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ضربان  اقتصاد شهر
با جریان موقت زاینده رود، کشاورزی در امتداد رودخانه آغاز شد:

شرق جان گرفت

۰۳

۰۲

حمیدرضا   قلمکاری: 
از نقد منصفانه استقبال

 می کنیم

قاسمعلی جباری: 
تعامل اتاق با  فوالدسازان 

مثبت بود

احمد خوروش: 
پیگیری مشکالت معدن 
شاخص ترین اتفاق است

 
سعید  بزرگی:

پای خود را از طرح های 
مطالعاتی فراتر بگذاریم

 
وحید  دزفولی: 

نخبگان کشاورزی در اتاق 
بازرگانی جایی ندارند

سهم ناچیز کشاورزی
۰۳

نگاهی به عملکرد 4 ساله کمیسیون کشاورزی در آستانه انتخابات اتاق های بازرگانی؛

 

اقتصاد کشور،  پیشران های رشد  از  یکی  نوسان:   
توسعه صادرات است.  با این اوصاف، جایگاه و اهمیت 
چگونه  را  کشور  فعلی  شرایط  در  صادرات  حوزه 

ارزیابی می کنید؟
رشد  به  دستیابی  منظور  به  ایران  اقتصاد  تردید،  بدون 
اقتصادی باال و پایدار، نیاز مبرمی به توسعه صادرات دارد. این 
اهمیت از آنجا ناشی می شود که  کشور ما هیچگاه در چنین 
وضعیتی قرار نداشته و در این شرایط، کلید حل مشکالت 
تنها در دست صادرات است. عدم آگاهی از شرایط حاکم 
بر کشورهای هدف و کمبود شرکت های مدیریت صادرات 
تسهیل کننده  بین الملل  بازاریابی  حوزه  در  که  توانمند، 
تجارت هستند؛ یکی از عوامل ناکامی صادرات در سالهای 
اخیر بوده است. به این مسایل، عدم آشنایی صادرکنندگان 
با استانداردهای کیفی و عدم هماهنگی بین سیاستگذاران، 
قوانین و بخشنامه های متعدد، که به سرعت تغییر هم می 
کنند؛ و نبود اطلس جامع صادراتی را اضافه کنید که همگی 
موجب پراکندگی و غیرهدفمند بودن صادرات کشور شده و 
نشان می دهد که در این بخش نقش تشکل های صادراتی 
ویژه ای  اهمیت  از  محور  توانمند صادرات  های  و شرکت 

برخوردار است.

 نوسان:به عنوان مدیر شرکتی که سالهاست عنوان 
صادرکننده نمونه استان و کشور را از آن خود کرده، 
صادرات  حوزه  مشکالت  رفع  برای  راهکارهای  چه 

وجود دارد؟
معتقدم طی سالهای اخیر توجه کافی به بحث صادرات نشده 
و وقت و بودجه به قدر کفایت به مسئله صادرات اختصاص 
داده نشده است. غیر از جلسه ساالنه عمومی روز صادرات و 
یک کمیته زیرمجموعه کمیسیون تجارت، عمال اتاق های 
بازرگانی، فعالیت دیگری در زمینه صادرات و تسهیل فعالیت 
آن ندارند. درحالیکه با توجه به اهمیت موضوع جای آن دارد 

که حتی کمیسیونی به نام کمیسیون صادرات داشته باشیم. 
اگر برای صادرات چنین کمیسیونی تشکیل شود، می توان 
در زیرمجموعه آن کمیته های تخصصی که اصفهان در آنها 
مانند کمیته صادرات نساجی، فوالد، طال  شاخص است، 
و سنگ را قرار داد و با برنامه ریزی، بودجه ریزی، برپایی 
نمایشگاه و برنامه ای مدون به حمایت و رایزنی با دولت در 
این زمینه ها پرداخت. نکته قابل توجه این است که در میان 
اعضای اتاقهای بازرگانی کشور، حدود 60 تا 70 درصد اعضا، 
تاجر و بازرگان اند و تنها 10 تا 20 درصد در حوزه معادن و 

صنایع مشغول اند.

 نوسان:راهکار توسعه شرکتهای مدیریت صادرات 
که از 2 یا ۳ سال قبل به صورت جدی در اتاق اصفهان 
مطرح شد و در کشور نیز نمونه بود را چقدر موثر می 

دانید؟  اساسا از دید شما، نقاط قوت و ضعف شرکتهای 
مدیریت صادرات چیست؟

شرکتهای مدیریت صادرات قادر به ایفای نقش بسیار مهم و 
اثرگذاری در حوزه صادرات هستند، اما پاشنه آشیل و نقطه 
ضعف آنها در اعتماد متقابل میان شرکت مدیریت صادرات 
است. جایی که شرکت  کننده محصول  تامین  و شرکت 
مدیریت صادرات نگران هزینه ها و سرمایه گذاری خود برای 
بسترسازی، برندسازی و بطورکلی بازارسازی محصول مورد 
نظر در بازار هدف پس از اتمام مهلت همکاری است و الزم 
است به نوعی این اعتماد و اطمینان برای همکاری بلندمدت  
در هر دوطرف ایجاد شود. اینجاست که معتقدم اتاق می تواند 
در این زمینه نقش بسیار مفیدی ایفا کند. به این معنا که 
قرارداهایی که بین این دو شرکت منعقد می شود، می تواند 
از طریق یک کمیته نظارت بر قراردادهای صادراتی مورد 

نظارت قرار گرفته تا این اعتماد برای دو شرکت حاصل شود.

 نوسان:در واقع شما معتقد به محوریت نقش اتاق در 
پروسه همکاری بین زنجیره تامین و صادرات هستید؟

خیر، معتقدم نقش اتاق بیشتر باید نظارتی و تسهیلگری 
باشد. دو شرکت تامین کننده و مدیریت صادرات یک دغدغه 
دارند. شرکت مدیریت صادرات به دنبال این است که وقتی 

بازار راه افتاد، متضرر نشود.
 شرکت تامین کننده نیز باید تمام سرمایه گذاری، برند، 
مدیریت  شرکت  اختیار  در  را  زحماتش  همه  و  محصول 

صادرات قرار دهد و صبر کند تا به نتیجه برسد.
 نقطه کلیدی اینجاست که در موارد متعدد، یک فرصت 
سوزی برای هر دو طرف اتفاق می افتد و این اعتماد شکل 
که  باشد  مطمئن  باید  کننده،  تامین  گیرد. شرکت  نمی 
شرکت مدیریت صادرات قادر است محصول او را به صورت 

حرفه ای با تبلیغات و اصول درست عرضه می کند. 
در این بین، اتاق می تواند با اتصال و شناسایی و نظارت بر این 

قراردادها، نقش خوبی ایفا کند. 
در نهایت، فرض کنیم، هر دو شرکت به خوبی به تعهدات 
خود عمل کنند و قرارداد نهایتا به صورت سه ساله بسته و 
پایان یابد. اینجا دوباره شرکت مدیریت صادرات متضرر می 
شود؛ چراکه هزینه زیادی برای معرفی، تبلیغ و صادرات آن 
محصول انجام داده و بستر ادامه فعالیت را فراهم آورده است 
و حاال که زمان بهره برداری فرارسیده باید آن را  واگذار نماید. 
بنابراین، اگر قرارداد در فرمتی مشخصی تصویب شده باشد، 
باید پس از پایان کار، اگر شرکت مدیریت صادرات وظیفه اش 

را به خوبی انجام داده، خودبه خود تمدید شود. 
شدن،  برند  سرقفلی  باید  کننده  تامین  شرکت  یعنی 
رجیستری و برگزاری نمایشگاه خارجی و سایر خدماتی 
که برایش ارائه شده را به شرکت مدیریت صادرات پرداخت 
کند. بهترین شخص ثالث، برای نظارت بر این مسئله، اتاق 
بازرگانی است. این به معنای معامله برد برد است و و منافع هر 

دو طرف را در برمی گیرد.

 نوسان: با اینحال عدم موفقیت بسیاری از شرکتهای 
مدیریت صادرات را هم می توان به این عامل مرتبط 

دانست.

بله. البته این شرکت ها معموال نقاط ضعفی دارند و برخی از 
خبرگی الزم برخوردار نیستند.

  نوسان: منظورتان از خبرگی به چه معناست؟
یک  دقیق  شناخت  صادرات؛  حوزه  در  خبرگی  و  دانایی 
محصول و بازار آن؛ توزیع و پخش حرفه ای در بازار هدف. 
شرکت تامین محصول باید این خبرگی را در شرکت مدیریت 
صادرات سراغ داشته باشد تا سرنوشت محصول خود را به او 
بسپارد. اینکه شرکت نوظهوری بخواهد در همه زمینه ها کار 

کند، نتیجه خوبی به دنبال ندارد.

 نوسان:شما هر دو تجربه تولید کننده به عنوان مدی 
عامل شرکت بیسکویت فرخنده و رئیس هیئت مدیره 
شرکت مدیریت صادرات دانا را داشته اید . جمع بندی 

خود شما چیست ؟
یک صادرکننده موفق باید بتواند در عرصه بین المللی رقابت 
کند. وقتی می خواهیم در داخل ایران بیسکویت بفروشیم، 
باید با محصوالت مینو، گرجی، شیرین عسل و ... رقابت 
کنیم، ولی در عرصه بین المللی غیر از شرکت های ایرانی، 
شرکت های متعدد خارجی ها هم به این رقابت اضافه می 
شوند. این به یک بلوغ فردی و سازمانی در افراد متخصص 
حوزه صادراتی نیاز دارد. صادرات به معنی این نیست که 
هرچه را داریم به بازار عرضه کنیم. باید هوشمندانه کاالیی را 
انتخاب کنیم تا بتواند با رقبا رقابت کند و چیزی جز خبرگی 
و تسلط و اشراف تخصصی باعث موفقیت در این عرصه نمی 

شود. 

 نوسان:درحال حاضر با عدم امکان انعقاد قراردادها با 
شرایطی که ذکر کردید، قراردادهای شرکت دانا بر چه 

اساسی منعقد می شود؟
وقتی شما صاحب بهترین پیشنهاد برای تامین کننده باشید؛ 
خواه ناخواه او شما را انتخاب می کند و همکاری خود را 

تمدید خواهد کرد. الگوی شرکت "دانا" هم همین است.
 درگام نخست، ما بازی را برد برد تعریف می کنیم و تنها 
حاشیه سود را برای خود در نظر نمی گیریم ، دوم اینکه سعی 
می کنیم ارائه بهترین سرویس، همیشه بهترین پیشنهاد را 

به طرف مقابل بدهیم. 
در اینصورت برگ برنده ای برای فرد دیگری وجود ندارد. 
گام سوم هم این است که در نقاط هدفی مانند بغداد، بصره، 
فرانسه، آلمان، امارات و چین دفتر و حضور فیزیکی داریم. ما 
تنها یک واسطه خرید و فروش نیستیم. بنابراین شرکت ها 

ترجیح می دهند با دانا کار کنند.

راهکارهای توسعه صادرات در گفت وگوی اختصاصی با صادرکننده نمونه سال های اخیراصفهان؛

دانایی در صادرات
جای یک کیمسیون تخصصی،  برای تسهیل صادرات در اتاق های بازرگانی خالی است

تابع  هدف،  بازارهای  به  کاال  صادرات   
بازار  آن  مقررات  و  ضوابط  با  آشنایی 
است. این شناخت برای تولید کنندگان، که اغلب آشنایی 
چندانی با اصول صادرات، برندسازی و بازاریابی آن در 
نقطه هدف ندارد؛ مستلزم هزینه و زمان زیاد است و بعضا 
به دلیل عدم ارتباط و حضور مستمر به نتیجه مطلوب 
منتهی نمی شود. در این میان نقش شرکتهای مدیریت 
صادرات بسیار حیاتی است و می تواند سرنوشت یک 
محصول را در آن بازار دگرگون سازد. نمونه الگوی موفق 
در این زمینه شرکت »دانا« است که به عنوان یک شرکت 
مدیریت صادرات موفق در حوزه مواد غذایی شناخته می 
شود. آنچه می خوانید گفتگوی »نوسان« با » سیدیوسف 
قاضی عسگر« رئیس هیئت مدیره این شرکت است که به 
تحلیل وضعیت صادرات کشور پرداخته، و بر خبرگی در 

حوزه صادرات تاکید دارد؛

گفت و گو
گروه بازرگانی

پاشنه آشــیل و نقطه ضعف میان تامین کننده و شرکت 
مدیریت صادرات، در اعتماد متقابل است
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که    ای  هفته  در  »اصفهان 
ویژه  هوای  و  حال  گذشت« 
ای را به خود دید. زاینده رود 
زاییده شد. انگار که بهار در 
راه  از  ناغافل  زمستان  میانه 
رسیده و بی توجه به قاعده 
فصل ها، خودش را در میان 
جای  مردم  فسرده  دلهای 
داده باشد. هیاهویی که چند 
روز است در اصفهان به پا شده و مردم را از گوشه و کنار شهر به 
سواحل رودخانه کشانده، اتفاقی نیست که بشود در چند سطر 

مختصر جایش داد و از سرش گذشت.  

انتخابات اتاق بازرگانی
تنور انتخابات اتاق بازرگانی آرام آرام داغ می شود و رقابت کاندیداها، 
دوباره پارلمان بخش خصوصی را به سرخط خبرهای اصفهان می آورد. 
ثبت نام کاندیداها دوهفته پیش پایان یافت و قرار است اسامی نهایی 
پس از تایید صالحیتها در روز 27 بهمن ماه اعالم گردد تا در نهایت 
انتخابات در روز 11  اسفندماه برگزار شود. اینروزها اما بازار یارکشی در 
بین اهالی صنعت و تجارت استان داغ است و دو ائتالف اصلی سمت و 
سو و نفرات نهایی خود را انتخاب می کنند. به نظر می رسد مانند دوره 
پیش، رقابت اصلی بین مجمع تشکل های اقتصادی و تشکل فراگیر 

توسعه و تجارت باشد. 
ادعای بی اساس نماینده خوزستان 

سخنان بی اساس و غیرکارشناسی اخیر نماینده مردم خوزستان در 
رویه  بی  مصرف  اصفهان،  در  آب  مافیای  رود،  زاینده  درباره  مجلس 
آب و بی نیازی مردم این شهر به آب شرب در هفته اخیر، واکنش 
برخی از کارشناسان و رسانه های اصفهان را به دنبال داشته است. از 
جمله خبرگزاری ایسنا منطقه اصفهان، طی گفتگویی با مهدی بصیری، 
استاد منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان درباره ادعای نماینده مردم 
خوزستان چنین نوشته است: صحبت کردن نمایندگان برای رای آوردن 

خودشان است و نه بر اساس حق، قانون، عرف و شرع. 
او تاکید کرده درحال حاضر دبی کارون در روزهای گذشته 1300 متر 
مکعب بر ثانیه بوده، ازسوی دیگر سدهای خوزستان پر شده و حدود 11 
میلیارد متر مکعب در ثانیه سرریز آب داشت، این در حالیست که ذخیره 
سد زاینده رود با وجودی که رودخانه 18 ماه خشک بود، حدود 170 
میلیون مترمکعب است. بصیری در پاسخ به دیگر ادعای تعجب برانگیز 
نماینده مردم خوزستان مبنی بر اینکه »تا 40 سال آینده باید همه مردم 
برای فرار از بحران بی آبی به اصفهان کوچ کنند«، گفته است: امروز 
اصفهان با بحران کمبود آب شرب مواجه است و حتی مهاجرت ها از 
این استان به شهرهای شمالی کشور آغاز شده است. این درحالی است، 
که به ویژه بعد از جنگ تحمیلی، حدود 600 هزار نفر از خوزستان به 
اصفهان مهاجرت کردند و حدود 800 هزار نفر از استان چهارمحال در 

اصفهان سکونت دارند.
دل نگرانی های ناتمام میراث دوستان

نفوذ باران در سقف گنبد مسجد شیخ لطف اهلل اصفهان و اعالم نگرانی 
ها بابت روند پیشرفت پروژه گذر آقا نورهلل نجفی دو رویداد مهم هفته 
اخیر در عرصه میراث فرهنگی و تاریخی شهرمان بوده است. رویه گنبد 
مسجد شیخ لطف اهلل که در جریان مرمت کاشی کاری این بنای تاریخی 
برداشته شده، در بارندگی های اخیر باعث نفوذ آب به سقف گنبد این 
مسجد شد و پس از بلند کردن صدای اعتراض میراث دوستان و رسانه 
های شهر، پاسخ مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان را به دنبال 
داشت که از اجرای مرمت اصولی و علمی این بنای تاریخی توسط یکی 
از استادکاران مرمت کشور خبر داد و تاکید کرد تمامی طرح های مرمتی 
در پهنه استان از جمله میدان امام، چهلستون،  مسجد جامع، باغ فین 
و... توسط استادکاران برجسته اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان و 

کاشان در حال انجام است..
»آقانورهلل نجفی« و ماجرای ادامه دار گذرش!

دیگر دغدغه فعاالن حوزه میراث فرهنگی اما درباره روند پیشروی گذر 
آقانوراهلل نجفی در محدوده حریم درجه یک میدان نقش جهان است. 
موضوعی که از سال 85 تاکنون در صدر اخبار حوزه میراث فرهنگی 
اصفهان قرار گرفته و هنوز پایان نیافته است. کوتاه اینکه، روند ساخت 
گذر آقانوراهلل نجفی با هدف اتصال خیابان نشاط به ضلع غربی میدان 
نقش جهان از سال 85 توسط شهرداری و با کسب مجوز از اداره میراث 
فرهنگی اصفهان آغاز شد صدور مجوز از سوی سازمان جهانی یونسکو 
نیز دیگر ضرورت این پروژه بود که البته چنانچه روشن است، این سازمان 
هرگونه ساخت و ساز در حریم درجه یک میدان نقش جهان را ممنوع و 
غیرقانونی می داند. با اینحال چنانچه شواهد نشان می دهد، طی سالهای 
96 و 97 ساخت و سازها در این منطقه ادامه دارد و تا حدود 70 درصد 

هم به انجام رسیده است!
شهر در آغوش فجر

سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان امسال مصادف با 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، برگزاری برنامه های متعددی 
را در دستور کار خود قرار داده است. این سازمان با تاکید بر پوشش 
مناطق 15 گانه شهر، از دهم بهمن ماه اجرای 280 برنامه فرهنگی، 
هنری و تفریحی را در قالب نمایشگاه ها، نشست های تخصصی، همایش 
های تجلیل و تقدیر از نام آوران انقالبی شهر، روایتگری خاطرات انقالب 
از زبان مردم، جشن و مسابقه به صورت محله محور و ویژه رده های 
مختلف سنی آغاز کرده است. وجه بارز برگزاری این ویژه برنامه ها حضور 
و مشارکت جدی سازمان های مردم نهاد، گروه ها، انجمن ها، تشکل ها 

و هیئت های محلی و مردمی قلمداد می شود.
عشق ماشین ها !

برگزاری پانزدهمین نمایشگاه صنعت خودرو هم شاید فرصتی بود برای 
همین دلبری کردن جوانترها. این نمایشگاه که از 5 تا 12 بهمن ماه 
مهمان اصفهانی ها بود، در فضایی به مساحت 6 شش هزار مترمربع، به 
ارائه و نمایش جدیدترین محصوالت شرکت های خودروساز و همچنین 
نمایندگان شرکت های خارجی فعال در بازار ایران پرداخت. در این 
نمایشگاه 20 برند مطرح خودروی داخلی و خارجی و انواع خودرو و 
خدمات جانبی مرتبط با آن در معرض بازدید قرار گرفت. تست درایو 
فعال  های  نمایندگی  و  برخی شرکت های مطرح خودروساز  توسط 

برندهای خارجی، از برنامه های جانبی این نمایشگاه بود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های فرش دستباف گفت: حجم صادرات فرش در 
شش ماهه نخست سال 210 میلیون دالر بوده است. عبداهلل بهرامی، اضافه کرد: 80 درصد 
فرش دستباف ایرانی صادر می شود که 30 درصد صادرات آن به آمریکا صورت می گیرد. 
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های فرش دستباف، تصریح کرد: کل صادرات فرش 
در طول سال بیش از 400 میلیون دالر است و به جایی برنمی خورد که اگر صادرات فرش 
را آزاد کنیم تا صادرکننده بی دغدغه و با اطمینان کامل فرش دستباف ایرانی را صادر کند.

نزدیک به 100 هزار گردشگر در آغازین روزهای سال 97 از جاذبه های گردشگری  آران 
و بیدگل بازدید کرده اند و این بازدیدها در 6 ماهه نخست سال جاری به 151 هزار و 598 
نفر رسیده است. فرمانداری آران و بیدگل اضافه کرد: از این تعداد 13 هزار نفر گردشگر 
خارجی بوده اند و جمعاً 16 هزار و 812 نفر از اقامتگاه های شهرستان استفاده کرده 
اند. شایا ذکراست، در سال 1396 نیزبیش از 23 هزار نفر از اقامتگاه های بومگردی این 

شهرستان استفاده کردند.

 نوسان:پس از جاری شــدن زاینده 
رود، شــاهد تغییراتی در مسیر حرکت 
آب رودخانه هستیم. این تغییرات شامل 
محدود کردن مسیر حرکت رودخانه و 
بستن برخی از مجراهای طبیعی و بستن 
دریچه ورودی آب به پل شهرستان است. 
اتفاقاتی از این دست که گفته می شود به 
دلیل فشار صنف کشاورزان در راستای 
ساماندهی رودخانه و برای رسیدن سریع 
آب به منطقه شرق اصفهان است. اگر چه 
جریان دوباره زاینده رود موجی از شادی 
را بین اصفهانی ها و به خصوص کشاورزان 
شــرق ایجاد کرده، اما در قسمت هایی 
از مســیر رودخانه، شــاهد تصاویری 

ناخوشایند هستیم. 
اگر از باالی سی و ســه پل به سمت پل 
فردوسی نگاه کنیم با یک مسیر یا آبراهه 
مواجه می شویم که به وســیله دو تپه 
خاکی محاصره شــده است. برخی می 
گویند "کشاورزان برای رسیدن سریع 

آب این گونه تدبیر کرده اند!" 
اما اســفندیار امینی، دبیر اجرایی نظام 
صنفی کشاورزی اســتان اصفهان، در 
مصاحبه با "ایسنا" با اشــاره به اینکه تا 
زمان رسیدن آب به ســد آبشار حدود 
10 تا 13 مترمکعب بر ثانیه پرت می رود، 
تاکید کرد: این حق مردم اصفهان است 
که رودخانه را زیبا ببیند، اما زشت تر از 
این صحنه را باید در زندگی مردم شرق 
اصفهان جســتجو کــرد. او تاکید کرد: 
زاینده رود از ابتدا حقآبه دارانی داشــته 
و اگر شــهر می خواهد کف رودخانه را 
تسطیح و دریاچه ای برای زیبایی درست 
کند، بار این زیبایی را نباید کشــاورز بر 
دوش بکشند. مردم اصفهان امروز تنها 
به قشنگی زاینده رود فکر می کنند، اما 

کشاورزان به فکر معیشت خود هستند.
وی با اعتقاد بر اینکه آب زاینده رود بعد 
از 20 ماه به کشــاورزان رســیده است، 
می گوید: متاسفانه بخشی از آب رها شده 
توسط شهرداری های فالورجان، زرین 
شهر، مبارکه، صنایع و ... از بین می برند 
و در این میان باید دید ســهم کشاورز 
از زاینده رود چقدر اســت؟ متاســفانه 
سال هاســت در مکاتبه با شــهرداری 
اصفهان و شــرکت آب منطقه خواهان 
ساماندهی کف رودخانه در مسیر شهر 
اصفهان برای جلوگیری از هدررفت حتی 
یک قطره آب هســتیم. او با بیان اینکه 
در حال حاضر شــرکت آب منطقه ای 
اصفهان در طرحی مشترک با کشاورزان 
طرح ســاماندهی بســتر زاینــده رود 
را انجــام می دهــد، تصریــح می کند: 
اگر بخواهیــم فــارغ از جریان طبیعی 
رودخانه، دریاچه ای کف شــهر داشته 
باشیم شــهرداری باید برای این زیبایی 
هزینه کند تا آسیبی به حقابه کشاورزان 
وارد نشــود. امینی با اعتقاد بر اینکه من 
کارشــناس این کار هســتم، می گوید: 
صنف کشــاورزان با این کار مسیر آب را 
هدایت کردند تا سطح مقطع رودخانه 
به جای 300 متر  به 60 متر کاهش یابد. 

