
وزیر  نیرو:

  ذخایر آبی کشور 
به ۱۸ میلیارد متر مکعب کاهش یافت

وزیر نیرو گفت که به دنبال کاهش میزان بارندگی در سال آبی گذشته، میزان ذخایر آبی 
کشور به ۱۸ میلیارد متر مکعب کاهش یافته است.به گزارش ایرنا، »علی اکبر محرابیان« 
روز سه شنبه در حاشیه بازدید از تاسیسات و میزان ذخیره آبی سد اکباتان همدان، 

افزود: بارش های سال آبی گذشته...

خنیاگرانی که در چهاردهمین جشنواره 
موسیقی نواحی کرمان اجرا خواهند داشت

مهمانان گمنام خانه باغ 
وزیری کرمان

جشنواره  دبیرخانه  برای  رهنما  حشمت  که  فیلمی 
ساده ای  سیمای  بود،  فرستاده  نواحی  موسیقی 
را چندان نمی شناخت ولی در  او  داشت؛ کسی هم 
در  اجرا  و  برای حضور  را  انتخاب  نظر هیئت  نهایت 

محله زرتشتی های کرمان جلب کرد. 

در نامه عیسی کالنتری دبیرکل خانه کشاورز 
خطاب به رییس جمهور در خصوص احیای 

جهاد کشاورزی مطرح شد:

وضعیت منابع آب و خاک 
 نتیجه  تصمیمات 

غیر علمی و جهادی است
»جهاد سازندگی باید احیا شود و ایجاد دوباره آن 
برای آباد کردن روستاها و مناطق محروم کشور الزم 
است« این جمله را رییس جمهور در سفری که به 
چهارمحال و بختیاری داشت عنوان کرد و در مورد 

چگونگی اجرای آن سخنی نگفت. 

 آمار تلفات در استان البرز
 26 راس رسید

 هشدار درباره 
 شیوع طاعون

 نشخوار کنند گان کوچک
طاعون نشخوارکنندگان کوچک)PPR(  بار دیگر در 
برخی از مناطق کشور شایع شده و در تازه ترین خبر 
در  بیماری  این  شیوع  از  ناشی  تلفات  شمار 
زیستگاه های استان البرز به 26 راس رسیده است. 
شیوع این بیماری موجب شده تا از دو روز پیش 
گروه های مردمی و کوهنوردی برای کمک به پایش 

زیستگاه ها در طالقان به همکاری دعوت شوند. ورود سپاه به حوزه اجتماعی شهر
پیام روشنفکر، جامعه شناس: ورود نیروهای نظامی به مسائل اجتماعی را مثبت نمی دانم، تداخل حوزه ای لزوما کار درستی نیست

 معاون اجتماعی شهردار  تهران همکاران قرارگاه  اجتماعی شهرداری را معرفی کرد 

| عضو گروه جامعه شناسی شهر انجمن 
جامعه شناسی ایران |

| محمدکریم آسایش |

قرارگاه اجتماعی و  بی قراری 
سیاست  اجتماعی

پیش بینی  براساس  می آید  پی  در  آنچه 
سیاستی و خوانش نشانه هاست چون با برنامه 
مدون اعالم شده ای مواجه نیستیم و البته در 
با امر اجتماعی،  چارچوب این نحوه مواجهه 

چندان هم نمی توان انتظار آن را داشت.
ابتدا چند نشانه را بررسی می کنیم:

اجتماعی،اعالمی  »قرارگاه  زاکانی:  علیرضا 
مدیران  »احکام  است«،  اعمالی  و  نیست 
شهرداری یکساله است«، »معتادان متجاهر و 
کودکان کار لکه ننگ تهران هستند و باید جمع 
آوری شوند«.سید احمد علوی: »برنامه ما 
در ستاد حمایت و توان افزایی سازمان های 
مردم نهاد، برنامه جهادی است و سازمان 
باید  و گروه های جهادی  نهاد  های مردم 
پای کار جهادی بیایند و برای آنها اردوهای 

می شود«    برگزار  جهادی 

 دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار: در 21 کشور اطراف، 300 میلیون هکتار کانون غبار وجود دارد که بر کشور اثر می گذارند

۱400۱400؛؛ سال توفان های شدید گردوغبار سال توفان های شدید گردوغبار
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با  دیدار  در  کشور  رسانه  بسیج  سازمان  رئیس 
با  رضوی  خراسان  رسانه  بسیج  مدیران کانون های 
از مدت زمان ۵ سال حضورش در  ابراز خرسندی 
اظهار کرد: قطعا  استان،  این  سازمان بسیج رسانه 
بود  خدمتم  عمر  سال های  بهترین  از  سال ها  این 
 که در خدمت مردم فرهیخته خراسان رضوی بودم.
عباس محمدیان با اشاره به دستیابی به موفقیت ها، 
رسانه، کمک  فعاالن  دغدغه های  رفع  برای  تالش 
و  مادی  مختلف  حمایت های  و  معیشت  به 
و  موفقیت  هر  بیان کرد:  دوران کرونا،  در  معنوی 
مجموعه  این  در  سال ها  این  طی  که  دستاوردی 
همکارانم  همکاری  و  تالش  سایه  در  شکل گرفت 
همراهی  و  رضوی  خراسان  رسانه  بسیج  در 
است. بوده  استان  در  مسئوالن  و  رسانه ها   مدیران 
دیگر  سنگری  در  امروز  از  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
تکلیف بزرگتری را عهده دار شده ام، خاطرنشان کرد: 
و گرفتاری های  مشکالت  با  همواره  رسانه  اصحاب 
مواجه  حقوق  و  بیمه  معیشت،  حوزه  در  زیادی 
هستند، اما این قول را به فعاالن این عرصه در نقاط 
مختلف کشور می دهم که مشکالتشان را در سطح 
کالن پیگیری کنیم تا برای حمایت و پشتیبانی از 
 این قشر فرهیخته قدم های مؤثری برداشته شود.

مقام  انتظارات  اینکه  یادآوری  با  محمدیان 
اذعان  برابر  انقالب  رسانه  جبهه  از  رهبری  معظم 
داشتند،  گله مندی  ابراز  و  نشده  برآورده  ایشان 
و  تکلیف  له  معظم  فرموده  کرد:  خاطرنشان 
بنابر  است،  کرده  سنگین  ما  برای  را  مسئولیت 
تعیین  و  جدید  برنامه ریزی های  با  امیدواریم  این 
رهبر  خشنودی  راستای  در  بتوانیم  راه  نقشه 
برداریم. انقالب گام  رسانه  جبهه  از  انقالب   معظم 
از  استفاده  بر  رسانه کشور  بسیج  سازمان  رئیس 
ظرفیت های موجود برای ارتقای فضای رسانه ای در 
به دنبال  افزود: در بسیج رسانه  و  تاکید کرد  کشور 
سیاهی لشکر نیستیم، چرا که تمام تالش ما کمک 
در  متعهد  و  متخصص  انسانی  نیروی  تأمین  به 
است. این عرصه  فعاالن  از  و حمایت  رسانه   حوزه 
در  ستون های  و  صفحات  حذف  از  انتقاد  با  وی 
ترویج  و  شهدا  معرفی  برای  شده  گرفته  نظر 
تصریح  شهادت،  و  ایثار  فرهنگ  تبیین  و 
فراموش  رسانه ها  در  معنویت  متأسفانه  کرد: 
افکار  نمایندگان  به عنوان  رسانه ها  و  است  شده 
می کنند. کم کاری  والیت  تبیین  در   عمومی 
رسانه  در  بستر  و  شرایط  اینکه  بیان  با  محمدیان 
باشد،  معنویت  توسعه  و  ترویج  سمت  به  باید 
فرهنگ  وزارت  بستر  از  موضوع  این  کرد:  تاکید 
کار  دستور  در  باید  جدی  مطالبه  به عنوان  ارشاد  و 
جبهه  برای  و  تأسف  مایه  این  چرا که  گیرد،  قرار 

انقالب درد است با گران شدن کاغذ و برای کاهش 
 هزینه ها، مشکالت صفحه شهدا را حذف می کنند.
ضرورت  بر  کشور  رسانه  بسیج  سازمان  رئیس 
رسانه  بسیج  سطوح  تمامی  در  ظرفیت سازی 
و  خالقیت  باید  راستا  این  در  و گفت:  تأکید کرد 
قرار  رسانه  بسیج  کانون های  دستورکار  در  ابتکار 
معرفی  الگو  به عنوان  نیز  موفق  طرح های  و  بگیرد 
شود. اجرا  نیز  کشور  شهرستان های  سایر  در   تا 
گفتنی است؛ عباس محمدیان رئیس بسیج رسانه 
خراسان رضوی هفته گذشته با حکم سردار سالمی 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان 
رئیس جدید سازمان بسیج رسانه کشورمنصوب شد

برای  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  کل  مدیر 
گفت وگو و رایزنی با وزیر امور خارجه ایران درباره 
مسائل هسته ای و توافق برجام ابراز تمایل کرد. 
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
گفت:  تایمز  فایننشال  به  شنبه  سه  روز   اتمی 
ایران  جدید  خارجه  وزیر  با  نتوانسته ام  »من 
گفت وگو داشته باشم. من باید در سطح سیاسی 
این تعامل را داشته باشم. این مهم الزم االجرا 
درک  را  یکدیگر  نمی توانیم  ما  آن  بدون  است. 

این گفت وگوی  از  دیگری  بخش  در  او  کنیم.« 
با  مرتبط  مشکالت  چه  آن  به  اشاره  با  خود 
گفت:  کرد،  عنوان  کرج  سایت  به  دسترسی 
»مسئله ای در کرج وجود دارد و من دارم بر روی 
آن کار می کنم. چاره موقت ما شدیدا تحت تاثیر 
بی ارزش  اما  نیست  بی عیب  دیگر  و  گرفته  قرار 
ایسنا،  گزارش  به  نمی شود.«  محسوب  نیز 
مذاکرات  آن هستند که  خواستار  غربی  مقامات 
وین در ماه آینده و نشست فصلی شورای حکام 

ازسرگرفته شود.  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
بین المللی بحران در  واعظ، تحلیل گر گروه  علی 
از  می خواهد که  تهران  عنوان کرد که  ایران  امور 
خود  علیه  حکام  این  در  رسمی  قطعنامه  صدور 
گفت وگوی  از  پس  که  گروسی  کند.  جلوگیری 
به  آمریکا  خارجه  وزیر  بلینکن،  آنتونی  با  خود 
بود، گفت:  پرداخته  تایمز  فایننشال  با  مصاحبه 
ما هر دو می خواهیم که این کار جواب دهد اما 

بدهد. جواب  نیستیم که  مطمئن 

اعتماد  که  یادداشتی  در  القلم  سریع  محمود 
تبیین  و  بررسی  به  کرده،  منتشر  را  آن  آنالین 
با  و  پرداخته  ایران  خارجی  سیاست  ریشه های 
است:  نوشته  خاورمیانه  ویژگی های  یادآوری 
ملی  امنیت  و  خارجی  سیاست  »مسئولین 
برسند  قدرت  به  اینکه  از  قبل  بایدن  دولت 
رو  این  از  بودند.  آموخته  دقیق  را  ها  تئوری 
برای  محملی  خاورمیانه  که  دانند  می  خوب 
مدیریت  را  آن  باید  صرفًا  نیست.  دموکراسی 
کرد و هزینه هم نداد. ضمن اینکه بهره برداری 
ممکن  حداکثر  به  را  سیاسی  و  دفاعی  مالی، 
در  آمریکا  حاکمیت  اجماع  نوعی  به  رساند. 
اقتدارگرایی  این است که  اسراییل  با  نظر  اتفاق 
توجه  با  دیجیتالی کنند.  مدیریت  را  خاورمیانه 
افزارهای  نرم  در  اسرائیل  ظرفیت های  اینکه  به 
امنیِت سایبری و پهپادها نه تنها از آمریکا کمتر 

باالتر هم  بعضًا  اهل فن  اعتقاد  به  بلکه  نیست، 
هست، این انتقال پارادایمی با شراکت اسرائیل 
ترجیح  آمریکا  شاید  که  آنجا  تا  است.  همراه 
ظرفیت  به  نیز  را  ایران  ای  هسته  موضوع  دهد 
های اطالعاتی و عملیاتی اسرائیل برون سپاری 
مدیریت  »اگر  است:  نوشته  همچنین  او  کند.« 
برخورد  نوع  شود،  رسم  است  قرار  دیجیتالی 
طراحان  ذهن  اگر  بود؟  خواهد  چه  ایران  با 
گذشته  دهه  دو  طی  آمریکایی-اسرائیلی 
اند  پذیرفته  آنها  رسد  می  بنظر  شود،  واکاوی 
است  را کسب کرده  ای  دانش هسته  ایران  که 
و شاید در مقطعی نیز آن را به توان بازدارندگی 
کنترِل کامِل  در  باید  توان  این  اما  تبدیل کند، 
آژانس بین المللی انرژی هسته ای باشد. چون 
ایران ممکن نیست،  با  ائتالف  فعاًل هماهنگی و 
شود.  منزوی  و  فقیر   ، ضعیف  باید  بنابراین 

و غیر مستقیم، هرآنچه  ایران، مستقیم  هرچند 
می  امثالهم  و  چین  از  باالخره  دارد،  نیاز  را که 
تواند وارد کند و به حق وتوی روسیه در شورای 
امنیت سازمان ملل متکی باشد، ولی در مداری 
وسیع تر به فن آوری، سرمایه گذاری، یادگیری 
ارتباطات، دسترسی حداقلی خواهد داشت.«  و 
از تعلل در جریان مذاکره  انتقاد  با  القلم  سریع 
ایران و اروپا آورده است: »والنی شدن مذاکرات 
ُمَعلق  زیرا  است  راهبرد  همین  موازات  به  هم 
تداوم  سبب  زمان  مرور  به  خود  داشتن  نگاه 
ضعیف ماندن می گردد. سوالی که از این طرف 
می  ایران  آیا  که:  است  این  شود  می  مطرح 
تواند با اتکای به روسیه ، چین و روشهای غیر 
ممانعت  انزوا  و  ضعف  فقر،  تحقق  از  متعارف، 
ارزیابی  برای  ۱۴۰۸ زمان مناسبی  ورزد؟ خرداد 

بود.« خواهد  موضوع  این 

پیگیری مشکالت خبرنگاران در سطح کالن کشور

سریع القم در یادداشتی مطرح کردابراز تمایل گروسی برای گفت وگو با امیرعبداللهیان

تداوم ضعف با تعلل در مذاکره
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6ادامه در صفحۀ

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1400/07/24 می باشد.  
اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه 
از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.  حداقل امتیاز ارزیابی کیفی 50 

امتیاز می باشد.

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : از ساعت 8 صبح تاریخ 1400/07/24 الی 
ساعت 14 تاریخ 1400/08/03

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : تا ساعت 14 تاریخ 1400/08/17

نوبت دوم

شناسه آگهی : ۱2۰6۵۱9 میم الف -۱

آدرس :  استان خوزستان - شهرستان امیدیه- بلوار نفت- شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری/اداره تداركات و امور كاال فكس  : 06152622683                 
تلفكس : 06152620897-     تلفن : 06152622273 داخلی23170
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس :  41934-021     -    دفتر ثبت نام :  88969737- 85193768 

شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی )خرید 8 قلم فلنج 4، 10، 12، 20 و 24 اینچ( به شماره )2000093228000153( 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر 
مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.  الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 
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سوت پایان ماراتن انتخابات ریاست جمهوری 
که به صدا در آمد، سید ابراهیم رئیسی که 
به عنوان فرد پیروز معرفی شد، کمتر کسی 
ماه،  چند  عرض  در  نمی کرد  را  تصورش 
اصولگرایانی پست های کلیدی و مهم دولت را 
برعهده بگیرند که در میان جوانان اصولگرا هم 
بدنه اجتماعی قابل اتکایی نداشتند. رئیسی 
که پیش از معرفی کابینه، سامانه ای را برای 
سوی  از  اعضای کلیدی کابینه اش  معرفی 
مردم طراحی کرده بود، تالش می کرد نه سیخ 
را بسوزاند و نه کباب را. او هم رضایت خاطر 
خرده جریان های قدرتمند و پدرخوانده های 
تاثیرگذار اصولگرا را می خواست و هم گوشه 
این  در  را. فشارها هم  افکار عمومی  چشم 
میان به او و دولتش کم نبود چنانکه براساس 
برخی شنیده ها، او برخالف میل باطنی اش 
نظیر  خود  دولت  پست های کلیدی  برخی 
به  را  جمهوری  ریاست  اقتصادی  معاونت 
رقبای انتخاباتی اش واگذار کرد. این فشارها 
پابرجا  هم  آموزش وپرورش  وزارت  حوزه  در 
بود و او را وادار به معرفی فردی برای اداره 
حجم  لحاظ  به  دولت  وزارتخانه  بزرگترین 
نمایندگان،  دید  از  که  کرد  انسانی  نیروی 
کل های  اداره  مدیریت  روز  یک  سابقه 
آموزش وپرورش در شهرها و شهرستان های 
مختلف ایران را نداشت. اقدامی که با دست 
رد نمایندگان همراه شد تا حاال و با گذشت 
در  ایران  آموزش وپرورش  روز،   6۰ حدود 
شرایطی مسئول رسمی با قدرت چانه زنی باال 
نداشته باشد که طرح رتبه بندی معلمان به 
عنوان یکی از مهم ترین طرح ها پیش چشم 
فرهنگیان دیروز در مجلس به تصویب رسیده 

و اختالف بر سرش بسیار است.

اسالمی سازی مدارس؛ معیار 
انتخاب وزیر

لطف مشکالت  به  آموزش وپرورش  وزارت 
بسیار و بودجه کم و انتظارات فراوان از آن 

جنس وزارتخانه هایی است که کمتر فردی 
حاضر به فعالیت در آن است به ویژه اینکه 
از  وزارتخانه  این  به  ایدئولوژیک  نگاه های 
سوی نهادهای حاکمیتی کم نیست و همین 
مساله استقالل عمل وزیر را با چالش های 
جدی مواجه می کند. این ها اما تنها بخشی 
ابراهیم  شخص  که  است  مشکالتی  از 
رئیسی به عنوان رئیس دولت برای انتخاب 
سکان دار وزارت آموزش وپرورش با آن دست 
به گریبان است. یک منبع آگاه در وزارت 
آموزش وپرورش که نخواست نامش فاش 
شود، به »پیام ما« گفت که یکی از دالیلی که 
باعث تاخیر در انتخاب وزیر آموزش وپرورش 
شده، معیارهای همسر رئیسی است. اشاره 
او به جمیله علم الهدی، دختر امام جمعه 
مشهد و همسر رئیس دولت سیزدهم است 
که در حوزه تعلیم و تربیت استاد دانشگاه 
شهید بهشتی است. پیش از انتخاب دولت 
هم هشدارهایی از سوی اصولگرایان درباره 
وزیر  انتخاب  فرآیند  در  او  نقش آفرینی 
جمیله  بود.  شده  مطرح  آموزش وپرورش 
علم الهدی از جمله حامیان اسالمی سازی 
مدارس در ایران محسوب می شود. رئیسی 
هم نامش در زمره حامیان این ایده قرار دارد. 
او مخالف تربیت جوانان با »ایده غربی« 
است. پیش از این محمود احمدی نژاد، هم 
در دوره ریاست جمهوری اش گفته بود که 
»شاخص های نظام آموزشی باید اسالمی 
باشد.« این شاخص ها در »سند ملی تحول 
در آموزش وپرورش« به تفصیل ذکر شده و 
از قرار معلوم به اصلی ترین معیار رئیسی 
انتخاب وزیر آموزش وپرورش تبدیل  برای 
شده است. منبع آگاه روزنامه »پیام ما« در 
وزارت آموزش وپرورش این مساله را تایید 
کرد. فرج کمیجانی، فعال صنفی معلمان 
از  این مساله  ما« گفت که  »پیام  به  نیز 
منابع موثقی به گوش او رسیده است. این 

بدنه  اذعان کمیجانی،  به  درحالی ست که 
آموزش وپرورش از نگاه ایدئولوژیک به این 

وزارتخانه و معلمان ناراحت است. 

