0 4

اجتماعي

وطن امروز شماره 2511

نبضجامعه
رئیس سازمان حج و زیارت خبر داد

انتظار یک میلیون و  300هزار نفر
برای سفر حج

سهشنبه  23مرداد 1397

وزیر آموزشوپرورش با تأکید بر ایجاد محیط با نشاط در مدارس عنوان کرد

آزمونوکتابهایکمکآموزشی؛خطقرمزدورهابتدایی

آوای شهر
استانداری تهران اعالم کرد

بازداشت  9عضو شوراهای
شهر استان تهران

بطحایی :اگر در دوره ابتدایی کتابهای کمکآموزشی به بهانه آماده کردن بچهها کار شود ،مدیر را شخصا لغو ابالغ خواهم کرد
رئیس س��ازمان حج و زی��ارت گفت حدود
یکمیلیون و  ۳۰۰هزار نفر برای س��فر به حج
تمتع در نوبت انتظار هس��تند ک��ه اعزام این
تعداد متقاضی حدود  13سال طول میکشد.
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان ،حمید
محمدی اظهار داش��ت :ای��ن موضوع که حج
ایران همیشه زبانزد بوده و حتی مسؤوالن حج
سعودی بر این مهم تاکید کردهاند ،بسیار حائز
اهمیت است .محمدی گفت :یکی از مشکالتی
که در گذشته وجود داشته بحث ثبتنام زائران
در سالهای  ۸۵و  ۸۶بوده ،یعنی با وجود اعزام
به اندازه تعیین ش��ده زائ��ران ،در نوبت انتظار
چیزی حدود یکمیلیون و  ۳۰۰هزار نفر وجود
دارند که چندین سال انتظار را بیشتر میکند.
وی افزود :اگر ساالنه  ۱۰۰هزار نفر نیز عزیمت
کنند ،حدود  ۱۳س��ال به ط��ول میانجامد و
حتی باید به عالقهمندان سفر حج که تاکنون
ثبتنام نکردهاند و اشتیاق به این موضوع دارند،
توجه شود .محمدی ادامه داد :برخی کشورها
همانند مال��زی رویکرد جالبی دارن��د و برای
کسانی که عالقه به این سفر دارند ،از کودکی
در صندوقی با عنوان سپردهگذاری حج حساب
باز میشود .رئیس سازمان حج و زیارت گفت:
حج جمهوری اسالمی ایران میتواند نمونه باشد
و حجاج باید به عملکرد مسؤوالن خود در حوزه
اس��کان و تغذیه توجه داشته باشند .محمدی
تاکید کرد :تمام خدمات ارائهشده در حوزههایی
مانند حملونقل ،تغذیه و اس��کان بوده است و
شاید کشورهای دیگر نتوانستهاند به طور کامل
در این زمینهها فعال باشند.
معاون وزیر بهداشت خبرداد

افزایش نیافتن ظرفیت پزشکی
کنکور ۹7

معاون آموزش��ی وزارت بهداش��ت از عدم
تغییر ظرفیت پذیرش پزشکی ،دندانپزشکی
و داروس��ازی در کنک��ور  ۹۷خبر داد و گفت:
شرایط پذیرش در دانشگاههای علوم پزشکی
مانند س��ال گذش��ته اس��ت .باق��ر الریجانی
در گفتوگ��و ب��ا مه��ر ،گفت :س��عی کردیم
ظرفیتهای گروه پزشکی در کل دانشگاههای
علومپزشکی در حدود ظرفیتهای سال قبل
باشد و شرایط دانشگاهها نیز تغییری نداشته
باشد .وی درباره بحثی که در زمینه اختصاص
ظرفیت به دانش��جویان ایرانی خارج از کشور
از ظرفیت پذیرش دانشگاههای علوم پزشکی
مطرح ش��ده ،گفت :ظرفیت پذیرش دانشجو
از طری��ق کنکور سراس��ری به دلی��ل انتقال
دانش��جویان ایرانی از خارج به داخل کش��ور
و همچنین پذی��رش دانش��جوی خارجی بر
اس��اس قراردادهای بینالملل��ی ،تحت تاثیر
ق��رار نمیگیرد ،زیرا ظرفیتهای گفته ش��ده
ظرفیت مازاد است که برای دانشگاههای علوم
پزشکی تعریف کردهایم .معاون آموزشی وزارت
بهداشت خاطرنش��ان کرد :در حوزه پزشکی
رقابت بس��یار باالس��ت از همین رو این تصور
بهوجود آمده که ظرفیت کم اس��ت ،در حالی
که ظرفیت پذیرش دانش��جو از طریق کنکور
سراس��ری تحت تاثیر سیاس��تهای پذیرش
دانش��جو از خارج نیست .الریجانی یادآور شد:
در گروه پزش��کی برای پذیرش دانش��جو باید
 2موض��وع را مد نظر قرار دهیم؛ اول نیازهای
کشور و دیگر ظرفیت دانشگاهها .از همین رو
ما در وزارت بهداشت باید متناسب با نیازهای
کشور دانشجو تربیت کنیم .در حال حاضر در
برخی رشتههای گروه پزشکی فارغالتحصیالنی
داریم که به آسانی برای آنها کار پیدا نمیشود.

