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اجتماعي

وطن امروز شماره 2537

نبضجامعه

آغاز کمپینهای مشق مهر
و احسان مهر

نیمه دوم ش��هریور هر س��ال ب��ا جنب و
جوش خانوادهها برای ثبتنام فرزندانش��ان
در م��دارس و تهیه پوش��اک و لوازمالتحریر
مورد نیازش��ان همراه است اما نزدیک شدن
به مهر و پیچیدن بوی خوش آغاز یک س��ال
جدید ،ب��رای همه دانشآموزان خوش��ایند
نیس��ت .این روزها که مشکالت اقتصادی و
معیشتی دوچندان شده است ،دانشآموزان
س��اکن مناطق مح��روم و نیازمن��د ،توانایی
تامین ل��وازم مورد نیازش��ان را ندارند ،البته
ه��ر س��ال جش��ن عاطفهه��ا و کمپینهای
متفاوتی برای کمک به این اقش��ار جامعه به
راه میافتد .به گزارش «وطنامروز» ،امسال
نیز ،ب��ه همت قرارگاه جهادی امام رضا(ع) و
بنیاد برکت 2 ،کمپین مش��ق مهر و احسان
مهر به راه افتاده تا این دانشآموزان زیر چتر
حمایت قرار گیرند و مانند سایر دانشآموزان
سراسر کشور سال تحصیلی را با لبخند آغاز
کنند .چند روزی اس��ت کمپین مش��ق مهر
توس��ط قرارگاه جهادی امام رضا(ع) در کنار
کمپین احسان مهر بنیاد برکت شروع به کار
کرده است .این کمپین در آستانه بازگشایی
م��دارس در راس��تای تامی��ن نوش��تافزار
دانشآموزان نیازمند کش��ور تش��کیل شده
است.

مفروش شدن حرم امامین
عسکریین(ع) با سنگهای ایرانی

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات سامرا
از اتم��ام عملیات س��نگفرش ح��رم امامین
عسکریین(ع) در س��امرا خبر داد .به گزارش
تس��نیم ،عباس قطبالدینی گفت :در آستانه
فرا رس��یدن تاسوعا و عاش��ورای حسینی(ع)
با همت مهندسان و اس��تادکاران ایرانی ،کار
س��نگفرش صحن بابالغیبه (بخش ورودی
زائران) در حرم مطهر امامین عس��کریین(ع)
بهمس��احت  2هزار و  500مترمربع به اتمام
رسید .وی با بیان اینکه زائرانی که در سالهای
اخی��ر بویژه ای��ام اربعین به ای��ن حرم مطهر
مشرف ش��ده بودند بهیاد دارند که کف حرم
سیمانی بود و سطح ناهمواری داشت ،گفت:
اکنون صحن بابالغیبه که ورودی اصلی حرم
و محل بیتوته و اس��تراحت بسیاری از زائران
در ایام��ی مثل اربعین اس��ت با س��نگهای
مرغوب و زیبای ایرانی مفروش ش��ده اس��ت.
رئیس س��تاد بازس��ازی عتبات عالیات سامرا
با بیان اینکه عملیات س��نگفرش این صحن
ظرف  2ماه انجام ش��د ،گف��ت :در این پروژه
نیروهای فنی و متبرع از استانهای خراسان
شمالی ،خراسانرضوی ،خراسانجنوبی ،قم،
گلس��تان و س��منان مشارکت داش��تند .وی
افزود :پروژه س��نگفرش صحن بابالقبله نیز
ب ه مس��احت تقریبی یکهزار و  700مترمربع
پس از زیرسازی توسط عتبه عسکریه تحویل
ستاد بازس��ازی عتبات عالیات سامرا خواهد
ش��د و پس از آن جهت عملیات بتنریزی و
سنگفرش اقدام الزم انجام خواهد شد.
رئیس پلیس راهور ناجا اعالم کرد

