مکتبخان ه
اعزام  600دانشآموز به عمره

اعالمنحوهثبتنامپیشدانشگاهیها

مهر :معاون آموزش متوس��طه آموزش و پرورش شهر
تهران با اشاره به حذف مراکز پیشدانشگاهی مستقل
در س��ال تحصیلی آینده ،نحوه ثبتن��ام دانشآموزان
س��وم متوسطه در مقطع پیشدانشگاهی را اعالم کرد.
محمود حس��ینی گفت :مدارس��ی که ظرفیت ایجاد
مراکز پیشدانش��گاهی را دارند ،دانشآم��وزان خود را
ثبتنام میکنند اما دانشآموزان در مدارسی که فضا و
نیروی انسانی الزم برای ایجاد این دوره را ندارند ،باید در
مدارس دیگری ادامه تحصیل دهند.

سهمیهبندیتأهل
در کنکور امسال اعمال نمیشود

ایلنا :رئیس سازمان سنجش گفت :سهمیهبندی تاهل
در آزمون کارشناسیارش��د و سهمیهبندی جنسیتی
در آزمون کارشناسی امسال اعمال نمیشود و تاکنون
هیچ ابالغیهای در این باره نداش��تهایم .محمدحسین
س��رورالدین درب��اره اعمال س��همیه تاه��ل در آزمون
کارشناسی ارشد امس��ال گفت :سازمان سنجش یک
هیات اجرایی اس��ت و تنها اب�لاغ قانونی مالک کار ما
است که هنوز از هیچ جا چیزی به ما ابالغ نشده است.
رئیس سازمان سنجش افزود :موضوع سهمیه متاهالن
در کنکور ارشد امسال ،بحثی است میان دولت و مجلس
و هنوز ادامه دارد و مثل هر طرح دیگری در حال تبادل
نظر بین مخالفان و موافقان است.

اخبار ناجا

وعده تکراری پلیس
برای دستگیری سارقان مجسمهها

مهر :جانش��ین فرمانده انتظامی ناجا با اشاره به اینکه
بررس��یهای الزم ب��رای شناس��ایی مجرمان س��رقت
مجسمههای تهران در حال پیگیری است ،اظهار داشت:
سرقت مجسمههای تهران سازمان یافته بود .احمدرضا
رادان عصر یکشنبه در حاشیه همایش فرماندهان پلیس
شمال کشور در جمع خبرنگاران برای سومین بار وعده
داد :در آیندهای نزدیک همه پیگیریهای پلیس برای
شناسایی سارقان مجس��مههای تهران به اطالع مردم
خواهد رس��ید .وی افزود :س��رقت مجسمههای تهران
موضوعی س��ازمان یافته و از قبل طراحی شده بود که
تحقیقات در این زمینه در حال انجام است.

بررسي جایگزین «واژه پلیس»

ایلنا :رئیس دفتر واژهگزینی نظامی ستاد کل نیروهای
مس��لح گفت :برای جایگزینی واژههایی مانند پلیس،
تاکتیک و  ...به دقت و مطالعه بیش��تری نیاز اس��ت و
تاکنون واژهای برای جاگزینی آنها به تصویب نرس��یده
است .سهراب فاضل با بیان اینکه این دفترکارخود را با
واژهگزینی نظامی تکواژهها آغاز کرده ،گفت :هماکنون
عالوه بر تکواژهها به واژهگزینی ترکیبی نیز میپردازیم
تا در حوزه نظامی واژههای جایگزین فارس��ی استفاده
ش��ود .رئیس دفتر واژهگزینی نظامی درباره جایگزینی
واژه پ��اسور به جای پلی��س گفت :ما برای جایگزینی
واژه پلی��س 156 ،واژه مطرح کردی��م و از میان آنها با
نظر کارشناسان واژههای برتر را ارائ ه کردیم و هنوز هم
واژهگزینی واژه پلیس در حال بررسی است.