اولتیماتوم سازمان غذا و دارو
به شرکتهای دارویی

معاون وزیر و رئیس س��ازمان غذا و دارو با
اشاره به اتمامحجت با شرکتهای دارویی برای
تامین نیاز بازار گفت :شرکتهایی که شرطی
فعالیت کنند ،حذف میشوند .به گزارش مهر،
غالمرض��ا اصغری در مراس��م تکریم و معارفه
مدیرکل دارو و موادمخدر سازمان غذا و دارو با
اشاره به شرایط حساسی که به دنبال تحریمها
در کش��ور به وجود آمده است ،اظهار داشت :با
برنامهریزی مناس��ب و بهکارگیری افراد زبده و
باتجربه میتوان در شرایط حساس سریعتر و با
مراقبت بیشتری عمل کرد .اصغری با تاکید بر
اینک��ه با افراد خاطی در زمینه واردات ،تولید و
توزیع دارو بشدت برخورد میشود ،عنوان کرد:
با شرکتهای تولیدکننده اتمامحجت کردهایم
با جدیت فعالیت کنند ،چرا که در این شرایط
مسؤولیت اجتماعی برعهده دارند و اگر شرطی
اقدام کنند ،حذف خواهند شد.

گروه اجتماعی :حذف آزمون مدارس
س��مپاد و مخالفت با برگزاری آزمون
ب��رای ورود ب��ه برخ��ی م��دارس و
همچنین درگیر ک��ردن خانوادهها از
دوران ابتدایی برای کنکور سراسری
از جمل��ه مواردی اس��ت که در چند
م��اه گذش��ته م��ورد توج��ه وزارت
آموزشوپ��رورش قرار گرفته اس��ت.
موضوعی که البت��ه با مخالفتهایی
همراه بود و به نظر میرسد در مسیر
حذف آزمون مناف��ع برخی به خطر
میافتد.
در همی��ن ب��اره ،س��یدمحمد
بطحای��ی ،وزی��ر آموزشوپ��رورش
با بی��ان اینک��ه آزمونه��ا در دوره
ابتدای��ی نش��اط و س��رزندگی را از
ک��ودکان م��ا گرفته اس��ت ،گفت:
دانشآم��وزان م��ا دوران ش��یرین
کودکیش��ان را به س��رعت پش��ت
س��ر میگذارند ،ب��دون اینکه هیچ
لذتی از این دوران ببرند .کتابهای
کمک آموزش��ی ،بچههای ما را در مدرسه بیچاره
کرده اس��ت و من به عنوان یک معلم که تا مدتی
مس��ؤولیت وزارت آموزشوپرورش را دارم ،وظیفه
خ��ود میدان��م جلوی این م��وارد را بگی��رم؛ این
همان س��وزنی اس��ت که تا آن را میزنیم ،عدهای
صدایشان در میآید.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،بطحایی
افزود :امسال در دوره ابتدایی آزمونها و کتابهای
کمک آموزشی را حذف و آن را بخشنامه کردیم،
همچنین بازرسان ویژهای را برای اجرای این کار
در نظر گرفتیم تا از مهرماه به طور مستمر مدارس
را کنترل کنند.
■■برخورد با مدیران متخلف

