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اجتماعي

وطن امروز شماره 2535

نبضجامعه
رئیس پلیس راهور ناجا خبر داد

الزام استفاده از صندلی کودک
در خودروها

رئیس پلی��س راهنمایی و رانندگی نیروی
انتظامی از اجرایی شدن قانون الزام به استفاده
از صندلی کودک در خودروها خبر داد و گفت:
این قانون هنوز برای اجرا ابالغ نش��ده است .به
گزارش ایس��نا ،سردار تقی مهری درباره قانون
الزام به استفاده از صندلی کودک در خودروها،
اظهار داشت :سازمان جهانی بهداشت سالهای
 ۲۰۱۰ت��ا  ۲۰۲۰را به عن��وان دهه اقدام برای
ایمنی نامگذاری کرده است و در همین راستا
نیز یکی از توصیههایی که این س��ازمان کرد،
اس��تفاده از صندلی کودک برای خودروهایی
اس��ت که کودکان در آن حض��ور دارند .وی با
بی��ان اینکه در کش��ور ما اس��تفاده از صندلی
کودک کمکم به صورت یک فرهنگ درمیآید،
گفت :البته الزم اس��ت ال��زام قانونی نیز برای
آن وجود داش��ته باش��د و پیشنهاد پلیس هم
این بود ک��ه اگر قانون مربوط به آن در مراجع
قانونی تصویب ش��ود میتواند در پیش��گیری
از افزای��ش تلف��ات موثر باش��د .رئیس پلیس
راهنمای��ی و رانندگی تصریح ک��رد 7 :درصد
از کل جانباختگان ح��وادث ترافیکی در طول
سال کودکان هستند .مهری درباره شرط سنی
اس��تفاده از این صندلیه��ا نیز گفت :کودکان
کمتر از  ۱۰س��ال باید از این صندلی استفاده
کنند و س��ن دقیق آن نیز اعالم خواهد ش��د.
وی درب��اره زمان اجرایی ش��دن این قانون نیز
گف��ت :این قانون هنوز به ما ابالغ نش��ده و هر
موقع که برای اجرا به پلیس ابالغ کنند جنبه
اجب��اری پیدا خواهد ک��رد؛ درحال حاضر این
قانون جنبه توصیهای دارد .الزام به اس��تفاده از
صندلی کودک در الیحه اصالح ماده  ۱۹قانون
رسیدگی به تخلفات رانندگی آورده شده است.

تخصیص ارز  7هزار تومانی
به زائران اربعین

رئیس ستاد اربعین کش��ور با بیان اینکه
قیمت ویزا نزدیک به  ۴۱دالر اس��ت ،گفت :با
توافقاتی که با بانک مرکزی شده است ،ویزا با
دالر ب��ازار تعادلی که نزدیک به  ۷هزار تومان
است به زائران داده میشود .به گزارش تسنیم،
حس��ین ذوالفقاری با بیان اینکه س��اختاری
به لحاظ گس��تردگی ،تعام�لات ،همکاری و
مخاطبان مانند پیادهروی اربعین از گذشته تا
حال نداشتهایم ،اظهار کرد :سال گذشته قریب
 2میلیون و  300هزار نفر زائر اربعین داشتیم.
وی تصریح کرد :دشمنان به دنبال آن هستند
از یک حاش��یه کوچک در مراس��م اربعین در
فضای مجازی علیه نظام جمهوری اسالمی و
شیعه فتنه ایجاد و به برای منافع خود استفاده
کنند و باید خود مردم رعایت کنند .ذوالفقاری
ب��ا بیان اینکه قیمت ویزا نزدی��ک به  41دالر
است ،افزود :با توافقاتی که با بانک مرکزی شده
ویزابا دالر ب��ازار تعادلی که نزدیک به  7هزار
تومان است به زائران داده میشود .رئیس ستاد
اربعین با اشاره به اینکه در حال کاهش هزینه
بیمه برای زائران هستیم که هزینه بیمه از سال
پیش نیز کمتر شود ،گفت :تأکید بر این است
که س��تاد استانی در استانها راهاندازی شود و
از سیستم مرکزی فاصله بگیریم و تمام امورات
اس��تان در استان برنامهریزی شود .وی عنوان
کرد :براس��اس توافقاتی که انجام ش��ده ،قرار
است پلیس 10+به همراه انجام امور گذرنامه
ن کاره��ای ویزا را نیز انجام دهد تا فرد
همزما 
معطل نشود.
رئیس سازمان میراث فرهنگی عنوان کرد

