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یادداشت روز

اگر به گذشــته مدیران ارشد، شهرداران و به تبع آن معاونین 
و مدیران میانی زمان قالیباف نگاهی بیندازید متوجه می شوید 
که اکثرا بعد از شــهردار شــدن قالیباف و به واسطه ارتباطاتی 
که داشــتند از شهرستان های خود مهاجرت و در تهران سکنی 
گزیده اند. حال اگر این تعداد از مدیران و شــاغالن مهاجر را در 
عدد ۴ که متوســط تعداد خانوار ایران اســت ضرب کنیم رقم 
قابل توجهی می شــود. این پدیده عالوه بــر تزریق جمعیت به 
شهرتهران و گرفتن فرصت شغلی از شهروندان خود شهر تهرانی 
و به تبع آن دامن زدن به بی کاری و آسیب رســانی اجتماعی و 

.... به این شهروندان عزیز موارد ذیل را هم به همراه داشت : 
تخلیه شــهرها و روســتاهای دیگر از نیروهای فعال و گسیل 

آن ها به تهران. 
 عدم بازگشــت مهاجرین مدیر و شاغالن به زادگاه هایشان و 

عدم تمایل به بازسازی و ارتقاء شهرستان ها.
مهاجرت وابســتگان این مهاجرین به تهــران و دامن زدن به 

پدیده افزایش جمعیت تهران. 
محدود شــدن فرصت ورود تهرانی ها به سازمانی که مستقیما 
به مســائل شهری آن ها مربوط بوده و حاال شاهد مدیریت افراد 
غیربومی برای مدیریت شهرشــان هستند که این خود مستعد 

بروز وندالیزم در شهر می تواند باشد.
مدیران شهرســتانی تعلق محلی ســاکنین بومــی تهرانی به 
شهر را نداشته و بیشتر از رســیدگی به شهر در فکر انتصاب و 

رسیدگی به اشتغال و پست وابستگان بودند.
این مدیران شهرســتانی پس از گذشــت بیــش از یک دهه 
اشــتغال و مدیریت در شــهرداری، االن بــرای خود ایجاد حق 
نموده و سازمان را از آن خود دانسته و ابقای مدیریتشان را حق 

مسلم خود می دانند.
در این ۱۲ ســال شــاهد حصرگرایی و الیگارشی منطقه ای - 
قوم گرایی به جای شایسته ســاالری بودیم )به گونه ای که در هر 
مقطع زمانی در هر منطقه شــاهد رشد و فراگیری یکی از اقوام 
بودیم( که این به شــدت بر بی انگیزگی افراد باســابقه تهرانی و 

پایین آمدن راندمان نیروی انسانی تاثیرگذار بود .
 در انتهــا ضمن اینکه خواهــان ورود اقوام در مناصب دولتی 
و رســمی هستیم اما از آنجایی که شهرداری هر شهر، سازمانی 
بومی و محلی باید باشــد و اسم شــهر در سازمان عجین است 
مثل  شــهرداری تهران  به ورود افراد غیر بومی به این ســازمان 
دارای نقدهای فراوان داشــته و پژوهش و بررسی در این زمینه 

را پیشنهاد می کنیم . 

رئیس اتحادیه پیراهن دوزان از قرار تنظیم جلســه ای میان 
اهالی پالسکو با مسئوالن ریاست جمهوری خبر داد.

ایســنا: رئیس اتحادیه پیراهن دوزان از قرار تنظیم جلسه ای 
میان اهالی پالسکو با مسئوالن ریاست جمهوری خبر داد.