وزیر آموزشوپرورش افزود :در دوره ابتدایی این
سیاست بیبرو برگرد وزارت آموزشوپرورش است؛
اگر در مدرسهای مش��اهده کنم و گزارش به من
برسد که آزمونهایی برگزار میشود و کتابهای
کمکآموزش��ی به بهانه آماده کردن بچهها برای

البته دهها مهارت داریم و من
مدارس خاص با دانشآموزان
کار میش��ود ،آن مدی��ر را بطحایی ،وزی�ر آم�وزش و پرورش :یک مدل را مث��ال زدم .وزیر
شخصا لغو ابالغ خواهم کرد .امس�ال در دوره ابتدایی آزمونها و آموزشوپ��رورش افزود :ما بر
وی تصریح کرد :این سیاست کتابه�ای کمکآموزش�ی را حذف اس��اس سند تحول ،تربیت را
بیبروبرگرد آموزشوپرورش و آن را بخش�نامه کردیم ،همچنین در حیطهه��ای گوناگون کار
در قبال تأمین محیط بانشاط بازرس�ان ویژهای را برای اجرای این نکردهای��م و فق��ط و فقط به
برای دانشآموزان است ،باید کار در نظر گرفتیم تا از مهرماه به طور بچهها میگوییم حفظ کنید
و آن را ارائه دهید و برای این
این س��ختیها را پشتس��ر مستمر مدارس را کنترل کنند
بچه تشویق در نظر میگیریم،
بگذاریم و سوزنها را بخوریم
تا نظام آموزشوپرورش و دانشآموزان نشاط پیدا همین بچهای که در مهارتهای زندگی نمره صفر
کرده و از این خمودی نجات پیدا کنند .بطحایی میگیرد؛ صحبت کردنش صفر است و اگر از وی
با اش��اره به اینک��ه بچههای ما و بوی��ژه دختران سوالی بپرسیم توانایی پاسخ دادن ندارد.
ناهنجاریهای قامتی دارند ،اظهار داشت :اگر راه ■■انتقاد از کاهش سهم پرورشی!
رفتنش��ان را نگاه کنید میبینید با س��ختی راه
وزی��ر آموزشوپرورش همچنین در پاس��خ به
میروند و تس��تها و آزمونهای��ی وجود دارد که این س��وال که چرا بخش پرورش��ی کمرنگ شده
به بچهه��ا روی یک خط راه رفت��ن را میآموزد ،اس��ت و آیا کمرنگ شدن حضور معلمان تربیتی
بچههای ما از حیث هوشی سالم هستند اما چون که اکث��را یک جنس انقالبی و مذهبی داش��تند
مهارتهای بدنی را کار نکردهایم ،مش��کل دارند ،اثر منفی روی تربیت نس��ل آینده انقالب نخواهد

سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد

سالمت گروه اجتماعی :سخنگوی وزارت
بهداش��ت گفت از لحاظ اخالقی
الزام برای نصب کارتخوان در مطبها وجود دارد .از
لحاظ قانونی ،سازمان امور مالیاتی به برخی صنوف
و مشاغل الزام کرده است صندوق داشته باشند و
این صندوق باید کارتخوان داش��تهباشد اما هنوز
برای صنف بهداش��تی و درمانی و پزش��کان این
موضوع اتفاق نیفتاده است.
به گزارش میزان ،ای��رج حریرچی درباره نبود
کارتخوان در مطبهای پزش��کی گفت :به عنوان
یک پزشک خجالت میکش��م وقتی امکان تهیه
کارتخوان بس��یار ساده است اما در برخی مطبها
این امکان فراهم نشده است.وی افزود :درخواست
اخالقی و توصیهای ما این اس��ت که پزشکان در
مطبهای خود کارتخوان داشته باشند ،زیرا مورد
تقاضای مردم اس��ت .گالیه ما این است که حدود
 ۱۰تا  ۲۰درصد پزشکان رفتارهایی میکنند که
باعث واکنشهای اجتماعی ،سیاسیو همچنین
واکنشهایی از س��وی قانونگذاران میش��ود که
شرایط را برای خود این پزشکان و دیگران سختتر
میکند .خوشحال میشویم اگر کسی الزام قانونی
اینموض��وع را ب��ه وزارت بهداش��ت اعالم کند.
سخنگوی وزارت بهداش��ت ادامه داد :برای الزامی
ش��دن این موضوع باید بر اس��اس یک قانون این
مقررات را وض��ع کنیم .وزارتبهداش��ت ،وزارت