افزودن یکهزار خودرو به ناوگان
پلیس راه

رئیس پلیس راهور ناجا از افزودن یکهزار
خ��ودرو و  5ه��زار نی��روی پلیس از س��ایر
بخشهای نیروی انتظامی ب��ه پلیس راهور
ب��رای روزه��ای باقیمانده ش��هریورماه خبر
داد .به گزارش تس��نیم ،سردار تقی مهری با
اش��اره به ادامهدار بودن اجرای طرح ترافیک
تابستان تا پایان ش��هریورماه و آماری درباره
س��وانح ترافیک��ی رخ داده از آغاز اجرای این
طرح تا امروز ،اظهار کرد :تجارب س��الهای
گذشته نش��ان داده شهریورماه ،پرترددترین
و پرتصادفترین ماه س��ال است ،لذا با توجه
ب��ه این مهم و ب��ا تدبیر فرمان��ده ناجا مقرر
ش��د یکهزار خودرو و  5ه��زار نیروی پلیس
از س��ایر بخشهای نیروی انتظامی به کمک
پلیس راهور آمده و تا پایان ش��هریورماه در
بخشه��ای ترافیکی به ش��هروندان خدمات
دهند .رئیس پلیس راهور ناجا بیشترین علل
وقوع تصادفات در ش��هریورماه را «س��رعت
و س��بقت غیرمجاز با  35درص��د» و «عدم
توجه به جلو و خس��تگیو خوابآلودگی با
 39درص��د» عنوان ک��رد و افزود :آمار مرگ
و می��ر در صحن��ه تصادف��ات ط��ی  23روز
اخی��ر نش��اندهنده کاه��ش  2/5درصدی
کشتهش��دگان در صحنه تصادفات به نسبت
س��ال قبل اس��ت و این درحالی اس��ت که
ترددش��مارها ،افزایش  15درصدی سفرها را
طی این مدت نشان میدهد.
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آوای شهر

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در مراسم پویش ملی مشق احسان اعالم کرد

ارسال 150هزاربستهوکیفلوازمالتحریر بهمناطقمحروم
گروه اجتماعی :رئیس س��تاد اجرایی فرمان حضرت
امام(ره) از ارسال  ۱۵۰هزار بسته و کیف لوازمالتحریر
به مناطق محروم کش��ور به ارزش  ۷میلیارد تومان
خبر داد که از این تعداد  125هزار بسته آن از سوی
ستاداجرایی فرمان حضرت امام(ره) به عنوان هدیه
رهبری و  25هزار بس��ته توسط کمکهای مردمی
تامین شده است.
به گزارش «وطن امروز» ،محمد مخبر در مراسم
پویش ملی مش��ق احسان گفت :نام امام حسین (ع)
تکاندهنده تمام قلبهاست و نباید فکر کنیم پس از
حادثه عاشورا این نام ایجاد شده ،بلکه از زمان خلقت
آدم این نام بوده اس��ت .مخبر با اش��اره به برنامههای
س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) اظهار کرد :به
دستور رهبر انقالب اقدامات خیرخواهانه در این ستاد
اجرا میش��ود و ما موظفیم تمام امکانات ستاد را در
اختیار محرومان قرار دهیم و خیلی صریح اعالم شده
ام��وال ما متعلق به محرومان اس��ت .وی افزود:طی
سالهای گذشته اقدامات خوبی در بحث اشتغالزایی
با مکانیزمهای مختلف در حال وقوع است به طوری
که  400هزار فرصت شغلی در مناطق محروم ایجاد
شده که بخش اعظمی از آن محقق شده است .رئیس
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با اشاره به برخی
اقدامات گسترده در راستای ارائه خدمت به محرومین
اظهار داشت :در طرحهای مختلف ستاد تاکنون یکهزار
و  500مدرسه ،یکهزار و  400مسجد و مرکز فرهنگی،
25ه��زار پروژه زیربنایی از جمله خان ه بهداش��ت و 2
هزار و  400تخت بیمارس��تانی در دست اقدام است
که تع��داد زی��ادی از آن در قالب  8بیمارس��تان در
مراکز محروم تحویل داده ش��ده است و همچنین به
 60ه��زار نفر نیز در مناطق محروم و کمبرخوردار وام
قرضالحسنه اعطا شده و  500هزار نفر از جامعه هدف
در این مناطق بیمه شدهاند .در زمینه درمان ناباروری
نیز  9هزار زوج نابارور شناس��ایی شده و  3هزار نفر از
آنها تحت درمان قرار گرفتهاند و ش��اید اکنون پانصد
کودک به دنیا آمده یا در حال به دنیا آمدن باشند.
■■قیاسهایغیرمنصفانه