پیشنهاد حذف ُمهر ورود به ایران

مع��اون رئیسجمهور با اش��اره به کاهش
س��فر ایرانیان به خارج از کش��ور به جزئیات
ح��ذف مه��ر ورود ب��ه ای��ران از پاس��پورت
گردش��گران پرداخت .علیاصغر مونس��ان با
اش��اره به تعداد گردشگران خروجی در سال
 ،97گف��ت :براس��اس آمار مربوط ب��ه  4ماه
نخس��ت س��ال ،از ابتدای فروردین تا تیر ماه
تعداد گردش��گر خروجی  8/6درصد کاهش
داش��ته که ای��ن امر صرفه اقتص��ادی خوبی
برای کش��ور ایجاد کرده اس��ت ».مونسان با
اش��اره به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و
گردش��گری برای حذف مهر وی��زای ایران از
پاسپورت گردشگران ورودی ،گفت :براساس
صحبتهای انجام ش��ده با نی��روی انتظامی
مش��کلی در این زمینه وجود ندارد و عزیزان
وزارت امور خارجه نیز با این پیشنهاد همراه
هستند .معاون رئیسجمهور خاطرنشان کرد:
بنابراین تمام مشخصات گردشگر ورودی در
کامپیوترها ثبت میشود و با عملی کردن این
پیشنهاد مشکل امنیتی ایجاد نمیشود.
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پل ارتباطی

همزمان با چهارمین روز از ماه محرم برگزار شد

همایش شیرخوارگان حسینی در سراسرکشور

درخواست از شرکت ایرانسل

ای��ن روزها اهالی منطقه  14بوی��ژه در میدان
چهارصددس��تگاه برای دریافت و اس��تفاده از
خدمات اینترنت ثابت خانگی ایرانسل با مشکل
مواجه هس��تند و مدت زمان زیادی اس��ت به
دلیل مشکالت فنی ،این منطقه تحت پوشش
اپراتور ایرانس��ل برای خدمات اینترنت نیست.
بارها با پشتیبانی این شرکت تماس گرفتهایم
اما هر بار اعالم میکنند بزودی مشکل برطرف
میشود .از مدیران بخش اینترنت ثابت شرکت
ایرانسل درخواست رسیدگی فوری به مشکالت
اهال��ی منطق��ه چهارصددس��تگاه در خیابان
پیروزی را داریم.
جمعی از اهالی منطقه چهارصددستگاه

آوای شهر

بازگشت ساعت كار مترو به روال قبل

گ�روه اجتماعی :همزمان ب��ا چهارمین روز از ماه
محرم تجمع بزرگ شیرخوارگان حسینی به همت
مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) در سراس��ر
کشور و بیش از  41کشور جهان برگزار شد.
ب��ه گ��زارش «وط��ن ام��روز» ،همای��ش
ش��یرخوارگان حس��ینی به یاد طفل  6ماهه امام
حس��ین(ع) در واقعه کربال در نخس��تین جمعه
از م��اه محرم و با هدف گرامیداش��ت ی��اد و نام
کوچکترین سرباز حضرت اباعبداهلل الحسین(ع)
در مساجد ،حس��ینیهها و اماکن مذهبی سراسر
کشور برگزار میشود.
گزارشهای منتش��ر ش��ده حاکی از آن است
ک��ه در اس��تانهای گوناگ��ون ،ش��یرخوارگان
حس��ینی با حضور مادران و فرزندانی که ملبس
ب��ه لباس نمادین حضرت علی اصغر(ع) ش��دند،
با پیش��انیبندهای قرمز و س��بز و با نوشتههایی
ب��ا نام مق��دس حس��ین(ع) و علیاصغ��ر(ع) در
این مراس��م معن��وی گرد هم جمع ش��دند و به
نگاه روز عل�ی تهرانیف�رد :ای��ن روزها
خبره��ای رس��یده از وضعیت
مردم زلزلهزده در سرپل ذهاب چندان خوشایند
نیس��ت ،منطقهای ک��ه تا پ��س از زلزله مهیب
باالی  7ریش��تری بارها لرزیده است و هنوز هم
زمینلرزههای��ی را هر از گاه��ی تجربه میکند.
آنطور که ش��واهد موجود و اظهارنظرهای مردم
منطقه و همچنین گالیههای نمایندگان مجلس
نشان میدهد وضعیت مردم به گونهای است که
باید هر چه س��ریعتر نسبت به رسیدگی به این
وضعیت اقدام کرد.
هر چند کشور در شرایط نه چندان مناسبی
از لحاظ اقتصادی قرار دارد و تمرکز اصلی دولت و
مدیران برای مدیریت این موضوع قرار گرفته است
اما این موضوع نباید باعث شود موضوعات گذشته،
دغدغهه��ا و وعدههایی که به مردم زلزلهزده ارائه
شده اس��ت در هالهای از فراموشی قرار بگیرد .به
پایتخت گروه اجتماعی :س��رانجام مصوبه
ممنوعیت بهکارگیریبازنشستگان
در دس��تگاههای اجرایی به تصویب نهایی ش��ورای
نگهب��ان رس��ید و این در حالی اس��ت ک��ه پس از
تصوی��ب نهای��ی این قان��ون ،این روزها ب��ار دیگر
مباحث مربوط به رفتن «محمدعلی
افشانی» ش��هردار پایتخت از
مس��ند مدیریت ش��هری
نقل محافل و رس��انهها
ش��ده اس��ت .در همین
باره رئیس کمیس��یون
عم��ران ش��ورای ش��هر
با اش��اره ب��ه قانون منع