مجتبی درودیان، اظهار کرد: با وجود گذشــت چندین ماه از 
حادثه پالسکو هنوز در زمینه دریافت وام برای کسبه مشکالت 
متعددی وجود داشــته و مهم ترین موضوع آن اســت که سود 
تعیین شــده به قدری باالست که کســبه توان پرداخت آن را 
ندارند. بر همین اســاس طی این مدت پیگیری های متعددی 
انجام شــده و به مســئوالن مختلفی از جمله رئیس کل بانک 

مرکزی نامه هایی ارسال شده است.
وی ادامه داد: همچنین مکاتباتی با دفتر ریاســت جمهوری 
داشــتیم که طی این مکاتبات روز گذشته تماسی گرفته شده 
و از ســوی ریاست دفتر بازرسی ریاســت جمهوری این گونه 
اعالم شــد که در این هفته یک جلسه حضوری در این زمینه 
برگزار خواهد شــد تا پیگیری خواســته های کسبه پالسکو از 

سوی ریاست جمهوری صورت بگیرد.
درودیان در عین حال عنوان کرد: از سوی دیگر کسبه نگران 
هســتند که پس از ساخته شدن بنای جدید وضعیت مالکیت 
آن هــا به چه شــکل خواهد بود. بر همین اســاس تجمع های 
مختلفی برگزار شــده و اهالی پالســکو نگرانی خود نسبت به 
عدم عقد قرارداد از ســوی بنیاد مستضعفان را به کرات اعالم 

کرده اند.
رئیس اتحادیه پیراهن دوزان همچنیــن اظهار کرد: درمورد 
وام های بانکی نیز تاکنــون چهار تا پنج نفر را به بانک معرفی 
کرده ایم که البته روند دریافت این وام نیاز به مهلتی دو هفته ای 
دارد اما اگرچه برخی از همکاران ما به دلیل شرایط بدی که در 
آن قرار د ارند مجبور شــده اند از چنین وامی استفاده کنند اما 
پیش بینی ما آن اســت که در آینده برای بازپرداخت این مبلغ 
با مشکالت متعدد مواجه شوند چرا که اقساط این وام ۳۶ ماهه 
بوده و در هر ماه کســبه موظف به پرداخت رقمی معادل ۱۰ 
تا ۱۲ میلیون تومان هســتند که این رقم برای بخش تولیدی 

هزینه ای بسیار باال محسوب می شود.
وی همچنین به رکود حاکم در بازار اشــاره کرد و گفت: در 
بــازار نور با توجه به فاصله ای که این پاســاژ با بازارهای اصلی 
شــهر دارد، رکود بیشتر بوده و بر همین اساس برخی از کسبه 

ترجیح داده اند از این محل جابه جا شوند.
درودیــان افزود: از ســوی دیگر بحث دریافــت هزینه های 
مختلفی مانند شــارژ ســاختمان به گونه ای اســت که بسیار 
ســنگین بوده و توجیــح منطقی ندارد چرا کــه برای هر متر 
از مغازه ها شــارژی معادل ۱8 هزار تومان تعیین شــده است. 
در حالی که همکاران ما در پالســکو در گذشته ساالنه مبلغی 
حدود یــک میلیون و ۵۰۰ تومان تا دو میلیــون تومان را به 

عنوان هزینه های شارژ پرداخت می کردند.
رئیــس اتحادیــه پیراهــن دوزان در پایان یادآور شــد: روز 
گذشــته نیز برخی کسبه پالســکو در محل حسینیه اتحادیه 
پیراهن دوزان گرد هم آمدند تا درباره آنچه تاکنون انجام شده، 
اطالع رســانی کافی صورت گرفته و کسبه در جریان امور قرار 

داشته باشند.

وزیــر اطالعــات اســرائیل 
می گوید: ایران و بشــار اســد 
توافق  یــک  تنظیم  در حــال 
بر  که  هستند  درازمدت  نظامی 
و  دریایی  بندر  ایران  آن  اساس 
پایگاه هــای هوایی و زمینی در 
سوریه خواهد داشت و ایرانی ها 
ممکن است موشک های مختلف 

را نیز به سوریه رخنه دهند.
به گزارش انتخاب، ییســرائل کاتز 
وزیــر اطالعات رژیم صهیونیســتی 
گفت: نخســت وزیر اسرائیل با هدف 
تعلیــق برجام، یا تغییر مفاد آن و یا 

ابطال این توافق هفته آینده با رئیس 
جمهوری آمریکا مالقات می کند.

