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اجتماعي

وطن امروز شماره 2655

سهشنبه  23بهمن 1397

نبضجامعه

آوای شهر
مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهران
تشریح کرد

معاون رئیسجمهور اعالم کرد

بازگشت نخبگان ایرانی
از  ۱۰۰دانشگاه برتر جهان

مع��اون علم��ی و فن��اوری
رئیسجمه��ور از بازگش��ت
نخبگان ایرانی از  ۱۰۰دانشگاه
برتر جهان به کشور خبر داد.
سورنا ستاری ،معاون علمی
و فناوری رئیسجمهور در پاس��خ به پرسش��ی
درباره آمار نخبگان بازگش��تی به کش��ور به ایلنا
گف��ت :تاکنون از  ۱۰۰دانش��گاه برتر دنیا حدود
 ۱۲۰۰نخبه از سیستم ما برای بازگشت به کشور
اس��تفاده کردهاند ،البته این تازهترین آمار است و
ه��ر ماه تعدادی به این آمار اضافه میش��ود .وی
گفت :تقریبا  3سال است برنامه بازگشت نخبگان
به کش��ور را راهاندازی کردهایم و آخرین آمارمان
هم بازگش��ت  ۱۲۰۰نفر از میان  ۱۰۰دانش��گاه
برتر دنیاست.
س��تاری در پاسخ به پرس��ش دیگری مبنی
ب��ر اینکه راهحله��ای موفق در ای��ن زمینه چه
مواردی اس��ت؟ گفت :برای اینکه این افراد را به
کشور بازگردانیم ،به یک اکوسیستم و زیستبوم
نیاز است .ضمن اینکه بیش��ترین آمار بازگشت
نخبگان به کشور در حوزه استارتآپها بوده که
همین االن هم در حال اتفاق افتادن اس��ت .پس
از استارتآپها ،دانشگاهها محل بعدی حضور و
فعالیت نخبگان هستند .معاون علمی و فناوری
رئیسجمهور در پایان با اشاره به حضور نخبگان
در دانش��گاهها و استارتآپها توضیح داد :حدود
 ۴۰۰نفر از نخبگان در دانش��گاهها فعالیت دارند
و مابق��ی آنها در اس��تارتآپها و ش��رکتهای
دانشبنیان هستند .ناگفته نماند خیلی از این افراد
خودشان این استارتآپها را تشکیل داده و همان
جا مشغول شدهاند.

تولید  7500قلم دارو در کشور

جزئیات اعمال معاینه فنی ویژه

«وطن امروز» از برخی حاشیههای جالب فرهنگی -اجتماعی راهپیمایی میلیونی  22بهمن گزارش میدهد

در سیل خروشان مردم

گروه اجتماعی :روز گذش��ته همزمان با چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،پایتخت و سراسر
کش��ور ح��ال و هوای دیگ��ری داش��ت و حضور
پرش��ور خانوادهها و مدیران و مسؤوالن کشور در
راهپیمایی  22بهمن باعث ش��د بار دیگر تصاویر
زیبایی از همدلی و وحدت اقشار گوناگون جامعه
به وجود آید.
س��الگرد پیروزی انقالب در پایتخت با شور و
ش��وقی خاص برگزار ش��د و آحاد مردم زیر بارش
ب��اران مس��یر راهپیمایی را ط��ی کردند و حضور
س��ازمانها و دس��تگاههای گوناگون در کنار افراد
ش��رکتکننده در این مراس��م باش��کوه ،حواشی
جالبی را رقم زد .تعدادی از سازمانهای فرهنگی،
اجتماعی و خدماتی هم تالش کردند در حاش��یه
ای��ن راهپیمای��ی عظی��م خدماتی را ب��ه مردم و
خانوادهها ارائه کنند.
■■رنگینکمان خانوادگی زیر بارش باران

حضور خانوادگی شهروندان یکی از ویژگیهای
مهم این مراسم بود .بسیاری از پدران و مادران به
هم��راه فرزندان و کودکان خردس��ال خود در این
مراس��م ش��رکت کردند و با این حضور ،س��رمای
زمس��تان به گرمای حضور در کنار خانواده تبدیل
شد.

