتر،
پیامکی از س��وی س��ازمان وظیفه عمومی برای
این گروه از مش��موالن ارسال میشود .وی افزود:
آن گروه از افرادی که واجد ش��رایط قانون جریمه
مشموالن غایب هستند ،میتوانند با پرداخت نقدی
یا اقساطی مبلغ جریمه ،وضعیت خدمتی خود را
تعیین تکلیف کنند .جانش��ین س��ازمان وظیفه
عمومی ناجا ادامه داد :با بررس��یهای انجام شده
در بین مشموالن غایب ،گروهی مبتال به بیماری
روحی ،روانی و جسمی هستند که برای معافیت
پزشکی اقدام نکردهاند و به علت عدم تعیین تکلیف
وضعیت خدمتی خود ،ب��رای انجام اموری مانند
بیمه و خروج از کش��ور دچار مشکل شدهاند ،لذا
این گروه از مشموالن باید از طریق دفاتر خدمات
الکترونیک انتظامی (پلی��س )۱۰+برای معافیت
پزش��کی اقدام کنند تا از لیست مشموالن غایب
خارج ش��وند .این مقام ارشد انتظامی یادآور شد:
افرادی که در س��الهای گذشته خدمت کردهاند،
ولی ب��ه دالیلی مانند عدم تعویض کارت قدیمی
پایان خدمت به هوش��مند یا عدم دریافت کارت
پایان خدمت ،در لیست مشموالن غایب قرار دارند،
باید از طریق دفاتر (پلیس )۱۰+برای صدور کارت
پایان خدمت اقدام کنند.

غبار در آسمان مرزهای غربی

مدیرکل پیشبینی و هش��دار سریع سازمان
هواشناس��ی با اش��اره به وقوع توفان گرد و خاک
در ش��مال سیستانوبلوچستان بویژه زابل گفت:
طی  3روز آینده وزش باد ش��دید مناطق مرزی
ایالم ،خوزس��تان و کرمانشاه را غبارآلود میکند.
احد وظیفه به ایسنا اظهار داشت :توفان گردوخاک
در شمال سیستانوبلوچستان بویژه منطقه زابل
تداوم مییابد و در  2روز آینده با ش��دت کمتر به
ش��کل وزش باد شدید همراه با گردوخاک اتفاق
خواهد افتاد .وی با بیان اینکه در مناطق ش��رقی
اس��تان کرمان نیز وزش باد و خیزش گردوخاک
پیشبینی میش��ود ،گفت :طی  3روز آینده در
برخی مناطق غرب و جنوب غرب کشور بویژه در
مناطق مرزی ایالم ،خوزستان و جنوب کرمانشاه
به دلیل گردوخاک غبارآلود خواهد بود .مدیرکل
پیشبینی و هشدار سریع س��ازمان هواشناسی
گفت :در  2روز آینده در ساعات بعدازظهر و اوایل
شب در شمال و شمالش��رق هرمزگان ،جنوب
کرمان و جنوب سیستانوبلوچستان افزایش ابر
پیشبینیمیشود.

گروه اجتماع�ی :ش��هردار تهران با
بی��ان اینک��ه رس��انهها نمایندگان
واقعی افکار عمومی هس��تند و ما با
ارتباط با رسانهها میتوانیم از نیازها
و خواس��تههای جامعه مطلع شویم
و ب��ر اس��اس آن برنامهریزی کنیم،
 2ش��عار اصلی برنامهه��ای خود را
تکرار و تصریح کرد :برای من ارتقای
کیفیت زندگی مردم و رضایتمندی
شهروندان مهم است.
به گزارش مهر ،محمدعلی افش��انی
در نشس��ت خب��ری ب��ا اصح��اب
رس��انه ،الزمه توس��عه هر شهری را
مش��ارکت م��ردم دانس��ت و یادآور
ش��د :از اولویتهای م��ن حاکمیت
قان��ون خواهد ب��ود و در برابر قانون
هی��چ تبعیضی وجود ن��دارد و همه
بای��د عدالت را در مدیریت ش��هری
احساس کنند .وی با بیان اینکه نقد
رس��انهها نعمت است ،اظهار داشت:
باید از هر نقدی اس��تقبال کرد .شهردار تهران در
باره قانون منع بهکارگیری بازنشستگان گفت :این
قانون شامل حال من نمیشود ،بنابراین میتوانید
پرسشهای خود را از من پرسید .وی در پاسخ به
این پرسش که این قانون درباره خودش هم صدق
میکن��د ،گفت :مبنای ما قانون اس��ت؛ بنده تابع
قانون هستم .تفسیر قانون بر عهده شورای نگهبان
است .بنده مشکلی ندارم و در شهرداری میمانم.
ش��هردار ته��ران در ادام��ه گف��ت :از ام��روز
اج��رای مصوبه مجلس درباره من��ع به کارگیری
بازنشستگان در شهرداری آغاز میشود .افشانی با
اش��اره به مصوبه مجلس درباره منع به کارگیری
بازنشس��تگان گفت :پس از این مصوب��ه  3بار با
نمایندگان تماس گرفتم و اعالم کردم از این قانون
خوب اس��تقبال میکنم ،چرا ک��ه باعث گردش
نخبگان است .روز پنجشنبه لیستی از بازنشستگان

