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سال پنجم/ شماره هفتاد و پنج/ سه شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۸/ قیمت ۱۰۰۰ تومان 

هفته انهم

ضربان  اقتصاد شهر

سه اصفهان!   
طرح تفکیک اصفهان، چالش جدید سیاسیون برای این استان؛

 دیدگاه

تحریم ها؛ فرصت سوزي و تعليق
تحریم هاي وضع شــده بر اقتصاد ایران در ســال هاي 
گذشــته، به ویژه تحریم هاي آمریکا در ســال 97، از 
چند منظر شایان بررسي و تحلیل است. اگرچه عنوان 
تحریم ها همیشه با عبارت اقتصاد همراه بوده، اما باید 
اشاره کرد، جنبه هاي اجتماعي و سیاسي این مسئله نیز 
از اهمیت بسزایي برخوردارند. اصوال مناسبات اقتصادي 
هر کشــور به مفهوم دادوستد آن، پیش از شکل گیري 
مستلزم نوعي مناسبات فرهنگي، سیاسي و اجتماعي 
است که بدون درنظرگرفتن آنها، مناسبات اقتصادي 

نمي تواند پایداري بایسته و شایسته اي داشته ...

 تحلیل

نابودگر توسعه های ناپایدار 
نیمه نخســت فروردین 1398 با ورود ســامانه های 
بارشــی متعددی به فالت ایران همراه بود. این سامانه 
ها که عمدتاً بر بستر تقویت امواج رزبای و پایین افتادن 
موج ورتکس قطبی شکل گرفتند به طور ناهنجاری در 
محدوده غربی خاورمیانه با ایجاد بالکینگ اتمسفری 
منجر به هدایت اپیزودهایی از توده های مرطوب و گرم 
دریای سرخ )موسوم به سودانی( و ادغام آن با توده های 
مرطوب و سرد مدیترانه ای درســت بر روی ارتفاعات 
غرب ایران گردید. یکی از اینسامانه ها در طول 4 روز از 

30 مارس تا 2 آوریل 2019 به طول انجامید و...

طرح تشکیل استان اصفهان شمالی اینروزها از سوی سیدجواد ســاداتی نژاد نماینده مردم کاشان و آران و 
بیدگل مطرح و پیگیری می شــود. طرحی که بدون لحاظ اصول برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین 
و صرفا براساس مالحظات سیاسی ارائه شده اســت. نمایندگانی که مدعی موفق بودن طرح تفکیک استان 
خراسان هســتند، به چه ارزیابی عملکردی از توفیق این تفکیک استناد می کنند؟ و آیا اگر استان اصفهان، 
خوزســتان و چهارمحال بختیاری که در یک حوزه آب ریز قرار دارند؛ مدیریت سیاســی واحدی داشتند، 

بسیاری از چالش هایی که در این سه استان بر سر مسئله آب وجود دارد، پدید می آمد؟!
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   نوسان:   سال ۹۸ شمسی 
هنوز از راه نرسیده و سفره 
این  مردم  پای  پیش  را  اش 
آسمان  نگشوده،  سرزمین 
برکت  به  را  و آبی اش  صاف 
وسیع و رزقی بیشمار زینت 
را  الهی  رحمت  باران  و  داد 
بی وقفه و بی حساب بر سر 
این  اگرچه  بارید.  مردمان 
رحمت در بسیاری از نقاط کشور در اثر بی تدبیری های دهه های 
اخیر به نقمت بدل گشت و مرگ، آسیب، بی خانمانی، آوارگی و 
بی پناهی جمع زیادی از هموطنانمان را در پی داشت. خبر پشت 
خبر بود که از به راه افتادن سیل و سیالب در شهرها و روستاهای 
کشور به گوش می رسید و تصاویری دردناک از تخریب وسیع 

آنها را نشان می داد...

احیای یک رودخانه ُمرده!
جاری شدن سیل در نقاط مختلف کشور، موجب احیای تعداد قابل 
توجهی از رودخانه ها، دریاچه ها، آبشارها، نهرها و جویبارها شد و بعد از 
سال ها صوت خوش الحان جاری شدن آب را در گوشه و کنار خشکی 

زده این سرزمین به همراه داشت.
 در این میان مظلومیت زاینده رود که نه در اثر پیگیری های مداوم 
و مدیریت صحیح و اصولی، بلکه در اثر جاری شدن سیل و سیالب 
در استان احیا شد، بار دیگر به رخ کشیده شد. این رودخانه که از 27 
اسفندماه سال گذشته به دستور مستقیم رئیس جمهور ویژه ایام نوروز 
بازگشایی شد و اندک آب موجود در سدها را به بستر تفتیده رودخانه 
جاری کرد، همزمان با بارش های وسیع روزهای آغازین سال نو، پذیرای 

حجم قابل توجهی آب بود.
 به گفته معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان در 
گفتگو با خبرگزاری ایسنا، میزان بارندگی ها در این ایام که نسبت به 
متوسط بلندمدت بارش ها در سال های قبل 46 درصد افزایش داشت، 
موجب شد تا ورودی مخزن سد زاینده رود از 35 به 207 میلیون متر 

مکعب بر ثانیه برسد. 
این بارش ها همچنین باعث شد تا ذخیره آبی سد حنا در شهرستان 
سمیرم به 5.5 میلیون مترمکعب و ذخیره سد خمیران تیران کرون 
به 5.7 میلیون مترمکعب برسد و منجر به سرریزی سد چشمه لنگان 
شود. هرچند نباید از نظر دور داشت که رویدادهای آبی اخیر به دلیل 
هدایت آب به  سمت زمین  های کشاورزی توسط کشاورزان، منجر به 
احیای تاالب گاوخونی نشد و تنها باعث شد تا تاالب به صورت موقت 

آبگیری شود.

خسارت ۳5۰ میلیارد ریالی به کشاورزی استان
جاری شدن سیل اما خساراتی را هم برای استان در پی داشت. از جمله 
این که به گفته قائم مقام و معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان، خسارات وارده ناشی از سیل  های اخیر به 
بخش کشاورزی استان در بخش های مختلف تاسیسات آبرسانی، قنات، 
کانال های آبرسانی و جاده های بین مزارع، مزارع شیالت و تلفات دام  
های سبک، در یک برآورد کارشناسانه بالغ بر 350 میلیارد ریال ارزیابی 

شده است. 
به گفته این مقام مسئول، این خسارات در بخش تاسیسات آبرسانی، 
کانال ها و قنات، حدود250 میلیارد ریال و در مزارع شیالت و پرورش 
ماهیان، دامداری  های سنتی و دام  های سبک حدود 100 میلیارد ریال 
نایین، خور و  برآورد شده است و بیشتر در شهرستان های سمیرم، 
بیابانک، اردستان، تیران و کرون، بوئین و میاندشت، شهرضا، دهاقان، 

اصفهان و مبارکه بوده است.

۹۰ درصد "گاوخونی" همچنان خشک است
در حالی که به گفته رضا اردکانیان،وزیر نیرو در پی سیالب های اخیر 40 
تاالب بزرگ کشور پس از سال ها خشکی، احیا شده ، تاالب بین المللی 
گاوخونی همچنان در شرایط بحرانی به سر می برد. این تاالب نه تنها از 
حقابه زیست محیطی در ایام نوروز سهمی نداشت، بلکه سیالب ها نیز در 

مسیر رسیدن به گاوخونی به بیراهه رفتند.
روز نهم فروردین ماه آب سیالب با حجمی حدود 50 مترمکعب بر ثانیه 
به بند "شاخ کنار" ورودی تاالب گاوخونی رسید و این در حالی بود که 
فردای آن روز"دهم فروردین " با کاهش 40 مترمکعبی حجم آب به 
ورودی تاالب از حجم سیالب کاسته شد به طوری که جریان آب در 
قسمتهای ورودی تاالب بین المللی گاوخونی متوقف شد و حتی به کوه 

سیاه نیز نرسید. 
به گواه دوستداران محیط زیست و مردمی که پا به پای آب، زاینده رود 
را تا رسیدن به تاالب گاوخونی همراهی کردند، قانون شکنان و متجاوزان 
به حقوق مردم و محیط زیست، با دست اندازی و برداشت از آب سیالب 

نیز مانع رسیدن آب به تاالب بین المللی گاوخونی شدند.

میزبانی نوروزی
اما از سیل اخیر و حواشی اش که بگذریم، میزبانی اصفهان از گردشگران 
نوروزی دیگر رویداد مهم در دو هفته آغازین سال 98 بود. خبر رهاسازی 
آب در زاینده رود در روزهای پایانی سال گذشته باعث شد تا اصفهان به 
عنوان مقصد نهایی سفر بسیاری از گردشگران انتخاب شده و بار دیگر 
این شهر و جاذبه های بیشمار گردشگری اش در صدر عالقمندی های 

ایرانیان قرار گیرد. 
آمارهایی که از سوی روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان و به 
نقل از مدیریت کل این نهاد اعالم شد، حاکی از آن است که از روز 28  
اسفندماه سال گذشته تا 13 فروردین 98، دو میلیون و 707 هزار و 36 
گردشگر حداقل یک شب در استان اصفهان اقامت داشته و همچنین 
تعداد 6 میلیون و 102 هزار و 485 گردشگر از بیش از 700 بنای تاریخی 

و جاذبه های گردشگری استان اصفهان بازدید کرده اند. 
شهردار اصفهان نیز از اقامت یک میلیون و 258 هزار گردشگر در ایام 

نوروز در اصفهان خبر داد. 
آمارها حکایت از آن دارد که در کنار تمامی جاذبه های فراوان استان برای 
گردشگرپذیری، هنوز هم زاینده رود حرف نخست را در این زمینه می 

زند و طالیه دار جذب گردشگر برای اصفهان است.

معاون گردشگری و رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر گفت: با همه شرایط 
آب و هوایی و شرایط جوی، 6 درصد افزایش در اقامت را نسبت به سال گذشته داشته ایم. 
ولی تیموری، در آخرین روز تعطیالت نوروزی گفت: گردشگر ورودی در طول 14 روز 
گذشته  183هزار و 280 نفر بوده که این رقم نسبت سال گذشته 16/71 درصد افزایش 
داشته، این تعداد گردشگر خارجی نشان می دهد میل گردشگران خارجی برای حضور 

در ایران رو به افزایش است.

بیش از 6 میلیون نفر از آثار تاریخی اصفهان بازدید کردند. مدیر کل میراث فرهنگی استان 
اصفهان با بیان این خبر ادامه داد: بررسی آمارها حاکی است از روز28 اسفند 1397 لغایت 
13فروردین تعداد6 میلیون و 102 هزار و 485 نفر گردشگر از بیش از 700بنای تاریخی و 

جاذبه های گردشگری بازدید به عمل آورده اند.
فریدون الهیاری تاکید کرد: با توجه به افزایش زمان تعطیالت نوروزی درسال 1398،تا 

پایان روز 16 فروردین، تمامی بناهای تاریخی تا پایان تعطیالت فعال هستند.

می گویند دریچه های اضطراری ســد 
کارون 4 در استان چهارمحال بختیاری 
باز شــده تا حجــم آب خود را ســمت 
استان خوزستان و سد کارون 3 هدایت 
کند. دریچه های اضطراری ســد کارون 
4 به دلیل افزایش دبــی آب ورودی و پر 
شدن گنجایش دریاچه سد، از یکشنبه، 
18فروردین بازشــده  و دبی خروجی آن 

200مترمکعب درثانیه است.
از سوی دیگر حجم آب مخزن سد کرخه 
از شــش میلیارد متر مکعب فراتر رفته 
است؛ معادل حداکثر حجم ممکن برای 
این ســد. در عین حال مدیران سد می 
گویند وضعیت بحرانی نیست و می توان 
شــرایط را کنترل کرد. به گفته استاندار 
خوزستان، 90 درصد مردم محلی حتی 
حاضر به گریز از برابر ســیل نیســتند. 
ترکیبی از تساهل عمومی و عدم اعتماد 
به نهادهای دولتی!؟ نکته ای قابل درنگ  

برای جامعه شناسی امروز ایران!
برای آنکه بدانیم شــش میلیــارد متر 
مکعب یعنی چقدر آب!؛ خوب است که 
آن را با مجموع آب شرب مصرفی ساالنه 
جمعیت هشتاد میلیونی ایران که حدود 
ســه میلیارد متر مکعب است، مقایسه 
کنیم. یعنی در حال حاضر پشــت سد 
کرخه به اندازه دو سال آب شرب مصرفی 
مردم ایران آب جمع شده است. به گفته 
ناصرکرمی، امروز نوزده فروردین 98، این 
غول شش میلیارد متر مکعبی، هراسناک 

ترین مسئله ایران است.
بیــش از 90 درصد اســتان چهارمحال 
وبختیاری در حوضه پــرآب کارون قرار 
دارد و بیش از 90 درصد آب خروجی آن 
ســمت کارون و تنها ده درصد آن سمت 
زاینده رود می رود. ســیل خوزســتان و 
لرستان و خالی ماندن 75 درصد ظرفیت 
سد زاینده رود نشان از آن دارد که شریان 
های حیاتی رودخانه زندگی بخش مرکز 
ایران مسدود شده است و حتی با وجود 
بارش های مستمر نیز به ظرفیت پیشین 
خود باز نمی گردد. این بزرگترین جفا در 

حق مردمان اصفهان، یزد و کرمان است. 
بــدون تردیــد چنانچه حــوزه آب ریز 
اصفهان، خوزســتان و چهارمحال تحت 
مدیریــت واحــدی اداره می شــدند و 
سیاستگذاری یکســانی بر آن حکمران 
بود، هرگز سمتی از کشور بی آب نمی ماند 
تا ناله گوش خراش شرق و بی آبی باغات 
غرب اصفهان به گوش برســد و بخشی 
دیگر را آب نمی برد که فریاد واسفای مردم 

ایران برای تمام دنیا مخابره شود. 
در این وانفسا، باکدام منطق و استداللی 
قراراست آب از زاینده رود بحرانی که 75 
درصد ظرفیت سد آن هنوز هم خالیست 
به حوضه پــرآب کارون )بــن- بروجن( 
منتقل شــود؟! پروژه ای که به ســرعت 
درحال اجراست وهدفی به غیراز نابودی 
کامل زاینده رود و ایجاد بحرانهای بیشتر 
اجتماعی،امنیتی، زیست محیطی و...در 

حوضه زاینده رود به  دنبال ندارد؟!
برای آنان که ســودای تفکیک اصفهان 
به اصفهان شــمالی و جنوبــی و غربی 
دارند، باید گفت که این طرح های بدون 
کارشناســی، در کوتاه مــدت اثر خود را 
نشــان خواهد داد و با تونل های آشکار و 
نهان، بار دیگر حوزه آبریــز مرکز ایران را 

آسیب پذیرتر خواهد کرد. 
ســیل ایران ثابت کرد، طرح ها و پروژه 
غیرقانونی، غیرکارشناسی و فاقد ارزیابی 
ومجوز زیست محیطی باید متوقف شوند!

احیای یک رودخانه ُمرده

بازدید ۶ ميليون نفر از آثار تاریخی اصفهان بيش از 74 ميليون اقامت در نوروز 98
رویداد

 سرمقاله

پیشینه طرح چیست؟ 
بحث تفکیک استان اصفهان به شمالی و 
جنوبی، تبدیل شهرستان کاشان به یک استان 
یا مرکز استان جدید بحث تازه ای نیست. حتی 
به اعتقاد برخی این بحث برای اولین بار در 
دهه 40 خورشیدی مطرح شد و یک خواسته 
تاریخی برای مردم کاشان است. با این وجود 
اسفند سال 96 بود که "اکبرترکی" نماینده 
بویین  و  چادگان  فریدشهر،  فریدن،  مردم 
میاندشت در مصاحبه با یک رسانه اعالم کرد: 
» امتحان کوچک تر کردن  استان ها در خراسان 
با موفقیت همراه بوده است؛ به همین دلیل ما 
با ارسال نامه ای به مرکز پژوهش های مجلس 
خواستار آن شدیم که استان اصفهان، فارس، 
سیستان بلوچستان نیر به استان های کوچک تر 
تقسیم شوند«. او همچنین در مصاحبه دیگری 
اعالم کرد: »این نامه در سال 95 نوشته شده 
است و به امضاء 46 نفر از نمایندگان نیز رسیده 
است اما هنوز جوابی به آن داده نشده است و 

وضعیت آن نامعلوم است«.
سایر  واکنش  اکبرترکی  صحبت های 
نماینده گان اصفهان را به همراه داشت. از جمله 
حیدرعلی عابدی و ناهیدتاج الدین نماینده مردم 
اصفهان که بحث تفکیک استان اصفهان را که 
در این نامه به آن اشاره شده بود را رد کردند. 
ناهید تاج الدین همچنین در توضیح بیشتر 
پیرامون این موضوع اعالم کرد: این نامه صرفا 
خواستار بررسی مطالعه و تفکیک استان های 
بزرگ کشور شده است و در هیچ کجای نامه 

صحبتی از تفکیک اصفهان نشده است. 
موسوی الرگانی رئیس مجمع نمایندگان استان 
اصفهان نیز در گفتگو با رسانه ها اعالم کرد: 
» من این نامه را امضاء نکرده ام! این امر، تنها 
مربوط به استان اصفهان نیست و درخواستی 
است که استان های بزرگ کشور به دو یا سه 
استان تبدیل شوند. در استان اصفهان هم 
آقای ساداتی نژاد یکی از کسانی است که پیگیر 
این قضیه بوده است و تالش می کند تا کاشان 
و یکی دو شهرستان دیگر تبدیل به استان شوند. 
در این نامه هم بحث تفویض اختیارات مطرح 
نیست و کسانی که این نامه را امضاء کرده اند به 

دنبال تفکیک آن هستند.

خواسته چهل ساله
استان  تفکیک  پیرامون  هرچند صحبت ها 
اصفهان در آن زمان از سوی رسانه ها مسکوت 
جدیدیت  با  موضوع  این  باردیگر  اما  ماند؛ 
تمام در اواخر سال گذشته مطرح شد. بیشتر 
نمایندگان موافق این طرح پهناوری استان 
که موجب پیچیدگی نظام بروکراسی می شود 

و مباحثی پیرامون بودجه و اعتبارات را دلیل 
منطقی برای موافقت با این طرح بیان کردند. 
گفت  در  ساداتی نژاد  سیدجواد  تاجاییکه 
وگویی که در تاریخ 25 اسفند سال گذشته 
با خبرگزاری فارس انجام داد اعالم کرد: از 
حدود دو سال قبل در راستای مطالبه مردم 
منطقه به عنوان یک آرزوی چهل ساله مبنی 
بر ایجاد یک استان مستقل، طرحی را با 46 
امضا به کمیته مرکز پژوهش های مجلس 
ارائه کردیم. نتایج کارشناسی منتشر شده از 
تحقیقات مرکز پژوهش ها این بود که یکی از 
مشکالت اصلی مردم این مناطق که موجب 
نارضایتی مردم هست بروکراسی زیاد هست. 
بروکراسی اداری چیزی نیست که ما فقط در 
شمال استان اصفهان با آن مواجه باشیم، بلکه 
در خود شهر اصفهان نیز مورد اعتراض مدیران 
و حتی استاندار استان نیز قرار گرفته است. 
نظر خود مسؤوالن نیز این بود که تفویض 
اختیارات موجب کاهش بروکراسی و افزایش 
رضایتمندی مردم می شود که یکی از طرح ها 
این مورد می تواند ایجاد یک استان مستقل 

باشد.
اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم نیز مدعی 
است پهناوری این استان مدیریت در این 
استان را سخت و موجب ضایع شدن حق 

شهرستان های دور از مرکز شده است.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد نیز 
این طرح را عقالنی و قابل قبول دانست مدعی 
شد، هیچ نماینده ای از استان اصفهان نباید 
مخالف این طرح باشد؛ مگر آنکه به دنبال  

مباحث سیاسی و موارد تبلیغاتی انتخابات برای 
کسب رای  باشد.

استان کاشان یا اصفهان شمالی
طباطبائی نژاد،  صادق  سید  حال،  عین  در 
نماینده اردستان نیز در گفتگو با مشکات 
آنالین گفت: بعید است که آقای ساداتی نژاد 
از تشکیل استان اصفهان شمالی به مرکزیت 
کاشان سخن گفته باشد؛ چون اصالً چنین 
توافقی نشده است. نماینده اردستان تاکید کرد: 
به آقای ساداتی نژاد گفته ام طرح استان اصفهان 
شمالی خوب است؛ اما به مرکزیت اردستان نه 

به مرکزیت کاشان. 
کاشان نیوز، 17 فروردین ماه نوشت؛ سیدجواد 
ساداتی نژاد نصرآبادی که عملکرد سه ساله اش 
باعث شده توسط برخی از فعاالن رسانه ای 
و اجتماعی کاشان »نماینده نصرآباد، آران و 
بیدگل و کاشان« نامیده شود، در یک سال 
پایانی دوره نمایندگی اش تالش کرده تصویری 
متفاوت از خود در اذهان عمومی ایجاد کند. 
طرح استان اصفهان شمالی را هم که در این 
یک سال پایانی به صورت جدی در محافل 
نماینده و رسانه های حامی اش مطرح می شود، 
می توان از قبیل همین اقدامات دانست. اما 
مطرح کردن عنوان »استان اصفهان شمالی« 
به جای »استان کاشان« هم یک یک گام به 

عقب است.

