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اجتماعي

وطن امروز شماره 2532

نبضجامعه
مشاور عالی سازمان سنجش خبر داد

اعالم نتایج انتخاب رشته کنکور
تا پایان هفته

سهشنبه  20شهریور 1397

آوای شهر

چرا با وجود وضعیت این روزهای اقتصاد ،برگزاری همایشها و کنفرانسهای پرخرج ادامه دارد

شهردار تهران مطرح کرد

همایش «تشریفاتی» با هزینه «نجومی»!

اتمام پروژههای نیمهکاره شهری
با همکاری قرارگاه خاتماالنبیا

(ص)

کارشناسان اجتماعی :برگزاری همایشهای سازمانها و دستگاههای دولتی تا اطالع ثانوی لغو شود

برنامههای ویژه نیروهای مسلح
برای روز سرباز

رئیسادارهسرمایهانسانیستادکلنیروهای
مسلح از تمهیدات ویژه برای گرامیداشت روز
سرباز خبر داد .به گزارش میزان ،سردار موسی
کمالی درباره برنامههای ستاد کل نیرو مسلح
برای گرامیداش��ت روز سرباز اظهار داشت :در
راستای این امر ،دس��تورالعملی در تاریخ ۲۷
خرداد ماه سال جاری به تمام نیروهای مسلح
اعم از سپاه پاسداران ،ارتش و نیروی انتظامی
ابالغ و ارسال شده؛ در واقع هدف از این اقدام،
ارتقای جایگاه سربازی در جامعه و تغییر نگاه
مسؤوالن ،فرماندهان و خانواده و جامعه نسبت
به خدمت مقدس سربازی است .وی افزود :در
دستورالعمل ابالغی مشخص شده هر کدام از
نیروهای مس��لح اعم از سپاه پاسداران ،نیروی
انتظامی ،ارتش و وزارت دفاع برای گرامیداشت
این روز چه اقداماتی را باید انجام دهند .رئیس
اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح
گفت :همزمان با برگزاری مراسمهای این روز،
از سربازان نمونه و سربازانی که حائز رتبه علمی
یا افتخار ورزشی هستند ،تقدیر میشود .وی
تاکی��د کرد :اتخ��اذ رویکردهایی در راس��تای
ارتقای ش��أن و منزلت س��رباز در دستور کار
س��تاد کل نیروهای مسلح است و برای تحقق
این مهم ،اقدامات فرهنگی و اجتماعی دنبال
میشود.

اتمام عملیات ستونهای اطراف
(ع)
ضریح امام حسین

رئیس ستاد بازس��ازی عتبات عالیات از اتمام
عملیات الغرسازی و تقویت ستونهای اطراف
ضریح مطهر امام حس��ین(ع) در آس��تانه ماه
محرم خب��ر داد .ب��ه گ��زارش «وطنامروز»،
حس��ن پالرک ،رئیس س��تاد بازسازی عتبات
عالیات گفت :با عنایت اهل بیت علیهمالسالم و
همت مهندسان و عوامل اجرایی ستاد بازسازی
عتبات ،این پروژه پیچیده فنی و مهندس��ی با
هدف گسترش فضای زیارت و رفاه حال زائران
در زیر قبه سیدالشهدا(ع) و پیش از ایام پیک
ماه محرم به اتمام رسید .وی در تشریح دالیل
اجرای این طرح گفت :گنبد کنونی حرم مطهر
امام حس��ین(ع) به وزن تقریبی یکهزار و 200
ت��ن روی  4س��تون که قدمت آنها ب��ه دوران
آلبویه بازمیگردد ،قرار گرفته اس��ت .پالرک
ادام��ه داد :این س��تونها در فاصله حدود یک
متر و  70س��انتیمتری با ضریح بنا ش��ده بود
که با توجه به افزایش شمار زائران در سالهای
اخیر ،مش��کالتی را برای ت��ردد و زیارت ایجاد
میکرد .وی افزود :محدودیت فضای ناش��ی از
این فاصله ان��دک ،بویژه در ایام پیک همچون
محرم و اربعین بیش از همیشه احساس میشد
لذا پروژه الغرسازی و تقویت ستونهای اطراف
ضریح از س��ال  94با مسؤولیت ستاد بازسازی
عتبات اس��تان کرمان آغاز شد .پالرک با بیان
اینکه اکن��ون فاصله ضریح مطهر تا هر یک از
س��تونها به بیش از 4متر افزایش یافته است،
اظهار کرد :کار مقاومس��ازی دیوارهای اطراف
ضریح نیز با بتن مسلح و شبکه آرماتوربندی به
اتمام رسیده و به این ترتیب زمینه برای انتقال و
نصب گنبد جدید آماده شده است .رئیس ستاد
بازسازی عتبات عالیات گفت :گنبد جدید حرم
مطهر امام حسین(ع) که ارتفاع آن  7/5متر از
گنبد کنونی بلندتر است ،در کرمان با استفاده از
فناوری نوینی ساخته شده و با هماهنگی تولیت
حرم مطهر پس از اربعین امسال جهت نصب به
کربال ارسال خواهد شد.

