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 گزارش

سال ملخ
پس از بازگشت سیل های 200 ســاله و هزار ساله به 
اســتان های غربی و جنوب، هجــوم یک باره ملخ های 
صحرایی به مناطق جنوبی کشــور را می توان یکی از 
عجیب ترین بالیای طبیعی یک دهه اخیــر نام نهاد. 
اتفاقی که از دید کارشناسان محیط زیست، مخرب تر 
از ســیل بوده و در صورت عدم مقابله مؤثر با آن، دامنه 
وســیعی از مراتع، جنگل هــا و مزارع کشــور را در بر 
می گیرد. در نیمه دوم فروردین بود که برای اولین بار، 
حمله گسترده ملخ ها به 6 استان جنوبی کشور خبر ساز 

شد و استان های هرمزگان، فارس، کرمان و ...

 گزارش

محاق غیرمجازها
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان مازندران می گوید: 
در بخش طــال و ارز، خودرو و بــورس به محض اینکه 
ســرمایه گذار در این بازارها دچار شک و تردید در این 
شکل سرمایه گذاری خود می شــود و رکود را مشاهده 
می کند دنبال ســرمایه های بلندمدت و مطمئن مثل 
مسکن و به خصوص ویال می آید و چون ویال در شمال 
کشــور به عنوان خانه دوم افراد محســوب می شــود 
همیشه از مشــتریان خاص خودش برخوردار است و 
یک سرمایه گذاری امن محسوب می شود. این سرمایه 

گذاری اما در اصفهان ...

0۴

0۵

 نامه نگاری آبی   
استاندار اصفهان خواستار تعیین تکلیف پروژه بهشت آباد از سوی رئیس جمهور شد؛

اســتاندار اصفهان در نامه ای به رئیس جمهور خواســتار تعیین تکلیف پروژه بهشت آباد شد؛ که 
مشروح آن در نشســت خبری معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری اصفهان با اصحاب رسانه 
ارائه گردید. در این نشست، تاکید شد که کج سلیقگی بعضی ها باعث شکلگیری بحران در رسانه ها 
شده است. هرچند حجت اله غالمی، به نام این افراد اشاره نکرد، اما به نظر می رسد منظور از بعضی، 
نماینده ایذه است که با نگارش توئیت های معنادار، باعث ایجاد جنجال در فضای مجازی گردید! در 

این نشست از کسب اجازه  رئیس جمهور برای برنامه ریزی درخصوص انتقال آب صحبت شد.
0۲

گزارش
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استاندار اصفهان گفت: اینکه عنوان می شود اصفهان سرمایه گریز است؛ هیچ مشکلی 
را حل نخواهد کرد؛ بلکه باید مشکالت را احصا و راه حل های پیشنهادی برای این امر 
ارائه کنیم.عباس رضایی، تأکید کرد: باید هدف تمام مدیران بخش دولتی و خصوصی در 
سال ۹۸، رساندن متوسط اشتغال استان به متوسط اشتغال کشور باشد و الزم است برای 
تحقق این امر همدلی و همیاری بخش خصوصی و به ویژه اتاق بازرگانی وجود داشته باشد 

.وی خاطرنشان کرد: تحریم ها بهترین فرصت را برای کشور فراهم کرده است.

یک کارشناس زمین شناسی و آب با رد آبگیری حوضچه های تونل گالب، گفت: تونل 
گالب، به عنوان طرحی استانی دارای مصوبه و پدافند غیرعامل، طرح بین حوضه ای 
نیست و برای تامین آب شرب اصفهان بزرگ در شرایط خاص مدنظر قرار گرفته شده 
است. بابک سپهریان، اظهار کرد: تونل گالب نه تنها یک طرح بین حوضه ای نیست، بلکه 
درون استانی است که از سد زاینده رود به مخازنی که در آینده در محدوده دانشگاه صنعتی 

برای تأمین آب شرب اصفهان بزرگ تعبیه می شود، انتقال داده خواهد شد.  

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اســالمی از پیش بینی بیــش از ۸ هزارو 
400 میلیارد تومان درآمد در سال ۹۸ برای 
استان اصفهان خبر داد که با توجه به شرایط 
رکود تورمی، وصول آن بســیار ســخت 
خواهد بود. این رقم در ســال ۹7 حدود 7 
هزار و 100 میلیارد تومان بوده که در سال 
جدید با رشد 1۸ درصدی روبرو شده است.

حمیدرضا فوالدگــر، درآمد اختصاصی 
اســتان اصفهــان در ســال ۹۸ را 1۸0 
میلیارد تومان اعالم کرد که در مقایسه با 
135 میلیارد تومان در ســال ۹7، حاکی 
از36 درصــد افزایــش درآمد اختصاصی 
استان در سال جدید اســت. این درحالی 
اســت که طبق آمار اعالمی توسط دیوان 
محاســبات، میزان وصولی درآمد استان 
اصفهان در هشت ماه اول سال ۹7، کمتر 
از میانگین کل کشور بوده است. حال این 
ابهام مطرح می گردد که پیش بینی افزایش 
1۸ درصدی درآمد برای اصفهان، چگونه 

تحقق خواهد یافت؟
فوالدگر، رتبه اصفهان در ضریب بازگشت 
درآمدهای اســتان را 30 در کشور اعالم 
کرد و با این اســتدالل که اصفهان دارای 
درآمدهای ملی اســت؛ با انتقاد از الگوی 
ســازمان برنامه و بودجه، اذعان داشت که 
استان اصفهان برای توسعه نباید به اعتبارت 

دولتی متکی باشد..
فوالدگر با اشاره به شــعار رونق تولید در 
ســال جاری، نامگذاری عناوین اقتصادی 
در سالهای اخیر را بیانگر اولویت مباحث 
اقتصادی از ســطح خرد تا کالن دانست 
که علیرغم بحران های سیاســی، مسائل 
مهم فرهنگــی و آســیب های اجتماعی 
اولویت اقتصادی کشور باید در دستور کار 
مسؤوالن قرار بگیرد. این نماینده مجلس، 
درحالی تحقق رونق تولید را بهترین کار 
بــرای برون رفت از وضعیــت فعلی رکود 
تورمی ناشی از تحریم، مشکالت مدیریتی و 
ساختاری عنوان نمود که کشور در سالهای 
اخیر از تجربه این عوامل بشــدت متضرر 
شده است. وی تصریح کرد: رونق تولید می 
تواند به حل مشکالت بیکاری، اشتغالزایی و 
معیشتی مردم کمک کند و منجربه کاهش 
تورم شود. وی راه حل اصلی رونق تولید را، 
تحقق پروژه های ســاخت وساز دولتی و 
خصوصی و افزایش نرخ ناخالص تولید ملی 
بیان کرد و راه حل افزایش حقوق را بدلیل 
اینکه نرخ افزایش حقوق همیشه عقب تر 
از رکود است و فقط بر بخشی از مشکالت 
معیشــتی موثر اســت، راه حل موثری 
ندانست. زیرا همه مردم حقوق نمی گیرند. 
از طرفی وقتی از کارفرما درخواست افزایش 
حقوق می شــود؛ اما رونق تولید نیست!، 

چگونه افزایش حقوق امکان پذیر است؟ 
فوالدگر، در بخش دیگری از سخنان خود، 
میانگین شاخص بهبود کســب و کار در 
اصفهان را زیر متوسط میانگین کشوری 
اعــالم کــرد و آن را در رده اســتان های 
نامناسب دانست. همینطور، نرخ بیکاری 
14.1 درصد در اصفهان کــه 2.4 درصد 
بیشتر از متوسط کشوری است. از طرفی 
تنزل 4 پله ای شاخص کسب وکار کشور 
در دنیا، مستلزم بررسی مؤلفه های محیطی 
کسب وکار در سال ۹7 است که تغییر و بی 
ثباتی قوانین، بخشنامه ها و نوسان شدید 
قیمت ها بویژه مواد اولیه از مهمترین دالئل 
مطروحه در گزارش مجلس بوده اســت.  
بنابراین، موارد فــوق حاکی از عدم تحقق 
شعار ســال ۹7، یعنی "حمایت از کاالی 

ایرانی" بوده است.

تونل گالب، طرح بین حوضه ای نیستاشتغال اصفهان به متوسط اشتغال کشور برسد
رویداد

 زاویه

 نامه نگاری با رئیس دولت
در نشست خبری معاون امور هماهنگی 
اصحاب  با  اصفهان  استانداری  عمرانی 
مبنی  اخبار  برخی  انتشار  درباره  رسانه 
بر عدم انتقال سیالب  ها و آب اضافی به 
اصفهان سخن رفت و تاکید شد که کج 
سلیقگی بعضی ها )به نظر می رسد منظور 
نماینده ایذه است که با نگارش توئیت های 
معنادارش باعث ایجاد جنجال در فضای 
مجازی شد( باعث شکلگیری بحران در 

رسانه ها شده است.
 در این نشست از کسب اجازه از رئیس 
درخصوص  ریزی  برنامه  برای  جمهور 
اینکه  و  شد  صحبت  نیز  آب  انتقال 
چندین نامه از سوی استانداری اصفهان 
درباره تصمیم گیری برای آب در مقیاس 
شده  ارسال  دولت  رییس  برای  ملی 
میلیاردی   520 خسارت  برآورد  است. 
از بارندگی ها در اصفهان، تخریب 5 پل 
ارتباطی در سمیرم در اثر سیل، تشریح 
فعالیت 5 موکب اصفهان در شهر سیل 
به موقع  و  زده معموالن، حضور سریع 
ارسال  دو،  عین  منطقه  در  اصفهان 
به  مردمی  تومان کمک های  میلیارد   6
خوزستان، تهیه طرح الیروبی مادی ها، 
و  اصالح  نیازمند  مادی های  شناسایی 
نیازمند  فعال شدن حوزه های  الیروبی، 
آبخیزداری استان و کاهش تصادفات در 
نوروز ۹۸ از دیگر موضوعاتی بود که در این 

نشست به آنها پرداخته شد.

فروش ۳۰ میلیاردی
 صنایع دستی در نوروز

 30 است!  عجیب  و  ذهن  از  دور  کمی 
میلیارد تومان فروش صنایع دستی آن 
هم در ایامی که وضعیت اقتصادی غالب 
مردم چندان مناسب نیست. این خبر اما 
از سوی مدیرکل میراث فرهنگی استان 
اصفهان اعالم شده و جای شک و شبهه 
ندارد. او گفته بررسی های آمارهای ستاد 
اجرائی خدمات سفر استان اصفهان حاکی 
از این است که در تعطیالت نوروز امسال، 
603 غرفه موقت در بازارچه های صنایع 
دستی استان و 6 هزار و 36 غرفه در بازارچه 
های موقت صنایع دستی اقامتگاه های 
بومگردی در کنار یک هزار و 50 فروشگاه 
ثابت در سطح استان برپا شده و به فروش 
این محصوالت اقدام کرده اند که حاصل 
این فروش، افزایش 16 درصدی نسبت به 
سال گذشته و دریافت رقمی بالغ بر 2۹ 
بوده  تومان  میلیون  و چهارصد  میلیارد 
است که نسبت به زمان مشابه سال گذشته 

رشدی برابر با 1۹ درصد را نشان می دهد.

سی و سه پل، در دست مرمت
دیگر خبر حوزه میراث فرهنگی این است 
که به گفته مدیر گروه امانی معاونت میراث 
فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان، 
عملیات مرمت و سامانبخشی سی و سه پل 
آغاز شده است. بر این اساس، این عملیات 
در دو فاز اجرا می شود که فاز نخست آن 

شامل سامان بخشی آجرها، سنگ فرش ها 
و بندکشی های آسیب دیده است. در فاز 
دوم هم که حکایت رویارویی پایان ناپذیر 
آثار تاریخی با پدیده شوم وندالیسم است، 
تالش می شود تا خطوط و نقوشی که 
توسط مبتالیان به بیماری تخریبگری)!( 
بر روی بدنه پل حک شده، پاکسازی شود. 
او همچنین اعالم کرده که این پروژه طی 
حدود 4 ماه و با اعتباری بالغ بر یک میلیارد 

ریال اجرا می شود.

 اصفهانی های بیکار!
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در تازه ترین 
نشست خود با اعضای هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی اصفهان، از وضعیت نامناسب 
کسب و کار در اصفهان سخن گفته و 
این شهر را جزء چهار استان برخوردار از 
شرایط نامناسب کسب و کار در کشور 
قلمداد کرده است. او گفته که شاخص 
کسب  و کار ایران در دنیا در جایگاه صد 
و بیست و هشتم قرار دارد و در این میان 
اصفهان در میان چهار استانی قرار دارد 
نامناسبی در این زمینه  از وضعیت  که 
برخوردار است. او اتاق بازرگانی را خواستار 
بهبود محیط کسب  و کار با همکاری سه 
قوا، سازمان های دولتی و نهادی دانسته 
و با تاکید بر نقش موثر قوه قضاییه در 
رفع این معضل، از دادگستری خواسته 
تا در کنار اتاق بازرگانی به حل مسائل 
حقوقی تولیدکنندگان در شرایط عادالنه 

و منصفانه قبل از تشکیل پرونده قضایی 
استان  دادگستری  کل  رئیس  بپردازد. 
اصفهان نیز در این نشست با اشاره به نقش 
بازرگانی در تبیین فرهنگ کسب  اتاق 
و کار اسالمی، خواستار شناسایی موانع 
تولید در استان اصفهان از سوی اتاق و 
حمایت از مردم از سوی فعاالن اقتصادی 
در نوسانات نرخ ارز شده و تاکید کرده که 
دادگستری از کسانی که از منابع بانکی 
برای اموری غیر از تولید استفاده کنند، 

حمایت نخواهند کرد.

اجرای پروژه محور میانی 
چهارباغ با نظارت میراثی ها 

مدیر پروژه چهارباغ از مهیا شدن مقدمات 
عملیات اجرایی محور میانی چهارباغ که 
قبل از نوروز ۹۸ متوقف شده بود خبر داده 
است. او اعالم کرده که طرح میانی پیاده 
راه چهارباغ عباسی بر اساس استاندارهای 
میراث کشور شکل گرفته و شامل 6 حوض و 
یک آبراهه مربوط به عصر صفوی است. مدیر 
پروژه چهارباغ همچنین طرح میانی چهارباغ 
را از میدان امام حسین)ع( تا میدان انقالب 
دانسته و گفته که طرح میدان امام حسین تا 
خیابان آمادگاه تقریبا کامل شده و طراحان 
در حال بررسی نوع مبلمان و نورپردازی 

پیاده راه چهارباغ هستند.
 از مهمترین بخش های سخنان او، تاکیدی 
است که بر نظارت کارشناسان میراث کشور 
است. چنانچه  پروژه شده  این  اجرای  بر 
نقل شده، سازمان میراث فرهنگی کشور، 
بر  نظارت  برای  مقیم  ناظر  و  کارشناس 
لحاظ  به  و  دارد  راه چهارباغ  پیاده  طرح 
حساسیت های تاریخی خاک برداری قسمت 
میانی این پیاده راه به صورت مکانیزه انجام 

نمی شود و این عملیات دستی خواهد بود.

پلمب 66 رستوران و هتل 
متخلف در استان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در 
از  گزارشی  ارائه  به  رسانه  اصحاب  جمع 
عملکرد نهاد تحت مدیریت خود پرداخته 
و گفته است که در ایام نوروز هر روز از غرفه 
بازدید می شده  مواد غذایی  توزیع   های 
است. در این بازدیدها که از 20 اسفند ۹7 
تا 15 فروردین ۹۸ از مراکز تهیه و توزیع 
مواد غذایی حساس انجام شده، 5۸ هزار 
و 264 مورد بازدید فقط از مراکز تهیه مواد 
انجام شده که 6۸6 مورد معرفی  غذایی 
به مرجع قضایی و 1۹2 مورد پلمب شده 
است. همچنین 11 هزار و 751 مورد بازدید 
از مراکز عمومی از جمله هتل  ها و رستوران  
ها شده که 150 مورد آن معرفی به مرجع 
قضایی و 66 مورد پلمب شده است. بازدید از 
رستوران  های بین راهی نیز به 3 هزار و 2۹6 
مورد رسیده که 17۹ مورد آن معرفی به 
مرجع قضایی و 131 مورد پلمب شده است. 
او از معدوم شدن 75 هزار و 653 کیلو مواد 

غذایی در طول نوروز نیز خبر داده است.

استاندار اصفهان خواستار تعیین تکلیف پروژه بهشت آباد از سوی رئیس جمهور شد؛

سال سخت  نامه نگاری آبی! 
وصول درآمدها

»اصفهان در هفته ای که گذشت« همچنان درگیرودار خبرها و رویدادهای مرتبط با سیل اخیر، 
کمک رسانی به سیل زدگان و البته زاینده رود و حواشی اش بود. چنانکه استاندار اصفهان در نامه 
ای به رئیس جمهور خواستار تعیین تکلیف پروژه بهشت آباد شد، که مشروح آن در نشست خبری 

معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری اصفهان با اصحاب رسانه ارائه شد.

گزارش
گروه  شهری

Is fahan
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مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان تاکیدکرد:

 نوسان: مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان با توجه 
به روند افزایشی حجم ذخیره سد 
زاینده رود عنوان کرد: هم اکنون 
حجم ذخیره سد زاینده رود بیش 
از 470 میلیون مترمکعب رسیده 
با تداوم  که پیش بینی می شود 
بارشها در فصل بهار و ذوب شده 
برف ها در فصل تابستان این رقم 

نیز افزایش یابد
مهندس هاشم امینی اعالم کرد: در سال آبی ۹7و۹۸ میزان بارندگی 
ها قابل توجه بوده بطوریکه درفصل بهار و تابستان با بحران شدید کم 
آبی روبرو نیستیم اما این امر دلیل بر نادیده گرفتن مصرف بهینه آب 
نمی باشد همچنان باید آب را درست مصرف کرد . وی با اشاره به پایین 
بودن مصرف سرانه کشور هایی که میزان بارندگی در آنها بطور میانگین 
به بیش از ۸00 میلیمتر در سال می رسد تصریح کرد : بطور میانگین 
میزان بارندگی در کشور های اروپایی به بیش از ۸00 میلمتر در سال 
می رسد اما با این وجود مصرف سرانه آب در این کشور ها بسیار پایین 

است. و به کمتر از 150 لیتر در شبانه روز می رسد 
رئیس هیات مدیره شرکت آب وفاضالب ادامه داد: امیدوار هستیم دوره 
خشکسالی در ایران به پایین برسد و وارد دوره تر سالی شویم اما آنچه 
در این میان بسیار حائز اهمیت است استفاده صحیح و درست از منابع 
می باشد زیرا منابع موجو در کشور فقط متعلق به ما نیست و سهم 

آینده گان نیز باید محفوظ بماند.
مهندس هاشم امینی با بیان اینکه در سال جاری نیز مانند سالهای 
اعمال مدیریت مصرف توسط بخش های مختلف دنبال می  گذشته 
شود خاطرنشان ساخت: در سالهای گذشته شرکت آبفا اصفهان به دلیل 
اعمال مدیریت مصرف  آبی روبرو شد    با کمبود شدید منابع  اینکه 
بهینه آب در بخش های مختلف شرکت مانند فنی ومهندسی، بهره 
برداری،مشترکین و روابط عمومی در دستور کار قرار گرفت و این مهم 

در سال جاری نیز ادامه دارد. 
مواجه شود  با خشک سالی شدید  استان  اینکه  از  قبل  تا  وی گفت: 
مصرف سرانه آب در استان به بیش از 1۸۹ لیتر در شبانه روز رسیده بود 
اما در سالهای اخیر به جهت وقوع پدیده خشکسالی ودرک آثار ناشی 
از این پدیده توسط مردم ،ونیز فرهنگ سازی مصرف صحیح آب ،سرانه 

مصرف در استان کاهش قابل مالحظه ای داشته است.
مصرف  نزولی  روند  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
سرانه آب شرب در اصفهان را خواستار شد و اظهارداشت: شرکت آبفا 
استان اصفهان  مانند سنوات گذشته، برنامه هایی در راستای نهادینه 
سازی مصرف بهینه آب در جامعه در ستور کار قرار می دهد و از مردم 
هم می خواهیم که در این زمینه با مسئوالن همراهی نمایند. مهندس 
هاشم امینی افزود: همه بهره برداران از منابع آبی باید بدانند تنها راه 
دسترسی پایدار به آب ،مصرف درست آن است چه در دوره خشکسالی 

چه در زمان ترسالی باید آب را بهینه مصرف کنیم.      

بارش ها دلیل بر نادیده گرفتن 
مصرف بهینه آب نیست

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان اعالم کرد:

و  برنامه  سازمان  :رئیس  نوسان   
بنابر  گفت:  اصفهان  استان  بودجه 
میزان درآمدهای  بودجه سال ۹۸ 
میلیارد   7100 از  اصفهان  استان 
تومان در سال ۹7 به ۸500 میلیارد 

تومان افزایش یافته است.
نعمت اهلل اکبری در نخستین جلسه 
شورای اداری استان در سال ۹۸، با 
اشاره به فراز و نشیب های استان در 
عملکرد  کرد:  اظهار  گذشته،  سال 
استان در سال ۹7 براساس بودجه مصوب، 7 هزار و 100 میلیارد تومان بود که 
6 هزار میلیارد تومان آن محقق شد، به این معنی که 15 درصد با عدم تحقق 

درآمدهای استانی مواجه بودیم. 
وی با بیان اینکه درآمدهای استان اصفهان در سال ۹7 نسبت به سال ۹6 
بدون فشار به مودیان مالیاتی افزایش یافت، گفت: در سال ۹7 به لحاظ 
اعتبارات عمرانی شاهد طرح های ملی، ملی استانی شده و ویژه استانی بودیم 
که در مجموع اعتبارات عمرانی استان 1۸22 میلیارد تومان بود که از 7۹ 

طرح ملی، 60 درصد اعتبارات تخصیص یافت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان افزود: در بخش اعتبارات ملی 
استانی از 1۹۸ میلیارد تومان برای 36 طرح، ۹5 درصد اعتبارات تخصیص 
یافت که از جمله این طرح ها می توان به طرح تونل سوم کوهرنگ اشاره 
کرد. وی ادامه داد: در بخش اعتبارات استانی از 345 میلیارد تومان بین 22 تا 
۸2 درصد اعتبارات تخصیص یافت، همچنین در بخش اعتبارات متوازن 23 

درصد تخصیص یافت.
اکبری با بیان اینکه در سال ۹7 از ظرفیت های ملی که برای استان ها در 
قانون بودجه ۹7 مصوب شده بود به حد قابل مالحظه بهره بردیم، اظهار کرد: 
در بحث اوراق تسویه خزانه نوع اول و دوم با تالش مجموعه دارایی، 1250 
میلیارد تومان از بدهی های استان تسویه شد، البته هدف گذاری اصلی 2 هزار 
میلیارد تومان بود. وی همچنین به ظرفیت تبصره 1۹ اشاره کرد و گفت: در 
بودجه ۹7 تا به امروز 671 میلیارد تومان در قالب این تبصره استفاده کردیم 
و در مجموع بیش از اعتبارات عمرانی استان توانستیم از دو تبصره، نزدیک 2 

هزار میلیارد تومان بهره ببریم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان در ادامه در خصوص بودجه 
سال ۹۸ در استان، اظهار کرد: بنابر بودجه مصوب سال ۹۸ قرار است استان 
اصفهان ۸500 میلیارد تومان به خزانه واریز کند که نسبت به سال ۹7 با رشد 

1۸.3 درصدی مواجه هستیم.

