
گزارش

به همت سازمان سیما و منظر 
شهرداری اسالمشهر در حال

 انجام است:
رئیس س��ازمان س��یما منظر و فضای سبز شهری 
از اج��رای مراحل پایانی احداث و تکمیل بوس��تان 
زینبیه ش��هرک واوان خبر داد.هوشمند عسگریان 
ب��ا اعالم این خبر گفت: بوس��تان زینبیه ش��هرک 
واوان در زمین��ی به مس��احت ۳۸۰۰ مترمربع در 
ک��وی فرهنگی��ان در بلوار امام خمین��ی قرار دارد 
که به هم��ت عوامل این س��ازمان کلی��ه اقدامات 
زیرس��اختی همچون تامی��ن آب و برق، نصب پایه 
چراغ های روش��نایی، لوله کشی آب، جدول کشی 
و ... به س��رعت انجام ش��د. رئیس س��ازمان سیما 
منظر و فضای س��بز ش��هرداری اسالمش��هر تاکید 
کرد: با اجرای س��نگفرش، نص��ب ۲ عدد آالچیق، 
نصب وس��ایل بازی کودکان، و کاشت انواع نهال و 
درخت و گل های زینت��ی، این پروژه تکمیل و در 
روزه��ای آینده مورد بهره برداری ش��هروندان قرار 
خواهد گرفت.وی در ادامه اظهار داش��ت: فضاهای 
س��بز ش��هری با ایجاد روحیه نش��اط و سرزندگی، 
نقش مهمی در بهبود و کیفیت زندگی ش��هروندان 
ایجاد می کند، از اینرو توسعه فضای سبز با احداث 
و تجهیز بوس��تان های محله ای در اولویت فعالیت 
های مجموعه مدیریت ش��هری قرار دارد تا رضایت 

شهروندان در این زمینه جلب گردد.

بازدید مدیریت شهری باقرشهر از 
موزه مشاهیر و مفاخر ری

ری  مشاهیر  موزه  از  بازدید  در  فرج  استاد  سعید 
گفت، کیفیت و کمیت این موزه بینظیر است، این 
است.  ری  شهرستان  ملی  سند  و  شناسنامه  موزه 
تاریخ و فرهنگ غنی  با  ، مردم ری  ادامه داد  وی 
هست هزار ساله، نقش بسیار تاًثیر گذاری در ادوار 
داد،  ادامه  است.ایشان  داشته  ایران  تاریخ  مختلف 
در سفرنامه  ان  و هویت  تاریخ چندهزار ساله ری 
های بسیاری امده است که وجود تصاویر و دست 
نوشته های نفیس ان نیز موید این موضوع میباشد 
ادامه  فرهنگی  فعالیتهای  بر  تاکید  با  فرج  استاد 
داد، سرمایه گذاری بر روی فعالیتهای فرهنگی که 
موجبات شناسایی و آشنایی با مردم یک سرزمین 
میگردد بسیار حیاتی استوی در پایان ضمن تشکر 
از پیشکسوت در امور فرهنگی، اقای اسماعیل شاه 
محمدی بابت این اقدام ارزنده ، افتخار افرینی ایجاد 
بخشی  هویت  و  نادر  اتفاقات  از  را  فضایی  چنین 
دانست .شایان ذکر است در این دیدار دوستانه امیر 
محبی معاونت فرهنگی واجتماعی، محمود نوروزی 
معاونت اداری مالی، رضا بهادر معاونت فنی عمرانی 
جواد  و  مالی  مدیر  سلطانی  ، سهیل  و شهرسازی 
از  و  داشتند  حضور  عمومی  روابط  مدیر  مغروری 
زحمات و خدمات آقای شاه محمدی تقدیر کردند.

خبر

»چالش قانون« مجموعه مصوبات شورای 
عالی انقالب فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی 

)180( می کند:

مهاجرت مغزهای 
کشور با اساسنامه 
 بنياد ملی نخبگان!

