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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
صفـحه

بیستم بهمن 1357
حمله سربازان گارد پهلوی به پادگان 

نیروی هوایی

مدیرعامل شرکت مرغداری 
صنعتی شهرکرد:

شرکت مرغداری صنعتی شهرکرد، 
با ظرفیت تولید س��الیانه 4000 تن 
گوش��ت س��فید مهمترین نقش را
در تأمی��ن پروتئین کیفی و بس��تر 
اقتص��ادی جامعه و س��بد خانوار 
در ف��ات مرک��زی ای��ران ایف��اء 

می نماید...
اقتصاد امروز / ادامه در  صفحه 3

 با تصویب الیحه دوفوریتی در جلسه
 فوق العاده شورای اسالمی شهر اصفهان:

طبقه یازدهم ساختمان جهان نما 
تعدیل می شود

اعضای ش��ورای اسامی شهر 
اصفهان در جلس��ه فوق العاده روز 
دوش��نبه خ��ود با تصوی��ب الیحه 
دوفوریتی، ب��ا تعدیل طبقه یازدهم 
ساختمان جهان نما موافقت کردند. 
اعضای این ش��ورا الیحه دوفوریتی 

شهردار اصفهان مبنی بر تعدیل ساختمان مذکور و خاتمه یافتن سایر مسائلی 
که پیرامون آن وجود دارد را به تصویب رساندند ...

 شهرستانها/ ادامه در  صفحه 4

صندوق ملی انرژی تأسیس 
می شود

وزیر نفت از تأس��یس صندوق 
ملی انرژی خب��ر داد و گفت: ایجاد 
ای��ن صن��دوق در دس��تور کار قرار 
دارد و جزئی��ات آن به زودی اعام 
می شود. مسعود میرکاظمی با تأکید 
بر ضرورت سرمایه گذاری در توسعه 

میدان های نفتی و گازی کشور به ویژه میدان های مشترک، تصریح کرد ...
اقتصاد امروز / ادامه در  صفحه 3

رئیس شورای اطالع رسانی 
استان اصفهان:

پاسخگویی مدیران با 
نقطه مطلوب فاصله دارد

رئیس ش��ورای اطاع رس��انی استان با اعام 
اینکه پاسخگویی مدیران اصفهان با نقطه مطلوب 
فاصله دارد از درجه بندی اطاع رسانی مسئوالن 
به گروههای الف، ب و ج خبر داد. پس از گرفتن 
حکم ریاس��ت ش��ورای اط��اع رس��انی، معاون 
سیاسی امنیتی اس��تاندار اصفهان نخستین نشست 
خبری اش را به رایزنی با رس��انه ها و خبرنگاران 

در این باره اختصاص داد ...

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه

90 درصد پرونده های 
اراضی ملی تصرفی 

چهارمحال و بختیاری 
مربوط به شهرکرد است

کارش��ناس امور حقوقی منابع طبیعی و آبخیزداری 
چهارمحال و بختیاری گفت: 90 درصد پرونده های 
اراضی ملی تصرفی پس گرفته شده در این استان 

مربوط به شهرکرد است ...

            شهرستانها / ادامه در  صفحه

رئیس جمهوری اسالمی ایران :
برای پیشرفت کشور، نیازمند ثبات قوانین 
هستیم.

حضرت آی��ت اهلل خامنه ای رهبر انقاب 
اس��امی و فرمانده کل قوا در دیدار جمع 
زی��ادی از فرماندهان، افس��ران، خلبانان و 
کارکنان نیروی هوایی ارتش، راز استحکام، 
ماندگاری و اثربخشی انقاب اسامی را، 
وج��ود انگیزه الهی، اخ��اص و ایمان در 
بنای آن دانس��تند و با اش��اره به ضرورت 
حف��ظ وحدت آحاد م��ردم، تأکید کردند: 
مل��ت ایران در روز 22 بهم��ن، با نمایش 
وحدت کلمه و اتحاد خود، جبهه استکبار 

را بار دیگر همچون گذشته مبهوت خواهد 
ک��رد. حضرت آیت اهلل خامنه ای، انقاب 
اس��امی ایران را نیز ب��ه دلیل بنای الهی و 
ایمان��ی آن، ماندگار و اثرگذار دانس��تند و 
افزودن��د: این انق��اب، انقابی برای خدا 
و ب��رای اجرای اح��کام الهی و اس��تقرار 
عدال��ت بود که با مجاهدت و ایس��تادگی 
به پیروزی رس��ید و ادام��ه یافت و دلها را 
تس��خیر کرد، بنابراین انقاب اسامی در 
تاریخ ماندگار شد و ثبات و اقتدار معنوی 

پیدا کرد. حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید 
کردند: امروز هی��چ نظامی در دنیا همانند 
نظ��ام اس��امی وجود ندارد ک��ه با وجود 
حجم س��نگین تبلیغات دروغ و مخرب و 
فشارهای سیاس��ی، اقتصادی و تحریم ها 

اینگونه مستحکم بایستد.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای با اش��اره به 
ت��اش همیش��گی بدخواه��ان و معاندان 
انقاب اس��امی ب��رای کوچ��ک نمایی 
حضوره��ای میلیون��ی م��ردم افزودن��د: 

راهپیمایی و حادثه روز 9 دی آنقدر عظمت 
داشت که دشمنان اینبار نتوانستند عظمت آن را 
پنهان کنند و مجبور به تأیید آن شدند.  حضرت 
آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تاش دشمنان، 
برای برهم زدن این وحدت کلمه و اتفاق 
نظ��ر ملت، خاطرنش��ان کردند: به حول و 
قوه الهی، مل��ت ایران در روز 22 بهمن با 
وحدت کلمه و اتحاد خود همه مستکبرین 
از جمله امریکا، انگلیس و صهیونیستها را 

همانند گذشته مبهوت خواهد کرد.

22 بهمن، نمایش وحدت کلمه و اتحاد ملت ایران
تقدیر از جانبازان و ایثارگران 

با حضور استاندار
به مناس��بت فرارسیدن ایام ا... دهه فجر طی مراسمی 
با حضور ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان و اسماعیلی 
مدیرکل سازمان بنیاد ش��هید و امور ایثارگران استان 
اصفهان و جمعی از فرماندهان و اعضای بسیج اصناف 
ناحیه امام صادق)ع( از جانبازان و ایثارگران آسایشگاه 

شهید مطهری)ره( دیدار و تقدیر به عمل آمد ...    

            شهرستانها / ادامه در  صفحه

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان حجت االسام جعفرقلی 
اسدی با بیان آیه ای از قرآن در رابطه با وقف گفت: یکی از سفارشات 
مهم اسام ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از تکاثر و ثروت اندوزی 
است که به این وسیله می توان با جلوگیری از فقر از افراد بی بضاعت 
حمایت کرد. وی افزود: بهترین ش��یوه ای که اس��ام بیان کرده همان 

مسأله انفاق است که مهمترین بخش آن بحث وقف است.
حجت االسام اسدی با بیان این مطلب که مسأله وقف از زمان پیغمبر 
اسام)ص( سفارش شده و سعی بر این بوده که به مردم فهمانده شود 
خودش��ان در این زمینه باید به نتیجه برسند تا توشه ای برای آخرتشان 
باشد، گفت: در دین اسام به انفاق و کمک به ضعفا بسیار سفارش شده 
اس��ت. وی همچنین گفت: با توجه به روایات، چون دنیا محل کش��ت 
و آبی��اری اعمال برای آخرت و به فرموده پیغمبر اس��ام)ص( مزرعه 
آخرت اس��ت پس اگر بنا باشد در اینجا بکاریم و در آخرت برداشت 
کنیم باید به تناس��ب کشت و برداشت ش��ود. در این دنیا محدودیتی 
برای ما و اعمالمان قائل شده اند ولی در آخرت هیچ محدودیتی برای 
ماندن وجود ندارد پس باید هر چه می توانیم در این دنیا فعالیت کرده 

تا توشه ای برای آخرت داشته باشیم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اس��تان اصفهان ب��ا بیان اینکه انفاق 
بهترین راهکار جلوگیری از تکاثر اموال اس��ت، گفت: بهترین انفاق 
وقف اس��ت و موقوفات باید عمل به وقف ش��وند، حجت االسام 
اس��دی عنوان کرد: از مواردی که باعث شده مردم کمتر به سمت و 
س��وی وقف بروند عمل نکردن به نیات واقف اس��ت. در دوره اول 
و دوم پهلوی نه تنها عمل به وقف نش��د بلکه موقوفات از بین رفت 
اما بعد از انقاب اس��امی س��عی بر این شد که موقوفات برگشته و 
از حالت وقف بیرون رود ولی هنوز هم موقوفات برگش��ت نش��ده، 

وجود دارد.
وی با اش��اره به س��خنان حضرت امام خمین��ی)ره( مبنی بر اداره 
مملکت با تبلیغات درس��ت توس��ط دولت در راس��تای موقوفات و 
صدقه خاطرنش��ان ساخت: وقفیات قبل از انقاب در استان اصفهان 
بیش از 10 هزار مورد بوده است و در 30 سال بعد از انقاب 1147 
ت��ا 1150 موقوف��ه بوده که تقریبًا دوس��وم بیش��تر از وقفیات قبل از 

انقاب بوده است.
حجت االسام اسدی افزود: وقف باید در هر زمان و در راستای 
نیاز آن زمان انجام ش��ود در این راس��تا کار گروه مش��اوره واقفین 
در جهت سمت و س��ودهی در شهرستان های دارای فرمانداری یا 

اماکن متبرکه تشکیل شده است. 
وی وقفیات یک س��ال گذشته اس��تان اصفهان را حدود 94 وقف 
دانست و افزود: حدود 400 موقوفه در کل استان شناسایی شده و اقدام 

الزم برای برگشت این موقوفات به وقفیات صورت گرفته است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اس��تان اصفهان عمده موقوفات را 
مراکز آموزشی و درمانگاه سازی دانست و در خصوص مال االجاره 
مکانهای وقف ش��ده ای مثل حصه، بهارس��تان و هادی گل گفت: 
اجاره موقوفات صد در صد اس��ت ولی اعمال نمی شود و در حال 

حاضر حدود 50 درصد آن تحقق پیدا کرده است.
حجت االس��ام اس��دی اعتبار اس��تانی در نظر گرفته شده برای 
مس��اجد اس��تان اصفهان در س��ال 88 را یک میلیارد و 340 میلیون 
تومان اعام کرد و افزود: اعتبار در نظر گرفته شده از طرف سازمان 
اوق��اف و امور خیریه برای مس��اجد 8/8 میلی��ون تومان بوده که در 
این راس��تا به 1500 مس��جد در سطح اس��تان کمک شده است. وی 
از 650 امام��زاده موجود در اس��تان اصفه��ان 150 امامزاده را دارای 
درآم��د اعام کرد و افزود: در حال حاضر 3000 درخواس��ت کمک 
به مس��اجد و اماکن مذهبی غیر از امامزاده داشته ایم و این در حالی 
است که خرج امامزاده ها بسیار زیادتر از مساجد است. وی در ادامه 
اعتبار امامزاده ها در سال جاری را 210 میلیون تومان بیان کرد و در 
خص��وص برنامه های اداره اوقاف در هفته وقف گفت: طرح جدید 
اداره اوقاف تولید مس��تند »اصفهان س��رزمین وقف« و توزیع پوستر 

»واقفین فردا« در مدارس راهنمایی و دبیرستان است.
مدیرکل اوقاف اصفهان از برگزاری همایش و نمایشگاه تصویری 
»ثروت جاویدان« در ش��ب 22 بهمن در ت��االر اهل بیت خبر داد و 
اف��زود: از دیگر اقدام��ات اداره اوقاف در این هفت��ه اهدای لوح به 
واقفین، تولیدات تلویزیونی پیرامون وقف، اجرای تبلیغات و پوستر 

پیامکی در سطح اتوبوسها و مساجد است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:

وقف راهکار جلوگیری از تکاثر اموال است

از مواردی که باعث ش�ده مردم کمتر به س�مت و 
س�وی وقف بروند عمل نکردن به نیات واقف اس�ت. 
در دوره اول و دوم پهل�وی نه تنها عمل به وقف نش�د 
بلک�ه موقوفات از بین رفت اما بعد از انقاب اس�امی 
سعی بر این شد که موقوفات برگشته و از حالت وقف 
بیرون رود ولی هنوز هم موقوفات برگش�ت نش�ده، 

وجود دارد.



سراسری

رئیس جمهور: 

برای پیشرفت کشور، نیازمند ثبات قوانین هستیم

  صالحی: 

ایران آغاز غنی سازی 20درصد را رسماً به آژانس اعالم می کند 

پیشنهاد معاون رئیس جمهور به الریجانی: 

کمیته  مشترک دولت و مجلس در خصوص الیحه بودجه 89 تشکیل شود 

چه خبر از پایتخت
مصرف ساالنه آب تهران در 40 

سال اخیر 10 برابر شده است
دبیر س��ومین همایش ملی آب و فاضاب گفت: 
برخاف رشد 2/6 درصدی جمعیت تهران مصرف آب 
با رشد متوسط ساالنه شش درصد همراه بوده به طوری 

که این مصرف در 40 سال اخیر 10 برابر شده است.
به گ��زارش ایرنا، محمدرضا جلیلی قاضی زاده به 
مناسبت برپایی سومین همایش ملی آب و فاضاب با 
رویکرد اصاح الگوی مصرف افزود: هم اکنون سرانه 
مصرف آب در شهر تهران تا 360 لیتر در روز به ازای هر 
نفر می رسد که این رقم دو برابر استاندارد جهانی است.

وی رش��د صنایع مختل��ف در داخ��ل و اطراف 
کانشهر تهران، فضای سبز مورد نیاز و از همه مهمتر 
رشد بی رویه جمعیت در مقابل کاهش نزوالت جوی 
در سال های اخیر را به عنوان دالیلی دانست که مسأله 

تأمین آب تهران را به چالش جدی تبدیل کرده است.
دبیر س��ومین همایش ملی آب و فاضاب اظهار 
داشت: در صورتی که مصرف آب روندی شبیه آنچه 
در 40 س��ال اخیر روی داده داشته باشد انتظار می رود 
تا س��ال 1400 مصرف ساالنه آب به یک هزار و 350 

میلیون مترمکعب برسد.
قاض��ی زاده افزود: ب��ا فرض اس��تفاده از حداکثر 
ظرفیت های س��د های کرج، الر، لتیان، ماملو و طالقان 
در سال های پرآبی نیازمند برداشت بیش از 350 میلیون 

مترمکعب آب از سفره های آب زیرزمینی خواهیم بود.
یادآور می شود سومین همایش ملی آب و فاضاب 
چهارم و پنجم اسفند ماه سال جاری با مشارکت شرکت 
مهندسی آب و فاضاب کشور و دانشگاه صنعت آب 

و برق )شهید عباسپور( برپا خواهد شد.

مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو: 
97 درصد گرانی بابت 

کوتاهی دولت در پرداخت 
یارانه است 

مدیرعامل ش��رکت بهره برداری متروی تهران و 
حوم��ه گفت: درصورتی که دولت یارانه بلیت مترو را 
پرداخت نکند، بهای س��فر با این س��امانه حمل و نقل 
عمومی سال آینده گران می شود. جعفر ربیعی در گفتگو 
با شهر تصریح کرد: دولت از ابتدای سال تا کنون تنها 13 
میلیارد تومان بابت یارانه بلیت مترو و اتوبوس پرداخت 
کرده اس��ت و این در حالی است که سهم 50 درصدی 
دولت تنها در یارانه بلیت مترو براساس مصوبه شورای 
اسامی شهر تهران بالغ بر 48 میلیارد تومان است. وی 
خاطرنش��ان کرد: پرداخت مابقی هزینه های مترو نیز 
برعهده شهرداری است که در حال حاضر بیشتر از سهم 
خ��ود را نیز پرداخت کرده اس��ت. ربیعی در مورد نظر 
برخی مس��ئوالن مبنی بر صرفه جویی نکردن مترو در 
هزینه ها، اظهار کرد: قیمت تمام شده بلیت مترو امسال 
308 تومان بود و در س��ال آینده این نرخ بدون در نظر 
گرفتن هزینه های استهاک به 408 تومان افزایش پیدا 
می کند. مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران و 
حومه افزود: این مطلب بیانگر آن است که هزینه سفر با 
مترو در سال آینده فقط نزدیک به 2/5 درصد و به میزان 
10 تومان افزایش پیدا می کند و این در حالی است که 
رشد سطح عمومی قیمت ها هر ساله در کشور بسیار 
بیش از این مقدار اس��ت. وی ادام��ه داد : این موضوع 
نش��ان می دهد مترو با وجود همه مشکات و حجم 
زیاد مسافر در هزینه های خود بسیار صرفه جویی کرده 
است و توانسته عملکرد خوبی از خود نشان دهد. ربیعی 
خاطر نشان کرد: شورای اسامی شهر تهران برای سال 
آینده نیز س��هم دولت از یارانه ه��ای بلیت مترو را 58 
میلیارد تومان تعیین کرده است که در صورت پرداخت 
این مبلغ، تغییر در بهای سفر با این ناوگان حمل و نقل 
عمومی بس��یار جزئی خواهد بود. وی افزود: در حال 
حاضر براساس مصوبه کمیسیون عمران شورای اسامی 
ش��هر تهران میزان تغییر در نرخ بلیت مترو مشروط به 
پرداخت س��هم دولت از یارانه است. اگر دولت سهم 
یارانه  بلیت مت��رو را پرداخت نکند، قیمت بلیت تک 
س��فره 500 تومان، قیمت بلیت رفت و برگش��ت )دو 
سفره( 900 تومان، بلیت 10 سفره دو هزار و 600 تومان 
و بلیت اعتباری مدت دار ی��ک روزه یک  هزار تومان، 
اعتباری دو روزه دو هزار تومان، اعتباری هفت روزه سه 
هزار و 800 تومان، اعتب��اری 30 روزه 11 هزار و 300 
توم��ان، اعتباری 90 روزه 28 هزار تومان، اعتباری 180 
روزه 46 هزار تومان و اعتباری یک ساله 70 هزار تومان 
خواهد بود که این بلیت ها بدون محدودیت طول سفر و 
مدت سفر است. مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی 
تهران و حومه گفت: در صورتی که دولت سهم یارانه  
بلیت مترو را پرداخت کند، قیمت بلیت تک سفره 250 
تومان، بلیت رفت و برگشت )دو سفره( 450 تومان، 10 
سفره یک  هزار و 800 تومان خواهد بود. وی اظهار کرد: 
همچنین قیمت بلیت اعتباری مدت دار یک روزه بر این 
اساس 500 تومان، سه روز یک هزار تومان، هفت روزه 
یک هزار و 900 تومان، 30 روزه پنج هزار و 650 تومان، 
90 روزه 14 ه��زار توم��ان، 180 روزه 23 هزار تومان و 
یک س��اله 35 هزار تومان خواهد بود. وی تصریح کرد: 
بلیت های اعتباری مبلغ دار نی��ز از دو هزار تومان تا 40 
هزار تومان که مس��افتی بین یک تا 10 کیلومتر را طی 
می کنند برای هر سفر 91 تومان محاسبه شده است. این 
مبلغ بلیت اعتباری در سفرهایی که از 10 تا 20 کیلومتر 
طی کنند 97 تومان، در سفرهایی که 20 تا 30 کیلومتر را 
طی کنند 113 تومان، در سفرهایی که 30 تا 40 کیلومتر 
را ط��ی کنند 119 تومان و در س��فرهای 40 کیلومتر و 
بیش��تر 141 تومان خواهد بود. محمد حسین مقیمی، 
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز در گفتگو با 
شهر شورای شهر را مرجع قانونی تصمیم گیری برای 
قیمت مترو دانست و گفت: این مرجع هر قیمتی را که 
مصوب کند باید اجرا کرد. مقیمی با اش��اره به افزایش 
احتمالی نرخ های بلیت مترو گفت: این روال عادی هر 
ساله است که قیمت ها افزایش یابد اما اگر افزایش ها

 غیر معقول باشد حتماً مجلس پیگیری الزم را می کند. 
وی با اشاره به بررسی الیحه بودجه در مجلس افزود: 
دولت باید به تعهدات خ��ود درباره مترو عمل کند و 

مردم را با مشکات متعدد مواجه نکند. 

حضرت آیت اهلل خامنه ای ضمن 
تمجید از نقش جنبش جهاد اسامی 
در عرصه جهاد و سیاست فلسطین، 
تأکید کردند: من به آینده فلس��طین 
بس��یار خوش��بین هس��تم و معتقدم 
اس��رائیل در سراش��یبی تند افول و 
زوال حرکت می کند و ان ش��اء اهلل 

نابودی آن حتمی خواهد بود.    
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، حض��رت 
آی��ت اهلل خامن��ه ای رهب��ر معظ��م 
انق��اب اس��امی در دی��دار دکتر 
رمضان عبداهلل دبیرکل جهاد اسامی 
فلس��طین و هیأت همراه خاطرنشان 
کردند: فلس��طین ب��ه عرصه تحقق 
خواس��ت و اراده اله��ی در پیروزی 
و غلبه مس��تضعفین بر مس��تکبرین 

تبدیل شده است. 
ایش��ان با مقایسه وضع فلسطین 
و رژیم صهیونیس��تی در 30 س��ال 
پی��ش و اکنون خاطرنش��ان کردند: 
فلس��طین امروز مظهر حیات، عزم، 
اراده، ایم��ان، مجاه��دت و ع��زت 
است و مردم فلسطین نشان داده اند 
ک��ه از لحاظ بنیه معن��وی به مراتب 
از غاصب��ان صهیونیس��ت، قوی تر 
هستند به همین دلیل ارتش اسرائیل 
با وج��ود برتری نظامی نتوانس��ت 
بر ایم��ان و اراده آن��ان غلبه کند و 

شکست خورد. 

رهب��ر انقاب اس��امی ناتوانی 
رژی��م صهیونیس��تی را در تس��لط 
بر غزه، ش��بیه به معجزه دانس��تند و 
تصریح کردند: رژیم صهیونیستی با 
وجود برخورداری از تمام کمکهای 
مادی و سیاس��ی و پس از حدود دو 
س��ال محاصره، نتوانس��ت مقاومت 

ملت فلسطین را در هم بشکند. 
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای در 
همین زمینه افزودند: اراده الهی به پایان 
دادن ظلم در منطقه و به خاک مالیدن 

بینی مستکبران تعلق گرفته است. 
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای به 
روند »ق��درت گرفتن جبهه حق« و 

در مقابل، »ضعیف شدن جبهه باطل« 
اشاره و خاطرنشان کردند: تردیدی 
نیس��ت که پایان این مس��یر، نجات 
فلس��طین از چنگال صهیونیستها و 
بازگشت آن به دامن فلسطینی ها و 

زوال رژیم صهیونیستی است. 
ایشان به تاش برخی دولتهای 
عرب��ی در جهت کمک به دش��من 
صهیونیستی اشاره کردند و افزودند: 
قطعًا این تاش��ها اثر و دوامی ندارد 
چ��را که ملته��ای مس��لمان همواره 

پشتیبان آرمان فلسطین هستند. 
رهبر انقاب اس��امی در پایان 
خاطرنش��ان کردن��د: ما بر اس��اس 

از فلس��طین دف��اع  عقی��ده خ��ود 
می کنی��م و پای آن ایس��تاده ایم و 
اعتقاد قلبی داریم که خداوند متعال 

از اهل ایمان دفاع می کند. 
در ای��ن دی��دار آق��ای رمضان 
عب��داهلل دبی��رکل جه��اد اس��امی 
فلس��طین، ضمن تبریک فرا رسیدن 
س��ی و یکمی��ن س��الگرد پیروزی 
ش��کوهمند انقاب اس��امی گفت: 
همانطور که ش��هید فتحی ش��قاقی 
ایران،  اس��امی  انق��اب  می گفت 
انقاب��ی بی نظی��ر اس��ت و با هیچ 
انقاب دیگری قابل مقایسه نیست. 
وی با بیان گزارش��ی از آخرین 
تح��والت فلس��طین و منطقه گفت: 
با  اس��امی،  مقاوم��ت  گروهه��ای 
وح��دت کامل و اس��تحکام مواضع 
به فعالیت جهادی و سیاسی خود تا 

پیروزی نهایی ادامه می دهند. 
دبیرکل جهاد اس��امی فلسطین 
ب��ه سیاس��ت جن��گ طلبان��ه رژیم 
صهیونیس��تی در منطقه اشاره کرد و 
افزود: گروهه��ای مقاومت و جهاد 
اسامی فلس��طین با احساس قوت 
و هوش��یاری کامل، اوضاع را رصد 
می کنند و آم��اده دفاع و رویارویی 
ب��ا هرگون��ه تح��رکات و اقدامات 
حماقت آمیز دش��من صهیونیس��تی 

خواهند بود. 