عکستزئینیاست

مشاور عالی سازمان سنجش گفت :نتایج نهایی
آزمون سراسری  ۹۷تا پایان هفته اعالم میشود.
حسین توکلی به میزان اظهار داشت :نتایج نهایی
آزمون سراسری سال  ۹۷در رشتههای تحصیلی
با آزمون و رش��تههایی که پذیرش آنها بر اساس
س��وابق تحصیلی بوده تا پایان هفت��ه جاری در
سایت سازمان سنجش منتشر میشود .وی افزود:
داوطلبانی که جزو پذیرفتهشدگان نهایی هستند
بای��د با مطالع��ه اطالعیهای که همراه فهرس��ت
اسامی پذیرفتهشدگان در سایت سازمان سنجش
قرار میگیرد برای ثبتنام به دانشگاههای محل
قبولی مراجعه کنند.
علی تهرانیفرد :این روزها تنها کافی است به برخی
س��ایتها یا ش��بکههای اجتماعی در فضای مجازی
مراجعه کنید ،با انبوه��ی از دعوتنامهها و لینکهای
ثبتن��ام برای برگ��زاری همایشه��ا ،کنفرانسها و
س��مینارهای فرهنگی ،هن��ری ،اجتماعی ،اقتصادی
و سیاس��ی مواجه میش��وید و حتی ش��اید اینگونه
دعوتنامهها به ایمیل ش��خصی شما هم ارسال شده
باش��د .برنامهه��ای گوناگونی که ب��رای برگزاری هر
کدام از آنها از چند ماه قبل برنامهریزی میشود و در
مواردی هزینههای گزافی برای برگزاری یک همایش
چند ساعته میشود.
این در حالی اس��ت ک��ه برای اف��کار عمومی
جامعه و بس��یاری از جامعهشناسان و کارشناسان
این پرس��ش مهم مطرح اس��ت که در این شرایط
اقتصادی کشور که باید در هزینهها در بخشهای
دولتی و خصوص��ی صرفهجویی ش��ود ،برگزاری
همایشهای متعدد با عناوین رنگارنگ و گوناگون
در گروه اولویتهاست؟!
انگار برگزاری همايشها پرخرج ،تکراری و ساالنه
بيشتر از آنکه گرهگشاي مشکالت واقعي و اولويتدار
کشور باشد ،به کارنامه کاري برخي مديران برای ارائه
گزارش کار تبدیل شده است!
نیمکت گروه اجتماعی :معاون پرورش��ی و
فرهنگ��ی وزارت آموزشوپ��رورش
اع�لام کرد ح��دود  17هزار مجوز اردوی��ی از ابتدای
مهر گذش��ته تاکنون صادر ش��ده که شامل  10هزار
س��فر دروناس��تانی و  7هزار سفر بروناستانی است.
به گزارش ایس��نا ،علیرضا کاظمی در مراسم افتتاح
سامانه کنترل و نظارت اردوهای دانشآموزی با بیان
اینکه امیدواریم این س��امانه منش��أ ایمنی و سالمت
