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هفته انهم

ضربان  اقتصاد شهر

گزارش

پوپولیسم  پساتفکیک
این روزها دولت و مجلس راه تفکیک را در پیش گرفته 
اند. از تفکیک وزارت خانه ها تا تفکیک استانها و البته 
تفکیک درســایر چیزها!  انگار تفکیک های قبلی به 
مذاقشــان خوش آمده! می گویند تفکیک خراســان 
جواب داده و موثره بوده! حاال آمــده اند اصفهان را هم 
تفکیک کنند! اینکه میزان اثربخشی تقسیم خراسان 
بزرگ به سه استان مجزا با چه معیاری سنجیده شده 
بحث دیگری اســت که ظاهرا هم کســی قرار نیست 
پاسخگوی آن باشد. اما فعال برخی می خواهند تفکیک 

کنند. یک روز اصفهان ...

  گزارش

اصرار بر یک طرح بی فایده!
اصفهان در هفته ای که گذشت« میزبان اخبار مختلفی 
درباره پروژه خبرساز محور چهارباغ و حواشی مرتبط با 
آن بود. ماجرا وقتی داغ تر شــد که در روزهای گذشته 
گروهی از خبرنگاران میراثی کشــور از ســوی اداره 
ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان به این شهر دعوت 
شدند تا در نشســت هایی با حضور شهردار و مدیرکل 
میراث فرهنگی استان از نزدیک در جریان فعالیت های 
جاری این پروژه قرار بگیرند. بازتاب خبری این رویداد از 
سوی رسانه های اصفهان مختلف بود و هر یک گوشه 

های مختلفی از آن را برجسته کرده و ...
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تاالب گاوخونی، علی رغم شهرتی بین المللی، حتی در فهرست میراث ملی نیز جایگاهی ندارد؛

تاالب زنده مرده! 
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اینجا ســواحل دریای خزر یا ســد زاینده رود نیســت؛ اینجا تاالب بین المللی گاوخونی است. منظره ای 
بی بدیل در جنوب شرقی اصفهان که از شــهرتی بین المللی برخوردار است و علی رغم شهرتی جهانی در 
فهرســت میراث ملی هیچ جایگاهی ندارد. امروز با فصلی شــدن زاینده رود و حتی با وجود بارندگی های 
اخیر، این تاالب نیز نه تنها شکوه گذشتۀ خود را ازدست داده، بلکه این خشک شدن اثرات زیست محیطی 
مخربی برجای خواهد گذاشت؛ این درحالی است که زنده کردن تاالب بین المللی گاوخونی توجهی جهانی 
می طلبد و جاری شــدن همیشــگی آب در آن می تواند با ایجاد اکوسیستمی شــگرف به توسعۀ صنعت 

گردشگری در این ناحیه از استان اصفهان با محوریت اکوتوریسم منجر شود.
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شنیده شده شخصی با مدیریت ٤٠٠ پیامک برای خودروها قیمت گذاری می کند. این 
موضوع را احمد سالک، نماینده مجلس گفت و افزود: » دالل هایی امروز از فضای مجازی 
استفاده و روی کاالهای اساسی مردم کار می کنند. شنیده شد که شخصی با ٤٠٠ پیامک، 
٤٠٠ نفر را مدیریت کرده و در گوشه ای نشسته و خودروهای مورد نیاز مردم را قیمت گذاری 
می کند.«او تاکید کرده است: »اینها در اقتصاد اخالل ایجاد می کنند و باید با شبکه های نفوذ 

هم مرتبط باشند، درنتیجه کنترل جدی دستگاه های اطالعاتی را می طلبد.«

۵٠٠ هزار مسکن مهر به صورت نیمه کاره در کشور وجود دارد. علی نبیان، مدیرعامل 
سازمان ملی زمین و مسکن با بیان این موضوع گفت: » تکمیل طرح های مسکن مهر 
اکنون به صورت ویژه در شهرهای باالی ۲۵ هزار نفر توسط سازمان ملی زمین و 
شهرسازی و زیر ۲۵ هزار نفر توسط بنیاد مسکن و شهرهای جدید درحال انجام است.«
نبیان افزود: » بهره برداری از طرح های مسکن مهر به صورت ماهانه درحال انجام بوده و تا 

پایان  سال جاری از برنامه های اولویت دار وزارت راه و شهرسازی است.«

  نوســان:نماینده مردم اصفهان در 
مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه 
نمایندگان استان اصفهان از کمیسیون 
شوراها و امور داخلی مجلس گالیه مند 
هستند، اظهار کرد: کمیسیون شوراها 
و امور داخلی نباید در غیاب نمایندگان 
استان اصفهان و به خصوص نمایندگان 
شهرســتان هایی همچون اردســتان، 
نایین و گلپایگان که ایــن طرح در مورد 
آنها اســت تصمیم گیری می کرد و این 
موضوع اساسا جای سوال دارد که این چه 
تفکری است که بدون حضور نمایندگان 
شهرســتان های مربوطه، بــرای آنها 

تصمیم گیری کنند.
حیدر علی عابدی، گفت: سه نکته مبهم 
و شــک برانگیز در نحوه تصمیم گیری 
کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس 
وجــود دارد، نکته اول حضور نداشــتن 
نمایندگان شهرســتان های گلپایگان، 
اردســتان و نایین در جلسه کمیسیون 
شوراهاســت، دوم اینکــه نظر مجمع 
نمایندگان استان اصفهان در زمینه این 
طرح خواسته نشده و سوم اهمیت اسم 
و نام اصفهان است که به این استان تعلق 
دارد و نمی شود دو استان اصفهان داشت، 
مثل اینکه به جای اســتان البرز، استان 
تهران غربی عنوان می شد و نهایتا اینکه 
کمیسیون باید از مردم شهرستان های 
اردستان، نایین و گلپایگان برای تصویب 
طرح مذکور، نظر سنجی می کرد که این 
اقدام انجام نشده است و این موارد همه 
خالف قانون است. وی اضافه کرد: مجمع 
نمایندگان اســتان اصفهان بدون توجه 
به ســاختار و نتیجه طرحی که از سوی 
نماینده کاشــان به کمیسیون شوراها و 
امور داخلی مجلس رفته اســت، پیگیر 
طرح جدید خود مبنی بر الحاق کاشان به 

استان قم خواهد شد.
وی افزود: شــاید کمیســیون شوراها و 
امــور داخلی مجلس بر این اســاس که 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی می 
توانند در همه امور کشور اظهار نظر کنند، 
اقدام به تصویب آن طــرح کرده، طبعا 
مجمع نمایندگان استان اصفهان نیز بر 
اساس همین شیوه طرحی را برای الحاق 
شهرســتان کاشان به اســتان قم آماده 
کرده اســت که در هفته آینده آن را به 
کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس 

تقدیم می کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اســالمی با بیان اینکه اگر شهرســتان 
کاشان اصرار به جدا شدن از اصفهان دارد، 
پس به اســتان قم ملحق شود، تصریح 
کرد: نمایندگان و مردم شهرستان های 
گلپایگان، اردســتان، نطنــز و نایین به 
شــدت با طرح اصفهان شمالی مخالف 
هستند و ما مخالفت این شهرستان ها را 

به کمیسیون اعالم می کنیم.
عابدی ادامه داد: مجمع نمایندگان استان 
اصفهان بدون توجه به نتیجه طرحی که 
از سوی نماینده کاشــان به کمیسیون 
شوراها و امور داخلی مجلس رفته است، 
وظیفه خود می داند که مکاتبات خود را 
به طور جدی پیگیری کرده و طرح جدید 
مبنی بر الحاق کاشان به اســتان قم را 
دنبال کند. اگر مردم کاشان عالقه دارند از 
اصفهان جدا بشوند، پیشنهاد ما این است 

که به استان قم ملحق شوند.
نماینده مــردم اصفهان تاکیــد کرد: ما 
مخالف جدایی حتی یک روستا از استان 

اصفهان هستیم. 

نیم میلیون مسکن مهر نیمه کاره در ایرانکارگردانی بازار خودرو با ٤٠٠ پیامک
رویداد
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خبر مهم 
برای مردم اصفهان 

اصفهان به دلیل اینکه از نظر جغرافیایی در 
نقاط مرکزی کشور جای گرفته، به عنوان یکی 
از مقاصد مهم رفت و آمد محسوب می شود و 
روزانه تعداد قابل توجهی از افراد از طریق خطوط 
هوایی، ریلی و زمینی به این استان پهناور رفت 
و آمد می کنند. به همین دلیل هم خبر احداث 
راه آهن سریع السیر تهران-قم-اصفهان خبر 
مهمی برای مردم این استان محسوب می شود. 
وزیر راه و شهرسازی در این باره به خبرگزاری 
ایسنا گفته، تضامین مالی از سوی طرف خارجی 
تهران-قم- سریع السیر  راه آهن  ریلی  طرح 

اصفهان و قم-اراک فراهم شده و به همین دلیل 
با حفظ مسئولیت قانونی راه آهن، اختیارات 
از شرکت راه آهن به شرکت ساخت و توسعه 

زیربناهای حمل ونقل تفویض شده است.
محمد اسالمي با اشاره به مصوبه ابالغی از سوی 
معاون اول رئیس جمهور در خصوص مجری 
احداث راه آهن سریع السیر تهران-قم-اصفهان 
این مصوبه  تاکید کرده که در  و قم-اراک، 
جمهوری  راه آهن  شرکت  توسط  اختیارات 
توسعه  و  ساخت  شرکت  به  ایران  اسالمی 
زیربناهای حمل  و نقل تفویض شده تا عملیات 
مدیریت و راهبری از سوی شرکت ساخت و 
توسعه با حفظ مسئولیت قانونی شرکت راه آهن 
انجام شود. او خاطرنشان کرده که به دلیل 
برخورداری طرح راه آهن سریع السیر تهران-
قم-اصفهان و قم-اراک از یک طرف خارجی 
که تضامین الزم برای تأمین مالی این طرح 
را فراهم کرده و اینکه تغییر و جابجایی اسناد 

آن زمان بر بود، مصوبه قبلی اصالح شده است.

خبر خوش برای واحدهای 
تولیدی و غیرتولیدی

وقتی سال، سال رونق تولید باشد، حمایت از 
تولیدکننده داخلی باید در صدر فهرست اولویت 
ها قرار بگیرد. در همین راستا خبری از سوی 
استاندار اصفهان اعالم شده که می گوید بسته 
حمایتی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان 
برای تمام واحدهای تولیدی و غیرتولیدی ارائه و 
پس از بحث و بررسی در جهت رونق اقتصادی و 
حمایت از واحدهای تولیدی تصویب شده است. 
هفتادو چهارمین جلسه  در  رضایی  عباس 
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، 
با اشاره به برگزاری جلسات مختلف در اتاق 
باحضور  صنعتی  های  شهرک  و  بازرگانی 
مدیران ذیربط و صاحبان برخی از واحدهای 
تولیدی گفته که تسهیالت الزم برای رونق 
واحدهای تولیدی بررسی شده، اگرچه بانک 
های خصوصی کمتر در ارائه این تسهیالت 
نقش دارند، چراکه با توجه به کارمزد بیشتری 
که این بانک ها دارند، واحدهای تولیدی کمتر 
برای درخواست تسهیالت مراجعه می کنند. او 
با بیان اینکه کمیته ای برای شناسایی مشکالت 
فعاالن اقتصادی و بانک ها تشکیل شده است، 
تاکید کرده که این کمیته فرصت مناسبی است 
تا چالش های تسهیالت بانک های دولتی و 
خصوصی احصا شده و مطرح و پیگیری شود. 
اداره  رضایی اعالم کرده که بسته حمایتی 
کل امور مالیاتی استان اصفهان برای تمامی 
واحدهای تولیدی و غیرتولیدی نیز ارائه و پس 

از بحث و بررسی در جهت رونق اقتصادی و 
حمایت از واحدهای تولیدی تصویب شده است.