توجه به شرایط اقلیمی
دکتر نعمت اهلل اکبری رئیس سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی استان اصفهان و عضو هیات علمی 
دانشگاه اصفهان در این خصوص به خبرنگار 
سیاسی  تقسیم بندی های  گفت:  "نوسان" 
در هر کشوری تابع قوانین و مقررات خاص 
آن کشور است. با این وجود توجه به شرایط 
اقلیمی و حوزه آب ریز یکی از اصول و نکات 
مهمی که هنگام این تقسیم بندی ها در بیشتر 
کشورهای جهان به خصوص کشورهای توسعه 
یافته مورد توجه قرار می گیرد.او ادامه داد: اما 
متاسفانه تقسیم بندی های سیاسی در کشور ما 
از اصول برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین 
پیروی نمی کند. کما اینکه یک منطقه اقلیمی، 
جغرافیایی و یا آب ریز خاص را به چندین استان 
و مدیریت سیاسی تقسیم کرده ایم و سپس برای 
حفظ و جلوگیری از نابودی آن ناچار می شویم 
انجام دهیم.  را  اقدامات مضاعفی  یک سری 
و  اصفهان، خوزستان  استان  مثال  به عنوان 
چهارمحال بختیاری در یک حوزه آب ریز قرار 
دارند؛ اگر به این نکته توجه می کردیم شاید 
بسیاری از چالش هایی که در این سه استان بر 

سر مسله آب وجود دارد پدید نمی آمد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اصفهان با اشاره به تقسیم بندی های کنونی این 
استان در ارتباط با تقسیم بندی های مورد بحث 
نیز توضیح داد: درحال حاضر استان اصفهان به 
24 شهرستان و 4 چهار ناحیه جنوبی، مرکزی، 
شرقی و غربی تقسیم شده است. مالک این 
تقسیم بندی نیز مسائل جمعیتی و جغرافیایی 
بیشتر مالک قرار گرفته است. این درحالی 
است که می توانستیم این استان را به 7 منطقه 
تقسیم بندی کنیم. زیرا بیشتر شهرستان های 
این استان کارکرد متمایزی نسبت به یکدیگر 
ندارند. با این شیوه ضمن تفکیک مدیریتی 
موجب افزایش هزینه ها و نظام بروکراسی اداری 
در استان شده ایم. درچندسال گذشته نیز شاهد 
بوده ایم برخی از شهرستان های این استان از 
جمله کاشان خواستار جدا شدن و تبدیل یه 
یک استان جدید هستند که به نظر می رسد 
جدای مسائل سیاسی مسائل مادی و اقتصادی 
از جمله دریافت بودجه جداگانه یکی از علل و 

انگیزه های خواسته آنها است. 

چالشی بر سایر چالش ها
اکبری تاکید کرد: این طرح درحالی اینروزها 
مطرح می شود که این تقسیم بندی جدید 
نه تنها درست نیست؛ بلکه با توجه به بحران 
آب می تواند یک مشکل به مشکالت پیشین 
اصفهان نیز اضافه کند. باید توجه داشت اگر به 
هر دلیلی نباید سه استان اصفهان، چهارمحال 
بختیاری و خراسان را در یک قلمرو سیاسی قرار 
داد؛ اما بر اساس منطقه بندی 9 گانه کشور، این 
سه استان در منطقه چهار واقع شدند که باید به 
این منطقه عملیاتی تر نگاه کرد و اقدام نموند. 
یکی از عوامل موثر منطقه بندی حوزه آبریز 
مشترک است و توجه به آن می تواند مسائل 

مشترک این استان را تا اندازه زیادی رفع کند.

مقایسه ای اشتباه
دکتر اکبری، مقایسه تجربه تفکیک استان 
خراسان با استان اصفهان را اشتباه دانست گفت: 
استان خراسان یک محدوده بسیار گسترده 
با ویژگی های متمایز در طول مرزهای شرقی 
ایران را تشکیل می داد. درحالی که باید دید 
آیا این ویژگی ها در مورد استان اصفهان برای 
تفکیک نیز وجود دارد. ازسوی دیگر، سوال من 
از کسانی که این مقایسه را می کنند این است 
که چه ارزیابی عملکردی از توفیق این تفکیک 
منتشر شده است که به آن استناد می کنیم. 
توجه داشته باشید، تقسیمات سیاسی موجب 
حاضر  درحال  می شود،  ارتباطی  انقطاع 
نود درصد مالیات  بر ارزش افزوده متعلق به  
شهرستان اصفهان است و باید دید جایگزین 
مناسبی به جای شهر اصفهان با این همه 
ظرفیت برای استان های اصفهان شمالی و 

غربی وجود دارد.

طرح تفکیک اصفهان، چالش جدید سیاسیون برای این استان؛

سه اصفهان!
نعمت اله اکبری می گوید، تقسیمات سیاسی موجب انقطاع ارتباطی می شود

سد  خالی و 
سودای تفکيک

طرح تشکیل استان اصفهان شمالی که از سوی سید جواد ساداتی نژاد نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل 
مطرح شده بود در جلسه علنی ۲۰ اسفند سال گذشته مجلس شورای اسالمی  از سوی هیات رئیسه مجلس 
اعالم وصول شد. طرحی که از چند هفته پیش از اعالم وصول آن در رسانه ها و شبکه های مجازی مطرح شد 
واکنش هایی به دنبال داشت. اما آیا این طرح عملیاتی خواهد شد؟ همچنین عملیاتی شدن آن در شرایط 
موجود به توجه به اوضاع اقلیمی کشور به خصوص بحث آب که یکی از اصول و نکات مهم در تقسیمات کشوری 

در جهان است درست خواهد بود؟ در گزارش پیش رو سعی شده است به این سواالت پاسخ داده شود؟

گزارش
گروه  شهری
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بهانه هایی برای تفکیک
* به اعتقاد بسیاری، بحث تفکیک استان اصفهان به شمالی و جنوبی، برای 
اولین بار در دهه 4۰ خورشیدی مطرح شــد و یک خواسته تاریخی برای 

مردم کاشان است
* بیشتر نمایندگان موافق این طرح،  پهناوری استان که موجب پیچیدگی 
نظام بروکراسی می شــود، را دلیل منطقی برای موافقت با این طرح بیان 

کردند
* اصغر ســلیمی، نماینده مردم سمیرم، مدعی اســت پهناوری استان، 
مدیریت آن را سخت و موجب ضایع شدن حق شهرستان های دور از مرکز 

می داند
* ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد نیز این طرح را عقالنی و قابل 
قبول دانست و مدعی شد، هیچ نماینده ای از استان اصفهان نباید مخالف 

این طرح باشد
* نماینده اردســتان: به آقای ســاداتی نژاد گفته ام طرح استان اصفهان 

شمالی خوب است؛ اما به مرکزیت اردستان نه به مرکزیت کاشان!
*دکتر اکبری، مقایسه تجربه تفکیک استان خراسان با استان اصفهان را 
اشتباه می داند و می گوید: سوال من از کسانی که این مقایسه را می کنند 
این است که چه ارزیابی عملکردی از توفیق این تفکیک منتشر شده است 

که به آن استناد می کنیم
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  نوسان: هرچنــد ســال 1397 در 
روزهــای ابتدایی خود بــا امیدواری 
نسبت به تداوم حرکت مثبت اقتصاد 
ایران در ســال های قبل آغاز شد، اما 
خیلی زود تکانه های ارزی و بازگشت 
تحریم هــای ایاالت متحــده باعث 
شدند تصویر مثبت شــکل گرفته از 
آنچه باید برای اقتصاد ایران رخ دهد، 

تغییر کند.
در چنین شــرایطی هرچند بخش 
خصوصی نه به عنوان تصمیم گیر که 
به عنوان عضــوی ناظر بر تصمیمات 
فعالیت می کند، اما در عین حال اتاق 
بازرگانی تالش کرده با حفظ جایگاه 
مشاوره ای خود همچنان دغدغه های 
ماه های گذشــته را به دولت منتقل 
کند. موضوعی که در پیام اخیر رئیس 
اتاق بازرگانی تهران نیز به خوبی خود 

را نشان می دهد.
خوانساری در پیام خود گفته که قطعاً 
شرایط اقتصادی که ایران در ماه های 
اخیر با آن مواجه بوده، سخت و آنچه 
در آینده نزدیــک رخ خواهد داد نیز 
سخت است اما کارآفرینان ایرانی بر 
یک موضوع تاکید دارنــد و آن لزوم 
ماندن در کشــور و تالش برای بهبود 

اوضاع اقتصادی است.
آنچــه در پیــام رئیس اتــاق تهران 
بیش تریــن اهمیــت را دارد، تاکید 
دوباره وی بر یــک موضوع قدیمی و 
طوالنی مدت است. فعاالن اقتصادی 
همچنان معتقدند که دولت با وجود 
شعارها و برنامه ها همچنان خود را به 
عنوان تصدی گر عمده اقتصاد حفظ 
کرده و همین مسئله راه رشد و توسعه 
فعالیت های بخش خصوصی را از بین 

برده است. 
خوانســاری در این رابطــه گفته که 
هرکس بــه وظیفه خــودش عمل 
می کند و مســئولیت مــا در بخش 
خصوصی این است که صادقانه عمل 
کنیم و هم مشکالت و هم راهکارها 
را بگویم. با چنین نگاهی، سال پیش 
رو می تواند متفاوت از ســال گذشته 
باشــد. فقط باید باور داشت که کار را 

به کاردان بسپاریم.
هرچند در شــرایط فعلی و با توجه 
به مشــکالتی کــه اقتصاد ایــران با 
آن مواجه اســت، نمی تــوان انتظار 
داشــت تصمیماتــی کالن در حوزه 
خصوصی سازی گرفته شود، اما تلنگر 
جدید رئیس اتاق نشــان می دهد که 
هنوز بخش خصوصی بر خواسته های 
گذشته خود یعنی گســترش نفوذ 

متخصصان اقتصادی تاکید دارد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: ســاختمان 11 طبقه اتاق بازرگانی را در شــهر دمشــق 
خریداری کردیم و قرار است در استان های مختلف تقسیم شود.غالمحسین شافعی، اظهار 
کرد: مذاکراتی صورت گرفته که انعکاس بین المللی باالیی داشته است، همچنین به واسطه 
تفاهم نامه ای که به امضا رسید، به زودی برای تجار و بازرگانان مشکل ویزا نخواهیم داشت. 
موضوع قرارداد طرح های ترجیحی که منتهی به تجارت آزاد می شود نیز در عراق به انجام 
رسید و تأسیس شهرک های صنعتی مشترک در مناطق مرزی ایران و عراق نیز انجام شد.

رئیس مرکز ملی فرش دســتباف گفت: برنامه ما برای توســعه صادرات فرش دســتباف 
بدون توجه به تحریم، تهاتر اســت. فرشــته دســت پاک با بیان اینکه تحریم تاثیر بسیار 
زیادی بر صادرات فرش دســتباف در ســال 97 داشــت، گفت: در ســال 98 بدون توجه 
به تحریم به دنبال توســعه بازار های داخلی و خارجی هســتیم. رئیــس مرکز ملی فرش 
دســتباف ایران با بیان اینکه ســال 98،  ســال فرش دســتباف ایرانی خواهد بود، افزود: 
امســال بحث تهاتــر را برای توســعه صادرات فــرش دســتباف در دســتور کار داریم.

توسعه صادرات فرش از طریق تهاتر کاالتاسيس اتاق بازرگانی در دمشق

 دیدگاه

اقتصاددان

 نوسان: روزنامه ینی مساوات، چاپ باکو، از افزایش 
حدود دو برابری ســفرهای گردشــگری از جمهوری 
آذربایجان به ایران در دو ماه اخیر ســال جاری میالدی 
خبر داد. بر اســاس گــزارش این روزنامه، طــی دو ماه 
ابتدایی سال 2019 میالدی، ایران مسیر اصلی سفرهای 
گردشــگری شــهروندان جمهوری آذربایجان بوده و 
آنها بیشتر با هدف درمان، تجارت چمدانی و نیز زیارت اماکن دینی به جمهوری 
اسالمی ایران سفر کردند. براســاس این گزارش، در سال جاری در مجموع 276 
هزار نفر از شهروندان جمهوری آذربایجان به ایران سفر کردند. این روزنامه نوشت: 
»سفرهای گردشگری شــهروندان جمهوری آذربایجان به روســیه 3/ 7 درصد، 
گرجستان 7 درصد و ترکیه 9/ 1 درصد افزایش یافته است.« بنا به گزارش کمیته 
دولتی آمار جمهوری آذربایجان، در سال گذشــته میالدی مسافرت شهروندان 

آذربایجانی به خارج از کشور 5/ 19 درصد افزایش یافته است.

 نوسان:  در سه ماهه چهارم سال 2018 حدود 12  
درصد درآمد خانوارهای اروپایی پس انداز شده است.

مرکز آمار اتحادیه اروپا اعالم کــرد میزان پس انداز 
خانوارهــای اروپایی با 0.1 درصــد افزایش از 12.2 
درصد در سه ماهه سوم به 12.3 درصد در سه ماهه 
پایانی ســال 2018 افزایش یافته است. در همین 
مدت نرخ سرمایه گذاری خانوارهای اروپایی 9 درصد عنوان شده است که در 
مقایسه با مدت مشابه فصل قبل تغییری نکرده است. نرخ پس انداز خانوار از 
تقسیم میزان ناخالص پس انداز بر درآمد قابل تصرف خانوارها به دست می آید 
و در آن تغییرات حقوق بازنشستگی نیز مد نظر قرار می گیرد. پس انداز ناخالص 
بخشی از درآمد قابل تصرف خانوارها است که به عنوان مخارج مصرفی نهایی 
مصرف نمی شود. نرخ ناخالص سرمایه گذاری خانوارها نیز از تقسیم دارایی 

ثابت ناخالص بر درآمد قابل تصرف به دست می آید.

 نوسان: روسای سازمان دامپزشــکی ایران و نروژ 
برای مراودات بیشتر در قالب پروتکل همکاری بین 
دو کشور، اعالم آمادگی کردند.به گزارش اقتصادبازار، 
در حاشیه اجالس سازمان جهانی بهداشت دام درباره 
سالمت آبزیان که در شیلی برگزارشد، علیرضا رفیعی 
پور با توجه به نو بودن این صنعت و شــرایط مطلوب 
ایران برای گسترش تولید ماهی در قفس تا بیش از 300 هزار تن بعنوان یک 
تولید پایدار در چارچوب اقتصاد مقاومتی، خواستار همکاری بیشتر دامپزشکی 
های دولتی، دانشگاه ها و بخش های خصوصی دو کشور شد.پس از درخواست 
ایران، رییس سازمان دامپزشکی نروژ نیز با ابراز تمایل برای همکاری بیشتر 
برابر پروتکل بین دو کشور، آمادگی کامل خود را برای کمک به توسعه پرورش 
ماهی در قفس در زمینه های بهداشــتی، تشــخیصی، نظارتی، تجهیزات و 

امکانات مورد نیاز ایران اعالم کرد .

 نوسان:  وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابالغیه ای 
صادرات سیب زمینی و پیاز را از 15 فروردین 98 تا 
اطالع ثانوی ممنــوع اعالم کرد. رضــا رحمانی در 
نامه ای که دهم فروردین به گمرکات کشور فرستاد، 
صادرات ســیب زمینی و پیاز را با هــدف مدیریت و 
تنظیم بازار داخلی ممنوع اعالم کرد. البته صادرات 
گوجه فرنگی براساس ضوابط بسته بندی ابالغی در نامه 26 اسفند سال 97 
سازمان توسعه تجارت ایران و با تایید وزارت جهاد کشاورزی و صادرات رب 
گوجه فرنگی و فرآورده های مرتبط با آن در بسته بندی مصرف کننده )کمتر 
از 5 کیلوگرم( بالمانع است. شــایان ذکر است، قیمت برخی صیفی جات در 
سال جدید به شــکل ناگهانی افزایش یافت. البته در سال 1396 نیز قیمت 
پیاز از مرز دو هزار تومان گذشــت که کاهش سطح زیر کشت، سرمازدگی و 

خسارت های وارده از دالیل گران شدن این محصول عنوان شد.

رشد دوبرابری سفر آذربایجانی ها به ایرانصادرات سیب زمینی و پیاز ممنوع شد همکاری نروژ در توسعه پرورش ماهی در قفس اروپایی ها چقدر پس انداز می کنند؟

 ها
ده

برا

اقتصاد باید به کاربلدها 
سپرده شود

تحلیل "طیببی" از وضعیت اقتصادی کشور در سال ۹۸ ؛

تأثیر تحریم ها در اقتصاد کشور را مي توان 
متفاوت  بازه هاي  در  و  مختلف  زوایاي  از 
بررسي  بلندمدت(  و  زماني)کوتاه مدت 
کرد. اگرچه گفته مي شود اثر مستقیم این 
تحریم ها در ابتداي امر بر درآمدهاي نفتي 
و سپس بر تولید کل اقتصاد بوده است، اما 
به سادگي  نمی توان  را  آن  تجمیعي  اثرات 
بر سطح رفاه جامعه، نحوه توزیع درآمدها 
در جامعه و تعمیق عقب ماندگي توسعه اي 
برآورد کرد.  هرچند به لحاظ بودجه اي گفته 
ایران حدود 50 درصد به  مي شود اقتصاد 
نفت وابسته است و تحریم هاي نفتي صرفا با 
محدودیت 30 تا 50درصدي صادرات، توان 
بودجه اي را حدود 25 درصد تضعیف کرده اند، 
اما این همه مسئله نیست. میزان یارانه هایي 
که حامل هاي انرژي به صورت مستقیم و 
و  مي کنند  تزریق  اقتصاد  در  غیرمستقیم 
نقش درخور توجهي که در این میان دارند، 
در کنار وابستگي غیرمستقیم اقتصاد به نفت 
و درآمدهاي نفتي و بخش بودجه اي دولت به 
هزینه هاي جاري و اینکه سهم عمده چرخه 
اقتصادي به صورت اشتغال و مصرف در توزیع 
درآمد نفت در جامعه به صورت بودجه هاي 
جاري و عمراني نهفته است، به سادگي قابل 

 اغماض نیست. 
اگر اینها در کنار حجم عمده مصرف و واردات 
سبک  عادات  تبعیت  و  خارجي  کاالهاي 
لحاظ  پیراموني  دنیاي  از  جامعه  مصرفي 
شود، مسئله تحریم ها و اثرات آنها پیچیده تر 
مي شود. حال اگر این پیچیده شدن موضوع 
محدودیت  کنار  در  را  نفتي  تحریم هاي 
مبادالت بانکي، محدودیت انتقال تکنولوژي 
و ارائه فهرست بلندباالیي از محدودیت هاي 

وضع شده بر اشخاص حقیقي و حقوقي قرار 
داده و این محدودیت ها با وضع جرائم سنگین 
به سایر مشارکت کنندگان در شکستن تحریم 
تعمیم داده شود، پیداست که اقتصاد ما در 
اقتصاد جهاني تبدیل به جزیره اي شده که نه 
در زمین، بلکه در آسمان و فضا معلق و بالتکلیف 
است و مهم ترین اثر تحریم هاي اقتصادي، همین 
بالتکلیفي ناشي از اهلیت نداشتن تصمیم گیران 
اقتصادي کشور است که سبب مي شود نتوان 
در کاري ورود و برنامه بلندمدت و میان مدتي 
سرمایه گذاران  مشارکت  کرد.  تدوین  را 
خارجي که بماند، سرمایه گذاران داخلي نیز در 
چنین شرایطي ترجیح خواهند داد منتظر 
نتیجه تحوالت باشند یا در بهترین شرایط، 
در برنامه ها و پروژه هایي درگیر شوند که در 
کوتاه مدت بتوانند به انتفاع الزم رسیده و 

حداقل ریسک را داشته باشند.
گسترش  و  رشد  براي  زمینه  نهایت،  در 
فعالیت هاي غیرمولد در جامعه شدت گرفته و 
اقتصاد در دام کژکارکردي هاي دوره هاي تورم 
و رکود زمین گیر خواهد شد. تحریم هاي اخیر 
در اقتصاد به سه بخش عمده تفکیک مي شوند:

1. محدودیت بر مشارکت در فعالیت هاي نفت 
و گاز و سرمایه گذاري هاي خارجي در ایران؛

2. تحریم هاي پولي و مالي و رفتار بانک هاي 
جهان با ایران

و  شرکت ها  علیه  وضع شده  تحریم هاي   .3
اشخاص خاص

ایران  اقتصاد  صادراتي  درآمدهاي  عمده   
به  ما  دولت هاي  و  است  نفت  به  وابسته 
ساده ترین نوع منابع درآمدي وابسته شده اند 
و عالقه و اعتیاد بسیاري به صادرات منابع 
طبیعي و سعي در پنهان کردن ناتواني هاي 

خود و حل مشکالت و کنترل شاخص ها از 
طریق واردات کاالها و خدمات با استفاده 
از درآمدهاي نفتي دارند، تحریم هاي نفتي 
از  دولت  ارزي  درآمدهاي  مي شود  باعث 
فعالیت هاي نفت و گاز و صادرات آنها کاهش 
یابد و به دلیل وابستگي خارجي نیز بخش 
به  - هم  پایین سري  فعالیت هاي  در  نفت 
هم  و  استخراج  و  تولید  تجهیزات  لحاظ 
از نظر منابع مالي و انساني- با مشکالتي 
افزایش  برنامه هاي  محقق نشدن  ازجمله 
تولید و صادرات، با وجود افزایش قیمت نفت 
و رویگرداني شرکت هاي خارجي از مشارکت 
در پروژه هاي نفت و گاز و در نهایت استهالک 
تدریجي منابع استخراجي نفت روبه رو شود؛ 
به خصوص وقتي بحث ذخایر مشترک بین 
کشورها مطرح مي شود هرگونه کم کاري در 

این حوزه، چندان به  صرفه ملت نباشد.
تبیین  در  ناتواني  کنار  در  زمینه،  این  در 
سیاست گذاري هاي  و  توسعه  راهبرد 
صنعتي، موضوع تحریم هاي مالي و بانکي، 
بخش دیگر پیچیده شدن تحریم هاست. این 
تحریم ها سبب مي شود شرکت هاي خارجي 
که با ضوابط فاینانس اقدام به مشارکت در 
نفتي  طبیعي،  منابع  بر  مبتني   پروژه هاي 
تکراري  به غایت  و  بیهوده  بعضا  و صنعتي 
از  نقدینگي  تأمین  مشکل  با  مي کنند، 
بازارهاي معتبر مالي جهان روبه رو شده و 
مالي  منابع  از کمبود  ناشي  اضافي  هزینه 
یا تأمین آن از بازارهاي موازي را به کشور، 
صنعت یا تولید مدنظر تحمیل کرده و آن را 
از حیز انتفاع خارج کنند. عالوه بر این، نبود 
سیستم کارآمد جابه جایي منابع مالي، باعث 
انحراف بخشي از منابع از مسیرهاي قانوني 