اشاره: فرهنگ و امور فرهنگی در پیشرفت کشور از اهمیت 
بسیاری برخوردار اس�ت. وضع مصوبه در حوزه فرهنگ و 
امور فرهنگی در جمهوری اس�المی ایران با ش�ورای عالی 
انق�الب فرهنگی اس�ت که ط�ی چند ده�ه فعالیت خود 
مصوبات فراوانی داشته است. وضع مصوبه در قوه مقننه و 
سایر مراکز و مراجع مقرره گذار در ایران دارای ویژگی های 
سنتی و به سبک ایرانی است و از آسیب های مشترکی در 
رنج اس�ت که نهایتا کارآمدی آنها را در جامعه با مش�کل 
مواجه ساخته است. نظر به اهمیت فرهنگ و امور فرهنگی 
در آینده کش�ور، »چالش قانون« نقد و بررس�ی مصوبات 
ش�ورای عالی انقالب فرهنگی را در دس�تور کار خود قرار 
داده اس�ت. این نوش�تار به معرفی، نقد و بررس�ی مصوبه 
اساسنامه بنیاد ملي نخبگان کشور می پردازد که  از نظر 

خوانندگان می گذرد:

معرفی مصوبه
شناسنامه مصوبه

نام مصوبه: اساسنامه  بنیاد ملي نخبگان کشور 
شماره جلسه تصویب: 56۲

تاریخ تصویب: 1۳۸4/۰۳/1۰
شرح: 
مقدمه

نظر به تأکید مقام معظم رهبري در استفاده صحیح و مناسب 
از ظرفیت هاي علمي نخبگان در راس��تاي توس��عه کشور و 
لزوم حرکت انقالبي در مس��یر رفع موانع و مشکالت تولید 
دانش و جنبش نرم افزاري در جلسه دیدار برخي از نخبگان 
علمي کش��ور با ایشان در مهر ماه1۳۸۳، بنیاد ملي نخبگان 

کشور با اساسنامه ایي به شرح ذیل تشکیل مي گردد: 
فصل اول: کلیات 

ماده )1( نام: 
نام بنیاد عبارت اس��ت از بنیاد ملي نخبگان کشور که از این 

پس در این اساسنامه به اختصار »بنیاد« نامیده مي شود. 
ماده )۲( هدف: 

ه��دف از تأس��یس بنی��اد، عب��ارت اس��ت از برنامه ریزي و 
سیاس��تگذاري براي شناس��ایي، هدایت، حمای��ت مادي و 
معن��وي نخبگان، جذب، حفظ و بکارگیري و پش��تیباني از 

آنان در راس��تاي ارتقاء تولید علم، فناوري و توسعه علمي و 
متوازن کشور و احراز جایگاه برتر علمي، فناوري و اقتصادي 

در منطقه براساس سند چشم انداز کشور در افق 14۰4. 
ماده )۳( وظایف: 

11� سیاستگذاري و برنامه ریزي براي: 
الف � پشتیباني مادي و معنوي از نخبگان کشور 

ب � شناس��ایي، هدایت و حمای��ت نخبگان به منظور ارتقاء 
تولید علم در کشور 

ج � کش��ف، ج��ذب و پ��رورش اس��تعدادها و حمای��ت از 
شخصیت هاي جامع الشرایط علمي 

د � حمای��ت از نخبگان براي انج��ام فعالیت هاي تحقیقاتي 
و کارآفریني 

۲� ایج��اد هماهنگي میان س��ازمان ها و نهادهاي مرتبط با 
نخب��گان و نظارت ب��ر فعالیتهاي مربوط ب��ه آنان در جهت 

اجراي سیاستها و برنامه هاي مصوب 
۳� کم��ک به فراهم نمودن تس��هیالت و امکانات الزم براي 
دسترس��ي محققان و نخبگان به تحقیقات جهاني و انتقال 
فناوریهاي جدید به کش��ور در راستاي تحقق اهداف توسعه 

علمي و متوازن کشور
4� کم��ک به فراهم نمودن تس��هیالت و امکانات الزم براي 
حض��ور نخب��گان در همایش هاي علم��ي در داخل و خارج 

کشور 
5� تش��کیل ش��بکه جهاني ویژه نخبگان ایراني در داخل و 

خارج از کشور 
ماده )4( تعریف نخبه و احراز نخبگي: 

نخب��ه: به فرد برجس��ته و کارآمدي اطالق مي ش��ود که اثر 
گذاري وي در تولید علم، هنر و فناوري کش��ور محس��وس 
باش��د و هوش، خالقیت، کارآفریني و نب��وغ فکري وي در 
راس��تاي تولید دانش و نوآوري موجب سرعت بخشیدن به 
رش��د و توسعه علمي و متوازن کش��ور گردد. احراز نخبگي 
افراد براساس آیین نامه پیش��نهادي هیئت امناء و تصویب 

