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اجتماعي

وطن امروز شماره 1997

نبضجامعه
سازمان غذا و دارو اعالم کرد

اسامی فرآوردههای غذایی غیرمجاز

چهارشنبه  14مهر 1395

رئیس سازمان حفاظت محیطزیست به آلمان رفت

گردوخاک در خوزستان ،ابتکار در سفر

خیمه
همزمان با نخستین جمعه محرم برگزار میشود

همایشجهانیشیرخوارگانحسینی
در  ۴۱کشور

رئیس سازمان محیطزیست :داعش مانع ساماندهی کانونهای گردوغبار است!

سازم��ان غ��ذا و دارو در اطالعیهای اسامی
شرکته��ا و فرآوردههای غذای��ی غیرمجاز را
اع�لام کرد .به گ��زارش خبرگزاری دانش��جو،
براساس اطالعی ه سازمان غذا و دارو ،رﺷﺘﻪ آش
ﮐﺎرﮔﺎه اﻣﯿﺪ ﻫﺎﺷﻢزاده با ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﻓﺎرس ﻣﯿﻼد،
ﻋﺮق ﻧﻌﻨﺎ و ﻋﺮق ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ با ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﺳﺮاج ،عرق
گلپوره با ﻧﺎم ﺗﺠﺎری مجلل و ﭘﺎﯾﺪارﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﺳﺖ
و دوغ ب��ا ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﻻﮐﺘﯿﻦ ،غیرمجاز و تقلبی
معرفی شده است .همچنین محصوالت ﮔﻼب
و ﻋﺮﻗﯿﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﺷﺎن ،ﮔﻼب ب��ا ﻧﺎم ﺗﺠﺎری
ﺑﻬﺎر ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ب��ا ﻧﺎم ﺗﺠﺎری دانل��وپ ،ﭼﯿﭙﺲ
ﺳﻨﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن ،ﻧﻤﮏ درﯾﺎﯾﯽ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﻃﻼ با ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﻧﺎﻧﺴﯽ ،به دلیل جعل یا فقدان
مستندات مورد نظر اداره کل نظارت و ارزیابی
فرآوردههای غذایی ،آرایشی و بهداشتی سازمان
غذا و دارو غیرمجاز محسوب میشود .سازمان
غ��ذا و دارو از افرادی که محصوالت نامبرده را
در مراک��ز فروش مش��اهده میکنند خواست
معاونته��ای غذا و داروی دانش��گاههای علوم
پزشکی سراسر کشور و نیروی انتظامی را مطلع
کنند تا نسبت به جمعآوری آنها اقدام الزم به
عمل آید.

ثبتنام آزمون استخدامی
آموزشوپرورش از  17مهر

آزمون استخدامی آموزشوپرورش روز 21
آبان برگزار میشود و زمان ثبتنام متقاضیان
این آزمون  17مهر ماه اعالم شده است.
به گزارش می��زان ،رس��ول پاپایی ،معاون
مرک��ز رسان��ه وزارت آموزشوپ��رورش درباره
آزمون استخدامی این وزارتخانه گفت :پس از
دریافت مجوز استخدام  10هزار نفر در وزارت
آموزشوپ��رورش از س��وی سازم��ان اداری و
استخدامی آموزشوپرورش ،افراد دارای مدرک
دانشگاهی از طریق آزمون کتبی و پس از طی
دوره آموزشی در دانش��گاه فرهنگیان و شهید
رجایی به ص��ورت پیمانی استخدام میشوند.
وی خاطرنش��ان کرد :در آزمون امسال  5هزار
و  993م��رد و  4ه��زار و  7زن جذب خواهند
ش��د که مبنای استخدام ،مناط��ق آموزشی و
بومیگزینی است .به گفته معاون مرکز رسانه
آموزشوپ��رورش ،ثبتن��ام این آزم��ون از روز
هفدهم مهرماه پس از انتش��ار آگهی سازمان
سنجش آغ��از میشود و آزم��ون روز  21آبان
برگزار خواهد شد.