اصفهان صاحب 
تراموا می شود؟

ترین  تازه  از  یکی  در  اصفهان  شهردار 
اظهارنظرهایش در حاشیه اجالس شانگهای، 
اعالم کرده که با یک شرکت بین المللی در 
خصوص تراموای اصفهان مذاکره شده و قرار 
است مسئوالن این شرکت برای ادامه مذاکرات 
به اصفهان بیایند. قدرت اهلل نوروزی گفته که در 
حاشیه این اجالس در جلساتی با برخی شرکت  
ها حضور یافته و با یک شرکت بین المللی در 
قرار  است که  تراموا مذاکره کرده  خصوص 
شده برای ادامه این مذاکرات این شرکت به 
اصفهان بیاید.شهردار اصفهان همچنین اعالم 
کرده که از شرکت مترو، تراموا و خطوط آنها و 
از چند مجموعه در حوزه مدیریت شهری نیز 
بازدیدهایی داشته و امیدوار است شهرداری 
با توجه به شرایط فعلی بتواند از طریق این 

کشورها برخی مشکالت موجود را برطرف کند.

اصرار بر اجرای 
یک طرح بی فایده!

درحالیکه بحث بر سر موضوع تفکیک استان 
اصفهان همچنان ادامه دارد و دولتمردان و 
کارشناسان بسته به میزان اطالع و اثرگذاری 
شان به اظهار نظر در این خصوص می پردازند، 
معاون سابق برنامه ریزی و اشتغال استانداری 
اصفهان تصویب و اجرای این طرح تفکیک را 
از بسیاری جهات برای دولت هزینه بر دانسته 

و گفته قطعا تا ثبات نسبی اقتصادی کشور، 
اجرای این قبیل طرح ها از اولویت برخوردار 
نیست.علیرضا همدانیان در گفت وگو با ایسنا 
گفته، فضای حاکم بر مجلس در این خصوص 
یک فضای غیرکارشناسی و سیاسی است و در 
مجموع این طرح خوشایند مردم استان نیست. 
البته اگر پانزده سال قبل این اتفاق می افتاد یک 
نکته مثبت داشت که شاید متولیان این طرح 
امروز به دنبال آن هستند و آن افزایش اعتبارات 
استانی و استقالل در تصمیم گیری ها بود. به 
عنوان مثال اگر اعتبارات عمرانی سال 98، هزار 
میلیارد تومان باشد، اگر استان به دو استان 
اصفهان شمالی و اصفهان تفکیک شود، این 
اعتبار، حدود ۲۵ تا 3۵درصد در سال اول ناچاراً 
اضافه خواهد شد و این یکی از دالیل پیگیری 
نمایندگان صرف نظر از مقوالت سیاسی طرح 
است. او نمونه این تصمیم شتابزده را توسعه برخی 
از استان های کشور مانند قم و یا حتی کهگیلویه و 
بویراحمد دانسته و تاکید کرده که ریاست مجلس 
نماینده استان قم است و تحمیل هر طرحی به 
سازمان برنامه وبودجه کشور برای این استان 
راحت تر از آن است که با استعفای نمایندگان 

استان اصفهان، چیزی عاید استان شود.

اجرای ۲۲۰ برنامه در 
سالروز آزادسازی خرمشهر

آزادسازی  سالروز  آستانه  در  حالیکه  در 
خرمشهر قرار داریم، معاون اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان اصفهان از اجرای حدود 
۲۲٠ برنامه در خصوص سالروز آزاد سازی 
خرمشهر در سطح استان خبر داده و گفته در 
این روزها برنامه بازسازی عملیات بیت المقدس 
در گلستان شهدا، مراسم پرواز فانوس ها در روز 
مقاومت و ایثار، اجرای برنامه های فرهنگی 
متعدد در پاتوق فرهنگی گلستان شهدا و ... 
را خواهیم داشت و رویدادهای ورزشی نیز با 
محوریت آزاد سازی خرمشهر و بسیاری از 
برنامه های ورزشی متنوع برگزار خواهد شد.

اصغر مختاری همچنین برگزاری نمایشگاه 
هماهنگی حضور  خیابانی،  نمایش  اجرای 
راویان در سطح شهرستان ها و بیان خاطرات، 
نمایشگاه عکس و ... از مهمترین این برنامه ها 

دانسته است.

مرگ آوازه خوان جوان
»بهنام صفوی«، که نام آشنایی برای طرفداران 
موسیقی پاپ در کشور دارد و در میان نسل 
دهه هفتادی هم طرفداران بسیار، روز ۲3 
اردیبهشت ماه بعد از حدود 6 سال دست و 
پنجه نرم کردن با یک بیماری مغزی، دار فانی 
را وداع گفت. مراسم ترحیم و تدفین بهنام 
صفوی که در بیمارستان میالد اصفهان چشم 
از جهان فروبست، با حضور جمع زیادی از 
مردم اصفهان در شاهین شهر و در میان خیل 

طرفداران او انجام شد.
 سیروان و زانیار خسروی و مهدی مقدم از 
چهره های شناخته شده موسیقی پاپ کشور 

در این مراسم حضور داشتند.

آبا در فضای بی ثبات اقتصادی، طرح تفکیک، اولویت استان اصفهان است؟؛ 

اصرار بر یک طرح بی فایده!
سه نکته شک برانگیز 
در تصمیم گیری مجلس

اصفهان در هفته ای که گذشت« میزبان اخبار مختلفی درباره پروژه خبرساز محور چهارباغ و 
حواشی مرتبط با آن بود. ماجرا وقتی داغ تر شد که در روزهای گذشته گروهی از خبرنگاران میراثی 
کشور از سوی اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان به این شهر دعوت شدند تا در نشست هایی با حضور 
شهردار و مدیرکل میراث فرهنگی استان از نزدیک در جریان فعالیت های جاری این پروژه قرار بگیرند. بازتاب 
خبری این رویداد از سوی رسانه های اصفهان مختلف بود و هر یک گوشه های مختلفی از آن را برجسته کرده و 
منتشر کردند که گزارش مشروحی در اینباره در شماره پیشین هفته نامه نوسان با عنوان »یک نشست و چهار 

گزارش« به چاپ رسید.

گزارش
گروه  شهری

Is fahan

در سال رونق تولید، حمایت از تولیدکننده داخلی باید در صدر فهرست اولویت ها باشد

محمد رضوانی فر، در دهاقان مطرح کرد:

گفت:  شستا  مدیرکل  نوسان:   
مربوط  اطالعات  جاری  هفته  در 
به تولید کاغذ را به شرکت تامین 
سرمایه می دهیم و هزینه را خود 
تامین می کنیم تا اطالعات مربوط 
قیمت  با  آهک  از  کاغذ  تولید  به 

تکنولوژی اعالم شود .
بازدید  ضمن  رضوانی فر،  محمد 
در شهرک  ایران  نسوز  از شرکت 
دهاقان  جمبزه  علی آباد  صنعتی 
پیگیر  تعصب  با  و  دلسوزانه  دهاقان  شهرستان  نماینده  داشت:  اظهار 
مشکالت کارخانه  و اشتغال دهاقان بوده و شرکت نسوز باید با جذب 

نیروی بومی گامی موثر در این راستا بردارد.
مدیرکل شستا افزود: از مدیر این شرکت انتظارات بیشتری داریم و باید 
به کار خود سرعت دهد تا حداقل فاز نخست فعال شود؛ هم چنین انتظار 
بیکاری در دهاقان  تا معضل  استفاده شود  بومی  نیروهای  از  تا  داریم 
کاهش یابد و مدیر شرکت هم به ما قول همکاری و جذب نیروی بومی 

را داده است.
مدیرکل شستا با بیان اینکه 9۵ درصد نیروهای شرکت نسوز دهاقان در 
همه سطوح بومی باشند، گفت: در بررسی هایی که به عمل آمد مقرر شد 
تا فاز اول شرک نسوز در ماه محرم یا صفر به بهره برداری برسد و 9۵ 

درصد نیروها در همه سطوح بومی باشند.
وی عنوان کرد: برای افتتاخ فاز نخست پروژه می آییم و تقاضا داریم که 
cpm فاز ۲ را ظرف مدت دو هفته تحویل دهند و با توجه به اینکه 
حساسیت بر روی آلودگی محیط زیست زیاد بوده بنابراین در سنگ بنای 

زیرساخت ها به این موضوع اهمیت داده شود.
داد  در دهاقان خبر  بررسی معدن شیل  تشکیل کمیته  از  رضوانی فر 
و تصریح کرد: کمیته ۵ نفره تشکیل می دهیم که 3 نفر را ما معرفی 
می کنیم و ۲ نفر را هم از دهاقان معرفی کنید تا در طول یک ماه تمام 
معادن از جمله معدن شیل دهاقان شناسایی شود، ظرفیت ها شناسایی و 
مالحظات هم در نظر گرفته شود و شرایط مناسب برای سرمایه گذاری ها 

از جمله شیل در دهاقان معرفی شود.
مدیرکل شستا با بیان اینکه برای تولید کاغذ از آهک باید سراغ چینی ها 
برویم، افزود: تولید کاغذ از آهک از مباحث مورد نظر در دهاقان است که 
به مطالعه و برآورد هزینه نیاز دارد تا به مشکل برنخوریم زیرا این کار با 
ارز مورد نیاز و تکنولوی نیاز دارد که ما از آن بی بهره هستیم و کشورهای 
آمریکا، اروپا و چین صاحب آن هستند پس باید سراغ چینی ها برویم، 
تا  اما می توانیم اطالعات را در اختیار یک شرکت مربوطه قرار دهیم 

بررسی کنند. 
را  کاغذ  تولید  به  مربوط  اطالعات  جاری  هفته  در  کرد:  تصریح  وی 
به شرکت تامین سرمایه می دهیم و هزینه را خود تامین می کنیم تا 
اطالعات مربوط به تولید کاغذ از آهک با قیمت تکنولوژی اعالم شود 

البته دهاقان هم باید اطالعات کافی را ارائه دهد.

برنامه های شستا 
برای تولید کاغذ از آهک

با سرمایه گذاری بخش خصوصی صورت گرفت:

 نوسان : مدیرعامل شرکت آب 
گفت:  اصفهان  استان  وفاضالب 
تا  از سالهای  7٠  طی ۲۲ سال 
9۲  ، ) قبل از  انعقاد قرارداد بیع 
متقابل میان  شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان(  استان  آبفا  شرکت  و 
حدود 1۵٠ کیلومتر لوله گذاری  
مبارکه   در شهر  فاضالب   شبکه 
اجراء شد این در حالیست که از 
سال 9۲ تا پایان سال 97 ، در این 

شهر 1۵۵ کیلو مترشبکه فاضالب عملیاتی گردید. 
مهندس هاشم امینی افزود: در حال حاضر اجرای شبکه فاضالب در 
شهر مبارکه با بیش از 99 درصد پیشرفت فیزیکی آماده بهره برداری 
است فقط  حدود3 کیلو مترتا تکمیل شبکه فاضالب شهر مبارکه   

باقیمانده است.
وی با اشاره به اجرای شبکه فاضالب در  شهر مبارکه ازسال 7٠ تا 
سال 9۲ اعالم کرد:طی ۲۲ سال با اجرای 8٠ کیلو متر شبکه فاضالب 
در شهر مبارکه و 7٠ کیلو متر در محله صفائیه مبارکه اجرای شبکه 
فاضالب در این منطقه تنها حدود ٤8 درصد پیشرفت فیزیکی داشته 

است.
مهندس امینی در خصوص اجرای شبکه فاضالب در شهر کرکوند بیان 
کرد:اجرای شبکه فاضالب در شهر کرکوند پس از انعقاد قرارداد بیع 
متقابل با سرمایه گذاری شرکت فوالد مبارکه در دستور کار قرار گرفت 
و از سال 9۲ تا پایان سال 97 بیش از ٤۵کیلومتر مترشبکه فاضالب 

در این شهر  اجراءشد.
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با 
بیان اینکه اجرای شبکه فاضالب در شهر کرکوند با بیش از 91 درصد 
پیشرفت فیزیکی درحال تکمیل شدن است خاطر نشان ساخت: با 
اجرای حدود ٤کیلومتر باقیمانده شبکه فاضالب شهر کرکوند، در نهایت 
ساکنان این شهر هم  در آینده نزدیک تحت پوشش خدمات شبکه 

فاضالب قرار می گیرند.
وی با بیان اینکه در سال 96 با انعقاد قرار داد الحاقیه بیع متقابل 
میان شرکت فوالد مبارکه وآبفا استان اصفهان به منظور اجرای شبکه 
فاضالب شهرهای زیباشهر و دیزیچه اظهار داشت: از سال 96 تا پایان 
سال 97 بیش از  ٤۵ کیلومتر شبکه در زیباشهر اجراء شد که بیانگر 
پیشرفت 78درصدی است و نیز در شهر دیزیچه با اجرای 88 کیلومتر 
شاهد بیش از 79 درصد پیشرفت فیزیکی اجرای شبکه فاضالب دراین 

منطقه هستیم.   