آژیر

■■اج�ازه تغییر کارب�ری باغات را
نمیدهم

تهی��ه کردیم ت��ا از امروز این
از ای��ن راهکاره��ا کاهش و
مصوبه اجرایی شود .شهردار افش�انی در پاس�خ به این پرسش که حذف تکدیگری در ش��هر
تهران در پاس��خ به پرسشی قانون منع بهکارگیری بازنشس�تگان تهران است .افش��انی گفت:
درباره مخالفتش با تحقیق و درب�اره خ�ودش هم ص�دق میکند ،جم��عآوری متکدی��ان از
تفحص از شهرداری گفت :من گفت :مبنای ما قانون است؛ بنده تابع برنامههای قبلی ما است و با
از ه��ر گونه تحقیق و تفحص قانون هس�تم .تفسیر قانون بر عهده برنامهریزیهای انجام شده تا
در دوره خ��ودم اس��تقبال شورای نگهبان است
سال آینده در شهر تهران گدا
میکن��م و امیدوارم هر  3ماه
و متکدی نخواهیم داش��ت.
یک بار این اتفاق در شهرداری بیفتد.
اس��تانداری تهران نیز در این ب��اره اقدام خواهد
کرد و نهادهای خدماترسان مانند کمیت ه امداد
■■حذف تکدیگری از تهران
افش��انی با اشاره به برنامهریزیهایی که برای نیز نقشآفرینی خواهند کرد .افشانی تأکید کرد:
کاه��ش آس��یبهای اجتماعی در ش��هر تهران  ۷۰درص��د از متکدیان ته��ران از اتباع خارجی
کرده اس��ت ،گفت :یکی از مهمترین موضوعاتی هس��تند و  ۳۰درصد داخلی که تنها  ۱۰درصد
که رهبر انقالب نس��بت به آن حساسیت دارند ،آنها تهرانی هس��تند که با برنامهریزی درس��ت
کاهش آس��یبهای اجتماعی اس��ت که در این میتوان تکدیگری را از پایتخت کش��ور حذف
زمینه رس��انهها نیز میتوانند کمک کنند .یکی کرد.

وی در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه
حساسیتهایی که به موضوع حفظ
باغات دارد ،گفت :در زمان من حتی
یک بار هم ی��ک باغ تغییر کاربری
نخواه��د داد و مصوبه ش��ورا را در
این موض��وع اجرایی میکنیم .وی
افزایش نش��اط عموم��ی را موضوع
مه��م دیگری دانس��ت و بیان کرد:
مردم ما به شادی نیازمندند و مردم
باید احساس کنند که میتوانند با
هزینه اندک شاد زندگی کنند و این
از وظایف ما است.
افشانیبهساماندهیسکونتگاههای
غیررس��می پرداخ��ت و آن را از
اولویتهای مدیریت ش��هری اخیر
دانس��ت .ش��هردار تهران به ایمنی
شهر اش��اره کرد و گفت :همانطور
که میدانید بخش قابل مالحظهای
از ساختمانهای شهر با زلزله باالی  ۶ریشتر فرو
میریزد .به همین دلیل ما برنامه داریم مدیریت
بحران را ساماندهی کنیم تا اگر حادثهای روی داد
آمادگی الزم وجود داشته باشد و بعد تالش کنیم
برای مقاومسازی و نوس��ازی بافتهای فرسوده
ک��ه در طول برنامه به آن خواهیم پرداخت .باید
بتوانیم شناسنامه ساختمانها را داشته باشیم تا
بتوانیم در مواقع بحرانی از آن استفاده کنیم.
■■تأکید بر نوسازی حملونقل عمومی