بهبود روند فرزندآوری در کشور

رئیس انجم��ن ارولوژی ایران ب��ا اشاره به
اب�لاغ سیاسته��ای کلی خانواده در کش��ور،
روند فرزن��دآوری را رو به بهبود دانست .ناصر
سیمفروش ،رئیس انجمن ارولوژی ایران با اشاره
به ابالغ سیاستهای کل��ی خانواده و بندهای
مربوط به فرزن��دآوری و سالمت اظهار داشت:
جمعیت جوان ایران به سرعت به سمت پیری
پیش میرود و پیر شدن جمعیت بزرگترین
تهدید ب��رای موجودیت جامع��ه ایرانی است.
سیمفروش به ایکنا عنوان کرد :خوشبختانه در
حال حاضر با هش��داری که رهبر انقالب دادند
تا ح��دودی وضعیت موالید رو به بهبود بوده و
چشمانداز بهتری را نسبت به چند وقت پیش
ترسیم میکند .وی با تأکید بر اینکه فرزندآوری
جزو تکالیف ه��ر زوج ایرانی جوان است ،بیان
داشت :باید وضعی��ت جمعیت از آنچه هست
بهتر شده و شعار «ایران ج��وان بمان» دوباره
زنده شود ،همچنین الزم است نهادهایی مانند
صداوسیما برای این هدف تالش کنند.

اعالم مواضع رئیس سازمان ثبت
در نشست سازمان مالکیت

چهلوهش��تمین نش��ست ساالنه مجمع
عمومی سازمان جهانی مالکیت معنوی با حضور
نمایندگان  189کشور در شهر ژنو برگزار شد.
به گزارش«وطنامروز» احمد تویسرکانی،
رئی��س سازمان ثبت اسناد و امالک کش��ور با
قرائت بیانیه در مجمع عمومی سازمان جهانی
مالکیت معنوی نسبت به موضوع کار مجمع،
نظ��رات خ��ود را اعالم کرد .وی در بخش��ی از
این بیانیه عنوان کرد :باید با فعالیتهای موثر
سازمان جهانی مالکیت معنوی شاهد توسعه
ابداعات تکنولوژیک در کشورها و انتقال فناوری
به کشورهای درحال توسعه باشیم .تویسرکانی
درباره تاسیس دفاتر خارج��ی وایپو در برخی
کشورها گفت :تاسیس دفاتر خارجی وایپو باید
ب��دون هیچگونه تبعی��ض و براساس عدالت و
تقسیمهای جغرافیایی صورت گیرد و جمهوری
اسالمی ایران به لحاظ پیش��رفتهای سریع و
ظرفیتهای باال پیشنهاد تاسیس دفتر وایپو در
تهران را ارائه کرد.

گروه اجتماعی :سفر ابتکار به آلمان در حالی انجام
میشود که مردم اهواز از هفته گذشته با گرد و غبار
 ۱۰برابر حد استاندارد دست و پنجه نرم میکنند
و در شرایط��ی ک��ه چش��مان خاکگرفته مردم
خوزستان منتظر رویت ابتک��ار است ،وی سودای
سفر به سرزمین ژرمنها را در سر دارد!
به گ��زارش تسنیم ،مجید شفیعپ��ور ،رئیس
مرکز بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت
محیطزیست از سفر ابتکار به آلمان خبر داد و افزود:
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست روز سهشنبه
بهمنظور امضای سند بیانیه مش��ترک چارچوب
همکاری زیست محیطی می��ان سازمان حفاظت
محیطزیست و وزارت محیط زیست ،حفظ طبیعت،
ساختمان و ایمنی هستهای جمهوری فدرال آلمان،
عازم این کشورشد.
این در حالی است که مردم اهواز از چهارشنبه
هفت��ه گذشته هجوم دوباره گ��رد و غبار را تجربه
میکنند اما ابتکار به عن��وان متولی رسیدگی به
بحران گرد و غبار در استان خوزستان ،عازم آلمان
شده است.
■■کمتوجهی محیطزیست به مطالبات مردمی

رویکرد معصومه ابتکار در کمتوجهی به ساکنان
شهرهای بحرانی که از گرد و غبار رنج میبرند در
سالهای گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده است،
چرا که وی بهمنم��اه سال  93و در شرایط گرد و
غبار غلیظ هوا در خوزستان ،سفر خود را با چند روز
تعویق و کماهمیتی به این دیار انجام داد.
در روزه��ای میان��ی بهمنماه س��ال  93و در
شرایطی که بسیاری از م��ردم اهواز ب ه دلیل ورود
گ��رد و غبار راهی مراکز درمانی شده بودند ،رئیس
سازمان حفاظت محیطزیست با تاخیری چند روزه
و ب ه بهانه لغو سفر هوایی از سفر به این استان امتناع
کرد .البته در همان ساعاتی که ابتکار سفر خود را
لغو کرده بود ،وزیر بهداشت راهی اهواز شد ،جالب
اینکه پس از سف��ر وزیر بهداشت ،اسماعیل کهرم
یکی از مش��اوران ابتکار ،تی��ر انتقادات را به سمت
قاضیزادههاشمی نش��انه گرفت و وزیر بهداشت را

داد ،چرا که کانونهای گرد و غبار در حیطه فعالیت
داعش قرار گرفته است.