تکمیل شبکه فاضالب مبارکه

 نوسان:  وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه 
فراهم شــدن تضامین مالی از ســوی طرف 
خارجی طرح ریلی راه آهن سریع السیر تهران-
قم-اصفهان و قم-اراک، با حفظ مســئولیت 
قانونی راه آهن، اختیارات از شرکت راه آهن به 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل 

تفویض شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادبازار و به نقل از 
پایگاه خبري وزارت راه و شهرسازی، محمد 

اســالمي با اشــاره به مصوبه ابالغی از سوی 
معاون اول رئیس جمهور در خصوص مجری 
احداث راه آهن سریع السیر تهران-قم-اصفهان 
و قم-اراک، اظهار کرد: در این مصوبه اختیارات 
توســط شــرکت راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران به شرکت ســاخت و توسعه زیربناهای 
حمل ونقل تفویض شــد تا عملیات مدیریت 
و راهبری از سوی شرکت ساخت و توسعه با 
حفظ مسئولیت قانونی شرکت راه آهن انجام 

شــود. وزیر راه و شهرســازی افزود: تغییرات 
ماهوی صرفاً به خاطر عدم انطباق اســنادی 

بوده است. 
وی ادامه داد: به دلیل برخورداری طرح راه آهن 
سریع الســیر تهران-قم-اصفهان و قم-اراک 
از یک طرف خارجی کــه تضامین الزم برای 
تأمین مالی این طــرح را فراهم کرده و اینکه 
تغییر و جابجایی اسناد آن زمان بر بود، مصوبه 

قبلی اصالح شد.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

ضمانت های مالی راه آهن سریع السیر اصفهان- تهران فراهم شد
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برنامه ریز شهری  نوسان:دکترای 
توسعه  محرک  پروژه های  گفت: 
و  اصولی  توسعه  نویدبخش 
به  تخصصی  و  علمی  زیربنایی، 

مردم و مدیران اصفهانی است.
جلسه  در  دهاقانی  مشهدی زاده  ناصر 
داوری پروژه های محرک توسعه مناطق 
افتتاح  اظهار کرد:  1۵ گانه شهرداری 
پروژه های محرک توسعه ای که در این 
سه روز اتفاق افتاده، نوید بخش توسعه 
اصولی و زیربنایی، علمی و تخصصی به 
مردم و مدیران اصفهانی است. وی تاکید 
کرد: برنامه ریزی و توسعه انجام می دهیم 
تا شهرداران مناطق با اندیشه ای باز در 
فرایند توسعه مشارکت کنند؛ نه اینکه 
تنها بار خدماتی را بر دوش داشته باشند.

محرک  پروژه های  بررسی  ارشد  داور 
شهرداری  گانه   1۵ مناطق  توسعه 
در  غنی  دانش  اینکه  بیان  با  اصفهان 
حوزه های توسعه شهرسازی، معماری 
بدنه  به  تزریق  حال  در  گردشگری  و 
شهرداری است، افزود: باید برای استفاده 
از ظرفیت های توسعه در شهر اصفهان 
جامع  طرح های  که  چرا  کرد  تمرین 
قبل  سال ها  از  تفصیلی  و  شهرسازی 
منسوخ شده و رویکردها باید تغییر کند. 
وی تاکید کرد: باید پروژه ها برایند نظرات 
مردم و تعامل همکاری آنها با مدیران 
از این رو می خواهیم  شهرداری باشد، 
مناطق عالوه بر اینکه در راستای ارتقای 
جایگاه برند ملی و بین المللی اصفهان 
حرکت می کنند، خودشان در تعریف 
پروژه های محرک توسعه نقش داشته 
باشند و بر اساس ظرفیت ها و داشته های 

خود حرکت کنند.
می خواهیم  ما  داد:  ادامه  مشهدی زاده 
مناطق  شهروندان  و  شهرداران  به 
بگوییم که دارایی های ناشناخته زیادی 
با  می توان  که  دارد  وجود  مناطق  در 
طرح های مطلوب برای آنها ارزش های 
اینکه  بیان  با  جدیدی خلق کرد. وی 
باید در دوره جمهوری اسالمی آثاری 
فاخر و ارزشمند خلق شود، گفت: ما 
می خواهیم به شهرداران یادآور شویم که 
الزاماً توسعه به معنای برداشتن گام های 
بزرگ درازمدت، گران و سنگین نیست، 
بلکه می توان از اقدامات کوچک زیبای 
مردم محور، محله محور و پیاده مدار 
کوچک آغاز و از طریق آن امواج توسعه 

را به اطراف فرستاد.
محرک  پروژه های  بررسی  ارشد  داور 
شهرداری  گانه   1۵ مناطق  توسعه 
اصفهان ادامه داد: می خواهیم به مردم 
کاال،  ارزانترین  که  بگوییم  اصفهان 
بلکه  نیست،  کشاورزی  زمین های 
ارزشمندترین سرمایه به شمار می رود 
چرا که تشکیل هر یک سانتی متر آن 
یک میلیون سال طول می کشد؛ تاریخ 
کهن مرهون این دشت هاست، از این 
رو باید در حفظ و حراست آنها کوشید. 
وی با بیان اینکه شهرداران مناطق 1۵ 
گانه شهر اصفهان در فراخوان معرفی 
مشارکت  توسعه  محرک  پروژه های 
خوبی داشتند، اظهار کرد: با این فرایند 
تعریف شده کاربری های شهری جمعیت 
ضربدر سرانه نیست، بلکه برایند نیازهای 
محیطی  زیست  اجتماعی،  اقتصادی، 
و طبیعی و محیطی و فرهنگی جامعه 

اصفهان است.
شورای  کرد:  خاطرنشان  مشهدی زاده 
اسالمی شهر اصفهان که این فرایند را 
استارت زده، حمایت های خوبی از آنها 
خواهد داشت، البته در گام های نخست 
نباید انتظار معجزه داشته باشیم، زیرا ما 
شهرسازی مشارکتی، بومی و محلی که 
تا کنون سابقه نداشته را تمرین می کنیم.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان از ســاخت و نصب نمادهای شاخص 
اصفهان در سال   جاری خبر داد و گفت: نصب این نمادها همراه با محوطه سازی ویژه انجام 
خواهد شد.حسن مؤذنی با بیان اینکه در سال جاری سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان 
نسبت به طراحی، ساخت و نصب "ابرنماد چوگان" در شهر اقدام خواهد کرد، افزود: نصب 
این نمادها همراه با محوطه سازی ویژه انجام خواهد شد. وی افزود: تندیس سلمان فارسی 
اثر استاد »مرتضی نعمت اللهی« نیز به مراحل پایانی ســاخت خود نزدیک شده است.

مدیر منطقه 1٤ شهرداری از پروژه سومین میدان بزرگ شهری اصفهان به عنوان پروژه 
محرک توسعه این منطقه نام برد و گفت: در این میدان رفع کمبود سرانه های بهداشتی، 
آموزشی، رفاهی، و تجاری پیش بینی شده است.علی شمسی اظهار کرد: وسعت این پروژه 
19 هکتار است که چهار هکتار آن در محدوده حرم حضرت زینب)س( و 1۵ هکتار آن 
محدوده میدانی را تشکیل می دهد. وی افزود: با اجرای پروژه های بزرگ و کوچک عمرانی 

غبار از چهره محرومیت این منطقه برداشته می شود.

رونمایی از سومین میدان بزرگ شهر اصفهان ابرنماد چوگان در اصفهان نصب می شود

گزارش

گزارش

پروژه های محرک 
نویدبخش توسعه اصولی

شهردار اصفهان در بازگشت از کشور چین عنوان کرد:

محمدرضا برکت، مدیر منطقه شش شهرداری 
اصفهان در نشست خبری »سه شنبه ها با 
رسانه، پاسخگویی در مسیر امید« با بیان این 
مطلب گفت: ردیف اعتباری پروژه اجالس 
در دو بخش تعریف شده بود که یکی از آن 
ردیف های اعتباری شهرداری مرکزی و بخش 
دیگر برعهده منطقه شش شهرداری اصفهان 
بود درحالی که قسمت اعظم بدهی ها به 

پیمانکاران باقی مانده بود.

نوسان نرخ ارز
با باعث اخالل شد

مدیرمنطقه شش شهرداری اصفهان با بیان 
و  ارز  قیمت  نوسانات  گذشته  سال  اینکه 
مشکالت درخصوص تأمین اجناس مورد 
نیاز مشکالتی را در روند احداث پروژه اجالس 
ایجاد کرده بود، گفت: توجه به اینکه هر یک 
روز معطلی در اجرای پروژه اجالس مشکالت 
زیادی را برای شهر ایجاد می کرد، شهردار 
اصفهان با رای زنی شورای شهر تصمیم گرفت 
که کل تأمین اعتبار پروژه را به منطقه شش 
انتقال دهد که در سال گذشته با این تصمیم 
مهم حدود 3۵میلیارد تومان از بدهی های 

قبلی و مطالبات پیمانکاران پرداخت شد.
وی با بیان اینکه در بودجه سال جاری منطقه 
شش حدود 1۵٠ میلیارد تومان از بودجه به 
پروژه اجالس اختصاص یافته است، تأکید 
کرد: درصد پیشرفت این پروژه هر دوهفته 
یکبار توسط شهردار اصفهان در جلسات 
بررسی روند پیشرفت پروژه های عمرانی شهر 

رصد می شود.
برکت با بیان اینکه در آخرین روزهای سال 
گذشته 6٠ میلیارد تومان مناقصه درخصوص 
پروژه سالن اجالس برای پیمانکاران برگزار 
شد، اظهار کرد: در حال حاضر بیشترین 
مناقصه معاونت عمران شهرداری اصفهان در 

خصوص پیمانکاران پروژه اجالس است. وی 
ادامه داد: پروژه اجالس بخش هایی همچون 
هتل و مجموعه های تجاری نیز دارد که قرار 
بخش خصوصی  گذار  توسط سرمایه  بود 
احداث شود از این رو بنا داریم سرمایه گذار 
بخش خصوصی را جذب تا همزمان با پروژه 
سالن اجالس، هتل و مجموعه های تجاری آن 
نیز ساخته شود. مدیرمنطقه شش شهرداری 
اصفهان خاطرنشان کرد: پروژه سالن اجالس 
شامل محوطه سازی، سالن اصلی، سالن های 
جانبی، ویالهای وی آی پی و دفاتر کار است 
و بنا بر صحبت شهردار اصفهان تا پایان سال 
جاری مورد بهره برداری قرار می گیرد، اما در 
بدبینانه ترین حالت سه ماه نخست سال 99 را 

برای افتتاح این پروژه اعالم می کنیم.