معاون پارلمانی رئیس جمهوری 
گفت: پیشنهادی در خصوص تشکیل 
کمیته مشترک دولت و مجلس برای 
رفع اختاف نظر در خصوص الیحه 
بودج��ه 1389 کل کش��ور به رئیس 
مجل��س ارائه ش��ده ک��ه در صورت 

موافقت مجلس، تشکیل می شود.    
محمدرض��ا  االس��ام  حج��ت 
میرتاج الدینی در گفتگو با ایرنا با اشاره 
به جلس��ه مش��ترک دولت و مجلس 
اظه��ار داش��ت: در این جلس��ه که با 
محوریت الیحه بودجه 1389 برگزار 
شد، بستر خوبی برای همیاری دولت 
و مجل��س ش��کل گرف��ت و طرفین 
دیدگاه ه��ای خ��ود را در خصوص 
هدفمند ک��ردن یارانه ها و بودجه 89 

مطرح کردند. 
پارلمان��ی رئیس جمهور  معاون 
گفت در حاش��یه این جلسه به رئیس 

مجلس شورای اسامی پیشنهاد کرده 
اس��ت کمیت��ه  ای مش��ترک از دولت 
و مجل��س برای عملیاتی تر ش��دن و 
عینی تر ش��دن مباحث بودجه 1389 

تشکیل شود. 
وی افزود: با توجه به نتایج مثبت 
تشکیل کمیته مشترک دولت و مجلس 
ب��رای رف��ع اختافات دو ط��رح در 
موضوع هدفمند کردن یارانه ها، انتظار 
می رود تشکیل این کمیته دیدگاه های 

دو طرف را به هم نزدیک تر کند. 
میرتاج الدینی، اعتبارات عمرانی 
بودجه، رشد بودجه، صندوق توسعه 
مل��ی، س��قف مناب��ع اج��رای قانون 
هدفمند ک��ردن یارانه ها، ردیف های 
مس��تقل و اصلی بودجه را از مواردی 
برش��مرد که در این جلس��ه از سوی 
نمایندگان مجل��س و اعضای دولت 

مطرح شده است. 

پارلمان��ی رئیس جمهور  معاون 
اظهار داش��ت: اگرچه از ابتدا بنا نبود 
در این نشس��ت تصمیمی اتخاذ شود 
اما ای��ن دیدار صمیمان��ه به تضارب 
دیدگاه ه��ا و نزدی��ک ش��دن نظرات 

دولت و مجلس کمک کرد. 
میرت��اج الدینی به بی��ان دیدگاه 
مجل��س در خصوص اج��رای قانون 
هدفمند ک��ردن یارانه ها اش��اره کرد 
و گف��ت: مجل��س تأکید داش��ت در 
س��ال نخست دولت تنها می تواند 10 
تا 20 ه��زار میلیارد توم��ان از محل 
اجرای این قانون درآمد داش��ته باشد 
و به همین خاطر دولت نباید منابع در 
نظر گرفته شده برای اجرای آن را در 
سال نخست 40 هزار میلیارد تومان در 

بودجه 89 در نظر بگیرد. 
میرت��اج الدین��ی درب��اره دیدگاه 
دولت نیز توضی��ح داد: دولت بر این 

باور اس��ت که سال پایه اجرای قانون 
هدفمند کردن یارانه ها سال 88 است 
و به همین خاطر در بودجه سال آینده 
40 هزار میلیارد تومان درآمد از اجرای 

آن در نظر گرفته است. 
پارلمان��ی رئیس جمهور  معاون 
ب��ا تأکید ب��ر اینک��ه اج��رای قانون 
هدفمند کردن یارانه ها به مواد 7 و 8 
و 11 نیست، گفت: هرچند این قانون 
با تأخیر تصویب شد اما دولت آماده 

اجرایی کردن این کار است. 
وی اق��دام دولت مبنی بر در نظر 
گرفتن 40 هزار میلی��ارد تومان منابع 
حاصل از هدفمند کردن یارانه ها در 
بودجه 89 را قانونی دانست و در عین 
حال گفت: تصمیم نهایی در خصوص 
سقف در نظر گرفته شده برای اجرای 
این قانون در اختیار مجلس ش��ورای 

اسامی است. 

به گ��زارش ایرن��ا، صالحی در 
گفتگ��و با ش��بکه خب��ری »العالم«، 
اظهار داشت: غنی سازی 20 درصد 

از روز سه شنبه آغاز خواهد شد. 
محم��ود احم��دی ن��ژاد رئیس 
جمهوری اسامی ایران در سخنانی 
نخس��تین  از  بازدی��د  حاش��یه  در 
ملی  مرکز  دس��تاوردهای  نمایشگاه 
علوم و فن��ون لیزر ای��ران، با تأکید 
ب��ر توانمندی ه��ای ملت ای��ران در 
عرصه های مختلف به رئیس سازمان 
انرژی اتمی دستور داد تا غنی سازی 

20 درصد را آغاز کند. 
صالحی با اش��اره به این دستور 
رئیس جمه��وری ب��رای آغاز غنی 
س��ازی به می��زان 20 درصد گفت: 

آقای احم��دی نژاد اع��ام کرد که 
ایران غنی س��ازی اورانیوم به میزان 
20 درصد برای اس��تفاده در رآکتور 

اتمی تهران را آغاز خواهد کرد. 
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران 
تأکید کرد: همانط��ور که قبًا اعام 
کردیم ایران قادر به تولید س��وخت 
با هر میزان از غنی سازی است، اما 
از طریق آژانس بی��ن المللی انرژی 
اتمی به کش��ورهای خارجی اعام 
کردیم که ترجیح می دهیم سوخت 
تهران  تحقیقاتی  رآکتور  هس��ته ای 
را از خارج تهیه کنیم اما متأس��فانه 
مش��خص شد که آنها برای تعامل با 

ما آمادگی ندارند. 
وی خاطرنش��ان کرد: پیش��نهاد 

ما بر اساس گش��ودن باب تعامل به 
جای رویارویی استوار بود، اما پس 
از هفت ماه انتظار دکتر احمدی نژاد 
اعام ک��رد و دس��تور داد که تولید 
س��وخت م��ورد نیاز خ��ود را آغاز 
کنیم و ان ش��اء اهلل روز س��ه ش��نبه 
غنی س��ازی اورانیوم ب��ه میزان 20 

درصد آغاز خواهد شد. 
صالح��ی درباره موض��وع مبادله 
س��وخت هس��ته ای می��ان ای��ران و 
کش��ورهای غربی گفت: پیش��نهاد ما 
همچن��ان مط��رح خواهد ب��ود و ما 
همچن��ان ب��رای گرفتن س��وخت از 
خارج آمادگی داریم و وقتی سوخت 
را از خارج تحویل بگیریم، غنی سازی 

اورانیوم را متوقف خواهیم کرد. 

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران 
تصریح کرد: هر زمان سوخت مورد 
نیاز برای رآکتور تحقیقاتی تهران را 
تحویل بگیریم غنی سازی اورانیوم 

را متوقف خواهیم کرد. 
وی با تأکید ب��ر اهمیت رآکتور 
تحقیقات��ی تهران گف��ت: این مرکز 
داروهای ضد سرطان و ایزوتوپهای 
پزش��کی برای حدود ی��ک میلیون 
ایران��ی نیازمند به اینگون��ه داروها 
را فراه��م می کن��د و ای��ن داروها 
برای درمان بیماری های س��رطانی 
م��ورد  بیماری ه��ا  تش��خیص  و 
اس��تفاده قرار می گیرند بنابراین ما 
نمی توانیم فعالیت رآکتور تحقیقاتی 

تهران را متوقف کنیم. 

رئیس جمه��ور گف��ت: مجل��س 
و دول��ت بای��د با افزای��ش همدلی و 
همراهی، جمهوری اس��امی ایران را 
که کان��ون امید و توجه همه صالحان 
و ملت ها و به ویژه ملت ایران اس��ت 
به خوبی و در جهت رفاه و س��عادت 
و کمال بش��ری مدیریت و اداره کنند. 
به گزارش واح��د مرکزی خبر، آقای 
احمدی  نژاد در نشست مشترک دولت 
و مجل��س با تبریک س��ی و یکمین 
سالگرد پیروزی انقاب اسامی گفت: 
اگر چه امروز در مقایسه با گذشته امور 
کش��ور به خوبی و در مس��یر درستی 
اداره می ش��ود، اما هنوز برای رسیدن 
به نقطه مطلوب و نهایی راه زیادی در 
پیش داریم که باید با کمک یکدیگر در 
این مسیر حرکت کنیم. رئیس جمهور 
با تأکید بر ض��رورت افزایش هر چه 
بیش��تر همدلی و تعامل قوای مجریه 
و مقننه تصریح کرد: مجلس و دولت 
مکمل هم و یار یکدیگر در س��اختن 
ه��ر چه باش��کوه تر ایران اس��امی و 
خدمت به مردم بزرگ این س��رزمین 

هس��تند. آق��ای احمدی ن��ژاد افزود: 
معتقدیم هر قانونی که تبصره داش��ته 
باشد در اجرا دچار اشکال خواهد شد، 
از این رو نیازمند قوانین ثابتی هستیم 
که بتوان براساس آن برنامه ریزی دراز 
مدتی را برای آبادانی و پیشرفت کشور 
انج��ام داد. رئیس جمهور با بیان اینکه 
قانون بودجه ای که دولت تقدیم مجلس 
کرده است براس��اس قوانین مصوب 
کشور تنظیم ش��ده است، گفت: باور 

ما این است که بدترین روش بودجه 
نویس��ی آن اس��ت که بودجه در بین 
دستگاه هایی تقسیم  شود که پاسخگوی 
هیچ کجا نیستند. وی افزود: منطقی و 
قابل توجیه نیس��ت که صدها دستگاه 
در کش��ور وجود داشته باش��د که از 
دولت و مجلس بودجه دریافت کنند 
و در مقابل فعالیت های خود به جایی 
پاسخگو نباش��ند. آقای احمدی نژاد 
گف��ت: زمانی اه��داف بودجه محقق 

می شود که همه منابع به سمت هدف 
واحدی متمرکز شود. رئیس جمهور 
همچنین با اش��اره ب��ه هدفمند کردن 
یارانه ها گفت: هدفمند کردن یارانه ها 
یک اقدام بزرگ و برجسته است و باید 
تاش کنیم در کوتاهترین زمان ممکن 
به س��رانجام برسد و با اجرای صحیح 
و درست آن اثر ارزشمندی در تاریخ 
کشور به یادگار بماند. رئیس مجلس 
ش��ورای اس��امی نیز در این نشست 
در س��خنانی ب��ا قدردان��ی از رئیس 
جمهور و اعضای هیأت وزیران برای 
برگزاری این جلس��ه و با تبریک دهه 
فجر اظهار داش��ت: اینگونه جلسات 
باعث می شود، نظرات و دیدگاه های 
دو طرف به یکدیگر نزدیکتر ش��ود. 
الریجانی با تأکید بر ضرورت همراهی 
دولت و مجل��س با بیان اینکه اجرای 
هدفمند کردن یارانه ها بار س��نگینی 
اس��ت که باید مجل��س در این راه به 
دول��ت کمک کند، گفت: همه باید به 
دولت ب��رای اجرای هر چه بهتر امور 

کمک کنیم.

ایرانجهان نما
در دیدار دبیرکل جهاد اسالمی فلسطین؛ 

رهبر معظم انقالب اسالمی: نابودی اسرائیل حتمی 
خواهد بود محم��ود احم��دی نژاد رئی��س جمهوری 

اس��امی ای��ران ب��ا اش��اره ب��ه فعالیت های 
صلح آمیز هسته ای کشورمان اعام کرد: ایران 
نیازی به دس��تیابی به ساح هسته ای ندارد و 
درصدد دسترسی به چنین ساحی نیست.    

به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری ایران در 
گفتگو با ش��بکه تلویزیونی سراس��ری روسیه 
» ان.تی.وی« که سخنانش در این کشور پخش 
شد، گفت: مخالفان ساح هسته ای باید ذخایر 
خود و متحدانش در منطقه خاورمیانه را نابود 

کنند. 
احم��دی ن��ژاد ب��ا غیرقانون��ی خوان��دن 
رژی��م صهیونیس��تی اف��زود: ای��ن رژی��م ب��ا 
برخ��ورداری از حمایت امریکا دارای س��اح 

هسته ای است. 
وی با اش��اره ب��ه جنجال ه��ای روانی و 
تبلیغاتی امری��کا و مع��دود متحدانش درباره 
برنام��ه صلح آمی��ز هس��ته ای ای��ران گفت: 
هیاهوهای واش��نگتن در این باره جنبه سیاسی 
دارد و امریکا و غرب با پیش��رفت ملت ایران 

مخالف هستند. 
احم��دی نژاد ب��ه »والدیمیر چرنیش��ف« 
خبرنگار این ش��بکه روس��ی گف��ت: ایران از 
فناوری غنی س��ازی اورانیوم برخوردار است 
و آم��اده ایم در این رش��ته با دیگر کش��ورها 
همکاری کنیم اما اجازه نخواهیم داد دیگران به 
ما شیوه زندگی کردن خودمان را دیکته کنند. 

رئیس جمهوری ایران در بخش��ی دیگر از 
این مصاحبه با بیان اینکه گامهای ایران با نگاه 
به سوی آینده و نه به گذشته است، خاطرنشان 
کرد: آماده ایم براساس منافع و احترام متقابل با 

دیگران همکاری کنیم. 
احمدی ن��ژاد درباره تاش ه��ای امریکا 
ب��رای اعمال فش��ارهای اقتص��ادی علیه ایران 
گفت: در عصر اقتصاد آزاد ممکن نیست چنین 
سیاس��ت هایی کارایی داش��ته باشد، غربی ها 
باید از تفکر اس��تعمارگرایانه و توسعه طلبانه 
دس��ت برداش��ته و اصل برابری را بپذیرند که 
تنها در این صورت ممکن اس��ت ملت ها آنها 

را قبول داشته باشند. 
رئی��س جمه��وری ای��ران ب��ا اش��اره به 
تاش های وس��یع امریکا برای تأمین منافع از 
دست رفته خود در ایران به خبرنگار این شبکه 
روس��ی گفت: ایران اکنون س��ه دهه است که 
بدون نیاز به امریکا در مسیر پیشرفت و توسعه 
همراه با اس��تقال و خودکفایی به حیات خود 

ادامه می دهد اما امریکا قادر نیست بدون ایران 
زندگی کند. 

خبرنگار این ش��بکه تلویزیونی روسیه در 
ادامه پخ��ش مصاحبه خود با رئیس جمهوری 
اس��امی ایران گفت: ایران معتقد است امریکا 
قص��د دارد منطقه خاورمیان��ه را به مالکیت و 
قلم��رو خود درآورد اما ایران برخاف نقش��ه 
س��ران متفقین بعداز جنگ جهانی دوم که در 
کنفرانس ته��ران در س��ال 1943 طرح ریزی 
کرده بودند، اجرای برنامه هسته ای، استقال و 

شیوه زندگی خود را به پیش می برد. 
این شبکه سراس��ری روسیه با نشان دادن 
تصاویری از ش��هر تهران اف��زود: احمدی نژاد 
از حمای��ت رهبری ایران و مردم این کش��ور 
برخوردار است و ش��مار مخالفان و معترضان 
انتخاب��ات به ش��دت کاهش یافته اس��ت. این 
ش��بکه اف��زود: انقاب اس��امی، ای��ران را به 
اس��تقال رس��اند و اکنون غ��رب از غیرقابل 
پیش بینی ش��دن این کش��ور به شدت نگران 

است. 
خبرنگار این شبکه روسی با اعام اینکه در 
مقطع کنونی دوره تهدیدات علیه ایران سپری 
شده اما تحریم ها ضد این کشور هنوز مطرح 
است، می افزاید: ایران به کشوری منزوی شده 
از س��وی جامعه جهانی شباهتی ندارد، زندگی 
در ش��هر ته��ران در کم��ال آرام��ش و امنیت 
جریان دارد، رس��توران ها و مراکز تفریحی با 
رعایت قوانین و مقررات با چراغهای روش��ن 
به فعالیت های شبانه مشغول هستند و زندگی 

در این شهر حالت عادی دارد. 
خبرنگار»ان. تی. وی« در گزارش تصویری 
خود از تهران افزود: این شهر با ترافیک سنگینی 
روبه رو اس��ت اما خیابان ها مسدود نمی شود 
و بن بس��تی وج��ود ندارد و همیش��ه راههای 
خروج از ترافیک سنگین با همکاری رانندگان 
یافت می ش��ود، به شرط آنکه نیروهای پلیس 

وارد صحنه نشوند. 
این اشاره خبرنگار روسی کنایه از دخالت 
امریکا و دیگر کش��ورها در امور داخلی ایران 
دارد که بروز هر مس��أله ای در این کشور یک 
موضوع داخلی اس��ت و دول��ت و مردم ایران 

برای حل آن با بن بستی مواجه نیستند. 
اظهارات رئیس جمهوری اسامی ایران به 
مدت شش دقیقه از این شبکه سراسری روسیه 
که از ش��بکه های مهم این کش��ور بحس��اب 

می آید و در ساعتی پر بیننده پخش شد. 

رئیس جمهوری ایران در مصاحبه با شبکه روسی: 
ایران نیازی به دستیابی به سالح هسته ای 

ندارد  

به علت کمبود منابع سوختی،
غزه بار دیگر در تاریکی کامل فرو می رود

واکنش ناتو به تهدید نظامی طالبان

وضع نگران کننده مسلمانان در اروپا 

به علت کمبود منابع سوختی برای فعالیت 
تنها نیروگاه برق رس��انی غزه، رئیس ش��رکت 
ب��رق غزه اعام ک��رد این منطق��ه در تاریکی 

کامل فرو خواهد رفت. 
به گزارش فارس، دکتر کنعان عبید رئیس 

فلسطین  برق  شرکت 
در ن��وار غ��زه تأکید 
ک��رد تنه��ا نی��روگاه 
ن��وار غ��زه پ��س از 
توق��ف فعالیت یکی 
از ژنراتوره��ا به دلیل 
ع��دم واردات مقادیر 
کافی س��وخت مورد 
نی��از ای��ن نی��روگاه، 
فقط با ی��ک ژنراتور 
ادامه  فعالیت خود  به 

می دهد. 
گفتگو  در  کنعان 
اطاع رسانی  مرکز  با 
فلسطین تصریح کرد: 
مقادیر سوختی که از 

طری��ق گذرگاه »کرم ابوس��الم« وارد نوار غزه 
ش��د، برای فعالیت ژنراتور دوم کافی نیست و 
این بدین معنا اس��ت که نوار غزه در تاریکی 

کامل فرو خواهد رفت. 
وی از طرف ه��ای مس��ئول خواس��ت به 
وظایف خود در قبال این مسأله عمل کنند و از 
وزارت دارایی دولت غیر قانونی »سام فیاض« 
در رام اهلل نیز خواس��ت که بودجه اختصاصی 
س��والر صنعتی را که 
واردات  مقاب��ل  در 
مقادیر الزم س��وخت 
در نی��روگاه غ��زه به 
ط��رف صهیونیس��تی 
باز  می کرد،  پرداخت 

پس گرداند. 
رئی��س ش��رکت 
کرد:  تصری��ح  ب��رق 
برای  غ��زه  نی��روگاه 
ادام��ه فعالی��ت کامل 
 2200 نیازمند  خ��ود 
است  سوخت  پیمانه 
بودجه  کاه��ش  ام��ا 
نیروگاه  این  س��والر 
مداخل��ه  نتیج��ه  در 
تش��کیات خودگردان، این نی��روگاه در حال 
حاضر با کمبود شدید سوخت و گاز به میزان 

بیش از 50 درصد مواجه است. 

سازمان پیمان آتانتیک شمالی در واکنش 
ب��ه تهدید گروه طالبان برای حمله س��نگین به 
ناتو در جنوب افغانستان اعام کرد این ائتاف 
نظامی آم��اده مقابله ب��ا نیروهای ش��به نظامی 
اس��ت. به گزارش فارس، ائت��اف نظامی ناتو 
در واکنش به اطاعات منتش��ر ش��ده از سوی 
برخ��ی از منابع مطلع مبنی بر آمادگی نیروهای 
شبه نظامی طالبان برای انجام سنگین ترین حمله 
نظامی به نیروهای خارجی در جنوب افغانستان 
اعام ک��رد نیروهای ناتو در حال آماده ش��دن 
برای مقابله با طالبان و حمله به آنها در والیت 

جنوبی هلمند است. 

نیروهای ش��به نظامی طالبان پیش��تر اعام 
کردن��د آنه��ا آم��اده ش��ده اند ت��ا در یک��ی از 
س��نگین ترین حمات نظامی خود به نیروهای 
خارج��ی در افغانس��تان، به نیروه��ای ناتو در 
والی��ت هلمند یورش برده و با آنها به ش��دت 
مبارزه شد. این امر مقامات نظامی غرب به ویژه 
فرماندهان ارشد ناتو را نگران کرد تا جایی که 
آنها اعام کردند که با توجه به اطاعات کسب 
شده، دریافته اند در روزهای آینده، درگیری های 
سنگینی بین نیروهای تحت امر ناتو و نیروهای 
ش��به نظامی طالبان در خواهد گرفت که ممکن 
است سرنوشت جنگ را در منطقه تغییر دهد. 