شوراي عالي انقالب فرهنگي خواهد بود. 
ماده )5( شکل حقوقي

بنیاد داراي ش��خصیت حقوقي مس��تقل و بصورت مؤسسه 
دولتي وابس��ته به نهاد ریاس��ت جمهوري ب��وده و منحصراً 

براساس مقررات این اساسنامه اداره مي شود. 
فصل دوم: ارکان 

ماده )6( ارکان
بنیاد داراي ارکان زیر مي باشد: 

1� هیأت امناء 
۲� رییس بنیاد 

۳� شوراي نخبگان 
ماده7( هیأت امناء 

هی��أت امناء عالیترین مرجع بنیاد در زمینه سیاس��تگذاري 
و تصمی��م گیري و داراي کلیه اختی��ارات قانوني در حدود 
اهداف و وظایف بنیاد و اداره امور آن مي باشد. ریاست هیأت 

امناء با رییس جمهوري اسالمي ایران مي باشد. 

ماده )۸( ترکیب هیأت امناء 
الف: اعضاي حقوقي ...
ب: اعضاي حقیقي ...

ماده9( وظایف هیأت امناء 
1� تعیین سیاس��ت ها و برنامه ها و خط مش��ي فعالیت هاي 

بنیاد 
۲� تصویب سیاستها و برنامه هاي الزم در ارتباط با نخبگان 

که توسط رئیس جمهور ابالغ مي شود. 
۳� سیاستگذاري و تصمیم گیري کالن در خصوص نخبگان 

و تصویب آیین نامه هاي داخلي و اجرایي بنیاد 
4� بررس��ي و اتخاذ تصمیم در مورد پیش��نهادهاي رییس 
بنی��اد و یا پیش��نهادهایي که از جانب حداقل یک س��وم از 

اعضاء هیئت امناء ارائه شده باشد. 
5� تصویب نمودار سازماني و پست هاي مورد نیاز بنیاد 

6� تصویب بودجه و ترازنامه سالیانه بنیاد 
7� تصوی��ب آیی��ن نامه هاي نحوه ارائ��ه کمک هاي مادي و 

معنوي بنیاد به نخبگان. 
۸� ایج��اد هماهنگي بین دس��تگاهها، مراکز و نهادهایي که 

متولي امور نخبگان مي باشند. 
ادغ��ام مؤسس��ات و واحده��اي س��ازماني  9� پیش��نهاد 
دس��تگاههاي اجرایي که در رابطه با ام��ور نخبگان فعالیت  

مي نمایند به مراجع قانوني ذي ربط جهت تصویب. 
1۰� تصویب اساس��نامه صندوق ه��اي حمایتي در ارتباط با 

نخبگان علمي و دانشمندان و پژوهشگران
11� تصوی��ب آیین نامه ج��ذب و بکارگیري نخبگان علمي 

کشور و نحوه ارائه کمک هاي مادي و معنوي به آنان 
1۲� تصویب آیین نامه  ها و مقررات مورد نیاز بنیاد 

1۳� بررس��ي و اتخاذ تصمیم در اموري که از س��وي رئیس 
هی��أت امناء ی��ا رئیس بنیاد در دس��تور کار هیأت امنا قرار 
مي گیرد و در راس��تاي تحقق اه��داف و انجام وظایف بنیاد 

است. 
14� پیش��نهاد اصالح و یا تغییر اساس��نامه به شوراي عالي 

انقالب فرهنگي 
15� بررس��ي و تصویب کلیه ضوابط پیش��نهادي از س��وي 

شوراي نخبگان 
ماده1۰( رییس بنیاد 

رییس بنیاد )معاون اول رئیس جمهور( باالترین مقام اجرایي 
بنیاد است. قائم مقام رئیس بنیاد از میان اعضاء هیأت علمي 

و واجد شرایط زیر انتخاب مي شود: 
1� داراي توانمن��دي علم��ي، پژوهش��ي و اجرای��ي در امور 

مربوط به نخبگان باشد. 
۲� داراي س��وابق علمي و اجرایي درخش��ان بوده و آشنا با 

جامعه نخبگان و نیازهاي علمي آنان باشد. 
۳� آش��نا به معیارهاي استاندارد بین المللي و سازوکارهاي 

بنیادهاي نخبه پرور جهان باشد. 
4� نس��بت به نظام هاي علم��ي، اداري، مال��ي، اقتصادي و 

برنامه ریزي و مدیریت کشور اشراف داشته باشد. 

