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نشست  اختتامیه مهرواره هوای نو در حوزه تشکل های دینی 
با حضور علیرضا زاکانی، شهردار تهران و حجت االسالم 

مجید باباخانی، مدیرکل تشکل های دینی سازمان تبلیغات 
اسالمی، دیروز در سالن همایش هتل الله برگزار شد. این 

نشست به پرسش و پاسخ میان شهردار و مدیران و مسئوالن 
هیأت های شاخص کشور و برگزیدگان مهرواره هوای نو 

اختصاص داشت.

شهردار: توافق با وزارت دفاع را دنبال 
کردیم کــه ۱۱هکتار در خیابــان پیروزی 
تبدیل به فضای سبز عمومی   شود؛ این 
فضا تــا 3ماه آینــده تحویل شــهرداری 

می شود

شهروندان تهرانی آخرین روز هفته 

گزارش
سالمت را با پیاده روی خانوادگی به 
پایــان رســاندند. صبــح جمعه 
23اردیبهشت ماه که هوا کمی از 
خنکی ابتدای بهار را حفظ کرده و شاخص آلودگی 
هم سطح »قابل قبول« را نشان می داد  جمع بزرگی 
از تهرانی ها در همایش پیاده روی خانوادگی بوستان 
جوانمردان شرکت کردند. به گزارش همشهری، این 
همایش با اجرای برنامه های گوناگونی همراه بود و 
شهردار تهران در آن با اشــاره به اهمیت سالمت 
عمومی در جامعه گفت: در ابتدای این دوره مدیریت 
شــهری، با توجه به همه گیری ویروس منحوس 
کرونا، ایجاد یک حرکت فراگیر در مقابله با کرونا را 
در شــهرداری پیگیری کردیــم و در کنار وزارت 
بهداشت و پرســنل خدوم کادر پزشکی کار این 
مقابله را آغاز کردیم. امروز شرایط کشور با توجه به 
جهاد بزرگی که صورت گرفته، نمونه و الگو است. 
علیرضا زاکانی در پایان همایش پیاده روی یک خبر 
مهم هم برای پایتخت نشــینان داشت: » محوطه 
11هکتاری مجموعه جنگ افزارسازی وزارت دفاع 
در خیابان پیروزی به فضای ســبز عمومی تبدیل 

می شود.«
زاکانی با تأکید بر توسعه فضای سبز درون و حاشیه 
شهر تهران، گفت: سالمت روحی، روانی و جسمی 

و در کنار آن سالمت فردی، اجتماعی و جمعی در 
جامعه برای ما بســیار اهمیت دارد؛ لذا ورزش در 
جامعه یک رکن اساسی اســت. با تقویت ورزش 
عمومی در شهر، هم انســجام اجتماعی، وحدت 
و پیوســتگی جمعی و هم تقویت اراده در جهت 

پیشبرد اهداف انقالب را دنبال می کنیم.
شــهردار تهران افزود: ادامه این مسیر، شادابی و 
سالمت روح و جسم با ورزش استمرار پیدا می کند، 
در شــهرداری تالش می کنیــم در بحث ورزش 
عمومی کار خود را در مجموعه های ورزشی متعلق 
به شهرداری انجام داده و موضوع ورزش را جدی 

بگیریم تا خدمات شایسته ای به مردم ارائه دهیم.
شهردار تهران افزود: شهرداری ها مکلفند در توسعه 
ورزش همگانی گام های بلندی بردارند؛ بر همین 

اساس با همکاری وزارت ورزش و همراه با وزارت 
بهداشت، در کنار رونق سالمتی و توجه به ارتقای 
سالمت روحی و جسمی شهروندان، رونق ورزش 
همگانی را دنبال می کنیم. سرپرست مرکز روابط 
 عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی نیز در این همایــش گفت: با 
تالش های صورت گرفته کادر سالمت، امروز امید 
و ســالمت میان مردم موج می زند و باید قدر این 
سالمتی را بدانیم. محمد هاشمی افزود: سال1۴۰۰ 
همین موقع فکر نمی کردیم امسال بتوانیم اینگونه 
دور هم جمع شــویم و در جشن هفته سالمت در 
این بوستان شرکت کنیم. خوشبختانه با مشارکت 
و کمک مردم توانستیم به این مرحله برسیم و کادر 

سالمت برای مهار کرونا 3۰۰شهید تقدیم کرد.