ن آییننامه رانندگی
■■آزمون آنالی 

معاون وزیر بهداش��ت و رئیس س��ازمان غذا
و دارو گف��ت :حدود  ۷۵۰۰قلم در داخل کش��ور
تولید میشود و  ۲۵۰۰قلم داروی خارجی ،حدود
۳درصد بازار ایران را تشکیل میدهد.
به گزارش ایسنا ،مهدی پیرصالحی در مراسم
افتت��اح کارخانه «رفس��نجان دارو» در ش��هرک
صنعتی رفسنجان با گرامیداشت چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اس�لامی اظهار ک��رد :از پیروزی
انقالب  40س��ال میگذرد و ب��ا وجود مخالفت
دش��منان ،تحریمها و گرفتاریهای گوناگون که
برای کش��ورمان ایجاد کردند تا ای��ران نتواند به
اهداف خودش برسد ،انقالبمان را نگه داشتیم.
وی گفت :ملت بزرگ ایران نش��ان داد همیش��ه
ب��ا همه گرفتاریه��ا میتواند خ��ودش را از این
گردابها نجات دهد و با همدلی و همراهی موفق
باشد .س��ختترین شرایط را در جنگ پشت سر
گذاشتیم و آن زمان بود که داروسازان و پزشکان
ما نشان دادند میتوانند مسائل پزشکی و دارویی
را اداره کنند.
معاون وزیر بهداشت اظهار داشت :در ابتدای
پیروزی انقالب اسالمی حدود  2هزار و  100قلم
دارو داش��تیم ک��ه بیش از ه��زار و  300قلم آن
داروه��ای وارداتی بود ،حدود  ۴۰۰قلم هم تحت
لیسانس کشورهای اروپایی در کشور تولید میشد
و تنها حدود  ۵۵۰قلم دارو توس��ط شرکتهای
داروس��ازی در کش��ور تولید میشد .پیرصالحی
افزود :اکنون بهرغم تحریمه��ا از حدود  ۱۰هزار
قلم دارو که در کشور موجود است ،حدود ۷۵۰۰
قلم در داخل کشور تولید میشود و  2هزار و 500
قلم که از اقالم خارجی است ،حدود  ۳درصد بازار
ایران را تش��کیل میدهد و عم��ده تأمین داروی
کشور توسط کارخانجات داخلی انجام میشود.
کوتاه و گویا
فراخ��وان آزمون جذب م��درس در بخشهای
انگلیس��ی (ک��ودکان ،نوجوانان و بزرگس��االن)،
فرانس��وی ،عربی ،اس��پانیایی ،آلمانی و روسی از
س��وی کانون زبان ایران منتش��ر شد .این آزمون
قرار اس��ت روز جمعه  10اس��فند  1397برگزار
ش��ود و داوطلبان در ص��ورت موفقیت در آزمون
کتبی ،مصاحبه و پس از گذراندن دوره آموزشی
برای تدری��س در کانون زب��ان پذیرفته خواهند
ش��د .ب��ر این اس��اس ثبتن��ام ش��رکت در این
آزمون از روز پنجش��نبه  18بهم��ن و با مراجعه
به پایگاه رس��می اینترنتی کانون زبان به نشانی
 www.ilireg.irآغاز شده و تا پایان وقت اداری
روز سهشنبه 30بهمن نیز ادامه مییابد.
ب��ه مناس��بت چهلمی��ن س��الگرد پیروزی
انقالب اسالمی ،پردیس فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی شهرداری منطقه یک تهران در مسیر
راهپیمایی  22بهمن بر پا شد .شهرام پاشایی،
مدیر اداره فرهنگی شهرداری این منطقه اظهار
داشت :پردیس فرهنگی شهرداری منطقه یک
روز دوشنبه  22بهمنماه در خیابان آزادی در
مسیر راهپیمایی برپا بود.