با ایــن اوصــاف باید توجه داشــت که 
امروز کشــاورزان جریان آب در مسیر 
زاینده رود را نه ســیر طبیعی رودخانه، 
بلکه دریاچه ای زیبا برای شهر اصفهان 
می دانند. با این وجود دبیر خانه کشاورز 
شهرستان اصفهان در این باره به خبرنگار 
ایسنا، می گوید: متاسفانه ساماندهی و 
بسترسازی رودخانه زاینده رود به صورت 
کارشناسی انجام نمی شــود و هر فرد و 
گروهی بر اساس فشار و سلیقه شخصی 
خود این کار را انجام می ددهد و ســهم 

خود را می خواهد.

از جریان زاینده رود 
تا روزشمار انتخابات اتاق بازرگانی

23 هزار گردشگر در بومگردی آران و بیدگلصادرات 210 میلیون دالری فرش دستباف
گزارش هفتگی

 گزارش

وجود صنایع پایین دستی متعدد فوالدی که 
عمدتاً در قالب شرکت های کوچک و متوسط 
ریخته گری، قطعه سازی، تراشکاری، نورد و ... 
دسته بندی می شوند باعث شده تا بروز هر 
چالشی در صنعت فوالد، استان اصفهان را 
بیش از سایر استان ها درگیر خود سازد و در 
کنار سهم باالی این صنعت در اشتغال این 

استان 5 میلیون نفری، اهمیت صنعت فوالد 
در حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی را نمایان 
سازد. پر واضح است که در چنین شرایطی 
عمده مسؤولیت اتاق بازرگانی استان اصفهان 
به عنوان متولی بخش خصوصی، به رفع 
چالش های این صنعت اختصاص خواهد 
یافت و نحوه عملکرد آن در موضوع مذکور، 
شاخصی مهم برای عیارسنجی عملکرد اتاق 

بازرگانی خواهد بود.

تعامل اتاق با 
فوالدسازان مثبت بود

قاسمعلی جباری در این باره معتقد است 
که صنعت فوالد تداعی کننده تجربه تلخی 
است که پیش تر در صنعت نفت اتفاق افتاده 

است. وی در گفت وگو با خبرنگار" نوسان"، با 
اشاره به انحصاری شدن صنعت نفت در ایران 
اظهار کرد: عدم مشارکت مردم در توسعه 
صنعت نفت و در بیانی بهتر، عدم واگذاری 
شاخه های صنعت نفت به بخش خصوصی 
و انحصارگری دولت در این صنعت باعث 
شد تا این صنعت هیچ گاه به شکوفایی نرسد 

و در چارچوبی بسته، محدود شود. این عضو 
هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی استان اصفهان 
متذکر شد: در همه جای دنیا، بخش خصوصی 
باالترین سهم را در توسعه صنعت نفت دارد 
و همین امر باعث شده تا فرآوری، حمل و 

تجارت نفت در این کشورها شکوفا شود.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق اصفهان 
ادامه داد: در صنعت فوالد نیز همین امر در 
حال وقوع است و انحصارگری فوالدسازان 
و عدم تمایل آن ها به مشارکت دادن مردم 
و بخش خصوصی در فعالیت های جانبی 
این صنعت باعث شده تا طراوت الزم در این 
صنعت وجود نداشته باشد. وی در خصوص 
عملکرد اتاق بازرگانی در رفع چالش های 
موجود صنعت فوالد اظهار داشت: در دوره 

قبل تمرکز بر رفع این مشکالت در همه 
بخش های صنعت فوالد از جمله باال دست 
جباری  گرفت.  صورت  دست  پایین  و 
ادامه داد: تعامل اتاق بازرگانی در 4 سال 
گذشته با فوالدسازان نیز بسیار مثبت بود 
و برنامه ریزی ها نیز به نحوی انجام شده که 
این تعامل گسترده تر از قبل دنبال شود. 
این عضو هیأت نمایندگان اتاق اصفهان 
متذکر شد: در مجموع پیگیری های اتاق 
برای رفع چالش های صنعت فوالد و توجه به 
کاستی های موجود کامالً مثبت بوده اما نتایج 
آن مکفی نبوده و نیازمند تالش بیشتر در این 

زمینه هستیم.

پیگیری مشکالت معدن
شاخص ترین اتفاق بود

این  در  اتاق  فعالیت  نیز  خوروش  احمد 
موضوع را رضایت بخش توصیف کرد و 
با اشاره به مشکالت این صنعت در طی 
سال های اخیر اظهار داشت: اتاق در طی 
4 سال اخیر، با نظر به مشکالت موجود در 
صنعت استان، اولویت خود را بر پیگیری 
مشکالت صنعت و رفع موانع تولید گذاشت. 

وی ادامه داد: بر همین اساس، کمیسیون ها 
و کمیته های مرتبط با صنعت و موانع کسب 
و کار، تقویت شده و تالش ها و پیگیری های 
مختلفی در سطوح استانی و ملی انجام شد و 
بخش هایی از آن چیزی که باید اتفاق می افتاد 
محقق شد؛ اما دستاوردها جای کار بیشتری 
دارند. این فعال صنعت فوالد در خصوص 
مشکالت این صنعت یادآور شد: مشکل 
اصلی فوالد، مشکل مصرف داخلی و پایین تر 
بودن تقاضا نسبت به عرضه است که توسعه 

صادرات را ضروری ساخته است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق اصفهان اعالم 
داشت: در حال حاضر تقریباً 2 برابر مصرف 
صادرات،  و  می شود  تولید  فوالد  کشور، 
نقشی حیاتی در این صنعت ایفا می کند. 
وی با انتقاد از سیاست های دولت در منع 
صادرات فوالد متذکر شد: در سال جاری 
مسائل متعددی گریبان گیر صادرات فوالد 
قرار  اولویت  در  تصمیماتی  و  کشور شد 
گرفت که مانع توسعه صادرات بود و صدور 
بخشنامه های متعدد را یکی از موانع صادرات 
در سال جاری بود و دولت از اوایل امسال، با 
صدور بخشنامه های متعدد، روند صادرات را 
مختل کرد و بسیاری از واحدهای تولیدی و 
به خصوص شرکت های فوالدی با بروز این 

مشکالت مجبور به کاهش تولید خود شدند.
پیگیری های  کرد:  خاطرنشان  خوروش 
چند ماهه اتاق بازرگانی اصفهان و شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان 
ناهنجاری های  این  از  برخی  شد  باعث 
سیاستی رفع شده و وضعیت صادرات در 
ماه های آبان و آذر نسبت به ماه های قبلی 
بهبود یابد. این فعال صنعت فوالد همچنین 
یادآور شد: کمبود سرمایه در گردش، مالیات 
و مسائل ارزی سه مشکل عمده صنعت فوالد 
در حال حاضر هستند و بی تصمیمی دولت 
در حوزه ارز باعث شده تا صادرکننده با وجود 
چند نرخ متنوع، نداند که در صورت صادرات، 
به چه ارزی و با چه نرخی دست خواهد یافت. 
وی تاکید کرد: اتاق بازرگانی اصفهان در طی 
4 سال اخیر تمرکز زیادی بر پیگیری مسائل 

صنعت فوالد داشته و در طی ماه های اخیر 
نیز اصرار این اتاق بر رفع مشکالت مذکور 
باعث اصالح برخی از سیاست های غلط 
دولت در این حوزه شد. خوروش معتقد است 
که در طی 4 سال اخیر، تغییرات مهمی در 
ساختار اتاق بازرگانی ایجاد شده و تشکیل 
کمیسیون معادن و صنایع معدنی و پیگیری 
مشکالت بخش معدن، یکی از شاخص ترین 

اتفاقات دوره اخیر اتاق بازرگانی بوده است.

نگاهی به عملکرد اتاق بازرگانی در پایتخت فوالد کشور؛

اتاق در ترازوی فوالدسازان
بررسی نحوه عملکرد اتاق بازرگانی در موضوع فوالد، شاخصی مهم برای عیارسنجی این نهاد اقتصادی است

سهم ما از 
زاینده رود

اصفهان و فوالد دو مفهوم غیر قابل تفکیک هستند که جدا کردن آن ها، هویت هر یک از این مفاهیم را 
ناقص می کند. اصفهانی ها 5۰ سال است که با تأسیس ذوب آهن، پدر فوالد ایران نام گرفته اند و پیشرفت 
آن ها در این 5 دهه به قدری بوده که هم اکنون تولید فوالد خام در این استان، با اتکا به تولیدات دو شرکت 
بزرگ ذوب آهن و فوالد مبارکه و چند شرکت متوسط دیگر، به بیش از ۶۰ درصد تولید فوالد کل کشور 
می رسد. ظرفیت های خاص صنعت فوالد در اصفهان تنها به دو بنگاه بزرگ باال دستی محدود نمی شود و 
صدها واحد نورد سرد، تولیدکننده لوله پروفیل، ریخته گری، تراشکاری و صنایع پایین دستی فوالدی نیز 

در این استان در حال فعالیت هستند که اصفهان را به صنعتی ترین استان کشور پس تبدیل کرده اند.

گزارش
گروه  صنعت

Is fahan

اصفهان در هفته ای که گذشت؛
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 نوسان: نماینده مردم شهرستان مبارکه 
در مجلس شورای اســالمی گفت: برای هر 
فردی که اراده سرمایه گذاری در شهرستان 
مبارکه داشته باشد فرش قرمز پهن کرده و از 

او استقبال می کنیم.
زهرا سعیدی اظهار کرد: فرصت های خوبی 
برای ســرمایه گذاری در شهرستان مبارکه 
وجود دارد از این رو برای حضور فعال سرمایه 
گذاران فرش قرمز پهن می کنیم. وی با بیان 
اینکه تمام دغدغه نمایندگان رفع مشکالت 

اقتصادی مردم است تصریح کرد: در کشور با 
برگزاری انتخابات های گوناگون دموکراسی در 
جریان است و امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی 
در تمام عرصه های اقتصادی، علمی، فرهنگی، 

اجتماعی و سیاسی سرآمد باشیم.
ســعیدی اضافه کــرد: مــا امروز شــاهد 
پیشــرفت های نظام در حوزه های سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی، پژوهشی و علمی هستیم 
که این خود موجب نگرانی دشمن شده است 
و تحریم های فلج  کننده را بر ما روا داشتند. 

وی افزود: نماینــدگان مجلس وظیفه خود 
می دانند تا به عنوان نمایندگان مردم به گونه 
ای برنامه ریزی کنند تا فشار به قشر ضعیف 

جامعه وارد نشود.
نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس 
شورای اســالمی با بیان اینکه امروز که قدم 
به دهه پنجم می گذاریم باید نگاه به پیش رو 
داشته باشیم گفت: با روحیه اقتصاد مقاومتی 
می توانیم بر مســائل و مشکالت اقتصادی

 غلبه کنیم.

نماینده مردم مبارکه:

برای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن کرده ایم
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احمد خوروش :

طی 4 سال اخیر، تغییرات مهمی در ساختار اتاق 
بازرگانی ایجاد شده و تشکیل کمیسیون معادن و 
صنایع معدنی و پیگیری مشکالت بخش معدن، 

از شاخص ترین اتفاقات بود

قاسمعلی جباری :

پیگیری های اتاق برای رفع چالش های صنعت 
فوالد و توجه به کاستی های موجود کاماًل مثبت 
بوده؛ اما نتایج آن مکفی نبــود و نیازمند تالش 

بیشتر در این زمینه هستیم
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  نوسان:پانزدهمین نمایشگاه تخصصی 
صنایــع غذایی اصفهــان از شــانزدهم 
بهمن ماه با حضور 90 مشــارکت کننده 
از سراسر کشــور آغاز می شود.به گزارش 
روابط عمومی شــرکت نمایشــگاه های 
بین المللی اســتان اصفهان، پانزدهمین 
نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی اصفهان 
در شش هزار مترمربع فضای نمایشگاهی 
و با حضور شرکت های معتبری از استان 
های اصفهان، تهران، یزد، بوشهر، خراسان 
رضوی، مرکزی، همــدان، فارس، کرمان، 
چهارمحال و بختیاری و آذربایجان شرقی 
برگزار می شود تا ماشــین آالت، فرآوری، 
بسته بندی، محصوالت و خدمات مرتبط 
با این عنــوان نمایشــگاهی را در معرض 
بازدید عالقمندان قرار دهد.این نمایشگاه 
که به مدت چهار روز و تــا نوزدهم بهمن 
ماه ادامه خواهد داشــت، زمینه ای فراهم 
می آورد تا شــرکت های فعــال در حوزه 
صنایع غذایــی، دســتاوردهای خود در 
زمینه ماشــین آالت و تجهیزات تولید و 
فرآوری مواد غذایی و آشامیدنی، ماشین 
آالت، تجهیزات و ملزومات بســته بندی 
مواد غذایی و آشــامیدنی، ماشین آالت و 
تجهیزات حمل و نگهــداری مواد غذایی، 
سردخانه های صنعتی، تجهیزات پخت 
غذا، تجهیزات آشــپزخانه های صنعتی، 
تجهیــزات و ملزومات هتل، رســتوران و 
کافی شــاپ، تجهیزات و خدمات ســرو 
غذا و تجهیزات فروشــگاهی را به نمایش 
بگذارند. شیر پاســتوریزه پگاه، اصفهان 
مقدم، صنایع غذایی افخم، گل قطره، رسا 
ماشــین، چاپ نگین، احالم، نان رضوی، 
مطســا، پارس چاپگر، لبنیات قیطران، 
مواد غذایی مفید، برنج ســرزمین، عسل 
شهد نشاط مصفا، آزمایشــگاه هورتاش، 
شاهکار کشــاورز ایرانیان، اکاربو و آرین از 
مطرح ترین برندهایی به شمار می روند که 
در پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع 
غذایی اصفهان حضور خواهند داشت.این 
نمایشگاه در حالی برگزار می شود که صنایع 
غذایی در طول دو دهه گذشته به یکی از 
صنایع بزرگ و مهم کشور مبدل شده و در 
حال حاضر یکی از صنایع پیشرو در کشور 
است.  از سوی دیگر موقعیت ژئوپولتیک 
کشور به لحاظ قرار گرفتن در پنج مسیر 
کریدور اصلی ترانزیــت بین المللی و بازار 
400 میلیون  نفری منطقه، از نکاتی است 
که پیش روی صادرکنندگان این صنعت 
قــرار دارد. صنایع غذایی بــا ارزش افزوده 
باالی خود توانســته 15 درصد اشــتغال 
بخش صنعــت، 18 درصــد کارگاه های 
صنعتی، 10 درصد ســرمایه گذاری، 10 
درصد ارزش افزوده و 6.5 درصد صادرات 

صنعتی را به خود اختصاص دهد.

رییس کمیســیون آموزش، پژوهش و توانمندســازی اتاق بازرگانــی اصفهان گفت: 
زیرساختهاي الزم  ایجاد  بهمنظور  )متسا("  انسانی  توسعه سرمایه  "مرکز  احداث 
براي کسبمهارت آموزي و ارتقاي پنــج مهارت شغلی در مشاغلی، یکــی از مهمترین 
فعالیتهای این کمیسیون بوده است .امیرکشانی، با اشاره به کسب رتبه نخست آموزش 
اتاق بازرگانی اصفهان طی سه سال گذشــته گفت: این در حالی اســت که اتاق های 
بازرگانی پیشرو مانند اتاق وین ســاالنه بیش از 30 هزار دوره آموزشی برگزار می کند.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: چرا قوانیــن محدود کننده کارآفرینان با قدرت 
اجرا می شــود ولی قوانین حمایتی از آنان اجرا نمی شــود؟ سیدعبدالوهاب سهل 
آبادی با اشاره به شرایط بحرانی اقتصادی کشــور  گفت: در این شرایط، دولت باید 
فضای کسب و کار را تسهیل و آسان کند. او به تشکیل پرونده های فساد و نامگذاری 
سلطان اشــاره کرد و گفت: آیا در این پرونده ها فقط آن فرد متخلف مسوول است و 

مدیران دولتی هیچ نقشی در تخلف و فساد آن پرونده نداشته اند؟

حمایت از تولید در حد شعار30 هزار دوره آموزشی در اتاق وین

 رویداد

دیدگاه

 نوسان: بنیاد آمریکایی هریتیج  مانند سال های 
گذشــته، کشــورهای جهان را بر اساس شاخص 
آزادی اقتصــادی رده بنــدی کــرد. طبق تعریف 
هریتیج، آزادی اقتصادی به عنوان حق هر انســان 
در کنترل نیروی کار و اموال خود، حق اشــخاص 
در انتخاب آزادانه مشــاغل و حــق تولید، مصرف 
و ســرمایه گذاری به صورت آزادانه است. شــاخص آزادی اقتصادی که بر 
حسب عددی از صفر تا صد )بسته ترین اقتصاد صفر و آزادترین صد( بیان 
می شود خود از چهار شاخص: حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی قوانین 
و میزان باز بودن بازارها تشکیل شده اســت.ایران در رده بندی امسال با 
51.1 امتیاز در بین کشــورهای دارای نظام اقتصادی تقریباً بسته، باالتر 
از کشورهای آنگوال، توگو و چاد و پایین تر از کشــورهای لبنان، ماالوی و 

افغانستان در رده 155 جهان قرار گرفته است.

 نوسان:  سرپرست سازمان نظام پزشکی با اشاره به  
مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شــورای اسالمی 
درباره اجباری شدن اســتفاده از کارتخوان در مطب 
پزشکان، گفت: برای استفاده از کارتخوان در مطب ها 
مشکلی نداریم اما طبق قانون تصمیم گیری برای این 
موضوع بر عهده سازمان امور مالیاتی است. محمدرضا 
ظفرقندی افزود: اگر نگاه واقعی به اقتصاد سالمت نداشته باشیم برنامه های این 
حوزه با شکست مواجه می شود. ظفرقندی گفت: البته برای تعیین تعرفه ها، راه 
محاسبه وجود دارد و مبنای آن عملکرد به همراه کارکرد به عالوه سود سرمایه 
و هزینه های استهالک است که همه اینها قابل محاسبه است. وی با بیان اینکه 
در یک دوره ای این محاسبات برای تعیین تعرفه های واقعی انجام شد، افزود: اگر 
تعرفه های واقعی معلوم شد آن وقت جامعه پزشکی، شرایط کشور و مردم را 

درک می کند و می داند چگونه با این شرایط کنار بیاید.

 نوسان: ســرعت رشــد اقتصــادی چین کاهش 
پیدا کرده و گفته می شــود تنش تجاری بین پکن و 
واشنگتن علت اصلی آن است. ریسک سرمایه گذاری 
بیشتر شده و شرکت ها به دنبال راهی برای دوری از 
تنش هستند. اما رشد اقتصادی چین به تنهایی روی 
این کشــور تاثیر نمی گذارد. شرکت ها و کشورهایی 
که با این کشــور مراودات تجاری دارند هم دچار مشکل می شوند. سی ان ان 
در گزارشی می گوید افت اقتصادی چین شروع شــده است و این ماجرا روی 
بزرگترین کسب وکارهای دنیا فشــار می آورد؛ از دره سیلیکون تا دیترویت، 
بزرگترین شرکت های بین المللی تاثیر این کاهش رشــد در دومین اقتصاد 
بزرگ جهان را احســاس می کنند.رشــد اقتصادی چین در ســال گذشته، 
ضعیف ترین میزان در ســه دهه گذشته را داشته و چشــم انداز سال 2019 
می تواند حتی بدتر از این باشــد، چرا که جنگ تجاری با آمریــکا ادامه دارد.

 نوســان:  تازه ترین آمارهای گمــرک حاکی از 
این است که در 10 ماهه امســال ارزش صادراتی 
غیرنفتی کشور 2.2 درصد رشــد کرده و واردات 
18.7 درصد کاهش داشــته اســت. برآیند این 
تحوالت، مثبت شدن تراز تجاری کشور به میزان 
678 میلیون دالر بوده است.بر این اساس، تا پایان 
دی ماه صادرات ایران نسبت به مدت مشــابه سال گذشته افزایش 2.21 
درصدی ازنظر ارزش دالری داشته است. از ســوی دیگر در همین مدت 
میزان واردات قطعی کاال به ایران 26 میلیون و 6 هــزار تن به ارزش 35 
میلیارد و 672 میلیون دالر بوده و بر همین اســاس، مــازاد تراز تجارت 
خارجی به 678 میلیون دالر رســیده اســت. واردات ایران در این مدت 
نسبت به 10 ماه سال گذشته 17.38 درصد ازنظر وزنی و 18.87 درصد 

ازنظر ارزش دالری کاهش داشته است.

ایران؛ در ردیف نظام اقتصادی تقریباً بستهارزش واردات ایران کاهش یافتچین همه را با خود پایین می کشد لزوم نگاه واقعی به اقتصاد سالمت

 ها
ده

برا

بزرگان صنایع غذایی
در نمایشگاه اصفهان

مشکالت کشور و عدم آموزش مدیران!؛

و  آب  کشاورزی،  کمیسیون  رئیس 
محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان معتقد 
ابتدای  در  کمیسیون  این  اعضای  است، 
دوره هشتم اتاق بازرگانی اصفهان، توسعه 
محصوالت صادرات محور، حوضه آبریز زاینده 
رود و محیط زیست را سه اولویت اصلی خود 
برگزیدند و تالش کردند با ایجاد یک ادبیات 
مشترک، بین همه ذینفعان و ایجاد مثلث 
دانشگاه، بخش خصوصی و دستگاه های 

دولتی، اهداف خود را محقق کنند.