شده و انواع فساد و هزینه هاي سربار را سبب 
مي شود. این قبیل نقل و انتقاالت مالي عمال 
کشور را در مظان اتهام پول شویي قرار داده و 
وجهه اجتماعي کشور را مسئله دار مي کند. 
از سوي دیگر، چنانچه با شرکت هاي کوچک 
در زمینه مسائل نفتي مشارکت کرده یا به 
بین  فناوري  مشترک  قراردادهاي  موضوع 
شرکت هاي داخلي و خارجي اهتمام ورزیده 
شود، به دلیل ضعیف بودن وضعیت کاري 
شرکت هاي یادشده و دست نیافتن آنها به 
منابع بین المللي مالي و فناوري نوین جهان، 
ضمن دستیابي به فناوري نازل تر، هزینه هاي 
بیشتري به تولید تحمیل و در بلندمدت توان 
و ظرفیت آن را کاهش خواهد داد. عالوه 
بر اینها، رقبا و پیمانکاران صنعتي از قدرت 
چانه زني باالتري برخوردار شده و توافق های 
یک جانبه اي را در بلندمدت به ملت تحمیل 
خواهند کرد. از دیدگاه تولیدات باالسري نیز 
به هر میزان که تولیدات متنوع تر و وابستگي 
بازارهاي مصرفي به نوع تولیدات بیشتر باشد، 
مسلما اثر تحریم ها کم رنگ تر خواهد بود. 
همه این مشکالت ناشي از خواب طوالني 
از  و آسان خوري منابع مفت تجدیدناپذیر 
سوی عموم دولت هاي مختلف، هرچند انصافا 
همه آنها را شامل نمي شود و تکیه بر اولویت 
این گونه  با  محبوبیت  یعني خرید  اولشان 
چرکي  دمل  مانند  اکنون  که  است  منابع 
سر باز کرده و اقتصاد کشور را زمین گیر و با 
بحران روبه رو کرده است. در دیگر بخش هاي 
معدني و صنعتي نیز به موازات اینکه آن بخش 
وابستگي بیشتري به سرمایه گذاري، واردات 
یا بازارهاي صادراتي داشته باشد، هزینه هاي 
حاصل از تحریم افزون تر و آسیب پذیري آن 
مي شود.  شدیدتر  تحریم  مقابل  در  بخش 
کنوني،  شرایط  در  که  مي گویند  بسیاري 
ظرفیت خوبي براي خودکفایي داخلي فراهم 
موجود  فرصت  از  مي تواند  و صنعت  شده 
نهایت استفاده را برده و به تعمیق داخل 
بپردازد؛ باید گفت در زمانه اي که تحوالت 
برده،  باال  را  تغییرات  سرعت  تکنولوژیکي 
جزیره اي عمل کردن جز اتالف فرصت، پیامد 
دیگري در بلندمدت همراه نخواهد داشت. 
اقتصاد ایران ناگزیر است تحوالت صنعتي و 
تکنولوژیک دنیا را با سرعت بیشتري درک، 
جذب و عملیاتي کرده و درصدد آن باشد تا به 
این دریاي بیکران بپیوندد و حداقل بتواند در 
بخشي از این تحوالت، نقش پیشرو را بازي 

کرده و از منافع آن منتفع شود. 
در چنین شرایطي، الزم است راهکارهاي 
مکملي براي جبران، پیش بیني و عملیاتي 
شود. امروز نبود تفکر خالق و کارآفرینان 
باید  مي شود.  احساس  جامعه  در  واقعي 
کارآفرینان و دانشجویان نخبه را شناسایي و 
حمایت و بخش هاي مولد موجود در اقتصاد را 
که توسعه آفرین هستند، از بخش هاي نامولد 
نخبگان  مشارکت  بدون  چراکه  کرد؛  جدا 
واقعي جامعه در ترسیم اهداف، نمي توان از 
انحراف اهداف جلوگیري کرد و به تحقق آنها 

امیدوار بود.

گفتاری از  محمد بحرینیان؛

تحریم ها؛ فرصت سوزي و تعلیق
امروز نبود تفکر خالق و کارآفرینان واقعي در جامعه احساس مي شود

تحریم هاي وضع شده بر اقتصاد ایران در سال هاي گذشته، به ویژه تحریم هاي آمریکا در سال ۹7، از چند منظر شایان  
بررسي و تحلیل است. اگرچه عنوان تحریم ها همیشه با عبارت اقتصاد همراه بوده، اما باید اشاره کرد، جنبه هاي 
اجتماعي و سیاسي این مسئله نیز از اهمیت بسزایي برخوردارند. اصوال مناسبات اقتصادي هر کشور به مفهوم دادوستد آن، پیش 
از شکل گیري مستلزم نوعي مناسبات فرهنگي، سیاسي و اجتماعي است که بدون درنظرگرفتن آنها، مناسبات اقتصادي نمي تواند 
پایداري بایسته و شایسته اي داشته باشد. بنابراین پیش از اینکه تولیدات یک کشور به بازارهاي جهاني راه یابد، تعریف مشخصي 
از برند، تمایزات و نقاط قوت یک کشور است که در اذهان جامعه جهاني راه مي یابد و زمینه را براي مصرف تولیدات آن کشور خاص 

فراهم مي کند. 

گزارش
گروه بازرگانی

به  نسبت  متفاوتی  اقتصادی  وضعیت  با   ۹7 سال  نوسان:   
سال های قبل آغاز شد. نرخ ارز پله پله در حال صعود بود و کار 
به جایی رسید که مردم شاهد افزایش چند برابری نرخ کاالهای 
یا حتی یک هفته  و  ماه  و غیرضروری خود طی یک  ضروری 

بودند! 
به گزارش ایسنا، تحلیلگران اقتصادی عوامل مختلفی را در ایجاد چنین وضعیتی 
دخیل دانستند، که مهمترین آنها اِعمال تحریم های متعدد علیه ایران، ضعف دولت 
در کنترل اوضاع و البته رفتار هیجانی مردم در بازارها بود. اینک در سال 98 و براساس 
زمزمه هایی که درباره رکود اقتصادی در ساِل جدید از سوی کارشناسان اقتصادی 

شنیده می شود، بر آن شدیم تا تحلیل کمیل طیبی را در این باره بدانیم.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان درباره تکیه اقتصاد ایران بر نرخ ارز و ایجاد نوسانات 
متعدد در صورت افزایش و یا کاهش آن، اظهار کرد: در واقع نرخ دالر همیشه تحت 
تأثیر فاکتورهای متعددی قرار دارد که تعیین کننده ارزش پول ملی است. کمیل 
طیبی افزود: وقتی نرخ دالر باال می رود، ارزش پول داخلی کم و پول تضعیف می شود، 
اما اگر نرخ ارز کاهش یابد، ارزش ریال افزایش و تقویت می شود. وی با بیان اینکه این 
جریان تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد، گفت: این جریان بر رشد اقتصادی تأثیر 
مستقیمی دارد و تغییرات پول، نماینده بسیاری از شاخصه های اقتصادی است که 
می تواند بر رشد، بهبود و رونق آن مؤثر باشد و بالطبع بر سرمایه گذاری و اشتغال نیز 

تاثیرگذار است.
این استاد دانشگاه، عنصر موثر دیگر بر نرخ ارز را افت رابطه مبادله دانست و تصریح 
کرد: افت رابطه مبادله باعث کاهش قدرت خرید در صادرات می شود، درست همان 
اتفاقی که در ایران رخ داد و شاهد روند نزولی و بدتر شدن رابطه مبادله در سال های 
اخیر، به ویژه طی دو سال گذشته بوده ایم. وی افزود: ایران در این سال ها مشمول 
تحریم شد و چون تنوعی در صادرات غیرنفتی وجود ندارد، تحت تأثیر مستقیم 

تحریم ها قرار گرفت.
طیبی با تأکید بر اینکه عوامل دیگری در ایجاد این وضعیت مؤثر است، اظهار کرد: بعد 
از تورم رکودی در سال های 91 و 92 که موجب کاهش رشد اقتصادی شد، دولت 
دست به تثبیت قیمت ها زد تا از تورم جلوگیری کند و این منجر به سرکوب قیمت ها 
شد. وی افزود: در اقتصاد ما همیشه رشد نرخ تورم وجود دارد، درحالیکه در دنیا نرخ ارز 

متناسب با قیمت ها آرام آرام تغییر می کند.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه دولت در دو سال اخیر اصرار بر تثبیت نرخ 
ارز داشت که این مسئله از دو جهت قابل بررسی است، گفت: نخست، این مسئله در 
شرایط تورمی اقتصاد و حتی رشد پایین اقتصادی نشان دهنده اثرات منفی است، 
بنابراین تثبیت نرخ ارز، سرکوب قیمت و سیاست نادرست دولت باعث وقوع چنین 
وضعیتی در کشور شده است. وی تأکید کرد: از سال 92 به بعد نظر کارشناسان این بود 
که نرخ ارز یکسان سازی شود، اما عدم مدیریت نادرست بازار ارز از سوی بانک مرکزی 

عامل مهمی بود که شوک گسترده ای به اقتصاد وارد شود.
طیبی خروج آمریکا از برجام را شوک دیگری بر اقتصاد ایران دانست و گفت: متأسفانه 
بسیاری از روابط ایران با کشورهای دنیا متوقف شد و تحریم های بسیار سنگینی علیه 
ایران رخ داد. حساب ها قفل شد و شرکت های خصوصی از رابطه با ایران خارج شدند. 
وی ادامه داد: این مسئله منجر به محدود شدن منابع ارزی و فعال شدن بازار داللی و 
واسطه گری شد، چراکه بازار داللی و واسطه گری همیشه متناسب با انتظارات عمل 
می کند. وی تأکید کرد: درحال حاضر بسیاری از قیمت ها باالست و نباید تقاضا برایش 
باشد، اما وجود دارد و این مسئله قیمت ها را در آینده افزایش خواهد داد. این استاد 
دانشگاه نقدینگی را عامل مؤثر دیگری بر نوسانات ارزی دانست و تأکید کرد: نقدینگی 
غیرمولد به دلیل وجود سپرده های بانکی و عدم سرمایه گذاری مولد همیشه در اقتصاد 
وجود داشته که منجر به هجوم نقدینگی به بازار و سقوط ریال شده است. در سال 97 
نیز این نقدینگی به سمت بازار خودرو و مسکن رفت. وی افزود: تمام شرایط موجود 
باعث چسبندگی قیمت ها شده است و در اقتصاد دچار دور باطل هستیم، چراکه این 
تورم دوباره ممکن است نرخ ارز را تحت تاثیر قرار دهد و اگر به موقع منابع ارزی تأمین 

نشود، منجر به مشکالت دیگری خواهد شد. 
طیبی تأکید کرد: سوء مدیریت ها نقش مهمی در این مسائل داشت. اصرار بر تثبیت 
نرخ 4200 تومانی ارز اشتباه بود، چراکه موجب ایجاد انتظارات در بازار و رفتار هیجانی 
مردم شد. وی با تحلیل وضعیت اقتصادی کشور در سال 98، گفت: شرایط بستگی به 
توانایی دولت دارد، اما باید گشایش هایی رخ بدهد و اگر قرار باشد منابع تأمین کننده ارز 
کم شود، می تواند شوک هایی به بازار وارد کند که قابل پیش بینی است. استاد اقتصاد 
دانشگاه اصفهان ادامه داد: ممکن است میل به سرمایه گذاری به دلیل کاهش واردات و 

سرمایه گذاری ارزی کم شود که منجر به رکود خواهد شد. 

شوک های قابل پیش بینی

capital
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شهردار اصفهان گفت: در ایام نوروز یک میلیون و 258 هزار گردشگر نوروزی در اصفهان 
اقامت داشــتند که این آمار 5 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان مي 
دهد. قدرت اله نوروزی اضافه کرد: پیش بینی ما یک میلیون و 800 هزار مسافر بود که به 
دلیل شرایط جوی و وضعیت فوق العاده ای که در کشور رخ داد، بسیاری از سفرها انجام 
نشد. وی افزود: طبق نظرسنجی از مسافران اصفهان، 93 درصد گردشگران از زیباسازی 

شهری اصفهان اعالم رضایت کردند. 

ماشین آالت، تجهیزات و نیروی انسانی خدمات شهری و آتش نشانی شهرداری با شعار "آمده 
ایم برای همدلی و امدادرسانی" عازم خرم آباد شد. 

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، با توجه به جاری شدن سیل در خرم 
آباد و هماهنگی های به عمل آمده از سوی معاون اول رئیس جمهور و وزارت کشور، تعدادی 
ماشین آالت و تجهیزات از جمله لودر، کمپرسی، کف کش و لجن کش به همراه نیروهایی از 

خدمات شهری و آتش نشانان شهرداری اصفهان عازم خرم آباد شدند.

آنچه در این میان بیش از هر زمان دیگری مد 
نظر قرار می گیرد، نحوه میزبانی و مدیریت شهر 
در ایام حضور مسافران در اصفهان است که 
مسئولیت اصلی آن را شهرداری بر عهده دارد. بر 
این اساس، آنچه در ادامه می آید نگاهی اجمالی 
به نحوه عملکرد شهرداری اصفهان در روزهای 

پرگردشگر نوروز امسال است.
دروازه های شهر

می آید،  چشم  به  نخست  وهله  در  آنچه 
ورودی هایی است که مسافران تازه از راه رسیده 
با عبور از آنها وارد شهر می شوند. مسئله ای که 
همواره مد نظر بوده و از حیث ترکیب بندی 
و ساخت و ساز به عنوان یکی از نقاط ضعف 
اصفهان قلمداد شده است. این ورودی ها که 
در جهات مختلف دروازه های شهر قرار دارد، 
به ویژه در سمت شمال شهر و اتوبان های معلم 
و آزادگان اهمیت بیشتری دارد، چراکه معبر 
غالب مسافرانی است که قصد ورود به اصفهان 
را دارند و به گفته مسئول ستاد اجرایی منطقه 
12 خدمات سفر شهر اصفهان نیز، طبق آمارها 
نوروز امسال 60 درصد مسافران از ورودی  این دو 
اتوبان وارد اصفهان شده اند. )هرچند با مسدود 
شدن برخی از جاده های منتهی به این قسمت از 
شهر در اثر جاری شدن سیل، آمار ورود مسافران 
از ورودی های جنوبی شهر افزایش یافت.( 
برپایی ستاد هدایت مسافران با ارائه غرفه های 
روابط عمومی برای توزیع نقشه شهر، آموزش و 
پرورش، دانشگاه فرهنگ و هنر، مشاوران امالک 
و هتل داران که وظیفه اسکان مسافران را بر 

عهده داشتند، در نوروز امسال در این منطقه باعث 
شد تا استقبال بهتری از مسافران صورت گیرد.

زیباسازی شهر
پس از ورود به شهر، مسئله فضاسازی و چیدمان 
شهری مد نظر قرار می گیرد. مولفه ای بسیار 
مهم که سهم قابل توجهی از بودجه شهرداری 
ها را در شهرهای بزرگ و مهم دنیا به خود 
اختصاص می دهد. اصفهان نیز در نوروز امسال 
برپایی حدود 300  المان شهری شامل هنرهای 
محیطی و کاربردی، فضاسازی مکانی، کارت 
پستال ها، حجم های نوری و سفره های هفت 
سین در مناطق 15 گانه را به خود دید. نصب 
پرچم هایی با نقوش اسلیمی، نقوش شاخص در 
معماری اصفهان و قوس آذر، نصب مکعب هایی 
با تصاویر شهدا و مشاهیر اصفهان در مدخل 
ورودی های شهر، نصب نمادهای سرو در ورودی 
گلستان شهدا و دیواره پازلی شهدا در گلستان 
شهدا با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا 
و تابلوهای نقاشی کودکان در ابعاد 60 در 80 
با همکاری خانه کودک از دیگر  اقداماتی بود 
که در حوزه زیباسازی شهری ازسوی سازمان 
زیباسازی شهرداری صورت گرفت. شهردار 
اصفهان نیز در پایان ایام نوروز اعالم کرد که 
طبق نظرسنجی صورت گرفته از مسافران، 
93 درصد آنها از زیباسازی فضای شهری ابراز 
رضایت کرده اند.نظافت شهر نیز مسئله دیگری 
بود که انصافا در این ایام بسیار به چشم می 
آمد و دور از انتظار نیست که مدیر مطالعات و 
پژوهش شهرداری اصفهان اعالم کند بر اساس 

شهر،  در سطح  انجام شده  نظرسنجی های 
بیشترین رضایت مندی مردم در نوروز امسال در 
بخش نظافت شهر، زیباسازی و نظافت سرویس 

های بهداشتی بوده است.
برچیدن سفره چادرهای مسافرتی

هنوز به خاطر داریم سالهایی نه چندان دور را 
که در ایام تعطیالت نوروز، بخش اعظم پارکهای 
تفریحی اصفهان در اختیار مسافرانی قرار می 
گرفت که چادرهای رنگی شان را در سرتاسر 
پارک برپا کرده و در آنها اقامت می گزیدند. 
این کار نه تنها چهره زیبای شهر را به نازیبایی 
می کشاند، بلکه خطرات بسیاری همچون 
آتش سوزی چادرها و درختان را به دنبال داشت. 
تااینکه در سال های اخیر مسافران در اماکن 
به خصوصی در شهر اسکان داده شدند، تا هم 
رفاه بیشتری شامل حالشان شود و هم شهر 
در این ایام از چهره نیفتد. روند مقابله با برپایی 
چادرهای مسافرتی در شهر اما همچنان ادامه 
دارد، تاآنجا که مسئول کمیته قضائی و انتظامی 
ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان از 
جمع آوری حدود یک هزار و 167 چادر مسافران 
از سطح شهر طی دو روز پایانی ایام نوروز خبر داد 
و گفت که مسافران به محل های مشخص شده 
برای اسکان موقت هدایت شدند. در این میان 
باغ فدک به عنوان پایگاه اصلی اقامت مسافران 
نوروز شناخته می شود که قادر است بین 12 تا 
15 هزار نفر و 3 هزار خودرو را در خود جای دهد.

دید و بازدیدهای شهری
بازدید از بناها و ابنیه تاریخی، مراکز تفریحی و 

سرگرمی، فروشگاه ها و جاذبه های گردشگری، 
خود  به  را  نوروزی  سفرهای  اصلی  بخش 
اختصاص می دهد و بر اهمیت برگزاری رویدادها 
و ویژه برنامه های شهری در نقاط پررفت و آمد 
برپایی هزار رویداد شهری  افزاید.  شهر می 
از دیگر اخباری است که در ایام نوروز به نقل 
از مسئول کمیته فرهنگی و تفریحی ستاد 
منتشر  اصفهان  شهر  سفر  اجرایی خدمات 
شد. او همچنین آمارهایی را درخصوص دید و 
بازدیدهای مسافران از نقاط مختلف شهر اعالم 
کرد و چنین گفت که از ابتدای تعطیالت نوروز تا 
روز نهم فروردین ماه، بیش از 12 هزار و 304 نفر 
از موزه های سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان بازدید کرده اند و برنامه های 
اجرا شده در گلستان شهدا هم با استقبال 25 
هزار و 432 نفری روبرو شده است. بازدیدهای 
9715 نفری از نمایش های طنز، 56 هزار نفری 
از برنامه های مجموعه ناژوان و 21 هزار نفری از 
برنامه های گذرچهارباغ هم از دیگر آمارهای 

اعالم شده از سوی این مقام مسئول بود.
حمل و نقل شهری

حمل و نقل و جابجایی مسافران در ناوگان های 
اتوبوسرانی و تاکسیرانی از دیگر قطعات مهم در 
پازل بزرگ مدیریت شهر در ایام ویژه تعطیالت 
پایانه های  مدیرعامل سازمان  است.  نوروزی 
پایان  در  اصفهان  شهرداری  مسافربری 
تعطیالت از جابجایی 512 هزار و 794 مسافر 
در بازه زمانی 25 اسفندماه سال گذشته تا روز 
15 فروردین ماه امسال از طریق پایانه های 
مسافربری خبر داد و گفت که در این مدت  
یک هزار و 944 نفر در هتل های صفه و کاوه 
اسکان یافتند و نیروهای مددکاری و مشاوره و 
مامور بهداشت برای کنترل موادغذایی غرفه ها 
و رستوران ها، نیروهای تعزیرات برای کنترل 
قیمت غرفه ها و نیروهای انتظامی برای برقراری 
امنیت بیشتر در محیط پایانه های مسافربری 
حضور داشتند. ثبت حدود 2 میلیون سفر 
اصفهان  تاکسیرانی  ناوگان  توسط  نوروزی 
نیز خبر دیگری است که مدیرعامل سازمان 
شهرداری  تاکسیرانی  بر  نظارت  و  مدیریت 

اصفهان آن را اعالم کرد.
آماده باش شهر

بخش مهم اقدامات مدیریت شهری در نوروز 
امسال را البته باید در نحوه عملکردشان در 
مقابله با بحران سیل بررسی کرد. اگرچه 
و مادی های  نهرها  از  اصفهان  برخوداری 
بسیار که در سالهای اخیر خالی از آب و آماده 
پذیرایی از آن بود، خطر وقوع سیل در این شهر 
را کاهش می داد؛ اما آماده باش نیروهای امداد 
و نجات و آتش نشان و استقرار آنها در حواشی 
زاینده رود، از جمله اقداماتی بود که همزمان با 
اعالم خبر طغیان رودخانه ها و جاری شدن 
سیل در اصفهان از سوی این نهاد صورت 
گرفت. همچنین در روز طبیعت تعدادی از 
نیروهای امداد و نجات در حاشیه زاینده رود 
ضمن گشت زنی نکات ایمنی را تذکر داده و 
34 نیروی غواص سازمان آتش نشانی در نقاط 

مختلف در کنار زاینده رود مستقر شدند.