تحقق ۱۳7 درصد 
از بودجه سال ۹7 

وی با اشاره به بودجه این منطقه در سال 
گذشته گفت: بودجه سال گذشته منطقه 
شش ۲3٠ میلیارد تومان بود که در پایان 
سال 97 علی رغم رکود شدید حاکم برفضای 
اقتصادی شهر و کشور با حمایت شهردار 
اصفهان و اعضای شورای شهر 137 درصد 

بودجه محقق شد.
برکت ادامه داد: در سال 98 بودجه منطقه 
شش شهرداری اصفهان با 86درصد افزایش 
به رقم ٤3٤ میلیارد تومان رسید که ۲3درصد 
آن به صالح دید شورا و شهرداری در سایر 
مناطق شهر هزینه خواهد شد. وی با بیان 
اینکه از بودجه سال جاری تنها هشت درصد 
به بخش جاری اختصاص یافته و مابقی آن 
در بخش عمرانی هزینه خواهد شد، گفت: با 
مدیریت درآمد در تدوین بودجه 98، مدیریت 

هزینه را محقق کرده ایم.
مدیرمنطقه شش شهرداری اصفهان با اشاره 

به دالیل کاهش بودجه جاری در سال 98 
گفت: تعدیل 3۲نفر از نیروهای این منطقه 
که ۲٠ نفر آن ها از نیروهای بازنشسته بودند در 
کاهش رقم بودجه جاری تأثیرگذار بوده است.

اجرای ۱۵۰ پروژه عمرانی 
در دستورکار

وی خاطرنشان کرد: باتوجه به افزایش میزان 
بودجه سرانه عمران هر شهروند منطقه شش 
افزایش پیدا کرد همچنین 1۵٠ پروژه عمرانی 
برای سال جاری در سطح این منطقه طراحی 
شد؛ البته سعی داشتیم پروژه هایی تعریف شود 

که از عملیاتی شدن آن اطمینان داشته باشیم.
برکت با بیان اینکه در مصلی بزرگ اصفهان که 
هر هفته محل برگزاری نماز عبادی سیاسی 
اقدامات  شهرداری  نیروهای  است،  جمعه 
خدماتی را برای رفاه حال نمازگزاران انجام 
می دهند، افزود: در ماه مبارک رمضان با توجه 
ثمالی هرشب  ابوحمزه  برگزاری دعای  به 
حدود 3٠ تا ۵٠ نفر از کارکنان خدماتی این 
منطقه پس از اتمام این مراسم معنوی اقدام 
به نظافت و جمع آوری پسماندها در گلستان 

شهد  ا  می کنند.
وی ادامه داد: از بدو آغاز فعالیت در این منطقه 
سعی شد زیرساخت های فرایندی امور به 
گونه ای برنامه ریزی شود که اجرای پروژه ها با 
سرعت صورت گیرد و در عین حال شهروندان 
منطقه نیز امکان ارتباط با مدیر منطقه را به 

راحتی داشته باشند.

پردیس هنر 
واگذار می شود

وی با اشاره به پروژه پردیس هنر گفت: تا 
اردیبهشت ماه سال آینده درصد پیشرفت 
این پروژه تنها ۲3درصد بود، اما با حمایت 
تکمیل  ماه  ظرف 1٠  اصفهان  شهرداری 

گرفت. قرار  شهروندان  اختیار  در  و  شد 
مدیرمنطقه شش شهرداری اصفهان افزود: 
باید از این مجموعه به نحو احسن استفاده 
کرد از این رو قصد داریم این مجموعه را در 
اختیار بخش خصوصی قرار دهیم تا حفاظت 
از امکانات آن، نگهداری فضای سبز برعهده 
این بخش محول شود و بهره وری خوبی از آن 
صورت گیرد. وی با بیان اینکه سال آمفی تئاتر 
پروژه پردیس هنر به عنوان بزرگترین سالن 
آمفی تئاتر روباز ایران گنجایش سه هزار و ۲٠٠ 
نفر را دارد، تصریح کرد: در حال حاضر کمیته 
تصمیم گیری درباره این پروژه تشکیل شده 
تا به دستور شهردار اصفهان تصمیم راهبردی 
برای آن گرفته شود، البته تا سه ماه آینده 
تعیین تکلیف نهایی پروژه پردیس هنر انجام 
می شود. برکت گفت: هزینه احداث و تجهیز 
پروژه پردیس هنر 3٠ میلیارد تومان بود که 
برای تکمیل آن یک و نیم میلیارد تومان دیگر 

اعتبار نیاز است.

اجرای رویدادهای فرهنگی 
به صورت مشارکتی

وی با اشاره به اجرای برنامه های فرهنگی در 
سطح منطقه شش، گفت: از خردادماه سال 
گذشته برنامه های فرهنگی منطقه هدف دار 
به  برنامه ها می توان  این  از جمله  شد که 
»لیزرشو« در مجاورت پل خواجو اشاره کرد 

که مورد استقبال شهروندان قرار گرفت.
مدیرمنطقه شش شهرداری اصفهان ویژه 
برنامه های »رفیق شفیق«، »پاتوق مشاهیر«، 
»جشنواره تفریحی خانوادگی تابستانی« در 
محالت منطقه شش را از جمله برنامه های 
اجرا شده در این منطقه عنوان کرد و گفت: در 
سال جاری برنامه های زیادی به مناسبت روز 
اهدای عضو، روزجهانی عکاس، روز عید غدیر 
و روز جهانی سالمندان برنامه ریزی شده 
است. وی با بیان اینکه در روز 3٠ اردیبهشت 
ماه سال جاری برای نخستین بار جشن بزرگی 
در محدوده شهرک شهید کشوری برگزار 
خواهیم کرد؛ ادامه داد: در اجرای 6٠درصد 
رویدادهای فرهنگی از مشارکت سایر بخش ها 

و نهادهای مردمی استفاده خواهیم کرد.

۳۵۰ میلیون تومان 
برای ساماندهی تخت فوالد

برکت با بیان اینکه برای مجموعه فرهنگی 
تخت فوالد پروژه های خوبی در سال گذشته 
اجرا شد و در سال جاری نیز ٤۲ میلیارد تومان 
اعتبار برای اجرای چند پروژه در نظر گرفته 
شده است، گفت: مجموعه فرهنگی و مذهبی 
تخت فوالد مجموعه ای بی نظیر در دنیا به 
شمار می رود که مفاخر و مشاهیر زیادی در آن 
آرامیده اند. وی تأکید کرد: امسال ساماندهی و 
تکمیل مجموعه فرهنگی تخت فوالد با 3۵٠ 
میلیون تومان اعتبار، ساماندهی تکیه آب 
انبار کازرونی با ۲٠٠ میلیون تومان اعتبار، 
بازسازی  آبادی،  خاتون  تکیه  ساماندهی 
ورودی های تخت فوالد با ٤٠٠ میلیون تومان 
اعتبارو تکمیل و ساماندهی گذر گردشگری

 بابا رکن الدین انجام خواهد شد.

در نشست خبری مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان مطرح شد:

150 پروژه در دستور کار
تکمیل پروژه سالن اجالس ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

پروژه اجالس از هفت سال پیش عملیات اجرایی ساخت آن آغاز شد و قرار بود با اعتبار اولیه صد میلیارد تومان 
با حمایت دولت ساخته شود، اوایل روند پیشرفت پروژه خوب بود؛ اما با توجه به اینکه دولت تنها بخش کوچکی 
از تعهدات مالی خود را پرداخت کرد و شهرداری را در اجرای این پروژه ملی تنها گذاشت، پروژه رو به رکود و سکون رفت. با این 
وجود، شهرداری بار این ابرپروژه را به دوش کشید و در حال حاضر ۲۵۰ تا ۳۰۰ پیمانکار، کارشناس و کارگر در پروژه سالن اجالس 

درحال فعالیت هستند. ضمن اینکه برای تکمیل این پروژه ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

گزارش
 نوسان:شهردار اصفهان گفت: در اجالس شهرداران کشورهای عضو گروه شهری

همکاری های شانگ های در شهر چونگ چینگ کشور چین، احیاء 
ابریشم  امتداد جاده  ماموریت های خارجی کشورها و شهرهای در 
به عنوان شبکه ارتباطی تجاری و فرهنگی سه هزار ساله و مهم میان 

غرب و شرق مطرح و بررسی شد.

قدرت اهلل نوروزی با اشاره به حضور خود در اجالس شهرداران کشورهای 
عضو همکاری های شانگ های در شهر چونگ چینگ کشور چین، اظهار 
کرد: کشورهای عضو این اجالس از جمله چین، روسیه، پاکستان که عمدتا 
از آسیای مرکزی روسیه و تعدادی دیگر از کشورها برای توسعه به خصوص 
در زمینه مباحث اقتصادی در شهر چونگ چینگ کشور چین گرد هم آمده 
بودند. وی با بیان اینکه در این اجالس برخی از استانداران و شهرداران از 
کشورهای عضو حضور داشتند و ایران نیز به عنوان کشور ناظر حضور یافت، 
افزود: در اجالس شهرداران کشورهای عضو همکاری های شانگ های در شهر 
چونگ چینگ کشور چین به عنوان یکی از سخنرانان اجالس در خصوص 
آمادگی شهر اصفهان برای همکاری در زمینه مسایل اقتصادی و مدیریت 

شهری صحبت کردم.

جاده ابریشم
محور همکاری با چین

وی در مورد همکاری های دو جانبه جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق 
چین، گفت: پیشینه همکاری ایران و چین به هزاره اول قبل از میالد مسیح 
باز می گردد، جاده ابریشم به عنوان نشانه ای از روابط تاریخی بین دو ملت 
بوده است. روابط دو جانبه همواره چشم انداز روشنی داشته و در زمینه های 

متفاوت توسعه هایی را برای کشورها به ارمغان آورده است.   
شهردار اصفهان ادامه داد: به ویژه بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران، روابط 
دوستانه به دور تازه ای وارد شده است. عالوه بر تقویت روابط فرهنگی 
و سیاسی و همکاری های بین المللی، در این دوره روابط تجاری رشد قابل 

مالحظه ای داشته است. 
 وی با بیان اینکه ایران از نظر اقتصادی در چهارراه آسیا واقع شده و از این 
جهت دارای دو مزیت مهم است، تصریح کرد: ایران دارای موقعیت استراتژیک 
و جغرافیایی در میان کشورهای منطقه ای است؛ یعنی به عنوان پلی است که 
کشورهای آفریقایی و اروپایی را به آسیا و کشورهای مستقل مشترک المنافع 
را به خاورمیانه و ناحیه خلیج فارس ارتباط می دهد. چنین موقعیتی پتانسیل 

مهمی برای اقتصاد ایران به شمار می رود. 
شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: احیاء ماموریت های خارجی کشورها و 
شهرهای در امتداد جاده ابریشم به عنوان شبکه ارتباطی تجاری و فرهنگی سه 
هزار ساله و مهم میان غرب و شرق از جمله موضوعاتی بود که در این اجالس 
مطرح شد، همچنین اشتراکات فرهنگی توانمندی های متعدد کشورها و 
شهرهای مسیر، تقویت روابط چند جانبه و توسعه مورد بحث و گفت و گو 

قرار گرفت.
وی تصریح کرد: جاده ابریشم یکی از شبکه های ارتباطی و نقل و انتقالی مهم 
غرب و شرق بوده و دارای قدمتی سه هزار ساله است؛ این جاده یک مسیر 
تجاری فرهنگی جهت تجارت بوده است که این اجناس توسط کاروان ها 

حمل و از سوی بازرگانان به فروش می رسیده است.    
شهردار اصفهان افزود: کشورها و شهرهایی که در امتداد این جاده قرار داشتند 
از نظر مذهبی، زبانی و فرهنگی مورد توجه بودند و نقاط مشترک زیادی 
داشتند و سابقه درخشان این شهرها از طریق بازرگانان، مسافران، دانشمندان 
و زائران به دنیا منتقل شده است. همین سابقه، جاده ابریشم را به جاده افسانه 
ای تبدیل کرده است. البته این جاده قدیمی تا حدودي اهمیت خود را از دست 
داده بود که خوشبختانه پیشنهاد رئیس جمهور چین در مورد جاده ابریشم 
تحت عنوان ایجاد یک کمربند مطرح شد تا کشورهای پیرامون جاده ابریشم 

بتوانند برای توسعه همکاری های همه جانبه تالش کنند.  
وی ادامه داد: هدف این طرح، احیای مأموریت های تاریخی کشورها و شهرهای 
در امتداد جاده ابریشم توسط توریست ها است. ایران و چین در امتداد این جاده 
قرار داشته اند و برخی شهرهای چین و برخی شهرهای ایران از جمله اصفهان 

از نظر میراث فرهنگی و طبیعی در یونسکو شناخته شده هستند.  