دانشآموزان کشور باشد ،اظهار داشت :یکی از بهترین
اقدامات وزیر ،راهاندازی مرکز کنترل اردوها بوده است.
وی اف��زود :آم��وزش همکارانی که ب��ه عنوان
گ�روه اجتماع�ی :در حال��ی همه
ازدواج
روانشناسان حوزه خانواده از افزایش
سن ازدواج سخن میگویند که آمادهسازی مقدمات
عروسی ،آنقدر هزینهبر است که خانوادهها برای تهیه
آن بسیار اذیت میشوند و به سختی میافتند.
یک��ی از ویژگیهای جمعیتی کش��ور ،جمعیت
جوان آن اس��ت که میتواند به عنوان یک س��رمایه
مورد بررس��ی قرار گیرد اما کوتاهی مسؤوالن درباره
این جمعیت باعث ش��ده ما با چالشهای بس��یاری
در این زمینه روبهرو شویم ،یعنی فرصتها به دلیل
بیتدبیریها به تهدید بدل میشود .موضوع اشتغال
و ازدواج که به نوعی به هم گره خوردهاند ،از مسائل
مبتالبه جوانان کش��ور اس��ت که اکنون به چالشی
جدی بدل شده است.
مدیرکل دفتر آمار و اطالعات جمعیتی سازمان
ثبت احوال کش��ور با اش��اره به اینکه سن ازدواج در
مردان به باالی  ۳۵س��ال و در دختران به باالی ۳۰
سال رس��یده اس��ت ،گفت :هماکنون شاهد تاخیر
در فرزن��دآوری زوجین هس��تیم .علیاکبر محزون
همچنین تاکید کرد :در سال  ۶۸۵ ،۹۴هزار و ۳۵۲
مورد واقعه ازدواج در کشور انجام شد که شاهد روند
کاهشی س��االنه ازدواج هستیم .همچنین میانگین
س��ن ازدواج در سال  27/1 ،۹۳سال بود که در سال
 ۹۴به  28/5سال برای آقایان رسیده است .همچنین
میانگین س��ن ازدواج برای زنان در سال 23/5 ،۹۳
سال بود که در سال  ۹۴به  23/8سال رسیده است و
شاهد آن هستیم که هر سال به میانگین سن ازدواج
اضافه میشود .مهمترین دالیل این امر را میتوان در
مسائل اقتصادی ،نداشتن شغل مناسب و باال بودن
هزینههای ازدواج جستوجو کرد.
■■ازدواج را متوقف نکنید

یک��ی از موضوع��ات مورد تاکید رهب��ر انقالب،
بحث ازدواج جوانان است .ایشان بارها و بارها بر این
موضوع تاکید داش��تهاند .رهبر انقالب در بیاناتی در
مراسم عقد و نکاح با تاکید بر جایگاه ازدواج و تشکیل
خانواده ،فرمودند« :این تشکیل خانواده را دستکم
نگیرید .شاید من بتوانم بگویم یکی از گناهان کبیره
تمدن غرب نس��بت به بشریت ،این است که ازدواج