جامعه

وطن امروز شماره 423

سهشنبه  28ارديبهشت1389

اختصاص 126میلیارد تومان برای بازسازی عتبات عالیات

رئیس س��تاد بازس��ازی عتبات عالی��ات از اختصاص
126میلیارد تومان برای بازس��ازی عتبات عالیات خبر داد.
حسن پالرک درباره اهم برنامههای این ستاد در سال  89به
فارس گفت :در سال  ،89ستاد بازسازی عتبات عالیات 16
پ��روژه را در عتبات تعریف کرده و هزینه انجام این پروژهها
بالغ بر  126میلیارد تومان برآورد ش��ده است که این رقم
برابراست با کل حجم فعالیتها و هزینههایی که تا به حال
در عتبات عالیات هزینه کردهایم .پالرک درباره طرح توسعه
حرم حضرت علی(ع) در نجف اش��رف اظهار داشت :طرح
توس��عه حرم حضرت امیرالمومنین(ع) با ساخت صحنی
ب��ه نام «حضرت زهرا(س)» پیگیری میش��ود .این صحن
که  198هزار مترمکعب زیربنا خواهد داش��ت ،در قسمت
غربی صحن حضرت امیرالمومنین ساخته میشود و ظرفیت
زائ��ران در داخل حرم را تا  10برابر افزایش خواهد داد .وی
افزود :این یک پروژه بسیار بزرگ است که هماکنون عملیات
خاکبرداری آن را آغاز کردهایم و زمین آن تملک شده است و
بزودی عملیات فوندانسیون را آغاز خواهیم کرد و حدود 50
میلیارد تومان از مبلغ کل  126میلیارد تومان در نظر گرفته
شده برای سال جاری ،صرف ساخت این صحن خواهد شد.
پالرک افزود :مدت زمان اجرای این پروژه بستگی به تامین
اعتبار دارد ،با این حال زمانی که ما برای این پروژه در نظر
گرفتهایم 5 ،س��ال است که در  3فاز مجزا اجرا خواهد شد.

عكس :امير حسامينژاد ،برنا

ایسنا :مسؤو ل عمره دانشآموزی کشور از اخذ سهمیه
محدود برای اعزام دانشآموزان پسر به عمره خبر داد.
علی حسنی یادآور شد :با پیگیریهای وزارت آموزش
و پرورش سرانجام توانستیم سهمیه محدودی را برای
اعزام دانشآموزان به عمره بگیریم .وی افزود :امس��ال
دانشآموزان��ی که از لحاظ اخالق��ی و علمی برگزیده
هستند ،همچنین حافظان قرآن کریم ،فرزندان شهدا
و دانشآموزان نخبه جزو کس��انی هس��تند که به این
عمره مشرف میش��وند .مس��ؤو ل عمره دانشآموزی
وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در عمره امس��ال
تنها 600دانشآموز اعزام خواهند شد ،تصریح کرد :این
سهمیه بین استانها تقسیم شده و تنها دانشآموزان
پس��ر ش��امل اعزام هستند .حس��نی خاطرنشان کرد:
دانشآم��وزان در  14و  15تیرماه در قالب  4کاروان به
عمره مشرف خواهند شد.
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وی ف��از زیارتی صحن حضرت زه��را(س) را عمدهترین و
مهمترین فاز این پروژه دانس��ت و تصریح کرد :فاز زیارتی
این صحن را مدت  3سال به انجام خواهیم رساند که برای
اجرای آن ناچاریم کل س��ازه بتونی پ��روژه را در همان فاز
نخست به اتمام برسانیم .بقیه فازهای این پروژه که شامل
بخشهای خدماتی ،عمومی ،اداری و اماکنی مانند موزه و
کتابخانه است در مراحل بعدی تکمیل خواهد شد .رئیس

