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هفته انهم

ضربان  اقتصاد شهر

مرگ مدرسه  
۰۵

گفتاری از دکتر محسن رنانی؛

 گزارش

گره گشایی از حوزه سالمت
به نظر می رسد نظام بهداشت و درمان، به یک چالش 
دیرینه مبتال شده است. از یک سو چندوجهی نامتقارن 
بیمار، پزشک، مرکز درمانی و بیمه ها مدت های مدیدی 
است که ناقص و معیوب مانده و شکل ارتباطی مناسبی 
ندارد و از ســوی دیگر، نامطلوب بودن رابطه پزشک و 
بیمار که برشی از روابط انسانی شکل گرفته در جامعه 
امروز ماست باعث گردیده، طی یک دهه گذشته، نوعی 
سوءتفاهم و بدبینی نســبت به جامعه پزشکی به افراد 
جامعه القا گردد. بدون تردید، تنزل مشــکالت بزرگ 

حوزه درمان و پزشکی به...

 گزارش

پله اول؛ مسقط
هفته تجاری و فرهنگی مســقط با حضور بیش از 50 
بازرگان عمانی از تاریخ 12 تا 17 اســفند با همکاری 
مرکز پژوهش های شــورای اسالمی شــهر اصفهان و 
شرکت "ســبک بتن پرتیکان" از بخش خصوصی در 
اصفهان برگزار شد. در این رویداد که با هدف آشنایی 
تاجــران و صنعتگران عمانی با فرصت های ســرمایه 
گذاری و بازار اصفهان برگزار شد 25 تفاهم نامه در حوزه 
صنایع غذایی، سنگ و گردشــگری امضاء شد. دکتر 
کوروش خســروی، رئیس مرکز پژوهش های شورای 

اسالمی شهر اصفهان در ....

 گزارش

روستای بید قرمزی ها
چیزی حدود 25  سال پیش یکی از اهالی بزیجان برای 
درمان سرطان و شــیمی درمانی به آلمان و هلند سفر 
می کند و از همین جاست که مسیر زندگی اهالی یک 
روستا عوض می شــود. او در گلفروشی های مهد گل 
جهان ترکه های قرمزرنگی می بیند که بارها در کوه و 
کمر بزیجان دیده است؛ شاخه های بلند اناری رنگ که 
با قیمت باالیی فروخته می شود و مشتری های زیادی 
دارد. از آن جا که محمد ســلطان محمدی در رشــته 
کشاورزی درس خوانده است، متوجه می شود که این 

گیاه گران بها همان بید قرمز خودمان است که....

 گزارش

چهارباغ نشینی چنارها
»اصفهان در هفته ای که گذشت« میزبان خبری درباره 
دستور رئیس جمهور مبنی بر رهاسازی آب زاینده رود 
در ایام نوروز بود. حسن روحانی با اشاره به بارندگی های 
امیدوارکننده در ســال جاری، نوید رهاسازی آب در 
رودخانه را نه فقط به مردم اصفهان، بلکه به دوستداران 
اصفهان حتی در آن سوی مرزها داد. اتفاقی که می تواند 
پس از دو سال پیاپی، نوروزِ بی زنده رود را به نوروزی به 
یادماندنی بدل کرده و خیل عظیم گردشگران داخلی و 
خارجی را در روزهای آغازین سال نو به سوی اصفهان 

بکشاند....
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نوسان: »اصفهان در هفته ای   
خبری  میزبان  گذشت«  که 
درباره دستور رئیس جمهور 
مبنی بر رهاسازی آب زاینده 
رود در ایام نوروز بود. حسن 
بارندگی  به  اشاره  با  روحانی 
سال  در  امیدوارکننده  های 
جاری، نوید رهاسازی آب در 
مردم  به  فقط  نه  را  رودخانه 
اصفهان، بلکه به دوستداران اصفهان حتی در آن سوی مرزها 
داد. اتفاقی که می تواند پس از دو سال پیاپی، نوروِز بی زنده رود 
را به نوروزی به یادماندنی بدل کرده و خیل عظیم گردشگران 
داخلی و خارجی را در روزهای آغازین سال نو به سوی اصفهان 

بکشاند.

رهاسازی آب غیرممکن است!
مسرت شنیدن این خبر با اظهارات تلخ، اما منطقی معاون شرکت آب 
منطقه ای اصفهان دیری نپایید. او در گفتگو با ایسنا گفت که در خصوص 
باز شدن سد زاینده رود در ایام نوروز تصمیم گیری نکرده ایم و با توجه به 
حجم و ذخیره آب سد زاینده رود، چنین اتفاقی عمالً غیرممکن خواهد 
بود. هرچند حسن ساسانی هم مانند حسن روحانی بارش های اخیر به 
ویژه در سرچشمه کوهرنگ را امیدبخش دانسته و حتی نسبت به تامین 
آب شرب مردم اصفهان در فصل بهار و تابستان هم ابراز امیدواری کرده 
است، اما او می گوید به دلیل اینکه بارش های سرچشمه کوهرنگ در ماه 
های اخیر به صورت برف بوده و درجه دمای هوا در آن منطقه هنوز زیر 
صفر است، بنابراین عمال این برف ها به این سرعت آب نشده و آبی وارد 
مخزن سد زاینده رود نخواهد شد. اگرچه نوروز بی زنده رود همچون سال 
های گذشته عیش مردم اصفهان را طیش کرده و این شهر را از میان 
فهرست مقاصد گردشگران داخلی و خارجی بسیاری حذف می کند، اما 
رهاسازی علمی، صحیح و بر اساس اصول منطقی آب در رودخانه مطالبه 
اصلی مردم اصفهان است، نه اینکه اگر اندک آبی در سد ذخیره شد صرفا 

برای تجربه یک شادمانی چندروزه در بستر رودخانه رها شود...

چهارباغ نشینی چنارها
تماشای چهارباغ بی چنار در سنگین کردن بار اندوه اصفهانی ها دست 
کمی از خشکی رودخانه ندارد. چهارباغی که قرن ها در سایه سار خنک 
این درختان کهن آرمیده و مردمش در جوار آنها قد کشیده اند، بخشی 
از هویتش را وامدار همین چنارهای کهنسال است. خبر حذف چنارها 
از چهارباغ در چند سال اخیر جزو اخبار داغ اصفهان بوده و حساسیت 
مردم را نسبت به این موضوع برانگیخته است. به همین دلیل هم انتشار 
خبر انتقال تعدادی چنار به این خیابان در هفته اخیر، از اخبار مهم این 
شهر محسوب می شود. طبق این خبر، ۴۴ اصله درخت چنار 20 ساله 
به روش جابه جایی به خیابان چهارباغ عباسی انتقال یافته و جایگزین 
چنارهای قطع شده در سال های گذشته خواهد شد. این درختان در 
سال 1۳77، در محدوده باغ گل ها کاشته شده بودند و اکنون با روش جا 
به جایی جعبه ای که یکی از مطمئن ترین و ایمن ترین روش ها است به 

خیابان چهارباغ عباسی منتقل شده اند. 
امید آنکه بعد از این هر چه متعلق به هویت این شهر است را حتی به 
بهانه احداث مترو و بها دادن به دستاوردهای تازه تکنولوژی و صنعت، در 

معرض زوال و تخریب مشاهده نکنیم.

میزبانی نوروزی نصف جهان
اصفهان در ایام نوروز میزبان حجم قابل توجهی از گردشگران داخلی 
و خارجی است. این تعداد که در ایام دهه فجر امسال با افزایش 20 
درصدی مواجه بوده است، در صورت بازگشایی آب زاینده رود در ایام 
نوروز افزایش بسیار چشمگیری را تجربه خواهد کرد. در همین رابطه، از 
رویدادهای هفته اخیر و در آستانه سال نو، برگزاری نشست هم اندیشی 
اعضای ستاد تسهیالت نوروزی استان است که به منظور برنامه ریزی 
برای آمادگی هرچه بیشتر در ایام نوروز برگزار شده است. در این نشست 
که از سوی خبرگزاری ایرنا برگزار شده، از اجرای بیش از 2 هزار برنامه 
فرهنگی در اصفهان، پیش بینی شهرهای مجاور اصفهان برای اسکان 
مسافران، اعمال قانون برخورد با کلید به دستان در شهر برای اسکان 
مسافران نوروزی در منازل شخصی و دریافت اجاره بها، ارتقا ظرفیت های 
پزشکی، ارائه سامانه 190 برای پاسخگویی و خدمات مسافران ، فعالیت 
2 هزار نیروی هالل احمر برای خدمت رسانی به مسافران و پیش بینی 
۳0 ایستگاه ایمنی و سالمت در جاده ها و سایر خدمات در نظر گرفته 
شده برای مسافرانی که اصفهان را به عنوان مقصد سفرشان انتخاب می 

کنند، خبر داده شده است.

وعده هایی برای بهارستانی ها
احداث مترو بهارستان از دیگر رویدادهای اخیر در اصفهان است. این 
خبر را معاون وزیر راه و شهرسازی، در مراسم افتتاح و بهره  برداری از 
پروژه  های عمرانی شهر جدید بهارستان اصفهان اعالم کرده و گفته در 
قراردادی با کارخانه ذوب آهن اصفهان مقرر شده تا کل ریل خط مترو 
بهارستان تامین شود و بحث تامین برق و سیگنالینگ در مرحله آخر 
خواهد بود. پیش بینی می شود تا پایان دولت یازدهم این پروژه به نتیجه 
برسد. حبیب اهلل طاهرخانی همچنین از آغاز عملیات اجرایی 1200 
واحد مسکونی با همکاری بنیاد مسکن انقالب اسالمی در شهر جدید 
بهارستان خبر داده و پیش بینی کرده طی سه سال آینده و تا پایان برنامه 
ششم توسعه این واحدها به مردم عرضه شود. او برای ساخت و آرامستان 

بهارستان تا سال آینده هم ابراز امیدواری کرده است.

نمایشگاه منسوجات خانگی و کاالی ایرانی
اصفهان در هفته ای که گذشت میزبان چهارمین نمایشگاه منسوجات 
خانگی، سرویس و کاالی خواب و نخستین نمایشگاه کاال و محصوالت 
ایرانی، دکوراسیون و تزئینات خانگی بود. این نمایشگاه با حضور ۴۳ 
مشارکت کننده به ارائه انواع سرویس و کاالی خواب، تابلوفرش، ترمه، 
روتختی و حوله پرداخت و بستر حضور مشارکت کنندگانی از استان های 
اصفهان، تهران، تبریز و قم را در اصفهان فراهم کرد. در کنار این نمایشگاه، 
نخستین نمایشگاه کاال و محصوالت ایرانی، دکوراسیون و تزئینات داخلی 

با حضور 100 مشارکت کننده از 15 تا 19 اسفندماه برگزار شد.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت استان اصفهان با اشاره به افزایش ۴7 
درصدی درآمد گمرک اصفهان در سال جاری، گفت: میزان صادرات استان نسبت به سال 
گذشته به لحاظ ارزش و وزن رشد خوبی داشته است.اسماعیل نادری، با بیان اینکه برخی 
شرکت ها نیز با وجود پتانسیل های خوب خود، متأسفانه در بحث صادرات موفق عمل 
نکردند، تأکید کرد: البته برخی شرکت ها با وجود تحریم ها و مشکالت انتقال ارز، جابجایی بار، 

کشتیرانی، بیمه و ...، با شناخت بازارهای هدف، صادرات خوبی داشته اند.

استاندار اصفهان با بیان اینکه هنوز قیمت های مصوب برای تنظیم بازار اعالم نشده است، 
گفت: وضعیت کنونی بازار گوشت و مرغ باید تغییر یابد و دسترسی مردم به کاالهای 
اساسی آسانتر شود. عباس رضایی با بیان اینکه قیمت برخی کاالها در اصفهان باالتر از 
تهران است، افزود: باالرفتن قیمت گوشت، ظلم بزرگی محسوب می شود و مدیران باید 
تمام َهم و غم خود را به کار گیرند و از هر طریق ممکن نسبت به کاهش قیمت ها به ویژه 

در ایام عید اقدام کنند.

  نوســان: مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان گفت: وضعیت این 
تاالب وخیم و خطرناک است. در جلسات 
مختلف این مســاله به گــوش مدیران 
مربوطه رســیده اســت. از پول و اعتبار 
واجب تر برای نجــات گاوخونی و مردم 
اصفهان، حق آبه گاوخونی را می خواهیم.
سید رحمان دانیالی، با اشاره به رونمایی 
از نخستین سامانه پایش کمی و برخط 
تاالب بین المللی گاوخونی اظهار کرد: 
مدت ها بــود حفاظت محیط زیســت 
استان اصفهان در تالش برای احداث این 
سامانه بود که به دلیل محدودیت های 
بودجه محقق نشــده بود.وی با اشاره به 
اینکه با تحقق بودجه مورد نیاز این سامانه 
در یک ضرب العجل یک ماهه این سامانه 
رونمایی شد، ادامه داد: این سامانه موجب 
می شود به صورت بر خط داده های چهار 
شاخص مدنظر و مهم تاالب گاوخونی در 
ایستگاه محیط بانی ورزنه ثبت شده، به 
یک دکل در کاله قاضی مخابره و سپس 
در اداره کل حفاظت محیط زیست استان 

رصد می شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان تصریح کرد: برای تاالب شــور 
گلپایگان نیز اقدامات خوبی انجام شده 
اســت. اعتباراتی برای مطالعه وضعیت 
تاالب، اثرات خشک شدن آن راهکارهای 
احیا آن جذب شده است. دانیالی با اشاره 
به وضعیت فعلی تاالب گاوخونی گفت: 
وضعیت این تاالب وخیــم و خطرناک 
است. در جلســات مختلف این مساله 
به گوش مدیران مربوطه رسیده است. 
از پول و اعتبــار واجب تر بــرای نجات 
گاوخونی و مــردم اصفهــان، حق آبه 
گاوخونی را می خواهیم. در همین رابطه 
کیوان نعمتی- رئیــس اداره پژوهش و 
فناوری حفاظت محیط زیســت استان 
اصفهان به ایســنا گفت: تا کنون پایش 
کیفی آب در گاوخونی وجود داشت، اما 
پایش کمی که به صورت برخط بدانیم 
میــزان آب ورودی به تــاالب و کمیت 
آن چگونه اســت، وجود نداشــت. وی 
ادامه داد: با سامانه ای که امروز در تاالب 
گاوخونی به بهره برداری رســید، عالوه 
بر پایش کمــی آب موجــود در تاالب، 
وضعیت ریزگردها و غبار برخاســته از 
تاالب نیز مورد پایش قرار می گیرد که به 
کارشناسان نشان می  دهد سطح تاالب تا 

چه اندازه فعال و خطرناک شده است.
رئیس اداره پژوهش و فناوری حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان افزود: این 
ســامانه قابلیت پایش بر خط گونه های 
موجود در تاالب را نیز دارا است که این 
پایش با دید در شب نیز هنگام نبود نور، 
ادامه پیدا می کند. البته این ســامانه به 
امید خدا زمانی بیشتر مورد استفاده قرار 
خواهد گرفت که تاالب تا حدودی احیا 

شده باشد. 
نعمتی گفت: گونه هــای گیاهی که در 
محدوده دوربین ها هستند نیز مورد پایش 
قرار می گیرند. تا پیش از این برای هر بار 
پایش باید کارشناسان به محل تاالب سفر 
می کردند و این صدو پنجاه میلیون تومانی 
که برای این ســامانه هزینه شده است 
موجب می شود هزینه های اداره حفاظت 
محیط زیست کاهش پیدا کند. وی افزود: 
از این پس وضعیت اطالع رســانی تاالب 
که رســانه ها همواره پیگیر آن بوده و در 
رابطه با آن اظهار نگرانی می کردند، بهبود 

پیدا خواهد کرد.. 

چهارباغ نشینی چنارها

نظارت کافی روی قیمت کاالها نیستتوسعه صادرات اصفهان نیازمند بندِر خشک
رویداد

 گزارش

نظام  سازمان  اسفندماه  نهم  روز  همایش 
اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه  و  پزشکی 
حاوی اطالعاتی مفید و کاربردی در خصوص 
مسئولیت های مدنی و کیفری صاحبان حرف 
پزشکی، جذب، به کارگیری و انعقاد قرارداد 
پزشکی  مؤسسات  و  مطب ها  در  پرسنل 
از  برخورداری  ضرورت  و  قانونی  الزامات  و 
پوشش های بیمه ای مناسب توسط صاحبان 
حرف پزشکی بود، که با حضور کارشناسان 
حوزه های مربوط به این مباحث برگزار شد. 
معاون  و  پزشکی  نظام  عالی  شورای  دبیر 
پزشکی  نظام  سازمان  رفاهی  و  پشتیبانی 
اصفهان، نخستین سخنران این همایش بود 
که سخنانی را پیرامون اهمیت آگاه سازی 
فارغ التحصیالن رشته های پزشکی در خصوص 
انواع  و  مالیاتی  حقوقی،  انتظامی،  مباحث 

بیمه ها، بیان کرد.

جامعه پزشکی
کارگزار اصلی نظام سالمت

را  پزشکی  دکتر محسن مصلحی؛ جامعه 
کارگزاران اصلی نظام سالمت برشمرد و گفت: 
پزشکان با خدمات خود تأثیرات بارزی بر 
نتایج و پیامدهای سالمت جامعه می گذارند، 
ازاین رو جامعه پزشکی می بایست حداقل در 
فاصله بین فارغ التحصیلی و ورود به بازار کار 
از یکسری آموزش ها و اطالعات جهت امنیت 
حرفه ای خود برخوردار باشند که متأسفانه این 
مهم تاکنون به خوبی انجام نگرفته است. وی با 
تأکید بر لزوم آشنایی و برخورداری از مشاوره در 
خصوص مسائل حقوقی، بیمه ای، روابط کار، 
امور مالیاتی و مواردی از این قبیل تصریح کرد: 
جامعه پزشکی عالوه بر آموزش های علمی 

مربوط به رشته تخصصی خود می بایست از 
آموزش های دیگر نیز جهت پرداختن مناسب 

به حرفه خود بهره مند گردند.

بدبینی نسبت به
جامعه پزشکی

در ادامه، مدیر حقوقی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان به سخنرانی درباره ضرورت آگاه سازی 
جامعه پزشکی از این مبانی و نقش سازمان 
نظام پزشکی در خصوص نظارت دقیق بر نحوه 

فعالیت جامعه پزشکان پرداخت.
دکتر آرش زاهد گفت: در یک دهه گذشته 
نوعی سوءتفاهم و بدبینی نسبت به جامعه 
پزشکی به افراد جامعه القاشده است، چنانکه 
گویی مردم باید به دنبال استیفای حقوق 
ازدست رفته خود از جامعه پزشکان باشند. 
وی ادامه داد: متأسفانه جامعه پزشکی هم 
چنانکه باید از مرجع مسئولیت های انتظامی، 
مدنی و کیفری آگاهی ندارند و بدون اطالع 
از این مسائل ضروری و طی کردن دوره های 
آموزشی در این زمینه، وارد بازار کار می شوند. 
دکتر زاهد تأکید کرد: چنانچه برای کارمندان 
دولت دوره های آموزشی قبل و ضمن خدمت 
با حیطه  مرتبط  مسائل  و  برگزار می شود 
می شود،  داده  آموزش  آن ها  به  فعالیتشان 
الزم است برای جامعه پزشکی نیز دوره های 
آموزشی مرتبط با مسائل حقوقی و مدنی 
برگزار شود تا شاهد بروز مشکالت متعدد برای 

آن ها نباشیم.
پزشکی  علوم  دانشگاه  حقوقی  امور  مدیر 
اصفهان با اشاره به کتاب قانون سازمان نظام 
پزشکی، اظهار کرد: در این کتاب که شامل 
اطالعات کاربردی و بسیار مفیدی درزمینه 

وظایف و اختیارات سازمان نظام پزشکی است 
و متأسفانه درصد بسیار کمی از افراد جامعه 
پزشکی از محتوای این کتاب آگاهی دارند و 
آن را مطالعه می کنند، قیدشده که قوه قضاییه 
سازمان نظام پزشکی را به رسمیت شناخته، 
چنانچه در فصل ششم نیز چنین آمده که 
سازمان نظام پزشکی به منظور رسیدگی به 
تخلفات صنفی در مرکز دارای هیئت عالی و 
در استان ها نیز دارای هیئت هایی به منظور 
افزود:  وی  است.  خود  صنف  بر  رسیدگی 
مجازات هایی نیز در این کتاب ذکرشده است 
که در اثر بی توجهی و سلب قوانین شرعی و 
قانونی شامل حال جامعه پزشکی می شود. 
این مجازات ها شامل تذکر، اخطار کتبی، درج 
اخطار در پرونده نظام پزشکی، محرومیت از 
اشتغال طی دوره های زمانی مختلف و مواردی 

ازاین دست است.
دکتر زاهد با تأکید بر اینکه سازمان نظام پزشکی 
نظارت درستی بر حیطه تخلفات صنفی خود 
دارد، بیان کرد: باید توجه داشته باشیم که 
هیچ جامعه ای از طب بی نیاز نیست و بنابراین 
در هیچ جامعه ای نباید حرمت و اعتبار پزشکان 
مخدوش شود، ازاین رو نباید بهانه به دست 
سودجویان داد تا موجب تخریب چهره جامعه 
پزشکی در جامعه شوند، چراکه این مسئله به 

ضرر تمامی افراد جامعه تمام خواهد شد.