■■آسیبشناسیاجتماعی

■■دولتی یا خصوصی؟

در همی��ن ب��اره محم��د
آمارهای غیررس��می نشان برای افکار عمومی جامعه و بس�یاری
میدهد در مدت یک س��ال در از جامعهشناس�ان و کارشناس�ان این اعتمادی ،کارشناس اجتماعی
کش��ور بیش از  100همایش ،پرس�ش مه�م مط�رح اس�ت ک�ه در و اس��تاد دانش��گاه معتق��د
سمینار ،کنفرانس و برنامههای این ش�رایط اقتصادی کش�ور که باید اس��ت برگ��زاری همایشها،
پرهزین��ه برگزار میش��ود که در هزینهه�ا در بخشه�ای دولت�ی و کنفرانسه��ا و س��مینارهای
در عمل خروجی بیش��تر آنها خصوصی صرفهجویی ش�ود ،برگزاری گوناگ��ون ب��ا ای��ن روش یک
آنط��ور که بای��د در راس��تای همایشهای متعدد با عناوین رنگارنگ آس��یب فرهنگی و اجتماعی
اس��ت ،چرا که در س��الهای
منافع کش��ور ،حل مش��کالت و گوناگون در گروه اولویتهاست؟!
گذش��ته برونرف��ت چندانی
و دغدغهه��ای مردم نیس��ت
و تنه��ا هزینههای گ��زاف و در برخی موارد نجومی از اینگونه برنامهها مش��اهده نشده است و به نظر
اس��ت برای یک همایش چند س��اعته .تعداد قابل میرسد به یک روال تشریفاتی در کشور تبدیل شده
توجهی از این همایشها با هزینههای نجومی توسط است .اعتمادی به «وطن امروز» میگوید :در برخی
س��ازمانهای دولتی و اجرایی به صورت س��االنه در کش��ورها برای برگزاری ی��ک همایش و کنفرانس
مناسبتهای گوناگون برگزار میشود و در حقیقت س��رفصلهای فرهنگی ،اجتماعی و علمی تعریف
بهانه اجرای همایش ،مناسبتی است که در راستای میشود و نتایج خروجی همایش در سیستم اداری
فعالیت یک سازمان قرار گرفته است .برخی دیگر از به روشهای گوناگون تزریق میشود تا کارآیی الزم
اینگونه برنامهها هم خصوصی است و توسط بخش را داشته باشد اما در کشور ما به نظر میرسد یکی از
خصوصی اجرایی میشود که البته در آنها هم ردپایی نتایج خروجی ثابت اینگونه همایشها ،کتابی است
از سازمانهای دولتی و در اصطالح خصولتی با انجام ک��ه آن هم با صرف هزینه از اظهارات س��خنرانها
مشارکت در تامین هزینهها و تامین فضاهایی برای و میهمانان منتشر میشود و در نهایت در بایگانی
و کتابخانههای ادارات و سازمانها خاک میخورد!
تبلیغات مشاهده میشود!

برخورد با اردوهای دانشآموزی بدون مجوز
مرب��ی و سرپرس��ت اعزام
میش��وند نیز انجام شده و
نزدی��ک به  160ه��زار نفر
در این دوره ضمن خدمت
اردویی شرکت کردند و این
دوره آموزش��ی برای بیش
از  5میلیون نفر س��اعت برگزار شده است .معاون
پرورشی و فرهنگی وزارت آموزشوپرورش با بیان

اینکه سومین اقدام ،تدوین
دس��تورالعمل و آییننامه
اردوهاس��ت ک��ه آخری��ن
مراحل خود را در ش��ورای
عال��ی آموزشوپ��رورش
میگذران��د و ی��ک بخش
جزئ��ی از آییننامه اردوهای برونمرزی باقی مانده
است که در نخستین جلسه شورای عالی تصویب