15 درصد 
میزان عدم تحقق درآمداستانی

 نوسان: معاون عمرانی استانداری اصفهان 
به طرح مباحثی مثل استان اصفهان شمالی 
واکنش نشان داد و گفت: یک استان اصفهان 
داریم و تا همیشه این استان با همین نام باقی 
خواهد ماند و پسوند شمالی و جنوبی هم به 

این استان اضافه نخواهد شد.
حجت اهلل غالمــی، در خصوص طرح برخی 
از مباحــث همچون ایجاد اســتان اصفهان 
شمالی، اظهار کرد: این موضوع امروز توسط 
عده ای مطرح می شــود، اما باید گفت کشور 

یک اصفهان دارد و یک استان اصفهان داریم 
و استان شــمالی و جنوبی اصفهان اصال در 
سیستم و تقسیمات کشــوری وزارت کشور 
جایی ندارد و نخواهد داشت. وی افزود: کسانی 
که به دنبال این موضوع هستند و عالقه دارند 
استانی را تشــکیل بدهند به دنبال تشکیل 
استان کاشــان یا هر مقوله دیگری باشند و 

پیگیری خود را به گونه دیگری پیش ببرند.
معاون عمرانی استانداری اصفهان ادامه داد: باز 
هم تاکید می کنم یک استان اصفهان داریم و 

تا همیشه این استان با همین نام باقی خواهد 
ماند و پسوند شمالی و جنوبی هم به این استان 
اضافه نخواهد شد. غالمی تصریح کرد: عده 
ای تصور می کنند اگر چنین اتفاقی رخ دهد 
خدمات بهتری به منطقه آنها ارائه خواهد شد 
یا اینکه به دنبال اهداف خاصی برای انتخابات 
سال جاری هستند، اما باید بدانند که ما یک 
اســتان و یک اصفهان داریم. وی تاکید کرد: 
امکان ایجاد اســتان اصفهان شمالی در حال 

حاضر از نظر اقتصادی هم وجود ندارد.

واکنش معاون عمرانی استانداری اصفهان در خصوص استان اصفهان شمالی؛

یک استان اصفهان داریم و خواهیم داشت
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  نوسان: رییــس کمیسیون عمران، 
معماری و شهرسازی شورای اسالمی 
شهر اصفهان با بیان اینکه یکی از اهداف 
مهم پروژه حلقه چهارم ترافیکی شهر 
اصفهان جلوگیری از گسترش افقی این 
شهر اســت گفت: اصفهان بیش از این 
گنجایش و ظرفیت رشــد افقی ندارد.
شیرین طغیانی، در آیین آغاز عملیات 
اجرایــی مجموعــه پل هــا و تقاطع 
غیرهمســطح نصف جهان اظهار کرد: 
در دوره پنجم شــورای اسالمی شهر 
پروژه های کالن در مقیاس شهر اصفهان 
و پروژه های خرد در ســطح محالت و 
مناطق شهر اصفهان در دستور کار قرار 
گرفت. وی پروژه پل هــا و تقاطع غیر 
همسطح نصف جهان را دروازه شرقی 
اصفهان تلقی کرد و گفــت: این پروژه 
عالوه بر توجــه به رویکــرد ترافیکی، 
رویکرد معماری و شهرسازی را نیز مورد 

توجه قرار می دهد.
طغیانی با بیان اینکــه اصفهان بیش از 
این گنجایش و ظرفیت رشد افقی ندارد 
افزود: یکی از اهــداف مهم پروژه حلقه 
چهارم ترافیکی شهر اصفهان جلوگیری 
از گسترش افقی این شــهر است. وی 
با بیان اینکه در توســعه شهر اصفهان 
رویکرد توجه به کیفیت ساخت و سازها 
نیز مورد توجه است ادامه داد: اصفهان 
شهری تاریخی و فرهنگی است و باید 
به معماری این شهر به صورت ویژه تری 

توجه شود.
رییس کمیســیون عمران، معماری و 
شهرسازی شهر اصفهان با بیان اینکه 
مطالعات مورد نیاز بــرای اجرای پروژه 
پل هــا و تقاطع غیر همســطح نصف 
جهان در طول 1.5 سال گذشته انجام 
شده اســت افزود: این طرح بر اساس 
بازنگری صورت گرفته در اولویت قرار 

گرفته است. 
وی با تاکید بر اینکه مجموعه شهرداری 
اصفهان و شخص شهردار با شجاعت در 
مســیر پروژه های توسعه شهر اصفهان 
گام برداشــته، ادامه داد: آغاز عملیات 
اجرایــی پــروژه پل هــا و تقاطع غیر 
همسطح نصف جهان با توجه به وضعیت 
اقتصادی نامناسب کشور و کالنشهرها 
نشان از جسارت و شــجاعت شهردار و 

شهرداری اصفهان داشته است.
همچنین رییس شورای اسالمی شهر 
اصفهان نیز در این آیین گفت: با توجه 
به درخواســت های متعدد شهرهای 
همجوار برای الحاق به اصفهان ضروری 
است که برنامه ریزی برای این شهر به 

صورت منطقه ای باشد.
فتح اهلل معین، اظهار کرد: از قدیم مشکل 
اصفهان کمربندی شمالی و جنوبی بوده 
تا خودروهایی که از اصفهان عبور می 
کردند و قصد توقف در شهر را نداشتند، 
بتوانند از این شــهر عبور کنند، اما به 
دلیل ارتفاعاتی که در کنار شــهر واقع 
شده و نحوه گسترش آن، دستیابی به 
این امر تاکنون میســر نشده است. وی 
افــزود: اوایل انقــالب خودروهایی که 
مسیر شمال به جنوب را طی می کردند 
مجبور به عبور از خیابان های خیام، خرم 
و حکیم نظامی بودند و این مناطق بسیار 
پرخطر و آلوده بود از این رو مسیرهای 
متفاوتی از جمله خیابان جی به سمت 

شمال شهر پیش بینی شد.
رییس شورای اســالمی شهر اصفهان 
تصریح کرد: منظــور از احداث رینگ 
حفاظتی شهر به طور طبیعی این است 
که محدوده و حریم شهر اصفهان بسته و 
از گسترش بی رویه آن جلوگیری شود، 
همچنین مشــکالت ترافیکی شمال 

شهر اصفهان نیز برطرف شود.

معاون عمران شــهردار اصفهان گفت: حلقه حفاظتی شــهر 7۸ کیلومتر طول دارد که 45 
کیلومتر آن در محدوده شهر و مابقی از شهرهایی همچون برخوار، خمینی شهر، دولت آباد، 
خورزوق، درچه و ابریشم عبور می کند.ایرج مظفر تصریح کرد: باتوجه به مشکالت شمال شرق 
اصفهان برای اتصال حلقه حفاظتی مقرر شد شــهرداری اصفهان به کمک سایر شهرهایی 
که از نظر بودجه امکان آزادســازی ندارند برود تا ادامه بلوار فرزانگان به تقاطع غیرهمسطح 
در بزرگراه اردســتانی متصل و معضل چندین ســاله ساکنان شمال شــرق برطرف شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت:  تیزبینی الزم در شــهرداری اصفهان برای اجرای 
پروژه های عمرانی وجود دارد. شهرداری اصفهان تا حصول اطمینان از تامین اعتبار پروژه ها، 
اجرای آنها را در دستور کار قرار نمی دهد. به همین دلیل پروژه هایی که کلید می خورد مانع 
سلب اعتماد پیمانکاران شده است. حیدرعلی عابدی، اضافه کرد: مجموعه پل ها و تقاطع غیر 
همسطح نصف جهان از جمله پروژه هایی است که پس از تامین اعتبار، آغاز شده؛ مشتاق 
هستیم بیش از کلنگ زنی پروژه های عمرانی، شــاهد افتتاح موفقیت آمیز آن ها باشیم.

تیزبینی شهرداری؛ مانع سلب اعتماد پیمانکاراندروازه ورودی شرق سامان می یابد

گزارش

گفت و گو

اصفهان توان 
توسعه افقی ندارد

هفته "همدلی برای ایران" با رویکرد همدردی با مردم سیل زده؛

همدلی برای اجرای 
پروژه "نصف جهان" 

عباس رضایی، استاندار اصفهان در این مراسم 
انگیزه،  و  شور  با  اصفهان  شهرداری  گفت: 
مدیریت و درایت پروژه مجموعه پل ها و تقاطع 
غیرهمسطح نصف جهان را به مرحله اجرا رسانده 
و اعضای شورای شهر نیز با همدلی، هماهنگی و 
انسجام همکاری خوبی داشته و شرایط را برای 
اجرای این پروژه فراهم کرده اند. وی ادامه داد: 
مجموعه شهرداری در تأمین بودجه این پروژه 
مشارکت خوبی داشته و معاونت فنی شهرداری نیز 

قول اجرای این پروژه را ظرف مدت 1۸ ماه داده اند.
استاندار اصفهان تأکید کرد: پروژه پل ها و تقاطع 
غیرهمسطح با انسجام و هماهنگی مورد بررسی 
قرار گرفته و امروز شاهد کلنگ زنی این پروژه بزرگ 
شهری هستیم. وی در بخش دیگر سخنان خود با 
اشاره مصرف باالی سوخت در کشور خاطرنشان 
ارزان سوخت سبب شده مصرف  قیمت  کرد: 
انرژی در واحدهای مسکونی، اداری، تجاری و در 
همه مراکز شهری باال باشد همچنین خودروهای 
تک سرنشینی که هر روز شهروندان از آن استفاده 
می کنند با سوخت ارزان تردد کرده که این باعث 
مصرف باالی انرژی و آلودگی آب و هوا می شود.

رضایی تأکید کرد: در زمینه صرفه جویی مصرف 
سوخت و انرژی باید فرهنگ عمومی تقویت شود 
تا مصرف بهینه انرژی در قسمت های مختلف 
اعم از واحدهای مسکونی، اداری و دیگر واحدها 
و مکان ها نهادینه و مورد توجه قرار بگیرد، به 
طور مثال در یک واحد آموزشی که در تابستان 
فعالیتی ندارد به دلیل مصرف بیهوده انرژی تا 30 
هزار لیتر آب در یک روز استفاده می شود چنانچه 
مصرف انرژی 100 روز در این واحد آموزشی را 
در نظر بگیریم متوجه خواهیم شد که مصرف 
بیهوده و بیش از حد انرژی در وسایل گرمایشی 

و سرمایشی وجود دارد.

وی با اشاره به تاثیر سرعت پروژه ها در کاهش 
مصرف سوخت خاطرنشان کرد: بازه زمانی مورد 
نظر برای اتمام پروژه 1۸ ماه در نظر گرفته شده 
است، اما اگر این 1۸ ماه به 16 ماه تقلیل پیدا کند 
کاهش مصرف سوخت و انرژی را در پی خواهد 
داشت و خدمت بزرگی در این مسیر انجام می شود.

بزرگترین رویداد 
حوزه شهرسازی در اصفهان 

قدرت اهلل نوروزی، شهردار اصفهان در این مراسم 
اظهار کرد: این پروژه بزرگترین پروژه سال جاری 
شهر اصفهان است که براساس زمان بندی از 
پیش تعیین شده به اتمام خواهد رسید. وی 
با بیان اینکه رینگ حفاظتی شهر به طول 7۸ 
کیلومتر است که 54 کیلومتر آن در محدوده 
شهر اصفهان قرار دارد، گفت: این رینگ یک 
حلقه بهم پیوسته یا یک آزادراه دورتادور شهر 
اصفهان است که اجرای آن می تواند بار سنگین 
ترافیک ناشی از تردد خودروهای سنگین را از 
نقاط مختلف شهر کاهش دهد و سبب روان 
سازی ترافیک شده همچنین در کاهش مصرف 
سوخت و آلودگی هوا تأثیر گذار است.شهردار 

اصفهان ادامه داد: برای تحقق رینگ حفاظتی 
باید همت کرد تا شاهد روان سازی ترافیک در 
شهر باشیم البته از ابتدای فعالیت دوره جدید 
مدیریت شهری اجرای این پروژه را به عنوان 
اولویت در برنامه ها قرار داده ایم اما از نمایندگان 
و  مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 

همچنین استاندار اصفهان تقاضا می کنیم برای 
شکل گیری کامل این حلقه کمک کنند تا شهرهای 
دیگر از اعتبارات دولتی برخوردار شده و با شهرداری 
اصفهان برای تکمیل حلقه حفاظتی شهر همراهی 
کنند. وی ادامه داد: اگر این اتفاق رخ دهد بزرگترین 
رویداد حوزه شهرسازی در اصفهان رقم خواهد 
خورد و امنیت تردد شهروندان تأمین  می شود.

تکمیل ۱۰ ماهه 
بزرگراه اردستانی 

نوروزی با بیان اینکه آذرماه سال گذشته عملیات 
احداث تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه شهید 
اردستانی آغاز شد گفت: در همان روز کلنگ زنی 
پروژه اعالم کردیم که این تقاطع را ظرف 10 ماه 
احداث می کنیم و به وعده خود عمل خواهیم کرد 

با وجود اینکه با سرمای زمستان کار ادامه داشت 
و حتی چند روز بخشی از امکانات و تجهیزات 
شهرداری در اختیار سیل زدگان قرار گرفت، 
اما به مردم و مسئوالن قول می دهیم سرموعد 
یعنی 10 ماه این پروژه را افتتاح خواهیم کرد. وی 
با بیان اینکه احداث پروژه غیرهمسطح در بزرگراه 
اردستانی از میزان تردد خودروها در شهر می کاهد 
گفت: احداث این پروژه باعث کاهش آلودگی هوا 
و ترافیک در شهر می شود و جان انسان هایی که 
به دلیل کوتاهی در ساخت پل ها و راه ها کشته 

می شوند را حفظ می کند.
شهردار اصفهان ادامه داد: اگر در دوره خدمت 
مدیریت جدید شهرداری اصفهان از کشته شدن 
حتی یک نفر جلوگیری شود برای ما موفقیتی بزرگ 
است. نوروزی ادامه داد: بارها برای رفع مشکالت به 
تهران سفر کردیم و با مسئوالن مربوطه مذاکراتی 
انجام دادیم. شهردار منطقه نیز هر روز پیگیری های 
الزم را انجام داد؛ شهرداری به تعهدات خود برای 
پرداخت 23 میلیارد تومان هزینه زمین و آزادسازی 
عمل کرده است در این راستا 17 هکتار زمین 
مورد نیاز برای احداث پل آزادسازی و در اختیار 
شهرداری قرار گرفته است. وی تأکید کرد: ما ابتدا پل 
نمی سازیم و پس از آن در دادگاه به دنبال آزادسازی 
زمین باشیم بلکه ما به دنبال این هستیم که بدون 

دغدغه کار را آغاز کنیم..

وعده هایمان
عملی می  شوند

شهردار اصفهان با بیان اینکه مجموعه پل ها و 
تقاطع غیرهمسطح نصف جهان از پنج پل به 
طول یک و نیم کیلومتر احداث می شود، گفت: 
ظرف 1۸ ماه آینده پنج پل و مساحت یک و نیم 
کیلومتری حلقه حفاظتی احداث خواهد شد، این 
اقدام کار کمی نیست چرا که این پروژه اگر بزرگتر 
از پل های قبل نباشد کوچکتر نیست. وی با بیان 
اینکه  این پل نقش مهمی در رفع مسائل ترافیکی 
شهر خواهد داشت خاطرنشان کرد: محموعه پل ها 
و تقاطع غیرهمسطح نصف جهان با نگاه معماری و 
دروازه ورودی شهر ساخته خواهد شد؛ برای احداث 
پروژه عجله نداریم، اما درصدد هستیم فعالیت ها 
را دقیق و به موقع در راستای تحقق وعده هایمان 
انجام دهیم.نوروزی با بیان اینکه 7۸ کیلومتر حلقه 
حفاظتی از شهرهای اصفهان خورزوق، برخوار و باغ 
ابریشم عبور خواهد کرد گفت: برای تکمیل حلقه 
حفاظتی شهر نیاز به همراهی و همکاری دستگاه 
های مربوطه هستیم. شهردار اصفهان تصریح 
کرد: از پل نصف جهان تا تقاطع غیرهمسطح در 
بزرگراه اردستانی هفت کیلومتر مسافت است که 
اگر احداث شود ساالنه از نظر سوخت 30 میلیارد 
تومان صرفه جویی در بر خواهد داشت و این به 
معنای کاهش هزینه ها است؛ از این 30 میلیارد 
تومان 1۸ میلیارد تومان به هزینه های کاهش 
سوخت مربوط می شود. وی عنوان کرد: به 
مسئوالن شهرداری اعالم می کنم که به صورت 
دو شیفت و بدون توقف کار کنند و بدانند که تا 
1۸ ماه دیگر هرگز تعطیلی چند روزه نخواهیم 
داشت البته به احترام برخی مناسبت ها از جمله 
شهادت حضرت علی )ع( و تاسوعا و عاشورای 
حسینی کار تعطیل خواهد شد، اما 17 روز 

تعطیالت نوروز نخواهیم داشت.

پس از تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه اردستانی، دومین اتفاق بزرگ عمرانی اصفهان کلید خورد؛

غلبه بر رکود پروژه های عمرانی 
طرح تقاطع غیرهمسطح "نصف جهان" با بیش از ۱۲۲۰ میلیارد ریال اعتبار آغاز شد

پنجشنبه ۲۹ فروردین ماه کلنگ احداث »مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمسطح نصف جهان« با پیش بینی۱۲۲۰ میلیارد 
ریال اعتبار با حضور استاندار اصفهان، نمایندگان مجلس، شهردار اصفهان و اعضای شورای شهر بر زمین زده شد. 
پروژه مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمسطح نصف جهان« که شهردار اصفهان از آن به عنوان بزرگترین اتفاق عمرانی سال جاری نام می 
برد شامل پنج پل خواهد بود که طول پل اول ۴۹۵ متر و طول پل های دوم، سوم و چهارم ۵۰۰ متر و طول پل پنجم ۱۳۰ متر است. این 
پروژه که در منطقه ۱۵ واقع شده یک پروژه حیاتی برای شهر اصفهان است که با نگاه معماری طبق زمانبندی شهرداری اصفهان تا ۲۰ 

ماه آینده احداث خواهد شد.