افش��انی همچنین درب��اره نوس��ازی ناوگان
حملونق��ل عمومی گف��ت :در بخش حملونقل
عمومی نوس��ازی یکی از برنامههای مهم اس��ت؛
یکی نوسازی اتوبوسرانی است که  ۳هزار اتوبوس
درتهران باید نوسازی شوند .شهردار تهران افزود:
موضوع بعدی موتوسیکلتهاست که با مشارکت
برخینهادها و مالکان ،موتورها باید برقی شوند.

راننده مست ،جان  5کارگر شهرداری را گرفت
برخورد میکند که منتظر س��رویس خود برای جابهجایی بوده و در
فضای حاش��یه بزرگراه نشسته بودند .وی گفت :متأسفانه بر اثر این
برخورد  3نفر در دم جان خود را از دس��ت میدهند و  3نفر نیز به
بیمارستان منتقل میشوند که  ۲نفر از آنها نیز در بیمارستان جان
خود را از دست میدهند .شدت ضربه تا حدی بوده که  2نفر از این
افراد بر اثر برخورد با خودرو به فضای س��بز اطراف پرتاب میشوند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ همچنین اظهار داشت:
متأسفانه در تستی که از راننده و سرنشینان این خودرو به عمل آمد
مش��خص ش��د  3نفر از این افراد حالت طبیعی نداشته و مشروبات
الکلی مصرف کرده بودند .وی افزود :نبود توانایی در کنترل وس��یله

گروه اجتماعی :راننده مس��ت در بزرگراه شهید بابایی تهران فاجعه
آفرید .صبح روز گذش��ته یک دس��تگاه پژو  206در بزرگراه بابایی 6
ف  5نفر از کارگران
کارگر شهرداری را زیر گرفت که بر اثر این تصاد 
ج��ان خود را از دس��ت دادند .به گزارش فارس ،س��ردار محمدرضا
مهماندار ،رئیس پلیس راهنمای��ی و رانندگی تهران درباره جزئیات
این حادثه مرگبار گفت :ساعت  6:40صبح روز گذشته یک دستگاه
خودروی  206که در مس��یر غرب به ش��رق بزرگراه بابایی در حال
حرکت بوده ،در روی پل هنگام از مس��یر خود منحرف میشود و به
گاردریل کنار بزرگراه برخورد میکند .مهماندار در این باره افزود :در
این حادثه خودروی یاد شده با  6نفر از کارگران فضای سبز شهرداری
سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

درج اطالعات محصوالت فرآوری شده با روغن تراریخته
سالمت گروه اجتماعی :سخنگوی وزارت
بهداش��ت ،درم��ان و آم��وزش
پزشکی از درج اطالعات محصوالت فرآوری شده
با روغنهای تراریخته از ش��هریورماه خبر داد .به
گزارش فارس ،ایرج حریرچی با اش��اره به اینکه
مجوز واردات  2نوع محصول
تراریخته به کشور داده شده
اس��ت ،اظهار داشت :تنها 2
محص��ول تراریخته ش��امل
روغ��ن ذرت و س��ویا مجوز
ورود دارند و از اول مردادماه
تم��ام روغنهای موجود در بازار کش��ور ملزم به
درج لوگوی تراریخت��ه با فرمت اعالمی اداره کل
فرآوردههای خوراکی و آش��امیدنی سازمان غذا و
دارو هس��تند .وی با اشاره به اینکه در دنیا  3نوع
محصول غذایی موجود در بازار ش��امل محصول
گپ و گفت گروه اجتماع�ی :دبیرکل آموزش
وپ��رورش گفت :با تدوین س��ند
تح��ول بنیادین نظ��ام آموزشوپ��رورش یکی از
موضوعهایی که مورد اتفاق نظر تمام کارشناسان
ق��رار گرفت نامطل��وب بودن وض��ع موجود نظام
آموزش��ی اس��ت .مهدی نویدادهم در گفتوگو با
«وطنامروز» گفت :باید به س��مت نظام آموزشی
برویم که خروجیاش برای  ۵سال و  ۱۰سال و ۵۰
سال آینده اثرگذار باشد .با این تفاسیر باید برخی
شرایط کنونی تغییر کند و میدانیم که در مقابل
تغییرات مقاومتهایی انجام خواهد شد .نویدادهم
افزود :یکی از شرایطی که باید تغییر کند از میان
برداشتن تنوع مدارس است .در گذشته به دالیلی
بچهها را در مدارس گوناگون جدا کردیم به همین
دلیل در شرایط حال به این استراتژی نقد جدی
وارد است و این راهکار غلطی است.