تبصره( ریاس��ت بنیاد و قائم مقام ایش��ان به عنوان س��مت 
آموزشي و پژوهشي محسوب مي شود. 

نقد و بررسی مصوبه 
- محدود بودن زمان کاربرد مصوبه در بازه زمانی خاص

اجرای دایمی مصوبات وابسته به تصمیم گیری های قاطعی 
است که اگر مبتنی بر داده های نادرست یا با احتمال خطا 
همراه باشد می تواند آثار و نتایج ناگواری در جامعه بر جای 
بگذارد. قید زمانی در مصوبات آزمایش��ی موجب می شود تا 
بررسی های تکمیلی در زمان اجرای آزمایشی انجام شود و 
در صورت تایید یا عدم تایید مصوبه برای دایمی ش��دن آن 
تصمیم گیری مناس��ب انجام شود و از این طریق آثار ناگوار 

تداوم نیاید.
- ترویج بی اعتبارسازی بدون ضابطه مصوبات

این دس��ت نس��خ های نوعی در واقع بسیاری از مصوبات را 
خواس��ته یا ناخواس��ته، با دلیل و بی دلی��ل از درجه اعتبار 
س��اقط می کند که برای این بی اعتبارس��ازی نیازی هم به 
مس��تندات قاطع قانونی جز جمالت کلی و مبهم نیس��ت. 
انتس��اب نس��خ های نوعی به س��ایر مصوبات کار دشواری 
نیست زیرا نوع نسخ صریح و شفاف نیست و بصورات ضمنی 

انجام می شود. 
- وضع مصوبه مبتال به آلزایمر!

نسخ نوعی یا ضمنی مصوبات، بی اعتبارسازی مصوبات سابق 
التصویب اند که نام و نشانی آنها در انبوه مصوبات کشور گم 
ش��ده اس��ت و جزء مصوبات مفقوداالثر محسوب می شوند 
ولی وج��ود دارند. ولی به جهت اینکه واضع مصوبه احتمال 
وجود مصوبات مغایر را در مجموعه مصوبات کشور در زمان 
ماضی می دهد از طریق نس��خ نوعی بصورت کورکورانه آنها 
را از درجه اعتبار ساقط می نماید. واضع مصوبه با فراموشی 
وقایع گذش��ته دور و نس��بتا دور مواجه ش��ده است و صرفا 

وقایعی چند در حاظه نزدیک را به خاطر می آورد.
- دریغ از آرشیو موضوعی کامل مصوبات

سال هاس��ت که از تنقیح مصوبات کشور سخن گفته شده 
و می ش��ود ولی دریغ از عملیاتی شدن آن که ظاهرا به این 
زودی ها محقق نخواهد ش��د. تا رس��یدن ب��ه تنقیح نهایی 
مصوبات، ش��اید استفاده از آرش��یو مصوبات بتواند برخی از 
مش��کالت ناش��ی از نس��خ نوعی مصوبات را بر طرف نماید. 
آرش��یو موضوع��ی کارآمد باید از س��طح عناوین و اس��امی 
مصوبات عبور نماید و س��طح کارب��ری را در مقیاس مواد و 

تبصره ها در اختیار قرار دهد.
- اهمیت نامگذاری مصوبه با گزینش عام ترین و کلی ترین 

واژگان
نامگ��ذاری مصوبات روش��ی اس��ت ک��ه در آن ب��ا توجه به 
همه ش��رایط و ویژگی های ظاه��ری و محتوایی موجود در 
مصوب��ات، بتوان عام ترین و کلی تری��ن واژگان را برای هر 
متن مصوبه انتخاب و ارائ��ه نمود. نام و نامگذاری مصوبات، 
کار بس��یار مهمی است که مس��یر وضع مصوبه را تا اجرا در 

جامع��ه برای عمومی ذینفعان و بهره برداران از آن مهیا می 
س��ازد. نامگذاری مصوبات فرآیندی تخصصی است که طی 
آن با توجه به محتوای هر مصوبه، یک یا چند واژه یا عبارت 
به هم مرتبط برای بیان ویژگی های هر مصوبه به بهترین و 