گزارش
گروه شهری

 نوسان:اقدام شجاعانه شهرداری اصفهان برای لغو تمام برنامه هایی که 
برای هفته فرهنگی اصفهان در نظر گرفته بود، واکنش های مثبتی را به 
همراه داشت. به گفته معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان 
فرهنگی و اجتماعی شهرداری اصفهان با وجود اینکه ۱۷۵ برنامه و دو هزار 
اجرا از مدت ها قبل توسط شهرداری برای برگزاری هفته فرهنگی پیش بینی 
شده بود، به منظور همدردی با مناطق سیل زده کشور به دستور شهردار 
اصفهان، تمام این برنامه ها لغو و برای آن ها برنامه هایی جایگزین شد و 
رویکرد هفته فرهنگی اصفهان با شعار "هفته فرهنگی اصفهان همدلی 
برای ایران" بر همیاری با سیل زدگان قرار گرفت. »مرتضی رشیدی« معاون 
اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری 
اصفهان در گفت و گویی مفصل با "خبرگزاری ایمنا " به جنبه های مختلف 

این رویداد پرداخته است:
 نوسان:با توجه به اینکه امسال »هفته فرهنگی اصفهان« تبدیل به 
»هفته همدلی برای ایران« شده، برنامه های شهرداری چه تفاوتی با 

برنامه های سال گذشته پیدا کرده است؟
هفته فرهنگی اصفهان هر سال از سوم تا نهم اردیبهشت ماه در جهان شهر اصفهان 
برگزار می شود. در سال جاری نیز 175 عنوان برنامه و بیش از دو هزار اجرای رویدادهای 
فرهنگی بزرگ و کوچک در بخش های مختلف شهر و مناطق 15 گانه برنامه ریزی شده 
بود. با توجه به حوادث اخیر کشور در خصوص سیل که هموطنان زیادی را دچار خسارت 
کرد شهرداری اصفهان در صدد برآمد تا بنا به همدلی و همراهی با سایر هموطنان اجرای 
برنامه های هفته فرهنگی اصفهان را به تعویق انداخته و در ایامی دیگر همچون تابستان 

برگزار کند و هفته فرهنگی را به هفته »همدلی برای ایران« اختصاص دهد.
در واقع اجرای برنامه هایی که رویکرد شاد و مفرح داشت، به جشن ها و اعیاد ملی و مذهبی 
طول سال و تابستان موکول شد چرا که منصفانه نبود با توجه به اینکه بخشی از هموطنان 
ما در استان های دیگر دچار آسیب، ناراحتی و غم هستند در اصفهان برنامه های شاد برگزار 
شود. مدیران فرهنگی شهرداری اصفهان معتقد هستند که هیچ رویداد فرهنگی باالتر از 

همدلی، وحدت و موّدت بین آحاد مختلف مردم سرزمین نیست.
 نوسان:چه برنامه های فرهنگی برای این مدت در نظر گرفته شده است؟

جهت جمع بندی آنچه برای هفته همدلی برای ایران در نظر گرفته شده، جلسات 
متعددی به صورت فشرده برگزار شد و به این نتیجه رسیدیم که حدود 250 مرکز 
فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری اصفهان برای کمک به هموطنان اختصاص پیدا 
کند؛ بدان معنا که درهای تمام مراکز فرهنگی به روی کنشگران اجتماعی، نهادهای 
مدنی، سازمان های مردم نهاد، کانون های فرهنگی باز است و نهادهای مردمی می توانند 
از تمام امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مراکز فرهنگی استفاده کنند؛ البته شهرداری 
نیز در کنار آنها قرار خواهد گرفت تا بتوانیم با همدلی کمکی به هموطنان خود در 

استان های دیگر کنیم..
 نوسان:در هفته فرهنگی اصفهان برنامه های »همدلی برای ایران« در چه 

نقاطی از شهر برگزار می شود؟
اجرای 170 عنوان برنامه و رویدادهایی که قرار بود برگزار شود به زمان دیگری موکول و 
برنامه های متناسب با شرایط فعلی کشور برنامه ریزی شد؛ به عنوان مثال برنامه ای از 
روز چهارشنبه 2۸ فرودین ماه سال جاری به مدت یک هفته در ایوان جهان نما واقع در 
میدان امام حسین)ع( به صورت مشترک با جمعیت هالل احمر اجرا خواهد شد که در آن 

غرفه های مختلفی برای خلق رویدادهای فرهنگی دایر می شود.
در واقع هدف از اجرای این برنامه آن است که مشارکت بخش های مختلف مردم را در کمک 
و یاری رساندن به هموطنان سیل زده برانگیزد. از سوی دیگر فرهنگسراها و مجموعه های 
فرهنگی در اختیار شهرداری همسو با نهادهای مردمی و مدنی به خلق رویدادهای 
مشترکی خواهد پرداخت که سمت و سوی آنها کمک به هموطنان سیل زده در استان های 

گلستان، لرستان و خوزستان خواهد بود.
 نوسان:شهروندان چگونه از زمان و مکان برنامه ها مطلع شوند؟

ساده ترین و در دسترس ترین راه های کسب اطالع از برنامههای حوزه فرهنگی شهرداری 
اصفهان، مراجعه به سایتwww.esfahsnfarhang.ir  است که در آن عنوان 
برنامه ها، زمان و مکان به صورت کامل اطالع رسانی شده همچنین برای اطالع رسانی بیشتر 

از شبکه های اجتماعی نیز استفاده شده است.
 نوسان:چگونه شهروندان می توانند طرح ها یا پیشنهادات خود را مطرح کنند؟

سامانه پیامکی 30004۸45، درگاه الکترونیکی سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری 
اصفهان به نشانیwww.esfahsnfarhang.ir و دیگر راه های ارتباطی از 
جمله نزدیک به 250 مرکز فرهنگی شهرداری در سطح شهر وجود دارد که شهروندان 
می توانند به آنها مراجعه و در کنار شهرداری قرار گیرند تا خلق اتفاقات بزرگ فرهنگی را 

در شهر شاهد باشیم.
 نوسان:تعامل مردم در دیپلماسی شهری تا چه اندازه اهمیت دارد و 

از آن استفاده می شود؟
در دیپلماسی شهری به دنبال تعامل و گفت و گو بین اصفهان و دیگر استان ها هستیم، 
همانطور که طی سال گذشته در دیپلماسی شهری، نمایندگان فرهنگی استان های 
همجوار از جمله چهارمحال و بختیاری و یزد به اصفهان مراجعه کردند تا بتوانیم نقاط 
مشترک فرهنگی را شناسایی و برنامهریزی های خوبی بر روی آنها انجام دهیم. سال 
گذشته برنامه »از بُِن رود تا بُن رود« در اصفهان برگزار شد که محور اصلی آن »آب« بود، 
به همین دلیل از شهرداران شهرهایی که زاینده رود از آنها عبور میکرد برای برگزاری 
نشستهای مختلف استفاده کردیم تا با وحدت و همدلی بین این شهرها، دیپلماسی 

فرهنگی تقویت شود.
همچنین مدلی را با عنوان »مدِل مرکز پیرامون« در شهر اصفهان تعریف کردیم، بدان معنا 
که اصفهان به عنوان مرکز و شهرهای همجوار استان اصفهان به عنوان پیرامون این مرکز 
با تمرکز  بر روی نقاط مشترک به اهداف باالیی دست یابند، با این مدل نمی توان اصفهاِن 
بدون شهرستان ها را متصور شد. با تقویت این مدل هم به اقتصاد، فرهنگ و گردشگری 
شهرها کمک کرده ایم و هم به تقویت زیرساخت های فرهنگی شهر اصفهان پرداخته 
می شود به همین دلیل امسال این مهم بیش از پیش تقویت شده و در آینده شاهد خواهیم 

بود که رونق فرهنگی نه تنها در شهر بلکه در استان اصفهان ساری و جاری شود.

تقویت دیپلماسی شهری اصفهان

رینگ حفاظتی در یک نگاه
* رینگ حفاظتی شهر اصفهان به طول ۷۸ کیلومتر است که ۵۴ کیلومتر 

آن در محدوده شهر اصفهان قرار دارد. 
* این رینگ یک حلقه بهم پیوسته یا یک آزادراه دورتادور شهر اصفهان 
است که اجرای آن می تواند بار سنگین ترافیک ناشی از تردد خودروهای 

سنگین را از نقاط مختلف شهر کاهش دهد .
* محموعه پل ها و تقاطع غیرهمسطح نصف جهان با نگاه معماری و دروازه 
ورودی شهر ســاخته خواهد شــد؛ برای احداث پروژه عجله نداریم، اما 

درصددیم فعالیت ها را دقیق و به موقع انجام دهیم.
*حلقه حفاظتی، از شهرهای اصفهان خورزوق، برخوار و باغ ابریشم عبور 
خواهد کرد. از پل نصف جهان تا تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه اردستانی 
هفت کیلومتر مسافت اســت که اگر احداث شود ساالنه از نظر سوخت ۳۰ 

میلیارد تومان صرفه جویی در بر خواهد داشت.

citizen

 نوســان: مدیر منطقه یک شــهرداری 
اصفهان از اجرای 60 پــروژه عمرانی در این 
منطقه در سال جاری خبر داد و گفت: بودجه 
عمرانی منطقه یک امســال بــا 16 درصد 
افزایش، 55 درصد ســهم بودجه منطقه را 

شامل می شود.
مهین شکرانی با اشاره به پروژه های شاخص 
عمرانی سال جدید در منطقه یک شهرداری 
اصفهــان، تصریح کــرد: احــداث خیابان 
اردیبهشــت حد فاصل طالقانی تا میرداماد 

در دســتور کار قرار گرفته و اعتباری معادل 
10 میلیارد ریال برای آن در نظر گرفته شده 
است. وی از پیشــرفت 75 درصدی احداث 
پارکینگ اردیبهشــت خبر داد و گفت: این 
پارکینگ سه هزار و 300 مترمربع مساحت 
دارد و تعــداد 105 خــودرو را در خود جای 

خواهد داد.
شکرانی احداث مسیر سامانه اتوبوس تندرو 
از میدان جمهوری اســالمی تــا پل فلزی، 
احداث مسیر ویژه اتوبوس از چهارراه تختی 

تا صمدیه، همچنین سامانه تندرو خیابان های 
منتهی به چهارباغ عباسی )شیخ بهایی، عباس 
آبــادو...( را از دیگر پروژه های ســال جاری 
منطقه یک برشمرد. وی با بیان اینکه برای 
توسعه انتقال کلکتور شــرقی- غربی مبلغ 
23 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شــده 
است، تصریح کرد: کف سازی محور بیدآباد 
حدفاصل بازار علی قلی آقا تا خیابان مسجد 
سید، تکمیل مرمت خانه روغنی و احیاء بازار 
رحیم خان نیز در دستور کار قرار گرفته است.

 مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان مطرح کرد:

اجرای ۶۰ پروژه عمرانی در منطقه یک
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طرح اصالح نظام پولي کشور در قالب حذف چهار صفر از پول ملي به پیشنهاد بانک مرکزي 
جمهوري اسالمي ایران تهیه شده که در کمیســیون اقتصاد هیات دولت در حال بررسي 
اســت. براســاس این طرح واحد پولي ملي جدید تحت عنوان »تومان« تعریف مي شود 
که هر »تومان« معادل 10هــزار ریال فعلي و یکصد )100( »ریــال جدید« خواهد بود.
شــایان ذکر اســت، طول »دوره گذار« از »ریال« به »تومان« 24 ماه پیشــنهاد شــده 
اســت و در این مدت اســکناس ها و ســکه هاي قدیمي جمع آوري و جایگزین مي شود.

به گفته رییس اتحادیه طال و جواهر تهران اکنون بیشتر سرمایه های سرگردان در 
بازار سکه و طال به ذنبال خرید طالی آبشده اســت زیرا به این نوع طال هیچ گونه 
اجرت ســاخت و مالیات و ســود قانونی تعلق نمی گیرد. محمدولی درباره خرید 
طالی آبشــده گفت: خریداران بازار ســکه و طال به دنبال حفظ سرمایه های خود 
هســتند و ترجیح می دهند در بازارهای کاذب و به اصطــالح زیرزمینی اقدام به 

خرید طالی بدون اجرت کنند. 

براساس برخی نظریه ها، علت هجوم ملخ 
ها، بیشتر از هر چیز دخالت های انسانی 

در طبیعت است. 
دخالت هایی که حتی کشاورزی هم یکی 
از آنها محسوب می شود. بر اساس این 
نظریه هر فعالیت منجر به بیابان زایی در 
هر نقطه از جهان، می تواند احتمال بروز 
خشکسالی و در نتیجه احتمال حمله 

ملخ را افزایش دهد. 
به همین دلیل است که این هجوم ها 
بیشتر در مناطق خشک تر جهان مانند 
مشاهده  آسیا  از  بخش هایی  و  آفریقا 
می شود. هجوم ملخ ها، اتفاقی است که 
اولین تهدید آن متوجه مزارع گندم و 
امنیت غذایی کشور بوده و پس از طی 
خشک سالی  دهه  یک  از  بیش  شدن 
اصلی  چالش  کشور،  مرکزی  نوار  در 
باید  و  کشاورزان در سال جدید است 
پیش از وقوع آن، با استفاده از راه های 
را  عاجل  اقدامی  پیشگیرانه،  مبارزه 

صورت داد.

هشدار جدی فائو در رابطه ایران
سازمان  سوی  از  بار  این  که  هجومی 
در  متحد  ملل  کشاورزی  و  خواروبار 
فروردین ماه به صورت یک هشدار جدی 
ایران و کشورهای حاشیه خلیج  برای 
فارس مطرح شد و بر اساس اعالم این 
سازمان و کارشناسان بخش کشاورزی، 
آفت هایی خطرناک  ملخ های صحرایی 
برای کشاورزی کشور محسوب می شوند 
که در صورت تداوم حضور آنان می توانند 
امنیت غذایی را نیز مختل کنند.بر اساس 

اعالم فائو ملخ های صحرایی در دو طرف 
دریای سرخ در تکثیر و هجوم گسترده 
به کشورهای شرق آفریقا و غرب آسیا 

هستند. 
در  صحرایی  ملخ  گله های  از  برخی 
غرب آسیا اقدام به تخم گذاری کرده و 

در قالب گله های بسیار بزرگ به سمت 
کشورهایی نظیر ایران هجوم آورده اند.

ایران از 2 جبهه جنوب و جنوب شرقی 
از عربستان، عمان، قطر، امارات متحده، 
مورد  پاکستان همیشه  و  کویت، هند 
در  همچنین  و  بوده  آفت  این  تهدید 
برخی از مناطق جنوبی کشور از جمله 
جازموریان، چابهار و ایرانشهر این آفت 

در چند سال اخیر پس از ورود به کشور 
انفرادی  به صورت  و  کرده  تخم ریزی 
مساعد  صورت  در  و  می کنند  زیست 
بودن شرایط آب و هوایی افزایش تراکم 

پیدا خواهند کرد. 
احتمال  افزایش  فائو همچنین در پی 
هجوم ملخ ها به کشور، وضعیت ایران 
را از رنگ زرد به نارنجی تغییر داد که 
این یعنی کشوری که مورد حمله قرار 
گرفته احتمال خسارت به محصوالت 
کشاورزی و حتی باغ های آن زیاد است. 

بحران چند الیه
 در کمین مراتع کشور

هجوم ملخ ها به کشور، اتفاق متداول و 
مستمری در طی چند دهه اخیر نبوده 
و در استان اصفهان، در طی یک قرن 
اخیر، این اتفاق تنها دو یا سه بار رخ داده 

است.
 به گفته مدیرکل مبارزه با آفات عمومی 
و همگانی سازمان حفظ نباتات  کشور، 
این ملخ ها بسیار خطرناک هستند و در 
مسیر خودشان هر نوع گیاهی را کامل 
می خورند و از بین می برند. این ملخ ها 
در سال های دور چندین بار به کشور 
به مرحله  را  و کشور  ما حمله کردند 
قحطی رسانده اند و آخرین حمله ملخ ها 
در سال های 40 و 42 به کشور بوده که 
محصوالت بسیاری از استان های کشور 

را از بین برده است.

اما مسأله دیگری که ابعاد این بحران 
آن ها  ماندگاری  می دهد،  افزایش  را 
در مراتع کشور و تخم ریزی و زادوولد 
آن هاست که در ماه های گرم پیش رو، 
احتمال آن رو به فزونی خواهد گذاشت. 
مضاف بر این، گزارش های فائو حاکی از 

این امر است که موج دیگری از هجوم 
ملخ ها در اردیبهشت ماه در پیش است 
که در صورت عدم مقابله مؤثر با آن ها 
و سم پاشی قابل توجه در اراضی مورد 
شدت  کشور  مراتع  خسارات  تهدید، 
در  می شود  پیش بینی  یافت؛  خواهد 
حمله آتی، 5 تا 10 برابر ملخ های فعلی 
که در استان های جنوبی کشور وجود 

دارند در دسته های 50 میلیون عددی 
وارد کشور شوند.

حمله ملخ ها 
تا چه حد مخرب است؟

ملخ ها،  هجوم  هنگام  در  اصلی  مسأله 
حمله  هنگام  در  ملخ ها  باالی  تعداد 
آن ها در هر  است که  میزان غذایی  و 
نشان  بررسی ها  می کنند.  مصرف  روز 
به  روزانه  صحرایی،  ملخ  هر  می دهد، 
اندازه وزن خود )دو گرم( غذا مصرف 
دسته  از  مربع  کیلومتر  هر  می کند؛ 
 50 شامل  می تواند  متراکم  پروازی 
میلیون ملخ باشد که روزانه قادرند 100 
ببرند.  بین  از  را  از پوشش گیاهی  تن 
دسته پروازی بسیار بزرگ می تواند هزار 
کیلومتر مربع را پوشش دهد و قادر است 
روزانه 100 هزار تن پوشش گیاهی را به 
مصرف برساند. ارتفاع پرواز دسته های 
ملخ دریایی از 100 تا هزار متر گزارش 
این  گرم  و  آفتابی  روزهای  در  و  شده 

ارتفاع افزایش می یابد.

ملخ ها در چند قدمی اصفهان
با  گفت وگو  در  رحیمی  حسنعلی 
خبرنگار "نوسان"، ضمن تأیید احتمال 
هجوم ملخ ها به استان اصفهان گفت: 
حجم این هجوم بسیار زیاد است و اگر 
پیشگیری های الزم صورت نگیرد، امکان 
هجوم ملخ ها به استان های مرکزی کشور 
دامنه  و  دارد  وجود  اصفهان  جمله  از 
این هجوم می تواند از اصفهان نیز فراتر 
رود. وی در خصوص راه های مقابله با 
این ملخ ها متذکر شد: تنها راه ممکن، 
سم پاشی است که به صورت هوایی و 
این سم پاشی  و  می شود  انجام  زمینی 
باید در استان های جنوبی و محل هایی 
که هم اکنون مورد هجوم ملخ ها واقع 
شده صورت گیرد تا امکان پرواز مجدد 
و حرکت به سمت استان های دیگر از 

آن ها گرفته شود.
مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان 
نحوه  کرد:  تصریح  همچنین  اصفهان 
است که  به گونه ای  ملخ ها  این  حمله 
ابتدا به مراتع هجوم می آورند و تا زمانی 
که غذا در دسترس آن ها باشد در محل 
مذکور باقی مانده و پس از آن به سمت 

سایر مراتع و مزارع پرواز می کنند.
گفتنی است، این ملخ ها می توانند روزانه 
200 تا 400 کیلومتر و در ارتفاع 1700 
متری پرواز کنند و در چنین شرایطی، 
در  اصفهان  استان  به  آن ها  رسیدن 
صورت عدم مبارزه صحیح، چندان دور 

از ذهن نیست.

پای لنگ بودجه های دولتی
را  بحران  وقوع  بار،  این  که  ای  مسأله 
مناسب  تخصیص  عدم  کرده،  تشدید 
بودجه مبارزه با آفت ملخ در سال های 
اخیر بوده است. بر اساس اعالم مدیرکل 
نباتات،  حفظ  سازمان  آفت  با  مبارزه 
ستاد بحران کشور بودجه 12 میلیاردی 
ملخ ها  فعلی  هجوم  با  مبارزه  برای 
تصویب کرده که با وجود کاهش آن به 
10 میلیارد تومان، هنوز سازمان مذکور 

موفق به جذب آن نشده است.
این در حالی است که تا کنون در 40 
هزار هکتار از اراضی استان های جنوبی 
و  شده  انجام  ملخ ها  با  جدی  مبارزه 
وسعت این مبارزه باید به سرعت به 200 
هزار هکتار افزایش یابد، عالوه بر این، 
ارزش محصوالت کشاورزی در معرض 
هزار   125 از  بیش  هجوم،  این  خطر 

میلیارد تومان برآورد شده است.

رونق بازار زیرزمینی طالی آب شدهریال به موزه می رود 
اقتصاددان

پــس از بازگشــت ســیل های ۲۰۰ ســاله و هــزار ســاله بــه اســتان های غربــی و جنــوب، هجــوم 
گزارش

گروه اندیشه
ــن  ــی از عجیب تری ــوان یک ــور را می ت ــی کش ــق جنوب ــه مناط ــی ب ــای صحرای ــاره ملخ ه یک ب
بالیــای طبیعــی یــک دهــه اخیــر نــام نهــاد. اتفاقــی کــه از دیــد کارشناســان محیط زیســت، 
ــع،  ــیعی از مرات ــه وس ــا آن، دامن ــر ب ــه مؤث ــدم مقابل ــورت ع ــوده و در ص ــیل ب ــر از س مخرب ت
ــرای اولیــن  ــود کــه ب ــن ب ــر می گیــرد. در نیمــه دوم فروردی جنگل هــا و مــزارع کشــور را در ب
ــتان های  ــد و اس ــاز ش ــر س ــور خب ــی کش ــتان جنوب ــه 6 اس ــا ب ــترده ملخ ه ــه گس ــار، حمل ب
هرمــزگان، فــارس، کرمــان، خوزســتان، سیســتان و بلوچســتان و بوشــهر مــورد تهدیــد ایــن 
آفــت قــرار گرفتنــد. امــا ماجــرا بــه ایــن اینجا ختــم نشــده و واهمــه ای کــه وقــوع آن نیــز چنــدان دور از ذهن 
نخواهــد بــود؛ تــداوم حرکــت ملخ هــا در مســیر شــمال و هجــوم مخــرب آن هــا به مراتــع و مــزارع اســتان های 

مرکزی و شمالی کشور از جمله اصفهان است. 

سایه سیاه ملخ ها بر سر مراتع اصفهان؛

سال ملخ
بر اساس اعالم فائو، ملخ های صحرایی، در قالب گله های بسیار بزرگ به سمت کشور ایران هجوم آورده اند

هشدار اقتصاددان نهادگرا:

 نوسان: رئیس موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد، می گوید: به همه  
ارکان تصمیم گیری کشور و به ویژه سران محترم قوا توصیه  اکید 
می کنم تا زمانی که می خواهند یک سیاست تورم زای جدید را امضا 
کنند به هوش باشند و به عواقب شکنندگی آور آن بسیار جدی تر 
همراهی،  همدلی،  ایران  فرودستان  تاکنون  باشند.  داشته  توجه 
تحمل و بردباری خارق العاده ای را در مقابل تورم به خرج داده اند، 

بنابراین حقشان تشدید فشارها بر آنها نیست.  