■■داعش مانع ساماندهی کانونهای گردوغبار

«نخود هر آش» لقب داد.
■■تسلیم در برابر ذرات گرد و خاک
جالب اینجاست که معصوم��ه ابتکار هر زمان
■■سفرهایابتکاری!
پ��س از صحبتهای مش��اور ابتک��ار ،سازمان که موض��وع ریزگرده��ا در استانه��ای جنوب و
حفاظت محیطزیست سخنان این فرد را اظهارنظر غرب کشور شدت گرفته و به دغدغه اول ساکنان
شخص��ی عن��وان و باب��ت سخنان مط��رح شده این مناطق تبدی��ل میشود ،آنچنان که باید برای
پاسخگویی ب��ه افکار عمومی
عذرخواهی کرد ،سرانجام این
رویکردها و انتقادات باعث شد هر زم�ان ک�ه موض�وع ریزگردها در وارد عمل نش��ده و ه��ر بار با
معصومه ابتک��ار چندین روز استانهای جنوب و غرب کشور شدت فرافکنی فرار را بر قرار ترجیح
پس از بحران گ��رد و غبار به گرفت�ه و به دغدغه اول س�اکنان این میده��د؛ یا ت��وپ را به زمین
اهواز سفر کند اما این عزیمت مناطق تبدیل میشود ،ابتکار آنچنان دولت قب��ل میاندازد یا اینکه
ب��ه اهواز به مثاب��ه نوشداروی که بای�د برای پاس�خگویی ب�ه افکار مقصر اصل��ی نابسامانیها در
پس از مرگ سهراب بود .این عموم�ی وارد عمل نش�ده و ه�ر بار با زمینه مه��ار کانونهای گرد و
روزها هم که مردم خوزستان فرافکنی فرار را بر قرار ترجیح میدهد غبار را داعش معرفی میکند.
این ب��ار نیز رئی��س سازمان
بار دیگر منتظر سفر معصومه
ابتکار به استان خود برای رسیدگی به موضوع گرد حفاظت محیطزیست پی��ش از عزیمت به آلمان
و غبار شهر و دیار خود هستند ،وی سفر به سرزمین درباره عملکرد سازمان متبوعش در زمینه مقابله با
ژرمنه��ا را در پیش گرفته تا به جای رسیدگی به گرد و خاک عنوان کرد که کاری از دست سازمان
م��ردم درمان��ده خوزستان با همتایان چش��مآبی حفاظت محیطزیست برنمیآی��د و تنها میتوان
گزارش این معضل را به سازمانهای بینالمللی ارائه
اروپایی خود اوقات خود را پر کند.

دبیرکل خانه پرستار خبر داد

صدها فیش نجومی در وزارت بهداشت
سالمت گروه اجتماع�ی :دبیرکل خانه
پرستار با اشاره به گزارش دیوان
محاسبات درباره دریافتیهای نامتعارف از وجود
هزار فیش نجومی در وزارت بهداشت خبر داد.
به گ��زارش خبرگ��زاری دانش��جو ،محمد
شریفیمقدم ،دبیرکل خانه
پرستار درباره گزارش دیوان
محاسبات اظهار داشت :پس
از چند ماه کشمکش درباره
پرداخته��ای غیرمتعارف،
دیوان محاسبات در صحن
علنی مجلس گزارشی ارائه داد و برداشت عموم
از این گ��زارش این بود که ح��دود  397نفر به
صورت ماهانه بیش از  20میلیون تومان دریافتی
داشتهان��د .دبیرکل خانه پرستار افزود :حال این
پرسش مط��رح است که ای��ن دریافتیها فقط