کامل ترین شکل ممکن ارائه می گردد.
- زبان نامگذاری مصوبات

بر اساس مصوبه اساسی جمهوری اسالمی ایران تمامی اسناد 
رسمی کش��ور باید با زبان فارسی باشد. نامگذاری مصوبات 
با کلمات عربی نامانوس یا سایر واژگان بیگانه کار نادرستی 
اس��ت که در روش س��نتی وضع مصوبه شاهد بروز آن بوده 
و هس��تیم. نامگذاری مصوبات باید با استفاده از زبان فارسی 
معیار در وضع مصوبه انجام شود. در زبان فارسی معیار برای 
نامگذاری مصوبات از س��لیس ترین، روان ترین و همه فهم 
ترین واژگان ممکن استفاده می شود. قطعا استفاده از زبان 
معیار در نام و نامگذاری مصوبات بخشی از پاسداشت هویت 

ملی ماست که باید بدان توجه کافی را داشت.
- تنظی��م متغیره��ای اصل��ی، فرعی، ضمن��ی و جزیی در 

مصوبه
میزان دخالت متغیرهای موثر در یک پدیده و گنجانیدن آنها 
در قالب یک مصوبه باید همه متغیرهای تاثیرگذار در مصوبه 
را مورد مالحظه قرار داد و با تقسیم بندی متغیرها به گروه 
های همس��ان به بحث و بررسی پیرامون آن پرداخت. عدم 
رعایت این نکته موجب ش��ده و می شود که موضوعات مهم 
و غیرمهم در یک مصوبه از یکدیگر قابل تش��خیص نباشند 
ک��ه این مهم برای مجریان مصوبه و م��ردم در مقام اجرای 
مصوبه، دشواری های فراوانی را ایجاد می کند. طبقه بندی 
متغیرهای دخیل در یک مصوبه، سطح توقع از کارکرد اجزا 
را تنظیم می کند و مصوبه را برای اثربخشی نهایی آماده می 
سازد. بی تشخیصی یا تشخیص اشتباه در انتخاب متغیرهای 

مرتبط با یک مصوبه قطعا در سرنوشت آن تاثیرگذار است.
- تغییرات مکرر مصوبات در مصوبات نامربوط دیگر

یک��ی از آف��ت های وضع مصوب��ه در ای��ران، تغییرات مکرر 
مصوبات است که نظم آهنگ تغییرات نامشخص و کمیت و 
کیفیت تغییرات مصوبات نیز کامال مبهم است. با این اوصاف 
نم��ی توان با اطمینان اعالم نمود که آیا مصوبه مورد نظر در 
گذر زمان تغییر کرده اس��ت یا خیر؟ با توجه به اینکه تغییر 
مصوب��ات صرفا در مصوبات مرتبط صورت نگرفته اس��ت در 
بس��یاری از م��وارد یک مصوبه در یک ی��ا چند مصوبه دیگر 

غیرمرتبط دچار تغییرات مکرر شده است.
- شتابزدگی به بهانه معلوم بودن موضوع در مصوبه

این دست اش��تباهات غالبا به دلیل ش��تابزدگی در نگارش 
مصوب��ه ای ج��اد می ش��ود و نگارنده این تص��ور را دارد که 
ارکان حذف ش��ده در نظر خواننده یا ش��نونده جمله معلوم 
و واضح است. ش��تابزدگی در نگارش مصوبه، تمرکز نگارنده 
را در هنگام نگارش مصوبه از بین می برد و از تس��لط او در 
بکارگی��ری صحیح اجزا و ارکان جمله برای رس��انیدن معنا 

می کاهد.

یاس���وج - فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: با تاکید رهبر معظم انقالب اس��المی بسیج مقاومت 
س��پاه با استفاده از ظرفی تهای اطالعاتی برای قطع دست 
واس��ط هها و س��ود جویان در فرایند نظارت بر عرضه کاال 

مشارکت م یکنند.
سردار س��رتیپ دوم پاسدار "حمید خرم دل" در نخستین 
جلسه قرارگاه اس��تانی 17 ربیع که به منظور مشارکت در 
نظ��ارت بر توزی��ع کاال و خدمات در ب��ازار و جلوگیری از 
تضییع حقوق مصرف کنندگان برگزار شد، افزود: به تازگی 
عالوه بر توزی��ع چند نرخی بودن برخ��ی کاالها که باعث 

نگرانی و سردرگمی مصرف کنندگان در بازار شده
بود ش��اهد س��وء اس��تفاده در عرضه نهاد ههای کشاورزی 
از جمله کود ش��یمایی هس��تیم که این ام��ر باعث نگرانی 

کشاورزان شده است.