اعزام کاروان همدلی به خرم آبادرشد 5 درصدي مسافران نوروزی
گزارش

citizen

نــوروز ۹۸ از دو جهــت بــرای اصفهــان، مســئوالن و مردمــش ویــژه و حائــز اهمیــت بــود. نخســت اینکــه 
گزارش

گروه شهری
حســن روحانــی چندیــن روز قبــل از فرارســیدن نــوروز، دســتور بازگشــایی زاینــده رود را صــادر کــرد که 
ایــن خــود ســبب رونق بخشــی به فضــای گردشــگری اصفهــان شــد؛ و دوم اینکه جاری شــدن ســیل در سرتاســر کشــور 
و بــه دنبــال آن مســدود شــدن راه هــا و جــاده هــا باعــث شــد تــا اصفهــان بــه عنــوان شــهری ایمــن از خطــر ســیل، 
مقصــد اصلــی و نهایــی بســیاری از گردشــگران باشــد. آمارهایــی کــه درخصــوص تعــداد گردشــگران نــوروزی از ســوی 
مراکــز رســمی همچــون اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان اعــالم شــده نیــز حاکــی از ایــن مســئله اســت کــه در بــازه 
زمانــی ۲۸  اســفندماه تــا ۱۳ فروردیــن مــاه، دو میلیــون و 7۰7 هــزار و ۳6 گردشــگر حداقــل یک شــب در اســتان اصفهان 
اقامــت داشــته و تعــداد 6 میلیــون و ۱۰۲ هــزار و 4۸5 گردشــگر از بیــش از 7۰۰ بنــای تاریخــی اصفهــان بازدیــد کرده انــد. 
همچنیــن بنــا بــه گفتــه مدیــر مطالعــات و پژوهــش شــهرداری اصفهــان، بیشــترین تعــداد مســافر شــهر اصفهــان از 

استان  های تهران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خوزستان و همدان بوده اند.

نگاهی اجمالی به نحوه عملکرد مدیریت شهری در نوروز؛

بر مدار شهر...
دو میلیون و 7۰7 هزار و ۳6 گردشگر حداقل یک شب در استان اصفهان اقامت داشتند

شهردار اصفهان:

 نوسان: شهردار اصفهان با اشاره به بالیای طبیعی ابتدای سال ۹۸ که 
بسیاری از شهرهای کشور را درگیر خود کرد، اظهار کرد: بارش های 
امسال با تدبیر صحیح می توانست به یک نعمت بزرگ برای کشور 
تبدیل شود اما گاهی بی تدبیری و عدم پیش بینی اصولی کارها می 

تواند این نعمات بزرگ را به یک نقمت تبدیل کند. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت اله نوروزی در آیین 
تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان عمران شهرداری و در گردهمایی پرسنل این 
سازمان با اشاره به لزوم تاب آوری شهرها، تصریح کرد: برخی عنوان می کنند 
چرا سخت گیری های بی مورد در خصوص اصول شهرسازی و تاب آور کردن 
شهرها انجام می  شود در حالیکه نتیجه این سخت گیری ها ممکن است 20 
یا 50 سال آینده خود را نشان دهد. تاب آوری در صورتیکه به شکل صحیح و 

اصولی رعایت شود می تواند بیمه دائمی برای جامعه و شهرها باشد.   
شهردار اصفهان اضافه کرد: مجموعه شهرداری اصفهان به سهم خود توانست 
به هنگام و در حساس ترین لحظه در خرم آباد حضور موثر پیدا کند. نیروهای 
آتش نشان، خدمات شهری و بخش های مختلف شهرداری اصفهان در این شهر 
با حضور خود به خوبی درخشیدند. ماشین آالت شهرداری تا حدی که نیاز بود 
در استان لرستان و مناطق سیل زده مستقر شدند و در همان روز اول 400 خانه 

و مغازه از آب گرفتگی نجات پیدا کرد. 
وی از درخشش شهرداری در بسیاری از عرصه ها در سال گذشته با وجود 
مشکالت اقتصادی بسیار در کشور خبر داد و افزود: در حوزه تامین مالی و جذب 
بودجه ها پرداخت حقوق ها و دیون و تسویه با بانک ها، شهرداری اصفهان 
به خوبی عمل کرد و از بسیاری از شهرها جلوتر بود. در گزارش کالنشهرها 
شهرداری اصفهان در حوزه مالی از همه شهرهای ایران جلوتر و با برخی از 

شهرها نیز تفاوت زیادي داشت.
نوروزی با بیان اینکه در حوزه عمرانی از زمان روی کار آمدن مدیریت جدید 
شهرداری، با چالش های بسیار بزرگی مواجه بودیم، گفت: سازمان عمران مجبور 
به تعدیل نیرو بود زیرا چندین ماه پرداخت حقوق ها دچار مشکل شده بود و 
انبوه پروژه های بر زمین مانده این سازمان را دچار چالش های بزرگی کرده بود. 
اخالق و وجدان اجازه نمی داد پروژه هاي نیمه تمام بر زمین باقی بماند، اما امروز 
با کمک پرسنل سازمان عمران و سایر دست اندرکاران در شهرداری پروژه های 

عمرانی رونق پیدا کرده است که امیدواریم این روند ادامه داشته باشد. 
وی تاکید کرد: تا قبل از عید طبق گزارشات واصله 6 تا 7 درصد از جدول 
زمانبندی پروژه ها جلوتر بودیم و انتظار داریم مدیران برخي وقفه ها که در ایام 

نوروز اتفاق افتاد را جبران کنند. 
شهردار اصفهان با بیان اینکه نخستین کلنگ زنی شهرداری در سال جدید پروژه 
تقاطع غیرهمسطح نصف جهان جنب کارخانه قند است، افزود: الزم است در 
اولین فرصت شرکت عمران کار را با سرعت آغاز کند. اگر چیزی به مردم می 
گوییم الزم است همه همت کنیم تا خالف قولی که مردم می دهیم عمل نشود.   
نوروزی با بیان اینکه در گذشته بسیاری از کارها را می شد در زمان بسیار کم 
و با هزینه پایین به اتمام رساند،  گفت: هیچ پروژه ای نباید شروع شود مگر 
اصولی و حساب شده؛ چه کسانی تصمیم گرفته بودند پل اشکاوند را بدون حل 
مسائل حقوقی و رضایت مردم اجرا کنند تا مدیریت شهری امروز مجبور باشد 
رضایت مردم و کسانی که مدعی زمین های آنجا هستند را با قیمت باال حاصل 
کند. بنابراین اگر امروز مسائل اجتماعي شهري را در نظر نگیریم و مسائل روان 
شناسي و جامعه شناسي را در کنار علوم فنی و مهندسی قرار ندهیم، نتیجه 

مورد نظر که همان رضایت مردم است حاصل نمی شود.  
شهردار اصفهان با اشاره به مدیر جدید سازمان عمران شهرداری و ضمن تشکر 
از مدیر قبلی این سازمان، اضافه کرد: آقای مهندس کشاورز با تجربه و حسن 
سابقه ای که در بخش های مختلف شهرداری داشته برای این سازمان انتخاب 

شد تا کارها به نحو بهتری پیش برود.  
تمام پروژه های شهر 

فعال هستند 
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان نیز در این آیین با بیان اینکه تمام پروژه 
های موجود در شهر اصفهان فعال هستند، اظهار کرد: درصد جذب بودجه 
عمرانی شهر اصفهان در سال 97 حدود 23 درصد بوده است. دلیل این موضوع 
این است که حدود 50 درصد بودجه خالص عمرانی شهرداری سهم قطار شهری 

بوده است.
ایرج مظفر تصریح کرد: تعداد 48 درصد کل کارهای عمرانی که در شهر اصفهان 
انجام شد توسط سازمان عمران شهرداری بود که امیدوارم با امکانات و نیروهای 
متخصصی که در این سازمان وجود دارد برند خاص پروژه هاي عمراني برای 
شهر اصفهان حفظ شود. وی اضافه کرد: از 4 هزار و 100 میلیاردتومان بودجه 
شهرداری اصفهان در سال 98 حدود 2 هزار و 870 میلیاردتومان بودجه عمرانی 
شهرداری اصفهان است که هزار و 845 میلیاردتومان آن خالص عمرانی در قالب 
844 پروژه است و امیدواریم با سیاست هایی که سال گذشته انجام و بستری 

که فراهم شد بتوانیم 40 تا 50 درصد این بودجه را جذب کنیم.  
در این آیین از زحمات و تالش های حمیدرضا فرهنگ تقدیر و اصغر کشاورز راد 

به عنوان مدیرعامل جدید این سازمان معرفی شد.

تاب آورکردن شهرها 
بیمه دائمی برای جامعه 

   نوسان: رییس شورای شهر اصفهان 
تصریح کرد: در آغاز سال 98 می توانیم 
بگوییم هیچ پــروژه عمرانی در شــهر 
اصفهان رها نشده و همگی آن ها دنبال 

شده است.
فتح اهلل معین در هفتاد و دومین جلسه 
علنی شورای اسالمی شــهر اصفهان با 
بیان اینکه شورای شــهر آمادگی خود 
را برای کمک بیشــتر به مناطق آسیب 
دیده از سیل اخیر اعالم می کند، اظهار 
کرد: اعزام نیروهای امدادی به لرســتان 
درحالی انجام شد که پس از درخواست 
کمک از شــهرداری اصفهــان، تا پایان 
همان روز این نیروها در خرم آباد حضور 
پیدا کردند. وی افزود: اسکان، حمل ونقل 
و تغذیه مسافران نوروزی به نحو مطلوب و 
آبرومندی در اصفهان دنبال شد که نتیجه 
تالش مدیران سازمان ها و مناطق شهری 
بود که به طور آماده بــاش در ایام نوروز 
حضور داشتند تا عالوه بر نیاز موجود در 
شهر برای یاری رســاندن به دیگر نقاط 

کشور نیز آماده باشند.
رییس شورای شهر اصفهان تصریح کرد: 
در آغاز سال 98 می توانیم بگوییم هیچ 
پروژه عمرانی در شهر اصفهان رها نشده و 
همگی آن ها دنبال شده است. وی با بیان 
اینکه سطح خدمات شهرداری نه تنها با 
وجود مشکالت موجود کاهش پیدا نکرد 
بلکه در سال 97 سطح ارائه خدمات بسیار 
مناسب تر از سال گذشته بود، ادامه داد: 
اصفهان جزء معدود کالنشهرهایی بود که 
در زمینه پرداخت پرسنلی، پیمانکاران و 
نیز مطالبات شهرداری، حذب کمک های 
دولتی و اســتفاده از تسهیالت قانونی از 
طریق فروش اوراق مشــارکت یا جذب 
تسهیالت بانکی موفق عمل کرد. معین 
با اشــاره به اینکه امیدوارم بتش مهمی 
از خط دوم مترو در سه ســال آینده به 
بهره برداری برســد، خاطرنشان کرد: با 
تعامل مدیریت شهری، بودجه سال 98 
با کمترین اختالف نظر و با تفاهم کامل 
تخصیص داده شد و امیدواریم نظارت بر 
بودجه به نحو مطلوب تری در ســال 98 
دنبال شود تا به ارتقای سالمت کاری در 

شهرداری منجر شود.
همچنین شهردار اصفهان نیز در هفتاد 
و دومین جلسه علنی شــورای اسالمی 
شهر اصفهان، در خصوص اعزام تیمی از 
شهرداری اصفهان برای امدادرسانی به 
سیل زدگان استان لرستان اظهار کرد: 
فعالیت شــهرداری اصفهان در لرستان 
می تواند الگویــی برای دســتگاه های 
دیگر باشد نوروزی، اظهار کرد: ممکن 
است اقدامات مدیریت شهری تا چند 
سال اثرات خود را نشان ندهد اما نباید 
به خاطر جوسازی ها آن را کنار بگذاریم؛ 
زیرا ممکن است در یک اتفاق مانند سیل 
اخیر مشخص شود که شهر تا چه میزان 
تــاب آوری دارد. نــوروزی اضافه کرد: 
افتخار می کنیم که بــا اراده ای مبتنی 
بر رفتار ایثارگرانــه اصفهانیها در این 
استان حضور یافتیم و توانستیم بار دیگر 
حمایت مردم این شهر از مردم ایران را به 

همگان نشان دهیم.
قدرت اهلل نــوروزی در خصوص شــعار 
ســال مبنی بر "رونق تولید" نیز اظهار 
کرد: سیاست ما این است که در خریدها 
و تامین مایحتاج شهرداری تا جایی که 
امکان دارد از تولیدات داخلی اســتفاده 
کنیم، امــا در برخی جاهــا ناگزیریم از 
تولیــدات خارجی اســتفاده کنیم، اما 
فرهنگ استفاده از تولید داخلی را اشاعه 

خواهیم داد.

 گزارش

همه پروژه های شهری 
فعال هستند

 نوسان: مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
بین المللی اســتان اصفهــان از پیش بینی 
برگزاری 51 عنوان نمایشگاهی طی سال 98 
در این استان خبر داد و گفت: در برنامه ریزی 
این نمایشــگاه ها به توسعه تولیدات داخلی 

توجه ویژه ای شده است.
علی یارمحمدیان با اشاره به اینکه نشانه های 
توسعه کســب و کارها و تولیدات داخلی در 
ســال جدید بیش از پیش ظاهر می شود، 
افزود: حضور در نمایشگاه ها، جنبه مهمی از 
پیش برد فروش را در بر می گیرد و این فرصت 
را فراهم می آورد که ضمن به معرض نمایش 
گذاشــتن تولیدات و خدمات، مشــتریان 

بالقوه نیز شناســایی شــوند؛ با این اتفاق، 
افزایش فروش، افزایش تولیــد را به دنبال 
خواهد داشت و به رونق کسب و کار خواهد 
انجامید. وی در بخش دیگری از صحبت های 
خود با اشاره به اینکه شرکت نمایشگاه  های 
بین المللی اســتان اصفهان در سال جدید 
توجه ویــژه ای به بخش خصوصی داشــته 
است، گفت: برگزاری تعداد بسیار زیادی از 
نمایشگاه های امسال اصفهان به شرکت های 
خصوصی برگزار کننده نمایشگاه واگذار شده 
تا شاهد برگزاری نمایشگاه های با کیفیت، 
بهتر و مخاطب پسندتر باشیم؛ به این صورت، 
بخش خصوصی را برای کمک به توســعه و 

رونق فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی 
به کار گرفته ایم تا شاهد ایجاد رونق در کسب 

و کار باشیم.
یارمحمدیان سال 1398 را یک سال سخت 
اقتصــادی عنوان کــرد و بیان داشــت: در 
شرایطی که بســیاری از کارشناسان، سال 
جدید را یک ســال حســاس و مهم از نظر 
اقتصادی دانسته اند، اعتقاد راسخ داریم که 
می توان با اســتفاده از فرصت های صنعت 
نمایشگاهی، شرایط بســیار مطلوبی برای 
توسعه و رونق کســب و کارها فراهم آورد؛ 
بنابراین با تمام توان، تالش می کنیم شرایط 

الزم برای فعاالن اقتصادی را فراهم آوریم.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خبر داد:

پیش بینی 51 رویداد نمایشگاهی در اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

علی عســگر قربانی داراي شناسنامه شــماره 1406 به شــرح دادخواست به کالسه 
3927/97ح10  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان اسنفدیار قربانی بشناسنامه 1405 درتاریخ 96/10/27 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به ا فرزند و 1 همسر به 

اسامي:
1- علی عسگر قربانی به ش ش 1406 نسبت با متوفی فرزند

2- گلبهار علیدوستی شهرکی به ش ش 27 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/419760
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اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شریف گفت: آقای نوبخت از روز اولی که آمد به 
عنوان دانش آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه پیزلی معرفی شد. این در حالی است که 
دانشگاه پیزلی وجود ندارد. داود سوری، افزود: دانشگاهی در غرب اسکاتلند وجود دارد که 
پردیسی در شهر کوچک پیزلی دارد؛ در غرب اسکاتلند رشته اقتصاد وجود ندارد؛ فقط یک 
مدرسه کسب و کار است که باالترین مدرکی که ارائه می دهد درجه کارشناسی ارشد می 

باشد. من نمی دانم ایشان چگونه دکترا گرفته است. 

بر اساس تازه ترین رتبه بندی تایمز،دانشگاه اصفهان در رشته مدیریت و کسب و کار در 
میان برترین دانشگاه های جهان قرار گرفت.دکتر هوشنگ طالبی، رییس دانشگاه اصفهان 
با بیان این مطلب گفت: موسسه تایمز در تازه ترین بررسي خود، برترین دانشگاه هاي جهان 
در رشته مدیریت و کسب و کار را معرفي کرد؛ در میان برترین هاي جهان نام دانشگاه 
تهران و دانشگاه اصفهان به چشم مي خورد.شایان ذکر است، 10 جایگاه نخست این 

رتبه بندی در اختیار دانشگاه های انگلیس و آمریکا قرار دارد.

 ســال 1398 با چشــم  انداز بســیار 
نگران کننده ای برای اقتصاد ایران شروع 
شده اســت. تحریم های آمریکا امکانات 
داد و ستد با دنیا را به طور قابل مالحظه ای 
محــدود کــرده، درآمد ارزی کشــور 
به شــدت کاهش یافته، نــرخ ارز و تورم 
جهش های چشم گیری داشته، تولید و 
سرمایه گذاری در سراشیب رکود عمیقی 
قرار گرفته و فساد مالی ابعاد بی سابقه ای 
پیدا کرده است. واکنش عمده دولت به 
این روندها در ســال گذشته مقابله با اثر 
منفی تحریم ها روی مصرف خانوارها در 
کشور بوده است که متاسفانه چندان هم 
موثر واقع نشــده و در بعضی موارد خود 
حتی به افزایش تورم، شدت بحران ارزی 
و کاهش سرمایه گذاری دامن زده است. 
در واقع مشغله دولت و نظام باعث شده که 
بسیاری از اصالحات ضروری در اقتصاد 
ایران، مثال اصالح نظام بانکی، کند پیش 
بروند و بعضا جهت عکس به خود بگیرند 
و انگیزه و امکانات تولید و سرمایه گذاری 

را کاهش دهند. 
با توجــه بــه ایــن شــرایط، رویکرد 
سیاســت گذاری اقتصــادی در ســال 
1398 می تواند سرنوشت ســاز باشــد. 
ادامه سیاست های فعلی با محور تاکید 
بر حمایت از مصرف به کمک یارانه های 
ســنگین و تخصیص مقادیر معتنابهی 
از درآمد محــدود ارزی با نرخ ترجیحی 
ارزان بهــواردات »کاالهای اساســی« 
جای زیادی برای ســرمایه گذاری باقی 
نمی گذارد، زمینه های فساد شدید مالی 
را تقویت می کند و مانع از توجه عمیق تر 
نظام به اصالحات مورد لزوم می شــود. 
چنین رویکردی البته برای مدتی قابل 
ادامه اســت و نیازی به بسیج فوق العاده 
نیروهای دولت و جامعه ندارد ولی آینده 
روشنی را هم برای کشور نوید نمی دهد، 
مگر اینکه بخت یار باشد و به نحوی ظرف 
یکی دو ســال آتی تنش هــای خارجی 
بهبود عمده پیــدا کنــد.   گزینه دیگر 
سیاست گذار استفاده از امکانات موجود 
و تجهیز نیروهای جامعه و نظام برای یک 
تغییر جهت عمده در رویکرد سیاســت 
اقتصادی است، به سوی افزایش انگیزه 
و منابع مالی برای سرمایه گذاری مولد و 

تولید کارآتر.
این گزینه در نگاه اول ممکن است چندان 
قابل قبول و عملی به نظر نرسد، چون نیاز 
به ایجاد اعتماد خیلــی عمیق تری بین 
مردم و دولت و سایر قوا دارد و در ضمن در 
تقابل با نیروهای پر قدرتی قرار می گیرد 
که دل به حفظ وضع موجود بســته اند. 
ولی شاید اگر عمده جامعه و به خصوص 
نخبگان متقاعد شوند که عمده تحریم ها 
برای مدتی طوالنی بر جــا خواهد ماند، 
چشم  انداز رشــد، بیکاری وفقر و کاهش 
درآمدها برای اکثریت قریــب به اتفاق 
مردم، قبول عام یک تغییر موثر در رویکرد 
اقتصادی را امکان پذیرتر کند. به هر تقدیر، 
چه دولت و نیروهای تعیین کننده در نظام 
به ادامه سیاست های فعلی بپردازند و چه 
به دنبال راه جدیدی بــرای بهبود وضع 
اقتصادی باشــند، ســال 1398 زمانی 
تعیین کننده است، چون ادامه سیاست 
حفظ ســطح مصرف، کار را برای تغییر 
اساسی در سال های بعد مشکل تر می کند 
و چنانچه تصمیم نظام تغییر اساسی در 
رویکرد اقتصادی باشــد، هرچه این کار 
زودتر و با جدیت بیشتر شروع شود، آینده 
روشــن تر خواهد بود. به ایــن جهت، به 
گمان من سال 1398 می تواند یک سال 

سرنوشت ساز باشد.

سامانه های بارشی بیش از 20 استان کشور را 
درگیر مسائل ناشی از سیالب کرد. از طرفی 
باید توجه داشت پیش بینی شبکه های بین 
المللی اقلیمی نشان دهنده ورود سامانه های 
بارشی جدید و ادامه دار بودن بارش های 
غیرنرمال تا پایان اردیبهشت ماه 1398 به ویژه 
در نیمه شمالی کشور است. در این گزارش 
کوتاه اثرات محیطی ناشی از مخاطرات این 
بارش های سهمگین به طور خالصه یادآوری 
می شود تا مدیریت بحران کشور در ادامه این 

بارش ها خود را آماده مسائل دیگری بنماید.