ب��رای مدی��ران بررسی ش��ده یا اف��رادی مانند
اعضای هیات علمی نیز در این گروه قرار دارند.
شریفیمق��دم عن��وان کرد :اگر م�لاک بررسی
همه پرداخته��ا اعم از کارانه ،حق هیات امنا و
ح��ق هیات علمی باشد بی��ش از یکهزار نفر در
وزارت بهداش��ت بیش��تر از
 20میلیون تومان و دریافتی
غیرمتع��ارف دارند .به گفته
وی ،معوق��ه چن��د ه��زار
میلیارد تومانی پزشکان نیز
مبین ای��ن موضوع بوده که
تنها  397نفر دریافتی بیش از 20میلیون تومان
ندارند .شریفیمقدم تصریح کرد :اگر مبنای این
گزارش فقط گزارش مدیران دانشگاههای علوم
پزشکی باشد بای��د راستیآزمایی شود و مراجع
نظارتی آمارهای درست را بررسی کنند.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی عنوان کرد

اجرای آزمایشی طرح رتبهبندی مدارس غیردولتی
نیمکت گروه اجتماعی :طرح رتبهبندی
م��دارس غیردولتی ب��زودی در
 20مدرسه کش��ور به صورت آزمایش��ی به اجرا
در میآی��د .به گزارش ایسنا ،مرضیه گرد ،معاون
وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه
مش��ارکتهای مردم��ی در
سومی��ن نش��ست علمی-
پژوهش��ی ط��رح رتبهبندی
مدارس که با حضور مدیران
و کارشناسان سازمان برگزار
شد ،از آغاز اجرای آزمایشی
ط��رح رتبهبندی م��دارس غیردولتی خب��ر داد.
به گفته گ��رد ،ما اعتقاد داری��م برنامهریزیها و
تصمیمگیریهای سازمان باید طبق سند تحول
بنیادین صورت گیرد ک��ه در همین راستا طرح
پژوهشی رتبهبندی مدارس غیردولتی از  2سال
آوای شهر گروه اجتماعی :سازمان فرهنگی
 هن��ری شه��رداری ته��رانهمزمان ب��ا فرارسیدن ماههای مح��رم و صفر،
ب اجرای
وی��ژه برنامهه��ای متع��ددی را در قال 
نشستهایی با مضمون مسائل دینی و مذهبی،
تعزیهخوان��ی ،پردهخوان��ی ،تولی��د محصوالت
عاشورای��ی و برنامههای هن��ری برگزار میکند.
به گزارش «وطن ام��روز» حجتاالسالم حسن
ناصریپور ،معاون فرهنگ��ی سازمان فرهنگی-
هنری شهرداری تهران ،در این باره گفت :اجرای

قب��ل با همت اساتید معتبر ام��ر تعلیم و تربیت
شروع ب��ه کار کرد و خروجی مطلوب طرح مورد
تایی��د قرار گرفت .وی اف��زود :اهداف غایی طرح
فراهم ک��ردن بستر مناسب ب��رای شفافسازی
فعالیتهای م��دارس غیردولت��ی ،ایجاد وحدت
رویه در فعالیتهای مدارس
در راست��ای ارتقای مستمر
کیفی��ت و بهب��ود عملکرد
آنها ،فراهم شدن زمینههای
ارزشیابی عملک��رد مدارس
و ایج��اد شرای��ط مناس��ب
جه��ت تعالی و ارتقای کیفی��ت مستمر مدارس
غیردولت��ی در راستای مفاد سند تحول بنیادین
آموزشوپرورش است .معاون وزیر خاطرنشان کرد:
در کنار ط��رح رتبهبندی مدارس ،طرح نظارت و
ارزیابی مدارس نیز در حال انجام است.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم کرد

بازداشت  198هزار نفر در حوزه مواد مخدر
گروه اجتماعی :میزان کشفیات
اعتیاد
م��واد مخ��در در  6ماه گذشته
357ت��ن بوده اس��ت و در ای��ن مدت198هزار
نف��ر در حوزه مواد مخدر دستگی��ر شدهاند .به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،پرویز افش��ار،
سخنگوی ستاد مب��ارزه با
موادمخدر ،در این باره اظهار
داش��ت :در  6م��اه گذشته
میزان کشفیات مواد مخدر
357ت��ن بوده که 10درصد
افزای��ش نش��ان میده��د.
افش��ار با اشاره به اینکه رویکرد مصرف معتادان
از شیشه به سمت سایر مواد مخدر تغییر کرده
است ،گفت :در مبارزه با پیشسازهای شیش��ه
موفق عمل کردهای��م و این موضوع در ماههای
گذشته باعت افزایش قیمت شیش��ه شد .وی