فرشاد مومنی، تاکید کرد: نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال گذشته 
با شعار مبارزه با رانت و فساد و تاکید بر افزایش درآمدهای دولت در مقابل 
ادامه تامین کاالهای اساسی از طریق ارز 4200 تومانی ایستادند. اکنون نیز 
با شروع سال جدید همچنان حرف و حدیث در این باره ادامه دارند. در حالی 
که رئیس سازمان برنامه و بودجه از تامین این کاالها از طریق ارز دولتی 
خبر می دهد، اما درعمل به نظر می رسد این کاالها به سمت ارز نیمایی 
می روند و بدین شیوه انتظارات جدیدی برای موج دیگری از تورم به وجود 
آمده است. در این بین تحلیلگران اقتصادی هم شعارهایی مبنی بر مبارزه 
با رانت و افزایش درآمد دولت را ژست برخی مردم و نمایندگان می دانند. 
چراکه به عقیده این گروه از تحلیلگران چنانچه سیستمی قصد مبارزه با 
رانت داشته باشد در وهله اجرای سیاست های تورم زا را متوقف می کند. 
این در حالی است که طی یک سال گذشته اجرای همین سیاست ها بار 
دیگر نرخ تورم به 30 درصد نزدیک کرد تا یکی از اصلی ترین دستاوردهای 
دولت، یعنی تک رقمی کردن تورم هم زیرسوال برود. این اتفاق در کنار 
خروج آمریکا از برجام و تاکید دولت ترامپ بر تشدید تحریم ها علیه ایران 
باعث شد تا بازارهای مختلفی اعم از ارز، طال، سکه، مسکن، خودرو و حتی 
کاالهای اساسی دستخوش تحوالتی شوند و هر کدام با ثبت قیمت های چند 
برابری نسبت به ابتدای سال به اوج قیمت های خود در طول تاریخ برسند. 
قیمت هایی که بیشترین فشار را روی قشر فرودست جامعه و فرودست 
جامعه وارد می کند، اما برخی مسئوالن دولت این فشار را روی همه گروه های 
درآمدی یکسان می دانند. در حالی که نمی توان شرایط افرادی که به عنوان 
مثال دارای مسکن هستند را با شرایط مستاجران یکسان دانست. زیرا ارزش 
مسکن به عنوان یک دارایی بدون اینکه صاحب آن فعالیتی انجام داده باشد 
چند برابر می شود، اما مستاجران پس از اتمام قرار خود باید مبلغ بیشتری را 
به عنوان اجاره بها بپردازند. حال اگر تغییری هم در حقوق و درآمد افراد به 

وجود نیاید این فشار دو چندان هم می شود. 

جلوگیری از
سیاست های تورم زا 

در چنین شرایطی که انتظار می رود دولت و مجلس از اجرای سیاست های 
تورم زا جلوگیری کنند شاهد اجرای برنامه هایی هستیم که به تورم موجود 
دامن می زنند. در همین زمینه اخیرا فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیات  
علمی دانشگاه عالمه طباطبایی، هشدارهایی را مطرح کرده است. به گزارش 
»جماران«، مومنی می گوید: می خواهند قیمت مایحتاج ضروری مردم را از 
پایه  ارز 4200 تومانی به پایه  ارز با قیمت بین ۸000 تا 10 هزار تومان انتقال 
دهند. حسب گزارش هایی که تا به امروز منتشر شده اینها فکر می کنند 
چیزی بین 56 هزار تا 65 هزار میلیارد تومان از این ناحیه کسب درآمد 
می کنند، اما ژستی که گرفته می شود این است که آنها انگیزه درآمدی 
ندارند و چون این سیاست در حمایت و پشتیبانی از مردم در کاالهای اساسی 
کفایت بایسته ای نشان نداده و موجب خلق رانت شده است درصدد تغییر آن 
هستند. خود این نشان می دهد ما وارد فاز جدیدی شده ایم که سیاست هایی 
که فاجعه های بزرگ انسانی-اجتماعی را می تواند پدید آورد تحت عنوان 

مبارزه با رانت در دستور کار قرار می گیرد.
 

انتظار افزایش
6 درصدی تورم

رابطه مردم با دولت ها و حکومت ها یکی از متغیرهای اساسی است که 
می تواند در سیاست گذاری های اقتصادی نقش موثری را ایفا کند. در این 
زمینه رئیس موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد معتقد است: در تنظیم رابطه  
مردم و حکومت به عنوان حیاتی ترین متغیر در سرنوشت توسعه  ملی و به 
عنوان مهم ترین متغیر کنترلی در سنجش اعتبار سیاست گذاری های اقتصاد 
کالن باید به این نکته توجه داشته باشیم وقتی سیاست هایی اتخاذ می شود 
که بیشتر مشوق تورم، رکود، رانت، ربا و کاهنده  هزینه  فرصت ارتکاب فساد 
است، اتخاذ چنین سیاست هایی به هر بهانه ای و تحت هر عنوانی که باشد 
می تواند شکنندگی های غیرقابل تصوری را برای اقتصاد و جامعه  ما پدید 
آورد. استیگلیتز در مطالعه  خود نشان داد در تجربه  تعدیل ساختاری در دهه  
1۹۸0 زمانی که دولت ها در آفریقا از طریق تعدیل ساختاری با محوریت 
افزایش نرخ ارز به قول خودشان به سمت انقباض مصرف طبقات فرودست 
حرکت کردند و کارد به استخوان مردم رساندند، واکنش مردم نسبت به 
سیاست های فقرزا این بود که شروع به عصیان و اعتراض کردند. فرشاد 
مومنی می افزاید: برآوردها نشان  می دهد که حتی اگر قیمت ارز نیمایی 
در حول و حوش ۸000 تومان بماند، حداقل شش درصد تورم در اثر فقط 
این سیاست به سطح عمومی قیمت ها تحمیل می شود. در حالی که در دنیا 
هیچ سیاستی رانت زاتر از سیاست های تورم زا تاکنون شناخته نشده است. 
او ادامه می دهد: میزان رانتی که همین شش درصد تورم، در اقتصاد ایران 
ایجاد می کند 350 برابر رانت ادعایی است که عزیزان می گویند نسبت به آن 
آلرژی پیدا کرده اند. خیلی جالب است در اقتصادی که سر تا پای آن را رانت 
فرا گرفته به یکباره رانتی که حتی اگر صحت داشته باشد و کانون اصابت آن 
فرودستان هستند تا این حد غیرقابل تحمل شده و آنها را برانگیخته تا رانت 
را از بین ببرند. مومنی یادآوری می کند: رئیس محترم سازمان برنامه هم از 
یک عدد مجعول چند 10 هزار میلیارد تومان یارانه  ضمنی سخن به میان 
می آوردند؛ توصیه می شود ایشان از مطرح کردن عبارت های آینده هراسانه و 
تشدیدکننده  هیجانات تورمی و به هم زننده  تتمه  مقرری که در جامعه وجود 

دارد، پرهیز کنند.

فرودستان تحت فشارند

اخیرا برخی صاحب نظــران به تردید 
در مورد سودمندی عملیات بازار باز و 
حتی زیان بار بودن آن پرداخته اند. بنا 
به صراحت کتاب آسمانی ما، آب منشأ 
و مایه حیات است اما عدم به کارگیری 
مناســب این منشــأ حیات می تواند 
نابود کننده حیات باشد، همان طور که 
وارد شدن در یک دریاچه بدون مهارت 
شنا ســبب غرق شــدن فرد می شود 
یا آبیــاری بیش از نیــاز یک محصول 
کشــاورزی ســبب از بیــن رفتن آن 

محصول می شود.
بنابراین اوال عملیات بازار باز در صورتی 
سودمند است که به شکل صحیح به کار 
گرفته شــود و ثانیا در شرایط کنونی 
بخش قابل توجهی از مشکالت، مربوط 
به ناترازی و دشــواری موجود در نظام 
بانکی است که به طور طبیعی درمان آن 
عملیات بازار باز نیست. اینکه اظهارنظر 
شده اســت عملیات بازار باز با کاهش 
نرخ ســود، منابع ارزانی از بیت المال و 
ســپرده گذاران در اختیار بانک ها قرار 
می دهد تا اسباب سودجویی آنها شود، 
تحلیل نامتعارفی است. آشکار است که 
عملیات بازار باز اوال به سیاســت گذار 
کمــک می کند که نــرخ بهــره را در 
راســتای اهداف نهایی مدیریت کند و 
اگر آن اهداف نهایی ایجاب می کند باید 

کاسته شود. 
اینکــه عملیــات بانک ها تــا چه حد 
مقررات مقام ناظــر را رعایت می کند 
و چه اقدامات احتیاطــی خرد و کالن 
باید اعمال شــود تا ثبات مالی و بانکی 
را فراهم کنــد، موضوعی مکمل برای 
سیاســت پولــی اســت و راه اندازی 
عملیات بازار باز به معنــی از ضرورت 
افتادن آنها نیست. همان طور که بانک 
مرکزی در ماه های اخیر نشــان داده 
اســت، حتی با محدودیت های بسیار 
نیز می توان اقتدار سیاست پولی را به 
نمایش گذاشــت و راه اندازی عملیات 
بازار باز نیز اقدامی در تکمیل آن است. 
با این حال، اعاده ثبات اقتصاد کالن و 
به ویژه ثبات بانکی هم مستلزم حمایت 
از بانــک مرکزی بــرای افزایش اقتدار 
نظارتی است و هم مســتلزم بازنگری 
در سیاست گذاری مالی و رابطه دولت 
و نظام بانکی و هم مســتلزم برنامه ای 
جامع برای رفع ناتــرازی نظام بانکی و 
جلوگیری از تداوم آن. آنچه مسلم است 
عملیات بازار باز به بانک مرکزی کمک 
می کند کنتــرل خود را بــر امور پولی 
گســترش دهد، تامین مالی دولت را 
کم هزینه تر کند، بازار اوراق بدهی دولت 
را تعمیق کند و بازارســاز قدرتمندی 
بــرای آن ایجــاد کنــد، عالمت دهی 
سیاست پولی برای عامالن اقتصادی و 
اثرگذاری سیاست پولی را بهبود بخشد، 
تامین نیاز نقدینگی یا ذخایر بانک ها را 
قاعده مند و تسریع کند و درجه توفیق 
در دســتیابی به اهداف اقتصاد کالن را 

افزایش دهد.
با این حال، با توجه به ویژگی های بخش 
مالی و بانکی اقتصاد ایران و به دلیل نبود 
تجربه عملی در این زمینــه دوره ای از 
چالش های احتمالی را به همراه خواهد 
داشــت که اجتناب ناپذیر اســت و در 
عین حال در شــرایط سختی راه اندازی 
می شود که الزم است سطح توقع خود را 
از آن کاهش دهیم تا قادر شویم به تدریج 
سیاست پولی را به مسیر صحیح هدایت 
کــرده و آن را در خدمــت افزایش رفاه 

شهروندان سرزمین مان قرار دهیم.
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حمله ملخ ها 
تا چه حد مخرب است؟

مســأله اصلی در هنگام هجوم ملخ ها، تعداد باالی ملخ ها در هنگام 
حمله و میزان غذایی اســت که آن ها در هــر روز مصرف می کنند. 
بررســی ها نشــان می دهد، هر ملخ صحرایی، روزانه به اندازه وزن 
خود )دو گرم( غذا مصرف می کند؛ هر کیلومتر مربع از دسته پروازی 
متراکم می تواند شامل ۵۰ میلیون ملخ باشد که روزانه قادرند ۱۰۰ تن 

از پوشش گیاهی را از بین ببرند. 
دسته پروازی بســیار بزرگ می تواند هزار کیلومتر مربع را پوشش 
دهد و قادر اســت روزانه ۱۰۰ هزار تن پوشــش گیاهی را به مصرف 
برساند. ارتفاع پرواز دسته های ملخ دریایی از ۱۰۰ تا هزار متر گزارش 

شده و در روزهای آفتابی و گرم این ارتفاع افزایش می یابد.



سال پنجم/ شماره ۷۷ /  ۳  اردیبهشت ۱۳۹۸/   ۱۷ شعبان ۱۴۴۰

نظرات خود را  در خصوص محتوای نشریه به ایمیل ما ارسال کنید 
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رئیس اتاق ایران گفت: تحقق رونق تولید با شیوه های رایج گذشته یعنی تزریق منابع 
مالی به بخش تولید بدون مطالعه و بررسی کارشناسانه الزم، جز اتالف منابع اثر دیگری 
ندارد. غالمحسین شافعی اضافه کرد: اگر به تغییر ساختار در بخش تولید توجه صورت 
نگیرد هرقدر هم منابع به آن تزریق شود تولید رونق نمی گیرد. شافعی افزود: یکی از 
مهم ترین مشکالت کشور قوانین متناقض است؛ به گونه ای که گاه مشاهده می شود برای 

یک موضوع واحد دو قانون ر وجود دارد که یکی دیگری را نقض می کند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاههای اصفهان، در آیین هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، 
طیور، دامپزشکی و آبزیان، گفت: این نخستین نمایشگاه از مجموع 51 رویداد نمایشگاهی در سال 
13۹۸، به یکی از جذاب ترین، معتبرترین و موفق ترین نمایشگاه های سال های اخیر اختصاص دارد. 
علی یارمحمدیان تاکید کرد: این رویداد نمایشگاهی در حالی برپا شده که هدف خود را بر معرفی 
محصوالت دام و طیور متمرکز کرده و نمایشگاهی با اهمیتی محسوب می شود. وی تاکید کرد: 
نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیور آغازی بر رویدادهای پرشکوه نمایشگاهی در اصفهان است.

 نوسان: سفیر اندونزی در ایران ضمن 
اشاره به اینکه در کشور اندونزی غذاهایی 
دریافت می کنیم که گواهی حالل نیز 
برای آن ها صادر شده و می توان به راحتی 
و مطمئن آن ها را مصــرف کرد، زمینه 
همکاری ایران و اندونزی را غذای حالل 

دانست.
به گزارش پایگاه خبــری اقتصادبازار، 
اوکتاویان علیم الدین در حاشیه پنجمین 
جشنواره غذاهای اکو - جاده ابریشم در 
جمع خبرنگاران، اظهــار کرد: اندونزی 
دارای صنعت غذایی حالل است و وقتی 
محصول و یا غذاهایی کــه از اندونزی 
به این کشور ارســال می شود، ایرانی ها 
اطمینان دارند که دارای گواهی حالل 
اســت می توانند آن را با آرامش خاطر 

مصرف کنند.
وی افــزود: اندونزی با ایــران در زمینه 
تبادل مواد تشــکیل دهنده انواع غذاها 
همکاری های نزدیک دارد و در این میان 
زعفران، عسل، زیتون و خرمای ایران در 

اندونزی معروف است.
ســفیر اندونزی در ایران، تصریح کرد: 
اندونزی با کشــور ایران روابط حسنه 
داشته به عنوان مثال در روابط سیاسی 
رئیس جمهوری این کشــور در ســال 
2016، به ایران سفر کرد و هم اکنون در 
زمینه های فرهنگی و امنیتی نیز با ایران 

روابط مناسبی داریم.
اوکتاویان علیم الدین خاطرنشان کرد: 
در اجــالس D8 که در تهــران برگزار 
خواهد شــد می توان به صورت خالصه 
بین کشورهای ایران و اندونزی مباحثی 
را مطرح کرد که به هر دو طرف ســود 
برساند.به گزارش ایســنا، گروه D8 یا 
گروه هشت کشور مســلمان در حال 
توســعه که اندونزی، ایران، بنگالدش، 
پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر و نیجریه 
در آن عضویت دارند، از جمله پیمان های 
منطقه ای است که به منظور ایجاد روابط 
مستحکم اقتصادی بین کشورهای در 
حال توسعه اسالمی و تقویت نفوذ این 
کشورها در بازارهای جهانی و برقراری 
گفت وگو با کشورهای صنعتی تشکیل 

شده است.
همچنین ســازمان همکاری اقتصادی 
موسوم به "اکو" یک سازمان اقتصادی 
منطقه ای اســت. ســه کشــور ایران، 
پاکســتان و ترکیــه در ســال 1343 
)1۹64( نخســتین بار این ســازمان را 
پایه ریــزی کردند و پس از فروپاشــی 
شــوروی، در ســال 1372 کشورهای 
افغانســتان، جمهــوری آذربایجــان، 
قزاقستان، ترکمنســتان، قرقیزستان، 
ازبکستان و تاجیکستان نیز به سازمان 

اکو   پیوستند.

رود  زاینده  همچون  ها  رودخانه  چه  اگر 
مانند دیگر منابع آبي، برابر اصل 45 قانون 
اساسي جزو انفال و ثروت های عمومي، در 
اختیار حکومت اسالمي قرار دارد تا مطابق 
مصالح عامه نسبت به آنها عمل شود، اما 
متاسفانه طی چند دهه اخیر و به خصوص 
بعد از خشکی زاینده رود و کاهش حجم آب 
آن، بستر این رودخانه به خصوص در مناطق 
باغ بهادران و باالتر از سد زاینده رود، به صورت 
غیرمجاز و یا بعضا با فشار برخی دستگاه ها و 
دور زدن قانون، مورد دست درازی و ساخت 
شاید صدها ویال و یا بیشتر قرار گرفته است، 
درحالیکه اراضي مجاور رودخانه ها اعم از 
بستر و حریم، تابع قوانین و مقررات خاصي 
است و هدف از وضع آن، جلوگیري از استفاده 
و تضمین  اشخاص  اختصاصي  مالکیت  و 

دسترسي عموم مردم به رودخانه ها است.

زنگ خطر
برای ساخت و سازهای غیرمجاز

اگرچه ویالسازی به خودی خود ایراد قانونی 
ندارد، اما آنچه دوستداران محیط زیست و 
ساکنان بومی حاشیه زاینده رود را نگران کرده 
ساخت و سازهای غیرقانونی بعضا با مجوزهای 
است،  رودخانه  بستر  و  حریم  در  صوری 
موضوعی که با توجه به سیل امسال زنگ خطر 
این ساخت و سازهای غیرمجاز را برای مردم 
و صاحبان آن روشن کرده و احتمال دارد با 

افزایش دبی رودخانه این ویالها زیر آب رود. 
اهمیت برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز 

در بستر زاینده رود آنقدر است که آیت اهلل 
اواسط  اصفهان،  امام جمعه  طباطبایی نژاد 
فروردین امسال در جمع ائمه جمعه استان 
با اشاره به حوادث مربوط به سیل اخیر گفت: 
»در جلسه استانداری هم عنوان کردم که اگر 
خدای نکرده چنین بارش هایی در اصفهان 
اتفاق می افتاد، خطرات زیادی در بر داشت، 
چون اقدامات عمرانی نادرستی در حاشیه 
زاینده رود انجام شده و عرض رودخانه در 
برخی مناطق به کمتر از 10 متر رسیده است 
و حتی یک مسئول جلوی این کار را نگرفته 

است«.
البته شرکت آب منطقه ای اصفهان مدعی 
است که سامان دهی رودخانه زاینده رود 
یکی از مهمترین بخش های فعالیت ما است 
و در این راستا به آزادسازی مسیر 10 متری 
بتوانیم دسترسی  تا  پردازیم  رودخانه می 
راحت تری به رودخانه داشته و از برداشت 
های غیرمجاز نیز جلوگیری کنیم. معاون 
حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
اصفهان سال گذشته در این باره، اعالم کرد 
که این شرکت با ارائه مستندات الزم نسبت 
به ساخت و سازهای غیرمجاز طرح شکایت 
کرده و با جدیت پیگیر این مسئله است و به 
محض صدور حکم دادگاه، کار را در مدت 4۸ 

ساعت بعد پیگیری خواهیم کرد.
حسن ساسانی اظهار کرد: برای پیگیری های 
بعدی باید منتظر حکم دادگاه و طی شدن 
مراحل قانونی آن باشیم. طبعا آن طرف ماجرا، 
وکیلی برای اثبات ادعای خود به کار گرفته و 

این مسئله باید از مجاری قانونی عبور کند، 
همچنین ویالهای مربوط به دستگاه ها و 
ارگان ها قطعا در صورت صدور حکم دادگاه 

تخریب خواهند شد.
به گفته او، شرکت آب منطقه ای اصفهان هرگز 
اجازه ساخت و ساز در حریم رودخانه را نداده 
و به محض مشاهده چنین مسئله ای، حتی 
اگر ساختمان به صورت کامل ساخته شده 
باشد، حکم تخریب آن را از دادگاه دریافت 
البته  اجرا خواهد کرد.  به صورت جدی  و 
برخی از ساختمان ها از قبل ساخته شده اند، 
بنابراین روند دیگری برای تخریب آنها در پیش 
می گیریم و آنها را پس از دریافت حکم از سوی 

دادستانی به طور کامل تخریب می کنیم. .

ادامه تخریب 
ویالهای غیرمجاز

مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل 
شرکت آب منطقه ای اصفهان نیز در خصوص 
تخریب ویالهای غیرمجاز در حوضه زاینده 
رود در محدوده استان اصفهان، تاکید کرد: 
تخریب ویالهای غیرمجاز ارتباطی به سیل و 
رویدادهای اخیر کشور نداشت و شرکت آب 
منطقه ای طی چند سال گذشته این موضوع 
و پیگیری تخلفات را در دستور کار خود قرار 

داده است.
احمدرضا صادقی ادامه داد: براساس سیاست 
گذشته  سال  از  ای  منطقه  آب  شرکت 
محدوده هایی با عنوان »بازه« را در حریم 
رودخانه در نظر گرفتیم، اما متاسفانه در این 

محدوده ها یک سری تخلفات و ویالسازی 
هایی انجام شده که برخورد با آنها در دستور 
اسفند  در  افزود:  او  است.  گرفته  قرار  کار 
منطقه  در  بازه  حرکت  نخستین  ماه ۹7 
باغ بهادران انجام شد و در این اقدام، مطابق 
نقشه های مصوب آب منطقه ای در بستر 
زاینده رود، حدود 20 محوطه ویالیی تخریب 
و آزادسازی شد، اما به دنبال تعطیالت پایان 
سال، کار تخریب ویالهای غیر مجاز تا بعد از 
نوروز ۹۸ متوقف شد و اکنون در مرحله دوم 
در محدوده چم آسمان باغ بهادران تخریب 
حدود 2۹ محوطه ویالیی در دستور کار قرار 

گرفته است.
مشکالت  وجود  با  کرد:  تاکید  صادقی 
اجتماعی بسیار باال، از ابتدای هفته گذشته 
این کار با حمایت نیروی انتظامی آغاز شد و 
تخریب ویالهای غیرمجاز تا اواسط این هفته 
نیز ادامه و این محدوده از تصرفات غیرمجاز 

پاکسازی خواهد شد.
او تصریح کرد: بعد از پاکسازی این محدوده به 
سمت اولویت های بعدی برای تخریب ویالهای 
غیرمجاز حرکت خواهیم کرد، البته پیش از این 
شرکت آب منطقه ای بعد از شناسایی به صورت 
نقطه ای، با ساخت و سازهای غیرمجاز برخورد 
می کرد، اما اکنون در سیاست جدید به صورت 

محدوده ای عمل می کند.
مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل 
یادآور  اصفهان  منطقه ای  آب  شرکت 
شد: طبق قانون پیش از تخریب ویالهای 
مالکان  به  مرحله  چندین  طی  غیرمجاز، 
آن اخطار داده و در مراحل مختلف از آنها 
درخواست ارائه اسناد مالکیت می شود و بدون 
استثنا هر ویال و ساخت و سازی که در بستر 

رودخانه زاینده رود باشد، تخریب خواهد شد.
او در خصوص تعیین حریم و بستر زاینده 
رود و تعیین جاده ساحلی از سوی شرکت 
آب منطقه ای، تاکید کرد: بحث احداث جاده 
ساحلی در زاینده رود از سال ۹5 از محدوده 
شهرستان خمینی شهر )درچه( آغاز شد 
و سپس در محدوده شهرستان فالورجان 
در دو طرف زاینده رود جاده ساحلی احداث 
شد و اکنون در محدوده شهرستان مبارکه 
این کار در حال انجام است. به گفته صادقی، 
در محدوده جاده ساحلی نباید ساخت و 
سازی وجود داشته باشد، اما اکنون به دنبال 
آزادسازی تصرفات غیرمجاز در بستر زاینده 

رود هستیم.
البته با وجودی که طی سال های اخیر به 
صورت نقطه و موردی، با ساخت و سازهای 
متعدد در بستر زاینده رود برخورد شده است، 
اما اهالی محلی معتقدند که هنوز ساخت 
و سازها ادامه دارد و حتی برخی دستگاه 
های وابسته بدون هیچ نظارتی و در سایه 
عدم نظارت بر اجرای قانون، با قدعلم کردن 
ویالهای خود در کنار زاینده رود همواره به 
دنبال کسب درآمد هستند موضوعی که می 
طلبد قانون با همه به صورت یکسان برخورد 

کند.