2+2 مدعی یک کرسی
از سوی دیگر پیگیری های خبرنگار پیام 
مجلس،  آموزش  اعضای کمیسیون  از  ما 
صنفی  فعاالن  و  آموزش وپرورش  وزارت 
معلمان حاکی از آن است که دولت رئیسی 
اعتماد چندانی به بدنه آموزش وپرورش و 
ندارد.  آنان  از سوی  پیشنهادی  گزینه های 
برخی تالش می کنند نظر او را به مدیران 
مدارسی چون کوثر و دبیرستان های وابسته 
تجربه  نبود  اما  امام صادق جلب کنند  به 
دولت  که  است  چالشی  آنان،  در  کافی 
رئیسی با آن دست به گریبان است. در این 
میان برخی افراد نیز تالش می کنند وزیر 
بعدی از مجلس یازدهم انتخاب شود. بنا به 
اظهارات منابع آگاه یکی از معیارهای انتخاب 
وزیر، مساله سن است. بناست مسئولیت 
کنند که  واگذار  فردی  به  را  وزارتخانه  این 
حدود ۴۰ سال سن داشته باشد و همزمان، 
فاکتور اسالمی سازی مدارس را نیز پیش 
هم سبب  کنار  در  مسائل  این  همه  ببرد. 
شده تا حدود 6۰ روز از دست رد مجلس 
به سینه باغ گلی، گزینه پیشنهادی رئیسی 
برای وزارت آموزش وپرورش بگذرد ولی این 

وزارتخانه هنوز بالتکلیف باشد.
بالتکلیفی آموزش وپرورش انتقاد نمایندگان 
عبدالکریم  است.  داشته  پی  در  هم  را 
یکی  مجلس  در  بوشهر  نماینده  جمیری، 
از اخرین منتقدان بود. او در جلسه دیروز 
مجلس در شرایطی خواستار معرفی هرچه 
آموزش وپرورش  پیشنهادی  وزیر  سریعتر 
شد که قانونا رئیسی 3۰ روز دیگر می تواند 
کند.  اداره  سرپرست  با  را  وزارتخانه  این 
و  است  جریان  در  اما  دولت  در  رایزنی ها 
براساس پیگیری های خبرنگار »یپام ما« از 

دولت سیزدهم، محمد طیب صحرایی، مدیر 
تهران  شهر  صادق  امام  آموزشی  مجتمع 
یکی از جدی ترین گزینه ها برای معرفی به 
مجلس محسوب می شود. او رایزنی هایی را 
نیز با رئیسی ترتیب داده و معیارها مدنظر 
او و حلقه های تاثیرگذار بر دولت سیزدهم 
را داراست. او در این مسیر اما تنها نیست. 
آموزش  کمیسیون  عضو  وحیدی،  محمد 
مجلس که سابقه مدیرکلی آموزش وپرورش 
در خراسان شمالی را در کارنامه دارد دیگر 
گزینه ای است که رئیسی با او صحبت کرده 
وحیدی،  بر  صحرایی  برتری  نقطه  است. 
حمایت حلقه امام صادقی ها از اوست ولی 
او  یاور  سابقه مدیریتی وحیدی، می تواند 
باشد. عبدالحمید فیاضی که سابقه مدیرکلی 
دیگر  دارد،  را  مازندران  آموزش وپرورش 
گزینه ای است که با او رایزنی صورت گرفته 
ولی تا اینجای کار شانسی کمتر از وحیدی 
و صحرایی دارد. کریمی فیروزجایی، عضو 
رئیسه مجلس هم گزینه چهارمی  هیات 
پذیرش  برای  رایزنی هایی  او  با  است که 
صورت  آموزش وپرورش  وزارت  مسئولیت 
نام  برخی  میان  این  در  است.  گرفته 
حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس فراکسیون 
فرهنگیان مجلس را هم مطرح کردند ولی 
پیگیری های خبرنگار روزنامه »پیام ما« از 
از  آموزش وپرورش، حاکی  وزارت  و  دولت 
نبود رغبت به واگذاری مسئولیت به او در 

است. رئیسی  دولت 

دولت بی سخنگو
پست  تنها  اما  آموزش وپرورش  وزیر 
 ۸۰ حدود  از  پس  رئیسی  دولت  خالی 
روز فعالیت در ایران نیست. در این مدت 
و  دولت  اطالع رسانی  پایگاه  گواه  به  و 
در  انتصاب   ۱۵7 دولت،  وزارتخانه های 
معاونان  دولتی،  ارشد  مدیران  الیه های 
مشاوران  و  وزارتخانه ها  معاونان  دولت، 
ارشد وزرا در دولت رئیسی صورت گرفته اما 
هنوز خبری از زبان منفصل دولت نیست. 
دولت رئیسی در شرایطی از نبود سخنگو 
رنج می برد که در دولت حسن روحانی با 
هزار و یک ضعف رسانه ای، تالش شده بود 
جلسات سخنگویی دولت برای پاسخگویی 
به سواالت رسانه ها در اوج کرونا هم ادامه 
داشته باشد. شنیده ها اما حاکی از آن است 
که اختالفات، دلیل تاخیر در انتخاب سخنگو 
است و حلقه های مختلف اصولگرایی تالش 
می کنند چهره نزدیک به خود را در این پست 
قرار دهند. احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده 
مجلس یکی از گزینه های مدنظر دولت بوده 
نپذیرفته و  را  این مسئولیت  او خود  ولی 
ترجیح داده به فعالیت اش به عنوان نماینده 

ادامه دهد.  مجلس 
در  آگاه  منبع  نبود. یک  تنها گزینه  اما  او 
دولت به خبرنگار »پیام ما« گفت که علی 
بهادری جهرمی از جمله گزینه هایی است 
برای سخنگویی دولت با او رایزنی شده و 
اتفاقا شانس خوبی هم در این مسیر دارد. 
با حکم رئیسی در دوران حضورش در  او 
قوه قضائیه به عنوان رئیس مرکز امور وکال، 
کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه 
قضائیه انتخاب شده بود و حاال چند وقتی 
روزگار  سکوت  در  می دهد  ترجیح  هست 

بگذارند.
عنوان  به  انتصابش  احتمال  سکوتی که   
سخنگوی دولت را افزایش داده است اما 
قدرت  مختلف  حلقه های  آفرینی  نقش 
سبب شده تا روز صدور حکم، هیچ چیز 
قدرتی که سبب  نباشد. حلقه های  قطعی 
شد علی تاجرنیا، فعال سیاسی اصالح طلب 
»شرکت  را  رئیسی  دولت  آن،  به  اتکا  با 
حاال  توصیفی که  توصیف کند.  سهامی« 
آن معترفند. به  اصولگرایان هم  از  برخی 

دولت رئیسی حدود 60 روز را بدون وزیر آموزش وپرورش و 80 روز را بدون سخنگو پشت سر گذاشت

اختالف در تقسیم پست
امیرآبادی فراهانی سخنگویی دولت را نپذیرفت، شانس بهادری جهرمی باال رفت

تاکید رئیسی بر تداوم 
بیداری اسالمی

رئیس جمهوری ایران خواستار ادامه بیداری 
در  آن  شدن  سرد  از  جلوگیری  و  اسالمی 
ابراهیم  کشورهای مختلف جهان شد. سید 
رئیسی روز سه شنبه در آیین گشایش سی 
وحدت  بین المللی  کنفرانس  پنجمین  و 
اسالمی گفت: » بیداری اسالمی که به برکت 
مجاهدت ها و خون شهیدان ایجاد شده، نباید 
به سردی گراید و همه باید برای حفظ و تقویت 
آن تالش کنیم. امروز در همه کشورهای منطقه 
از جمله عراق، سوریه، افغانستان، لبنان و یمن  
اسالم  دشمنان  توطئه  و  تفرقه افکنی  شاهد 
هستیم و همه ما باید بکوشیم امت اسالمی 
در برابر این توطئه ها مصون بماند.« رئیسی با 
تاکید بر اینکه امت اسالمی تنها قدرت مهمی 
می بیند،  برابر خود  در  نظام سلطه  است که 
گفت: »نظام سلطه با شبهه افکنی و اختالف 
انداختن بین امت اسالمی با استفاده از قدرت 
رسانه ای خود تالش می کند مولفه های قدرت 
امت اسالمی را سست کند اما نیروی انسانی 
کارآمد و دانشمندان و علما بزرگترین انرژی، 
قدرت و فرصت امت اسالمی هستند که باید 
در برابر توطئه های دشمنان وحدت و انسجام 
امت اسالمی بایستند.« رئیس دولت با تاکید 
بر اهمیت نگرش به هدف مشترک در امت 
عناصر  »از  کرد:  خاطرنشان  است،  اسالمی 
و  دین  به  اعتقاد  اسالمی،  امت  تحقق  مهم 
ارزش های دینی مشترک و حرکت و پویایی از 
دیگر عناصر مهم تحقق امت است، و امت هیچ 
زمانی نباید در جا بزند یا دچار ایستایی شود.«

در نشست تخصصی »برنامه تحول 
راهبردی مبارزه با مواد مخدر« مطرح شد

اقتصاد مواد مخدر زیره 
ذره بین وزارت کشور

از  اسالمی  جمهوری  دولت  سیزدهمین  کشور  وزیر 
رصد اقتصاد مواد مخدر به صورت دقیق برای مقابله 
در نشست تخصصی  احمد وحیدی،  آن خبرداد.  با 
مخدر  مواد  با  مبارزه  راهبردی  تحول  برنامه  »روند 
و بررسی تحوالت کشور افغانستان و پیامدهای آن 
با مواد مخدر  در عرصه مبارزه« که در ستاد مبارزه 
اهم  از  مخدر  مواد  »موضوع  کرد:  اظهار  برگزار شد، 
مسائل موجود در سطح جهانی و کشور است. این 
گذشته  دهه  چند  از  که  است  مهم  آنقدر  موضوع 
برای  را  خود  شرعی  و  حقوقی  موازین  تمام  ایران 
و  گرفت  کار  به  سوز  خانمان  بالی  این  با  مقابله 
به  البته  شد.  آورده  میدان  به  بزرگی  های  ظرفیت 
دلیل اینکه اقتصاد مواد مخدر از جمله اقتصادهای 
مهم دنیا است به راحتی از سوی کسانی که از این 
مواد منتفع می شوند کنار گذاشته نمی شود، مافیای 
اداره می کند  دنیا  را در  پولشویی  جهانی که جریان 
سامان  جهت  این  از  را  رونقی  پر  بسیار  واقتصاد 
می دهد به راحتی نخواهد گذاشت این موضوع مورد 
نفی و انکار  قرار گیرد و این خود محل سوال است 
شفافیت  مدعی  المللی  بین  های  بانک  چگونه  که 
کشور  وزیر  نمی کنند؟«  اتفاق  این  علیه  مبارزه 
رونقی  پر  اقتصاد  یک  می شود  »مگر  شد:  متذکر 
های  بانک  سیستم  و  داشته  وجود  مواد  حوزه  در 
آن  برای  ادعای شفافیت و سالمت  بین المللی که  
بانک ها می شود، جلوی این پولشویی مواد مخدر 
گرفته نشود؟ مگر کسی این مواد را دستی و یا در 
درست  را   FATF آقایانی که  می کند؟  جابجا  گونی 
اند کجا  بانک های جهانی  بر  نظارات  کرده و مدعی 
هستند که این اقتصاد مواد مخدر را مانع شوند؟ ما 
اقتصاد  این  باشیم که کسانی که  بدبین  حق داریم 
را اداره می کنند همان کسانی اند که در این بانک ها 
نفوذ دارند و در سازمانهایی که تحت عنوان نظارت بر 
مثال مبارزه با پولشویی و آنچه در کنوانسیون پالرمو 
اما  مصوب شده عمل نمی کنند، ظاهرا پیوسته اند؛  
انتقادات جدی ما است.« از  این  و  نمی کنند  عمل 

هم  مخدر  مواد  کشت  با  مقابله  لزوم  بر  وحیدی 
مواد  کاشت  با  مقابله  »برای  گفت:  و  کرد  تاکید 
نباید  باشد،  فعال  بسیار  ما  دیپلماسی  باید  مخدر 
سرزمینها  داخل  در  دهند  داده  اجازه  دولت ها 
همچنین  شود.  تولید  یا  و  شود  کاشته  مواد  این 
قاچاقچیان  کرد،  رحمی  هیچ  قاچاقچیان  به  نباید 
ممکن  شخصیت های  ترین  پست  از  مخدر  مواد 
هستند.« او همچنین با تاکید بر اهمیت ضربه زدن 
کرد:  تصریح  قاچاقچیان،  اقتصادی  بنیان های  به 
»باید جریانات اقتصادی وصل به مواد مخدر تحت 
ذره بین قرار گرفته و با قدرت ضربه بخورند، آنچه 
از حمل و نقل و ترانزیت و منابع مالی حاصل از آن 
در غیر سیستم های معمول منتقل می شود با قدرت 
جدی  برخورد  باید  انتظامی  نیروی  ماموران  توسط 
الگوی  کردن  تغییر  به  اشاره  با  کشور  وزیر  شود.« 
اعتیاد،  از  پیشگیری  برای  راهی  عنوان  به  مصرف 
این  در  مصرف  الگوی  »تغییر  کرد:  نشان  خاطر 
می تواند  ذاتا  چراکه  است  وجهی  دو  نگاهی  زمینه 
حاوی مفاهیم منفی باشد. ممکن است کسی فکر 
را  از مصرف  نوعی  ما  یعنی  الگو مصرف  تغییر  کند 

می شناسیم. رسمیت  به 
 اما  ذات اینکه تالش در جهت اجتناب از استفاده 
این روانگردان های شیمیایی  داشته باشیم، تاکید 
همچنان  مصرف  الگو  این  اصالح  است.  ما  موکد 
جای کار دارد و محله محوری و خانه محوری برای 
مبارزه با آن خیلی مهم است و خانواده ها و محله 
بین  باید  و کار  تالش کنند  راستا  این  در  باید  ها 
دولتی  غیر  سازمان های  حتی  گیرد.  شکل  مردم 
فعال در این حوزه باید کارکرد مثبت خود را نشان 

دهند.«

پاسخ وزارت کشور 
به اظهارات میرسلیم

محمدجواد کولیوند، قائم مقام وزیر کشور با 
اشاره به انتشار متن منسوب مصطفی میرسلیم 
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر 
و پردیس در مجلس شورای اسالمی با یکی از 
رسانه ها که در آن متن ادعا شده است؛ وزارت 
کشور با توجه به اینکه مجری انتخابات بوده، 
نباید اجازه می داد تعدادی از افراد وارد شورا 
شوند؛ گفت: »در طول فرایند انتخابات، وزارت 
کشور و ستاد انتخابات کشور کلیه مصوبات 
قانونی، مکاتبات مراجع قانونی و دستورالعمل 
های انتخابات را به دقت رعایت کرده است 
و از جمله؛ دستورالعمل ها و مکاتبات هیئت 
شده  اجرا  قانونی  صورت  به  نظارت  مرکزی 
است. بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور، 
ستاد انتخابات کشور، استان به استان، با دقت 
و مورد به مورد، تصمیمات اخذ شده از سوی 
هیات مرکزی نظارت مجلس شورای اسالمی 

را در چارچوب ترتیبات قانونی اجرا کرد.«

انتقاد نماینده مجلس 
از لغو دورکاری در آستانه 

پیک ششم کرونا
یک عضو کمیسیون بهداشت از لغو دورکاری در 
آستانه ورود ایران به پیک ششم کرونا انتقاد 
کرد. محمد علی محسنی بندپی به ایسنا گفته 
است: » ایمنی جمعی بعد از حداقل تزریق دو 
دوز واکسن آن هم حداقل به 7۰ درصد جامعه 
حاصل می شود که ما تا رسیدن به این میزان 
فاصله داریم. از طرفی دیگر بعد از تزریق دوز 
تا در فرد  بگذرد  باید زمان  نیز دو هفته  دوم 
ایمنی ایجاد شود. سوال این است که آیا همه 
تزریق کردند که  واکسن کرونا  دوز  دو  مردم 
پاسخ آن منفی است و این که آیا همه افراد در 
زمان خود توانسته اند دوز دوم را دریافت کنند 
با این شرایط منطق حکم می کند با احتیاط 
بیشتری جلو رویم و خودمان آغوشمان را برای 
درصدی    ۱۰۰ لغو  لذا  نکنیم  باز  پیک ششم 
دورکاری به معنای استقبال از پیک ششم و 

حتی کاهش بهره وری است.«

رایزنی برای افزایش 
همکاری ایران و قطر 

در خلیج فارس
معاون  ثانی«  آل  عبدالرحمن  بن  »محمد 
نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر دیروز  
با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه 
وزرای  داشت.  تلفنی  گفتگوی  کشورمان 
گفت وگوی  این  در  کشور  دو  خارجه  امور 
تلفنی عالوه بر رایزنی در خصوص توسعه 
در  قطر  و  ایران  دوجانبه  مناسبات  بیشتر 
اقتصادی،  و  سیاسی  مختلف  های  حوزه 
تجاری  تعامالت  توسعه  برای  همچنین 
کردند.  نظر  تبادل  خصوصی  بخش های 
مسائل و تحوالت جاری در منطقه و حوزه 
خلیج فارس و تشریک مساعی در مسیر 
حفظ و تأمین بهتر صلح و ثبات و امنیت 
مورد  موضوعات  دیگر  از  فارس  خلیج  در 
مذاکره وزرای امور خارجه جمهوری اسالمی 
بود. تلفنی  این گفت وگوی  در  و قطر  ایران  

محمد طیب صحرایی، مدیر 
مجتمع آموزشی امام صادق 
شهر تهران و محمد وحیدی، 
عضو کمیسیون آموزش مجلس، 
2 گزینه اصلی رئیسی برای 
وزارت آموزش و پرورش با متر 
و معیار اسالمی سازی مدارس 
است. با علی بهادری جهرمی، 
رئیس مرکز وکالی قوه قضائیه 
در دوران ریاست رئیسی هم 
صحبت هایی برای پذیرش 
سخنگویی دولت صورت گرفته 
است.

به گفته وزیر بهداشت، در 
شرایطی که موج ششم کرونا به 
طور قطعی در ایران و جهان از 
آبان ماه ایجاد می شود و آمار 
واکسیناسیون ایرانیان نیز برای 
دستیابی به ایمنی جمعی کافی 
نیست، نماز جمعه در شهرها و 
شهرستان ها پس از یک سال 
و نیم تعطیلی از این هفته 
دوباره برگزار می شود.

پیروزی سید ابراهیم رئیسی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که با کمترین مشارکت ثبت شده در تاریخ جمهوری 
اسالمی برگزار شد، سبب شد تا اصولگرایان و نظامیان بار دیگر در قامت فرماندار و استاندار و معاون وزیر و وزیر و معاون رئیس جمهوری 
ظاهر شوند. هریک از جریان های اصولگرایی نیز سهم خود را پست های کلیدی کابینه برداشت اما اختالف ها از یک سو و فشارها از 
سوی دیگر سبب شده تا دولت سیزدهم نه زبانی برای »سخنگویی« داشته باشد و نه مسئولی برای اداره وزارت بزرگ آموزش وپرورش.
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وزیر بهداشت درباره شیوع موج ششم کرونا هشدار داد 

تناقض در زمانه کرونا
دست  در  را  دولت  رئیسی که  ابراهیم  سید 
در  واکسیناسیون  و  کرونا  اوضاع  گرفت، 
با  ایرانیان  بلکه  نبود  مساعد  تنها  نه  ایران 
گریبان  به  دست  شرایطی  در  پنجم  موج 
کنار  در  همسایه  کشورهای  که  بودند 
رفته  رفته  جهان  یافته  توسعه  کشورهای 
اعمال شده  تالش می کردند محدودیت های 
رئیسی  دولت  بردارند.  را  اثر شیوع کرونا  بر 
دولت  سفارش های  ثبت  از  استفاده  با 
داد  انجام  را  ایران  به  واکسن  واردات  قبل 
قابل  سرعت  با  ابتدا  در  واکسینانسیون  و 
سنی  محدودیت های  گرفت.  صورت  قبولی 
وزارت  و  دولتی  مسئوالن  ولی  شد  برداشته 
مراجعه  روزانه  کاهش  جای  به  بهداشت 
پایان  جشن  از  واکسن،  تزریق  برای  افراد 
آبان  در  ایران  در  واکسینانسیون  و  کرونا 
زمان  همان  اما  کارشناسان  می گفتند.  ماه 
هشدارهای جدی نسبت به تبعات این قبیل 
اسبق  وزیر  مرندی،  علیرضا  دادند.  اظهارات 
بهداشت در نامه  ای به وزیر بهداشت هشدار 
داد و خواستار پرهیز از ساده انگاری موضوع 
کرونا در ایران شد. دولتی ها اما زمان برد تا 

خود  رئیسی  دهند.  تن  کارشناسان  نظر  به 
محدودیت ها گفت  لغو  از  باری  چند  شخصا 
ولی رفته رفته نسبت به ساده انگاری کرونا 
هشدار داد. وزیر بهداشت اما سرانجام دیروز 
و در شرایطی از نظرات گذشته خود برگشت 
استناد  با  ناظران  او  از  پیش  هفته  یک  که 
به افزایش آمار کشته شدگان و مبتالیان به 
ویروس کرونا و افزایش شهرهای زرد و قرمز 
پس از بازگشت زائران اربعین، از صدای پای 

بودند. ایران گفته  در  ششم کرونا  موج 

موج ششم در آبان
مراسم  در  گذشته  روز  عین اللهی  بهرام 
نظر  سرانجام  سالمت،  مدافع  شهید  اولین 
ششم  موج  از  و  کرد  تایید  را  کارشناسان 
اینکه  بیان  با  او  گفت.  ماه  آبان  در  کرونا 
ایران  در  تنها  نه  دانشمندان  برآورد  »طبق 
آبان  در  کرونا  ششم  موج  جهان،  در  بلکه 
را  نگرانی  این  »ما  گفت:  می شود،  ایجاد 
می شود؛  ایجاد  قطعا  دانیم که  می  و  داریم 
البته ما آمادگی کامل برای مبارزه با بیماری 
همین  در  داریم،  را  ششم  موج  در  کرونا 
وضعیت  نظر  از  ها  بیمارستان  اکنون  راستا 

دارویی، دستگاه های تنفسی در آماده باش 
مبارزه  بیماری  این  با  بتوانیم  تا  هستند 
توصیه می کنیم حتما  عزیز  به مردم  کنیم. 
را  ایم  عادت کرده  آنها  به  پروتکل هایی که 
از بیمارانی که در موج  رعایت کنند. بسیاری 
پنجم مبتال شدند در تجمع ها و مراسم های 

داشتند. حضور  مختلف 
هستیم،  ربیع  ماه  ایام  در  که  اکنون   
ما  شود  می  برگزار  مختلفی که  مراسم های 
را مقداری نگران می کند و توصیه می کنیم 
نکات  و  بوده  خود  مراقب  حتما  عزیزان 
بهداشت  وزیر  کنند.«  رعایت  را  بهداشتی 
جشن  زودی  به  ایران  بود که  مهرماه گفته 

می کند. برگزار  واکسیناسیون 

واکسیناسیون کافی نیست
این اما تنها اذعان وزیر بهداشت نبود. او که 
از وزارت مخالف خرید واکسن بود و  پیش 
واکسن  واردات  برای  پیگیران  جمله  از  حاال 
باالخره  دیروز  می شود،  محسوب  ایران  به 
نظر کارشناسان را تایید کرد و گفت که آمار 
به  نیست.  کافی  ایران  در  واکسینانسیون 
ماه  مرداد  »از  بیان کرد:  او  ایسنا،  گزارش 

تزریق  واکسن  دز  میلیون   7۰ تاکنون حدود 
شده است. اگر می خواستیم فقط از سیستم 
سال  یک  قطعا  کنیم  استفاده  خود  های 
های  حرکت  و  تالش  با  اما  بود  الزم  زمان 
مردمی و به صحنه آمدن آنها واکسیناسیون 
با  او  است.«  انجام  حال  در  سرعت  این  با 
کافی  ما  واکسیناسیون  »هنوز  اینکه  بیان 
شود  راحت  خیالمان  آنکه  برای  و  نیست 
حتما باید به ۸۰ درصد مردم دو دز واکسن 
در  »اکنون  در شرایطی گفت:  تزریق شود«، 
به  دز  دو  در  و  درصد   7۵ به  اول  دز  تزریق 
حدود 3۵ درصد رسیده ایم که تا ۸۰ درصد 
همچنان  ها  پروتکل  بنابراین  داریم،  فاصله 
اعالم  پیشتر صراحتا  رعایت شوند« که  باید 

کرده بود با واکسیناسیون 7۰ درصد ایرانیان، 
نکته  می شود.  لغو  کرونایی  محدودیت های 
شرایطی  در  بهداشت  وزیر  آنکه  تامل  قابل 
نماز  برگزاری  از  اظهاراتش  پایانی  بخش  در 
ابتدای  او در  جمعه در هفته جاری گفته که 
و  ایران  در  کرونا  ششم  موج  از  صحبتش 
»ان  است:  گفته  او  بود.  داده  خبر  جهان 
شاءهللا به زودی زود همه فعالیت ها همچون 
گذشته آغاز  می شوند؛ نماز جمعه بعد از یک 
سال و نیم تعطیلی این هفته برگزار می شود. 
ما اعتقاد داریم که بسیاری از حاجات خود را 
از این مراسم نماز جمعه ها گرفته و خواهیم 
که  برسیم  وضعیتی  به  امیدواریم  گرفت. 

