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اجتماعي

وطن امروز شماره 2501

نبضجامعه
مجلس تصویب کرد

پنجشنبه  11مرداد 1397

دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا از بیتوجهی سازمانهای اجرایی به انبوه مصوبات مربوط به آلودگی هوا انتقاد کرد

هوای بهانهتراشی!

تشکیل وزارت میراث فرهنگی
گردشگری و صنایع دستی

آوای شهر
عضو شورای اسالمی شهر تهران:

قوانین نشان میدهد
شهردار باید برود

وحید حسینی :وزارت کشور مصوبه نصب فیلتر دوده روی خودروهای دیزلی را پس از  5سال اجرا نمیکند!
نمایندگان مجلس با تشکیل وزارت میراث
فرهنگی ،گردش��گری و صنایع دستی موافقت
کردند .به گزارش ایرنا ،مجلس طرح یکفوریتی
تش��کیل وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دس��تی را بررس��ی و با  137رای موافق،
 41رای مخال��ف و ی��ک رای ممتنع از مجموع
 195نماینده حاضر تصویب کرد .در ماده واحده
این ط��رح که به تصویب مجلس رس��ید ،آمده
است :سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردش��گری با تمامی اختیارات و وظایفی که به
موجب قوانین و مقررات دارا است ،با رعایت بند
«د» ماده  29قانون مدیریت خدمات کشوری و
بدون توسعه تشکیالت و افزایش نیروی انسانی
به وزارت میراث فرهنگی ،گردش��گری و صنایع
دستی تبدیل میشود و بار مالی ناشی از تغییر
عنوان از محل منابع داخلی و صرفهجویی تامین
میش��ود .خانه ملتیها در تبصره  2ماده واحده
ای��ن طرح تصوی��ب کردند :ش��رح وظایف این
وزارتخانه مطابق قوانین مورد عمل این سازمان
خواهد بود و دولت موظف است تغییرات در شرح
وظای��ف وزارتخانه جدید را حداکثر ظرف مدت
یک س��ال برای تصویب به مجلس ارائه دهد .با
تصوی��ب نمایندگان مجلس در تبص��ره  3ماده
واحده هرگونه افزایش نیروی انسانی ،امکانات و
بار مالی برای وزارتخانه موضوع این ماده در طول
دوران اجرای برنامه ششم توسعه ممنوع است.
دیوان عدالت اداری حکم داد

ن ثابت
حذف آبونمان از قبوض تلف 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت
دیوان محاس��بات کش��ور ،دریاف��ت آبونمان از
مش��ترکان تلفنهای ثابت را فاقد مجوز قانونی
دانس��ت و آن را ابطال کرد .به گزارش باش��گاه
خبرنگاران جوان ،در حکم هیات عمومی دیوان
عدالت اداری آمده است :بر اساس تبصره  3ماده
 62قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری
اس�لامی ایران «دستگاههای اجرایی مذکور در
مقاب��ل ارائه خدمات یا اعطای انواع مجوز حتی
ب��ا توافق ،مج��از به اخذ مبالغی بی��ش از آنچه
در قوانین و مقررات قانونی تجویز ش��ده است،
نیستند .تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام
این ماده مش��مول مجازات موض��وع ماده 600
قانون مجازات اس�لامی است» .هیات عمومی
دی��وان عدالت اداری اعالم کرده اس��ت :در بند
«ب» و تبصره یک ماده یک قانون هدفمندکردن
یارانهها مصوب  1388تعیین قیمت گاز طبیعی،
ب��رق ،ان��واع س��وخت ،آب و کارم��زد خدمات
جم��عآوری و دفع فاضالب بر اس��اس ضوابط
تصریح ش��ده بر عهده دولت قرار گرفته است،
بنابراین دریافت هرگونه وجه توسط سازمانهای
اجرایی من��وط به تصویب قانون اس��ت .هیات
عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرده است:
نظر به اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در
قانون پیشبینی نشده است ،لذا مصوبه شماره 3
جلسه  184مورخ  25اسفند سال  92کمیسیون
تنظیم مق��ررات ،خالف قانون و خارج از اختیار
مرجع تصویب بوده و به استناد بند یک ماده 12
و م��واد بند یک ماده  12و مواد  88و  13قانون
تش��کیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب سال  ،92از تاریخ تصویب ابطال میشود.
با اعالم نفرات برتر مشخص شد