دبیرکل سازمان کنفرانس اسامی از وضع 
مسلمانان در برخی از کشورهای اروپایی ابراز 

نگرانی کرد. 
به گزارش واحد مرکزی خبر، اکمل الدین 
احس��ان اوغلو در قاهره گفت: راست گرایان 
افراطی در اروپا، با هدف کس��ب آرای بیشتر 
در انتخابات تاش می کنند دش��منی با اسام 
و مس��لمانان را در برنامه های سیاس��ی خود 

قرار دهند. 
دبیر کل س��ازمان کنفرانس اسامی یادآور 

ش��د، تصمی��م اخیر که در س��وئیس در زمینه 
ممنوعیت س��اخت مناره در این کشور گرفته 
ش��د، در واقع آغاز مرحله جدیدی از نگرانی، 

ترس و نیز دشمنی با اسام در اروپا است.
دولت سوئیس بیست و نهم فوریه )هشتم  
آذر( ب��ا یک فضا س��ازی تبلیغات��ی هدفمند، 
همه پرس��ی را درباره ممنوعیت ساخت مناره 
بر مس��اجد برگزار کرد و در پایان مدعی شد 
57 و نیم درصد سوئیسی ها با این ممنوعیت 

موافقند. 
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اشاره دیپلماسی انرژی، حلقه مفقوده صنعت نفت و گاز
معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت 
ب��ا بیان اینک��ه امروزه دیپلماس��ی و مدیریت برای 
اداره ه��ر چه بهت��ر منابع نفت و گاز کش��ورهای 
اصل��ی دارنده ان��رژی اس��ت، گفت: دیپلماس��ی 
انرژی حلقه مفقوده صنعت نفت و گاز کش��ورمان 
اس��ت. حسین نقره کار ش��یرازی گفت: تا رسیدن 
ب��ه قطب اول منطقه ای بین کش��ورهای همس��ایه 
ک��ه اکث��ر آنها تولی��د کننده اصلی نف��ت و گاز در 
دنی��ا هس��تند، نیازمن��د ارائه دیپلماس��ی مس��تقل 
براس��اس حفظ اقتدار ملی و احترام متقابل اس��ت. 
معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت 
با بیان اینک��ه اگر با مدیریت و دیپلماس��ی ذخایر 
نفتی و گازی خود را استخراج کنیم، می توان گفت 
برای 80 س��ال دیگر نفت داریم و برای 150 سال 
دیگر گاز خواهیم داش��ت، اظهار داشت: براساس 
مطالعات صورت گرفته هشت مسیر برای صادرات 
گاز به اروپ��ا تعریف کرده ایم و در این زمینه باید 
نس��بت به توسعه هر چه بیش��تر منابع نفت و گاز 
میادین مشترک با کش��ورهای همسایه اقدام کنیم. 
به ط��ور مث��ال می توان به کش��ور همس��ایه 
خ��ود قط��ر اش��اره کنی��م ک��ه 14س��ال زودتر از 
ای��ران کار مطالعاتی ب��رای برداش��ت گاز میادین 
مش��ترک ب��ا ای��ران انج��ام داد و 11 س��ال زودتر 
موفق به برداش��ت گاز این میدان مش��ترک ش��د. 
وی درباره تهدید احتمالی جایگاه ایران در اوپک 
از س��وی عراق و به خطر افتادن موقعیت صادرات 
گاز ایران توس��ط ترکمنستان گفت: تردیدی نیست 
که عراق به سرعت طرحهای توسعه ای نفت و گاز 

خود را دنبال می کند و اگر ما نتوانیم به اهداف از 
پیش تعیین شده خود در چشم انداز 20 سال عمل 
کنیم جایگاه خود را در اوپک از دست خواهیم داد.
 وی در مورد صادرات گاز ترکمنس��تان گفت: 
س��رمایه گ��ذاری و صادرات این کش��ور در زمینه 
گاز در راس��تای سیاس��ت های کش��ور ما اس��ت. 
نق��ره کار تصری��ح ک��رد: ترکمنس��تان در بهترین 

ش��رایط ص��ادرات تنه��ا می توان��د س��االنه 100 
میلی��ارد متر مکع��ب گاز صادر کن��د و از آنجا که 
از ای��ن مقدار گاز صادراتی این کش��ور 20 میلیارد 
مت��ر مکع��ب به کش��ورمان صادر می ش��ود و 35 
میلی��ارد مت��ر مکعب ب��ه روس��یه و همچنین طبق 
توافق��ات ص��ورت گرفت��ه ب��ا کش��ور ترکیه 30 
میلی��ارد مت��ر مکع��ب گاز ب��ه این کش��ور صادر 

می ش��ود، انحص��ار روس��یه در به اختیار داش��تن 
تمام��ی گاز صادراتی ترکمنس��تان از بین می رود. 
وی درباره صادرات گاز قطر به هند که برخی این 
موضوع را به ضرر ایران و کنار کشیدن هند از خط 
لوله صلح می دانند نیز گفت: مسیر انتقال گاز قطر 
به هند از طریق دریا اس��ت و به دلیل هزینه باالی 
این انتقال ای��ن طرح هیچ گون��ه توجیه اقتصادی 
ندارد و صرفًا جنبه سیاسی و مانور تبلیغاتی است.

 ش��یرازی درباره نقش ایران به عنوان مهمترین 
کشور تشکیل دهنده نفت اوپک و در اختیار نداشتن 
سمت دبیر کلی این نهاد گفت: بنده 6 سال با آقازاده 
در جلس��ات اوپک شرکت می کردم و به طور یقین 
می گویم تمامی این س��الها که کش��ور ای��ران را از 
دبیرکلی اوپک محروم کرده اند، جنبه سیاسی دارد و 
متأسفانه برخی کشورهای عربی استقال خود را در 
زمینه تصمیم گیری در این مورد به دست امریکا و هم 
پیمانان آنها سپرده اند و از لحاظ لیاقت و شایستگی 
نماینده های ایرانی معرفی ش��ده برای این س��مت 
حتی به اعتراف خود آنها جزء شایس��ته ها بوده اند.
 وی درخصوص نقش اصلی ایران در تش��کیل 
سازمان کشورهای صادرکننده گاز و جایگاه کمرنگ 
مدیریتی ایران در س��طح رئیس دبیرکلی و انتخاب 
کشور قطر به عنوان مقرر اصلی اوپک گازی توضیح 
داد: ما با کشور روسیه در این زمینه به توافقاتی دست 
یافت��ه ایم و امتیازهای��ی هم در قب��ال این موضوع
 ب��ه دس��ت آوردی��م و اطمینان می ده��م که دوره 
بعدی انتخاب دبیرکلی این سازمان با احتمال قریب

 به یقین به کشورمان تعلق بگیرد.

وزیر نفت:

صندوق ملی انرژی تأسیس می شود
وزیر نفت از تأسیس صندوق ملی انرژی خبر داد 
و گفت: ایجاد این صندوق در دستور کار قرار دارد و 

جزئیات آن به زودی اعام می شود.
 مس��عود میرکاظم��ی ب��ا تأکی��د ب��ر ضرورت
 س��رمایه گذاری در توسعه میدان های نفتی و گازی 
کش��ور به وی��ژه میدان های مش��ترک، تصریح کرد: 
الزم اس��ت با س��رمایه گذاری به موقع در برداشت 
از میدان های مش��ترک، از کشورهای همسایه پیشی 

گیریم.
 وزیر نفت با اش��اره به رتبه دوم ایران در ذخایر 
گاز جهان اظهار داشت: هم اکنون ذخیره گاز کشور 

29 هزار میلیارد مترمکعب است. 
وی مصرف کنونی گاز کش��ور را 529 میلیون و 
500 هزار مترمکعب در روز اعام کرد و گفت: الزم 
است با اصاح الگوی مصرف موجب افزایش توان 

صادرات گاز و ارزآوری بیشتر برای کشور شویم. 

وی با اش��اره به اینکه با اصاح الگوی مصرف 
و تأمین گاز صنایع، بستر مناسب برای توسعه پایدار 
در استان های مختلف کشور فراهم می شود، گفت: 
در طول سی سال پیروزی انقاب اسامی 172 هزار 
کیلومتر شبکه گازرس��انی فرعی و اصلی در کشور 

ایجاد شده است. 
میرکاظمی با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از 32 
هزار کیلومتر خطوط اصلی گازرسانی به بخش های 
خانگی، تج��اری، صنایع و نیروگاه ه��ا وجود دارد، 
اظه��ار کرد: هم اکنون بی��ش از 93 درصد جمعیت 
شهری و حدود 33 درصد جمعیت روستایی کشور 

از نعمت گاز برخوردارند. 
وی با تأکید بر اینکه تولید گاز از منابع جدید باید 
صادر شود و نه مصرف، گفت: الزم است با اصاح 
الگ��وی مصرف، مصرف کنونی کش��ور را مدیریت 

کرده و صادرات گاز را افزایش دهیم.

رئیس ستاد فناوری نانو:
30 درصد انرژی کشور در بخش خانگی هدر می رود

رئیس س��تاد فناوری نانو گفت: 30 درصد 
انرژی کش��ور در بخش خانگی هدر می رود که 
برای جلوگیری از آن باید از شیشه ها و عایق های 
حرارتی مناسب اس��تفاده کرد و البته استفاده از 
فناوری نانو نیز به کاهش مصرف س��وخت در 
کش��ور کمک می کند. سعید س��رکار افزود: اگر 
بخواهیم کشور ایران را با سایر کشورهای جهان 
مقایسه کنیم به وضوح دیده می شود در کشوری 
زندگی می کنیم که مردم آن دارای ولخرجی های 

زیاد و اسراف هستند.
وی اضافه کرد: س��تاد فن��اوری نانو باید به 
تمام حوزه ها توجه داشته باشد و زیرساخت های 
مناس��ب را برای اصاح الگ��وی مصرف ایجاد 
کند زی��را اگر م��ردم میزان مص��رف را تعدیل 
کنن��د و از هدر رفتن مناب��ع جلوگیری کنند، با 
برنامه ریزی های دقیق می توان منابع هدر رفته را 
در تولید ثروت استفاده کرد. رئیس ستاد فناوری 
نانو  بی��ان کرد: ف��رق الماس و زغ��ال به دلیل 
چیدمان اتم های آنها اس��ت که به آنها خواص و 
ویژگی های خاص را می دهد. سرکار عنوان کرد: 
با تأثیرات فناوری نانو می توان ارائه کیفیت صنایع 
را افزای��ش داده و قابلی��ت و ارزش آنها را ارتقا 
دهیم و همچنی��ن فناوری نانو می تواند در عایق 
حرارتی، سیمان مقاوم و طرح خودروی سبک تر 
نفوذ کند و ارزش ویژه دهد و صنایع کش��ور را 

رقابت پذیرتر کند. 
وی گفت: اصاح الگ��وی مصرف نهادینه 
کردن روش های صحیح و اس��تفاده مناس��ب از 
منابع بین افراد جامعه است. رئیس ستاد فناوری 
نانو اضافه کرد: برای ایجاد اصاح الگوی مصرف 
باید افزایش بهره وری، کاهش مصرف یا بازیافت 
را در کش��ور داش��ته باش��یم. س��رکار ادامه داد: 
آب هایی که در کش��ور هدر می رود اگر بازیافت 
ش��ود به نفع و منفعت کش��ور خواهد بود و از 
کمبود آب جلوگیری خواهد کرد و همچنین عمر 
س��اختمان های ایران 30 سال برآورد می شود که 
70 درصد زیر متوسط جهانی است. وی افزود: 
30 درصد انرژی کش��ور در بخش خانگی هدر 
می رود که برای جلوگیری از آن باید از شیشه ها و 
عایق های حرارتی مناسب استفاده کرد و همچنین 
استفاده از فناوری نانو باعث رفع این مشکات و 

معضات خواهد شد. 
رئیس س��تاد فناوری نانو گفت: در مقاومت 
بتن می توانیم از نانو س��یلیس استفاده کنیم تا از 
خوردگی جلوگیری شود و بهتر است در اصاح 
الگوی مصرف، هزینه های موجود در خوردگی 
را به حداقل برسانیم. سرکار اضافه کرد: پروژه ای 
در خصوص نانو س��یلیس در جنوب کشور در 

حال انجام اس��ت و نانو سیلیس در ایران تولید 
می شود.

وی  بیان کرد: اس��تفاده از شیشه های جاذب 
حرارت در س��اختمان ها و خودروها در مصرف 
س��وخت و انرژی کاربری داش��ته و از تبادالت 

حرارتی جلوگیری می کند.
 رئیس ستاد فناوری نانو ادامه داد: 90 تا 95 
درصد شیشه های عایق حرارتی و انتقال قابلیت 
نانو کش��ور ایران به س��ایر کش��ورها صادرات 
می شود و اینگونه شیشه ها توسط کارخانه شیشه 
کاوه تولید می شود. سرکار افزود: شیشه های عایق 
حرارت به مراتب بهتر از شیش��ه های دوجداره 
هستند و این شیش��ه ها یک میلیون متر مربع در 
س��ال تولید و دارای 60 درص��د افزایش قیمت 
بوده و 70 درصد در کاهش مصرف س��وخت و 
انرژی مؤثر هس��تند. وی گفت: شیشه های خود 
تمیز کننده، شیشه هایی هس��تند که لکه ها را در 
خود تجزیه و کثیفی های آن توسط بارش باران 

پاک خواهد شد. 
رئیس س��تاد فناوری نانو بیان کرد: 5 درصد 
درآمد ناخالص ملی به بحث خوردگی اختصاص 
دارد و همچنی��ن بای��د بازیافت و پس��اب های 
صنعت��ی را از آب جدا کنیم زی��را باعث ارتقای 
اقتصاد کشور خواهد شد.سرکار ادامه داد: در سال 
14 میلیون لیتر روغن در کشور تولید می شود که 
اس��تفاده از ذرات نانو الم��اس در روغن باعث 
کاهش اصطکاک و افزایش دوام آن خواهد شد 
که در حال حاضر روغن های با دوام در کش��ور 
در حال تولید اس��ت. وی اف��زود: با فناوری  نانو 
می توان نفت سنگین را به نفت سبک تبدیل کرد، 
همچنین با استفاده از نانوفناوری می توان کاهش 

مصرف سوخت را در کشور داشت.
رئیس س��تاد فناوری نانو گف��ت: از فناوری 
نانو می توان آب رودخانه کارون را به عنوان آب 
شرب اس��تفاده کنیم تا معضل آب آشامیدنی را 
در بعضی از شهرهای کشور حل کرده و کاهش 
هزینه مصرف آب را ایجاد کنیم. س��رکار اضافه 
کرد: خودرو یکی از وسایلی است که باید به آن 
توجه ش��ود و باید صنعت خودروس��ازی را در 
کشور سبک تر کنیم همچنین برای کاهش هزینه ها 
و تولیدات پارچه های ضد لک و ضد آب را برای 
مصارفی اعم از روکش های مبل و  اتومبیل استفاده 
کنیم تا اس��تفاده از پارچه در کشور کاهش یابد. 
وی بی��ان کرد: 30 میلیارد س��رنگ در دنیا تولید 
می شود که 300 میلیون از این سرنگ ها به بیماران 
دیابتی اختص��اص دارد همچنین با فناوری های 
نانو می توان پوشش زخم ها، بیماری های پوستی 

و آلودگی هوا را سازماندهی کرد.     

مدیرعامل شرکت مرغداری صنعتی شهرکرد:

شرکت مرغداری صنعتی شهرکرد، با ظرفیت تولید سالیانه 4000 تن گوشت سفید مهمترین نقش را
 در تأمین پروتئین کیفی و بستر اقتصادی جامعه و سبد خانوار در فالت مرکزی ایران ایفاء می نماید.

مهن��دس مجی��د م��ودت، 
مدیرعامل این ش��رکت با ذکر 
تاریخچه و سوابق مؤثر آن در 
همس��وئی با اهداف اقتصادی 
دول��ت و تأمین نی��از پروتئین 
کم��ی و کیفی جامع��ه خاصًا 
ف��ات مرک��زی ایران ب��ه ویژه 
استانهای چهارمحال و بختیاری و 
اصفهان اعام داشت بحمد اهلل در 
سی و یکمین سالگرد انقاب 
اس��امی، افتخار این را داریم 
که به عن��وان یک تولید کننده 
مؤث��ر مل��ی و بین المللی علی رغم همه مش��کات و معضات پیش 
روی این صنعت تاکنون بیش از 60000000 کیلوگرم گوشت سفید و 

پروتئین کیفی در سبد خانوارهای مورد تقاضا قرار دهیم.
 وی بیان داش��ت: به جهت انگیزه های تعه��دی و ملی که در نهاد 
مؤسسین و پایه گذاران و سهامداران این صنعت مهم از گذشته تاکنون 
وجود داشته، این صنعت علی رغم همه فراز و نشیبهای خاص خود و 
با اعمال مدیریتهای کارشناسی و شایسته و تدابیر خاص توانسته همپای 
دیگ��ر تولیدکنندگان عرصه های بین المللی و تع��دادی از واحدهای 
مش��ابه خود در س��طوح ملی آن هم در یک منطقه کمتر توسعه یافته 
در اس��تان چهارمحال و بختیاری و در بی نهایت گمنامی وکم توجهی 

مسئولین امر به روند جاری تولید خود ادامه دهد. 
وی با خاطرنش��ان نمودن استعدادها و پتانسیل های نهفته در دل این 
صنعت خواس��تار حمایت های ویژه در مرتفع نمودن مشکات مبتابه 
و توس��عه برنامه های کمی و کیفی این صنعت از س��وی دولت گردید. 
مهندس مودت در ادامه عنوان کرد این شرکت هم اینک اشتغال 100 نفر 
را به صورت مستقیم و 2000 نفر را به صورت غیرمستقیم فراهم کرده 
است. وی دو قشر تولید کننده و مصرف کننده را آسیب پذیرترین قشر 
جامعه با توجه به شرایط حاضر در این صنعت عنوان کرد. مدیرعامل 
شرکت مرغداری صنعتی ش��هرکرد در آستانه هدفمند کردن یارانه ها 

و 

مش��کات فراروی این صنعت گفت: امی��دوارم دولت محترم دهم 
و خاصاً وزارت جهاد کش��اورزی، با هم اندیشی و همفکری مشترک 
کارشناس��ی و با درک متقابل شرایط به ویژه عوامل مؤثر تولید در این 
صنعت پایه در کشور و به جهت نقش تعیین کننده آن در تأمین پروتئین 

حداکثری جامعه توجه خاص نموده و تمهیداتی را بیندیشند که به این 
صنعت عظیم تولیدی با رویکرد خاص از بعد ش��کل و ماهیت درون 
خانواده و تبعات ناشی از آن که به تولید و آحاد جامعه منتقل می شود، 
دوراندیش��ی نموده و با اقدامات و اعمال مدیریتهای خاص و مبتنی بر 
حمایت های ویژه و قبل از اجرائی نمودن طرح هدفمند کردن یارانه ها 
توجه ویژه ای را معطوف نمایند که در آینده ش��اهد مشکات دیگری 
ع��اوه بر بحرانهای گذش��ته در این صنعت و رکود آن نباش��یم، چرا 
که متولیان و دس��ت اندرکاران امر در دولت محترم خود به وضوح با 
وضعیت درون این صنعت آشنائی کامل داشته و دارند و خوب متوجه 
هستند که ما در شرایط فعلی و قبلی از اعمال و اجرای طرح هدفمند 
کردن یارانه ها با مش��قات و رنج های فراوانی در بخش های مختلف 
ب��ه ویژه در بخش مالی مواجه هس��تیم و چنانچه رویکرد ویژه به این 
صنع��ت به لحاظ تفاوت های ویژه ای که ب��ا دیگر صنایع دارد انجام 
نپذیرد، قطعاً ش��اهد بحرانهای واقعی آن در اقش��ار تأمین کننده نهاده، 
تولید کننده، مصرف کننده و اشتغال و درآمدزایی و سرمایه گذاری در 

این صنعت خواهیم بود.
وی ادامه داد: بهره بازدهی پایین صنعت طیور مهمترین دلیل توقف 
س��رعت توسعه در این صنعت اس��ت. این مدیرعامل همچنین با بیان 
چالش ها و دغدغه های پیش روی این صنعت خاطرنش��ان کرد: عدم 
حمایت دولت در صنایع باالدس��ت و خارج ش��دن یارانه ها در بخش 
نهاده و عدم ارائه تس��هیات مناسب مالی برای به روز کردن صنعت و 
کاهش قیمت های تمام ش��ده و فرسوده بودن بخشی از ماشین آالت و 
هزینه های جانبی موضوعات مهم و اساسی هستند که بدون توجه به این 
موضوعات مشکات فعلی به زودی مرتفع نخواهد شد. مهندس مودت 
بیان داش��ت به لحاظ تولید و س��رانه مصرف در کشور تا حدود زیادی 
از میانگین باالتر هس��تیم و همانطور که در قبل نیز اشاره گردید بهره و 
بازدهی پایین صنعت طیور مهمترین دلیل توقف س��رعت توسعه آن در 
شرایط فعلی است به طوریکه بین درآمد و هزینه تفاوت کم شده و هزینه 
خود را به درآمد نزدیک کرده است و سطح سود را کاهش داده و بعضًا 
هزینه ها در مقاطعی از سال باال بوده است، بنابراین در زمانی که تولید 

کننده احساس ضرر کند به فکر توسعه نیز نمی باشد.

دولت محترم دهم و خاصًا وزارت جهاد کش�اورزی، 
ب�ا هم اندیش�ی و همفکری مش�ترک کارشناس�ی و با 
درک متقابل شرایط به ویژه عوامل مؤثر تولید در این 
صنعت پایه در کشور و به جهت نقش تعیین کننده آن 
در تأمی�ن پروتئین حداکثری جامعه توجه خاص نموده 
و تمهیدات�ی را بیندیش�ند ک�ه ب�ه این صنع�ت عظیم 
تولی�دی با رویکرد خاص از بعد ش�کل و ماهیت درون 
خانواده و تبعات ناشی از آن که به تولید و آحاد جامعه 
منتقل می ش�ود، دوراندیش�ی نموده و ب�ا اقدامات و 
اعم�ال مدیریتهای خاص و مبتن�ی بر حمایت های ویژه 
و قب�ل از اجرایی نمودن طرح هدفمند کردن یارانه ها 
توج�ه ویژه ای را معطوف نمایند که در آینده ش�اهد 
مش�کات دیگری ع�اوه بر بحرانهای گذش�ته در این 

صنعت و رکود آن نباشیم.
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اصفهان

کوهرنگ

فالورجان

شهرکرد

رئیس شورای اطالع رسانی استان اصفهان:

پاسخگویی مدیران با نقطه مطلوب فاصله دارد
زاینده رود: رئیس شورای اطاع رسانی استان 
با اعام اینکه پاسخگویی مدیران اصفهان با 
نقطه مطلوب فاصله دارد از درجه بندی اطاع 
رسانی مسئوالن به گروههای الف، ب و ج خبر 
داد. پس از گرفتن حکم ریاست شورای اطاع 
رسانی، معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان 
نخستین نشست خبری اش را به رایزنی با 
رسانه ها و خبرنگاران در این باره اختصاص داد.
محم��د مه��دی اس��ماعیلی ب��ا اش��اره ب��ه 
پیگیری های وزارت کشور برای تشکیل این شورا 
در اس��تان ها گفت: شورای اطاع رسانی را سابق 
بر این هم داش��تیم و تاکنون حداقل دو سه جلسه 
کاری با حضور مس��ئوالن ارش��اد، صدا و سیما و 
نماینده مطبوعات برگزار کرده ایم که موضوع این 
جلسات سیاستگذاری های مربوط به حوزه اطاع 

رسانی بوده است.
از  یک��ی  ش��د  ی��ادآور  اس��ماعیلی  دکت��ر 
کمیس��یون های اصل��ی و فع��ال نه��اد ریاس��ت 
جمهوری در 4 س��ال گذش��ته »رس��انه ای« بوده 
که در آن اس��تاندار و معاون سیاس��ی امنیتی اش 

مشارکت داشته اند.
معاون سیاس��ی امنیتی اس��تاندار ب��ا تأکید بر 
اهمیت اطاع رس��انی و پاس��خگویی مس��ئوالن 
در اس��تان گفت: اصفه��ان ظرفیت های فرهنگی، 
سیاس��ی و توانمندی های بس��یار باالیی دارد بر 
همین اس��اس نشست با رس��انه ها جزء نخستین 
جلس��ات اس��تاندار بود و او قولهای مساعدی نیز 

برای تقویت این حوزه داده است.
اطالع رسانی مطالبات را باال می برد

وی ادامه داد: حاکمیت به لحاظ طبع ذاتی اش 
نباید دنبال ش��فاف شدن اطاع رسانی باشد چون 
س��طح مطالبات را باال می برد اما دولت رسانه ها 
را ب��ازوی نظ��ارت و برخورد با دس��تگاههایش 

می داند. 
محمد مهدی اسماعیلی تقویت رسانه ها بدون 
تحمی��ل جهت گیری خاص به آنها را جزء برنامه 
هایش اعام کرد و گفت: ش��کل مطلوب، فعالیت 

رسانه ها در محیطی باز و با نقد منصفانه است.
رئیس شورای اطاع رسانی استان می گوید: 
در س��ه ماه��ی ک��ه ب��ه اصفه��ان آم��ده ام جو 
اط��اع رس��انی فع��االن ای��ن عرص��ه را با 
وج��ود اخت��اف س��لیقه ها مثب��ت دی��ده ام به 

در  خبرگزاری ه��ا  و  مطبوع��ات  آنک��ه  وی��ژه 
حال تاش برای شناس��ایی مش��کات و س��وق 
دادن مس��ئوالن برای ح��ل آنها هس��تند که نقطه 
اس��ت. اس��تان  کارنام��ه رس��انه ای  مثبت��ی در 
برنامه ریزی های استاندار برای چالش ها
دکت��ر اس��ماعیلی در ادام��ه رس��انه ها را به
 اط��اع رس��انی از فعالیت های جاری اس��تاندار 
جدید و سیاس��ت های کاری اش تش��ویق کرد و 
گفت: جایگاه استانداری را رده عالی حاکمیتی در 
استان می بینیم و همه دستگاههای اجرایی موظف 

به پیگیری، اجرا و گزارش به آن هستند.
وی با اش��اره به اینکه قبل از منصوب ش��دن 
اس��تاندار جدید برنامه کاری خوبی برای اصفهان 
تنظیم ش��ده، گف��ت: محور این برنام��ه ریزی ها 
چالش های اساس��ی اس��تان از جمله آب است. 
معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان گفت: حتی 
چالش هایی که ممکن است مطالبه بخشی از مردم 
باش��د مانند تکمیل ورزشگاه نقش جهان به دلیل 