گ�روه اجتماع�ی :رئیس پلیس
آژیر
پیش��گیری ته��ران ب��زرگ از
کش��ف  ۶۰۰تن مواد احتکار شده شیمیایی که
از مواد اولیه س��اخت ظروف یکبار مصرف است،
در انب��اری در جنوب تهران خبر داد .س��رهنگ
کیوان ظهیری با اشاره به کشف یک انبار بزرگ از
مواد شیمیایی اولیه ساخت ظروف یکبار مصرف
در جنوب تهران با تش��ریح جزئیات این خبر به

یاد فرزند ش��یرخواره این امام هم��ام عزاداری و
س��ینهزنی کردن��د .ذاکران اهل بی��ت(ع) هم در
رثای ش��هادت طفل معص��وم و  6ماهه حضرت
رباب(س) ذکر مصیبت کردن��د و مادران با بلند
کردن کودکانشان روی دستان خود ،ناله «لبیک
یا حسین» سر دادند.
ن جمعه م��اه محرم امس��ال
صب��ح نخس��تی 
خیابانها مملو از مادران و شیرخوارانی سبزپوش
بود که عازم مراسم شیرخوارگان حسینی بودند.
مادران همراه با کودکان خود به یاد علیاصغر امام
حس��ین(ع) در مهدیهها ،حس��ینیهها و مصالها
به سوگ نشس��تند .شیرخوارگان س��ربندهایی
مزی��ن به «ی��ا صاحبالزمان»« ،یا حس��ین» و
«یا علیاصغر» بر س��ر داش��تند و وج��ود پاک و
معصومش��ان در آغوش مادران هم��راه با زمزمه
الالیی مرثیهخوانان ،یادآور صحنه واقعه عاش��ورا
و طفل تشنه حسین(ع) بود.
این مراس��م در استانها و ش��هرهای تهران،

خراس��ان ،فارس ،زنجان ،لرس��تان ،اصفهان ،قم،
هرمزگان ،یزد ،آذربایجان شرقی ،قزوین ،کاشان،
چهارمح��ال و بختی��اری ،خوزس��تان ،مرکزی و
بسیاری از شهرهای دیگر ایران به صورت همزمان
برگزار شد .همایش ش��یرخوارگان حسینی یک
مناس��ک مذهبی اس��ت که به یاد طفل ش��هید
واقعه عاشورا از سال  1382در ایران و کشورهایی
همچون هند ،پاکستان ،بحرین ،عراق ،عربستان،
ترکی��ه و افغانس��تان برگ��زار میش��ود .هدف از
برگزاری این همایش رساندن پیام مظلومیت امام
حسین(ع) و حضرت علیاصغر(ع) طفل شیرخوار
حضرت سیدالشهدا(ع) به جهانیان و آشنایی آنان
با نهضت عاشورا است.
■■بزرگترین اجتماع در حرم رضوی

یکی از ش��هرهایی که امس��ال این مراسم به
صورت گس��ترده در آن برگزار ش��د ،مشهد بود.
صحن جامع رضوی حرم امام رضا(ع) میزبان این
مراسم بود.