بیتدبیریها عامل رشد صعودی سن ازدواج

افزایش قیمتها خرید جهیزیه را سهطالقه کرد!
و تش��کیل خانواده را در چشم
مردم سبک و کوچک کرد .این
تم��دن ،قضیه زن و ش��وهر را
مثل لباس که عوض میکنند
و مثل مغازهای که با آن معامله
میکنند و بعد برای کار دیگری
آن را تبدیل میکنند به مغازهای دیگر ،رفتار کرد و
این کار را با هر دو طرف -زن و مرد -انجام داد؛ یعنی
در واقع احساسات و عواطف و غرایزی را که از زن و
مرد زود برانگیخته میشود ،به جان خانواده انداختند
که تا هر کدام از دیگری دلخوری پیدا کرد یا مانعی
ایجاد ش��د و عیبی دید یا چیز دیگری چشمش را
گرفت ،خانواده تهدید ش��ود .اسالم اینگونه نیست،
اسالم بشدت بنیان خانواده را مستحکم قرار داده و
پایهه��ای آن را قرص کرده و به آن س��فارش کرده
اس��ت؛ همچنانکه به اصل ازدواج و گزینش همسر
خوب و صالح س��فارش کرده ،ب��ه حفظ این بنیان
رصین و مستحکم و مبارک هم سفارش کرده است؛
این را حفظ کنید .اگر ش��ما که دامادید و ش��ما که
عروسید ،توانستید این پیوند خانوادگی و این پیوند
 2نفره را -که انش��اءاهلل بعدها مثل درختی ،شاخه
درست میکند و میوه میدهد وای بسا از شاخههای
او صدها قلمه درست شود و یک جنگل بهوجود بیاید
 که فعال یک نهال است ،خوب حفظ کنید ،زندگیشما شیرین خواهد شد».
■■جمعیت  ۱۰میلیونی در صف ازدواج

بر اساس سرشماری سال  ۴ ،۹۵میلیون و ۴۲۳
هزار و  ۲۲۵دختر مجرد در س��ن ازدواج ( ۱۵تا ۲۹
س��ال) و  ۵میلیون و  ۳۷۲هزار و  ۹۸۹پسر در سن
ازدواج ( ۲۰تا  ۳۴س��ال) در کش��ور داریم .با بررسی
دیدگاههای کارشناسان عرصه ازدواج و فعاالن حوزه
جوانان ،مهمترین دالیل تاخیر در ازدواج را میتوان
به این شکل دستهبندی کرد :بیکاری پسران و نبود
امکانات اقتصادی برای قبول مس��ؤولیت در زندگی،

نابراب��ری حق��وق زن و م��رد
در قوانی��ن ازدواج ،تزل��زل و
نداش��تن قدرت تصمیمگیری
ب��رای ازدواج ،ناآگاه��ی کافی
دخت��ران و پس��ران درب��اره
مس��ؤولیتهای خ��ود پ��س
از ازدواج و فرزندآوری اس��ت .ضمن اینکه داش��تن
موقعیت اقتصادی خوب یک معیار کلی برای پسران
در ازدواج است لذا باال رفتن سن ازدواج در آنان برای
رسیدن به یک موقعیت شغلی و درآمد مناسب است
که چندین سال به طول میانجامد .احمد رحیمی،
روانش��ناس ،به مهر گفت :این را باید در نظر داشت
که با آزادی اجتماعی و فضای تکنولوژی ارتباطات،
افراد راحتتر به گفتوگو مینشینند و میل به ازدواج
کمتر شده است .دالیل زیست محیطی ،روانشناختی،
ضعفهای ش��غلی ،ناپایداری و تعدی��ل نیرو ،عدم
تناسب شغل با تجربه و تخصص فرد و همچنین عدم
ش��ناخت مهارتهای زندگی از دالیل دیگر ازدواج
نکردن یا طالق اس��ت .رحیمی بحث سن را نیز در
افزایش طالق دخیل دانست و گفت :ازدواج افراد در
سنین پایین در جامعه ش��هری یک ازدواج پرخطر
اس��ت ،بویژه وقتی تفاوت س��نی بین زوجین کمتر
از یک س��ال باشد بر احتمال خطر طالق میافزاید.
همچنی��ن در کنار همه اینها دخالتهای خانوادهها
و س��طح سواد والدین میتواند واقعیت تلخ طالق را
ب��ه بار بیاورد .رحیمی در پای��ان تصریح کرد :زمانی
که آموزش ضم��ن ازدواج ضعیف و جامعهپذیری و
مشارکت اجتماعی ضعیف و افراد هنوز در نیازهای
اولیه خود درگیر باشند و به قولی به پختگی نرسیده
باشند و از سوی دیگر چشم و همچشمیها جای این
آموزشها را بگیرد ،شاهد افزایش طالق خواهیم بود.
■■هزینههایخریدجهیزیه