توجه رسانه ها پیگیری می شوند. 
به همه رسانه ها اعتماد داریم

رئیس شورای اطاع رسانی استان در پاسخ به 
س��ؤال یک خبرنگار اطمینان داد به همه رسانه ها 
اعتم��اد داری��م و گف��ت: تاکن��ون مصاحبه های 
متعددی داش��ته و پاسخ هر خبرنگاری که تماس 
گرفته را داده ام. اس��ماعیلی درباره محدود کردن 
نظرخواه��ی از هدفمن��دی یارانه ه��ا نی��ز تأکید 
کرد: ناهماهنگی ای ک��ه در تهران بین مرکز آمار 
و س��خنگوی کارگروه به وج��ود آمد ما را به این 
تصمیم واداش��ت ک��ه برای پرهیز از آش��فتگی و 
تشویق، اخبار فقط از سوی شورای اطاع رسانی 

بیان شود.
ــگاران تقویت  ــا خبرن ــکاری مدیران ب هم

شود
محمدمهدی اس��ماعیلی معاون سیاسی امنیتی 
اس��تانداری در برابر این پرس��ش زاین��ده رود که 
وضع اطاع رس��انی مس��ئوالن را چگونه ارزیابی 
می کنی��د؟ گف��ت: یک��ی از موضوعات��ی که در 
شورای اطاع رسانی تأکید می شود تقویت تعامل 

دستگاههای اجرایی با رسانه ها است.
وی س��پس از بررس��ی وض��ع س��ایت های 
اط��اع رس��انی ادارات خب��ر داد و گف��ت: 
چون اغلب این س��ایت ها فع��ال نبوده اطاعات 

موج��ود در آنه��ا ب��ه روز نم��ی ش��د و ش��ورا 
تصوی��ب کرد پس از بررس��ی تنگناه��ای مالی یا 
اطاعات��ی احتمالی این س��ایت ها فعال ش��وند.
دکتر اسماعیلی با تأیید اینکه در نقطه مطلوبی 
از نظر پاس��خگویی مدیران ق��رار نداریم، گفت: 
به ویژه در بخش بهداشت و درمان به تقویت این 
همکاری امید داریم چرا که دانشگاه علوم پزشکی 
نیز زیر نظر معاونت سیاسی امنیتی است و فعاالن 
بهداشت و درمان موظف به اطاع رسانی از نحوه 

اطاع رسانی و اجرای تصمیمات هستند.
وی از بررس��ی طرح��ی برای درج��ه بندی 
پاس��خگویی مدیران خبر داد و گف��ت: این اقدام 
مدیران را به سه گروه الف، ب و ج تقسیم می کند 
و یکی از منابع اصلی قضاوت درباره مس��ئوالن و 

اطاع رسانی آنها، خبرنگاران هستند.
ــکالت جدی  ــا به اندازه مش محدودیت ه

است
رئیس شورای اطاع رسانی استان در واکنش 
ب��ه انتق��ادات و گایه ها به رس��انه های اصفهان 
توصیه کرد: انتظارات غیر واقعی را دامن نزنند به 
این امید که مثًا در موضوع آب همه کشور برای 
حل مشکل اصفهان بس��یج شوند. او گفت: مردم 
باید بدانند مشکات جدی است و در استان برای 
حلش��ان برنامه ریزی می ش��ود اما محدودیت ها 
نیز جدی هس��تند. او از مطبوعات خواست برای 
انع��کاس مطالب و خبره��ا، اولویت بندی کنند و 
گفت: این کار به ویژه برای جراید ملی که ظرفیت 

محدودتری دارند مهمتر و ضروری تر است.
ــکالت توزیع روزنامه ها حیطه کار ما  مش

نیست
دکت��ر اس��ماعیلی درب��اره مش��کات توزیع 
روزنامه ه��ا و دکه های مطبوعاتی اصفهان گفت: 
توزیع از حیطه کارهای ما بیرون اس��ت اما همین 
ج��ا می گوییم آنچه مربوط به ح��وزه دولتی کار 

است را می توانید از من هم مطالبه کنید.
در پایان نیز معاون سیاس��ی امنیتی استانداری 
اع��ام کرد: تلقی شهرس��تانهای دورتر از اصفهان 
این اس��ت که مس��ئوالن و رس��انه ها توجهی به 
مسائلشان ندارند بنابراین خواهش می کنم عنایت 
ویژه ای به مش��کات شهرس��تانها به ویژه مناطق 
محروم فریدون شهر، چادگان، خور و بیابانک و... 

داشته باشید.

90 درصد پرونده های اراضی ملی تصرفی 
چهارمحال و بختیاری مربوط به شهرکرد است

کارشناس امور حقوقی منابع طبیعی 
و آبخی��زداری چهارمحال و بختیاری 
گفت: 90 درصد پرونده های اراضی 
ملی تصرفی پس گرفته شده در این 

استان مربوط به شهرکرد است.
اصغ��ر احم��دی در گفتگ��و با 
خبرنگار زاینده رود افزود: از حدود 
9 هزار و 40 هکتار از اراضی منابع 
مل��ی خلع ید ش��ده از متصرفان، 8 
هزار و 25 هکتار زمین از این سطح 
در قال��ب 10 پرونده در شهرس��تان 
ش��هرکرد از متصرفان پ��س گرفته 

شده است.
وی ب��ا بی��ان اینکه عم��ده این 
زمینها در س��الهای اخی��ر به تملک 
مجدد دولت درآمده اس��ت، افزود: 
این میزان نشان می دهد بیش از 90 
درصد از سطح تصرف اراضی ملی 
در این اس��تان مربوط به شهرستان 

شهرکرد است.
وی ارزش ریال��ی این زمینها را 
میلیاردها ری��ال اعام کرد و گفت: 
در شهرستان لردگان 665 هکتار در 
قالب ش��ش پرونده، در شهرس��تان 
اردل ی��ک پرونده و در شهرس��تان 

کوهرن��گ 321 هکتار زمین مرتعی 
و جنگلی در قالب یک پرونده پس 

گرفته شد.
مرتعی پس  زمین های  احمدی 
گرفته ش��ده در شهرستان بروجن را 
113/3 هکت��ار در قالب دو پرونده 
اعام ک��رد و افزود: در شهرس��تان 
فارس��ان با کمترین تصرف اراضی 
مناب��ع مل��ی 50 ه��زار مترمربع از 
اراضی ملی تصرف ش��ده در قالب 
ی��ک پرونده از متصرفان پس گرفته 

شد.

وی گفت: به مصداق آیه شریفه 
ق��رآن کریم انفال که همان ثروتهای 
ملی هس��تند متعلق به خدا و رسول 
خدا است و سازمان جنگلها، مراتع 
و آبخیزداری کشور به نمایندگی از 
طرف حکومت اسامی وظیفه دارد 
ب��ا ابزارهای مربوطه ب��ه ویژه ابزار 
انسانی تاش بی حد و حصر خود 
را به منظور حفظ این ثروت به کار 
بس��ته و بر اساس قوانین و مقررات 
حاکمه مان��ع از خروج مالکیت این 

منابع از حکومت اسامی شود.

در  داش��ت:  اظه��ار  احم��دی 
ش��ریعت اسامی پس��ندیده نیست 
که احکام اس��امی بدون اس��اس و 
مبنا منجر به تزلزل حاکمیت دولت 
در بی��ت المال ش��ود و برای تثبیت 
حاکمیت دولت ب��ر منابع ملی باید 
با رویکرد کارشناسانه برای صیانت 
از انفال به نحو مطلوب برنامه ریزی 

کرد.
وی گف��ت: در کنا���ر ت��اش 
در  طبیع���ی  مناب��ع  کارشناس��ان 
پس گیری زمینه�ای تص�رفی دیگ�ر 
دس��تگ�اهه��ای حکومت���ی نی���ز 
نقش و هم��کاری ق�ابل تق�دی�ری 

داشته اند.
وی گف��ت: در ه��ر ص��ورت 
اراضی مل��ی و منابع طبیعی موجود 
در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
مناف��ع و عایدات آن متعلق به عموم 
مردم است و تاکنون تا سرحد امکان 
تحت صیانت بوده و قالب آن دسته 
از اراضی که مورد اختاف بوده اند، 
بالغ بر 80 درصد در بحث مالکیت
 ب��ه نفع دولت منتج به نتیجه ش��ده 

است.

تقدیر از جانبازان و ایثارگران انقالب و دفاع مقدس با حضور استاندار
به مناس��بت فرارس��یدن ای��ام ا... 
ده��ه فجر طی مراس��می ب��ا حضور 
ذاک��ر اصفهان��ی اس��تاندار اصفهان و 
اس��ماعیلی مدی��رکل س��ازمان بنیاد 
ش��هید و امور ایثارگران استان اصفهان 

و جمع��ی از فرمانده��ان و اعض��ای 
بس��یج اصناف ناحیه امام صادق)ع( از 
جانبازان و ایثارگران آسایش��گاه شهید 
مطهری)ره( دیدار و تقدیر به عمل آمد.
استاندار طی سخنانی با تبریک 

فرارس��یدن ایام ا... دهه مبارک فجر 
و تقدی��ر و تش��کر از جانب��ازان و 
ایثارگ��ران انقاب و 8 س��ال دفاع 
مقدس و تجلیل از مقام واالی ایثار 
و ایثارگ��ری خط��اب ب��ه حاضران 

گفت: بصی��رت پیدا کنی��د و برای 
گرامیداش��ت هر چه بهت��ر انقاب 
اس��امی ب��ا حض��ور پرش��ور در 
راهپیمایی یوم ا... 22 بهمن دشمنان 

را زبون و مأیوس کنید .

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر اصفهان:

پیشرفتهای ایران اسالمی مرهون انقالب اسالمی
 به رهبری حضرت امام خمینی )ره( است

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی 
شورای اسامی شهر اصفهان پیشرفتهای 
علمی، صنعتی و اقتصادی ایران اسامی 
را مرهون انقاب اس��امی به رهبری 

حضرت امام خمینی)ره( دانست.
به گزارش روابط عمومی شورای 
اس��امی شهر اصفهان، س��ردار کریم 
نصراصفهانی با گرامیداشت ایام ا... دهه 
فجر و سی و یکمین سالگرد پیروزی 
انقاب اس��امی حفظ و حراست از 
ارزش��های انقاب و نظام را ضروری 
بیان کرد و گفت: الزمه این امر حضور 
پرشور و آگاهانه در برنامه های یوم ا... 

دهه فجر انقاب اسامی است.
وی ب��ر حض��ور پرش��ور م��ردم 
اصفهان در راهپیمایی یوم ا... 22 بهمن 

تأکی��د کرد و افزود: قطعاً ش��هروندان 
اصفهانی با حضور آگاهانه و گسترده 
و پرشور خود در این راهپیمایی ضمن 
تجدید بیعت با والیت فقیه و آرمانهای 

انقاب و نظام، حماسه ای دیگر آفریده 
و توطئه های دشمنان انقاب، نظام و 
کش��ور را خنثی خواهن��د کرد. رئیس 
کمیس��یون فرهنگی اجتماعی شورای 

اسامی ش��هر اصفهان به پیشرفتها و 
دستاوردهای علمی جمهوری اسامی 
ای��ران در اجرای طرحهای هوا، فضا و 
فناوری هس��ته ای اشاره کرد و گفت: 
این پیش��رفتها و دستاوردها که توسط 
محققان، متخصصان و دانشمندان ایرانی 
صورت گرفته افتخاری بزرگ و مرهون 

انقاب اسامی است.
وی تاش��ها و اقدام��ات صورت 
گرفته در سه دهه گذشته در اصفهان را 
چشم گیر و قابل تقدیر دانست و افزود: 
مردم اصفهان در بعد از پیروزی انقاب 
اس��امی تاکنون ش��اهد پیش��رفتهای 
روزافزون علمی، اقتصادی، فرهنگی، 
عمرانی و خدماتی بوده و این عمران و 

آبادانی مرهون انقاب اسامی است.

با تصویب الیحه دوفوریتی در جلسه فوق العاده شورای اسالمی 
شهر اصفهان:

طبقه یازدهم ساختمان جهان نما تعدیل می شود

سومین جشنواره شهر برفي ایران در کوهرنگ 
چهارمحال و بختیاري آغاز شد

سومین جشنواره بین المللی شهر برفی ایران 
همزمان با س��ی و یکمین به��ار پیروزی انقاب 
اس��امی، روز دوش��نبه در روس��تای قاسم آباد 
شهرس��تان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری آغاز 
به کار کرد. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری گفت: 
در این جشنواره 25 گروه هنری، نمونه های کار 
خ��ود را به دبیرخانه ارس��ال کردند که در نهایت 
23 گ��روه منتخب به مدت س��ه روز با یکدیگر 
رقابت می کنند. مژگان ریاحی زانیانی در گفتگو با 
زاینده رود افزود: این جشنواره در شهر سیاحتی 
»چلگ��رد« گوهرنگ به منظور معرفی پتانس��یل 
گردش��گری چهارمحال و بختی��اری با حضور 
گروه های هنری از سراسر کشور برگزار می شود. 
وی تصریح کرد: طرحهای برگزیده هیأت داوران 
در بخش های ابنیه تاریخی، تندیس های ملی و 
مذهبی، ابنیه مذهبی و رویدادهای انقاب اسامی، 
محرم و دهه فجر انتخاب و معرفی خواهد ش��د. 
ریاحی یادآور شد: این جشنواره شامل یک بخش 
تخصصی اس��ت و در آن گروه های منتخب به 
ساخت تندیس های تاریخی، معماری، مشاهیر 
و کلیه آثار فرهنگی می پردازند. رئیس س��ازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
چهارمحال و بختیاری به انتخاب 23 گروه پنج نفره 

از سراس��ر کشور نیز اشاره کرد و افزود: فراخوان 
سومین برف آورد س��االنه شهر برفی در سراسر 
کشور توزیع شد که با استقبال گسترده هنرمندان و 
دانشجویان رشته های معماری و هنرمندان همراه 
بود. وی افزود: گروه های پیکرتراش، مجسمه ساز 
و مرمتگر بناها و عاقه مندان به هنرهای تجسمی 
در این جش��نواره شرکت کرده اند و آثار خود را 
تا 21 بهمن ماه روی س��ایت های در نظر گرفته 
ش��ده خلق می کنند. ریاحی برگ��زاری بازیهای 
محلی زمستانی، مسابقه های اسکی و نمایشگاهی 
از جاذبه های گردشگری و صنایع دستی استانها 
را نیز از برنامه های جنبی جشنواره امسال اعام 
کرد. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان گفت: داوران این جشنواره از 
داوران برجسته معماری، هنر و مجسمه سازی از 
استانهای سیس��تان و بلوچستان، تهران، خراسان 
رض��وی، اصفه��ان، خوزس��تان و چهارمحال و 
بختیاری هس��تند. به گفته وی، در این جشنواره 
یک گروه هنری هلندی نیز شرکت کرده بود که 
آث��ارش مورد تأیید هیأت داوران قرار نگرفت. به 
گزارش زاینده رود، شهرستان کوهرنگ واقع در 
90 کیلومتری مرکز چهارمحال و بختیاری به دلیل 
بارش برف س��نگین در زمستانها به شهر یخی و 

برفی ایران شهرت یافته است.

صدای آب در دهه فجر به روستاها زندگی بخشید
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب 
و فاضاب روستایی چهارمحال و بختیاری گفت: 
با تاش مس��ئولین در ایام ا... دهه مبارک فجر و 
همزمان با ایام اربعین ش��هدای تش��نه کام دشت 
کربا سقایان آب روستایی در استان چهارمحال و 

بختیاری کام تشنه روستائیان را سیراب کردند.
مهندس قاس��معلی خدابخش��ی در مراسم 
افتتاح این پروژه در جمع مردم شریف روستایی 
که با حضور اس��تاندار محترم، معاونین استاندار، 
فرمانداران، بخش��داران و دیگر مسئوالن استانی 
و شهرستانی برگزار ش��د ضمن تقدیر و تشکر 
از حمایتهای همه جانبه مس��ئولین به خصوص 
اس��تاندار محترم و معاونین ایشان از همکاری و 
همراهی مردم در اجرای پروژه ها و رفع مشکات 

اجتماعی نیز قدردانی کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب روستایی 
اس��تان چهارمحال و بختیاری اظهار داش��ت: با 
هزینه ک��رد اعتباری بالغ بر 26 میلی��ارد ریال در 
قالب 16 پروژه 30 روستا از نعمت آب آشامیدنی 
برخوردار ش��دند. وی 75 کیلومتر لوله گذاری، 
ساخت 9 باب مخزن ذخیره آب به حجم 1525 
متر مکعب، نصب 631 فقره انش��عاب، بهسازی 
پنج دهنه چش��مه، احداث پنج واحد ایس��تگاه 

پمپاژ و حفر و تجهیز 3 حلقه چاه، خرید و نصب 
تجهیزات برق، احداث اتاقک شیرآالت، ساخت 
اتاقک کلرزن و همچنین خرید و نصب پیشرفته 
ترین دس��تگاه های گندزدای��ی آب را از جمله 
اقدامات شرکت آبفار در جهت تأمین آب شرب 
32721 نفر روستایی مستقر در 30 روستای بهره 

مند عنوان کرد.
مهندس خدابخشی با اشاره به مشکات حین 
اجرای پروژه ها گفت: خدا را ش��کر توانستیم به 
روس��تاهای گزس��تان، تلو، میان دوهان و صالح 
کوتاه در شهرس��تان کوهرنگ، روس��تای سورک 
در شهرستان کیار، روستاهای مورچگان و بیژگرد 
در شهرستان بروجن، روستاهای گوجان، چوبین 
و عیس��ی آباد در شهرستان فارس��ان، روستاهای 
ش��اهقریه و دو مکان در قالب مجتمع مرادان در 
شهرستان لردگان، روستاهای سرچاه، دورک قنبری 
و شهرک هفت تلخه در شهرستان اردل و روستای 

کتک در شهرستان شهرکرد آبرسانی کنیم.
گفتنی است با بهسازی چشمه سیف آباد و پمپاژ 
حدود 30 لیتر در ثانیه آب با کیفیت و در حد آب معدنی 
مشکل کم آبی 14 روستا از مجتمع بزرگ دزداران در 
شهرستان های اردل و کوهرنگ که در خشکسالی های 
دو س��اله اخی��ر حادث ش��ده بودند، مرتفع ش��د.

کوتاه از30)30 شهرستان اصفهان و چهارمحال و بختیاری(

بهره مندی ساکنین 
روستای حیدری از نعمت گاز 

طبیعی
همزمان با دهه مبارک فجر س��اکنین روس��تای 
حیدری از توابع شهرس��تان شهرکرد از نعمت گاز 

طبیعی برخوردار شدند.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ش��رکت گاز 
اس��تان چهارمحال و بختیاری در مراس��م افتتاحیه 
بهره برداری از پروژه گازرسانی به روستای حیدری 
که با حضور استاندار، فرماندار شهرستان شهرکرد، 
امام جمعه بن و تعدادی مس��ئوالن اس��تانی برگزار 
شد، مهندس اس��ماعیل هیبتیان مدیرعامل شرکت 
گاز اس��تان چهارمح��ال و بختیاری گف��ت: برای 
گازرسانی به روس��تای حیدری، 7/500/000/000 
ریال اعتبار هزینه ش��ده اس��ت که ب��ا 24 کیلومتر 
شبکه گذاری و نصب 370 انشعاب، گاز طبیعی در 
س��بد انرژی 420 خانوار این روستا قرار می گیرد. 
مهن��دس هیبتی��ان در ادام��ه ضمن ارائ��ه گزارش 
گازرس��انی در اس��تان اظهار داش��ت: در بهمن ماه 
امسال عاوه بر روستای حیدری از توابع شهرستان 
شهرکرد روستاهای گندمکار علیا، گندمکار سفلی، 
ده عزیزی و ده خلیلی از توابع شهرس��تان اردل و 
روس��تاهای کل گچی، علی آباد پشته و صفی آباد 
از توابع شهرس��تان لردگان از نعمت گاز بهره مند 

می شوند.
وی گفت: برای گازرسانی به این روستاها 43 
کیلومتر شبکه گذاری و در مجموع 1060 انشعاب 
نصب شده اس��ت که با گازرسانی به این روستاها 
ب��ا صرف اعتبار 17500 میلی��ون ریال 847 خانوار 

روستایی از نعمت گاز بهره مند می شوند.
مدیرعامل ش��رکت گاز چهارمحال و بختیاری 
با اش��اره به رش��د مطلوب گازرس��انی روس��تایی 
در اس��تان پس از انقاب اس��امی افزود: با پایان 
عملیات گازرسانی به این 8 روستا تعداد روستاهای 
برخوردار از نعمت گاز در اس��تان به 249 روس��تا 
می رسد، گازرسانی روس��تایی در این استان فقط 
طی 5 سال گذشته یک رشد 166 درصدی را نشان 

می دهد.

48میلیارد ریال برای 
اصالح و توسعه شبکه 

آبرسانی کاشان هزینه شد 

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضاب شهرس��تان 
کاشان گفت: امسال، برای احداث،توسعه و اصاح 
ش��بکه آبرسانی ش��هرهای زیر پوشش این شرکت 

حدود 48میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.    
عب��اس پیراین��ده در حاش��یه به��ره ب��رداری 
از10طرح آبرس��انی به مناسبت دهه فجر در گفتگو 
ب��ا ایرنا اف��زود: با این میزان اعتب��ار 77 کیلومتر از 
ش��بکه آبرس��انی، خط��وط انتق��ال آب و ش��بکه 
جمع آوری دفع فاضاب در مناطق شهری کاشان 

و آران و بیدگل توسعه، اصاح و بازسازی شد. 
وی اف��زود: 28 میلی��ارد و 500 میلی��ون ریال 
از اعتبار هزینه ش��ده برای اج��رای این طرحها از 
محل اعتبارهای ملی،14میلیارد و 500 میلیون ریال 
از مح��ل اعتباره��ای حوادث غیرمترقب��ه و بقیه از 

اعتبارهای استانی تأمین شده است. 
در ای��ن آیی��ن، بهره ب��رداری از 10 حلقه چاه 

آبرسانی آغاز شد. 
ب��رای حفر و تجهی��ز این طرحه��ا بالغ بر 10 

میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است. 
می��زان آبدهی این چاه ها یک صد لیتر در ثانیه 

اعام شد. 

25 طرح در فالورجان 
اصفهان به بهره برداري رسید 

25 ط��رح مخابراتی، برق رس��انی و ریل گذاری با 
اعتبار بالغ بر 18 میلیارد و 650 میلیون ریال همزمان 
با دهه فجر در شهرستان فاورجان اصفهان به بهره 
برداری رس��ید.به گزارش ایرنا، طرحهای مخابراتی 
ش��امل س��ه پروژه طرح ریموت از مرکز مخابرات 
اش��ترجان با مراکز روستاها، پنج پروژه ارتباط بین 
مرکزی، ساختمان مرکز مخابراتی شهر ابریشم، راه 
اندازی دو دفتر خدمات بین شهری و راه اندازی و 

نصب دکل BTS است. 
پروژه های برق رسانی نیز شامل احداث شبکه 
20 کیلو وات، بهینه س��ازی شبکه های روستایی و 
برقی کردن 202 حلقه چاه آب کش��اورزی است. 
ریل گذاری سه کیلومتر خطوط ریلی شرکت تهیه 
مواد غیرفلزی پیربکران در شهرستان فاورجان نیز 
از دیگر طرحهای دهه فجر 88 در این شهرس��تان 
است. شهرستان فاورجان با 240 هزار نفر جمعیت 

در 10 کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.