با اشاره به سهم انواع مواد مخدر در کش��فیات،
افزود :سه��م تریاک93درصد ،هروئین 3درصد،
مورفین7/1درصد و سایر مواد مخدر 7/1درصد
بوده است .سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر
بی��ان داشت :در  6ماه ابت��دای سال  11درصد
کاه��ش در عملیاته��ای
کش��فیات م��واد مخ��در،
8درصد کاه��ش در انهدام
بانده��ا از نظ��ر تع��داد و
17درصد افزایش در توقیف
خودروه��ای قاچاقچی��ان
داشتی��م .وی ب��ا تأکید بر اینک��ه در این مدت
198هزار نفر دستگی��ر شدهاند ،تصریح کرد :از
این تعداد 71هزار نفر معتاد بودهاند همچنین در
 6ماه ابتدای سال 13هزار نفر معتاد متجاهر از
سطح شهر تهران جمعآوری شدهاند.

وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری:

 ۱۱میلیون ایرانی مدرک دانشگاهی دارند
دانشگاه گروه اجتماعی 11 :میلیون نفر
در ایران دارای مدرک دانشگاهی
هستند و  5میلیون دانشجو در مراکز دانشگاهی
و تحقیقات��ی تحصی��ل میکنن��د .ب��ه گزارش
«وطنامروز» محمد فرهادی وزیر علوم ،تحقیقات
و فناوری در نشست تخصصی
جمعیت و منابع سیزدهمین
مجمع جهانی علم و فناوری
در شهر کیوتوی ژاپن اظهار
داشت :موض��وع جمعیت و
منابع به خ��ودی خود برای
کش��ورها چالش است و  2مقول��ه شهری شدن
و مهاج��رت مغزها نیز این موضوعات را تش��دید
کرده است .فرهادی با اشاره به ترکیب جمعیتی
ایران خاطرنشان کرد :ایران ترکیبی از مذاهب و
گروهه��ای قومی را در خود ج��ا داده است که در

معاون سازمان فرهنگی -هنری شهرداری خبر داد

برگزاری  36ویژهبرنامه در ایام محرم و صفر
ویژهبرنامهه��ای محرم و صفر ب��ا عنوان «جلوه
سوگ» گامی موث��ر در گسترش سبک زندگی
و انتق��ال پی��ام امامحسین(ع) ب��ه نسل جدید
برمیدارد .ای��ن ویژهبرنامه در راستای گسترش
و تعمی��ق شناخت شهروندان از الگوهای دینی،
گسترش فرهن��گ عاشورای��ی و سبک زندگی

«کانونهای گرد و غبار در عراق شناسایی شده
ام��ا تا زمانی که داع��ش در آن مناطق است هیچ
کاری برای از بین بردن گرد و غبار نمیتوان کرد».
معصومه ابتکار ،رئیس سازمان حفاظت محیط
زیست کش��ور با بی��ان این مطلب اظه��ار داشت:
70درصد کانونهای گرد و غبار در کش��ور منش��أ
خارجی دارد و کانون اصلی آن کشور عراق است که
البته عالوه بر عراق از عربستانسعودی نیز گرد و غبار
داریم .وی افزود :نکته قابل تامل کانونهایی است که
بتازگ��ی در ترکمنستان و ارمنستان شکل گرفته و
خراسان رضوی را تحت تاثیر قرار داده است .رئیس
سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد :تنها
کاری که در حال حاضر میتوانیم برای منش��أ گرد
و غبار خارجی انجام دهیم تهیه گزارشهای مستند
از کانونه��ای اصل��ی گرد و غبار اس��ت که پس از
جم��عآوری به وزارت امور خارجه تحویل میدهیم.
ب��ه گفته وی ،در سطح بینالملل��ی در حال حاضر
تنها کشوری که پیگیر کانونهای گرد و غبار است
ایران است اما تا زمانی که ناامنیها و ناپایداریها در
منطقه باشد این مش��کالت برطرف نمیشود و آثار
و عوارض و خسارتهای آن برای مردم کش��ورهای
همسایه مش��هود اس��ت .رئیس سازم��ان حفاظت
محیط زیست کشور یادآور شد :تا زمانی که جنگ
و ناامنی در منطقه حاکم باشد هیچ کاری نمیتوان
انج��ام داد ،در واقع کانون اصلی گ��رد و غبار ایران،
کشورهای همسایه است و بیشترین مناطق کانون
گ��رد و غبار در حیطه جنگ سوریه ،عراق و داعش
قرار گرفته است .ابتکار با اشاره به صحبتهای وزیر
محیط زیست عراق درب��اره کانونهای گرد و غبار
در این کش��ور گفت :وزی��ر محیط زیست عراق هم
میگوید ما کانونهای گرد و غبار را شناسایی کردیم
اما در حیطه ما نیست و در اختیار داعش است و تا
زمانی که داعش در منطق��ه وجود دارد کاری برای
کانونهای گرد و غبار نمیتوان کرد.