سازمانهایفرهنگی،اجتماعیوخدماتیمانند
سالهای گذشته با برگزاری غرفههای گوناگون به
استقبال جشن پیروزی انقالب و راهپیمایان رفتند.
ن آییننامه رانندگی در غرفه
اجرای آزمون آنالی 

آب و هوا گروه اجتماعی :مدیرکل پیشبینی
و هش��دار س��ریع س��ازمان
هواشناسی با اشاره به تداوم بارش باران و برف در
کش��ور تا روز چهارشنبه ( ۲۴بهمن) گفت :برای
برخی مناطق جنوب شرق ،وزش باد شدید همراه
با گرد و خاک پیشبینی میشود.
احد وظیفه به ایس��نا اظهار داش��ت :با توجه به
نقش��ههای پیشبینی هواشناسی با تشدید سامانه
بارش��ی فعال در کش��ور برای غالب مناطق کشور
بارندگی پیشبینی میشود که در جنوب و جنوب
غرب به ش��کل رگبار و رعد و ب��رق و در دامنههای

واحدهای رسیدگی متناسب با محل سکونتشان
معرفیمیشوند.

معاونت اجتماعی پلیس راهور یکی از برنامههای
پلیس راهور در حاش��یه راهپیمایی بود .سرهنگ
مسعود جبارزاده ،معاون اجتماعی پلیس راهنمایی ■■انجام مشاوره حقوقی
و رانندگی ته��ران بزرگ در حاش��یه راهپیمایی
از دیگ��ر برنامههای جانبی که روز گذش��ته و
باشکوه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب به برنامه در جریان راهپیمایی 22بهمن انجام ش��د ،برپایی
معاونت اجتماع��ی پلیس راهنمای��ی و رانندگی غرفههایی برای مشاوره حقوقی به مراجعهکنندگان
پایتخت در حاشیه راهپیمایی  22بهمن پرداخت بود .افراد با مراجعه به این غرفهها میتوانستند از
و اظهار داش��ت :در غرفه معاونت اجتماعی پلیس مشاوره حقوقی در هر زمینهای بهرهمند شوند.
راهنمای��ی و رانندگ��ی برای نخس��تینبار آزمون ■■یادبود شهدا و ایثارگران
آنالی��ن آییننامه رانندگ��ی برگزار ش��د .وی در
همچنین غرفه قرارگاه فرهنگی تش��کلهای
ادام��ه به فعالیت غرفه کودکان پلیس راهنمایی و ش��اهد و ایثارگر در مسیر راهپیمایی  ۲۲بهمن
رانندگی اش��اره کرد و گفت:
برپا ش��ده ب��ود .همزمان با
در این غرفه ب��رای کودکان حضور سازمانها و دستگاههای گوناگون برگزاری راهپیمایی باشکوه
نمایشهای عروس��کی اجرا در کنار افراد شرکتکننده در راهپیمایی  22بهم��ن و  40س��اله
ش��د و همچنین هم��کاران باشکوه  22بهمن ،حواشی جالبی را رقم ش��دن انقالب ،غرفه قرارگاه
ب��ه چهرهآرایی و رنگآمیزی زد .تع�دادی از س�ازمانهای فرهنگی ،فرهنگی تشکلهای شاهد و
صورت کودکان پرداختند.
اجتماعی و خدماتی هم تالش کردند در ایثارگر در مسیر راهپیمایی
ع�لاوه ب��ر ای��ن رئیس حاشیه این راهپیمایی عظیم خدماتی را برپا شده بود و در این غرفهها
تشکلهای ش��اهد و ایثارگر
اجراييات پلی��س راهنمایی به مردم و خانوادهها ارائه کنند
و رانندگ��ی تهران ب��زرگ از
فعالیته��ا و دس��تاوردهای
خدمات ویژه پلیس راهور در حاش��یه راهپیمایی خ��ود را در معرض نمای��ش عموم ق��رار دادند.
 22بهمن و رسیدگی ویژه به جرائم رانندگی خبر ارائه صنایع دس��تی و محصوالت فرهنگی تولید
داد .علی نصیرمال در ارتباط با خدماترسانی واحد فرزندان شهدا و ایثارگران ،غرفه نقاشی کودکان
اجرائیات پلیس راهور پایتخت خاطرنشان کرد :در و ارائه خدمات پزشکی به مردم از برنامههای این
راستای خدمترس��انی پلیس راهور ،بویژه واحد مجموعه غرفهها بود .نمایش آثار و وسایل به جا
اجرائی��ات ،در روز  22بهمن این واحد نیز همگام مانده از شهدای مدافع حرم و شهدای منا از دیگر
با س��ایر ارگانها در کنار مردم حضور داشت .وی بخشهای غرف��ه قرارگاه فرهنگی تش��کلهای
تصریح کرد :ش��هروندان به وس��یله معرفینامه به ش��اهد و ایثارگر بود .در میان این وسایل ،عمامه