سالمی با «قید فوریت» به سرپل ذهاب
مردم زلزلهزده این منطقه
وعدههایی ب��رای ارائه وام
ساخت مس��کن داده شده
اس��ت که باید عملی شود،
چرا که داش��تن س��رپناه
ثابت مهمترین دغدغه این
روزهای مردم است .به باور بسیاری از کارشناسان
حوزه جمعیتشناسی ،مباحثی مانند آب شرب،
سرپناه موقت و پس از مدتی فراهم شدن شرایط
س��اخت سرپناه دائم ،بهداش��ت و از همه مهمتر
اش��تغال از جمله مواردی است که یک جمعیت
عظیم در ش��هر و روستا به آن نیاز اساسی دارد و
اگر یکی از این موارد تامین نشود یا در تامین آن
مشکالتی وجود داشته باشد ،نهتنها زمینه ایجاد

ناامیدی مردم در آن منطقه
را فراه��م میکن��د ،بلکه
بتدریج باعث شکلگیری
پدیده مهاج��رت مردم به
نقاط دیگر میش��ود و این
موضوع تعادل جمعیتی در
یک ش��هر یا روستا و فشار جمعیتی به شهرهای
اط��راف را افزایش میدهد؛ موضوعی که چندی
پیش یکی از نمایندگان مردم در سرپل ذهاب هم
به آن اش��اره داشته است .محسن بیگلری گفته
بود« :وقتی نس��بت به وضعیت مردم این منطقه
بیتوجهی میش��ود ،م��ردم ناچار ب��ه مهاجرت
هستند ،کما اینکه دولتیها در روزهای اول پس
از وقوع زلزله در س��رپل ذهاب برای امدادرسانی

عضو شورای شهر مطرح کرد

فرصت  2ماهه افشانی برای رفتن از شهرداری
بهکارگیری بازنشستگان گفت :اگر این قانون شامل
حال شهردار شود ،فرصت  2ماههای گذاشتهاند تا
تغییرات ایجاد شود .محمد علیخانی به قانون منع
بهکارگیری بازنشستگان اشاره کرد و گفت :تغییر
شهردار به مصلحت شهر نیست .وی
ب��ا بیان اینک��ه این موضوع
مشکالت را بیشتر

میکند ،گفت :باید کمک کنیم ظرفیتهای قانونی
موجود عملی شود و خیلی از مشکالت به این روش
قابل حل اس��ت .رئیس کمیسیون عمران شورای
شهر ادامه داد :بودجه و اعتبارات شهرداری محدود
است و با توجه به بدهیها و پروژههای ناتمام ،تغییر
مدیریت��ی خیلی خوب نیس��ت .وی با بیان اینکه
ش��ورا اس��تدالل قانونی دارد و ب��ا توجه به قوانین
معتقد است قانون منع بهکارگیری بازنشستگان
مش��مول حال شهردار نمیش��ود ،گفت :مرجع
تفسیر قانون مجلس است ،باید صبر کنیم ببینیم
قانون چه میگوید و درنهایت استفساریه میگیریم.
وی گفت :وزیر کش��ور که حکم ش��هردار تهران را
زده اس��ت این موضوع را هم بررسی میکند ،اگر
شامل ش��هردار شود اعالم میکند و اگر هم نشود
باز اعالم میکند ،ما منتظر هستیم قانون ابالغ شود.
رئیس کمیسیون عمران ش��ورای شهر گفت :اگر
قانون شامل حال شهردار شود ،فرصت  2ماههای
گذاشتهاند تا تغییرات ایجاد شود.

محتکران به ظروف یک بار مصرف هم رحم نکردند
تسنیم اظهار داشت :به دنبال اعالم گزارشی مبنی
بر احتکار مقادیر قابل توجهی از مواد ش��یمیایی
س��اخت ظروف یکبار مصرف در انباری بزرگ به
کالنتری  170کهریزک ،بررس��ی صحت و سقم
ای��ن گ��زارش در دس��تور کار همکارانمان قرار

گرفت .رئیس پلیس پیش��گیری پایتخت افزود:
پ��س از اطمینان از صحت این گزارش و با توجه
به اینکه در روزهای اخیر و همزمان با ایام محرم و
چند برابر شدن استفاده از ظروف یکبار مصرف و
همچنین گران شدن این ظروف به دنبال احتکار