تزئین سهبعدی میدانها برای نخستینبار در ايران

شهردار منطقه  9گفت :در احداث فضای سبز ،بهرهگیری
از روشه��ای نوین و روز جهان همچون ایجاد فضای س��بز
س��هبعدی ()D3 Land scapingرا مدنظر قرار دادهایم تا
این طرح برای نخستینبار در کشور ساخته شود .این خبر را
علیرضا جعفری با اشاره به این نکته که فعالیتهای یادشده
به همت اداره فضای سبز معاونت امور شهری و فضای سبز
در دس��تور کار قرار گرفته ،هدف از اجرای این طرح که در
ضلع شرق میدان آزادی ،میدان استاد معین و میدان فتح به
مرحله اجرا درآمد را بهرهمندی از دستاوردهای سایر علوم،
ایجاد تحول بنیادی در ساختار و خلق عناصر بدیع که سیمای
ش��هرها و محیط زندگی ش��هروندان را تحت تاثیر شگرف
قرار میدهد ،دانس��ت .وی افزود :فضای س��بز سهبعدی یا
 3D Land scapingپی��ش از ای��ن در قال��ب ایج��اد
تندیسهای سبز و با استفاده از هرس فرم گونههای پرچینی
یا س��ازههای مکعب ایجاد اشکال حجمی دنبال میشد که
همواره در بخش تولید و نگهداری مشکالتی نظیر کندی اجرا،
رئیس مرکز تحقیقات قلب و عروق دانش��گاه علوم
پزشکی ش��هید بهش��تی از آغاز بررسی شیوعسنجی
بیماریهای قلب و عروق از حدود یکس��ال پیش در
این مرکز واقع درغرب ش��هر تهران خب��ر داد و گفت:
تاکن��ون  2هزار و  200نف��ر از نظر وجود عوامل خطر
و ابتال به گرفتاریهای قلب و عروق بررس��ی ش��دهاند.
محمدرضا معتمدی با بیان اینکه تاکنون در جمعیت
مورد مطالعه برخالف انتظار درصد ابتال به گرفتاریهای

اخبار حوزهها

آموزش و پرورش
تمدیدمهلتاصالحاطالعاتآزموناستخدامی

وط�ن امروز :رئیس مرکز س��نجش آموزش و پرورش
اعالم کرد :مهلت مشاهده و اصالح اطالعات ثبتنامی
داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش تمدید
ش��د .به گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت آموزش
و پ��رورش« ،محمدتقی صاب��ری» گفت :مهلت نحوه
مشاهده و اصالح اطالعات ثبتنامی آزمون استخدامی
آموزش و پرورش تا س��اعت  16روز سهش��نبه مورخ
28اردیبهش��ت 89تمدید ش��د .وی افزود:داوطلبان
میتوانند به منظور اطمینان از صحت اطالعات وارده
تا س��اعت  16روز سهشنبه با ورود به پایگاه اینترنتی
مرک��ز س��نجش وزارت آموزش و پرورش نس��بت به
اصالح اطالعات در مهلت مقرر اقدام کنند.

آسیبپذیری ،دشواری ترمیم ،حساسیت نسبت به امراض و
آف��ات و عدم تنوع در اس��تفاده از گونههای متنوع گلدار را
با خود به همراه داش��ت .جعفری در ادامه روش کاشتی که
امروزه به کار گرفته میشود را مستثنا از این عیوب دانست و
بیان کرد :امکان ایجاد اشکال متنوع حجمی ،کاشت سریع و
آسان ،بهوجود آوردن شرایط استفاده از انواع گونههای فصلی
و دائمی متناس��ب با شرایط اقلیمی ،سرعت امکان ترمیم و
ایجاد زیبایی بصری چش��منواز از جمله مولفههای برتر این
روش نس��بت به روشهای قدیمی به شمار میآید .شهردار
منطقه  9همچنین گفت :این روش که برای نخس��تین بار
در کش��ور به اجرا درآمده بر پایه استفاده از سازههای مقاوم
استوار است و در آن گونههای گیاهی در حجمی سهبعدی
بهصورت واحدهای مجزا مستقر شدهاند ،به طوری که گیاه از
حجم کافی خاک و رطوبت برخوردار است و امکان استفاده
از مواد مکمل غذایی از طریق مکانیسم آبرسانی نیز برای آن
میسر خواهد بود.