تداوم بارش باران و برف در کشور
زاگ��رس مرک��زی و جنوبی،
مرکز ،دامنههای جنوبی البرز
و شمال شرق کشور به شکل
بارش باران و برف خواهد بود.
وی با اش��اره به اینک��ه امروز
( ۲۳بهمن) با عبور این سامانه
از بخشهای غربی شاهد فعالیت آن در نیمه شرقی
کشور هستیم ،تصریح کرد :سهشنبه در استانهای

رئیس سازمان بهزیستی کشور عنوان کرد

اجرای قانون حمایت از حقوق معلوالن
بهزیستی گروه اجتماعی :رئیس س��ازمان
بهزیس��تی کش��ور در چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اس�لامی اولویتهای این
سازمان را اجرای حداکثری قانون حمایت از حقوق
معلوالن و کاهش آسیبهای اجتماعی عنوان کرد.
وحید قبادیدانا در حاشیه
راهپیمایی  ۲۲بهمن با بیان
اینک��ه از تش��کیل س��ازمان
بهزیس��تی حدود  ۴۰س��ال
میگذرد و فعالیتهای بزرگی
طی این مدت انجام شده است
به ایسنا گفت :بسیاری از فعالیتهای این سازمان
قب��ل از انقالب وجود نداش��ت .همچنین طی این
مدت تغییر نگاههایی نسبت به معلوالن و کودکان
بیسرپرست و بدسرپرست اتفاق افتاده است .وی
سالمت گروه اجتماعی :عضو کمیسیون
بهداشت و درمان مجلس گفت:
طرح تحول س�لامت مش��کل مدیریتی بویژه در
زمینه منابع دارد .اگر قانون برنامه ششم توسعه که
تکلیف را روشن کرده است رعایت میشد ،بخشی
از مشکالت حل شده بود.
علی نوبخت به ایرنا افزود :در صورتی که پرونده
سالمت الکترونیک در مراکز درمانی و بیمارستانی
اجرایی میشد ،در  30درصد هزینهها صرفهجویی
شده و حتی شاید بهتر میتوانستیم طرح تحول

افزود :ب��رای مثال مراکز نگهداری ش��بانهروزی از
کودکان معل��ول پیش از انقالب تنها  ۱۹مورد بود
که این تعداد در حال حاضر به بیش از  ۸۱۰مرکز
در کش��ور رسیده است که به ش��کل شبانهروزی
از معل��والن نگه��داری میکنند .رئیس س��ازمان
بهزیستی کش��ور با اشاره به
اینکه کاره��ای خوبی هم در
پیشگیری از معلولیتها انجام
شده اس��ت ،اظهار کرد :بویژه
در بح��ث معلولیتهای بدو
تولد ،پیشگیریهای ژنتیکی
در حال انجام اس��ت .ب��ه گفت��ه وی ،اولویت این
سازمان همزمان با  40ساله شدن انقالب اسالمی،
اجرای حداکثری قانون حمایت از حقوق معلوالن و
تالش برای کاهش آسیبهای اجتماعی است.