■■تأکید بر اجرا شدن سند تحول

س��یدمحمد بطحایی در پایان ب��ا بیان اینکه
مدل اداره وزارت آموزشوپرورش باید تغییر کند،
اظهار داش��ت :تا زمانی که با روش  40سال قبل
وزارتخانه را اداره کنیم (که البته ممکن است این
حرف من برای خیلیها خوش نیاید) خزانه کشور
به هیچ عنوان نمیتواند روزی را ببیند که معلمی
بدون ش��غل دوم وجود داشته باشد ،بنابراین باید
کارهایی انجام دهیم که یکی از آنها س��ند تحول
اس��ت ،بخشهایی از س��ند تحول ناظر ب��ر اداره
آموزشوپ��رورش اس��ت و به س��متی میرود که
اتالف را در فضای آموزش��ی و اس��تفاده از نیروی
آموزشی کاهش دهیم؛ بحثی که هرازگاهی درباره
اقتصاد آموزشوپرورش به می��ان میآید را مورد
توج��ه قرار دهیم تا بتوانیم از ظرفیتها بهرهوری
داشته باشیم.

فرمانده مرزبانی ناجا اعالم کرد

سقط قانونیهزار و  ۴۲۸نوزاد معلول
جمعیت گروه اجتماعی :سرپرست وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت
سال گذشته از تولد یکهزار و  ۴۲۸نوزاد معلول با
انجام س��قط قانونی جلوگیری شده است که این
اقدام با نظر پزشک قانونی و  ۳پزشک متخصص
مطابق با فت��وای مجتهدین
بوده است .به گزارش تسنیم،
انوشیروان محسنیبندپی در
مراس��م هماندیشی سازمان
بهزیس��تی با موسسات برتر
تحت نظارت که دیروز برگزار
ش��د ،اظهار داش��ت :در راس��تای الزام غربالگری
ژنتیک و پیشگیری از معلولیتها که سال گذشته
اجرایی ش��د و با توجه به رش��د آگاهی مردم در
سال گذشته ،از تولد یکهزار و  428نوزاد معلول با
انجام سقط قانونی ،جلوگیری کردیم که این اقدام
با نظر پزشک قانونی و  3پزشک متخصص مطابق
با فتوای مجتهدین انجام شده است .وی با اشاره
به آییننامه اجباری شدن غربالگری ژنتیک ازدواج

گذاش��ت ،گف��ت :آموزشوپرورش
حساس است ،نه فقط مربیان تربیتی
بلکه همه معلمان ما معلمان انقالبی
و متدی��ن هس��تند و البت��ه مربیان
تربیتی به جهت مأموریت خاص در
حوزه پرورشی به نوعی درگیریهای
بیش��تری با فعالیتها دارند .در یک
جمله این موض��وع را تایید میکنم
که س��یطره حوزهش��ناختی بویژه
دانش و س��طح حافظ��ه محوری که
سطحیترین س��طح دانش است در
برنامههای آموزش��ی و پرورش��ی ما
باعث شده است فعالیتهای پرورشی
بشدت رنگ ببازد و کمرنگ شود ،به
تب��ع آن هم کار مربیان و مش��اوران
متأس��فانه کاهش پیدا کرده اس��ت.
بطحایی گفت :برای س��ال تحصیلی
پیش رو در مهر  97تالش میکنیم
بخشی از این مشکل را کاهش دهیم
اما عامل اصلی و مهم در این اشکال
این است که در آموزش عمومی بویژه
در دوره ابتدایی و متوسطه اول سهم پرورشی کم
شده است و آن را بتدریج باید افزایش دهیم.