یکشــنبه  روز  نتانیاهو  بنیامیــن 
تل آویو را به مقصد سفر به سه کشور 
آمریکای جنوبی، پیش از سفر هفته 
آینده به آمریکا برای دیدار با دونالد 
ترامپ و سخنرانی در مجمع عمومی 

سازمان ملل ترک کرد.
وزیــر اطالعــات اســرائیل گفت: 
درخواست اســرائیل از آمریکا برای 
مقابلــه بــا برجام یک درخواســت 
لجوجانه از آمریکا نیست به ویژه آنکه 
رئیس جمهــور ترامپ ایــن توافق را 

بدترین توافق خوانده است.
ایــن وزیر عضو حزب حاکم لیکود 
افزود: مجوزی کــه رئیس جمهوری 
آمریکا برای فروش تســلیحات چند 
میلیــارد دالری برای کــره جنوبی 
صادر کرد نشــان می دهد که بعد از 
اینکه ایران نیز به قدرت هســته ای 
به چه  مبــدل شــود، خاورمیانــه 

سمت وسویی خواهد رفت.
وزیر اطالعات اســرائیل همچنین 
گفت، بنیامین نتانیاهو باید از آمریکا 
بخواهد که از نقش خود در ســوریه 
اسرائیل  منافع  مراقب  نکشد؛  دست 

در توافق های در حال شــکل باشد و 
دولت آمریکا و همچنین روسیه باید 
درک کنند که مهار ایران در منطقه 

باید شامل سوریه نیز باشد.
به گفته کاتز، پس از توافق نظامی 
سوریه و روســیه، درست در همین 
روزها نیز ایران و بشــار اسد در حال 
تنظیم یک توافــق نظامی درازمدت 
هســتند که بر اساس آن ایران بندر 
دریایی و پایگاه های هوایی و زمینی 
در ســوریه خواهد داشت و ایرانی ها 
ممکن اســت موشک های مختلف را 

نیز به سوریه رخنه دهند.

حدیث جهانگیریان - فعال مدنی

تاثیر ۱۲ سال مدیریت جهادی بر 
مهاجرت بی رویه به تهران

رئیس شورای شهر تهران اعالم 
واگذاری  مدارک  و  اسناد  که  کرد 
امالک در اختیار کمیسیون نظارت 

و حقوقی گذاشته شود.
 بــه گــزارش انتخــاب، محســن 
روز  جلســه  در  هاشمی رفســنجانی 
سه شــنبه شورای شــهر تهران، ری و 
تجریش در واکنش به تذکر افشــین 
حبیب زاده بــه واگذاری های خاص در 
شهرداری تهران گفت: من نیز سخنانی 
دارم امــا در حال حاضــر از بیان آن 

خودداری می کنم.
رئیس شــورای شــهر تهران با بیان 
اینکه اسناد و مدارکی در این خصوص 

وجــود دارد، گفــت: از رئیس کمیته 
عمران درخواســت می شود که اسناد 
و مــدارک خــود را بــه امینی رئیس 
کمیســیون نظارت و حقوقی بدهد تا 
کمیسیون حقوقی نیز در این امر مهم 

تحقیقاتی داشته باشد.
اظهارات محسن هاشمی در واکنش 
به تذکر افشین حبیب زاده عنوان شد. 
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران 
از ارائــه اســناد و مدارکی خبر داد که 
نشــان می دهد امالک به افراد خاص 

واگذار شده است.
حبیب زاده با بیان اینکه براساس بند 
6 ماده 55 ، شهرداری می تواند اراضی 

خود را با حفظ مالکیت به طور رایگان 
در اختیار سازمان ها و... قرار دهد، گفت: 
متاســفانه شاهد هســتیم در سازمان 
امالک واگذاری هایی بر خالف قانون و 