مخاطرات ناشی از سیالب
سیالب از رخدادهایی است که بخش عمده آن 
ناشی از رفتارهای سامانه اقلیم است و بخشی 
از آن هم مربوط به مورفولولوژی و ساختارهای 
توپوگرافیک زمین می شود. عالوه بر این 
دست اندازی بشری در تغییر عوارض طبیعی، 
پاکتراشی و تغییر نفوذپذیری و شیب زمین 
باعث تشدید اثرات آن می گردد. بنابراین سیل 
حاصل برهم کنش تمامی ساختارهای اقلیم، 
آب، خاک، توپوگرافی و سازه های بشری است 
و معموال دامنه اثرات و محدوده های تحت 
تأثیر آن زیاد است. جدا از این مسأله تغییر غیر 
قابل انکار اقلیم و گرمایش زمین باعث تضعیف 
ورتکس قطبی و تشدید ایجاد امواج رزبای به 
خصوص در نیمکره شمالی و به خصوص در 
6 ماهه اول هر سال شده است. بر این اساس 
احتمال ایجاد سامانه های بالک شده و ادغام 
اپیزود توده های مرطوب گرم و سرد در سراسر 

خاورمیانه از جمله فالت ایران تشدید می 
شود. اولین اثر چنین شرایطی وقوع بارش 

های سنگین و غیرنرمال است.
باید خاطر نشان کرد این شرایط با وقوع بارش 
های آنومالی و ناهنجار، پدیده ای تصادفی و 
ناشی از اثرات مستقیم تغییر اقلیم است و به 
هیچ عنوان نشانه ای از وقوع دوره ترسالی و 
امثال آن نیست. هر چند این نوع از بارش ها 
ممکن است در سال های بعد هم تکرار شود 
اما به دلیل وقوع بارش های سنگین فقط در 
طی چند شبانه روز، رواناب های جاری صرفاً 
به صورت سیالب های سهمگین بوده وهیچ 
ارزش هیدرولوژیک برای تقویت منابع آبی و 
یا تقویت رطوبت خاک برای کشاورزی ندارد 
چرا که سیالب یک روان آب عادی با جریان 
تدریجی و مفید برای منابع آب و خاک نیست. 

اوالً سیالب باعث شستشوی خاک و افزایش 

نرخ هدررفت و فرسایش خاک می شود در 
نتیجه  دارای بار رسوبی فراوان شده و گاه این 
بار رسوبی اعم از گل و الی و مواد معلق در 
آب تا 50 درصد گزارش می شود. در صورت 
باالدست  در  گیر  رسوب  های  تله  فقدان 
سدهای ذخیره ای، این بار رسوبی عمالً حجم 
زیادی از مخازن سد ها را پر کرده و حجم واقعی 
آب مخازن سد را کاهش می دهد. لذا حتی 
ممکن است یک محزن به ظاهر سرریز شده 
حجم آبی کمتری از حالت عادی داشته باشد. 
این امر در میان مدت احتمال بحران کم آبی 
در ماه های گرم تابستان امسال را ممکن است 

افزایش دهد.
ثانیاً بخش عمده آبخوان های مرکزی ایران 
دچار دوره خشکی طوالنی مدت و تراز منفی 
بوده اند و احتمال فشردگی خاک دانه ها و 
کاهش حجم سفره ها باعث جذب مقدار 

کمتری از رواناب ها می شود. این در حالی 
است که سایر آبخوان ها هم به دلیل شوک وارد 
شده از نفوذ آب در بین خاک دانه ها و گرانش 
آن دچار شکست، فرونشست و سوبسیدانس 
می شوند. در دامنه های ارتفاعات هم نفوذ آب 
به سرعت باعث تحریک شیب ها، حرکات توده 
ای از قبیل زمین لغزش و بدتر از آن رانش زمین 
می شوند. لذا مخاطره بالفصل و کوتاه مدت 
بعدی ناشی از سیالب، فرونشست ها در دشت 
ها و لغزش ها، رانش ها و ریزش های سنگی در 
دامنه های کوهستانی خصوصاً همزمان با تغییر 

درجه حرارت هوا می باشد.
ثالثاً بعد از رخداد سیالب های سنگین و 
افزایش نفوذ آب در درزه ها و شکاف های 
و  لغزندگی سطوح گسلش  امکان  گسلی 
فرارسیدن مرحله اتساع در آنها افزایش می 
یابد. افزایش وزن ناشی از آب و بار رسوبی در 
مخازن سدها هم ممکن است این عمل را 
تشدید کرده و منجر به وقوع زلزله های القایی 
در مناطق سیل زده در ماه ها و حتی سال 
های بعدی شود. البته طبق بررسی های 
بالکینگ  های  سامانه  رخداد  انجام شده، 
اتمسفری در خاورمیانه به طور متوسط چند 
زلزله باالی 6 ریشتری در بازه زمانی چند ماه 
بعدی ارتباط آماری باالی 75 درصدی را 
نشان می دهد. لذا مدیریت بحران کشور باید 
آمادگی مقابله با زلزله های بزرگ چند ماه بعد 
را هم در کل فالت ایران خصوصاً در زون های 
گسلی زاگرس و البرز و حتی ایران مرکزی 
داشته باشد. با توجه به سست شدن دامنه ها و 
فرونشست دشت ها، زلزله های بعدی ریسک 
مضاعفی ممکن است داشته باشند. در این 
راستا افزایش آمادگی برای تخلیه اضطراری در 

شهرهای پرجمعیت ضروری است.
رابعاً سیالب ایجاد شده اراضی غنی کشاورزی 
کشور در استان های خوزستان، گلستان، 
مازندران، لرستان و کرمانشاه که به نوعی از 
مراکز استراتژیک تولید گندم و برنج کشور 
هستند را از میان برده است لذا وقوع بحران 
در حوزه تأمین گندم و برنج برای ماه های آتی 
امسال دور از انتظار نیست مگر اینکه امکان 
تأمین از طریق واردات فراهم شود. لطمه های 
باغداری،  دامداری،  به حوزه های  سنگین 
صنعت، زیرساخت های راه و انرژی، اشتغال، 
سکونت و زندگی عادی مردم خارج از بحث 

حاضر است. 
امید است کل حاکمیت بتواند با یک سلسله 
برنامه ریزی های دوراندیشانه و آینده نگرانه و 
توجه هر چه بیشتر به احیای مراکز تولید علم 
و پژوهش و فن آوری در زمینه مدیریت بحران 
و بالیای طبیعی، از این مرحله خطرناک عبور 
کند وگرنه عدم توجه به مخاطرات طبیعی به 
طور مستقیم نابودگر هر نوع توسعه های غیر 
پایداری است که در دهه های گذشته شکل 
گرفته و این امر بحران ها و شکاف های عمیق 
را در کشور تشدید  اجتماعی  و  اقتصادی 

خواهد کرد.

نابودگر توسعه های ناپایدار

دانشگاه اصفهان در ميان برترین دانشگاه های جهانمدرک دکترای نوبخت جعلی است
دیدگاه

مروری کوتاه بر مخاطرات طبیعی ناشی از بارش های نیمه نخست فروردین 1398 ؛اقتصاددان

دو راهی
 سرنوشت ساز

عدم توجه به مخاطرات طبیعی، باعث نابودی هر نوع توسعه غیر پایدار می شود
دولت در قدم اول باید صراحتا اعالم کند که تعهدات کثیری را پذیرفته که از توانش 
خارج است. دولت باید بگوید وظیفه اش قبول همه کارهای محول شده نیست. باید 
علنی با مردم صحبت کرد تا بدانند دولت توان انجام همه وظایف تعیین شــده را 
ندارد. دولت باید صرفا کارهای پایه ای و ساختاری جامعه را انجام بدهد. سوالی که 
مطرح می شود این است که آیا دولت می تواند به ســادگی از زیر بار این وظایفی 
که به او تحمیل می شود شانه خالی کند؟ این مساله نیز به بنیه سیاسی دولت باز 
می گردد. پشتوانه سیاسی دولت، می تواند مساله مهمی در این خصوص تلقی شود؛ 
زیرا مطالبات اجتماعی ناشی از توسعه نیافتگی و منفعت خواهی به شکل فشار به 
دولت وارد می شود. دولت )به معنای حکومت( اگر توان الزم را داشته باشد، صراحتا 
به انجام برخی کارها "نه" می گوید. اما مشکل این است که در ایران دولت  ضعیف 

است و توان "نه گفتن" ندارد.
دولت باید به بسیاری اقشار "نه" بگوید. به عنوان مثال وقتی کارگران ضمن عدم 
دریافت حقوق، دست به اعتراض می زنند، باید صراحتا به آنها بگوید که کارخانه 
ورشکسته شده و توان پرداخت حقوق آنها را ندارد و آنها باید به بیمه بیکاری رضایت 
دهند و پی فعالیت دیگری بروند. این یک حقیقت است و باید آنرا پذیرفت. اما اگر 
دولت به آنها وعده رفع مشکل را بدهد باید هزینه کند. ولی از کجا؟ آیا منابعی برای 
این کار دارد؟ روشن است که در شــرایط موجود پاسخ منفی است. بدین صورت 
است که دولت با کمبود و کسری بودجه مواجه می شود. تاثیر این کمبود و کسری، 

هم در تورم و هم در ارزش پول کشور نمایان می شود.
توان اقتصادی ما بیشتر از آنچه است که اکنون مشاهده می کنیم. ولی متاسفانه ما 
خوب عمل نمی کنیم. ما اقتصاد بزرگی هستیم و امکانات بسیار متنوعی داریم. اما 
باید اذعان کرد که ساماندهی و آرایش نیروهای سیاسی و اقتصادی ما برای مقابله 
با تحریم مناسب نیست. احساس می کنم هرچه دشمن علیه ما منسجم تر است 
ما متفرق تر هستیم و همه امکانات را به شــکل جدی بسیج نمی کنیم. ای کاش 

مسئوالن سیاسی و اقتصادی وضعیت را جدی تر از آنچه هست بگیرند.
تصور غالب این است که دولت باید گوش به فرمان مردم باشد. اما معنای این سخن 
خضوع دولت در قبال گروه های ذینفع نیست. به نظر من دولت اگر می خواهد حافظ 
منافع مردم باشد باید در مقابل فشارهای گروه های دارای منافع مقاومت کند. در 
ایران غالبا شاهد نگاه پوپولیستی هستیم. این تفکر غالب است که به دولت نباید 
پولی پرداخت شود. این نگاه باعث شــده که خدمات دولت هم ضعیف باشد. باید 
با این تفکر مقابله کرد. دولت ایران هیچ گاه نمی تواند کارکرد خود را با پیشرفت و 

توسعه همراه کند مگر اینکه از مردم پول دریافت کند.

دولت توان 
" نه گفتن" ندارد!

think

نیمـه نخسـت فروردیـن ۱۳۹۸ با ورود سـامانه های بارشـی متعددی به فـالت ایران همراه بـود. این 
سـامانه هـا کـه عمدتـاً بر بسـتر تقویت امـواج رزبـای و پاییـن افتادن مـوج ورتکس قطبی شـکل 
گرفتنـد بـه طـور ناهنجـاری در محـدوده غربـی خاورمیانه بـا ایجاد بالکینـگ اتمسـفری منجر به 
هدایـت اپیزودهایـی از تـوده های مرطوب و گرم دریای سـرخ )موسـوم به سـودانی( و ادغام آن با تـوده های مرطوب 
و سـرد مدیترانـه ای درسـت بر روی ارتفاعـات غرب ایران گردید. یکی از این سـامانه هـا در طـول 4 روز از ۳۰ مارس 
تـا ۲ آوریـل ۲۰۱۹ بـه طول انجامیـد و بارش های بی سـابقه ای را به وجـود آورد. بـرای مثـال در روز اول آوریل بارش 
هایـی در حـدود ۱۲۰ تا ۱6۰ میلیمتر در یک روز برای ایسـتگاه های باران سـنجی زاگرس مرکزی و شـهرهای اسـتان 

لرسـتان ثبت گردید. 
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رونوشت آگهی حصروراثت

زهرا غالمی سمســوری ، داراي شناسنامه شماره 475 به شــرح دادخواست به کالسه 
9/98 ح 10  از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عباسعلی محمدی سمسوری بشناسنامه 16  درتاریخ 97/11/9 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 2 دختر ،  همسر  ، پدر 

و مادر  به اسامي: 
1-   محدثه محمدی سمسوری   به ش ش 1271773351 نسبت با متوفی فرزند.

2- مریم محمدی سمسوری   به ش ش 1274307694 نسبت با متوفی فرزند.
3-   زهرا غالمی سمسوری    به ش ش 475 نسبت با متوفی همسر.

4-  حسن محمدی سمسوری  به ش ش 8  نسبت با متوفی پدر   .
5- فاطمه کاری سمسوری به ش ش 2 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 10 شوراي حل اختالف. م الف/420148

رونوشت آگهی حصروراثت

وحید اشــجع ، داراي شناســنامه شــماره 1422 به شــرح دادخواســت به کالسه 
3897/97 ح 10  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسین اشجع بشناسنامه 979  درتاریخ 97/9/13 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به3پســر ، 1دختر و 1 همسر  به 

اسامي: 
1-  سعید اشجع  به ش ش 281 نسبت با متوفی فرزند پسر.

2-  وحید اشجع   به ش ش 1422 نسبت با متوفی فرزند پسر.
3-     نبی اشجع    به ش ش 4671 نسبت با متوفی فرزند پسر.

4-  نفیسه اشجع    به ش ش 127142970  نسبت با متوفی فرزند   دختر.
5-  زهره نوروزی اصفهانی به ش ش 33019 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/420147

رونوشت آگهی حصروراثت

سمیه منصوری هفشجانی، داراي شناسنامه شــماره 37 به شرح دادخواست به کالسه 
7198/97 ح 10  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان خدایار صادقی دســتگردی بشناســنامه 24  درتاریــخ 97/12/22 
اقامتگاه دائمي خــود بدرود زندگي گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت 

به2 پسر ، همسر و پدر   به اسامي: 
1-     محمدمتین صادقی دستگردی   به ش ش 1275644597  نسبت با متوفی فرزند.

2-  علیرضا  صادقی دستگردی   به ش ش 6330085072 نسبت با متوفی فرزند.
3-    سمیه منصوری هفشجانی    به ش ش 37 نسبت با متوفی فرزندهمسر.

4-  اکبر علی صادقی دستگردی  به ش ش 597  نسبت با متوفی پدر   .
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/420097

 نوسان: وزیر اقتصاد بــا بیان اینکه امسال 
باید همه مجموعه ها از جمله بانک ها با کار 
جهادی در خدمت رونــق تولید قرار گیرند، 
گفت: سیســتم بانکی بایــد راه های تأمین 

سرمایه درگردش بنگاه ها را شناسایی کند. 
فرهاد دژپســند در گردهمایــی معاونان و 
مدیران وزارت اقتصاد برای تبیین برنامه ها 
و مأموریت های ســال 98 افزود: باید با دور 
اندیشــی و تدبیر تالش کنیم که سختی ها 
به حداقل کاهــش یابد. وی بــا بیان اینکه 
بانک ها باید برنامه عملیاتی قوی برای ایفای 

نقش به منظور رونق تولید داشته باشند و با 
حرکت جهشی ایفای نقش کنند، ادامه داد: 
بانک ها باید راه های تأمین سرمایه در گردش 
بنگاه های تولیدی را شناســایی و با وصول 
مطالبات معوق در خصوص اعطای تسهیالت 
اقدام کنند. دژپســند گفــت: بانک ها باید 
کمک کنند تا طرح هایی که پیشرفت باالی 
75 درصد دارند در ســال 98 به بهره برداری 

برسند.
وی درباره بازار سرمایه نیز با بیان اینکه باید 
ســهم بورس در تأمین مالی اقتصــاد از 15 

درصد به 40 درصد برسد، افزود: بازار سرمایه 
باید با یک برنامه عملیاتی و جامع، جای نظام 
بانکی را در تأمین مالی بگیرد و افزایش حجم 
نقدینگی فرصت خوبی است تا با طرح های 
جدید به توان این سرمایه ها را در جهت رونق 

تولید هدایت کرد.
این عضو کابینه دولت دوازدهم، اســتفاده از 
دارایی های راکد دولــت را راه دیگر مقابله با 
تهدیدات برشمرد و گفت: در سال 98 حداقل 
باید از 15 درصد دارایی های راکد شناسایی 

شده در اقتصاد کشور استفاده کنیم.

وزیر اقتصاد:

بانک ها باید در خدمت تولید باشند
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آب و توسعه

سیالب از رخدادهایی اســت که بخش عمده آن ناشی از رفتارهای سامانه 
اقلیم اســت و بخشــی از آن هم مربوط به مورفولولوژی و ساختارهای 
توپوگرافیک زمین می شود. عالوه بر این دســت اندازی بشری در تغییر 
عوارض طبیعی، پاک تراشــی و تغییر نفوذپذیری و شــیب زمین باعث 
تشــدید اثرات آن می گردد. بنابراین ســیل حاصل برهم کنش تمامی 
ساختارهای اقلیم، آب، خاک، توپوگرافی و سازه های بشری است و معموال 

دامنه اثرات و محدوده های تحت تأثیر آن زیاد است
عدم توجه به مخاطرات طبیعی به طور مستقیم نابودگر هر نوع توسعه های 
غیر پایداری است که در دهه های گذشته شکل گرفته و این امر بحران ها 

و شکاف های عمیق اقتصادی و اجتماعی را در کشور تشدید خواهد کرد



سال پنجم/ شماره ۷۵ /  ۲۰  فروردین ۱۳۹۸/   ۳ شعبان ۱۴۴۰

نظرات خود را  در خصوص محتوای نشریه به ایمیل ما ارسال کنید 
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گزارش

 پیام  نوروزی

 نوسان:  در پی جاری شدن سیل در استان 
های گلستان و لرستان، مدیران و کارکنان 
شــرکت فوالد مبارکه دوشــادوش سایر 
هموطنان شریف ایران با ارسال کمک های 
نقدی و غیرنقدی خود به یاری سیل زدگان 

این استان ها شتافتند.
 سرپرســت روابط عمومی شــرکت فوالد 
مبارکــه ضمن اعــالم این خبــر، عمل به 
مسئولیت های اجتماعی در فوالد مبارکه 
را یکــی از اولویت های اصلی این شــرکت 
دانســت و تصریح کرد: مدیران و کارکنان 
این شــرکت هنگام بالیای طبیعی در کنار 

مردم آسیب دیده بوده و هستند؛ به نحوی 
که با جاری شدن سیل در استان گلستان، 
مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه با تکمیل 
فرم های تهیه شده از سوی معاونت نیروی 
انسانی شرکت، معادل یک روز حقوق خود 
را برای کمک به عزیزان سیل زدۀ این استان 

اختصاص دادند.
ایرج ترابی اختصاص عواید حاصل از بلیت 
فروشــی دیدار تیم های فوتبال سپاهان و 
ذوب آهن اصفهان از هفتــۀ نوزدهم رقابت 
های فوتبال لیگ برتر کشــور و همچنین 
اختصاص درآمد فــروش حدود 500 بلیت 

دیگر از ســوی مدیرعامــل و معاونان این 
کارخانه به گرفتاران ســیل در این استان را 
بخش دیگری از کمک های فوالد مبارکه به 

هموطنان استان گلستان دانست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به همیاری و ایفای نقش فــوالد مبارکه در 
یاری رسانی به هموطنان سیل زدۀ استان 
لرســتان تصریح کرد: در پی وقوع سیل در 
استان لرســتان، مدیرکل مدیریت بحران 
استان اصفهان از فوالد مبارکه برای همیاری 
این عزیزان مددجویی کرد. این شرکت نیز در 
این زمینه دست مددخواهی مسئوالن استان 

را به گرمی فشــرد و با در اختیار قرار دادن 
ناوگان ترابری سنگین برای حمل کمک های 
مردمی به استان لرستان، در سربلندی استان 

اصفهان به عنوان استان معین گام برداشت.
سرپرســت روابط عمومی فوالد مبارکه در 
همین خصوص افزود: شرکت فوالد مبارکه 
با اختصاص 20 دســتگاه تریلر لبــه دار و 
کانتینر برای انتقال 6هزار تخته چادر امدادی 
از کاشان و 3هزار تخته پتو از سایر شهرستان 
های اســتان به استان ســیل زدۀ لرستان، 
ضمن همکاری با مدیریت بحران استان به  

یاری  هموطنان سیل زده شتافت. 