ستاد بازسازی عتبات عالیات درباره پروژههای در نظر گرفته
ش��ده برای کربال نیز گفت :پروژه دارالضیافه ،بیمارستان و
دارالش��فاء در برنامه ستاد بازسازی عتبات در سال  89قرار
دارد .همچنین تکمیل سنگکاری داخل حرم نیز از دیگر
پروژههای س��تاد خواهد بود و به احتمال زیاد با توافقی که
با متولیان حرم حضرتعباس(ع) خواهیم داشت ،عملیات
سنگکاری کف حرم حضرت را هم شروع خواهیم کرد .وی

تمدیدمهلت نامنویسی برای بیمه طالیی فرهنگیان

سرپرست مدیرکل امور رفاهی و تعاون وزارت آموزش
و پ��رورش از تمدید زمان نامنویس��ی ص��دور کارت بیمه
طالیی فرهنگیان تا  15خردادماه جاری خبر داد .کورش
اس��کندری در گفتوگو با ایرنا اف��زود :روند صدور کارت
بیمه طالیی فرهنگیان بخوبی در حال انجام است و زمان
نامنویسی صدور این کارت که تا پایان اردیبهشتماه اعالم
ش��ده بود ،تا  15خردادماه تمدید ش��د .وی از فرهنگیان
شاغل خواست در زمان اعالم شده اقدام به نامنویسی کنند
و بخش مربوط ب��ه امور رفاهی و تعاون آموزش و پرورش
مناطق نیز هر چه س��ریعتر آمار را در پایگاه مربوطه درج
کنند .اسکندری با اشاره به آمار ثبتنامشدگان برای دریافت
بیمه طالیی گفت :تاکنون 388هزار نفر از فرهنگیان شاغل
برای دریافت این کارت نامنویسی کردهاند که از این تعداد
 180هزار نفر بیمه ش��ده اصلی و  200ه��زار نفر از آنان
افراد تحت تکفل این فرهنگیان هستند .سرپرست مدیرکل
امور رفاهی و تعاون وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد:

بیماریهای قلبی در کشور شیوعسنجی میشود

قلبی با عوامل خطری چون پرفش��اری خون ،چربی و
قند خون باال زیاد نبوده است به ایسنا گفت :نمیتوان
ص��رف وجود عوامل خطر نس��بت به ابت�لای افراد به
بیماریهای قلب و عروق قض��اوت کرد بنابراین انجام
معاینات و تس��تهای تشخیصی بیشتر برای تایید آن
الزامی اس��ت .وی با بیان اینکه جمعیت مورد مطالعه

محيط زيست

اخطاریه زیست محیطی به  76رستوران

شهر :در  6ماه دوم سال 76 ،1388رستوران و مرکز طبخ غذا
کهدارایآلودگیزیستمحیطیبودنداخطاریهزیستمحیطی
دریافت کردند .شینا انصاری ،رئیس محیط زیست شهر تهران
گفت :در ط��ول این مدت  80مورد پای��ش از این واحدهای
خدماتی در س��طح شهرستان تهران صورت گرفت که از این
تع��داد 44واحد آالینده جدید شناس��ایی و برای آنها پرونده
تشکیل ش��د .وی افزود :با توجه به آلودگی ناشی از فاضالب
کارواشها در سطح شهر تهران از  3ماه دوم سال گذشته پایش
زیست محیطی کارواشها به عنوان یکی دیگر از پایشهای
موضوعی محیط زیست شهر تهران آغاز شد .به گفته انصاری
از 172پایش صورت گرفته از این واحدها در 9ماه سال گذشته
 154واحد اخطاریه زیست محیطی گرفتند.