یکی دیگر از تاکیدات مدیران کشور ،استفاده از
کاالی ایرانی به عنوان جهیزیه در راستای حمایت از

■■نیاز به اعتبارسنجی همایش

به گفته این اس��تاد دانش��گاه ،باید س��ازوکاری،
زیرمجموعه یکی از سازمانهای دولتی تعریف شود تا
میزان اعتبارسنجی یک همایش و کنفرانس سنجیده
و قبل از برگزاری یک همایش از متولیان برگزاری آن
سرفصلها و برنامهها مطالبه و پس از برگزاری همایش
هم میزان اثربخش��ی یک همایش ارزیابی و بازخوانی
میدانی ش��ود .بنا بر اظهارات اعتم��ادی ،توجه به این
موضو عميتواند برخي دستگاههاي دولتي را از برگزاري
همايشهاي بيهودهمنصرف و پول صرفهجويي شده را
صرف کارهاي متعدد و ضروري بر زمين مانده کشور
کند.وی پیشنهاد داد تا اطالع ثانوی همه همایشها و
کنفرانسهای سازمانها و دستگاههای دولتی لغو شود.
■■همکاری بخش خصوصی

اما روی دیگر این ماجرا ،بخش خصوصی اس��ت
که هر س��اله متولی برگزاری تعدادی از همایشها و
برنامههایی از این نمونه میش��ود؛ به نظر میرسد با
توجه به شرایط اقتصادی که کش��ور در آن قرار دارد
و لزوم صرفهجویی در همه بخشها ،بخش خصوصی
هم میتواند داوطلبانه در میدان همکاری حاضر شود
و در کنار سازمانهای دولتی از برگزاری همایشهای
پرخرج حداقل در این مقطع زمانی خودداری کند.
میشود .امید اس��ت قبل از شروع سال تحصیلی
آییننامه جدید به اس��تانها ابالغ ش��ود تا شرایط
اردوها تسهیل و بر امنیت و کیفیتشان افزودهشود.
کاظمی با بیان اینکه در مجموع سال قبل  395اردو
تخلفاتی داشتهاند که برخی جزئی بوده و رفع شده
و برخی را مجوز ندادیم زیرا ش��رایطش را نداشته
اس��ت ،گفت :اگر مطلع شویم اردویی بدون مجوز
برگزار میشود برخورد میکنیم .برخی تخلفات هم
مشمول تذکر کتبی شده است و در پرونده راننده،
مربی و آن وسیله نقلیه ثبت شده و اگر تکرار شود با
آن برخورد خواهیم کرد.
تولید ملی و همچنین کاهش بهای تمامشده برای
جهیزیه است .در ماههای اخیر و تحت تاثیر نوساناتی
که در اقتصاد رخ داده است ،متاسفانه کاالهای داخلی
هم شاهد رشد چشمگیر قیمتها بودهاند به طوری
که تهیه جهیزیه برای خانواده دختر ،دشوارتر از پیش
شده است .از دیگر سو ،نکته تلختر این است که وقتی
برای خرید جهیزیه به بازار مراجعه میکنید ،بسیاری
از برنده��ای داخلی عنوان میکنند به دلیل همین
نوس��انات قیمت ،فعال کاالیی ب��رای فروش عرضه
نمیکنند .در بسیاری از سایتهای این فروشگاهها
نیز در کنار انواع یخچال و ماشین لباسشویی ،عبارت
«فعال موجود نمیباش��د» به چشم میآید .در واقع
مدیران کشور و متولیان امر ،در شرایطی از باال رفتن
س��ن ازدواج انتقاد میکنند و بر ازدواج تاکید دارند
که ش��رایط برای این مهم ،با دشواری مهیا میشود.
درآمد حداقلی یک بازنشس��ته ،یک میلیون و ۱۱۲
هزار تومان اس��ت؛ در صورتی که دختر این خانواده
شاغل نباش��د ،این فرد باید چند ماه حقوقش را به
ص��ورت کامل پسان��داز کند تا تنه��ا امکان خرید
جهیزیه را داشته باشد؟
حداقل و حداکثر قیمت تهیه جهیزیه (تومان)
کاال