ادامه مذاکرات تراموا
در اصفهان

وی ادامه داد: در مرحله دوم در نمایشگاه شهر چونگ چینگ حضور یافتیم 
که همزمان با افتتاح این نمایشگاه معاون سابق  نخست وزیر ایتالیا، معاون 
مجلس مجارستان، رییس شرکت »تی. بیف« و تعداد دیگری از مسئوالن 
سخنرانی کردند. نوروزی با بیان اینکه طی برگزاری اجالس و نمایشگاه در 
مجموع ۵٠ نفر از شرکت کنندگان درباره تقویت همکاری ها صحبت کردند، 
گفت: چینیها در این اجالس ۲٠٠ میلیارد قرارداد امضاء کردند. وی افزود: قبل 
از برگزاری اجالس، جلساتی با یکی از شرکت های بین المللی برای تراموا برگزار 
کردیم و مقرر شد ادامه مذاکرات تا حصول نتیجه در سفر آنها به اصفهان انجام 
شود. همچنین از شرکت مترو، تراموا و اتاق فرمان در این شهر همچنین برخی 
نقاط مربوط به مدیریت شهری چین بازدید کردیم که امیدواریم در این شرایط 

موجود بتوانیم برخی مشکالت را با همکاری این کشورها رفع کنیم.
شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: مذاکرات خوبی با سفیر ایران در پکن، 
مسئوالن کنسولگری در گوانگجو در خصوص مسایل مختلف از جمله 
گردشگری انجام شد که امیدواریم شرایط بهتری برای سفر چینی ها به 

اصفهان فراهم شود.

مذاکره ریلی در شانگ های

citizen

 نوسان:  معاون عمران شــهری شهردار 
اصفهان گفت: در بودجه سال 98 شهرداری 
اصفهان دو هزار و 8۵٠ میلیارد تومان برای 
اجرای پروژه هــای عمرانی شــهر در نظر 

گرفته شده است.
ایرج مظفر اظهــار کرد: اولویت نخســت 
شهرداری اصفهان پروژه قطار شهری است 
که برای آن  16٠٠ میلیارد تومان اعتبار در 

بودجه امسال پیش بینی شده است. 
وی اولویت دوم پروژه های عمرانی شهر را 

حلقه حفاظتی شــهر عنوان کرد و افزود: با 
توجه به اینکه ظرفیت رینگ ســوم اشباع 
شــده، احداث رینگ چهارم بــه طول 78 
کیلومتر که ٤۵ کیلومتــر آن در محدوده 
شــهر اصفهــان و مابقــی آن در محدوده 
چند شــهر همجوار واقع شده، با محوریت 
شهرداری اصفهان در حال احداث است که 
تا پایان امسال بخشی از فواید آن در بخش 
شــمال شــهر اصفهان نمایان خواهد شد 
چرا که ترافیک از سه راه نقشینه، چهارراه 

عاشــق اصفهانی و بعثت رفع خواهد شد.
معاون عمران شهری شهردار اصفهان با بیان 
اینکه از نیمه دوم سال گذشته پروژه های 
عمرانی شهر با شتاب زیادی آغاز شده و در 
حال اجرا است، گفت: اگر شهروندان گذری 
به سمت شمال شرق اصفهان داشته باشند، 
مشــاهده خواهند کرد در نقاطی که از ۲۵ 
ســال پیش برای تردد با مشکالت زیادی 
مواجه بودند با اجرای پروژه های عمرانی در 

حال تحول است.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان  مطرح کرد:

۲۸۵۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی در سال ۹۸



۱۴۴۰ رمضان   ۱۶  /۱۳۹۸ ۱خرداد   /  ۸۲ شماره  پنجم/  سال 

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

www.eghtesadbazar. ir

22   May  2019 No.82

info@eghtesadbazar. ir

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه پرونده دو شــغله های وزارت تعاون بسته 
شده است، گفت: از امروز هر فرد دوشغله  استعفا نداده باشد از هر دو شغل عزل و به مراجع 
ذی صالح معرفی خواهد شــد.محمد شــریعتمداری در صفحه توییتر خود نوشت:  با 
تکیه بر تعهد قبلی به مردم، با استعفاء 38 نفر از دو یا چند شغله های مجموعه های تابعه 
وزارتخانه موافقت و طبق اعالم رسمی روسای صندوق ها، پرونده دوشغله ها )ماده ۲٤1( 

در وزارت کار بسته شد.

مدیرعامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه با بیان اینکه نهادهای جامعه مدنی پایه ای از 
حکمرانی هستند، گفت: بیمه مرکزی باید اختیارات غیرحاکمیتی خود را به سندیکای 
بیمه گران،  NGO ها و نهادهای جامعه مدنی واگذار کند. مســعود حجاریان، افزود: 
دولت و سندیکاها مکمل یکدیگر بوده و با هم در حوزه حاکمیت فعالیت می کنند.شایان 
ذکر است، در هفته های گذشته غالمرضا ســلیمانی امیری رئیس کل بیمه مرکزی بر 

واگذاری اختیارات غیرحاکمیتی بیمه مرکزی به نهادهای صنفی تاکید کرده بود.

 

جای خالی گاوخونی 
در فهرست میراث ملی

فریدون اله یاری مدیر اداره کل میراث فرهنگی، 
اصفهان  استان  و گردشگری  صنایع دستی 
درخصوص ثبت تاالب گاوخونی در فهرست 
تاالب  متاسفانه   « گوید:  می  ملی  میراث 
گاوخونی هنوز به عنوان میراث طبیعی ثبت 
ملی نشده است اما این ارزش را دارد که جزوی 
از فهرست میراث ملی قرار گیرد که موضوع ثبت 
آن در فهرست میراث طبیعی جزو دستور کار ما 

قرار گرفته است«.
وی با بیان اینکه تاالب گاوخونی یکی از ظرفیت 
های بزرگ طبیعی کشور است، می افزاید: » 
موقعیت جغرافیایی این تاالب در فالت مرکزی 
ایران است که منابع و ظرفیت آبی در این منطقه 
محدود است بنابراین به لحاظ موقعیت خاص 
جغرافیایی، وجود این تاالب شاید به اندازه زاینده 
رود ارزش و اهمیت دارد؛ در واقع اهمیتی که 
تاالب گاوخونی و مسئله وجود آب در این تاالب 
دارد برای شهر اصفهان، استان اصفهان و شاید 

فالت مرکزی حیاتی باشد«.  
اله یاری می گوید: »تاالب گاوخونی به لحاظ 
داشتن زیبایی ها و جاذبه های گردشگری، از 
نظر مباحث زیست محیطی و کانون هایی که 
موجب حرکت ریزگردها به سمت اصفهان 
است نیز دارای اهمیت ویژه است، اما از منظر 
گردشگری که حوزه ماموریتی سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است باید 
اشاره کرد که ما در سال های گذشته به حوزه 
گردشگری طبیعی توجه زیادی داشتیم و به 
همین اعتبار هم گردشگری روستایی در استان 

اصفهان گسترش قابل مالحظه ای را داشته و 
امروز استان اصفهان در بحث اقامتگاه های بوم 
گردی رتبه اول کشوری را دارد که نشان دهنده 
فعال شدن جاذبه های طبیعی و گردشگری در 

این استان است.«
مدیر اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان ادامه می دهد: »خوشبختانه 
موضوع  جریان  در  اصفهان  شرق  منطقه 
گردشگری طبیعی معطوف به کویر قرار گرفته 
و احیای تاالب گاوخونی و پایدار بودن این تاالب 
می تواند انقالب و تحولی را در گردشگری شرق 
اصفهان ایجاد کند، یعنی حرکت کنونی را 
پرشتاب کند و تحول بزرگ و بنیادین را ایجاد 

کند و این ظرفیت بسیار مهمی است.«
وی تاکید می کند: » ثبت ملی تاالب گاوخونی 
در دستور کار اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان قرار دارد و امیدواریم 
با بهبود وضعیت آبی استان و احیا شدن این 
تاالب بتوانیم آن را در بحث میراث طبیعی به 
ثبت برسانیم که بعد از آن تاالب گاوخونی می 
تواند در برنامه جامع گردشگری استان اصفهان 
به عنوان یک ظرفیت و جاذبه مهم اهمیت ویژه 

ای داشته باشد.«

یک بحران ملی...
سید رحمان دانیالی مدیر اداره کل پیشین 
محیط زیست استان اصفهان نیز معتقد است: » 
تاالب گاوخونی به دلیل عدم تخصیص حق آبه 
اوضاع خوبی ندارد و مطالعات ما می گوید که اگر 
همین روند ادامه پیدا کد، اوضاع بدتری خواهد 
داشت و این با صدای رسا خدمت دستگاه های 

اجرایی استان مطرح شده و با مکاتبات صورت 
گرفته، تبعات آن را اعالم کرده ایم که امیدواریم 
شنیده شود و وزارت نیرو حق آبه تاالب که قانوناً 
بعد از شرب اولویت دوم است را ببینند و بعد از 

آن به سراغ بقیه موارد بروند«.
وی ادامه می دهد: »ما نتایج پژوهش های خود را 
طی یکی دو نامه محرنامه اعالم کردیم و من در 
جلسه ای که رئیس کمیسون امنیت ملی جناب 
آقای فالحت پیشه حضور داشتند دو مورد از آن 
فاکتورها را اعالم کردم که درصورت ادامه یافتن 
خشکی تاالب گاوخونی و عدم تخصیص حق آبۀ 
آن و با توجه به اینکه مدت زیادی ورود فاضالب 
ها را داشتیم دامنه گرد و غبارها تا شعاع پانصد 
کیلومتری کشور را دربر می گیرد و این موضوع 
فقط بین استان های اصفهان و چهارمحال و 
بختیاری هم نیست بلکه یک بحران ملی است.« 
دانیالی تصریح کرد: » جای تاسف دارد که ما به 
یک تاالب بین المللی کشورمان به اندازه تاالب 

کشوری هم توجه نمی کنیم.«

یکی از مهم ترین
 اکوسیستم های طبیعی 

ایران غازی دانشیار دانشگاه اصفهان می گوید: 
»ب سیاری از گردشگران داخلی و به ویژه 
کویرهای  ازجمله  و  کویر  طالب  خارجی ها 
ایران هستند. مردم اروپا، کانادا و شمال امریکا 
و هم چنین روسیه که عرض جغرافیایی باالیی 
دارند و از کویر و بیابان و گرمایی که در ایران 
وجود دارند بی بهره اند، عاشق کویر هستند و 
بسیاری از شخصیت های بزرگ و عالقمند این 
کشورها از مناطق کویری ایران و ازجمله تپه 