توسعه فضای سبز 
شــهردار در پایان همایش پیــاده روی و در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره کافی نبودن 
طرح ترافیک برای کاهش ترافیک شهر بیان کرد: 
راه حل این مشکل توسعه حمل  و نقل عمومی است 
و توجه ما در شهرداری نیز به این است که به سرعت 

حمل  و نقل عمومی را در شهر سامان دهیم.
زاکانی در ادامه دربــاره اضافه کردن 12۵۰هکتار 
به فضای ســبز پیرامونی تهران در چند ماه اخیر 

عنوان کرد: برای ما ایجاد فضای ســبز و تنفسگاه 
برای تهران یک امر قطعی و قهری اســت و تالش 
می کنیم ســاالنه ظرفیت فضای سبز پیرامونی و 
متن شهر را اضافه کنیم. شهردار تهران گفت: اضافه 
کردن 12۵۰هکتار به فضای سبز پیرامونی را از آبان  
سال گذشته شروع کردیم که در روز درختکاری 
آغاز شد و امسال نیز افزایش 1۵۰۰هکتار فضای 
ســبز برای اطراف تهران را در کنار توجه به رونق 
و توسعه بوستانه های درون شهری مدنظر داریم؛ 
در این راســتا توافق با وزارت دفاع را دنبال کردیم 
که 11هکتار در خیابان پیروزی تبدیل به فضای 
سبز عمومی می شود؛ این فضا تا 3ماه آینده تحویل 
شهرداری می شــود تا رونق فضای سبز و توجه به 

هوای پاک در تهران را پیگیری کنیم.
او با بیان اینکه در غرب تهران نیز توسعه فضای سبز 
و ایجاد مراکز تفرجگاهی برای ما مهم است، افزود: 
در دره فرحزاد در مناطق2و۵ جنبه پاکسازی این 
روددره را دنبال می کنیــم؛ در کنار آن در ماه های 
آینده فاز سوم بوستان نهج البالغه را باالی نیایش 
آماده می کنیم. همچنین تالش می کنیم مناطق 
گردشگری و تفرجگاهی مانند کوهسار را در شهر 
تهران توسعه دهیم.به گزارش همشهری، نیروهای 
مرکز اورژانس تهران نیز در بزرگ ترین پیاده روی 

خانوادگی هفته سالمت حضور داشتند.

پایان هفته سالمت با پیاده روی خانوادگی
زاکانی خبر داد: محوطه 11هکتاری مجموعه جنگ افزارسازی وزارت دفاع در خیابان پیروزی به فضای سبز عمومی تبدیل می شود

مذاکره شهرداری تهران با صنف کفاشان برای تملک خانه شیخ فصل اهلل نوری به نقطه نتیجه بخشی رسیده است
احداث موزه علمای مشروطیت در بهشت

دیپلماسی شهری و فرهنگی ایران و لبنان روی پل طبیعت

خانه ای قدیمی که روزگاری محل سکونت شیخ فضل اهلل نوری بود، 
به موزه تبدیل می شود؛ بنایی متروکه که دوره های پیشین مدیریت 
شــهری در تملک آن ناموفق بود، اما در این دوره، مذاکره با مالکانش 
به طور جد در دســتور کار قرار گرفت و حاال خبر می رسد که به زودی 
توافق الزم صورت می گیرد. بنابراین یکــی از خانه های تاریخی قلب 

تهران با سرگذشتی جالب، تبدیل به موزه مشروطه خواهد شد.
به گزارش همشهری، شرکت توســعه فضاهای فرهنگی شهر تهران 
براساس تأکیدات علیرضا زاکانی، شهردار تهران قصد دارد خانه شیخ 
فضل اهلل نوری )از روحانیون مشــهور عصر مشروطه( را که در خیابان 
بهشت )بن بست جوان( قرار دارد، تملک و پس از مرمت و بازسازی آن را 
به موزه ای برای تبیین نقش علما در دوره مشروطیت تبدیل کند. اکنون 
این ملک متعلق به صنف کفاشان است و چون سال ها بالاستفاده رها 
شده، در معرض تخریب و نابودی قرار دارد. براساس گفته های محمد 