شود.« محقق  موضوعات  این  از  بسیاری 
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روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل

نوبت اول

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/28 و تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/01     

40 واحد)بلوکA( از پروژه 120 واحدی مسکن اقدام ملی شهرستان پارس آباد

فراخوان مناقصه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل در نظر دارد 40 واحد)بلوکA( از پروژه 120 واحدی مسکن اقدام ملی شهرستان پارس آباد )اجرای فونداسیون و اسکلت بتنی 
با بتن ریزی سقف طبقات ،دیوار برشی و راه پله بصورت دستمزدی و بدون مصالح(  را بشرح جدول ذیل و  بر اساس مشخصات فنی منضم به اسناد مناقصه از طریق برگزاری 

مناقصه عمومی يک مرحله ای به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید:

1-نوع فراخوان: فراخوان عمومی یک مرحله ای
2-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل

3-موضوع مناقصه: اجرای فونداسیون ، اسکلت بتنی با بتن ریزی سقف ، دیوار برشی و راه پله 
)مرحله سفت کاری( پروژه مسکن اقدام ملی شهرستان پارس آباد )۴۰ واحد( براساس نقشه 

ها و مشخصات فنی اجرایی منضم به اسناد مناقصه.
4- زمان و محل فروش اسناد مناقصه: از ساعت ۱3 روز چهارشنبه  مورخ ۱۴۰۰/۰7/2۸ الی 
ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰3  در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( و واحد 
امور قراردادها و کنترل پروژه بنیاد مسکن استان اردبیل واقع در دروازه آستارا فلکه جهاد جنب 

فروشگاه شماره یک رفاه 
5-مهلت تحویل پیشنهادات از سوی مناقصه گران : از روز سه شنبه  مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ تا پایان 
برگزاری  بند)ب(ماده۱۵قانون  روز(طبق  )حداقل۱۰  مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵  شنبه  روز  اداری  وقت 

مناقصات
6-محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( و دبیر خانه بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل. شرکت کنندگان می توانند با در دست داشتن معرفی نامه 

به آدرس فوق مراجعه نمایند.

7-تضمین شرکت در مناقصه : 
۱-7(ضمانتنامه بانکی.

2-7( واریز وجه نقد به حساب۱3۰9629۸۱3 نزد بانک تجارت شعبه آزادی اردبیل)کد۱3۰9۰( 
بنام بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل

8-مدت اعتبار پیشنهاد ها: از آخرین روز مهلت تحویل پیشنهادات به مدت سه ماه )قابل تمدید 
برای یک دوره سه ماه دیگر( معتبر باشد.

9-تاریخ بازگشایی پاکات )الف،ب و ج( و ارزیابی کیفی : ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز یکشنبه  مورخ 
۱۴۰۰/۰۸/۱6

10-اعتبار پروژه: از محل اعتبارات داخلی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل میباشد.
از  ابنیه   رتبه  دارای  شده  صالحیت  تشخیص  شرکتهای  مناقصه گران: کلیه  11-شرایط 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و پیمانکاران حقیقی، که ارائه یک نسخه از گواهی 
رتبه بندی و آخرین آگهی تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی شده در زمان خریداسناد 

می باشد. الزامی 
۱2-جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید به اداره کل بنیاد مسکن استان اردبیل مراجعه نمایید.

مبلغ تضمینبرآورد اولیهشهرستاننام پروژه
شرکت در مناقصه) ریال(

نوع تضمین شرکت 
در مناقصه

مدت اجرای 
پروژه

مساحت زیربنای محل اعتبار پروژه
پروژه

پروژه مسکن اقدام 
ملی)۴۰ واحد(

پارس آباد
 ۱۸.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰

ریال
۴2.۵۰۰.۰۰۰ ریال

ضمانتنامه بانکی /
واریز وجه نقد

36۵ روز
اعتبارات داخلی 

بنیاد مسکن
۵267 مترمربع

تا   99 مهر  ابتدای  )از  آبی گذشته  سال  در 
کشور  مناطق  بیشتر   )۱۴۰۰ شهریور  انتهای 
مواجه   بسیار شدید  تا  با خشکسالی شدید 
بود. ارتفاع کل بارش های جوی در این مدت 
تا نیمه شهریور امسال، فقط ۱۵۵ میلی متر 
بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبلش 
 ۵2 مدت  بلند  دوره  به  نسبت  و  درصد   ۵۰
ساله، 3۵ درصد کاهش یافته است. سازمان 
هواشناسی پیش از این نیز برای مهر و آبان 
سال   ۵2 در  بارندگی  میزان  كمترین   ۱۴۰۰
اخیر را پیش بینی کرده بود. پیش بینی ها تا 
اینجا درست از آب درآمده است. بر اساس 
همین پیش بینی ها و تجربه کم بارشی، وحید 
بیابان سازمان  امور  جعفریان، مدیرکل دفتر 
جنگل ها به ایسنا گفته با توجه به خشکسالی 
توفان های  امسال  می شود  اخیر  پیش بینی 
با  و  زمانی   تغییرات  با  ماسه ای  و  گرد وغبار 
شدت بیشتری در مناطق مستعد رخ دهد.

 دشت های بحرانی
بیابان  امور  دفتر  مدیرکل  گفته  به 
از  یکی  خوزستان  دشت  جنگل ها  سازمان 
نسبت  به شدت  که  است  بحرانی  مناطق 
و  است  آسیب پذیر  بادی  فرسایش  به 
مرکز  جنوب،  از  مناطقی  سیستان،  دشت 
از هرمزگان  مناطقی  استان کرمان،  و شرق 
بحرانی  مناطق  دیگر  از  جنوبی  خراسان  و 
هستند که در معرض خسارات و آسیب های 
جدی ناشی از توفان های گردوغبار هستند. 

او بر همین اساس الزم دانسته که اقدامات 
تا  شود  انجام  استان  چند  این  در  عاجلی 
بتوان شرایط را برای ادامه حضور مردم در 
این مناطق فراهم کرد. او همچنین با اشاره 
به پیش بینی وقوع توفان ها گفته تمهیداتی 
موجود  از  ظرفیت های  بهینه  استفاده  برای 
از  استفاده  و  بومی  دانش  غنی کردن  با  را 
تجارب و درس آموخته های سایر کشورها در 

جنگل هاست. سازمان  کار  دستور 
ماسه ای  توفان ها  تشدید  علت  جعفریان 
دانست  اقلیمی  تغییرات  اول  درجه  در  را 
یک  در  شدیدی که  »خشکسالی   و گفت: 
سال گذشته بر کشور حاکم بود و گفته شد 
از  یکی  بوده،  بی سابقه  اخیر  ۵۰ سال  طی 
است که  ماسه ای  توفان های  تشدید  علل 
است.  اقلیمی  تغییرات  از  متاثر  به نحوی 
اینکه براساس آخرین مطالعات  با بیان  او 
از  هکتار  میلیون   3۰ حدود  شده  انجام 
فرسایش  تاثیر  تحت  کشور  عرصه های 
»این  است:  ایسنا گفته  به  هستند،  بادی 
حرکت  و  گرد وغبار  وقوع  قابلیت  عرصه ها 
شن های روان را دارند. ۱3.۵ میلیون هکتار 
در  شدن  واقع  به لحاظ  عرصه ها  این  از 
سکونتگاهی،  مناطق  عرصه های کشاورزی، 
به عنوان   ... و  ریلی  خطوط  جاده ها، 
شناخته  بادی  فرسایش  بحران  کانون های 
می شوند که همه ساله مناطق دورتر را نیز 

می دهند.« قرار  تاثیر  تحت 

 این فقط یک پیش بینی است
دبیر  بیرگانی،  طهماسبی  محمد  علی 
اما  گرد وغبار  پدیده  با  مقابله  ملی  ستاد 
و  است  پیش بینی  یک  فقط  این  می گوید 
نمی توان  وقوع گرد وغبار  از  دقیقی  اطالعات 
به  ما«  »پیام  با  گفت وگو  در  او  داشت. 
»گردوغبار متعارفی« اشاره می کند که در ذات 
مناطقی چون سیستان و بلوچستان و ریگان 
جنوبی  خراسان  از  بخش هایی  یا  کرمان  در 
است و می گوید: »این غبار در بعضی مناطق، 
با توجه به بستر و جریانات جوی به صورت 
هست  و  بوده  فصول  بعضی  در  کوتاه مدت، 
با وجود تجربه کم بارشی مسئله ما  اما حاال 
خارج شدن این پدیده از حالت نرمال است.« 
او به اینکه آیا از شدت گرفتن توفان گردوغبار 
می دهد:  جواب  اینطور  بود  مطمئن  می توان 
شده،  توفان گفته  وقوع  درباره  »مواردی که 
آن  شدت  و  میزان  است.  پیش بینی  فقط 
معلوم نیست. مطالعه دقیقی انجام نشده که 
به  همه  این  با  می دهد.«  رخ  حتما  بگوییم 
گفته او معموال وقتی خشکی حادث می شود، 

می گیرد. شدت  غبار 
او ادامه می دهد: »مطالعاتی که در دوره های 
۵، ۱۰ و ۱۵ ساله انجام شده نشان می دهد 
پدیده  وقوع  ساالنه،  متوسط  با  مقایسه  در 
مختلف،  فصل های  و  ماه ها  در  گردوغبار 
در  اگرچه  نمی کند.  زیادی  تفاوت  آنچنان 
و  تیر  و  )خرداد  ژوئن  و  جوالی  ماه های 

اما  می کند  پیدا  افزایش  مقداری  مرداد( 
یکنواخت است.« طهماسبی بیرگانی اینها را 
با  مقابله  برای  اضافه می کند که  و  می گوید 
این روند در سطح معقول و متعارف اقداماتی 
کوتاه مدت  در  البته  است که  انجام  حال  در 
این  برای  برنامه ها  »این  نمی گذارد.  تاثیر 
است که پدیده گردو غبار غیرمتعارف نشود و 

نکند.« رو به رو  چالش  با  را  مردم  زندگی 

 34.6 میلیون منطقه غبارخیز
آیین نامه  با گردوغبار  مقابله  ملی  ستاد 
را  مقابله  عبارت  و  کرده   اصالح  را  جدید 
هماهنگی«  و  پیشگیری  و  »مدیریت  به 
این  در  اصلی اش  معضل  چون  داده  تغییر 
اقدامات  اثربخشی  برای  هماهنگی  مدت 
با پدیده  بوده است. دبیر ستاد ملی مقابله 
ستاد  در  اینکه  از  »بعد  می گوید:  گرد وغبار 
طور  به  را  مناطق  گردوغبار  با  مقابله  ملی 
سراسر  در  یکسان  مدل  یک  با  و  کامل 
کشور مطالعه کردیم، به عدد 3۴.6 میلیون 
هکتار مناطق غبارخیز رسیدیم که باید برای 
یک  آن  متعاقب  می شد.  داده  برنامه  آنها 
برنامه ۱۰ ساله ای که از ۱۴۰۰ شروع می شود 
این  تمامی  برای  است   ۱۴۱۰ به  منتهی  و 
عمل  برنامه  یک  دستگاه ها  همه  و  مناطق 
داخلی تدوین و به کارگروه های استانی ابالغ 
کردیم تا پیگیری کنند و در دستور کار اجرا 
بکذارند.« به گفته او مناطق غبارخیز در 23 
استان پراکنده بوده و ۵-6 استان هم متاثر 

از غبار برون مرزی است. با تدوین برنامه ها 
افق ۱۰ ساله، کارگروه های استانی هم  برای 
ارتقا داده شده و زیر نظر معاونت استانداری 
قرار گرفته اند تا به برنامه ها اعتبار تخصیص 
دهند و ضمانت اجرایی داشته باشد. از سوی 
دیگر در چهار سال گذشته در دو میلیون و 
اجرایی  عملیات  کانون ها  از  هکتار  هزار   ۱۰۰
نظر سازمان  زیر  مناطق  از  اعم  انجام شده؛ 
محیط زیست و سازمان جنگل ها. طهماسبی 
بیرگانی می گوید حتی در یک سال و دو سال 
روی اراضی کشاورزی هم همکاری مشترکی 
اما  است.  شده  انجام  کشاروزی  وزارت  با 
است.  مکان محور  و  مفصل  ۱۰ ساله،  برنامه 
بر اساس توضیح او حاال مشخص است در 
کدام استان ها و چه منطقه ای باید اقداماتی 
انجام داد. »این کارها الزاما کارهای مقابله ای 
و  هشدار  بحث های  نیست.  عملیاتی  و 
پیشگیری و عملیات اصالحی مثل مدیریت 
چرا، قرق، خارج کردن تعداد دام اضافی در 
مناطق بیابانی هم مطرح است، چون اینها بر 

دارند.« تاثیر  سرزمین  اضمحالل 

 کانون های غبار دور تا دور ایران
محیط  حفاظت  سازمان  مطالعات 
غبارخیزی  می دهد که شدت  نشان  زیست 
کشورهای اطراف بسیار بیشتر از کانون های 
که  است  دلیل  همین  به  و  است  داخلی 
وقتی از کانون های خارجی متاثر می شویم، 
مدت زمان  و  شدت  با  گردوغبار  پدیده 
بیشتری روی می دهد. این سازمان از سوی 
را  داخلی  است که کانون های  مدعی  دیگر 
کانون های  روی  باید  حاال  و  داده  سامان 
همکاری های  و  گردوغبار  برون مرزی 
کند.  کار  همسایه  کشورهای  با  مشترک 
نگران  باید  می گوید  هم  بیرگانی  طهماسبی 
که  می دهد  توضیح  او  بود.  خارجی  غبار 
کانون های  برای  شده  اجرا  برنامه های 
داخلی غبار، در مقیاسی کوچکتر و در سطح 
حال  در  خارجی  غبار  کنترل  برای  بیشتر 
می دهد:  توضیح  آن  درباره  و  است  انجام 
تاثیر  ما  سرزمین  بر  »برای کشورهایی که 
آنها  غبار  کانون های  درباره  و  می گذاشتند 
شروع  را  کاری  نداشتیم  علمی  مستندات 
کردیم و کل منشاها را شناسایی کردیم. بر 
اساس مطالعات ما در 2۱ کشور اطراف ما، 
3۰۰ میلیون هکتار کانون غبار وجود دارد که 
بر کشور اثر می گذارند.« به گفته دبیر ستاد 
این کشورها  پدیده گرد وغبار  با  مقابله  ملی 
شامل  شدت  و  سطح  اهمیت  ترتیب  به 
امارات  ترکمنستان سوریه  عراق،  عربستان، 
و   عربی  کشورهای  سایر  و  عربی  متحده 

است. شرق  در  پاکستان  و  افغانستان 
تا  این کشورها می گوید دور  به  اشاره  با  او   
و  است  پراکنده  غبار  کانون های  ایران  دور 
هدایت  ایران  به سمت  را  آنها  هم  جریانات 
میلیون   3۰۰ این  اساس  بر  حاال  می کند. 
تعیین  عمل  برنامه  خارجی،  کانون  هکتار 
شده که هنوز چاپ نشده و سازمان حفاظت 
آن  نتایج  ترجمه  حال  در  زیست  محیط 
می دهد:  توضیح  بیرگانی  طهماسبی  است. 
تهیه  زیرمنطقه ای  عمل  دو  برنامه  این  »در 
کردیم، یکی برای شرق و دیگری برای شمال 
شرق. در این برنامه ها پیش بینی کرده ایم که 
پاکستان و ترکمنستان و  افغانستان،  ایران، 
عربی  و کشورهای  برنامه  یک  در  ازبکستان 
حاشیه خلیج فارس؛ از سوریه و عراق گرفته 
کشورهای  سایر  و  عربستان  کشورهای  تا 
عربی در برنامه عمل دیگر قرار بگیرند. برنامه 
 )SCAP( با اسکپ را  شرق و شمال شرق 
اسکوا  طریق  از  را  عربی  کشورهای  و 

می کنیم.« پیگیری   )ESCWA(

 پیش بینی های سازمان جنگل ها نشان می دهد به دنبال خشکسالی یک سال اخیر، پدیده گردوغبار 
در مناطق مستعد شدت می گیرد

۱400؛ سال توفان های شدید گردوغبار
مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها: وضعیت دشت های خوزستان، سیستان، مناطقی از جنوب، مرکز و شرق استان کرمان 

 مناطقی از هرمزگان و خراسان جنوبی از نظر فرسایش بادی بحرانی است 
دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد وغبار: در 21 کشور اطراف، 300 میلیون هکتار کانون غبار وجود دارد که بر کشور اثر می گذارند

 آمار تلفات در استان البرز
 26 راس رسید

هشدار درباره شیوع 
طاعون نشخوارکنندگان 

کوچک 
بار    )PPR(کوچک نشخوارکنندگان  طاعون 
دیگر در برخی از مناطق کشور شایع شده و در 
تازه ترین خبر شمار تلفات ناشی از شیوع این 
بیماری در زیستگاه های استان البرز به 26 راس 
رسیده است. شیوع این بیماری موجب شده تا 
از دو روز پیش گروه های مردمی و کوهنوردی 
برای کمک به پایش زیستگاه ها در طالقان به 
همکاری دعوت شوند. فردین حکیمی، مدیرکل 
حفاظت محیط زیست استان البرز با تایید این 
و گروه های  »ایرنا« گفت: محیط بانان  به  خبر 
مردمی در منطقه شکار ممنوع طالقان پس از 
الشه های  از  بیشتری  تعداد  با  منطقه  پایش 
کل و بز وحشی در ارتفاعات این منطقه روبرو 
شده اند. نخستین گزارش از تایید شیوع مجدد 
طاعون نشخوارکنندگان کوچک در زیستگاه های 
بود.  منتشر شده  مهرماه  هفدهم  البرز  استان 
طاعون  شیوع  تایید  از  »پس  افزود:  حکیمی 
نشخوارکنندگان در زیستگاه های استان اقدامات 
کنترلی و مراقبتی با همکاری دستگاه های مرتبط 
آغاز شد که از جمله این اقدامات خروج فوری 
دام های عشایر و دامداران از زیستگاه ها و مناطق 
آلوده البرز و جلوگیری از تقابل دام های اهلی 
و وحشی می باشد ضمن اینکه واکسیناسیون 
کامل دام های اهلی نیز در دست اجرا است«. به 
گفته حکیمی محیط بانان استان به طور مرتب در 
حال پایش زیستگاه های حیات وحش البرز به 
خصوص منطقه شکار ممنوع طالقان هستند تا در 
صورت مشاهده دوباره الشه های کل و بز وحشی 
معدوم کنند. بهداشتی  صورت کامال  به  را  آن 
او با بیان اینکه این بیماری مختص گونه های 
نشخوارکنندگان کوچک است، افزود:  گزارش ها 
حاکی از این است  که عالوه بر البرز، استان های 
همجوار نیز درگیر این بیماری شده اند و به جهت 
پیشگیری به موقع از شیوع بیماری، محیط بانان 
در حال انجام پایش های منطقه هستند و در 
حال حاضر میزان تلفات حیات وحش در این 
منطقه، بیش از پنج راس کل و بز بوده است.
بیماری  این  اینکه کنترل  به  اشاره  با  حکیمی 
نسبت به سایر بیماری ها دشوارتر است، گفت: 
به علت جابجایی حیات وحش در زیستگاه ها 
و تردد آنها حتی در مرز سایر استان ها، امکان 
انتقال و شیوع این بیماری در سایر استان ها 
نیز وجود دارد.مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان البرز با تاکید بر لزوم اقدامات پیشگیرانه 
تمامی  از  گفت:  بیماری  شیوع  کنترل  برای 
دستگاه های مسئول درخواست داریم برای مهار 
و کنترل بیماری با محیط زیست همکاری کنند 
و از هیات های ورزشی و کوهنوردی، دوستداران 
همچنین  و  وحش  حیات  و  زیست  محیط 
جلوگیری  برای  می شود  تقاضا  محلی  جوامع 
از جابجایی حیات وحش و گسترش بیماری، 
بدون هماهنگی با اداره محیط زیست طالقان 
از ورود به منطقه آلوده خودداری کنند. بیماری 
طاعون نشخوارکنندگان کوچک در سال 9۴ حدود 
2۰7 تلفات راس وحوش و در سال 97 حدود 
منطقه شکار  در  را  بز وحشی  و  راس کل   2۸
ممنوع طالقان تلفات برجای گذاشت.  بیماری 
با  )PPR( که  نشخوارکنندگان کوچک  طاعون 
عنوان »طاعون بزی« هم شناخته می شود، یک 
بیماری کشنده حاد با واگیر بسیار باال است که 
نشخوار کنندگان کوچک و شترها را درگیر می کند. 

با وجود اظهارات مدیرکل 
دفتر امور بیابان سازمان 

جنگل ها درباره پیش بینی 
وقوع توفان های شدید 

گردوغبار در ۱۴۰۰، علی محمد 
طهماسبی بیرگانی، دبیر ستاد 

ملی مقابله با پدیده گرد و 
غبار می گوید این فقط یک 
پیش بینی است و اطالعات 

دقیقی از وقوع گرد وغبار 
نمی توان داشت

با رسیدن دامنه خشکسالی به پاییز، سازمان جنگل ها پیش بینی کرده که امسال گردوغبار شدت می گیرد. بر اساس این پیش بینی 
توفان های گردوغبار و ماسه با تغییرات زمانی و شدت بیشتری در مناطق مستعد رخ خواهد داد. مطالعات این سازمان نشان می دهد 
30 میلیون هکتار از عرصه های کشور تحت تاثیر فرسایش بادی است و قابلیت وقوع گرد وغبار و حرکت شن های روان دارد. این در 
حالی است که دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد وغبار می گوید طبق مطالعات سازمان حفاظت محیط زیست، شدت این غبارها چندان 

از حالت متعارف خارج نیست، هرچند با توجه به تهدید غبار از پشت مرزهای ایران، باید بیش از همه نگران غبارهای خارجی بود.