مخبر با اشاره به اینکه امروز نقطه تحول جدیدی

یادداشت میهمان میثم نادی* :بیسابقهترین
دوران از تهاجم ناجوانمردانه
علی��ه باورهای مذهبی را تجرب��ه میکنیم؛ اتحاد
عجیب دینستیزان برای سس��تکردن پایههای
اعتقادی ایرانیان .ش��یاطین انس و جن دس��ت به
دس��ت هم دادهاند تا برای لشکر یزید سرباز جذب
کنند .عجب آتش تهیهای فراهم آوردهاند؛ مجازی
و حقیقی ،مس��تقیم و غیرمس��تقیم ،محس��وس
و نامحس��وس ،مادی و معن��وی ،هرچه در چنته
دارند را روی «میز کار» ریختهاند و سهش��عبههای
زهرآگینش��ان را حرملهوار پرتاب میکنند تا هر
کدام که کارگر افتاد ،یک تیر و دو نشان شود! روزی
نیست که یک عالم دینی دچار تخریب قرار نگیرد،
به ستایشگری از خیل عظیم نوکران اهل بیت(ع)
توهین نشود ،گوش��های از دلبستگیهای مذهبی
م��ردم را به وادی تمس��خر نکش��انند و در نهایت
کمپینی علیه عاش��ورا به راه نیفتد .در این میان،
البته دلمان برای برخی هموطنانمان میس��وزد
که سرباز پیادهنظام و بیجیره و مواجب جماعتی
ش��دهاند که خارج از خاک وطن ،صحنهس��از این
معرکهاند و برای هر ویروس��ی که توزیع میکنند،
دالرهای آنچنانی میگیرند .بگذار بهمان دخترک
فراری از خانواده و میهن ،با جیب پُر از دالر ،اشک
فریب برای فقرای شهرم بریزد و فضاسازی کند که
چ��را به جای هیات و نذری ،به فقیران رس��یدگی
نمیشود؟!
بگ��ذار آن فردی که خود را س��لبریتی نامیده
گزارش  2گروه اجتماعی« :هر بالیی س��رتان
میآورن��د صدایتان در نمیآید اما
انتظار داشتیم جلوی سانسور را بگیرید».
این جمله بخشی از اظهارات محمد علیخانی در
جلسه روز گذشته شورای شهر است که با حاشیههای
فراوانی همراه بود .دادن  3تذکر به شهرداری ،گالیه
از معاونت حملونقل شهرداری تهران و تاکید اعضای
شورا به رتبه نخست شهرداری در فساد و پارتیبازی،
بخشی از مهمترین مباحث مطرحشده در جلسه روز
گذشته شورای ش��هر تهران بود .به گزارش فارس،
در جریان هشتادوششمین جلسه علنی شورای شهر
تهران ،مجید فراهانی درباره اجرایی کردن بند «د»
ماده  2آییننامه پیشگیری و مبارزه با رشوه واکنش
نشان داد و خواستار تشویق اشخاصی که تخلفات را
گزارش میکنند شد.
■■تذکر به شهرداری!