محاق غیرمجازها

آغازی بر رویدادهای پرشکوه نمایشگاهیرونق تولید با شیوه های رایج محقق نمی شود
حساب وکتاب

تخریب 29 محوطه ویالیی در محدوده چم آسمان باغ بهادران در دستورکار قرار گرفت؛گزارش

غذای حالل
بستر تجارت با اندونزی

همه چیز به سرعت سیاســی می شــود و عجیب تر این که آن ها که در گرداب مدیر دفتر مهندسی شرکت آب منطقه ای اصفهان می گوید، به دنبال آزادسازی تصرفات غیرمجاز در بستر زاینده رود هستیم!
سیاست قرار می گیرند، ساده ترین و بدیهی ترین چیزها را اول به دست فراموشی 
می سپارند. عجیب تر جامعه ای است که به ســرعت باور می کند. بگذارید چند 
دقیقه وقت شــما را برای روشــن کردن دو نکته که فقط با کاربرد ساده جمع  
و تفریق، و جدول ضرب به دســت می آید، بگیرم. ســه گزاره این روزها از سوی 

سیاسیون، و برخی دیگر طرح می شود. 
اول، اگر سد تنگ معشوره ساخته شده بود، سیالب سال ۹۸ به لرستان خسارت 

نمی زد. 
دوم، اگر سد بختیاری ساخته شده بود، ســیالب به خوزستان خسارت بسیار 

کمتری می زد. 
سوم، اگر طرح انتقال آب خوزستان به بهشت آباد اجرا شده بود، سیالب کارون، با 

انتقال آب به اصفهان، سبب خسارات کمتری می شد. 
شما را به این توجه می دهم که من در این متن هیچ )مطلقاً هیچ( نظر له یا علیه 
این پروژه ها ندارم، و صرفاً می خواهم به وجهی خاص از وجوه استدالل موافقان 
این سه گزاره توجه دهم. تصمیم گیری تخصصی درباره ساخت دو سد معشوره 
و بختیاری، و پروژه انتقال آب سرشاخه های کارون از طریق طرح بهشت آباد به 

اصفهان، یزد و کرمان، به کلی بیرون از دایره این نوشتار است. 

سد بختیاری 
در هشتم فروردین 13۹2 کلنگ زنی شد )مطالعات آن از سال 1375 آغاز شده 
بود( و در همان روز رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 
اعالم کرد، سد با هزینه 1700 میلیارد تومان که با هزینه های جانبی به 3500 
میلیارد تومان می رسد، ظرف 112 ماه ساخته می شود .  این بدان معناست که 
نه سال و چهار ماه برای ساخت سد وقت الزم بوده است و به شرط تأمین منابع 
3500 میلیارد تومانی )بدون لحاظ کردن تورم، شرایط عمومی اجرای پروژه های 
بزرگ در کشــور که گاه تا دو ســه برابر زمان برنامه ریزی شده طول می کشند، 
شرایط تحریم ها و ... این که در 23 مرداد 13۹6 هزینه ساخت آن 7 هزار میلیارد 
تومان و با فاینانس یک شرکت کره ای اعالم شد( باید در مرداد 1401 )سه سال و 

نیم بعد از سیالب 13۹۸( تکمیل می شده است.

سد تنگ معشوره
کلنگ احداث ســد تنگ معشــوره در چهارم خرداد 13۹2 توســط محمود 
احمدی نژاد بــه زمین زده شــد. اگــر از همه امــا و اگرها دربــاره مجوزهای 
محیط زیستی، ارزش اقتصادی و اعتراضات به ساخت سد که بگذریم، مقرر بود 
سد ظرف مدت ده سال با برآورد اولیه هزینه 1200 میلیارد تومان )رقمی نزدیک 
به سد بختیاری( ساخته شــود. اگر همه چیز خوب پیش می رفت، سد در سال 

1402 )چهار سال و نیم بعد از سیالب 13۹۸( به پایان می رسید. 

انتقال آب بهشت آباد
طرح انتقال آب بهشــت آباد به فالت مرکزی ایران براساس مصوبه جلسه 24۸ 
کمیته تخصیص وزارت نیرو در 21 شهریور 13۸۹ برای انتقال حجمی برابر 5۸0 
میلیون مترمکعب آب برای تامین نیاز شرب و صنعت سه استان اصفهان، کرمان 
و یزد مطرح شده و 4 سال بعد یعنی در سال 13۹3 در سیزدهمین جلسه شورای 
عالی آب نیز تصویب شده است. انتقال 5۸0 میلیون متر مکعب آب در سال )به 
شرط تأیید فنی، محیط زیستی و اجتماعی، ارزش اقصتادی و تأمین هزینه و همه 
مناقشات موجود بر سر این پروژه( به معنای متوسط 1۸.3۹ مترمکعب در ثانیه 
است. سیالب هایی که خوزستان را در سال 13۹۸ در بر گرفتند، در اوج شان در 
رودخانه کرخه به بیش از ۸000 مترمکعب بر ثانیه رسیدند و حتی در روزهای 
اخیر که ورودی و خروجی سدها کاسته شده اند به حدود 1400 مترمکعب در 
ثانیه رسیده است. حجم آب ورودی به سدهای خوزستان و سیالب خوزستان 

چندین میلیارد مترمکعب است. 

پوپوسیل
سؤال مهم این است: آیا سدهایی که قرار بود در بهترین حال در سال های 1401 
و 1402 ساخته شــوند، و طرح انتقال آبی که قرار است در بهترین حالت 1۸.4 
مترمکعب بر ثانیه آب منتقل کند، می توانستند در سیالب سال 13۹۸ لرستان و 
خوزستان را از سیالب نجات دهند؟ برخی می گویند »اگر چند میلیارد مترمکعب 
سیالب جاری شده بر دشت های خوزستان با طرح های انتقال به فالت مرکزی 
منتقل می شد، چه آبادانی ها که خلق نمی شد.« آیا کسی پرسیده است انتقال 
چند میلیارد مترمکعب آب در بازه زمانی چند روزه یا چند ده روزه سیالب )و نه 
کل سال( چه سازه ها و تجهیزاتی با چه مالحظات اقتصادی نیاز دارد. این گونه 
سخنان بخشی از همان پوپوسیل )پوپولیسم سیالب( یا ماهیگیری سیاسی از 

دل سیالب است.

پوپولیسم سیالب

عضـو هیات مدیـره انجمـن انبوه سـازان مازنـدران می گویـد: در بخـش طـال و ارز، خـودرو و بورس 
بـه محـض اینکـه سـرمایه گذار در ایـن بازارهـا دچار شـک و تردیـد در این شـکل سـرمایه گذاری 
خـود می شـود و رکـود را مشـاهده می کنـد دنبال سـرمایه های بلندمـدت و مطمئن مثل مسـکن و 
به خصـوص ویـال می آیـد و چون ویال در شـمال کشـور به عنـوان خانه دوم افراد محسـوب می شـود 
همیشـه از مشـتریان خـاص خودش برخوردار اسـت و یک سـرمایه گذاری امن محسـوب می شـود. 
ایـن سـرمایه گـذاری اما در اصفهـان به شـکل ویالهای لوکس در حاشـیه هـای خـوش آب و هوای 
زاینـده رود نمودار شـده اسـت؛ حاشـیه هایـی که گاه بـه متـن رودخانه نیز تجـاوز کرده انـد. موج 
سـیالب هـای اخیـر ایـن روزها باعث شـده تـا نگاهها نسـبت به حریـم رودخانه حسـاس شـده و با صدور دسـتور 

قاطـع قضایـی،  تعـداد زیـادی از ویالهای غیرمجاز در بسـتر زاینـده رود در بخـش باغبهادران تخریـب گردد.

گزارش

گروه شهری

سه گزاره سیاسیون برای رهایی از سیل؛
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 نوسان: نایب رئیس اتاق اصفهان خواستار معرفی 
ظرفیت های همکاری و سرمایه گذاری مشترک بین 
فعاالن اقتصادی اصفهان و روسیه شد و افزود: بررسی 
نیازهای دو طرف و همچنیــن فرصت های همکاری 
مشترک می تواند به نتیجه بخش شدن این سفر کمک 

کند.
بهرام سبحانی تشــکیل کارگروه ویژه اتاق اصفهان برای بررسی فرصت های 
همکاری و سرمایه گذاری مشترک اصفهان و روســیه را گام عملی اتاق برای 
اثربخشی حضور این هیات عنوان کرد و از اعضای اتاق و فعاالن اقتصادی خواست 
پیشنهادهای خود را به اطالع این کارگروه تخصصی برسانند. نائب رئیس اتاق 
اصفهان اظهار کرد: در شرایطی که چین همکاری با ایران را کاهش داده و اروپا 
نیز اقدام عملی برای گشایش خط اعتباری را نهایی نکرده است، باید از فرصت 

تجارت با روسیه نهایت بهره برداری انجام شود.

 نوسان:  رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: افزایش  
دو درصدی نرخ بیکاری اســتان اصفهان نســبت به 
میانگین کشــوری و پایین بودن شاخص کسب وکار 
استان در بین سایر استان ها نیاز به بازنگری مسئوالن و 
همراهی بخش خصوصی برای بهبود محیط کسب وکار 
دارد.رئیــس اتاق بازرگانــی اصفهان خواســتار ارائه 
طرح های پیشنهادی فعاالن صنعت پخش استان به اتاق بازرگانی با هدف بهبود 
فضای کسب وکار شد و گفت: شبکه توزیع کاال می تواند نقش مؤثری در حمایت 
از تولید کاال و اشتغال زایی داشته باشد. وی با اشــاره به حضور هیئت بلندپایه 
اقتصادی روسیه در اصفهان، گفت: این هیئت با حضور 12 وزیر روسیه به اصفهان 
سفر می کنند و فرصت بدیلی برای تجارت با این کشور است. گلشیرازی تأکید 
کرد: بازار روسیه در شرایط تحریم های اقتصادی یکی از بازارهای باقی مانده ایران 

برای تجارت است و باید از این فرصت نهایت بهره برداری صورت گیرد.

 نوسان: مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های استان 
اصفهان گفت: با وجود رشــد اســتفاده از ابزارهای نوین 
در عرصه جهانی، بازاریابی نمایشــگاهی، همچنان ابزار 
درجه اول برای حضور در بازارهای جهانی، معرفی کاالها 
و خدمات و تبادل اطالعات و انتقال فناوری اســت. علی 
یارمحمدیان شــامگاه سه شــنبه، در آیین هفدهمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور، دامپزشکی و آبزیان اصفهان، اظهار کرد: این 
نخستین نمایشگاه از مجموع 51 رویداد نمایشگاهی استان اصفهان در سال 13۹۸، به 
یکی از جذاب ترین، معتبرترین و موفق ترین نمایشگاه های سال های اخیر اختصاص 
دارد. وی تاکید کرد: این رویداد نمایشــگاهی در حالی برپا شده که هدف خود را بر 
معرفی محصوالت و تولیدات شرکت های دام و طیور متمرکز کرده و نمایشگاهی با 
اهمیت در این صنعت محسوب می شود. وی تاکید کرد: نمایشگاه بین المللی صنعت 

دام و طیور آغازی بر رویدادهای پرشکوه نمایشگاهی در اصفهان است.

 نوســان:  معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: 
برنامه  وزارتخانه و تأکید وزیر صنعت، بر تفویض اختیار به 

خانه های صنعت   است.
ســعید زرندی، افزود: برخی از وظایــف وزارتخانه قابل 
واگذاری است و اســتان هایی که خانه های آنها آمادگی 
داشته  اند با هم اندیشــی با خانه  صنعت، معدن و تجارت 
ایران انتخاب کرده ایم و در صورت موفقیت این طرح در همه اســتان ها نیز اجرایی 
خواهیم کرد. وی تصریح کرد: تا دو ماه آینده سازوکار اجرایی این تفویض آماده خواهد 
شد.در این جلســه رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز گفت: این اتفاق، 
رویداد بزرگی برای تشکل های بخش خصوصی است. عبدالوهاب سهل آبادی اضافه 
کرد: مدیران وزارتخانه استقبال و همراهی خوبی با این تصمیم داشتهد و باید تالش 
کنیم این استان ها با موفقیت موارد تفویض شده را انجام دهند تا در سراسر کشور 

بتوان آن را اجرایی کرد.

از فرصت تجارت با روسیه بهره برداری کنیمرویدادی بزرگ برای تشکل های بخش خصوصیآغازی بر رویدادهای پرشکوه نمایشگاهیسفر هیئت بلندپایه روسیه به اصفهان
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گفت و گو

 گزارش

 نوسان:  با احــداث و بهره برداری تصفیه 
خانه پساب صنعتی فوالد سفیددشت، آب 
مورد نیاز فاز دوم این مجتمع تأمین خواهد 
شد.به گزارش اقتصادبازار، محمود ارباب زاده 
مدیرعامــل شــرکت فوالد سفیددشــت 
چهارمحــال و بختیاری گفت: بــا احداث، 
تکمیل و بهره برداری تصفیه خانه پســاب 
صنعتی و بهداشتی این مجتمع، آب مورد 
نیاز طــرح فوالد ســازی، واحــد جنبی و 
پشتیبانی فاز دوم تأمین می شود. وی افزود: 

در سال گذشته، قرارداد خرید خط اشتراک 
پساب فاضالب شهر بروجن برای مدت 25 
ســال و بمنظور تأمین آب این مجتمع، به 
ارزش 420 میلیارد ریال با وزارت نیرو منعقد 
شد.ارباب زاده اضافه کرد: اجرا و تکمیل این 
خط اشــتراک و انتقال پساب شهر بروجن 
به میزان 100 لیتر بر ثانیه، بخش عمده آب 
مورد نیاز این واحد صنعتی را تأمین می کند. 
وی یادآور شــد: کمبود آب این مجتمع در 
تابستان سال گذشــته و در پی افت منابع 

آبی مربوطه، از ســد چغاخور جبران شــد. 
ارباب زاده با اشــاره پیشــرفت فیزیکی 72 
درصدی فاز دوم مجتمع فوالد سفیددشت 
ابراز امیدواری کرد: با توجه به شعار امسال به 
عنوان رونق تولید و با حمایت مسئوالن، این 
فاز در سال جاری تکمیل و بهره برداری شود. 
شــایان ذکــر اســت، شــهرک صنعتی 
سفیددشت از توابع شهرستان بروجن، در 
فاصله 35 کیلومتری شهرکرد مرکز استان 

چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

آب مورد نیاز فاز دوم مجتمع فوالد سفیددشت تأمین شد؛

پیشرفت فیزیکی ۷2 درصدی فوالد سفیددشت

 نوسان :  در دیدار مدیر روابط عمومی 
فوالد مبارکــه با مدیــرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان اصفهان بر اهمیت 
اطالع رســانی صحیح و به موقع و لزوم 
تعامل هرچه بیشتر صنعـــت و حوزۀ 

فرهنــــگ  تأکید شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادبازار، در 
این دیدار ایرج ترابی، مدیر روابط عمومی 
فوالد مبارکه ضمن برشمردن بخشی از 
اقدامات شرکت در حوزه فرهنگ و هنر 
رویکرد عمومی فوالد مبارکه در حوزه 
مســئولیت های اجتماعی را تشــریح 
کرد. وی با اشــاره به اقدامات زیســت 
محیطی این شرکت عنوان کرد: امروز 
فوالد مبارکه با مصرف 2.7 لیتر آب برای 
تولید هر کیلو فوالد در بین فوالدسازان 
جهان به یک نمونۀ ســرآمد و الگو بدل 

شده است.
مدیر روابــط عمومی فــوالد مبارکه با 
تشریح عملکرد این شــرکت در حوزه 
مســئولیت های اجتماعی خاطر نشان 
کرد: در راستای عمل به مسئولیت های 
اجتماعی شرکت، اقدامات ارزنده ای در 
زمینه بازچرخانی آب و تأمین بخشــی 
از آب مورد نیاز خطــوط تولید از طریق 
تصفیه پساب شــهرهای مجاور صورت 
پذیرفته اســت که عالوه بــر کمک به 
بهداشت ســاکنان منطقه زمینه الزم 
برای عبور صنعــت از بحران کمبود آب 
را فراهم نموده اســت. وی افزود: میزان 
برداشت آب شــرکت به ازای تن تولید 
به 2.7 متر مکعب کاهش یافته است که 
سرآمد شرکت های فوالدساز داخلی و 
خارجی اســت. ترابی خاطرنشان کرد: 
شبکه جمع آوری فاضالب و انتقال پساب 
شهرهای مجاور به شرکت فوالد مبارکه 
جهت تامین بخشــی از آب مــورد نیاز 
شرکت و افزایش بهداشت مناطق اطراف 
از پروژه های سرآمد زیست محیطی در 

سطح کشور است.
در ادامه حجت االســالم والمســلمین 
محمدعلی انصــاری، مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اســالمی استان اصفهان، اطالع 
رســانی در خصوص عملکرد صنعت را 
حائز اهمیت دانســت و افزود: متاسفانه 
امروز در جامعه این طور مطرح شــده 
است که فوالد را به عنوان یکی از صنایع 
آب بر می شناســند؛ اما اطالع رسانی 
صحیح در این خصوص می تواند چنین 

شبهاتی را برطرف نماید.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان با اشاره به شرایط فرهنگی هنری 
شهرستان مبارکه گفت: ادارات فرهنگ 
و ارشاد اسالمی متولی و سیاست گذار 
فعالیتهای فرهنگی هنری در شهرستان 
هستند؛ اما در حوزه اجرا آماده همکاری 

با سایر نهادها و دستگاه ها هستیم.
همچنیــن در ایــن دیــدار رســول 
مهماندوست رئیس اطالعات وانتشارات 
فــوالد مبارکه نیــز با اشــاره به نقش 
حمایتی شرکت فوالد مبارکه در حوزه 
رسانه ها گفت: این شرکت از ابتدای راه 
اندازی تا کنون عالوه بر اینکه به عنوان 
شرکتی پاســخگو ی ایفای نقش کرده 
همواره در چارچوب مســئولیت های 
اجتماعی که برای خــود تعریف نموده 
ســعی کرده تا به حفظ و توسعه رسانه 

های کشور کمک کند.
مهماندوست افزود: نقش تعاملی صنعت 
با رســانه در شــرکت فوالد مبارکه به 
درستی تعریف شده اســت و این مهم 
برای بسیاری از مطبوعات منطقه و استان 
امکان ادامه فعالیت در تنگناها و شرایط 

دشوار را فراهم کرده است.