به گفته مدیرکل دفتر امور 
بیابان سازمان جنگل ها دشت 

خوزستان یکی از مناطق 
بحرانی است که به شدت 
نسبت به فرسایش بادی 
آسیب پذیر است و دشت 

سیستان، مناطقی از جنوب، 
مرکز و شرق استان کرمان، 

مناطقی از هرمزگان و خراسان 
جنوبی از دیگر مناطق بحرانی 

هستند که در معرض خسارات 
و آسیب های جدی ناشی از 

توفان های گردوغبار هستند
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میزان  دنبال کاهش  به  نیرو گفت که  وزیر 
ذخایر  میزان  آبی گذشته،  سال  در  بارندگی 
آبی کشور به ۱۸ میلیارد متر مکعب کاهش 

است. یافته 
روز  محرابیان«  »علی اکبر  ایرنا،  گزارش  به 
و  تاسیسات  از  بازدید  حاشیه  در  سه شنبه 
میزان ذخیره آبی سد اکباتان همدان، افزود: 
بارش های سال آبی گذشته نسبت به سال 
میانگین ۵۰  به  نسبت  و  درصد   ۵۰ آن  قبل 
با  او   ساله 37 درصد کاهش داشته است. 
اشاره به اینکه میزان حجم ذخیره آب پشت 
سدهای کشور در حال حاضر حدود ۱۸ میلیارد 
متر مکعب است، اظهار داشت: این میزان در 
متر  میلیارد   2۵ سال گذشته  مشابه  مدت 
هفت  کاهش  دهنده  نشان  که  بود  مکعب 
آبی کشور  میلیارد متر مکعبی میزان ذخایر 
است. محرابیان با اشاره به اینکه میزان مصرف 
افزایش  اخیر  سال های  طی  کشور  در  آب 
مصرف  حجم  مجموع  گفت:  است،  یافته 
صنعتی،  مختلف کشاورزی،  بخش های  آب 
کشور  مدیریت  قابل  آب های  و  آشامیدنی 
در سال ۱3۸۰ حدود ۸7 میلیارد متر مکعب 
بوده، در حالی که این میزان در سال گذشته 
به ۱۰۰ میلیارد متر مکعب افزایش یافته است. 
به گفته او، شواهد علمی از وضعیت بارش ها 
و همچنین آمارهای موجود ذخایر آبی کشور 

نشان می دهد که سال سختی را پشت سر 
گذاشته و شرایط سخت تری هم پیش رو 
داریم. وزیر نیرو تصریح کرد: برهمین اساس 
از عموم مردم می خواهیم که صرفه جویی 
مختلف  بخش های  در  آب  بهینه  مصرف  و 
قرار دهند،  کار  در دستور  به صورت جدی  را 
با  الگوی کشت  به ویژه در بخش کشاورزی 
توجه به شرایط بارندگی ها و با هدف کاهش 
با  او  شود.  اصالح  باید  آب  مصرف  میزان 
اشاره به اینکه همدان در ردیف هشت شهر 
بزرگ دارای تنش آبی کشور قرار دارد، گفت: 
بررسی طرح های مختلف کوتاه و میان مدت و 

اضطراری برای رفع مشکل کمبود آب مصرفی 
این شهر در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد. 
محرابیان به اسامی هفت شهر بزرگ دیگر که 
در وضعیت تنش آبی به سر می برند اشاره ای 
نکرده است.  پیش از این مرکز پژوهش های 
به  نسبت  هشدار  با  گزارشی  در  مجلس  
وضعیت منابع آب کشور اعالم کرده که در سال 
آبی جاری بالغ بر 2۸۰ شهر کشور با مشکالت 
جدی در تامین آب شرب و تنش آبی روبه رو 
شده و خواهند شد. این آمار باالترین تعداد 
شهرهای درگیر با تنش آبی در 3 سال اخیر 

نشان می دهد. را 

وزیر نیرو:

 ذخایر آبی کشور به 18 میلیارد متر مکعب کاهش یافت

نیرو

| روزنامه نگار |

| مهتاب جودکی |
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چند روز پیش دامون شش بلوکی، یکی از 
چهره های  حضور  از  انتخاب  هیئت  اعضای 
کمتر دیده شده بر روی صحنه  این جشنواره 
استادی  آنها کسوت  از  داد که بسیاری  خبر 
چهره های  »امسال  دارند.  حوزه  این  در 
خواهیم  شاهد  را  باال  توانایی های  با  جدید 
اما  نیستند  تازه کار  که  چهره هایی  بود. 
آن طور که باید دیده نشدند.« حاال در میان 
شرکت کنندگان این دوره، عالوه بر هنرمندان 
خنیاگرانی  گمنام،  یا  شناخته شده  کمتر 
حضور دارند که چند سالی از اجرا دور بوده اند. 
بخش های  موسیقی  راوی  قیطاقی،  مجتبی 
درباره  انتخاب  هیئت  دیگر  و عضو  خراسان 
افرادی  می گوید که  »پیام ما«  به  انتخاب ها 
و  قومی  هویت  گویای  تا  شده اند  انتخاب 
خود  منطقه  پیشین  سنت های  و  اصالت ها 
مانده  پنهان  زوایای  به  اینکه  ضمن  باشند 
هم  شناخته شده  اساتید  از  برخی  موسیقی 
افراد  یا  گروه ها  از  کدام  »هر  شده.  توجه 
فرهنگی  قصه  یک  دوره  این  در  انتخابی 

دارند.«

اجراهای استادانه 
نسل میانه از خراسان

بر  نیز  خراسانی  نواز  دوتار  رهنما،  حشمت 
اعضای هیئت  ذره بین  زیر  از  اساس  همین 
این  و کشاورزی که  دامدار  انتخاب گذشته؛ 
خشکسالی  دام  در  بسیاری  مثل  سال ها 
را گرم  از روز  است و حاال وقت  های زیادی 
اجرا  شیوه  میراث دار  است.  ساز  نواختن 

نامش  ندارد که  نیست، چنان سن و سالی 
نسل  از  بگیرد،  قرار  پیشکسوت ها  میان  در 
برای  قیطاقی  به گفته  حتی  و  است  میانه 
نبوده  برجسته ای  استاد  نظر  تحت  آموزش 
است و احتماال بیشتر به صورت خودجوش 
ولی  است  دیده  آموزش  را  آن  طبیعی  و 
که  چرا  دارد  ایلیاتی  اصالت  موسیقی اش 
قرار  شهری  کالسیک  مباحث  معرض  در 
دوتارنوازی قوی  در  رهنما  نگرفته. »تکنیک 
متفاوتی  احساس  او  اجرای  شیوه  و  است 
شمال  دوتار  نوازندگی  در  شیوه ای که  دارد؛ 
جشنواره ها  و  اجراها  در  کمتر  که  خراسان 
ظرافت های  او  اجرای  است.  شده  دیده 
تکنیک هایی  و   دارد  نوازندگی  در  ویژه ای 
موسیقی  زیبایی شناسی  در  اجرا می کند  که 
اعتبار باالیی دارد و تنها کسی که نبوغی دارد 

پیدا کند«. دست  اجرا  و  شرایط  این  به 
قوشمه،  نوازنده  آدینه پور،  خان محمد 
است  ویولن  و  دوتار  سرنا،  دهل،  کمانچه، 
و  شیروان  اهل  دارد.  هنری  یک  درجه  که 
نیازعلی،  چون  هنرمندانی  نسل  بازمانده 
امان هللا و حسینعلی عزیزی. اهل موسیقی 
هم او را می شناسند ولی جشنواره اخیر قرار 
است، معرفی متفاوتی از خان محمد داشته 
از  وجه  این  قیطاقی گفته  که  آنطور  باشد. 
دید  معرض  در  حال  به  تا  خان محمد  هنر 
به  نیاز  و  است  نگرفته  قرار  پژوهشگران 
بازشناسی دارد. »موسیقی بومی ویژگی های 
پیچیده ای دارد و اگر کسی در حال و هوای 

آن نباشد نمی تواند الیه های پنهان آن را پیدا 
کند«.

با  هم  از شرق خراسان  غفاری  غالمحسین 
چنین ویژگی به خانه باغ وزیری خواهد رفت، 
اگر چه از نسل میانه است ولی آواز و آنچه از 
دایی  هایش در کودکی فراگرفته، آوازه اش را 
شهر به شهر به گوش بسیاری رسانده. او را 
بیشتر به واسطه پختگی که در آواز هزارگی 
دارد، می شناسند ولی اینبار همراه نوازندگی 
اجرا  را  سرحدی  آواز  عسگریان،  محسن 
می کند. »او بهترین کسی است که می تواند 
قدیمی ها  چنان که  آن  را  آوازهای سرحدی 
راستای  در  و  بهتر  بسا  چه  می خواندند- 
ویژه ای  نبوغ  بخواند.  خود-  منطقه  سنت 
هم در پردازش آوازهایی که نمایانگر ارزش 
قومی و فرهنگی است، دارد.« به گفته عضو 
نواحی،  موسیقی  جشنواره  انتخاب  هیئت 
باالترین  و  مشکل ترین  سرحدی  آوازهای 
مرحله آوازی است در شرق خراسان چه در 
نوازندگی و چه در خوانندگی است و غفاری 
نشده  معرفی  آواز  شیوه  این  با  حال  به  تا 

است.

احیا کننده نی انبان 
در بوشهر به کرمان می رود

از خوزستان بهرام مهربخش روی صحنه این 
جشنواره خواهد رفت، کسی که سال هاست 
طوالنی  سابقه  و  می گیرد  دست  به  نی انبان 
همان  بخش  مهر  دارد.  ساز  این  احیای  در 
به  خوزستان  از  جنگ  نخست  سال های 

در  هیچ کس  که  حالی  در  رفت،  بوشهر 
توحیدی،  فواد  نمی نواخت.  نی انبان  آنجا 
پژوهشگر و عضو هیئت انتخاب به »پیام ما« 
می گوید در آن زمان بوشهری ها اغلب جفتی 
در  دوباره  را  نی انبان  مهربخش  و  می زدند 
با  او  نوازندگی  »سونوریته  کرد.  احیا  آنجا 
به قدری شفاف  ایران تفاوت دارد.  همه در 
ساز می زند که اگر چشمانتان را ببندید فکر 
می کنید کسی در حال نواختن یک ساز زهی 

است.«

نگینی از قلعه گنج
نوازنده  بیان(  )ببر  بیانی  منش  کریم 
از منطقه قلعه گنج در  پیشکسوت سرنا هم 
پیش  او  داشت،  خواهد  حضور  رویداد  این 
نخل  آوای  موسیقی  گروه  همراه  این  از 
اجراهای صحنه ای داشته است ولی زوایای 
شده  شناخته  کمتر  او  موسیقی  مختلف 
است. هوشنگ کردستانی زاده جیرفت است 
آواز محلی خواهدخواند.  این جشنواره  و در 
جنوب  به  مهاجر  کردهای  تبار  از  کردستانی 
شعر  گاهی  می خواند،  آواز  است،  کرمان 
جنوب  موسیقایی  نغمه های  و  می گوید 
کرمان را زمزمه می کند. شهرام میرزایی هم 
دهل  و  قیچک،  بنجو،  با  قلعه گنج  حوزه  از 
توحیدی  فواد  نظر  از  می کند.  هنرنمایی 
در  موسیقی  نوازندگان  و  گروه ها  حضور 
فرهنگ  شناخته شدن  به  جشنواره ها 
عشق  به  »برخی  می کند.  کمک  موسیقی 
نواحی  موسیقی  هنوز  جشنواره ها  همین 
برای  باری که  نخستین  می دهند.  ادامه  را 
استان  در  ناحیه ای  به  موسیقی  پژوهش 
محلی  نوازنده های  به  مردم  رفتم،  کرمان 
می گفتند  و  می کردند  نگاه  بدی  چشم  به 
اینها لوتی و بی ارزش هستند ولی وقتی به 
جشنواره آمدند اعتبار آنها در منطقه چندین 
برابر شد. موسیقی منطقه هم به نظر مردم 
با اهمیت تر شد و خیلی ها حتی این راه را 

دادند.« ادامه 

نوای دونلی »لعل بخش«
قرار  سیستان وبلوچستان  منطقه  از 
انتخاب  آثارشان  بود در کنار هنرمندانی که 
ملقب  حسینی نژاد  ابوالقاسم  است،  شده 
استادان موسیقی  بزرگترین  از  به مالقاسم، 
نوازنده رباب و بنجو هم موسیقی  منطقه و 
ولی  اجرا کند  جشنواره  این  در  را  صاحبان 
به گفته فاروق رحمانی، نوازنده و پژوهشگر 
او  سیستان وبلوچستان  در  نواحی  موسیقی 
باال  »سن که  نپذیرفته.  را  جشنواره  دعوت 
و  درویشی  مرام  اساس  بر  برخی  می رود 
رفتن  برای  زیادی  میل  دیگر  خود  صوفیانه 
ندارند،  این چنینی  محافل  و  جشنواره ها  به 
برایشان  برود  آنها  خانه  به  کسی  اگر  شاید 
ساز بزنند ولی در برنامه دیگری شرکت نمی 
رهنما  حشمت  شمالی  خراسان  در  کنند.« 
دیار  از  و  باشد  جشنواره  پدیده  است  قرار 
رستم دونلی نوازی به نام الغر جت. الغر جت 
را با نام لعل بخش هم می شناسند البته در 
همان حوالی چابهار و دشتیاری. در زاهدان و 
خاش کمتر کسی نام او شنیده و اجرایی از 
او است. الغر جت دونلی نوازی بلوچی و بعد 
سرود را از پدر فرا گرفته و حاال سال هاست 
نوازندگی را  که می نوازد. »پسر خودش هم 
شروع کرده است، البته فعال تنبورک می نوازد 
هم  بلوچی  دونلی  آینده  در  امیدواریم  ولی 
نوازنده دیگر خداداد شکل زهی  بگیرد.«  یاد 
سال  پنجاه  حوالی  از  است که  نیک شهر  از 
از برادرش ُدرمحمد یاد  را  پیش ساز سرود 
یک  درجه  نشان  است.  نواخته  و  گرفته 
هنری دارد و تا چندین نسل قبل از او، همه 
نوه اش  نیز  حاال  و  بوده اند  ساز  این  نوازنده 

صدیق  است.  نواختن  و  یادگیری  حال  در 
زردکوهی نیز نوازنده سرود است البته هیچ 
نوازندگی  به  او  نزدیکان  یا  اقوام  از  کدام 
با  برخاست  نشست  از  و  نبوده اند  مشغول 
بزرگانی چون شکل زهی این هنر را یاد گرفته 
است و حاال درجه بسیار باالیی در هنر دارد.

معرفی سازی سحر آمیز
مازندران  از  طیبی  حسین  پسر  ارسالن 
در این جشنواره قرار است ساز محلی َِلـه وا 
امسال  جشنواره  در  آن  معرف  تا  بنوازد  را 
آواز  احتماال  دهد،  اجازه  زمان  اگر  و  باشد 
صدای  کرده  باز  چشم  تا  او  بخواند.  هم 
با  و  شنیده  را  چوپانی  ساز  این  سحرآمیز 
گفته  به  شده.  بزرگ  پدر  موسیقی  صدای 
موسیقی  پژوهشگر  عالمی،  محمدابراهیم 
انتخاب  هیئت  عضو  و  ساری  از  نواحی 
موسیقی  مرجع  طیبی  حسین  جشنواره، 
واقع  در  و  بود  َِلـه وا  نوازندگان  و  مازندران 
ارسالن در اقیانوسی از موسیقی بزرگ شده 
هم  دیگری  سازهای  در  َِلـه وا  »جز  است. 
و  قره نی هم می نوازند  و  دارد، سرنا  مهارت 
را خیلی خوب می خواند.« آواز مازندرانی  و 
جز این افراد فهرست بلندباالیی برای اجراها 
برای  نوشته  این  در  مجالی  دارد که  وجود 

نیست. آنها 

جشنواره  این  دبیر  مرآتی،  محمدعلی   
می گوید  »پیام ما«  به  انتخاب ها  این  درباره 
انتخاب  نسل  چندین  از  را  هنرمندان  که 
موسیقی  در  را  توالی  و  حرکت  تا  کردیم 
برای  »امسال  بگذاریم.  نمایش  به  نواحی 
دیدیم که  را  استادی  خراسان  از  بار  اولین 
از منطقه  تا به حال هیچ اجرایی نداشته و 
اصالت  با  نوازنده  سیستان وبلوچستان 
است.«  شده  شناخته  کمتر  که  دیگری 
جشنواره  چهاردهمین  می گوید  او  که  آنطور 
موسیقی نواحی که از 29 مهر تا 2 آبان ماه 
برگزار می شود، برای نخستین بار محدود به 
ژانر نبوده است و با موضوع اصلی کثرت در 
وحدت قصد دارد این تنوع را به صورت ایران 
فرهنگی نمایش دهد. جشنواره با تک نوازی 
و  کرنا  قشقایی  نوازنده  کریم نژاد،  حسین 
نقاره در مقام »سحر آوازی«آغاز می شود و 
یکشنبه دوم آبان با هنرنمایی آشیق کریمی، 
خواننده و نوازنده قوپوز، آواز، قاوال، باالبان 
می رسد.  پایان  به  آذربایجان  شرق  حوزه  از 
برای  آذربایجان  از  تعداد کمی  امسال  البته 
جشنواره اثر ارسال شده بود بنابراین تصمیم 
گرفته شد تا از هنرمندان بزرگی چون آشیق 
حسن اسکندری هم برای اجرا دعوت شود. 
بزرگان  از  شکارچی،  محمد  از  همچنین 
تا  است  شده  دعوت  هم  لرستان  موسیقی 
این جشنواره داشته  اجرایی در روز نخست 

باشد.

هندورابی  جزیره  درباره  حدیث ها  و  حرف 
نفوذ  تحت  آنجا  تصاحب  از  است؛  بسیار 
به  که  مکانی  تا  گرفته  خاص  نهاد  یک 
مخصوص  تور  راهنمایان  از  برخی  گفته 
به  که  جزیره ای  آقازاده هاست؛  تفریحات 
گفته مسئوالن صرفًا برای مقصد گردشگری 

است. شده  تهیه   لوکس 
بین  هندورابی  جزیره  تور  ایسنا  به گزارش 
جایی  کیش  جزیره  تفریحات  تبلیغات 
کمتری  گردشگران  دلیل  همین  به  ندارد 
هستند.  جایی  چنین  وجود  متوجه  هم 
کدام  هر  جزیره کیش  مختلف  آژانس های 
نکردن گشت  اجرا  برای  را  خودشان  دلیل 
هر  می کنند  ادعا  برخی  دارند.  هندورابی 
مختص  و  شود  آن  وارد  نمی تواند  کسی 
هم  دیگر  برخی  آقازاده هاست.  تفریحات 
تعطیلی  موجب  کرونا  شیوع  معتقدند 
از  پیش  و  شده  هندورابی  جزیره  تورهای 
آن تورهای جزیره به صورت نیم روزه برگزار 
کسی  کمتر  وجود  این  با  است.  می شده 
موفق شده جزیره بکر هندورابی را از نزدیک 

. ببیند
حاضر  حال  در  غواصان،  بعضی  گفته  به 
شده  غواصی  سایت  به  تبدیل  هندورابی 
جزیره  به  نسبت  منطقه  آن  آب  زیرا  است 
کیش شفاف تر و تمیزتر و تجمع آبزیان هم 

است. بیشتر  بخش  آن  در 
به   ۸9 سال  در  هندورابی  جزیره  مدیریت 

واگذار  آزاد کیش  منطقه  به  قانونی  صورت 
زیربنایی  امور  کمیسیون   9۰ سال  در  شد. 
هیئت دولت، هندورابی را به عنوان پناهگاه 

معرفی کرد. وحش  حیات 
توسعه  برای  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
و  داد  ارائه  مختلفی  طرح های  هندورابی 
شمال  ضلع  در  بندرگاهی  ساخت  به  اقدام 
تخریب  به  منجر  که  کرد  جزیره  غرب 
زیستگاه مرجانی شد. پرونده این مسئله به 
دادگاه ارجاع داده شد ولی دادگاه به استناد 
آن  طبق  پنجم که  برنامه  قانون   ۱۱2 ماده 
منطقه آزاد متولی امور است، حق را به آن 

داد. سازمان 
چند ماه بعد علی اصغر مونسان - مدیرعامل 
وقت سازمان منطقه آزاد کیش - از نشستن 

نخستین پرواز جزیره »هندورابی« تا پایان 
از  بیش  فیزیکی  پیشرفت   ،۱39۴ سال 
تعیین  هندورابی،  جزیره  اسکله  درصد   7۰
آلمانی  با مشاور  تدوین یک طرح جامع  و 
و راه اندازی آب شیرین و هتل این جزیره 

داد. خبر 
»طرح  کرد:  اعالم  مدتی  از  پس  او 
موازین  کامل  رعایت  با  هندورابی  جامع 
طرح  یک  و  شده  تهیه   زیست محیطی 
می آید.« شمار  به  زیست محیطی  توسعه 
عنوان  به  هندورابی  جزیره  از  مسئوالن 
صنعت  برای  به فردی  منحصر  ظرفیت 
گردشگری کشور یاد می کنند در حالی که به 
نظر می رسد بعد از سال ها هنوز هیچ برنامه 

ندارد. وجود  جزیره  این  برای  مشخصی 

خنیاگرانی که در چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی کرمان اجرا خواهند داشت

مهمانان گمنام خانه باغ وزیری کرمان

وضعیت مبهم هندورابی؛ جزیره لوکس ایران

فرماندار پاسارگاد:
برنامه ای برای حفر چاه 

در حریم آثار تاریخی نیست
میراث  وزیر  اظهارات  به  اعتراض  دنبال  به 
فرهنگی درباره رفع موانع کشاورزی در پاسارگاد 
و انقباض حرائم، فرماندار شهرستان پاسارگاد 
گفت: »حفر چاه در حریم این مجموعه ثبت 
شده در فهرست جهانی یونسکو در هیچ بخشی 

از مصوبات سفر استانی دولت نیست.«
صادق فالحی به ایرنا توضیح داد: »من صراحتا 
بیش  شایعه ای  خبر  این  می کنم که  عرض 
نیست و این جوسازی از سوی کسانی است 
که به دنبال ملتهب کردن فضای جامعه هستند. 
به هیچ عنوان مجوز چاه زدن صادر نشده و چاه 
پاسارگاد جزو مصوبات هیات  در حریم  زدن 

دولت در سفر به استان فارس نبوده است.«
او با بیان اینکه برای دستیابی به اطالعاتی که 
به نیاز خبری جامعه پاسخ دهند باید به منابع 
موثق مراجعه شود، گفت: »متاسفانه برخی از 
افراد در فضای مجازی اقدام به انتشار شایعات 
به  نباید  نادرست می کنند. مردم  اطالعات  و 
این شایعات توجه کنند و اخبار موثق بایستی 
از طریق رسانه ها و خبرگزاری های معتبر دنبال 
شود.« اشاره به فضای مجازی در حالی است 
که اظهار نظر عزت هللا ضرغامی درباره مشکالت 
کشاورزان پاسارگاد پیش تر در خبرگزاری تسنیم 

منتشر شده بود.
و  اظهارات  این  درباره  انتقادات  باالگرفتن  با 
اعتراض جامعه باستان شناسی، ضرغامی نیز در 
روزهای گذشته با تکذیب گفته های خود اعالم 
اعتبار  اولویت پاسارگاد در دولت،  کرد که »با 
مصوب شده و در صدد حفر چاه در کنار مقبره 

نیستیم«. کوروش 
او با بیان اینکه »ممکن است از یک سخنرانی 
کارشناسی دقیق، کسی استنباطی کند و تیتری 
بزند«، بار دیگر به »حل مشکالت مردم« اشاره 
وظیفه  مردم  مشکالت  »حل  گفت:  و  کرد 
ماست. مردم پاسارگاد 2۵۰۰ سال است که از 
پاسارگاد و از مقبره کوروش حفاظت کردند. این 
مردم با ارزش اند. مسئله اصلی مردم هستند. 
اگر به پاسارگاد به خاطر مدنیتی که شکل گرفته 
و جزو هویت ایرانیان محسوب می شود، بی اعتنا 
باشیم کار درستی انجام نداده ایم. در بازدیدی که 
از پاسارگاد داشتم شاهد اعتراضات مردم بودم 
که بسیاری از امور جاری شان دچار اختالل شده 
بود. ما باید مشکل مردم را حل کنیم. وزارت 
با  صنایع دستی  و  میراث فرهنگی، گردشگری 