فراهان��ی اف��زود :برخی عناصر فاس��د هم با خود
فکر میکنند باید برای خود کالهی ببافند ،به همین
دلیل پدیده رش��وه رخ میدهد و برخی کارمندان با
دریافت رش��وه از مراجع��ان به نوعی س��هم خود را
دریافت کرده یا آنکه پارتیبازی میکنند .برای مقابله
با این ش��رایط «شفافیت»« ،شناسایی افراد فاسد» و
«تش��ویق افرادی که تخلفات را گزارش میدهند» از
مهمترین پادزهرهاست .رئیس کمیته بودجه و نظارت
شورا گفت :امروز در شرایطی هستیم که تنها مبارزه

از کش��ور جدا نش��ده ،دوران
رخ داده ،گفت :تم��ام اقداماتی
که در س��تاد انجام میشود در رئیس س�تاد اجرایی فرمان حضرت دفاعمقدس بوده است .رئیس
جه��ت خدم��ت ب��ه محرومان امام(ره) از ارس�ال  ۱۵۰هزار بسته و س��تاد اجرایی فرمان حضرت
است و اقدامات اقتصادی به این کیف لوازمالتحریر به مناطق محروم امام(ره) افزود :در سال  56بر
سمت رفته و به محض مستقل کشور به ارزش  ۷میلیارد تومان خبر اس��اس آمار بانک جهانی 30
ش��دن نیازمندان در چارچوب داد که از این تعداد  125هزار بسته آن میلیون نفر جمعیت ایران بوده
اقتصاد مقاومت��ی ،فعالیتها و از سوی ستاداجرایی فرمان حضرت که  6میلیون بشکه نفت تولید
ش��غلهای ایجادشده به مردم امام(ره) به عنوان هدیه رهبری و  25و  5میلیون بشکه نفت صادر
واگ��ذار میش��ود .وی ب��ا بیان هزار بسته توسط کمکهای مردمی میشده است و جمعیت زیر
اینکه انقالب با  3مشخصه اتکا تامین شده است
خط فق��ر  14/5میلیون نفر
بوده ک��ه برابر ب��ا  46درصد
ب��ه مردم ،دین و رهبری س��رپا
مانده اس��ت ،اظهار داش��ت :در جنگ هم کارها اگر است اما اکنون  85میلیون نفر جمعیت داریم و 1/5
مردمی نمیشد توفیقی نداشتیم ،امروز نیز بحث و میلیون بشکه نفت میفروشیم.
قیاسهای غیرمنصفانهای میشود که وضع موجود ■■اقتصاد باید در دست مردم باشد
را با پیش از انقالب مقایس��ه میکنند؛ این مقایسه
مخب��ر افزود :در منطقه هی��چ قدرتی نمیتواند
از روی ناآگاهی ،کمکاری ما و دش��منی دشمنا 
ن ما بدون نظر و قدرت ایرانی تصمیم بگیرد و این اقتدار
است .تنها دورهای که در آن جنگ رخ داده و تکهای جز با اتکا به دین ،مردم و رهبری بهدست نمیآمد.

شبکه اجتماعی سیاهپوشان
و از صدق��ه س��ر تلویزی��ون
بیتدبیر جمهوری اس�لامی
به شهرت و مکنتی رسیده و
تنها دغدغهاش کاهش قیمت
عوارض خروج از کش��ور برای
س��فرهای تفریحی – کاری
به فرنگ است ،ژس��ت مردمگرایی به خود گرفته
و تبلی��غ کند که هیاتها در ای��ن بحبوح ه مالی،
فعالی��ت خود را تعطیل کرده و پولش��ان را خرج
سفره مستمندان کنند! بگذار شبکه ملکه ،از کل
مراسم ماه محرم ،ابراز نگرانی شدید کند از باال رفتن
مصرف ظروف یکبار مصرف و مش��کالتی که برای
محیطزیست ایجاد میکند!
بگذار دولت بهاصطالح اسالمی دست از حمایت
از تشکلهای مذهبی و هیاتها بردارد! اما خروجی
را این روزها در خیابانهای شهرمان میبینیم؛ شبکه
اجتماعی سیاهپوشان که  1400سال است درهم
تنیده است ،فضای عمومی جامعه را تحت تسخیر
خود درآورده و با این حضور هوش��مندانه و انتخاب
رنگ و پوش��ش آگاهانه ،پرچم «هیهات مناالذله»
را برافراش��تهتر از قبل در اوج نگاه داشتهاند .حتی
اگر ش��هرداری هم در فضاسازی شهر کوتاهی کند
و به صورت غیررس��می از حسینیشدن جو حاکم
ب ر امالقرای جهان اسالم خودداری به عمل آورد اما