های شنی و تاالب گاوخونی اصفهان بازدید 
کرده اند«. وی ادامه می دهد: »تاالب گاوخونی 
یکی از پربارترین تاالب های بین المللی و یکی از 
مهم ترین زیستگاه ها و اکوسیستم های طبیعی 
است که یکی از دالیل این اهمیت، جریان های 
عجیب مهاجرت انواع پرندگان از عرض های باال 

به این منطقه است.« 
این پژوهشگر حوزه جغرافیا با بیان اینکه زنده 
دارد،  زیادی  اهمیت  گاوخونی  تاالب  شدن 
تصریح می کند: »این تاالب با وجود بارندگی 
های اخیر، فعال ُمرده است و به گمان من این 
مردگانی آن همچنان ادامه خواهد داشت؛ مرده 
بودن تاالب گاوخونی مسائل زیست محیطی 
بسیاری برای ساکنین آن منطقه خواهد داشت 
یعنی از ورزنه که نزدیک ترین روستا به این 
تاالب است تا اصفهان و بعد از اصفهان و اصوال در 
استان اصفهان به غیر از مناطق کوهستانی آن 

بسیار مخرب است.«
غازی می افزاید: »رسوبات تاالب گاوخونی بسیار 
سمی است چرا که تمام آالینده های صنایع طی 
ده ها سال به این تاالب رفته و رسوب کرده و االن 
که خشک است این رسوبات سمی توسط باد 
به سمت مناطق مسکونی می رود که البته این 
تنها یک گوشه از تاثیرات مخرب خشک بودن 
تاالب گاوخونی است درحالی که احیای آن در 
توسعۀ گردشگری کویر اهمیت بسیاری خواهد 

داشت«.
زمانی نه چندان دور همین که فصل سرما از راه 
می رسید هزاران پرنده مهاجر از نواحی سرد 
شمالی خود را به تاالب گاوخونی می رساندند 
و چشم اندازهای بدیعی در این تاالب رقم می 
خورد. در فصل های گرم نیز تاالب میزبان 
پرندگانی بود که از نواحی جنوبی به این ناحیه 
پرواز می کردند و یکی از جلوه های زیبای 
بازدید از تاالب گاوخونی همین پرندگان بوده 
است؛ ضمن اینکه جانورانی مانند قوچ وحشی، 
گراز، روباه شنی، الک پشت، افعی، خرگوش، بز، 
خفاش ها و انواعی دیگر نیز در این تاالب زندگی 

می کردند و گونه های متفاوت گیاهی مثل علف 
بوریا، انواع جلبک و درخچه هایی مثل تاغ نیز 
از دیگر داشته های تاالب گاوخونی بشمار می 
رفتند؛ اما اکنون زاینده رود که منیع تغذیۀ تاالب 
گاوخونی است به یک رودخانه فصلی مبدل 
شده است و تاالب گاوخونی نیز بدون آب روزگار 
می گذراند حتی بارندگی ها و سیالب های اخیر 
تاثیر چندانی بر حیات این تاالب نگذاشته و این 
موضوعی است که نه تنها اکوسیستم منطقه و 
حیات گونه های گیاهی و جانوری آن را با تهدید 
نابودی مواجه ساخته بلکه برای زیست آدمیان 
نیز خطری جدی ایجاد کرده است؛ درحالی 
که می توانست جایگاه گردشگرانی باشد که 
از جاذبه های بدیع آن بهره مند می شدند؛ اما 
اکنون تاالب بین المللی گاوخونی حتی در 

فهرست میراث ملی نیز جایگاهی ندارد.

دست بیمه مرکزی از صنعت بیمه کوتاه شودبسته شدن پرونده دو شغله های وزارت تعاون
دیدگاه

بســیاری از تــاالب هــای مهــم و بیــن المللــی ایــران ازبیــن رفتــه و یا درحــال نابــودی هســتند کــه از آن جمله 
گزارش

گروه  شهری
مــی توانــد بــه تــاالب بیــن المللــی گاوخونــی اشــاره کــرد؛ تاالبی کــه در جنــوب شــرقی اصفهــان قــرار دارد و 
از شــهرتی بیــن المللــی برخــوردار اســت و علی رغــم شــهرتی بیــن المللــی در فهرســت میــراث ملــی نیــز 
جایگاهــی نــدارد. تــاالب بیــن المللــی گاوخونــی در کنــار شــهر تاریخــی ورزنــه و درســت در آســتانه ورود بــه 
کویــر زیبــای ورزنــه، در روزگاری نــه چنــدان دور تالقــی زیبــای کویــر و آب را نمایــش مــی داد، امــا امــروز بــا 
فصلــی شــدن زاینــده رود و حتــی بــا وجــود بارندگــی هــای اخیــر، ایــن تــاالب نیــز نــه تنها شــکوه گذشــتۀ 
خــود را ازدســت داده بلکــه ایــن خشــک شــدن، اثــرات زیســت محیطــی مخربــی برجــای گذاشــته و خواهــد 
گذاشــت؛ ایــن درحالــی اســت کــه تــاالب بیــن المللــی گاوخونــی توجهــی جهانی مــی طلبد و جــاری شــدن همیشــگی آب در 
آن مــی توانــد بــا ایجــاد اکوسیســتمی شــگرف بــه توســعۀ صنعــت گردشــگری در این ناحیــه از اســتان اصفهــان بــا محوریت 

اکوتوریسم منجر شود.

برای زنده کردن تاالب بین المللی گاوخونی توجهی جهانی الزم است؛

تاالب زنده مرده!
تاالب گاوخونی، علی رغم شهرتی بین المللی، حتی در فهرست میراث ملی نیز جایگاهی ندارد

   نوسان:  موتــور توسعه و پیشرفت 
جامعه در ایران چه می کند؟

دکتر نظــام بهرامی کمیــل، جامعه 
شناس، پس از رواج شــایعاتی درباره 
گرانی بنزین و شــلوغ شــدن پمپ 
بنزین ها، در نقد طبقه متوســط ایران 

یادداشت کوتاهی را نوشته است.
به گزارش پایگاه خبــری اقتصادبازار، 
پــس از انتشــار شــایعاتی در فضای 
مجــازی و برخــی رســانه ها مبنی 
بر گران شــدن نــرخ بنزیــن، پمپ 
بنزین های تهران بســیار شــلوغ شد 
و بسیاری ســاعت ها در صف منتظر 
ماندند تا بتوانند برای آخرین بار باک 
ماشین هایشــان را با بنزیــن ارزان پر 

کنند.
 اتفاقی غم انگیز که مشابه آن نیز پیشتر 

بارها اتفاق افتاده بود. 
نظام بهرامی کمیل، جامعه شــناس 
و منتقد در یادداشــت کوتاهی به نقد 
این دســته از افراد که بیشتر از طبقه 
متوسط شــهری هســتند، پرداخته 

است. 
متن این یادداشــت کوتــاه را در زیر 

بخوانید:
" ارســطو معتقد بود طبقه متوســط 
موتور توسعه و پیشرفت جامعه است. 
طبقه ای که نه ماننــد طبقه پایین و 
فقیران، غم نان شــب و ســقف باالی 
ســرش را دارد و نه مانند طبقه باال و 
ثروتمندان، گرفتار عیش و نوش و تن 

پروری شده است. 
به نظر ارسطو طبقه متوسط است که 
اعتدال را رعایت می کنــد و از افراط و 

تفریط در امان می ماند. 
ارســطو بهترین راهکار بــرای حفظ 
امنیــت، اخالقیات انســانی، رشــد 
اقتصادی و توســعه سیاسی را فربه تر 

کردن این طبقه می دانست.
اگر ارســطو زنده می شــد و در ایران 
زندگی می کرد تمــام حرف هایش را 

پس می گرفت. 
او می دید که در ایران طبقه متوسط به 
جز در صف ایستادن هیچ هنر دیگری 

ندارد.
 طبقه ای که یک روز در صف ثبت نام 
پیش فروش آپارتمان و خودرو و در روز 
دیگر در صف ثبت نام موبایل و ســکه 

هست. 
طبقه متوســطی که اگر قیمت مرغ 
و گوشت و پیاز و شــکر و ماکارونی و 
کوفت و زهرمار ســه برابر شود، اما در 
صفی بشــود آن را دوبرابــر خرید، به 
سرعت به صف می شــود و چند برابر 

نیازش می خرد و انبار می کند. 
طبقه متوســطی که با خودرو شاسی 
بُلند در صف چند صــد متری بنزین

 می ایســتد تا یک باک بنزین زرنگی 
کرده باشد. 

طبقه متوسطی که فقط از نظر ثروت و 
دارایی وضع متوسطی دارد؛ اما از نظر 
اخالق و معرفت حــال و روزش خیلی 
خیلی خراب اســت. بی تعهدی و بی 
مسئولیتی خود را به دولت و حاکمیت 
حواله مــی دهد؛ عدم وجــدان کاری 
و دالل صفتی اقتصادیــش رو به پای 
زرنگیش می گذارد و انفعال سیاســی 
اش را که باعــث می شــود در موعد 
انتخابات هم همیشــه در صف باشد 
به پای اعتدال و اصالحات می گذارد. 
طبقه متوسطی که در صف به دنیا آمد؛ 
در صف زندگی کــرد و در صف به فنا 

خواهد رفت".

 دیدگاه

طبقه متوسط 
در صف

think

آیا این دیوار کج مشکلی بر مشکالت کشور خواهد افزود؛

اخیرا  رئیس جمهور  اول  معاون 
بر  دولت  کرده اند  که  مطرح 
قرار گرفته  انتخاب  دوراهی یک 
آینده ای  در  باید  ناگزیر  و  است 
نزدیک، یکی را برگزیند. افزایش 
مداخله دولت در امور اقتصادی و 
ورود به آستانه مداخله حداکثری 
کاالها  برخی  کردن  کوپنی  با 
شده  مطرح  گزینه های  از  یکی 
کردن  آزاد  دیگر،  گزینه  است. 
اقتصاد و تبدیل یارانه های پنهان اقتصاد به یارانه های نقدی است که 
بازار« به شمار می رود. همان گونه که  گامی به سوی سازوکار »اقتصاد 
ایشان تصریح کرده اند، هر یک از این گزینه ها در دولت و خارج آن 
طرفداران و مخالفانی دارد. با این وصف، دولت باید با شنیدن نظرات 
موافقان و مخالفان هر یک از گزینه ها و ارزیابی و سبک سنگین کردن 
مزایا و معایب آنها، یکی را انتخاب کند و ناگزیر مسوولیت نتایج آن را 

نیز بپذیرد. 