همایش شیرخوارگان حسینی با حضور هزاران
مادر و کودک ش��یرخوار در حرم امام رضا(ع) به
همت مجمع جهانی حضرت علیاصغر(ع) برگزار
شد .در ابتدای این مراسم حجتاالسالم برسالنی
درباره احکام شیر دادن به کودکان نکاتی را ارائه
و محمدامین اطاعتی(ع) ذاکر نوجوان اهلبیت(ع)
در مدح حضرت علیاصغر(ع) مدیحهسرایی کرد.
حجتاالسالم حلواییان نیز روضه و مرثیهسرایی
برای کودک  6ماهه سیدالشهدا(ع) در واقعه کربال
را اج��را کرد .همچنین در این مراس��م ،نمایی از
لحظات شهادت حضرت علیاصغر(ع) در صحرای
کربال توس��ط گ��روه تئاتر آوینن��گاران در قالب
نمایش آیینی ،ش��بیهخوانی و اجرا ش��د .احمد
واعظی ،ذاکر اهلبیت(ع) در بخش اصلی مراسم
شیرخوارگان حسینی به روضهخوانی پرداخت و
مادران ش��هید با نامهای که توس��ط دختر شهید
حس��ینی محراب قرائت شد کودکان خود را نذر
امام حسین(ع) کردند.
در این منطقه حضور پیدا کردند اما پس از مدتی
مردم زلزل��هزده با کمتوجهی و بیمهری مدیران
این بخش مواجه ش��دند ،تا جایی که در شرایط
کنونی ناچار به مهاجرت شدهاند».
به هر روی با توجه به شرایط این روزهای مردم
در مناطق زلزلهزده کرمانشاه و همچنین خبرهایی
که به صورت روزانه از منطقه مخابره میش��ود به
نظر میرس��د مدیران باید س�لامی دوباره با قید
فوریت به این منطقه داشته باشند و ضمن حضور
مستمر بین مردم ،بیش��تر از گذشته در راستای
حل مش��کالت مردم گامهای جه��ادی بردارند.
فرام��وش نکنیم در صورتی که ب��ه وضعیت این
منطقه رسیدگی نشود ،در آیندهای نهچندان دور
شاهد ش��کلگیری موجهای پی در پی مهاجرت
از ش��هرهای زلزلهزده ب��ه اس��تانهای اطراف و
حتی تهران خواهیم بود و این به معنای انباش��ت
مشکالت روی مشکالت خواهد بود!
■■شهرداران از قانون مبرا نیستند

ع�لاوه بر این ،نماینده م��ردم در مجلس دهم
با بیان اینکه ش��هرداران از قانون منع بهکارگیری
بازنشس��تگان مبرا نیس��تند ،گفت :قان��ون منع
بهکارگیری بازنشس��تگان در دستگاههای اجرایی
دولتی بسیار شفاف است .زهرا سعیدی درباره منع
بهکارگیری بازنشس��تگان در دستگاههای اجرایی
دولتی و اس��تثنا قائل شدن برای شهرداران ،گفت:
ش��هرداریها مانند دیگر دس��تگاههای اجرایی و
عمومی ملزم ب��ه رعایت قانون من��ع بهکارگیری
بازنشس��تگان در دس��تگاههای اجرای��ی دولت��ی
هستند ،زیرا قانون شفاف و برای تمام سازمانهای
اجرایی رعایت آن الزامآور اس��ت .وی تصریح کرد:
دس��تگاههایی که ب��ه هر طری��ق از بودجه دولتی
استفاده میکنند ،مشمول قانون منع بهکارگیری
بازنشستگان در دستگاههای اجرایی دولتی میشوند
و این درحالی است که صرفا روسای قوای سهگانه،
معاونان رئیسجمهور ،اعضای شورای نگهبان و نواب
رئیس مجلس ،وزرا و نمایندگان مجلس ش��ورای
اسالمی جزو استثنائات قانون مذکور هستند ،زیرا
این افراد بهطور مستقیم و غیرمستقیم توسط مردم
انتخابمیشوند.
مواد اولیه و حتی تعطیل شدن برخی تولیدیهای
این ظروف به دلیل نداشتن مواد اولیه ،همکاران
ما وارد عمل شدند .وی گفت :با شناسایی محل
دقی��ق انبار مذکور ،همکاران ما با اخذ مجوزهای
قضایی الزم به محل مذک��ور مراجعه کرده و در
بررسی این انبار ،ماموران پلیس بیش از  600تن
مواد شیمیایی اولیه ساخت ظروف یکبار مصرف
را کشف کردند.