بدون مصوبه شورا انجام می شود.
افــزود: همچنیــن مبالغی در  وی 
بودجه ســال 96 برای کمک به افراد 
خاص منعقد شــده که به جهت تعدد 
و رعایت شان افراد از اعالم اسامی آن ها 
خودداری می کنم؛ اما اسناد و مدارک 

کاملی در این خصوص دارم.
رئیس کمیته عمران شــورای شهر 
تهران با بیان اینکه الزم اســت از این 
رونــد واگذاری ها جلوگیری شــود و 

امالک به شــهرداری برگردانده شود، 
گفت: در قالب یک طرح فوری باید این 

مهم محقق شود.

تهران در سوریه بندر دریایی و پایگاه های هوایی
 و زمینی خواهد داشت

وزیر اطالعات اسرائیل:

وزیر خارجه اســبق فرانسه برحمایت 
پاریس از تداوم برجام تاکید کرد وگفت: 
آینده مملو از فرصت هایی است که تهران 
کنند؛  استفاده  آن  از  می توانند  پاریس  و 
امروز فضای بهتری برای توسعه مناسبات 

دو کشور ایجاد شده است.
به گزارش ایرنا، اوبر ودرین وزیر اســبق امور 
خارجه فرانســه در دیدار بــا علی اکبر والیتی 
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اشاره 
بــه اینکــه در دوران خاصی به ســر می بریم، 
گفــت: توافق نامه مهمی که در ســال 2015 
امضا شــد از اهمیت باالیی برخوردار است که 
آمریکایی ها قصد دارند آن را زیر ســؤال ببرند. 
وی گفت: پس از انتخابات ریاســت جمهوری 
که در کشــور شما و ما انجام شد، فکر می کنم 
فضای مناســب تری برای تبادالت ایجاد شده 
اســت. ایران می خواهد توافق نامه را اجرا کند 
و جدا از دیدگاه آمریکایی ها، فرانســه از تداوم 
برجــام حمایــت می کند و فکــر می کنم این 

موضع دیگر طرف هــای امضا کننده 
این توافق هم هســت. وزیر اســبق 
امور خارجه فرانسه با بیان اینکه باید 
بتوانیم با کمک یک دیگر این لحظات 
ســخت را مدیریت کنیم، ادامه داد: 
من اکنون پســت رســمی ندارم، اما 
همواره با مقامات فرانســوی مالقات 
دارم و می دانم که نظرشــان در مورد 

ایران کامال مثبت است.
ودرین یادآور شــد: آینــده مملو از 
فرصت هایی است که می توانیم از آن ها 
استفاده کنیم. میان ایران و فرانسه در 

خصوص تداوم اجــرای برجام همگرایی وجود 
دارد، اما متاســفانه این همگرایی در رابطه با 
تمامی بحران هــای منطقه ای وجود ندارد ولی 
می توانــد در این زمینه هــم بحث های زیادی 

شکل بگیرد. 
علــی اکبــر والیتی هــم در دیدار بــا اوبر 
ودریــن وزیــر امور خارجه اســبق فرانســه 
اظهــار داشــت: رابطه ایــران و فرانســه فراز 
 و نشــیب داشــته ولــی همواره مثبــت بوده 
است. وی با اشــاره به رویکرد مثبت و در این 
در خصوص مسئله هسته ای جمهوری اسالمی 
ایران گفت: ما می دانیم که دیدگاه دولت جدید 
آمریکا بر هم زدن توافق هســته ای است و این 
در تضاد با سیاســت موافق فرانســه نسبت به 
برجام هســت. وی با یــادآوری روابط طوالنی 
تهران-پاریس و عالقهمندی مردم دو کشــور 
به توســعه این روابط اظهار کرد: ایران نفوذ و 
تاثیر گذاری خوبی در منطقه دارد و می توانیم 
همکاری های خوبی را با فرانسه داشته باشیم.