آنچه با سعی و خطا به دست آمده و بازتاب آن در سخنان معاون اول رئیس جمهور 
نیز دیده می شود، این ا ست که سیاست های کنونی موردانتقاد همه نحله های 
فکری است و حتی اعالم کنندگان و حامیان قبلی نیز از حمایت آن دست 
کشیده اند و خوشبختانه )ولی با هزینه ای گزاف( بر نقطه عزیمت اتفاق نظر حاصل 
شده است. به عنوان مثال، صدایی از دولت و خارج دولت در تایید تصمیم قاطع 
اوایل سال گذشته درباره ارز ٤۲٠٠ تومانی و امکان تامین همه نیاز های کشور 
با آن نرخ شنیده نمی شود. چگونه می شود از سیاستی دفاع کرد که کاالهای 
تخصیص ارز شده با نرخ ٤۲٠٠ تومانی عموما متناسب با قیمت های بازار آزاد 
ارز به دست مصرف کنندگان رسیده است و منافع کالن این تفاوت قیمت ها 
به جیب معدودی وارد کننده و دست های واسط سرازیر شده است؟ چه کسی 
می تواند از سیاستی دفاع کند که در نتیجه آن برخی از کاالهای تامین ارز شده 
با نرخ دولتی به کشور وارد نشده است؟ چگونه می توان از وضعی دفاع کرد  که بنا 
به اعالم مقامات اقتصادی کشور بخش قابل توجهی از ٤٠ میلیارد دالر صادرات 
غیرنفتی سال 1397 به چرخه اقتصاد کشور باز نگشته است؟ چه کسی می تواند 
مدافع فرار سرمایه با نقاب صادرات کاال باشد؟ جریانی که قرائن آن در »ستون 
کوتاه مدت خالص حساب سرمایه« در تراز پرداخت های کشور از سال 139۵ 
مشهود بوده و همچنان ادامه دارد. براساس نتایج یک پژوهش در سازمان برنامه 
و بودجه کشور سهم سه دهک پردرآمد از یارانه های ضمنی، هفت برابر سهم سه 
دهک کم درآمد کشور است، این شیوه توزیع یارانه ها چه جنبه قابل  دفاعی دارد؟
تداوم این شرایط و تورم افسارگسیخته ای که طی یک سال اخیر قدرت خرید 
پول کشور را به شدت کاهش داده است، زیان اکثریت جامعه )دهک های متوسط 
و کم درآمد( و نفع دهک های درآمدی باال را رقم می زند و تغییر این ریل را 
ضروری می نماید. بی جهت نیست که آقای جهانگیری در همان گفت وگو اعالم 
کرده اند که »ما باید به زودی تصمیمی بگیریم که آینده کشور را تحت تاثیر قرار 
می دهد.« امید است این تصمیم پیش رو، کشور را از این وضعیت ناخوشایند 

برهاند و به گردابی دیگر نیفکند.
اما درباره گزینه های مطرح شده، تا آنجا که نگارنده شنیده و خوانده است و 
در حوصله این نوشته می گنجد، می توان به طور خالصه گفت که شماری از 
طرفداران اقتصاد بازار بر این نظرند که جیره بندی کاالها ناگزیر از قیمت گذاری 
است، قیمت هایی که بی تردید با فاصله زیادی کمتر از قیمت بازار تعیین می شوند. 
این گونه قیمت گذاری، موجب بدمصرفی از سمت تقاضا و کاهش انگیزه تولید از 
سمت عرضه می شود و نهایتا به ضرر اقتصاد و جامعه خواهد بود. عالوه بر آن، 
جیره بندی و قیمت گذاری و کنترل های بوروکراتیک ناظر بر آن در سازه خود 
فساد زا است و نارضایتی اجتماعی را در پی دارد. بنابر این حتی در شرایط سخت 
هم تمکین به قواعد اقتصاد بازار، راه برون رفت از مشکالت است و در هر شرایطی 
باید به سمت آزادسازی اقتصاد رفت و عنداللزوم یارانه های پنهان را به صورت 
نقدی در اختیار مردم گذاشت. گروهی دیگر بر این باورند که این استدالل در 
شرایطی که تنها عامل قیمت در تعادل بخشی به عرضه و تقاضا تعیین کننده باشد 

استداللی منطقی و پذیرفتنی است.
 آنها به این نکته نیز توجه می دهند که در شرایطی خاص، عرضه و تقاضا 
کشش پذیری قیمتی ندارند و عواملی چون بالیای طبیعی مانند خشکسالی، یا 
جنگ های گسترده، تولید داخلی و تامین خارجی نیازمندی ها را نسبت به قیمت 
کشش ناپذیر می کند. در شرایط جنگی اگر طرف های درگیر در مبارزه سعی 
کنند با محاصره تجاری، طرف مقابل را به زانو درآورند دیگر عرضه کشش پذیری 
قیمتی ندارد و نمی توان پذیرفت که امنیت غذایی جامعه از کف برود و گروه 
کثیری با گرسنگی، سوء تغذیه و بی دارو و درمان در تنگنا روزگار بگذرانند و 
گروهی اندک شمار با مصرف بی پروا و ذخیره کاالهای کمیاب و حتی احتکار 

سودجویانه از این کمبود ها سوء استفاده کنند.
تجربه های بشری در جنگ های جهانی اول و دوم، نیز گویای آن است که عموم 
کشور های درگیر در این جنگ های خانمانسوز از جمله تمام کشور های دارای 
نظام سرمایه داری، چون ایاالت متحده آمریکا و بریتانیا نیز به نظام های سختگیرانه 
و گسترده جیره بندی روی آورده اند و حتی در مواردی برای صرفه جویی در 
بنزین و الستیک عالوه بر جیره بندی این کاالها، سقف سرعت مجاز برای رانندگی 
تعیین کرده اند. در آن زمان، بنزین و الستیک جزو مواردی بود که تولید داخلی 
و تامین خارجی آنها در ایاالت متحده هم نسبت به قیمت کشش ناپذیر شده 
بود. )ژاپن با تسخیر مراکز تولید الستیک طبیعی در کشور های آسیایی راه را بر 
صادرات آن به متفقین بست(. از این رو در شرایط بحرانی و به منظور تامین امنیت 
غذایی، دفع شر گرسنگی و سوءتغذیه، مقابله با کمیابی ضروریات زندگی روزمره 
و حراست از ظرفیت کار و کارآمدی و امنیت اجتماعی، جیره بندی کاالهای 

ضروری روا داشته شده است. 
اکنون پرسش این است که حتی اگر رویکرد دوم برتری داشته باشد، نسبت 
وضع کشورمان با آن شرایط چیست؟ در مورد جنگ که بزرگان کشور احتمال 
بروز آن را نفی کرده اند و آرزوی همه خیرخواهان کشور نیز همین است و برای 
آن دعا می کنند. وضعیت اقتصادی ناپایدار کشور نیز عمدتا ناشی از سیاست های 
ناروای: ارزی، پولی، مالی و بازتوزیعی اتخاذشده است که اصالح آنها بر هر کاری 
مقدم است و برای آماده سازی کشور به منظور پایداری در بحران های برون زای 
احتمالی نیز اجتناب ناپذیر است. به نظر می رسد با حذف یارانه های ضمنی، توقف 
فروش ثروت های ملی با قیمت های پایین بدون رعایت معیار هزینه فرصت آنها، 
بازگرداندن ارز صادرات به چرخه اقتصاد کشور، پرهیز از ارزپاشی و پول پاشی های 
جبرانی  پرداخت های  و  تجارت  سازوکار  شفاف سازی  و  روان سازی  رانت ساز، 
مستقیم و ضروری به مردم، عمده مشکالت کنونی کشور رفع خواهد شد و 
کوپنی کردن اقتصاد بی مورد و زیانبار است و خشتی است بر این دیوار کج که 
مشکلی بر مشکالت کشور خواهد افزود. نمی توان و نباید کارکرد های مخرب و 
شکننده اقتصاد و اهرم های بی عدالتی و رانت پراکنی را فعال نگه داشت و به بهانه 

عدالت در توزیع به اقتصاد بسته کوپنی روی آورد.

دولت در بزنگاه انتخاب

 نوســان:  دبیر انجمن اقتصاددانان ایران 
گفت: ادبیات برخی از سیاست گذاران در سه 
قوه به سمت مبارزه با گرانی رفته درحالی که 
که تجربه نشان داده رفتارهای تعزیراتی هیچ 
تأثیری بر کاهش تورم نــدارد و به ضرر بخش 

تولید کشور تمام می شود.
لطفعلی بخشی افزود: شرایط فعلی قیمت ها 
در بازار کاال و خدمات ماحصل کاهش ارزش 
پول ملی، کم شــدن قدرت خریــد مردم و نا 

اطمینانی به آینده اقتصادی اســت که همه 
سیاســت گذاران و قانون گذاران در به وجود 
آوردن آن سهیم هستند اما فقط دیده می شود 
که وزارت صمــت و بدنه اجرایــی آن مورد 
بازخواست قرار می گیرند، گویی که آنان این 

شرایط را به وجود آورده اند.
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه افزود: برخی 
هنوز به کارکرد بازار آزاد و نظام عرضه و تقاضا 
باور ندارند و به جای عمل به اصول علم اقتصاد، 

به رفتارهای پوپولیستی روی آورده و قیمت ها 
را سرکوب می کنند.

او گفــت: وقتی قیمت مــواد اولیــه تولید و 
نهاده های آن باال رفتــه و تولیدکننده مجبور 
است دستمزد بیشــتری به کارگران بپردازد، 
پول بیشتری برای خرید مواد اولیه هزینه کند 
و ارقام کالنی را بابت بیمه و مالیات در اختیار 
کارگزاران قرار دهد، با چه منطقی باید کاالی 

خود را به همان قیمت قبل به فروش برساند؟

دبیر انجمن اقتصاددانان ایران مطرح کرد:

به نام مبارزه با گرانی با تولیدکننده مبارزه می کنند
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ایران غــازی: مرده بــودن تاالب 
گاوخونی مســائل زیست محیطی 
بسیاری برای ساکنین منطقه خواهد 

داشت
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دالر گران باالخره قاچاق برنج را متوقف کرد. مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان 
برنج با اعالم این خبر  گفت: »امروز در شرایطی که قیمت برنج تولید داخل از ۲۵ هزار 
تومان گذشته، این ممنوعیت کاربرد خود را از دست داده و اعمال آن در  سال جدید 
موجب بروز مشکالتی خواهد شد.«کشاورز با اشاره به این که روند صعودی قیمت برنج 
ایرانی که همچنان ادامه دارد، گفت: »این در شرایطی است که برنج وارداتی همچنان 
به قیمت  سال گذشته و پایین تر از نرخ مصوب سازمان حمایت در بازار عرضه می شود.«

عباس رضایی  استاندار اصفهان در جلسه شورای گفت و گوی اصفهان، از تصویب  بسته 
حمایتی مالیاتی برای واحدهای تولیدی و غیر تولیدی در 1٤ بند خبر داد و گفت: هدف 

این بسته حمایتی پشتیبانی از واحدهای تولید و مودیان برای رفع مشکالت مالیاتی است.
وی با بیان این که متاسفانه بانک های خصوصی کمتر در ارائه تسهیالت به واحدهای 
تولیدی فعالند، گفت: بر اساس مصوبه  شورا، کمیته ای تشکیل شد تا نظرات تولید 

کنندگان و مدیران بانک ها را بررسی کند.

   نوســان: رییس اتــاق بازرگانی 
اصفهان گفــت: وضعیــت اقتصادی 
و  بیــن الملل،کســب و کار فعالین 
اقتصادی و برنامه ریــزی کوتاه مدت 
و بلند مدت بنگاه هــای اقتصادی در 
هاله ای از ابهام قرار دارد؛ ولی با استناد 
به بیانیه گام دوم انقــالب می توان با 
اســتفاده از ظرفیت کارآفرینان برای 
عبور از شرایط کنونی گره گشایی کرد.  
مسعود گلشیرازی، وابستگی به اقتصاد 
نفتی، دولتــی بودن بخــش هایی از 
اقتصاد، معطوف بودن نگاه به خارج نه 
به ظرفیت های داخلی، استفاده اندک 
از ظرفیت های نیروی انسانی و بودجه 
بندی معیوب و نامتــوازن را از چالش 
های اقتصــاد ایران برشــمرد و گفت: 
تقویت اقتصاد مبتنی بر تولید انبوه و با 
کیفیت و توزیع منابع بر مبنای  عدالت 
محور،مصرف به اندازه و نه اسراف گونه 
و امید به اجرای شایســته سیاست ها 
و قوانیــن  می تواند عامــل رهیدن از 

شرایط کنونی باشد .
گلشیرازی تاکید کرد: هیچ گریزی به 
جز واگذاری اقتصاد به صاحبان اصلی 
آن یعنی بخش خصوصی نیســت و 
افزود: در شرایط حساس تحریم های 
یک جانبه ،بخش خصوصی می تواند 
با ایجاد شبکه های مویرگی و خرد در 
عرصه بین المللی اقتصاد کشور را  به 

جریان بیندازد.
رییس اتاق بازرگانــی فزونی تقاضا بر 
عرضه ،ایجــاد تقاضــای جدید برای 
تکمیل ظرفیت واحدهــای تولیدی 
کشور و تمرکز را بر حضور در بازارهای 
صادراتی را از رویکردهای اتاق دوره نهم 
عنوان کرد و گفت: در شــرایط کنونی 
بخش خصوصی با حذب سرمایه ها و 
انتقال تکنولوژی در کنار دولت زمینه 

رشد اقتصادی را بایستی فراهم کند.
و  مــداری  شــاخص  گلشــیرازی 
بهبود شــاخص ها را دو موولفه مهم
 فعالیت هــای اتاق نهم برشــمرد و 
گفت:گذر از اتاق های نسل اول )البی 
گری( به ســمت اتاق های نسل دوم 
)توســعه کســب و کار( و نسل سوم 
)افزایش درامد اســتان( هدف گذاری 
اتاق بازرگانی طی چهار ســال آینده 

خواهد بود.
 وی راه اندازی دفتر آمــار و اطالعات 
اقتصادی در اتاق بازرگانی با همکاری 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
را گامی موثر در تعریف شــاخص ها 
و فعالیت متمرکــز و هدفمند در این 
راستا  عنوان کرد و گفت: رویکرد اتاق 
نهم فعالیت هدفمند در راستای بهبود  
شاخص های کسب و کار استان است.