با اشاره به پروژههای س��تاد در بازسازی سامرا گفت :برای
تکمیل حرم و بارگاه امامین عس��کریین در سامرا ،پس از
آنکه سازه و س��فتکاری بارگاه توسط عراقیها انجام شد،
معماری و تزيینات داخلی حرم ش��امل سنگکاری کامل
صحنها ،سیس��تم تهویه و تاسیس��ات ح��رم و آینهکاری
کامل داخل حرم ،طالکاری ای��وان ورودی را آغاز خواهیم
کرد .همچنین صندوقهای قبور مطهر و خود ضریح مطهر
هماکنون در قم در حال تکمیل اس��ت .پالرک با اش��اره به
آغاز کار سفتکاری حرم توسط طرفهای عراقی در سامرا
پس از انفجار خاطرنشان کرد :هماکنون گنبد حرم امامین
عسکریین زده ش��ده است و کار ساخت رواقها و معماری
اصل بنای حرم بر عهده س��تاد بازس��ازی است و از ابتدای
سالجاری اعضای ستاد در سامرا مستقر شدهاند و با تجهیز
کارگاهها ،عملیات خود را آغاز خواهیم کرد .به گفته پالرک
ستاد بازسازی عتبات عالیات به عنوان محور بازسازی عتبات
عالیات در کشور معرفی شده و تنها مجموعه رسمی در این
زمینه این ستاد است و اگر نهاد و تشکلی ادعایی در این باره
مطرح کند ،واقعیت ندارد .وی با اش��اره به تشکیل شورای
سیاستگذاری در ستاد بازسازی عتبات عالیات ،گفت :هر فرد
و گروهی که قصد انجام کاری برای بازسازی عتبات عالیات
دارد ،باید با ستاد بازسازی ارتباط برقرار کند و اقدامات خود
را از مجرای این ستاد به انجام برساند.

از میان افرادی در رده س��نی  20تا  60س��ال و ظاهرا
سالم انتخاب ش��دهاند ،گفت :نتایج این بررسیها پس
از اس��تخراج برای نتیجهگیری نهایی تجزیه و تحلیل
میشود .معتمدی با اشاره به اینکه مرکز تحقیقات قلب
و عروق دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهشتی آمادگی
پذیرش متقاضیان شرکت در این برنامه را دارد ،اظهار

شهر

افزایش محسوس دمای هوا در کشور

وطن امروز :س��ازمان هواشناس��ی کش��ور اع�لام کرد :با
حاکم شدن ش��رایط پایدار در سطح کشور ،دمای هوا به
طور محس��وس در اغلب نقاط و بویژه برخی نقاط ش��رق
و جنوبش��رق کشورافزایش مییابد .طبق اعالم سازمان
هواشناسیکشور،بررسینقشههایپیشیابیوآیندهنگری
نشاندهنده شرایط ناپایدار جوی در نیمه شرقی و برخی
نقاط جنوب کشور است؛ از این رو افزایش ابر ،رگبار ،رعد
و برق و وزش باد در س��اعات بعداز ظهر و شب برای این
مناطق پیشبینی میشود .برای برخی نقاط شرق و جنوب
شرق کش��ور وزش باد ش��دید و گرد و خاک پیشبینی
میش��ود که با حاکم شدن شرایط پایدار در سطح کشور،
دمای هوا به طور محسوس افزایش مییابد.