وزیر خارجه اسبق فرانسه در دیدار با والیتی:

باید با کمک هم این لحظات سخت 
را مدیریت کنیم

واکنش محسن هاشمی به موضوع واگذاری امالک به افراد خاص در شهرداری تهران:

کمیسیون حقوقی در این خصوص تحقیق کند

حکمی  در  جمهــور  رئیس 
و  آشنا  حســام الدین  آقایان 
دوره  یک  برای  را  جنتی  علی 
دوســاله به عنــوان نماینده 
رئیــس جمهور در شــورای 
نظارت بر سازمان صدا و سیما 

منصوب کرد.
به گزارش آفتاب، حجت االسالم 
حسن روحانی همچنین از زحمات 
و تالش هــای رحمانــی فضلی در 
نظارت  در شورای  عضویت  دوران 
بر سازمان صدا و ســیما تشکر و 
بــرای وی از درگاه ایــزد متعال، 
 توفیــق روزافزون مســئلت کرده 

است.
متــن حکم دکتر روحانی به این 

شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر حســام الدین 
آشنا

جناب آقای علی جنتی
در اجــرای بند 1 ماده 1 و ماده 

2 قانون نحوه اجــرای اصل 1۷5 
قانون اساسی و با عنایت به تعهد، 
شایستگی و سوابق مفید جنابعالی، 
به موجب این حکم برای مدت دو 
نماینــده رئیس  به عنوان  ســال 
جمهــور در شــورای نظــارت بر 
و ســیما منصوب   ســازمان صدا 
مــی شــوید. امید اســت ضمن 
اعضای  با ســایر  همــکاری موثر 
محترم آن شــورا در انجام وظایف 
نظارتی مقرر در قانون یاد شــده، 
با رعایــت اصول قانــون مداری، 
اعتدال گرایــی و منشــور اخالقی 

دولت تدبیر و امید موفق باشید.

با حکم حسن روحانی؛

آشنا و جنتی؛ نماینده رئیس جمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما

 خروجی )result( هر جلسه شورای شهر تهران را باید با یک معیار واقعی 
سنجید و بر اساس آن در خصوص کارآمدی شورا قضاوت و داوری کرد.

مطالعات کمی نگارنده نشان می دهد که هر جلسه شورا شهر تهران حداقل 
بین400تا 500 میلیون تومان هزینه برای شهرتهران در پی دارد.

از این به بعد، می کوشم هر جلسه ی شورای شهر تهران را بر اساس 
معیارعلمی هزینه-فایده مورد بررسی قرار دهم و قضاوت را بر عهده افکار 

عمومی و شهروندان تهرانی وانهم.
در ششمین جلسه ی شورا که در روز یکشنبه ، مورخه 19 شهریور برگزار 

شد، موضوعات زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 -1 بحث در خصوص هزینه های انجام شده توسط شهرداری در مراسم 

اربعین امام حسین)ع(
 در این خصوص چندین دیدگاه در شورا وجود دارد

 1-1 دیدگاه گسانی که قائل به این هستند که بر اساس بند 10 ماده 55 
قانون شهرداری ، اساسا شهرداری حق ندارد که در خارج از محدوده شهر 

تهران به هر شکلی هزینه کند.
1-2 دیدگاه کسانی که قائل به این هستند که یا هزینه انجام شده در 

سال های قبل فراتر از مصوبات شورا بوده و یا بار مسئولیت اضافی به شهرداری 
تحمیل شده و یا شهرداری به اموراتی پرداخته که به نوعی سرمایه گذاری در 

عراق محسوب می شود و...
این موضوع هم در جلسه قبل بحث شد و هم در جلسه امروز.