مردم
برنده نهایی هستند

ادامه این همایش به سخنرانی مصطفی سید 
قلعه، مشاور بیمه ای سازمان نظام پزشکی و 
کارشناس رسمی دادگستری در خصوص 
سوی  از  بیمه ای  اطالعات  کسب  ضرورت 

جامعه پزشکی اختصاص یافت. وی بابیان اینکه 
تمامی افراد جامعه پزشکی باید از شرح وظایف 
خود اطالع دقیقی داشته باشند، اظهار کرد: 
در برخی از حیطه های پزشکی همچون زنان 
و زایمان، ارتوپدی، بیهوشی و جراحی زیبایی 
که درجه حساسیت کار بسیار باالست، اهمیت 
آگاهی از این اطالعات دوچندان می شود. سید 
قلعه افزود: متأسفانه بعضاً تکرار عمل و باال 
بودن تعداد مراجعین، موجب می شود پزشک 
نسبت به کار خود دچار اعتمادبه نفس باال شده 
و از اهمیت و حساسیت مسئله غافل شود و 
درنهایت مرتکب خطا یا قصور در مقابل بیماران 

خود شود.
این کارشناس دادگستری تأکید کرد: جالب 
است بدانید که امروز آگاهی و اطالع مردم از 
مبانی حقوقی در برابر مسائل پزشکی، از افراد 
جامعه پزشکی بیشتر است و همین مسئله 
موجب شده تا در بسیاری از پرونده های حقوقی 
در این زمینه، مردم برنده نهایی کار باشند. وی 
افزود: متأسفانه در بسیاری از موارد پزشکان و 
پرستاران حتی از نحوه دریافت رضایت نامه 

برای عمل جراحی از بیمار اطالع ندارند.
کرد:  تأکید  پزشکی  نظام  بیمه ای  مشاور 
متأسفانه امروز برخی از افراد برای دریافت 
خسارت و اخاذی از پزشکان به سمت آن ها 
می روند و همین بی خبری از جزئیات مبانی 
حقوقی و کیفری و عدم اطالع از خدمات 
بیمه ای، موجب شده تا این افراد بتوانند از 

جامعه پزشکی سوءاستفاده کنند.
وی سپس به تشریح انواع بیمه های موجود 
برای جامعه پزشکی پرداخت و گفت: بیمه عقد 
یک قرارداد است که یک سوی آن، این قرارداد را 
ارائه کرده و سوی دیگر آن را تأیید می کند. وی با 
تأکید بر اینکه نباید نسبت به اهمیت عقد چنین 
قراردادی بی توجه بود، اظهار کرد: بیمه باید 
رودررو و به صورت کامالً شفاف و مشخص انجام 
شود، نه اینکه شما به صورت تلفنی از کسی 
بخواهید شما را بیمه کند و اصالً هیچ اطالعی از 

محتوا و مفاد بیمه نامه تان نداشته باشید.
این کارشناس دادگستری در خصوص انواع 
بیمه نامه های جامعه پزشکی نیز گفت: این 
بیمه نامه ها که انواع مختلفی دارد در برخی از 
موارد شامل بیمه نامه مرتبط با شخص حقیقی، 
مسئولیت مدنی حرفه ای، مسئولیت مدنی 
کارفرما که شامل دو بیمه نامه در مقابل شخص 
ثالث و کارکنان است، بیمه نامه تجهیزات 
و  اموال  آتش سوزی  بیمه نامه  الکترونیکی، 
دارایی ها، بیمه نامه عمر و اندوخته و مواردی 

ازاین دست است.
در ادامه همایش نیز محمد صولتی مدیر 
اجرایی کانون کارفرمایان استان و نماینده 
کارفرما در مراجع حل اختالف اداره کار به 
تشریح مشکالت مرتبط با حوزه روابط کار 
جامعه پزشکی پرداخت و وحید محمدی 
دانشگاه  مناقصات  و  قراردادها  اداره  رئیس 
علوم پزشکی اصفهان نیز مطالبی در خصوص 
ارائه  قراردادها  تنظیم  در  فنی  مالحظات 
پایانی همایش،  نمود. همچنین در بخش 
سؤاالت  طرح  به  نسبت  شرکت کنندگان 
توسط  که  نموده  اقدام  مربوطه  ابهامات  و 
کارشناسان حوزه های مختلف پاسخ داده شد.

جامعه پزشکی و ضرورت آموزش مبانی حقوقی و مدنی؛

گره گشایی از حوزه سالمت
پزشکان تأثیرات بارزی بر نتایج و پیامدهای سالمت در جامعه می گذارند

وضعیت گاوخونی 
وخیم است

به نظر می رسد نظام بهداشت و درمان، به یک چالش دیرینه مبتال شده است. از یک سو چندوجهی نامتقارن 
بیمار، پزشک، مرکز درمانی و بیمه ها مدت های مدیدی است که ناقص و معیوب مانده و شکل ارتباطی 
مناسبی ندارد و از سوی دیگر، نامطلوب بودن رابطه پزشک و بیمار که برشی از روابط انسانی شکل گرفته در جامعه امروز 
ماست باعث گردیده، طی یک دهه گذشته، نوعی سوءتفاهم و بدبینی نسبت به جامعه پزشکی به افراد جامعه القا گردد. بدون 
تردید، تنزل مشکالت بزرگ حوزه درمان و پزشکی به  رفتارپزشکان نوعی آدرس غلط دادن است. چرخه ای معیوب که از 
سیاستگذاری های نادرست دولتی در دهه های گذشته نشات گرفته و عامل انباشت مطالبات در حوزه سالمت و درمان گردیده 
است. بر این اساس سازمان نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همایشی با محوریت آشنایی با مسئولیت های 

حقوقی، روابط کار و بیمه نامه های صاحبان ِحرف پزشکی برگزار کردند. آنچه می خوانید گزارشی از این رویداد است؛ 

گزارش
گروه  شهری

Is fahan

اصفهان در هفته ای که گذشت؛

 نوسان:  رئیس ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری در نامه ای به 
رئیس جمهوری خواســت تا ســتاد احیای 
زاینده رود فعال شود. در نامه علی اصغر مونسان 
به حسن روحانی آمده است: »همان گونه که 
استحضار دارید، شهر تاریخی اصفهان به عنوان 
یکی از مهم ترین مراکز تمدنی ایران اسالمی در 
طول تاریخ بوده و بخشی از اشتهار آن مربوط به 
آثار و بناهایی چون میدان نقش جهان، مسجد 

جامع عتیق و پل های تاریخی و ارزشمندی 
است که از همین رو عنوان پایتخت فرهنگی 
جهان اســالم را به خــود اختصــاص داده و 
می توان گفت جریان زاینده رود نقشی اساسی 

در هویت بخشی به شهر اصفهان داشته است.
در سال های گذشته به علت خشکسالی های 
پی در پی، آب زاینده رود، این شاهرگ حیاتی و 
تاریخی اصفهان کامل خشک شد و تبعات آن، 
آثار مخاطره آمیزی است که به شهر اصفهان 

تحمیل شده؛ ازجمله اینکه پل های تاریخی 
شهر اصفهان که از برجسته ترین آثار تاریخی 
شهر هســتند تماما دچار فرسایش شده اند. 
نابودی آب های زیر ســطحی، موجب پدیده 
فرونشســت گســترده زمین در سطح شهر 
شده و ایستایی خانه های شهروندان، بناهای 
دولتی، آثار تاریخی و میراث جهانی شهر را در 
معرض خطر جدی قرار داده اســت. با عنایت 
به تاکید حضرتعالی مبنی بر اهمیت و توجه 

به زاینده رود برای زندگی مردم، کشــاورزی، 
صنعت و گردشگری و طرح موضوع در هیات 
محترم دولت، خواهشــمند است به منظور 
حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی اســتان 
اصفهان و توسعه صنعت گردشگری و رونق 
فضای کسب و کار، دستور فعال سازی »ستاد 
احیای زاینده رود« را صادر فرمایید تا موضوع 
اســتمرار جریان آب در این رودخانه و شهر 

اصفهان، در دستور کار قرار گیرد.«

رئیس سازمان میراث فرهنگی در نامه ای به رئیس جمهوری خواستار شد؛

احیای ستاد احیای زاینده رود
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  نوســان: مدیر عامل کارخانه ذوب 
آهن اصفهان در مراســم پروژه انتقال 
پســاب فاضالب از الگون های کارخانه 
ذوب آهن به تصفیه خانه پساب گفت: 
در چشم اندار 1۴00 کارخانه ذوب آهن 
درصدد هستیم کمتری برداشت آب را از 

رودخانه زاینده رود داشته باشیم.
منصور یزدی زاده در حاشیه آئین کلنگ 
زنی طــرح احداث خط انتقال پســاب 
فاضالب زرین شهر به کارخانه ذوب آهن 
اظهار کرد: در گذشته پساب فاضالب به 
1۳ الگون موجود در این منطقه منتقل 
می شــد و با توجه به نگاه این کارخانه 
به مسائل زیســت محیطی، به سمت 
خشکاندن این الگون ها حرکت کردیم و 
امروز بیش از ۶0 درصد الگون ها خشک 
شده اســت. وی افزود: آبی که امروز در 
الگون ها وجــود دارد، پســاب تصفیه 
شده ای اســت که برای آبیاری فضای 
سبز مورد استفاده قرار می گیرد که ۶0 
لیتر برثانیه آن از پســاب فاضالب زرین 
شهر بوده که به این محل و در نهایت به 

کارخانه ذوب آهن منتقل می شود.
مدیرعامل کارخانــه ذوب آهن تصریح 
کرد: با توجه بــه وضعیت خاصی که در 
حوزه آب در منطقه با آن مواجه هستیم 
کارخانه ذوب آهن بــا برنامه ریزی های 
انجام شــده به دنبال آن است تا به مرور 
زمان مصرف پساب در چرخه صنعت را 
جایگزین مصرف آب خام کند. وی ادامه 
داد: طول پروژه ای که امروز کلنگ آن بر 
زمین زده شد 5.5 نیم کیلومتر است که 
با لوله قطر 250 میلی متری و اعتباری 
بالغ بر 5 میلیارد تومان کار انتقال پساب 
فاضالب از الگون هــای کارخانه ذوب 
آهن به تصفیه خانــه ای که در کارخانه 
ذوب آهن در حال تاسیس بوده را انجام 

خواهد داد.
یــزدی زاده اضافه کرد: انتقال پســاب 
فاضالب شهرســتان نجف آباد به طول 
1۸ کیلومتر نیز در دستور کار قرار دارد 
که این پروژه نیز با حــدود ۴0 میلیارد 
تومان اجرا خواهد شــد و این اقدامات 
در راســتای کاهش آالیندگی زیست 
محیطی و جایگزین کردن پساب به جای 
آب خام در صنعت فوالد است. وی اظهار 
امیدواری کرد: با همکاری و تعاملی که 
در منطقه وجود دارد این پروژه با سرعت 
هرچه بیشتر اجرا شــود زیرا فاز اصلی 
 BOT دیگر ایــن پروژه اجرای پــروژه
تصفیه تمام پســاب هایی است که به 
مجموعه ذوب آهن وارد خواهد شــد و 
چشم انداز 1۴00 کارخانه ذوب آهن نیز 
برداشت کمترین میزان آب از رودخانه 

زاینده رود است.

پس از آن که نوبخت اعالم کرد دولــت منابع الزم برای افزایــش ۴00 هزار تومانی حقوق 
را ندارد، دوباره رئیس ســازمان برنامه و بودجه  در توییتی جدید نوشت: »با وجود اشکاالت 
متعدد اجرایی به مصوبه مجلس، دولت با جدیت آن را اجرا خواهد کرد.« محمدباقر نوبخت 
در جدیدترین اظهارنظر خود درباره مصوبه مجلس بــرای افزایش ۴00 هزار تومانی حقوق 
کارمندان با انتشار توییتی نوشت: »دولت تابع قانون است و درباره افزایش ۴00 هزار تومانی 
حقوق کارمندان، اگر این مصوبه به قانون تبدیل شود، دولت با جدیت آن را اجرا خواهد کرد.«

نماینده کارگران در شورای عالی کار با تکذیب تمام اعداد و ارقام اعالمی به خصوص از سوی 
نمایندگان مجلس درباره افزایش  مزد کارگران، تصریح کرد: »هنوز شــورای عالی کار مزد 
9۸ کارگران را مصوب نکرده اســت .« علی خدایی همچنین توضیح داد که  میزان افزایش 
حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز هنوز مشخص نشده است .   او به کارگران اطمینان 
داد که اطالع رســانی در  زمینه مراحل تعیین مزد در شورای عالی کار از مسیر درست انجام 
خواهد شــد و تأکید کرد: »کلیه اعداد و ارقام مطرح شده در  رســانه ها تکذیب می شود .«

مزد ٩٨ تصویب نشده استتوییت جدید نوبخت درباره حقوق کارمندان

 گزارش

اقتصاددان

 نوسان: گوگل به تازگی فاش کرده در  سال گذشته، 
از ادامه  فعالیت بیــش از یک میلیون اپلیکیشــن در 
پلی اســتور، به  دلیل ایرادهای امنیتی فعال جلوگیری 
کرده اســت. گوگل در مطلبی روی وبالگ امنیتی اش 
توضیح داد که چگونه برنامه  ارتقای امنیت اپلیکیشن 
گوگل تاکنون به بیــش از ۳00هزار توســعه دهنده  
نرم افزار کمک کرده تا مشکالت امنیتی نرم افزارهای خود را برطرف کنند. گوگل 
می گوید: »این برنامه در طول حیاتش به بیش از ۳00هزار توسعه دهنده  نرم افزار 
کمک کرده تا ایرادهای بیش از یک میلیون اپلیکیشــن را در پلی استور گوگل 
برطرف کنند. فقط در  سال 201۸، این برنامه امکان رفع نواقص امنیتی بیش از 
75هزار اپلیکیشن را برای بیش از ۳0هزار توسعه دهنده فراهم کرد. تأثیر اجرای 
این برنامه  امنیتی این بود که از توزیع این 75هزار اپلیکیشن آسیب پذیر در میان 

کاربران جلوگیری کرد و ما این را به مثابه موفقیت در نظر می گیریم.«

 نوسان:  رئیس اتحادیه فخاران یزد کمبود نیروی  
کار با توجه به بازگشت مهاجران خارجی شاغل در 
کوره های آجرپزی به کشورهایشــان و هزینه های 
باالی تأمین و تعمیر ماشــین آالت را علت افزایش 
۳0 درصد قیمــت آجر در ماه های آخر  ســال اعالم 
کرد. مجتبی ذوالفقاری در این باره گفت: »متاسفانه 
به دنبال نوسانات بازار ارز و عدم ســودآوری فعالیت مهاجران در کشورمان، 
بسیاری از آنها کشور را ترک کردند و عمال کوره های یزد دچار کمبود نیروی 
کار شــدند. با توجه به این که نیروهای کار بومی نیز به مشاغل سختی مانند 
کارگری در کوره های آجرپزی تن نمی دهند، کوره داران برای حفظ نیروی کار 
خود مجبور به افزایش دســتمزد کارگران خود شدند که همین موضوع نیز 
منجر به افزایش قیمت آجر شد؛ به نحوی که در حال حاضر هر تن آجر فشاری 

90 هزار تومان به فروش می رسد.«

 نوســان: بر اســاس گــزارش ارزشــیابی ملی 
خودروهای ســاخت داخل، پرســتاره های رده های 
کیفــی در بهمن ماه امســال مشــخص شــدند و 
1۶خودروی سواری ۴ ستاره کیفی گرفتند. در دسته 
قیمتی یک گروه خودروهای ســواری پژو 200۸ و 
سوزوکی گرند ویتارا و نیو مزدا ۳ و در دسته قیمتی 
دو کیاســراتو، هیوندای accent موفق به دریافت ۴ ستاره کیفی شدند.در 
دسته قیمتی سه B۳0 و چانگان CS۳5، آریو اتوماتیک و در دسته قیمتی 
چهار رنو ساندرو اتوماتیک، تندر 90 پالس اتوماتیک، تندر 90 پالس، برلیانس
H2۳0، پارس تندر، پــژو 207 اتوماتیک، پژو 207 و آریو دنده ای ۴ ســتاره 
گرفتند. در دســته قیمتی پنج هم هیچ کدام از خودروهای ســاخت داخلی 
نتوانســتند در رده کیفی باال قرار بگیرند و ســایپا ایکس 111، سایپا ایکس 
1۳1، سایپا ایکس 1۳2 و ســایپا ایکس 1۳1 پارس خودرو دو ستاره گرفتند.

 نوسان:  مرتضــی مصطفوی کارشــناس اقتصاد 
درباره وضعیت صنعت خودرو  می گوید: آشــفته 
بازاری که در صنعت خودرو شــاهد آن هســتیم 
نتیجه سیاســت های دولت می باشد؛ خروجی این 
ساختار سیاسی باعث شده که ما دچار یک مدیریت 
فشل و سنتی در صنعت خودروی کشور باشیم که 
خودش را نمی تواند با تحوالت اقتصادی که رخ می دهد هماهنگ کند؛ این 
شرایط منجر به این مسأله شده  است که ما در مواجهه با تحریم ها به صورت 
قابل مشــاهده ای در جز به جز صنعت خودرو در کشور با مشکالت متعدد 
روبه رو شویم.  به گفته او، ما برای خروج از این شرایط و وضعیت نامناسب 
در صنعت خودرو نیاز به یک انقالب مدیریتی داریم؛ این انقالب و تحول از 
سمت خودروساز نمی تواند صورت بگیرد، زیرا خودرو ساز های ما دولتی و 
تابع منافع سیاسی هســتند و عالقه ای برای تحول در این ساختار ندارند. 

یک میلیون اَپ گوگل پلی مسدود شدمدیریت سنتی در صنعت خودروسازیخودروهای داخلی دو ستاره گرفتنددلیل افزایش ۳۰ درصدی قیمت آجر

 ها
ده

برا

برداشت از زاینده رود 
را کاهش می دهیم

تدبیر حاکمیت چیست؟؛

از  یکی  پیش  سال    25 حدود  چیزی 
و  سرطان  درمان  برای  بزیجان  اهالی 
شیمی درمانی به آلمان و هلند سفر می کند 
و از همین جاست که مسیر زندگی اهالی یک 
روستا عوض می شود. او در گلفروشی های 
مهد گل جهان ترکه های قرمزرنگی می بیند 
که بارها در کوه و کمر بزیجان دیده است؛ 
قیمت  با  که  اناری رنگ  بلند  شاخه های 
مشتری های  و  می شود  فروخته  باالیی 
سلطان  محمد  که  آن جا  از  دارد.  زیادی 
محمدی در رشته کشاورزی درس خوانده 
است، متوجه می شود که این گیاه گران بها 
همان بید قرمز خودمان است که در ایران 
خوراک گله های گوسفند و یا هیزم می شود.

ایران  به  جوان  محمدی  سلطان  وقتی 
راه  قرمز  بید  پرورش  مزرعه  برمی گردد 
می اندازد و حاال کار به جایی رسیده است 
که دیگر هیچ یک از اهالی این روستا بیکار 
نیست. یکی بید قرمز می کارد، یکی برداشت 
و  هرس  را  شاخه ها  یکی  آن  و  می کند 
بسته بندی می کند. کسی آن ها را به پایانه 
مسئول  دیگری  و  می برد  گل  صادراتی 
بازاریابی و مذاکره با شرکت های بین المللی 

است.

قصه روستای بدون بیکار
 از کجا شروع شد؟

25  سال پیش وقتی برای درمان سرطان 
و شیمی درمانی به آلمان و هلند سفر کرده 
بود، فکر نمی کرد که قرار است این گونه 

مسیر زندگی اش عوض شود.
بزیجان  روستای  اهل  محمدی  سلطان 
به »شهروند« می گوید:  او  است.  محالت 
دست  زنده ماندن  برای  که  روزهایی  »در 
برای خود  دوباره ای  زندگی  پا می زدم،  و 
ساختم.  حاال 25  سال از آن روزها می گذرد  

و 120 هکتار مزرعه کشت بید قرمز دارد و 
ساالنه حدود 250 تن از این محصول را به 
کشورهای صنعتی و پیشرفته صادر می کند. 
گیاهی که هر کیلوگرم آن حدود 10 دالر 
فروخته می شود و قیمت بسته های 2,5 
کیلویی که ۸0 شاخه دارد، حدود 25 دالر 
گران بودنش  دلیل  به  که  گیاهی  است. 
تنها  70 کشور صنعتی قادر به خرید آن 
هستند.«  فروش 250 هزار کیلوگرم این 
گیاه آن هم کیلویی 10 دالر درواقع به معنی 
دالر  و 500 هزار  2 میلیون  ساالنه  درآمد 
است. اگر قیمت دالر را 12 هزار تومان در 
نظر بگیریم، ساالنه ۳0 میلیارد تومان درآمد 
نصیب این تولیدکننده بزرگ گل می شود 
هزینه های  بابت  آن  از  بخشی  البته  که 

انجام شده می رود.