اعضای شورای اسامی ش��هر اصفهان در 
جلس��ه فوق العاده روز دوشنبه خود با تصویب 
الیحه دوفوریتی، با تعدیل طبقه یازدهم ساختمان 

جهان نما موافقت کردند.
به گزارش روابط عمومی ش��ورای اسامی 
شهر اصفهان، اعضای این شورا الیحه دوفوریتی 
شهردار اصفهان مبنی بر تعدیل ساختمان مذکور 
و خاتمه یافتن سایر مسائلی که پیرامون آن وجود 
دارد را به تصویب رس��اندند. دکتر سیدمرتضی 
سقائیان نژاد در الیحه دوفوریتی خود با اشاره به 
پیگیریهای کمیته میراث جهانی یونسکو درباره 
ساختمان جهان نما و مفاد بند 13 مصوبه مورخ 
88/1/20 هی��أت محترم وزیران و بررس��ی آن 
در جلسات مشترک فی مابین میراث فرهنگی، 
استانداری و شهرداری و حصول توافق مبنی بر 
تعدیل طبقه یازدهم ساختمان جهان نما در قبال 
دریافت خسارت براساس نظر هیأت کارشناسان 

رسمی دادگس��تری، از ش��ورای اسامی شهر 
اصفهان خواست برای تعدیل ساختمان مذکور 
و خاتمه دادن به س��ایر مس��ائل پیرامون آن این 

الیحه را در جلسه علنی شورا مطرح کند.
مهندس عباس حاج رسولیها پس از قرائت 
این الیحه و تصویب آن در سخنانی به مصوبه 
سال 1384 این شورا مبنی بر الزام شهردار اصفهان 
به انجام توافقات الزم در راستای اجرایی کردن 
طرح تعدیل س��اختمان جهان نما و ارائه برنامه 
زمان بندی آن به اس��تاندار وقت اصفهان اشاره 
ک��رد و گفت: این الیحه هم در راس��تای همان 
مصوبه بود که با اتفاق آراء به تصویب رس��ید.
وی اهتمام اعضای شورای اسامی شهر اصفهان 
به حفظ و حراست از آثار ارزشمند تاریخی این 
شهر را یادآور شد و گفت: این شورا همچنان بر 
اجرای طرح جامع حفاظت از میدان امام)ره( و 
محور تاریخی- فرهنگی پیرامون آن تأکید دارد.
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سرخط بازنشستگی
در جامع��ه کنونی ما اغلب مس��أله ای که ذهن 
اف��راد میانس��ال را در زمینه کار به خود مش��غول 
می کند، بازنشستگی اس��ت. اینکه چه زمان حکم 
بازنشستگی اباغ می شود و بعد از آن چه اتفاقاتی 
می افت��د؟ آیا حق��وق پس از بازنشس��تگی کفاف 
زندگ��ی را می دهد یا باید به س��راغ ش��غل جدید 
رفت؟ پیامدهای بازنشس��تگی و بیکار شدن فردی 
ک��ه قریب به 30 س��ال در جامعه مش��غول به کار 
بوده چیس��ت؟ فردی که در تمام طول این س��الها 
فق��ط یک حرف��ه را آموخته و به آن وارد اس��ت، 
چط��ور می تواند در ص��ورت مکفی نبودن حقوق 
بازنشس��تگی به کار دیگری مش��غول ش��ود؟ اینها 
دغدغه هایی اس��ت که تقریبًا ذه��ن تمام افراد 40 
تا 45 س��اله را درگیر خود می کن��د. می دانیم که 
طبعات منفی بازنشستگی برای فرد غیر قابل انکار 
اس��ت اما نمی ت��وان برخی پیامده��ای مثبت این 
پدی��ده را نادیده گرفت، بنا بر این دو دیدگاه، طبعًا 
در رابطه با کاهش سن بازنشستگی موضع گیریهای 
مختلفی لحاظ می ش��ود. برای بررسی این موضوع 
که کاهش سن بازنشستگی چه پیامدهایی می تواند 
به دنبال داش��ته باشد و آیا انجام چنین دستوری به 
نفع توس��عه کشور اس��ت یا نه، در اول به تعریف 
جامع��ی از اصل واژه بازنشس��تگی می پردازیم و 

سپس بحث را در این حیطه دنبال می کنیم.
ــران: در لغت،  ــتگی در ای ــف بازنشس تعری
بازنشستگی را به برکناری از خدمت در سن پیری 
تعری��ف کرده اند و حقوقدانان در تعریف آن چنین 
گفته اند: در اصل بازنشستگی، برکنار کردن کارمند 
دول��ت از خدمت به جه��ت کاهش میزان عملکرد 
مفید ناش��ی از تحلیل قوا و طول سنوات خدمت و 
مانده ش��دن از کار، ب��ا دادن حقوق مخصوصی که 
مناسب با سن و دوره خدمت باشد است که به آن 
حقوق تقاعد گوین��د. این تعریف  از چند جهت با 
مشکل مواجه است، نخست آنکه بازنشستگی را به 
برکنار کردن از خدم��ت تعریف کرده اند در حالی 
که بازنشستگی برحس��ب مقررات ممکن است به 
دو صورت مطرح باشد: 1- کناره گیری 2- برکنار 

کردن.
ب��ه همی��ن دلیل تعری��ف فوق از ای��ن حیث، 
تعریف جامعی محس��وب نمی ش��ود. دوم آنکه در 
ای��ن تعاریف تنها ب��ه ایده پیری و ناتوانی ناش��ی 
از آن اش��اره شده اس��ت و به ایده حق استراحت 
و آرامش بعد از خدمت طوالنی اش��اره ای نش��ده 
اس��ت. بنابراین به نظر می رسد که مناسب تر است 
بازنشس��تگی را به یک »وضعیت« تعریف کنیم که 
در آن شخص به میل خود یا به اجبار، از کار خود 
به دلیل رس��یدن به سن معین و داشتن سابقه کاری 
مش��خص همراه با برخورداری از حقوق و مزایای 
خاصی، کنار می رود. اما در قانون تأمین اجتماعی، 
بازنشس��تگی به این صورت تعریف ش��ده است: 
بازنشستگی  عبارت  است  از عدم  اشتغال  بیمه  شده  
به  کار به  س��بب  رسیدن  به  سن  بازنشستگی  در این  

قانون .
در اینجا بد نیس��ت به ش��رایط بازنشستگی در 

حالت عادی اشاره ای داشته باشیم:
 الف- داش��تن حداقل 35 سال سابقه خدمت 

قابل قبول، جهت احراز شرایط بازنشستگی. 
ب- داشتن حداقل 65 سال سن برای آقایان و 

60 سال سن برای بانوان با هر سابقه.
پ- داشتن حداقل 25 سال سابقه خدمت قابل 
قبول جهت احراز شرایط بازنشستگی و حداقل 60 

سال سن برای آقایان و 55 سال سن برای بانوان.
 ضمن��ًا بازنشس��تگی اعضای��ی که از ش��رایط 
بازنشس��تگی عادی آنان حداقل 5 سال سپری شده 
باشد با تقاضای شرکت متبوع آنان تحقق می یابد.

حال که با ش��رایط بازنشستگی آشنا شدیم در 
پی آن هس��تیم که بدانیم آیا ایده جدید کاهش سن 
بازنشستگی امری مثبت است و پیامدهای خوبی به 
دنبال دارد یا طرح این پدیده با توجه به مش��کات 
کنون��ی جامعه، منجر به از هم گس��یختگی س��ایر 
برنامه ها شده و طبعات مثبتی ندارد. البته باید قبل 
از بررس��ی موضوع این نکته عنوان ش��ود که نمی 
توان برای اجرای هر دس��توری اعم از طرح پدیده 
کاهش س��ن بازنشستگی، به طور صرف پیامدهای 
مثبت یا منفی قلمداد کرد. به معنای بهتر نمی توان 

گفت ص��د در صد طبعات اجرای ای��ن امر مثبت 
است یا منفی بلکه فقط می توان درصد بیشتر بودن 
پیامده��ای مثبت یا منفی آن را بررس��ی کرده و به 

قطعیت برسیم.
ــن  ــش س ــا افزای ــش و ی ــر کاه ــی ب تحلیل
در  بازنشس��تگی  س��ن  افزای��ش  ــتگی:  بازنشس
صندوق ه��ای بیمه ای کش��ور گرچه از چند س��ال 
گذش��ته و حت��ی قب��ل از تش��کیل وزارت رفاه و 
تأمین اجتماعی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
در فهرس��ت اصاحات در ح��ال تدوین در مورد 
نظام ه��ای بازنشس��تگی کش��ور قرار داش��ت، اما 
همچنان باتکلیف مانده و نظرات موافق و مخالف 
بسیاری را از سوی کارشناسان و مسئوالن برانگیخته 
اس��ت. وجود اختاف  نظره��ای موافق و مخالف 
در این زمینه موجب ش��ده اس��ت موضوع افزایش 
س��ن بازنشس��تگی - که طی چند س��ال گذشته از 
س��وی مس��ئوالن وقت حوزه بازنشس��تگی مطرح 
شد - مانند بس��یاری از پیشنهادهایی از این دست 
در ح��د یک طرح باقی بماند و تصمیم گیرندگان و 
متولیان امر در حوزه بازنشس��تگی سیاست سکوت 
و فراموش��ی را در مقابل آن پیش بگیرند. در حالی 
که برخ��ی کارشناس��ان اقتص��ادی و صاحبنظران 
حوزه بازنشس��تگی با در نظر گرفتن ساختار جوان 
جمعیت کشور معتقدند سن بازنشستگی در کشور 
بای��د کاهش پیدا کند تا فضا برای اش��تغال جوانان 
باز شده و بحران بیکاری کاهش یابد، اما در مقابل 
گروهی نیز بر ضرورت افزایش س��ن بازنشستگی 
تأکید دارند چرا که معتقدند این افراد هنوز توانایی 
انج��ام کار را دارند و می توان از ت��وان کاری آنها 

استفاده کرد. 
اگرچه تبعات منفی مطرح شده از سوی برخی 
مسئوالن و کارشناسان موجب شد تا پیشنهاد افزایش 
س��ن بازنشس��تگی برای مدتی مسکوت مانده و به 
حال خود رها ش��ود اما طرح آخرین گزارش ها از 
سوی سازمان های مسئول مبنی بر افزایش سن امید 
به زندگی در کشور برای مردان به 70 سال و برای 
زنان به 73 سال مسئوالن صندوق های بازنشستگی 
کش��ور را بر آن داشته است که سال گذشته مجدداً 
بحث ضرورت بازنگری در س��ن بازنشستگی را با 
تأکید ب��ر افزایش آن مطرح کنن��د. اصرار موافقان 
اجرای طرح افزایش س��ن بازنشس��تگی در حالی 
مطرح می ش��ود که مخالف��ان همچنان روی تبعات 
و تأثی��رات منفی اجرای این طرح تأکید داش��ته و 
اجرای آن را زمینه س��از تش��دید بحران بیکاری در 
کش��ور می دانند. بر همین اساس عبدالرضا مصری، 
وزی��ر رفاه و تأمین اجتماعی در همایش��ی افزایش 
سن بازنشس��تگی در کش��ور را یک چالش جدی 
در کش��ور عن��وان ک��رد و در موضع��ی مخالف با 
افزایش س��ن بازنشس��تگی گفت: با توجه به نرخ 
باالی بیکاری در کش��ور نمی توان سن بازنشستگی 
را افزای��ش داد چرا که در این صورت عمًا به یک 
فارغ التحصیل گفته ایم 5 سال دیگر صبر کن تا این 

افراد بازنشسته شوند. 
تشدید بحران بیکاری: 

افزایش تعداد جمعیت بی��کار جامعه، طوالنی 
ش��دن روند پیدا کردن ش��غل مناسب برای جوانان 
تحصیلکرده جویای کار، روند تصاعدی نرخ رشد 
بی��کاری در جامعه و تبدیل معضل بیکاری به یک 

بح��ران در کش��ور، همگی از جمل��ه دالیل مهمی 
اس��ت که مخالفان طرح افزایش سن بازنشستگی، 
نس��بت به تبعات منفی افزایش س��ن بازنشستگی 
در ص��ورت تصویب در جامعه هش��دار می دهند. 
عضو کمیس��یون اجتماعی مجل��س چندی قبل در 
ی��ک گفتگوی مطبوعاتی به عنوان یکی از مخالفان 
افزایش س��ن بازنشس��تگی در کش��ور، سن فعلی 
بازنشس��تگی با ش��رایط 30 سال س��ابقه کار را در 
حال حاضر مناس��ب دانس��ت و اب��راز عقیده کرد: 
تصویب و اجرای طرح افزایش س��ن بازنشستگی 
تنه��ا معضل بیکاری جوان��ان را در جامعه افزایش 
خواهد داد. هادی مقدس��ی با تأکید بر اینکه طرح 
چنین پیشنهادهایی از سوی مسئوالن صندوق های 
بازنشس��تگی تنه��ا نظر ش��خصی آنها ب��وده که به 
مصلحت جامعه هم نیست، گفت: در شرایط فعلی 
جامعه ایران، 30 س��ال س��ابقه برای بازنشس��تگی 
بهترین و مناسب ترین سن است و تنها در صورتی 
می توان پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی را مطرح 
کرد که س��از و کار حل مش��کل اشتغال جوانان به 

گونه ای فراهم شود. 
نیاز به بررسی کارشناسی: 

یکی دیگ��ر از اعض��ای کمیس��یون اجتماعی 
مجلس نیز چندی قبل با بی��ان اینکه قطعًا هرگونه 
اظهارنظ��ری در خصوص کاهش یا افزایش س��ن 
بازنشس��تگی نیازمند مطالعات و بررسی های دقیق 
کارشناسی و بررس��ی تمام جوانب و اثرات مثبت 
و منفی آن در جامعه اس��ت، ب��ه نظرات مخالف و 
موافق با افزایش یا کاهش س��ن بازنشستگی اشاره 
ک��رد و گفت: دالیل مخال��ف و موافقی که هر دو 
گروه مطرح می کنند، در جای خود منطقی اس��ت، 
از همین رو طرح چنین پیشنهادهایی باید با پشتوانه 
بررس��ی های دقی��ق کارشناس��ی و فراه��م آوردن 
بس��ترهای الزم باش��د تا در صورت اجرا با مشکل 
مواجه نشود. جواد زمانی با اشاره به اینکه افزایش 
تع��داد بیکاران جوی��ای کار و در نتیجه دامن زدن 
به بحران بیکاری در کش��ور از یک سو و از دست 
رفتن نیروی کار متخصص در 55 تا 60 سالگی که 
اوج بازدهی کاری یک نیروی ماهر حرفه ای است 
از س��وی دیگر، از جمله دالیل مهمی اس��ت که از 
س��وی مخالفان و موافقان این طرح مطرح می شود 
و بنابرای��ن هرگون��ه تصمیم گی��ری در خصوص 
کاهش یا افزایش س��ن بازنشس��تگی باید بر مبنای 
بررسی دقیق این نظرات موافق و مخالف و تبعات 
مختلف آن باش��د. در مقابل مخالفان طرح افزایش 
س��ن بازنشس��تگی که مهمترین پیامد آن را رش��د 
معض��ل بی��کاری در جامعه عن��وان می کنند، گروه 
موافقان این طرح، اس��تدالل مخالفان را غیرمنطقی 
می دانند و معتقدند افزایش سن بازنشستگی تأثیری 
در افزای��ش بی��کاری در جامع��ه نخواهد داش��ت 
و نمی ت��وان به بهانه افزایش جمعی��ت بیکاران در 
جامعه، کش��ور را از نیروی با تجرب��ه و ماهر و با 
سابقه آن هم در سال هایی که بیشترین بهره وری را 

دارند، محروم کرد. 
مشکل تأمین مخارج زندگی: 

رئیس کانون بازنشستگان سازمان بازنشستگی 
کشوری با اشاره به مشکاتی که در صورت اجرای 
کاهش س��ن بازنشس��تگی پیش می آید، می گوید: 
کاهش سن بازنشستگی موجب می شود افرادی که 

تجربه کافی در کارشان به دست آورده اند و بهترین 
زم��ان بازدهی کاری ش��ان را می گذرانند، به یکباره 
از چرخ��ه کار و فعالیت خارج ش��وند تا از طرف 
دیگر دولت مجبور شود نیروهای جوان را با صرف 
هزینه و ماه ها وق��ت آموزش داده و جایگزین این 
نیروها کند. این کارش��ناس حوزه بازنشس��تگی در 
پاس��خ به برخی مخالفت ها مبن��ی بر اینکه افزایش 
سن بازنشس��تگی موجب افزایش بیکاری در میان 
جمعیت جوان و جویای کار کش��ور خواهد ش��د، 
ب��ه نکته مهم دیگری هم اش��اره ک��رد و گفت: در 
اکثر موارد افرادی که بازنشسته می شوند، به دالیل 
مختلف که مهمترین آنها مشکات اقتصادی و عدم 
تأمین مخارج زندگی با حقوق اندک بازنشس��تگی 
اس��ت، به یکب��اره از چرخ��ه کار و فعالیت خارج 
نمی ش��وند و مجدداً در ج��ای دیگری جذب بازار 
کار می ش��وند پس ب��ه این ترتیب کمک��ی به رفع 
معض��ل بیکاری برای جمعیت جوان و جویای کار 

کشور نمی شود.
 کم بودن حقوق بازنشستگی به خصوص برای 
افرادی که با 15 س��ال س��ابقه و یا بیشتر بازنشسته 
می شوند و همواره نیز نسبت به این قضیه اعتراض 
دارن��د، نکته مهم دیگری اس��ت ک��ه آهویی به آن 

اشاره می کند.
 آهویی با اش��اره به قان��ون مدیریت خدمات 
کش��وری که بر مبنای آن ش��اغان می توانند با 30 
س��ال سابقه خدمت و 55 سال س��ن برای مشاغل 
کمتر از فوق لیس��انس و برای مش��اغل تخصصی 
با مدرک فوق لیس��انس و باالتر با 30 س��ال سابقه 
کار تقاضای بازنشستگی کنند، گفت: این در حالی 
اس��ت که اگر فرد شاغل تمایلی به بازنشسته شدن 
نداش��ته باشد، س��ازمان یا اداره دولتی نمی تواند او 
را مجبور به بازنشس��تگی کند مگر اینکه 35 س��ال 
سابقه کار داش��ته باشد، در این صورت با 60 سال 
سن بازنشسته می شود که این هم سن زودهنگامی 
برای بازنشسته ش��دن است. به گفته وی، براساس 
قانون مدیریت خدمات کش��وری هم اکنون شرایط 
بازنشستگی برای زنان 25 سال سابقه خدمت بدون 

شرط سنی است. 
بازنشستگی پیش از موعد، طرحی متناقض: 
وقت��ی دولت تصمیم گرفت بار مالی ناش��ی از 
بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت را بپذیرد، 
از یک تئوری برای توجیه این تصمیم پیروی کرد. 
تئ��وری دولت این بود که با حمایت از بازنشس��ته 
ش��دن زودهن��گام این گ��روه از کارکن��ان دولت،  
می توان نیروی ج��وان و متخصص را وارد چرخه 
بازار کار ک��رد؛ در واقع یکی از راهکارهای دولت 
برای کاهش نرخ بیکاری، تحمل هزینه بازنشس��ته 
کردن کارکنان خود بود که حتی سازمان بازنشستگی 
کشور را نیز ناچار به تبعیت از این تصمیم کرد. اگر 
این تئوری را بپذیریم، نمی توانیم با آنچه در قانون 
مدیریت خدمات کشوری آورده شده کنار بیاییم و 
اگر بخواهیم با قانون کنار بیاییم باید نمره مردودی 
به کارشناسانی بدهیم که طرح بازنشستگی پیش از 
موعد را مطرح و اجرا کرده اند. اینکه طرح موضوع 
کاهش یا افزایش سن بازنشستگی چه تبعات مثبت 
و منف��ی در جامع��ه خواهد داش��ت؟ اینکه وقتی 
جرقه های چنین پیشنهادی چند سال پیش از سوی 
مسئوالن وقت حوزه بازنشستگی مطرح شد تا چه 
حد از پش��توانه کارشناس��ی برخوردار بوده است؟ 
اینکه آیا قانون فعلی س��ن بازنشس��تگی در کشور 
پس از چندین دهه اصاح خواهد شد و در صورت 
تصویب هرگونه طرحی مبنی بر کاهش یا افزایش 
س��ن بازنشستگی، آیا این قانون از ضمانت اجرایی 
برخوردار خواهد ب��ود؟ اینکه چرا اصل 29 قانون 
اساس��ی که در آن دولت موظف به تأمین مردم در 
حوزه های بازنشس��تگی، درمانی، بیکاری و... شده 
تاکنون اجرایی نشده اس��ت؟ و پرسش های بسیار 
دیگری از این دس��ت در حالی مطرح می ش��ود که 
انجام مطالعات کارشناسی و بررسی تمام جوانب، 
اث��رات، تبعات و ابزارها و بس��ترهای اجرایی الزم 
از س��وی مس��ئوالن حوزه بازنشس��تگی به عنوان 
پیشنهادکنندگان چنین طرح هایی و نمایندگان مردم 
در مجلس به عنوان مراج��ع تصمیم گیرنده نهایی، 

ضرورتی است که نباید از آن غافل شد.
تنظیم برای زاینده رود: سپیده نصراصفهانی

مدی��رکل درآمد حق بیمه س��ازمان تأمین 
اجتماعی گفت: متوس��ط دس��تمزد اعام شده 
نس��بت به حداق��ل حقوق بای��د در طول همه 
س��نوات بیمه پردازی مبنای محاسبه مستمری 

بازنشستگی قرار گیرد. 
قدرت ا... قدسی اعام دستمزد حداکثری 
در دو س��ال آخر بازنشس��تگی برای دریافت 
حداکث��ر حقوق در زم��ان بازنشس��تگی را از 

مشکات سازمان تأمین اجتماعی برشمرد.
 وی اظهار داش��ت: براساس قوانین فعلی، 
میزان مس��تمری بازنشستگان براساس دستمزد 
دو س��ال آخر خدمت بیمه ش��دگان محاس��به 
می ش��ود که این وضعیت در حال حاضر منجر 

به سوء  استفاده می شود. 
مدی��ر کل درآم��د حق بیم��ه س��ازمان تأمین 
اجتماع��ی اف��زود: برای حل مش��کات، باید 

متوسط دستمزد
 اعام شده نس��بت به حداقل حقوق در طول 
همه س��نوات بیمه پردازی مبنای محاسبه قرار 
گیرد تا مش��کات بیم��ه ای مرب��وط به اعام 

دستمزد غیرواقعی بر طرف شود. 
قدس��ی گف��ت: حق��وق بازنشس��تگان تأمین 
اجتماع��ی هم��واره باالتر از حداقل دس��تمزد 
اس��ت و کمک ه��ای دولت نیز به بس��یاری از 

بازنشستگان پرداخت می شود.
وی در عین حال اظهار داشت: باید به این 
مسأله توجه شود که بس��یاری از بیمه  شدگان 
سازمان تأمین اجتماعی، اکنون با حداقل حقوق 
تحت پوش��ش قرار گرفته اند و همین افراد در 
دوره بازنشس��تگی از پایین بودن حقوق خود 

گله دارند.
مدی��رکل درآمد حق بیمه س��ازمان تأمین 
اجتماع��ی یکی از مهمتری��ن عوامل نارضایتی 
از حقوق بازنشستگی را اعام نادرست حقوق 
در زمان بیمه پ��ردازی بیان کرد و افزود: فقدان 
راهکاری قانونی در رابطه با بررس��ی دستمزد 
اعام ش��ده ب��ه س��ازمان تأمی��ن اجتماعی از 

مشکات فعلی این سازمان است.
قدسی با بیان اینکه دریافت حداقل حقوق 
در مورد بس��یاری از مشاغل تخصصی و افراد 

دارای سابقه و تخصص باال دور از ذهن و
 غیر منطقی است، گفت: اصاح قوانین مربوط 
به محاس��به دستمزد مبنای کسر حق  بیمه با در 
نظر گرفتن میزان تحصیات، س��ابقه  کاری و 

س��ایر پارامترها برای بهبود شرایط کار و حل 
بسیاری از مشکات س��ازمان تأمین اجتماعی 

مناسب است.
وی در بخش دیگری از س��خنانش اظهار 
داشت: بیمارستان های سازمان تأمین اجتماعی 
در سراسر کشور از نظر کیفیت و ارائه خدمات 
مطلوب در مقایسه با سایر مراکز درمانی کشور 

عملکرد مناسب تری دارند. 
مدی��ر کل درآمد حق بیمه س��ازمان تأمین 
اجتماعی اف��زود: امکانات درمانی و تجهیزات 
بیمارستانی سازمان به تناسب تعداد بیمه شدگان 
در سراس��ر کش��ور مهیا ش��ده اند ام��ا به دلیل 
ع��دم تمای��ل پزش��کان متخصص ب��رای کار 
در شهرس��تان ها متأسفانه بخش��ی از ظرفیت 
بیمارستان های س��ازمان در سراسر کشور با 

استفاده است.
قدس��ی تربیت کادر درمانی متخصص را 
خارج از حیطه وظایف سازمان تأمین اجتماعی 
عنوان کرد و گفت: کمبود پزش��ک متخصص 
و تمایل متخصصان موج��ود برای حضور در 
پایتخت، منجر به شلوغی مراکز درمانی سازمان 
در تهران شده اس��ت که برای رفع این مشکل 
باید دس��تگاه ها به تربیت پزشکان متخصص 
اهتمام بیش��تری داشته باش��ند. وی، برقراری 
ارتباط مستمر با کارفرمایان و کارگران به عنوان 
ش��رکای اجتماعی س��ازمان تأمین اجتماعی را 
از برنامه های همیش��گی این سازمان دانست و 
گفت: مسئوالن س��ازمان تأمین اجتماعی برای 
آشنایی با مش��کات و شنیدن نظرات شرکای 
اجتماع��ی خ��ود نشس��ت ها و دیدارهایی را 

برگزار می کنند.
 وی ک��ه در جمع اعض��ای انجمن صنفی 
س��ازندگان چراغ ه��ای روش��نایی برقی این 
سخنان را بیان کرد، افزود: بسیاری از کارخانه ها 
و کارگاه های بزرگ، بخشی از کارهای تولیدی 
خ��ود را ب��ه کارگاه ه��ای کوچک ت��ر واگذار 

می کنند. 
وی اضافه ک��رد: در اینگونه م��وارد، الزم 
است واگذار کنندگان کار به منظور جلوگیری 
از بروز اختاف در محاس��بات بیمه ای، مطابق 
ماده 38 قانون تأمین اجتماعی پیش از تس��ویه 
حساب و پرداخت آخرین قسط،از ارائه دهنده 
خدمت مفاصا حساب تأمین اجتماعی دریافت 

کند.