کمینه قیمت بیشینه قیمت

ماشینلباسشویی

۳۱۵۰۰۰۰

۷۳۰۰۰۰۰

تلویزیون LCD

۳۱۰۰۰۰۰

۴۲۰۰۰۰۰

جاروبرقی

۵۱۰۰۰۰

۱۰۳۷۰۰۰

یخچالایرانی

۵۵۰۰۰۰۰

۱۰۵۰۰۰۰۰

فرش  ۶متری ( 2عدد)

۲۵۰۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰

مبل

۴۸۰۰۰۰۰

( ۸۵۰۰۰۰۰متغیر)

تختخواب

۲۸۰۰۰۰۰

۵۵۰۰۰۰۰

چ رخگوشت

۵۱۲۰۰۰

۷۴۰۰۰۰

آبمیوهگیری

۲۱۶۰۰۰

۵۳۷۰۰۰

اتو

۲۴۰۰۰۰

۳۵۰۰۰۰

خردهریزآشپزخانه

۲۷۰۰۰۰

۳۲۰۰۰۰

سرویس تفلن۱۲پارچه

۲۲۰۰۰۰

۸۵۰۰۰۰

اجاقگاز

۴۵۰۰۰۰

۱۸۰۰۰۰۰

شهردار تهران گفت :در نامهای از وزیر کشور
درخواست کردم  2هزار میلیارد تومان بودجهای
که قرار بود از سوی دولت برای کمک به ناوگان
حملونقل تخصیص یابد و  ۵۰۰میلیارد تومانی
ک��ه قرار بود به توس��عه خطوط قطار ش��هری
پرداخت شود ،هر چه زودتر پرداخت شود.
به گزارش تس��نیم ،سیدمحمدعلی افشانی
در مراس��م افتتاح تون��ل آرش -بزرگراه آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی و دوربرگردان مدرس-نلسون
مان��دال و  2پروژه جمعآوری آبهای س��طحی
گفت :همانطور ک��ه در برنامههای قبل اعالم
کردیم این پروژه قرار بود تا پایان شهریور افتتاح
شود که بحمداهلل زودتر از موعد بهرهبرداری شد.
افش��انی از ارسال نامهای به وزیر کشور خبر داد
و گفت :در این نامه از وزیر درخواس��ت کردم 2
هزار میلیارد تومان بودجهای که قرار بود از سوی
دولت برای کمک به ناوگان حملونقل تخصیص
یابد ،همچنین  500میلیارد تومانی که قرار بود
به توس��عه خطوط قطار شهری پرداخت شود،
هر چه زودتر در اختیار ش��هرداری قرار بگیرد.
م��ا به دنبال جذب منابع مالی برای بخش��ی از
فعالیتهای خود بویژه در حوزه پسماند و توسعه
قطار شهری هستیم .ش��هردار تهران در بخش
دیگری از سخنان خود با بیان اینکه هر فصل در
شهر تهران افتتاح پروژه خواهیم داشت ،گفت:
در ماه آینده پروژه ادامه بزرگراه صیاد ش��یرازی
به س��مت ش��مال و اتصال آن به بزرگراه ارتش
را افتتاح خواهیم کرد .افش��انی بی��ان کرد :در
جلساتی که با فرمانده قرارگاه خاتماالنبیا(ص)
داشتیم ،پذیرفتند که پروژههای نیمهکاره خود
در ش��هر تهران را تکمیل کنند و هماکنون نیز
شاهد راه افتادن پروژهها هستیم اما نمیدانم چرا
برخی میگویند این پروژهها تعطیل شده است.
کوتاه وگویا
محمدرضا صدیقیمقدم ،مدیرکل مصدومان
شیمیایی بنیاد ش��هید و امور ایثارگران از اعزام