وی ادامه داد: تعلل در رسیدگی به این مهم برای کشاورزان 
اس��تان زیان بار است و باید با اس��تفاده از همه ظرفیتهای 

قانونی فرصت سود جویی از واسط هها گرفته شود.
فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد از آمادگی

نیروه��ای وی��ژه بس��یج برای همراه��ی با ناظ��ران در کار 
نظ��ارت بر انباره��ا، ورود، خروج کاال و همینطور فروش��گا 
ههای بزرگ زنجیر های خبر داد. س��ردار خرم دل موضوع 
کمب��ود دارو در اس��تان به ویژه در بیمارس��تا نهای معین 
برای بیماران کرونایی را یادآور شد و از متولیان خواست با 
نظارت بیشتری روند توزیع دارو را رصد کنند. وی با اشاره 
به موضوع قاچ��اق دام تصریح کرد: خ��روج دا مهای مولد 
عالوه بر دا مهای گوش��تی خطر جدی اس��ت که با نظارت 

بسیج این مهم کنترل خواهد شد.
دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد نیز زیان ناشی 

از تعطیالت و محدودی تهای کرونایی برای صنوف مختلف 
در بازار را یاد آور و خواس��تار اعطای برخی تسهیالت برای 

جبران خسارت به آ نها شد.
"س��ید علی ملک حسینی" با اش��اره به مسائل و مشکالت 
موجود در س��طح بازار اس��تان کهگیلویه و بویراحمد اشاره 
و خاطرنش��ان ک��رد: حال ب��ازار و بازاریان در این اس��تان 
خوب نیس��ت و حدود یک سالی اس��ت که کسبه خرد ما 
با مش��کالتی مواجه شده اند و با این ش��رایط کرونایی که 
ش��اهد تعطیلی صنوف هستیم باید چاره و راهکار ویژه ای 
اندیشیده شود. وی بیان کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد 
در بح��ث تولید کاالهایی اساس��ی نقش��ی ندارد و بیش��تر 
استانی مصرف کننده است و نظام توزیع کاال در این استان 
با مشکالتی رو به رو است. دادستان مرکز استان کهگیلویه 
و بویراحم��د اظه��ار کرد: در حوزه س��ازمان صمت کاال در 
سطح انبارها توزیع می شود اما تا رسیدن به دست مشتری 

مشکالتی وجود دارد.
ملک حس��ینی عنوان کرد: در حوزه مصالح س��اختمانی از 
جمله شن و ماسه تولید کننده هستیم و در بخش هایی از 
جمله سیمان، سازه های بتنی و... وضعیت نامعلومی وجود 
دارد و برخ��ی از این واحد های تولی��دی تقاضای افزایش 

قیمت دارند که این موضوع باید کارشناس��ی ش��ود و بازار 
مسکن نیز تحت تاثیر این مسائل قرار نگیرد.

وی ب��ه موضوع گرانی کود ش��یمیایی، ش��کر و همچنین 
موضوع نظام توزیع داروها در بیمارس��تان و داروخانه ها و 
نارضایت��ی هایی که در این زمینه وجود دارد اش��اره کرد و 
ادامه داد: قاچاق دام نیز از جمله توطئه های دشمنان برای 
ضربه زدن به تولیدات دامی در استان و کشور است که باید 

در این زمینه نیز تدابیر الزم اندیشیده شود.
مدی��رکل تعزیرات حکومتی اس��تان کهگیلویه و بویراحمد 
نی��ز چندگانگی قیم تها را پدید های غیر قابل تحمل برای 
مصرف کنندگان دانس��ت و گفت: گاهی قیمت یک کاال در 
بازار تا صد درصد در نوس��ان است که باید در این خصوص 

چاره اندیشی شود.
"براتعلی صالحی" افزود: برخی کاالهای تولید داخل نیز به 
بهانه تغییر مدل افزایش قیمت سرسام آوری دارند درحالی 
ک��ه هیچگونه امکانات��ی به این کاال افزوده نش��ده و تولید 

کنندها صرفا از شرایط اقتصادی سوء استفاده م یکنند.
وی افسارگس��یختگی قیمت فرآورد هه��ای دامی در بازار 
استان را نگران کننده دانست و تصریح کرد: شرایط توزیع 

نیز وضعیت مناسبی ندارد.