م�أم��وران پلی��س آگ�اه���ی ف�رمانده��ی انتظامی
 چهارمحال و بختیاری، در راس��تای اجرای انتظام بخشی 
شهرها و به منظور جلوگیری از ورود کاالی قاچاق به استان، 

کنترل وسایل نقلیه عبوری را در دستور کار قرار دادند.
مأم��وران در جریان یک مرحل��ه عملیات اطاعاتی و 
پلیسی موفق شدند، دو هزار و 500 کیلوگرم چای خارجی 
قاچاق و دو هزار و 200 کیلوگرم برنج خارجی را کشف و 
ضبط کنند. در این راستا، دو نفر دستگیر و به همراه کاالهای 
کشف ش��ده، جهت س��یر مراحل قانونی، تحویل مراجع 

قضایی شدند.

متوسط دستمزد 

مبناي محاسبه مستمري بازنشستگي

بازنشستگي پیش از موعد 2 هزار نفر از کارکنان بهزیستي کشور
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کشف کاالی قاچاق در 
چهارمحال و بختیاری

افقی:
1- آب میان بافتی- اصاح طلب- برگردان زمین

2- عملی خداپسندانه- طناب شکار- خالق شیر و 
شکر و نان و حلوا و مخترع نان سنگک

3- طبیع��ی و مطابق قاعده- خام��وش و بدون 
حرف- امام

4- یار برزن- دریا- بانی جام جهانی فوتبال- هنر پرگو
5- هرگز نه- نوعی قند- برقرار

6- زیبا چهره چون پری- اشاره- شکم بند طبی
7- س��قف اصلی- بازیگر پدرخوانده و زنده باد 

زاپاتا- سرزمین ابراهیم
8- خط فرضی زمین- گندم کوبیده- ش��ومی و 

بد یمنی
9- ش��یرینی عروس��ی- متواض��ع و فروتن- 

برگردان موجی
10- قل��ب ایتالی��ا- واحدی ب��رای مایعات- 

جوشن یا زره
11- رهبر- کتابی نوشته جال آل احمد- حرف ندا
12- واحد س��طح- خدای هندو- نفس خسته- 

ظلم و ستم
13- خرخاکی- یهو و ناگهان- نامی برای دختران
14- مهاجم تیم رئال مادرید- خردمند- آسیستان
15- ش��تر عرب- ب��رادر برازندگی اس��ت-

انبار راه آهن.
عمودی:

1- رئیس جمهور امریکا که در تماشاخانه ای با 
کارد کشته شد- پایتخت غنا- فریاد درندگان

2- درخت چتری- گش��اده رو و خندان- رسوم 
قومی و فولکوریک

3- کاشف رآکتور اتمی- ضد حمله- شهری در عراق
4- حرف انتخاب- میوه فاسد- شهر زلزله- شایعه
5- بت  مجنون-  اولتیماتوم و کتاب یوجین اونیل-  عدو

6- جانور بحری- نه عمودی نه افقی- آرزو و امید 
7- خاک گ��ور- خوردنی- فیلم علی حاتمی و 

کتاب ماکسیم گورکی
8- گلدسته- رود مرزی- نویسنده رمانهای سام 

بر غم و در یک سال و در یک ماه
9- زاپاس- ماله بنایی- سرزمین عجائب

10- دوباره به حالت سابق برگرداندن- سلسله- 
تخم مرغ التین

11- علت االمراض- فیلم داریوش مهرجویی- 
کارگردان فیلم دکتر نو

12- همه- حرف توفی��ر- ضربه ای در فوتبال- 
پول ژاپن

13- گرانمایه- کتاب داستایوفسکی و فیلم اکیرو 
کوروساوا- دژخیم یا میرغضب

14- جنگی در صدر اس��ام- خالق کتاب رقص 
اموات- شاه اساطیری

15- ایستگاه فضایی شوروی- نوعی تختخواب- 
خطیب نامی فرانسه بود.
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روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان

اتصال مستقیم به اینترنت
بدون نیاز به کلمه عبور و رمز

پرداخت از طریق قبض تلفن ثابت

 اینترنت هوشمند
 )شرکت مخابرات استان اصفهان(

حوادث

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
5سه شنبه 20 بهمن ماه 1388 / 24 صفر 1431  Tuesday 9 February 2010

جامعه



یکی از مهمتری��ن جنبه های فرزندپروری 
ایجاد ی��ک رابطه خوب اس��ت. این مس��أله 
به خص��وص در دوران نوجوانی اهمیت ویژه 
می یابد. زمان��ی که الگوه��ای قدیمی  ارتباط 
ممکن است کارساز نباشد و یا مجبور به تغییر 
و تعدیل آن باشیم تا نیازهای رشدی نوجوان 

را برآورده سازیم.
توصیه ه��ای زیر می تواند ب��رای برقراری 
ی��ک رابطه خ��وب با نوجوان به ش��ما کمک 

کند:
1( به طور بارز و آشکار راجع به مشکات 
صحبت کنید: جوی را در محیط خانه به  وجود 
آورید که هرکدام از اعض��ای خانواده بتوانند 
به ط��ور آزادانه راج��ع به موضوع��ات مورد 
نظ��ر خود بحث کنن��د. در صورتی که بتوانید 
ارتباطی مناسب با او برقرار کنید می توانید در 
مورد مسائل خاصی چون مصرف مواد مخدر 
و ارتباط��ات که از رفتاره��ای مهم و پر خطر 
دوران نوجوانی اس��ت راحت تر و با موفقیت 
بهتری وارد بحث و مذاکره ش��وید. تحقیقات 
نش��ان داده است نوجوانانی که به طور بارزتر 
و آشکارتر با والدین خود مشارکت و گفتگو 
می کنن��د احتمال مصرف م��واد مخدر در آنها 
کمتر است. وظیفه شما گوش دادن و درک و 

فهم است نه قضاوت کردن.
2( برای بهبود ارتباط با نوجوان باید برای 
او وقت گذاش��ت: یافتن زمان برای ارتباط با 
فرزند در دنیای پرمش��غله امروز ممکن است 
مشکل اساس��ی والدین باشد ولی اختصاص 
دادن فقط چند دقیقه در روز برای گوش دادن 
فع��ال به نوجوانتان می تواند نقطه خوبی برای 

شروع باشد.
3( فرصت طلب باش��ید: ب��رای صحبت 
کردن و ارتباط برق��رار کردن با نوجوان خود 
منتظر به وجود آمدن مسائل و مشکات بزرگ 
نباش��ید، از هر فرصتی برای حرف زدن با او 

استفاده کنید.
4( ب��ا او مذاکره کنید: چنانچه توانس��تید 

با فرزند خ��ود چنین ارتباطی برقرار کنید، در 
زمان تعارض و کشمکش راحت تر می توانید 

با او وارد بحث و مذاکره شوید. 
5( ارتباط خوب شامل هر دو حالت گوش 
کردن و صحبت کردن اس��ت: صحبت های او 
را گ��وش دهی��د. آنها را قطع نکنی��د تا نقطه 
نظ��رات خود را بگوید. بگذارید کامش را به 
پایان برس��اند، وظیفه شما گوش دادن و درک 

و فهم است نه قضاوت کردن.
6( با احساسات او همدردی کنید: خودتان 
را به جای او بگذارید. سعی کنید فقط نظر او 
را بفهمید و به آن احترام بگذارید. حتی اگر با 

آن موافق نیستید.
7( قبل از آنکه لب به س��خن بگش��ایید، 
فک��ر کنید: ممکن اس��ت الزم باش��د قبل از 
پاس��خ دادن تا 10 بش��مارید، این موضوع به 
شما فرصتی می دهد که خود را آرام کنید و از 

جنگ و جدل اجتناب کنید.
8( هیجانش را درک کنید: حتی زمانی که 
بحث راجع به موضوعات حساس و هیجانی 
است، بگذارید تا نوجوان شما بفهمد که شما 

او را دوست دارید و مراقب او هستید.
اندی��ش باش��ید: مکالم��ه را  9( مثب��ت 
با صحب��ت ک��ردن راجع ب��ه آنک��ه چگونه 
می خواهید مش��کل را حل کنی��د مثبت کنید، 
مدام به اش��تباهات گذش��ته او گریز نزنید. به 
جنبه های مثب��ت او بیندیش��ید. مثبت ماندن، 

مکالمه را خاق و سازنده می کند.

طبق آمارهای رس��می کشور، س��رانه مطالعه هر ایرانی به جز 
مطالعه کتب درس��ی، در س��ال 1378 به میزان یک دقیقه در روز 
برآورد ش��د که بالطبع نگرانی مس��ئوالن و لزوم چاره اندیشی در 
ای��ن زمین��ه را به دنبال داش��ت. ت��ا آن دوره، در وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��امی بخش��ی تحت عنوان امور کتابخانه ها مشغول 
فعالیت بود که تنها وظیفه هدایت کتابخانه های عمومی سراس��ر 
کش��ور را بر عهده داشت. س��رانجام در سال 1381 الیحه تشکیل 
نهاد کتابخانه های عمومی ب��ا رویکرد تخصصی در هیأت دولت 
تصویب و برای تصویب نهایی به مجلس فرستاده شد و یک سال 
بعد به تصویب مجلس شورای اسامی و شورای نگهبان رسید و 
در س��ال 1383 اجرایی شد. مهمترین ماده این الیحه، ماده شماره 
یک مبنی بر تأسیس، تجهیز و بازسازی، توسعه، مدیریت، نظارت 
و س��ایر امور کتابخانه های عمومی در سراسر کشور است که به 

موجب آن کلیه قوانین گذشته در این رابطه ملغی شد.
یاوری مدیرکل امور کتابخانه های عمومی اس��تان اصفهان، در 
خصوص این نهاد به زاینده رود گفت: تأس��یس این نهاد،به عنوان 
یک نهاد غیردولتی و در راس��تای اجرای سیاس��تهای کلی اصل 44 
قانون اساسی است و با تداوم فعالیت آن سرانه مطالعه یک دقیقه ای 
در س��ال 1378 به 18 دقیقه در س��ال 1387 رس��ید که با احتساب 
قرائت قرآن کری��م و مفاتیح و همچنین مطالعه روزنامه، هم اکنون 
س��رانه مطالعه ایرانیان 71 دقیقه در روز است. یاوری با مقایسه این 
آمار با کشورهای پیشرفته، این میزان را رضایت بخش ندانست و با 
استناد به بیانات مقام معظم رهبری در این خصوص، کتابخوانی را 
نه یک تکلیف دینی که یک واجب ش��رعی برشمرد. بر این اساس، 
یاوری موض��وع کتابخوانی را تنها در محدوده وظایف کتابخانه ها 
ندانست و آن را وظیفه همه افراد جامعه دانست، با این وجود وی، 
فعالیت نهاد کتابخانه ها را به علت دید تخصصی و هدف این نهاد 

مبنی بر ارتقای فرهنگ مطالعه، الزم و ضروری عنوان کرد.
مدی��رکل کتابخانه های اصفهان تع��داد کتابخانه های عمومی 
تحت پوش��ش این نهاد در کش��ور را دو ه��زار کتابخانه اعام و 
اضاف��ه ک��رد: این تع��داد در حال افزایش اس��ت. ی��اوری تعداد 
کتابخانه های عمومی استان اصفهان را شامل 137 کتابخانه تحت 
پوش��ش نهاد و 27 کتابخانه مش��ارکتی اعام و اضافه کرد: تعداد 
کتابخانه های مش��ارکتی در س��ه ماه اخیر با افزایش 12 کتابخانه 
مش��ارکتی جدید به 27 رسیده است. وی در خصوص نحوه اداره 
کتابخانه های مشارکتی گفت: این کتابخانه ها تنها در تأمین منابع 
مطالعاتی از طریق نهاد حمایت می ش��وند و س��ایر موارد اعم از 
تأمین نیروی انس��انی، تجهیزات، مکان مناسب و مدیریت برعهده 
ش��خص متقاضی اس��ت که در این راس��تا 60 درخواست به نهاد 
کتابخانه ها ارسال ش��ده و 12 مورد واجد شرایط، 15 مورد فاقد 

شرایط و بقیه موارد در درست بررسی هستند. 
مدی��رکل کتابخانه های عمومی اس��تان اصفهان افزایش تعداد 
اعضای کتابخانه های اس��تان اصفهان از شهریور 86 تا مهر 88 را 
تنها 6 هزار نفر یعنی از 59 هزار نفر به 65 هزار نفر اعام و اضافه 
کرد: در س��ه ماه اخیر با روند رو به رش��د و اقدامات و تمهیدات 
انجام ش��ده تعداد اعضا با افزایش 35 هزار نفری به یک صد هزار 
نفر رس��یده اس��ت. یاوری هدف کوتاه مدت نه��اد متبوع خود را 
افزای��ش تعداد اعضا به میزان 2/8 درصد جمعیت معادل 150 نفر 

تا پایان سال جاری اعام کرد.
یاوری با اش��اره به تصویب چارت س��ازمانی نهاد کتابخانه در 
سال 86 ، تبدیل مدیریت امور کتابخانه ها به اداره کل را از نتایج 

آن برش��مرد و گفت: این امر تا س��ه ماه پیش در اس��تان اصفهان 
اجرایی نش��ده ب��ود و با اقدامات انجام ش��ده 
در س��ه ماه اخیر، هم اکنون در هر شهرس��تان 
اس��تان اصفهان، یک نفر به عنوان رئیس اداره 
کتابخان��ه عمومی شهرس��تان منصوب ش��ده 
اس��ت. وی یکی از نتایج مثب��ت این تغییر و 
تحول را افزایش تعداد عضو، رش��د شاخص 
امان��ت کتاب، فعال تر ش��دن اعضا و افزایش 
تعداد مراجعی��ن عنوان کرد. وی به تش��کیل 
کمیته مشترک متش��کل از کارشناسان صدا و 
س��یما، کتابخانه ها و مطبوع��ات جهت یافتن 
راهکارهای مناس��ب و تشویق مردم به مطالعه 
اش��اره کرد و اف��زود: یکی دیگ��ر از اقدامات 
انجام ش��ده جه��ت اجرای دس��تور حضرت

 آی��ت اهلل طباطبایی مبنی بر نزدیک ش��دن حوزه ه��ای علمیه و 

کتابخانه ه��ا بود که در این راس��تا تفاهمنامه ای ب��ا حوزه علمیه 
منعقد ش��د تا کتابخانه هایی وابسته به حوزه 
علمیه که قادر به ارائه خدمات عمومی هستند 
مورد بررس��ی قرار گرفت��ه و مجوزهای الزم 
را جه��ت فعالی��ت و خدمات ده��ی عمومی 

دریافت کنند.
یاوری با اش��اره به اینک��ه در حال حاضر 
در اس��تان اصفه��ان کتابخان��ه درجه یک و 2 
وج��ود ندارد ابراز امی��دواری کرد با تجهیز و 
تعمیر کتابخانه ها و با کمک مسئوالن به سطح 
کتابخانه های درجه یک دس��ت یابیم. یاوری 
ب��ا اش��اره به اینکه اس��تان اصفه��ان از لحاظ 
شاخص فضای کتابخانه در کشور اول است، 
اظهار داش��ت: متأسفانه با وجود این امکانات 
اصفهان اگر تا پایان سال به برنامه 2/8 درصدی عضو کتابخانه ها 

هم برسد تا پوشش 10 درصدی و عضویت 500  هزار نفر فاصله 
زیادی دارد در حالی که در برخی از استانهای کشور 5 تا 8 درصد 

جمعیت، عضو کتابخانه های عمومی هستند.
وی برخی از اقدامات انجام شده یا در دست اقدام جهت افزایش 
عضو را حذف قوانین دس��ت و پاگیر، اداره کتابخانه ها به صورت 
قفسه باز و ایجاد سیستم همراه کارت عضویت برشمرد. وی مزیت 
استفاده از سیس��تم همراه کارت عضویت را امکان استفاده از همه 
کتابخانه های عمومی استان با یک کارت عضویت عنوان کرد. وی 
تمهیدات اتخاذ ش��ده جهت حفظ عضو را ش��امل آسیب شناسی 
تعداد اعضای خروجی، ایجاد تس��هیات رفاهی و تفریحی شامل 
تخفیف بلیت سینما و سالنهای ورزشی، مراکز درمانی، مشاوره وکًا 
و... برشمرد. یاوری همچنین در مورد به روز رسانی کتابخانه ها نیز 
عنوان کرد: در این راس��تا هر ماه به مبل��غ یک میلیارد تومان کتاب 
خری��داری و در اختیار کتابخانه ها قرار می گیرد. وی با اش��اره به 
مشکات مختلف کتابخانه ها اعام کرد: با تزریق 5 میلیارد تومان 

به کتابخانه ها مشکات مرتفع خواهد شد.
یاوری با اش��اره به سند چشم انداز 20 ساله و نقشه راه توسعه 
کش��ور، راه اندازی کتابخان��ه دیجیتال، ایج��اد کتابخانه در تمامی 
روس��تاها و... را جزء افق برنامه های فرهنگی عنوان کرد و افزود: 
اداره کل کتابخانه های استان اصفهان در راستای تشویق عموم مردم 
به عضویت در کتابخانه ها اقدامات متعددی انجام داده که عضویت 
رایگان در 30 روز از س��ال ش��امل ایام دهه فج��ر، اعیاد مذهبی و 

غیرتعطیل و روز قبل از اعیاد تعطیل از جمله این موارد است. 
یاوری با اش��اره ب��ه قانون واریز تخصیص نی��م درصد درآمد 
شهرداریها به کتابخانه ها، استان اصفهان را در این زمینه، عقب تر 
از برنامه توصیف کرد. وی ضمن تش��کر از شهردار اصفهان، دکتر 
س��قائیان نژاد، به علت همکاری با این نهاد از استاندار درخواست 
ک��رد در جه��ت اجرایی ش��دن تخصی��ص نیم درصد، دس��تور 

مساعدت های الزم را مبذول کنند.
 مهن��دس قدی��ری، مس��ئول عمران��ی اداره کل کتابخانه های 
عمومی استان اصفهان نیز در این دیدار، با اشاره به جایگاه عمران 
و آبادان��ی در فرهنگ مذهبی اس��ام و به خص��وص قرآن گفت: 
آنچه در این حوزه در اصفهان، مورد استفاده قرار می گیرد توسط 
گذش��تگان احداث شده و در واقع نس��ل های گذشته، طرحهای 
عمرانی را به گونه ای اجرا می کردند که برای نس��لهای آینده نیز 

کاربری داشته باشند. 
وی با تأکید بر اینکه نس��ل حاضر نیز باید طرحها و پروژه های 
عمرانی را به شکلی بس��ازند که برای آیندگان نیز قابل بهره برداری 
باش��د به لزوم وجود اداره کل امور عمرانی نهاد کتابخانه های کشور 
اشاره کرد و افزود: این اداره کل برای تهیه نقشه ها، مطالعات عمرانی، 
مکان یابی کتابخانه ها، نظارت بر حسن اجرای پروژه کتابخانه های در 
حال ساخت، بهداشت محیطی کتابخانه ها و... برنامه های متعددی را 
در دستور کار خود قرار داده است. مهندس قدیری برخی از مهمترین 

وظایف این اداره کل را به این شرح برشمرد:
- انتخاب پیمانکار مناس��ب رتبه بندی شده با توجه به شرایط 

و ضوابط
- محاسبات دقیق جهت کنترل وزن و بارهای ثقلی ساختمان

- ضد زلزله بودن ساختمان کتابخانه
- تأمین امکانات ایمنی جهت جلوگیری از آتش سوزی

- مناسب سازی فضای کتابخانه اعم از ورودی سالنها، مخزن 
کتاب و... برای معلوالن، بیماران و سالمندان.

نقطه

در ش��رایط عادی بس��یار دیده 
ش��ده نوجوانانی که به مرحله رشد 
می رسند، یکباره خود را از مصاحبت 
والدی��ن و بزرگتره��ا کنار کش��یده 
و عزل��ت و تنهایی ب��ر می گزینند؛ 
درس��ت مثل کرم ابریش��می که در 
نهایت صب��ر و حوصله و آرامش به 
دور خود تار می تند تا به پروانه ای 
تبدیل ش��ده و به پرواز درآید. خیلی 
از پدر و مادرها متوجه این موقعیت 
و ضرورت رشد فرزندان خود نشده 
و غالب��اً با دلس��وزی های بس��یار و 
پرس��ش های مکرر و سؤاالتی مثل: 
چه ش��ده، چه اتفاقی افتاده، چرا این 
قدر س��اکتی، چرا حرف نمی زنی ؟ 
)که البته بیش��تر جنب��ه خیر خواهانه 
دارد ( آرامش و امنیت روحی جوانان 
را بره��م می زنن��د.  گاه��ی هم با
 عکس العمل ه��ای تلخی از طرف 
جوان خود روبه رو می شوند که در 
نهای��ت منجر به تش��کیل یک حلقه 
معی��وب در رون��د ارتب��اط خانواده 
و فرزن��دان می ش��ود.  در این قبیل 
مواقع گاهی فرصتی پیش می آید که 
بزرگتره��ا می توانند با دخالت های 
حساب ش��ده وارد معرکه شده و از 

بحران روحی جوانان بکاهند.
ــگفت انگیز: واقعیت  دوران ش
این اس��ت ک��ه ای��ن دوران یکی از 
ش��گفت انگیزتری��ن و توفانی ترین 
دوره ه��ای حی��ات ج��وان اس��ت. 
ج��وان در این دوره ش��کافی عمیق 
و پرتگاه��ی ناپی��دا در درون خ��ود 
احساس می کند؛ یعنی از یک طرف 
آرامش و بی خبری دوران کودکی را 
پشت سر گذاش��ته و از طرفی هنوز 
به اعتماد به نفس کامل و اس��تحکام 
روحی الزم نرس��یده است. یک روز 

رفت��ار و حرکات بچگان��ه دارد و از 
هر مسئولیتی ش��انه خالی می کند و 
روزی دیگر آنچنان احساس بزرگی 
می کند که می خواهد دنیا را اصاح 
کند. در این حال گاهی س��اعت ها 
به س��کوت و انزوا پن��اه می برد  و 
گاهی به اجتماعات ش��لوغ و پر سر 
و ص��دا روی می آورد ط��وری که 
حتی بلندترین صدای موس��یقی هم 
او را راض��ی و ارضای��ش نمی کند.  
یا گاه��ی وجود خ��ود را متزلزل و 
در آس��تانه ویرانی می بیند و گاهی 
خود را متکبر و از خود راضی نشان 
می دهد تا نش��انه های عدم ثبات و 

تزلزل درونی خود را بپوشاند.
ــور از بحران: در این شرایط  عب
بحرانی هر نوع دخالت مس��تقیم و 
ی��ا بازگویی اش��تباهات و خطاهای 
احتمالی باعث ایجاد عناد، لجاجت و 
عقب نشینی آنان و نوعی سرخوردگی 
جوان می ش��ود. کارشناس��ان مسائل 
اجتماعی- خاصه آنان که در مس��ائل 
جوانان دس��تی و مطالع��ه ای دارند- 
معتقدند بهترین چاره  برای عبور از این 

بحران »سکوت آگاهانه«، »انتظار بیدار« 
و »ایجاد تفاهم و اطمینان« است.