توسط ناوگان ترابری سنگین شرکت فوالد مبارکه انجام شد؛

ارسال کمک های مردمی به استان سیل زده لرستان

   رهبر معظــم انقالب در ســخنان 
خود در ابتدای ســال 1398 مسئله ی 
تولیــد را مســئله ی محوری ســال 
دانســتند و شــعار امســال را نیز به 
همیــن مناســبت »رونــق تولید« 

قرار دادند.
بدیهی است که فوالد مبارکه به عنوان 
بزرگترین تولیــد کننــده ورق هاي 
فوالدي در خاورمیانه و شمال آفریقا و 
بزرگترین تولید کننده آهن اسفنجي 
در جهــان، در خــط مقــدم تحقق 
منویات  مقام معظــم رهبری خواهد 
بود به طوریکــه افزایش ظرفیت تولید 
این شرکت از 2.4 میلیون تن به بیش از 
10 میلیون تن در سال های اخیر دقیقا 
تولید پایدار و اشتغال را در پی داشته و 
این امر مصداق واقعــی »رونق تولید« 
است که در فوالد مبارکه عملیاتی شده 

و به بار نشسته است.
اما در ادامه نیز فوالد مبارکه برنامه های 
خــود را در راســتای تحقــق اقتصاد 
مقاومتــی و رونق تولیــد برنامه ریزی 
و عملیاتی خواهد کــرد زیرا ما افتخار 
داریم در تولید ناخالص داخلي ســهم 
یک درصدي و در تولید ناخالص بخش 
صنعت ســهم 5 درصدي را داریم و در 
زنجیره تأمین، حدود 3000 شــرکت 
تأمین کاال و خدمات براي فوالد مبارکه 

را بر عهده دارند.
آنگونه که مقام معظم رهبری فرمودند 
»تولید اگر به راه بیفتــد، هم می تواند 
مشکالت معیشــتی را حل کند، هم 
می تواند استغناء کشــور از بیگانگان و 
دشــمنان را تأمین کند، هم می تواند 
مشــکل اشــتغال را برطرف کند، هم 
حّتی می تواند مشکل ارزش پول ملّی 
را تا حدود زیادی برطرف کند« ؛ فوالد 
مبارکه نیز با بومی ســازی و حمایت از 
ســاخت تجهیزات در داخل کشــور، 
نیازهای خود اعم از کاالهای مصرفی و 
قطعات یدکی را تأمین کرده و با همین 

رویکرد به پیش میرود.
وقتی صحبت از تولید و توسعه میشود، 
منظور تولید پایدار و توســعه ای است 
که ضمن ایجاد اشتغال، درآمد و تولید 
ناخالص ملی بتواند در حفظ و نگهداری 
محیط زیست نیز مســئولیت پذیر و 
تأثیرگذار باشد که خوشبختانه فوالد 
مبارکه در این راستا با سرمایه گذاری 
قابل توجــه در کاهش مصــرف آب و 
انــرژی گام موثــری در این خصوص 

برداشته است.
فوالد مبارکه بهترین کارکنان را دارد 
و من به داشــتن چنین همکارانی در 
شرکت بر خود میبالم و به کمک همین 
کارکنان است که در ســال 97 طرح 
های زیادی را در همه بخش ها به اجرا 
در آوردیم که برخــی از آنها طرح های 
نیمه تمامی بود که امسال تکمیل شد 
و بعضی دیگر در سال های آتی به نتیجه 
خواهد رســید. طبــق فرمایش مقام 
معظم رهبری امسال  »باید همه تالش 
کنند تولید در کشــور رونق پیدا کند. 
از اّول سال تا آخر ســال ان شاءاهلل این 
معنا به صورت چشــمگیری در کشور 

محسوس باشد.«
واحدهای گروه فــوالد مبارکه نیز در 
تالش هستند تا تمامی نیازهای داخلی 
از ساختمان گرفته تا صنعت خودرو و 
لوازم خانگی را پوشش دهند. امید است 
امسال نیز شاهد نتایج تالش کارکنان 
فوالد مبارکه، در ســطح اقتصاد ملی و 

منطقه ای  باشیم.

فوالدمبارکه
در خط مقدم رونق توليد

industry

گزارش  ارائۀ  ضمن  عظیمیان  مهندس 
عملکرد نواحی مختلف شرکت افزود: با 
تالش کارکنان واحد گندله سازی میزان 
تولید در این بخش با 2 درصد رشد نسبت 
به مدت مشابه سال قبل به 7 میلیون و 
460 هزار تن رسید. در تولید محصوالت 
گرم، کارکنان بلندهمت نورد گرم فوالد 
مبارکه و مجتمع فوالد سبا، درحالی که 
برنامۀ سال 97 تولید 6 میلیون و 300 
هزار تن بود، موفق به تولید 6 میلیون و 
365 هزار تن کالف گرم شدند. در بخش 
برنامۀ  نیز  پوشش دار  و  سرد  محصوالت 
ساالنه تولید یک میلیون و 495 هزار تن بود 
که با تالش جمعی کارکنان در پایان سال 
تولید یک میلیون و 555 هزار تن محصوالت 
سرد محقق شد. او در ادامه، برنامۀ تولید 
 279 را  شرکت  پوشش دار  محصوالت 
هزار تن اعالم کرد و اظهار داشت: در پایان 
سال، تولید 293 هزار تن انواع محصوالت 

پوشش دار را شاهد بودیم.
در  مبــارکه  فــوالد  مدیرعامــــــل 
همۀ  علی رغم  کرد:  خاطرنشان  ادامه 
بخش های  کارکنان  محدودیت ها، 
و  فوالدســــازی  و  مستقیـــم  احیا 
توانستند  شرکت  مداوم  ریختـــه گری 
قوس  کوره های  موردنیاز  اسفنجی  آهن 
الکتریکی و تختال موردنیاز ناحیۀ نورد گرم 

را تأمین کنند.

مهم ترین دستاوردهای 
سال ۹7

از  دیگری  بخش  در  عظیمیان  مهندس 
دستاوردهای  مهم ترین  خود  سخنان 

شرکت در سال 97 را به این شرح برشمرد: 
تولید  انسانی؛  نیروی  بهره وری  افزایش 
9 گرید جدید فوالدی؛ طراحی، ساخت و 
راه اندازی لوپرهیدرولیکی قفسه F4 نورد 
از سیستم  گرم؛ راه اندازی و بهره برداری 
شهری؛  پساب های  انتقال  و  جمع آوری 
بهره برداری از طرح های توسعۀ زیر سقف 
رکورد  به  دستیابی  سبا؛  فوالد  مجتمع 
تحویل 5 میلیون و 800 هزار تن محصول 
در بازار داخل؛ مشارکت در افزایش سرمایۀ 
استراتژیک  سرمایه گذاری  شرکت های 
نظیر توسعۀ معادن و فلزات و...؛ افزایش 
سرمایه شرکت از 7هزار و 500 به 13هزار 
میلیارد تومان؛ پرداخت 1،179 میلیارد 

تومان از مطالبات سود سهامداران در موعد 
قانونی؛ دستیابی به سطح زرین جایزۀ بنیاد 
مدیریت کیفیت اروپا؛ کسب تنها تندیس 

جایزه ملی کیفیت ایران؛ کسب تندیس 
مصرف کنندگان  حقوق  رعایت  طالیی 
برای چهارمین سال پیاپی؛ کسب تندیس 
جایزۀ ملی مدیریت فناوری و نوآوری برای 
اولین بار در کشور؛ کسب رتبۀ اول در گروه 
در  کشور  در  دوم  رتبۀ  و  اساسی  فلزات 
شاخص ارزش افزوده در بین صد شرکت 
جدید  رکوردهای  به  دست یابی  برتر؛ 
کاهش مصرف آب در سال 97 علی رغـــم 
افزایش ظرفیـــت سه برابــــری تولید، 
به نحوی که مصرف آب در خطوط تولید 
شرکت نسبت به سال 91 از 2/4 مترمکعب  
به 7/2 مترمکعب بر تن تولید کاهش یافته 
است که این دستاورد برای سایر رقبای 

محسوب  الگو  یک  جهانی  و  داخلی 
می شود. وی ثبات شرکت در سال 97 را 
به عنوان یکی از دستاوردهای شرکت در 

سال گذشته دانست و تصریح کرد: باهمت 
و همدلی کارکنان تالش کردیم تا شرکت 
و  رشد  مسیر  در  چالش  هرگونه  بدون 

سودآوری اقتصادی حرکت کند.

تولید ایمن، پایدار و اقتصادی 
شعار فوالد مبارکه

مدیرعامل فوالد مبارکه تولید ایمن، پایدار 
و اقتصادی را شعار فوالد مبارکه در سال 98 
معرفی کرد و گفت: خوشبختانه کارکنان 
شرکت با واژه های مذکور به خوبی آشنایی 
دارند و می دانند که برای تحقق این شعار 

چگونه باید حرکت کنند.
الکترود  و  اولیه  مواد  تأمین  بر  تمرکز  او 
گرافیتی و مدیریت هرچه بیشتر مصارف 
انرژی را مهم ترین برنامه های شرکت در 
سال آتی معرفی کرد و گفت: با مذاکرات 
در حال  با مسئوالن ذی ربط،  انجام شده 
اجرایی کردن اقداماتی هستیم تا در کنار 
اجازه  شرکت  کارکنان  همدلی  و  تالش 
ندهیم تولید و سودآوری در فوالد مبارکه با 

کوچک ترین چالشی مواجه شود.
وی دستاوردهای شرکت در سال 97 را 
مرهون تالش، همدلی و همت جمعی همۀ 
مدیران و کارکنان شرکت دانست و تصریح 
کرد: به یقین در کسب این موفقیت ها همۀ 
کارکنان شاغل و بازنشسته و همۀ  کسانی 
که به دالیل مختلـــف اکنـــون در بین 

مــــا نیستنـــد، نقش آفرینی کرده اند.
اهمیت  به  اشاره  با  عظیمیان  مهندس 
داخلی  تولید  از  بیشتر  هرچه  حمایت 
پیش ازاین  که  همان گونه  کرد:  تصریح 
آن  بر  مبارکه  فوالد  کرده ایم،  تأکید  نیز 
است تا با کمک سازندگان داخلی، بخش 
بیشتری از تجهیزات موردنیاز این صنعت را 

بومی سازی کند.
شرکت  استراتژی  نقشۀ  در  گفت:  وی 
فوالد مبارکۀ اصفهان افق 1398-1400 
دست یابی به سودآوری پایدار با حفظ سطح 
فروش محصوالت با تأکید بر محصوالت 
سرمایه گذاری ها،  سبد  مدیریت  ویژه، 
رشد درآمد و همچنین ارتقای بهره وری 
و  تمام شده  بهای  و  هزینه ها  مدیریت  با 
مدیریت اثربخش ظرفیت دارایی ها آمده 
افزایش  به منظور  این که  ضمن  است. 
رضایت مندی مشتریان، راهکارهایی نظیر 
ارائۀ محصوالت با قیمت و شرایط پرداخت 
رقابتی، ارائۀ محصوالت باکیفیت مطلوب 
و پایدار، تأمین پایدار و تحویل به موقع نیاز 
مشتری و توسعۀ سبد محصوالت در نظر 

گرفته شده است.
وی در بخش پایانی سخنان خود تأکید 
کرد: چنانچه کارکنان سازمان به کاری که 
انجام می دهند اعتقاد داشته باشند و تعلق 
سازمانی داشته باشند، بدون شک نتایج 
درخشانی به بار خواهد نشست؛ ازاین رو از 
همه همکاران می خواهم که با هدف خدمت 
به کشور و با پشتکار و تالش بیشتر در راه 

تحقق اهداف شرکت گام بردارند.

حمیدرضــا عظیمیــان، مدیرعامــل فــوالد مبارکــه، در گردهمایــی مدیریــت و کارکنــان شــرکت، 
گزارش

گروه صنعت

طــی ســخنانی بــا اشــاره بــه ویژگی هــای مــوالی متقیــان حضــرت علــی )ع( گفــت: در شــرایط 
اقتصــادی فعلــی کشــور، همــۀ مــا بایــد رفتــار و شــیوۀ ایــن امــام همــام را ســرلوحۀ کار خــود قــرار دهیــم تــا 
بتوانیــم به خوبــی بــر مشــکالت فائــق آییــم. وی در ادامــه از زحمــات مدیریــت و کارکنــان شــرکت در ســال ۹7 
قدردانــی کــرد و بــا بیــان این کــه عملکــرد فــوالد مبارکــه در ســال ۹7 در تولیــد و ســودآوری اقتصــادی بســیار 
ــی و  ــر نواحــ ــود را در اکث ــال ۹7 خ ــداف س ــت اه ــه توانس ــوالد مبارک ــت: ف ــت، گف ــوده اس ــز ب موفقیت آمی

بخــش ها به خــوبی محقق کند.

تمرکز بر رونق تولید

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه گفت: اجرای پروژه های متعدد در فوالد 
مبارکه در زمینۀ بهینه سازی مصرف انرژی و آب شرایطی فراهم کرده است که مصرف 
آب این شرکت از میانگین مصرف جهانی کمتر و در زمینۀ مصرف انرژی در واحد گندله 
سازی یک الگوی جهانی باشد. جواد نیلی با اشاره به اقدامات فوالد مبارکه در راستای 
استفادۀ بهینه از انرژی گفت: در شرکت فوالد مبارکه از گاز مصرفی در ناحیۀ آهن سازی 

به منظور تولید آهن اسفنجی استفاده می شود. 

مدیرعامل فوالد هرمزگان از ایجاد یک دپارتمان مستقل بومی سازی در ساختار رسمی 
این شرکت خبر داد و گفت: این دپارتمان توجه به بومی سازی را بیش از پیش در برنامه ها 
قرار داده است و در قالب گروه های کاری، سعی می کند با همکاری شرکت های دانش بنیان، 
نیازهای شرکت را برطرف نماید. از نگاه فرزاد ارزانی، بومی سازی در زمینه مواد اولیه، قطعات، 
تجهیزات و ماشین آالتی که مصرف عمومی در صنایع کشور دارند، در میان مدت سبب 

خودکفایی کشور می شود.

ایجاد دپارتمان بومی سازی در فوالد هرمزگانمصرف انرژی فوالد مبارکه از کمتر ميانگين جهانی
مدیرعامل فوالد مبارکه از عملکرد فوالد هرمزگان قدردانی کرد؛

ثبت رکوردهای ارزشمند
در فوالدهرمزگان

مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد:

عملکرد فوالد مبارکه در تولید و سودآوری اقتصادی بسیار موفقیت آمیز بوده است

 نوسان :مدیرعامل گروه فوالد مبارکه در جریان بازدید از خطوط 
تولید شرکت فوالد هرمزگان و دیدار با مدیران و کارکنان این شرکت 
ضمن قدردانی از تالش های مدیران و کارکنان این شرکت و با تشکر 
از حمایت های خانواده های آنان در سال جاری، اظهار امیدواری کرد 
در سال آتی نیز این شرکت در راستای اهداف گروه  فوالد مبارکه و 

اعتالی اقتصاد کشور خوش بدرخشد.
مهندس عظیمیان از شرکت فوالد هرمزگان به عنوان یکی از شرکت های 
بسیار موفق و منعطف گروه فوالد مبارکه یاد و اضافه کرد: روند رو به رشد 
بهره وری، افزایش تولید و به طورکلی عملکرد خوب این شرکت در فروش 
داخلی و خارجی و درآمدزایی برای اقتصاد کشور درخور تحسین است؛ ازاین 
رو شایسته است به نحو مقتضی از این عملکرد درخشان و ارادۀ کارکنان این 

شرکت قدردانی شود.
وی با اشاره به رکوردها و دستاوردهای بزرگ و افتخارآمیز کارکنان این شرکت 
در سال 97 گفت: در سال جاری شاهد به ثبت رسیدن رکوردهای ارزشمند در 
نواحی مختلف فوالد هرمزگان و دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده بودیم که 
بدون شک کسب این موفقیت ها مرهون زحمات مجموعۀ مدیریت، کارکنان 
شرکت و پیمانکارانی بوده است که دغدغۀ رشد و شکوفایی بیشازپیش فوالد 

هرمزگان را داشته اند.

تاکید بر ظرفیت های 
استان هرمزگان

مدیرعامل فوالد مبارکه درخصوص اهمیت دستیابی به اهداف گروه فوالد 
مبارکه در سال آتی تصریح کرد: در حال حاضر حدود 50 درصد از تولید فوالد 
کشور در گروه فوالد مبارکه تولید می شود و اهداف بلندمدت شرکت در افق 
چشم انداز سال 1404 و دستیابی به ظرفیت 55 میلیون تن فوالد به گونه ای 
برنامه ریزی شده است که این شرکت همچنان سهم خود را حفظ کند. بدون 
تردید یکی از شرکت هایی که می تواند در تحقق این هدف مؤثر باشد، فوالد 
هرمزگان است. وی از وجود ظرفیت های متعدد استان هرمزگان به ویژه در 
بخش صنعت فوالد به عنوان یکی از مزیت های اصلی توسعۀ این صنعت در این 
استان یاد و اضافه کرد: واقع شدن فوالد هرمزگان در کنار سواحل خلیج فارس و 
بندرهای صادراتی برای صادرات محصوالت تولیدشده یکی از ویژگی های بسیار 

مهم و ارزشمند این فوالدساز ارزشمند کشور است.
او خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مسئولین عالی رتبه همواره بر افزایش توان 
صادراتی کشور تأکید کرده اند، شرکت فوالد هرمزگان میتواند بیش ازپیش 
در بخش صادرات غیرنفتی، ارزآوری و تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری 

اسالمی خدمات گسترده ای ارائه کند.
 وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از حمایت های مدیران 
و مسئوالن محترم استان هرمزگان و با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری در این 
استان خاطرنشان کرد: بدون شک با توسعۀ صنعت فوالد در استان هرمزگان 
شاهد ایجاد فرصت های شغلی روزافزون، شکل گرفتن شرکت های پیمانکاری 

بیشتر و افزایش رونق اقتصادی در این منطقه خواهیم بود.

همۀ مسئوالن 
فوالد مبارکه را یاری کنند

مهندس عظیمیان با اشاره به کیفیت باالی محصوالت فوالد هرمزگان و با تأکید 
بر اینکه نام و برند فوالد هرمزگان در داخل و خارج از کشور شناخته شده است 
افزود: با مطالعۀ طرح و برنامه ریزی بسیار دقیق و تأمین منابع مالی می توان در 
کوتاهترین زمان ممکن به ظرفیت 10 میلیون تن فوالد که رئیس جمهور در 
بازدید از این استان بر آن تأکید کرد، دستیافت.  وی در ادامه اظهار امیدواری 
کرد با همکاری همۀ مسئولین ذیربط بتوان عملیات توسعۀ فوالد هرمزگان را تا 
پایان خردادماه سال آتی وارد فاز اجرا ساخت و برای مردم شریف و زحمتکش 

خطۀ هرمزگان و اقتصاد کشور دستاوردهای بزرگی به ارمغان آورد.
و  کشور  مسئوالن  همۀ  از  راستا  همین  در  مبارکه  فوالد  گروه  مدیرعامل 
متخصصان حوزۀ صنعت فوالد و بازار سرمایه دعوت کرد تا گروه فوالد مبارکه را 
در تحقق این هدف بزرگ یاری کنند. به گفتۀ مهندس عظیمیان، شکل گرفتن 
شرکت های پیمانکاری متعدد و توانمند، گردش مالی فراوان نزد تولیدکنندگان، 
سازندگان و پیمانکاران و واحدهای تأمین کنندۀ خدمات و درنهایت صالبت 
بیشتر نظام مقدس جمهوری اسالمی، ایجاد فرصت های شغلی متعدد و 
رفاه اجتماعی بیشتر از مهمترین دستاوردهای توسعۀ صنعت فوالد در استان 

هرمزگان خواهد بود. 
را  نو  آغاز سال  و  بهار  فرارسیدن فصل  پایانی سخنان خود  وی در بخش 
پیشاپیش به همۀ مدیران، کارکنان و خانواده های فوالد هرمزگان و همچنین 
مسئوالن و مردم شریف و خونگرم استان زرخیز هرمزگان تبریک گفت و اظهار 
امیدواری کرد که در سال 98 با تالش بیشتر و اتکا به توان جوانان مستعد کشور 

بتوان به آنچه شایستۀ این سرزمین باافتخار است، جامۀ عمل پوشاند.

دیدار با خانوادههای 
شهدای شرکت 

همچنین مهندس عظیمیان، مدیرعامل گروه فوالد مبارکه، هم زمان با روز 
فوالد  شرکت  مدیرعامل  ارزانی  مهندس  همراهی  با  شهدا،  داشت  گرامی 

هرمزگان، با خانوادۀ شهدای فوالد مبارکه در هرمزگان دیدار و گفت وگو کرد.
مهندس عظیمیان در این دیدار ها ضمن گرامی داشت یاد و خاطرۀ شهیدان 

تصریح کرد: اقتدار، عزت، امنیت و آبروی ایران اسالمی از خون شهداست.
وی گرامی داشتن یاد و خاطر شهدا، حفظ آرمان های مقدس آن ها و همچنین 
قدردانی از ایثارگران و جانبازان و ادامۀ راه این عزیزان را وظیفۀ همۀ آحاد جامعه 
دانست.مدیرعامل فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: شهدا با نثار جان خود و در راه 
حفظ استقالل کشور به باالترین قلۀ انسانیت و قرب الهی رسیدند؛ ازاین رو ما 
نیز باید راه و روش آنان را همواره و در تمام مراحل زندگی سرلوحۀ امور قرار 
دهیم و برای حفظ ارزش های انقالب از هیچ کوششی دریغ نکنیم. در این 
دیدار مهندس ارزانی مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان نیز تأکید کرد: شهدا 

بهترین الگو برای ما هستند .
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میزان تولید فوالدمبارکه در پایان سال 97

* میزان تولید واحد گندله ســازی با ۲ درصد رشد نسبت به مدت مشابه 
سال قبل به 7 میلیون و 46۰ هزار تن رسید

* درحالی که برنامۀ ســال ۹7 واحد نورد گرم فوالد مبارکه و مجتمع فوالد 
ســبا، تولید 6 میلیون و ۳۰۰ هزار تن بود، این واحدهــا موفق به تولید 6 

میلیون و ۳65 هزار تن کالف گرم شدند
* برنامۀ ساالنه تولید در بخش محصوالت سرد نیز یک میلیون و 4۹5 هزار 
تن بود که در پایان سال تولید یک میلیون و 555 هزار تن محصوالت سرد 

محقق شد. 
*برنامۀ تولید محصوالت پوشش دار شرکت ۲7۹ هزار تن بود که در پایان 

سال، تولید ۲۹۳ هزار تن انواع محصوالت پوشش دار را شاهد بودیم
*تمرکز بر تأمین مواد اولیه و الکترود گرافیتی و مدیریت هرچه بیشــتر 

مصارف انرژی، مهم ترین برنامه های شرکت در سال آتی خواهد بود
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رونوشت آگهی حصروراثت

مصطفی بمانیان، داراي شناســنامه شــماره 32483 به شــرح دادخواست به کالسه 
3856/97 ح 54  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان فردوس ســتاریان بشناســنامه 1029  درتاریخ 97/1/27 اقامتگاه 
دائمي خود بــدرود زندگــي گفته ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصراســت به

 4 پسر٬ 1 همسر و مادر  به اسامي: 
1- سعید بمانیان به ش ش 715 نسبت با متوفی فرزند پسر.