سهم استانها از برترینهای کنکور 97

از میان نفرات برتر کنکور سراسری سال ،۹۷
هیچ داوطلب تهرانی در کنکور تجربی در میان
 ۱۰نف��ر اول قرار ندارد اما با این وجود اس��تان
تهران دارای بیشترین تعداد نفرات برتر کنکور
است .به گزارش مهر ،بررسی اسامی نفرات برتر
سراسری سال  ۹۷نشان میدهد در گروه علوم
تجربی هیچ ی��ک از داوطلبان تهرانی در میان
نف��رات برتر قرار ندارند .ب��ا توجه به اینکه نفر
دوم گروه علوم تجربی ،نفر اول گروه زبانهای
خارج��ی نیز اس��ت از میان  ۳۲نف��ر برگزیده
گروههای آزمایشی پنجگانه  ۱۲داوطلب دختر
و  ۲۰داوطلب پسر هستند .استان تهران با ۱۲
نفر دارای بیشترین تعداد نفرات برتر کنکور ۹۷
اس��ت .پس از آن آذربایجان شرقی ،اصفهان و
خراسان رضوی با  ۳نفر برتر در رده بعدی قرار
دارند .استانهای مازندران ،هرمزگان و البرز با
 ۲رتبه برتر در رده بعدی قرار دارند .استانهای
قم ،گیالن ،چهارمحال و بختیاری ،آذربایجان
غربی ،خراسان جنوبی ،سمنان و کردستان هر
کدام یک نفر برتر در میان برترینهای کنکور
 ۹۷دارند .در گروههای علوم انسانی بیشترین
تعداد نفرات برتر از میان تهرانیها هستند .در
گروه علوم ریاضی نیز  ۴نفر از میان تهرانیها و
 ۶نفر از سایر استانهای کشور هستند.

گروه اجتماعی :دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی
هوا ضمن تشریح عملکرد  ۷ماهه دبیرخانه کارگروه
آلودگی هوا از بیتوجهی برخی سازمانهای اجرایی
نس��بت به مصوبات کاهش آلودگی هوا خبر داد و
گفت :با گذش��ت  5سال از تصویب ضرورت نصب
فیلت��ر دوده روی خودروه��ای دیزلی ،هنوز وزارت
کش��ور هیچ اقدامی برای اجرای این مصوبه انجام
نداده است.
به گزارش ایس��نا ،وحید حس��ینی در نشست
معاونت انسانی س��ازمان حفاظت محیطزیست با
موضوع آلودگی هوا ضمن انتقاد ش��دید از وزارت
کش��ور به دلیل اجرایی نشدن مصوبه نصب فیلتر
دوده روی خودروهای دیزلی اظهار کرد :بر اس��اس
مصوبه س��ال  ۹۳هیات وزی��ران همه اتوبوسهای
عمومی کالنشهرها باید به فیلتر دوده مجهز شوند
اما متاس��فانه تاکنون هیچ اقدامی برای اجرای این
مصوبه انجام نشده اس��ت .برخی معتقدند باید به
جای نصب فیلتر دوده ،نوس��ازی اتوبوسها را مد
نظر قرار دهیم اما واقعیت آن اس��ت که با شرایط
اقتصادی کنونی دستیابی به نوسازی تمام اتوبوسها
دور از ذهن به نظر میرسد ،بنابراین اگر اتوبوسها
مجه��ز به فیلتر دوده نش��وند ،س��ازمان حفاظت
محیطزیس��ت به هیچوجه اجازه ت��ردد به آنها را
نخواهد داد.
■■مصوبات رها شده