از نقد منصفانه
استقبال می کنیم

حمیدرضا قلمکاری، با تاکید بر اهمیت حوضه 
گفت:  بازرگانی،  اتاق  در  رود  زاینده  آبریز 
در راستای نجات حوضه آبریز زاینده رود، 
کمیسیون کشاورزی اتاق اصفهان در سال 
94 برای نخستین بار طرح ایجاد ستاد نجات 
زاینده رود از سرآب تا پایاب را مطرح و کوشید 
با بخش های  برگزاری جلسات متعدد  با 
مختلف استان و همچنین مسئوالن کشور و 
نامه به دکتر روحانی و پیرو آن دستور رییس 
جمهور به سه وزیر، برای اجرایی شدن آن 
اقدام کنند؛ چراکه این کمیسیون معتقد بود، 
زاینده رود کمتر از دریاچه ارومیه نیست و حل 
مشکالت آن در گرو تبدیل نگاه منطقه ای به 
ملی و ایجاد شفافیت است که خوشبختانه 
این طرح با تالش نمایندگان مجلس به ثمر 
نشست. البته جلوگیری از تحریف این طرح و 
تنفیذ اختیارات به کارگروه ملی نجات هنوز در 

دستور کار قرار دارد.
او ادامه داد: جلوگیری از اجرای طرح توسعه 
باغات دیم در اراضی شیب دار، ارائه طرح ایجاد 
دفتر توسعه صادرات در روسیه در راستای 
توسعه محصوالت بازرگانی و تولید محصوالت 
صادرات محور و پرداختن به مساله تاالب 
گاوخونی و تالش برای اجرایی شدن طرح 

برنامه مدیریت تاالب گاوخونی و همچنین 
و  اطالعات  سامانه  شیر،  استراتژیک  سند 
ارتباطات گیاهان دارویی در ایران، طرح منطقه 
ویژه اقتصادی تولید کربوهیدرات های گیاهی  
و ... از جمله فعالیت های این کمیسیون در 
چهارسال گذشته بوده است؛ اگر چه برخی از 
این طرح ها با وجود تالش بسیار هنوز به نتیجه 

نهایی نرسیده است.
پیشبرد  در  مانع  بزرگترین  اما  قلمکاری، 
اهداف کمیسیون کشاورزی اتاق اصفهان را 
نبود ادبیات مشترک و هم افزایی بین بخش 
های چهارگانه کشاورزی می داند و تاکید 
می کند: طی چهار سال گذشته کمیسیون 
کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی 
اصفهان با بهره مندی از اساتید بزرگ و سرمایه 
های اجتماعی حاضر در آن، سعی در رفع این 
مساله به عنوان عامل ضعف صنعت کشاورزی 
کرده است و امروز آنچه به عنوان دستاوردهای 
کمیسیون کشاورزی مطرح می شود در واقع 

نتیجه تعامل و هم افزایی به وجود آمده است. 
او البته در ارزیابی عملکرد چهار سال گذشته 
اتاق بازرگانی در بخش کشاورزی، معتقد است: 
فعالیت کمیسیون کشاورزی، آب  و محیط 
زیست، در ارزیابی این کمیسیون، مطلوب به 
نظر نمی رسد و از افراد و یا سازمان هایی که 
بخواهند فعالیت های چهارساله گذشته این 
کمیسیون را نقد منصفانه کنند، استقبال می 
کنیم؛ اما براساس نظرات صاحب نظرانی که 
در این کمیسیون فعالیتی ندارند عملکرد این 
دوره کمیسیون کشاورزی اتاق اصفهان قابل 

قبول است.

پای خود را از طرح های
مطالعاتی فراتر بگذاریم

اتاق  کشاورزی  کمیسیون  رئیس  نایب 
بازرگانی اصفهان با اعتقاد بر اینکه در حال 
شرایط  استان  کشاورزی  وضعیت  حاضر 

نابسامانی دارد، آسیب های وارده  بر آن را 
ریشه در دو عامل، عدم مدیریت آب در حوضه 
زاینده رود و بحران خشکسالی دانست و گفت: 
زاینده رود به عنوان تنها رودخانه منطقه مرکز 
کشور، متحمل بارگذاری های بیش از حد و 
غیرکارشناسی در سه حوزه شرب، صنعت و 

کشاورزی شده است. 
سعید بزرگی تاکید کرد: دولت در بخش 
کشاورزی باید از نقش تامین کننده و کنترل 
کننده به جایگاه اصلی خود یعنی مدیریت 

کننده بازگردد..
بزرگی با تاکید بر اینکه با وجود چالش های 
بسیار، طی چهار سال گذشته کمیسیون 
کشاورزی اتاق اصفهان تالش های زیادی 
برای رفع مشکالت این حوزه انجام داده است، 
تاکید کرد: اگر در گذشته، اتاق تمرکز بیشتری 
بر روی ایجاد پایانه صادراتی و ارائه خدمات 
ویژه به اعضای خود در چهار یا پنج کشور 
اصلی هدف صادراتی ایران کرده بود، شاید 
امروز شاهد رونق بیشتری در حوزه اقتصاد 
بودیم. او با اشاره بر اینکه کمیسیون کشاورزی 
اتاق بازرگانی در چهار سال آینده باید نگاه را از 
انجام طرح های صرفاً مطالعاتی فراتر گذاشته 
و در حوزه عملیات و تحقیقات وارد شود، افزود:  
اتاق عالوه بر وظیفه مشاور برای قوای سه 
گانه، وظایف عملیاتی فراوانی بر عهده دارد. 
مطابق بند و ماده 5 قانون تشکیل اتاق ها، اتاق 
بازرگانی موظف است در زمینه تسهیل امور 
اعضا برای انجام صادرات و واردات و شرکت در 

نمایشگاه های بین المللی اقدام کند.

نخبگان بخش کشاورزی 
در اتاق بازرگانی جایی ندارند

و  تولیدکنندگان  اتحادیه  رییس  گفته  به 
صادرکنندگان محصوالت کشاورزی استان 
اصفهان، مشکالت کشاورزی در بخش آب، 
ناشی از سیاست های کالن کشور و مربوط به 

مجلس و قوانین است و ارتباط با دولت خاصی 
ندارد. سیدوحید دزفولی گفت: بدون توجه به 
منابع آبی کشور و تنها به بهانه توسعه کشت، 
مجوز و پروانه بهره برداری از چاهها صادر شد 
و با استانی و منطقه ای شدن مدیریت حوضه 
های آبریز، تیر خالص را به پیکر کشاورزی و 

منابع آبی کشور وارد کردیم.
دزفولی افزود: کشاورزان اصفهانی هر کجای 
کشور که آب و خاک مناسبی بوده، خوب عمل 
کردند؛ اما وقتی آب، به عنوان باروت اصلی 
کشاورزی، به خصوص در منطقه شرق، وجود 
ندارد، بزرگترین تولیدکنندگان غله کشور نیز 
دچار مشکل می شوند؛ هرچند که باید خیلی 
زودتر، با پیش بینی روزهای بی آبی به سمت 
کشت برون مرزی و تغییر الگوی کشت خود و 
... حرکت می کردند. او ادامه داد: از سوی دیگر، 
یکی از معایب وزارت جهاد کشاورزی، عملکرد 
ضعیف مراکز تحقیقاتی آن است که با دور 
شدن از وظیفه اصلی خود، به جای پژوهش، 
اکنون به بنگاهی اقتصادی برای واردات کود، 

سم و ... تبدیل شده اند. 
دزفولی، به جوان بودن اتاق در حوزه کشاورزی 
اشاره کرد و گفت: با توجه به ساختار بسیار 
قدیمی اتاق بازرگانی، امروز اجزای اصلی آن 
صاحبان صنعت، معدن و بازرگانان هستند 
و بیشترین کارت های بازرگانی در اختیار 
صنعتگران، تولیدکنندگان و بازرگانان است. 
بخش  برای  خوبی  قوانین  دیگر،  از سوی 
کشاورزی در اتاق ها وجود ندارد و بخش 
کشاورزی تنها دارای سه سهمیه در اتاق های 
بازرگانی است؛ به همین دلیل شاهد حضور 
کمرنگ اعضا و نخبگان بخش کشاورزی در 

پارلمان بخش خصوصی هستیم. 
دزفولی با انتقاد از اینکه فعاالن و صنعتگران، 
را  بازرگانی  اتاق  کشاورزی  بخش  جایگاه 
اشغال کرده اند، تصریح کرد: متاسفانه نخبگان 
بخش کشاورزی بسیار کم وارد اتاق بازرگانی 
می شوند و حامیان دارای کارت بازرگانی آنها 
بسیار اندک هستند؛ به این دلیل افرادی که به 
عنوان مثال فعال در بخش های پتروشیمی و یا 
صنایع دیگر هستند و تنها یک واحد کوچک 
کشاورزی و یا گلخانه ای دارند، برای شرکت 
در انتخابات، از کانال بخش کشاورزی وارد 
می شوند و به جای فعالیت در کمیسیون 
کشاورزی در دیگر بخش ها و کمیسیون 
ها حاضر می شوند. به اعتقاد او، امروز بخش 
کشاورزی نردبان حضور بسیاری از افراد به 
اتاق بازرگانی و هیات نمایندگان اتاق شده 
است. به گفته رییس اتحادیه صادرکنندگان 
بخش  اکنون  هم  کشاورزی،  محصوالت 
کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان، سه نماینده 
دارد که به غیر از رییس کمیسیون که به 
صورت تخصصی فعالیت دارد، دو عضو دیگر، 
حتی پنج دقیقه از زمان خود را برای بهبود 
عملکرد بخش کشاورزی استان صرف نکرده 
اند؛ به این دلیل امروز قدرت بخش کشاورزی 
اتاق بازرگانی اصفهان برای تصویب یک طرح یا 
الیحه بسیار اندک است و این سبب تصمیمات 

ضعیف بخش کشاورزی اتاق شده است. 

نگاهی به عملکرد 4 ساله کمیسیون کشاورزی در آستانه انتخابات اتاق های بازرگانی؛

سهم ناچیز کشاورزی
قدرِت بخش کشاورزی، در اتاق بازرگانی، برای تصویب یک طرح یا الیحه بسیار اندک است

اگرچه بحران آب، صنعت کشاورزی اصفهان را از رونق انداخته، اما آمارها حکایت از آن دارد که این استان هنوز در  
بخش های مختلف تولید محصوالت لبنی و دامی و همچنین کشت گلخانه ای در کشور حرفی برای گفتن دارد و 
بخش خصوصی با وجود اقلیم خشک اصفهان در بخش هایی توانسته مطابق با شرایط علمی و همپای کشورهای 
اروپایی به صورت تخصصی عمل کند. اما باید دید اتاق بازرگانی چقدر در توسعه بخش کشاورزی کمک رسان بخش 

خصوصی بوده است.

گزارش
گروه بازرگانی

 
عوامل و مؤلفه های زیادی وجود دارند که علت پیشرفت و عدم پیشرفت 
جوامع و کشورها را نسبت به یکدیگر توجیه می کنند. در کشورهای توسعه 
یافته به موضوع آموزش در حین خدمت بسیار اهمیت می دهند . در این نوع 
جوامع تقریباً برای تمام مشاغل آموزش های متناسب را برای شاغلین پیش 

بینی می کنند . 
 برنامه ریزی نیروی انسانی از شاه کلیدهای برتری بنگاه ها و سازمان ها نسبت 
به یکدیگر هستند . آموزش حین خدمت نه فقط باعث رشد فرد ، بلکه باعث 

رشد و پیشرفت سازمان می گردد .
در این جوامع و کشورها فرقی نمی کند چه کسی در چه رده ای از جامعه 
مشغول کار و فعالیت است آنچه که مهم است باید بصورت مستمر و در مقاطع 

زمانی مختلف از آموزش های مناسب برخوردار گردد . 
این نوع انباشت دانش و بکارگیری آن عالوه بر نهادینه شدن در سازمان و 
جامعه پایه های پیشرفت و توسعه را استوارتر نموده و پشتوانه ای برای 
نسل های آتی خواهد بود. این نوع عملکردها چنان مستند سازی می شود 
که حتی با خروج نیروها از گردونه فعالیت های جامعه ، سازمان ها و بنگاه ها ، 

خللی به روندها وارد نمی گردد .
نگارنده سعی دارد در این نوشتار به یکی ازکلید ی ترین علت ها یعنی آموزش 
حین خدمت بعضاً مدیران برای گرفتن آموزش های تخصصی چندین روز 
از محل کار خویش دور می شوند تا در آرامش کامل و به دور از هیجانات و 

دغدغه های ذهنی و فکری بتوانند تحت این تعالیم قرار بگیرند . 
گرفتن آزمون های جدی از مدیران بلحاظ ارزیابی و سنجش دانش آنان و 
ارتقاء یا عدم ارتقاء آنان کاریست نهادینه شده که در طول مدت خدمت یک 

مدیر بصورت مرتب اتفاق می افتد .
عالوه بر آموزش های تئوری با طرح مسائل و موضوعات کاربردی و بقول 

خارجی ها پرکتیکال، مدیران را تعلیم می دهند .
نتیجه این نوع آموزش ها خودش را در عملکرد و خروجی فعالیت های 

مدیران نشان می دهد .
اگر نگاهی به زندگی کاری مدیران کشور عزیزمان ایران داشته باشیم خواهیم 
دریافت که فاصله اینان با آنان فاصله زمین تا ثریاست !!!مدیران ما نه فقط 
آموزش های تخصصی و تکمیلی در حین خدمت نمی بینند بلکه حتی به 
زندگی خصوصی خودشان هم درست نمی رسند و حتی از تربیت خانواده و 
فرزندانشان غافل می مانند . جای بسی تأسف است که بعضاً فرزندان مدیران 
ارشد کشور نه در رفتار و نه در کردار بویی از فرهنگ پدر و مادر به خود نگرفته 
اند و حتی بعضاً دچار انحرافات شدید فرهنگی ، سیاسی و اخالقی گردیده اند 

!! یکی از علت های اصلی این معضل عدم آموزش و تعلیم مدیران است !
اولین ویژگی یک مدیر موفق، توانایی و دانایی وی در مدیریت نمودن زمان 
است . مدیری که نداند یا نتواند زمان را مدیریت کند خودش اولین کسی 
است که آسیب می بیند و به جامعه هم آسیب می رساند !مدیری که در حین 
خدمت آموزش های الزم را تجربه نمی کند معموالً مدیر کارهای روزمره 

است . 
این نوع مدیران در جمهوری اسالمی ایران به وفور یافت می شوند ! برای 
اثبات این ادعا از خواننده محترم این سطور تقاضا دارد چنانچه مدیرانی را 
در دسترس دارید از ایشان سؤال بفرمائید که در طول دوران خدمتشان چه 
آموزش های مرتبط با ارتقاء توانایی های تخصصی خویش دیده اند ؟ ! و چقدر 
این آموزش ها حساب شده و بر اساس استانداردهای قابل قبول با نوع کار و 
شغل آنان بوده است ؟ !جواب برای نگارنده بسیار روشن است چون خود در 

این کشور مدیر و شاغل بوده است .
متأسفانه مدیران کشور ما بقدری مشغول مسائل حاشیه ای هستند که 
تحصیل علم و دانش پیش کششان ، حتی به کارهای اصلی هم نمی پردازند ! 
بسیاری از آنان مدیران کارتابلی هستند! بعضا دیده می شود روی میز کار یک 
مدیر انبوهی از کارتابل ها قرار دارد که وی مجبور است ساعت ها وقت صرف 
خواندن نامه ها و گزارشات نماید تا بتواند روی آنها دستور بدهد !! این یکی از 
بدترین روش هائیست که یک مدیر را گرفتار میکند و نتیجه اش آسیب دیدن 

سازمان تحت مدیریت این مدیر است!
متاسفانه مدیران در کشور ما اصال وقت فکر کردن برای سازمان را ندارند!! 
اندیشیدن و  کردن  فکر  مدیر  وظایف  مهمترین  از  یکی  صورتیکه  در 

 برای سازمان است.
به نظر می رسد، تا زمانی که مدیران کشور در برنامه هایشان یادگیری و 
آموزش در حین خدمت وجود نداشته باشد و کار فکری و اندیشه ورزی 
ننمایند  قادر به حل مشکالت در حوزه کاری خویش نیستند و مشکالتی هم 
به مشکالت اضافه می نمایند . وضعیت اسف بار فعلی بعضی از دستگاه ها و 

سازمان ها دلیل محکمی بر این ادعاست . 

مدیران کارتابلی
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مدیرعامل ســازمان زیباسازي شــهرداري اصفهان گفت: به مناسبت چهلمین سالگرد 
پیروزي انقالب اسالمی، المان هاي ویژه این ایام با عنوان "چهلستون انقالب" در مناطق 
15 گانه شــهرداري اصفهان نصب شد.  حســن موذنی با اشــاره به برنامه هاي سازمان 
زیباسازي به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی باشــکوه انقالب اسالمی اظهار داشت: 
همچنین دیواره پازلی با ابعاد 12 متر در 75 متر در ضلع شرقی ساختمان ارگ جهان نما 
نصب شده که نمایانگر عکس هاي حال و هواي انقالب و پرچم ایران در پس زمینه است.

ســیداحمد حســینی نیا، معــاون شهرســازي و معمــاري شــهرداري اصفهــان در 
همایش "مدیر شایسته ملی" در وزارت کشور مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت. کنگره تجلیل 
از مدیر شایسته ملی پس از انجام ممیزی و احراز صالحیت با حضور مسئوالن عالی رتبه 
کشوری، مدیران مجمع متخصصین ایران، بنیاد چهره های ماندگار ایران، اتحادیه شرکت 
های دانش بنیان و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی برگزار شد. شاخص های 
انتخاب مدیر شایســته، کارآفرینی، توسعه، ابتکار، خالقیت و ســابقه عملکرد می باشد. 

هیات داوران این مسابقه متشکل از 16 نفر از 
اساتید و متخصصان حوزه های طراحی شهری، 
عمران، جامعه شناسی شهری ، اقتصاد مرمت 
ابنیه و بافت، اقتصاد هنر و سایر حوزههای مرتبط 
با شهرسازی هستند که در میان آنها، نام افرادی 
طراحی  استاد  مدنی پور،  علی  پرفسور  چون 
شهری دانشگاه نیوکاسل انگلستان، دکترحبیبی، 
دکتر محمد بهشتی ، مهندس محمود درویش. 
دکترعبدالحسین ساسان به چشم می خورد که 
موجب اعتبار بخشیدن به این مسابقه می شود. 
مهلت تحویل آثار به دبیرخانه، تاریخ 10 بهمن 
یعنی 15 روز پس از انتشار فراخوان ذکر شده 
است. همچنین زمان داوری نیز  13 بهمن و 
اعالم نتایج نیز 15 بهمن در نظر گرفته شده بود؛ 
فرآیندی که صفر تا صد آن در 20 روز برنامه 
ریزی شد. مهلت زمانی این فرایند، پس از اعتراض 
گروهی از داوران و شرکت کنندگان 10 روز به 
زمان آن افزوده شد و تاریخ اختتامیه مسابقه به 
روز 25 بهمن تغییر کرد. در این فراخوان ذکر شده 
است؛ تمامی حقوق مادی و معنوی محصول این 
فراخوان، متعلق به شهرداری اصفهان می باشد و 
کارفرما اختیار خواهد داشت که از ایده ها به هر نحو 

که صالح بداند استقاده کند. 

فراخوان محدود 
برای تهیه طرح های تکمیلی

شهرسازی  معاون  حسینی نیا،  احمد  دکتر 
در  ماه  دی  روز 18  در  اصفهان،  شهرداری  و 
گفت وگو با برخی از خبرنگاران اظهار کرد: باتوجه 
به هماهنگی های انجام شده در خصوص طرح 
پیاده راه چهارباغ عباسی، فراخوان محدود برای 
سازی  پیاده راه  پروژه  تکمیلی  تهیه طرح های 
چهارباغ عباسی در دستور کار این معاونت قرار 
گرفت. او در این گفت وگو، به هیچ یک از جزئیات 
تعداد  جوایز،  جمله  از  مسابقه  این  برگزاری 
شرکت کنندگان، نحوه شرکت در این مسابقه 
اشاره ای نکرده است. حسینی نیا، در گفت وگو با 
خبرنگار "نوسان" همان مواردی را ذکر کرد که در 
مصاحبه با سایر رسانه ها نیز گفته بود و از آنجایی که 
در جلسه حضور داشت، نتوانست در مورد جزئیات 
این مسابقه از جمله مصوبات و مجوزهای سازمان 
میراث فرهنگی در رابطه با برگزاری این مسابقه 
توضیح بیشتری ارائه دهد. به نظر می رسد، همین 
موارد، از جمله اعالم فراخوان محدود این مسابقه 
تنها برای تعدادی خاص و مهلت زمان کوتاه ارسال 
پروژه ها به دبیرخانه، موجب واکنش دوستداران 
میراث فرهنگی و ایجاد برخی از شبهات برای آنها 

شده است.

فقدان سند چشم انداز 
اجتماعی، اقتصادی..

در فراخوان این مسابقه ذکر شده است که طرح ها 
باید طبق نقشه و مصوبه سازمان میراث فرهنگی 
ارائه شوند. همچنین تخصص های جامعه شناسی 
سرفصل های  در  گردشگری  اقتصاد،  شهری، 
داوری این مسابقه درنظر گرفته شده است. اما 
برخی از شرکت کنندگان این مسابقه نبود سند 
مدون چشم انداز اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
چهارباغ را نقطه ضعف این مسابقه می دانند و 
ادعا  آن  برگزارکنندگان  که  سندی  معتقدند 
می کنند مصوبه میراث فرهنگی را دارد؛ برای ارائه 

پروژه در مورد چهارباغ ناکافی است.
در همین رابطه یکی از شرکت کنندگانی که 
از شرکت در این مسابقه انصراف داده است به 
خبرنگار "نوسان" گفت: به عقیده من مسئله 
چهارباغ مسئله ای نیست که بشود در قالب یک 
مسابقه و ارائه یک سری طرح و نقشه که ازسوی 
معماران و شهرسازان تهیه شده است به نتیجه 
برسد. چهارباغ برای احیا و باز زنده سازی، نیاز به 
یک برنامه مدیریتی درست دارد. چه بسا یک 
گروه جامعه شناس، موثرتر از معماران و شهرسازان 

واقع شوند. ازسوی دیگر مهلت شرکت در این 
مسابقه تنها دوهفته است که چنین مهلتی برای 
ارسال آثار، آنهم در مورد خیابانی چون چهارباغ 
واقعا محدود است؛ شما برای طراحی منظر یک 
ساختمان معمولی نیز دست کم به دوهفته زمان 
نیازدارید. ازاین رو من از شرکت در این مسابقه 

انصراف دادم.

تبدیل هیات داوران
به شواری راهبردی

مهندس محمود درویش، معمار، شهرساز و یکی از 
اعضای هیات داوران این مسابقه با اشاره به اهمیت 
محور تاریخی-فرهنگی چهارباغ عباسی در مورد 
اجرای پروژه های عجوالنه که تنها با دید کالبدی 

به این خیابان نگاه می کند هشدار داد؛ او گفت: 
متاسفانه تاکنون هیچ طرح مطالعاتی مدونی برای 
سنجش ظرفیت ها و چشم اندازهای گوناگون 
این محور، مانند جنبه های اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و تاریخی انجام نگرفته است؛ تا اجرای 
طرح های مرمتی، بازآفرینی و شهرسازی در آن 
به درستی انجام شود. مطالعاتی هم که توسط 
سازمان میراث فرهنگی انجام شده، تنها مسائل 
تاریخی و کالبدی این خیابان، مانند چگونگی 
سنگ فرش کف آن، در ادوار تاریخی را مورد نظر 

قرار داده است.
مسابقه  این  داوران  هیات  تشکیل  درویش، 
مانند  گوناگون  حوزه های  متخصصین  از 
جامعه شناسی، معماری و شهرسازی و مرمت 
را، فرصتی مناسب، برای تبدیل هیات داوران به 
یک شورای راهبردی که خروجی آن سند چشم 
انداز چهارباغ در بلند مدت است، توصیف کرد و 
در مورد برگزاری این مسابقه گفت: بعید می دانم 
این مسابقه به نتیجه مورد نظر دست یابد. درحالی 
که نظر من و سایر دوستان این است با تبدیل 
نقش هیات داوران این مسابقه، به یک شورای 
راهبردی، برای سنجش ظرفیت های مذکور این 

محور فرهنگی-تاریخی و البته با کمک و مشارکت 
شهروندان بخصوص ساکنین و کسبه این خیابان، 
سند چشم اندازه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 
آن را تدوین گردد تا چهارباغی متناسب با شرایط 
و نیاز امروز و فردای شهر و  شهروندان احیا و 

بازآفرینی شود. 