2-  حمید بمانیان به ش ش 1687  نسبت با متوفی فرزند پسر.
3- امیرحسین بمانیان به ش ش 1617  نسبت با متوفی فرزند پسر.

4- علی بمانیان به ش ش 2560  نسبت با متوفی فرزند پسر .
5- مصطفی  بمانیان به ش ش 32483  نسبت با متوفی همسر .

6- آغابیگم شمالی خوزانی  به ش ش 7098   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 54 شوراي حل اختالف. م الف/414495

رونوشت آگهی حصروراثت

رسول مرادی خولنجانی، داراي شناسنامه شماره 3178با وکالت آقای  محمد کرمی به 
شرح دادخواست به کالسه 3870/97 ح 10  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان بهزاد مرادی خولنجانی بشناسنامه 20  درتاریخ 
97/8/20 اقامتــگاه دائمي خود بــدرود زندگي گفتــه ورثه حین الفــوت آن مرحوم 

منحصراست به 3 پسر ، 2 دختر و همسر به اسامي: 
1- رسول مرادی خولنجانی به ش ش 3178 نسبت با متوفی فرزند پسر.

2- امیر مرادی خولنجانی به ش ش 1271535629 نسبت با متوفی فرزندپسر.
3-  علی مرادی به ش ش 3701 نسبت با متوفی فرزندپسر .

4-زهرا مرادی خولنجانی به ش ش 3710 نسبت با متوفی فرزند دختر .
5-  میترا مرادی خولنجانی به ش ش 874 نسبت با متوفی فرزند دختر 

6- توران باقری خولنجانی  به ش ش 26 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/414320

رونوشت آگهی حصروراثت

گلناز زردکوهی ، داراي شناســنامه شــماره 804 به شــرح دادخواســت به کالسه
 3858/97 ح 54  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علیرضا مشرف بروجنی  بشناسنامه 307  درتاریخ 97/8/9 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 1پسر ، 1 دختر   

همسر  و مادر  به اسامي: 
1- امید مشرف بروجنی   به ش ش 23101 نسبت با متوفی فرزند.

2-   یاسمن مشرف بروجنی  به ش ش 1271183560 نسبت با متوفی فرزند.
3- گلناز زردکوهی به ش ش 804 نسبت با متوفی همسر .
4- پروین مالکی زاده  به ش ش 153 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 54 شوراي حل اختالف. م الف/414590

رونوشت آگهی حصروراثت
حســن عندلیــب گورتانی، داراي شناســنامه شــماره 66 به شــرح دادخواســت به 
کالسه 3858/97 ح 10  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان قاســمعلی عندلیب گورتانــی بشناســنامه 1261 درتاریخ 
96/2/19 اقامتــگاه دائمي خــود بدرود زندگــي گفته ورثــه حین الفــوت آن مرحوم 
منحصراســت به 4 پســر ، 4دختر  و همســربه اســامي: 1-  غالمحســین عندلیب به 
ش ش 1408 نســبت با متوفی فرزنــد.2- مرتضــی عندلیب به ش ش 1554 نســبت 
با متوفــی فرزند.3- حســن عندلیــب گورتانی به ش ش 66 نســبت با متوفــی فرزند.

4-علیرضا عندلیب گورتانی به ش ش 1273876377 نســبت با متوفی فرزند.5-  فاطمه 
عندلیب گورتانی به ش ش 45240 نســبت با متوفی فرزند.6- زهرا عندلیب گورتانی به 
ش ش 45241 نسبت با متوفی فرزند. 7- بتول عندلیب گورتانی به ش ش 1259 نسبت با 
متوفی فرزند. 8- مریم عندلیب گورتانی  به ش ش 2132 نسبت با متوفی فرزند 9- فاطمه 

صفوی خلیفه مهرجودی به ش ش 48 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/412559

رونوشت آگهی حصروراثت

زهرا مهــوری ، داراي شناســنامه شــماره 896 به شــرح دادخواســت به کالســه
 3853/97 ح 10  از ایــن شــورا درخواســت گواهــي حصروراثت نمــوده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمد مهوری کچلی  بشناســنامه 24  درتاریخ 96/12/24 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 

3 پسر  و 2 دختر   به اسامي: 
1-   زهرا مهوری به ش ش 896 نسبت با متوفی فرزند.

2-    محسن مهوری   به ش ش 7179  نسبت با   متوفی فرزند.
3- علیرضا مهوری   به ش ش 69056 نسبت با متوفی فرزند.
4-  حسین مهوری به ش ش  5301 نسبت با متوفی فرزند.

5- زهره مهدوی کچلی به ش ش 78712 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/414429

رونوشت آگهی حصروراثت

افسانه ســجادی فر، داراي شناســنامه شــماره 287 به شرح دادخواســت به کالسه 
3850/97 ح 10  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروانسیدحسن سجادی فر بشناسنامه 449  درتاریخ 97/11/28 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 2 پسر ، 2 دختر و 

1همسر به اسامي: 
1-سیدافشین سجادی فر  به ش ش 1 نسبت با متوفی فرزند پسر.

2- افشار سجادی فر به ش ش 52 نسبت با متوفی فرزندپسر.
3-  آصفه سجادی فر  به ش ش 958 نسبت با متوفی فرزند دختر .
4-  افسانه سجادی فر به ش ش 287 نسبت با متوفی فرزند دختر .

5-  بانو عمادی کرسبی  به ش ش 4 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/414314

رونوشت آگهی حصروراثت

رســول ترابی ، داراي شناســنامه شــماره 39543 به شرح دادخواســت به کالسه
 3871/97 ح 10  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عصمت ترابی  بشناسنامه 23  درتاریخ 97/7/8 اقامتگاه دائمي خود بدرود 

زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 2پسر  و 3 دختر  به اسامي: 
1-  رسول ترابی   به ش ش 39543 نسبت با متوفی فرزند پسر.
2-   منصور ترابی   به ش ش 2064 نسبت با متوفی فرزند پسر.
3- عصمت ترابی  به ش ش 13 نسبت با متوفی فرزند دختر .

4-  زهره ترابی   به ش ش 39544 نسبت با متوفی فرزند دختر.
5-   مهین  ترابی  زیارتگاهی   به ش ش 265 نسبت با متوفی فرزند دختر 

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/414548

رونوشت آگهی حصروراثت

مهری صدیقی پور اصفهانی، داراي شناسنامه شــماره 38140 به شرح دادخواست به 
کالسه 3844/97 ح 10  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان نصرت اغا پورقاســم بشناسنامه 264 درتاریخ 96/5/14 اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 5 پسر و3دختر  
به اســامي: 1-  محمدحســین صدیقی پوراصفهانی  به ش ش 29463 نســبت با متوفی 
فرزند.2-  علی اصغر صدیقی پور اصفهانی به ش ش 29464 نسبت با متوفی فرزند.3- علی 
رضا صدیقی پور اصفهانی به ش ش 36537 نسبت با متوفی فرزند.4- عباس صدیقی پور 
اصفهانی به ش ش 830 نســبت با متوفی فرزند.5-  مجید صدیقی پور اصفهانی به ش ش 
1353 نســبت با متوفی فرزند.6-  فاطمه صدیقی پور اصفهانی به ش ش 30378 نسبت 
با متوفی فرزند. 7- صدیقــه صدیقی پور اصفهانی به ش ش 408 نســبت با متوفی فرزند. 

8- مهری صدیقی پور اصفهانی  به ش ش 38140 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/413536

رونوشت آگهی حصروراثت

شیرین ســادات فروغی مقدم، داراي شناســنامه شماره 3760 به شــرح دادخواست 
به کالســه 3846/97 ح 54  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثــت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان زهرا توصفیان بشناســنامه 25  درتاریخ 96/12/24 
اقامتگاه دائمي خود بــدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به

 1 پسر٬ 2 دختر و همسر  به اسامي: 
1- سید مهدی فروغی مقدم به ش ش 1273707877 نسبت با متوفی فرزند.

2- شیرین سادات فروغی مقدم به ش ش 3760 نسبت با متوفی فرزند.
3-  فاطمه السادات فروغی مقدم به ش ش 18043 نسبت با متوفی فرزند .

4- سید محمد فروغی مقدم به ش ش 96 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 54 شوراي حل اختالف. م الف/414447

رونوشت آگهی حصروراثت

عای اکبر فیض اللهی، داراي شناســنامه شــماره 96 به شــرح دادخواست به کالسه 
3873/97 ح 10  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان بتول دائی گورتونی بشناســنامه 515  درتاریخ 97/4/18 اقامتگاه 
دائمي خود بــدرود زندگــي گفته ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصراســت به

 3 پسر و2 دختر به اسامي: 
1- محمود فیض اللهی  به ش ش 145 نسبت با متوفی فرزندپسر.
2-علی اکبر فیض اللهی به ش ش 96 نسبت با متوفی فرزندپسر.

3-  منوچهر فیض اللهی به ش ش 143 نسبت با متوفی فرزند پسر .
4-  مهین فیض اللهی به ش ش 13 نسبت با متوفی فرزند دختر .
5-  ژیال فیض اللهی  به ش ش 41 نسبت با متوفی فرزند دختر .

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/414499

رونوشت آگهی حصروراثت

مرتضی تحویلیان، داراي شناســنامه شــماره 593 به شــرح دادخواســت به کالسه 
3850/97 ح 54  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان ســکینه بیگم مســماریان بشناســنامه 141  درتاریخ 97/8/28 
اقامتگاه دائمي خود بــدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به

 1 پسر ، 4 دختر  و 1 همسر به اسامي: 
1- محمد تحویلیان  به ش ش 3324 نسبت با متوفی فرزند.
2-  ناهید تحویلیان به ش ش 1605 نسبت با متوفی فرزند.

3- صدیقه تحویلیان به ش ش 1977 نسبت با متوفی فرزند .
4- زهرا تحویلیان به ش ش 531 نسبت با متوفی فرزند .

5-  زهره تحویلیان  به ش ش 1902 نسبت با متوفی فرزند .
6-  مرتضی تحویلیان  به ش ش 593 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/414304

رونوشت آگهی حصروراثت

محمدمهدی بقائی، داراي شناســنامه شــماره 974 به شرح دادخواســت به کالسه 
3872/97 ح 10  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده کــه شــادروان حســن بقائــی بشناســنامه 58  درتاریــخ 97/10/19 اقامتگاه 
دائمي خود بــدرود زندگــي گفته ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصراســت به

 1 پسر٬ 4 دختر و همسر  به اسامي: 
1- محمدمهدی بقائی به ش ش 974 نسبت با متوفی فرزند.

2-  اعظم بقائی حسین آبادی به ش ش 573 نسبت با متوفی فرزند.
3-  اکرم بقائی حسین آبادی به ش ش 760 نسبت با متوفی فرزند .

4- اختر بقائی حسین آبادی به ش ش 65 نسبت با متوفی فرزند .
5- مریم بقائی   به ش ش 2409 نسبت با متوفی فرزند .

6-    اشرف السادات طاهری حسین آبادی به ش ش 294 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/414503

رونوشت آگهی حصروراثت
مهری صدیقی پور اصفهانی، داراي شناسنامه شــماره 38140 به شرح دادخواست به 
کالسه 3843/97 ح 10  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمدحســن صدیقی پوراصفهانی بشناسنامه 14561 درتاریخ 
87/6/30 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست 
به 5 پسر ، 3دختر  و 1 همسربه اســامي: 1-  محمدحسین صدیقی پوراصفهانی  به ش ش 
29463 نسبت با متوفی فرزند.2-  علی اصغر صدیقی پور اصفهانی به ش ش 29464 نسبت 
با متوفی فرزند.3- علی رضا صدیقی پور اصفهانی به ش ش 36537 نسبت با متوفی فرزند.
4- عباس صدیقی پور اصفهانی به ش ش 830 نســبت با متوفی فرزند.5-  مجید صدیقی 
پور اصفهانی به ش ش 1353 نسبت با متوفی فرزند.6-  فاطمه صدیقی پور اصفهانی به ش 
ش 30378 نسبت با متوفی فرزند. 7- صدیقه صدیقی پور اصفهانی به ش ش 408 نسبت 
با متوفی فرزند. 8- مهری صدیقی پور اصفهانی  به ش ش 38140 نســبت با متوفی فرزند 

9-  نصرت اغا  پورقاسم  به ش ش 264 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/413534

رونوشت آگهی حصروراثت

ســیدعلی قزوینی، داراي شناسنامه شــماره 36574 به شــرح دادخواست به کالسه
 3822/97 ح 54  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سیدحسن قزوینی بشناسنامه 14992 درتاریخ 97/10/1 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به4پسر، 1 دختر  و 

1 همسر به اسامي: 
1- سیدحسین قزوینی به ش ش 716 نسبت با متوفی فرزند پسر.

2- رضا قزوینی به ش ش 647 نسبت با متوفی فرزندپسر.
3-  سیدمهدی قزوینی به ش ش 276 نسبت با متوفی فرزند پسر.

4-  سید علی  قزوینی به ش ش 36574 نسبت با متوفی فرزند پسر.
5- طاهره قزوینی به ش ش 38481 نسبت با متوفی فرزنددختر.

6- زهرا کلباسی به ش ش 30155 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 54 شوراي حل اختالف. م الف/414275

Trading

رونوشت آگهی حصروراثت

سید موسی علوی نژاد ، داراي شناسنامه شــماره 7460 به شرح دادخواست به کالسه 
3817/97 ح 10  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان زهرا شــیرینی ساز جلفائی بشناســنامه 329 درتاریخ 12/1اقامتگاه 
دائمي خود بــدرود زندگــي گفته ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصراســت به 

3 پسر  و3 دختر  به اسامي: 
1-    سیدعلی علوی نژاد به ش ش 1226 نسبت با متوفی فرزند.

2-   سید موسی علوی نژاد به ش ش 7460 نسبت با متوفی فرزند.
3- سید سعید علوی نژاد به ش ش 845 نسبت با متوفی فرزند.

4-    مریم علوی نژاد به ش ش 1909  نسبت با متوفی فرزند.
5-  لیال علوی نژاد به ش ش 1118 نسبت با متوفی فرزند .

6-  منصوره علوی نژاد به ش ش 1371 نسبت با متوفی فرزند .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 10  شوراي حل اختالف. م الف/413786

رونوشت آگهی حصروراثت

فرح ناز دیانی ، داراي شناســنامه شــماره 38631 به شــرح دادخواســت به کالسه 
3868/97 ح 10  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان مجتبی خالو اســماعیلی بشناســنامه 876 درتاریــخ 10/9 / 97 
اقامتگاه دائمي خود بــدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 

1 پسر  ، 2 دختر  و همسر به اسامي: 
1-    بهادر خالو اسماعیلی به ش ش 22428 نسبت با متوفی فرزند.

2- زهرا خالو اسماعیلی به ش ش 1272012166 نسبت با متوفی فرزند.
3- بهاره خالو اسماعیلی به ش ش 7734 نسبت با متوفی فرزند.

4-    فرح ناز دیانی به ش ش 38631  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 10  شوراي حل اختالف. م الف/413783

رونوشت آگهی حصروراثت

محمد زارعی فیادانی، داراي شناســنامه شــماره 1156 به شــرح دادخواســت به کالسه
 3630/97 ح 10  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان اسداله زارعی فیادانی بشناســنامه 450  درتاریخ 89/3/15 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 2 پسر  ،1 دختر  ، 

همسر به اسامي: 
1- محمد زارعی فیادانی به ش ش 1156  نسبت با متوفی فرزند.
2-   عباس زارعی فیادانی  به ش ش 1078 نسبت با متوفی فرزند.

3- بتول زارعی فیادانی   به ش ش 14  نسبت با متوفی فرزند.
4-   عصمت زارعی فیادانی   به ش ش 10  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/413620

رونوشت آگهی حصروراثت

آزاده کرمــی، داراي شناســنامه شــماره 3462 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه
 2838/97 ح 54  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان  سهراب کرمی بشناسنامه 9  درتاریخ 97/12/10 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 1 پسر  ،2 دختر  ، همسر به 

اسامي: 
1- محمد  کرمی به ش ش 1271309531  نسبت با متوفی فرزند.

2-   آزاده کرمی  به ش ش 3462 نسبت با متوفی فرزند.
3-  فرزانه کرمی    به ش ش 2740  نسبت با متوفی فرزند.

4-  طیبه شمس سوالری    به ش ش 748  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 54 شوراي حل اختالف. م الف/413239

رونوشت آگهی حصروراثت

محمدرضا نیلی احمدآبادی، داراي شناســنامه شماره 19 به شــرح دادخواست به کالسه 
3849/97 ح 54  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رضوان نیلی احمدآبادی  بشناسنامه 23553  درتاریخ 97/6/27 اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 3 پسر  و 2 

دختر  به اسامي: 
1-  مهدی نیلی احمدآبادی به ش ش 26779  نسبت با متوفی فرزند.

2-    محسن نیلی احمدآبادی به ش ش 880 نسبت با متوفی فرزند.
3- محمدرضا نیلی احمدآبادی  به ش ش 19  نسبت با متوفی فرزند.
4-   بتول نیلی احمدآبادی  به ش ش 30933  نسبت با متوفی فرزند.

5-   ریحانه نیلی احمدآبادی  به ش ش 62860  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 54  شوراي حل اختالف. م الف/414272

رونوشت آگهی حصروراثت

فاطمه رجائی هرندی، داراي شناسنامه شــماره 3395 به شرح دادخواست به کالسه 
3861/97 ح 10  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسین رجائی هرندی  بشناسنامه 45  درتاریخ 97/11/29 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 1 پسر ، 1 دختر  و   

1 همسر  به اسامي: 
1-  رسول رجائی هرندی به ش ش 812  نسبت با متوفی فرزند.

2-     فاطمه رجائی هرندی به ش ش 3395 نسبت با متوفی فرزند.
3-   پروین پرندی زاده هرندی   به ش ش 61462 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/413109

رونوشت آگهی حصروراثت

فخرالسادات محمدی کهنگی، داراي شناسنامه شماره 413 به شرح دادخواست به کالسه 
3845/97 ح 10  از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سیداحمد محمدی کهنگی بشناسنامه 19  درتاریخ 97/7/23 اقامتگاه دائمي خود 

بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 1 دختر  و همسر به اسامي: 
1-    فخرالسادات  محمدی کهنگی  به ش ش 413 نسبت با متوفی فرزند.

2- نازبیگم صالحیان لنجی   به ش ش 29  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/413833

رونوشت آگهی حصروراثت

مهین زارع اندالنی ، داراي شناســنامه شــماره 1225 به شــرح دادخواســت به کالســه
 3851/97 ح 54  از این شــورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ربابه باغ مراد  بشناســنامه 23674  درتاریخ 97/11/9 اقامتگاه دائمي خود بدرود 

زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 1 پسر و 2 دختر   به اسامي: 
1-  حسین زارع   به ش ش 7 نسبت با متوفی فرزند.

2-     مهین زارع اندالنی  به ش ش 1225  نسبت با   متوفی فرزند.
3- زهره زارع    به ش ش 58975 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 54 شوراي حل اختالف. م الف/414389

رونوشت آگهی حصروراثت

فاطمه شفیعی اشکاوندی ، با وکالت ساناز فتحی زاده داراي شناسنامه شماره 1272792935 
به شرح دادخواست به کالسه 3842/97 ح 10  از این شــورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان علیرضا ایکدرباصیری بشناســنامه 774  درتاریخ 
97/8/4 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 

همسر و مادر  به اسامي: 
1- فاطمه شفیعی اشکاوندی   به ش ش 774 نسبت با متوفی همسر.

2-  زهرا  ایکدر باصیری به ش ش 73 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/414378

رونوشت آگهی حصروراثت

علــی افقــری، داراي شناســنامه شــماره 1670 بــه شــرح دادخواســت به کالســه 
3837/97 ح 54  از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان بتول عمامه  بشناسنامه 24105  درتاریخ 97/12/2 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1 پسر به اسم: 
1-  علی افقری   به ش ش 1670 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 54 شوراي حل اختالف. م الف/413244

رونوشت آگهی حصروراثت

علی اصغر عموشــاهی، داراي شناسنامه شــماره 220 به شــرح دادخواست به کالسه 
3848/97 ح 54  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان زهرا رحمتی فرزند ابراهیم بشناســنامه 1645  درتاریخ 95/3/22 
اقامتگاه دائمي خود بــدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به

 1 پسر٬ 3 دختر ، همسر و مادر  به اسامي: 
1- حمزه عموشاهی به ش ش 577 فرزند علی اصغر  نسبت با متوفی فرزند پسر.

2-  سمیه عموشاهی به ش ش 221  فرزند علی اصغر نسبت با متوفی فرزند دختر.
3- محبوبه عموشاهی به ش ش 2665 فرزند علی اصغر  نسبت با متوفی فرزند دختر.
4- نفیسه عموشاهی به ش ش 14178 فرزند علی اصغر  نسبت با متوفی فرزنددختر .