معمولی ،ارگانیک و تراریخته اعالم ش��ده ،گفت:
بر این اساس مردم میتوانند با آگاهی کامل مواد
غذایی مصرفی خود را انتخاب کنند .س��خنگوی
وزارت بهداشت افزود :از اول شهریورماه نیز تمام
فرآوردهها و محصوالتی که در اجزای آن از روغن
یا س��ایر محصوالت با منشأ
تراریخته استفاده شده باشد،
با نصب برچسب اطالعرسانی
میشود .به گفته وی ،مجوز
ورود برن��ج تراریخت��ه نی��ز
در کش��ور صادر نمیش��ود.
گفتنی است ،برچسبگذاری محصوالت غذایی
تراریخته به شکل دایره سفیدرنگ و به قطر 1/5
سانتیمتر بوده و واژه تراریخته در درون آن با فونت
قابل رویت در کنار آرم س��ازمان غذا و دارو روی
بستههای تمام محصوالت تراریخته الزامی است.

نقلیه دلیل اصلی حادثه بوده اما راننده هم خوابآلوده بوده و استفاده
از مشروبات الکلی نیز در بروز این سانحه مؤثر بوده است.

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت خبر داد

ثبتنام سفر عتبات برای روز عرفه
گ�روه اجتماع�ی :مدی��رکل
زیارت
عتبات سازمان حج و زیارت از
آغاز ثبتنام متقاضیان سفر به عتبات عالیات در
روز عرف��ه از هفتم مرداد ماه خبر داد .مرتضی
آقایی به باشگاه خبرنگاران اظهار داشت :ثبتنام
متقاضیان س��فر به عتبات
عالیات از روز یکشنبه هفتم
مرداد م��اه آغاز میش��ود.
وی تصریح کرد :بر اساس
برنامهریزیهای انجام شده،
بی��ش از  ۴۰ه��زار نف��ر از
زائ��ران ایرانی در روز عرف��ه ،در عتبات عالیات
حضور خواهند داشت .مدیرکل عتبات عالیات
سازمان حج و زیارت همچنین خاطرنشان کرد:
سفرهای ارزانقیمت عتبات در ایام نزدیک به
روز عرفه متوقف ش��ده و چند روز پس از آن از

دبیرکل شورای عالی آموزشوپرورش در گفتوگو با «وطنامروز» تأکید کرد

اصالح نظام آموزش با حذف تنوع مدارس
■■راه�کار اصلاح نظام
آموزشی

وی با بی��ان اینکه برای
اص�لاح ای��ن روش غلط و
کم ک��ردن تن��وع مدارس
راهکارهای گوناگونی پیش
رو اس��ت ،گف��ت :در گام اول حذف آزمونهای زائد
که به رقابت دانشآموزان با هم دامن میزند میتواند
زمینه حذف تنوع را فراهم آورد .طبق پژوهشهای
انجام ش��ده چنین آزمونهایی نشاط و شادابی را از
دانشآم��وزان میگیرد و عالوه ب��ر این اضطراب و
تش��ویش رقابت به آنها وارد میکند .با این تعاریف