روستایی های مهاجر
 به زادگاه شان برگشته اند

محالت  کشاورزی  جهاد  رئیس  زارعی، 
می گوید که »صادرات بید قرمز ساالنه 5 
تا ۶ میلیون دالر درآمد ارزی برای محالت 
ایجاد کرده است و حاال  بیدقرمز  که به 
 عنوان یک برند جهانی به نام شهرستان 
روستای  در  مهاجرت  ثبت شده،  محالت 
زارعی  را معکوس کرده است.«   بزیجان 
در این باره می گوید: »در این روستا نه تنها 
روستایی ها به شهر مهاجرت نمی کنند بلکه 
به دلیل اشتغال مناسبی که به واسطه کشت 
این محصول ایجاد شده، بسیاری از کسانی 
که در سال های گذشته به محالت یا اراک 
خود  روستای  به  بودند،  کرده  مهاجرت 
بازگشته اند. این محصول که حاال روانه بازار 
کشورهایی همچون آلمان، آمریکا، ایتالیا، 
می شود،  چین  و  ژاپن  روسیه،  استرلیا، 
بیکاری در این شهرستان را به صفر رسانده 

است.« به گفته او »کشت این محصول به 
صورت مستقیم برای 200  نفر و به صورت 
غیرمستقیم برای 10 هزار نفر شغل ایجاد 

کرده است.«
در  خانوار   100 این که  بیان  با  محمدی 
روستای بزیجان و سه روستای اطراف به 
 طور دایم به تولید این نوع درختچه زینتی 
داد:  ادامه  هستند،  مشغول  محالت  در 
»تولید این محصول در هر هکتار برای سه 

نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.«

کارخانه ای اختصاصی
 برای بید قرمز

جالب است که بدانید اهالی روستای بزیجان 
با کمک هلندی ها در حال ساخت  حاال 
کارخانه فرآوری بید قرمز هستند. پروژه ای 
که ارزش مالی آن 10 میلیون یورو است و 
51 درصد سهام آن مربوط به داخل و باقی 
تاکنون  گویا  است.  هلندی ها  به  متعلق 
اجرایی  کارخانه  راه اندازی  کار  ۴0 درصد 
شده است. در این کارخانه قرار است کار 
بید  بسته بندی  و  ضدعفونی  شست وشو، 
قرمز با ماشین آالت انجام شود و این کار 
نه تنها بسته بندی گل های صادراتی ایران 
را استاندارد می کند، که هزینه ها را برای 

تولیدکنندگان کاهش می دهد.

همه فوت وفن های
 ساخت یک گلخانه

می گویند  محالت  گل  پرورش دهندگان 
برای راه اندازی یک گلخانه باید نکات زیادی 
را در نظر بگیرید؛ قبل از هر چیز باید درباره 
دهید،  پرورش  می خواهید  که  گلی  نوع 
مکان و آب وهوای مناسب آن، بازار جهانی 
و داخلی آن، هزینه های تولید گل، میزان 
ماندگاری گیاه و تجهیزاتی که الزم دارید، 

به صورت دقیق مطالعه کنید. حتی اگر الزم 
باشد برای این موضوع با تولیدکننده های 
کشاورزی  دانش آموخته های  و  مختلف 
مشورت کنید و هر سوالی که الزم باشد 
از آنها بپرسید و سپس دست به کار شوید. 
مجتبی ابراهیمی، می گوید: »برای پرورش 
گل باید دید چه گل هایی صرفه اقتصادی 
باالتری دارند. در حال حاضر گل ارکیده به 
صورت کوله بری و گسترده از مرزهای عراق 
و ترکیه به ایران قاچاق می شود در حالی که 
واردات هر بوته آن حدود ۶0  هزار تومان تمام 
می شود. بنابراین تولید گل ارکیده در بازار 
ایران صرفه ندارد و صادرات آن به دلیل 
فساد باالی این گل امکانات خاصی می طلبد 
و صرفه اقتصادی ندارد. بید قرمز گیاه نسبتا 
دارد.  بازار جهانی خوبی  و  است  مقاومی 
تولیدکنندگان گل می گویند بازار جهانی 

این گیاه تقریبا تضمین شده است.
برای ساخت یک گلخانه بید قرمز امسال 
ناچارید چیزی حدود ۳ برابر  سال گذشته 
هزینه کنید؛ زیرا قیمت تجهیزاتی که نیاز 
آبیاری،  تجهیزات  مثال  عنوان  به   دارید 
و  گرمایشی  سیستم های  و  برق رسانی 

سرمایشی افزایش داشته است.
ابراهیمی می گوید: »پارسال هزینه ساخت 
هر مترمربع گلخانه گل رز چیزی حدود 
۴0 هزار تومان تمام می شد اما حاال دست کم 

باید 110 هزار تومان برای آن هزینه کنید.«
به گفته پرورش دهندگان بید قرمز از هر 
هکتار یعنی 10 هزار متر مربع گلخانه حدود 
25 هزارکیلوگرم یا 25 تن بید قرمز برداشت 
می شود. درواقع هر هکتار گلخانه بید قرمز 
حدود 250 هزار دالر درآمد دارد که با دالر 
12 هزار تومانی ۳ میلیارد تومان می شود. 
دوره رویش این گیاه از اوایل بهار تا اواسط 
می گویند  تولیدکنندگان  و  است  پاییز 
قرمزهای  بید  تمامی  هفته  دو  که ظرف 

تولیدشده در بازار جهان به فروش می رود.
بازارهای  به  قرمز  بید  حمل ونقل  هزینه 
است.  گران  حدی  تا  اما  جهانی 
تولیدکنندگان می گویند به 70 کشور دنیا 
صادرات بید قرمز انجام می دهند و به  طور 
میانگین برای هر بار ارسال محموله های 
50 تا 70 تنی حدود ۴0 تا 50 میلیون تومان 

هزینه حمل با هواپیما را می دهند.
البته در حال حاضر تحریم ها صادرات بید 
قرمز را تا حدودی با مشکل مواجه کرده 
است؛ ولی تولیدکنندگان می گویند ممکن 
است بتوانند راه هایی پیدا کنند که بشود 
تحریم ها را دور زد و صادرات را انجام داد. 
یکی از موضوعاتی که اهالی بزیجان به آن 
تأکید می کنند، این است که چون گل و 
گیاه جزو کاالهایی است که سریع فاسد 
برنامه ریزی  باید  تولید  از  قبل  می شود، 
و  دهید  انجام  آن  فروش  برای  دقیقی 
قراردادهای تان را ببندید تا خسارت تان به 
این  صادرکنندگان  برسد.  ممکن  حداقل 
گیاه می گویند بید قرمزها را بیشتر به هلند، 

چین، آلمان و آمریکا صادر می کنند.

اهالی روستای کوچک بزیجان در استان مرکزی صادر کننده هستند و نام روستایشان را جهانی کرده اند؛  

روستای بید قرمزی ها
اگر می خواهید فوت و فن کار پردرآمد اهالی بزیجان را بدانید این گزارش را بخوانید!

این جا نرخ بیکاری صفر است در همین ایران خودمان و اتفاقا در روستایی کوچک در حوالی اراک؛ روستای بزیجان  
حاال شهرت جهانی پیدا کرده است و نام آن بارها روی تابلوی بورس آمستردام رفته است. قصه جهانی شدن بزیجان 

قصه جالبی است. اگر می خواهید فوت و فن کار پردرآمد اهالی بزیجان را بدانید این گزارش را بخوانید!

گزارش
گروه بازرگانی

ازآنجاکه ریشه فقر در افزایش تورم 
و کاهش قدرت خرید آحاد جامعه 
و به طورکلی در بستر اقتصاد بیمار 
ایران است، آیا حاکمیت تدبیری برای 
برون رفت از این معضل اندیشیده و یا 
اینکه غده سرطانی اقتصاد آن قدر ریشه 
دوانده که جراحی نیز کارساز نخواهد 

بود.
سالیان درازی است که کارشناسان 
امر بارها بیماری مزمن اقتصاد ایران را هشدار داده و بر استقالل از درآمدهای نفتی و 
تکیه بر تولیدات داخلی تأکید کرده بودند. اما متأسفانه با جدی گرفته نشدن این مهم 
و وابستگی ۴0 ساله به قدرت نفت، راه برای تحریم های سنگین از جانب ابرقدرت های 

اقتصادی باز ماند.
سید مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص تبعات گرانی 
بر جامعه، به ایلنا گفت: اگر همزمان با روند رو به رشد تورم، درآمدها افزایش پیدا نکند، 
موجب کاهش قدرت خرید توده مردم می شود که قطعاً در ایران اتفاق افتاده و افول 

توان قدرت خرید توده مردم بی تردید رخ داده و این رویکرد رو به فزونی است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر  عالوه بر افزایش تورم با  نوسانات قیمتی نیز مواجه 

هستیم که آن هم تبعات خود را دارد.

تبعات اجتماعی افزایش فقر 
افقه در تعریف کاهش قدرت خرید، توضیح داد: کاهش قدرت خرید، مردم را به 
سمت فقر سوق داده و اگر این روند طوالنی شود تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 

گسترده ای را در بر خواهد داشت.
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، خاطرنشان کرد: تبعات اجتماعی فقر زودهنگام تر 
رخ خواهد داد و افراد را در معرض عارضه های اجتماعی متعدد مانند بزه کاری، 
فروریختن اخالق، کاهش اعتمادبه نفس، محرومیت از دسترسی های سیاسی، 
اجتماعی، آموزشی و تحقیر شدن قرار خواهد داد که در صورت تداوم این روند، تبعات 
سیاسی ازجمله شورش های کور با هزینه های سنگین را به دنبال خواهد داشت. وی 
با اشاره به اینکه سال هاست که قدرت خرید افراد جامعه کاهش پیدا کرده است، بیان 
کرد: متأسفانه در سال جاری کاهش قدرت خرید مردم با شدت بیشتری مواجه بوده و 

به صورت متراکم تر هویدا شده است.
 به اعتقاد این اقتصاددان، حوادثی مثل تجمعات دی ماه سال گذشته نمونه هایی 
از عارضه های متراکم شده حاصل از افرایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم بوده 
است. افقه ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر مشکالت اجتماعی ریشه دوانده  و رفع 
آن ها پرهزینه و زمان بر است، اذعان کرد: وقتی اخالق فرو می پاشد، بازگرداندن آن به 

جامعه نه تنها کار ساده ای نیست، بلکه در کوتاه مدت نیز امکان پذیر نخواهد بود.
افقه معتقد است: با توجه به شرایط موجود، این گونه به نظر می رسد که سیاست گذاران 
و تصمیم گیرندگان خیلی هم به فکر چاره اندیشی نیستند و به عبارت بهتر عنان اختیار 
از دستشان خارج شده است. وی با اشاره به اینکه یکی از علل افزایش تورم و کاهش 
قدرت خرید مردم تحریم هایی است که به کشور تحمیل گردیده، عنوان کرد: در 
شرایط فعلی شاید بتوان تنها هزینه ها و تبعات تحریم ها را به حداقل رساند و در غیر 
این صورت کار جدی نمی توان کرد. البته باید تدبیری برای سیاست های داخلی و 

خارجی اندیشیده شود.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: بر اساس علم اقتصاد، یک تولید کننده 
وقتی در مرحله سوددهی قرار دارد سعی می کند این سود را به حداکثر برساند و اگر در 
منطقه ی زیان قرار بگیرد، سعی بر کاهش میزان زیان دارد و در حال حاضر کشور ما 
ازنظر اقتصادی و اجتماعی در منطقه زیان قرار گرفته و اقداماتی که حاکمیت انجام 
می دهد نیز در همین راستا و کاهش میزان زیان است. افقه با اشاره به اینکه در حال 
حاضر دل مشغولی های حاکمیت در مواجه با سیاست های خارجی است، تأکید 
کرد: تنها راه دولت برای افزایش خدمات اجتماعی حمایت از انجیوها و سازمان های 
مردم نهاد است و اگر توان حمایت ندارد حداقل مانعی بر سر راه آن ها نتراشد. وی افزود: 
مدت هاست جوان های دلسوز از طریق انجیو ها در زمینه های گوناگون اجتماعی و 
اقتصادی ازجمله کمک به کودکان کار و زنان بی سرپرست و خانواده های نیازمند، و 
انجمن های خیریه فعالیت می کنند و این تنها راهی است که می تواند مثمر ثمر باشد 
چرا که دولت به دلیل مشغولیت های سیاسی و تحریم هایی که با آن دست به گریبان 

است، در این شرایط بحرانی قادر به افزایش خدمات اجتماعی خود نیست.

تورم و گرانی قفلی بر ازدواج جوانان
افقه یکی از عمده معضالت جوانان در شرایط کنونی را عدم امکان تشکیل زندگی 
مشترک خواند و گفت:  در حال حاضر قشر انبوهی از جوانان امکان ازدواج را ندارند و 
اگر بخواهیم این مسئله را ریشه یابی کنیم یکی از دالیل عمده آن کاهش قدرت خرید 
و افزایش فقر است که باعث شده جوانان به دلیل عدم دسترسی به فرصت شغلی 
نتوانند شرایط ازدواج را فراهم کرده و دچار تبعات ناشی از عدم برآورده شدن این نیاز 

اساسی شوند.
وی با بیان این نکته که ما هر چه تدبیر بود طی این ۴0 سال اندیشیده ایم، گفت: دولت 
و حاکمیت اگر نان خورهای بودجه خود را کم کنند می توانند در جهت ارائه خدمات، 
مسئولیت ها و تأمین اجتماعی و کمک به اقشار کم درآمد از طریق گسترش یارانه های 
چند دهک پایین، گام های مؤثری بردارند. اما وابستگان و نان خورهایی که سودی 

برای کشور ندارند سهم عمده ای از بودجه را نصیب خود کرده و ارتزاق می کنند.

فقر؛ شاهراه عارضه های اجتماعی
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شهرداری اصفهان با کاشــت ۴۴ اصله درخت چنار 20 ســاله، پوشش گیاهی بخشی از 
خیابان چهارباغ عباســی را که به دلیل عملیات عمرانی مترو، تخریب شده بود، بازسازی 
کرد.حاال شــهرداری اصفهان با کاشت ۴۴ اصله درخت چنار 20 ســاله، تالش دارد این 
تخریب را جبران کرده و پوشش آســیب دیده چهارباغ عباسی را که موجب قطع بصری 
پرسپکتیو درختان شــده بود، احیا کند. به گفته اداره ارتباطات شهرداري این درختان 

جایگزین درختاني هستند که سال هاي گذشته قطع شده بود. 

رییس شورای شهر اصفهان گفت: طی دو سال گذشــته علی رغم وجود مشکالت ناشی از 
بدهی های کالن شــهرداری از دوره قبل با تالش کارکنان شــهرداری مشکالت پشت سر 
گذاشته شــد و امروز با ســربلندی می گوییم "هیچ خدمتی در شهر تعطیل نشده است". 
فتح اهلل معین با بیان اینکه سال گذشته خشکسالی بدی را تجربه کردیم و با قطعی آب در 
رودخانه زاینده رود مواجه بودیم، گفت: علیرغم تمام مشکالت خوشبختانه با تالش کارکنان 

شهرداری، فضای سبز شهر سرزندگی خود را حفظ کرد.

توسعه روابط تجاری اصفهان 
با شهرهای جهان

مرکز  رئیس  خسروی،  کوروش  دکتر 
پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان 
در گفت وگو با خبرنگار "نوسان" تمرکز بر 
توسعه تجاری اصفهان با سایر شهرها را یکی 
از سیاست های این شورا از ابتدای مهرماه 
سال جاری بیان کرد و در مورد برگزاری 
توضیح  اصفهان  در  تجاری مسقط  هفته 
داد: طی جلساتی که با مشاوران مختلف و 
دعوت از بخش خصوصی داشته ایم به نتیجه 
رسیدیم، بهترین مدلی که می تواند به توسعه 
روابط تجاری اصفهان با سایر شهرها کمک 
کند؛ برگزاری هفته های تجاری شهرهای 
گوناگون در اصفهان و هفته تجاری اصفهان در 
این شهرها و در کل رویدادهایی از این دست 
است. از این رو با دعوت از بخش خصوصی 
این کار را آغاز کردیم. در ابتدا چهار شرکت 
داوطلب شدند که برگزاری هفته تجاری 
چهار شهر مسقط، فرایبورگ، شیان و میالن 
را در اصفهان برعهده بگیرند. از این رو هفته 
تجاری مسقط به عنوان اولین این رویدادها 

برگزار شد.
خسروی تاکید کرد: در برگزاری این رویدادها 
شورای اسالمی شهر اصفهان، شهرداری و 
سایر ارکان دولتی شهر تنها نقش تسهیل گر 
را دارند و تمام هزینه ها مادی برگزاری آن 
که  زیرا  است.  خصوصی  بخش  عهده  بر 
پایدار  به شکل  رویدادها  این  می خواهیم 
ادامه پیدا کند پرداخت هزینه آن از بودجه 

شهرداری و شورای شهر کار غیر ممکن است. 
در برگزاری رویداد اخیر نیز شرکت سبک بتن 
پرتیکان به عنوان مجری تمام هزینه های 
برنامه را برعهده داشت. او ادامه داد: ازسوی 
دیگر برای اینکه این رویدادها به نتیجه برسد 
تجار ما باید در ارتباط پایدار با سایر شهرهای 
دیگر دنیا باشند. در آینده نیز هفته تجاری 
اصفهان در مسقط برگزار خواهد شد تا به 
ارتباط مداوم تجار ایرانی و عمانی کمک کند. 
جالب اینکه در همان ابتدا ما با شرکتی در 
عمان آشنا شدیم که مشابه این رویداد را ماهی 
یکبار در استانبول برگزار می کند. خسروی 
در آخر تصریح کرد: در نظر داشته باشیم 
سرمایه گذاری قرار نیست از سوی تجار عمانی 
در اصفهان صورت گیرد و تنها هدف، صادرات 

و معرفی ظرفیت های صادراتی است.

شرایط خوب عمان 
برای سرمایه گذاری

عصام اسیبانی، رییس بخش توسعه اقتصادی 
شهرداری مسقط نیز در مراسم افتتاحیه هفته 
تجاری و فرهنگی مسقط در اصفهان با اشاره به 
ظرفیت های خوب عمان برای سرمایه گذاری، 
بازارهای  به  کشور  این  نزدیکی  جمله  از 
نوپا و در حال شکل گیری جهان در مورد 
سرمایه گذاری خارجی در این کشور توضیح 
داد: به تازگی دولت عمان بر قوانینی متمرکز 
شده است که سرمایه گذاری در این کشور 
را آسان و جذب سرمایه را تقویت می کند؛  
از جمله معافیت از مالیات بر درآمدهای 

شخصی، معافیت مالیاتی برای حرفه های 
نوپا به مدت پنج سال، قیمت های رقابتی برای 
خدمات ارایه شده، مالکیت خارجی شرکتها 
به صورت صددرصد سهام در منطقه آزاد و 
معافیت از بازگشت سرمایه و سود دهی برای 
شرکت ها نیز از جمله انگیزه های سرمایه 

گذاری است.
او همچنین اضافه کرد: شهرداری مسقط 
قصد دارد به منظور جذب گردشگر روی 
کند.  سرمایه گذاری  تفریحی  پروژه های 
ازاین رو مسقط با سرمایه گذاران قراردادهای 
تجاری بلند مدت 50 ساله ارایه می کند و 
دوره انطباق در طی زمان ساخت و ساز در نظر 
گرفته که این دوره بستگی به نوع پروژه و مدت 

زمان سرمایه گذاری در مسقط دارد.
اقتصادی شهرداری  توسعه  بخش  رییس 
مسقط افزود: پروژه های تفریحی به سرمایه 
گذاری باالیی در مقایسه با بازگشت سرمایه 
مورد انتظار، نیاز داشته و به طور قابل توجهی 
به تعداد بازدید کنندگان نیاز دارند؛ بنابراین 
با افزایش تعداد بازدید کنندگان می توان 
به افزایش سوددهی و پایداری این پروژه ها 
اطمینان کرد؛ البته برخی سرمایه گذاران 
این پروژه ها را پروژه هایی با ریسک سرمایه 
گذاری باال می دانند. وی تاکید کرد: اکثر 
سرمایه گذاران در نظر دارند تا مراکز تفریحی 
و سرگرم کننده ای در مراکز خرید ایجاد 
کنند تا از دسترسی به تعداد بازدید کنندگان 
اطمینان حاصل کنند و از سرمایه گذاری در 
مراکز تفرحی اجتناب می کنند. البته چنانچه 

پروژه به روشی یکپارچه انجام شود، سرمایه 
گذاری در مراکز تفریحی نیز امکان پذیر است، 
این مهم شامل بخش های تفریحی جذاب 
همانند پارک های آبی، باغ وحش ها، پارک 
های موضوعی و سایر اجزای تکمیلی از قبیل 
هتل ها و مراکز تجاری است که پروژه هدفی 
متنوع و جذاب را دنبال می کند و تعدا بازدید 

کنندگان را افزایش می دهد.

آماده تجارت
با   ایران هستیم

تجاری  هیئت  نماینده  ابوتمیمی  یعقوب 
مسقط نیز در مراسم اختتامیه این رویداد 
ضمن قدردانی از برگزارکنندگان آن با اشاره 
به ظرفیت های خوبی که در شهرک های 
صنعتی اطراف اصفهان و ظرفیت ایران در 
زمینه کشاورزی و صنایع غذایی اعالم کرد: 
ما آماده تجارت با ایرانی ها هستیم. آرزو داریم 
نمایشگاهی برای محصوالت ایرانی برگزار 
شود. همچنین الزم است یک خط پروازی 
مستقیم از اصفهان به مسقط ایجاد شود تا 
رابطه تجار عمانی با اصفهان تسهیل پیدا کند. 
او همچنین با اشاره به ظرفیت های باالی 
جاذب گردشگر در کشور ایران و به ویژه شهر 
اصفهان گفت: باید آمار گردشگران در ایران 

10 برابر تعداد فعلی باشد.

4۰۰ مذاکزه B۲B و ۲5 تفاهم نامه
همچنین محمد جواد نصر، مدیرعامل شرکت 
سبک بتن پرتیکان، مجری این رویداد نیز 
با اشاره به وجود استعدادها زیاد و ظرفیت ها 
موجود برای همکاری تجاری میان ایران و 
عمان گفت: الزم است برای تدوام این موضوع 
هر سه ماه یکبار نشستی میان تجار اصفهان و 
مسقط برگزار شود. وی افزود: بسیاری از تجار 
ایرانی عالقمند به مالقات با تجار عمانی بودند 
اما متاسفانه به دلیل کمبود زمان و ترافیک 
مالقات ها نتوانستیم همه مالقات ها را برگزار 

کنیم.
نصر اصفهانی ادامه داد: اولین رویداد فرهنگی 
- اقتصادی میان ایران و عمان توسط بخش 
مذاکرات  نتیجه  و  شد  مدیریت  خصوصی 
در این هفته بسیار خوب بود و شورای شهر 
اصفهان در این زمینه مساعدت فراوانی به 
بخش خصوصی کرد. او خاطر نشان کرد: ما 
تصور می کردیم که بیش از یک قرارداد در این 
هفته عقد نشود اما در این هفته ۴05 جلسه 
تجاری برگزار شد و 25 تفاهم نامه امضا شده 
است، اکنون وظیفه ارائه مستندات این رویداد 
برای استمرار این جلسات تجاری با بخش 
خصوصی است.مدیرعامل شرکت سبک بتن 
برتیکان اعالم کرد: وزارت بهداشت و درمان 
عمان از متخصصان ایرانی برای حضور در این 
کشور دعوت کرده است و ما نیز این رابطه را به 

فال نیک می گیریم.