واقع در مرکز ،ش��رق و شمال
ش��رق بارش برف و باران و در
جنوب شرق کشور بارش باران،
گاهی با رعد و برق پیشبینی
میش��ود .به گفت��ه مدیرکل
پیشبینی و هش��دار س��ریع
س��ازمان هواشناسی ،روز چهارش��نبه ( ۲۴بهمن)
عمده فعالیت سامانه بارش��ی در نوار شرقی کشور

■■برپایی چادر سالمت

ام��ا افراد ش��رکتکننده در راهپیمایی یوماهلل
 22بهمن میتوانس��تند ضمن عبور از مسیرهای
راهپیمایی ،وضعیت س�لامت خود را نیز کنترل
کنند .برپای��ی چادرهای س�لامت هاللاحمر در
کنار شهرداری تهران زمینه انجام معاینات رایگان
پزش��کی و کنترل قند و فش��ار خون را برای افراد
فراهم آورده بود.
■■ارائه خدمات تأمین اجتماعی

عالوه بر این ،همزمان با  ٢٢بهمن ،یک درمانگاه
سیار و یک درمانگاه ثابت از سوی اداره کل تامین
اجتماعی استان تهران به ارائه خدمات درمانی به
بیماران پرداختند .درمانگاه س��یار واقع در خیابان
آزادی جنب شعبه  ١٣تأمین اجتماعی قرار داشت
و خدمات درمانی س��رپایی الزم را به راهپیمایان
ارائ��ه کرد .خدمات دارویی مورد نیاز نیز در این دو
مرکز درمانی به مراجعهکنندگان ارائه شد .عدلی،
مدیرکل درمان تأمین اجتماعی استان تهران از تیم
مجهز پزش��کی و درمانی این دو درمانگاه یاد کرد
و گفت :درمانگاه سیار که به ارائه خدمات درمانی
رایگان به شهروندان پرداخت ،دارای  2پزشک ،یک
پرستار و یک تکنیسین دارویی بود.

بویژه در ش��مال شرق اس��ت و بتدریج از بعدازظهر
همین روز از کش��ور خارج میش��ود .وظیفه گفت:
همچنین با توجه به شمالی ش��دن جریانات روی
دریای خزر در  2روز آینده ،برای استانهای گیالن،
مازندران و گلس��تان بارش باران و در ارتفاعات این
اس��تانها بارش برف پیشبینی میشود .مدیرکل
پیشبینی و هش��دار سریع س��ازمان هواشناسی با
اشاره به اینکه برای برخی مناطق جنوب شرق وزش
باد شدید همراه با گرد و خاک پیشبینی میشود،
اظهار داشت :این شرایط سهشنبه (امروز) در شرق و
جنوب شرق کشور ادامه دارد.

معاون آموزشوپرورش خبر داد

پرداخت  ۹۵درصد از مطالبات فرهنگیان
نیمکت گروه اجتماعی :معاون توس��عه
مدیری��ت و پش��تیبانی وزی��ر
شوپرورش از پرداخت  ۹۵درصد از مطالبات
آموز 
فرهنگیان تا پایان امسال خبر داد.
به گزارش فارس ،عل��یاللهیارترکمن ،معاون
توس��عه مدیریت و پشتیبانی
شوپ��رورش گفت:
وزیر آموز 
شوپرورش
تمام مطالبات آموز 
ش��امل مطالب��ات نیروهای
خدماتی ،پیمانی ،رس��می و
حقالتدری��س را که از س��ال
 ۹۶باق��ی مانده ب��ود احصا کردی��م ،ضمن اینکه
تخصیصها هم تا حدودی صادر ش��ده است ولی
خزانه به خاطر مش��کالت نقدینگی که دارد ،هنوز
نتوانسته به ما پرداخت کند .وی افزود :در بهمنماه