آبفا جنوبغربی - برنامه سالیانه ساخت و تکمیل 74 
مورد حوضچه و مرئی سازی ۳9 دستگاه شیر آالت در

ش��هر پرند تا آبانماه انجام و به اتمام رس��ید . این خبر 
را مدیر امور آبفای ش��هر پرند اع��الم کرد و گفت : در 
راستای برنامه های بهس��ازی خطوط آبرسانی ، ایزوله 
نمودن ش��بکه های آبرس��انی و س��اماندهی و مدیریت 
مطلوب شبکه ، موضوع نصب شیرآالت جدید و تعویض 
و بهس��ازی شیرآالت قدیمی و فرس��وده در دستور کار 
قرار گرفته و مطابق برنامه در مناطق مختلف این شهر 
انجام شد امید رسولی ضمن تشریح پروژه حوضچه ها و 
شیرآالت خاطر نشان کرد : طی ۸ ماه امسال و مطابق

برنام��ه زمانبندی ش��ده نصب و راه ان��دازی تعداد 1۸ 
دستگاه ش��یرآالت کش��ویی جدید ، 9 دس��تگاه شیر 
آالت آتش نش��انی و مرئی سازی ۳9 دستگاه شیرهای 
مفق��ودی و دفنی در س��ایزهای 11 ۰ تا ۲5۰ با صرف 
هزین��ه های الزم از مح��ل اعتبارات جاری و داخلی در 
مناطق مختلف پرند انجام ش��د . مدیر امور آبفای شهر 
پرند یاد آور شد : همزمان با نصب و راه اندازی این شیر 
آالت حوضچه و دریچه های مرتبط نیز بازسازی کامل 
گردید و عالوه بر سازی حوضچه های موجود و قدیمی 
تعداد 74 حوضچه جدید نیز س��اخته ش��ده و در مدار 

بهره برداری قرار گرفت .

اصفهان - آزاد راه کنار گذر ش��رق س��پاهان به عنوان 
بخش��ی از کریدور جنوب به ش��مال کشور در حد فاصل 
تقاطع آزادراه کاشان- اصفهان بطول قریب 64 کیلومتر، 
پس از عبور از تقاطع جاده اردس��تان- اصفهان خودرو ها 
را به جاده نایین- اصفهان می رس��اند. در پایان هفته به 

روی عموم مردم گشوده می شود.
  این مس��یر تازه احداث شده سبب کاهش ۸۰ دقیقه از 
زمان س��فر و کاهش ۳5 کیلومتر از مسیر اتصال شمال 
به جنوب اصفهان می ش��ود و کمک ش��ایانی به کاهش 
تلف��ات جاده ای، کاهش مصرف س��وخت و آالینده های 
زیس��ت محیط��ی و افزایش رونق اقتص��ادی منطقه می 
نماید. ش��رکت س��رمایه گذاری آتیه صبا از سال 1۳95 
نسبت به سرمایه گذاری با میزان مشارکت 7۰ درصدی 
در کن��ار دولت اق��دام نموده و تا کنون بی��ش از 6،۰۰۰ 
میلیارد ریال در این پروژه سرمایه گذاری شده است. نکته 
حائز اهمیت کوشش مدیریت شرکت سرمایه گذاری آتیه 
صباست که در سال جهش تولید توانسته به معنای واقعی 
در تحقق رهنمودهای مقام معظ��م رهبری گام بر دارد. 
علیرغم اینکه این پروژه در سال 1۳95 به تصویب هیات 
دولت میرس��د و قرار بوده طی دو س��ال به بهره برداری 
برس��د متاس��فانه تا بهمن ماه 1۳9۸ تنه��ا از 6۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی برخوردار می گردد. اما با تغییر مدیریت 
در شرکت مذکور، پروژه به یکباره جان تازه ای می گیرد 
و از طریق مدیریت جهادی و پیگیری مستمر اکنون آماده 

ارائه خدمت به مردم شریف کشورمان می باشد.