دبی��ر کارگ��روه مل��ی کاهش آلودگ��ی هوا
همچنین گفت :از دی ماه  96دبیرخانه کارگروه
ملی آلودگی هوا به سازمان حفاظت محیطزیست
منتقل شد .در این کارگروه دستگاههای مختلف
از جمله س��ازمان برنامه و بودج��ه ،وزارت نفت،
وزارت صنعت ،وزارت کش��ور ،وزارت بهداش��ت،
وزارت نیرو ،وزارت راه ،س��ازمان ملی استاندارد،
سازمان هواشناسی ،برخی اعضای مجلس ،پلیس
راهور و ش��هرداری تهران عضوی��ت دارند .وی با
اش��اره به اینکه تعداد زیادی مصوبه و آییننامه
مرب��وط به آلودگی هوا داریم ،گفت :در ش��رایط
حاضر با انبوه مصوبات مربوط به کاهش آلودگی
هوا مواجهیم و متوجه شدهایم بسیاری از آنها رها
شده و پیگیری نمیشود .به همین دلیل تصمیم
گرفتیم در کارگروه ملی آلودگی هوا این مصوبات
را احص��ا و بهطور کتب��ی آنها را از دس��تگاهها
پیگیریکنیم.

آژیر

تدوین س��یاهه انتشار و تعیین
■■ابهـــام در تـــولیـد
حسینی :وزارت کشور ملزم به تجهیز میزان آلودگی شهرهای مختلف
موتوسیکلتهایبرقی
دبی��ر کارگ��روه مل��ی ن�اوگان دیزلی عمومی ب�ه فیلتر دوده با مسؤولیت س��ازمان حفاظت
کاه��ش آلودگی هوا با اش��اره شده اس�ت اما متاسفانه بعد از  5سال محیطزیست و طبق قراردادی
ب��ه عملکرده��ای مختل��ف اعالم میکند نقد کارشناس�ی به این که بین سازمان و کنسرسیومی
دس��تگاههای اجرای��ی درب��اره مصوب�ه دارد ،در حالی ک�ه اعتراض به از دانش��گاهها منعقد ش��ده در
مصوب��ات کاه��ش آلودگی هوا قانون فیلتر دوده پس از  5س�ال یک  8ش��هر پیگیری میشود .دبیر
اف��زود :برخی دس��تگاهها برای بهانهتراشیاست
کارگروه ملی آلودگی هوا با اشاره
به اینکه اصالح موتوسیکلتهای
انج��ام وظای��ف و تکالیف خود
هی��چ کاری نکردهاند و برخی ه��م اقداماتی را انجام کاربراتوری را مورد بررس��ی قرار دادهایم ،تصریح کرد:
داده بودند .چندین کمیته تخصصی در کارگروه ملی این موضوع بتازگی در سازمان حفاظت محیطزیست
کاهش آلودگی هوا برای پیگیری مصوبات تشکیل شد مطرح ش��ده اس��ت و هیچ مصوبه خاصی هم ندارد
که نتایج این کمیتهها در جلسات کارگروه ملی کاهش ام��ا قصد داریم طی اقدامی کاربراتوریها را از صحنه
آلودگی هوا مطرح و در صورت تصویب ابالغ میشود .روزگار حذف کنیم.
دبی��ر کارگروه مل��ی کاهش آلودگی هوا با اش��اره به ■■برخوردسلیقهای!
برگزاری جلسات متعدد برای تولید موتوسیکلتهای
وی همچنین با اشاره به چالشهای پیش روی
برقی در کش��ور گفت :متاس��فانه این طرح پیشرفت اجرای مصوبات کاهش آلودگی هوا افزود :همکاری
خاصی نداشته و سازمان حفاظت محیطزیست بشدت نکردن نهادها و موسس��ات در اج��رای طرحهای
نس��بت به این موضوع معترض اس��ت .افزون بر این کاه��ش آلودگی هوا از جمله ط��رح  LEZیکی از