ش��عار «مدرس��ه خانه دوم
بچ��ه» تحققپذیر نخواهد
بود و دانشآموز از این فضا
لذت زندگ��ی نخواهد برد.
دبی��ر کل آموزشوپرورش
اظهار داش��ت :راهکار دیگر
حذف مدارس نمونه دولتی و تیزهوش��ان از مقطع
متوسطه اول است تا دانشآموزان در یک فضای آرام
رشد طبیعی داشته باشند .این الگویی است که در
بسیاری از کشورهای دنیا در حال اجراست و متاسفانه
به این الگوبرداری صحیح ما نقدهایی وارد میکنند.
اما آنچه مهم اس��ت ش��ورای عالی آموزشوپرورش

سر گرفته خواهد شد .آقایی یادآور شد :با توجه
به اینکه زیارت امام حسین(ع) در روز عرفه به
مسلمانان بسیار توصیه شد ه است ،بسیاری از
مردم مش��تاق حضور در عتبات عالیات در این
روز معنوی هس��تند .وی تاکید کرد :مشتاقان
زیارت عتب��ات عالیات در
نظر داش��ته باشند که باید
ثبتن��ام خ��ود را از طریق
دفاتر زیارت��ی مجاز تحت
نظ��ارت س��ازمان ح��ج و
زیارت انجام دهند .مدیرکل
عتبات عالیات س��ازمان حج و زی��ارت یادآور
ش��د :کاروانهای زیارتی غیرمجاز فاقد هر نوع
پوشش بیمهای هس��تند و در صورت بروز هر
گونه مشکلی برای زائران ،هیچگونه مسؤولیتی
را بر عهده نمیگیرند.
تصمیم به این اقدام گرفت و باوجود س��ر و صدای
برخی رسانهها ،کارشناسان و صاحبنظران آموزشی
از این حرکت آموزشوپرورش دفاع کردند.
■■سرنوشت مدارس تیزهوشان

نویدادهم در پاسخ به این پرسش که سال آینده
وضعیت مدارس تیزهوشان و سمپاد چگونه خواهد
بود ،تصریح کرد :در سال آینده تحصیلی پایه هفتم
تیزهوش��ان را خواهیم داشت و تالش خواهد شد
آزمون ورودی به پایههای هفتم و هشتم تیزهوشان
یک آزمون  4گزینهای تس��تی که مدنظر مافیای
آزمونهای خاص و کالسهای خاص است نداشته
باشیم .همچنین مدارس سمپاد را خواهیم داشت
و تنها روش گزین��ش دانشآموزان تغییر خواهد
کرد که به جای آزمونهای مداد کاغذی و تستی
و هوشی به سمت شناخت استعدادها و سنجش
تیزهوشی و توان خالقیت آنها پیش خواهیم رفت.