کارتها به محض اینکه اطالعات تکمیل شود ،برای بیمه
ایران ارسال میشود .وی گفت :شرط و اولویت اصلی برای
نامنویسی صدور کارت بیمه طالیی فرهنگیان ،رسمی یا
پیمانی بودن آنان اس��ت .اسکندری اظهار داشت26 :هزار
نفر از فرهنگیان حقالتدریسی نیز که در اولویت استخدام
هستند ،با انجام مقدمات استخدام شدن آنها ،تحت پوشش
این بیمه قرار میگیرند .در بیمه طالیی فرهنگیان عالوه
ب��ر اینکه تم��ام موارد خدمات��ی از جمل��ه دارو ،ویزیت و
آزمایشهای پزشکی گنجانده شده ،این بیمه تعهد کرده
که درباره عینک تا سقف  50هزار تومان ،دندانپزشکی هر
نفر  200هزار تومان در س��ال ،لیزیک چشم هر چشمی
 300هزار تومان و زایمان یک میلیون تومان بپردازد .هزینه
مابقی بیماریها بدون سقف ریالی پرداخت میشود .حق
بیمه طالیی فرهنگیان در ماه  12هزار تومان اس��ت که از
این مبلغ  6هزار تومان را آموزش و پرورش به صورت یارانه
و  6هزار تومان مابقی را نیز فرهنگیان پرداخت میکنند.

کرد :این برنامه و تعیین شیوع سنجی به  5هزار جمعیت
مورد مطالعه نیاز دارد وتاکن��ون  2هزار و  200نفر در
این برنامه ش��رکت کردهاند .وی با بیان اینکه کلینیک
پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق بیمارستان شهید
م��درس واقع در غرب تهران برای تکمیل این برنامه از
همه نقاط تهران بیمار پذیرش میکند ،گفت :تاکنون
با متوسط روزانه  20مراجعهکننده ،شهروندان تهرانی از
این طرح استقبال خوبی داشتهاند.

بهداشت

مدیریت سالمت شهری یکپارچه میشود

شهر :با تشکیل شورای راهبردی سالمت که با همکاری
وزارت بهداشت و مراکز پزشکی دانشگاهی انجام شده
اس��ت ،درصدد هس��تیم تا مدیریت سالمت شهری را
به صورت یکپارچه درآوری��م .محمدمهدی گلمکانی،
مدیرکل س�لامت ش��هرداری تهران ضم��ن بیان این
مطلب گفت :چهارمین جلسه شورای راهبردی سالمت
ش��هری با حضور دکتر مرندی رئیس شورای راهبردی
سالمت شهری،دکتر مصداقی معاون بهداشتی وزارت
بهداش��ت،دکتر رازقی رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی
ش��هید بهش��تی ،دکتر ابطحی رئیس دانش��گاه علوم
پزش��کی ایران و مهندس جعفری شهردار منطقه  9و
دیگر استادان و متخصصان روز گذشته برگزار شد.

رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت خبر داد

کنترلتاالسمیتا 3سالدیگردرکشور

رئی��س اداره ژنتی��ک وزارت بهداش��ت ،درم��ان و
آموزش پزش��کی گفت :با تمهیدات اندیش��یده شده
حداکثر 2تا  3سال آینده بحث بروز بیماری تاالسمی
در کشور تحت مدیریت و کنترل درخواهد آمد .اشرف
س��ماوات گفت :عالوه بر دستورالعمل کشوری کنترل
تاالس��می اقدام��ات دیگری نظیر تبیی��ن و ابالغ یک
بس��ته کاری ویژه انجام شده اس��ت که اجرایی شدن
آنها بروز تاالس��می را در کش��ور تحت کنترل خود در
میآورد .وی افزود :در  4استان کشور شامل هرمزگان،
کرمان ،خوزستان و سیستان و بلوچستان آن طور که
باید بیماری تاالسمی تحت کنترل درنیامده است که
با ابالغ این بس��ته کاری ویژه درصدد کنترل تاالسمی
در این اس��تانها هستیم .به گفته سماوات ،عالوه بر 4
استان یاد شده در اس��تانهای کهگیلویه و بویراحمد
و ایالم نیز ش��اهد ب��روز اختالالت��ی در زمینه کنترل
تاالس��می بودیم که در یک برنامه کارشناسی شده در
مصاحبه با مردم و کارشناسان استان روشهایی برای
کنترل اختالالت تبیین و در یک بسته کاری مخصوص
این اس��تانها به مسؤوال ن استان ابالغ شد .سماوات از
ارسال «لیست کار» برای دانشگاهها در جریان برگزاری
برنامههای هفته تاالس��می امسال خبر داد و گفت :در
س��ال جاری یک «لیست کار» برای دانشگاههای علوم
پزش��کی سراسرکشور ارس��ال کرده و درباره مراحل و
چگونگی انجام کارهای پیشبینی شده در این فهرست
تمام همکاران دانشگاهی را توجیه کردیم .وی با اشاره
به انتش��ار «کتاب مدیریت بروز تاالسمی بتا در ایران»
گفت :در این کتاب مشخص شده است که در  10سال
گذشته هر استان چند مورد بروز تاالسمی داشته و علت
آن چه بوده است .در این کتاب مسائلی نظیر مدیریت
بررسی بروز ،مش��اوره ،آموزش مردم و زوجهای ناقل و
مراقبت از بیماران تاالسمی مطرح شده است.