نیاز مرزبانی به انواع امکانات ترابری در مرز

بیان کرد :هفته گذشته این موضوع در کمیسیون
اجتماع��ی دولت به تصویب رس��ید و بزودی در
هیات دولت بررسی خواهد شد .سرپرست وزارت
کار ،تعاون و رفاه اجتماعی تصریح کرد :بر همین
اس��اس دنبال این هس��تیم مراکز نگه��داری از
کودکان باالی  2/5سال را به
بخش خصوصی واگذار کنیم
و بر این اس��اس برنامههایی
نیز پیشبینی ش��ده است.
ضمن اینکه  50تا  60درصد
از هزینه نگهداری معلوالن و
سایر مددجویان با کمک خیران و بخش خصوصی
تامین و مابقی کمکهزینهها توس��ط بهزیستی
پرداخت میشود .محسنیبندپی در پایان با اشاره
به طرح غربالگری اضطراب کودکان و آلزایمر در
س��نین باال گفت :این موضوع را در دس��تور کار
ق��رار دادهایم و امیدواریم بتوانی��م در این زمینه
نیز همانند طرحهای غربالگری به توفیقات خوبی
دست یابیم.

گروه اجتماعی :فرمانده مرزبانی
پلیس
ناج��ا گفت ب��ا درنظ��ر گرفتن
ماموریت س��نگین مرزبانی ،ما نیازمند تحرکات
بیش��تر خودرویی ،موت��وری ،هوای��ی ،بالگردی،
بال ثابت ،ش��ناور ،زرهی ،نیمهزرهی و برفروبی
هس��تیم که به تناس��ب هر
اقلی��م ،توپوگراف��ی منطقه
و ن��وع ماموریته��ا تعیین
میشوند .سردار قاسم رضایی
در گفتوگ��و با تس��نیم ،در
پاس��خ به این س��وال که آیا
خودروهای جدید و مدرنی که بتازگی وارد نیروی
انتظامی ش��ده ،در اختیار نیروه��ای مرزبانی در
مرزهای کشور قرار گرفته است یا خیر ،اظهار کرد:
با توجه به طوالنی بودن نوار مرزی کش��ورمان و
چندین هزار کیلومتر مرزهای ایران با همسایگان
و همچنین با درنظر گرفتن ماموریت س��نگین
مرزبانی در حراس��ت از مرزهای کش��ور ،نیازمند
تحرکات بیشتر در مرزها هستیم .فرمانده مرزبانی

سخنگوی وزارت بهداشت:

پزشکان در مطبها کارتخوان داشته باشند

اقتصاد ،س��ازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه
نمیتوانن��د بدون قانون چی��زی را الزام کنند ،در
نتیجه فقط میتوانیمتوصی��ه کنیم. معاون کل
وزارت بهداش��ت گفت :در ح��ال حاضر وضعیت
مالیات برای پزشکان مشابه مشاغل و صنوف دیگر
است .یعنی یا بر اساسدفاتر قانونی اقدام میشود
یا بر اساس توافقنامههای مالیاتی که سازمان امور
مالیاتی و سازمان نظام پزشکی دارد.وی در پاسخ
به س��وال دیگری درباره اینکه آیا س��ازمان نظام

پزش��کی نباید تمدید پروانه مطبها را منوط به
گذاشتنکارتخوان در مطبها کند ،اظهار داشت:
باید دید آیا س��ازمان نظام پزشکی اختیار قانونی
ای��ن کار را دارد ی��ا خیر و اگر این اختی��ار را دارد
آیا تصویب میکند یا خیر.حریرچی در پاس��خ به
سوالی درباره کمبود دارو گفت :نمیگوییم کمبود
دارو به هیچ وجه وجود ندارد .در بازار دارویی کشور
وکش��ورهایی با درآمد باال مث��ل آمریکا و کانادا و
اروپ��ای غربی ،به طور متوس��ط ی��ک تا  ۲درصد