مسابقه فاقد 
اعتبار قانونی است

نبود سند  به  مسابقه  این  ظاهرا حاشیه های 
چشم انداز و مهلت کوتاه ارسال آثار ختم نمی شود 
و موضوع را باید درجای دیگری نیز که دبیرخانه 
دائمی مسابقات معماری و شهرسازی ایران نیز 
هست، دنبال کرد. طبق آیین نامه جامع برگزاری 

مسابقات معماری و شهرسازی که در سال 1381 
توسط شورای عالی انقالب فرهنگی مصوب و 
ابالغ شد تمام مسابقات معماری و شهرسازی 
کشور، مشمول رعایت این آیین نامه هستند. 
همچنین در سال 1394 تشکیل دبیرخانه دائمی 
مسابقات معماری و شهرسازی در معاوت مسکن 
و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد که 
طبق دستورالعمل خود، مسابقاتی که فرآیند ثبت 
را رعایت نکرده باشند، فاقد اعتبار قانونی هستند. 
ولی طی نکردن فرآیند ثبت، رافع رعایت ضوابط 
مسابقات برای ارکان مسابقه نیست و حتی در مورد 
مسابقات ثبت نشده نیز در صورت وصول شکایات، 
دبیرخانه دائمی ملزم به بررسی شکایت است؛ ولی 
اولویت بررسی با شکایاتی است که آن مسابقه در 

دبیرخانه دائمی ثبت کرده است.
همچنین عالوه بر نظارت و ساماندهی امر 
مسابقات که بر اساس ضوابط، برعهده این 
دبیرخانه نهاده شده است، احقاق حقوق هریک 
از ارکان مسابقه از جمله کارفرما، مدیر مسابقه، 
از  شرکت کنندگان  و  داوران  برگزارکننده، 
جمله وظایف ذاتی این نهاد می باشد. اکنون 
طبق اعالم دبیرخانه دائمی در فضای مجازی 
این دبیرخانه، "طرح ارتقاء ویژگی های کیفی 
محور چهارباغ عباسی اصفهان، به کارفرمایی 
شهرداری اصفهان در دبیرخانه دائمی ثبت 

نگردیده است و فاقد اعتبار قانونی است"!
دکتر علی خدادادی، دبیر این دبیرخانه در توضیح 
بیشتر این موضوع به "نوسان" گفت: نه تنها این 
مسابقه در دبیرخانه دائمی ثبت نگردیده است؛ 
حتی دارای تخلف های آیین نامه ای نیز هست. 
نکته قابل تامل اینکه مسئوالن این مسابقه راغب 
به ثبت بودند ولی این رغبت را پس از شروع 
مسابقه و یکی دوهفته قبل از موعد تحویل آثار ابراز 
نمودند. در این راستا طبق رویه دبیرخانه دائمی، 
دست اندرکاران مسابقه باید مسابقه را تعلیق 
می نمودند تا اصالحات الزم صورت پذیرد، که این 
امر با مقاومت آنها روبرو گردید. از جمله ابهامات 
این مسابقه می توان به تعداد نامتعارف داوران، 
نداشتن داور علی البدل، نداشتن کمک هزینه 
شرکت در مسابقه)مسابقات دعوتی(، مشخص و 
شفاف نبودن آینده طرح منتخب، عدم شفافیت 
درخصوص حقوق مادی و معنوی آثار، مشخص 
نبودن چگونگی مشارکت داوران در تهیه برنامه 
مسابقه و ... اشاره نمود. او ادامه داد: مسابقاتی که 
فاقد شفافیت کافی باشند و فرآیند و آداب برگزاری 
مسابقه طبق ضوابط طی و رعایت نشده باشد، قابل 

ثبت در دبیرخانه دائمی نیست.

تاوان شتاب زدگی 
در پروژه های شهری

فرآیند دمکراتیک برگزاری مسابقه برای انجام 
پروژه های شهری امری پسندیده و ارزشمند 
است که غفلت از آن طی سالیان متمادی لطمات 
تاریخی و فرهنگی  بر کالبد  ناپذیری  جبران 
ارزشمند  حرکت  این  است.  نهاده  اصفهان 
چنانچه در چارچوب مدون و درست خود انجام 
گردد بسیار ارزشمند است. اما مسابقه مذکور 
درحالی برگزار می شود که انتقادهایی به آن وارد 
است. شتاب بی دلیل در برگزاری رویداد، عدم 
وجود پیوست رسانه ای مناسب و عدم هماهنگی 
های الزم با دبیرخانه دائمی مسابقات معماری و 
شهرسازی وزارت راه و شهرسازی،به  این انتقادات 

دامن زده  است. 
بدون تردید، اجرای پروژه های عمرانی در سایه 
فقدان سند چشم اندازهای فرهنگی، تاریخی، 
اقتصادی برای محور ارزشمندی  اجتماعی و 
همچون چهارباغ، که حساسیت های مختلف 
میراثی، گردشگری و شهری را به دنیال دارد 
می تواند اجرای این طرح  را با چالش روبرو سازد. 
فراموش نکنیم، شهر اصفهان درچند دهه اخیر، 
بارها وبارها زخم خورده از پروژه های عجوالنه 
شهری بوده که حتی با هشدارهای کارشناسان 
و دلسوزان نیز ادامه یافته است و امروز تاوان آن را 
در پروژه هایی همچون میدان امام علی)ع( و برج 

جهان نما می توان به عینه مشاده کرد.

حسیني نیا، مدیر شایسته ملي شدچهلستون انقالب در چهلمین سالگرد 
گزارش

citizen

25دی ســال جاری، فراخــوان مســابقه ای تحت عنــوان "طــرح فــاز صفــر ارتقــاء ویژگی هــای 
گزارش

گروه شهری
کیفی)زیباشناســانه و کاربــردی( محــور چهاربــاغ عباســی اصفهــان، شــامل مبلمــان شــهری، روشــنایی و 
نورپــردازی، فضــای ســبز، و.... و تســهیل دسترســی عابــران پیــاده، دوچرخــه و حمل ونقــل بــاک و ویــژه بر 
اســاس ســاختار موجــود و مصــوب ســازمان میراث فرهنگی" بــرای تعــدادی از دفاتــر معماری و شهرســازی 
کــه البتــه برخــی از آنهــا دارای ســابقه درخشــان در حــوزه شهرســازی و احیــاء بافت هــای تاریخــی  نیــز 
بوده انــد ارســال  شــد. فرآینــدی دموکراتیــک، کــه قــرار اســت از طریــق آن فــاز صفــر شــناخت و ارزیابــی 

محور تاریخی چهارباغ عباسی به مسابقه گذاشته شود. اما واکنش ها به این رویداد چه بود؟؛

نگاهی به فراخوان مسابقه  "طرح فاز صفر ارتقاء ویژگی های کیفی محور چهارباغ عباسی" ؛

دموکراتیک؛ اما شتاب زده
شتاب زدگی بی دلیل، باعث پیچیدگی در شرایط برگزاری مسابقه معماری و شهرسازی اصفهان شده است

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری شهرداری اصفهان:

سازمان  مدیرعامل   : نوسان   
مشارکت های  و  گذاری  سرمایه 
گفت:   اصفهان  شهرداری  مردمی 
منطقه 10 و منطقه هشت شهرداری 
اصفهان در مجموع 50 تا 60 درصد 
از کل پروژه های مشارکتی شهر را در 

خود متمرکز کرده اند.
هم  نشست  در  رییسی،  شهرام 
توسعه  گذاران  سرمایه  اندیشی 
که  اقتصادی  فعاالن  و  شهرسازی 
 10 منطقه  شهرداری  میزبانی  به 
اصفهان برگزار شد، درباره عملکرد یکساله این سازمان اظهار کرد: طی یکسال 
گذشته علی رغم فضای حاکم برکشور تا پایان دی ماه امسال 21 قرارداد 
مشارکتی منعقد شده است؛ در سال 95، 24 قرارداد در سال 91، 22 قرارداد 
و در سال 84، 22 قرارداد منعقد شده است. وی ادامه داد: این تعداد قرارداد 
منعقد شده نشان دهنده حسن توجه سرمایه گذاران به شهرداری و سازمان 
سرمایه گذاری ها و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان است و امید می 

رود تا پایان سال تعداد قراردادهای منعقد شده افزایش پیدا کند.
مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه رویکردها در زمینه مشارکت ها تغییر پیدا کرده است، افزود: سرمایه 
گذاری ها به سمت سایر بخش های قابل مشارکت در حوزه فرهنگی، ورزشی 
و ساختمانی در قالب تجاری و اداری سوق پیدا کرده است؛ منطقه 10 و 
منطقه هشت شهرداری اصفهان در مجموع 50 تا 60 درصد از کل پروژه های 
مشارکتی شهر را در خود متمرکز کرده اند. رییسی خاطرنشان کرد: با توجه به 
ذخایر وپتانسیل ها، زمینه الزم برای اجرای پروژه های مشارکتی در منطقه 10 
شهرداری اصفهان وجود دارد و از ابتدای امسال 39 پروژه مشارکتی در این 

منطقه منعقد شده که در حال حاضر 11 قرارداد در حال انجام است.
مدیرسازمان مشارکت ها و سرمایه گذاری شهرداری اصفهان گفت: تغییر رویه 
انتخاب سرمایه گذاران مشارکتی در طی یکسال گذشته انجام شده است چون 
سرمایه های شهر باید در اختیار سرمایه  گذارانی قرار گیرد تا در موعد مشخص 
زمانی، طرح را به سرانجام برسانند؛ بنابراین باید در انتخاب سرمایه گذار و 
شرکای تجاری دقت کرده و براساس تاکیدات شهردار و شورای شهر حرکت 
و انتخاب سرمایه گذار را بر اساس ساختار کمی که مبتنی برخود اظهاری 
سرمایه گذاران و شرکا بوده، انجام داده ایم. وی توضیح داد: سرمایه گذاران در 
پروژه های مشارکتی شهرداری اصفهان طی یکسال گذشته از توان، اهلیت و 
ظرفیت باالیی برخوردار بوده اند، البته برخی از این پروژه های مشارکتی نیز 
در موعد مقرر انجام نشده است که قطعا سرمایه گذار را دچار مشکل کرده و 

فایده ای برای شهر نداشته است.
مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه بهبود شرایط مشارکتی نیازمند همکاری و همدلی سرمایه گذاران 
است، گفت: گسترش شمولیت طرف های قرارداد مشارکت سرمایه گذاری 
را در شهرداری گسترش دادیم همچنین تالش یک سال گذشته برای رفع 
مشکال ت بر سر راه پروژه های مشارکتی بوده است؛ برخی از این موانع به 
ساختار شهرداری ها،  برخی به شرایط کسب و کار در کشور و برخی مربوط 
به سرمایه گذار است، بنابراین بسیاری از این روندها و نواقص بررسی شد تا 

مشکالت سرمایه گذار مرتفع شود.

مشکالت سرمایه گذار مرتفع شود

   نوســان:  شــهردار اصفهان گفت: 
همزمان با بازگشــایی زاینده رود تعداد 
مســافران مترو در روز به 85 هزار نفر 
افزایش یافــت. قدرت اله نــوروزی، از 
برگزاری بیش از 300 ویژه برنامه فراگیر 
در حوزه هــای فرهنگــی، اجتماعی، 
ورزشی و شهری به مناسبت چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی خبر داد 
و گفت: تأکید جدی شهرداری اصفهان 
اجرای برنامــه های دهه فجــر در دل 

محالت و مناطق 15گانه شهر است.
وی، اظهارکــرد: روز پنجشــنبه بــا 
برافراشــتن پرچم مقدس ایــران و با 
حضور خانــواده شــهیدان »فخوری« 
و »بحرینیــان« به صورت رســمی در 
مقابل ساختمان شــهرداری مرکزی، 
ویــژه برنامه های شــهرداری اصفهان 
به مناســبت ایام دهه فجر و چهلمین 
ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی آغاز 
شــد. وی تصریح کرد: برگزاری بیش از 
300 ویژه برنامه فراگیــر در حوزه های 
فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و شهری در 
15 منطقه شهرداری با بیش از دو هزار 
اجرا از سوی شهرداری اصفهان برای ایام 

دهه فجر پیش بینی شده است.
شهردار اصفهان با بیان اینکه همچون 
یک و نیم سال گذشته رویکرد و تأکید 
جدی شــهرداری اصفهان برخورداری 
مناطق 15گانه شهر از برنامه های دهه 
فجر اســت، افزود: در کنار رویدادهای 
تدارک دیده شــده، اقدامات ویژه ای در 
فضاسازی شهری طی این ایام صورت 
گرفته که از آن جمله می توان به نصب 
المان هایی با عنوان "چهلستون انقالب" 
و نصب "دیــواره پازلی" متشــکل از 
عکس های حال و هوای روزهای انقالب 
اشاره کرد. وی با بیان اینکه "چهلستون 
انقالب" تمام اقشار مردم را کنار هم قرار 
داده اســت، گفت: چهلستون انقالب با 
در کنار هم قرار دادن قشرهای مختلف 
مردم، وحدت بین اقشار را نشان داده و 
یادآوری می کند که مردم ســتون های 

انقالب هستند.
نوروزی اظهارکرد: روز گذشته به مناسبت 
آغاز دهه فجر و سالروز ورود امام خمینی 
)ره( به کشور، مانور بزرگ تاکسیرانی از 
مقابل گلستان شهدا با حضور تقریباً هزار 
تاکسی مزین به پرچم ایران برگزار شد 
که به تمام این تاکسیرانان خسته نباشید 
گفته و از آنها تشکر می کنم. وی تصریح 
کرد: به دلیل تقارن ایــام دهه فجر با ایام 
فاطمیه تمام برنامه های دهه فجر شامل 
جشن ها و جشــنواره ها تا قبل از شروع 
ایام شهادت به پایان می رسد و پس از آن 
برنامه های طراحی شده متناسب با این 

ایام برگزار می شود.
شهردار اصفهان از افتتاح سینما بهمن 
خوراسگان خبر داد و گفت: در این هفته 
سینما بهمن خوراسگان به عنوان یک 
پروژه مشارکتی در منطقه 15 با هدف 
توزیع امکانات و زیرساخت های فرهنگی 
به صورت رسمی افتتاح می شود تا مردم 
این منطقه از این امکان برخوردار شوند و 
بتوانند از این سینما استفاده کنند. وی با 
ابراز خرسندی از جاری شدن زاینده رود، 
اظهارکرد: خوشحالم که با جاری شدن 
آب در بستر رودخانه زاینده رود شادی 
را در بین شهروندان اصفهانی می بینیم؛ 
طبق آمارهای اعالم شده، آمار مسافران 
خط اول مترو همزمان با جاری شدن آب 
در رودخانه زاینده رود به حدود 85 هزار 
نفر رسیده و دو ایستگاه مجاور رودخانه 
روزهای خیلی شلوغی را سپری کردند.

 گزارش

رکورد 
مترو شکست

* فرآیند دمکراتیک برگزاری مسابقه برای انجام پروژه های شهری امری پسندیده 
و ارزشمند است که غفلت از آن طی سالیان متمادی لطمات جبران ناپذیری بر کالبد 

تاریخی و فرهنگی اصفهان نهاده است
* طبق اعالم دبیرخانه دائمی، "طرح ارتقاء ویژگی های کیفی محور چهارباغ عباسی 
اصفهان، به کارفرمایی شهرداری اصفهان در دبیرخانه دائمی ثبت نگردیده است و 

فاقد اعتبار قانونی است"!
* از جمله ابهامات این مســابقه می توان به تعداد نامتعارف داوران، نداشتن داور 
علی البدل، نداشتن کمک هزینه شرکت در مسابقه)مسابقات دعوتی(، مشخص و 
شفاف نبودن آینده طرح منتخب، عدم شفافیت درخصوص حقوق مادی و معنوی 

آثار، مشخص نبودن چگونگی مشارکت داوران در تهیه برنامه مسابقه و ... اشاره نمود

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان:

 نوسان : مدیر منطقه 10 شهرداری 
اصفهان گفت: اعتقاد شهرداری بر این 
است که درآمد های آن باید برآورده 
کننده نیازهای مردم در سطح شهر 
سرمایه  برای  را  الزم  بستر  و  باشد 
گذارای مشارکت بخش خصوصی در 

حوزه اقتصاد شهری فراهم کنیم.
حمید شهبازی، اظهار کرد: برگزاری 
نشست هم اندیشی برای ارایه نقطه 
نظرات سرمایه گذاران بسیار اهمیت 
دارد، در این راستا رویکرد شهرداری اصفهان و شورای شهر در این زمینه 
مشخص و فضای بهتری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم می شود. 
وی با بیان اینکه گام های موثری در حوزه مشارکت و سرمایه گذاری بخش 
خصوصی در منطقه 10 برداشته شده است، افزود: یکی از مشکالت اقتصادی 
و اجتماعی در کشور نقدینگی باال است، در حال حاضر 1600 هزار میلیارد 
تومان حجم نقدینگی در حوزه اقتصادی وجود دارد و بخش خصوصی باید به 

کارگزاران اعتماد کند.
مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان تأکید کرد: این حجم نقدینگی به دلیل 
مدیریت و برنامه ریزی نادرست و یا به دلیل اعتماد نکردن مردم رخ داده و 
موجب شده از این موقعیت برای پیشرفت کشور استفاده نشود و نقدینگی وارد 
بازارهای دیگری شده و مشکالتی را به وجود بیاورد. شهبازی با تشکر از فعاالن 
و سرمایه گذاران بخش خصوصی گفت: منطقه 10 شهرداری اصفهان در زمینه 
مشارکت های مردمی پویا و فعال بوده است؛ بین شهرداری و سرمایه گذاران 
جدایی وجود نداشته بلکه شهرداری و این بخش مکمل و تکمیل کننده 
یکدیگر برای خدمت به مردم هستند، بنابراین از سرمایه گذاران دعوت می شود 
تا در پروژه های شهرداری و منطقه 10 مشارکت داشته باشند. وی تأکید کرد: 
نگاه ابزاری به سرمایه گذار نداریم، زیرا نگاه ابزاری مشکالت و موانعی را ایجاد 
کرده و ما دنبال رفع آن هستیم، زیرا سرمایه گذاران جز خانواده شهری بوده و 

مکمل یکدیگر برای خدمتگزاری به مردم هستند.
مدیرمنطقه 10 شهرداری اصفهان افزود: طبق گزارش معاونت شهرسازی و 
معماری در بسیاری از موضوعات نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری را 
شاهد بوده ایم و این موجب شده که بخش خصوصی در کنار مجموعه شهرداری 
فعالیت خود را افزایش و از ظرفیت های موجود در شهر اصفهان استفاده کند؛ 
عزم و اراده در ساختار شهرداری و شورای شهر برای  استفاده از توان و ظرفیت 
بخش خصوصی فراهم شده است. شهبازی با اشاره نیازمندی شهرداری به 
سرمایه گذار گفت: منافع بخش خصوصی بر منافع شهرداری ارجحیت دارد، 
متاسفانه در سطح کالن نیز سرمایه گذاری در بخش خارجی و خصوصی شاهد 

نبوده ایم در حالی که فضا و شرایط موجود برای سرمایه  گذار مهیا است.

نگاه ابزاری به سرمایه گذار نداریم
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رئیس مرکز ملی خشک سالی و مدیریت بحران اعالم کرد: 97 درصد مساحت ایران تحت 
تأثیر خشکسالی است و 27 درصد جمعیت ایران تحت تأثیر خشک سالی بلندمدت قرار دارد. 
صادق ضیائیان تاکید کرد: در دوره یک ساله منتهی به پایان دی ماه 97، حدود 72.2 درصد 
جمعیت ایران تحت تأثیر خشکسالی بوده اند. وی تصریح کردد: 22.7 درصد جمعیت کشور 
با خشک سالی خفیف، 17.7 درصد جمعیت با خشک سالی متوسط، 13 درصد جمعیت با 

خشک سالی شدید و 28.7 درصد جمعیت با خشک سالی بسیار شدید درگیر بوده است.

اصفهان با تورم ماهانه چهار درصد، باالترین افزایش در حوزه تغییرات شاخص خوراکی ها، 
آشامیدنی و دخانیات را داشته است. بنا به گزارش پایگاه خبری اقتصادبازار، اتاق تهران 
گزارش از وضعیت نرخ تورم در استان های مختلف منتشر کرده که نشان می دهد استان 
آذربایجان شرقی در حوزه شاخص کل قیمت کاالها و خدمات، باالترین نرخ تورم ماهانه 
را به نام خود ثبت کرده است. همچنین در حوزه تغییرات شاخص خوراکی ها، آشامیدنی و 

دخانیات، پس از اصفهان دو استان کرمان و لرستان، با تورم 3.9 درصد قرار دارند. 

ده اول: بــازار ارز بــه مدت چند 
ماه به حال خودش رها می  شــود. 
نماینــدگان  از  مصاحبه هایــی 
مجلــس پخــش می شــود کــه 
می گویند قیمــت ارز به باالی 20 

هزار تومان خواهد رفت! 
نرخ ارز در کــف خیابان به صورت 
هیجانی باال مــی رود؛ مردمی که 
فکر می کنند از قافله عقب مانده اند 
به بــازار هجوم می آورنــد و باعث 
افزایــش بیش از پیــش قیمت ها 

می شوند.
پرده دوم: در ســویی دیگر، دو 
بانک ورشکسته دولتی دالرهای 3 
هزار تومانی را بیــن بازه 15 تا 19 
هزار تومان به فروش می رسانند تا 
تراز منفی چند ساله شــان مثبت و 
از ورشکســتگی خارج شوند. نقش 
اصلی فیلم، قسمتی از منابع ارزی 
خود را روی دالر 14 تــا 19 هزار 
تومان می فروشــد تا بدهی و دیون 
موسســات مالی بــه مالباخته ها 

پرداخت شود. 
همه بدهی ها رفع شــده، ولی این 
اقتصــاد با پایه حقــوق ماهانه 55 
دالر )دالر 20 هزار تومانی( ســر پا 
نمی ماند.  دومینوی سقوط قیمت 
ها شــروع می شــود؛ به طوری که 
بازار اشباع شــده و خریداری دیگر 

در بازار نیست.
پرده ســوم: بازیگر نقش اول فیلم 
به عنــوان ناجی وارد می شــود و 
دالری را که مــردم 3 روز قبل 19 
هزار تومــان خریده انــد، 10 هزار 
تومان می خرد تا بیشتر از این ضرر 
نکنند. این بازیگــر، اکثر دالرهایی 
را که روی 10 هــزار تومان دوباره 
 Dead Cat خریده اســت، در
اصــالح  یعنــی   [  Bounce
موقت پس از ریزش شــدید هایی 
که قیمت دالر در دو ماه گذشــته 
داشــته، نزدیــک به قیمــت بازار 

می فروشد.
پرده چهارم: چه بسا شاید قهرمان 
بخواهــد کــف 10 هــزار تومانی 
قیمت دالر را مجدداً همین روزها 
رها کند و بازهم، بــه عنوان ناجی 
وارد شده و دالر را دوباره به 8 تا 9 

هزار تومان برساند...