این شبکه اجتماعی مردمی،
آن سس��تی را جب��ران کرده
اس��ت .طبیعی است فهم این
مس��ائل برای آن��ان که حتی
حضورشان در هیات عزاداری
از داخل  VIPرقم میخورد،
غیرممکن باش��د .آنها اگر مردمی بودند ،الاقل در
حس��ینیه که یکی از مظاهرش عدم تفاوت میان
غنی و فقیر ،رئیس و مرئوس ،مسؤول و غیرمسوول
اس��ت ،حتی برای حفظ ظاهر هم که ش��ده ،بین
عزاداران مینشس��تند نه از آن باال ،پش��ت شیشه
و روی مب��ل نرم! برای اطالع خوانندگان ،یادآوری
این دو خبر از عملکرد شبکه اجتماعی محرم شاید
خالی از لطف نباشد:
اول  -برای دومین سال پیاپی ،طرح سراسری هر
هیات یک جهیزیه در ماه محرم در حال اجراست
ک��ه اهل منبر و وع��ظ و مدح و روض��ه به عنوان
پیش��روهای این عرصه ،در کنار تکلیف تبلیغی –
تبیینی خود مشغول فعالیت هستند.
دوم  -برخالف س��ازمانهایی که در قبال اتفاقاتی
مانن��د زلزل��ه و ح��وادث طبیعی و رس��یدگی به
حادثهدیدگان وظیفه مستقیم دارند اما در ماجرای
زلزله کرمانش��اه نمره قبولی نگرفتن��د ،تعدادی از
نیروهای هیاتی در مناطق زلزلهزده س��رپل ذهاب

جلسه شورای شهر با گالیه و تذکر اعضای شورا همراه شد

 3تذکر پیدرپی به شهرداری!

همهجانبه علیه فس��اد و رشوه
میتوان��د اعتماد ش��هروندان را
بازگرداند و در این میان مطالبه
مردم برخورد با دانهدرش��تها
و ناامن کردن فض��ا به گونهای
اس��ت ک��ه هیچکس ب��ه خود
اجازه فس��اد ندهد ،بر همین اساس به عنوان نماینده
مردم ش��ریف تهران در اج��رای بند  3ماده  71قانون
شوراهای اسالمی کشور ،درباره اجرایی کردن بند «د»
ماده  2آییننامه پیشگیری و مبارزه با رشوه و تشویق
اشخاصی که تخلفات را گزارش میکنند ،به شهرداری
تهران تذکر میدهم.
■■عدم درآمد از محل پارک حاشیهای

در ادامه ،محمد علیخانی در نطق پیش از دس��تور
خود گفت :گالیه ش��دید خ��ودم را به خاطر کملطفی
جناب میرلوحی در سانس��ور یادداش��ت اینجانب در
گزارش عملکرد کمیس��یون عم��ران و حملونقل که
در مجموعهای اخیرا ً چاپ ش��ده است اعالم میکنم.
از آقای هاش��می هم گالیه دارم ک��ه با وجود اطالع از
موضوع چرا اجازه چنین اقدامی را دادهاند .عضو ش��ورا
گفت :جناب آقای هاش��می! شما که هر بالیی سرتان

بیاورند صدایتان در نمیآید اما
انتظار دارم بهخاطر جلوگیری از
تضییع حقوق دیگران با اینگونه
موضوعات جدیتر برخورد کنید.
وی اف��زود :در بودجه س��ال 97
مبلغ  950میلیارد تومان درآمد
اجرای پارک حاش��یهای برآورد شده است اما تاکنون
پس از گذشت حدود  4ماه از سال که باید رقمی حدود
 350میلیارد تومان درآمد کسب میشد ،این امر محقق
نشده اس��ت .متأسفانه از این ناحیه خسارت اینچنین
متوجه کسب درآمدهای شهری شده است.
■■ کاهش درآمد طرح ترافیک