مدیرعام��ل س��تاد مرک��زی معاینه فنی
خودروه��ای ته��ران از اجرای ف��از دوم طرح
کاه��ش(  )LEZاز ابتدای آبان ماه جاری خبر
داد .به گزارش فارس ،سیدنواب حسینیمنش،
با اش��اره به اینکه فاز نخست طرح کاهش در
حال حاضر در محدوده طرح ترافیک و محدوده
زوج و ف��رد و در س��اعات اعم��ال این طرح در
حال اجراس��ت ،تصریح کرد :فاز دوم این طرح
در سراسر شهر تهران هر روز هفته و به شکل
٢٤ساعته اجرایی خواهد شد .وی اظهار داشت:
بر اساس این طرح ،خودروهای فاقد معاینه فنی
از ابتدای آبان ماه در شهر تهران و در طول ٢٤
ساعت از طریق دوربینهای ثبت تخلف مورد
اعمال قانون قرار خواهند گرفت .حسینیمنش
با بیان اینکه روز شمار اجرای فاز  ٢طرح کاهش
مطرح شده است ،گفت ٨٦ :روز دیگر این طرح
به صورت سراس��ری اجرا میشود .مدیرعامل
س��تاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران
تصریح کرد :از ابت��دای آغاز این طرح تاکنون
(آبانم��اه س��ال  )٩٥بال��غ بر  ٤ه��زار و ٤٠٠
خودروی فاقد معاینه فنی از طریق دوربینهای
ثبت تخلف محدوده زوج و فرد و محدوده طرح
ترافیک اعمال قانون شدهاند.
کوتاه وگویا
■■مدیرعام��ل صندوق اش��تغال و کارآفرینی
ایثارگ��ران از ارائه حدود ه��زار میلیارد تومان
تس��هیالت ش��غلی به ایثارگران توس��ط این
صندوق تا پایان س��ال  1397خب��ر داد .رضا
ریاحی با اشاره به تخصیص  175میلیارد تومان
تس��هیالت به ایثارگران در سال  1396گفت:
تخصیص این تس��هیالت منجر به ایجاد شغل
برای  6500نفر از ایثارگران عزیز شد .در سال
 1397نیز پرداخت وامها از نخستین روز کاری
فروردینم��اه آغاز ش��د و پیشبینی میکنیم
تا پایان س��ال ح��دود یکهزار میلی��ارد تومان
تس��هیالت در قالب وامهای روستایی ،مشاغل
خانگی و سایر وامها از طریق صندوق اشتغال
و کارآفرینی به ایثارگران اختصاص پیدا کند.
■■دانشآموزان شهرس��تانهای استان تهران
برای همدردی و نشان دادن مظلومیت کودکان
بیدفاع و مظلوم یمن و مخالفت با تجاوز رژیم
س��عودی به این کش��ور ،یک کیلومتر نقاشی
کشیدند .در حاش��یه ویژهبرنامه دانشآموزی
«طعم جبهه» ایستگاه نقاشی با موضوع حمایت
و همدردی با کودکان یمن برپا و با اس��تقبال
چشمگیر دانشآموزان مواجه شد.
■■به منظور پاکس��ازی و زیباس��ازی معابر و
خیابانها از ناهنجاریهای شهری ،طرح ضربتی
جمعآوری کارتنخوابه��ا و بیخانمانها در
ش��مال تهران اجرا ش��د .همچنین نخستین
تور محلهگردی شمیران با هدف معرفی بافت
تاریخی و جاذبههای محالت قدیمی شمیران با
بازدید از محله حصار بوعلی برگزار شد.
■■در راس��تای اج��رای طرح تبدیل بوس��تان
جنگلی سرخهحصار به قطب گردشگری شرق
تهران ،صبح روز جمعه پنجم مردادماه عکاسان
تهرانی در س��رخه حصار گرده��م آمدند تا با
عکسهای زیبا و هنر فاخر خود ،این پارک زیبا
را بیشتر معرفی کنند.
■■پنجمین شب ش��عر حریم آهو ویژه والدت
امام رضا(ع) س��اعت  ۱۹روز جمع��ه  ۵مرداد
ب��ا حضور رئیس س��ازمان فرهنگ��ی -هنری
شهرداری تهران و جمعی از شاعران پیشکسوت
و جوان در باغموزه هنر ایرانی برگزار شد.
■■برگزیده جایزه ادبی پروین اعتصامی معتقد
است آثار بانوان نویسنده و هنرمند ،مخاطبان
را با بخش تازهای از جهان ذهن و روح انس��ان
آشنا و جهان زیستی بشر را با بیان تازهتری ارائه
میکنند؛ بیان��ی که در عین اصالت و واقعیت،
زیبایی متفاوتی نیز دارد« .آناهیتا آروان» مربی
مرکز فرهنگی-هنری کان��ون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان رودس��ر در اس��تان گیالن
امس��ال جایزه اث��ر منتخب بخش داس��تانی
هفتمین دوره این رویداد ادبی را با کتاب «بگذار
تروا بسوزد» به خود اختصاص داد.
■■در راس��تای تروی��ج صنعتی فن��اوری نانو،
نشست مدیران مسؤول ،سردبیران و نمایندگان
رس��انههای تخصصی صنایع پلیمری با هدف
بحث و تبادل نظر پیرامون زمینههای مشترک
همکاری ،در محل سالن کنفرانس ستاد ویژه
توسعه فناوری نانو برگزار شد.
■■محسن اسدی ،شهردار منطقه  5تهران اعالم
کرد :شناسایی یکهزار و  110ساختمان ناایمن
پرتردد و پرخطر سطح نواحی هفتگانه منطقه 5
انجام شد و برای رفع خطر آنها تمهیدات الزم
انجام میشود.