نتیجه:
 1. دالر از 3 بــه 9 هزارتومــان 
افزایش یافته ولی رضایت عمومی 
از وجــود دالر 9 هزارتومانــی )به 
جای 19 هزار تومانی( حاصل شده 

است!
 2. بدهی موسســات مالی و بانک 
های ناکارآمــد از حباب دالر/ریال 

پرداخت شده است!
 3. این ترکیدن حباب و از دســت 
رفتن سرمایه خیلی ها که هیجانی 
اقدام به خرید کــرده بودند، درس 
عبرتــی بــرای عمــوم جامعه به 
وجود مــی آورد تا مدت ها ســمت 
بــازار ارز نرونــد! و این نقــره داغ 
شدن خریداران طال، ســکه و ارز 
در مقاطع حساِس احتمالِی آینده 

شاید به کنترل بازار کمک کند.
کارگــردان،  نویســنده،  شــاید 
بازیگران اصلی و قهرمان این فیلم 
تا اینجای ســناریو همه کارها را به 
خوبی پیش  بــرده باشــند، اما آیا 

پردهء جدیدی در راهست؟

مهندس هاشم امینی افزود: بهره برداری از 
258 کیلومتر شبکه آب در سطح استان ،حفر 
و تجهیز چاه و بهره برداری از خط انتقال آب 
چاه در زواره ،اصالح شبکه آب و انشعابات 
اردستان، بهره برداری از سیستم تله متری 
شبکه آب ،مخازن و ایستگاههای پمپاژ در 
خمینی شهر ، اصالح شبکه و انشعابات آب 
در مهاباد،تجهیز ایستگاه پمپاژکمکی آب 
اردستان ،بهره برداری از سیستم تله متری 
تاسیسات آب پیربکران، افتتاح دو حلقه چاه 
در شهر ابریشم  وبهره برادری از ایستگاه پمپاژ 
گلدیس شاهین شهر از دیگر پروژه ها قابل 

افتتاح  در بخش آب است .
وی اعالم کرد: بهره برداری از مخزن 2 هزار 
مترمکعبی نیک آباد، افتتاح خط انتقال  و 
برگشت مخزن 20 هزار مترمکعبی شاهین 
شهر، بهره برداری از مخزن 5 هزار مترمکعبی 
خمینی شهر ، مخزن 2 هزار متر مکعبی 
منطقه 6 اصفهان، ایستگاه پمپاژ آب منطقه 6 
اصفهان و حفر و تجهیز چاه آب درخمینی شهر 
از مهمترین پروژه هایی است که در دهه فجر 

در استان اصفهان به بهره برداری می رسد. 

مهمترین پروژه های 
قابل افتتاح در دهه فجر

مهندس امینی به مهمترین پروژه هایی که 
در دهه فجر در بخش فاضالب افتتاح می 
شوند پرداخت و اظهار داشت:  بهره برداری از 
368  کیلومتر شبکه فاضالب در سطح استان 
بطور متوسط هر روز یک کیلومتر،       بهره 
برداری از فاز اول شبکه فاضالب خوانسار و 
نیز افتتاح تصفیه خانه فاضالب این شهر، بهره 
برداری از پکیچ تصفیه فاضالب  مسکن مهر 
فریدونشهر،افتتاح ایستگاه پمپاژ  و خط انتقال 
فاضالب مبارکه،بهره برداری از ایستگاه پمپاژ و 
شبکه فاضالب کرکوند، بهره برداری از شبکه 
فاضالب سطح شهر و محله قلعه سمیرم از 
مهمترین پروژ ه ها در بخش فاضالب است که 

در دهه فجر افتتاح می شود.
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
اصفهان اعالم کرد: بهره برداری از شبکه 
شبکه   ، اشترجان  و  مینادشت  فاضالب 
فاضالب خیابان خندق فالورجان، فاز دوم 
شبکه فاضالب شهرک آبشار سمیرم از دیگر 
پروژه ها بخش فاضالب است که به بهره 
برداری می رسد. هاشم امینی در ادامه به 
مهمترین پروژه های در دست اقدام شرکت 
داشت:  بیان  و  کرد  اشاره  فاضالب  و  آب 

آبرسانی به شهرستان دهاقان به طول 47 
کیلومتر  با حجم ریالی 265 میلیارد ریال می 
باشد که تا پایان مهر ماه به  پیشرفت فیزیکی 
70 درصدی رسیده است. وی  با اشاره اجرای 
با سرمایه  تأسیسات فاضالب شهر تیران 
گذاری شرکت سازه گستر منفرد گفت: در 
حال حاضر  تأسیسات فاضالب شهر تیران 
با سرمایه گذاری  564 میلیارد ریال شرکت 
سازه گستر منفرد  اجرایی شده است که 
تا کنون به پیشرفت فیزیکی 50 درصدی 
رسیده است. مهندس هاشم  امینی با اشاره 
به اجرای تاسیسات فاضالب در شهرهای 
مبارکه و لنجان که با سرمایه گذاری بخش 
خصوصی در دستور کار قرار گرفت  عنوان 
کرد: سرعت اجرای تاسیسات فاضالب در 
شهرهای مبارکه، کرکوند،زیباشهر،دیزیچه، 
زرین شهر ، چمگردان ،زاینده رود، سده و 
لنجان  و ورنامخواست با مشارکت  و سرمایه 
گذاری شرکت فوالد مبارکه 14 برابر میانگین 

25 سال گذشته بوده است .
حدود 165  تا 92  سال 68  افزود:از  وی 
کیلومتر شبکه فاضالب در شهر های  مبارکه 
 ، شهر  زرین  ،کرکوند،زیباشهر،دیزیچه، 
و  لنجان   و  رود، سده  ،زاینده  چمگردان 
ورنامخواست اجرا شد در حالیکه  از سال 92 تا 
کنون بیش از 570 کیلومتر شبکه فاضالب در 

این شهرها اجراء شده است. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با بیان اینکه  هم اکنون اجرای تاسیسات فاضالب  
در شهرهای مبارکه،کرکوند،زیباشهر،دیزیچه، 
و  سده  رود،  ،زاینده  چمگردان  شهر،  زرین 
لنجان  و ورنامخواست به پیشرفت فیزیکی 
89 درصدی رسیده است اعالم کرد: مطابق  
با انعقاد قرارداد بیع متقابل  با مبلغ 2520 
میلیارد ریال میان شرکت آب وفاضالب استان 
اصفهان و شرکت فوالد مبارکه در راستای 

اجرای شبکه فاضالب در مقابل تخصیص 
شبکه  کیلومتر  گردید 640  مقرر  پساب 

فاضالب در این شهرها اجرا شود.

استفاده از 
توان بخش خصوصی  

مهندس هاشم امینی عنوان کرد: استفاده از 
توان بخش خصوصی  در اجرای تاسیسات 
فاضالب در شهرستانهای مبارکه و لنجان 
منجر شد. وی به احداث ایستگاههای پمپاژ و 
خطوط انتقال فاضالب و پساپ در شهرستان 
مبارکه پرداخت و خاطرنشان ساخت : هم 
اکنون 9 ایستگاه پمپاژ فاضالب و 2 ایستگاه 
پمپاژ پساب در شهرستان مبارکه به منظور 
انتقال  260 لیتر در ثانیه پساب به شرکت 

فوالدمبارکه در دستور کار قرار گرفت.
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
اصفهان استان اصفهان گفت: 2 ایستگاه 
پمپاژ محله وینیچه و ایستگاه پمپاژ محله 
های حسن آباد و نکوآباد در شهرهای زیباشهر 
و دیزیچه  برای انتقال پساب به شرکت فوالد 
مبارکه در حال احداث است. وی با بیان اینکه 
از سال 83 تا 93 فقط 27 کیلومتر از شبکه 
فاضالب نجف آباد اجراء شد گفت: از سال 83 
تا 93 ، 27 کیلومتر )5درصد شبکه( اجرا شده 
بود  ولی از 94 تا 96، بیش از  210 کیلومتر 
یعنی معادل42درصد شبکه اجرا گردید. 
مهندس امینی اعالم کرد: بابت اجرای 500 
کیلومتر شبکه فاضالب  نجف آباد هزینه ایی 

بالغ بر 2.900 میلیارد ریال برآورد گردید.

سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در دستور کار

استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
اصفهان با اشاره به اجرای تأسیسات فاضالب 
آباد،  دولت  خورزوق،  دستگرد،  شهرهای 

گرگاب، نجف آباد با سرمایه گذاری 1530 
میلیارد ریال به روش بیع متقابل گفت: اجرای 
فاضالب  شهرهای ایمانشهر و توسعه تصفیه 
خانه فاضالب فوالدشهر با سرمایه گذاری 
شرکت ذوب آهن اصفهان به   مبلغ 2100 
میلیارد ریال همچنین  اجرای تأسیسات 
فاضالب دهق به مبلغ 150 میلیارد ریال از 
دیگر پروژ ه هایی است که با سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت ونیز 
احداث تصفیه خانه فاضالب نطنز هم در حال 
اجراء است. وی اعالم کرد: هم اکنون  عملیات 
بازرسی و بازسازی شبکه  فرسوده جمع آوری 
فاضالب شهر اصفهان با مبلغ 368.729.816 
یوان معادل 460 میلیارد تومان از طریق 
فایناس خارجی در حال اجراء است. در نهایت 
می توان گفت سرعت اجرای شبکه فاضالب 
با مشارکت بخش خصوصی 14 برابر میانگین 

بیست و پنج سال گذشته بوده است.

خدمات 4۰ ساله 
شرکت آبفا استان اصفهان 

مهندس هاشم امینی با توجه به چهلمین سال 
پیروزی انقالب اسالمی  و حجم قابل توجه 
خدمات در بخش آب و فاضالب و بهره گیری 
از توان نیروی انسانی و دانش بومی  گفت: 
ازآغاز فعالیت شرکت آب وفاضالب استان 
اصفهان  در  سال  1344 تا سال 1357 حدود 
168 هزار نفر تحت پوشش خدمات شبکه 
فاضالب قرار گرفتند این در حالیست که 
پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی 
تا کنون بیش از 2 میلیون و 978 هزار و 
542 نفر در استان اصفهان از خدمات شبکه 

فاضالب بهره مند شدند .
استان  وفاضالب  آب  شرکت  مدیرعامل 
اصفهان با بیان اینکه 53 سال از ارائه خدمات 
شبکه فاضالب در اصفهان می گذرد اعالم کرد:  
اصفهان اولین شهر در کشور بوده که شبکه 
فاضالب در آن اجراء گردیده است. مهندس 
هاشم امینی با اشاره به  اجرای خطوط شبکه 
فاضالب در دوران 40 ساله انقالب اسالمی 
اعالم کرد:از سال 44 تا سال 57 حدود هزار 
و35 کیلومتر شبکه فاضالب در استان اصفهان 
اجراءشده بوددر حالیکه از سال 57 تا کنون 
بیش از 8 هزار و 84 کیلومتر شبکه فاضالب در 
استان عملیاتی شد که بیانگر افزایش 8 برابری 
اجرای شبکه فاضالب در دوران پس از انقالب 
می باشد. مدیرعامل شرکت آب وفاضالب 
پایدار  شرب   آب  تامین  اصفهان  استان 
مشترکین را یکی از اولویت ها برشمرد و اظهار 
داشت: از سال 57 تاکنون  جمعیت تحت 
پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ 4 میلیون 
و 155 هزار و 462 نفر می باشد در صورتی که 
از سال 44 تا سال 57 تنها 350 هزاز نفر تحت 
پوشش شبکه آبرسانی شرکت آب وفاضالب 
قرارداشتند که این امر نشان دهنده افزایش 
12 برابری تعداد جمعیت تحت پوشش شبکه 

آبرسانی از بدو انقالب تا کنون بوده است.
وی چگونگی تامین آب شرب مردم را در 
استان اصفهان بسیار حائز اهمیت دانست 
وخاطر نشان ساخت:استان اصفهان ازجمله 
استانهای مهاجرپذیر می باشد که همه ساله با 
رشد جمعیت روبرو است براین اساس تامین 
آب شرب مشترکین در این استان بسیار حائز 
اهمیت بوده است و تالش شده از ظرفیت 
منابع تامین آب به نحو احسن استفاده گردد 
که با بکار گیری مدیریت مصرف و بهره گیری 
تکنیک های نوین امروزی در بهره برداری از 
شبکه های آبرسانی  این امر تحقق پیدا کرد. 
وی افزود: از سال 44 تا سال 57 فقط هزارو 
410 کیلومتر شبکه آب در استان اصفهان 
اجراء شده بود در حالیکه از سال 57 تا به امروز 
بیش از 14 هزار و 267 کیلومتر شبکه آب در 
استان عملیاتی شد که رشد 10 برابری اجرای 
شبکه آب در استان را پس از پیروزی انقالب 

اسالمی نشان می دهد. 

بهره برداری از 30 پروژه 

اصفهان؛ باالترین تورم در شاخص خوراکی هاسایه خشکسالی بر سر 72 درصد ایرانی ها
 آینده پژوهی

به مناسبت دهه فجر در آبفا اصفهان  صورت می گیرد؛ تحلیل

سناریوی هالیوودی
 " قیمت دالر" !

سرعت اجرای شبکه فاضالب با مشارکت بخش خصوصی ۱4 برابر میانگین بیست و پنج سال گذشته بوده است

 

استارتاپ یک رویداد یا همایش کارآفرینی نیست؛ یک 
وب ســایت یا یک اپ موبایل نیست؛ نسخه کوچک تر 
یک شرکت نیست؛ یک کســب وکار کوچک در حال 
درآمدزایی و رشد نیســت؛ مجموعه ای که روی یک 
تکنولوژی جدید کار می کند، استارتاپ نیست!؛استارتاپ 
یک سازمان موقت است، باهدف یافتن؛ یک مدل کسب وکار تکرارپذیر و 

مقیاس پذیر به وجود آمده است.

آینده   استارتاپ 
به چه سمتی نمی رود؟

آینده استارت آپ اگرچه آینده روشنی خواهد بود ولی برخی از مشاغلی سنتی در آینده 
وجود نخواهند داشت. این مشاغل عبارتند از: بنگاه های مسکن سنتی؛ آژانس های 
تاکسی تلفنی غیرهوشمند؛ آژانس های سنتی مسافرتی فروش بلیط؛ تولید بنزین 
و مدیریت پمپ بنزین ها، با توجه به کاهش مصرف ســوخت در خودروهای برقی و 
هیبریدی؛ فروشگاه های خرده فروشی غیر زنجیره ای و غیر برند، مانند لوازم خانگی 
و برقی و موبایــل و...؛ بوتیک های متفرقه لباس و کیف و کفش؛ شــغل ویزیتوری و 
فروشندگی، به خصوص در شرکت های پخش مویرگی با توجه به اوج گیری استفاده 
از فروش اینترنتی و اپ های سفارش گیری مشتریان؛ پلیس راهنمایی و رانندگی در 
خیابان ها؛ دفاتر خدمات ترجمه، با توجه به رشد سریع نرم افزارهای خبره ترجمه؛ دفاتر 
خدمات کپی و نشر و اسکن و... روزنامه های کاغذی، به خصوص آگهی های روزنامه ای؛ 
برگزاری دوره های آموزش حضوری و مدارک حرفــه ای؛ پیک های موتوری، زودتر 
ازآنچه فکر می کنید با آمدن پهبادها تهدید جدی خواهند شد؛ مشاغل داللی، مثل 
فروش خودرو دست دوم؛ تعمیرگاه های خودرو و فروش لوازم یدکی، با توجه به ورود 
برندهای جدید و افزایش سطح کیفیت و ارتقاء تکنولوژی خودرو و انجام تعمیرات 
بیشتر توسط نمایندگی های رسمی انجام خواهد شــد. خدمات انبارداری و اجاره 
انبارها، با توجه به ورود نرم افزارها و تکنولوژی های جدید؛ تولید و فروش مصالح سنگین 
ساختمانی، مانند بلوک سیمانی و آجر و درب و پنجره سنگین و... با توجه به جایگزینی 
مصالح جدید و ارتقاء استانداردها؛ دفاتر و نمایندگی های فیزیکی بیمه؛ اپراتور اتصال 
تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی؛ کارگران خدمات پســتی؛ کارگران جواهرات و 
سنگ های فلزی گرانبها؛ آشپزهای رستوران؛ ســنگ زنی و پرداخت؛ تحویلداری؛ 
دفترداران؛ منشی ها؛ مدل های مد؛ رانندگان؛ تحلیلگران اعتباری؛ حکمیت و داوری 
ورزشــی؛ کارمندان بانک و متصدیان ارائه وام؛ اپراتورهای مونتــاژ و تنظیم زمان؛ 

حسابرسان مالیات و اپراتورهای تلفن.
آینده استارتاپ ها 

به چه سمتی می رود؟
در آینده ماهیت کسب وکارهای خدماتی تغییر خواهد کرد. UBER بزرگ ترین 
شرکت تاکسی رانی دنیا حتا یک تاکســی هم ندارد. Airbnb بزرگ ترین شرکت 
هتل داری جهان هیچ هتلی ندارد. در آینده همه کمپانی ها به مرور از یادگیری ماشین 
و هوش مصنوعی برای سرعت و دقت بخشیدن به کار خود استفاده می کنند. ربات ها 
به کمک شغل شما می آیند. رشد استفاده از اتوماسیون به این معنی است که کارهای 

تکراری توسط ماشین ها یا الگوریتم ها انجام می شود.
در واقع صاحبان استارتاپ ها هم در حال تغییر هستند. درگذشته کسانی مثل مارک 
زوکربرگ این استارتاپ ها را راه می انداختند، افرادی که غالباً از قشر باسواد و دانشگاهی 
بودند. اما اکنون Y Combinator به عنوان یک شتاب دهنده سرمایه گذارانی از 
طیف های مختلف جذب کرده است؛ از بین 124 استارتاپی که حضور داشتند، 21 
درصد آن ها متعلق به خانم ها بود؛ بنیان گذارانی از 16 کشور خارجی، 28 درصد از این 
استارتاپ ها را شامل می شدند. در حال حاضر از 4 میلیون و 700 دانشجو، 56 درصد 
ورودی دانشــگاه ها را بانوان دراختیار دارند؛ با پول نمی توان کسب وکاری راه اندازی 
کرد و مشکل راه اندازی کسب وکارها در کشور نبود اکوسیستم و زیست بوم آن است 
و زیست بوم کســب وکارها پایه های مختلفی دارد.سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در این حوزه یکی از مهمترین این پایه ها است و اینکه استارتاپی هفته ای 10 درصد 
رشد داشته باشد آرزوی بخش خصوصی است که در این حوزه سرمایه گذاری کند. 
اما اکوسیستم فعلی برای کارآفرین شدن بانوان مناسب نیست و باید این اکوسیستم 
اصالح شود و این موضوع فقط به دولت مربوط نیست و  بحث فرهنگ جامعه است. 
ایده های زنان در این حوزه کمتر مورد توجه سرمایه گذاران قرار می گیرد به دلیل اینکه 

در ابتدا یک زن باید خود را ثابت کند تا بعد از آن به ایده وی پرداخته شود.
استارتاپهای موفق زنان

اطالعات شرکت سرمایه گذاری ریســک پذیر First Round نشان دهنده این 
است که سرمایه گذاری هایش در شــرکت هایی که بنیان گذاران آن خانم هستند، 
63 درصد بهتر از سرمایه گذاری در شرکت هایی که کل تیم آن ها مردهستند، عمل 
کرده اســت. هرچند زنان، تنها 10 درصد از کارآفرینان حوزه تکنولوژی در جهان را 
تشکیل می دهند ولی این آمار در برخی کشورهای خاور میانه مانند عمان به 35 درصد 
می رسد. در ایران هم چند استارتاپ با مدیران زن فعالیت می کند که در حال حاضر 

شرایط خوبی دارند. چند مورد از اینها عبارتند از:
مامان پز: استارت آپی که دست پخت های خانگی را به افرادی می رساند که یا خیلی در 

خانه حضور ندارند یا اگر دارند حوصله آشپزی ندارند.
کفشدوزک: مریم انصاری، کفشدوزک با را برای کمک به زنان ایرانی و تشویق زنان 
برای استفاده بهتر و بیشتر از تکنولوژی و اینترنت برای استفاده های مختلف ایجاد کرده 
و هدف آنها حمایت مالی و معنوی از دختران مستعد کارآفرین در دنیای تکنولوژی 
است. باشگاه کفشدوزک یک موسسه مجازی اســت برای اینکه افرادی که خواهان 
همکاری با پروژه هستند یا افرادی که می خواهند در کارگاه ها و کالس های آموزشی 

سایت شرکت کنند، در آن عضو شوند.
فرش آنالین: فروشگاه فرش آنالین با مدیریت آرزو خسروی از سال 1389 به صورت 
حرفه ای وارد عرصه تجارت الکترونیک فرش شــد که طبق آمار سایت Alexa به 

عنوان پربازدیدترین وبسایت تخصصی فرش در خاورمیانه محسوب شده است.
مینی پرس: یک وب سایت آنالین هست برای ارائه غذاهای خانگی کم حجم، رژیمی 
و سالم؛ و میان وعده های ســالم کم کالری مثل کیک، ساالد میوه و نوشیدنی های 
طبیعی شهر تبریز. عسل راد یکی از مؤسسین این استارتاپ است. او هم چنین مدیر 

عامل مجموعه چیستا و بنیان گذار استارتاپ های سبد روز و آپاران نیز هست.
ایزی پز: بنیانگذار آن فرناز ولوی است که زا سال 1393 کار می کند. شعار ایزی پز این 

است: ما همه چیز را آماده می کنیم، شما فقط بپزید.