علیخانی همچنین گفت :در موضوع طرح ترافیک
به علت ارائه دادههای نادرس��ت مبن��ی بر آماده بودن
زیرساختهای الزم ،درآمد پیشبینی شده تا پایان دوره
بیش از  470میلیارد تومان در بودجه سال  97مصوب
شده است اما متأسفانه تاکنون حدود  40میلیارد تومان
تا زمان تهیه این گزارش تحقق یافته است و در صورت
ادامه این روند پیشبینی میشود تنها  50درصد بودجه
مصوب از این محل محقق شود .اینگونه خسارتها به
درآمد شهری در حقیقت اتالف منابع درآمدی کالنشهر

وی با اش��اره به مش��کالت اقتصادی پیشآمده در
کش��ور گفت :اصل مش��کل به این دلیل است که
اقتصاد در دس��ت مردم نیست که اگر باشد براحتی
آن را برط��رف میکنند .ما اکنون  350ش��رکت با
م��ردم راه انداختهای��م و مردم خودش��ان صاحبان
سرمایه هس��تند ،تجهیزات میآورند؛ تولید خوبی
دارند و مدیریت و خالقیت مناس��ب هم دارند ،پس
چرا اقتصاد را به دستشان ندهیم و چرا برخیها از
اقتصاد دل نمیکنند؟
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) اظهار
داش��ت:این نغمه یأس که توسط ضدانقالب گاهی
دمیده میش��ود درست نیس��ت ،نفت و گاز کافی
داری��م 2 ،هزار و  700کیلومتر دری��ا داریم که این
منابع مشکالت را حل میکند .در صنایع و کشاورزی
ه��م حرفهای زیادی داریم و اگر همان کارهایی را
که در دوران انقالب و جنگ کردیم انجام دهیم ،در
عرصه اقتصاد موفق خواهیم بود .این اتفاقات زود گذر
است و باید انسجام داشته باشیم؛ امروز روز انتقام و
تضعیف یکدیگر نیست و اگر کسی راهی جز انقالب
را در پیش گیرد به مردم خیانت کرده است.
■■راهاندازی بنیاد برکت احسان

مخبر با اشاره به راهاندازی بنیاد اجتماعی برکت
احس��ان گفت :این بنیاد برای انجام واکنش سریع
ستاد به اتفاقات کشور است ،همه اقدامات در بنیاد
با اس��تفاده از خیریهها انجام میگیرد ،ما به کمک
خیرین میآییم و کمک آنها را توسعه جغرافیایی
میدهیم و تمام تکیه بر نیروهای جهادی اس��ت.
ش��ایان ذکر است پیش از این جلسه محمدمخبر
با جهادگران فعال پویش مش��ق احسان در محل
فعالیت آنان دیداری صمیمی داشت و جهادگران
گزارش��ی را از فعالیت خود در روزهای گذشته در
این پویش ارائه دادند .در انتهای جلس��ه نیز رئیس
س��تاد اجرایی فرمان امام از برخی تولیدکنندگان
و طراحان نوشت افزار ایرانی ،تهیهکننده انیمیشن
سینمایی «فیلش��اه» به دلیل ایجاد کارآکتر برای
نوش��تافزار ایرانی و فعاالن پویش مش��ق احسان
تقدیر کرد.