برخی بر این باورند که عدد 10 میلیارد در چارچوب بودجه شهرداری تهران، 
آن هم برای هزینه در خصوص یکی از شعائر اصلی ما شیعیان عددی نیست و 
اگر شورا به دنبال کاهش هزینه های شهر است باید به حوزه هایی ورود کند که 

صدها میلیارد جای کار و ابهام دارد. 
از طرفی این نحوه طرح مسئله ای که مورد حساسیت بسیاری از آحاد جامعه 

است، شورا را در بدو امر وارد مسیری خواهد کرد که بعدها هزینه های آن 
بسیار باال خواهد بود.از این رو، این نحوه مواجهه برخی اعضای شورا در بحث 
اربعین را ناشی از فهم نادرست اولویت های شهر توسط شورای پنجم می دانند.
صرف نظر از ورود به درستی و نادرستی این مباحث، نهایتا مصوبه و تصمیم 

خاصی در این خصوص گرفته نشد. از این رو نمی توان این بخش جلسه را قابل 
ارزیابی مثبت دانست، چرا که این گونه مباحث را هم در کمیسون ها و هم در 

رسانه ها می توان مطرح کرد.
 2- موضوع دوم جلسه امروز، انتخاب نماینده شورا جهت حضور در کمیته 

ساماندهی دکل ها و آنتن های رادیویی بود.
مجموعه مباحثی که در این حوزه صورت گرفت، نشان داد .

اوال: شورا به درک درستی از مسئله تقسیم مسئولیت ها مبتنی بر  مزیت 
نسبی اعضاء  نرسیده است که بر اساس آن، در راستای کارآمدی شورا برای امر 

نظارت ، دست به انتخاب بزند، بلکه عمدتا مباحث حول این محور است که 
کدام فرد از کدام کمیسیون در کجا عضو باشد؟ 

دوما: علیرغم طرح مباحث پراکنده و سطحی، شورا به جمع بندی نرسید.
از این رو، از منظر این دستور نیز عملکرد شورا قابل ارزیابی روشنی 

نمی باشد.
 3- دستور سوم، معرفی نماینده شورا در ماده 38 کمیسیون معامالن 
شهرداری بود که بعد از بحث و جدل در خصوص اینکه کدام کمیسیون 

نماینده بفرستد نهایتا رئیس شورا، فردی را برای رای گیری معرفی کرد . شاید 
بتوان گفت تنها مصوبه امروز شورا نیز همین انتخاب باشد.

4- بخش بعدی دستور جلسه، ارائه گزارش معاونت جدید حمل و نقل و 
ترافیک شهر تهران بود که چند روزی است به این سمت منصوب شده است. 
این بخش از دستور که همراه با تذکرات رئیس شورا جهت پایان یافتن جلسه 

همراه بود، خروجی چندان مشخصی به همراه نداشت جز وعده هایی که توسط 
معاون جدید داده شد؛مثال، چون ساختن تهرانی نو، جراحی های بسیار اساسی 

در نحوه مدیریت و حمل نقل شهر تهران.
این در حالی بود که محدودیت های اعالم شده توسط وی در خصوص 
هفته های آغازین مهرماه در خصوص بازگشایی مدارس، همان روش های 

سنوات قبل بود که حداقل در این بخش موردی از نو بودن به چشم 
نمی خورد.

از طرفی، کیفیت و سطح بحث های تعدادی از اعضا که در این خصوص نظر 
دادند، خیلی وزن زیادی به بحث اضافه نکرد. از این رو از منظر این دستور نیز 

نمی توان قضاوت درستی ارائه کرد. در این جلسه تذکراتی پراکنده،  همچون 
کم کاری شهرداری در خصوص مبارزه با سفید بالک ها ،  تشکیل کمیته بررسی 

مشکالت معلولین،  تذکر در خصوص به کارگیری بازنشستگان در انتصابات 
اخیر شهردار تهران  و درخواست اداره متن صورت جلسه جلسات شورا  ارائه 
شد. هر عضو شورا شهر تهران، چه آن فردی که تمام مدت جلسه سکوت 
می کند، چه افرادی که مواضع سیاسی ابراز می کنند و چه کسانی که در 

مباحث کارشناسی مشارکت می کنند، باید بدانند که شهر برای هر دقیقه 
حضور آن ها در صحن علنی، میلیون ها تومان هزینه می پردازد، این بدین معنا 
است که توسط رسانه ها و افکار عمومی از آن ها حساب کشی به عمل می آید. 