هیچ خدمتی در شهر تعطیل نشده استکاشت 44 چنار 20 ساله در چهارباغ
گزارش

citizen

هفتــه تجــاری و فرهنگــی مســقط بــا حضــور بیــش از 5۰ بــازرگان عمانــی از تاریــخ ۱۲ تــا ۱۷ اســفند بــا 
گزارش

گروه شهری
همــکاری مرکــز پژوهش هــای شــورای اســالمی شــهر اصفهــان و شــرکت "ســبک بتــن پرتیــکان" از 
بخــش خصوصــی در اصفهــان برگــزار شــد. در ایــن رویــداد کــه بــا هــدف آشــنایی تاجــران و صنعتگــران 
عمانــی بــا فرصــت هــای ســرمایه گــذاری و بــازار اصفهــان برگــزار شــد ۲5 تفاهم نامــه در حــوزه صنایــع 

غذایی، سنگ و گردشگری امضاء شد. 

اولین رویداد فرهنگی-اقتصادی میان ایران و عمان توسط بخش خصوصی اصفهان برگزار شد؛

پله اول؛ مسقط 
۲5 تفاهم نامه در حوزه صنایع غذایی، سنگ و گردشگری امضاء شد

معاون عمران شهری شهردار اصفهان مطرح کرد:

 نوسان: معاون عمران شهری شهردار اصفهان از جذب بودجه عمرانی 
شهر اصفهان در سال ۹۷ به میزان ۷4.6 درصد خبر داد. ایرج مظفر در 
نشست خبری خود با اصحاب رسانه می گوید: کل بودجه شهرداری 
اصفهان برای سال ۹8 چهار هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است که دو هزار 
و 8۷۰ میلیارد تومان به بودجه عمرانی اختصاص دارد. او تاکید دارد، 
تکمیل پروژه های قطار شهری، سالن اجالس سران و حلقه حفاظتی 

شهر اصفهان طرح های عمرانی با اولویت در سال آینده است.
معاون عمران شهری شهردار اصفهان اظهار کرد: افزایش کل بودجه سال 9۸ 
نسبت به سال 97 حدود ۳7 درصد و افزایش بودجه عمرانی ۴0 درصد است. 
وی اضافه کرد: پروژه قطار شهری اصفهان بخش عمده بودجه عمرانی شهر را به 
خود اختصاص می دهد به طوریکه در سال جاری ۳۶,7 درصد بودجه عمرانی 
معادل 771 میلیارد تومان صرف این طرح شد در حالیکه کل بودجه عمرانی دو 

هزار و 5۳ میلیارد تومان بود.
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: بودجه قطار شهری از محل 
بودجه عمرانی شهرداری برای سال 9۸ نیز هزار و 1۸۶ میلیارد تومان خواهد بود.

اعتبارات مورد نیاز برای 
حلقه حفاظتی شهر اصفهان

وی با بیان این که مبلغ قراردادهای اجرای حلقه حفاظتی شهر اصفهان با 
پیگیری های متعدد 5۳ میلیارد و 5۸0 میلیون تومانی در سال 97 بود، گفت: 
در سال 9۸ نیز 15۸ میلیارد و ۶00 میلیون تومان برای این طرح پیش بینی 
شده است. مظفر با بیان اینکه اولویت حلقه حفاظتی شهر اصفهان با شمال شهر 
و مناطق 1۴، 10 و 15 برای یک دوره سه ساله 97، 9۸ و 99 است، گفت: قرار 
است تا پایان سال 99 حلقه حفاظتی شهر از کیلومتر صفر جنب کارخانه قند 

که توافق آن در حال انجام است تا بلوار فرزانگان به اتمام برسد. 
وی با اشاره به اینکه فروردین ماه سال آینده عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح 
کارخانه قند به عنوان بخش دیگری از حلقه حفاظتی شهر اصفهان و بزرگترین 
تقاطع این رینگ آغاز می شود، گفت: آزادسازی اراضی از کیلومتر صفر تا 7 
حلقه حفاظتی واقع در تقاطع غیرهمسطح شهید اردستانی از سال آینده شروع 

می شود که عملیات عمرانی باید سال 99 به پایان برسد.
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان از پیشرفت ۴1 درصدی پل شهید 
اردستانی خبر داد و گفت: اتصال رینگ حفاظتی از تقاطع اردستانی تا ادامه 
بلوار فرزانگان با پیشرفت 10 درصدی روبرو است و پیمانکار ساخت ادامه بلوار 

فرزانگان نیز انتخاب و این طرح نیز پیشرفت ۴1 درصدی دارد. 

سهم 120 میلیارد تومانی 
مرکز همایش ها از بودجه 9۸

وی با بیان اینکه تا پایان سه ماهه سال 9۸ قرار است تمام ترافیک خیابان بعثت، 
خیابان نقشینه چهارراه عاشق حذف شود و در ادامه بلوار فرزانگان تا تاکسیرانی 
سرریز شود تا با ساخت تقاطع شهید اردستانی، ترافیک شهر به این قسمت 
منتقل و از آنجا به استان های جنوبی و شرقی تقسیم شود، افزود: درصدد 
هستیم تا بخش عمده حلقه حفاظتی در شرق اصفهان در سال 9۸ تکمیل شود.  
مظفر تصریح کرد: در سال 97 از محل بودجه عمرانی ۴1,5 میلیارد تومان برای 
تکمیل طرح مرکز همایش های بین المللی شهر اصفهان اختصاص یافت و در 

سال 9۸ نیز 120 میلیارد تومان برای این پروژه پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه بر اساس قراردادهای منعقد شده برای این طرح باید ۳ سالن 
جنبی این مرکز تا پایان سال 9۸ تکمیل شود، اظهار کرد: اجرای چنین پروژه 
هایی با نوسانات قیمتی و دشواری کار برای خرید تجهیزات بسیار سخت شده 
است به گونه ای که در برخی موارد شهرداری پول دارد اما تجهیزات و تاسیسات 

به آن فروخته نمی شود. 

بهره برداری از
۳8۰ طرح عمرانی 

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان افزود: 10 پروژه فعال عمرانی هم در 
میدان امام علی )ع( با اعتبار 29 میلیارد تومان و 79 قرارداد آسفالت معابر با 21 
میلیارد و ۶00 میلیون تومان در شهر در حال انجام یا به اتمام رسیده است.  وی 
با بیان اینکه حدود ۳۸0 قرارداد با اعتبار 2۶9,۳ میلیارد تومان در شهر اصفهان 
اجرایی شد، گفت: ۸9 طرح بزرگ و ۳00 پروژه کوچک عمرانی با ۳۸9 قرارداد 
و اعتبار 1۳1 میلیارد و ۸00 میلیون تومان در مناطق شهر اصفهان تحویل موقت 

و بهره برداری شده است.
مظفر افزود: در سال جاری 70 هزار تن آسفالت در سطح شهر اصفهان انجام 
شد که البته آسفالت ریزی هم به دلیل تغییر سیاست شهرداری برای پرهیز از 
روکش های غیرضروری و نیز افزایش ۳ برابری قیمت قیر در سال جاری، با 

کاهش روبرو بود.

فاز اول نمایشگاه 
ابتدای سال ۹8 

وی در مورد پروژه احداث نمایشگاه بین المللی شهر اصفهان نیز تصریح کرد: این 
طرح به صورت مشارکتی بین شهرداری و شرکت نمایشگاه های بین المللی در 
حال انجام است و اکنون فاز اول سالن 15 هزار متری این نمایشگاه ۶5 درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد.
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان گفت: عمده هزینه ساخت این نمایشگاه 
را شهرداری اصفهان تامین کرده است و شرکت نمایشگاه ها، انعقاد قراردادها را 
بر عهده دارد که قرار بود این طرح در سال 97 افتتاح شود اما با توجه به شرایط 
مالی سایر سهامداران این پروژه یعنی اتاق بازرگانی و شهرداری افاز اول این 
طرح در اوایل سال 9۸ افتتاح می شود.  وی به تالش شهردار اصفهان در این 
دوره برای دریافت اعتبارات دولتی برای تکمیل طرح های نیمه تمام اصفهان 
اشاره کرد و گفت: پروژه حلقه حفاظتی شهر و متروی اصفهان از جمله طرح 
هایی است که با کمک اعتبارات دولتی از طریق رایزنی شهردار با مقامات ملی 
به پیش رفته است و می توان گفت در هیچ دوره ای چنین کاری در شهرداری 

صورت نگرفت. 

۳ اولویت عمرانی سال 98

   نوسان: شــهردار اصفهــان گفت: 
در پروژه های عمرانی بــا روش جا به 
جایی که کامال علمی و جهانی اســت، 
توانســتیم درختان را حفــظ کنیم. 
می توانستیم این درختان را قطع کنیم، 
اما از ابتدا بنای مدیریت شــهری این 

نبود.
قدرت اهلل نوروزی با بیان اینکه همواره 
در اجــرای پروژه های فضای ســبز  بر 
استفاده از گیاهان مقاوم در برابر بی آبی 
تاکید داشــته ایم، اظهار کرد: امسال 
تمام درختچه هــا و گیاهانی که برای 
کاشت توسط مردم، توزیع شده از نوع 
نهال های مقاوم به بی آبی انتخاب شده 
است؛ ما نمی توانیم درختی بکاریم که 

در آینده به دلیل کم آبی نابود شود.
وی با بیان اینکه در محوطه پروژه مرکز 
همایش های بین المللــی بیش از 70 
هکتار فضای ســبز ایجاد خواهد شد، 
گفت: تاکنون بیش از ۳0 هکتار فضای 
سبز پروژه اجرا شده است؛ خوشبختانه 
با تالش سازمان پارکها و فضای سبز و 
شهرداری منطقه شش، طی هشت ماه 
گذشته توجه ویژه ای به این پروژه شده 
است؛ تاکنون این امکان فراهم شده تا 
۴0 میلیارد تومان از بدهی های سالن 
همایش ها به پیمانکاران که مطالباتی 
از دوره های قبل داشتند، پرداخت شود. 
شهردار اصفهان اظهار امیدواری کرد: 
با اختصاص بودجه سال 9۸ شهرداری 
اصفهان اگر اتفاق خاصــی رخ ندهد و 
شرایط اقتصادی اراده ما را مختل نکند 
و روال انجام امور در مسیر فعلی ادامه 
یابد، ســال آینده در چنین روزهایی 
شاهد حضور مقامات عالی رتبه کشور 
در محل پروژه مرکز همایش های بین 

المللی اصفهان و افتتاح آن باشیم.
نوروزی با بیان اینکــه نمونه اقدامات 
انجام شده در پروژه مرکز همایش های 
بین المللی بســیار منحصــر به فرد 
است، گفت: ای کاش همه مدیران در 
زمان مســئولیت خود به موقع، دقیق 
و حساب شــده عمل کنند تا آنچه قرار 
است سال آینده اجرایی شود به 10 سال 
دیگر موکول نشود؛ اگر در پروژه مرکز 
همایش های بین المللی فعالیت ها به 
موقع انجام شده بود؛ مجبور نبودیم برای 
رفع مشکالت آن با هزاران چالش مواجه 
شویم و مدیریت شهری اصفهان امروز 

متمرکز شود تا گره زده شده را باز کند.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه حلقه 
حفاظتی شهر امروز دچار تحول بزرگی 
شده است، افزود: در این شرایط سخت 
اقتصادی شرکت عمران که نیروهای 
بیکار و هزاران مشــکل دیگر داشت، 
نیروها را برای انجــام عملیات  متعدد 
مشغول فعالیت کرده است؛ امیدواریم 
آرمان های مدیران و اعضای شــورای 
شهر یکی یکی تحقق پیدا کند چرا که 
تحقق این آرمان هــا به معنای تحقق 

حقوق شهروندی است.
شهردار اصفهان تصریح کرد: در سال 
جاری برای انجام اقدامات عمرانی هر 
درخت کهنســال یــا درختچه ای که 
در مســیر اجرای آن ها وجود داشت، 
با تدبیر و هزینــه به مکان های دیگری 
که نیاز به درخت داشــت، منتقل شد؛ 
سیاست مدیریت شــهری این است 
که هیچ درختی قطع نشود و چنانچه 
در مســیر اجرای پروژه ها قرار داشت، 
درختان جابه جا شــوند، خوشبختانه 
این مهم در یکســال گذشته به خوبی 

اتفاق افتاد.

 گزارش
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 نوسان: مدیــر عامل ســازمان زیباسازی 
شــهرداری اصفهان با بیان اینکــه در دوره 
جدید مدیریت شهری اصفهان نورپردازی 
زیادی بر روی درختان شــهر اصفهان انجام 
نشده است، اظهار می کند: با توجه به اینکه 
در نورپردازی ها، نور استانداردی به درختان 
شهر تابیده نمی شود، و رشد آنها دچار مشکل 

شده ، در این راستا بررسی هایی انجام دادیم.
حســن موذنی، بــا بیــان اینکه یکــی از 
سیاست های سازمان زیباسازی شهرداری 
اصفهان، نورپردازی درختان اســت و البته 
این مهم در تمام کالن شهرها اتفاق می افتد، 
ادامــه داد: به منظــور بررســی چگونگی 

نورپردازی های انجام شــده بر تعــدادی از 
درختان شهر، همکاری هایی را با یک گروه از 
اساتید دانشگاه انجام داده و فضایی از شهر را 
در اختیار آنها قرار دادیم تا بررسی های الزم 

در این باره را انجام دهند.
مدیرعامل سازمان زیباســازی شهرداری 
اصفهــان تاکید کــرد: یکــی از نقاطی که 
نورپــردازی درختان آن مــورد ارزیابی قرار 
گرفت، باغ گل ها بود کــه نتایج مطلوبی به 
همراه داشــت، از این رو با اساتید دانشگاه و 
همکاری بخش خصوصی نشست علمی را 
در کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار کردیم 
که در آن موارد تحقیقاتی ارایه و مقرر شــد 

طبق مباحث مطرح شده از سال آینده تمام 
نورپردازی های جدید بر اساس فاکتورهایی 
که ایــن اســاتید ارائه می دهنــد و نظارت 
گروه های فنی محیط زیســتی، انجام شود.

وی با بیان اینکه نگاه ســازمان زیباســازی 
به گونه ای اســت کــه اقدامات بــه صورت 
علمــی پیــش رود، تصریح می کنــد: در 
ارتبــاط با پروژه هــای جدید، تمــام آنها با 
لحاظ شــدن اینکه محیط زیســت آسیب 
نبیند، نورپردازی می شــود و از طرف دیگر 
نورپردازی هــای قبلی انجام شــده بر روی 
درختان شــهر نیز بــه مرور زمــان اصالح 
خواهد شد تا مشــکل خاصی نداشته باشد.

مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان  مطرح کرد:

نورپردازی های جدید بر اساس معیارهای علمی هستند
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فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد گفت: تعداد شعب بانکی با در نظر گرفتن نیازها و مالحظات 
منطقه ای کاهش می یابد.وی گفت: برنامه جدی برای کاهش شعب داریم اما باید در این 
زمینه نیازمندی ها و مالحظات منطقه ای را در نظر بگیریم. وزیر اقتصاد درباره مقاومت هایی 
که نسبت به جمع آوری شعب بانکی وجود دارد نیز گفت: اگر نظام بانکی متحول و 
خدمت رسانی تسهیل شود و همه احساس کنند که بدون شعبه نیز می توانند خدمات 

دریافت کنند، مقاومت از بین خواهد رفت و وجود شعبه دیگر مطالبه نخواهد بود. 

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: تا زمان تعدیل قیمت ها، سیاست 
فروش فوری خودرو ادامه می یابد.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد مقیمی با بیان 
اینکه قیمت ها در بازار رو به کاهش است، افزود: تا زمانی که به تعادل در قیمت برسیم 
سیاست فروش فوری ادامه خواهد داشت هرچند در ماه های ابتدایی سال آینده به نظر 
می رسد به صورت سنتی کمی تقاضای خودرو کاهش یابد و کاهش تقاضا کاهش قیمت 

را درپی خواهد داشت.

   نوسان: بانک مرکزی مجوز افزایش 
150 درصدی سقف برداشت نقدی از 
دستگاه های خودپرداز در آستانه نوروز 
را صادر کرد. به گفته داود محمد بیگی، 
مدیر اداره نظام هــای پرداخت بانک 
مرکزی از 20 اســفند تا 17  فروردین 
تمامی بانک ها مجاز خواهند بود سقف 
برداشت توسط خودپردازها را از 200 
به 500 هزار تومان افزایش دهند. این 
موضوع درحالی رخ می دهد که امسال 
قیمت ها وضع هر سال را ندارد و بهای 
انواع کاال دو تا ســه برابر شده و ناگفته 
پیداســت که 200 هزار تومان ارزش 

پارسال را ندارد.  
البته این افزایش سقف برداشت با اما 
و اگرهای متعددی هم همراه اســت. 
اســتاد رئیس اداره ارتباطــات و امور 
بین الملل بانک ایران زمین دراین باره 
می گوید: »متقاضیــان دریافت پول 
نقــد در ایام نــوروز برای اســتفاده از 
سقف برداشــت 500 هزار تومانی باید 
به خودپرداز بانک عامل مراجعه کنند 
و در صورت مراجعه به خودپرداز سایر 
بانک ها در هر تراکنش تــا 200 هزار 

تومان قابلیت برداشت پول دارند.«
البته این نخستین بار نیست که بانک 
مرکزی اجازه افزایش سقف برداشت 
از عابربانک ها تا سقف 500 هزار تومان 
را صادر می کند. این مصوبه که حدود 
سه سال است در آستانه شب عید در 
بانک ها اجرایی می شــود، این روزها 
با انتقادهای بســیاری همراه است. به 
گفته بســیاری در شــرایطی که نرخ 
تورم به صورت تصاعدی باال رفته،  چرا 
میزان برداشت از عابربانک ها تغییری 
نمی کند. زهرا در اینباره به »شهروند« 
می گوید: »به عنوان مثال با 500 هزار 
تومان در سه سال پیش می توانستی 
۴ کیلو گوشت گوسفندی  و  5 تا مرغ  
و ۴ کیلو آجیل بخری، امــا این روزها 
با 500 هزار تومــان تنها می توانی یک 

کیلو آجیل  و 2 کیلو گوشت بخری.«  
البتــه این تنهــا مردم نیســتند که 
خواســتار افزایش ســقف برداشت از 
عابربانک هــا هســتند و در روزهای 
گذشــته برخی از مدیران بانکی هم 
افزایش سقف برداشــت به 700 هزار 
تومــان را مطرح کردند، امــا  تاکنون 
مجوزی  از ســوی بانک مرکزی صادر 

نشده است.
بانک مرکزی همچنان اصرار به همان 
مبلغ 200 هزار تومان در  روزهای عادی 
و 500 هزار تومان در ایام نوروز  به عنوان 
مبلغ سقف برداشــت از عابر بانک ها را 
دارد.جدای از هزینه چرخش پول برای 
اقتصاد، مسئوالن بانکی دالیل دیگری را 

برای این اقدام عنوان می کنند.
 بهرامــی یک مقام مســئول در بانک 
اقتصاد نوین در این باره به »شهروند« 
دســتگاه های  »ظرفیت  می گویــد: 
عابربانــک محــدود بــوده و تا یک 
حــدی می تــوان در  باکس های آن 
اســکناس قرار داد. اگر سقف برداشت 
از عابربانک ها بیشــتر تعیین شــود، 
موجودی عابربانک ها ســریع تر تمام 
شده و  زودتر باید آن را شارژ کرد. این 
شــارژ عالوه بر هزینه بر بودن، از نظر 

امنیتی هم با مشکالتی همراه است.
 به گفته او، درواقع برای افزایش سقف 
برداشت از بانک ها باید مسائل امنیتی 
و توان نیروی انتظامــی برای تامین 
امنیت شــارژ مجدد در این ایام را نیز 

در نظر گرفت.