زنان
 و آینده کسب وکارهای نوپا

think

* در دهه فجر ۳۰ پروژه در بخش آب و فاضالب با اعتباری بالغ بر ۱2۷5 
میلیارد و 4۰۰ میلیون ریال در سطح استان اصفهان افتتاح می شود

* مطابق  با انعقاد قرارداد بیع متقابل  با مبلغ 252۰ میلیارد ریال میان 
شرکت آب وفاضالب استان اصفهان و شرکت فوالد مبارکه در راستای 
اجرای شــبکه فاضالب در مقابل تخصیص پســاب، مقرر گردید ۶4۰ 

کیلومتر شبکه فاضالب در این شهرها اجرا شود
* افزایش ۱2 برابری تعداد جمعیت تحت پوشش شبکه آبرسانی از بدو 

انقالب تا کنون 
* رشد ۱۰ برابری اجرای شبکه آب استان پس از پیروزی انقالب اسالمی

در دهـه فجـر ۳۰پـروژه در بخش آب و فاضـالب با اعتبـاری بالغ بـر ۱2۷5 میلیـارد و 4۰۰ میلیون 
ریال در سـطح اسـتان اصفهان افتتاح می شـود. مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان اصفهان 
بـا بیـان اینکـه در دهه فجر سـال جاری 22 پـروژه در بخـش آب به بهره بـرداری می رسـد اعالم 
کـرد: در دهـه فجـر ۹۷ ،بهـره بـرداری ازخط آبرسـانی به گلشـهر، افتتاح خـط دوم آبرسـانی به تودشـک ، بهره 
بـرداری از خـط انتقال آب به دولت آباد و شـاپور آباد ،آبرسـانی به شـهرک صنعتـی نایین ،افتتاح خـط انتقال آب 
بـه بـرف انبار و  نیز بهـره برداری از مخـزن 2 هزار مترمکعبی این شهرسـتان از جمله پروژه هایی اسـت که دردهه 

فجـر به بهـره برداری می رسـد. 
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گزارش

 نوسان:  سرپرســت معاونت اقتصادی و مالی 
فوالد مبارکه گفت: مجوز افزایش سرمایۀ سنگین و 
جذاب شرکت از محل سود انباشته توسط سازمان 
بــورس و اوراق بهادار صادر شــد و به این ترتیب 
سرمایۀ شرکت با 73 درصد رشد از 7 هزار و 500 به 

13 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
طهمورث جوانبخت افزود: این افزایش سرمایه 
به منظور اصالح ساختار مالی با توجه به مخارج 

انجام شده جهت تکمیل طرحهای در دست اجرا، 
مشارکت انجام شده در افزایش سرمایۀ شرکتهای 
فرعی  و  وابســته، تملک ســرمایه گذاری های 
بلندمدت و ســرمایۀ در گردش موردنیاز جهت 

برنامه های آتی شرکت انجام میگیرد. 
وی با تأکید بر اینکه با ثبت این افزایش سرمایه، 
شرکت فوالد مبارکه جایگاه بزرگترین شرکت 
بورسی را از آن خود خواهد کرد، در خصوص تاریخ 

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده این شرکت 
تصریح کرد: این مجمع روز چهارشنبه 24 بهمن 
ماه در محل سالن نگین سپاهانشهر برگزار خواهد 

شد.
سرپرست معاونت اقتصادی و مالی فوالد مبارکه در 
بخش دیگری از سخنان خود درخصوص عملکرد 
درخشان شرکت در 9ماهۀ سال 97 افزود: درآمد 
فوالد مبارکه در بازۀ زمانی مذکور نسبت به مدت 

مشابه سال قبل با افزایش 46 درصدی به 16 هزار و 
150 میلیارد تومان رسید که این موفقیت در نتیجه 
کسب رکوردهای تولید، مدیریت صحیح هزینه ها 
و تالش همۀ همکاران زحمتکش به دست آمد.در 
بیست ویکمین همایش معرفی شرکت های برتر 
ایران )IMI100(، شرکت فوالد مبارکه رتبۀ اول 
گروه فلزات اساســی را به خود اختصاص داد و در 

بین 10 شرکت برتر ایران قرار گرفت.

سرپرست معاونت اقتصادی و مالی فوالد مبارکه مطرح کرد:

فوالد مبارکه بزرگترین شرکت بورسی می شود

  نوسان:همایش معرفــی 100 شرکت 
برتر ایران هشتم بهمن ماه با حضور رئیس 
ســازمان مدیریت صنعتی، سرپرســت 
سازمان گســترش و نوســازی و جمعی 
از مدیران عامل صنایع کشــور در ســالن 
همایشهای بین المللی سازمان صداوسیما 

برگزار شد.
براساس اعالم سازمان مدیریت صنعتی، 
فوالد مبارکه در بیست و یکمین همایش 
شرکت های برتر ایران )IMI100( جزو 10 
شــرکت برتر قرار گرفت. این شرکت رتبه 
اول در گروه فلزات اساســی، رتبه هفتم در 
شاخص فروش در بین 500 شرکت بزرگ 
کشور، رتبه دوم در شاخص ارزش بازار، رتبه 
دوم در شاخص ارزش افزوده، رتبه دوم در 
شاخص بیشترین سودآوری، رتبه چهارم 
در شاخص باالترین اشــتغال زایی و رتبه 
چهارم در شاخص بیشــترین صادرات را 

کسب کرده است.
بنابر این گزارش، ایرج ترابی سرپرســت 
روابط عمومی فوالد مبارکه پس از دریافت 
تندیس و لوح تقدیر این همایش در جمع 
خبرنگاران گفت: مسیر اصلی اقتصاد کشور 
در راهبردهــای اقتصاد مقاومتی به خوبی 
روشن است. در این راه، بنگاههای اقتصادی 
بزرگ ازجمله فوالد مبارکه از جایگاه ویژه ای 
برخوردارند؛ چراکــه این قبیل کارخانه ها 
میتوانند در باال و پایین دست و به طورکلی 
در زنجیرۀ تولید خود شرکتهای بسیاری را 
با خود همراه کنند و در مسیر ارتقاء جایگاه 

کاالی ایرانی گام بردارند.
وی با بیان اینکه شاخص های موردنظر در 
انتخاب 100 شرکت برتر ازجمله بهره وری، 
سودآوری، میزان فروش، نقدینگی، صادرات 
و توجه به مسئولیتهای اجتماعی نقش بنگاه 
های اقتصادی را برجسته می  سازد گفت: 
خوشبختانه شرکت فوالد مبارکه همواره 
بهبود مستمر را در دستور کار خود قرار داده 
و علیرغم همۀ مشکالت با روند روبه رشدی 
این مســیر را با موفقیت طی کرده است. 
این رویکرد و انجام ممیزی های داخلی و 
خارجی در فوالد مبارکه باعث شــده این 
شرکت به یک بنگاه اقتصادی بزرگ و رقابت 

پذیر مبدل شود.
گفتنی اســت بنابر توضیحات ارائه شده از 
سوی مجید درویش، مدیر مرکز رتبه بندی 
500 شرکت برتر ایران، نخستین عامل مهم 
در رتبه بندی شرکتهای برتر ایرانی موسوم 
به IMI100، میزان فروش شرکتهاست. 
در بســیاری از دیگر فهرستهای مشابه در 
 Fortune 500 جهان، مانند فهرســت
هم عامل فروش بیش از سایر عوامل اهمیت 
دارد و چنانچه شرکتی از این فیلتر عبور 
کرد، از منظر دیگر شاخص ها هم مورد 
بررسی قرار میگیرد. دســته بندی این 
شاخص ها هم شــامل »شاخص های 
اندازه و رشد شــرکت«، »شاخص های 
ســودآوری و عملکرد«، »شاخص های 
بهره وری«، »شــاخص های صادرات«، 
»شــاخص های نقدینگی«، »شاخص 
های بدهی« و »شاخص های بازار« است.

ازاینرو، سازمان مدیریت صنعتی، بر اساس 
عامل فروش، شــرکتها را به 5 دسته 100 
تایی تقسیم بندی کرده و در هر یک از این 
دسته ها، میزان فروش شرکت ها به یکدیگر 
نزدیک است. ازنظر گروهبندی موضوعی 
هم 32 گروه صنعتی یا به عبارت دیگر 32 
رشته کسبوکار در فهرست IMI100مورد 
بررســی قرار گرفته اند. رئیس مرکز رتبه 
بندی 500 شــرکت برتر ایــران میگوید 
عامل انســانی در انتخاب شرکتها دخالت 
ندارد و ازآنجاکه تمام فرایند  رتبه بندی به 
وسیله نرم افزارها انجام می پذیرد، خروجی 

فهرست از شفافیت کامل برخوردار است.

فوالد مبارکه 
در میان 10 شرکت برتر ایران

industry

با  کشور  صادرات  اکنون  نوسان:هم    
موانعی روبه رو است و برخی از بازارها به 
خاطر صدور بخشنامه هایی از سوی دولت، 
از دست رفته است. فوالد مبارکه چه برنامه 

ای برای رفع این مشکالت دارد؟
صادرات ما البته نه به خاطر دستورالعمل ها 
و بخشنامه ها، بلکه به خاطر اینکه در تحریم 
های ثانویۀ آمریکا، نام فوالد ایران قرار دارد، 
متوقف شده است. فوالد مبارکه اکنون نمیتواند 
محصوالت را به نام خود صادر کند، به فرض 
اینکه همۀ این مشکالت را حل کنیم، پول و ارز 
حاصل از صادرات نمیتواند به کشور وارد شود؛ 
اکنون مذاکراتی با وزارت صمت و بانک مرکزی 
صورت گرفته تا بتوان راهکارهایی پیدا کرد و 
صادرات را از سر گرفت. در گذشته،  فوالد 
مبارکه 15 تا 20 درصد تولید خود را صادر 
میکرده و از طریق صادرات، نیازهای ارزی خود 
را که شامل مواد اولیه و تجهیزات بوده، تأمین 
میکرده، پس بار و مشکلی برای دولت ایجاد 
نمیکرده است . اآلن مشکل این است که وقتی 
خودمان ارز حاصل از صادرات نداریم، سیستم 
بانکی نیز با تنگناهایی که برای تأمین ارز در 
سامانۀ نیما  با آن مواجه است، نمیتواند از ما 
پشتیبانی کند. امیدواریم بتوانیم در ماه های 
آینده، از طریق کانال های دیگر، صادرات خود 

را دوباره فعال کنیم.
  نوسان: فوالد مبارکه در ۹ ماه ابتدای 
سال جاری، چقدر صادرات داشته است؟

ما از ابتدای سال تاکنون، حدود 700 هزار تن 
صادر کرده ایم.

  نوسان:از این میزان صادرات، چقدر 
پول به کشور برگشته است؟

نزدیک به 50 میلیون یورو  از  ارز حاصل از 
فروش کاالهای خود را دریافت کرده ایم که 
معادل حدود 20 درصد ارز حاصل از صادرات 

این بنگاه صنعتی است.
صادرکنندگان  هرحال  به  نوسان:    
نقدهایی را  به سامانۀ نیما درخصوص 
فروش ارز    وارد می دانند. شما مزایا و 
معایب بازگشت درآمدهای ارزی به این 

سامانه را در چه مواردی می بینید؟
فروش ارز حاصل از صادرات در سامانۀ نیما، 
یکی از سیاست های کلی نظام است که در 
سطح مجلس، دولت و نیز در سطح تصمیم 
گیران در سران سه قوه مطرح شده است که 
بر این اساس، تمامی صادرکنندگان باید ارز 
حاصل از صادرات را به نیما بیاورند. این بحث، 
تصمیم درستی است؛ چراکه همۀ ما در یک 
کشتی هستیم و در یک کشور زندگی میکنیم 
و بنابراین دولت و نظام، زیرساخت هایی را 
فراهم کرده اند که شرکتهایی ازجمله فوالد 
مبارکه، مجموعه ای را به وجود  آورند  و در آن 
به  فعالیت بپردازند  و تولید کنند؛ پس جنس و 
محصول خود را میفروشند. حال همان سیستم 
هم از ما میخواهد که ارز حاصل از صادرات را 
به سامانه نیما بیاوریم. این کلیت کار است 
و ما هم تابع قوانین جمهوری اسالمی ایران 
هستیم. در آخرین صحبتی که با معاون ارزی 
بانک مرکزی صورت گرفته، درخواست شده 
که اجازه دهند صادرکنندگان و واردکنندگان 
خارج از شبکۀ نیما، با هم توافق کنند؛ ولی 
اطالعات کامل آن در اختیار بانک مرکزی قرار 
گیرد؛ به همین دلیل بانک مرکزی قرار است 
در یک دستورالعمل جدید، این موضوع را ابالغ 

کند.
  نوسان:مهمترین برنامه ها و راهبردهای 

اساسی شرکت چه مواردی هستند؟
توسعۀ متوازن گروه فوالد مبارکه و احداث نورد 
گرم شماره 2  از مهمترین راهبردهای اساسی 
شرکت است.  همچنین احداث نورد گرم شماره 

2  فوالد مبارکه با هدف تولید ورقهای زیر 2 
میلیمتر از دیگر برنامه هاست که برای انجام آن 
از کارشناسان و شرکتهای مشاورهای دعوت به 

همکاری کرده ایم. 
در ادامۀ این طرحها، اجرای طرح خط نورد در 
بندرعباس را نیز در دست مطالعه و بررسی 
داریم. با توجه به تحریمها دو راهکار برای احداث 
خط نورد پیش رو داریم: اول اینکه نورد شماره 
2 را در فوالد مبارکه و با استفاده از تکنولوژی 
روز دنیا با در نظر گرفتن تحریم ها  اجرا کنیم؛
 راهکار دوم این است که مشابه خط نورد گرم 
فعلی فوالد مبارکه را با توجه به نقشه های موجود 
در بندر عباس اجرا نماییم که در حال بررسی هر 

دو راه هستیم..
  نوسان:به بحث تحریم ها اشاره کردید؛ 
راهکار جدی برای مقابله با تحریم تدارک 

دیده اید؟
راهکارهایی را در این حوزه پیدا کردهایم و می 
خواهیم برای تأمین لوازم و قطعات موردنیاز 
خود از طریق تمرکز بر  تولیدات داخلی و 

استفاده از بومی سازی کاالها وارد عمل شویم 
و از این ظرفیت های قانونی استفاده کنیم. در 
بخش تجهیزات، کار  بومی سازی را با کمک 
دانش  شرکتهای  و  داخلی  تولیدکنندگان 
بنیان و محققان در دستور کار داریم . ضمن 
اینکه اگر مذاکرات با اروپا به نتیجه برسد، کار 
ما هم روانتر خواهد شد. باید در نظر داشته 
باشیم منابع محدود و پروژه هایی که به آنها 
نیاز داریم زیادند. در این صورت باید با اولویت 
بندی حساب شده پروژهای را انتخاب کنیم 
که بیشترین و سودمندترین بازگشت سرمایه 
را در کوتاهترین زمان ممکن در پی داشته 
باشد. فوالد مبارکه بر آن است با بهره مندی 
از خرد جمعی همۀ کارشناسان خبرۀ حوزۀ 
صنعت فوالد کشور بهترین راه را انتخاب کند 
و شرایطی فراهم سازد تا این شرکت همچنان 
بتواند با حفظ سهم 50 درصدی خود در تولید 
فوالد کشور در راه خدمت رسانی به جامعه 
همچون ستارهای درخشان در صنعت فوالد 

کشور بدرخشد.
  نوسان:شما صحبت از بومی سازی و 
استفاده از شتاب دهنده ها کردید. در این 

راه چه قدم هایی برداشته شده است؟
اخیرا افراد زیادی به ما مراجعه کرده و اعالم 
آمادگی کردند که در تولید محصوالت وارد 
عمل شوند. حدود 70 مورد ایده به ما ارجاع 
شده است که در هر سه حوزۀ متالورژی، برق 
و مکانیک، در تجهیزات و مواد اولیه بتوانند کار 
تأمین را صورت دهند یا کاالهای موردنیاز ما را 
بسازند. برخی از اینها منجر به قرارداد میشود 
و حمایت های مالی در تأمین مالی ساخت را 
هم با پرداخت پیش پرداخت خواهیم داشت. 
از سوی دیگر با انعقاد قراردادهای بلندمدت 
سه، پنج و هفت ساله این اطمینان را به سرمایه 
گذاران می دهیم که حتی اگر تحریم هم 
برداشته شده یا اتفاق دیگری رخ دهد، آنها به 
کار خود ادامه دهند و مطابق قرارداد کار کنند. 
این بسته حمایتی ما ست که در بومی سازی 
سرمایه گذاری می کنیم و قرارداد بلندمدت 

برای حمایت از سرمایه گذاران فراهم میآوریم.
   نوسان:  سال آینده صنعت فوالد به چه 

سمتی می رود؟
به نظر می رسد سال آینده بازار و صنعت 
فوالد کشور با مشکالتی مواجه شوند که 
ازنظر کاهش مصرف ممکن است بر برخی 

تولیدکنندگان اثر بگذارد. 
به همین منظور تولید محصوالت خاص را در 

دستور کار قرار داده ایم.

مدیرعامــل فــوالد مبارکــه معتقــد اســت قبــل از آنکــه مقــررات و مشــکالت داخلــی بتواند بر صــادرات 
گفت و گو

گروه صنعت

فــوالد ایــن شــرکت تأثیــر بگــذارد، تحریــم هــای حمل و نقلــی و بیمــه ای صدمــۀ اصلــی را به صــادرات 
وارد کــرده اســت. شــرکتهای بزرگــی نظیــر فــوالد مبارکــه خــود نیازهــای ارزی فراوانــی دارنــد و خوشــبختانه بانــک 
مرکــزی بــه دنبــال تســهیل مقــررات در ایــن زمینــه اســت. وی بــا خوشــبینی بــه قوانیــن و مقــررات سیســتم هــای 
نظارتــی معتقــد اســت  شــرایط کنونــی ایجــاب می کنــد کــه دولــت و صنعتگــران بــه یکدیگر کمــک کننــد. آنچه می 

خوانید، گفت وگو با مهندس حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی کشور است.

توسعه صادرات؛ در دستور کار

امراهلل زمانی، رئیس هیئت مدیرۀ سندیکای لوله و پروفیل در همایش مشتریان 
تولیدکنندۀ لوله های فوالدی در محل برگزاری همایش های فوالد مبارکه گفت: شرکت 
فوالد مبارکه بزرگترین تولیدکنندۀ فوالد کشور و مایۀ افتخار همۀ ایرانیان است و این 
همایش فرصت بسیار خوبی است تا ضمن حضور پرشور شرکت کنندگان در همایش، 
شاهد تحکیم روابط فوالد مبارکه و سندیکا باشیم. وی تاکید کرد: همگرایی هرچه بیشتر 

بین فوالد مبارکه و صنعت لوله و پروفیل می تواند نتایج بهتری به بار آورد.

امیرحسین کاوه، دبیر سندیکای لوله و پروفیل، ضمن قدردانی از فوالد مبارکه به دلیل 
برگزاری همایش مشتریان تولیدکنندۀ لوله های فوالدی، گفت: ظرفیت اسمی فوالد کشور 
از 700  هزار تن به حدود 31 میلیون تن افزایش یافته و به طور همزمان ظرفیت اسمی لوله و 
پروفیل از حدود 700 تن به بیش از 18 میلیون تن رسیده است. وی از افزایش ظرفیت های 
ایجادشده به عنوان یکی از دو بال موردنیاز برای توسعۀ یاد کرد و افزود: بال دوم احساس 

رضایتمندی مشتری و مصرف کننده است که باید بیشازپیش مورد توجه قرار گیرد.

فوالدمبارکه؛ نمــــــادی از مشتری مداری فرصتی برای تحکیم روابط فوالد مبارکه و سندیکا 
همایش مشتریان تولیدکنندۀ لوله های فوالدی برگزار شد؛

فتح بابی برای افزایش تعامل

حضور  با  فوالدی  های  لوله  تولیدکنندۀ  مشتریان  نوسان:همایش    
مدیرعامل و معاونان فوالد مبارکه، رئیس و اعضای هیئت مدیرۀ سندیکای 
لوله و پروفیل و تولیدکنندگان لوله های قطور و بیش از ۱8۰ نفر از مدیران و 
نمایندگان شرکت های تولید کنندۀ لوله و پروفیل کشور در محل برگزاری 

همایش های فوالد مبارکه برگزار شد.
 

گشایش اعتبار اسنادی 
برای تولیدکنندگان لوله و پروفیل

حمید رضا عظیمیان، مدیر عامل فوالد مبارکه، ضمن خیرمقدم به میهمانان حاضر در 
همایش گفت: فوالد مبارکه نتیجۀ تصمیم بزرگ و همت تمامی کسانی است  که پس 
از انقالب باور داشتند  میتوان در سایۀ همت و تالش از واردات نزدیک به 4 میلیون تن 
فوالد جلوگیری کنیم و ظرفیت فوالد کشور را از 700 هزار تن در سال 1357 به بیش 

از 31 میلیون تن ظرفیت اسمی نصب شده و 8 میلیون تن صادرات افزایش دهیم.
مهندس عظیمیان از ایجاد کارگروه بزرگ بومی سازی صنعت فوالد به عنوان یکی از 
مهمترین اقدامات صورت گرفته یاد و اضافه کرد: باور ما این است که در سرتاسر ایران 
اسالمی جوانانی هستند که میتوان با استفاده از توان و ظرفیت های آنها این تهدیدها 

را به فرصت تبدیل کرد.
مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: همکاران واحدهای تولیدی و بخش 
فروش فوالد مبارکه این اطمینان خاطر را به تولیدکنندگان لوله و پروفیل خواهند داد 

تا نگذارند وقف های در روند تحویل محصول به مشتریان ایجاد شود.
وی در ادامه از گشایش اعتبار اسنادی )LC( سه ماهه برای تولیدکنندگان لوله و 
پروفیل از سوی فوالد مبارکه خبر داد و گفت: باید اذعان کنیم که فوالد مبارکه نیز با 
کاهش تعداد  دفعات حضور در تاالر   بورس کاال و کاهش نوسانات قیمت  موافق است 

و الزم است در این خصوص با مسئولین مربوطه، از جمله بورس کاال   رایزنی شود.