تأکید بر اهمیت 
اطالع رسانی صحیح 

industry

دستورالعمل های زیست محیطی
یک  مسئولیت اجتماعی 

مهندس حمیدرضا عظیمیان در هجدهمین 
نمایشگاه بین المللی محیط زیست کشور در 
جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: 
از ابتدای دوران ساخت شرکت فوالد مبارکه و 
همزمان با اجرای طرحهای توسعۀ این شرکت، 
همواره توجه به محیط زیست و سرمایه گذاری 
و ایجاد سازوکارهای مناسب در این زمینه در 

دستور کار بوده و هست.
وی از دستیابی به توسعۀ پایدار به عنوان یکی 
از مهمترین اصول مدیریتی این شرکت یاد و 
اضافه کرد: از نگاه مدیریت شرکت، اساسا در 
گروه فوالد مبارکه اختصاص هرگونه بودجه 
درزمینۀ محیط زیست به معنی واقعی سرمایه 
سبب  همین  به  است؛  شده  تلقی  گذاری 
است که در کنار کوره های قوس الکتریکی، 
کارخانجات احیا مستقیم و سایر واحدهای این 
شرکت پیشرفته ترین سیستم های تصفیه به 

کار گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: همان گونه که شرکت 
همواره به افزایش کمیت و کیفیت محصوالت 
ارتقای دستاوردهای زیست  بر  دارد،  توجه 
محیطی خود نیز تأکید دارد و به آن به عنوان 
هدفی فراتر از یک الزام قانونی در حد مسئولیت 

اجتماعی توجه دارد.
مهندس عظیمیان خاطرنشان کرد: سرمایه 
گذاری 600 میلیارد تومانی شرکت در زمینه 
حفظ محیط زیست کسب باالترین جایزۀ 
مدیریت سبز اروپا و بنیاد جهانی انرژی از 
المللی در  میان ۸000 طرح برگزیدۀ بین 
سال ۹5 به واسطه طرح فراوری گرم سرباره، 
رقابت تنگاتنگ با سایر شرکتهای جهان تراز 
در سال ۹7، دستیابی فوالد مبارکه در بخش 
مصرف ویژۀ آب خام به عدد 2/7 مترمکعب 
بر تن تولید فوالد  و  دستیابی واحد گندله 

انرژی  سازی این شرکت به میزان مصرف 
0/۹2 گیگاژول بر تن تولید با اجرای طرحها و 
پروژه های متعدد )که فوالد مبارکه از بابت این 
دستاوردهای بزرگ به الگوی جهانی مبدل 
شده است( و همچنین افتخارآفرینی های این 
شرکت در سایت کنوانسیون تغییر آب وهوای 
سازمان ملل به آن معنی است که فوالد مبارکه 
به عنوان شهروندی مسئولیت پذیر همواره 
توسعۀ متوازن و پایدار و سالمت و صالبت 

محیط زیست را مدنظر داشته و دارد.
اقدامات فوالد مبارکه 

قابل تقدیر است
نمایندۀ  این نمایشگاه،  در جریان برگزاری 
مردم شهرضا در مجلس شورای اسالمی نیز 
ضمن حضور در غرفۀ فوالد مبارکه و در دیدار 
با مدیران این شرکت گفت: اقدامات تأثیرگذار 
فوالد مبارکه در امور زیست محیطی قابل تقدیر 
است. سمیه محمودی از حضور شرکتهای 
بزرگ صنعتی کشور ازجمله فوالد مبارکه در 
این نمایشگاه و همچنین از اقدامات زیست 
محیطی آنها قدردانی کرد و افزود: یکی از 
موضوعات مهم حال حاضر کشور، به ویژه در 
مجلس شورای اسالمی، محیط زیست است. 
وی با اشاره به جاری شدن سیلهای اخیر در 
شمال و جنوب کشور تصریح کرد: می توان با 
مدیریت بهتر این رخدادهای طبیعی، شرایطی 
مهیا کرد تا این تهدیدها به فرصت تبدیل 
شود و از آسیب رسیدن به محیط زیست هم 
جلوگیری گردد. وی بهره گیری از تکنولوژیهای 
زیست محیطی به روز در خطوط تولید فوالد 
مبارکه، فضای سبز گسترده شده در سطح این 
شرکت و تصفیه و بازچرخانی پسابهای شهری و 
صنعتی به عنوان منابع آبی پایدار در این شرکت 
را ارزشمند خواند و گفت: حاصل این اقدامات 
زنده نگه داشتن صنعت و فضای سبز است که 

قابل تقدیر است.

توجه به محیط زیست 
در راستای مسئولیتهای اجتماعی 

ایرج ترابی، مدیر روابط عمومی شرکت  فوالد 
مبارکه نیز گفت: همه ساله در تدوین اهداف 
ساالنه و استراتژیهای بلندمدت این شرکت، 
توجه مسئولیتهای  و  حفظ محیط زیست 
اجتماعی آن به عنوان یک اصل مدنظر قرار داده 
میشود. وی با تأکید بر اینکه تمامی دستورالعمل 
محیطی  زیست  های  برنامـــــه  و  ها 
شرکــــــت همانند برنامه های تولید تا پایان 
هر سال الزم االجرا هستند، گفت: فوالد مبارکه 
در راستای اجرای قانون 1600 هکتار فضای 

سبز در سطح شرکت گسترانیده است.
مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه با تأکید بر 
اینکه آبیاری این میزان فضای سبز به روش 
قطره ای انجام می شود، خاطرنشان کرد: با 
توجه به بحران آب، برای آبیاری این میزان 
فضای سبز و همچنین برای تأمین نیاز آب 
صنعتی برخی واحدهای شرکت، طی قراردادی 
که با مدیریت آب و فاضالب استان منعقد 
گردیده، ایجاد شبکه جمع آوری پساب ۹ 
شهر از شهرستانهای لنجان و مبارکه با سرمایه 
گذاری بالغبر 320 میلیارد تومان در دستور کار 
قرار داد و خوشبختانه این پروژه که به نوعی 
ملی است اکنون در برخی بخشها مورد بهره 

برداری قرار گرفته است.
حرکت به سمت 

پسماند صفر 
 محسن ستاری، رئیس محیط زیست شرکت 
ارائۀ توضیحاتی دربارۀ  با  فوالد مبارکه نیز 
دستاوردهای زیست محیطی فوالد مبارکه 
تصریح کرد: شرکت فوالد مبارکه در حوزۀ 
جویی  صرفه  محور  سه  بر  زیست  محیط 
و  تصفیه  آوری،  جمع  انرژی،  مصارف  در 
بازچرخانی پساب های شهری در صنعت و 
همچنین کاهش تولید ضایعات و حرکت به 

سمت پسماند صفر متمرکز شده است.
ستاری به اقدامات انجام شده در حوزۀ انرژی 
اشاره و بیان کرد: مطالعاتی درخصوص امکان 
بازیابی حرارتی از گازهای خروجی دودکشها 
و مشخصا واحد نیروگاه انجام شده و پروژهای 
در قالب مکانیسم توسعۀ پاک تعریف شده 
است. وی با اشاره به ذهنیت اشتباهی که در 
مورد صنایع فوالد وجود دارد، تأکید کرد: اینکه 
فوالد صنعتی آالینده است دیدگاهی مربوط به 
نیم قرن گذشته است و با تغییر رویکرد مدیران و 
طراحان واحدهای فوالدی، امروز صنعت فوالد 
در جهان صنعتی دوستدار محیط زیست است.

رئیس محیط زیست شرکت فوالد مبارکه با 
اشاره به اقدامات این شرکت در حوزۀ کاهش 
مصارف افزود: در این حوزه، شاخص مصارف 
هر ناحیه تعریف شده است. عالوه بر این، با 
تکمیل و توسعۀ سیستمهای تصفیۀ پساب، 
مشخصا سیستمهای مدرن تصفیۀ پساب 
مانند واحدهای RO شرکت فوالد مبارکه به 
دنبال این است که سهم بازچرخانی پسابهای 

تصفیه شده را در خطوط تولیدی افزایش دهد.
فوالد مبارکه 

حائز دریافت نمرۀ خوب 
صنعت  با  ارتباط  و  آموزش  مدیر  رحمتی 
در  نیز  زیست  محیط  سازمان  پژوهشکده 
بازدید از غرفۀ فوالد مبارکه گفت:  شناسایی 
محیطی  زیست  ظرفیتهای  و  دستاوردها 
سازمان  پژوهشکدۀ  به  صنعتی  شرکتهای 
محیط زیست کمک می کند تا براساس سند 
چشم انداز کشور در  راستای حفظ محیط 
زیست که از اهداف اصلی تعیین شده در این  

چشم انداز است، گام بردارد.
دبیرخانۀ  در  موجود  افزود: سوابق  رحمتی 
مبارکه  فوالد  میدهد  نشان  سبز  سرمایه 
فعالیتهای بسیار خوبی در عرصۀ کاهش آالینده 
آلودگی  به خصوص  محیطی  زیست  های 
هوا، صرفه جویی در مصرف آب و بازچرخانی 
زیستمحیطی،  استانداردهای  براساس  آب 
توسعۀ فضای سبز و استفاده از آب تصفیهشده 
برای فضای سبز انجام داده است که این موارد 
در سایر صنایع مشابه کمتر موردتوجه قرار 
شرکت  کرد:  خاطرنشان  وی  است.  گرفته 
فوالد مبارکه در راستای مدیریت پسماند نیز 
عملکرد قابلقبولی داشته است که در دیگر 
مراکز صنعتی دیده نشده است؛ بهطورکلی این 
ویژگیها باعث میشود به این شرکت نمره خوب 

اختصاص یابد. 
عملکرد قوی در 
مدیریت پسماند 

مدیر بازرگانی  یکی از بزرگترین مراکز مدیریت 
پسماندهای صنعتی و  ویژۀ کشور نیز گفت: 
عملکرد فوالد مبارکه در مقایسه با شرکتهای 
مشابه دیگر بسیار بهتر و قویتر بوده و همۀ 
کارکنان به مسائل محیطزیستی عنایت ویژه 
دارند.سامان خبازی، مدیر بازرگانی شرکت 
رهپویان صالح گفت: بیش از ده سال است که 
در حوزۀ مدیریت پسماند صنعتی و  به ویژه با 
شرکت فوالد مبارکه همکاری داریم. معتقدیم 
فوالد مبارکه در امور پسماند صنعتی، پیشتاز و 
پیشرو است.وی خاطرنشان کرد: عملکرد فوالد 

مبارکه از همان ابتدا، مثالزدنی بوده و هست.

معــاون رئیــس جمهــور و رئیس ســازمان حفاظــت محیط زیســت کشــور در هجدهمین نمایشــگاه 
گزارش

گروه صنعت
بیــن المللــی محیــط زیســت از غرفــۀ شــرکت فــوالد مبارکــه و آخریــن دســتاوردهای زیســت 
محیطــی ایــن شــرکت بازدیــد کــرد. دکتــر عیســی کالنتــری ضمــن مثبــت ارزیابــی کــردن اقدامــات شــرکت 
فــوالد مبارکــۀ اصفهــان، بــر تــداوم حفــظ محیــط زیســت و اســتفاده از ظرفیــت هــای موجــود در مدیریــت 
پســماندها و ضایعــات تأکیــد کــرد. در عیــن حــال، مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه نیــز در حاشــیه ایــن رویــداد 
تاکیــد کــرد: بــه عنــوان صنعتــی کــه بــرای حفــظ محیــط زیســت همــواره ســرمایه گــذاری کــرده اســت  از  
دولــت درخواســت داریــم کــه شــرکت را در تکمیــل طــرح هــای آبــی ای کــه طــی ســال هــای قبــل شــروع  و 

بعضا 6۰ تا ۷۰ درصد شان اجرا شده اند یاری نماید.

پیشرو  در مدیریت پسماند

رئیس محیط زیست شرکت فوالد مبارکه اصفهان در حاشیه هجدهمین نمایشگاه 
بین المللی محیط زیست گفت: اینکه فوالد صنعتی آالینده است، دیدگاهی مربوط به 
نیم قرن گذشته استبه گغته محسن ستاری، با تغییر رویکرد مدیران و طراحان واحدهای 
فوالدی، امروز صنعت فوالد، صنعتی پاک شده و صنعتی دوستدار محیط زیست است. شایان 
ذکر است، فوالد مبارکه از ابتدای راه اندازی ارزیابی اثرات زیست محیطی فعالیت هایش 
در منطقه را با کمک تیم دانشگاهی و سازمان محیط زیست مورد بررسی قرار داده است.

محسن زنگنه پور معاون منابع انسانی شرکت فوالد هرمزگان در حاشیه هجدهمین نمایشگاه 
بین المللی محیط زیست:منابع مالی صرف شده برای توسعه و نگهداشت نیروی انسانی 
در هر بنگاه اقتصادی نوعی سرمایه گذاری است و هزینه محسوب نمی شود.به گزارش 
اقتصادبازار، فوالد هرمزگان در راستای حفظ محیط زیست و ایفای نقش کلیدی خود در 
انجام مسوولیت های اجتماعی در برنامه های نمادین از جمله پاک سازی سواحل نیلگون خلیج 
فارس، سه شنبه های بدون خودرو و توسعه فضای سبز در سطح استان هرمزگان پیشگام است.

پیشگامی فوالد هرمزگان در حفظ محیط زیستیک دیدگاه نخ نما درباره صنعت فوالد

نگاهی به ظرفیت های زیست محیطی فوالدمبارکه در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست؛

فوالد مبارکه اقدامات مداوم و مؤثری برای حفظ محیط زیست انجام داده است

مدیر عامل فوالد هرمزگان خواستار شد؛

به طور حتم  تولید  رونق  عنوان  با  نام گذاری سال ۹۸  نوسان:   
در  اما  کرد،  خواهد  تر  سنگین  را  تولید کنندگان  مسوولیت 
شرایط کنونی که کشور تحت فشار و محدودیت های بین المللی 
است برای تحقق این هدف عالوه بر برنامه ریزی دقیق ازسوی 
وزارت صنعت،  ویژه  به  تولیدی، حمایت جدی دولت  واحدهای 

معدن و تجارت نیز الزم است. 
فرزاد ارزانی، مدیر عامل فوالد هرمزگان در این باره معتقد است، 
تحقق رونق تولید مستلزم هم افزایی بیشتر میان صنایع و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت است تا بتوان از مشکالت و چالش های 
پیش روی تولید به ویژه مشکالت بر سر راه صادرات عبور کرد. 

مشروح این گفت وگو را بخوانید:

تولید«  »رونق  عنوان  با  امسال  نامگذاری  به  توجه  با  نوسان:   
شرکت  فعالیت های  توسعه  برای  هرمزگان  فوالد  برنامه های 

چیست؟
با تمام مشکالت و موانع ناشی از تحریم، خوشبختانه موفق شدیم در سال ۹7 
بیش از یک میلیون و 440 هزار تن تولید تختال داشته باشیم که نسبت به 
سال قبل از آن به رشد 5/ 2 درصدی تولید دست یابیم. همین طور با تولید 
یک میلیون و 6۹0 هزار تن آهن اسفنجی نسبت به سال ۹6 افزایش تولید 7/ 
12 درصد داشتیم. ظرفیت اسمی تولید شرکت یک میلیون و 500 هزار تن 
است که هدف گذاری ما برای سال جاری عبور از ظرفیت اسمی تولید است و 
با توجه به نام گذاری رونق تولید برای امسال و تحقق این امر باید مقدمات و 
الزامات این امر فراهم شود.  به همین منظور ضروری است انسجام و هماهنگی 
میان تیم های کاری در مدیریت ها و بخش های مختلف شرکت و همچنین 
انگیزه نیروی انسانی افزایش یابد زیرا پیش نیاز موفقیت در یک واحد تولیدی 

انضباط و انجام کار گروهی در سطح عالی بین کلیه ارکان شرکت است.
 نوسان:به نظر شما دولت در سال جاری برای رونق بخشی به 

تولید چه اقداماتی باید انجام دهد؟
در سال جاری ضروری است میان صنعت کشور و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت هم افزایی افزایش یابد تا بتوان مشکالت پیش روی تولید را برطرف کرد 
از این رو هر گونه تسهیالتی که به رشد و توسعه صادرات کمک می کند در 

سرلوحه برنامه های دولت قرار گیرد.
منطق حکم می کند با توجه به سال رونق تولید، گفتمان میان صنعت و 
وزارتخانه ایجاد و بستر مناسب برای صادرات نظیر انتقال ارز و مشکالت ناشی 
از تحریم و تعرفه های گمرکی فراهم شود تا بتوان نیازهای ارزی تولید برای 
تامین قطعات و مواد اولیه را از محل صادرات محصوالت واحدهای تولیدی 

تامین کرد. 
همچنین بورس باید تقویت شود؛ زیرا که هرچه شفاف سازی در این زمینه 

افزایش یابد کلیه واحدهای ذی ربط بهره مند خواهند شد.
در همین حال مدیریت عرضه و تفاضا در سطح کشور باید به عنوان یک اصل 
در سیاست های تمامی سازمان ها و واحدهای تولیدی مورد توجه جدی قرار 
گیرد، زیرا مدیریت عرضه و تقاضا سهم بسزایی در واقعی شدن قیمت ها دارد. 
موضوع مهم دیگر توازن در زنجیره فوالد است تا از توقف واحدهای تولیدی 
جلوگیری شود و در این ارتباط اولویت اول، تامین نیاز مواد اولیه از جمله 
سنگ آهن و گندله واحد های تولیدی باید مد نظر قرار گیرد و تا حد ممکن 
از خام فروشی جلوگیری شود. باید تاکید کرد یکی از گزینه های اساسی برای 
عبور از مشکالت کنونی ناشی از تحریم، تسهیل و افزایش صادرات است، زیرا 

صادرات ارزآوری به دنبال خواهد داشت.
صادراتی  بازارهای  توسعه  برای  هرمزگان  فوالد  نوسان:برنامه   

چیست؟
ظرفیت اسمی تولید فوالد هرمزگان یک و نیم میلیون تن است که با برنامه 
ریزی های انجام شده در صدد هستیم در سال ۹۸ از این میزان عبور کنیم. 
در همین حال میزان صادرات شرکت در سال گذشته بیش از 5۸0 هزار 
تن بود که این رقم حدود 42 درصد از تولید فوالد هرمزگان است. امسال 
هدف گذاری شرکت افزایش میزان صادرات به باالی یک میلیون تن است زیرا 

فوالد هرمزگان یک شرکت صادرات محور است.
 نوسان:آیا برنامه ای برای افزایش سرمایه شرکت دارید؟

در شرایط کنونی مهم ترین هدف واحدهای فوالدی تداوم تولید است، زیرا 
در شرایطی که کشور با مسائل و مشکالت زیادی مواجه است، حرکت فقط 
باید به جلو باشد. بنابراین با برنامه ریزی های صورت گرفته سال گذشته را با 
موفقیت پشت سر گذاشتیم و امسال نیز پر قدرت تر ادامه خواهیم داد. با توجه 
به برنامه های دولت برای ایجاد ظرفیت 10 میلیون تن فوالد خام در منطقـه 
ویژه اقتصادی خلیج فارس، در حال تهیه مقدمات برنامه های توسعه ای در 

فوالد هرمزگان هستیم و از این رو سرمایه شرکت افزایش می یابد.
جاری  سال  در  هرمزگان  فوالد  چالش های  نوسان:مهم ترین   

چیست؟
چالش های پیش روی تولید در شرایط کنونی زیاد است، اما با مدیریت صحیح 
می توان از آنها عبور کرد. تامین پایدار و مستمر گندله مورد نیاز شرکت به 
نحوی که دغدغه ای در این مورد وجود نداشته باشد، از مهم ترین موضوعاتی 
است که باید برای آن راه حلی در نظر بگیریم.در همین حال مشکالت ناشی 
از صادرات محصوالت و جابه جا یی و انتقال ارز و افزایش قیمت مواد اولیه 
و مصرفی واحدهای تولیدی از جمله الکترود و آلومینیوم سایر محورهایی 
هستند که باید به طور جدی به آنها پرداخته شوند. همچنین برنامه ریزی های 
الزم برای اجرای پروژه های بهبود کیفیت، توافق با تامین کنندگان مواد اولیه با 
حمایت دولت، صادرات محصوالت، ارتباط موثر درون و برون سازمانی،کنترل 
و مدیریت بهینه هزینه ها و توجه ویژه به بومی سازی، از جمله مواردی هستند 

که در سال جاری در فوالد هرمزگان به آن توجه ویژه خواهد شد.

دولت 
مسیر صادرات را هموارتر کند
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رونوشت آگهی حصروراثت

راشــین اســیوند، داراي شناســنامه شــماره 13۹ به شــرح دادخواســت به کالسه 
156/۹۸ ح 10  از ایــن شــورا درخواســت گواهــي حصروراثــت نمــوده و چنیــن 
توضیح داده که شــادروان اقبال اســیوند بشناســنامه 60  درتاریخ ۹7/1/4 اقامتگاه 
دائمي خود بــدرود زندگــي گفته ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصراســت به

 3 پسر، 1 دختر و  1 همسر به اسامي: 
1-  راشین اسیوند به ش ش 13۹ نسبت با متوفی فرزند.
2-  امین اسیوند به ش ش 5733 نسبت با متوفی فرزند.
3- رضا اسیوند به ش ش 1۹۸3 نسبت با متوفی فرزند.

4-  رامین اسیوند  به ش ش 7260 نسبت با متوفی فرزند.
5- خاتون عالی وند  به ش ش 24۹ 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/433337

رونوشت آگهی حصروراثت

احســان ســلطانی ، داراي شناسنامه شــماره 301 به شــرح دادخواســت به کالسه 
167/۹۸ ح 10  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده که شــادروان ایرج ســلطانی بشناســنامه 4۸712 درتاریخ 12/4 / ۹7 اقامتگاه 
دائمي خود بــدرود زندگــي گفته ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصراســت به 

2 پسر  ، 1 دختر  و 1همسر به اسامي: 
1-    احسان سلطانی به ش ش 301 نسبت با متوفی فرزند پسر.

2-  مهدی سلطانی به ش ش 127111۸701 نسبت با متوفی فرزند پسر.
3-  مهسان سلطانی به ش ش 117 نسبت با متوفی فرزند دختر.

4- محبوبه اصفا  به ش ش ۸۸5  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/434۹33

رونوشت آگهی حصروراثت

بهروز جدیــری، داراي شناســنامه شــماره 2۸5 به شــرح دادخواســت به کالســه
 ۹۸/۹۸ ح 10  از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان فضل اله جدیری  بشناســنامه 3۹  درتاریخ ۹۸/1/3 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 1 پسر  ، 1  دختر  ، همسر ، پدر 

و مادر به اسامي: 
1-    بهروز جدیری  به ش ش 2۸5 نسبت با متوفی فرزند.

2-  شهرزاد جدیری    به ش ش 4۹422 نسبت با متوفی فرزند.
3- محترم فوالدگر   به ش ش 76۹1۹6 نسبت با متوفی همسر .

4-  صدیقه وکیلی سهرفروزانی  به ش ش 142 نسبت با متوفی مادر .
5-   عبداله جدیری   به ش ش 11۹1 نسبت با متوفی پدر . 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/42۸717

رونوشت آگهی حصروراثت

سیدابوالفضل مجتبئی ، داراي شناسنامه شماره 127131134۹۹ به شرح دادخواست 
به کالســه 175/۹۸ ح 54  از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان ســیدکاظم مجتبئی بشناســنامه 2۸۸ درتاریخ ۹7/11/16 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 2 

پسر  و3 دختر و یک همسر  به اسامي: 
1-    سیدحامد مجتبئی به ش ش 261  نسبت با متوفی فرزند.

2-   سید ابوالفضل مجتبئی به ش ش 1271314۹۹ نسبت با متوفی فرزند.
3- سمیه سادات مجتبئی به ش ش 347 نسبت با متوفی فرزند.