تدبیر مشکالت مردم را حل می کند.«

پژوهشگر تاریخ و ری شناس با 
اشاره به تغییرات مدیریت شهری

راه اندازی موزه 
»تماشاگه ری« 
فراموش نشود

به  اشاره  با  ری شناس  و  تاریخ  پژوهشگر 
اینکه اجرای طرح موزه »تماشاگه ری« بدون 
هیچ دلیلی متوقف شده، گفت: امیدواریم 
به دست  این تغییرات مدیریت شهری  در 

نشود. سپرده  فراموشی 
موزه  راه اندازی  درباره  ابوحمزه  احمد 
تماشاگه ری به ایرنا گفت: از مدت ها قبل 
و  ری پژوهشان  و  ری دوستان  همه  دغدغه 
فعاالن فرهنگی شهرری این بود که این شهر 
این  با  باستانی،  و  تاریخی  قدمت  این  با 
تاریخی و  بناهای  آثار میراث فرهنگی،  همه 
باستانی شایسته است که یک موزه تاریخی 
داشته باشد؛ جلسات متعددی با مسئوالن 
شهر برای ضرورت احداث یک موزه بنام ری 

برگزار و قرار شد طرحی آماده شود.
در  تاریخی  آثار  اینکه  دلیل  به  افزود:  او 
آماده  را  طرحی  است،  پراکنده  ری  پهنه 
مجازی  موزه ای  آن  اساس  بر  که  کردیم 
این  در  شود.  احداث  ری شناسی  مرکز  در 
طرح بازدیدکنندگان این موزه با استفاده از 
ابزارهای دیجیتال )موزه الکترونیک( با آثار 
اولیه  آشنایی  از  بعد  و  می شوند  آشنا  ری 
راهنمای  به همراه یک  آثار  آن  دیدن  برای 
یا  بناها  آن  اصلی  سایت  به  ری گردی 

رفت. خواهند  تاریخی  محوطه های 
ابوحمزه بیان کرد: چندین جلسه با مسئوالن 
و  کردیم  برگزار  فرهنگی  مدیران  و  شهری 
قرار شد این موزه در مرکز ری شناسی دایر 
شود که بر اساس فضا و نیازها و جاذبه های 
تدوین  آن هم  اجرایی  فنی  تاریخی، طرح 
و برآورد مالی انجام و گروه های متخصص 
فنی هم شناسایی و معرفی شدند و حتی 
ساختمان ری شناسی نیز بر اساس طرح ما 

بازسازی شد.
جلسات  داد:  ادامه  دانشگاه  استاد  این 
اطالع  که  شد  قرار  و  شد  برگزار  بسیاری 
دهند که طرح چه زمانی وارد مرحله اجرایی 
می شود، تا این اواخر هر بار که موضوع را 
پیگیری می کنیم، می گویند »چون مدیریت 
منتظر  دارد  مشارکت  طرح  این  در  شهری 
و  شهر  اسالمی  شورای  تحوالت  و  تغییر 

هستیم«. شهرداری 

حشمت رهنما، دوتار نواز 
خراسانی از زیر ذره بین اعضای 
هیئت انتخاب گذشته؛ دامدار و 
کشاورزی که این سال ها مثل 
بسیاری در دام خشکسالی 
است و حاال وقت  های زیادی 
از روز را گرم نواختن ساز است. 
میراث دار شیوه اجرا نیست، از 
نسل میانه است و برای آموزش 
تحت نظر استاد برجسته ای 
نبوده و احتماال بیشتر به صورت 
خودجوش و طبیعی آن را 
آموزش دیده است

فیلمی که حشمت رهنما برای دبیرخانه جشنواره موسیقی نواحی فرستاده بود، سیمای ساده ای داشت؛ کسی هم او را چندان نمی شناخت 
ولی در نهایت نظر هیئت انتخاب را برای حضور و اجرا در محله زرتشتی های کرمان جلب کرد. امسال بازتعریف چهره های شناخته شده یا 
یافتن هنرمندان شاخص اما کمتر شناخته در جشنواره موسیقی مورد توجه هیئت انتخاب قرار گرفت و در نهایت رهنما دوتار نواز خراسانی، 
الغر جت دونلی نواز بلوچستانی، بهرام مهربخش، کریم بیانی  منش، غالمحسین غفاری، خان محمد آدینه پور و بسیاری دیگر در لیست 
انتخابی قرار گرفتند. حدود 200 اثر به صورت تک نوازی و گروه نوازی به دبیرخانه چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ارسال شده بود و 
هیئت انتخاب 70 اثر را انتخاب کردند و حاال بر اساس جدول چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، 37 اجرا در این جشنواره قطعی 

شده تا امسال چراغ خانه باغ وزیری کرمان را روشن کنند. 

محوطه

ورود موسسه خیریه باعث 
می شود تا این دیدگاه در 
دیگر نقاط رشد کند و افراد 
بسیاری را برای ورود به 
مباحث نجات بخشی مواریث 
فرهنگی کشور ترغیب کند

نماینده موسسه خیریه محبان راه نیک نجات 
دزفول گفت: »ورود خیران دزفولی به مباحث 
میراث  فرهنگی و تالش برای مرمت و بازپیرایی 
آثار تاریخی، نه تنها به رونق اقتصاد گردشگری 
در این شهر کمک می کند بلکه به انتقال این 
تفکر فرهنگی در دیگر شهرهای استان خوزستان 
نیز سرعت بخشیده و به سرمایه گزاران فرهنگی 

جرأت ریسک پذیری تازه ای می دهد.«
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، 
خوزستان،  صنایع دستی  و  گردشگری 
ورود  دالیل  تشریح  در  عصاره  شهاب الدین 
این مؤسسه به حوزه مباحث میراث فرهنگی 
میراث فرهنگی  اداره کل  با  تفاهم نامه  عقد  و 
خوزستان در پروژه مرمت پل تاریخی دزفول 
گفت: »عمده ترین دغدغه ما، تالش در زمینه 
اصالح  به  کمک  و  جامعه  به  یاری رسانی 
کشور  اجتماعی  ـ  فرهنگی  زیرساخت های 
تاکنون،  کار  به  آغاز  از  موسسه  این  است. 
بحث  در  را  بی شماری  عمرانی  پروژه های 
مکان های  بیمارستان سازی،  مدرسه سازی، 
آموزشی و کارگاه های فنی و حرفه ای تکمیل 
به سرانجام رسانده است؛ در حوزه مرمت  و 
الیاس  مثل  امامزاده هایی  و  مذهبی  ابنیه 
نبی و امام زاده علی، پیش از این با اداره کل 
همکاری  سابقه  خوزستان  میراث فرهنگی 

داشته ایم.«
او افزود: »نگرانی هایی بابت پل تاریخی دزفول 
وجود داشت. پلی که نماد تاریخی این شهر 

است. مرمت این پل و تالش همسو با اداره کل 
بازپیرایی  فعالیت های  برای  میراث فرهنگی 
است  ممکن  منطقه،  در  موجود  ابنیه  دیگر 
به جذب گردشگران کمک کند، تقویت حوزه 
گردشگری این امیدواری را به وجود می آورد 
که با مرمت آسیب هایی که در دوران کرونا بر 
پیکر حوزه گردشگری کشور وارد شد، شرایط 
دزفول  در  جذب گردشگر  برای  مطلوب تری 

ایجاد شود.«
نماینده موسسه خیریه محبان راه نیک نجات 
به  عاشقانه  دزفول،  »مردم  داد:  ادامه  دزفول 
تاریخ و گذشته شهر خود احترام می گذارند. این 
مردم تمایل بسیاری به تقویت زیرساخت های 
حوزه گردشگری برای جذب گردشگر دارند و 
معتقدند که یکی از شاخص های مهم توسعه 
پایدار در دزفول، رشد و تقویت حوزه گردشگری 

است.« 
باعث  خیریه  مؤسسه  »ورود  کرد:  بیان  او 
رشد  نقاط  دیگر  در  دیدگاه  این  تا  می شود 
کند و افراد بسیاری را برای ورود به مباحث 
ترغیب  فرهنگی کشور  مواریث  نجات بخشی 
انجام  حمایت های  و  فعلی  رویکرد  با  کند. 
شده، به زودی باید شاهد ورود خیران فرهنگی 
دیگری در شهرهایی مثل شوشتر، ایذه و دیگر 
نقاط استان خوزستان با هدف کمک به مرمت 
و تقویت حوزه میراث فرهنگی باشیم. اقتصادی 
جوامع محلی جدای از خوداکتفایی، به اقتصاد 

پایدار در استان خوزستان منجر شود.«

مشارکت نیکوکاران دزفول در مرمت و حفظ آثار تاریخی
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محمدعلی مرآتی، دبیر جشنواره 
موسیقی نواحی: امسال برای 
اولین بار از خراسان استادی 
را دیدیم که تا به حال هیچ 
اجرایی نداشته و از منطقه 

سیستان وبلوچستان نوازنده با 
اصالت دیگری که کمتر شناخته 

شده است
| روزنامه نگار |

| نیره خادمی |



پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 5|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 2۱32   | چهارشنبه  2۸ مهر ۱۴۰۰  |4 چارسوق

در نامه عیسی کالنتری دبیرکل خانه کشاورز خطاب به  رئیس جمهور در خصوص احیای جهاد کشاورزی مطرح شد:

وضعیت منابع آب و خاک نتیجه تصمیمات 
غیر علمی و جهادی است

دبیرکل خانه کشاورز: اگر می خواهید توسعه اقتصادی در روستاها داشته باشید
آن را متصل به استفاده بیشتر از منابع آبی و حتی آب موجود نکنید، چون فاجعه به مراتب بزرگتری به وجود خواهید آورد

| نماینده مجلس |

  | محمدعلی محسنی بندپی |

| دبیرکل خانه کشاورز |

  | عیسی کالنتری |
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مدیرعامل شرکت تولید برق 
حرارتی تشریح کرد:

میزان آمادگی نیروگاه های 
برق برای زمستان

بخش  در  روزها  این  نگرانی های  از  یکی 
نیروگاه ها  سوخت  تامین  موضوع  انرژی، 
گذشته  سال  که  امری  است.  زمستان  در 
تبدیل به یکی از چالش های جدی در بخش 
مدیرعامل شرکت  انرژی کشور شد.  تامین 
حرارتی  برق  نیروی  تولید  تخصصی  مادر 
با  گرفته  صورت  برنامه ریزی  با  می گوید: 
اکنون  سوخت،  تامین  برای  نفت  وزارت 
وجود  زمستان  برق  تامین  برای  نگرانی 
ندارد و ۱۵ درصد نیز در تعمیرات نیروگاه ها 
پیشرفت داشته ایم. به گزارش ایسنا محسن 
سوخت  تامین  وضعیت  درباره  طرزطلب، 
نیروگاه ها، اظهار کرد: نیروگاه ها برای دریافت 
سوخت دوم آمادگی دارند. نیروگاه هایی که 
سوخت کمتری  با  و  دارند  باالیی  راندمان 
می توانند برق تولید کنند را در اولویت تعمیر 
اساسی قرار داده ایم و بعد از آن نیروگاه هایی 
که مازوت مصرف می کنند در اولویت بعدی 
انجام شود. نیز  آنها  تعمیرات  تا  قرار گرفته اند 
این است که  اینکه هدف  بیان  با  طرزطلب 
وجود  به  نیروگاه ها  گاز  تامین  مشکل  اگر 
باال که  راندمان  نیروگاه های  از  بتوانیم  آمد 
گاز کمتری مصرف می کنند و از نیروگاه هایی 
دارند  مایع  سوخت  از  استفاده  قابلیت  که 
استفاده کنیم، گفت: اگر وزارت نفت به تعهد 
نیروگاه ها  نکند،  عمل  تامین گاز  برای  خود 
می توانند با سوخت جایگزین نیاز برق کشور 

را پاسخ دهند.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی 
برق حرارتی افزود: با برنامه ریزی های صورت 
شرکت  ندارد،  وجود  نگرانی  اکنون  گرفته 
با ما  گاز و پاالیش و پخش تعامل خوبی 
دارند و هفته ای دو بار جلسه برگزار می شود 
قرار  بررسی  مورد  کالن  طور  به  مباحث  و 

می گیرد.
وضعیت  پیشرفت  به  اشاره  با  طرزطلب 
عملیات  گفت:  هم  نیروگاهی  تعمیرات 
تعمیرات و نگهداری نیروگاه ها تا اردیبهشت 
و  داشت  خواهد  ادامه  ماه  خرداد  اوایل  و 
است.  داشته  پیشرفت  درصد   ۱۵ تاکنون 
بینی  پیش  اساس  بر  اینکه  بیان  با  او 
موعد  در  تعمیرات  عملیات  می رود  انتظار 
بابت  از  نگرانی  برسد، گفت:  پایان  به  مقرر 
اتمام عملیات تعمیرات و اورهال نیروگاه ها 
وجود ندارد و پیش بینی می کنیم که در این 

نشویم. مواجه  چالشی  با  موضوع 

رئیس اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد:

دو راهکار برای کاهش 
تورم 1401

می گوید  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
مشکالت اجرایی بودجه ساالنه عامل اصلی 
مدیریت  برای  و  بوده  تورم  نرخ  افزایش 
آن باید در نظام بودجه نویسی سال آینده 
گزارش  به  آورد.  وجود  به  مهم  تغییراتی 
از  یکی  گفت:  خوانساری  مسعود  ایسنا، 
اصلی ترین معضالتی که امروز اقتصاد ایران 
دولت  بودجه  کسری  است،  مواجه  آن  با 
آن  مدیریت  برای  است که  راهکارهایی  و 

می شود. اجرایی 
 بررسی روند شش ماهه امسال نیز نشان 
می دهد که دولت در به دست آوردن منابع 
پیش بینی شده در بودجه با مشکل مواجه 
را  تورم  رشد  مقدمات  امر  همین  و  بوده 
فراهم می کند. ریشه تورم فعلی در اقتصاد 
ایران را باید در دو حوزه جست و جو کرد. 
تورم  پولی  چرخه  به  مرکزی  بانک  ورود 
عوامل  از  یکی  پولی  پایه  افزایش  زاست. 
در سال های  و  است  تورم  رفتن  باال  اصلی 
روند،  این  بودجه  دلیل کسری  به  گذشته 

است. گرفته  خطرناک  سرعتی 
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به عدم 
فروش  از  حاصل  ارز  به  دولت  دسترسی 
نفت، تاکید کرد: در حالی که ما امکان انتقال 
در  نداشته ایم،  را  مرکزی  بانک  به  ارز  این 
عین حال از ریال این درآمدها استفاده شده 
مرکزی  بانک  تنخواهی که  همین  و  است 
داده، خود به عاملی برای افزایش تورم بدل 

است.  شده 
ریال  ارزش  پولی، کاهش  پایه  افزایش  با 
ما  که  می دهد  رخ  قیمت ها  افزایش  و 
بخشنامه  به  بوده ایم. خوانساری  آن  شاهد 
رئیس جمهوری برای بودجه ۱۴۰۱ اشاره کرد 
مهم  مبحث  دو  بخشنامه،  این  در  و گفت: 
دارد.  فراوانی  اهمیت  شده که  گرفته  نظر  در 
از سویی تاکید شده که بودجه باید طوری 
تنظیم شود که موجب افزایش تورم نشود 
و از این رو الیحه باید بدون کسری تنظیم 
دولت  دخالت  بر عدم  دیگر  از سوی  شود. 
دستوری  قیمت گذاری  توقف  و  اقتصاد  در 
این موارد در صورت  تاکید شده که هر دو 
مثبت  تبعات  ما  برای  می تواند  اجرا 

باشد. داشته  قابل توجهی 

 سازمان جهاد سازندگی در 27 خرداد سال ۱3۵۸ 
به دستور امام خمینی )ره( تشکیل شد. سازمانی 
ابتدایی  در سال های  نیاز کشور  به  توجه  با  که 
انقالب و پس از آن روزهای جنگ، نقشی موثر و 
اقداماتی قابل توجه داشت. تا جایی که مجلس  
با توجه به عملکرد موفق این سازمان در آذرماه 
را  سازندگی   جهاد  وزارت   تشکیل   الیحه    ۱362
تصویب  کرد. پس از پایان جنگ هم این وزارتخانه 
حضوری موثر در مناطق مختلف کشور داشت. اما 
به مرور مداخالت و موازی کاری های این وزارتخانه 
با وزارت کشاورزی منجر به ادغام این دو وزارت با 
عنوان »وزارت جهاد کشاورزی« در سال 79 شد. 
حاال اما چند سالی است که باز هم زمزمه هایی از 

احیای دوباره این نهاد به گوش می رسد.

نهاد، سازمان یا وزارتخانه؟
آذرماه ۱39۸ وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد 
رهبری دستور بررسی طرح احیای »نهاد مردمی 
جهاد سازندگی« را داده است.در این دستور تاکید 
طرح  این  در  دولتی  »تشکیالت  بود که:  شده 
افزایش نیابد و از ظرفیت های مردمی استفاده 
اعالم  کشاورزی  جهاد  وزارت  روزها  آن  شود« 
کرد که این احیا به معنای بزرگ شدن ساختار 
دولت نخواهد بود و »هر دستگاهی که در حال 
حاضر متولی فعالیت جهادی در کشور است به کار 
خود ادامه می دهد و با تشکیل این نهاد، نظامی 
منسجم با هدف گذاری و خروجی های مشخص 
و قابل ارزیابی ایجاد می شود. در ضمن این طرح 
به بودجه دولتی متکی نیست و با امکانات مردمی 

اجرا خواهد شد«. فرجام این طرح و چگونگی 
با روی کار آمدن  اما  اجرای آن مشخص نشد، 
جهاد  احیای  موضوع  هم  باز  سیزدهم،  دولت 
سازندگی تبدیل به یکی از برنامه های جدی دولت 
شد که  رئیسی، معاون اول او و وزرای مربوطه با 

جدیت آن را دنبال می کنند.
مبنی  دستوری  پیش  چندی  رئیسی  ابراهیم 
احیای  ساختارهای  و  سازوکار  تدوین  بر 
مأموریت های جهاد سازندگی با محوریت مردم 
ابالغ کرده  خود  اول  معاون  به  را  روز   2۰ ظرف 
و  سازوکار  تدوین  دستور  این  اساس  بر  است. 
ساختارهای احیای مأموریت های جهاد سازندگی 
با محوریت مردم، در قالب کار گروهی با حضور 
پیشکسوتان جهاد سازندگی و محرومیت زدایی در 
کشور انجام خواهد شد. در همین رابطه محمد 
مخبر معاون اول  رئیس جمهور روز یکشنبه در 
با گروه های جهادی جوانان داشت،  دیداری که 
بر پیگیری دولت در مورد احیای جهاد سازندگی 
تاکید کرد و گفت: »برای احیای جهاد سازندگی 
با مشارکت و همفکری همه جهادگران به  باید 
مدل و طرحی جامع دست پیدا کنیم به نحوی 
در  سازندگی  جهاد  فعالیت  شیرین  خاطره  که 
ذهن مردم زنده شود.« مخبر در خصوص هدف 
دولت از این اقدام گفت: »طرح موضوع احیای 
جهاد سازندگی با هدف استفاده از ظرفیت همه 
گروه های جهادی صورت گرفته است و در این 
تشکیالت  ظرفیت ها،  از  یک  هیچ  نباید  مسیر 
آنها  رشد  از  یا  و  تضعیف  جهادی  و گروه های 

جلوگیری شود و در این میان آنچه دارای اهمیت 
مضاعف است، احیاء محتوایی جهاد سازندگی 
است« مخبر در این جلسه از جوانان دعوت کرد تا 
پیش نویس و گزارش اولیه خود را در خصوص 
چگونگی و نحوه احیای جهاد سازندگی ارائه دهند.
ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی نیز چندی پیش 
از تقدیم الیحه احیای جهادکشاورزی خبر داده 
و در حکمی که برای انتصاب سرپرست سازمان 
مرکزی تعاون روستایی، ابالغ کرده است، او را 
موظف به فراهم کردن مقدمات الزم برای تبدیل 
سازمانی که به سرپرستی آن منصوب شده، به 
سازمان جهاد کشاورزی کرده است. هنوز در مورد 
چگونگی احیای این نهاد جزئیاتی عنوان نشده، 
جز اینکه ساداتی نژاد در سخنانی از پیشنهادات 
از  »یکی  بود:  کرده  اعالم  و  گفته  مطروحه 
پیشنهادها این است که برای شروع با ایجاد یک 
معاونت با این عنوان )جهاد سازندگی( در وزارت 
جهاد کشاورزی، بتواند فعالیت خود را آغاز کند تا 
در ادامه ساز و کار قانونی آن ایجاد شده و بتواند 
یک ساماندهی مناسبی را در این حوزه عملیاتی 

کند«.