قانون در طرح تحول سالمت اجرا نشده است
س�لامت را اداره و اجرا کنی��م .وی با بیان اینکه
قانون در این زمینه رعایت نشده که این مشکالت
را به همراه داشته است ،اظهار داشت :تنها روش
برای رفع این مش��کل رعایت قانون است که در
ماده  70تا  74قانون برنامه ششم توسعه ،تکلیف
تمام این موضوعات روش��ن ش��ده است .نوبخت
گفت :به دلیل اینکه قانون اجرا نشده ،بسیاری از

خونین شهید مدافع حرم محمدهادی ذوالفقاری،
پیراهن نظامی ش��هید حسین همتی از شهدای
مدافع حرم ارتش و آثاری از شهیدان مدافع حرم
علی آقاعبداللهی ،محسن فرامرزی ،محمدحسن
خلیلی ،محمد اسداللهی و شهید فاجعه منا عمار
میرانصاری به چشم میآمد.

این دردسرها به وجود آمده است؛ انتظار میرود با
مدیریت درست بخشی از این موضوعات به نتیجه
مورد نظر برسد.
وی درب��اره اینک��ه آیا وزیر بهداش��ت جدید
میتوان��د از نظ��ر مدیریتی برنام��ه بهتری برای
اجرای طرح تحول س�لامت داشته باشد ،اظهار
داش��ت :امیدواریم این موضوع محقق شود؛ باید

چون مصادف با پرداخت عیدی است ،کمی از لحاظ
نقدینگی شرایط خزانه خاص است اما پیگیریم در
اسرع وقت بتوانیم این مطالبات را پرداخت کنیم.
اللهیارترکمن تصریح کرد :تا قبل از پایان امس��ال
ت�لاش میکنیم بخش مهمی از مطالب��ات را که
حدود  ۹۵درصد آن میشود
بتوانیم تس��ویه کنیم .وی با
بیان اینکه در این تسویه کل
مطالبات فرهنگیان  ۹۶قطعاً
پرداخت خواهد ش��د ،گفت:
ابتدا تمام مطالبات س��ال ۹۶
پرداخت میشود و یک بخش کوچکی از مطالبات
س��ال  ۹۷فرهنگیان میماند که از سال  ۹۷به ۹۸
منتقل خواهد شد که انشاءاهلل پیگیری میکنیم تا
بتوانیم آن را نیز پرداخت کنیم.
جامعه پزشکی ،س��ازمان نظام پزشکی و وزارت
بهداشت همه دس��ت به دست هم بدهند تا این
کار مهم انجام ش��ود .عضو کمیسیون بهداشت و
درمان مجلس گفت :البته فقط هدف طرح تحول
سالمت مهم است؛ استراتژیهای طرح در برخی
زمینهها باطل بوده است و باید اصالح شود .هدف
این اس��ت که ملت در مراجعه به بیمارستانها و
خدمات گران درمانی با مش��کل مواجه نشوند و
آنها را تحت پوش��ش قرار دهی��م ،این هدف هم
مقدس است.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهران
توضیحاتی درباره «معاینه فنی ویژه» ارائه کرد.
نواب حس��ینیمنش درباره «معاینه فنی
ویژه» خودروها به ایسنا گفت :در حال حاضر
معاین��ه فنی معمولی و برتر در مراکز معاینه
فنی ش��هر تهران انجام میش��ود اما چندی
پیش معاون حملونقل در جلس��ات متعدد
پیشنهاد دادند معاینه فنی ویژه که مخصوص
گ��روه خودرویی هیبریدی و برقی اس��ت در
ص��ورت تمای��ل مال��کان ب��رای خودروهای
معمولی نیز انجام ش��ود .وی با بیان اینکه بر
این اس��اس در معاینه فنی وی��ژه دور موتور
خودرو افزایش مییابد ،گفت :در معاینه فنی
معمولی حدود مجاز در مونوکس��یدکربن در
دور موتور باال حدود  0/7اس��ت و در معاینه
فنی برتر حدود مجاز آالیندگی در دور موتور
 Rppm 2500باید  0/6باشد اما در معاینه
فنی ویژه که خاص اس��ت و خ��ودرو در رده
خودروهای هیبریدی ق��رار میگیرد ،حدود
مجاز آالیندگی مجاز  0/3پیش��نهاد ش��ده
است.
حسینیمنش در پاسخ به این پرسش که
چند درصد خودروه��ای پایتخت میتوانند
این معاینه فنی را بگذرانند؟ گفت :در معاینه
فنی ویژه نیازمند ش��رایط خاص هس��تیم،
چرا که باید کاتالیس��ت اصطالحاً زنده باشد
یعن��ی اینکه اگر کاتالیس��ت حتی نیمس��وز
باش��د نمیتواند حدود مج��از را پاس کند و
حتماً باید کاتالیس��ت نو باش��د و به همین
دلی��ل احتماالً درص��د زی��ادی از خودروها
نمیتوانن��د معاینه فنی وی��ژه را پاس کنند
اما از آنجا که ش��هرداری تهران در نظر دارد
برای معاینه فنی وی��ژه تخفیفهای خاصی
را اعمال کن��د ،افرادی تمایل به معاینه فنی
ویژه خواهند داش��ت اما این به معنای حذف
معاینه فنی معمولی و برتر نیس��ت و مالکان
در صورت تمایل میتوانند یکی از این س��ه
روش را اس��تفاده کنن��د .وی ب��ا بیان اینکه
در ح��ال حاضر س��ازمان محیطزیس��ت در
حال نهایی کردن حدود مجاز اس��ت ،گفت:
سازمان محیطزیس��ت پس از تصمیمگیری
حدود مجاز را به ش��هرداریهای کشور ابالغ
میکند و شهرداریها نیز بنا به شرایط جوی
و اقلیم��ی خود حدود را انتخ��اب میکنند.
مث ً
ال در تهران معاینه فن��ی معمولی ،برتر و
ویژه ایجاد میش��ود که مال��کان در صورت
صالحدی��د میتوانن��د ب��رای بهرهمندی از
تخفیفات یکی از این  3مدل را انتخاب کنند.
گردشگری
معاون گردشگری استان تهران خبر داد