اول: رشته کاری و تحصیلی من اقتصاد 
است اما به اشتباه وارد حوزه آموزش هم 
شده ام. علت این امر، آن است که بعد از 
بیست سال کار در حوزه توسعه دریافته ام 
که برای توسعه ملی، جز »تحول در نظام 

آموزش« هیچ راه دیگری نداریم.
دوم:  واقعیت این است که خداوند ما را 
زنده آفریده است و در میان سیستم ها " 
جامعه" هفتمین رتبه را دارا است که یکی 
از پیشرفته ترین سیستم های زنده است. 
بنابراین هر آنچه که برای جامعه تولید و 
به کار گرفته می شود هم، باید زنده باشد. 
چرا که علم پدیده ای در خدمت بشر است 
و اگر زنده نباشد، کارکرد خود را از دست 
خواهد داد. علم یک کاالی عمومی زنده 
است، منظور از کاالی عمومی در دانش 
اقتصاد این است که اگر همه آن را مصرف 
کنند تمام نمی شود همچون امنیت که 
اگر همه از آن برخوردار باشند، هیچگاه 
تمام نمی شود. بنابراین همه مردم باید در 
تولید و در مصرف علم مشارکت داشته 
باشند. علم تا جایی زنده می ماند که در 
بین ما به گردش در آید و افکار، رفتار و 
الگوهای ذهنی ما را شکل  دهد. برای زنده 
ماندن علم، به یک نظام ارتباطی منسجم 
نیاز داریم. علم در این رفت و برگشت ها و 

گفت وگوها است که تولید می شود.
سوم:  علم محصول گفت وگو و دیالوگ 

است. در جامعه ای که از اختالل ارتباطی 
رنج می برد، علم تولید نمی شود. متاسفانه 
ارتباطی  اختالل های  از  پر  ما  جامعه 
»علم  ایران  در  ما  رو،  همین  از  است؛ 
گفت وگو  از  که  علمی  نداریم.  زنده« 
است؛  مرده«  »علم  درنیاید  ارتباط  و 
تکثیر تئوری ها است. ما در مدارس مان 
تئوری ها را هم می کشیم و بعد به بچه ها 
تحویل می دهیم. نظام آموزشی ما، علم 
 data را که زنده تولید می شود تبدیل به
می کند و در زنجیره  چنین فرایندی علم 
به عقب می رود یعنی از Science  به

information  می رویم. این در حالی 
است که مسیری که باید طی شود از 
»اطالعات« به »علم« و از علم به »دانش« 

یعنی knowledge  است.
چهارم:  تحولی که در غرب بوجود آمد دو 
حوزه را شامل می شد؛ »مدرنیزاسیون« یا 
نوسازی به این معنا که الیه مادی تمدن 
و ساختار فیزیک تمدن نو شود مثال جاده 
بزنیم، سد بزنیم. ولی ما امروز در بهترین 
جاده ها و با بهترین ماشین ها همچنان به 
اندازه چهل سال قبل تصادف می کنیم. 
یعنی با مدرنیته، تحول الیه درونی که 
شامل تحول در افکار، الگوهای رفتاری و 
شیوه های عادات روانی است در ما متحول 
نشده است. در حالی که مدرنیته، تحول 
در الیه فرهنگی، روانی و رفتاری تمدن را 

باید به همراه داشته باشد. راه مدرنیته در 
غرب با یک تحول دیگری که »رنسانس 
مقصود  شد.  هموارتر  بود،  مذهبی« 
از  دین  جدایی  نه  مذهبی  رنسانس  از 
سیاست که »جدایی دین از ایمان« بود. 
در این شرایط، فضا برای ورود عقالنیت، 
سکوالریسم،  و  رواداری  مدرن،  علم 

قانون مداری و... فراهم شد.
یکی از کارهایی که رنسانس کرد این بود 
که راه را برای تحول علمی هم باز کرد. و 
از این دوره بود که به تدریج »علم زنده« 
متولد شد. تا پیش از آن، علم منفرد بود و 
دانشمندان منفرد کار می کردند. در غرب 
علم از وقتی که »زنده« شد، به بطن جامعه 
آمد و با متن جامعه درگیر شد و استمرار 

تاریخی تحوالت فناوری شکل گرفت.
پنجم:  جامعه مدرن در حوزه آموزش، 
امروزه به نقطه ای رسیده  است که علم، 
۳00 سال پیش به آن نقطه رسیده بود. 
یعنی انسان مدرن در حال گذار از دوران 
»آموزش مرده« به دوران »آموزش زنده« 
است. اما ما در ایران اکنون در دورانی بسر 
می بریم که کودک یک گیرنده منفرد و 
معلم یک دهنده مطلق است که طی آن 
معلم به عنوان مخزن اطالعات به شکل 
بسیار محدودی با بچه ها وارد دیالوگ شده 
و شکل ارتباطی شان بیشتر به مونولوگ 
می ماند. این در حالی است که جامعه 

مدرن در حال وارد شدن به دوران »علم 
زنده« است به این معنا که آموزش به 
زودی به زندگی و طبیعت زندگی ورود 

خواهد کرد.
ششم: "علم زنده" دو تحول مهم را با خود 
همراه دارد؛ نخست آنکه، انحصار معلم به 
عنوان تک منبع دانش را از میان برمی دارد. 
دیگر اینکه، تحول بیولوژیکی را شکوفا 
می کند که تا پیش از این سرکوب می شد. 
واقعیت این است که بچه ها تا پیش از 
دوران دبستان در بهترین حالت تا سه 
سالگی )که البته تا 1۳ سالگی هم ادامه 
دارد( هم با افزایش سلول های مغزی و هم 
با گسترش انفجاری سیناپس های مغزی 
مواجه هستند. این سیناپس ها در یک 
سالگی در هر ثانیه بین هفتصد تا ۸ هزار 
تولید دارد؛ یعنی ما با یک انفجار کیهانی 

در مغز کودک رو به رو هستیم.
و  باشد  پیشرفته  مغز  که  هم  قدر  هر 
اما  باشد،  داشته  هم  زیادی  سلول های 
بدون سیناپس کاری از پیش نمی برد. 
ارتباطی  زنجیره  واقع،  در  سیناپس ها 
مغزی  هستند.  مغزی  سلول های  بین 
مرده  مغز  باشد  نداشته  سیناپس  که 
این  که  سنینی  در  کودکان  اگر  است. 
انفجار سیناپسی در حال رخ دادن است، 
زندگی  و  زمین خوردن  شادی،  بازی، 
روزمره و... را تجربه نکنند، سیناپس های 
نوآوری،  ریسک پذیری،  با  مرتبط 
صبوری و گفت وگو و... در مغز آنان پایدار 
یک  نوجوانی  دوران  در  ما  نمی شود. 
دوره هرس سیناپسی داریم که در این 
در  می روند.  بین  از  سیناپس ها  دوران 
نظام آموزشی ما وقتی بچه ها را تحویل 
می گیریم که سیناپس ها از دست رفته اند 
و هرس سیناپسی رخ داده است و بچه ها 
به خاطر تجربه های اندکی که ما برایشان 
فراهم کرده ایم یکسری سیناپس تثبیت 

شده ناکارآمد دارند.
وقتی  زنده«  »علم  سیستم  در  هفت: 
بچه ها در اوج انفجار سیناپسی هستند، 
جایگزین  شبکه ای«  دانش  و  »علم 
»معلم« می شود. یعنی بچه ها به جای 
معلم  یک  به  سواالتشان  برای  اینکه 
مرتبط شوند، از همان دو یا سه سالگی با 
»شبکه دانش« مرتبط هستند و راه خود 
را پیدا می کنند و این اتفاق پیش از هرس 
سیناپسی رخ می دهد تا بچه ها  با میلیون ها 
معلم نظیر معلم خودشان رو به رو شوند. 
اینجا است که بچه ها با یک جهش مغزی 
و توانایی فکر کردن روبه رو می شوند. در 
چنین شرایطی است که آنان دنیایی که ما 
ساختیم و همه خطاهای چند هزار ساله ما 

را ویران خواهند کرد.
 پیش از آنکه این بچه ها وارد این دنیا شوند، 
باید برای آن آمادگی داشته باشیم. چون 
این دنیا مخاطرات خود را نیز دارد. باید 
نظام آموزشی موجودمان را ساماندهی 
کنیم و بسترهای قانونی و عملیاتی الزم را 

برای آن تعبیه نماییم.

مرگ مدرسه

سیاست فروش فوری خودرو ادامه داردکاهش تعداد شعب بانکی
جامعه

گفتاری از دکتر محسن رنانی؛ رویداد

عابربانک  
خسیس

چرا در مدارس ایران »علم زنده« به بچه ها تحویل داده نمی شود؟
امروز، بی جهت، به یاد گنجشــکی افتادم که در زمان کودکی ام گرفتم. در عالم 
خیال کودکانه ام می خواستم ببنم اگر موی سرش را کوتاه کنم چه شکلی می شود. 
قیچی را برداشتم و با احتیاط، موی روی سرش را چیدم. اما دیدم که پوست سرش 
را با قیچی کنده ام.همان زمان و اینک پس از دهه ها که از آن می گذرد و به یادش 
می افتم، روحم را آزار می هد. کاری که نباید و نمی خواستم، اما شد. چقدر از کارهای 
ما از این دست اند. نمی خواهیم، اما می شود. خاطراتی که می آیند و می روند، و ما 

گاهی دستخوش عواطفی می شویم که دیگر حتی در یاد  زندگی هم نمانده است. 
فعل تمام می شود اما آثار و نتایج و شرمندگی ناشی از آن می ماند. می توان برای اتمام  
فعل، دقیقه و بلکه ثانیه  هم معلوم کنیم اما نتایج و آثار آن، هیچ معلوم نیست تا کی 
و چه وقت ادامه می یابد. شاید چیزی شبیه "خالدین فیهاابدا"  است.  اثر یک فعل، 
همواره می ماند. گاهی لبخندی بر لبان می نشاند و ابتهاجی بر دل، گاهی حزنی 
در عمق جان و شــرمندگی در نهاد آدمی.  آدمیانی که بی پروا دست به هر کاری 

می زنند، هفت چیز را کمتر می دانند:
1.  نمی دانند همه ی نتایج فعل را فاعل مشخص نمی کند. فعلی که از فاعل صادر 
می شود دیگر به اختیار فاعل نیست. آن فعل حیات مستقل می یابد و فاعل را اسیر 

خود می کند.
2.  نمی دانند  آثار و نتایج فعل، صرفا آثار بی واسطه نیست. فعل ما  در روح و روان 
و جسم دیگری و  بلکه در هستی، موج ایجاد می کند. شبیه سنگی که در استخری 
آرام پرتاب می کنیم. آب، موج بر می دارد و تا لبه ی استخر پیش می رود. اتفاقا نتایج 

با واسطه ی فعل، بسی بیشتر از نتایج بی واسطه ی آن است. 
۳.  نمی دانند  هر فعلی، عالوه بر آثار و نتایج آشکار، نتایج پنهان هم  دارد.

۴. نمی دانند آثار و نتایج فعل، صرفا به اکنون خالصه نمی شود. بلکه آثار فعل، هم در 
زمان کوتاه و هم زمان های بلند و بلندتر، و شاید تا همیشه، درج می شود

5. نمی دانند یکی از نتایــج فعل، انعکاس آن بر روی روان فاعل اســت و او را برای 
همیشه آزار می دهد. 

۶. نمی دانند که فقط نیت خوب کافی نیست، کنش هم باید اخالقی و رفتار موجه 
باشد.

7.  و در نهایت نمی داننــد، برخی آثار و نتایج را نمی توان جبــران کرد. نمی توان 
خسارت را و زخمی را که به دیگران زده اســت، ترمیم کرد. شاید بیشتر زخم ها 

چنین باشند. همیشگی اند. ما می رویم اما نتیجه ی دردناک فعل ما می ماند. 
ما می رویم اما رنجی که آفریده ایم، برای همیشه باقی می ماند.

گاهی 
جبران ناممکن است

think

در سیسـتم علـم زنده »علـم و دانش شـبکه ای« جایگزیـن »معلم« می شـود. یعنی بچه هـا به جای 
اینکـه بـرای سواالتشـان به یـک معلم مرتبط شـوند، از همان دو یا سـه سـالگی با »شـبکه دانش« 
مرتبـط هسـتند.اما در ایـران کـودک یک گیرنـده منفـرد و معلم یک دهنـده مطلق اسـت که طی 
آن معلـم بـه عنـوان مخزن اطالعات به شـکل بسـیار محـدودی با بچه ها وارد دیالوگ شـده و شـکل ارتباطی شـان 

بیشـتر به مونولـوگ می ماند.

دیدگاه

گروه اندیشه

به ۷ مورد بیشتر توجه کنیم؛

ان
انی

 زم
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رونوشت آگهی حصروراثت

رامین گودرزی، داراي شناســنامه شــماره 1۴71 به شــرح دادخواســت به کالسه 
۳759/97 ح 5۴  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان کریم گودرزی بشناسنامه 507  درتاریخ 97/11/۳0 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به2 پسر ، 2 دختر و همسر   به اسامي: 

1-   حمیدرضا گودرزی   به ش ش ۶۳7 نسبت با متوفی فرزند.
2- رامین گودرزی   به ش ش 1۴71 نسبت با متوفی فرزند.

۳-   بنفشه گودرزی    به ش ش 2۳۴۶۸ نسبت با متوفی فرزند.
۴-  مریم گودرزی  به ش ش 1۶۳1  نسبت با متوفی فرزند   .

5- زهرا زمانی سودرجانی به ش ش 919 نسبت با متوفی همسر .
والغیر.

اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 5۴ شوراي حل اختالف. م الف/۴02۶02

رونوشت آگهی حصروراثت
محسن کشــاورز با وکالت ماشــااله غفاری و مهدخت دانش، داراي شناسنامه شماره 
1270۳۶۴۶77 به شرح دادخواست به کالسه ۳750/97 ح 5۴  از این شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد کشاورز بشناسنامه 7  
درتاریخ ۸5/12/1۳ اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصراست به2 پسر ، 2 دختر و 1 همسر  به اسامي: 
1-   محسن کشاورز    به ش ش 1270۳۶۴۶77 نسبت با متوفی فرزند.
2- کورش کشاورز   به ش ش 127507۶092 نسبت با متوفی فرزند.

۳-    سارا کشاورز    به ش ش 9۴۸۳ نسبت با متوفی فرزند.
۴-  مهسا کشاورز   به ش ش 1271۴۳19۸1  نسبت با متوفی فرزند   .

5-  آمنه توفان  به ش ش ۸90۸ نسبت با متوفی همسر والغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 5۴ شوراي حل اختالف. م الف/۴02922

رونوشت آگهی حصروراثت

اکبر پــاک دل، داراي شناســنامه شــماره 92۸ به شــرح دادخواســت به کالســه 
۳7۶۴/97 ح 10  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان فرخنده کوزدانی ردانی بشناســنامه 220۶۶  درتاریــخ 97/11/12 
اقامتگاه دائمي خــود بدرود زندگي گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت 

به۳ پسر و 2 دختر  به اسامي: 
1-    عبدالرسول پاک دل   به ش ش ۸9  نسبت با متوفی فرزند.

2- اصغر پاک دل   به ش ش ۸۸5 نسبت با متوفی فرزند.
۳-    اکبر پاک دل    به ش ش 92۸ نسبت با متوفی فرزند.
۴-  زهرا پاک دل  به ش ش ۸۳0  نسبت با متوفی فرزند   .

5-  زهره پاک دل به ش ش 1۳75 نسبت با متوفی فرزند. والغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 10 شوراي حل اختالف. م الف/۴0۳0۴1

 نوسان: عضو هیات علمی دانشگاه صنعت 
نفت گفــت: بخــش مهمی از مشــکالت 
اقتصادی کنونی کشــور دســتپخت آقای 
نوبخت و همفکران اوست که از سال 1۳92 
تاکنون سکان اقتصادی کشــور را در دست 
دارند و فرصت سوزی کرده و بی عملی و عوام 

زدگی نشان داده اند.
دکتر موسی غنی نژاد ادامه داد: آنها به جای 
توجه به هشدارهای اقتصاددانان دلسوز که 
اصالح اساسی پرداخت یارانه های نقدی را 

با محدود کردن آن به اقشار کم درآمد قابل 
شناسایی توصیه می کردند با عوام زدگی به 
دنبال شناســایی ثروتمندان و حذف یارانه 
آنها رفتند و این شناسایی پس از گذشت 5 
سال هنوز به نتیجه ملموسی نرسیده است. 
هکذا اصالح یارانه های سوخت امروزه به یک 

معضل بزرگ ملی تبدیل شده است. 
وی تاکید کرد: معلوم نیست آقای نوبخت و 
همفکرانش چه زمانی به این سیاســتهای 
عوام زده و به یادگار مانده از دولت پوپولیستی 

سابق پاسخ خواهند داد؟یا اجرای سیاستهای 
مخرب ارزی کــه در یک ســال و نیم اخیر 
اقتصاد ملی را زمین گیر کــرده چه توجیه 
نظری و پشتوانه علمی داشته است؟ با این 
کارنامه حضرات متوقع اند مردم مشــکالت 

دولت را درک کنند. 
ما نمی گویند مسئولیت بخش مهمی از این 
مشــکالت را خود آنان با بی تدبیری ناشی 
از تفکرات عوام زده و فاقد پشــتوانه نظری 

مستدل و علمی پدید آورده اند.                           

دکتر موسی غنی نژاد مطرح کرد:

سیاستهای ارزی اقتصاد ملی را زمین گیر کرد
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 نوســان:  حمیدرضــا عظیمیــان، 
مدیرعامل فوالد مبارکه از گام روبه جلو 
فوالدسازان در راستای پی ریزی اقتصاد 

غیرنفتی پایه خبر داد. 
حمیدرضا عظیمیان در خصوص ظرفیت 
فوالدسازان برای کمک به صنعت کشور 
گفــت: فوالدســازان بزرگ با توســعه 
بومی سازی و حمایت از تولیدکنندگان 

داخلی، گام در مســیر پی ریزی اقتصاد 
غیرنفت پایه گذاشته اند.

عظیمیان پیــش از این نیز با اشــاره به 
تحریم های ظالمانه علیه کشــور گفته 
بود: در حال حاضر که دشــمنان سعی 
می کنند عرصه را بــرای ما تنگ کنند و 
فوالد مبارکه را به عنوان نماد و چشم امید 
صنعت کشــور مورد هدف قرار داده اند، 

باید با اتکا به ظرفیت هــا و قابلیت های 
بسیار زیاد خود بر مشــکالت فائق آییم 
و از این مســیر به ســالمت عبور کنیم. 
من مطمئنم با همراهــی و درک باالی 
کارکنان این امکان برای ما وجود دارد که 
چراغ فوالد مبارکه را که سرآمد صنعت 
کشور اســت، فروزان تر از همیشه حفظ 

کنیم.

مدیر عامل فوالد مبارکه عنوان کرد؛

هدف فوالد سازان تحقق اقتصاد »غیرنفت پایه« است

  نوسان: در ششــمین دورۀ جایزۀ ملی 
مدیریت فنــاوری و نوآوری ایــران که روز 
سه شنبه 1۴ اسفندماه 1۳97 به میزبانی 
سازمان فناوری اطالعات ایران و با حضور 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعـــــــات، 
جمعـــــی از مقامــــــات، دانشگاهیان، 
فعاالن و سیاســتگذاران حــوزۀ مدیریت 
فنــاوری و نــوآوری، نمایندگان کســب 
وکارهای موفق فناور و نوآور و ارزیابان جایزه 
برگزار شد، جایزه مدیریت فناوری و نوآوری 

ایران به فوالد مبارکه اختصاص یافت.
به گزارش خبرنگار فوالد، در این مراســم 
که برای ســه طیف »بنگاه های صنعتی و 
خدماتی«، »شرکت های کوچک فناوری 
محور و دانشــبنیان« و »شــرکت های 
هلدینگ« برگزار شــد، بر اســاس نتایج 
موردتأییــد کمیتۀ ارزیابی جایــزه، برای 
نخستین بار پس از شش سال، در ارزیابی 
های این دوره دو شــرکت حائز امتیاز الزم 
برای اکتســاب تندیس برنزین از سطوح 
رقابتی جایزۀ ملی مدیریت فناوری و نوآوری 
ایران شــدند و از این نظر فوالد مبارکه که 
دارای ماهیتــی صنعتی اســت، به عنوان 
نخستین صنعت بدون ارتباط مستقیم به 
فناوری تشخیص داده شــد و توانست در 
سال 97 با کسب امتیازهای الزم از کمیتۀ 

ارزیابی تندیس همایش را دریافت کند.
منوچهر نیکفر معاون تکنولــوژی فوالد 
مبارکه که به نمایندگی از مدیرعامل این 
شرکت، جایزه را دریافت کرد در مصاحبه 
با خبرنگار فوالد با تأکید بر اینکه تحقیق و 
پژوهش اصلی ترین سیاست فوالد مبارکه 
است، گفت: توجه فوالد مبارکه به تحقیق 
و پژوهش در حــوزۀ مدیریت فنــاوری و 
نوآوری باعث شد برترین جایزۀ همایش ملی 
مدیریت فناوری و نوآوری ایران، به شرکت 
فوالد مبارکه تعلق گیرد و این انتخاب، نوید 
ورود بیشتر فناوری های مدرن بومی سازی 

شده به شرکت را می دهد. 
وی اظهار کــرد: امروزه نقــش اطالعات و 
فناوری در تولید صنایع بسیار حیاتی است و 
فوالد مبارکه این امر را در سیستم مدیریتی 

خود نهادینه کرده است.
نیکفر در ادامه افزود: با شرکت در مدلهای 
مختلف ارزیابی مدیریــت فناوری، تالش 
میکنیم در چرخــۀ رقابت و ســودآوری 
پایــداری قابــل قبــول و فعالیــت های 

شایسته ای داشته باشیم. 
وی با ارزشمند خواندن تالش متخصصان 
فوالد و پژوهشگران حوزۀ مدیریت فناوری 
گفت: تالشــهای شــرکت فوالد مبارکه 
در کســب دانش نظام مدیریتی در حوزه 
فناوری و نــوآوری، با بهره مندی از تجارب 
و دانش کارشناسان و متخصصین فوالد، 
پژوهشگران و مشاوران، مراکز دانشگاهی و 
مشاورۀ شبکه های پژوهشی بین المللی در 

حال به ثمر رسیدن است.
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه در 
پاسخ به اهمیت بومی سازی فناوری در این 
شرکت گفت: تالش و امکانات شرکتهای 
دانش بنیان میتواند در بومیسازی فناوری 
و خلق نــوآوری، با توجه بــه مزیت های 
موجود در شرکت های فوالدی مؤثر باشد. 
شرکت فوالد مبارکه با تهیه و تنظیم سند 
چشم انداز خود در حوزۀ مدیریت فناوری 
و نوآوری، تمام تالش خود را بر استفاده از 
آخرین الگوهای فناوری جهت ایجاد بستر 
مناسب و پیشرفت سازمانی معطوف کرده 
اســت. نیکفر در ادامه افزود:  با عملیاتی 
کردن ارتقای ســطح فنــاوری در فوالد 
مبارکه می توانیم شــرکت را به پایداری 
سودآوری و رقابت برســانیم و مهمتر از 
همه به افزایش کیفیت و ارتقای رضایت 

مشتری کمک کنیم.