مویدی، مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران طی 
روزهای اخیر برای تملک خانه، جلسات متعددی با اعضای هیأت صنف 
کفاشان برگزار شده که امیدوارکننده بوده است. به گفته او مذاکرات 
برای واگذاری این ملک به شهرداری همچنان ادامه دارد. این در حالی 
است که شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شــهر تهران قصد دارد با 
رویکرد مدیریت فرهنگی، عالوه بر بررسی چگونگی تملک خانه های 
دارای ارزش فرهنگی و تاریخی، بناهای تملک شده توسط شهرداری 
را به عنوان سرمایه های معنوی شــهر، مرمت و پس از آماده سازی در 
اختیار عموم شــهروندان قرار دهد. در همین راستا پیش  از این، خانه 
شــهیدان آیت اهلل سیدمحمد بهشــتی، مرتضی مطهری، مصطفی 
چمران و ... توسط این شرکت مرمت و بازسازی شده و اکنون قرار است 
برای جلوگیری از نابودی خانه شیخ فضل اهلل نوری که حدود 11۰سال 
قدمت دارد، آن  را تملک و بازسازی کند. آن طور که در کتب تاریخ ذکر 
شده و مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی هم تأیید کرده است، 
حدود 18ماه مزار شیخ فضل اهلل نوری در داخل این خانه بوده و پس از آن 
به قم منتقل و در صحن حضرت معصومه)س( به خاک سپرده می شود. 
محمد مویدی با بیان اینکه خانه شیخ فضل اهلل نوری به لحاظ تاریخی 

و میراثی ارزشمند است، عنوان کرد: »صنف کفاشان باهدف احداث 
خیریه، این ملک را خریداری کرده، اما گویا به دالیلی ازجمله مشکالت 
مالی نتوانسته اقدام کند. همچنین براساس فتوای آیت اهلل سیستانی و 
آیت اهلل وحید خراسانی، امکان تغییر کاربری این خانه به واحد تجاری 
وجود ندارد و ازاین رو شهرداری تهران هیچ گونه نگاه تجاری یا مادی 
به این ملک ندارد و تملک آن در راستای حفاظت از میراث تاریخی و 
فرهنگی شهر تهران انجام می شود. هزینه تملک هم در اختیار خیریه 

صنف کفاشان قرار می گیرد.«

رونق گردشگری ادبی با احیای خانه های تاریخی
خانه پدری فروغ فرخزاد )یکی از شعرا و مستندسازان معاصر( نیز مورد 
دیگری است که البته تملک شده و اکنون در مرحله مرمت قرار دارد؛ 
بنایی معروف به خانه فروغ )خیابان ولیعصر، نرسیده به تقاطع مولوی، 
کوچه خادم آزاد( که در ســال 13۹۷ توسط وزارت میراث  فرهنگی، 
گردشگری و صنایع  دستی ثبت ملی شد. مهر سال گذشته این ملک 
توسط شهرداری منطقه 11 تملک و طی تفاهمنامه ای به شرکت توسعه 

واگذار شده است تا پس از مرمت، آماده بهره برداری شود.

آموزش مدیریت شهری از راه 
تفاهم شورا و شهرداری

  سروری: پیگیر فرونشست زمین از طریق دولت و 
کمیسیون کالنشهرها هستیم

  زاکانی: درصورت ساختگی بودن صدمات شهردار 
ناحیه، با عامالن برخورد جدی صورت می گیرد

آیین تفاهمنامه همکاری شورای عالی استان ها و مجمع شهرداران 
کالنشهرهای ایران در پنجمین اجالس شــورای عالی استان ها و در 
صحن این نهاد به امضا رســید. به گزارش همشهری، شهردار تهران 
و رئیس مجمع شهرداران کالنشــهرهای ایران در آیین امضای این 
تفاهمنامه در راســتای همکاری در زمینه های آموزشی و پژوهشی 
گفت: دشمن تالش می کند وصله ناچســب ناکارآمدی را بر تارک 
انقالب اسالمی بنشاند و تبلیغات وسیعی را برای این کار انجام می دهد. 
ما در این مسیر 2 وظیفه داریم؛ نخست جهاد تبیین در جهت بازگویی 
توانمندی های رخ داده در ۴3 سال اخیر و افق روشن فراروی ما و دوم 
سرعت بخشیدن به رفع نیازها و تشدید پیشرفت کشور در ابعاد مختلف 
و توجه به ظرفیت هایی که به طور کامل مورد استفاده قرار نمی گیرند.