مش��کالت پیش روی ما است LEZ .طرحی است
که با بودجه بسیار اندک میتواند کنترل آلودگی هوا
را انجام دهد .حسینی با اشاره به برخورد سلیقهای
برخی دستگاهها در اجرای مصوبات کاهش آلودگی
هوا گفت :برای مثال وزارت کش��ور ملزم به تجهیز
ناوگان دیزلی عمومی به فیلتر دوده شده است اما
متاسفانه بعد از  5سال اعالم میکند نقد کارشناسی
به این مصوبه دارد ،در حالی که اگر ایراد کارشناسی
به مصوبه داش��تند بای��د در زم��ان تصویب اعالم
میکردند ،بنابراین اعتراض ب��ه قانون فیلتر دوده
پس از  5سال یک بهانهتراشی است .دبیر کارگروه
ملی کاهش آلودگی هوا با بیان اینکه اجرای ناقص
و غیرکاربردی برخی مصوبات کاهش آلودگی هوا
یکی از چالشهای حوزه ما است ،افزود :برای مثال
وزارت صنعت طبق قانون مکلف به تولید و توسعه
موتوس��یکلتهای برقی اس��ت اما ای��ن وزارتخانه
اعالم میکند ما تنها مس��ؤول تولید هس��تیم نه
توزیع ،این در حالی اس��ت که صفر تا  ۱۰۰توسعه
موتوسیکلتهای برقی برعهده وزارت صنعت است.

تشکیل پرونده تخلف برای  14شرکت واردکننده گوشت

گروه اجتماعی :س��خنگوی س��ازمان تعزیرات حکومتی از تشکیل
پرونده  ۱۴شرکت واردکننده گوشت ،مواد غذایی و روغن خام با ارز
دولتی به دلیل عدم ایفای تعهدات خبر داد.
به گزارش تسنیم ،سیدیاسر رایگانی ،سخنگوی سازمان تعزیرات
گف��ت :با مکاتبهای که از طرف بانک مرکزی با س��ازمان حمایت از
مصرفکننده و تولیدکننده انجام شد ،این سازمان لیست  11شرکت
واردکننده گوش��ت قرمز گوس��فندی که از یک دیماه سال  95تا
پنجم فروردینماه س��ال جاری از طریق بانک مرکزی اقدام کرده را
اع�لام کرد .وی افزود :بنا به اظهارات مدیرکل نظارت بر محصوالت
کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده
بهرغم مکاتبات متعدد و پیگیریهای انجامشده با این شرکتها که
ارز دولتی دریافت کردهاند ،هیچ مدرک و مس��تنداتی برای بررسی
ارائه نشده و بر همین اساس گزارش تخلف به استناد ماده  10قانون
تعزیرات حکومتی درباره اجرا نشدن تعهدات واردکنندگان در قبال
دریافت ارز و خدمات دولتی به س��ازمان تعزیرات ارجاع شده است.
س��خنگوی س��ازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد :با دریافت این
گزارشها ،پرونده تخلف تش��کیل و پرونده  7ش��رکت به تعزیرات
حکومتی تهران و  4پرونده به اس��تانهای قم ،اصفهان ،گلس��تان
و س��منان با مجموع ارزش تخلف انجام ش��ده  778میلیون و 23

هزار دالر برای رس��یدگی و تعیین شعبه ارسال شده است .رایگانی
همچنین از تش��کیل پرونده  2واردکننده روغن خام به دلیل عدم
ایف��ای تعهدات خبر داد و گفت :این  2ش��رکت بهرغم دریافت 38
میلیون و  334هزار و  365یورو ارز دولتی تاکنون مدرکی مبنی بر
واردات روغن ارائه نکرده و به همین دلیل پرونده تخلف در تعزیرات
حکومتی تش��کیل و در حال رسیدگی اس��ت .سخنگوی سازمان
تعزیرات حکومتی اظهار داشت :پرونده تخلف یک شرکت محصوالت
کشاورزی و مواد غذایی نیز با ارزش تخلف  64میلیون و  95هزار و
 103دالر در تعزیرات حکومتی مطرح شده است.
■■فروش سبدی کاال مصداق فروش اجباری است