ساعت بازگش��ايي متروی تهران و حومه از
شنبه  ۲۴شهريورماه  ۹۷در خطوط داخلی به
روال س��ابق خود بازخواهد گش��ت .به گزارش
«وطنامروز» ،این ش��رکت ب��ا توجه به تغییر
ساعت کاری ادارات در ماههای تیر و مردادماه و
به منظور رفاه حال بیشتر کارمندان و کارگران،
س��اعت آغاز ب��ه کار فعالیت خط��وط خود را
از تیرماه س��ال جاری تغییر داد ،به طوری که
خطوط  ۴ ،۳ ،۲ ،۱و  ۷مترو از س��اعت  ۵صبح
و خط  ۵از س��اعت  ۴:۴۵دقیقه فعالیت خود را
آغاز میکردند اما با توجه به نزدیک شدن آغاز
س��ال تحصیلی  ۹۷-۹۸و سرویسدهی بیشتر
به شهروندان در س��اعات پرتردد ،از روز شنبه
 ۲۴ش��هریورماه  ۹۷ساعت آغاز به کار خطوط
 ۴ ،۳ ،۲ ،۱و  ۷مت��روی تهران به روال س��ابق
خود بازمیگردد و نخستین حرکت قطار در این
خطوط ساعت  ۵:۳۰دقیقه خواهد بود .شرکت
بهرهبرداری متروی تهران و حومه به منظور رفاه
حال بیشتر مسافرانی که در مسیر استان البرز
به استان تهران و بالعکس تردد میکنند فعالیت
خط  ۵مترو را از ساعت  ۵صبح آغاز خواهد کرد.
کوتاه وگویا
حجتاالس�لا م س��یدمحمدعلی شهیدی،
نماینده ولی فقیه ،معاون رئیسجمهور و رئیس
بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت :در چهلمین
سال پیروزی انقالب اسالمی قرار داریم و باید با
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که در واقع همان
فرهنگ عاشورای حسینی(ع) است ،همچنان
این انق�لاب را تداوم ببخش��یم ،زیرا فرهنگ
عاشورایی عامل بقای انقالب اسالمی است.
مهدی ش��یرزاد ،ریاس��ت دبیرخانه س��تاد
راهب��ری مش��ارکتهای اجتماعی در محالت
(مدیریت محله) با حضور در گردهمایی مدیران
محالت مناطق 2 ،1و 3که به میزبانی منطقه
یک تهران برگزار ش��د ،اظهار داشت :ساختار
حقوق��ی مدیریت محله در تعام��ل با مدیران
شهری و اعضای شورای شهر در دست بررسی
است تا بتوانیم با اصالح ساختار موجود برخی
مسائل اجرایی را در سراهای محالت مرتفع و
بازدهی این مراکز را افزایش دهیم.
سیدعلی مفاخریان ،شهردار منطقه  9تهران در
مراسم امضای تفاهمنامه همکاریهای مشترک
در ح��وزه ش��هر هوش��مند گفت :با پیش��رفت
رونده��ای موج��ود در حوزه فن��اوری اطالعات،
بستر ارائه خدمات در محورهایی مانند حملونقل
هوشمند فراهم شده است و میتواند نقش مهمی
را در بهبود کیفیت زندگی در شهر تهران و ارائه
خدمات شهرداری به شهروندان داشته باشد.
 5تن از نمایندگان مجلس به صورت سرزده
از مجتمع پردازش و دفع آرادکوه بازدید کردند.
خانمها سیاوش��ی ،ذوالقدر و اوالدقباد و آقایان
بادامچ��ی و صادقی به هم��راه آقای کالنتری،
مدیرکل محیطزیست استان تهران به صورت
سرزده از مقصد نهایی پسماند شهر تهران واقع
در آرادکوه بازدید کردند.
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی در جریان سفر
به کشور ترکیه با حضور در دفتر سازمان دیانت
ترکیه با پرفسور علی ارباش رئیس این سازمان
دیدار و گفتوگو کرد .محمدحسین مختاری
ضمن ابراز خرسندی از انجام این دیدار با ارائه
گزارش��ی از اهداف ،ماموریتها و رسالتهای
این دانش��گاه گفت :دانش��گاه مذاهب اسالمی
یک دانشگاه حاکمیتی و مأموریتمحور برای
تربیت نیروی انس��انی تقریبی برای کل جهان
اسالم است و فعالیتهای گستردهای در داخل
و خارج از کشور بویژه در دوره جدید دارد.
نشست صمیمی معاون فرهنگی و اجتماعی
ش��هرداری ته��ران و رئیس س��ازمان ورزش
ش��هرداری تهران با اسطورههای ورزش کشور
برگ��زار ش��د .در این نشس��ت که ب��ا حضور
شجاعپوریان ،حسنی ،علی دایی و جواد نکونام
برگزار ش��د ،بر لزوم اج��رای برنامههای متنوع
برای توسعه ورزش همگانی تاکید شد.