تیم تخصصی پزش��کی بنیاد با دستور نماینده
ولیفقیه ،معاون رئیسجمه��ور و رئیس بنیاد
ش��هید و امور ایثارگران ب��رای معاینه جانبازان
سیستانوبلوچس��تان بویژه جانبازان شیمیایی
این استان و شهرستان زابل خبر داد .همچنین
محمود تبریزی ،مدیرکل تسهیالت رفاهی بنیاد
شهید و امور ایثارگران با اعالم خبر تمدید مهلت
ثبت شماره ش��بای بانکی ایثارگران در سایت
س��هامعدالت ،گفت :مهلت ثبت شماره شبای
بانکی ایثارگران در این س��امانه تا پایان مهرماه
اس��ت و این مهلت بههیچعنوان تمدید نخواهد
شد.
تفاهمنامه همکاری میان سازمان فرهنگی-
هنری ش��هرداری تهران و انجمن اهدای عضو
ایرانیان امضا ش��د .این تفاهمنامه در راس��تای
توسعه فعالیتهای علمی ،پژوهشی ،آموزشی،
تولی��دی و اجرای��ی در زمینه ارائ��ه خدمات و
تولید محصوالت فرهنگی و لزوم ایجاد همکاری
بی��ن مراکز ب��رای تبادل تج��ارب و اطالعات و
بهرهبرداری از توانمندیهای علمی ،تخصصی،
اجرای��ی و امکانات س��ختافزاری و نرمافزاری
موج��ود دوطرف ،تفاهمنام��های میان کتایون
نجف��یزاده ،مدیرعام��ل انجمن اه��دای عضو
ایرانی��ان به عنوان طرف اول و س��عید اوحدی،
رئیس سازمان فرهنگی -هنری شهرداری تهران
به عنوان طرف دوم امضا شد.
فرنوش نوبخت ،مديرعامل شركت بهرهبرداري
متروي ته��ران و حومه از خدماترس��اني اين
ناوگان به مناسبت برگزاري مراسم وداع با شهدا
در روز چهارش��نبه  21شهريورماه  1397خبر
داد.
بیس��تمین کنگره بینالمللی تازههای قلب و
عروق با حضور بیش از  ۲۲۰نفر از س��خنرانان
علمی ،هیاترئیس��ه و گردانن��ده پانل و بیش
از  ۲۵س��خنران خارج��ی از انگلی��س ،ایتالیا،
فرانسه ،اتریش ،جمهوری چک ،ترکیه ،آلمان،
آمریکایش��مالی و همچنین بی��ش از  4هزار
شرکتکننده جامعه پزشکی قلب و عروق کشور،
متخصصان قلب و ع��روق ،فوق تخصص قلب،
فلوشیپ اینترونش��ال ،بیهوشی قلب ،جراحان
قلب ،فوقتخصص اکوکاردیوگرافی ،متخصصان
الکتروفیوزیولوژی ،رزیدنتها و فلوش��یپهای
قلب و عروق و پرستاران ویژه قلب امروز سهشنبه
 20شهریور س��اعت  18در مرکز همایشهای
بینالمللی برج میالد برگزار میشود.
رض��ا معل��م ،مع��اون خدم��ات ش��هری و
محیطزیس��ت ش��هرداری منطقه  4تهران در
آستانه بازگشایی مدارس و سال تحصیلی جدید
از بهسازی المانهای شهری خبر داد و گفت :در
آس��تانه مهرماه بیش از  2هزار متر از المانهای
شهری نظافت ،شستوشو و نصب شد.