تالش می کنیم هر جلسه را از این منظر مورد بحث و مداقه قرار دهیم تا افکار 
عمومی قضاوت روشن تری در خصوص عملکرد شورا پیدا کند.

معاون ورزش حرفــه ای و قهرمانی وزارت 
تعامالتی  براســاس  گفت:  جوانان  و  ورزش 
که بین نجفی شــهردار تهران و سلطانی فر 
وزیر ورزش و جوانان صورت گرفته اســت، 
آزادی  ورزشــگاه  در  زنــان  جهت حضور 
یک بخش از ورزشــگاه مســقف می شود. 
همچنیــن قــرار بر این اســت که یــک پروژه  
40 هــزار نفــری بــرای بانــوان در اســتادیوم 
آزادی کــه از ســال های قبــل قــول آن داده شــده اســت عملیاتی شــود.

حساب کشی ٤٠٠ میلیونی از شورای 
شهر تهران

عابدین ساالری - روزنامه نگار

خبر

محمدرضا داورزنی معاون وزیر ورزش و جوانان:

برای حضور زنان در استادیوم آزادی یک 
بخش از ورزشگاه مسقف می شود

 آن طور که از شواهد و قراین برمی آید رضا 
اردکانیان به عنوان گزینه نهایی وزارت نیرو از 

سوی رئیس جمهور معرفی خواهد شد.
به گزارش »انرژی امروز«، هفته گذشته از منابع 
پارلمانی می رسید که رضا اردکانیان گزینه نهایی 

حسن روحانی برای وزارت نیرو است. 
بر طبق همین گزارش گویا جلسات و مذاکرات 
نهایــی اردکانیان با رئیس جمهــور صورت گرفته 

است. 
اردکانیــان دارای مدرک دکتری مدیریت منابع 
آب از دانشگاه مک مستر )کانادا( است و در دولت 
اصالحات نیز چهار سال قائم مقام وزیر نیرو و چهار 
ســال معاون امور آب بوده و قبــل از اتمام دولت 
اصالحات مرکز منطقه ای مدیریت آب شــهری را 

تاسیس کرد. 
همچنیــن او عهــده دار ســمت های معاونــت 
وزیر کشــور، نایب رئیســی انجمن آب شناســی 
ایــران و مــدرس در دانشــگاه شــریف بــوده و 
 طرح ها و پروژه های مختلفی را به انجام رســانده 

است. 
اردکانیان در گذشــته به عنوان رئیس شــورای 
حکام مرکز بین المللی قنات و ســازه های تاریخی 

آبی یزد فعالیت می کرد. 

اردکانیان
 شانس اول وزارت نیرو

حضور وزرای 
راه و آموزش و پرورش در 
دادستانی کل درباره تصادف 

دانش آموزان هرمزگانی

جلسه پیگیری موضوع تصادف دانش آموزان هرمزگانی در دادستانی کل کشور برگزار شد. به گزارش ایسنا، این جلسه با حضور وزیر راه، وزیر آموزش و پرورش، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی در 
دادستانی کل کشور برگزار شد. بر اساس این گزارش، بامداد دهم شهریور ماه یک دستگاه اتوبوس در محور داراب به بندرعباس که حامل دانش آموزان دختر راهنمایی و دبیرستان شهرستان های رودبار 

و میناب بود و از بندرعباس به مقصد شیراز در حرکت بود، واژگون شد که در این حادثه تعدادی از دانش آموزان فوت کردند و برخی مجروح شدند.

سخن روز

کار پالسکو به
 ریاست جمهوری کشید

خبر