علیرضا زاکانی ادامه داد: شوراها در انتهای دهه ۷۰ با 2۰سال تأخیر 
تاسیس شدند و بخش زیادی از وظایف آنها که در اصل 1۰۰ تا 1۰۵ 
قانون اساسی آمده است،  توسط سایر نهادها ازجمله مجلس دنبال 
می شد و امروز نیز بخشی از وظایف شوراها را مجلس دنبال می کند. 
مجمع باید ظرفیت های خود را در اختیار شورای عالی استان ها قرار 
دهد و باید ظرفیت ها را در کنار هم دید و مشکالت را برطرف کرد که 
امیدآفرینی برای مردم ملموس و خدمت مشخص و پیشرفت کامال 

آشکار باشد.
شهردار تهران در جمع خبرنگاران با اشــاره به تفاهمنامه امضاشده 
بین شورای عالی اســتان ها و مجمع کالنشــهرهای ایران اسالمی، 
گفت: امیدواریم براساس این تفاهمنامه بتوانیم با این وجه از مدیریت 
مشارکتی و کار و تالشی که توسط ما و این نهاد مقدس صورت می گیرد 
برای آینده تحقق قانون اساسی در اصول 1۰۰ تا 1۰۵ که بخش های 

زیادی از آن مغفول مانده بود، اقدام کنیم.
زاکانی با بیان اینکه قانون اساســی ظرفیت های کم نظیری را برای 
شوراها درنظر گرفته است، خاطرنشان کرد: چون شوراها با یک تأخیر 
2۰ساله تشکیل شدند علی القاعده بخشی از این ظرفیت ها به سایر اجزا 

و عناصر فعال در عرصه حکمرانی کشور منتقل شده است.
وی درخصوص شهردار ناحیه 3 منطقه 1۹ با بیان اینکه ما وقتی متوجه 
شــدیم این حادثه اتفاق افتاده به عنوان یک وظیفه به عیادت ایشان 
رفتیم و با همه ظرفیت ها در جهت استیفای حقوق شهر، شهروندان و 
پرسنل مان گام برمی داریم، گفت: بعد از این، گزارش هایی مبنی بر این 
آمد که ممکن است اتفاقاتی که افتاده جنبه ساختگی داشته باشد. هم 
به بازرسی، هم به حراست و معاونت مناطق دستور اکید دادم که بررسی 
جدی انجام دهند. این موضوع چیزی نیست که بخواهیم نسبت به آن 
اغماض کنیم. پس از بررسی و مشخص شدن آن، اقدامات افزایشی و 

تشدید شده ای خواهیم داشت.

زاکانی با تأکید بر اینکه تخلف در آن ساختمانی که مراجعه کردند محرز 
است، گفت: ساختمان ۴ طبقه است و ۴ طبقه اضافی می سازند و اقدام 
ناحیه اقدام درستی برای جلوگیری از ضایعه ای که آسیب جانی، مالی 
و حیثیتی برای شهروندان دارد، بوده است. گزارش پزشکی قانونی بیان 
صریح ندارد و یک گمانه زنی است. با گمانه زنی نمی توان قطعی صحبت 
کرد. ما از این جهت بررسی می کنیم و اگر ساختگی باشد برخورد و 
مواجهه سخت و جدی با عامل این کار خواهیم داشت و اگر ساختگی 
نباشد حتما از حق و حقوق پرسنل صیانت خواهیم کرد و در هر صورت 

مانع تخلف خواهیم بود.
به گزارش همشهری، موضوع تفاهمنامه همکاری بین دو نهاد، درباره 
موضوعات آموزشی و پژوهشی با محوریت مدیریت شهری، همکاری 
در زمینه تدوین و اصالح قوانین مورد نیاز شــهرداری ها، تشــکیل 
کمیسیون خاص کالنشهرها و مراکز استان ها، برنامه ریزی برای توسعه 
فناوری های نوین با هدف هوشمند ســازی  شهرهاست. مدت زمان 

همکاری براساس این تفاهمنامه به مدت 2 سال خواهد بود.