ام��ام حسی��ن(ع) ،انتقال مفاهی��م عاشورایی و
تقوی��ت باوره��ای نسل ج��وان اج��را میشود.
مع��اون فرهنگ��ی سازمان فرهنگ��ی -هنری با
بیان اینکه  ۳۶عن��وان برنامه برای  2ماه محرم
و صف��ر از سوی این سازم��ان در سطح مناطق
بیستودوگان��ه و فرهنگسراه��ای شه��ر تهران

صلح و آرامش با یکدیگر همزیستی مسالمتآمیز
دارند .وی به جمعیت تحصیلکرده ایران اشاره کرد
و اف��زود :در ایران  11میلیون نف��ر دارای مدرک
دانشگاهی هستند و  5میلیون دانشجو در مراکز
دانش��گاهی و تحقیقاتی تحصیل میکنند .وزیر
علوم تصریح ک��رد :از میان
جمعیت دانشآموخته ،ما با
پدیده مهاجرت مغزها روبهرو
هستیم که در واقع به معنای
مهاجرت منابع انسانی ماهر
کشور است .فرهادی با تاکید
بر اینکه مهاجرت مغزها اثرات نامطلوبی بر توسعه
کش��ورها دارد و منجر به شکلگیری متغیرهای
نامعلوم میشود ،یادآور شد :رفتن نیروهای ماهر
از یک کشور باعث میشود توسعه پایدار برای آن
کشور حاصل نشود.
تدارک دی��ده شده ،خاطرنش��ان ک��رد :برنامه
«نوگالن حسینی» با هدف نش��ر فرهنگ دینی
و عاشورای��ی و تش��ویق دانشآموزان خادم اهل
بیت(ع) ،برنامه «پرده عش��اق» با هدف تجلیل
از مفاخر حسین��ی و پیرغالمان هیئات مذهبی
شهر تهران ،برنامه «من و دوست اربعینیام» با
هدف ثبت لحظهه��ای ناب میزبانی مردم عراق
از زائ��ران حسینی در مسیر پیادهروی اربعین از
جمل��ه برنامههایی است که در سال گذشته نیز
سابقه اجرا داشته است.

همای��ش جهانی «شیرخوارگ��ان حسینی»
در بی��ش از  ۴۱کش��ور جهان برگ��زار میشود.
ب��ه گزارش«وطن ام��روز» داوود منافیپور ،دبیر
مجمع جهانی حضرت علیاصغر(ع) در این باره
گفت :همای��ش شیرخوارگان حسینی هر ساله
در نخستی��ن جمعه ماه محرم ب��ا حضور بانوان
و شیرخ��واران برگ��زار میشود ک��ه امسال در
چهاردهمین سال برگزاری ،همزمان در بیش از
 4هزار نقطه در  41کشور جهان برگزار میشود.
وی افزود :این همایش جهانی در  14ایالت کشور
آمریکا و در کش��ورهایی مانند انگلیس ،روسیه،
آلم��ان ،فیلیپین ،یمن ،اندون��زی ،تاجیکستان،
میانمار ،سنگاپور ،سوری��ه ،اوکراین ،آذربایجان،
لبنان ،بن��گالدش ،مالزی ،تایلند ،سوئد ،بلژیک،
مکزیک ،کلمبیا ،ونزوئال ،گویان ،سیرالئون ،اوگاندا،
بورکینافاسو ،ساحلعاج ،کنگو ،گینهبیسائو و مالی
با برگزاری یک ت��ا  4همایش همراه است .دبیر
مجمع جهانی حضرت علیاصغ��ر(ع) از شرکت
بیش از  10میلیون نفر در این مراسم در سراسر
دنی��ا خبر داد و یادآور شد :این همایش در بیش
از  3ه��زار نقطه در ای��ران 100 ،نقطه در عراق،
 35نقط��ه در ترکیه 15 ،نقط��ه در بحرین10 ،
نقطه در قط��ر 12 ،نقطه در عمان 25 ،نقطه در
عربستان 35 ،نقطه در افغانستان و  100نقطه در
هند و کشمیر برگزار میشود.