اگ��ر به این ش��یوه رفتار ش��ود 
نوجوان و جوان ب��ه تدریج خود را 
به بزرگترها نزدیک کرده و با میل و 
رغبت باطنی دست کمک و راهنمایی 
آنان را می فشارد و سرانجام در یک 
جو اعتماد و تفاهم، آرامش و امنیت 
الزم ب��رای رش��د و بالندگی جوانان 
فراهم می شود. اما اگر این »سکوت 
آگاهان��ه« و »انتظار بیدار« به »خواب 
غفلت« بدل شود و پدر و مادر خود 
را ب��ه دلیل عجز و س��هل انگاری و 
ی��ا ضع��ف و بی تفاوت��ی از دنیای 
فرزندان خویش کنار بکش��ند و آنها 
را به حال خود رها س��ازند، جوانان 
روز ب��ه روز آش��فته تر و بی قرارتر 
می ش��وند؛ حس احترام و اعتمادی 
که نس��بت به بزرگترها داشتند و نیز 
معیارهای ارزش��ی را که برای  رشد 
نی��روی داوری خ��ود الزم دارند از 
دس��ت می دهند و خود را نیز درهم 
شکسته می بینند و این تغییر و تحول 
ذهن��ی در پاره ای زودتر و در برخی 

دیرتر صورت می گیرد. عده ای هم 
به غل��ط تصور می کنند ک��ه دوران 
رش��د یکباره تمام می شود و جوان 
می تواند کلیه مس��ائل و مش��کات 
روحی و سرسختی های دوران بلوغ 
را کن��ار بگذارد و تس��لیم محض و 
بی اراده بزرگترها شود؛ در حالی که 
در خیلی از موارد نه تنها جریان رشد 
کامل نشده بلکه زودتر از موعد قطع 
شده است. متأسفانه برخی از والدین 
راحت طل��ب نمی توانند دریابند که 
این نوع به عقل رس��یدن چیزی جز 
قطع ناگهانی فعل و انفعاالت س��الم 
و در عین ح��ال توفانی دوران بلوغ 
نیست و بیشتر به پوسیدگی زودرس 

یک میوه نارس شباهت دارد.
نظ��ر  ب��ه  ــه:  آگاهان ــت  تربی
اندیشمندان، بی تفاوتی و سهل انگاری 
بزرگترها همان قدر آرامش زمان رشد 
را بره��م می زند که دخالت ها و امر 
و نهی های بی��ش از اندازه و نابجای 
آنان. اگر کس��ی بخواه��د نوجوان و 
جوان خود را نه از طریق رام کردن و 
خام کردن بلکه از راه تربیت صحیح 
و آگاهانه به آزادی، تفکر، اس��تقال 
رأی و احس��اس مس��ئولیت فردی و 
اجتماعی هدایت کند الزم اس��ت در 
نهایت متانت و بردب��اری دورادور و 
بدون دخالت مستقیم و احیاناً تحمیل 
کمک خ��ود، او را در راه س��خت و 
ناهمواری ک��ه در پیش دارد همراهی 
کند. او باید بداند رشد عقلی و روحی 
انسان خواه سریع، خواه کند، خواه با 
کمک بزرگترها و یا بدون دخالت آنها 
به همان نسبت پیچیده است که تحول  
حیات در س��یر آفرینش و تبدیل یک 
کرم ابریش��م بی دفاع ب��ه یک پروانه  

بلند پرواز...

چرا این قدر ساکتی؟ ساندویچ خوشمزه برای پدران و مادران وقت را از دست ندهید 
مدرسه

مواد الزم برای هشت ساندویچ کوچک:
400 گرم گوشت مرغ چرخ شده

سه چهارم پیمانه مغز نان سفید
یک چهارم پیمانه ترشی میوه

سه حبه سیر کوبیده
سه تا چهار عدد نان لواش نرم و تازه

روغن مایع برای سرخ کردن
یک دوم پیمانه پنیر خامه ای

یک دوم پیمانه پیازچه خرد شده
یک عدد گوجه فرنگی، ریز خرد شده

دو قاشق سوپخوری آب لیمو
نمک و فلفل بنا به ذائقه

طرزتهیه
گوش��ت مرغ چرخ شده، مغز نان سفید، ترشی 
می��وه، س��یر و کمی نم��ک و فلفل را در دس��تگاه 
غذاس��از بریزید و چند دقیقه روشن کنید تا خوب 
مخلوط ش��وند. این مخلوط را به هش��ت قسمت 
مس��اوی تقسیم کنید و هریک را با دست به صورت 
یک سوسیس به بلندی 12 سانتیمتر درآورید. در یک 
تابه نچسب کمی روغن مایع بریزید و سوسیس هایی 
را ک��ه آم��اده کرده اید در روغن مای��ع با حرارت 
متوس��ط س��رخ کنید به طوری که سوسیس ها از 
همه طرف طایی ش��وند. از زیادکردن ش��عله گاز 
خ��ودداری کنید چون س��طح روی سوس��یس ها 
زود برش��ته می شوند اما مغزپخت نمی شوند. آنها 
را چن��د دقیقه در یک صافی ق��رار دهید تا روغن 
اضافی مربوط به س��رخ کردن سوس��یس ها گرفته 
ش��ود. در این فاصله هشت دایره به قطر حدود 20 

سانتیمتر از نان لواش ببرید. 
پنیر خامه ای را با پیازچه خ�رد شده مخ�لوط 
کنی��د و از این مخل�وط مق��دار کمی روی هر یک 

از نان ها بم�الید.
گوجه فرنگی و پیاز خرد شده را با هم مخلوط 
کنی��د و آب لیم��و را اضافه کنید. مق��داری از این 
مخلوط را روی هریک از نان ها بریزید و یک عدد 
سوسیس را روی هرکدام گذاشته نان را به صورت 

یک ساندویچ لوله کنید.

مدیرکل کتابخانه های استان اصفهان:

 اصفهان باید در کشور سرآمد باشد

آشپزخانه من

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
سه شنبه 20 بهمن ماه 1388 / 24 صفر 1431                6 Tuesday 9 February 2010 جوان و خانواده



اخبار هفتگی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
هر هفته س��ه ش��نبه ها از رادیو ورزش ایران 

پخش خواهد شد. 
ب��ه گ��زارش پایگاه خب��ری س��پاهان، با 
هم��کاری واحد رس��انه ای، خب��ری روابط 

عمومی باشگاه و رادیو ورزش اخبار تیم های 
مختلف باش��گاه فوالد مبارکه سپاهان و سایر 
فعالیت ها هر هفته س��ه ش��نبه ها از س��اعت 
7:55 ت��ا 8 صب��ح از رادی��و ورزش ب��ه طور 

اختصاصی پخش می شود.

دیدار دیروز تیمهاي فوتبال ملوان بندرانزلي 
و سپیدرود رشت در چهارچوب مسابقات جام 
حذفي در ورزشگاه تختي بندرانزلي با پیروزي 
دو ب��ر یک تیم ملوان خاتمه یافت.گل هاي این 
دیدار را مهرداد اوالدي در دقایق 16 و 78 براي 
مل��وان، و میاد گوهري نی��ا در دقیقه 89 براي 

سپیدرود به ثمر رساندند. در همین چارچوب
تیم فوتبال س��ایپای کرج عصر دیروز با سه 
گل محمد قاضي مغلوب تیم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان شد. دو تیم در کرج به مصاف یکدیگر 
رفتند که تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در پایان 
با نتیجه سه بر یک این بازي را به سود خود پایان 
داد. هر سه گل تیم فوتبال ذوب آهن در این دیدار 
به وس��یله محمد قاضي در دقای��ق 30، 32 و 43

 به ثمر رسید. تک گل سایپا را در این دیدار رضا 
محمودي در دقیقه 86 به ثمر رساند. این دومین 
شکس��ت پیاپي محمد مایلي کهن با تیم فوتبال 

سایپا کرج در مقابل نمایندگان اصفهان بود. 
تیم فوتبال ذوب آهن اصفه��ان باید در مرحله 

بعدي این مسابقات با برنده دیدار شاهین بوشهر 
و مس سرچشمه بازي کند. 

همچنین تیم فوتبال صبای قم در چارچوب 
رقابت هاي جام حذفي باشگاههاي کشور با نتیجه 
یک بر صفر از سد فوالد نوین اهواز گذشت. این 
دیدار در ش��هر اهواز برگزار ش��د و تک گل تیم 
فوتبال صبا قم را محس��ن بیاتي نیا در دقیقه 52 
به ثمر رس��اند. تیم صبا بای��د در مرحله بعدي 
مسابقات با برنده دیدار سپاهان و شهرک صنعتي 
کاوه ب��ازي کند. تیم هاي فوتبال اس��تیل آذین 
تهران و س��پاهان نوین اصفهان در ورزشگاه راه 
آهن تهران هم به مصاف یکدیگر رفتند که استیل 
آذین با دو گل از سد سپاهان نوین گذشت. گل 
هاي استیل آذین را مهدي مهدوي کیا و محمد 
غامي در دقایق 25 و 28 به ثمر رساندند. حدود 
500 ه��وادار ای��ن بازي را از نزدیک مش��اهده 
کردند. اس��تیل آذین بای��د در مرحله بعدي این 
مسابقات به مصاف برنده دیدار استقال تهران 

و ذرت کاران مغان برود. 

به گزارش زاینده رود، محمود شمسی 
پور دهکردی طی حکمی از س��وی معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی 
جمهوری اسامی ایران به عنوان مدیرکل 
جدید تربیت بدنی چهارمحال و بختیاری 

منصوب شد.
علی سعیدلو در این حکم که از سوی 
مع��اون این س��ازمان قرائت ش��د، آورده 
است: با عنایت به تعهد، تجارب و سوابق 
مدیریتی جناب عالی، به موجب این اباغ 
به س��مت مدی��رکل تربیت بدنی اس��تان 
چهارمحال و بختیاری منصوب می شوید.

مع��اون هماهنگ��ی و امور اس��تانهای 
س��ازمان تربی��ت بدن��ی در آیی��ن معارفه 
مدیرکل تربیت بدنی چهارمحال و بختیاری 
گفت: در دولت نهم زیرساختهای ورزشی 

این استان روند چشم گیری داشته است.
میرمه��دی نجفی اف��زود: دکتر محمود 
شمسی پور از نیروهای ارزشی و پرتاش در 
عرصه ورزشی این استان است و با جدیت 
باید اهداف دولت دهم را برای تحقق عدالت 
اجتماع��ی در ورزش فراهم کن��د. مدیرکل 
تربیت بدن��ی چهارمح��ال و بختیاری نیز 
توجه به خیرین ورزش��ی را از برنامه های 
اولویت دار خود بیان کرد و گفت: باید از 
پتانس��یل و ظرفیت خیرین در امر ورزش 

نیز بهره گرفت.
محمود شمس��ی پ��ور اف��زود: در جامعه 
اسامی ورزش باید به عنوان یک امر به معروف
تلقی ش��ود و بر اهمیت ورزش در کاهش 
م��رگ و میر ناش��ی از بیماره��ای قلبی و 

عروقی تأکید شود.

رئیس کمیته فوتسال کشورمان گفت: 
در بازدید از سالن محل برگزاری مسابقات 
جام باشگاههای فوتس��ال آسیا، مقرر شد 
کفپوش این س��الن به کل عوض ش��ود تا 
مش��کلی برای میزبانی اصفه��ان به وجود 
نیاید.عباس ترابی��ان در گفتگو گو با ایرنا، 
افزود: در حال حاضر در اصفهان هس��تم 
تا از نزدیک بر روند کارهای س��الن محل 
برگزاری مسابقات نظارت داشته باشم.وی 
گفت: به همراه مدیر کل تربیت بدنی استان 
اصفهان از س��الن برگزاری این رقابت ها 
بازدید کردیم که در نهایت مش��خص شد 
این سالن هنوز در بسیاری از موارد دچار 
نواقصی اس��ت که باید هر چه زودتر حل 
شود.رئیس کمیته فوتسال افزود: کف پوش 
سالن پیروزی بدون شک باید عوض شود، 
چرا که برای برگ��زاری چنین بازی هایی 
به هیچ عنوان مطلوب نیس��ت و پارکینگ 
این مجموعه ورزش��ی نیز خاکی است که 
باید بدون شک آسفالت شود.وی با اشاره 

به اینکه قس��مت پذیرایی و محل استقرار 
میهمان��ان ویژه نیز نواقص��ی دارد، گفت: 
در خصوص محل اس��تقرار دوربین های 
تلویزیون��ی نیز باید تغییراتی انجام گیرد تا 
نمایندگان کنفدراس��یون فوتبال آسیا به آن 
ایرادی نگیرن��د.وی در خصوص احتمال 
محرومیت ایران از میزبانی مس��ابقات جام 
باشگاههای فوتسال آسیا افزود:  در تاش 
هس��تیم که این اتفاق نیافت��د و باید طبق 
الزام��ات AFC عمل کنی��م که این کار را 

نیز خواهیم کرد.
ترابیان که برای رسیدگی به مشکات 
مورد نظر AFC در اصفهان بس��ر می برد 
در پایان گفت: ش��ایعه گرفت��ن میزبانی از 
اصفهان به دلیل مس��ائل سیاس��ی صحت 
ندارد و مشکل فقط مربوط به کفپوش های 
س��الن اس��ت، اما ما در تاش هستیم که 
مش��کات حل ش��ود و اصفه��ان میزبان 
خوبی برای رقابت های جام باش��گاههای 

فوتسال آسیا باشد.

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ نظریه کارشناسی

تاریخ: 88/11/1
شماره: 871181 ت 3

پرونده کاسه 8700762 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان بدینوسیله به آقای احمد حسینیان زاده 
)مجهول المکان( و ش��رکت س��اختمانی پرتو چهارتنگ به مدیریت حسین چهارتنگی اخطار می گردد، با 
توجه به وصول نظریه کارش��ناس منتخب، موضوع تجدیدنظر خواهی خانم رویا قرقانی به طرفیت ش��ما 
ظرف یکماه از تاریخ نشر این آگهی با مراجعه به دفتر این دادگاه نسبت به تحویل یک نسخه از آن اقدام 

نمائید.15509/ م الف
صفری- مدیر دفتر شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 8809980354700061 

شماره دادنامه: 8809970354701243 – 88/9/23
شماره بایگانی: 880630 ک/121

مرجع رسیدگی: شعبه 121 دادگاه عمومی جزائی اصفهان
ش��کات: 1- آقای فریبرز هارون الرش��یدی 2- آقای ایرج هارون الرش��یدی همگی به نش��انی جوی آباد، 

خیابان ولیعصر، جنب نانوائی عباسی   
متهمین: آقایان حبیب و حمید چمانده به نشانی مجهول المکان

اتهام: ضرب و جرح عمدی  
گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور 

رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص اتهام متهمین حبیب و حمید چمانده هر دو فراری و مجهول المکان دایر بر مشارکت در ایراد 
ضرب و جرح عمدی با چاقو موضوع کیفرخواس��ت دادس��رای عمومی و انقاب اصفهان دادگاه از توجه 
به ش��کایت آقایان ایرج و فریبرز هارون الرش��یدی و گواهی پزشکی قانونی و تحقیقات مأمورین انتظامی 
و نظر به عدم حضور و دفاع از ناحیه متهمین در هیچ کدام از مراحل تحقیق و رس��یدگی اتهام انتس��ابی را 

محرز و مس��لم می داند مس��تنداً به مواد 614، 480، 484 و 495 از قانون مجازات اس��امی از بابت جنبه 
عمومی جرم هر یک از متهمین به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و از بابت صدمات وارده مش��ترکًا به الف: 
23 هزارم دیه کامل بابت یک مورد دامیه روی س��ر و دو مورد کبودی ران راس��ت و باسن راست در حق 
 دیه 

3000
ایرج هارون الرش��یدی و ب: س��ه درصد دیه کامل به انضمام ش��ش هزارم دیه کامل به انضمام 

کامل )نیم سه هزارم( بابت حارصه بند اول انگشت سوم دست چپ و دامیه بند اول انگشت میانی راست 
و تورم خفیف خلف دس��ت راس��ت و کبودی راست شکم و ش��انه راست و شانه چپ و باسن راست و 
دامیه خلف شانه راست و دامیه بازوی چپ و دامیه بند وسط سبابه چپ و حارصه قدام زانوی راست در 
حق فریبرز هارون الرشیدی محکوم می گردند. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از اباغ قابل 
واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید 

نظر استان اصفهان است. 15513/ م الف
محمد رضا مفیدیان –رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی

کالسه: 88-822 ش ح / 23
وقت رسیدگی: روز چهارشنبه مورخه 88/12/5 ساعت 5 بعدازظهر

خواهان: حمیدرضا کریمی
خوانده: علی جعفری

خواسته: الزام به انتقال
خواهان دادخواس��تی تسلیم شعبه 23 ش��ورای حل اختاف اصفهان نموده است لذا وقت رسیدگی تعیین 
و به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواس��ت خواهان و دستور شعبه 23 شورای حل اختاف 
و همچنین به تجویز ماده 73 آیین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی 
می ش��ود تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف مدت یکماه به دفتر ش��عبه واقع در خیابان محتشم 
کاش��انی جنب بیمه ایران مجتمع شماره یک شوراهای حل اختاف اصفهان مراجعه و ضمن اعام نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر اعام شده نیز حاضر شود. چنانچه 

بعداً اباغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
16225/ م الف

دبیرخانه شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/11/12
شماره: 973/88 ش/ 8 

در خصوص پرونده کاس��ه 88-973 ش/8 خواهان سید امیرحس��ی�ن افضل با وکالت آقای البرز اسدی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه چک به ش��ماره 811852 به مبلغ 36/000/000 سی وشش میلیون ریال 
به طرفیت س��یروس یارمحمدی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 89/1/21 ساعت 11 صبح 
تعیی��ن گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض���ای خ�واه�ان مرات�ب در جراید 
منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم ک�اشانی جنب بیمه ای�ران- 
مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.15972/ م الف 
مدیر دفتر8 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/11/12
شماره: 972/88 ش8 

در خصوص پرونده کاس��ه 88-972 ش/8 خواهان س��ید امیرحس��ین افضل با وکالت آقای البرز اسدی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 38/500/000 ریال وجه چک به شماره 811866 به طرفیت آقای سیروس 
یارمحمدی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 89/1/21 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده، با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی اباغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.15973/ م الف

مدیر دفتر8 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

فوتبال

علی دایی س��رمربی تیم فوتبال 
درص��د   90 گف��ت:  پرس��پولیس 
بازیکن��ان ایرانی دوس��ت دارند در 
پرس��پولیس بازی کنند. وی عنوان 
کرد: بازی با اس��تقال تمام ش��ده 
است. در رختکن به بازیکنان اعام 
ک��ردم این بازی پای��ان یافته و باید 
به فکر س��ایر رقابت ها بود. اجازه 
ن��دادم 10 دقیقه بگذرد و دربی 68 
را به تاریخ سپردیم. در حال حاضر 
پرسپولیس نسبت به 2 سال گذشته 
بهتر بازی می کند و این موضوع را 
همه شاهد هستند. او در مورد دیدار 
با ایرانجوان بوش��هر در چارچوب 
رقابت های ج��ام حذفی که امروز 
برگ��زار می ش��ود، اظهار داش��ت: 
مطمئن هستم بازی سختی خواهیم 
داش��ت و تمامی بازیکن��ان به این 
موضوع آگاه هستند. از هیچ حریفی 
ت��رس نداریم و به دنب��ال برگزاری 
یک بازی خوب هس��تیم. سرمربی 

پرسپولیس در پاس��خ به این سؤال 
ک��ه آیا جام حذفی را جدی خواهد 
گرف��ت، تأکید کرد: صد در صد در 
رقابت های جام حذفی با تمام توان 
ش��رکت خواهیم ک��رد. باید با یک 
ج��ام، قهرمانی را ب��رای طرفداران 
پرس��پولیس ب��ه ارمغ��ان آوری��م. 

سرمربی پرسپولیس درباره بی نظمی 
میثم بائو خاطرنشان کرد: در تیم من 
انضباط ح��رف اول را می زند. بائو 
قبل از بازی با اس��تقال بسیار آماده 
بود و ب��رای قرار گرفتن در ترکیب 
با مشکل مواجه بودیم اما متأسفانه 
پس از بازی بدون اجازه در تمرین 

حاضر نشد. من اجازه بی احترامی 
به شخصی را نمی دهم و به همین 
دلیل به وی اجازه تمرین ندادم و به 
مسئوالن باشگاه واگذار کردم. هیچ 
بازیکن��ی حق ن��دارد بی انضباطی 
کند. س��رمربی پرسپولیس در مورد 
اینک��ه خداداد عزی��زی اعام کرده 
ش��اید زمانی من و دایی را بار دیگر 
در زمین س��بز ببینید، یادآور ش��د: 
عزیزی بازیکن بزرگ ایران است و 
همه او را می شناسند. مطمئن باشید 
من و خداداد در آینده ای نزدیک در 
کنار یکدیگر در جایگاهی به فوتبال 
ایران خدم��ت و همکاری خواهیم 
ک��رد. وی در خص��وص درگیری 
کریم باقری و شیث رضایی گفت: 
اص��ًا کدورتی وجود ندارد و این2 
هیچ مش��کلی با هم ندارند. باقری 
بزرگ تیم است و شیث نیز قابلیت 
خود را در این چند سال نشان داده 

است.

کاپیتان س��رخ ها  باقری  کریم 
این روزها حس��ابی خبرساز شده 
اس��ت. از گلزن��ی اش در دربی تا 
از هواداران اس��تقال  عذرخواهی 
و ش��اید خب��ر مدیرعاملی اش در 
پرس��پولیس که البته آن را تکذیب 
می کند. بعد از پیروزی پرسپولیس 
در دربی خبر مدیرعامل شدن کریم 
باقری در این باشگاه حسابی سر و 
صدا به پا کرده است. حضور کریم 
باقری در این پس��ت واکنش های 
مثب��ت و منف��ی زیادی از س��وی 
هواداران در پی داش��ته است. تمام 
این اخبار در حالی منتش��ر شده که 
کری��م باق��ری خودش ت��ا به حال 
اظهار نظری نکرده است. باقری در 
این م��ورد می گوید: من چیزی از 
این مسأله نمی دانم. فقط می توانم 
این را بگوی��م که عاقه ای به این 

کارها ندارم و بعد از اینکه از فوتبال 
خداحافظی کنم دیگر هیچ کس من 
را نخواه��د دید، خب��ر مدیرعاملی 
م��ن ه��م در پرس��پولیس صحت 
ندارد. این روزها اخبار و شایعات 
زیادی در مورد من شنیده می شود 
که خودم اطاعی از آنها ندارم. در 

حال حاض��ر فقط به بازیگری فکر 
می کنم و نقش��ه ای ب��رای بعد از 
خداحافظی ندارم و همین طور که 
گفتم وقتی خداحافظی کنم احتماالً 
دیگ��ر در فوتب��ال نخواه��م ماند. 
کاپیتان پرس��پولیس در مورد اینکه 
آیا تیمش می تواند سهمیه حضور 

در آس��یا را به دس��ت بیاورد یا نه 
ادامه می ده��د: اما و اگر ندارد، ما 
باید هر طور شده س��همیه آسیا را 
بگیریم و از اعتبار پرسپولیس دفاع 
کنیم. در لیگ هم با اینکه اختاف 
امتیازمان با سپاهان زیاد است اما 8 
هفته فرصت داریم جبران کنیم. در 
حال حاضر فشارها از روی تیم ما 
برداشته شده و در عوض سپاهان و 
استقال شرایط سخت تری دارند. 
کریم باقری که بعد از گل پیروزی 
بخش��ش در درب��ی از ه��واداران 
اس��تقال عذرخواهی کرده بود در 
این مورد می گوی��د: باالخره آنها 
هم دوست داش��تند تیمشان برنده 
ش��ود و از پی��روزی م��ا ناراحت 
ش��دند اما اگر هواداران اس��تقال 
از تیمش��ان حمایت کنند روزهای 

خوبی را خواهند داشت. 