شرایط دولت را درک می کنیم
رئیس شورای عالی اســتان ها نیز در این اجالس با بیان اینکه نقش 
شوراها نقش بی بدیلی در کشور است، گفت: ما شرایط دولت را درک 
می کنیم و می پذیریم که دولت در ابتدا باید به صورت نقدی یارانه را 
پرداخت کند. پرویز سروری با بیان اینکه خبرهای خوبی برای جامعه 
شورایی به گوش می رســد گفت: تعامالت ما با دستگاه های دیگر 
مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسالمی در 
حال نتیجه دادن است. اما رابطه با قوه قضاییه براساس انتظارات ما 
شکل نگرفته است و کارهای زیادی برای همکاری داریم. وی گفت: 
در این مدت اتفاقاتی رخ داد که اگر مهار نمی شد نهاد شوراها به محاق 
می رفت. شــورای نگهبان به الیحه درآمدهای پایدار شهرداری ها 
و دهیاری های کشــور ایراد وارد کرده بود. اگر این اتفاق رخ می داد 
اختیار شوراها از دست می رفت و شوراها عمال ظرفیت و قدرت خود را 
از دست می دادند. تنها نظارت بر عوارض بر عهده شوراها گذاشته شده 
بود که هیچ سودی نداشت. زمانی که شوراها عوارض را وضع نکرده اند 

چطور می توانند بر آن نظارت کنند؟
سروری گفت: ما 2 پیشــنهاد ارائه دادیم. پیشنهاد اول این بود که 
شورای عالی استان ها به صورت مســتقیم و گسترده با کمیسیون 
سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط باشد. پیشنهاد 
دوم هم این است که شورای عالی استان ها با سران قوا و رهبر معظم 
انقالب به صورت مستقیم مکاتبه کند. من معتقد هستم ما باید این 

دو کار را انجام دهیم.
سروری با اشاره به بحران کم آبی و فرونشســت زمین نیز گفت: در 
شورای عالی استان ها از طریق دولت و کمیسیون کالنشهرها پیگیر 
فرونشست زمین هســتیم تا علت و راهکار این موضوع را پیدا کنیم. 
در ماه های اخیر خبرهای بسیار بدی از سراسر کشور به ویژه مناطق 
تاریخی ما مانند استان هاي فارس و اصفهان در زمینه فرونشست زمین 
می رسد. ما با یک بحران جدی مواجه هستیم. در همین تهران هم چند 
مورد فرونشست زمین داشته ایم. اگر فکری به حال این مشکل نکنیم 

می تواند تبدیل به یک فاجعه ملی شود.

مهدی هدایت
شهردار منطقه19 تهران

جشنواره »نه به فست فود« با هدف ترویج 
تغذیه سالم برگزار می شود. شهروندان فعال 
و مشــارکت جو در زمینــه حفــظ و نگهــداری 
گل و گیاه و فضای ســبز در این جشــنواره با 
آماده کردن غذاها بر اســاس ارزش غذایی، 
ســالم بودن، ســفره آرایی، اســتفاده از مواد 
ارگانیــک و گیاهــی، اســتفاده به انــدازه از 
نمک و روغن و سایر موارد با یکدیگر رقابت 
می کننــد. عالقه منــدان می تواننــد امــروز 
ساعت11 صبح در مرکز تحقیقات آموزش و 
مشاوره فضای سبز به نشانی خیابان شهید 
زلفی، داخل بوستان شریعتی حضور یابند.

 لطف هللا فروزنده
 معاون برنامه ریزی، توسعه 

سرمایه انسانی و امور شورای 
شهرداری تهران

افزایــش حقــوق کارکنــان شــهرداری از 
یک میلیــون و 700هــزار تومان تــا ۳میلیون 
برای پرسنل رسمی که ۲۴هزار نفر هستند 
اعمــال می شــود. همچنیــن حقــوق مابقی 
کارکنــان شــهرداری بیــن یــک تــا ۳میلیــون 
تومان برای سال1۴01 افزایش پیدا می کند. 
در راســتای عمــل به وظایفــی کــه در حیطه 
اختیارات مان بود، حق مسکنی که در اختیار 
شورای حقوق و دستمزد بود را تغییر دادیم 
و براســاس آن به صــورت میانگیــن یــک تــا 
۳میلیون تومان حقوق کارکنــان با توجه به 

متأهل یا مجردبودن آنها افزایش یافت.