مراقب موازی کاری ها باشیم
طرح این موضوع با انتقادها و هشدارهایی از 
سوی مسئوالن و نمایندگان و فعاالن در حوزه های 
محمدعلی  دیروز  است.  شده  روبرو  مختلف 
محسنی بندپی در خصوص این طرح به ایرنا گفته 
است: »پیشنهاد احیای جهاد سازندگی از سوی  
رئیس جمهوری به بررسی دقیق و کارشناسی نیاز 

دارد . بسیاری از نهادها در روستاها مشغول به ارائه 
خدمات هستند و اگر قرار به احیای این سازمان 
تمامی  فعالیت  راهکار  و  و کار  ساز  باید  باشد، 
این نهادها مورد توجه قرار بگیرد تا تداخل و یا 
ناهماهنگی در این زمینه رخ ندهد. در حال حاضر 
مواجه  امور  انجام  فرایند  در  با مشکالتی  کشور 
تقویت  نیازمند  مشکالت  این  رفع  البته  است. 
روحیه کار تیمی و برنامه ریزی است تا از توان 
اجرایی  دستگاه های  متخصصان  و  کارشناسان 
برای این منظور استفاده شود. تشکیل، ادغام و 
تفکیک وزارتخانه ها و سازمان ها باید در جهت 
ارائه خدمات به مردم باشد و  حل مشکالت و 
اقدامات در این زمینه نیز برای مطلوب سازی این 
موضوع است.« بندپی به تجربه مشترکی اشاره 
کرد که چند سال پیش در ساختار مدیریت کشور 
صورت گرفته و گفت: »مصداق چنین وضعیتی 
ایجاد سازمان امور اجتماعی در وزارت کشور در 
سال ۱396 است. در حالی که نهادهایی با همین 
سنخ فعالیت، پیش از این وجود داشتند، از جمله 
معاونتی  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  وزارت کار،  در 
بهزیستی  یا  به عنوان معاونت رفاه وجود دارد. 
به عنوان متولی امور اجتماعی اقشار آسیب پذیر 
بدون  سازمانی  راه اندازی  و  دارد  فعالیت  کشور 
درنظر گرفتن مسائل می تواند باعث موازی کاری 

شود« 

با جیب خالی نمی توانیم بگوییم همه 
چیز در اولویت است

یکی از کسانی که نسبت به طرح این موضوع 

واکنش نشان داده و هشدارهایی را مطرح کرده 
است، عیسی کالنتری دبیرکل خانه کشاورز است. 
مرور  با  رئیس جمهور  به   نامه ای خطاب  در  او 
این  اصولی  غیر  عین حال  در  و  موثر  اقدامات 
نهاد در طول سال ها برای مقام اول اجرایی کشور 
نوشته است: »امروز بیش از 7۰ درصد دشت های 
کشور در حال فرونشست و انباشتگی میلیاردها 
تن نمک اعماق زمین در سطح اراضی است و 
و خاک کشور،  آب  و شور کردن  خشک کردن 
خشک کردن تاالب ها و رودخانه ها و به طغیان 
درآوردن گرد و غبار و ریزگردها حاصل تصمیمات 
غلط و غیرعلمی و جهادی بود که انجام پذیرفت 
و متاسفانه دستاوردهای اقتصادی آن حتی به 
چند در هزار مضرات اقتصادی این تصمیمات هم 
نمی رسد که نسل فعلی و بدتر از آن نسل های 
این تصمیمات  تاوان  باید  این سرزمین  بعدی 

غلط را بدهند.
این کشور ظرفیت آبی بسیار محدودی دارد، حتی 
به مراتب محدودتر از آن چیزی که جنابعالی و 
برخی بزرگان کشور فکر می کنند. لذا استدعا دارم 
اگر می خواهید توسعه اقتصادی در روستاها داشته 
باشید، آن را متصل به استفاده بیشتر از منابع آبی 
و حتی آب موجود نکنید، چون فاجعه به مراتب 
بزرگتری به وجود خواهید آورد. از متخصصان آب 
و اکولوژی کشور سوال کنید که چه مقدار آب در 
سال در کشوری که کمتر از صد میلیارد مترمکعب 
آب تجدیدپذیر دارد را می توان مصرف کرد. یقین 
داشته باشید پاسخ همگی کمتر از ۵۰ میلیارد 
مترمکعب خواهد بود و متاسفانه در کشور ساالنه 
بیش از 9۰ میلیارد مترمکعب آب مصرف می شود 
در  آب  به  وابسته  اقتصاد  نابودی  یعنی  این  و 
کمتر از بیست سال آینده از ابعاد محیط زیستی، 
کشاورزی و این در شرایطی است که ارگان های 
جهانی به شدت پیشنهاد کرده اند که برای توسعه 
پایدار اقتصادی و حفظ محیط زیست نباید بیشتر 
از ۴۰ درصد آب های تجدید پذیر استفاده کرد و 
پایه استفاده بی رویه از آب های کشور را دوستان 
جهادگر در وزاتخانه های جهاد سازندگی و نیروی 

وقت بنیان نهادند.«
کالنتری در بخشی از نامه خود هم آورده است: 
»در مقطعی برای حمایت از تولید به هر قیمتی 
و بدون توجه به ظرفیت منابع آبی کشور به کمک 
جهادگران وزارت نیرو، فشار بر منابع محدود آبی 
را چند برابر کردند و بدون توجه به عواقب آن در 
اثر تشویق مسئوالن برای نتایج کوتاه مدت، امروز 
کشور را ورشکسته آبی کرده اند. متاسفانه بیش از 
۸۵ درصد آب های شیرین فسیلی مصرف شده 
که حاصل ده ها هزار سال کار طبیعت بوده و مهم 

اینکه حقوق نسل های آینده تلقی می شد.«
نامه  این  پایان  در  کشاورز  خانه  دبیرکل 
و  کرده  ارائه  رئیس جمهور  به   پیشنهاداتی 
آورده است: »اگر می خواهید جهاد سازندگی را 
احیا کنید، پیشنهاد می کنم: ۱.جهاد در  دوباره 
دستور  نباشد.  فعال  )تولید(  حوزه کشاورزی 
)از  جهاد کشاورزی  وزارت  تقویت  با  فرمایید 
آنان  کارآمد(  سیاست های  و  اعتباری  ابعاد 
ظرفیت  زیرا  بپردازند.  بیشتر  خویش  کار  به 
همه  در  وزارتخانه  آن  در  بیشتر  مراتب  به  کار 
دارد.  وجود  طبیعی  منابع  و حفظ  تولید  ابعاد 
2. در حوزه های دیگر شامل خدمات، بازرگانی، 
قابل  و  مدون  برنامه  طبق  عمران  صنایع، 
سنجش و نظارت شده اقدام کنند. 3. نقاط کور 
توسعه کشور در راستای برنامه آمایش سرزمین 
اقدام هماهنگ صورت پذیرد. ۴.  شناسایی و 
همه فعالیت های توسعه ای در راستای پایداری 
بدون  و  احساسی  تصمیمات  از   .۵ باشد. 
پرهیز  شدت  به  بررسی های کافی  و  مطالعه 
مشخص  سرمایه گذاری  اولویت های   .6 شود. 
شود، نمی توان با جیب خالی گفت همه چیز 
و  ماجرا  جزئیات  هنوز  باشد.«  اولویت  در 
چگونگی احیای جهاد سازندگی در ابهام است، 
اما مرور اظهارات دولتی ها نشان می دهد تاکید 
برنامه های جدی  از  یکی  آن  اجرایی شدن  بر 

است. سیزدهم  دولت 

کشاورزی  کمیسیون  هیات رئیسه  عضو 
باالی  هزینه  به  توجه  با  گفت:  مجلس، 
سنتی کمتر  هوشمند، کشاورزان  کشاورزی 
اما  می کنند  استقبال  شیوه ها  اینگونه  از 
وزیر جهاد کشاورزی براساس قولی که داده 
است باید در مسیر کشاورزی هوشمند گام 
ملت،  خانه  خبرگزاری  گزارش  به  بردارد.  
ذبیح هللا اعظمی ساردوئی عضو هیات رئیسه 
و  طبیعی  منابع  آب،  کمیسیون کشاورزی، 
اهمیت  زمینه  در  مجلس،  زیست  محیط 
کشور،  در  آن  جایگاه  و  هوشمند  کشاورزی 
به  رو  دنیا  در  هوشمند  کشاورزی  گفت: 
به  درحال حاضر کشاورزی  است،  گسترش 
سه دسته سنتی، مدرن و هوشمند تقسیم 
بخش های  در  سنتی  کشاورزی  می شود. 
از  زیادی  بخش  دارد  رواج  کشور  از  زیادی 
اراضی کشور به شیوه سنتی کشت می شوند 

دارند. را  بهره وری  حداقل  و 
کشور  فعلی  کشاورزی  از  دیگری  بخش   
از  استفاده  با  که  است  مدرن  کشاورزی 
حداقل  و  پیشرفته  ادوات  و  تجهیزات 
در  دارد،  را  بهره وری  بیشترین  کار  نیروی 
شیوه کشاورزی مدرن از سیستم های نوین 
استفاده می شود  برداشت  و  داشت  کاشت، 

دارد. باالیی  بهره وری  و 
ساردوئی با تاکید بر اینکه کشاورزی هوشمند 
پیشرفته  تجهیزات  از  استفاده  معنای  به 
و  اطالعات  فناوری  پهپادها،  ماهواره ای، 
عنوان  است،  اطالعات  ساده سازی  و  آنالیز 
نرم افزارها،  از  هوشمند  کشاورزی  در  کرد: 
فرآیندهای  و  تکنولوژی ها  سخت افزارها، 
و  کشاورزی  کردن  ساده  جهت  در  خودکار 
راه دور است. از  بهره وری و کنترل  افزایش 
کشاورزی  کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو 
رشد  حال  در  جهان  مجلس گفت: جمعیت 

است و براساس پیش بینی ها در سال 2۰۵۰ 
می رسد  نفر  میلیارد   ۱۰ به  جهانی  جمعیت 
مراتع  و  اما زمین های کشاورزی، جنگل ها 
به دلیل گسترش شهرها و توسعه روستاها 
فائو  به کاهش هستند.  رو  کاربری  تغییر  و 
پیشنهاداتی  تامین غذای مردم جهان  برای 
در  کشاورزی  ضایعات  کاهش  جمله  از 
افزایش  برداشت،  و  داشت  مراحل کاشت، 
واحد  در  تولید  افزایش  و  زیر کشت  سطح 
سطح که نیازمند کشاورزی هوشمند است را 

است. ارائه کرده 

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس:

هزینه های باال مانع از تحقق هوشمند سازی کشاورزی است

کشاورزی

به طور متوسط سرانه مصرف 
شیر افراد مورد بررسی 2,9۸ 

لیوان در هفته برآورد شده 
است این در حالی است که 
سرانه مصرف نوشابه افراد 

۱۵ ساله و بیش تر در هفته 
به طور متوسط  دو لیوان 

برآورد شده

مرکز آمار ایران در نتایج طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار مطرح کرد:

فقر مصرف لبنیات در میان ایرانیان
بر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط مرکز 
آمار ایران در خصوص فرهنگ رفتاری خانوارهای 
ایرانی، سرانه مصرف نوشابه دو لیوان در هفته 
و مصرف شیر کمتر از سه لیوان در هفته بوده 
است. مرکز آمار ایران که در گزارشی نتایج طرح 
آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار در حوزه تغذیه 
و دخانیات را منتشر کرده، در راستای اجرای این 
طرح در سال 99 در میان افراد ١٥ ساله و بیشتر، 
به ۴3 هزار و 7۰۰خانوار نمونه شهری و ۱۸ هزار 
و ۸6۰ خانوار نمونه روستایی و در کل به 62 هزار 
و ۵6۰  خانوار مراجعه کرده و اطالعات مرتبط 
با حوزه کتاب و نشریات، موسیقی، شبکه  های 
اجتماعی، فعالیت های ورزشی، تغذیه، سرمایه 

اجتماعی و ... آن ها را جمع آوری کرده است.
در  طرح  این  یافته  های  مهم ترین  اساس  بر 
به طور متوسط سرانه  تغذیه و دخانیات،  حوزه 
مصرف شیر افراد مورد بررسی 2,9۸ لیوان در 
هفته برآورد شده است که استان اردبیل با 3.63 
لیوان در هفته بیشترین سرانه مصرف شیر افراد 
١٥ساله و بیش تر را در بین استان های کشور 
سرانه  است که  حالی  در  این  است.  بوده  دارا 
مصرف نوشابه افراد ١٥ساله و بیش تر در هفته 
به طور متوسط  دو لیوان برآورد شده که استان 
کرمان با سرانه مصرف 2.77 لیوان نوشابه در 

هفته، بیشترین سرانه را در بین استان های کشور 
است. داشته 

بر اساس نتایج این بررسی در سال 99، به طور 
افراد ۱,7  ماهی  ماهانه مصرف  متوسط سرانه 
وعده بوده که استان هرمزگان با ۵.67 وعده در 
ماه بیشترین سرانه مصرف ماهی افراد ١٥ساله و 
بیش تر را در بین استان های کشور داشته است. 
همچنین در سال ١٣99، سرانه مصرف فست فود 
 ۱,3۴ متوسط  به طور  بیش تر  و  ١٥ساله  افراد 
این  بر مبنای  برآورد شده است.  دفعه در ماه 
بررسی، ١١درصد از خانوارهای کشور در سال99 
غذای بیش از نیاز مصرفی خود را در ماه منتهی 
ریخته اند.  زباله  سطل  در  آمارگیری  زمان  به 
نتایج این بررسی درباره مصرف دخانیات هم 
نشان می دهد در سال ١٣99، ۵,۸ درصد افراد 
١٥ساله و بیش تر اظهار کرده اند سیگار می کشند 
افراد سیگاری،  این  از  درصد  به طوری که ۸9.6 
به عبارت دیگر، ۵.2  روز سیگار می  کشیدند.  هر 
درصد افراد ١٥ساله و بیش تر در این سال، روزانه 
درصد  در سال گذشته، ۴  سیگار می کشیدند. 
قلیان  کرده اند،  اظهار  بیش تر  و  ١٥ساله  افراد 
می  کشند که 22,7 درصد از این افراد به طور روزانه  
قلیان می کشیدند. به عبارت دیگر، ۰.9 درصد افراد 

١٥ساله و بیش تر هر روز قلیان می کشیدند.

»جهاد سازندگی باید احیا شود و ایجاد دوباره آن برای آباد کردن روستاها و مناطق محروم کشور الزم است« این جمله را  رئیس جمهور 
در سفری که به چهارمحال و بختیاری داشت عنوان کرد و در مورد چگونگی اجرای آن سخنی نگفت. طرحی که در سال 98 هم از سوی 
رهبری مطرح شد، البته با تفاوت هایی، آذر ماه 98 رهبری دستور بررسی طرح احیای »نهاد مردمی جهاد سازندگی« را به وزارت جهاد 
کشاورزی دادند. اما تاکید بر این بود که »تشکیالت دولتی در این طرح افزایش نیابد و از ظرفیت های مردمی استفاده شود« اما حاال 
در دولت سیزدهم سخنی از جزئیات و چگونگی احیای جهاد سازندگی به میان نیامده است و تنها کلیاتی در مورد احیای این مجموعه 
بیان می شود. در همین رابطه عیسی کالنتری، دبیرکل خانه کشاورز نامه ای خطاب به  رئیس جمهور نوشته و به عنوان کسی که سال ها 
در این حوزه فعالیت و مناصب مدیریتی داشته نسبت به تبعات این تصمیم هشدار داده و پیشنهاداتی ارائه کرده است. هر چند به رغم 

تمام انتقادها نسبت به این تصمیم دولت، گویا عزم دولتی ها بر این امر جدی تر از آن است که شنوای هشدارها و انتقادها باشند.

 بسیاری از نهادها در روستاها 
مشغول به ارائه خدمات 

هستند و اگر قرار به احیای 
این سازمان باشد، باید ساز و 

کار و راهکار فعالیت تمامی این 
نهادها مورد توجه قرار بگیرد تا 
تداخل و یا ناهماهنگی در این 

زمینه رخ ندهد

در مقطعی برای حمایت از 
تولید به هر قیمتی و بدون 
توجه به ظرفیت منابع آبی 

کشور به کمک جهادگران وزارت 
نیرو، فشار بر منابع محدود آبی 
را چند برابر کردند و بدون توجه 

به عواقب آن در اثر تشویق 
مسئوالن برای نتایج کوتاه 

مدت، امروز کشور را ورشکسته 
آبی کرده اند
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1ادامه از صفحۀ

قرارگاه اجتماعی و بی قراری 
سیاست اجتماعی

محمد امین توکلی زاده )معاون اجتماعی شهردار 
تهران(: »در قرارگاه اجتماعی قرار است قرارگاه 
چمران  مهدی  بیاید«  میدان  به  االنبیاء  خاتم 
»پروژه های  تهران(:  شهر  شورای  )رئیس 
شهرداری تهران به قرارگاه خاتم االنبیاء واگذار 
در  هم  متفاوت  نظرات  برخی  می شود« گرچه 
این میان داده شده است نظیر صحبت مهدی 
قرارگاه  ایجاد  »ماهیت  اینکه  بر  مبنی  عباسی 
به معنای جمع شدن برای یک اقدام مشترک 
است و این اقدام لزومًا سخت افزاری نیست، 
بنابراین می توان ایجاد قرارگاه را برای کارهای نرم 
افزاری تعریف کرد. آسیب های اجتماعی باید با 
کمک و مشارکت مردم رفع شود لذا مطلقًا برنامه 
مدیریت شهری در حوزه آسیب های اجتماعی 
سلبی و برخوردی نیست. البته با علت ها مانند 
توزیع کنندگان مواد مخدر و کسانی که دام هایی 
برای گرفتار کردن دیگران پهن می کنند برخوردها 
سلبی امری اجتناب ناپذیر است اما برای بیماران 
و مبتالیان برنامه های مدیریت شهری درمانی و 
فرهنگی خواهد بود.« یا صحبت پرویز سروری 
مبنی بر اینکه»اساسًا نگاه سلبی به آسیب های 
نیروی  اتفاقًا  نبود.  پلیس  نگاه  در  اجتماعی 
انتظامی معتقد بود که باید آسیب های اجتماعی 
را در فرآیندهای اجتماعی حل کرد و یک بخش 
پلیس  اگر  آن.  همه  نه  است  فرآیند  این  از 
تنها نهاد برای رفع چالش های اجتماعی باشد 
رسیدگی به این موضوع محدود به برخورد سلبی 
می شود اما وقتی یک فرایندی برای رسیدگی به 
معضالت اجتماعی در نظر گرفته شود، آن زمان 
پلیس یک قطعه از این پازل می شود و زمانی کار 
به نتیجه می رسد که برای رفع معضالتی که شهر 
درگیر آن است تمام بخش ها مشارکت کنند.«

گفتمان  تحلیل  روش  براساس  حال  این  با 
ویژگی  بررسی کنیم متوجه چند  بخواهیم  اگر 
و   short-termism نخست،  شد:  خواهیم 
برنامه های کوتاه مدت که بر سه محور مدیریت 
جهادی  اقدام  و  یکساله  مدیریت  قرارگاهی، 
به حاشیه  آن  بالطبع حاصل  است که  متمرکز 
سوم  برنامه  نظیر  بلندمدت  برنامه های  راندن 
شهرداری تهران است. دوم، تقدم صف بر ستاد 
و میدان بر برنامه. سوم، تأکید بر رویکرد جمع 
آوری و نقش پلیس که به صورت آشکاری در 
برنامه سوم شهرداری یعنی  با سیاست  تباین 
پذیرش اجتماعی قرار دارد. چهارم، ادبیات داغ 
می توان  اجتماعی که  دیدگان  آسیب  به  ننگ 
در عبارت »لکه ننگ« مالحظه کرد. پنجم، یک 
ناهمگون  دیده  آسیب  سازی گروه های  کاسه 
و  دادن کودکان کار  قرار  معادل  در  که می توان 
معتادان متجاهر در سیاستگذاری دید. ششم، 
نگرش به مسأله اجتماعی از نگاه منظر شهری 
معلول های  بر  تمرکز  هفتم،  »بدمنظری«.  و 
اقتصادی  اجتماعی،  مختلف  علل  و  اجتماعی 
و فضایی در موضوع. هشتم، به حاشیه راندن 
انگاری  نادیده  نهم،  نهاد.  مردم  سازمان های 
تصمیم  در  نهاد  مردم  سازمان های  نقش 
آن  تقلیل  و  دیدبانی  و  تصمیم گیری  سازی، 
دهم،  داوطلبانه(.  )پیمانکاری  اجرایی  ابزار  به 
فقدان شفافیت، پاسخگویی و سنجش پذیری 
بین  اجماع  و  توافق  فقدان  یازدهم،  برنامه ای. 

مدل. و  برنامه  در  و شورا  شهرداری 
بنابراین آنچه مشاهده می شود برخالف ادعاهای 
سیاست  ثبات  به  اجتماعی  قرارگاه  مطرح، 
اجتماعی نمی انجامد و به بی قراری اجتماعی و 
بی سامانی مدیریت اجتماعی شهرداری خواهد 

انجامید. 

رئیس اورژانس اجتماعی کشور فروردین 
۴هزار  حدود  تهران  کرد،  اعالم  امسال 
نظر  به  آماری که  دارد.  زباله گرد  کودک 
موج  با  همزمان  و  روزها  این  می رسد 
تازه مهاجرت ها افزایش پیدا کرده باشد. 
مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رئیس 
با  گفت وگو  در  امسال  نیز  بزرگ  تهران 
در  اینکه  اعالم  ضمن  ایلنا  خبرگزاری 
سال جاری حدود 6 هزار معتاد متجاهر 
آمار  شدند،  جمع آوری  شهر  سطح  از 
معتادان متجاهر سطح شهر را 2۰هزار نفر 
برشمرد. آماری که به نظر می رسد زاکانی 
هم به آن استناد کرده است و در تشریح 
عملکرد قرارگاه اجتماعی چندباری تعداد 

معتادان متجاهر را 2۱ هزار نفر اعالم کرد. 
شهردار تهران دیروز در جمع بندی عملکرد 
خود اعالم کرد که ظرف شش ماه آینده 
چهره شهر در برخی پارامترها چهره شهر 

می شود. متفاوت 
فعالیت های  اینکه  به  اشاره  با  او   
آغاز شدن  اجتماعی شهرداری در آستانه 
است و »چهره شهر بعد از سالیان سال« 
همچون  »لکه هایی  می کند، گفت:  تغییر 
دامن  که  و کودکان کار  متجاهر  معتادان 
شهر را در حوزه اجتماعی مخدوش کرده 

دهیم.  تغییر 
گونه ای  به  آنها  خانواده  و  اینها  به  ما 
به  و  بسازیم  را  آنها  می کنیم که  خدمت 

درباره  تهران  شهردار  برگردانیم.«  جامعه 
بیشتری  توضیح  اجتماعی  قرارگاه های 
موضوع  این  که  نکرد  مشخص  و  نداد 
قرار است با کمک کدام دستگاه ها دنبال 

شود.
معاون  توکلی زاده،  امین  که  پرسشی   
تهران که  شهرداری  فرهنگی  و  اجتماعی 
صحن  به  شهردار  همراه  عنوان  به  دیروز 
علنی آمده بود، در حاشیه جلسه کوشش 

دهد.  پاسخ  محتاطانه  آن  به  کرد 

حضور سپاه و قرارگاه خاتم در 
محالت 

این که شهر »در حوزه  بیان  با  توکلی زاده 
آسیب های اجتماعی« چهره خوبی ندارد، 

کنار  در  است  قرار  دوره  این  »در  گفت: 
روح  و  جان  به  شهر  کالبد  به  رسیدگی 
شود.«  بیشتری  رسیدگی  هم  شهر 
 ۵ است که  معتقد  تهران  شهردار  معاون 
دارد  وجود  تهران  شهر  در  بحرانی  نقطه 
خالزیر،  »فرخزاد،  است:  آزاردهنده  که 
و  شوش  و  سفید  خاک  آباد،  اسالم 
هرندی.« او در میانه صحبتش چندباری 
اما  کرد  تقدیر  را  گذشتگان  خدمات 
و  نشده  برطرف  »مسائل  داشت:  تاکید 
نگاه  توکلی زاده   است.«  به  افزایش  رو 
انسانی  لفظ  از  و  تشریح کرد  را  شهردار 
نمی خواهیم  »ما  استفاده کرد:  آن  برای 
استفاده  موضوع  برای  جمع آوری  واژه  از 
کنیم و سعی بر ساماندهی است. مقدمه 
باشد  هم  جمع آوری  احتماال  ساماندهی 
اما ما مخالف طرح های ضربتی هستیم 