جایزۀ مدیریت نوآوری 
برای فوالد مبارکه

industry

  نوسان: با توجه به اینکه شما یکی از 
فوالدی  محور  صادرات  های  شرکت 
بازار  مدیریت  به  چگونه  هستید، 

صادراتی در شرایط تحریم می پردازید؟
در امر صادرات بحث کیفیت، رقابت و قیمت 
خیلی مهم است و این اهمیت در فوالد 
حساس تر است چراکه ایران با کشورهای 
CIS نظیر روسیه و اوکراین رقیب بوده و 

این رقابت شدیدتر شده و فوالدسازان در 
تالشند تا سهم خود از بازارهای صادراتی 
رود  انتظار می  اینرو  از  نمایند.  را حفظ 
بخشی از این محرک ها از طریق مشوق 
ها و تسهیالت صادراتی دولت فراهم شود 
و در شرایط فعلی بهتر است شاهد پر رنگ 
تر شدن این مشوق ها باشیم تا فوالدسازان 
صادرات  به  بیشتری  خاطر  اطمینان  با 

بپردازند.
وضوع مهم دیگر در امر صادرات، جابجایی 
اگر شرایطی  است.  پول  انتقال  و  نقل  و 
فراهم شود که موضوع جابجایی پول نیز 
تسریع شود انگیزه صادراتی واحدها افزایش 
خواهد یافت. به عبارت دیگر به دلیل تحریم، 
مشکالتی در نحوه بازگشت ارز ایجاد شده و 
بهتر آن است در کنار اقداماتی که شرکت ها 
در این زمینه انجام می دهند، شاهد تشکیل 
ستادی در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
باشیم. به نظر می رسد با این اقدام و حمایت 

های انجمن تولیدکنندگان فوالد، روند فعلی 
مدیریت خواهد شد.

موضوع مهم دیگر بازگشت ارز حاصل از 
صادرات به داخل کشور و ثبت در سامانه 
نیما می باشد. در واقع شرکت ها نیازهای 
ارزی دارند و بخشی از ارز بازگردانده شده 
به کشور می بایست صرف تامین نیازهای 
ارزی خودشان شود و باید به آنها این اجازه 

داده شود.
  نوسان: صادرات همیشه تحت تأثیر 
تنظیم بازار داخل و توازن در زنجیره 
فوالد بوده است، به نظر شما چگونه می 

توان صادرات پایدار داشت؟  
از موضوعات تسهیل گر صادراتی،  یکی 
توازن در بازار داخل است به عبارتی باید 
بتوان توازنی در داخل کشور ایجاد کرد تا 
از طریق توازن در زنجیره تولید، صادرات 
به عنوان یک اصل اساسی برای کل کشور 

مطرح باشد.
 به این مفهوم که صادرات تا پیش از این برای 
تنظیم بازار مطرح می شد و پس از تامین 
بازار داخل، مازاد در قالب صادرات به خارج 
از مرزها ارسال می شد اما به اعتقاد من، 
فوالد ایران از این مرحله عبور کرده و باید 
به گونه ای عمل شود که صادرات به عنوان 

استراتژی اصلی شرکت ها مطرح شود.
در همین رابطه و برای پیگیری و پیاده 
سازی بهتر این موضوع و حفظ بازارهایی 
زنجیره  در  باید  است،  آمده  بدست  که 
داخل توازن ایجاد کرد تا نیاز بازار و گردش 
محصول و مواد اولیه به صورت پایدار تامین 
گردد تا همواره بتوان میزان صادرات را حفظ 
نمود و بازاری که بدست آمده به دلیل عدم 
توازن زنجیره از بین نرود. موضوع دیگر در 

امر صادرات، نگاه به واردات و مدیریت آن 
است تا آسیبی به شرکت ها وارد نشود و 
صادرات را نیز به صورت پایدار داشته باشیم. 
همچنین ورود به بحث توسعه ها نیز سبب 
و در  واحدها خواهد شد  پایدار  صادرات 
همین راستا تامین مالی به بهبود و توسعه 

صادرات کمک می کند.
سایر  و  شما  مذاکرات  نوسان:    
نیازهای  تامین  برای  تولیدکنندگان 

ارزی به کجا رسیده است؟
با  های  مرکزی شرکت  بانک  اعالم  طبق 
صادرات بیش از 10 میلیون یورو موظفند 90 
درصد ارز خود را در سامانه نیما ثبت نمایند 
که شرکت های فوالدی نیز جزو همین رسته 
این امر سبب خواهد شد  قرار می گیرد، 
فوالدسازان قادر به تامین نیازهای ارزی خود 
نباشند چراکه واحدها نیازهای ارزی خود را 
از محل صادرات تامین می کنند تا چرخه 
تولید و اقتصاد بچرخد. اخیرا با بانک مرکزی 
در این رابطه جلسه داشتیم و مذاکراتی 
صورت گرفت و توافقاتی نیز حاصل شد تا 
این موضوعات مدنظر قرار بگیرد در غیر 
این صورت شرکت ها دچار مشکل شده 
و می تواند منجر به توقف تولید گردد که 
توقف تولید به معنای بیکاری و تعطیلی کل 
زنجیره ارزش و چرخه باالدست و پایین 

دست فوالد می شود.
  نوسان: یکی از دغدغه تولیدکنندگان 
که  چرا  است،  ها  زیرساخت  تقویت 
توسعه  نیازمند  فوالد  صنعت  توسعه 
زیرساخت ها است. نظر شما در این باره 

چیست؟
اگر بخواهیم اصولی به این موضوع نگاه کنیم 
و رتبه دهم خود را در رده بندی جهانی 

حفظ نموده یا حتی آنرا بهبود دهیم طبیعتا 
فوالد نیازمند توسعه است و این توسعه 
نیازمند زیرساخت و مباحث حمل ریلی، 
جاده ای، دریایی، آب، برق و گاز است و 
تمامی اینها نیاز به تامین مالی دارد اما 
شرکت ها در بحث توسعه زیرساخت ها در 
شرایطی نیستند که بتوانند سرمایه گذاری 
کنند. این وظیفه دولت است که زیرساخت 
های الزم را برای توسعه صنعتی فراهم کند. 
شرکت ها در تالش برای حفظ وضعیت 
موجودند درحالی که سرمایه گذاری در 
زیرساخت ها نیازمند منابع مالی باال است. 
لذا با توجه به مشکالتی که در حال حاضر 
وجود دارد، اولویت حفظ تولید است تا چرخ 

تولید به خوبی حرکت کند.
  نوسان: آیا اهداف فوالد هرمزگان برای 

سال ۹۷ محقق شده است؟
فوالد هرمزگان تالش کرده نیازهای خود 
به مواد اولیه را از طریق شرکت های داخلی 
تامین نماید البته در بحث نیازهای خارجی 
نیز همان گونه که اشاره کردم از طریق منابع 
ارزی تحت اختیار خودمان تامین می کنیم. 
اگرچه نمی توان منکر این موضوع شد که در 
تامین نیازهای ارزی دچار مشکل هستیم 
اما در تالش هستیم تا این مشکالت را رفع 
نماییم و خوشبختانه تاکنون مشکل حادی 
در این زمینه نداشته ایم و عملکرد 10 ماهه 
فوالد هرمزگان و افزایش تولید نیز گویای 
به  امیدواریم  و  باشد  همین موضوع می 
اهداف تعریف شده برای سال جاری برسیم.

اهداف ما در بخش تولید محقق شده و تنها 
در صادرات همان گونه که گفتم پارسال 
70 درصد صادرات داشتیم؛ اما در 10 ماهه 
امسال به 55 درصد رسیده بود اما امیدواریم 
تا پایان سال با اقداماتی که انجام داده ایم 
شاهد بهبود روند باشیم هرچند که اعتقاد 

من تاکنون با شرایط موجود موفق بوده ایم.
شما  تحلیل  ارزانی،  آقای  نوسان:    
آینده  سال  در  فوالد  بازار  شرایط  از 

چیست؟
اگرچه پیش بینی و اظهار نظر در مورد سال 
آینده کمی سخت و زود باشد ولی به نظر 
می رسد تابع سیاست هایی است که خارج 
از حوزه فوالد است و شرایط سیاسی جهان 
و وضعیت بین المللی تاثیرگذار خواهد بود. 
در مجموع به عقیده من سال 9۸ تغییر آن 
چنانی نسبت به سال 97 نخواهیم داشت 
و امیدواریم با توجه به پتانسیل هایی که 
فوالدسازان داخلی دارند و حمایت های 
بانک مرکزی، دولت و وزارت صمت از این 

وضعیت گذر کنیم.
 در واقع پیش بینی این است که در نیمه اول 
سال آینده مشکالت کمی بیشتر باشد چون 
به واسطه آغاز سال، شاهد کاهش تولید 
خواهیم بود اما باید تالش کرد به روند عادی 

تولید باز گردیم.

مدیرعامــل فــوالد هرمــزگان معتقــد اســت، بایــد برنامــه ریــزی ها بــه گونه ای باشــد که صــادرات 
گزارش

گروه صنعت

بــه عنــوان اســتراتژی اصلــی شــرکت هــای فــوالدی مطــرح شــود. فــرزاد ارزانــی، بــا اشــاره بــه 
اســتراتژی شــرکت هــای فــوالدی بــرای ســال ۹8 تاکیــد کــرد: بــازار فــوالد در ســال آینــده تابع سیاســت هایی 
ــی  ــن الملل ــت بی ــان و وضعی ــی جه ــرایط سیاس ــرد و ش ــی گی ــورت م ــوالد ص ــوزه ف ــارج از ح ــه خ ــت ک اس
تاثیرگــذار خواهــد بــود. در مجمــوع بــه عقیــده مــن ســال ۹8 تغییــر آن چنانــی نســبت بــه ســال ۹۷ نخواهیم 
داشــت امــا در نیمــه اول ســال آینــده مشــکالت کمــی بیشــتر باشــد کــه بایــد تــالش کنیــم بــه رونــد عــادی 

تولید باز گردیم. گفت و گوی ما را با اومی خوانید؛

فوالد؛ تابع سیاست هایی خارج از فوالد

وزیر آموزشوپرورش گفت: اینکه شرکت فوالد مبارکه، نماینده شهرستان در مجلس شورای اسالمی 
و سایر مسئولین شهرستان به همراهی مردم خیر دست به دست هم دادند تا مرکز آموزشی، رفاهی 
فرهنگیان به بهره برداری برسد، بسیار ارزشمند است.سید محمد بطحایی، تربیت نسل های آینده 
ساز کشور را مهمترین مأموریت معلمان و فرهنگیان دانست و گفت: مهمترین رکن تربیت را نیروی 
انسانی تشکیل میدهد. وی خاطرنشان کرد: وقتی معلمان با آسودگی خاطر در سر کالسهای درس 
حاضر شوند، این آسودگی خاطر به طور مستقیم در کالسهای درس، بروز و ظهور پیدا خواهد کرد.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی، گفت: برای تکمیل مرکز آموزشی، رفاهی 
فرهنگیان شهرستان مبارکه حدود 5 میلیارد و 200 میلیون  تومان سرمایه گذاری انجام 
شده است که در این بین باید از مدیریت شرکت فوالد مبارکه تشکر و قدردانی کنیم.

زهرا سعیدی، تصریح کرد: اینکه شرکت فوالد مبارکه به مـــوازات فعالــیت های 
اقتصـــــادی خود به مسئولیت های اجتماعی نیز توجه دارد از ویژگی های یک سازمان 

متعالی است که فوالد مبارکه به خوبی در این مسیر گام برمی دارد.

فوالد مبـارکـه نماد یک سازمان متعالی حرکت فوالدمبارکه ارزشمند است
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان:

فوالد مبارکه 
پیشتاز کاهش مصرف آب

تحلیل بازار فوالد در سال 98 در گفت و گو با مهندس فرزاد ارزانی؛

اولویت حفظ تولید است تا چرخ آن به خوبی حرکت کند

 نوسان : مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان به همراه جمعی از 
مدیران بحران فرمانداری های شهرستانهای این استان ضمن بازدید 
از خطوط تولید فوالد مبارکه، این شرکت را در کاهش مصرف آب 

پیشتاز خواند.
ایرج ترابی  سرپرست روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه در آغاز این نشست، 
ضمن خوشامدگویی به مهمانان، با اشاره به تعامل مناسب مدیران دستگاه 
های مرتبط با مدیریت بحران استان خاطرنشان کرد: شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان در راستای توجه به مسئولیت های اجتماعی خود و نیز حفظ محیط 
زیست تاکنون اقدامات متعددی داشته است  که شاهد نتایج مثبت آنها نیز 
بوده ایم  و  از آن جمله می توان به کاهش مصرف انرژی در فوالد مبارکه، 
توجه به مصرف آب و استفاده از پساب شهری شهرهای پیرامون فوالد مبارکه 
اشاره کرد. ترابی، هماهنگی و همکاری دستگاه های اجرایی را در سطوح 
منطقه ای و ملی مثبت خواند و افزود: خوشبختانه از ابتدای بهره برداری فوالد 
مبارکه تاکنون، مدیریت این شرکت توانسته با اقدامات به موقع و مناسب در 
مدیریت بحران نقش سازنده و متعامل داشته باشد و در مواقع اضطراری به 

کمک دستگاه های مرتبط آید.
منصور شیشه فروش در مصاحبه با خبرنگار فوالد اظهار داشت: این بازدید با 
هدف آشنایی عوامل مدیریت بحران استان اصفهان و کارگروه های تخصصی 
این مدیریت با اقدام های فوالد مبارکه در زمینۀ پروژه های زیست محیطی، 
کاهش مصارف انرژی، گاز، برق، آب و چگونگی تعامل با بخش های مدیریت 

بحران انجام شد و با نتایج خوبی همراه بود.
وی گفت: در این برنامه ابتدا با تشکیل کارگروه تخصصی در فوالد مبارکه به 
بررسی دستورالعمل هایی که مدیریت بحران در زمینۀ مصرف بهینۀ انرژی 
ابالغ کرده پرداختیم و در ادامه در بازدید میدانی انجام شده، تمام موارد از 
نزدیک دیده شد و خوشبختانه مشخص گردید تمام موارد ابالغی با جدیت 
تمام در فوالد مبارکه اجرایی شده و نتایج شایان توجه و متمایزی مانند 
کاهش مصرف آب را به همراه داشته است. در حقیقت این اتفاق مهم، برآیند 

اقداماتی است که فوالد مبارکه در زمینۀ مدیریت بحران انجام داده است.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان ادامه داد: پروژه های متعددی در 
سیستم های تولید و خدمات پشتیبانی و جنبی فوالد مبارکه تعریف و اجرا 
شده که می توان به کاهش مصرف آب در خطوط تولید و تغییر در سیستم 
فضای سبز اشاره کرد. در فضای سبز کارخانه فوالد مبارکه گونه هایی شامل 
درخت های مقاوم به شوری و خشکی دیده می شود که بر اساس بومشناسی 
منطقه انتخاب و کاشته شده است. این فضا به سیستم های آبیاری نوین 
و قطرهای مجهز شده و نیز به جهت کاهش مصرف آب، خشک منظری 
جایگزین چمن شده است. در بسیاری از محل ها نیز در این کارخانه از 

ظرفیت پساب استفاده می شود و آب جاری از سیستم حذف شده است. 
همین اقدام ارزشمند باعث کاهش مصرف آب فوالد مبارکه شد و در راستای 

برنامه های مدیریت بحران در سطح فوالد مبارکه به سرانجام رسید.
وی افزود: در زمینۀ مصرف انرژی به ویژه گاز و برق، سیستم های مورد 
استفاده در فوالد مبارکه بررسی شد و مورد بازدید قرار گرفت. در بررسی 
گزارشها مشخص است که فوالد مبارکه در جهت مدیریت بار و رفع مشکالت 
کشور، هم به شبکه های سراسری کمک کرده و هم در جهت کاهش مصرف 

انرژی، خودگردانی داشته است.
شیشه فروش گفت: با توجه به حمل ونقل مواد اولیه و محصوالت فوالد 
مبارکه و استفادۀ این شرکت از خدمات جاده ای در حجم باال، در جهت 
پیشگیری از تصادف و دستیابی به حمل ونقل ایمن، سیستم های پیمانکاری 
مکلف شده اند موارد ایمنی در جاده ها را رعایت و اجرایی کنند که این 
مهم نیز بررسی شد و نتایج خوبی مشاهده گردید. نکتۀ بعدی که از اهمیت 
ویژهای نیز برخوردار است انجام کار ایمن و رعایت اصول ایمنی در کار و 
استفاده از لوازم حفاظت فردی و بهداشت حرف های در بین کارکنان است. 
در این زمینه نیز فوالد مبارکه سرمایه گذاری کرده و شرکت را به امکانات 

روز تجهیز نموده است.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان تصریح کرد: باید به این نکته اشاره 
کنم که همانطور که شرکت فوالد مبارکه در عرصه های حفاظت زیســـــت 
محیطی و کاهــــــــش مصـــــارف انرژی به خصوص آب، گاز و برق 
عملکرد شایانی دارد، در کمک به حادثه دیدگان حوادث غیرمترقبه نیز خوش 
درخشیده است. در زلزلۀ کرمانشاه، وقتی ما در مدیریت بحران نیاز به کانکس 
را اعالم کردیم، فوالد مبارکه با اهدای 2۶0 کانکس به مناطق زلزله زده، ارسال 
و نصب آنها را به صورت ویژه و فنی در محل مشخص شده تقبل کرد و در 
پایان آنها را به هم میهنان تحویل داد. در بازدید از محلۀ فوالدی سرپل ذهاب، 
انجام کار باکیفیت و سریع از نکات بارز این اقدام فوالد مبارکه بود. همچنین 
این شرکت با تجهیز 7 تریلر، هدایای مختلف مانند آب معدنی، پتو و البسه به 
مناطق زلزله زده اهدا کرد و این اقدام نشان داد فوالد مبارکه در یاری رساندن 
به حادثه دیدگان حوادث غیرمترقبه هم پیشتاز است. من به نوبۀ خود از 

مدیریت و کارکنان این بنگاه بزرگ صنعتی تقدیر و تشکر می کنم.

تولید هر تن فوالد ۱۰۰ تا ۱۲۰ دالر نیاز ارزی دارد 
لذا صادرات موضوعی است که برای شرکت های 
فوالدی با توجه به پتانسیل آنها، مهم و برجسته 

است و به عنوان یک الزام باید به آن فکر شود

اگر شرایطی فراهم شود که موضوع جابجایی پول 
نیز تسریع شود انگیزه صادراتی واحدها افزایش 

خواهد یافت
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رونوشت آگهی حصروراثت

علی عســگر زاهدی مقدم، داراي شناسنامه شماره 12 به شــرح دادخواست به کالسه
 ۳792/97 ح 10  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان  صدیقه زاهدی مقدم بشناســنامه ۳ درتاریخ 97/۸/۶ اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 2 پسر، ۴ دختر  و 

همسر به اسامي: 
1-  محمد زاهدی مقدم به ش ش ۳952 نســبت با متوفی فرزند.2-  ابراهیم زاهدی مقدم 
به ش ش 11۶22 نســبت با متوفی فرزند.۳-  بتول زاهدی مقدم به ش ش 5179 نسبت با 
متوفی فرزند.۴- زهره زاهدی مقدم به ش ش 752 نســبت با متوفــی فرزند.5- ام البنین 
زاهدی مقدم به ش ش ۸۶1 نســبت با متوفی فرزند.۶- ســمیه زاهــدی مقدم به ش ش 
۳090 نســبت با متوفی فرزند. 7- علی عســگر به ش ش 12 نســبت با متوفی همســر .

والغیر.
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 10 شوراي حل اختالف. م الف/۴0۴72۸

رونوشت آگهی حصروراثت

محسن حاج هاشم خانی، داراي شناسنامه شماره ۴507۶ به شرح دادخواست به کالسه 
۳772/97 ح 10  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان رحمت اله حاج هاشم خانی بشناســنامه 2055۳  درتاریخ 97/9/19 
اقامتگاه دائمــي خود بدرود زندگي گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت

 به 1 پسر ، ۳ دختر و همسر به اسامي: 
1- محسن حاج هاشم خانی  به ش ش ۴507۶ نسبت با متوفی فرزند.

2- شهال حاج هاشم خانی به ش ش ۴۶90۴ نسبت با متوفی فرزند.

۳-  شهرزاد حاج هاشم خانی به ش ش 775 نسبت با متوفی فرزند .
۴- اشرف حاج هاشم خانی به ش ش ۳95۴۶ نسبت با متوفی فرزند .

5-   گوهر باغ زرشکی  به ش ش ۳29 نسبت با متوفی همسر.
 والغیر.

اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 10 شوراي حل اختالف. م الف/۴0۴۶77

رونوشت آگهی حصروراثت

سیامک عباسی زاده ، داراي شناسنامه شماره 127010۸7۴۳ به شرح دادخواست به 
کالسه ۳777/97 ح 10  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حسین عباسی زاده  بشناســنامه 552  درتاریخ 97/10/17 اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 2 پسر ، 1 

دختر  و  همسر  به اسامي: 
1- سیامک عباسی زاده   به ش ش 127010۸7۴۳ نسبت با متوفی فرزند.
2-   سپیده عباسی زاده به ش ش 127195۶۳91 نسبت با متوفی فرزند.
۳-  سعید عباسی زاده   به ش ش 12711۸5۳2۶ نسبت با متوفی فرزند .