اختصاص یک چهارم محصوالت 
به صنعت لوله و پروفیل 

در بخش دیگری از این همایش، محمود اکبری معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه 
حضور اعضای سندیکای لوله و پروفیل در فوالد مبارکه را فتح بابی برای افزایش 
تعامل، همکاری و هم افزایی هرچه بیشتر دانست و گفت: بدون شک این همایش 
کمک خواهد کرد تا با گفتمان رودررو به تحکیم بیش ازپیش فضاهای همدلی 
بپردازیم و در نهایت ضمن تأمین اشتغال پایدار در کشور، نیاز حداکثری مصرف 

کنندگان نیز تأمین شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به میزان سرانۀ مصرف فوالد در کشور 
گفت: سرانۀ مصرف فوالد در کشور ما با 235 کیلوگرم به ازای هر نفر از متوسط جهانی 
که 210 کیلوگرم است باالتر است و باید به خاطر داشته باشیم ارتقای این مقدار 

میتواند به رشد فزایندۀ صنعت و توسعه کشور کمک کند.
اکبری با اشاره به اینکه در سالهای اخیر شاهد رشد ظرفیت مازاد به ویژه در بخش 
تختال و در برخی مواقع محصوالت نهایی بوده ایم گفت: در سالهای96 و 97 روند 

صادرات ایران با 8 میلیون تن به اوج رسید.
بخش بعدی سخنان اکبری به زنجیرۀ تولید و مشتریان و تأمین کنندگان فوالد 
مبارکه اختصاص داشت. وی در این زمینه گفت: در صنایع باالدستی فوالد مبارکه 
حدود 2 هزار و 800 تأمینکننده مشغول ارائۀ خدمات و تأمین مواد اولیه و مصرفی 
این شرکت هستند و در پایین دست نیز نزدیک به 4 هزار کارخانۀ بزرگ و کوچک 
از محصوالت فوالد مبارکه به طور مستقیم و غیرمستقیم استفاده میکنند. این مهم 
گویای نقش فوالد مبارکه و صنایع تکمیلی در کشور است. وی ادامه داد: در حال 
حاضر در گروه فوالد مبارکه به طور مستقیم و غیرمستقیم 350 هزار فرصت شغلی 
ایجاد شده و فوالد مبارکه امروز به وسعت ایران در اقصی نقاط کشور گسترده شده 
است.معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه در ادامه گفت: طی چهار سال اخیر بیش از 
7 هزار و 300 میلیارد تومان در زمینه توسعۀ گروه فوالد مبارکه سرمایه گذاری شده 
که نتیجۀ آن افزایش ظرفیت فوالد کشور، اشتغالزایی، جلوگیری از واردات و افزایش 

توان صادراتی کشور بوده است.
وی کاهش مصرف آب علیرغم افزایش تولید را یکی دیگر از دستاوردهای این شرکت 
طی سالهای اخیر اعالم و با بیان اینکه امروز الگوی مصرف آب در فوالد مبارکه به یک 
الگوی جهانی تبدیل شده اظهار کرد: با انجام اقدامات اساسی در بازچرخانی آب در 
سیکل تولید و اجرای پروژه های متعدد، در حال حاضر مصرف آب در فوالد مبارکه  
از  16.6 مترمکعب بر تن تولید در سال 1370 به 2.7 مترمکعب کاهش یافته؛ این در 
حالی است که میزان تولید این شرکت از 2.4 به 6.7 میلیون تن افزایش یافته است.  
وی با اشاره به ظرفیتهای صادراتی کشور در حوزۀ فوالد گفت: همزمان با افزایش 
ظرفیت فوالد کشور و متأسفانه به دلیل کاهش مصرف در داخل طی چند سال اخیر، 

شاهد افزایش صادرات بودیم.
اکبری در ادامۀ سخنان خود به میزان فروش داخلی و صادراتی فوالد مبارکه اشاره و در 
این خصوص گفت: در ده ماهۀ سال جاری با فروش4 میلیون و 809هزار تن محصول، 
86 درصد از فروش گروه فوالد مبارکه به بازارهای داخلی و 755 هزار تن یا 14 درصد 
به بازارهای صادراتی اختصاص یافته است. از کل محصول عرضه شده به بازارهای 
داخلی در بازۀ زمانی مذکور 69 درصد محصوالت گرم، 18 درصد محصوالت سرد، 
10 درصد تختال و 4 درصد محصوالت پوشش دار بوده است. آمارها نشان می دهد 
مقدار فروش محصوالت فوالد مبارکه در داخل کشور در بخش های مختلف نسبت به 

بازارهای جهانی از هم خوانی خاصی برخوردار است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در حال حاضر 25 درصد 
محصوالت فوالد مبارکه به صنعت لوله و پروفیل، 15 درصد به صنایع تکمیلی، 
14درصد به صادرات، 11 درصد به سایر صنایع، 10 درصد به صنعت حمل ونقل، 
9 درصد به سازه های فلزی، 8 درصد به مراکز خرده فروشی، 4 درصد به لوله های 
انتقال نفت و سیاالت و در نهایت به صنایع بسته بندی و لوازم خانگی هرکدام 2 درصد 

اختصاص یافته است.
وی گفت: مقایسۀ روند تحویل محصوالت فوالد مبارکه به صنعت لوله و پروفیل نشان 
میدهد طی 10 ماه اخیر با رشد 108 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 1394، 
میزان تحویل محصول به این صنعت از 688 هزار تن به 1 میلیون و 430 هزار تن 

افزایش یافته است و این امر نقش قابل مالحظه ای در کاهش واردات داشته است.

مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد:

تحریم های حمل و نقل و بیمه، صدمۀ اصلی را به صادرات وارد کرده است

بریده مهمترین نکات مطرح شده؛

* صادرات ما البته نه به خاطر دستورالعمل ها و بخشنامه ها، بلکه به خاطر اینکه 
در تحریم های ثانویۀ آمریکا، نام فوالد ایران قرار دارد، متوقف شده است

* سیستم بانکی نیز با تنگناهایی که برای تأمین ارز در سامانۀ نیما  با آن مواجه 
است، نمیتواند از ما پشتیبانی کند

* از ابتدای سال تاکنون، حدود ۷۰۰ هزار تن صادرات داشته ایم
* نزدیک بــه 5۰ میلیون یورو  از  ارز حاصل از فــروش کاالهای خود را دریافت 

کرده ایم که معادل حدود 2۰ درصد ارز حاصل از صادرات این بنگاه صنعتی است
*از بانک مرکزی، درخواست شده که اجازه دهند صادرکنندگان و واردکنندگان 
خارج از شبکۀ نیما، با هم توافق کنند؛ ولی اطالعات کامل آن در اختیار آن نهاد 
قرار گیرد؛ به همین دلیل بانک مرکزی قرار است در یک دستورالعمل جدید، این 

موضوع را ابالغ کند
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رونوشت آگهی حصروراثت

مســعود بهرام ارجاوند، داراي شناسنامه شماره 2137 به شــرح دادخواست به کالسه 
3343/97 ح 54  از این شــورا درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان محمــود بهرام ارجاونــد بشناســنامه 546 درتاریــخ 97/10/29 
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 

3 پسر  و 1همسربه اسامی: 
1-   مجید بهرامی به ش ش 915 نسبت با متوفی فرزند.

2-    حمید بهرام ارجاوند به ش ش 2954 نسبت با متوفی فرزند.

3-  مسعود بهرام ارجاوند به ش ش 2137 نسبت با متوفی فرزند.
4-   بتول طرمه فروشان طهرانی به ش ش 1038 نسبت با متوفی همسر.

والغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.

رییس شعبه 54 شوراي حل اختالف. م الف/362510

رونوشت آگهی حصروراثت

امیرهمایون فرودی پوده، داراي شناسنامه شماره 94 با وکالت علی خدادوستان به شرح 
دادخواست به کالسه 3342/97 ح 54 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان اشرف جانقربانی بشناســنامه 66 درتاریخ 97/9/24 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به

 1 پسر و 1 دختر به اسامی: 
1-  امیرهمایون فرودی پوده ، به ش ش 2353 نسبت با متوفی فرزند.

2- همادخت فرودی پوده ، به ش ش 94 نسبت با متوفی  فرزند.
والغیر.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.

رییس شعبه 54 شوراي حل اختالف. م الف/362478

رونوشت آگهی حصروراثت

مکــرم قجاونــد، داراي شناســنامه شــماره 12 به شــرح دادخواســت به کالســه 
3377/97ح 10  از این شــورا درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان محمدرضا فراهانی روحانی بشناســنامه 3909 درتاریخ 97/10/2 
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 

1 پسر ، 1 دختر ، همسر، مادر و پدربه اسامی: 
1-  امیرعلی فراهانی روحانی  به ش ش 1277891850 نسبت با متوفی فرزند.

2- لی لی فراهانی روحانی به ش ش 1275870414 نسبت با متوفی فرزند.
3-  مکرم قجاوند   به ش ش 12 نسبت با متوفی همسر.

4-  محبوبه کیشی  به ش ش 2726 نسبت با متوفی مادر.
5-  علی فراهانی روحانی به ش ش 7720 نسبت با متوفی پدر .

والغیراینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.

رییس شعبه 10 شوراي حل اختالف. م الف/362878

رونوشت آگهی حصروراثت

محمود گلی زفره ئئ داراي شناســنامه شماره 2757 به شــرح دادخواست به کالسه 
3453/97ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فاطمه گلی زفره ئی  بشناسنامه 5650101817 درتاریخ 97/8/11 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به یک همسر و 

مادر و پدر  به اسامی: 
1-   ابوالفضل قادری  به ش ش 5650056749 نسبت با متوفی همسر.

2-   زهره گلی زفره ئئ  به ش ش 3191 نسبت با متوفی مادر.
3-  محمود زفره ئی  به ش ش 2757 نسبت با متوفی پدر.

والغیر.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.

رییس شعبه 10 شوراي حل اختالف. م الف/371069

رونوشت آگهی حصروراثت

محمدعلی علیزاده برمی، داراي شناسنامه شــماره 38 به شرح دادخواست به کالسه 
3439/97ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سعید علیزاده برمی بشناسنامه 2506  درتاریخ 97/9/15 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 1همسر و پدر و 

مادر  به اسامی: 
1-   لیال بهرامی قصرچمنی  فرزند خسرو به ش ش 1791 نسبت با متوفی همسر.

2-  آمنه علیزاده برمی فرزند عباسعلی  به ش ش 14 نسبت با متوفی مادر.
3-  محمدعلی علیزاده برمی فرزند حسینعلی  به ش ش 38 نسبت با متوفی پدر.

 والغیر.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.

رییس شعبه 54 شوراي حل اختالف. م الف/371108

رونوشت آگهی حصروراثت

عــزت محمدی، داراي شناســنامه شــماره 795 به شــرح دادخواســت به کالســه 
3378/97 ح 10  از این شــورا درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان  سید موســی موسوی پوربشناســنامه 17095 درتاریخ 97/10/10 
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 

3 دختر و 1همسربه اسامی: 
1-  فرشته  موسوی پور به ش ش 3398 نسبت با متوفی فرزند.

2-   مریم السادات  موسوی پور  به ش ش 2307 نسبت با متوفی فرزند.
3- مرجان السادات  موسوی پور به ش ش 1271148005 نسبت با متوفی فرزند.

4-  عزت محمدی به ش ش 795 نسبت با متوفی همسر.
والغیر.

اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.

رییس شعبه 10 شوراي حل اختالف. م الف/363001

رونوشت آگهی حصروراثت

رضــا رزمــی، داراي شناســنامه شــماره 890 بــه شــرح دادخواســت به کالســه 
3372/97 ح 10  از این شــورا درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان مهرانگیز غفرانی فر بشناســنامه 25875 درتاریخ 97/9/6 اقامتگاه 
دائمی خود بــدرود زندگــی گفته ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصراســت به 

2 پسر ، 1دختر و همسر به اسامی: 
1-   سهراب رزمی به ش ش 44611 نسبت با متوفی فرزند.

2-  علی رزمی به ش ش 317 نسبت با متوفی فرزند.
3-   ساغر رزمی  به ش ش 948 نسبت با متوفی فرزند.
4- رضا رزمی به ش ش 890 نسبت با متوفی همسر.

والغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.

رییس شعبه 10 شوراي حل اختالف. م الف/362342

رونوشت آگهی حصروراثت

حســن قربانی، داراي شناســنامه شــماره 53456 به شــرح دادخواســت به کالسه 
3346/97ح 54  از این شــورا درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان مرتضی قربانی بشناســنامه 2239 درتاریــخ 97/10/20 اقامتگاه 
دائمی خود بــدرود زندگــی گفته ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصراســت به 

1 پسر ، همسر، مادر و پدربه اسامی: 
1-   حسام قربانی به ش ش 1278406905 نسبت با متوفی فرزند.

2-  زهرا بکائی  به ش ش 7445 نسبت با متوفی همسر.
3-   صدیقه حیدرزاده جزی به ش ش 18 نسبت با متوفی مادر.

4-  حسن قربانی   به ش ش 53456 نسبت با متوفی پدر.
والغیر.

اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.

رییس شعبه 54 شوراي حل اختالف. م الف/363036

رونوشت آگهی حصروراثت

مائده بامــدی، داراي شناســنامه شــماره 350 به شــرح دادخواســت به کالســه 
3339/97ح54  از این شــورا درخواســت گواهی حصروراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده که شــادروان حمیدرضا بامدی بشناســنامه 418 درتاریــخ 97/10/4 اقامتگاه 
دائمی خود بــدرود زندگــی گفته ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصراســت به

 3 دختر، 1 همسر و مادربه اسامی: 
1-  محدثه بامدی به ش ش 1273784464 نسبت با متوفی فرزند.
2- محبوبه بامدی به ش ش 1274111781 نسبت با متوفی فرزند.

3- ملینا بامدی به ش ش 1278840435 نسبت با متوفی فرزند.
4-  مائده بامدی به ش ش 350  نسبت با متوفی همسر.

5- اختر عبدالهی صفی آبادی به ش ش 1 نسبت با متوفی مادر.
 والغیر.

اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یک نوبــت آگهی
 می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.
رییس شعبه 54  شوراي حل اختالف. م الف/362395

رونوشت آگهی حصروراثت

زهرا رنجکش آدرمنابادی، داراي شناســنامه شماره 735 به شرح دادخواست به کالسه 
3348/97ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان  معصومه حق شناس بشناسنامه 1843 درتاریخ 96/7/13 اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 3دختر به اسامی: 

1-   زهرا رنجکش آدرمنابادی به ش ش 735 نسبت با متوفی فرزند.
2-   زهره رنجکش آدرمنابادی  به ش ش 2142 نسبت با متوفی فرزند.

3-  اکرم رنجکش آدرمنابادی  به ش ش 72160 نسبت با متوفی فرزند .
والغیر.

اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.

رییس شعبه 54 شوراي حل اختالف. م الف/363069

رونوشت آگهی حصروراثت

سعید سیروس ناژوانی، داراي شناسنامه شماره 44899 به شرح دادخواست به کالسه 
3467/97ح 10  از این شــورا درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان شــکراله ســیروس ناژوانی بشناســنامه 634  درتاریخ 97/10/21 
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به

 2 پسر و 3 دختر و همسر به اسامی: 
1- اکبر سیروس ناژوانی به ش ش 43554 نسبت با متوفی فرزند.

2- سعید سیروس ناژوانی به ش ش 44899 نسبت با متوفی فرزند.
3- فریبا سیروس ناژوانی به ش ش 1253 نسبت با متوفی فرزند 
4- فروزان سیروس ناژوانی به ش ش 429 نسبت با متوفی فرزند 

5- فرزانه سیروس ناژوانی به ش ش 51311 نسبت با متوفی فرزند 
6- ربابه آقاجان دستجردی به ش ش 43 نسبت با متوفی فرزند والغیر.

اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.
رییس شعبه 10 شوراي حل اختالف. م الف/371131

رونوشت آگهی حصروراثت

زهره بهمنش، داراي شناســنامه شــماره 1359 به شــرح دادخواســت به کالســه 
3227/97 ح 54  از این شــورا درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان  احمد بهمنش بشناســنامه 16941 درتاریــخ 96/3/29 اقامتگاه 
دائمی خود بــدرود زندگــی گفته ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصراســت به 

1 پسر ، 2 دختر  و همسر به اسامی: 
1-   کیهان بهمنش به ش ش 1460 نسبت با متوفی فرزند.
2-   زهره بهمنش به ش ش 1359 نسبت با متوفی فرزند.

3- اورانوس بهمنش به ش ش 3486 نسبت با متوفی فرزند.
4-  علیمه مدنی ملک به ش ش 1882 نسبت با متوفی همسر.

والغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.

رییس شعبه 54 شوراي حل اختالف. م الف/362430

رونوشت آگهی حصروراثت

دالرام محمودی چلچه، داراي شناسنامه شــماره 64 با وکالت خانم مریم کریم پور به 
شرح دادخواست به کالسه 3381/97ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان  ســلیمان رحیمی بشناســنامه 4 درتاریخ 
96/10/13 اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم 

منحصراست به 1 پسر ، 1 دختر و 1 همسر به اسامی: 
1-   ایمان رحیمی به ش ش 4448 نسبت با متوفی فرزندپسر.

2-   سارا رحیمی  به ش ش 96 نسبت با متوفی فرزند دختر.
3-    دالرام چلچه  به ش ش 64 نسبت با متوفی همسر .

والغیر.

اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.

رییس شعبه 10 شوراي حل اختالف. م الف/363059

رونوشت آگهی حصروراثت

ملیحه ســروش نجف آبادی، داراي شناسنامه شــماره 495 به شــرح دادخواست به 
کالســه 3454/97ح 10  از این شــورا درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عزت آغا رضاییان بروجنی بشناسنامه 2  درتاریخ 97/10/19 
اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت

 به 2 پسر و 3 دختر به اسامی: 
1- علیرضا سروش نجف آبادی به ش ش 1898 نسبت با متوفی فرزند.
2- حسین سروش نجف آبادی به ش ش 1576 نسبت با متوفی فرزند.

3- ملیحه سروش نجف آبادی به ش ش 1289406421 نسبت با متوفی فرزند.
4- فاطمه سروش نجف آبادی به ش ش 1007 نسبت با متوفی فرزند.
5- زهرا حسینی جبلی به ش ش 355 نسبت با متوفی فرزند والغیر.

اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.

رییس شعبه 10 شوراي حل اختالف. م الف/371028

رونوشت آگهی حصروراثت

مهدی فــدا ئی ، داراي شناســنامه شــماره 180 به شــرح دادخواســت به کالســه 
3371/97ح10  از این شــورا درخواســت گواهی حصروراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده کــه شــادروان  منــور طالبــی بشناســنامه 261 درتاریــخ 97/8/24 اقامتگاه 
دائمی خود بــدرود زندگــی گفته ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصراســت به

 1 پسر و 6 دختر به اسامی: 
1-  علیرضــا فدا ئــی به ش ش 42 نســبت بــا متوفــی فرزنــد.2- فاطمه فــدا ئی به
 ش ش 154 نســبت با متوفــی فرزنــد.3-   صدیقه فدا ئــی  به ش ش 7005 نســبت 
با متوفــی فرزنــد.4- طاهــره فدا ئــی بــه ش ش 7006 نســبت بــا متوفــی فرزند.

5-  طیبه فدا ئی به ش ش 3976 نســبت با متوفی فرزند.6- فروغ فدا ئی به ش ش 3977 
نسبت با متوفی فرزند. 7-   مهدی فدا ئی به ش ش 180 نسبت با متوفی فرزند.

 والغیر.
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یک نوبــت آگهی

 می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.

رییس شعبه 10 شوراي حل اختالف. م الف/362409

رونوشت آگهی حصروراثت

زهره کاظمی، داراي شناســنامه شــماره 1616 به شــرح دادخواســت به کالســه 
3370/97 ح 10  از این شــورا درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان  احمد اشــرف خراســانی بشناســنامه 268 درتاریــخ 97/5/10 
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 

1 پسر ، 2 دختر  و همسر به اسامی: 
1-  محمد اشرف خراسانی به ش ش 0011898577 نسبت با متوفی فرزند.

2- الهام اشرف خراسانی به ش ش 2405 نسبت با متوفی فرزند.
3-  غزاله اشرف خراسانی به ش ش 1272598705 نسبت با متوفی فرزند.

4-  زهره کاظمی به ش ش 1616 نسبت با متوفی همسر.
والغیر.

اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.

رییس شعبه 10 شوراي حل اختالف. م الف/362422

Trading

رونوشت آگهی حصروراثت

اکبر شیرزادسمســار، داراي شناسنامه شــماره 1069 به شــرح دادخواست به کالسه 
3446/97ح 54  از این شــورا درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان بتول مــداح علــی بشناســنامه 883  درتاریــخ 97/9/8 اقامتگاه 
دائمی خود بــدرود زندگــی گفته ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصراســت به

 3 پسر، 2 دختر  به اسامی: 
1- محمدعلی شیرزادسمسار به ش ش 1604 نسبت با متوفی فرزند.

2- اکبر شیرزادسمسار به ش ش 1069 نسبت با متوفی فرزند.
3- پرویز شیرزادسمسار به ش ش 491 نسبت با متوفی فرزند.

4- مهین شیرزادسمسار به ش ش 29383 نسبت با متوفی فرزند.
5- شهین شیرزادسمسار به ش ش 778 نسبت با متوفی فرزند والغیر.

اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.

رییس شعبه 54 شوراي حل اختالف. م الف/372037

رونوشت آگهی حصروراثت

علی شــریف لنجانی، داراي شناسنامه شــماره 6699 به شــرح دادخواست به کالسه 
3447/97ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان اصغر شریف لنجانی بشناسنامه 69838  درتاریخ 97/9/11 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 1 پسر، 1 دختر و 

همسر  به اسامی: 
1- علی شریف لنجانی به ش ش 6699 نسبت با متوفی فرزند.
2- مریم شریف لنجانی به ش ش 527 نسبت با متوفی فرزند.
3- سهیال نیل چیان به ش ش 617 نسبت با متوفی همسرو

 والغیر.

اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.

رییس شعبه 54 شوراي حل اختالف. م الف/371930

رونوشت آگهی حصروراثت

ظریفه فرهنگ اصفهانی، داراي شناســنامه شماره 724 به شــرح دادخواست به کالسه 
3442/97ح 54  از این شــورا درخواســت گواهی حصروراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده که شــادروان محترم فرهنگ اصفهانی بشناســنامه 18469  درتاریخ 86/10/12 
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت

 به 5 دختر  به اسامی: 
1- عفت فرهنگ اصفهانی به ش ش 442 نسبت با متوفی فرزند.

2- صدیقه فرهنگ اصفهانی به ش ش 918 نسبت با متوفی فرزند.
3- ظریفه فرهنگ اصفهانی به ش ش 724 نسبت با متوفی فرزند 
4- منیژه فرهنگ اصفهانی به ش ش 723 نسبت با متوفی فرزند 

5- زهره فرهنگ اصفهانی به ش ش 1657 نسبت با متوفی فرزند والغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.

رییس شعبه 54 شوراي حل اختالف. م الف/371304

رونوشت آگهی حصروراثت

حاجیه بی بی لطفی آباد، داراي شناسنامه شــماره 6 به وکالت حقوقی لیال مقصودی به 
شرح دادخواست به کالسه 3444/97ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان بی بی زینب خیامی بشناسنامه 92  درتاریخ 
97/9/15 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفــوت آن مرحوم 

منحصراست به 2 پسر، 2 دختر  به اسامی: 
1- محسن مقصودی فرزند منوچهر به ش ش 731 نسبت با متوفی فرزند.

2- احمدرضا مقصودی فرزند منوچهر به ش ش 2729 نسبت با متوفی فرزند.
3- سهیال مقصودی فرزند منوچهر به ش ش 543 نسبت با متوفی فرزند 
4- لیال مقصودی فرزند منوچهر به ش ش 57313 نسبت با متوفی فرزند .

والغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.

رییس شعبه 54 شوراي حل اختالف. م الف/371719

رونوشت آگهی حصروراثت

سیدحســین افتخاری، داراي شناسنامه شــماره 930 به شــرح دادخواست به کالسه 
3460/97ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سیدمهدی افتخاری بشناسنامه 1015  درتاریخ 97/10/26 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 1 پسر، 1 دختر و 

1همسر  به اسامی: 
1- سیدحسین افتخاری  به ش ش 930 نسبت با متوفی پسر.

2- فاطمه افتخاری  به ش ش 1424 نسبت با متوفی دختر.
3- روحان عبدالهی به ش ش 20 نسبت با متوفی همسر .

والغیر.

اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.

رییس شعبه 10 شوراي حل اختالف. م الف/371022

رونوشت آگهی حصروراثت

مرتضی مســایلی، داراي شناسنامه شــماره 411 به شــرح دادخواست به کالسه 
3437/97ح 54  از این شــورا درخواســت گواهــی حصروراثت نمــوده و چنین 
توضیح داده که شــادروان فاطمه اعتصامی رنانی بشناسنامه 9  درتاریخ 95/3/28 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت

 به 1 پسر به اسم: 

1- مرتضی مسایلی  به ش ش 411 نسبت با متوفی پسر.
 والغیر.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.