آسیب زاست.« خودش  که 
ساماندهی  واژه  تشریح  در  ادامه  در  او   
سه ضلعی  یک  که  گفت  ما«  »پیام  به 
است:  شده  گرفته  نظر  در  این کار  برای 
»یک ضلع حتما نهادهایی که موظفند یا 
هستند  دولتی  دستگاه های  و  مشتاقند 
عزیزانی  مثل  می شوند.  صحنه  وارد  که 
که در نهادهای انقالبی هستند با این حال 
بنیاد  و  اجرایی  ستاد  بسیج،  سپاه،  که 
نباشد  قانونی شان  وظایف  در  علوی 
پای  شهروندی  تکلیف  واسطه  به  اما 
عزیزان  این  با  جلساتی  ما  آمدند.  کار 
توکلی زاده قرار است  به گفته  داشتیم.« 
مردم  سازمان های  به  جهادی  نیروهای 
اینکه  به  اشاره  با  او  شوند.  اضافه  نهاد 
محور  محله  برنامه  هم  خاتم  قرارگاه 
ائمه  و  مساجد  با کمک  و  است  داشته 
اجتماعی«  »کفالت  موضوع  جمعه 
برای  او  که  واژه ای  می کند.  دنبال  را 
اجتماعی  حمایت  نوع  هر  توضیحش 
ایثار و …  را عنوان کرد: »وقف، صدقه، 
این ها موضوعاتی است که در وجود همه 
این ها  بتوانیم  اگر  هست.  ایرانی ها  ما 
برای  صدقه  این  یعنی  هدایت کنیم  را 
محله  همان  اجتماعی  آسیب های  رفع 
است.«  کفالت  معنای  شود،  استفاده 

پرسش که  این  به  پاسخ  در  توکلی زاده 
در  اقدامی  چه  دقیقا  سپاه  است  قرار 
توضیحات کلی  نیز  دهد،  انجام  محالت 
سال  یک  در  خوبی  »اقدام  داد:  ارائه 
عنوان  تحت  است  شده  آغاز  گذشته 
همه  در  مساله  این  مومنانه،  کمک های 
رسید. کشور  داد  به  حیاتی  موضوعات 

 در آن زمان دستگاه های دیگری مانند 
واقعا  که  آمدند  کمک  به  هم  سپاه 
مومنانه  کمک  موضوع  در  بود  پرچمدار 
خواهش  ما  محرومان.  به  کمک  و 
کردیم از سپاه و بسیج که تهران را هم 
خوبی  استقبال  با  الحمدهللا  که  ببینند 
و  سپاه  اینکه  بیان  با  او  شد.«  مواجه 
جایگزین  نیست  قرار  جهادی  موسسات 
»پیام  به  نیز  شوند  نهاد  مردم  گروه های 
میان  در  این ها  از  »هرکدام  گفت:  ما« 
مردم جایگاه خودشان را دارند و معنای 
سرمایه اجتماعی هم همین تعدد و تکثر 
این نوع کارهاست. هرچه این گسترده تر 
و  بیشتر  گروه های  از  بتوانیم  ما  و  شود 
این  بگیریم  کمک  بیشتری  سلیقه های 

است.« اسالمی  جمهوری  برای  مزیت 

ناپایداری باید عوامل 
از بین بروند  

حضور گروه های جهادی، سپاه و قرارگاه 
همچنین  و  محالت  در  خاتم االنبیا 

»قرارگاه  چون:  واژه هایی  از  استفاده 
از   … و  اجتماعی«  »آسیب  اجتماعی«، 
کننده  برطرف  اجتماعی  کارشناسان  دید 

نیست. مسائل 
علمی  هیئت  عضو  روشنفکر،  پیام   
اجتماعی  رفاه  مدیریت  تحقیقات  مرکز 
توانبخشی  و  بهزیستی  علوم  دانشگاه 
مثبتی  اتفاق  این  است که  معتقد  تهران 
پی  در  که  چالشی  مهم ترین  و  نیست 
دارد، تداخل حوزه ای است. او به روزنامه 
»پیام ما« می گوید: »من شخصا به ورود 
نیروهای نظامی به مسائل اجتماعی نگاه 
مثبتی ندارم،من تصور می کنم که تداخل 

نیست. مثبتی  کار  لزوما  حوزه ای 

تاکید  همواره  اجتماعی  مسائل  حوزه  در   
می شود که رویکرد اجتماعی داشته باشیم.
و  انتظامی  و  پزشکی  رویکرد  نه   
حتی  نه  و  قضایی  و  جرم انگارانه 
در  ادبیات  این  تمام  چون  مهندسی؛ 
اجتماعی  فضای  در  مختلف  دوره های 
واژه های  از  دوره ای  در  و  بوده  حاکم 
کنترل و ساماندهی و … استفاده می شد.
تصور  و  بودند  حاکم  مهندسان  زیرا   
می توانستند  نقشه کشی  با  و  می کردند 
آن را حل کنند، در دوره ای پزشکان حاکم 
بودند و تصور می کردند، مسائل اجتماعی 
درمان  را  بیماری  باید  و  است  بیماری 
است  معتقد  جامعه شناس  این  کرد.« 
که قرارگاه و عملیات و رصد و دیده بانی 
واژه های اجتماعی نیستند و معتقد است 
اشکال  چند  ادبیات  و  رویکرد  این  که 
همراه خودش داشته باشد: »وقتی شما 
دیدگاه  استفاده کنید،  نظامی  ادبیات  از 
این  افراد  و  می کنید  پیدا  هم  نظامی 
حوزه را می آورید اما این افراد متعلق به 
این است که ما  این حوزه نیستند، مثل 
عمل  اتاق  در  را  سپاه  و  بسیج  نیروهای 

ببریم.  بیمارستان 
جامعه هم بستر تخصصی است اما تصور 
حضور  می توانند  افراد  این  که  می کنیم 
داشته باشند.« روشنفکر معتقد است که 
حاکمیتی  ساختار  در  اجتماعی  نیروهای 
صدا ندارند و عموما افراد صدادار جامعه 
نیروهای  و  مهندسان  و  پزشکان  مانند 
نظامی در این عرصه ها فعالیت می کنند.

و  مسائل  جامعه شناس  این 
دلیل  به  را  اجتماعی  ناپایداری های 
معتقد  و  می داند  اجتماعی  نابرابری 
ناپایداری در وهله اول  باید عوامل  است 

شوند. برطرف 

رئیس شورای شهر اهواز گفت: پرداخت حقوق 
مجموعه های  کارگران  به خصوص  کارگران 
ارائه دهنده خدمات به مردم باید اولویت کار 

بگیرد. قرار  شهردار 
به گزارش ایمنا، سیاوش محمودی اظهار کرد: 
اصلی مشکالت  مطالبه گر  اهواز  شهر  شورای 
چارچوب  در  و  مختلف  عرصه های  در  مردم 
استفاده  آنها  از  و  بود  خواهد  خود  وظایف 
و  و کم  مشکالت  رفع  برای  تا  خواهد کرد 
کاستی ها در فضای آرام و بدون التهاب تالش 
برای  انجام کار جهادی  برای  این شورا  کند. 

است. آمده  پای کار  مردم 
فرصتی  انقالبی  مجلس  و  دولت  افزود:  او 
است که برای نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایجاد شده و امروز نیز فرصتی برای شهر اهواز 
پیش آمده تا شورا و شهردار جهادی و انقالبی 
پای کار بیایند اما باید به ما فرصت داده شود 
تا در یک فضای آرام بدون التهاب و نپرداختن 
به موضوعات حاشیه ای به اصل کارها برسیم. 
با توجه به اینکه وظیفه شورا نظارت، راهبرد 
و سیاست گذاری است، نمایندگانی بر اساس 
قانون به استناد اختیارات شورا در سازمان ها 
دوره ای  بازرسی  تا  شده  مشخص  مناطق  و 
ماهه  یک  فرصتی  در  باید  و  دهند  انجام 

محمودی  احصاء شوند.  و  بررسی  مشکالت 
مسائلی که  و  مباحث کارگری  تصریح کرد: 
از بدو شروع شورای ششم پیش آمده ارثی 
است که از گذشته و به دالیل مختلف به این 
شورا رسیده است؛ البته می دانیم که مسائل 
باید  بوده که  شهرداری  در  همیشه  کارگری 
فرصت داده شود تا با حفظ وحدت، همدلی 
به  حاکمیتی  ارکان  مجموعه های  کمک  و 
شورا حل شوند و از کسانی که دنبال نا آرامی 
فضا هستند، می خواهم تا از این فضا دوری 
کنند چرا که این موضوعات هیچ گونه سودی 

تنها  و  داشت  نخواهد  و کارگران  مردم  برای 
در فضای آرام است که می توانیم برنامه ریزی 
کنیم و تصمیمات درست را برای عبور از این 
مشکالت بگیریم . او تشریح کرد: به شهردار 
تأکید شده تا پرداخت حقوق کارگری اولویت 
نخست باشد یعنی حقوق کارگران باید قبل از 
کارمندان پرداخت شود همچنین باید کارگران 
به  خدمات  ارائه  مجموعه های  و  سازمان ها 
مردم در اولویت پرداخت قرار گیرند تا بتوان 
موضوعات کارگری را در یک نظام بندی حوزه 

پرداخت رفع کرد.

  معاون اجتماعی شهردار  تهران همکاران قرارگاه  اجتماعی شهرداری را معرفی کرد 

ورود سپاه به حوزه اجتماعی شهر
توکلی زاده، معاون شهردار تهران: سپاه و موسسات جهادی قرار نیست جایگزین گروه های مردم نهاد شوند 
پیام روشنفکر، جامعه شناس:  به ورود نیروهای نظامی به مسائل اجتماعی نگاه مثبتی ندارم
تداخل حوزه ای لزوما کار مثبتی نیست

رئیس شورای شهر اهواز 

اولویت نخست شهرداری اهواز پرداخت معوقات 
کارگران شهرداری است

5 قرارگاه  در  ایجاد  از  آمد، خبر  تهران  به شورای شهر  انتصابش  از  بعد  اولین جلسه ای که  از همان  تهران  زاکانی، شهردار  علیرضا 
باشد. اجتماعی«  بود »قرارگاه  قرار  آن ها  از  یکی  شهر داد که 

او همان روزها در تشریح عملکرد »قرارگاه اجتماعی« ضمن نام بردن از مسائل اجتماعی چون: کار کودکان و زباله گردی، طالق 
از واژگانی مانند »همکاری در جمع آوری«  از بین رفتن آن ها  به حضور کلونی معتادان در مناطق جنوبی شهر اشاره کرد و برای 
با  دیدار  در  حتی  او  بودند که  اهمیت  دارای  زاکانی  برای  آنچنان  اجتماعی  مسائل  بود.  استفاده کرده  ننگ«  لکه  »پاک کردن  و 

به آن اشاره کرده بود. نیز  انتظامی کشور  سردار اشتری، فرمانده نیروی 
پیدا  ارتباطی  به شهرداری  و کودکان کار هر چند مستقیمًا  بود: »مسئله معتادان متجاهر  اشتری گفته  به  آن نشست  زاکانی در   
با ناجا و سایر نهادها چهره شهر را تغییر دهد.« شهردار پایتخت اما  نمی کند اما شهرداری باید سهم خود را بپذیرد و با همکاری 

نکرد.  یاد  را کاهش دهند،  تهران  اجتماعی، شهر  از همکارانی که می توانند مسائل  به طور رسمی  هیچگاه 
اقدامات شهرداری  زاکانی  به گفته  تشریح کرد.  را  روزه اش   45 و عملکرد  آمد  علنی شورای شهر  به جلسه  27 مهرماه  او دیروز، 
این  حاشیه  در  تهران  شهرداری  فرهنگی  و  اجتماعی  معاون  توکلی زاده،  امین  توضیحات  است.  آغاز  در شرف  اجتماعی  حوزه  در 

هویدا کرد.  را  شهرداری  اجتماعی  جدید  رویکرد  از  دیگری  ابعاد  جلسه 
او گفت: »سپاه، قرارگاه خاتم و قرارگاه های جهادی قرار است در محالت مستقر شوند.« به گفته توکلی زاده این نهادها قرار است 

در محالت نقش »کفالت اجتماعی« بر عهده گیرند. عبارتی که البته درباره جزئیات اجرایی آن توضیحی نداد.

پارلمان شهری

پیام روشنفکر، جامعه شناس: 
وقتی شما از ادبیات نظامی 
استفاده کنید، دیدگاه نظامی 

هم پیدا می کنید و آدم های این 
حوزه را می آورید اما این افراد 
متعلق به این حوزه نیستند، 

مثل این است که ما نیروهای 
بسیج و سپاه را در اتاق عمل 

بیمارستان بفرستیم. جامعه هم 
بستر تخصصی است
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    شركت شهركهای صنعتی تهران

نوبت دوم

تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/07/26    تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/07/28
شناسه آگهی: 1206063 میم الف: 2435

پروژه تكمیل مخزن 1000 متر مكعبی ناحیه صنعتی دهك 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
ش 77- ۱400

شركت شهركهای صنعتی تهران در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات)پروژه تكمیل مخزن 1000 متر مكعبی ناحیه صنعتی دهك (به شماره )2000001051000077( را از 
طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت به پیمانكار واجد صالحیت و دارای گواهینامه های صالحیت  پایه 5 رشته ساختمان )ابنیه(  یا پایه 5 رشته آب از سازمان برنامه و 
بودجه كشور و تایید صالحیت ایمنی امور پیمانكاری از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی واگذار نماید.كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 

در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند . 

- مبلغ برآورد اولیه بر اساس فهارس بهای سال 1400 :) 12/814/287/022  ریال  (
-   مبلغ تضمین شركت درمناقصه : ) 640/714/352ریال (

- محل پروژه : شهرستان مالرد , شهر صفادشت میدان نبی اكرم ) ص ( خیابان ماهدام , روستای دهك,  ناحیه صنعتی دهك   تلفن:65432302
-  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ   26/  7 /1400 می باشد .

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از تاریخ  1400/7/26 الی ساعت 16 تاریخ   1400/8/11
- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت  16  تاریخ   1400/8/26 

- پاكت الف حاوی اصل ضمانتنامه بانكی می بایست عالوه بر بارگذاری ، به صورت فیزیكی تا ساعت 14 تاریخ   1400/8/26 در دبیرخانه شركت ثبت شده و تحویل داده شود .
- زمان بازگشایی پاكت ها : ساعت 10 صبح  تاریخ    1400/8/30 

-   محل گشایش پیشنهادها:دفتر معاونت فنی شركت شهرك های صنعتی تهران 
- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف : نشانی سهروردی شمالی كوچه شهید محبی پالك 2 طبقه 4 

معاونت فنی و تلفن : 021-88761038 
http://iets.mporg.ir:و پایگاه ملی اطالع رسانی  www.tehraniec.ir

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مركز تماس 41934-021 داخلی 4 دفتر ثبت نام : 88969737  
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افقی
 ۱ - همراه خم، همنشین خم - نامعلوم 
 - مخابراتی  شماره  پیش  رمزینه،   -
بزرگ2 - شادی - طمعكار، حریص3 
- گوشت آذری، مترادف آشغال، اسب 
دوستان،  انصار،   - ندا  حرف   - ترك 
رفقا۴ - نام این چهره هنری - رودی 
در فرانسه، از باشگاه های فرانسوی۵ - 
از بنادر انگلیس - پيامبر خوش صدا، 

پيامبر خوش الحان - گام بی ته6 - 
حرف تعجب، تعجب زنانه، گشوده - 
زنگ کاروان، زنگ گردن چهار پا - از 
ورزشهای رزمی7 - گله گوره خر - از 
پاركها - عید  در  بازی كودكان  وسایل 
ویتنامی ها۸ - برهنه، عریان، همسر 
اسكارلت - گوشه ورزشی9 - کتابی از 
تنی سن - فیلم هنرمند۱۰ - بی تجربه  
- همان سیب است - میوه مربایی، 
پاییزی - مادر عرب،  نكو، میوه  میوه 

عزیز تازی - باران اندک۱۱ - از دوران 
زمین شناسی - فیلمی از آنتونی مان۱2 
- ام البشر - گذر نامه - وسیله ای برای 
سنجش جرم اجسام در قدیم، ترازو، 
 - وراثت  عامل   - احترام   - میزان۱3 
شکستگی های طبقات رسوبی زمین۱۴ 
- سیم و زر خالص - خانه، کاشانه - 
احمق - خدای دراویش، خدای قلندر۱۵ 
- تکرار حرف بیست و شش - آب بند 
- هزار كیلو، بدن، ماهی كنسروی - مادر 

لر، بیماری، تصدیق روسی

عمودی
 - خوشی  و  فراوانی   - تلمبه   -  ۱
جانشین، عوض2 - آب بینی - شیرینی 
عزا، برای خیرات كردن پخته می شود - 
به جسم معنا می دهد، جسم نیست - 
یار زنجیر3 - شهری در استان گلستان 
- ایالتی در آمریكا۴ - استوار، ثابت و 
استوار، ثابت - وحشت انگیز۵ - صنم، 
 - آتش  محصول   - دروغین  خدای 
پسوند تفضیلی - دسر وارونه6 - تهمت 
زدن، بهتان - تکرار یک حرف - حافظه 
و هوش 7 - پناه دهنده، فریاد رس - 
كشف رازی - جیوه۸ - استوار ساختن، 
محکم کردن - غربال، الك9 - واسطه 
 - سعادت  مرغ   - دادن  رشوه  برای 
خوزستان،  سد   - شلوار۱۰  یار  نیمتنه، 
سدی در جنوب كشور - شمای بیگانه، 

ضمیر انگلیسی - همراه تب - بت و 
میدانها - كمك كننده۱2 -  صنم۱۱ - 
منت گذارنده  - تخم مرغ فرنگی، گندم 
خوشبو،  چوب   - رمز  جمع  اسرار،   -

عود۱3 - بی ثمر باطل كردن - آبگیر - 
عیب و عار، آبرو۱۴ - دلبستگی خالص، 
دوستی از روی خلوص و صفای نیت، 
برابر   - مرشد  به  توجه خاص سالك 

ومساوی - دومین مهره گردن، آهسته 
خودمانی۱۵ - آداب و رسوم، آیین ها، 
تخته،   - پوسته   - پوستین   - آداب 

سنگ نوشته، تخته نوشتاری

جدول شماره 2132

همدان

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان همدان معیار های یونسکو برای ثبت 
جهانی کاروانسرا را ۱۰ معیار دانست و گفت: دو کاروانسرای 
تاج آباد و فرسفج در همدان در زمره ۵6 کاروانسرا برای ثبت 

جهانی قرار دارد.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان همدان افزود: امیدواریم با حضور 
فرسفج  شاه عباسی  کاروانسرای  اثر  دو  یونسکو  ارزیابان 
روستای  در  تاج آباد  و  کاروانسرای  تویسرکان  شهرستان 

رسول آباد شهرستان بهار در این فهرست قرار بگیرد.
برون  را کاروانسرای  فرسفج  مختاری موسوی کاروانسرای 
شهری دانست و با بیان اینکه ۱۰ معیار یونسکو برای ثبت 
جهانی پرونده کاروانسراها عنوان کرده است گفت: اثر باید 
از ۱۰ معیار سه معیار را برای تایید به خود اختصاص دهد.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دستی استان همدان از مزایای جهانی دو کاروانسرا 
را معرفی این بناها دانست که هدف و مقصد گردشگری قرار 
می گیرد بیان کرد: ضمن اینکه کمک های علمی و تخصصی 

یونسکو نیز به آن ها چون اثر بم در کرمان تعلق می گیرد.
مشاور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
شهر  شاه عباسی  کاروانسرای  احداث  نیز  همدان  استان 
فرسفج را طبق شواهد منسوب به دوره صفویه و با هدف 
اسکان سفرهای بین راهی مسافران دانست و گفت: ابعاد 
بیرونی 6۵ در 6۵، یک حیاط مرکزی و چهار اصطبل برای 

چهارپایان از ویژگی های کاروانسرا است.
بهرام توتونچی با بیان اینکه این کاروانسرا دارای باالترین 
مقاومت به لحاظ آجر است که گویای ساخت و فرآوری 
محصول خشت خام و پخته است افزود: دقت و توجه در 
ساخت و ساز به لحاظ مقاومت در دوره صفویه زیاد بوده به 
همین دلیل بیشترین آثار در کشور مربوط به این دوره است.

»تاج آباد« و »فرسفج« در زمره 56 کاروانسرا 
برای ثبت جهانی

میراث فرهنگی،  مدیر کل  نگین کوهستانی/ 
»تالش  قم گفت:  صنایع دستی  و  گردشگری 
صدور  در  تسهیل  و  موانع  رفع  با  می کنیم 
را  استان  سرمایه گذاری، گردشگری  مجوزهای 
توسعه دهیم.« به گزارش خبرنگار پیام ما ، علیرضا 
ارجمندی روز چهار شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۰ علیرضا 
ارجمندی در نشست خبری با اصحاب رسانه که 
در مجتمع گردشگری ماهان تندیس قم برگزار 
اظهار کرد: »از همراهی اصحاب رسانه در  شد، 
انعکاس اخبار حوزه میراث فرهنگی، گردشگری 
این  تداوم  لزوم  بر  و  قدردانی  صنایع دستی  و 
میراث فرهنگی،  مدیر کل  تأکید کرد«.  همکاری 
»در  داد:  ادامه  قم  صنایع دستی  و  گردشگری 
ورود گردشگر  برای  استان ها  بیشتر  حالی که 
و  زائر  میلیون ها  قم  استان  می کنند،  تالش 
گردشگر فرهنگی و حوزه سالمت دارد.« ارجمندی 
از پیش بینی رونق گردشگری در دوران پسا کرونا 
گردشگران  کرونا،  پایان  »با  افزود:  و  داد  خبر 
داخلی و خارجی به ویژه کشورهای عرب حوزه 

خلیج فارس وارد استان می شوند.« او با اشاره 
افزایش میزان واکسیناسیون در استان قم،  به 
قم  جمعیت  درصد   6۰ حدود  »تاکنون  گفت: 
واکسینه شده اند و به سمت عادی شدن استان 
و رفع محدودیت های گردشگری در حال حرکت 
گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیر کل  هستیم.« 
صنعت  این که  بر  تأکید  با  قم  صنایع دستی  و 
گردشگری قم با شیوع کرونا زمین گیر شد، افزود: 
»بسیاری از اماکن اقامتی و گردشگری قم در مرز 
تعطیلی قرار دارند و فشار سختی را تحمل کردند.« 
تاکنون  شیوع کرونا  زمان  »از  افزود:  ارجمندی 
بیش از 2۰۰ هزار میلیارد ریال خسارت مادی به 
صنعت گردشگری قم وارد شد و ۴3۰۰ فرصت 
شغلی نیز به دلیل تعطیلی و تعدیل نیروها از بین 
رفت.« او تصریح کرد: »در حال حاضر با افزایش 
میزان واکسیناسیون شاهد رونق نسبی اماکن 
اقامتی و بین راهی استان هستیم و امیدواریم 
کرونا  از  پیش  به شرایط  محدودیت ها،  رفع  با 
بازگردیم.« مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی قم افزود: »با رفع محدودیت های 
کرونایی شاهد رونق صنعت گردشگری در استان 
توسعه  به  باید  دلیل  همین  به  و  بود  خواهیم 
سرمایه گذاری در حوزه گردشگری توجه ویژه ای 
داشت.« ارجمندی به اعطای تسهیالت کرونایی 
در حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: »از ابتدای 
سال جاری، ۱۴3 فقره تسهیالت به ارزش ۱3۰ 
میلیارد ریال برای حفظ اشتغال  ۱66۸ نفر به 
گردشگری  صنعت  فعاالن  و  سرمایه گذاران 
داد:  ادامه  او  است.«  شده  داده  اختصاص 
»همچنین در این مدت فعاالن صنعت گردشگری 
نسبت  به  و  شدند  معاف  مالیات  پرداخت  از 
پرداخت هزینه های آب و برق و گاز تاسیسات 
گردشگری نیز امهال و مساعدت شده است.« او 
همچنین از شکل گیری رونق گردشگری سالمت 
در استان قم خبر داد و افزود: »گردشگری زیارت، 
توسعه  به  توجه  اما  است  استان  توسعه  محور 
مراکز درمانی استان قم، ظرفیت باالیی برای جذب 

دارد.« گردشگر حوزه خلیج فارس وجود 

رفع موانع و تسهیل در صدور مجوزهای گردشگری قم

 مومنی / سرپرست شهرداری گرگان در پی ابالغ حکم »محمدرضا سبطی« 
به عنوان شهردار گرگان، پیام تبریک صادر کرد. به گزارش مرکز اطالع رسانی 
شرح  به  سعیدی  مجید  تبریک  پیام  متن  شهرداری گرگان،  عمومی  روابط 

زیر است:
 برادر گرامی جناب آقای مهندس سبطی

 با نهایت خرسندی انتصاب با برکت و شایسته حضرتعالی را که از افراد متعهد 
و مجرب و فرزند این دیار هستید، به سمت شهردار شهر گرگان، صمیمانه 

تبریک و تهنیت عرض می کنیم.
در  ارزشمندی  خدمات  منشا  جنابعالی که  موفق  و  ارزنده  تجارب  بی شک 
به سزایی  تأثیر  دارالمومنین گرگان  برای شهر  بوده است،  عرصه های مختلف 
همراهمی  و  )عج(  عصر  ولی  حضرت  توجهات  سایه  در  انشاهللا  و  داشته 
باشیم. عزیزمان  توسعه همه جانبه شهر  صمیمانه شهروندان گرامی، شاهد 
 امید است با تدبیر و درایت حضرتعالی گام هایی موثر و مهم در جهت آبادانی و 
سرفرازی شهر برداشته شود. توفیق روزافزون جنابعالی در امر مدیریت شهری 

را از خداوند متعال مسئلت می کنیم.