5- علی اصغر عموشاهی   به ش ش 220 فرزند سبزعلی  نسبت با متوفی همسر .
6- رقیه عموشــاهی خوزانی  به ش ش 7805.517 فرزند رمضان  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 54 شوراي حل اختالف. م الف/414501



جایزه ی ویژه نهاد "جایزه موسیقی آقاخان" واقع در 
لیسبون پرتغال، با نام " خداوندگاری موسیقی"، بدستان 
رئیس جمهور این کشور و در حضور ستاره های جهانی 
موسیقی، به استاد شجریان اهداء شد. افتخاری بس 

بزرگ برای هنر ایران زمین. 
صدای استاد شجریان جاودانه  است. اگر حافظ زیباترین و شاعرانه ترین و پر نغزترین 
غزل ها را سروده، شجریان به زیباترین شکل، اشعار وی و بزرگان دیگر ادب فارسی را 
به زبان موسیقی تصویرسازی کرده است. همان طور که بعد از قرن ها، غزل های حافظ 
همچنان در آسمان پرستاره شعر ایران بیش تر می درخشد و دل می رباید، بی تردید تا 
سالیان دور و دراز آینده، صدای شجریان بر رفیع ترین قله ی سلسله جبال موسیقی 

کشور طنین خواهد انداخت و جان های شوریده را به هفت آسمان عشق خواهد برد. 
اما، اهمیت شجریان فقط از بُعد صدای افسونگر با فراز و فرودهای تصویرگرانه و 
تحریرهای کوتاه و بلند بی نظیر منطبق بر وزن اشعار و معانی آن ها نیست که اهل 
فن در این باره گفتنی ها را ذکر کرده اند؛ بلکه، در تعهد او به آرمان های اجتماعی 
هم هست؛ در این که او به مانند شاملو جزو هنرمندان برجسته ای است که هنر را 
به باالترین سقف ممکن اعتالء داده اند و در عین حال نسبت به شرایط اجتماعی و 

سیاسی  پیش روی شان بی تفاوت نمانده اند. 
شجریان هیچ گاه به تعریف "هنر برای هنر" و خنثی بودن هنرمند نسبت به شرایط 
اجتماعی و سیاسی )معادل رویکرد علمی "پوزیتیویسم"( تن نداد. در مقطع 
پیروزی انقالب، به همراه زنده یاد محمدرضا لطفی و شوالیه آواز ایران، شهرام 
ناظری، در قالب مجموعه آثار چاووش، به اجرای آهنگ های متناسب با آن دوران 
پرداخت؛ مانند آهنگ " ای  ایران ای سرای من" )سپیده( با شعر هوشنگ ابتهاج. 
به هنگام زلزله بم، به یاد قربانیان زلزله، به روی صحنه رفت و کنسرت " هم نوا با بم" 
را با همکاری حسین علیزاده و کیهان کلهر و همایون اجرا کرد؛ " خانه ام آتش گرفته 
است/ آتشی جان سوز"  از اخوان ثالث یکی از آهنگ های این کنسرت است؛ در سال 
1388، در برابر مسئولی که مردم را خس و خاشاک نامید موضع گرفت؛ به اجرآی 
آهنگ " تفنگت را زمین بگذار" پرداخت و در حمایت از مردم، طی نامه ای، از صدا 
و سیما خواست آثارش را پخش نکند. وی، به تعریف "هنر به مثابه تعهد اجتماعی" 
)معادل رویکردعلمی واقع گرایی انتقادی"( پای بند بوده است. چنان استادانه آن 
را اجرا کرده که کسی نمی تواند به لحاظ فنی نقصی بر او وارد کند. مدافعان "هنر برای 
هنر" معتقدند که اگر هنرمند درگیر مسائل اجتماعی و سیاسی شود، نمی تواند اثری 
با ظرایف زیبایی شناسانه متعالی خلق کند؛ خلق چنین اثری، مستلزم کنار گذاشتن 
دغدغه مذکور و توجه صرف به جنبه ی زیبایی شناسانه کار است. اما، تجربه ی هنری 
شجریان، خط بطالنی قرمز بر این نظریه وارد می کند. صدای شجریان،  همان طور 
که زیباترین نغمه ها و ترنم های روح نواز و جان بخش را در باالترین سقف آسمان آواز 
ایران طنین می اندازد و مبتنی بر ظریف ترین نکات فنی هنر موسیقی است، آیینه ی 
تمام نمای وقایع اجتماعی و سیاسی دوران خود نیز هست. در نوع اشعار و دستگاه های 
انتخاب شده ی شجریان، می توان اوضاع و احوال زمانه و مَوضع وی را به خوبی دریافت.

هنر بخصوص موسیقی در چارچوب قواعد رسمی حاکم بر جامعه ما، متاع 
ارزشمندی محسوب نمی شود و در جاهایی حمل بر غنا می شود. به این دلیل، آنچه 
استاد شجریان در طول سالیان دور و دراز گذشته، خلق کرده، همراه با خون دل 
خوردن های فراوان، بوده است. سال ها پیش در مصاحبه ای گفته بود: "در حالی که 
در برگزاری کنسرتی در داخل کشور باید سختی های زیادی را تحمل کنیم، در اروپا 
و آمریکا، همه چیز به راحتی طبق برنامه ریزی انجام شده پیش می رود و کنسرت با 

کیفیت عالی برگزار می شود". 
در کشورهای دیگر، هنرمندانی چون شجریان بر صدر می نشینند و قدر می بینند. 
تندیس طالیی شان در مهم ترین موزه ها و معابر در دید عموم قرار می گیرد تا جامعه 
هویت فرهنگی  یابد. دراینجا، نه تنها چنین نیست، حتی حقوق مالکیت فکری اّولیه 
پخش آثارشان در رادیو و تلویزیون نیز نادیده گرفته و در پاسخ به اعتراض صاحب 
اثری چون شجریان گفته می شود: " جایگاه شما مدیون پخش آثارتان از رادیو و 
تلویزیون است". فاجعه؛ فاجعه ی ناتوانی در فهم این موضوع که این شجریان و نظایر 

او هستند که  به رادیو و تلویزیون اعتبار می بخشند.
کالم آخر. جامعه ای که درک درستی از هنر ندارد، نمی تواند در حوزه مسائل 
اقتصادی و جامعه شناختی موفق عمل کند. موفقیت در دومی، مستلزم دیدگاه الگوی 
حامی - پیروی مبتنی بر رویکرد فراگیر ایدئولوژیکی است که با قواعد محدود کننده 
در حوزه هنر ناسازگار است. به بیانی دیگر، نوع برخورد با هنر، نشانه ای برای شناخت 

نوع الگوی نظام حکمرانی و جهت گیری توسعه ای آن است.

همیشــه گفته ام  همــه آدمها  
باهوش نیستند و در بین آدمها 
همیشه با یک طیف پیوسته از 
هوش روبرو هستیم؛ آدم های 
باهوش هم مثل هم نیســتند 
آدم های باهوش را به سه دسته 

می توان تقسیم بندی کرد .
آدم های باهوش شروع  کننده

این دســته آدمهای باهوش شــروع کننــده های خوبی 
هستند ایده جدید می دهند . بنیانگذاران همیشه شروع 

کننده های خوبی هستند .
 اینها وقتی فکر می کنند نیاز به زمینه و پیشــینه فکری 

ندارند. خلق کننده ایده هستند.
 من برای اینها یک تشبیه اســتفاده می کنم . اینها مانند 
مادری هســتند که طفل را به دنیا آورده اما بلد نیستند 
او را نگهداری کننــد اینها زایش دارند امــا توان پرورش 

ندارند . اصوال اینها مشکل تمرکز دارند .
آدم های باهوش توسعه دهنده 

این آدمهای باهوش شروع کننده نیستند نمی توانند ایده 
های خالق جدید بدهند اما اگر ایده مناسب به آنها بدهید  
ایده ها را خوب پرورش و توسعه می دهند. اینها به مثابه 
دایه هائی کارآزموده هستند که خود طفل را به دنیا نمی 
آورند اما اگر یک طفل متولد شــده را به آن ها بدهید به 

نحو احسن پرورش می دهند این ها  زایش ندارند.

آدم های باهوش  کامل 
هم شــروع کننده خوب و هم توســعه دهنده خوب . اینها 
تعدادشان اندک است اینها هم زایش و هم پرورش را به خوبی 
بلد هستند و توانائی ذاتی دارند. هر سیستمی اعم از اقتصادی 
، سیاسی و اجتماعی توسط یک شــروع کننده یا بنیانگذار 
ایجاد میشود اما و در تمام آنها ممکن است تله بنیانگذار باعث 
عدم رسیدن به بلوغ شده و در ابتدای دوره بلوغ مرگ زودرس 
سیستم فرا رسد . در اینجا تمرکز خودرا به یک بنگاه اقتصادی 
نوپا معطوف میکنیم تــا بتوانیم مفهوم تلــه بنیانگذار را به 
درستی تشریح کنیم.یک آدم با هوش می آید یک استارتاپ 
راه اندازی میکند یک بنگاه اقتصادی شکل می گیرد رشد می 
کند تا جائی که می تواند به بلوغ برسد تکثیر شود توسعه یابد 
اما برخی موارد به این مرحله بلوغ نمی رســد؛ چرا؟ به دلیل 
اینکه شروع کننده خوب لزوما توسعه دهنده خوب نیست . 
نمی داند که یک بنگاه اقتصــادی در طول دوره حیات خود 
مراحل مختلفی دارد نیازهای متنوع دارد . که بنیانگذار آن از 

درک آن عاجز است. 
بنابراین تله بنیانگذار را می توان عدم شناخت نیاز سیستم در 
مراحل مختلف رشد توسط بنیانگذار آن است که باعث می 
شود هیچگاه توسعه و تکثیر را تجربه نکند. کسب و کارهائی 
که در طول زمان همان که بوده اند می مانند یا نابود می شوند 
ممکن است در تله بنیانگذار گرفتار شــده باشند . باید یک 
جائی مالکیت و مدیریت را از هم تفکیک کنیم  تا دچار این 

خود زنی نشویم .

   امیر ناظمی 

سال پنجم
شماره هفتاد وپنج
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مرتضی عبادی سرکنسول ایران  در اربیل عراق ضمن بیان این مطلب گفت: روابط عمیق 
ایران و جمهوری عراق موجب شد    تا  دکتر روحانی، رییس جمهور کشورمان در سفر  
اخیرش به بغداد آمادگی ایران برای لغو هزینه روادید  را  رسما اعالم نمایند؛ که در نتیجه  
مقامات عراق با بیان این مطلب که زیر ساخت های الزم  برای لغو روادید وجود ندارد با 
حذف  هزینه  روادید  موافقت کردند؛ براین اساس دریافت روادید همچون گذشته برای 

اتباع طرفین الزامی است؛ ولی هزینه ای بابت ویزا دریافت نخواهد شد.  

رییس سازمان امور عشایر ایران گفت: در مجموع حدود 15 هزار راس دام عشایر در 
سیالب های اخیر در سراسر کشور تلف شدند که عمده آن مربوط به استان گلستان است.

کرمعلی قندالی اظهار کرد: حجم سیل و خسارت های آن در استان های لرستان، ایالم، 
خوزستان، گلستان و کرمانشاه بیشتر از مناطق دیگر است. وی گفت: سیل در لرستان 
خسارت های زیادی به زیرساخت های مناطق عشایری استان از جمله راه های عشایری 

وارد کرد که عمده آن در مناطق عشایری شهرستان پلدختر است.

۱۵ هزار راس دام عشایر تلف شدهزینه روادید عراق حذف شد

حسابم مسدود شد! 

خسرو آواز ایران 
بر فراز بام موسیقی جهان

  هفته نامه
n a v a s a nW e e k l y

پيامبر اکرم )ص( 
اگر می توانيد هر روز را نوروز کنيد؛ یعنی 
در راه خدا به یکدیگر هدیه بدهيد و با 

یکدیگر پيوند داشته باشيد.

  هنر

  تجربه
مشارکت
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نظرات خود را  در خصوص محتوای نشریه به ایمیل ما ارسال کنید  info@eghtesadbazar. ir

تله بنیانگذار یا خودزنی عنفوان بلوغ

ایران از حدود یکصد سال پیش و با پیوستن 
به مدار نظام جهانی در مسیر توسعه یافتگی 
قرار گرفت. شواهد اما حاکی از آن است که 
به رغم سه تحول سرنوشت ساز مشروطه، 
ملی شدن صنعت نفت و انقالب اسالمی 
هنوز هم ما کشوری در حال توسعه به شمار 
می رویم. پیشرفت های زیادی در این مدت صورت گرفته ولی از آن 
جهش نهایی که بتواند ما را در جرگه کشورهای توسعه یافته قرار دهد 
هنوز هم خبری نیست. به نظر می رسد با نزدیک شدن به موعد بسته 
شدن پنجره جمعیتی در سال 1425 کار بیش از پیش بر ما سخت تر 
و دوران انتقال طوالنی تر شود. حال بر اساس این مالحظات مایلم به 
این پرسش پاسخ دهم که چرا در وضعیت کنونی انتظار برای توسعه 

یافتگی کشور بیهوده می باشد؟!
هراس از آزاد شدن نیروهای اجتماعی: توسعه پدیده ای فراتر از ساختن 
پل، سد و جاده است. اینها پیشرفت است نه توسعه! یعنی همان 
تصوری که یکصد سال است مهندسی را برتر از علوم انسانی نشانده و 
تکنوکراسی را جایگزین دموکراسی ساخته است. توسعه پیش از هر 
چیز به معنای آزاد سازی تمامی نیروهای اجتماعی و مشارکت آنها در 
ساختن آینده جامعه است. شاید بتوان ترجمان این آرمان را در شعار 
ایران برای همه ایرانیان یافت! امری که منوط به آموزش و پرورش 
انسان هایی در تراز رقابت با قدرت های اقتصادی جهان است. اما آنچه 
در چهل سال گذشته بیش از همه به چشم آمده است عزمی جدی 
برای مهار جامعه و نیروهای توانمند آن بوده است. محدود سازی تاثیر 

گذاری نخبگان، کنترل دامنه فعالیت نهادهای مدنی، امنیتی سازی 
گفتمان فعالیت های سیاسی- اجتماعی و زینتی سازی نقش مجلس 

از طریق موازی سازی مراکز قانون گذار از جمله این تالش ها می باشد!
هراس از افزایش توقعات اقتصادی: تجربه رژیم شاه در باال بردن 
انتظارات اقتصادی مردم پس از افزایش قیمت نفت)1352( و سپس 
ناکامی در برآوردن آنها پس از کاهش شدید قیمت آن)1355( که 
منجر به بی ثباتی سیاسی و انقالب 57 شد درس هایی ذیقیمت 
برای آیندگان به همراه داشت. اینکه حکومت هایی که سطح توقعات 
اقتصادی را پایین نگه می دارند از ثبات بیشتری برخوردارند! امری 
که در تمامی چهل سال گذشته سرلوحه تصمیم گیران در جمهوری 
اسالمی قرار داشته است عبارت از تالش برای تعویق مطالبات و پرهیز 
از دمیدن در کوره انتظارات بوده است. تنظیم آرزوهای مردم و پایین 
نگه داشتن فتیله امید اجتماعی! درست برخالف توسعه که مستلزم 
افزایش امید، برابری و آزادی برای شکوفایی تمامی استعدادها و 
ظرفیت ها است. شاید بتوان تالش برای رنگ باختن امیدهای سیاسی 
مردم از پس هر انتخابات را نیز در همین راستا ارزیابی کرد. اینکه قرار 
دادن مردم در برزخ میان بد و بدتر اگر چه با اقتضائات حکمرانی خوب 

ناسازگار است ولی در عوض می تواند مطمئن تر و پایدارتر باشد!
اصرار بر تداوم چالش با نظام جهانی: در همه این سال ها که دلسوزان و 
کارشناسان از ضرورت آشتی با جهان و ارتباط سازنده با آن سخن گفته 
اند با این پرسش مواجه شده اند که آیا از ما می خواهید تسلیم امریکا 
شویم؟! پرواضح است که پاسخ منفی است. ولی واقعیت هم به سادگی 
نهفته در این پرسش و پاسخ نیست. امروزه نمی توان نظام جهانی را 

صرفا در امریکای تضعیف شده کنونی خالصه کرد. کشورهایی مانند 
چین، هند، روسیه، برزیل، ژاپن و اروپا  جهانی چندقطبی را شکل 
داده اند که در آن مطابق پیش بینی بلومبرگ از رده بندی اقتصادهای 
جهانی تا سال 2030، چین و هند برتر از امریکا می ایستند. اما مشکل 
اینجا است که اکنون چالش با نظام جهانی به بخش جدایی ناپذیری 
از هویت کشور بدل شده است. تبدیل  واقعیت به هویت که نه تنها 
تجدیدنظر در مواضع پیشین را منتفی می سازد بلکه موجب تصلب 

یافتن هر چه بیشتر تصمیم ها می شود!
فقدان چشم انداز روشن برای اجماع ملی: تجربه توسعه در همه 
اقتصادهای نوظهور نشان می دهد که ضرورت توسعه یافتگی موجب 
شده در یک پیچ تاریخی نوعی اجماع ملی در باالترین سطح سیاسی 
شکل گرفته و دولت به مثابه موتور محرکه توسعه ایفای نقش کند. 
اجماعی که بر بسیج توده ها پیرامون اولویت یافتن اقتصاد، مشارکت 
پذیری مردم و سیاست خارجی آشتی جویانه با جهان مبتنی بوده 
است. اما مع االسف شواهد نشان می دهد که بی اعتمادی فزاینده 
سیاسی در کشور حتی امکان شکل گیری نوعی گفت و گوی ملی را 
هم منتفی ساخته است! مسائل متعدد اجتماعی حل نشده بر یکدیگر 
انباشت شده و بحران های مختلف را بازتولید می کنند. روشن است 
که با این حجم از معضالت در هم کالف شده نمی توان به شکل گیری 
اجماعی ملی برای بهره گیری از تجارب جهانی جهت ورود به فرایند 
توسعه یافتگی امید داشت. شرایطی که در آن امر روزمره و زیستن 
برای بقا اولویت می یابد و فاصله با سایر کشورهای جهان بیش از پیش 

افزایش می یابد!

نگاره

دلسوزترین مقام مسئول  ...

چرا در ایران کنونی انتظار توسعه بیهوده است؟!
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در ایران »مشارکت مدنی« اسم یک 
نوع وام است! اما در دنیا »مشارکت 
با  گروه هایی  یا  افراد  یعنی  مدنی« 
دغدغه هایی اجتماعی در یک موضوِع 
غیرسیاسی حضور و فعالیت داشته 
زلزله.  و  سیل  همین  مثل  باشند، 
یعنی افرادی مثل نرگس کلباسی یا 
در  داوطلب  پزشکان  مانند  گروهی 
بازسازی یا کاهش دردهای هم وطنان 
یاری رسانی  از  بخشی  سیل زده شان 

باشند.
ساختار حاکمیت)اعم از دولت( تمایلی 
به نقش دادن به مشارکت جویان ندارد. 
تهدید  مثابه  به  را  مشارکت جویان 
می بیند و با افتخار مدیریت بحران را از 
مسدودسازی حساب فعاالن اجتماعی 
کانال  هیچ  کردن  تعریف  عدم  تا 
مشارکتی می داند. نگاه تهدیدمحور در 
ساختار حاکمیت هیچ تمایلی ندارد 
مشارکت  جذب  برای  کانال هایی  تا 

تعریف کند.
هر چقدر از مشارکت مدنی جلوگیری 
شود، مشارکت های غیرسیاسی رنگ و 
بوی سیاسی می یابد و این یعنی کمک 
به سیاسی کردن مسایل غیرسیاسی! و 
یعنی کمک به حل نکردن موضوعات. 
به  تمایل  پیام های  انبوهی  روز  هر 
مشارکت دریافت می کنم، اما هر روز نیز 
به انبوهی از دیوارهای مشارکت پذیری 
ساختار حاکمیت بیشتر پی می برم! 
انگار مردم را تنها قلک پول می بینند و 
توصیه های رسمی این نگاه در یک کالم 
خالصه می شود: پول بدهید به کمیته 
امداد و هالل احمر، حاال اگر کمک 
غیرنقدی هم بود با اکراه می پذیریم. 
احتماال مابقی پیام چنین است: پول 
طرف ها  این  اصال  و  بروید  و  بدهید 

پیدایتان نشود!
برای بهبود وضعیت مشارکت مدنی 3 

راه کلیدی وجود دارد:
مشارکت:  کانال های  در  تنوع  اول: 
طرفین  توسط  باید  مشارکت  کانال 
مورد پذیرش باشد و مشارکت جویان 
آن را مناسب و منصفانه بدانند. یک 
نگاه ساده در شبکه های اجتماعی به 
ایرانی  مشارکت جویان  می گوید  من 
مشارکت  کانال های  به  اعتمادی 

تعریف شده ندارند.
دوم: مشارکت دادن پول دادن نیست: 
اساس  بر  داوطلبانه  مشارکت جویی 
تعریف سازمان ملل یعنی فرد یا گروهی 
زمان، انرژی یا مهارت خود را در اختیار 
مشارکتی  کانال های  می دهد.  قرار 
که تنها بر پول متمرکز هستند یعنی 
جذب  به  تمایلی  مشارکت پذیر 

مشارکت ندارد!
سوم: رسمیت بخشی: مشارکت جویان 
نیز در قبال تعهدات و دریافت پول، 
باید پاسخگو  انرژی و مهارت  زمان، 
باشند. به همین دلیل رسمیت بخشی 
سریع،  باید  نیز  مشارکت جویان  به 
نهایتا  و  عمومی  ادراک  بر  مبتنی 
تعریف شیوه ی پاسخگویی به مردم 
مردم  اگر  باشد.  حاکمیت(  نه  )و 
شیوه ی پاسخگویی نرگس کلباسی را 

پسندیده اند، همین کافی است!

تی
صول

ن 
هرا

م

 مهدی احمدیان

رونوشت آگهی حصروراثت
خاتون جان علیدوستی، داراي شناسنامه شماره 29535 به شرح دادخواست به کالسه 
3851/97 ح 10  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علمدار نظری طالخونچه  بشناسنامه 58  درتاریخ 88/4/23 اقامتگاه دائمي خود 

بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به2 پسر و همسربه اسامي: 
1- خاتون جان علیدوستی  به ش ش 29535 نسبت با متوفی همسر.

2- امیرحسین نظری به ش ش 1602 نسبت با متوفی فرزند.
 3- رسول نظری طالخونچه   به ش ش 1320 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/419591