کمیت��ه انضباط��ی فدراس��یون 
فوتب��ال ب��ه کاپیت��ان اس��تقال و 
س��رمربی اس��تیل آذین مهلت 48 

ساعته در مورد اظهاراتشان داد. 
تیم  س��رمربی  اس��تیلی  حمید 
اس��تیل آذین در روزهای گذش��ته 
در مصاحبه ای اعام کرد شکست 
تیمش مقابل ف��والد از پیش تعیین 

شده بود.
 فرهاد مجیدی نیز در گفتگویی 

با یک��ی از روزنامه ه��ا اظهاراتی 
علیه فوتبال داشت. مجتبی شریفی 
رئیس کمیته انضباطی فدراس��یون 
فوتب��ال در مورد ای��ن مصاحبه ها 
گفت: مهلت 48 س��اعته ای به این 
2 نفر داده ایم تا اظهارنظرهایی که 
به آنها نس��بت داده ش��ده را تأیید 
کنند یا عین عبارتی را که خودشان 
به کار برده ان��د به کمیته انضباطی 

اعام کنند. 

س��یاوش اکبرپ��ور مهاجم تیم 
اس��تقال گفت: مش��کل  فوتب��ال 
استقال در این فصل بدشانسی بوده 
اس��ت. وی با بیان اینکه کسانی که 
در گذشته اس��تقالی بوده اند جزء 
خانواده استقال هس��تند و باید به 
استقال کمک کنند، گفت: کسانی 
که در این چند روز درباره استقال 
صحبت کرده اند را می شناسم، آنها 
جزء خانواده اس��تقال هستند. آنها 
چه در استقال باشند چه نباشند باید 
هوای تیم را داشته باشند. همه باید 
دست به دست هم دهیم تا استقال 

از ای��ن ش��رایط خارج ش��ود البته 
شرایط بد نیس��ت و ما جام حذفی 
و لی��گ قهرمان��ان را در پی��ش رو 
داریم. اگر استقال موفقیتی کسب 
کند افتخارش برای اس��تقالی های 
س��ابق هم بوده اس��ت. من در حال 
حاضر در اس��تقال هس��تم اما اگر 
یک روز از اس��تقال ب��روم باز هم 
از استقال حمایت خواهم کرد چرا 
که همه من را از خانواده اس��تقال 
می دانن��د. اکبرپور افزود: مش��کل 
اس��تقال کادر فنی و کادر مدیریتی 
اش نیست، کسانی که در کار هستند 

می دانند مشکل استقال بدشانسی 
اس��ت. ما اگر در بازی با اس��تقال 
اهواز پیروز می شدیم و بدشانسی 
نمی آوردیم حاال در کورس بودیم. 
امیدوارم بتوانیم حقمان را بگیریم. 8 
هفته تا پایان لیگ مانده و اما چیزی 
که می توانم بگویم این است که باید 
جوری رفتار کنیم که وقتی فوتبال مان 
تمام می ش��ود از ما ب��ه خوبی یاد 
کنن��د. عم��ر قهرمانی کم اس��ت و 
نباید ب��ا رفتارمان کاری کنیم که در 
آین��ده نام خوبی از خودمان برجای 
نگذاشته باشیم. وی افزود: ما بازی 

را به پرس��پولیس در شرایط طبیعی 
باختیم. دوست داشتیم در این بازی 
پیروز شویم و همه بازیکنان و کادر 
فنی با دل و جان کار کردند و هیچ 
کس کم فروش��ی نکرد اما متأسفانه 
ش��انس با ما یار نب��ود. اکبرپور در 
پاسخ به این س��ؤال که پیروز قربانی 
مدعی شده که به شما، وحید طالب لو 
و حسین کاظمی در باشگاه استقال 
ظلم می ش��ود، گفت: من 6 س��ال 
است در اس��تقال بازی می کنم و 
از صمیم دل این باش��گاه را دوست 

دارم و با هیچ کس مشکلی ندارم.

اخبار اختصاصی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
هر هفته در رادیو ورزش

جام حذفي باشگاههاي کشور نایب رئیس فدراسیون بسکتبال: 
به نمایندگان ایران به 

چشم تیم ملی نگاه می کنیم
نایب رئیس بانوان فدراسیون بسکتبال گفت: به 
تیم های��ی که به عنوان نماین��ده ایران در رقابت های 
بین المللی ش��رکت کنند، به چش��م تی��م ملی نگاه 
می کنی��م. فاطمه ک��رم زاده در گفتگو با ایرنا، افزود: 
فدراسیون بس��کتبال از تمامی تیم های ایرانی که در 
رقابت ه��ای بین المللی و خارجی ش��رکت می کنند 
حمایت کرده و تیم آرارات نیز از این قاعده مستثنی 
نیس��ت. وی تصریح ک��رد: خوش��بختانه بانوان تیم 
آرارات در مدت حضور خود در لیگ برتر بسکتبال 
بانوان ایران س��ه قهرمان��ی و 2 نایب قهرمانی را در 
کارنامه دارند که این موضوع نشان می دهد از قدرت 
و توانایی خوبی برخوردار هستند. نایب رئیس بانوان 
فدراسیون بس��کتبال گفت: اگر بخواهیم انصاف را 
رعایت کنیم باید گفت در این مدت تیم بس��کتبال 
بانوان آرارات یک تیم منسجم و به معنای واقعی یک 
باش��گاه بوده و همواره در برنامه ها و مسابقات خود 
نظم را به عنوان اولین فاکتور فعالیت های خویش به 
کار برده است. وی افزود: بازیکنان آرارات در لیگ 
نشان داده اند از انگیزه بسیار خوبی برخوردار هستند 
و اگر همین انگی��زه را بتوانند در رقابت های غرب 
آسیا از خود نشان دهند، بدون شک می توانند در این 
مسابقات عملکرد قابل قبولی داشته باشند.کرم زاده 
در مورد پوشش بانوان تیم آرارات در بازیهای غرب 
آس��یا گفت: این تیم همچون دیگر تیم های ایرانی با 
پوشش و حجاب اسامی در مسابقات غرب آسیا به 
میدان خواهد رفت و با درایتی که رئیس فدراسیون 
بسکتبال دارد هیچ مشکلی برای حضور تیم آرارات 
در این بازی ها وجود نخواهد داشت. وی از رایزنی 
ب��ا تیم های بانوان ترکیه، س��وریه و لبنان خبر داد و 
افزود: در صورتی که شرایط محقق شود قصد داریم 
بازی های دوستانه ای را با این تیم ها برگزار کنیم تا 
بانوان تیم آرارات با آمادگی بیشتری راهی مسابقات 

غرب آسیا شوند.
گفتنی است بازی های بسکتبال بانوان غرب آسیا 
به میزبانی اربیل عراق در تیر ماه س��ال آینده برگزار 

خواهد شد. 

تیم والیبال بانوان باشگاه 
ذوب آهن میهمان شهرداری 

کرمان 
تیم ذوب آهن پس از عبور با اقتدار از شهرداری 
بندر عباس اینک برای کس��ب امتی��از این دیدار به 
میدان می رود تا همچن��ان در صدر جدول لیگ به 
موازات تیم پرس��پولیس درصدد تس��خیر و تحکیم 
جایگاه خود در مکان نخس��ت لیگ کشور به عنوان 
قهرم��ان فصل گذش��ته کش��ور باش��د، اهمیت این 
دی��دار که بنا ب��ه گفته کادر فنی تی��م ذوب آهن به 
رغم امتیاز میزبانی تیم کرمان به س��ختی دیدارهای 
پیشین نخواهد بود در میزان پوئن هایی است که تیم
 ذوب آه��ن می توان��د از پس آن کس��ب کند و با 
زی��اد کردن فاصله خ��ود با تیم پرس��پولیس به این 

صدرنشینی مشترک پایان دهد.

پایان کار نمایندگان 
شطرنج ایران در بازیهای 

مسکو با 5/5 امتیاز
اس��تاد بزرگ بانوان ایران آتوس��ا پورکاشیان و 
اس��تاد بین المللی بانوان شایسته قادرپور نمایندگان 
ایران در مس��ابقات ش��طرنج آزاد بین المللی مسکو 
با تقس��یم امتی��ازات میان خود و کس��ب 5/5 امتیاز 
از 9 دور ب��ازی به کار خود پای��ان دادند.به گزارش 
ایرنا، دو نماینده کش��ورمان در ای��ن دور از رقابت 
ه��ا، در دور نهم مقابل هم ص��ف آرایی کردند و به 
ثبت تس��اوی میان خود رضایت دادند و هر دو 5/5 

امتیازی شدند.
بدین ترتیب استاد بزرگ بانوان پورکاشیان و استاد 
بین المللی بانوان قادرپور به ترتیب در مکان های 35 
و 37 جدول رده بندی مسابقات قرار گرفتند. این دو 
نماینده ایران در جدول C مسابقات بازی می کردند.

کریم باقری: 
مدیرعامل پیروزی نمی شوم

کمیته انضباطی و اعالم مهلت به استیلی 

اکبرپور:
 استقالل بدشانسی آورد

دایی: 

90 درصد بازیکنان ایرانی آرزوی بازی در 
پرسپولیس را دارند

منهای فوتبال

5

مدیرکل تربیت بدنی چهارمحال و بختیاری 
معرفی شد

ترابیان:
 کف پوش سالن فوتسال عوض نشود 

میزبانی اصفهان مشکل پیدا می کند
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روی خط فرهنگ

روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099
نشانی: اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

فکس : 0381-2225599
نشانی: شهرکرد، خیابان فردوسی، تقاطع 

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

قیمت طال )تومان(
27060هر گرم طالی 18 عیار
124690هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
281000 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
269500یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10001002دالر امریکا
978982دالر کانادا

14411444یورو
16221632پوند  انگلستان
264266ریال عربستان
34703500دینار کویت
272274درهم امارات

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

10 °

7 °

-3 °

-3 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
26190  هر گرم طالی 18 عیار
12070 هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
281000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
258000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10071009دالر امریکا
947955دالر کانادا

13801383یورو
15851595پوند  انگلستان
265268ریال عربستان
34603500دینار کویت
274276درهم امارات

کالم نور
حضرت جواد )ع(:

ــیمان نگرد: 1- اجتناب از عجله،  ــت که هر کس آن را مراعات کند، پش ــه چیز اس س
2- مشورت کردن، 3- توکل بر خدا.

امیر بکان، عضو هیأت انتخاب جشنواره موسیقی فجر این دوره خبر داد؛
گروه های شاخص پاپ در جشنواره امسال 

حضور ندارند 

اس��امی گروههای پاپ و سنتی 
پذیرفت��ه ش��ده در بخ��ش رقابت��ی 
بیست و پنچمین جشنواره بین المللی 
موسیقی فجر اعام شد. به گزارش 
رواب��ط عمومی بیس��ت و پنجمین 
جشنواره بین المللی موسیقی فجر، 
گروهه��ای »بیات« )بام��داد بیات(، 
»هارمونی« )عب��اس لطیفی(، »برایا« 
)آرمی��ن ش��ریف پ��ور(، »کادانس« 
)س��ید علی حس��ینی(، »درخشش« 
نژاد(، »فریاد«  )محمدرضا قاس��می 
)مهران س��راجیان( و گ��روه »علی 
شمس« به سرپرستی )علی شمس( 
همه از تهران برای رقابت در بخش 
پاپ ای��ن دوره جش��نواره انتخاب 
شدند. همچنین گروههای »موتیف« 
)داری��وش آغنده( و »تی��وا« )هادی 
راس��تینه( از کرج، گروه »آگرین« به 
سرپرس��تی رضا انصاری از شیراز، 
گروه »دیروز – امروز« به سرپرستی 
محم��د ابراهیمی��ان از اصفه��ان و 
گ��روه »کرانه« به سرپرس��تی محمد 
طیار از رش��ت در بخش رقابتی این 
جش��نواره حضور خواهند داش��ت. 
ای��ن 12 گ��روه موس��یقی پ��اپ از 
میان 36 گ��روه متقاضی حضور در 
این بخش توس��ط هی��أت انتخاب 
بیس��ت و پنجمی��ن جش��نواره بین 
المللی موس��یقی فج��ر برای رقابت 
پذیرفته ش��ده اند. همچنین دوازده 
گروه سنتی در بخش رقابتی بیست 
و پنجمین جش��نواره موسیقی فجر 
پذیرفته ش��ده اند. گروه گلگش��ت 

به سرپرس��تی علی اصغر عربشاهی 
از ته��ران، گروه ژی به سرپرس��تی 

شهباز ش��اهین پور از مهاباد، گروه 
ارغنون مشکین ش��هر به سرپرستی 

ه��ادی محمدی از مش��کین ش��هر 
و گروه س��مر به سرپرس��تی محمد 

رض��ا کاظم��ی از ته��ران از جمله 
گروههایی هستند که در بخش سنتی 

بیس��ت و پنجمی��ن جش��نواره بین 
المللی موسیقی فجر پذیرفته شدند. 
براس��اس ای��ن گ��زارش، از دیگر 
گروههای پذیرفته شده بخش سنتی 
می ت��وان به گروه موالن��ا تکاب به 
سرپرس��تی بهرام مختاری از تکاب، 
گروه سرایان به سرپرستی سید رضا 
طیبی از تهران، گروه سه تار نوازان 
نجوا به سرپرستی آرشام خرسندپور 
از کرمانش��اه و گروه ندای هاتف به 
سرپرستی س��ینا علم از تهران اشاره 

کرد. 
ای��ن گ��زارش می افزاید: گروه 
فغ��ان به سرپرس��تی می��اد علیپور 
از ته��ران، گروه پ��ژواک پارس به 
سرپرس��تی پژم��ان پ��ارس مهر از 
قزوی��ن، گ��روه دلک��ش اه��واز به 
سرپرس��تی محمد اسماعیل علیزاده 
از اهواز و گروه سنتی فرهنگسرای 
بهم��ن به سرپرس��تی مهدی غامی 
گروهه��ای  دیگ��ر  از  ته��ران  از 
پذیرفته ش��ده این دوره از جشنواره 
بین المللی موس��یقی فجر محسوب 
می ش��وند. ای��ن گ��زارش حاک��ی 
از آن اس��ت ک��ه اس��امی 12 گروه 
موس��یقی س��نتی از میان 83 گروه 
موسیقی سنتی توسط هیأت انتخاب
 بیس��ت و پنجمین جش��نواره بین 
المللی موسیقی فجر برگزیده شدند. 
گفتن��ی اس��ت، بیس��ت و پنجمین 
جش��نواره بین المللی موسیقی فجر 
از 7 تا س��یزدهم اس��فندماه س��ال 

جاری برگزار می شود. 

در پنجمین نشست هنر و اندیشه 
که در خانه هنرمندان اصفهان برگزار 
شد، دکتر محمد جواد صافیان ضمن 
بررسی نس��بت هنرمند با کار هنری، 
تعری��ف هنرمند از زمان و برداش��ت 
وی از فرزند زمان خود بودن را تعیین 

کننده نسبت هنرمند با هنر دانست.
از   : س��اخت  خاطرنش��ان  وی 
قرن 18 میادی به این س��و، کسانی 

ک��ه حقیقت را ام��ری علمی تعریف 
می کنن��د باعث ایجاد دره عمیق بیان 
حقیقت و هنر شده اند و این در حالی 
است که حقیقت و هنر همواره مازم 

یکدیگر بوده اند.
صافیان با اش��اره به تاش های 
صورت گرفته برای آشتی مجدد هنر 
و حقیق��ت در یک قرن اخیر تصریح 
کرد: مشکل دیگر این است که دنیای 

جدی��د، هنرمن��د را ف��ردی خاق و 
نابغه و کار هنرمند را بیان احساسات 
و انگیزه ه��ای برگرفت��ه از واقعیات 
پیرامون خ��ود می داند؛ ح��ال آنکه 
هنرمند یک عامل شناسا و حساس به 

گستره عظیم معانی است.
وی افزود: محصول هنری حاصل 
واکن��ش انفعال��ی وی ب��ه واقعیات 
پیرامون خود نیس��ت بلکه همه چیز 

از درون مستقل او سرچشمه می گیرد 
که وصل به حقیقت است.

دکت��ر صافی��ان برداش��ت جهان 
معاصر از مفهوم زمان را مورد چالش 
قرار داد و گفت: جهان معاصر هنرمند 
را فرزند »زم��ان فانی« می خواند که 
»گذشته آن« تمام ش��ده و »آینده« آن 
هنوز نیامده و »اکنون« آن هر لحظه در 

حال فرومردن است. 

عض���و هی�أت انتخ���اب جش��ن�واره فج�ر 
گ�فت: سط�ح ک�ار گ�روه ه�ای ش�رکت کنن�ده 
در بخ���ش رق�ابتی م�وس��یقی پ�اپ پ�ایی�ن 

است.
 امیربکان ضمن بیان این مطلب در خصوص 
کم و کیف حضور گروه های متقاضی موسیقی 
پاپ برای حضور در بخش رقابت�ی این دوره 
از جش��نواره گف��ت: گروه ه��ای سرش��ناس 
در بخ��ش موس��یقی پ���اپ در ای��ن دوره از 
جش��ن�واره ش��رکت نکرده بودن���د و بخش 
موسیقی پاپ از کیفیت قابل قبولی برخوردار 

نبود، به همین دلیل از بین 35 گ�روه متقاضی 
در نه�ایت تنه�ا 13 گروه برای بخش رقابتی 

انتخاب شدند. 
وی در ادامه ب��ه چگونگی انتخاب گروه های 
راه یافته به بخش موس��یقی پاپ اش��اره کرد 
و گفت: ب��ا توجه به بضاعت اندک گروه های 
ش��رکت کننده در این بخش مجموع امتیازات 
گروه ه��ا را در جدول��ی تنظی��م کردیم و در 
اختی��ار دبیر جش��نواره ق��رار دادی��م و طبق 
رتبه بندی های انجام  ش��ده گروه های پذیرفته 

شده معرفی شدند. 

در نشست هنر و اندیشه خانه هنرمندان اصفهان به چالش کشیده شد؛
جهان معاصر هنرمند را فرزند زمان می خواند
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دل نوشته های شهید
... عالم محضر خداست و بندگان همه 
در حضور اویند. مواظب باشید در حضور 
سلطان عادل و در محضر ربوبیت، خود را 
فراموش نکنید و کوشش کنید خود را عبد 

معشوق خدا کنید. 
همه انس��ان ها باید سالک باشند و در 
این مس��یر مراقبت کامل از خود را بکنید 
تا بتوانن��د از عالم برزخ ک��ه همان درون 
خود اس��ت به سامتی درآیید و راه نجات 
و رس��یدن به این هدف بزرگ، در جهاد و 

نماز نهفته است.
 نماز عروج انس��ان ها است و جه�اد 
اق�ام��ه کنن�ده نم�از اس��ت. ای��ن کافران 
ک��ه امروز در مقابل اس��ام عزیز مقاومت 

می کنن��د بدانن��د که چن��د صباحی 
دیگ��ر در محض��ر ح��ق تعالی 

حاضر خواهند شد و کاری 
از پی��ش نخواهند برد جز 
اینکه تیش��ه به ریشه خود 

بزنند.
پدر وقتی ش��هید شدم 
لباس س��یاه برایم نپوشید 
چرا ک��ه من ب��ه آرزوی 

دیرینه ام رسیده ام.

سردار شهید سهراب نوروزی

رقابت 12 گروه پاپ و 12 گروه سنتی در جشنواره 
موسیقی فجر

سالن اجتماعات یاس والیت و محوطه سازی 
و بهس��ازی گلستان شهدای ش��هر چمگردان با 
حضور علیرضا ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان 

افتتاح شد.
جهانگیر فدایی ش��هردار چمگردان اعتبار تنها 
س��الن اجتماعات ش��هر چمگردان ب��ا زیربنای
 420 مترمرب��ع را 307 میلی��ون تومان اعام کرد 
و افزود: افتتاح پروژه محوطه س��ازی و بهسازی 
گلس��تان چمگردان با مس��احت 5 هزار و 500 
مترمرب��ع، هزینه ای بالغ بر 150 میلیون تومان را 

تاکنون به همراه داشته است.
از دیگر پروژه های افتتاح شده در شهر چمگردان 
در ایام دهه فجر، ساختمان خدمات شهری با زیربنای 
155 مترمربع و اعتبار 82 میلیون تومان و همچنین 
منبع آب با ظرفی��ت 500 مترمکعب و اعتبار 120 

میلیون تومان است.
فدایی با اشاره به اعتبار 3 میلیارد تومانی بودجه 
سال 88 شهر چمگردان از کسری 30 درصدی این 
بودجه به دلیل ع��دم پرداخت به موقع عوارض 
ذوب آه��ن گف��ت و در ادام��ه افزود: پرس��نل 
شهرداری چمگردان 3 ماه حقوق خود را دریافت 
نکرده و این در حالی است که مشکات اساسی 
ش��هرداری چمگردان کمبود اعتبار و درآمدهای 
محل��ی و همچنین عدم پرداخت عوارض ذوب 

آهن است.
 وی بیان داش��ت: ذوب آهن مدعی است به 
دلی��ل عدم وج��ود بازار مناس��ب و نقدینگی و 
همچنین هزینه های باالی تولید قادر نیس��ت به 
تعهدات خود در زمان مناسب در قبال شهرداری 

عمل کند. 
فدایی مش��کات ش��هرداری چمگ��ردان را 

متوج��ه ع��دم وج��ود مدیریت واحد ش��هری 
دانس��ت و افزود: مدیریت واحد ش��هری برای 
همه باوری اس��ت قطعی ولی برای ش��هرداریها 
س��رابی بیش نیس��ت و بعد از گذشت سال ها 
هن��وز گلوگاه های اجرای این طرح مش��خص 
نگردیده و لذا به منصه ظهور نیز نرسیده است، 
به نظر می رس��د برخی دس��تگاهه�ای دولت�ی 
نم��ی خواهند اختی��ارات و اعتب��ارات این امر 
توسط شهرداریها مدیریت شود و در این راستا 

سنگ اندازی می کنند.
شهردار چمگردان با اشاره به اینکه شهرداریها 
پیش��انی نظامی مقدس جمهوری اسامی هستند 
خواس��تار عنایت وی��ژه ش��هرداری ها خصوصًا 
شهرداریهای شهرهای ضعیف و کوچک از طرف 
دولت ش��د و گفت: از اس��تاندار محترم استان به 
عن��وان نماینده عالی دولت محت��رم تقاضامندم با 
اتخاذ تصمیمات شایسته به دولت محترم و ارجمند 
پیش��نهاد فرماین��د هزینه های جاری ش��هرداری 
شهرهای زیر 50 هزار نفر یا حداقل زیر 30 هزار 

نفر توسط دولت محترم پرداخت شود.
 ف�دای�ی ب�ودج�ه س����ال 89 ش��ه�رداری 
میلی��ون   200 و  میلی���ارد   3 را  چمگ���ردان 
توم��ان خوان��د و در ادامه اف��زود: برنامه های 
آت��ی ش��هرداری اح��داث مجتم��ع فرهنگ��ی، 
اس��تخر سرپوش��یده، فاز دوم پارک س��احلی، 
توس��عه فضای س��بز، تکمیل آس��ف�الت مع�ابر 
و تکمی��ل پ��ارک آزادگان ش��هری می باش��د.
در پای��ان جهانگیر فدایی ضمن تش��کر ویژه 
از مساعدتهای شورای اسامی شهر و همچنین 
مردم خوب و فهیم چمگردان به جهت همکاری 

و همدلی صمیمانه تشکر و قدردانی نمود.

مشکالت اساسی شهرداری چمگردان 

کمبود اعتبار و درآمد های محلی
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