محل  در  اجتماعی که   مسئولیت  و  روابط عمومی  جشنواره  نخستین  در   
و  ویژه صنایع معدنی  برگزار شد، منطقه  سالن همایش های صداوسیما  
اجتماعی«  مسئولیت  عالی  »نشان   دریافت  به  موفق  فارس  خلیج  فلزی 

شد. 
به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، نخستین دوره 
جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی با حضور کارشناسان و فعاالن 
مهرماه   26 صنایع کشور  و  سازمان ها  برخی  مدیران  و  روابط عمومی  حوزه 
و  ویژه صنایع معدنی  برگزار شد. منطقه  در مرکز همایش های صداوسیما 
فلزی خلیج فارس موفق به دریافت نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد.
مسئولیت  فعالیت های  اعتالی  به  »کمک  رویداد  این  برگزاری  از  هدف 
ممیزی،  بود که  شده  عنوان  آنها«  بهینه سازی  و  سازمان ها  در  اجتماعی 
ارزیابی و تقدیر از سازمان های فعال در زمینه مسئولیت اجتماعی در سه 
انجام  دوره  این  در  نیز  و »پیشرو«  یافته«  سطح »در حال رشد«، »رشد 
خلیج  فلزی  و  معدنی  صنایع  ویژه  منطقه  روابط عمومی  از  همچنین  شد. 

. شد  تقدیر  اجتماعی  مسئولیت های  نشان  لوح  اهدای  با  فارس 

 چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت  دانشی با رویکرد سرآمدی سرمایه انسانی 
فناور،  به همت انجمن مدیریت ایران و با همکاری انجمن مدیریت دانش اتریش و 
دانشگاه خاتم برگزار شد.  این همایش روز سه شنبه 2۰ مهرماه ۱۴۰۰ با حضور جناب 
آقای دکتر قاسمی  رئیس انجمن مدیریت  ایران، جناب آقای مهندس اشرف سمنانی 
به نمایندگی از طرف مدیرعامل میدکو، جناب آقای دکتر برندنر)Brandner(  رئیس 
انجمن مدیریت  دانش اتریش و جمعی از استادان، فرهیختگان و دانش پژوهان این 
حوزه برگزار شده است. در پایان نیز گواهینامه ها و تندیس درخت دانش چهارمین 
جایزه مدیریت دانشی به برگزیدگان این حوزه اهدا شده است، هلدینگ میدکو و 

شرکت های زیر مجموعه ی آن جوایز زیر را دریافت کردند. 
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( تندیس زرین گرفت.  
شرکت فوالد بوتیای ایرانیان، شرکت فوالد زرند ایرانیان و شرکت فوالد سیرجان 
ایرانیان تندیس سیمین گرفتند. همچنین  شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه، 
فرآوران  شرکت  پارس،  غرب  فروسیلیس  شرکت  ایرانیان،  مس  بابک  شرکت 
زغال سنگ پابدانا، شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان )مانا( و شرکت گسترش 

و نوسازی معادن خاورمیانه )ممرادکو( تندیس بلورین گرفتند. 

پیام تبریک سرپرست شهرداری گرگان 
به شهردار جدید 

اعطای نشان عالی مسئولیت اجتماعی 
به منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

موفقیت هلدینگ میدکو و شرکت های 
زیرمجموعه  در چهارمین کنفرانس بین المللی 

 )KM4D( مدیریت  دانشی

| گلستان | | هرمزگان | | کرمان |

افتتاح سامانه تشخیص 
هوشمند عیوب تجهیزات 

خطوط انتقال و فوق توزیع 
ملی  پروژه  از  رونمایی  مراسم  ملی  پروژه  افتتاح 
»توسعه سامانه نرم افزاری مبتنی بر وب تشخیص 
با  توزیع  فوق  و  انتقال  خطوط  تجهیزات  هوشمند 
استفاده از تصاویر گرفته شده توسط پهپاد« در محل 
دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد. در این مراسم 
مدیرکل دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال توانیر گفت: 
این پروژه از جمله پروژه هایی است که تکنولوژی و 
علم از مرکز دانشگاهی به کمک  حل مشکالت صنعت 

است. آمده 
حفظ  ما  وظایف  از  یکی  افزود:  علیپور  هاشم  دکتر 
دارایی های فیزیکی است که شامل حفظ تجهیزات 
پست و خطوط می شود که در مورد خطوط به دلیل 
گستردگی در کشور پیچیده تر است  و حدود ۴6۰ هزار 
دکل در کشور وجود دارد که بیش از ۱3۰ هزار کیلومتر 
مدار در شبکه است که نگهداری و بازدید و مشخص 

کردن به  موقع عیوب بسیار مهم است.
علیپور ضمن کلیدی ارزیابی کردن این پروژه گفت: در 
این پروژه تکنولوژی به کمک می آید و کار را برای 
می  افزایش  را  و سرعت  دقت  و  ما ساده می کند 
دهد و هزینه ها را کاهش می دهد و بسیار پروژه 

است. کاربردی 
 در این مراسم مهندس حبیبی مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای کرمان نیز اظهار داشت:  این پروژه که اکنون 
به ثمر رسیده است یکی از نمونه های بارز همکاری 
مستقیم دانشگاه با صنعت است که از یک  ایده در 
سطح کارشناسی شکل گرفت و در فازهای مختلف با 
ایده های ساده شروع شد و نهایتا به پختگی رسید.

او ضمن قدردانی از حمایت توانیر از این پروژه افزود: 
اتوماتیک  »آشکارسازی  عنوان  تحت  پروژه  اول  فاز 
خطای مقره و یراق آالت«  انجام شد که با حمایت 
امیدواریم  و  شد  ملی  پروژه  یک  به  تبدیل  توانیر 
دانشگاه  و  صنعت  میان  چنینی  این  همکاری های 
افزایش یابد و شرکت برق منطقه ای کرمان نیز پروژه 
های بزرگتری را با همکاری دانشگاه اجرا کند. همچنین 
در این جلسه دکتر اعظم کرمی مجری این طرح درباره 
این پروژه گفت: پروژه ملی توسعه سامانه نرم افزاری 
تجهیزات  عیوب  هوشمند  تشخیص  وب  بر  مبتنی 
خطوط انتقال و فوق توزیع با استفاده از تصاویر گرفته 
شده توسط پهپاد فاز دوم پروژه خطایابی هوشمند 
خطاهای مقره و یراق آالت خطوط انتقال برق است. 
او افزود: فاز اول این پروژه با توجه به اعالم نیاز شرکت 
برق منطقه ای کرمان در سال ۱396 آغاز شد و در فاز 
دوم به عنوان پروژه ملی بین دانشگاه شهید باهنر 

کرمان و پژوهشگاه نیرو تعریف شده.
این عضو هیات علمی اظهار داشت: در حال حاضر 
برق  توزیع  فوق  و  انتقال  خطوط  از  ساالنه  بازدید 
انجام است و این  توسط پهپادها در کشور در حال 
امر مزایای زیادی از جمله بازدید از راه دور در مناطق 
صعب العبور، عدم نیاز به قطع خطوط برق به ویژه در 
شرایط پرباری، امکان بازدید سریع در مواقع اضطراری 
و بالیای طبیعی، ایمنی باال و کاهش خطرات جانی، 
دقت بسیار باال در بازدید، کاهش نیروی انسانی، زمان 
کمتر بازدید نسبت به تکنسین، کاهش هزینه بازدید، 
تسلط و دید کامل بر زوایای مختلف دکل و قطعات آن 

در هنگام تصویربرداری و غیره داشته است.
او همچنین گفت: سامانه تشخیص هوشمند عیوب 
تجهیزات خطوط انتقال و فوق توزیع تحت وب است 
در این نرم افزار با بهره گیری از یادگیری عمیق و پایگاه 
داده گسترده فرآیند تشخیص اتوماتیک و هوشمند 
عیوب خطوط انتقال و فوق توزیع برق پیاده سازی 
شده و قادر به تعیین عیوب آنی و فوری است. تاکنون 
۱۰۴ عیب آنی و ۴3۱ عیب فوری گزارش شده است.

در نخستین دوره جشنواره روابط عمومی 
و مسئولیت اجتماعی

ذوب آهن اصفهان نشان عالی 
و جایزه مروج برتر مسئولیت 

اجتماعی را کسب کرد 
ذوب آهن اصفهان موفق شد در نخستین دوره جشنواره 
روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی نشان عالی  و جایزه 
مروج برتر مسئولیت اجتماعی را کسب کند و علیرضا 
امیری مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان به عنوان 
نماینده شرکت این نشان و جایزه را دریافت کرد. نخستین 
با  اجتماعی  روابط عمومی و مسئولیت  دوره جشنواره 
حضور کارشناسان و فعاالن حوزه روابط عمومی و مدیران 
در مرکز  و صنایع کشور 26 مهرماه  ها  برخی سازمان 
همایش های صدا و سیما برگزار شد. فلیپ بورمانس 
رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی در پیامی به این 
جشنواره به اهمیت مسئولیت اجتماعی برای سازمان 
های پیشرو اشاره کرد و ابراز امیدواری کرده که برگزاری 
این جشنواره بتواند در نهادینه سازی مسئولیت اجتماعی 
به عنوان یکی از وظایف روابط عمومی ، یاری  رسان باشد. 
پرفسور وی آن ویزر رئیس سازمان بین المللی مسئولیت 
مسئولیت  المللی  بین  انجمن  رئیس  و  اجتماعی 
پرداختن  ویدئویی ،  سخنرانی  در  نیز  صنفی  اجتماعی 
به مسئولیت اجتماعی را در یک برنامه بلند مدت برای 
سازمان ها ، ضروری دانست و گفت : روابط عمومی باید 
به سازمان کمک کند تا بتواند نقش خود را در مسئولیت 
اجتماعی ، به صورت هدفمند و سودمند ایفا کند. هوشمند 
سفیدی رئیس خانه روابط عمومی ایران و علی مطیع 
جهانی عضو هیات رئیسه و معاون پشتیبانی، تحقیقات 
و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران نیز از دیگر  سخنرانان این 

جشنواره بودند .

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
برابر رای شماره ۱3936۰3۱9۰۰7۰۴2۸32 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی لشکری فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 2 صادره از بردسیردر ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 233/2 مترمربع پالک ۴۸۱ فرعی از 
62 اصلی واقع در بخش 6 کرمان آدرس کرمان حاجی آباد کوچه ۴ خریداری از مالک رسمی آقای محمد حسن نظریان محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 93۱
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰7/2۸-تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۸/۱2

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی -برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰3۱9۰7۸۰۰6۵67 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مرجان زند 
ذوالقلم فرزند ابراهيم بشماره شناسنامه ۸2۴۴ صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه خشتی به مساحت 3۰7 مترمربع 
پالک۱ فرعی از 26۸۰ اصلی واقع در بخش 2 کرمان آدرس کرمان خیابان شهید محمود اخالقی کوچه ۸ خریداری از مالک 
رسمی خانم زهرا زند ذوالقلم محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف 923
تاریخ انتشار نوبت اول :  چهارشنبه ۱۴۰۰/۰7/2۸-تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱2

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه  
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی 
مصوب ۱39۰/۰9/2۰ و برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰3۰6۰۰6۰۰3۰۱7 هيات اول موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
آقای عباس ذبیحی کالته زنگنه فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه 7۵6 صادره از تربت حیدریه 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۰۱/۵۰ متر مربع ) یکصد و یک و پنجاه صدم 
متر مربع( قسمتی از پالک ۱6۵ فرعی از اراضی ضیاءالدین سفلی پالک ۱26 اصلی دهستان 
اربعه واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری از مالک رسمی 
رضا رمضانی محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار در شهرها منتشر تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسليم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. شماره ۱۰6۵
 تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰/۰7/۱2
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۰/۰7/2۸

محمدکاظم باقرزاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه
ت ح ج 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی -برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰3۱9۰7۸۰۰66۵۸ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم اشرف 
گنجویی فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه ۸2۰ صادره از کرمان درششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱23/۱۵ مترمربع پالک 
۱6733 فرعی از 396۸ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 697 فرعی از 396۸ اصلی واقع در بخش 2 کرمان آدرس کرمان 
خیابان صیاد شیرازی کوچه ۱۱ خریداری از مالک رسمی آقای رمضان اشرف گنجویی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 92۸
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه ۱۴۰۰/۰7/2۸-تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱2
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰3۱9۰7۸۰۰666۵ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بهجت رحیمی فرزند محمودآقا 
بشماره شناسنامه 32 صادره از بردسیردرششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱9۱/3 مترمربع پالک ۱۱69فرعی از 27۸۸ اصلی 
واقع در بخش 3 کرمان آدرس کرمان خیابان خواجو کوچه ۱۰ پالک ۵9 خریداری از مالک رسمی آقای علی بنی اسد آزاد محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 9۰7
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰7/2۸-تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۸/۱۱

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک
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خطر ذوب یخ های قطب شمال و خطرات آن برای موجودات ساکن در منطقه/ مهر

| آرامگاه شیخ محمود شبستری |
آرامگاه شیخ محمود شبستری، صاحب مثنوی 
معروف »گلشن راز« در باغی موسوم به گلشن 
آرامگاه  این  است.  شده  واقع  شبستر  شهر  در 
در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم قمری 
ساخته شد. ولی در زمان قاجاریه توسط »حاج 
عمارت  تجدید  شاه  محمد  وزیر  میرزا آغاسی« 
شد. در سال ۱267 هجری دو قطعه سنگ نوشته 
مرمر با خط نستعلیق جلی برجسته روی قبرها 
نصب شد. سنگ مزار شیخ محمود شبستری 
در سال  است.  کرده  ذکر  را 72۰  او  وفات  سال 
۱297 هجری قمری این بنا به امر میرزا حسن خان 
مرمت شد.  آذربایجان  ایالت  پیشکار  سپهساالر 
سپس در سال های ۱3۱۰ و ۱3۴۰ و باالخره در 

اخیر مرمت گردید. سال های 
سلطنت  زمان  در  شبستری  محمود  شیخ 
شیخ محمد خدابنده و ابوسعید ایلخانی می زیسته 
است. در کتاب روضات الجنان، شیخ ابی بابا و 
شیخ محمود شبستری معاصر یکدیگر بوده اند 
و در یک سال فوت کرده اند. بنابراین به احتمال 

شیخ محمود شبستری در حدود سنین۵۰ سالگی 
درگذشته است. برخی سن او را هنگام وفات 33 
سال ذکر کرده اند که به نظر درست نمی آید، چرا 
که به نظر می رسد در این سنین نمی توان چنین 
شهرتی در عرفان کسب کرد. در باغچه مقبره، چند 
قطعه سنگ حجاری شده وجود دارد که سه قطعه 

از آن ها جالب و دارای ارزش است. 
دو قطعه دیگر به شکل صندوق است که احتماال 
از سنگ های پایه در ورودی باغچه بوده و دیگری 
نوع  از  است که  مشعلی  مقرنس  سنگی  پایه 
سنگ های کبود معمولی است. امروزه مجموعه 

آرامگاه شیخ، به صورت یک مجموعه فرهنگی-
جاهای  از  و  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  هنری 

دیدنی شبستر به شمار می رود. 
در حال حاضر در این مجموعه کالس های مختلف 
علمی و فرهنگی برگزار می شود. مجموعه دارای 
و  ادب  زمینه  در  تخصصی  و  عمومی  کتابخانه 
عرفان اسالمی، سالن کنفرانس و چایخانه سنتی 
نیز است. گفته شده در دهه هفتاد خورشیدی بر 
فضای آرامگاه افزوده شده و به وسیله خیرین در 
شهر شبستر مجموعه آرامگاه از نظر فیزیکی مرمت 

شده است. / سیری در ایران

در روز 2۸ام مهر ۱399، روزنامه سراسری »پیام ما« گزارشی با عنوان »نفس 
کالن شهرها حبس می شود« منتشر کرده است که به افزایش غلظت آالینده ها 
و آلودگی هوای تهران و عوامل آن اشاره دارد. همچنین گزارش دیگری با تیتر 
»ساباط را با تیشه ویران کردند« در این شماره از روزنامه به چاپ رسیده است.

آلودگی آب )11(
برای جلوگیری و مهار از آلودگی آب، این چهار گام اهمیت بسیار دارد: ۱. حفاظت 
آب از آلودگی ها، 2.بازیابی آب با استفاده از تصفیه ی فاضالب، 3. استفاده از 
منابع انرژی تجدیدپذیر، مانند استفاده از انرژی باد که سبب می شود مقدار 
مصرف آب برای خنک کردن دستگاه ها در نیروگاه های برق کاهش یابد و در 
نتیجه، آلودگی حرارتی و آلودگی کلر در آب  های جاری و دریاچه ها کم می شود. ۴. 
مهار جمعیت و تنظیم خانواده، که این امر بر کاهش مصرف آب و آلودگی تاثیر 
می گذارد. برای مقابله با آلودگی های آب، توجه به سه روش کلی ضروری است. 
تولید آالینده ها در منابع متمرکز آلودگی آب مانند کارخانه ها و نیروگاه ها و منابع 
غیر متمرکز آلودگی آب مانند رواناب ها کاهش یابد. انتقال آالینده ها به جایی که 
آسیب کم تری به محیط زیست برساند. تصفیه  فاضالب به اندازه ای که مقدار 
آالینده ی موجود در آن به محیط زیست آسیب نرساند./ دانشنامه محیط زیست

فیلم سینمایی انیمیشن »بنیامین« به تهیه کنندگی مصطفی حسن آبادی 
و کارگردانی محسن عنایتی به دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم 

مستقل »یونیورسال« راه یافت. 
فیلم سینمایی »انیمیشن« که در جشنواره بین المللی فیلم کودکان 
اصفهان اولین موفقیت های خود را آغاز کرد اینک به صورت رسمی 
راه  »یونیورسال«  مستقل  فیلم  بین المللی  جشنواره  دوازدهمین  به 
یافت. این جشنواره که از سال 2۰۰7 کار خود را آغاز کرده هر ساله 
در یک کشور اروپایی یا آمریکایی برگزار می شود اما مرکزیت آن شهر 
نیویورک آمریکاست که روزهای 29 و 3۰ اکتبر برابر با 7 تا ۸ آبان ماه 
به صورت آنالین برگزار می شود. پیش از این فیلم سینمایی »بنیامین« 
در جشنواره های بین المللی انیمیشن و کارتون سئول )سیکاف 2۰2۱(، 
زوما در نیجریه، کووتو در تانزانیا و انیما فیلم در کشور آذربایجان انتخاب 
شده بود و در تانزانیا برنده بهترین فیلم داستانی و برنده بهترین کاراکتر 

انیمیشن شد./ مهر

گالری شریف جمعه 3۰ مهر آخرین مجموعه از کار های سعید غالمی 
را با عنوان »مناظر دوردست درون« به نمایش می گذارد. این نمایش 
مجموعه ای از ۱۵ نقاشی با تکنیک اکریلیک بر روی مقوا و ۴ حجم 
با تکنیک پاپیه ماشه است که سعید غالمی در یک سال اخیر به آن ها 
پرداخته است. سعید غالمی درباره این نمایشگاه چنین می گوید: »برای 
من نقاشی لذتی کشف و شهود گونه دارد، در عین حال که نمی خواهم به 
موضوعاتی بسیار پیچیده بپردازم، هرچیزی که در نقاشی با آن روبه رو 
می شوم از پیچیدگی ای برخوردار است، که با کنکاش نقاشانه می توانم 
آن را برای خود ساده تر کنم. بخشی از کار من در حین نقاشی کشف 
همین لذت است. در عین حال موضوعاتی را که انتخاب می کنم از 
جنبه های مختلف بررسی می کنم، از زمینه پیشین خود جدا می کنم 
و به زمینه جدیدی منتقل می کنم. فهمیدن اینکه انسان ها،  اشیا و 
اتفاقات چگونه در جهان شکل گرفته اند بخشی از روند من در پروسه 

نقاشی کشیدن است«./ هنرآنالین

| انیمیشن |

| هنرهای تجسمی |

چادرملو نشان عالی مسئولیت اجتماعی را کسب کرد
در نخستین جشنواره روابط عمومی و مسئولیت 
اجتماعی که در محل سالن همایش های صدا 
و سیمای جمهوری اسالمی ایران برگزار شد، 

لوح و نشان سفیر و مروج مسئولیت اجتماعی، 
به پاس خدمات موثر در منطقه حوزه فعالیت 
به مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل شرکت 

معدنی و صنعتی چادرملو اهدا گردید. همچنین 
از روابط عمومی شرکت چادرملو با اهدای نشان 

عالی مسئولیت اجتماعی تجلیل شد.

لوح و نشان سفیر و مروج 
مسئولیت اجتماعی، به پاس 
خدمات موثر در منطقه حوزه 
فعالیت به مهندس ناصر 
تقی زاده مدیر عامل شرکت 
معدنی و صنعتی چادرملو 
اهدا گردید.