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت :فروش
سبدی کاال توسط برخی فروش��گاهها و واحدهای صنفی ،مصداق
فروش اجباری و تخلف اس��ت .سیدیاس��ر رایگانی در پاسخ به این
سوال که برخی فروشگاهها در این ایام مبادرت به فروش سبدی کاال
میکنند به تسنیم اظهار داشت :این کار مصداق بارز فروش اجباری و
تخلف است و اگر مردم چنین مسألهای را مشاهده کردند میتوانند به
سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان ،اتحادیه مربوط یا سازمان
تعزیرات حکومتی گزارش دهند .این مقام مسؤول در سازمان تعزیرات
حکومتی افزود :بر اساس ابالغیههای صادره از سوی سازمان تعزیرات

سخنگوی سازمان ثبتاحوال کشور اعالم کرد

بومیسازی کارتهای هوشمند ملی از آبانماه
ثبتاحوال گ�روه اجتماع�ی :س��خنگوی
سازمان ثبتاحوال کشور با بیان
اینکه مردم نگران دریافت کارتهای هوشمند ملی
نباشند ،تاکید کرد :از آبانماه ،کارت هوشمند ملی
تولید داخل به مردم تحویل داده میشود .سیفاهلل
ابوترابی با اش��اره به نوسانات
قیم��ت ارز و محدودیت در
واردات فیزی��ک کارتهای
هوش��مند ،به آنا گفت :ما از
س��الهای پیش بحث تولید
داخل کارت هوش��مند را در
کشور پیگیری میکردیم که با تاکید مقام معظم
رهبری این مس��اله به طور جدیتری در دستور
کار قرار گرفت ،بر همین اساس دستگاههای تولید
کارت هوش��مند را خریداری کردیم تا بتوانیم در
داخل کشور به تولید کارت هوشمند ملی بپردازیم.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی برای صدور
کارت هوشمند ملی دچار مشکل نشدهایم ،یادآور

شد :از گذش��ته تدابیر الزم اندیشیده شده بود و
اکن��ون طب��ق روال کارت هوش��مند ملی صادر
میشود .س��خنگوی س��ازمان ثبتاحوال کشور
درباره کارتهای هوشمند تولید داخل افزود :تمام
موارد امنیتی و ویژگیهای کارتهای خارجی در
کارت تولی��د داخ��ل رعایت
ش��ده اس��ت و هیچ تفاوتی
بین نمونه داخلی و خارجی
کارت وج��ود ن��دارد ،البت��ه
اکنون مراحل بررسی به اتمام
رسیده و امیدواریم بتوانیم از
آبانماه کارتهای تولید داخل را به دس��ت مردم
برسانیم .ابوترابی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه
چرا تاکنون هیچ اقدامی برای تهیه دستگاههای
تولیدکننده کارت هوش��مند نش��ده بود ،گفت:
تاکنون برای واردات این دستگاه با مشکل روبهرو
بودیم که اکنون مش��کالت برطرف و دستگاهها
وارد شد.

به ادارات تعزیرات سراسر کشور ،تخلفات صنفی خارج از نوبت مورد
رسیدگی قرار میگیرد و سعی میشود احکام این پروندهها به سرعت
صادر شود .به گفته رایگانی ،در صورتی که بازرسان سازمان حمایت
یا اتحادیهها ،گزارشهای واصله از س��وی مردم را تخلف تشخیص
دهند ،آن را برای رس��یدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع میدهند
و تعزیرات نیز به س��رعت به پروندههای وارده رس��یدگی میکند.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت :میخواهیم
بدانیم چه اتفاقی افتاده که شرکتهای تولیدکننده و واردکننده که تا
چند ماه قبل با تبلیغات گسترده در رسانهها اقدام به فروش اقساطی
میکردند ،در حال حاضر و در وضعیت موجود حرف از فروش سبدی
محصوالت میزنند و از ارائه محصول به بازار خودداری میکنند.