۴- سودابه شیروانی دستگردی به ش ش ۳۶1 نسبت با متوفی همسر.
والغیر.

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

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

رییس شعبه 10 شوراي حل اختالف. م الف/۴0۳275

رونوشت آگهی حصروراثت

مهری دهنانی، داراي شناسنامه شماره ۴ به شرح دادخواست به کالسه ۳۶50/97 ح 10  
از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن 
دهنانی  بشناسنامه 1  درتاریخ 97/۸/1۶ اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 1 پسر ، ۴ دختر  و   همسر  به اسامي: 
1-  حسین دهنانی به ش ش ۳  نسبت با متوفی فرزند.

2-    زهرا دهنانی به ش ش 1171 نسبت با متوفی فرزند.
۳- اشرف خانم دهنانی  به ش ش 10۸ نسبت با متوفی فرزند.

۴-  اقدس دهنانی  به ش ش 109  نسبت با متوفی فرزند.
5- مهری  دهنانی  به ش ش ۴  نسبت با متوفی فرزند.

۶-    سکینه علی یاری خوراسگانی  به ش ش 179  نسبت با متوفی همسر والغیر.
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

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

رییس شعبه 10 شوراي حل اختالف. م الف/۴0۴1۸۳

رونوشت آگهی حصروراثت

محســن حمیدخانی ، داراي شناسنامه شماره ۶۳۶7 به شــرح دادخواست به کالسه
 ۳7۸5/97 ح 10  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان محمود حمیدخانی  بشناســنامه ۴9۴۴7  درتاریــخ 97/10/2۸ 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 

2 پسر ، 1 دختر،  همسر و مادر   به اسامي: 
1-  محسن حمیدخانی به ش ش ۶۳۶70 نسبت با متوفی فرزند پسر.
2-   مجید حمیدخانی   به ش ش 15۳5  نسبت با   متوفی فرزند پسر.

۳- نفیسه حمیدخانی   به ش ش 220۸ نسبت با متوفی دختر.
۴- فرزانه نوائی به ش ش  529 نسبت با متوفی همسر.

5- خدیجه یزدانیان به ش ش 271۸0 نسبت با متوفی مادر والغیر.
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

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

رییس شعبه 10 شوراي حل اختالف. م الف/۴0۴179

رونوشت آگهی حصروراثت

عباس نجفی، داراي شناسنامه شماره 1۴ به شــرح دادخواست به کالسه ۳7۸9/97 ح 
10  از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
قدرت اله نجفی ســوالری بشناســنامه 5۴5  درتاریخ 97/10/2۶ اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 2 پسر ، 2 دختر و همسر 

به اسامي: 
1- عباس نجفی  به ش ش 1۴ نسبت با متوفی فرزند.

2-  اکبر نجفی سوالری به ش ش ۳۸ نسبت با متوفی فرزند.
۳-  مریم نجفی سوالری به ش ش 9۴0 نسبت با متوفی فرزند .

۴-  عصمت نجفی سوالری به ش ش 10۶1 نسبت با متوفی فرزند .
5-   فاطمه شمس سوالری  به ش ش 1۴ نسبت با متوفی همسر.

 والغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 10 شوراي حل اختالف. م الف/۴0۴51۳

رونوشت آگهی حصروراثت

سیدمهدی الشــریف، داراي شناسنامه شــماره ۳51 به شــرح دادخواست به کالسه
 ۳77۳/97 ح 5۴  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان رضا الشریف بشناســنامه 1۶05۳ درتاریخ 9۶/۸/1۴ اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به۳ پسر، ۳ دختر  و 

1 همسر به اسامي: 
1-  سید مهدی الشریف به ش ش ۳51 نسبت با متوفی فرزند.2- سید محسن الشریف به 
ش ش 5227۴ نسبت با متوفی فرزند.۳-  سید مرتضی الشریف به ش ش 55۳52 نسبت 
با متوفی فرزند.۴- طوبی الشــریف به ش ش ۴00۸1 نســبت با متوفــی فرزند.5- مهری 
الشــریف به ش ش ۴9۸۸۴ نسبت با متوفی فرزند.۶-  فاطمه الشــریف به ش ش 57۶۳0 
نســبت با متوفی فرزند. 7-  ملیحه شریفیان پور به ش ش ۳۳5 نســبت با متوفی همسر .

والغیر.
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 5۴ شوراي حل اختالف. م الف/۴0۴7۴۳

رونوشت آگهی حصروراثت

نجاتعلی زارعی ســنابادی، داراي شناسنامه شماره 1 به شــرح دادخواست به کالسه 
۳7۸0/97 ح 10  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان  رضا زارعی سناابادی  بشناسنامه 59  درتاریخ 97/12/10 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به ۴ پسر ، 1 دختر  و   

1 همسر  به اسامي: 
1-   نجاتعلی زارعی سنابادی به ش ش 1  نسبت با متوفی فرزند.

2-  علی زارعی سناآبادی به ش ش 1 نسبت با متوفی فرزند.
۳-  حسن زارعی سناآبادی  به ش ش 1 نسبت با متوفی فرزند.

۴-  اکبر زارعی سنابادی  به ش ش 2  نسبت با متوفی فرزند.
5-  بهجت زارعی سنابادی  به ش ش 1  نسبت با متوفی فرزند.

۶-    زهرا زارعی سناابادی  به ش ش ۶0  نسبت با متوفی همسر والغیر.
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 10 شوراي حل اختالف. م الف/۴0۴007

رونوشت آگهی حصروراثت

محســن میکائیلی، داراي شناسنامه شــماره 2901 به شرح دادخواســت به کالسه 
۳۶۶9/97 ح 10  از ایــن شــورا درخواســت گواهــي حصروراثــت نمــوده و چنین 
توضیح داده که شــادروان حســین میکائیلی  بشناســنامه ۳1۶۶ درتاریخ 91/۳/2۸ 
اقامتگاه دائمــي خود بدرود زندگي گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت

 به 2 پسر  و همسربه اسامي: 
1-  شهال  نادری آفارونی پور  به ش ش 297۶ نسبت با متوفی همسر.

2-  محسن میکائیلی  به ش ش 2901 نسبت با متوفی فرزند.
۳-محمد میکائیلی  به ش ش ۳27۴ نسبت با متوفی فرزند.

والغیر.

اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

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

رییس شعبه 10 شوراي حل اختالف. م الف/۴0۴۶59

رونوشت آگهی حصروراثت

مهدی عطائی خوراسگانی، داراي شناسنامه شماره 1۸0 به شرح دادخواست به کالسه 
۳791/97 ح 10  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ســکینه بیگم گرگوئی خوراسگانی بشناســنامه 27۴  درتاریخ ۶5/۶/1۴ 
اقامتگاه دائمي خود بــدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به

 ۳ پسر ، 2 دختر 1 همسر به اسامي: 
1- مهدی عطائی خوراسگانی  به ش ش 1۸0 نسبت با متوفی فرزند.

2-  فضل اله عطائی خوراسگانی به ش ش 15۳ نسبت با متوفی فرزند.
۳-   عباس عطائی خوراسگانی به ش ش 115 نسبت با متوفی فرزند .
۴-   بتول عطائی خوراسگانی به ش ش 119 نسبت با متوفی فرزند .
5-    صغرا عطائی خوراسگانی  به ش ش ۳1 نسبت با متوفی فرزند .

۶- میرزا حسن عطائی خوراسگانی به ش ش ۳1 نسبت با متوفی همسر والغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 10 شوراي حل اختالف. م الف/۴0۴۶91

رونوشت آگهی حصروراثت

پروین روشــن دل، داراي شناســنامه شــماره 1099 به شرح دادخواســت به کالسه 
۳7۸9/97 ح 10  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان عباس روشــن دل بشناســنامه 1۶۴۳  درتاریخ 97/12/۳ اقامتگاه 
دائمي خود بــدرود زندگــي گفته ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصراســت به

 1 پسر ، ۴ دختر  و 1 همسر به اسامي: 
1- غالمرضا روشن دل  به ش ش 155 نسبت با متوفی فرزند.

2-  عفت روشن دل به ش ش ۸92 نسبت با متوفی فرزند.
۳-   زهره روشن دل به ش ش 97۸ نسبت با متوفی فرزند .

۴- پروین روشن دل به ش ش 1099 نسبت با متوفی فرزند .
5-   ناهید روشن دل  به ش ش 101 نسبت با متوفی فرزند .

۶- معصومه محمدی دولت آبادی  به ش ش 1۳2 نسبت با متوفی همسر والغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 10 شوراي حل اختالف. م الف/۴0۴۶۴5

رونوشت آگهی حصروراثت

مرضیه کوهبائی، داراي شناســنامه شــماره 1۳29 به شــرح دادخواســت به کالسه 
۳۶90/97 ح 10  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان جهانگیر کوهپائی بشناســنامه 20۶۶  درتاریخ 97/10/9 اقامتگاه 
دائمي خود بــدرود زندگــي گفته ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصراســت به

 1 پسر٬ ۴ دختر و همسر  به اسامي: 
1- آرش کوهبائی به ش ش 157۴1 نسبت با متوفی فرزند.

2-  مینا کوهبائی به ش ش 127017۳77۴ نسبت با متوفی فرزند.
۳-  مریم کوهبائی به ش ش ۳2 نسبت با متوفی فرزند .

۴- مرضیه کوهبائی به ش ش 1۳29 نسبت با متوفی فرزند .
5-   منیر کوهبائی  به ش ش 12۴0 نسبت با متوفی فرزند .

۶-   فخرآفاق بیستگاهی به ش ش 1۳ نسبت با متوفی همسر والغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 10 شوراي حل اختالف. م الف/۳9۴902

رونوشت آگهی حصروراثت

طاهره منصوری، داراي شناســنامه شــماره ۴۴۳ به شــرح دادخواســت به کالســه
 ۳۶7۶/97 ح 10  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مهین تاج اهتمام بشناسنامه 21552 درتاریخ 97/۴/29 اقامتگاه دائمي خود 

بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به ۴ پسر و 5دختر به اسامي: 
1-  محمدحسین منصوری  به ش ش 1۸9 نسبت با متوفی فرزند.2-  محمدحسن منصوری 
به ش ش 1۳ نسبت با متوفی فرزند.۳- محمدمهدی به ش ش 555 نسبت با متوفی فرزند.
۴- زهراسلطان منصوری به ش ش 22۴ نسبت با متوفی فرزند.5-  رباب منصوری به ش ش 
252 نسبت با متوفی فرزند.۶- نزهت السادات منصوری به ش ش ۴9۳ نسبت با متوفی فرزند. 
7- طاهره منصوری  به ش ش ۴۴۳ نسبت با متوفی فرزند. ۸-  محمدعلی  منصوری  به ش 

ش 1۴5 نسبت با متوفی فرزند .9-  فاطمه منصوری  به ش ش 1۴۸ نسبت با متوفی فرزند.
والغیر.

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 10 شوراي حل اختالف. م الف/۴0۴055

رونوشت آگهی حصروراثت

احمدرضا نصراصفهانی، داراي شناسنامه شــماره 11۴0 به شرح دادخواست به کالسه
 ۳7۸۸/97 ح 10  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حیدر نصراصفهانی بشناسنامه 1۳1 درتاریخ 97/12/۴ اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به2پسر، ۴ دختر  و 

1 همسر به اسامي: 
1- احمدرضا نصراصفهانــی به ش ش 11۴0 نســبت با متوفی فرزند پســر.2- علیرضا 
نصراصفهانی به ش ش 5۶7 نسبت با متوفی فرزندپســر.۳- زهرا نصراصفهانی به ش ش 
۴21 نسبت با متوفی فرزند دختر.۴- مرضیه نصراصفهانی به ش ش ۳0۳9 نسبت با متوفی 
فرزند دختر.5- زهره نصراصفهانی به ش ش 117 نســبت بــا متوفی فرزنددختر.۶- بتول 
نصراصفهانی به ش ش ۳1۸ نسبت با متوفی فرزنددختر . 7- فاطمه صغری عابدی فرد  به ش 

ش 11۳02۶۳۶7۳ نسبت با متوفی همسر .والغیر.
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 10 شوراي حل اختالف. م الف/۴0۴۶۸2

Trading

رونوشت آگهی حصروراثت

ســلطان احمدپور، داراي شناسنامه شــماره 1۳0۶2 به شــرح دادخواست به کالسه 
۳7۶۶/97 ح 5۴  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان عزیز بیداروند حیدری بشناســنامه 5 درتاریــخ 97/11/1 اقامتگاه 
دائمي خود بــدرود زندگــي گفته ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصراســت به 

۴ دختر و1 همسر  به اسامي: 
1-    روشنک بیداروند حیدری به ش ش ۳70 نسبت با متوفی فرزند.

2-  رومینا بیداروند حیدری به ش ش 955 نسبت با متوفی فرزند.
۳- روزیتا بیداروند حیدری به ش ش ۶21 نسبت با متوفی فرزند.
۴-    رویا بیداروند حیدری به ش ش ۳۴9  نسبت با متوفی فرزند.
5- سلطان احمدپور به ش ش 1۳0۶2 نسبت با متوفی همسر .

والغیر.
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در یک نوبــت آگهي

 مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.

رییس شعبه 5۴  شوراي حل اختالف. م الف/۴0۴019

رونوشت آگهی حصروراثت

حسن یوســفی امین، داراي شناســنامه شــماره 20 به شرح دادخواســت به کالسه
 ۳7۶2/97 ح 5۴  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان  عباس یوسف شوردزی بشناسنامه ۳۳0 درتاریخ 9۶/۸/1۸ اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به5 پسر، 1 دختر  و 

1 همسر به اسامي: 
1-حسن یوسفی امین به ش ش 20 نسبت با متوفی فرزند.2-  حسین یوسفی امین به ش 
ش 1۳ نسبت با متوفی فرزند.۳- ناصر یوسفی امین به ش ش 9 نسبت با متوفی فرزند.۴- 
محمدعلی یوسفی امین به ش ش ۳ نسبت با متوفی فرزند.5- حمید یوسفی امین به ش 
ش ۶ نسبت با متوفی فرزند.۶- بتول یوسف شوردزی به ش ش ۳1۸ نسبت با متوفی فرزند. 

7- عزت عسکری سرشبادرانی  به ش ش 25۴۳۳ نسبت با متوفی همسر .
والغیر.

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 5۴ شوراي حل اختالف. م الف/۴0۳1۳۴

رونوشت آگهی حصروراثت

رضوان ابراهیمی آفارانی، داراي شناســنامه شــماره 5۶0 به شــرح دادخواست به کالسه 
۳7۸2/97 ح 10  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان احمد صادقیان  بشناسنامه 22۴2  درتاریخ 97/11/10 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 2 پسر  ،1 دختر  ، همسر 

و مادربه اسامي: 
1-  محمد صادقیان به ش ش 12712۳۶۴00  نسبت با متوفی فرزند.

2-   حسین صادقیان  به ش ش 2727 نسبت با متوفی فرزند.
۳-  راضیه صادقیان   به ش ش 9۸1  نسبت با متوفی فرزند.
۴-   راضیه صادقیان   به ش ش 9۸1  نسبت با متوفی فرزند.

5-   رضوان ابراهیم آفارانی   به ش ش 5۶0  نسبت با متوفی همسر.
۶- معصومه صادقیان آفارانی به ش ش 1۳۳5 نسبت  با متوفی مادر والغیر.

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 10 شوراي حل اختالف. م الف/۴0۴00۳

رونوشت آگهی حصروراثت

حمیدرضا شریفی ولدانی، داراي شناسنامه شماره 1799 به شرح دادخواست به کالسه
 ۳7۶1/97 ح 5۴  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مرتضی شریفی ولدانی بشناسنامه ۸۳5 درتاریخ 97/12/5 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به ۴ پسر، 2 دختر  و 

1 همسر به اسامي: 
1- هوشنگ شریفی ولدانی  به ش ش 122۳ نسبت با متوفی فرزند.2- رسول شریفی ولدانی 
به ش ش 521 نسبت با متوفی فرزند.۳-علیرضا شــریفی ولدانی به ش ش 155۳ نسبت با 
متوفی فرزند.۴- حمیدرضا شریفی ولدانی به ش ش 1799 نسبت با متوفی فرزند.5- فاطمه 
شریفی ولدانی به ش ش 1۳۶۴ نسبت با متوفی فرزند.۶- فرزانه شریفی ولدانی به ش ش ۳9 

نسبت با متوفی فرزند. 7- زهرا  رفیعی پور علوی  به ش ش ۸۳ نسبت با متوفی همسر .
والغیر.

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 5۴ شوراي حل اختالف. م الف/۴0۳0۴۳

رونوشت آگهی حصروراثت

محمد جلوانی، داراي شناسنامه شماره ۴5۳7 به شــرح دادخواست به کالسه ۳۶50/97 ح 
10  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ابوالقاسم جلوانی  بشناسنامه ۴00  درتاریخ 97/1/25 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به ۴ پسر  و1 دختر  به اسامي: 
1-   علیرضا جلوانی به ش ش ۸۶0  نسبت با متوفی فرزند.

2-    غالمحسین جلوانی به ش ش 2۳1 نسبت با متوفی فرزند.
۳-  عباس جلوانی  به ش ش ۶۴2  نسبت با متوفی فرزند.

۴-   محمد جلوانی  به ش ش ۴5۳7  نسبت با متوفی فرزند.
5-  سهیال جلوانی  به ش ش 2۴9  نسبت با متوفی فرزند.

والغیر.
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

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

رییس شعبه 10 شوراي حل اختالف. م الف/۴0۴17۸

رونوشت آگهی حصروراثت

حیدر علی زاده، داراي شناســنامه شــماره ۶5505 به شــرح دادخواست به کالسه 
۳771/97 ح 10  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ابوالقاسم علی زاده  بشناسنامه 1۸9۶  درتاریخ 97/10/21 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 2پسر ، ۳ دختر  و   

همسر  به اسامي: 
1-  زهرا علی زاده به ش ش 1122  نسبت با متوفی فرزند.

2-     نصرت علی زاده به ش ش 1۶79 نسبت با متوفی فرزند.
۳-  صدیقه علی زاده کوپائی  به ش ش ۴9۸۸5 نسبت با متوفی فرزند.

۴-  حیدر علی زاده  به ش ش ۶5505  نسبت با متوفی فرزند.
5- اصغر علی زاده کوپائی  به ش ش 1۶7۸  نسبت با متوفی فرزند.

۶- فاطمه بیگم سجادی دیزیچه  به ش ش 172۴  نسبت با متوفی همسر والغیر.
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 10 شوراي حل اختالف. م الف/۴0۴10۴

رونوشت آگهی حصروراثت

اکبــر فضل اللهــی، داراي شناســنامه شــماره ۳۴۶ به شــرح دادخواســت به کالســه 
۳7۸۴/97 ح 10  از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان فاطمه خاقانی بشناسنامه 27  درتاریخ 9۳/9/1 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به2  پسر و 1 دختر به اسامي: 
1-   رمضان فضل اللهی به ش ش ۳۴۶ نسبت با متوفی فرزند.

2-  اکبر فضل اللهی   به ش ش 2  نسبت با متوفی فرزند.
 ۳-   بتول فضل اللهی   به ش ش 10  نسبت با متوفی فرزند  والغیر.

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.

رییس شعبه 10 شوراي حل اختالف. م الف/۴0۴0۴7

رونوشت آگهی حصروراثت

کریم یاری ، داراي شناسنامه شماره ۸270 به شرح دادخواست به کالسه ۳700/97 ح 5۴  از 
این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ربابه سلطان 
یاری رنانی  بشناسنامه ۴599  درتاریخ -/-/1۳۴۴ اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 2 پسر و 1 دختر   به اسامي: 
1- کریم یاری  فرزند حسن  به ش ش ۸270 نسبت با متوفی فرزند پسر.

2-    رحیم یاری رنانی فرزند حسن  به ش ش 279  نسبت با   متوفی فرزند پسر.
۳- اشرف یاری رنانی فرزند حسن   به ش ش 2۶7 نسبت با متوفی دختر.والغیر.

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 5۴ شوراي حل اختالف. م الف/۴0۴۶90

رونوشت آگهی حصروراثت

مهین فیروزبخت لبنانی ، داراي شناسنامه شماره 2799۴ به شــرح دادخواست به کالسه
 ۳79۴/97 ح 10  از این شــورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رسول بهشتی دهکردی  بشناسنامه 515  درتاریخ 97/11/۳0 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 1 پسر ، 1 همسر   و  1 مادر  به اسامي: 

1-  امیر بهشتی دهکردی  به ش ش ۴71011۸۶۴ نسبت با متوفی فرزند پسر.
2-   مهین فیروزبخت لبنانی به ش ش 2799۴ نسبت با متوفی همسر.

۳- عفت اولیاء  به ش ش ۴0۶ نسبت با متوفی مادر .والغیر.
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 10 شوراي حل اختالف. م الف/۴0۴7۳2

رونوشت آگهی حصروراثت

یداله فیاضی دســتگردی، داراي شناسنامه شــماره 10۳ به شــرح دادخواست به کالسه 
۳77۳/97 ح 10  از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسین فیاضی دستجردی بشناسنامه ۴۳۶۶  درتاریخ ۴9/11/21 اقامتگاه دائمي 

خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1 پسر به اسم: 
1-  یداله فیاضی دستگردی  به ش ش 10۳ نسبت با متوفی فرزند والغیر.