رییس شعبه 54 شوراي حل اختالف. م الف/371031

رونوشت آگهی حصروراثت

احمدعلی علی عســگری رنانی، داراي شناســنامه شــماره 296 به شــرح دادخواست 
به کالســه 3465/97ح 10  از این شورا درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان صدیقه علی عسگری رنانی بشناسنامه 4548  درتاریخ 82/1/5 
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت

 به 2 پسر و 4 دختر به اسامی: 
1- محمود ریاضی به ش ش 214 نسبت با متوفی فرزند.

2- احمدعلی علی عسگری رنانی به ش ش 296 نسبت با متوفی فرزند.
3- اکرم علی عسگری رنانی به ش ش 1236 نسبت با متوفی فرزند 
4- محترم علی عسگری رنانی به ش ش 30 نسبت با متوفی فرزند 
5- اشرف علی عسگری رنانی به ش ش 678 نسبت با متوفی فرزند 

6- طاهره علی عسگری رنانی به ش ش 564 نسبت با متوفی فرزند والغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.
رییس شعبه 10 شوراي حل اختالف. م الف/371134

رونوشت آگهی حصروراثت

ربابه بلوچی، داراي شناســنامه شــماره 116 به شــرح دادخواســت به کالســه 
3443/97ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حیدر بلوچی رنانی بشناسنامه 6159  درتاریخ 73/11/9 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 1 پسر و 

1 دختر و همسر  به اسامی: 
1- احمد بلوچی رنانی به ش ش 57 نسبت با متوفی فرزند.

2- ربابه بلوچی به ش ش 116 نسبت با متوفی فرزند.
3- خدیجه صادقیان رنانی به ش ش 4284 نسبت با متوفی همسر.

 والغیر.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.

رییس شعبه 54 شوراي حل اختالف. م الف/371297



در دوران دانشجویی، پنیرتان را از یخچال مشترک خوابگاه کش رفته 
اند؟ راستش را بگویید آن سال ها با دیدن شیشه مربای هویج متعلق به 
یکی از دانشجویان، بی آن که به او بگویید، کمی از آن را نخورده اید؟! نه 
شما "دزد" بودید و نه آن دانشجو یا دانشجویانی که پنیرتان را یواشکی 
برداشته بودند. اگر به جای پنیر یا مربا، داخل یخچال "پول" دیده بودید، 

آن را بر نمی داشتید و آن دانشجویان هم همین طور.
این، موضوِع آزمایش دکتر دن آریلی است که در زمینه اقتصاد رفتاری 
پژوهش می کند. او در تعدادی از یخچال های خوابگاه دانشجویی 
دانشگاه MIT آمریکا 6 بسته کوکاکوال قرار داد. همه نوشابه ها ظرف 72 
ساعت توسط دانشجویان برداشته شدند. آریلی در ادامه به جای نوشابه، 
پول در یخچال ها گذاشت. همان دانشجویانی که نوشابه ها را برداشته و 
خورده بودند، به پول ها دست نزدند و سرانجام خود دکتر آریلی، پول ها 

را جمع کرد.
او آزمایش های بیشتری انجام داد. مثاًل در یک آزمایش به دانشجویان 
تعدادی سوال دادند؛ به آن ها گفته شد به ازای هر پاسخ صحیح، مبلغی 

پول نقد می گیرند. 
به گروه دیگر گفته شد در قبال هر پاسخ صحیح، ژتونی می گیرند و 
 می توانند آن ژتون را در همان اتاق، به پول نقد تبدیل کنند. نکته این 
بود که هر دانشجو، خودش تعداد پاسخ های صحیح اش را می شمرد و 
به ممتحن اعالم می کرد و بر اساس خوداظهاری، »پول« یا »ژتون قابل 
تبدیل به پول« می گرفت.  فکر می کنید دانشجویان کدام گروه بیشتر 

مرتکب تقلب شدند؟
 دانشجویانی که قرار بود پول بگیرند، کمتر تقلب کردند ولی گروه دیگر با 

ناراستی، نمرات خود را بیش از واقعیت اعالم کردند.
علت این است: انسان ها نسبت به "پول" حساسیت بیشتری دارند و 
اگر درستکار باشند، هرگز به "پول" دیگران تعدی نمی کنند اما این 
حساسیت در قبال اشیاء دیگری که آنها نیز ارزش پولی دارند، کمتر 
می شود؛ شاید اسم این پدیده را بتوان "دزدی مالیم" گذاشت. آزمایش 
دانشجویان و پول و ژتون را مرور کنید: وقتی قرار بود "پول" بگیرند، 
کمتر تقلب می کردند ولی وقتی قرار بود "ژتون" بگیرند بیشتر تقلب 
کردند و حال آن که می دانستند می توانند آن ژتون ها را در همان اتاق 

تحویل دهند و در مقابلش پول بگیرند.

پیشنهاد فردی:
به عنوان یک انسان درستکار، حواس تان به این باشد که ممکن است 
در قبال اموال غیر پولی دیگران، حساسیت کمتری داشته باشید و 

ناخودآگاه به حقوق آنها تعدی کنید.
مثاًل وقتی حواس رئیس تان نیست، ممکن نیست یواشکی از جیب اش 
10 هزار تومان بردارید )اصاًل در شأن شما نیست و حتی فکر کردن به آن 
هم توهین آمیز است( اما بارها و بارها از تلفن اداره برای کار شخصی تان 
استفاده کرده اید در حالی که تلفن همراه تان روی میزتان قرار داشت. در 
واقع با این کار، از جیب مدیرتان حتی بیش از 10 هزار تومان نیز برای 
تلفن های شخصی تان برداشت کرده اید اما غیر مستقیم. شما ممکن 
نیست از حسابداری شرکت تان 5 هزار تومان پول بردارید، ولی به راحتی 

یک دسته کاغذ را به خانه می برید.

مثال های دیگر: 
کارگری که پولی را مستقیم نمی دزدد ولی کم کاری می کند، مسافری 
که از پتوی مسافرتی که داخل پرواز به او داده اند خوشش آمده و آن را 
درون کیفش می گذارد، یک مشتری که کتی را می خرد و از آن خوشش 
نمی آید و آن را بدون کندن اتیکت به فروشنده بر می گرداند ولی نمی 
گوید که وقتی کت دستش بوده، گوشه ای از آن به لبه میز گرفته و نخ 
کش شده است، ناشری که کتاب دیگری را بدون اجازه اش چاپ می کند 
و ... دهها مثال دیگر. یادمان باشد که هر آنچه ارزش مالی دارد، درست 
مانند خود پول است و همان طور که در قبال پول و دزدی آن، حساس 

هستیم درباره دیگر چیزهایی که ارزش پولی دارند نیز حساس باشیم.

پیشنهاد سازمانی:
به عنوان صاحب یک کار و کسب، ساز و کارهای سازمانی را طوری 
بچینید که مراقبت از اموال سازمان نیز همانند مراقبت های پولی به 
رسمیت شناخته شود. به یاد داشته باشید که بسیاری از انسان های 
درستکار و شریف، در برابر اموال دیگران به اندازه پول دیگران حساس 
در  تقلب  از محل  وارده  زیان  نشان می دهد که  آمار  نیستند. یک 
بازگرداندن لباس ها به فروشگاه های لباس فروشی، از کل خرده دزدی 

ها در آمریکا بیشتر است. 

پیشنهاد تربیتی:
به فرزندان خود، حفظ حقوق دیگران را به طور مشخص و با تعیین 
مصداق ها و گفتن مثال ها یاد دهید؛ به آنها بگویید که هر آنچه مشخصاً 
متعلق به خودشان نیست، اعم از پول و اشیاء دیگر، قطعاً متعلق به 
دیگری است و تنها با اجازه مشخص صاحبان آنها می توانند از آنها 

استفاده کنند.

اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی تهران از ابتدای 
دی مــاه پویش »یــک صدا 
برای کارآفرینــان« را با هدف 
تجمیع موانع کسب و کارهای 
خصوصی در بــازه زمانی پس 
از تحریم های بین المللی و انتقال مشــکالت آن ها به 
دســتگاه های دولتی آغاز کرده اســت. تابحال بیش از 
1500 نفر ازمدیران عامل و کارآفرینان در این پویش از 
طریق سایت اینترنتی، مرکز تماس و ارتباط حضوری 
شــرکت کرده انــد و درد دل های خود را بــه پارلمان 
بخــش خصوصی منتقل کــرده اند و اخیــرا نتایج آن 

منتشر شده است.
پیش از برگزاری این پویــش آنچنان جو ناامیدی حکم 
فرما بوده اســت که حتی پیش بینی می شد هیچ کس 
پاســخ تلفن ها را ندهد ولی کارآفرینان ثابت کردند که 
جبهه امید را آن ها هدایت می کننــد. اما این موضوع 
تا ابد پابرجا نخواهد ماند و این افــراد نیز اگر در آینده 
پاسخی دریافت نکنند همانند باقی افراد جامعه نه تنها 
انفعال را پیشــه خواهند کرد حتی امکان دارد سرمایه 
انسانی و مالی خود را از کشور خارج کنند. در این پویش 
»تحریم های بین المللی«، »نرخ ارز و نوســانات آن« 
و »گمــرک و قوانین و مقــررات تجــارت« مهم ترین 
موانع کســب و کارهــای خصوصی بوده اســت موارد 

همانند دسترسی به تامین مالی، نقدینگی و مالیات در
 رتبه های بعد قرار دارند.

بیشــتر جمعیت شــرکت کننــده در ایــن پویش از 
شرکت های کوچک و متوســط بوده اند، شرکت هایی 
که پیشران اشتغال در کشور هســتند و به دلیل سایز 
کوچکشــان صدای آن ها کمتر به صورت متمرکز در 
جامعه شنیده شــده یا به گوش مسولین رسیده است. 
نزدیک به 36 درصد از این شــرکت ها انتظار دارند در 
انتهای سال 97 تعدادی از پرسنل فعال خود را تعدیل 
کنند. این فاجعه به همین نقطه ختم نخواهد شــد زیرا 
78 درصد از مدیران انتظار دارند سود آن ها در انتهای 
سال کاهش یابد و 71 درصد از آن ها این مقدار را بیش 

از 25 درصد نزول پیش بینی کرده اند.
با این حال بســیاری از این افراد دســت روی دســت 
نگذاشــته و راه هایی برای خروج از این وضعیت پیش 
گرفته اند که اگر حمایت نشــوند و بــا موانع غیرقابل 
رفع دیگری مواجه شــوند، آینــده نامعلومی و تاریکی 
برای اشــتغال و رشد اقتصادی در ســال های پیش رو 

خواهیم داشت.
این افراد هنوز کور سوی امیدی در دلشان روشن است 
و 80 درصد از آن ها تمایل به مشــارکت جمعی برای 
حل مشکالت نشان داده اند. حال نوبت دولت مردان و 
نمایندگان مردم و بخش خصوصی اســت که به اعتماد 

این افراد پاسخ دهد و گامی به جلو بردارد. 

   یوسف اباذری

سال چهارم
شماره شصت و نه
16 بهمن1397
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سه کشور خاورمیانه)امارات، کویت و قطر( پذیراي بیشترین تعداد مهاجران در سال 
2017 بودند. حدود 88٪  از جمعیت امارات در خارج از این کشورها به دنیا آمده اند... 
این سه کشور به شدت به کارگران مهاجر از هند و فیلیپین وابسته است.در این چند 
سال مهاجرت کارگران ایرانی به کشورهاي عربی به دلیل پایین بودن درآمدشان افزایش 
یافت. آمارها نشان می دهد کارگران ایرانی ها در  سال 2016 حدود 480 درآمد داشته اند 
درحالی  که درآمد قطری ها در همین  سال 3331 دالر و اماراتی ها 3358 دالر بوده است.

اخیراً شرکت JD.COM چین، بزرگترین شرکت خرده فروشی و هم چنین سومین 
شرکت بزرگ اینترنتی جهان، اعالم کرده که بنا به سفارش دولت اندونزی، طرح آزمایشی 
حمل کاال )کتب درسی و کوله ها( برای دانش آموزان یک مدرسه ابتدایی مستقر در یکی 
از جزایر اندونزی را با استفاده از پهپادها، با موفقیت به انجام رسانده است. اندونزی بیش از 
7 هزار جزیره دارد و استفاده از پهپادها کمک خواهد کرد تا نیازهای پزشکی و آموزشی 

بویژه در زمان بروز بالیای طبیعی با سرعت و کیفیت بهتری انجام شود.

فناوری در خدمت توسعه انسانىخاورميانه؛ پذيراي بيشترين تعداد مهاجران

1933
در راه است؟!

دزدی مالیم

  هفته نامه
n a v a s a nW e e k l y

از امام رضا ) علیه السالم ( از حقیقت 
توکل سؤال شد . 

فرمود : این که جز خدا از کسی نترسی.
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نظرات خود را  در خصوص محتوای نشریه به ایمیل ما ارسال کنید  info@eghtesadbazar. ir

کارآفرینان ناامیدتر شده اند

پل والری، شاعر و نویسنده ی فرانسوی، نثر را با قدم زدن و شعر را با رقصیدن 
قیاس می کند و می گوید، راه رفتن به سوی مقصدی است؛ حال آنکه رقص 
»هدف  پس:  بی معناست،  جایی رفتن  به  رقص کنان  و  ندارد  مقصدی 
رقص، خود رقص است«؛ ایده ای که گزارشگران فوتبال از صداوسیما -که 
لِب تک گوی گفتمان رسمی ست- با توسل به آن، زمین چمن فوتبال را 
مرتع سیاسی کرده اند؛ آنها در فاصله ای بعید از نفس رقابت و مسابقه که 
نتیجه گراست، روی سیاستی را نشان می دهند که همچنان به "جنگیدن" 
ارزش مدارانه نگاه می کند و نبرد را به مثابه ی خود هدف تلقی کرده که ماحصل 

و هزینه هایش چیست؟، در مراتب بعدی قرار می گیرد! 
 گزارش های تلویزیون از تمامِی بازی های  سرنوشت ساز ایران، درواقع گزارش 
تاریخ ملتی ست که همواره به میادین جنگ فراخوانده شده اند، بی اینکه 
چندان فرقی داشته باشد که میان جنون خاورمیانه گرفتار آیند یا در کوره ی 
یک اجماع جهانی! زیر رگبار باروت جان دهند یا بوران تحریم و تحقیر؛ مهم 
تنها رقص آنها در میانه ی میدان است؛ رقصی از شتک های خون و دودی از 
خاکستر! اینان مدام با تأکید بر اینکه: "این باخت چیزی از ارزش های بچه ها کم 
نمی کند" تصویر ایراِن قهرمان اما شکست خورده را بر قاب تلویزیون می کشند 
تا بار دیگر از برساخت فرهنگی ای گفته باشند که انسان ایرانی را عرق ریز و 
نفس نفس زن می خواهد تا رقص کنان در میدان، شعری از جنگجویی را تا 
آخرین دم حیات اش برقصد؛ بی اینکه هدف این جنگ و چشم انداز غنیمت و 

هزیمت اش در طوالی نفس گیر میدان، چندان روشن باشد!
 اگر به ادبیات عالقه داشته باشید و اگر شعر دهه ی چهل و پنجاه  را خوانده 

باشید، "نصرت رحمانی" را با این شعرش به یاد خواهید آورد:
یاران!

وقتی صدای حادثه خوابید
بر سنگ گور من بنویسید:

یک جنگجو که نجنگید
اما، شکست خورد!

صدایی که می گوید: »آغاز انهدام چنین است!« و جنگیدن را فضیلت غایبی 

می شناسد که پیش از شکست یا پیروزی می نشیند؛ ایده ای که انجام انسان 
ایرانی را از هاویه ی آتش و خون بیرون می کشد و به امیِد در راه مانده اش، نشان 

»طالی برزخ« می دهد!
 "مارشال برمن" در کتاب "تجربه ی مدرنیته"، شکل های مقاومت در زندگی 
روزمره را میان فرصت کتاب اش به بحث می گذارد و مدرن بودن را اینطور 
فهم می کند: »زیستن یک زندگی سرشار از معما و تناقض، اسیر شدن در 
چنگ سازمان های عظیمی که قادر به کنترل و غالباً قادر به تخریب همه ی 
اجتماعات، ارزش ها و جان ها هستند و با این همه، دست بسته نبودن در 
پیگیری عزم راسخ خویش برای مقابله با این نیروها، جنگیدن به قصد تغییر 
جهان و تغییر این نیروها و تصاحب آن برای خودمان«! وی درواقع شکلی از 
بودن را تصویر می کند که بی شک زیر زبان زندگی ایرانی مزه نشده است؛ 
زیستی که در استیالی برساخت های فرهنگی، تشویق به تن دادن به جنون 
جنگ  شده، مظلومیت  ملی در آن ارزش است و درنهایت، مردن در میانه ی 
میدان با یک دست  که جامی خالی از شور زندگی دارد و دستی دیگر که رو 

به یار منتظر در خأل می ماند. دست های بی جانی که به عنوان قهرمان باال 
می روند و نجات دهنده ای که در خاک سرد پذیرنده آرام می گیرد، تصویر نهایی 
جنگجویی ست که گفتمان رسمی تحسین اش کرده و ادامه ی راه اش را از 

"میدان های جنگ و شکست" تا "زمین چمن و شکست" تشویق نموده است!
گزارشگرِی فوتبال روی آنتن، تنها یک گزارش گویِی ورزشی نیست. تسالی آنها 
به بازیکنان گریان آخر بازی که »بلند شو مرد! شما برنده ی واقعی هستید!« روایت 
تاریخ ایرانی هاست با تمدنی که َدلوش از ته زخم ها باال آمده است اما درمقابل؛ 
فضای مجازی با حجمی از استوری و پست های پرسش و مطالبه، برون ریزی 
ملتی  شده که دیگر می خواهد "پیروز" باشد و "جنگ جنگ تا پیروزی" را سرود 
جان اش کرده؛ ملتی که نمی خواهد نه یک شکست خورده ی نجنگیده باشد 
و نه جنگجویی که کنار تشک ها و زمین ها صدای "بباز-بباز" را به عنوان ندای 
وجدانی اش می فهمد؛ مردمی که دوست دارند دیگر "بچه های آسمان" باشند و 
در آخرین سکانس هر رقابتی، پای تاول زده شان را در حوض پیروزی فرو کرده و به 

ماهی های کوچولویی نگاه کنند که چشم های تک تک مردم دنیاست!

نگاره

    کاله بردار

چرا سیاست ما عیِن "فوتباِل" ماست؟
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تا یک سده پیش 80 درصد جامعه 
ایران روستایی بود و زندگی افراد نیز 
روال طبیعی خود را طی می کرد اما بعد 
از اصالحات ارضی، عده ای از روستاییان 
که زمین های خود را از دست داده بودند 
به شهر آمدند و عده دیگر که صاحب 
زمین شدند، نه تنها به ثروتی رسیدند 
نیز  توانستند نقش های مهمی  بلکه 
به خود  در سیاست آن زمان کشور 

اختصاص دهند. 
شدن  رها  ارضی،  اصالحات  نتیجه 
تهیدستان در شهرها بود که به واسطه 
همین  آمد.  پدید  دولت  دخالت 
عامل باعث شد که احزاب مستقل و 
شناسنامه دار، انقالبی به راه بیندازند 
تا بتوانند قدری از این تهیدستی را کم 
کنند اما نتیجه اش »نوکیسگی« و آزاد 
شدن مسیر ورود نئولیبرالیسم به کشور 
بود. بعد از گذشت چندین و چند سال 
به نظر می رسد وضعیت فعلی هم مشابه 
چند سال قبل شده و به نوعی در حال 
تکرار اتقافاتی که به واسطه اصالحات 

ارضی در کشور افتاد، هستیم.
یعنی به واسطه برخی اقدامات دولت 
که حاصل تفکر نئولیبرالیسم است، باز 
تهیدستان در حال آمدن به شهر هستند 
تا بتوانند سیاست را از دست کسانی که 
نقش مهمی دارند، بگیرند. برای توضیح 
بیشتر می خواهم از ایده »بازگشت ابدی 
همان« نیچه استفاده کنم و توضیح 
دهم که سرنوشت ما بازگشت ابدی 
همان است. یعنی دولت قاهری که در 
قدیم حیطه کوچکی داشت، اما االن 
بزرگ تر شده و در همه جا حضور دارد 
و با دخالت های خود، بخش هایی که 

مدنظرش است را بزرگ تر می کند.
نباید از این نکته غافل شد که ایران 
لحظات سخت و دشوار زیاد داشته، اما 
با تمام توان توانست خودش را بازتولید 
کند. االن با این وضع محیط زیست و 
وضعیت فقر، باید دست به دعا برداریم و 
عزم همه افراد برای حل مشکالت جزم 
شود. در شرایط فعلی سوژه )فاعل شناس 
به  و وجدان مندی( ساخته شده که 
سیاست فکر نمی کند، نفع جو، لذت گرا 
است و به دنبال منافع خودش است. به 

فکر نجات خود و مهاجرت است. 
معتقدم هر کسی دارای نظریه ای است 
و هر کس عقیده ای دارد. افراد خود 
تعلیم دیده ای که نه آموزشی دیده اند 
و نه معلمی دارند و بر سر برداشت های 
به  راجع  اما  می جنگند.  خودشان 
»سوژه« باید بحث کرد و همگی برای 
رهایی از این وضع تالش کنیم. من مثل 
مراد فرهادپور چندان به جنبش هایی 
که صورت می گیرد، خوش بین نیستم 
و گمان می کنم جنبش های فاشیستی 
در حال شکل گرفتن است. همه تذکر 
می دهند که گویا نوعی 1933 در پیش 
است. در 1933 کارگرانی که عصیان 

کرده بودند، به هیتلر رای دادند.
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 پیام پورفالح

قانونگذاری و مادر بزرگ؟!
 دستور

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفته است: "مادربزرگ خود من در 9 
سالگی ازدواج کرد و مشکلی هم نداشت."

اگر یک راننده تاکسی این استدالل را برای توجیه ازدواج زیر سن کرده بود، 
بازهم محل شک بود که مسافران تاکسی می پذیرفتند یا خیر! چرا؟

اول: علمی به نام آمار وجود دارد تا هرکس مادربزرگش را به 80 میلیون 
ایرانی تعمیم ندهد.

دوم: مساله ازدواج در سنین پایین مساله نوظهوری نیست که آسیب 
شناسی نشده باشد. همین امروز 40 درصد دختران در افریقا زیر 18 سال 
ازدواج می کنند  پژوهش های متعدد داخلی خارجی از رشته های جامعه 

شناسی و روانشناسی تا اقتصاد، آن را بررسی کرده اند.
سوم: مرکز پژوهش های مجلس گاها پژوهشگران قابلی دارد. سفارش دهید 
برایتان مروری از پژوهش ها انجام دهند یا خودشان رابطه این پدیده با فقر را 
در ایران بیابند. می دانم دوستانی در این مرکز خط فقر را در استانها محاسبه 
کرده اند اما فراموش نکنیم که میزان و خط فقر حساب کردن آنقدرها مهم 

نیست که یافتن علل فقر مهم است.
پ. ن: راه های بهتری از مادر بزرگ برای یافتن پاسخ مساله وجود دارد. 
هیچکس دانش همه حوزه ها را ندارد ولی باید از دستاوردهای دانش بشری 

استفاده کرد و برای پیشرفت راهی جز این نداریم.
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