 هر فصل یک سوله
 مدیریت بحران ساخته می شود

مدیرعامل ســازمان عمرانی مناطق شهرداری 
تهران اعالم کرد که تــالش می کنند تا هر 3ماه 
عملیات ساخت یک پایگاه پشتیبانی )سوله( به 
اتمام برســد و در اختیار سازمان مدیریت بحران 

قرار گیرد.
به گزارش همشهری، هادی حق بین، در بازدید از 
سوله های بحران در حال ساخت واقع در مناطق 
18، 2۰ و 22 گفت: »سوله بحران منطقه2۰ در 
مراحل پایانی اتمام عملیات ســاخت قرار دارد. 
مذاکرات پیرامون ساخت سوله در منطقه یک نیز 
به جمع بندی رسیده و به زودی وارد فاز اجرایی 
خواهد شد.« او با اشــاره به ظرفیت باالی فنی و 
مهندسی ســازمان عمرانی مناطق گفت: »طی 
ماه های اخیر مدیریت احداث ســایر سوله های 
تهران، به این سازمان سپرده شــد و با توجه به 
رویکرد مدیریت شهری و اهمیت موضوع آمادگی 
مقابله با بحران با به کارگیری از ظرفیت موجود، 
در تالش هستیم تا در هر فصل یک سوله مدیریت 
بحران را با باالترین سطح کیفی در اختیار سازمان 
مدیریت و پیشگیری بحران و شهرداری مناطق 

قرار دهیم.«

نقل قول خبر

مدیریت بحران

عکس خبر

شورا

وزیر فرهنگ لبنان با هیــأت همراه از پل 

درشهر
طبیعت، بوستان اکو و آسمان نمای گنبد 
مینا در منطقــه فرهنگی و گردشــگری 
عباس آباد دیدن کرد.  به گزارش همشهری، 
این بازدید با همراهی سیدمحمدحسین حجازی مدیرعامل 
منطقه فرهنگی و گردشــگری عباس آبــاد و تنی چند از 
مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسالمی ایران انجام 

شد.
دیدار وزیر فرهنگ لبنان از بوستان آب و آتش آغاز شد و در 
ادامه پل طبیعت به عنوان سازه مدرن و زیبای شهر تهران 

مورد بازدید قرار گرفت.
در ادامه محمد وســام اولمرتضی از بوستان اکو دیدار کرد 
و با تاریخچه و هدف از تاســیس این بوســتان آشنا شد. 
آسمان نمای گنبد مینا و تماشــای فیلم هایی درخصوص 
کهکشان و اجرام آسمانی از دیگر برنامه های وزیر فرهنگ 

لبنان در بازدید از این مکان علمی-تفریحی بود.
محمد وسام اولمرتضی، وزیر فرهنگ جمهوری لبنان پس 
از بازدیــد از منطقه فرهنگی و گردشــگری عباس آباد در 
نشست مشترک با سیدمحمد حسین حجازی، مدیرعامل 
شرکت نوسازی عباس آباد شرکت کرد و گفت: هر دو کشور 
ایران و لبنان، مشترکات فرهنگی و اجتماعی زیادی دارند. 
هم اکنون لبنــان در مرحله انتقالی و برگــزاری انتخابات 
اســت و اخیرا با بحران محاصره اقتصادی روبه رو بوده ایم 
و خوشــحالیم که همراه دوســتان ایرانی این بحران ها را 
شکست دادیم و پشت سر گذاشتیم و برای بهبود وضعیت 
اقتصادی مان در حال تالش هســتیم. وزیر فرهنگ لبنان 
گفت: خیلی مایلیم از تجربه های دوستان مان به ویژه ایران در 
مسائل فرهنگی و گردشگری استفاده کنیم. او به اهتمام ویژه 
دولت لبنان برای توجه ویژه به امور مردم و خدمت به آنها 
اشاره کرد و آن را هدف مشترک هر دو دولت ایران و لبنان 

برشمرد. در ابتدای این نشست سیدمحمدحسین حجازی، 
مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد ضمن خوشامدگویی 
به وزیر فرهنگ لبنان و هیأت همراه در خصوص موقعیت 
منطقــه فرهنگی و گردشــگری عباس آبــاد و همچنین 
ظرفیت های فرهنگی و گردشگری آن توضیحاتی ارائه کرد.
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