و ...که اکثرا سنینشین هستند ،خدمترسانی به
هموطنانشان را همچنان ادامه میدهند.
حاال ،هرچه بیشتر میکوشند تا میان سیاهپوشان
ملل مختلف جدایی افزونت��ری بیندازند ،وحدت و
ی اینان بیشتر میشود .از طرفی اخبار تهاجم
یکپارچگ 
چند عراقی فریبخورده را بشدت توزیع میکنند تا
شاید رگ تعصب ملیگرایی را در ایرانیان متورم کنند
اما به سرعت جوانان جارو به دست عراقی ،کنسولگری
کش��ورمان در بصره را تر و تمیز میکنند تا چش��م
فتنهگ��ر در بیاید .از این س��وی ،با جعل خبر درباره
زوار عراقی حرم امام رضا(ع) نوع جدیدی از سیاست
نخنماش��ده «تفرقه بینداز ،حکومت ک��ن» را تَکرار
میکنند اما باز هم دستش��ان خالی میماند .هدف
اخیرشان بهم زدن حماسه اربعین است اما تا یک ماه
دیگر خواهند دید شبکه اجتماعی سیاهپوشان چه
حماس ه نوینی را خلق خواهد کرد .نهضت ،راهش را
یافته ،علت تحریم و تهدیدها را فهمیده ،خود را برای
تمسخرها و توهینها واکسینه کرده ،مبدأ حرکتش
را س��رخی سال  61هجری و مقصد را سبزی جمعه
ظهور تعیین کرده است .پس به یزید بگویید که «از
دس��ت ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر» که
ش��بکه اجتماعی سیاهپوش��ان را «امام حسین(ع)
هماهنگ کرده است» و این شبکه در حال شناسایی
اعضای پویش خود در سرزمینهای اسالمی است و
بزودی دامنه آن بالد دیگ��ر را هم فراخواهد گرفت.
بسماهلل اگر حریف مایی...
*مداح اهل بیت(ع)

تهران و شهروندان تهرانی است.

■■ تذکر دوباره به شهرداری!

در ادامه جلسه شورا ،علی اعطا ،عضو شورا درباره
تغییرات در س��اختار سازمانی شهرداری تهران تذکر
داد .وی گفت :در روزهای اخیر از طریق رس��انهها از
تغییراتی در ساختار سازمانی شهرداری تهران مطلع
ش��دیم .این تغییرات در قالب تصمیم شورای اداری
شهرداری تهران انجام شده که بر اساس قانون ،خارج
از حدود اختیارات این شوراست .عضو شورای اسالمی
ش��هر تهران گف��ت :در قالب این تغییرات س��ازمان
نوسازی شهر تهران که ارتباطی موضوعی و مأموریتی
با معاونت شهرسازی و معماری شهرداری دارد از این
حوزه منفک و به حوزه شهردار انتقال یافته است.
■■ سومین تذکر!

در همین حال ،الهام فخاری هم گفت :به شهردار
تهران درباره کندی و کاستی اصالح و بهبود در حوزه
زنان هم درون ش��هرداری ،ش��رکتها و سازمانهای
وابسته و هم در گستره شهر تذکر میدهم .همچنین
جای افس��وس اس��ت که در این مدت از تواناییهای
س��منهای فعال در حوزه زنان در مدیریت ش��هری
استفاده نش��ده است .عضو شورای شهر تهران گفت:
طرح و برنامه مش��خصی برای بهبود کیفیت زندگی
زنان در شهر تاکنون ارائه نشده است و در این زمینه
نظارت جدی بر عملکرد معاونتها و مناطق بر اساس
شاخصهای سنجشپذیر انجام نشده است.

رئیس سازمان فرهنگی  -هنری شهرداری تهران
تشریح کرد

ویژهبرنامههای محرم و صفر

رئیس سازمان فرهنگی -هنری شهرداری
تهران به تشریح برنامههای این سازمان در ایام
ماه محرم و صفر و هفته دفاعمقدس پرداخت.
س��عید اوحدی با اشاره به ماه محرم گفت:
ب��رای این م��اه ۱۷ ،برنامه فراگی��ر ۱۲ ،برنامه
شاخص و  ۷۰برنامه محلی و منطقهای تدارک
دیده شد و یکی از مناطق ما به عنوان مسؤول
برگ��زاری آن انتخاب ش��د و در می��دان امام
حس��ین(ع) نیز برنامههای ما درباره ماه محرم
رونمایی خواهد شد .وی در توضیح برنامههای
فراگیر س��ازمان در ایام ماه محرم گفت :برنامه
پرده عش��اق ب��ه منظور تجلی��ل از خادمان و
پیرغالم��ان اهلبیت و نی��ز  2برنامه کودکان
کودک تحت مدیریت