جایزههایی از جنس گردشگری
برای تهرانیها

معاون گردش��گری استان تهران به تشریح
اهدای جوایز تفریح��ی و فرهنگی به برندگان
تهرانشناس��ی در دوازدهمی��ن نمایش��گاه
بینالمللی گردشگری تهران پرداخت.
به گزارش تس��نیم ،شهرام علیمحمدی با
اشاره به مسابقات تهرانشناسی با هدف معرفی
جاذبههای تاریخی ،فرهنگی و طبیعی استان
تهران برای گروه س��نی ک��ودک و نوجوان در
نمایشگاه بینالمللی گردشگری و صنایع وابسته
ته��ران اظهار کرد :در ای��ن زمینه  400جایزه
تفریحی -فرهنگی به برندگان اهدا میش��ود.
معاون گردش��گری استان تهران با اعالم اینکه
سواالت مسابقات از کتابچه گردشگری استان
تهران ک��ه برای نخس��تینبار در نمایش��گاه
بینالمللی گردشگری توزیع میشود ،طراحی
شده است ،افزود :محتوای کتابچه گردشگری
استان بعد از یک بازنگری کلی و رفع اشکاالت
و نواقص با نگاهی جامع و علمی منتش��ر شده
است.
علیمحمدی اظهار داشت :عالقهمندان برای
شرکت در مسابقات تهرانشناسی برای دریافت
سواالت و کتابچه گردشگری میتوانند به غرفه
اداره کل میراث فرهنگی استان تهران در سالن
 38ش��ماره  29مراجعه کنند .گفتنی اس��ت،
دوازدهمین نمایش��گاه بینالمللی گردشگری
و صنایع وابس��ته از تاری��خ  23تا  26بهمنماه
در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران
برگزار میشود.