رئیس پلیس فرودگاههای کشور خبر داد

برخورد با خرید و فروش ارز در فرودگاهها
گروه اجتماعی :فرمانده پلیس
پلیس
فرودگاههای کشور از ممنوعیت
خرید و ف��روش دالر و دیگر ارزها در فرودگاهها
خبر داد .سردار حسن مهری درباره فعالیت برخی
افراد سودجو در فرودگاههای بینالمللی و فروش
دالر و ارز ب��ه ایس��نا اظهار
داشت :خرید و فروش دالر و
ارزهای دیگر در فرودگاههای
کش��ور ممنوع اس��ت و اگر
فردی در ف��رودگاه اقدام به
خری��د و ف��روش دالر کند
مام��وران پلیس حتما با او برخورد خواهند کرد.
وی ب��ا بیان اینکه مبلغ ای��ن معامله و مقدار ارز
تبادل شده در آن برای پلیس فرقی ندارد ،گفت:
به طور کلی بحث درباره ممنوعیت فروش دالر
و ارز است و نباید در فرودگاهها چنین معاملهای
انجام شود ،بنابراین دیگر تفاوتی ندارد مبلغ این
معامله چقدر است .فرمانده پلیس فرودگاههای

کشور با بیان اینکه ش��هروندان و مسافران باید
ارز م��ورد نیاز خود را از محلهای مجاز و قانونی
تهیه کنند ،خاطرنش��ان کرد :چندی پیش یک
راننده تاکس��ی که اقدام به فروش ارز در یکی از
فرودگاهها کرده بود ،دستگیر شد .موارد دیگری
ه��م از خرید و ف��روش ارز
در فرودگاهه��ا داش��تیم که
ب��ا آن برخورد ش��ده و پس
از تش��کیل پرونده متهمان
ب��ه مراجع قضای��ی معرفی
ش��دهاند .مه��ری از فعالیت
گش��تهای نامحس��وس پلیس ف��رودگاه برای
برخ��ورد با این تخلف نیز خبر داد و افزود :عالوه
بر مأموران با لباس پلیس ،تعدادی از مأموران ما
نیز به شکل نامحس��وس اقدام به گشتزنی در
فرودگاهها و حوزه اس��تحفاظی خ��ود کرده و با
خرید و فروش دالر و دیگر ارزها برخورد خواهند
کرد.

عضو شورای اسالمی ش��هر تهران با اشاره
به قانون منع بهکارگیری بازنشس��تگان گفت:
بسیاری از معاونان ش��هردار داوطلبانه استعفا
میکنند ،البته لیس��تی درباره بازنشس��تگان
شهرداری به شورا ارائه شده که پس از تعطیالت
درب��اره آن تصمیمگی��ری میکنی��م .ناهی��د
خداکرمی،بهقانونمنعبهکارگیریبازنشستگان
اشاره کرد و درباره وضعیت محمدعلی افشانی،
ش��هردار تهران به فارس گفت :قوانین نش��ان
میدهد باید شهردار تهران برود ،حاال نمیدانیم
چطور میش��ود و البته بنده در جریان نیستم.
عضو شورای اسالمی ش��هر تهران گفت :آقای
افش��انی ب��ه دلیل اینک��ه بازخرید ش��ده باید
دید قانون درباره وی چطور معنا میش��ود .به
گفته خداکرمی ،هن��وز قانون منع بهکارگیری
بازنشس��تگان ابالغ نشده است و ما وقت داریم
در ای��ن مدت تم��ام راهها را امتح��ان کنیم و
ببینیم ش��هردار تهران جزو استثناها میکنند
یا خیر ،البته به اعتقاد بنده ،ش��هردار تهران در
حد وزیر اس��ت و در جلسات هیأت دولت هم
حضور مییابد .وی افزود :به نفع مدیریت شهری
اس��ت که شهردار تهران ابقا شود .عضو شورای
اس�لامی ش��هر تهران با بیان اینکه قانون منع
بهکارگیری بازنشستگان ش��امل حال معاونان
شهردار ،مدیران و کارمندان هم میشود ،گفت:
بسیاری از معاونان ش��هردار داوطلبانه استعفا
میکنند ،البته لیستی به شورا ارائه شده که بعد
از تعطیالت درباره آن تصمیمگیری میکنیم .به
گفته خداکرمی ،تعداد لیست باالست و شامل
شهرداران ،معاونان و بسیاری از مدیران میشود.
عضو شورای اس�لامی ش��هر تهران ادامه داد:
تمام تالش خود را میکنیم محمدعلی افشانی
مشمول این قانون نشود و در شهرداری بماند.