قرچک - شهردار قرچک از ثبت ۲۲5۰ تماس با سامانه 
1۳7 ش��هرداری قرچک طي 6 ماهه اول س��ال 99 خبر 
داد و گفت: بیشترین تماس ها با این سامانه در خصوص 
لک��ه گیری و آس��فالت و جمع آوری نخاله بوده اس��ت.
محسن خرمي شریف، اظهار کرد: سامانه 1۳7 شهرداري 
قرچک به صورت ۲4 س��اعته آماده دریافت پیشنهادات، 
انتقادات و مش��کالت شهروندان قرچکی است.وي افزود: 
مش��ارکت شهروندان در تماس با سامانه 1۳7 شهرداری 
قرچ��ک روند رو به رش��دی دارد و این تماس ها موجب 
میشود مجموعه بزرگ شهرداری در حل مشکالت تالش 
مضاعف داشته باشد. این مدیر شهری اظهار کرد: شیوه 
کار کارکنان سامانه 1۳7 مدیریت شهری به این صورت 
است که پیام ثبت شده در سامانه 1۳7 توسط کارکنان 
ای��ن واحد به ح��وزه های مربوطه ارجاع داده می ش��ود 
تا در اس��رع وقت به مشکل ش��هروندان رسیدگی شود. 
خرمی ش��ریف بیان داش��ت: بر اس��اس آخرین گزارش 
آماري س��امانه 1۳7 مدیریت شهری، در شش ماهه اول 
سال 99 مردم قرچک، ۲۲5۰ تماس با این سامانه برقرار 
کردند که آمار به ثبت رسیده نشان مي دهد موضوعاتي 
مانند لکه گیري آسفالت با 517 تماس، نظافت جداول و 
الیروبی انهار و کانال ها با 19۳ تماس، سد معبر با ۲۳۲ 
تماس، حوزه شهرسازی(ساخت و ساز) با ۲۳6 تماس و 
جمع آوري زباله، نخاله و نظافت محله ها با ۳4۳ تماس 

در مطالبات شهروندان قرار داشته است.

دکتر محمدرضا ناری ابیانه
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اخبار شهرستانها
فرمانده سپاه فتح استان خبر داد

تشکیل قرارگاه ۱۷ ربیع سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد 
با هدف کنترل قیمت ها و مبارزه با گرانفروشی

دستگاه ديگ بخار جديد 227 تنی 
و آب DM در شركت پااليش نفت 

اصفهان ساخته می شود

اصفه���ان - با توجه به راه اندازي واحد بنزین س��ازي ، 
واحد تقطیر سوم وتعدادي پروژه هاي جانبي دیگر وبا هدف 
افزایش تولیدوتامین بخار مورد نیاز پاالیشگاه، ۲ دستگاه 
دیگ بخار جدید ۲۲7 تني و آب DM (مقطر)در شرکت 
پاالیش نفت اصفهان س��اخته مي شود. مدیرمهندسي و 
اجراي پروژه ها ش��رکت، با اشاره به پیشرفت حدود 9۳ 
طرح افزود: طراحی، تهیه، ساخت، نصب و راه اندازي دو 
دستگاه دیگ بخار با ظرفیت خروجی hr/t ۲۲7 (تن بر 
س��اعت) و یک واح��د آب DM با ظرفیت خروجی دائم 
hr/m۳ 5۰۰ (مترمکعب در ساعت)، از سالهاي قبل آغاز 
شده و بر اساس پیش بیني ها، پایان طرح اسفندماه سال 
جاري خواهد بود. سیدمنصور سیدفتاحي همچنین گفت: 
در راس��تاي اجراي پروژه، یک س��اختمان کنترل، مرکز 
فرعی برق ش��ماره ۳۲ ساخته ش��ده و اطراف دیگ بخار 
و واحد آب DM محوطه س��ازي مي شود و در کنار آن، 
اجراي تمام مسیرهاي ارتباطی، لوله کشی ها، کابل ها و 
س��یگنال هاي ارتباطی حد فاصل واحدهاي فوق الذکر و 
تأسیسات موجود پاالیشگاه اجرایي مي گردد. وي قیمت 
برآوردي براي اجراي طرح را حدود 4۰ میلیون یورو اعالم 
کرد. گفتني است در حال حاضر 6 دیگ بخار ۲۲7 تني 
در ش��رکت پاالش نفت اصفهان به منظ��ور تولید بخار 

مورد نیاز واحدهاي عملیاتي فعال هستند. 

نصب و تعویض شیرآالت و 
بهسازی حوضچه ها در شهر پرند 

انجام پذیرفت

ثبت 2250 تماس با سامانه 137 افتتاح آزادراه شرق سپاهان
شهرداری قرچک