اخبار پایتخت

پیادهروسازی صادقیه

منطقه  :5با هدف بهسازی عبور و مرور و تسهیل تردد،
پیادهروسازی خیابان آیتاهلل کاشانی حد فاصل میدان
صادقیه تا جنتآباد به طول  13هزار مترمربع در حال
انجام است .مسعود رضا رئیس دانا ،معاون فنی و عمران
منطقه  5با بیان این مطلب افزود :با توجه به تاثیرگذاری
پیادهرو در تس��هیل تردد و زیباس��ازی منظر شهری،
عملیات پیادهروسازی خیابان آیتاهلل کاشانی حد فاصل
میدان صادقیه تا جنتآباد به طول 13هزارمترمربع در
حال اجراست .وی افزود :همزمان با اجرای پیادهروسازی،
حذف زوائد فیزیکی و مناسبسازی معابر برای معلوالن
و همسطحسازی دریچهها جهت بهسازی و ساماندهی
خیابان آیتاهلل کاشانی اجرا میشود.

 4پروژه ورزشی جدید

منطقه  4 :15پروژه فرهنگی و ورزشی شامل  2سوله
چند منظوره و  2س��رای محل��ه در ناحیه  3منطقه
 15در س��ال جاری افتتاح و رسما مورد بهرهبرداری
قرار خواهد گرفت .مهدی افزونقه ش��هردار ناحیه 3
ش��هرداری منطقه  15با بیان این مطلب اظهار کرد:
س��وله ورزش��ی و س��رای محله صالحی در شهرک
کیانش��هر و س��وله ورزشی و س��رای محله شهرک
بروجردی بزودی افتتاح خواهند ش��د .شهردار ناحیه
 3در ادامه به برنامههای سال جاری این ناحیه اشاره
کرد و اف��زود :با اتمام این پروژهها وضع مناس��بی را
در مح��دوده ناحیه در زمینههای مختلف اجتماعی،
فرهنگی ،ورزشی و ترافیکی شاهد خواهیم بود.

بهرهبرداری از ورزشگاه جانبازان

منطقه  :20ش��هردار این منطقه از بهرهبرداری ورزشگاه
ویژه معلوالن و جانبازان همزمان با هفته دفاع مقدس
خبر داد .مجتبی عبداللهی افزود :این ورزش��گاه در نوع
خود بینظیر اس��ت و معل��والن و جانبازان میتوانند از
امکانات ورزش��ی ،تفریحی و فرهنگی این مرکز بدون
کم��ک دیگران اس��تفاده کنند .عبداللهی با اش��اره به
امکان��ات این مرکز گفت :این مجتمع ش��امل امکانات
فرهنگی ،ورزشی ،تفریحی و بوستان ویژهمعلوالن است.