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 10 شوراي حل اختالف. م الف/۴0۳551

رونوشت آگهی حصروراثت

رضا انصاریپور ، داراي شناســنامه شــماره ۳717 به شــرح دادخواســت به کالســه
 ۳۶75/97 ح 10  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان علی انصاریپور بشناســنامه 5 درتاریــخ 97/11/29 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به2پسر، ۴ دختر  و 

1 همسر به اسامي: 
1- حجت اله انصاریپور به ش ش 2۸0 نســبت با متوفی فرزند پســر.2- رضــا انصاریپور 
به ش ش ۳717 نسبت با متوفی فرزندپسر.۳- سمیه انصاریپور  به ش ش 7 نسبت با متوفی 
فرزند دختــر.۴- اعظم انصاریپور به ش ش ۶۳9 نســبت با متوفی فرزنــد دختر.5- مریم 
انصاریپور به ش ش 1۸ نسبت با متوفی فرزنددختر.۶- لیلی انصاریپور به ش ش ۴05 نسبت 

با متوفی فرزنددختر . 7-  فاطمه مسیحا جرم افشاری  به ش ش 1 نسبت با متوفی همسر .
والغیر.

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 10 شوراي حل اختالف. م الف/۳9۴۸75



دو قضاوت فوری آدمها درباره ما در اولین برخورد چیست؟
نتایج یک تحقیق ده ساله دانشگاه هاروارد نشان می دهد که مردم بالفاصله با دانستن 

پاسخ دو سوال زیر، درباره همدیگر قضاوت می کنند:
آیا می توانم به این فرد اعتماد کنم؟ 

آیا می توانم به توانمندی های این فرد احترام بگذارم؟
طبق این تحقیق؛ ۸0 تا 90 درصد تاثیر برخورد اول بر مبنای این دو فاکتور؛ یعنی 

اعتماد و توانمندی می باشد!
اصالح یک پارادایم ذهنی: ما غالبا فکر می کنیم توانمندی؛ مهمترین فاکتور است و به 
همین دلیل در برخورد اول با آدمها سعی می کنیم آنرا به رخ دیگران بکشیم در حالی 
که نتایج تحقیقات فوق نشان می دهد اعتماد حرف اول را می زند! ابتدا و مقدم بر آنها 
آدمها باید به ما اعتماد کنند و بدون اعتماد؛ قابلیت ها و توانمندی های ما یعنی تهدید 

و نقاط منفی و تالش متقلبانه! 
چگونه در اولین برخورد اعتماد سازی کنیم؟ 

دکتر تراویس برادبری؛ پنج مورد را یادآوری می کند که در ذیل به آنها اشاره می شود:
اول: اجازه بدهید فردی را که مالقات می کنید اول صحبت کند! اجازه بدید آن فرد 
هدایت گفتگو را بدست بگیرد و در این صورت شما می توانید با پرسیدن سواالت 

خوب و درست، این موضوع را تقویت کنید.
دوم: از زبان بدن مثبت استفاده کنید! اطمینان خاطر از مثبت بودن اشارات، عبارات 
و تن صدا؛ مردم را به سوی شما مثل مورچه به سوی شیرینی روانه می کند! بکار 
بردن تن صدای محبت آمیز،  دست به سینه نبودن، حفظ تماس چشمی و به سمت 

مخاطب نشستن؛ در ارتباطات بسیار موثر است. 
سوم:  تلفن همراه خود را کنار بگذارید! محال است که موفق به اعتماد سازی شوید و 
همزمان؛ نگاهتان به صفحه نمایشگر موبایل یا تبلت تان باشد! هیچ چیز مثل وسط 

گفتگو پیامک دادن و چت کردن، انسان ها را از ادامه گفتگو سرد نمی کند!
چهارم:  برای گفتگوی کوتاه وقت بگذارید! ممکن است این پیشنهاد مهم تلقی نشود 
اما تحقیقات نشان می دهد آغاز جلسات با پنج دقیقه گپ و گفتگوی مختصر و آزاد 

نتایج بهتری در پی دارد!
پنجم: برای شنوندگی فعال تمرین کنید! شنوندگی فعال به معنای تمرکز روی 
شنیدن حرف های طرف مقابل است تا اینکه آدم بدون شنیدن حرف های او؛ برای 

گفتن حرف بعدی نقشه بکشد! 
سخن آخر اینکه اگرچه رعایت این موارد و فنون موجب اعتماد سازی در اولین 
برخورد می شود، اما پیش شرط رابطه طوالنی مدت مفید و سودمند؛ داشتن نیت و 
ذهنیت درست است که بدون آن، تاثیر اعتماد ساخته شده و توانمندی ها؛ مقطعی و 

تاریخ انقضای آنها کوتاه مدت خواهد بود!

انتظــارات مــا از اعضــا هیــات 
نمایندگان اتاق هــای بازرگانی 
باید در راســتای نقــش قانونی 
آنها و مبنتی بــر وظیفه اصلی که 
دارند باشــد، خدمات در راستای 
توانمندسازی اعضا، نقش و جایگاه 
اتاق ها در ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور 
اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و به قوای سه گانه. نمایندگان 
این دوره باید تالش کنند با اصالح ســاختار ها، این نقش از 

مشاوره ای به مشارکتی تغییر کند.
تالش کنند در راستای اصالح ســاختار برخی قوانین مانند 
ترکیب شورای عالی نظارت و همین طور اصالح ساختار هیات 
نمایندگان اتاق ها و ممانعت از حضور دولتی ها، بازنشستگان 
و سیاســیون در این رکن اتاق نمایند. در جهت شــفافیت و 
پاسخگویی در بودجه و گزارش عملكرد اتاق ها به اعضا باید 
رویه ها و ساختار های جدیدی ارایه گردد. اتاق های بازرگانی و 
کمیته های مشترک نیاز به فعال سازی بیشتر دارند؛ آنها باید 
برای تسهیل مراودات بازرگانی دو کشور راهكار های عملیاتی 

ارایه کنند. 
در راســتای قانون بهبود مسمتر فضای کســب و کار و رتبه 
نامناســبی که ما نه تنها درجهان ) 128( حتی در مقایسه با 
کشور های همسایه داریم؛ اتاق های بازرگانی با توجه به وظیفه 
قانونی که در این قانون دارند باید نقش پر رنگ تری در پایش 

محیط کســب و کار و ارایه راهكارهای عملیاتی در راستای 
بهبود محیط کسب و کار استانها و کشور داشته باشند. زیرا 
این امر در این شرایط سخت اقتصادی می تواند باعث تشویق 
و ترغیب یا حداقل عدم خروج سرمایه گذاری داخلی در امور 

تولیدی باالخص صادراتی باشند.
در راستای توسعه صادرات کشور با همكاری سازمان توسعه 
تجارت کوشش بیشتر در راه شناسایی و نفوذ در بازار کاالهای 
صادراتی ایران نمایند و با توان افزایی در بین اعضا، کنسرسیوم 
های صادراتی تشكیل دهند. تالش شود تشكل های اقتصادی 
و تولیدی که هنوز زیر مجموعه اتاق نشده اند به این ساختار 
بازگردند و با محوریت اتاق های بازرگانی و با برنامه ریزی های 
دقیق، در پی حل مشكالت صنفی تشكل ها باشند. در زمینه 
آموزش اتاق ها، به جای برگزاری ســمینار و کنفرانس های 
روتین در جهت دوره های کاربردی و کارگاهی در رشته های 
مختلف و متناسب با احتیاجات حال کشور و استانها برنامه 

ریزی نمایند.
در همه جای دنیا شاهد رشــد فعالیت استارتاپ ها، شرکت 
های دانش بنیان و فعالیت های گردشگری به اقتصاد هستیم؛ 
اتاق ها باید همگام با این تغییرات ضمن همراهی، زمینه ورود، 
رشد و بارور کردن این گونه فعالیت ها را بر اساس مزیت های 
استانی و سرزمینی هموار سازند. آینده این جامعه و کشور، به 
دســت جوانان خواهد بود و در این دوره باید شاهد حضور و 

پرورش جوانان در همه ارکان اتاق های بازرگانی باشیم.

   جواد رنجبر درخشی لر 

سال چهارم
شماره هفتاد وچهار

21 اسفند1۳97
5 رجب 1۴۴0

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مجید محققیان
زیر نظر شورای سردبیری
   صفحه آرایی: نوسان

 چاپ: آینده

 آدرس: اصفهان، خیابان دانشگاه کوچه شماره 5 
ساختمان مرکز آموزش بازرگانی

 صندوق پستی: ۸15۸9۸1۸۶5
 تلفن: 0۳1-۳2۶17۸59

 توزیع:آرمان پخش

چوپان ها از این پس بیمه می شوند. »مصطفی میرزایی«، چوپان ترکمن اهل شهر ساحلی 
ُگمیشان استان گلستان به عنوان نخستین بیمه شده این شغل در ایران زیر پوشش خدمات 
بیمه تامین اجتماعی قرار گرفت. رئیس اداره مرتع گلستان دراین باره گفت: »اجرای این 
طرح که به نام چوپان گلستانی ثبت شد، از چند سال پیش در دستور کار سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشور قرار گرفته است.« بر اساس گزارش اداره کل ترویج آجنگل ها و 

مراتع کشور ۴۴ شغل مرتبط با منابع طبیعی ازجمله چوپانی کد گذاری شده اند.

از 20 اسفندماه شرکت حمل ونقل ریلی رجا قطار تندروی پردیس در مسیر تهران- همدان 
راه اندازی می کند. قطار تندروی پردیس روزانه دو حرکت به صورت رفت و برگشت و در 
ساعت های ۶ صبح و 12:50 از تهران و 11:۴0 ظهر و 1۸:50 عصر از همدان خواهد داشت 
که در بین راه توقفی برای مسافرگیری یا پیاده شدن مسافران نخواهد داشت. قطار یادشده 
با 5 واگن و ظرفیت کل ۳0۶ نفر از 20 اسفند ماه97 در مسیر تهران – همدان و بالعکس 

حرکت خود را آغاز می کند. 

راه اندازی قطار تندروی تهران - همداننخستین چوپان بیمه شد

اصالحات نشستن 
بر برج عاج نیست!
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نظرات خود را  در خصوص محتوای نشریه به ایمیل ما ارسال کنید  info@eghtesadbazar. ir

انتظارات از نمایندگان جدید اتاق های بازرگانی

از سال 1۳90 تا پایان 1۳9۶ درآمدهای مالیاتی دولت 5/1۸ درصد رشد 
داشته است )البته مالیات  های مستقیم در زمان یاد شده رشد ۳0 درصدی 
داشته  اند(. در الیحه سال 1۳9۸ سهم مالیات از منابع عمومی دولت 
حدوداً ۳۸ درصد تعیین شده است و نسبت به رقم سال 1۳97 حدود ۸ 
درصد رشد داشته است. اما اگر تورم را لحاظ کنیم درآمدهای مالیاتی 
سال 1۳9۸ بیش از 20 درصد نسبت به مالیات سال 1۳97 کاهش داشته 
است. همچنین در شاخص  جهانی پرداخت مالیات نیز وضعیت شاخص 
پرداخت مالیات در کشور ما چندان مطلوب نیست. ایران در شاخص 
پرداخت مالیات رتبه جهانی 1۴9 را به خود اختصاص داده است. نکته 
قابل تأمل در مورد این شاخص برای ایران، توجه به میزان ساعت صرف 
شده برای پرداخت مالیات توسط بنگاه ها است. در سال 2017 این 
ساعت به طور متوسط، ۳50 ساعت بوده است. در حالی که این رقم برای 

کشورهای خاورمیانه به طور متوسط 20۴ ساعت است.
 از جمله مشکالت و موانع نظام مالیاتی ایران: توهم مالی؛ معافیت  های 
پنهان مالیاتی؛ اندازه دولت؛ ساختار مالیات  ستانی؛ هزینه  های باالی 
وصول مالیات و افزایش ناگهانی مالیات؛ عدم نظارت و عدم شفافیت و نبود 

بانک داده طبقه  بندی و... توضیح داده  شده است.
 سازمان امور مالیاتی قدم  های مثبتی برای اصالحات آغاز کرده است 
اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله جدی وجود دارد. برای مثال بسیار 
پر ابهام است که چرا دو ماده مهم در خصوص مالیات بر مجموع درآمد 

و مالیات بر ثروت از اصالحیه قانون مالیات حذف شده است. حذف این 
دو ماده نقش مهمی در تثبیت معافیت  های پنهان مالیاتی و فرار مالیاتی 
دارد.  بعالوه ضعف  مهم دیگر نظام مالیاتی، عدم برخورداری از نظام جامع 
اطالعاتی است. گزارش های متعددی تأکید دارند که »همکاری برای تبادل 
اطالعات« مهم ترین راه برای مبارزه با فرار مالیاتی است. این همکاری در 
قالب »سامانه جامع اطالعات مالی« در اصالحیه قانون مالیات در سال 
1۳9۴ پیش  بینی شده است. قانون، ایجاد پایگاه را پذیرفته است اما 
اجرایی شدن آن منوط به همکاری بین سازمانی به همراه الزامات ضمانتی 
قوی است. سامانه در حال حاضر تنها سامانه   درون سازمانی است و 
نتوانسته است به هدف شفافیت در این خصوص دست یابد. بنابراین 
ایجاد زیرساخت هایی در بیشتر شدن شفافیت از مهم ترین سازوکارهایی 
است که توانایی سازمان امور مالیاتی را برای شناسایی فرار مالیاتی 

افزایش می  دهد. 
 در حال حاضر نظام مالیاتی ایران بر اساس اخذ مالیات بر پایه هر منبع 
درآمدی است که الزم است بر مالیات بر مجموع درآمدها تمرکز

 داشته باشد. 
 ارائه پیشنهاداتی سیاستی جهت بهبود شفافیت ساختار مالیاتی

1- ایجاد زیرساخت  هایی برای کشف مالیات در منبع از مهم ترین 
سازوکارهایی است که توانایی سازمان امور مالیاتی را برای شناسایی فرار 

مالیاتی افزایش می دهد.

2- در حال حاضر نظام مالیاتی ایران بر اساس اخذ مالیات بر پایه هر منبع 
درآمدی است که باید بر مالیات بر مجموع درآمدها تمرکز داشته باشد. اما 
باید زیرساخت هایی را در این خصوص فراهم کرد: واحد مالیاتی )مثالً فرد یا 

خانواده( انتخاب شود.
بانک اطالعاتی جامع در مورد منابع درآمدی مؤدیان مالیاتی فراهم باشد.  
وضع نرخ مالیاتی یکسان به تمام منابع درآمدی فرد یا خانوار )البته در این 
خصوص نقدهای جدی هم وجود دارد(. ایجاد بستر الزم برای مجموع 
درآمد در قانون و بر اساس آن پایه اطالعات مؤدیان پیاده سازی و ثبت 

شود. وضعیت معافیت ها در حقوق پایه لحاظ شود.
۳- بر اساس گزارش سال 2019 بانک جهانی درخصوص پرداخت 
تصویب سیستم  الکترونیکی،  پرداخت های  اجباری کردن  مالیات، 
پرداخت الکترونیکی متمرکز، اجازه ارائه گزارش مالیاتی به نزدیک ترین 
دفاتر مالیاتی، استفاده از فلش در نرم افزار مالیاتی، پذیرش سیستم های 
ثبت و پرداخت الکترونیکی، کاهش نرخ تأمین اجتماعی، معافیت های 
جدید در بیمه تأمین اجتماعی، کاهش نرخ مالیات بر انتقال ملک، تمبر و 
درآمد شرکت ها از مهم ترین اصالحاتی است که در دیگر کشورها صورت 

گرفته است.
۴- بنا بر قانون پنجم توسعه بنا بود که به جای معافیت های مالیاتی از نرخ 
مالیات صفر استفاده گردد. این عمل سبب بیشتر شدن شفافیت و در 
دسترس قرار گرفتن حجم اقتصاد خارج از نظام مالیاتی کشور خواهد شد.

نگاره

وای بر احواِل برِگ بی درخت ...

شفافیت در نظام مالیاتی ایران

دخل و خرج
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آقای خاتمی به روش ده سال اخیر 
خود، که گاه در جمعی معدود لب 
به سخن می گشایند، گفته اند: "فکر 
می کنید در انتخابات آینده مردم به 

حرف ما پای صندوق  می آیند؟ 
دیگر خیلی سخت است که به مردم 

بگوییم بیایید رای بدهید. 
بعید می دانم مگر اینکه در یک سال 

آینده تحولی رخ دهد."
این سخنان از جانب فردی که بر راستی 
و صداقتش یک ملت گواه اند نشانه 
شکست خفت باری است که اصالحات 
از اصالح  پیروی کورکورانه  به دلیل 
طلبان بدلی و اعتدالیون تحمل کرد. 
مساله غیر قابل پذیرش این است که 
این شکست خفت بار که در تمام عرصه 
ها آثار و عالیم آن دیده می شود به 
راحتی پیش بینی می شد. یعنی اتفاقی 
غیرمنتظره روی نداده است که بشود 
گفت آقای خاتمی و یارانش تقصیری 

در آن ندارند. 
حمایت از فهرست های ناگهانی و بی 
ریشه و افراد ناسالم فقط به بهانه کودکانه 
خنده  استراتژی  که  رقیب  شکست 
دار میراث هاشمی است نتیجه ای جز 
داشته  توانست  نمی  فعلی  وضعیت 
باشد. پس اکنون در وضعیت طبیعی به 
سر می بریم و آقای خاتمی کاشته خود 
را درو می کند. دیگر چه جای اعتراض 
و دلخوری؟ در همه انتخاب های پس 
از سال ۸۸ استراتژی اصالح طلبان را نه 
اصول مشخص اصالح طلبی، نه تجربه 
های تاریخی دردناک پس از مشروطه 
و نه تحلیل روشمند وضعیت سیاسی 
و اقتصادی بلکه فرصت طلبی و حرص 
قدرت اصالح طلبان بدلی و اعتدالیون 

مذبذب تعیین کرد.
هدف این افراد نه اصالحات سیاسی 
و اقتصادی و اجتماعی بلکه انباشتن 
حساب های بانکی بود؛ هدفی که به 
آن رسیده اند. گزاره باال یک تهمت 
همین  نیست.  سیاسی  بدبینی  یا 
می  بدهیم  قرار  معیار  اگر  را  گزاره 
و  دولتمردان  رفتارهای  تمام  توانیم 
طرفداران نزدیک اند را تحلیل کنیم 
و از سردرگمی خالص شویم. هدف 
ثروت و قدرت بیشتر است ؛ به هر راهی 
که بشود. مثال به کار گماردن بازنشسته 
های پیر هدفی جز بهره مند کردن آن 
ها از مواهب قدرت نداشت. اگر هدف 
معقولی یافتید خوشحال می شوم من 

هم از آن آگاه شوم! 
تمام سرمایه اصالحات و شخص آقای 
خاتمی صرف "هیچ" شد. حال در برج 
عاج نشستن و از موضع فرزانه عالم 

سخن گفتن راه حل نیست. 
 آقای خاتمی هنوز سرمایه پرباری در 
دست دارد. نخست می تواند از حمایت 
های بی دلیل عذرخواهی کند و راه 
اصالحات را از این دولت جدا کند.  گام 
های بعدی بی تردید با همفکری و 
همراهی اصالح طلبان واقعی ملی گرا 
و افراد سالم و صادق به تدریج برداشته 
خواهد شد.  خروج عملی از وضعیت 

فعلی گام نخست  است.
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  پیام پورفالح

رونوشت آگهی حصروراثت
علیرضا ســعیدی، داراي شناســنامه شــماره 21۸ به شــرح دادخواســت به کالسه 
۳7۸1/97 ح 10  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مرضیه شاکری اشتیجه بشناسنامه 7۳  درتاریخ ۸2/۶/۳1 اقامتگاه دائمي خود 

بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به2 دختر و 2 پسر به اسامي: 
1-   فاطمه سعیدی مهوره   به ش ش ۶12 نسبت با متوفی فرزند.

2- علیرضا  سعیدی   به ش ش 21۸ نسبت با متوفی فرزند.
۳-  غالمرضا سعیدی مهوره   به ش ش 92 نسبت با متوفی فرزند.

۴-  منور سفید کوهی اشتیجه  به ش ش ۳  نسبت با متوفی فرزند   والغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 10 شوراي حل اختالف. م الف/۴0۳992

رونوشت آگهی حصروراثت
علی دوســتانی، داراي شناســنامه شــماره 50۶۳۴ به شرح دادخواســت به کالسه 
۳7۶0/97 ح 5۴  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ملک عشقی  بشناسنامه 711  درتاریخ 97/10/1۸ اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به2 پسر  و 1 دختر  و مادر  به اسامي: 

1-    عباس دوستانی  به ش ش 1110 نسبت با متوفی فرزند.

2-  علی دوستانی    به ش ش 50۶۳۴  نسبت با متوفی فرزند.
۳-   نسرین دوستانی به ش ش 50۸  نسبت با متوفی فرزند.

۴-   مکرمه موحدیان عطار  به ش ش 79۶   نسبت با متوفی مادر  والغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 5۴ شوراي حل اختالف. م الف/۴029۶9

رونوشت آگهی حصروراثت
اصغر توکلی بوئین، داراي شناســنامه شــماره 7۸ به شــرح دادخواســت به کالسه 
۳77۴/97 ح 10  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عباس توکلی بوئین  بشناسنامه ۶۸0  درتاریخ 97/۸/12 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به2 پسر  ، 1 دختر و 1 همسربه اسامي: 

1- حجت توکلی بوئین به ش ش 1270۸۸7۸90 نسبت با متوفی فرزند.
2-  اصغر توکلی بوئین   به ش ش 7۸ نسبت با متوفی فرزند.
۳-   منیره توکلی بوئین به ش ش ۶2 نسبت با متوفی فرزند.

۴-  فاطمه توکلی بوئین  به ش ش 1۳5۳  نسبت با متوفی همسر والغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 10 شوراي حل اختالف. م الف/۴0۳0۳2