ناجا ادامه داد :با درنظر گرفتن ماموریت سنگین
مرزبانی ،ما نیازمند تحرکات بیش��تر خودرویی،
موتوری ،هوایی ،بالگردی ،بال ثابت ،شناور ،زرهی،
نیمهزرهی و برفروبی هستیم که به تناسب هر
اقلیم ،توپوگرافی منطقه و نوع ماموریتها تعیین
میشوند .وی افزود :کشور ما
از نظر جغرافیایی دارای تنوع
اقلیمی متعددی اس��ت و از
نظر توپوگرافی هم ش��رایط
خاص��ی را داراس��ت ک��ه به
تناس��ب این تن��وع اقلیم و
توپوگراف��ی مرزها ،نیاز به تجهی��زات و امکانات
ترابری خاصی اس��ت .رضایی خاطرنش��ان کرد:
خوشبختانه امس��ال توجه بسیار خوب و ویژهای
از س��وی نیروی انتظامی و س��تاد کل نیروهای
مس��لح به مرزبانی ش��ده و در کارگروه ویژه مرز
هم پیشنهاداتی ارائه شده است که امیدواریم در
صورت مصوب شدن این پیشنهادات ،تحوالتی در
مرزها رخ دهد.
کمبود اقالم دارویی اجتنابناپذیراست .در ایران
نیز تقریبا به همین شکل است؛ کمبود میزان یک
درص��دی در حد  ۳۰تا  ۴۰قلم دارو همواره وجود
داشته است .بعد ازبحران ارزی ،کمبودهای دارویی
کش��ور به 1/5تا  ۲درصد رسیده اما کنترل شده
است.
وی افزود :کمبود اقالم دارویی در برخی مقاطع
زمانی تا  ۲۵۰قلم نیز رس��ید و بعد از اجرای طرح
تحول سالمت این کمبود به حدود ۳۰تا  ۴۰قلم
کاهش یافت .طی ماههای اخیر این کمبود به ۵۰
تا  ۶۰قلم دارو رسیده که عمدتا مربوط به داروهای
خارجی و وارداتی اس��ت.از نظر وزارت بهداش��ت
حتی یک قلم کمبود دارویی نیز نباید وجود داشته
باشد. سخنگوی وزارت بهداشت درباره احتکار دارو
نیز بیان کرد :موارد اندکی در این باره مشاهده شده
که غیرقانونی اس��ت و دریکی دو مورد انبارهایی
کشف ش��د .برخی ش��رکتهای دارویی تولید یا
پخش نیز به خاطر مش��کالت نقدینگ��ی ،دارو را
دیرتر عرضهمیکنند و میگویند در برابر پرداخت
نقدی دارو را عرضه میکنند و این برخورد مناسبی
نیس��ت. حریرچ��ی ادامه داد :گالی��ه ما از برخی
افرادی اس��ت که مورد اعتماد جامعه هس��تند و
قبال مسؤولیتهایی داشتند و سعی میکنند چراغ
س��بزهایی به این موضوع بدهند و میگویند اگر
شرکت دارویی در این شرایط دارو ندهد ،حق دارد.