عاش��ورایی در مهدهای
س��ازمان و برنامه نوگالن حسینی با محوریت
نوجوانان م��دارس تهران برگزار خواهد ش��د.
همچنین ویژهبرنامه س��وگواره ش��عر با عنوان
«بر آس��تان اشک» در فرهنگس��رای اندیشه
برپا خواهد بود و مراسم اهدای نشان ارادت به
هنرمندان منتخب آیینی نیز برگزار خواهد شد.
■■توجه به جاذبههای گردشگری

رئیس سازمان فرهنگی -هنری شهرداری
تهران عالوه بر این در بیس��تودومین نشست
شنبههای انقالب با موضوع دستاوردهای انقالب
اسالمی در حوزه گردشگری و زیارت با اشاره به
سخنان رهبر انقالب در شروع سال  97گفت:
رهبر انق�لاب گردش��گری را کمزحمتترین
صنعتی دانستند که باید به آن توجه ویژه کرد
و فرمودند باید  20میلیون گردش��گر در سال
داشته باش��یم .این فرمایشات نشان از اهمیت
و ظرفی��ت موج��ود این صنعت اس��ت .وی با
بیان ش��اخصهای جهانی صنعت گردشگری
ای��ران گفت :ایران جزو  10کش��ور اول دنیا به
لحاظ داش��تهها و ظرفیت گردشگری است و
در جاذبههای طبیعی نیز ایران جزو  5کش��ور
برتر دنیاس��ت .اوح��دی افزود :ای��ران در تنوع
صنایعدستی ،تنوع اقوام و کیفیت صنایعدستی
جزو  7تا  10کش��ور برتر دنیا ق��رار دارد و این
موضوع حاصل توجه جمهوری اسالمی ایران به
این حوزه است.
معاون شهردار تهران خبر داد

خروج ۴۰مدیر بازنشسته از شهرداری

معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران
گفت ۴۰ :مدیر بازنشسته شهرداری شناسایی
ش��ده و تدابی��ر الزم برای جایگزین��ی آنها نیز
اندیشیده شده است .ابراهیم شیخ درباره اینکه با
اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان چند
مدیر از شهرداری میروند ،به مهر گفت :قانون
منع بهکارگیری بازنشس��تگان شامل مشاغل
دولتی و نهادهای عمومی میش��ود و براساس
قانون و در مهلت تعیین ش��ده نیز مدیرانی که
بر اساس آن دیگر نمیتوانند در شهرداری کار
کنند ،از شهرداری جدا میشوند .وی گفت :بر
اساس بررسیهای انجام شده به طور دقیق ۴۰
نفر از مدیران از مجموعه شهرداری خداحافظی
میکنند اما افرادی که هنوز حکم بازنشستگی
آنها صادر نش��ده و سنوات خدمتشان پر شده
است مشمول قانون دیگری میشوند .شیخ در
پاس��خ به این پرسش که آیا حضور مدیری که
سنوات خدمتش پر ش��ده اما هنوز بازنشسته
نیست نوعی تخلف محسوب نمیشود؟ گفت:
مدیران بر اساس نیاز مجموعه میتوانند حضور
خود را تمدید کنند اما تاکید میکنم قانونی که
ابالغ شده مشمول این افراد نمیشود .وی درباره
اینکه آیا برای جایگزینی این مدیران بازنشسته
چارهای اندیشیده شده؟ گفت :هر نظام هوشمند
منابع انس��انی ب��رای این قانون چارهاندیش��ی
میکند؛ از ماهها قبل که این طرح در دس��تور
کار مجلس قرار گرفت ،ما لیست کامل افرادی
که مشمول قانون در شهرداری میشوند را احصا
کرده ،در اختیار شهردار قرار دادیم و تدابیر الزم
برای جایگزینی اندیشیده شد.
کوتاه وگویا
غالمرضا طائبی ،مدیرکل کمیسیون پزشکی
بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به فرآیندهای
افزای��ش درص��د جانبازی در کمیس��یونهای
تخصصی بنیاد ش��هید و امور ایثارگران گفت:
با س��ازوکارهای طراحیش��ده اعمالنفوذ برای
افزایش درص��د جانبازی ب��دون ارائه مدارک و
مستندات قانونی امکانپذیر نیست.