4-    پریسا مجتبئی به ش ش 232  نسبت با متوفی فرزند.
5-   نرگس سادات مجتبئی به ش ش 12707671۸6 نسبت با متوفی فرزند .

6- فاطمه مومنی  به ش ش 4 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 54   شوراي حل اختالف. م الف/43332۹

رونوشت آگهی حصروراثت

صدیقه رضاخواه ورنوســفادرانی، داراي شناســنامه شماره 15 به شــرح دادخواست 
به کالســه 1۸0/۹۸ ح 54  از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین 
توضیــح داده که شــادروان عزت الــه ناصری بشناســنامه 224  درتاریــخ ۹7/6/12 
اقامتگاه دائمي خود بــدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به

 3 پسر، 1 دختر و  1 همسر به اسامي: 
1-  امیرحسین ناصری ورنوسفادرانی  به ش ش 10۹1 نسبت با متوفی فرزند.
2-  امیرمهدی ناصری ورنوسفادرانی به ش ش 16۹۹ نسبت با متوفی فرزند.

3-  امیرمسعود ناصری ورنوسفادرانی به ش ش 1271531۸01 نسبت با متوفی فرزند.
4-   طاهره ناصری ورنوسفادرانی  به ش ش 1۹763 نسبت با متوفی فرزند.

5-   صدیقه رضاخواه ورنوسفدرانی به ش ش 15 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/43452۹

رونوشت آگهی حصروراثت

داود رحیم زاده دهاقانی ، داراي شناسنامه شماره 1306 به شرح دادخواست به کالسه 
157/۹۸ ح 10  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده که شادروان اسماعیل رحیم زاده دهاقانی بشناســنامه 1۹35 درتاریخ 11/6 / ۹۸ 
اقامتگاه دائمي خود بــدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 

1 پسر  ، 1 دختر ، 1همسر و مادر  به اسامي: 
1- داود  رحیم زاده دهاقانی به ش ش 1306 نسبت با متوفی فرزند پسر.

2-   مولود رحیم زاده دهاقانی به ش ش 11620 نسبت با متوفی فرزند  دختر.
3-  صدیقه رحیم زاده دهاقانی به ش ش 1۸1 نسبت با متوفی فرزند  همسر.

4- زهرا محزون عطا آبادی به ش ش 3  نسبت با متوفی  مادر .
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/43470۹

رونوشت آگهی حصروراثت

کریم مظاهری، داراي شناســنامه شــماره 1021 به شــرح دادخواســت به کالســه
 115/۹۸ ح 54  از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمود مظاهری  بشناسنامه 24176  درتاریخ ۹5/7/16 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 3 پسر  ، 1  دختر  و همسر  

به اسامي: 
1-   حسن مظاهری  به ش ش 161 نسبت با متوفی فرزند.
2- کریم مظاهری    به ش ش 1021 نسبت با متوفی فرزند.

3-  محمدعلی مظاهری   به ش ش 234۹3 نسبت با متوفی فرزند .
4-  عزت مظاهری  به ش ش 551 نسبت با متوفی فرزند .

5-   صغرا  واعظ کرونی   به ش ش 37 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/42۹237

رونوشت آگهی حصروراثت

منظر بشارت، داراي شناسنامه شماره 3 به شــرح دادخواست به کالسه 1۸1/۹۸ح 54  
از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
افراسیاب خسرویان چم پیری بشناسنامه ۸7 درتاریخ ۹۸/1/15 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 3 پســر و3دختر  و 1 همسر به 

اسامي: 
1-  اردالن خسرویان چم پیری  به ش ش 4342۹ نســبت با متوفی فرزند.2-  حمیدرضا 
خسرویان چم پیری به ش ش 5 نســبت با متوفی فرزند.3-حبیب خسرویان چم پیری به 
ش ش 2۹5 نسبت با متوفی فرزند.4- منیژه خسرویان چم پیری به ش ش 3۹۹0۸ نسبت 
با متوفی فرزند.5-  مزگان خسرویان چم پیری به ش ش 15 نسبت با متوفی فرزند.6-  لیال 
خسرویان چم پیری به ش ش 22۸ نســبت با متوفی فرزند. 7-  منظر بشارت به ش ش 3 

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/434710

رونوشت آگهی حصروراثت

حمید قربانــی، داراي شناســنامه شــماره 327 به شــرح دادخواســت به کالســه 
152/۹۸ ح 10  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده کــه شــادروان میرزاقلی قربانــی بشناســنامه 10  درتاریــخ ۹7/12/2 اقامتگاه 
دائمي خود بــدرود زندگــي گفته ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصراســت به

 3 پسر ،  1 همسر و مادر  به اسامي: 
1-   مجید قربانی  به ش ش 6 نسبت با متوفی فرزند.

2-  حمید قربانی به ش ش 327 نسبت با متوفی فرزند.
3-   ایمان قربانی  به ش ش 1271113570 نسبت با متوفی فرزند.

4-   ماهی قربانیان   به ش ش 6 نسبت با متوفی همسر.
5-  عصمت ذلقی  به ش ش 3 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/433336

رونوشت آگهی حصروراثت

فهیمه مصطفائی، داراي شناســنامه شــماره 4570 به شــرح دادخواســت به کالسه 
16۸/۹۸ ح 10  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده که شــادروان احمد مصطفائی بشناســنامه 132۹  درتاریــخ ۹7/7/24 اقامتگاه 
دائمي خود بــدرود زندگــي گفته ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصراســت به

 3 پسر ،  1 دختر و همسر به اسامي: 
1-  امیرحسین مصطفائی  به ش ش 11103 نسبت با متوفی فرزند.

2-  محسن  مصطفائی  به ش ش 717۹4 نسبت با متوفی فرزند.
3-   امین  مصطفائی  به ش ش 001152۹32 نسبت با متوفی فرزند.

4-  امیرحسین مصطفائی  به ش ش 4570 نسبت با متوفی فرزند.
5- فاطمه سعیدی  به ش ش 1463 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/434۹27

رونوشت آگهی حصروراثت

مجید برجگانی ، داراي شناســنامه شــماره 1270076337 به شــرح دادخواســت 
به کالســه 163/۹۸ ح 10  از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان مصطفی برجگانی بشناســنامه 3۹3 درتاریــخ ۸/16 / ۹6 
اقامتگاه دائمي خود بــدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 

2 پسر  ، 1 دختر  و 1همسر به اسامي: 
1-  مجید  برجگانی به ش ش 1270076337 نسبت با متوفی فرزند پسر.

2-   مجتبی برجگانی به ش ش 671 نسبت با متوفی فرزند  پسر.
3-   لیال برجگانی به ش ش 152۸ نسبت با متوفی فرزند  دختر.

4- شهین کبیری به ش ش ۹641  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/434۸4

رونوشت آگهی حصروراثت

ناصر باقری دشــتی، داراي شناســنامه شــماره 7۹6 به شرح دادخواســت به کالسه
 17۹/۹۸ ح 54  از ایــن شــورا درخواســت گواهــي حصروراثــت نمــوده و چنین 
توضیح داده که شــادروان فضل اله باقری دشــتی بشناســنامه 254 درتاریخ ۹7/۸/24 
اقامتگاه دائمــي خود بدرود زندگــي گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصراســت 

به 4 پسر ،3دختر و همسر به اسامي: 
1-  ناصر باقری دشــتی  به ش ش 7۹6 نســبت با متوفی فرزند.2- رحیم باقری دشتی به 
ش ش 405 نسبت با متوفی فرزند.3- رسول باقری دشتی به ش ش 441 نسبت با متوفی 
فرزند.4-  اکبر باقری دشــتی به ش ش 525 نسبت با متوفی فرزند.5- شهناز باقری دشتی 
به ش ش ۸ نسبت با متوفی فرزند.6-  مریم باقری دشتی به ش ش 60۹۸6 نسبت با متوفی 

فرزند. 7- نصرت کراجی مهیاری به ش ش 1002 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/43471۹

رونوشت آگهی حصروراثت

حمیدرضا فتاح ، داراي شناســنامه شــماره 1353 به شــرح دادخواســت به کالسه 
113/۹۸ ح 10  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده که شــادروا ن کمال فتــاح بشناســنامه 16740 درتاریــخ 1/16 / ۹3 اقامتگاه 
دائمي خود بــدرود زندگــي گفته ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصراســت به 

3 پسر  و 1همسر به اسامي: 
1-    حمیدرضا فتاح  به ش ش 1353  نسبت با متوفی فرزند پسر.

2-     عباس فتاح به ش ش 440 نسبت با متوفی فرزند  پسر.
3-   مصطفی فتاح به  ش ش 10۸۸ نسبت با متوفی فرزند   پسر.

4- اغا بیگم رضیان به ش ش 1۸5   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/433۹53

رونوشت آگهی حصروراثت

فخری واهب حســین آبادی ، داراي شناســنامه شماره 1۸541 به شــرح دادخواست 
به کالســه 165/۹۸ ح 10  از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروا ن باقر نکوئــی مهر بشناســنامه 135 درتاریــخ 1/11 / ۹۸ 
اقامتگاه دائمي خود بــدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 

3 پسر  و 1همسر به اسامي: 
1-   سعید نکوئی مهر به ش ش 53  نسبت با متوفی فرزند پسر.

2-    علی نکوئی مهر به ش ش 1270100440 نسبت با متوفی فرزند  پسر.
3-    مجید نکوئی مهر به ش ش2۹24203 127 نسبت با متوفی فرزند   پسر.

4-  فخری واهب حسین آبادی به ش ش 1۸541  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/434۹10

رونوشت آگهی حصروراثت

زهــرا خلجــی، داراي شناســنامه شــماره 17۸5 بــه شــرح دادخواســت به کالســه
 15۹/۹۸ ح 10  از این شــورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمود براتی داشکستن بشناسنامه 10۸0222200  درتاریخ ۹7/10/13 
اقامتگاه دائمي خود بــدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت 

به 1 پسر  ،1  همسر   ،  پدر و مادر به اسامي: 
1-  امیرعلی براتی داشکستن به ش ش 66003۸4646  نسبت با متوفی فرزند.

2-    فاطمه جانکی جوزستانی   به ش ش 4660235327 نسبت با متوفی  همسر.
3-  زهرا خلجی    به ش ش 17۸5  نسبت با متوفی  مادر.

4-   محمد براتی داشکستنی   به ش ش 33۸  نسبت با متوفی پدر.
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/434527

رونوشت آگهی حصروراثت
محمدرضا خندان نیک با وکالت اســداله منوچهری، داراي شناسنامه شماره 12۸1 به شرح 
دادخواست به کالســه 1۸2/۹۸ ح 54  از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان عباس خندان نیک بشناسنامه ۹۸3 درتاریخ ۹5/۹/5 اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 4 پسر و  7 دختر 

به اسامي: 
1-  محمدرضا خندان نیک  به ش ش 12۸1 نســبت با متوفی فرزند.2-  محمد خندان نیک 
به ش ش 30 نسبت با متوفی فرزند.3- احمد خندان نیک به ش ش 12036 نسبت با متوفی 
فرزند.4- حمید خندان نیک به ش ش 1۸62 نســبت با متوفی فرزند.5-  مریم خندان نیک 
به ش ش 66۸ نســبت با متوفی فرزند.6- صدیقه خنده  به ش ش 2۹ نسبت با متوفی فرزند. 
7-  رفعت خنده به ش ش 1213 نسبت با متوفی فرزند. ۸- عزت خنده  به ش ش 1۹ نسبت با 
متوفی فرزند ۹- اشرف خانم خنده  به ش ش 126۹ نسبت با متوفی فرزند 10-  زری خنده  به 
ش ش ۹5 نسبت با متوفی فرزند. 11-  رضوان  خنده  به ش ش 12041 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 54 شوراي حل اختالف. م الف/434714

رونوشت آگهی حصروراثت

شــهرام عجمــی، داراي شناســنامه شــماره 1510 به شــرح دادخواســت به کالســه
 172/۹۸ ح 54  از این شــورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان  محمدعلی عجمی بشناسنامه 120  درتاریخ ۹۸/1/16 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 1 پسر  ،1 دختر  ، همسر  

و مادر به اسامي: 
1-  شهرام عجمی  به ش ش 1510  نسبت با متوفی فرزند.

2-    شهرزاد عجمی به ش ش 134۹۸ نسبت با متوفی فرزند.
3- زهرا رفیعیان    به ش ش 12۸0  نسبت با متوفی همسر.
4-   اشرف عجمی   به ش ش 23660  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/433330

رونوشت آگهی حصروراثت

ســیدجواد ال داود، داراي شناســنامه شــماره 1636 به شــرح دادخواســت به کالسه
 150/۹۸ ح 54  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان  سید عباس ال داود بشناسنامه 35  درتاریخ ۹7/12/25 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 2 پسر  ،1 دختر  و  همسر 

به اسامي: 
1- سیدعلی ال داود به ش ش 116۹  نسبت با متوفی فرزند.
2-  سیدجواد ال داود  به ش ش 1636 نسبت با متوفی فرزند.

3-  پروانه سادات ال داود    به ش ش 127172455  نسبت با متوفی فرزند.
4-   فاطمه ایزدی     به ش ش ۹6  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/433332

رونوشت آگهی حصروراثت
اســماعیل جابری، داراي شناســنامه شــماره 3۸ به شــرح دادخواســت به کالسه
 170/۹۸ ح 54  از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان  صدیقه ترابی  بشناســنامه 3۸ درتاریخ ۹6/11/3 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 5 پسر ، 2 دختر  و همسربه اسامي: 
1- اســماعیل جابری  به ش ش 3۸ نســبت با متوفی فرزند.2-  محمدرضا جابری به ش 
ش 62 نســبت با متوفی فرزند.3-  رضا جابری به ش ش 15۸ نســبت بــا متوفی فرزند.

4- حسین جابری به ش ش 725 نسبت با متوفی فرزند.5-  حسن جابری به ش ش 3427 
نسبت با متوفی فرزند.6-  محترم جابری  پوده به ش ش 1 نسبت با متوفی فرزند. 7-  طاهره 
جابری پوده به ش ش 317۸ نسبت با متوفی فرزند. ۸-  اسکندر جابری پوده   به ش ش 1۸۹5 

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/433334

رونوشت آگهی حصروراثت

زهرا زمانی اشــنی، داراي شناســنامه شــماره 7۸365 به شــرح دادخواســت به کالسه
 1۸5/۹۸ ح 54  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان  سعید اسیابان طوقچی بشناسنامه 10۸7  درتاریخ ۹5/5/12 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 1 پسر  ،1 دختر  ، 

همسر و مادر  به اسامي: 
1-  محمدعرفان اسیابان طوقچی به ش ش 127747570۹  نسبت با متوفی فرزند.

2-   عاطفه اسیابان طوقچی  به ش ش 1272۸32۸72 نسبت با متوفی فرزند.
3-  زهرا زمانی اشنی   به ش ش 7۸365  نسبت با متوفی همسر.

4-    رقیه عطارپور  به ش ش 112۹  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/434۹23

رونوشت آگهی حصروراثت

مرتضی فاتحی پیکانی، داراي شناســنامه شــماره 621 به شــرح دادخواســت به کالسه 
155/۹۸ ح 10  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ابوذر فاتحی پیکانی بشناسنامه 1273531361  درتاریخ ۹7/11/26 اقامتگاه دائمي 

خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به مادر و پدربه اسامي: 
1-     اکرم خوانساری رزوه  به ش ش 45۹۹ نسبت با متوفی  مادر.
2-  مرتضی فاتحی پیکانی   به ش ش 621  نسبت با متوفی پدر.

   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/434۹01

رونوشت آگهی حصروراثت

مهناز اسماعیلی لجمیری ، داراي شناسنامه شماره 1637 به شــرح دادخواست به کالسه
 16۸/۹۸ ح 54  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان  اکبر جبارزارع  بشناسنامه 44۹  درتاریخ ۹۸/1/3 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 1 پسر و 1دختر و همسر    به اسامي: 
1-  امیرحسین جبارزارع به ش ش 1275۸56055 نسبت با متوفی فرزند.

2-     شادی جبارزارع  به ش ش 1272722147  نسبت با   متوفی فرزند.
3- مهناز اسماعیلی لجمیری   به ش ش 1637 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/433335

رونوشت آگهی حصروراثت

سیده ایمانه سادات قلمزن ، داراي شناسنامه شــماره 56615 به شرح دادخواست به کالسه
 171/۹۸ ح 54  از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان شهرام عباسی  بشناســنامه ۸0۹  درتاریخ ۹7/12/15 اقامتگاه دائمي خود بدرود 

زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 1 پسر  ،همسر و مادر به اسامي: 
1-امیررضا عباسی به ش ش 12726۸5233 نسبت با متوفی فرزند.

2-  سیده ایمانه سادات قلمزن به ش ش 56615  نسبت با   متوفی همسر.
3-  زهرا علی اکبری    به ش ش 1720 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/434۹31

رونوشت آگهی حصروراثت
محمدرضا محمدی کمال آبادی، داراي شناسنامه شماره 15۸ به شرح دادخواست به کالسه 
125/۹۸ ح 54  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان زهرا بهرامی اسفرجانی بشناسنامه 6050۹  درتاریخ ۹6/4/2۸ اقامتگاه دائمي خود 

بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 1 پسر  و همسر به اسامي: 
1-    ابوالفضل محمدی کمال آبادی  به ش ش 1274۸62۸76 نسبت با متوفی فرزند.

2-  محمدرضا محمدی کمال آبادی به ش ش 15۸  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/433331

رونوشت آگهی حصروراثت

محمد دهقانی، داراي شناســنامه شــماره 1450 به شــرح دادخواســت به کالســه 
164/۹۸ ح 10  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده که شــادروان رحیم دهقانــی بشناســنامه 26۹  درتاریــخ ۸5/10/2۹ اقامتگاه 
دائمي خود بــدرود زندگــي گفته ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصراســت به

 3 پسر٬ 2 دختر  و  همسر  به اسامي: 
1- علی دهقانی به ش ش 14642  نسبت با متوفی فرزند.

2-  محمد  دهقانی به ش ش 1450  نسبت با متوفی فرزند.
3-  مهدی دهقانی به ش ش 76۸  نسبت با متوفی فرزند.

4-  آمنه دهقانی به ش ش ۹6۹  نسبت با متوفی فرزند.
5-  نرجس خاتون  دهقانی به ش ش 1۸12  نسبت با متوفی فرزند.

6-ایران رمضانی جلفائی به ش ش 722 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/434۸54



به واسطه عالقه و تخصصم در زمینه خبرنگاری همیشه بار معنایی کلمات 
برایم مهم بوده است وقتی قرار می شود متن یا جمله ای بنویسم دقت 
زیادی می کنم تا بار معنایی و امالیی کلمات درست باشد و البته بعضاً این 
حساسیت موجب می شود که در توصیف کلمات و جمالت به ناکجاهایی 
بروم که خودم هم باورم نمی شود. این بار برای نوشتن یک آگهی استخدام 
ساده وقتی یکی از مدیران بخش های محل کارم به من مراجعه کرد تا 
آگهی استخدامی که نوشته بود را بررسی  و برای انتشار تأیید کنم، فکرش 
را نمی کردم که این متن باعث شود یک سال بر روی موضوعی به صورت 
روزانه متمرکز شوم و مسیر حرفه ای و شخصی جدیدی پیدا کنم که امروز 
مجاب شوم برای اشتراک گذاشتن تجربیات و ماجراجویی هایم در حوزه 
ارتباطات که زندگی ای با حس خوشبختی بیشتر به من داد و باعث شد 

سرعت رشد شخصی ام بیشتر شود، یک کتاب بنویسم.
به یک کارشناس خانم فروش مجرب با روابط عمومی باال برای کار با حقوق اداره کار و 
به صورت تمام وقت نیازمندیم این خالصه ای از متن آگهی استخدامی بود که باید 
منتشر می شد، متنی که در خیلی از آگهی های استخدام دیده می شود اما برای من به 
خاطر همان حساسیتم روی کلمات این متن سؤاالتی به وجود آورد، کلمه ای که روی آن 
چالش داشتم کلمه روابط عمومی بود. همان ابتدا ازنظر دستوری و معنایی این سؤال برای 
من به وجود آمد که روابط عمومی باال به چه معنایی است؟ یک شخص که تحصیالت 
مرتبط با علم روابط عمومی در سطح باال دارد؟ باال یعنی چه سطحی؟ یا اصالً معنی روابط 
عمومی باال یعنی اینکه آن شخص مهارت ایجاد روابط باالیی دارد؟ خب اگر حالت دوم 
است چرا ننویسیم به یک کارشناس خانم فروش مجربی که مهارت ایجاد روابط باال را دارد 
نیازمندیم؟ این سؤال را از مدیر بخش مربوطه پرسیدم پاسخی که به من داد خیلی جالب 
بود. مدیر مربوطه خیلی ساده به من توضیح داد که  فردی را می خواهیم که مهارت ایجاد، 
حفظ و توسعه ارتباط با مشتریان را داشته باشد، خوش رو و خوش برخورد باشد، اصول 
حرفه ای کار را بداند، بتواند با دیگران در محل کار خوب ارتباط برقرار کند، خوب صحبت 
کند، لحن خوبی داشته باشد، صدای مناسبی داشته باشد، هویتی خوب از شرکت و 

محصوالت ما به دیگران منتقل کند و در کل روابط عمومی باالیی داشته باشد!
از آن روز کمی درروند مصاحبه ها بیشتر پیشرفتم و در جلسات مصاحبه هم حضور 
پیدا می کردم و پای صحبت مصاحبه گرها و مصاحبه شونده می نشستم. خیلی از افراد 
متخصص، خوش برخورد، خوش صحبت و به نظر کامل می رسیدند اما بازهم نظر مدیر 
مربوطه را جلب نمی کردند. بعضی از افراد هم در همان برخورد اول مهر تأیید می گرفتند 
و برای گذراندن مراحل بعدی، گزینش می شدند. سؤالی که برای من حاال جدی تر 
مطرح شده بود این بود که چرا بعضی افراد می توانستند ارتباط خوبی برقرار کنند و بعضی 
دیگر که حتی تخصص و دانش و رزومه بهتری هم شاید داشته اند موفق نمی شدند این 