اس��تانداری تهران با انتشار گزارش هیات
حل اختالف و رسیدگی به شکایات استان در
دوره پنجم فعالیت شوراها ،نتایج بررسیها در
این باره را اعالم کرد .به گزارش «وطنامروز»،
عملک��رد هی��ات ح��ل اختالف و رس��یدگی
به ش��کایات اس��تان در دوره پنج��م فعالیت
شوراهای اسالمی نشان میدهد در این دوره،
طی برگزاری  ۶جلسه ،تعداد  ۲۹پرونده مورد
بررسی قرار گرفته است .بر این اساس  ۲۵نفر
به دلیل عدم سکونت ،سوءاستفاده از موقعیت
و سوءاس��تفاده از اموال ش��هرداری و اقدامات
غیرقانونی دیگر براس��اس م��اده  ۱۸آییننامه
اجرای��ی هیاتهای حل اختالف م��ورد اتهام
قرار گرفتهاند .همچنین ب��رای  ۶نفر به اتهام
جعل مدرک تحصیل��ی و کارت پایان خدمت
و سوءاس��تفاده از موقعیت ش��غلی رای سلب
عضویت از شورا صادر شده است .این گزارش
میافزاید ۹ ،نفر نیز به اتهام ارتش��ا و تبانی در
معامالت شهرداری دستگیر شدند که اکنون
ب��ا قرار وثیقه آزاد هس��تند و یک نفر به اتهام
سوءاستفاده از موقعیت و تحصیل مال نامشروع
در تعلیق قضایی است.
کوتاه وگویا
نشس��ت تش��کلهای ش��اهد و ایثارگ��ر
تهران بزرگ با مدیران دفت��ر دانشپژوهان و
تشکلهای ش��اهد و ایثارگر روز یکشنبه ۲۱
مردادماه در مجتمع جانباز ش��هید رسولزاده
برگزار شد.
معاون فنی و عمرانی ش��هرداری منطقه 3
تهران از بهس��ازی مقطعی نهر ولیعصر از پل
شهید همت تا ضلع جنوبی میدان ونک خبر
داد .امیرهوش��نگ گلمحمدی گفت :حدود
 60درصد از عملیات بهسازی نهر ولیعصر در
ضلع شرقی این نهر اجرا شده است.
 ۶۱کش��ور جهان با  ۴۴۶فیلم برای ش��رکت
در یازدهمین جشنواره دوساالنه بینالمللی تهران
ثبتنام کردهاند .ثبتنام اولیه در سایت جشنواره
به نشانی www.tehran-animafestival.ir
تا  14آبان  1397ادامه دارد و فیلمسازان ایرانی
و خارجی میتوانند با ارائه آثارشان در این رویداد
هنری شرکت کنند.
همای��ش کوهپیمای��ی خانوادگی با حضور
شهروندان مناطق بیستودوگانه شهر تهران به
میزبانی منطقه یک در بوستان جمشیدیه برگزار
میشود .مجتبی توسلی ،معاون امور اجتماعی و
فرهنگی ش��هرداری منطقه یک تهران با بیان
این خبر گفت :همایش کوهپیمایی خانوادگی با
حضور شهروندان تهرانی با هدف توسعه ورزش
همگانی و گذران اوقات فراغت روز چهارشنبه
 24مردادم��اه از س��اعت  8صبح در بوس��تان
جمشیدیه برگزار میشود.
دیوان عدالت اداری با تایید بخشنامه دائمی
ش��دن قرارداد کارگزاران مخابرات روس��تایی
ص��ادره از س��وی وزارت تع��اون ،کار و رف��اه
اجتماعی به دائمی ش��دن قرارداد کارگزاران
مخابرات روس��تایی رای داد .هیأت تخصصی
بیمه ،کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
با رد شکایت شرکت مخابرات ،بخشنامه دائمی
ش��دن قرارداد کارگزاران مخابرات روس��تایی
را تایی��د و به بالتکلیفی کارگ��زاران مخابرات
روستایی خاتمه داد.
در راستای رفع مشکالت اهالی محله فرحزاد،
به دس��تور ش��هردار منطقه  2تهران کمیته
راهب��ردی طرح حفاظت ،احیا و س��اماندهی
فرحزاد متش��کل از معاونان فن��ی و عمرانی،
ترافیک ،خدمات شهری ،روسای اداره امالک،
طرح تفصیلی 2 ،تن از اعضای شورایاری محله
فرحزاد و مشاوران شرکتهای عمرانی اجرای
طرح تشکیل شد و آغاز بهکار کرد.
جمعی از منتخبان و اعض��ای هیاتمدیره
کانون س��ردفتران و دفتریاران استان خراسان
رضوی در مشهد مقدس با دکتر تویسرکانی،
مع��اون رئی��س قوهقضائیه و رئیس س��ازمان
ثبت اسناد و امالک کش��ور دیدار و گفتوگو
کردند .احمد تویس��رکانی در این دیدار گفت
بای��د دغدغه اصلی ما به عنوان یک دس��تگاه
حاکمیتی ،افزایش و ارتقای اعتماد عمومی به
سازمان و توسعه ثبت رسمی در جامعه باشد.
مدیرعام��ل ش��رکت س��اماندهی صنایع و
مش��اغل ش��هر تهران از توقف انتقال مشاغل
مزاحم به خارج شهر خبر داد .فرهاد افشار به
رویکرد جدید ش��هرداری تهران برای فعالیت
صنایع و مش��اغل در شهر اشاره کرد و گفت:
در ای��ن دوره م��ا بنا نداریم اینگونه مش��اغل
را به خارج از ش��هر ته��ران منتقل کنیم و در
واقع رویکرد ما فعالیت اینگونه مشاغل در شهر
تهران اما بر مبنای برنامهریزی خواهد بود.