کوتاه وگویا

محمدحسی��ن امی��د ،سرپرست دانش��گاه
جامع علم��ی  -کاربردی ،با بیان اینکه بزودی
نتایج سطحبن��دی مراکز این دانش��گاه اعالم
میش��ود ،افزود :دستورالعمل مرب��وط به امور
مدرسان مراکز علمی  -کاربردی این دانش��گاه
برای تدریس مدرس��ان در پودمانها و مقاطع
گوناگون تحصیلی دانشگاه در حال تدوین است.
جش��نواره سراس��ری «علم و عام��ه» برای
دومی��ن سال پیاپ��ی در هفته تروی��ج علم از
 ۱۵ال��ی  ۲۰آب��ان  ۱۳۹۵توسط م��وزه علوم و
فناوری برگزار خواهد شد .عالقهمندان میتوانند
جهت دریافت اطالعات بیشتر به نشانی اینترنتی
 www.irstm.irمراجعه کنند.
معاون��ت فرهنگ��ی و اجتماع��ی شرک��ت
بهرهبرداری مترو با همکاری اداره کل سالمت
شهرداری ته��ران و موسسه خ��ط زندگی در
 5ایستگ��اه صادقیه ،امامخمین��ی(ره) ،شهید
بهش��تی ،تئاتر شهر و شهدا میزهای سالمت
مح��ور را برای انجام معاین��ه توسط پزشکان،
مشاورههای تغذیه ،روانشناسی و خود مراقبتی
برپا کرده است.
به گفت��ه سيد تقي نوربخ��ش ،مدیرعامل
سازم��ان تامین اجتماع��ی ،ای��ن سازمان در
ح��ال حاض��ر در قالب  ٩هلدين��گ به عرصه
سرمايهگذاري و اقتصادي وارد شده است.
فره��ود حمی��دی ،شهردار منطق��ه  14در
آیی��ن تجلی��ل از نفرات برتر المپی��اد ورزشی
فرزن��دان کارکنان شهرداری منطقه  14هدف
از برگ��زاری این مسابقات را گسترش و توسعه
ورزش همگانی دانست و اظهار داشت :توسعه
و گست��رش ورزش همگانی بای��د در اولویت
برنامههای خانواده بزرگ شهرداری تهران باشد.
ناصر امانی ،معاون برنامهریزی ،توسعه شهری
و امور ش��ورای شهرداری تهران ،از اجرای الصاق
ک��د ملک بر پالکهای آب��ی شناسایی امالک و
مستغالت تهران با هدف بهروزرسانی و مکانمحور
کردن اطالعات شهرداری تهران خبر داد.
امیرحسن جعفریورامینی ،قائممقام توسعه و
پایش محیطزیست ستاد محیطزیست و توسعه
پایدار شهرداری تهران ،با اشاره به لزوم اهمیت
مطالعات محیطزیستی پروژههای عمرانی شهر
تهران گف��ت :پروژههای عمران��ی شهر تهران
قب��ل و حین اجرا و در زمان بهرهبرداری دارای
مطالعاتمحیطزیستیهستند.
علیرض��ا اسفراینینژاد ،معاون حملونقل و
ترافی��ک شهرداری منطقه  3از نصب بنرهایی
با مضم��ون پیامها و شعاره��ای ترافیکی در
سطح منطقه خبرداد .همچنین به گفته سعید
طلوعی شهردار منطقه  7طرح ویژه الیروبی،
رسوببرداری و نگهداری شبکه اصلی و فرعی
مسیلها ،کانالها و انهار در این منطقه تا قبل از
شروع فصل بارندگی اجرا میشود.
حس��ن اشرفاسالم��ی ،مدی��ر م��وزه
«کودکان ما» در حاشیه نمایش��گاه «کودک،
صلح ،میراث فرهنگی» بی��ان داشت :بهترین
راه انتق��ال مفاهیم موزهای به کودکان نمایش
مشارکتی و همذاتپنداری است.
نشست «مسائل کودکان در معرض آسیب
و خشونت (کودکان کار)»  14مهرماه با همت
کانون پ��رورش فکری کودک��ان و نوجوانان و
حضور کارشناسان این حوزه برگزار میشود.