فرصت شغلی خوب را صاحب شوند.
واضح بود که من زیادی به آگهی حساس شده بودم اما برای من کامالً مشخص بود که 
کلمه روابط عمومی باال کلمه یا ترکیب درستی برای این آگهی نیست و هرکسی می تواند 
برداشت خودش را از این ترکیب داشته باشد. آن روز آگهی را منتشر کردیم و چالش 
ایجادشده برای من در گوشه ای از ذهنم باقی ماند.یک هفته از انتشار این آگهی گذشته 
بود که دوباره مدیر مربوطه به من مراجعه کرد و درحالی که از پیدا نشدن نیروی مجرب و 
رد شدن چندین نفر در مصاحبه حضوری پس از بررسی ده ها رزومه دریافتی گله می کرد 
از من خواست دوباره آگهی را منتشر کنم. ماجرا به خاطر همان حساسیتم روی متن و 
کلمات حاال برایم جالب تر شده بود. برای همین از او دالیل رد شدن افراد را جویا شدم.  او 
عالوه بر دالیل فنی مهم ترین دلیل رد شدن افراد را پایین بودن روابط عمومی اعالم کرد و 
گفت: هیچ کدام روابط عمومی خوبی نداشتن یا نتوانستند مهارت های خود را خوب بیان 
کنند! چون من هم خودم را انسانی با روابط عمومی باال با یکی از همین نوع برداشت های 
رایج از این واژه می دانستم و مرتب اطرافیانم به من می گفتند تو روابط عمومی خوبی داری 
از آن روز دقیق تر و علمی تر سعی کردم موضوع روابط عمومی با همین نگاه ارتباطات بین 
افراد و تأثیرگذاری اشخاص بر روی هم را بررسی کنم.  مطالعه و البته ماجراجویی های 
شخصی ام  درزمینهٔ روابط مؤثر، تأثیرگذاری روی افراد، هنر ایجاد ارتباط مؤثر و برند سازی 
شخصی  در حوزه ارتباطات دریچه ای جدید از دانشی که آگاهی کمی از آن داشتم به 
روی من باز کرد.دانشی که هر فرد موفقی بی گمان از آن به اندازه موفقیت خود بهره برده 
است و با استناد به تحقیق علمی معتبر دانشگاه هاروارد که  75 سال طول کشید یکی از 
بخش های آن مهم ترین راز خوشبختی بشر است. تحقیقی که بر روی 724 نفر صورت 
گرفت و نشان داد که کیفیت روابط مهم ترین عامل شادابی و خوشبختی انسان هاست. 
دانش ایجاد و حفظ ارتباط مؤثر، مهارت هایی را به ما می دهد تا با تبدیل شدن به یک فرد 

بامهارت های توسعه ارتباطات با دیگران، بتوانیم کیفیت زندگی خود را باال ببریم.
موضوعی که با بررسی های بیشتر دانستم مسلط بودن به آن، عالوه بر باال بردن 
کیفیت ارتباطات انسانی و ایجاد ارتباط مؤثر با دیگران، می تواند کمک کند اعتبار و 
هویت ماندگاری از خود یا حرفه خود بسازیم تا در دنیای ارتباطات و سریع امروزی به 
موفقیت های بزرگی در جنبه های مختلف زندگی خود دست یابیم. بی شک تنها دانستن 
این دانش برای موفقیت کافی نیست بلکه به مهارت رسیدن در استفاده از آن که با تمرین 

و اقدام های کوچک و مداوم محقق می شود، می تواند ما را به اهداف برساند.
امروز می دانم منظور از روابط عمومی باال در سطوح پایین، همان داشتن مهارت های 
ارتباط مؤثر و در سطوح حرفه ای عالوه برداشتن مهارت ارتباط مؤثر دانستن و داشتن 
مهارت هایی برای معرفی بهتر، سریع تر و بیشتر توانمندی های شخصی و حرفه ای افراد یا 

همان روابط عمومی شخصی مؤثر است.
روابط عمومی شخصی دانش یا مهارتی است که با دانستن آن هم می توان با باالبردن 
کیفیت ارتباطات خود با دیگران به انسانی شایسته ای تبدیل شد که از زندگی خود لذت 
می برد، به اهداف خود در بیشتر ارتباطات خود می رسد و با دانستن تکنیک های روابط 
عمومی با معرفی توانمندی های خود و حرفه اش مسیر موفقیت از را سریع تر طی می کند.

این شروعی برای دنبال کردن این دانش بود که مرا تا نوشتن کتابی با همین عنوان پیش 
برد. کتابی که هفته آینده با همین عنوان منتشر خواهد شد. 

سوالی که همواره در ایران مطرح 
است بویژه در نسخه نویسی راه 
حل ها برای اقتصاد ایران اینست 
که از سوی اساتید اقتصاد نظرات 
متفاوتی بیان می شــود؟ سوال 
قابل طرح اینکه آیا این موضوع به 
این دلیل است که آنها وحدت نظر ندارند؟ در پاسخ ذکر چند 

نکته قابل ذکر است:
اول: همانطور که در اقتصاد و در مکاتب مختلف رویکردهای 
متفاوتی وجود دارد )از رویکرد بازار تا رویکرد سوسیالیستی، از 
رویکرد کالسیکی تا کینزی و تا نهادی - ساختاری...(، به همین 
ترتیب هم اقتصادانان بر مبنای اصول فکری خود که به کدام 
مکتب فکری نزدیکتر هستند نظرات متفاوتی را ارایه می دهند.

دوم: گرایش های سیاسی: البته در ایران نمیتوان گفت بین 
اصول گرایان و اصالح طلبان از منظر مکاتب اقتصادی موجود 
دیدگاههای متفاوت وجود دارد و لذا به همین دلیل هم در 
میان اساتید اقتصادی با گرایش های سیاسی مختلف ممکن 
است در مسایل اقتصادی اتفاق نظر هم داشته باشند. هر چند 
اقتصاددانان نهادگرا احساس قرابت بیشتری به اصالح طلبان 

دارند )البته این گفتار مطلق نیست(.
ســوم: گرایش رشــد محور در برابر عدالت محور: برخی 
از اســاتید اقتصاد اعتقاد دارند که با ایجاد رشــد بیشتر در 
بلندمدت درآمد جامعه رشــد چشــمگیری دارد که همه 
طبقات )حتی فقرا( از این رشد بهره مند میشوند. البته ممکن 

است در کوتاه مدت توزیع درآمد ناعادالنه تر گردد. در برابر 
عده ای دیگر اعتقاد به رعایت عدالت در توزیع امکانات دارند 
حتی در کوتاه مدت و لذا نســخه هایی دیگر را برای اقتصاد 
تجویز می کنند هر چند که ســرعت رشد اقتصادی در این 

رویه کمتر باشد.
چهارم: اقتصــاد خصوصی در برابر اقتصــاد دولتی: برخی 
اعتقاد به گسترش رشد و ورود به توسعه اقتصادی از طریق 
اقتصاد متمرکز دولتی هستند )گرایشات نزدیک به کینزی 
های جدید( و برخی محور رشد را بخش خصوصی در کنار 
دولت حداقل و ارشادی )گرایشات نزدیک به کالسیک های 

جدید( می دانند.
پنجم: سیاســتهای پولی در برابر سیاستهای مالی: برخی 
اعتقاد به تزریق پول و تنظیم سیاستهای پولی مناسب برای 
حل مشکالت و ایجاد فرایند رشد و توسعه هستند. و برخی 
به سایر سیاستهای اقتصادی )منجمله مالی، درآمدی و ...( 

اعتقاد دارند.
نتیجه خاصی که می توان ارایه کرد اینکه لزوما و صد در صد 
طیف بندی اقتصاددانان ایرانی، بصورت آنچه که در مکاتب 
مختلف اقتصادی مرزبندی می شــود، نیســت. در درون 
این طیف از صفر تا صد تحلیلگران متفاوتی قرار گرفته اند. 
حتی برخی از اقتصاددانان ایرانی معتقدند با توجه به فروض 
حاکم در اقتصاد و قرابت آن به مکاتب مختلف )در زمانهای 
مختلف( می تــوان از نظرات مختلــف در برهه های زمانی 

گوناگون بهره بود.

  آرزو رضایی

سال پنجم
شماره هفتاد و هفت
3 اردیبهشت 13۹۸

17 شعبان 1440

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

 چاپ: آینده

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

 صندوق پستی: ۸15۸۹۸1۸65
 تلفن: 031-32617۸5۹

 توزیع:آرمان پخش

سقف قیمت 23 پرواز داخلی در کشور باالی ۹00 هزار تومان است و دو پرواز نیز باالی 
یک میلیون تومان قیمت دارند! درحال حاضر دامنه نرخ بلیت پروازهای داخلی، مطابق با  
نرخ های مصوب آذرماه  سال 13۹۸ است؛ با این حال 25 مسیر پروازی در داخل کشور 
توسط هفت شرکت هواپیمایی سقف قیمتی باالتر از ۹00 هزار تومان دارد و باالترین سقف 
قیمت بلیت هواپیما در کشور رقمی معادل یک میلیون و 20 هزار تومان است، رقمی که شاید 

خرید آن برای بسیاری از مردم عادی دست نیافتنی است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: فراخوان دفاتر تسهیل گری و نهاد 
توسعه محله در بافت های ناکارآمد شهر اصفهان در سال 13۹۸ تا پنجم اردیبهشت ماه 
وضعیت  با  متناسب  نهادهای  تشکیل  کرد:  اظهار  حسینی نیا  احمد  شد.سید  تمدید 
نوسازی در  فرایند  برای تسریع  ابزارهای قوی  از  اقتصادی یکی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
بافت های ناکارآمد شهری است. وی افزود: انتظار می رود که این دفاتر با تأکید بر رویکرد 
مشارکتی و توانمندسازی ساکنان بافت های فرسوده نقش مؤثری در این زمینه ایفا کند.

تمدید فراخوان دفاتر تسهیل گری۲۵ پرواز الکچری در ایران

مقاومت فانتزی!

روابط عمومی شخصی

  هفته نامه
n a v a s a nW e e k l y

پیامبر اکرم )ص( 

هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون 
تردید بهشت بر او واجب شود. 
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هفتاد و هفت

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

آیا اساتید اقتصاد در ایران توافق نظر ندارند؟

نگاره

نامگذاری خیابانی به اسم استاد شجریان 
و چندی دیگر از هنرمندان 
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فرآیند  یک  در  ایران  آموزشی  سیستم 
یکپارچه ساز، تخیل کودکان را می ُکشد و 
میل اش به همسانی را رفته رفته، در میل کودک 
به این همسانی فرو می نشاند. دیگرِی بزرگ 
در این ساخت همگون، تربیت تابعی اخته را به 
جریان آموزش محول کرده و اولین قدم های 
تربیتی نیز با قتل فانتزی های ذهنی بچه ها در 
دوران ابتدایی شکل می گیرد. ساخت خانواده 

نیز در این پروسه همراه ساختار آموزشی ست!
این دو نهاد، بچه ها را به دنیایی ُهل می دهند که 
قصه های یک خطی دارند؛ روایتی را از زندگی 
برای آنها می سازند که در خانه- مدرسه- 
مشق شب- مدرسه محدود می شود. زنجیره ی 
داللتی هم که جهان کودکانه را در خود 
می گیرد، منکوب از همین روایت خطی ست. 
“آنها” از آینده ای برای کودکان می گویند که 
معطوف به تن دادن به این شکل زیست است؛ 
تجربه ای تک بعدی که درنهایت تمام گستره 
و امکان های “آینده” را به یک رابطه ی ِعلیتِی 
سرراست فرو می کاهد، همواره فردای روشن 
را معلول درست انجام دادن تکالیف می داند 
و تکامل را “حیات طیبه”، پس از طی کردن 
ابزارهای  می فهماند!  بخشنامه ای”  “صراط 
این یکسان سازی را هم، در دو رویکرد می توان 
پی گرفت؛ نگاهی که “آنها” به هنر دارند و 
محتوایی که در کتاب فارسی گنجانده اند؛ 
درواقع از همین دو فضای تخت که تمامی 
روزنه های تخیل را می بندد، و راه را بر خالقیت 
مسدود می کند، صدای دیگرِی بزرگ با میل 

مهارناپذیرش به یک دستی، شنیده می شود.
“ژیژک” در توصیف نقش دیگری در باورهای 
ما، حکایت مردی را نقل می کند که فکر 
می کند یک دانه ی گندم است و به یک مرکز 
روان درمانی معرفی می شود تا روان پزشک 
قانعش کند که دانه ی گندم نیست! وی پس 
از گذراندن دوره ی درمان، به محض بیرون 
رفتن، سرآسیمه برمی گردد و می گوید که 
یک مرغ جلوی درب ساختمان است. دکتر 
به او می گوید: تو خوب می دانی که یک دانه ی 
گندم نیستی و یک آدم هستی. مرد پاسخ 
می دهد: بله، من کامال به این نکته آگاه هستم، 
اما آیا مرغ هم این را می داند؟!اکثر معلمین در 
این سیستم آموزشی، درست در مقام آن مرد با 
تردید اساسی اش قرار دارند؛ آنها می دانند دانه ی 
گندم نیستند، آنها برای دانه ی گندم شدِن 
بچه ها دل می سوزانند، اما سایه ی هول سیستم 
با نُک گزینش کننده اش طوری احاطه شان 
کرده، که با عجله برمی گردند و می گویند: “ما 
یک دانه ی گندمیم”، تا تکلیف ذهنی خود را در 
این مواجهه روشن کرده باشند. آنها “انتخاب” 
می کنند تسلیم شوند و خود را از عواقب 
سریالِی سرپیچی مصون نگه می دارند. این 
تمایِل به ظاهر انتخابی، درواقع تمکین به میل 
دیگری ست و ماهیتی متکي به “او”ی رسمی 
دارد؛ دیگری ای با تکثیر محتوای یک دست اش 
در کتاب ها و روش های تدریس؛ دیگری ای که 
لب بزرگ سخنران اش بی وقفه حرف می زند و 

بدون معطلی، حرف شنوی می خواهد.
شاید جهان داستان با دامن زدن به تخیل بتواند 
بچه ها را مقابل محتوای تحمیلی و تکلیف 
باالدستی صیانت کند؛ و شاید اگر معلم ها 
به نقش ادبیات در ساختن جهانی عاصی و 
مشکوک به “بسته های فکرِی ابالغی” واقف 
شوند و در 6سال دوران ابتدایی، داستان خوانی 
را در بچه ها به یک عادت واره تبدیل نمایند، 
آنها روزی بتوانند از دانه ی گندم بودن پوست 

بیندازند!

  محمد طحانی

دیدم دکتر میدری، اقتصاددان و معاون وزیر کار، حقایقی حیرت آور را در 
مصاحبه ای مطرح کرده است: "مقررات مالی دولت ازجمله بودجه ساالنه 
کشور مطابق با اصل 53 قانون اساسی نیست.در ایران هنوز نه همه درآمدها 
به حساب خزانه واریز می شود و نه همه پرداخت ها از سوی خزانه است. 
...درآمد صادرات غیرنفتی وزارت نفت مانند نفت کوره؛ درآمدهای سازمان 
تامین اجتماعی؛ درآمد شرکت های دولتی؛ درآمد  شهرداری ها؛ بخشی از 
درآمدهای قوه قضا؛ درآمد نهادهای عمومی مانند ستاد اجرایی فرمان امام 
و بنیاد مستضعفان؛ درآمد موقوفات و سازمان اوقاف هیچ یک روشن نیست 
... حتی درآمدهای اختصاصی دستگاه های اجرایی هرچند در حسابی واریز 
می شود که خزانه داری ایجاد کرده اما به علت پرشماربودن این حساب ها و 

یکپارچه نبودن شان، سبب می شود خزانه داری کنترلی نداشته  باشد ... 
دولت از دریافتی های یک کارمندش هیچ برآوردی ندارد. االن دولت مرکزی 

نمی داند من در وزارت رفاه چه قدر حقوق و پاداش می گیرم.دردآور است اما 
به جرات و دقت می گویم که دولت از دریافتی های کارکنان  خودش و چه 
برسد به کارکنان شرکت ها و بانک ها بی اطالع است.از ساختمان هایی که با 
بودجه عمومی در هر نقطه تهران و کشور هم ساخته می شود اطالع کامل 
ندارد، از مسافرت های خارجی هم ... دولت آمریکا برای جنگ اقتصادی 
جابه جایی پولی ایران را کنترل کرده اما دولت ما بر منبع عمومی کنترل 

ندارد و البته مشخص است که نتیجه آن تورم و فساد اداری است ".
به یاد دوستی نادیده افتادم که زمانی به نقل از کتاب جوامع قوی ،دولت 
ضعیف نوشته بود: "مشکل اصلی کشورهای جهان سوم قدرت بیش از حد 
دولت نیست ،مشکل ضعیف بودن و ناکارا بودن آن است . در کشورهای 
جهان سوم جامعه مدنی ضعیف نیست برعکس بسیار پویا و توانمند 
است ، مشکل اصلی این نیست که دولت بر تمام شئون اجتماعی مسلط 

است،  مشکل اینجاست که دولت تقریبا بر چیزی مسلط نیست. در فرایند 
مدرنیزاسیون در کشورهای جهان سوم دولت مدرن تقریبا زائده ای بود در 
شبکه ای پیچیده و درهم تنیده از نهادها و بازیگران بیشا مدرنی و جامعه 
ای مدنی که بسیار توانمند تر از قدرت دولت بودند. شبکه ای از روحانیون، 
پاسداران نهادهای سنتی، خان های محلی، روسای عشایر و... که همگی 
در توافقی در تقسیم منابع نظم کهن را حفاظت می کردند. در چنین 
شرایطی دولت عمال در اجرای دو کارویژه اصلی خود یعنی بسط اقتدار 
و قانونگذاری کامال ناتوان بود زیرا نه می توانست خود را بعنوان تنها منبع 
دارای مشروعیت قانونی تثبیت کند و نه سایر بازیگران به به تصمیمات آن 

وقعی می گذارند.
در غرب گسترش دولت تقریبا با منکوب کردن  سایر بازیگران واز تار ومار 
کردن شبکه گسترده جامعه مدنی پیشا مدرن همراه بود. قدرت گرفتن 
دولت مدرن و رشد نهادهای بازار آزاد تقویت کننده یکدیگر اند، تنها 
بازیگرانی که همیشه منافع مشترک داشته اند. گسترش نظام بازار موجب 
کوچکتر شدن حوزه قدرت بازیگران و شبکه ای مدنی پیشامدرن می شود 
و بسط الزامات دولت مدرن را در پی دارد .جامعه مدنی مدرن کامال در تضاد 
با جامعه مدنی پیشا مدرن است، شبکه تشکیل شده از کنشگران فردی نه 
گروهای اجتماعی که به دنبال افزایش منافع فردی خود هستند نه حفظ 
پرستیژ اجتماعی گروه اجتماعی منسوب به آن. دولت در چنین شبکه 
ای بعنوان قدرتمند ترین بازیگر با سازوکاری خود محور داور و قانون گذار 

عرصه منازعات جامعه مدنی است نه بازیگری در ردیف سایر بازیگران و ... "
به بیان دیگر شاید بتوان گفت مشکل ما شاید به جای بزرگی "دولت" در 
واقع نبودن "دولت" است، تعبیر "مجمع القبایل" که در توصیف اوضاع 
ساختار سیاسی ایران به کار می بریم، یحتمل استعاره بدی نباشد.  واهلل اعلم.

درد "دولت"  نداشتن

صداوسیما  یاکارخانه دلقک سازی

کشکول

حدود یک ماه است که زندگی و فکر و ذکر میلیون ها ایرانی را فاجعه ای به نام سیل 
با خود برده است. در این مدت هیچ یک از رسانه ها، نه روزنامه ها، نه خبرگزاری ها و 
سایت های خبری، نه هزاران حقوق بگیر مجازی، و بدتر از همه نه هیچ بخش خبری 
صداوسیما، محض رضای خدا حتی به یک پرسش مخاطب پاسخ قانع کننده ای 

نداده اند! چه سؤال هایی؟ سؤال های بدیهی:
سیل در کدام بخش کشور قابل پیش بینی و مدیریت بود؟ قربانیان سیل چند نفر 
بوده اند؟ کدام مسئوالن هنگام سیل در پست خود نبودند؟ اصوال مدیر و فرمانده 
مقابله با بحران در این شرایط کیست و کدام مسئول ملی و منطقه ای چه وظیفه ای 
دارد؟ فرمانده ملی بحران کیست و به چه کسی باید گزارش بدهد؟ نقشه یک به یک 
مدیریت بحران کو؟ چند روستا و دقیقا چند نفر هنوز در محاصره سیالب اند؟ ساختار 
تصمیم گیری کجا ست؟ چه تضمینی وجود دارد که جان و مال و سرنوشت مردم 

در توافق های پنهانی صنایع آبفا و سد از یک سو، و صنایع نفت و نیشکر از سوی 
دیگر قربانی نشود؟ و... ده ها سؤال دیگر از جنس مرگ و زندگی که در این وضعیت 

خجلت آور و ناکارآمد رسانه ای از پاسخ خود نومید اند...
شبکه خبر را با کورسویی امید برای شنیدن »خبر« واقعی می گیرم و... مثل همیشه 
»شعر« تحویل می دهد. دخترکی با لحن مکش مرگ ما روی تصاویر بی چارگی مردم 
خوزستان با ناز می گوید: » این جا عطر هم دلی و ایثار پیچیده است!« یاد سید شهیدان 
اهل قلم مرتضی آوینی می افتم که با طعن و خشم توأمان، گزارش گران تلویزیونی 
جنگ را مالمت می کرد که بدون درک آن چه در صحنه در حال رخ دادن است، روی 
تصاویر جنگ می گویند: »بییندگان عزیز رزمندگان اسالم را مالحظه می کنید که در 
حال ایثار کردن هستند«! دانشگاه حسرتی صداوسیما، در تمام این سال ها دلقک 

تربیت کرده است والغیر. به این خسران تاریخی، رسانه ملی یا حتی میلی نگویید! 
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