کوتاه وگویا

«فصل گرم کتاب» عنوان پویش��ی است که
تابستان امسال ایستگاههای کتابخوانی کانون
پرورش فک��ری کودکان و نوجوانان را به درون
بوستانها ،تفرجگاهها و فضاهای عمومی برده
اس��ت .این پویش با هدف غنیس��ازی اوقات
فراغت بچهها در تابس��تان برپا ش��ده است و
موضوع��ی «ترویج فرهنگ کتاب
ب��ر  2محور
ِ
و کتابخوانی» و «تقوی��ت مهارتهای زندگی
(تمرین زندگی)» تاکید دارد.
حجتاالس�لام س��یدمحمدعلی ش��هیدی
نماینده ولیفقیه ،معاون رئیسجمهور و رئیس
بنیاد شهید و امور ایثارگران در مراسم تکریم و
معارفه مدیرکل امور بینالملل با اشاره به مصوبه
مجلس درباره اصالح قان��ون منع بهکارگیری
بازنشستگان در دستگاههای اجرایی و دستور
رئیسجمهور مبنی بر اجرای سریع قانون یاد
شده از زحمات س��هراب تاجگردون ،مدیرکل
سابق امور بینالملل بنیاد تقدیر و تشکر کرد.
ابراهیم شیخ ،معاون منابع انسانی شهرداری
تهران در نشست رونمایی از سند توسعه منابع
انسانی شهرداری منطقه  2تهران اظهار داشت:
خرسندیم که اعالم کنیم برای نخستین بار در
سطح تمام س��ازمانهای خدماتی ،عمومی و
دولتی کش��ور ،برنامه عملیاتی منابع انسانی را
با برش و تمایز منطقهای و با متدلوژی علمی
و حرفهای و با مش��ارکت همکاران سازمان در
راستای توانمندسازی آنها ،تهیه کردهایم.
شادیمالکی ،رئیس اداره فضای سبز منطقه 7
شهرداری تهران گفت :همزمان با فصل تابستان
و آغاز فعالیت مگسهای سفید یا سفیدبالکها
و جلوگیری از خش��ک شدن گیاهان ناشی از
تغذیه این نوع حشرات ،فاز دوم طرح مبارزه با
سفیدبالکها در منطقه  7آغاز شد.
در پی بازدید مدیران کالنش��هرهای کشور
و در راس��تای ارتباط دوسویه علمی و تجربی
و اس��تفاده از توانمندیها و تجارب س��ازمان
مدیریت پس��ماند ش��هر تهران ،علی دهنوی
مدیرعامل س��ازمان مدیریت پسماند اصفهان
ب��ه هم��راه معاون��ان و مدی��ران آن مجموعه
ضمن حضور در س��اختمان مرکزی سازمان از
مجتمع دفع و پردازش پسماندهای ساختمانی
و عمرانی واق��ع در آبعلي همچنین پروژههای
زیستمحیطی واقع در مجتمع پردازش و دفع
آرادکوه بازدید کرد.
استاندار تهران در سفر به شهرستان شهريار
با حضور در روستاي يبارك از شركت توليدي-
صنعتي لوستر پرتو بازديد كرد و با  3درخواست
انتقال به شهرك صنعتي ،دريافت وام اشتغال
روستايي و برگزاري نمايشگاه دائمي محصوالت
شركت موافقت و دستورات الزم را صادر كرد.
محمدحس��ين مقيمي از بخشهاي گوناگون
ريختهگري ،رنگكاري و توليد لوستر در شركت
پرتو واقع در شهرستان شهريار بازديد كرد.