اگرچه موضوع تفکیک استان اصفهان امروز 
طرحی جدید نیست و سابقه ای طوالنی دارد، 
اما نمایندگان به این دلیل که امتحان کوچک تر 
کردن استان ها در خراسان با موفقیت همراه 
بود، این بار خواستار تقسیم استان های اصفهان، 
استانهایی  به  بلوچستان  سیستان  و  فارس 
کوچک شدند. اما طرح تشکیل استان اصفهان 
شمالی یا کاشان در روزهای نخست در حد 
یک شایعه بود و بسیاری، دلیل طرح آن را رای 
جمع کردن نمایندگان برای روزهای نزدیک به 

انتخابات ارزیابی می کردند.  

استارت تفکیک را
نماینده کاشان زد!

با این وجود طرح تقسیم استان اصفهان و تشکیل 
استانی به نام »اصفهان شمالی« نخستین بار 
اسفند سال گذشته از سوی جواد ساداتی نژاد 
نماینده شهرستان های کاشان و آران و بیدگل 
در مجلس مطرح و سپس در جلسه علنی ۲٠ 
اسفند 97  از سوی 33 نماینده مجلس و از جمله 
چهار نماینده استان اصفهان امضا و اعالم وصول 
شد. امضاکنندگان این طرح خواستار تشکیل 
استان اصفهان شمالی مرکب از شهرستان های 
کاشان، آران و بیدگل، نطنز، اردستان، نایین، 
گلپایگان، خور و بیابانک و خوانسار با جمعیت 
قریب به یک میلیون نفر شدند. موافقان این 
طرح، شرایط، پیشینه و قرابت فرهنگی اجتماعی 
منطقه شمال استان اصفهان، بعد مسافت به 
مرکز استان و تحمیل هزینه های مختلف، 

بروکراسی شدید اداری و عدم توانمندی مدیران 
اصفهان در رسیدگی به همه شهرهای استان را از 
دالیل تدوین طرح خود اعالم کردند و در نهایت 
۲3 اردیبهشت امسال کلیات طرح تشکیل 
استان »اصفهان شمالی« به تصویب رسید. 
البته باید دید با توجه به زمان نزدیک تا  انتخابات 
دوازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی، آیا 
طرح تشکیل استان اصفهان شمالی با توجه به 
شرایط فعلی کشور، در زمانی درستی مطرح 

شده  است؟ 

زمانش حاال نبود!
به اعتقاد استاندار پیشین اصفهان، نمایندگان 
مجلس، چهار سال برای پیگیری این طرح 
فرصت داشتند و چگونه زمانی که به نزدیکی 
انتخابات رسید ه ایم ناگهان به فکر مطرح و 
بررسی این طرح در مجلس افتادند. رسول 
زرگرپور به "ایسنا" می گوید: معتقدم برای 
مطرح کردن این موضوع باید زمان سنجی 
یک  مردم  اینکه  می گرفت.  انجام  مناسبی 
شهرستان به دنبال ارتقا و حل مشکالت خود 
باشند کامال موجه است؛ اما بیان این موضوع، 
صرفا جنبه تبلیغات انتخاباتی دارد؛ چرا که زمان 

مطرح کردن این طرح این زمان نبود.
زرگرپور تاکید می کند: باید توجه داشت که 
برخی طرح ها مانند استان اصفهان شمالی، 
عمدتا باید از طریق دولت پیگیری شوند، نه 
مجلس و چنین تشکیالت جدیدی نیاز به 
بودجه قابل توجهی دارد و بر اساس اصل 7۵ 

قانون اساسی دولت موظف است اقدامات الزم 
را انجام دهد.

استان در  مسیر 
تضعیف است!

معاون سابق برنامه ریزی و اشتغال استانداری 
اصفهان با بیان اینکه قطعاً تصویب و اجرای طرح 
تفکیک استان اصفهان از بسیاری جهات برای 
دولت هزینه بر خواهد بود، گفت: قطعا تا ثبات 
نسبی اقتصادی کشور اجرای این قبیل طرح ها 

ازاولویت برخوردار نیست.
علیرضا همدانیان در خصوص طرح تصویب 
استان اصفهان شمالی، اظهار کرد: قطعاً تصویب 
و اجرای طرح تفکیک استانی از جهت احداث 
فضای اداری و ساختمان های مستقل دولتی 
و غیردولتی و همچنین تامین بخشی که باید 
استخدام و بخشی از بومیان منطقه به  کارگیری 
شوند، برای دولت هزینه بر خواهد بود. وی افزود: 
اینکه اجرای این طرح به نفع یا ضرر استان 
اصفهان است یک بحث و اینکه شرایط فعلی و 
معضالت اقتصادی کشور برای این اقدام زمان 
مناسبی است، بحث دیگری بوده که قطعاً 
شرایط کنونی کشور به جهت عقالنی مناسب 

تحمیل این قبیل هزینه ها نیست.
معاون سابق برنامه ریزی و اشتغال استانداری 
اصفهان با بیان اینکه به نظر می رسد فضای 
حاکم بر مجلس در این خصوص، یک فضای 
غیرکارشناسی و سیاسی است، تصریح کرد: 
در مجموع این طرح خوشایند مردم استان نیست، 

البته اگر پانزده سال قبل این اتفاق می افتاد یک نکته 
مثبت داشت که شاید متولیان این طرح امروز به 
دنبال آن هستند و آن افزایش اعتبارات استانی و 
استقالل در تصمیم گیری ها بود. به عنوان مثال اگر 
اعتبارات عمرانی سال 98، هزار میلیارد تومان باشد، 
اگر استان به دو استان اصفهان شمالی و اصفهان 
تفکیک شود، این اعتبار، حدود ۲۵ تا 3۵درصد در 
سال اول ناچاراً اضافه خواهد شد و این یکی از دالیل 
پیگیری نمایندگان صرف نظر از مقوالت سیاسی 
طرح است. همدانیان با بیان اینکه نمونه بارز این 
تصمیم سرعت شتابنده توسعه برخی از استان های 
کشور مانند قم و یا حتی کهگیلویه و بویراحمد 
است، افزود: با توجه به اینکه ریاست مجلس نماینده 
استان قم است و تحمیل هر طرحی به سازمان 
برنامه وبودجه کشور برای این استان راحت تر از 
آن است که با استعفای نمایندگان استان اصفهان، 

چیزی عاید استان شود.

انتخابات استانی
در زمان پساتفکیک

در روزهایی که عباس رضایی، استاندار اصفهان 
از اعالم موضع شفاف خود در خصوص تفکیک 
امتناع می کند، برخی معتقدند که  استان 
تصویب شود؛  استانی  بصورت  انتخابات  اگر 
بعد از جدایی کاشان و اردستان، این ساکنان 
فوالدشهر، شاهین شهر و بهارستان هستند 
تعیین کننده انتخابات استان اصفهان خواهند 
بود. در این میان بی تردید، افراد کاندیدای این 
شهرها شاید تمایلی برای حل مشکل زاینده 
رود و تخصیص ردیف اعتباری مناسب نداشته 
باشند؛ از سوی دیگر رای بومی اصفهان نیز 
حذف، و جایگزین آن آرای حدود 8٠٠ هزار 

مهاجر خوزستان و چهارمحال خواهد بود. 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اصفهان با اشاره به مشکالتی که طرح تفکیک 
برای اصفهان به دنبال دارد، به خبرنگار "نوسان" 
می گوید: متاسفانه تقسیم بندی های سیاسی در 
کشور ما از اصول برنامه ریزی منطقه ای و آمایش 
سرزمین پیروی نمی کند. دکتر نعمت اهلل اکبری، 
با اشاره به تقسیم بندی های کنونی استان، معتقد 
است: بیشتر شهرستان های اصفهان، کارکرد 
متمایزی نسبت به یکدیگر ندارند. لذا این شیوه 
تفکیک، اتفاقا باعث افزایش هزینه ها و نظام 
بروکراسی اداری استان خواهد شد. درچندسال 
گذشته شاهد بودیم که برخی از شهرستان های 
اصفهان از جمله کاشان خواستار جدایی و تبدیل 
یه یک استان جدید هستند که به نظر می رسد 
جدای از مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی از 
جمله دریافت بودجه جداگانه، یکی از علل و 

انگیزه  خواسته آنها باشد.
در این بین همچنان مردم استان اصفهان هستند 
که بیشترین هزینه این تفکیک را خواهند داد.  بی 
تردید، اگر چه ممکن است تکه نکه شدن مرکز 
ایران در نگاه نخست برای برخی خوشایند باشد، اما 
در نگاهی واقع بینانه، آنهم در شرایط فعلی کشور، 
این جدایی به نفع استان نخواهد بود؛ هرچند به 
نظر می رسد مدیریت استان نیز، باید تکلیف 
خود را با این طرح به صورت شفاف مشخص کند.

پوپولیسم  پساتفکیک

بانک های خصوصی در ارائه تسهیالت کمک کنندتوقف قاچاق برنج
 اقتصاددان

وقتی تاریخ و جغرافیای اصفهان دستاویز بازی های انتخاباتی می شود!؛ رویداد
وضعیت اقتصادی
در هاله ای از ابهام

آیـا دولـت بـه تنهایی مـی توانـد همه مشـکالت انباشـت 
شـده اقتصـاد ایـران را حـل وفصـل کند؟ پاسـخ نه اسـت. 
دولـت سـوپرمن نیسـت. نـه حـق دارد که فکر کند هسـت 

و نـه مـا بایـد فکـر کنیم که هسـت.

حتی پرسیدن این پرسش از تفکری می آید که دولت را مسوول همه چیز 
و مرکز حیات اقتصادی کشور می داند. دولت هیچوقت همه اقتصاد نبوده 
است؛ این درست اســت که دولت مالک بزرگترین بخش اقتصاد بوده است 
و هنوز بخش بزرگی از آن را از طریق یک دســتگاه دیوانســاالری عریض و 
طویل در معرض فساد و مظنون به ناکارآیی اداره می کند. ولی در اقتصاد این 
مالکیت به معنای این نیست که دولت اقتصاد است. اقتصاد برآیند فعالیتها 
و تصمیمات همه نهادها، بنگاهها، خانوارها و افراد در جامعه هستند. دولت 

بدون ایشان نمی تواند کاری کند.
نکته دیگری که در این پرســش برای من جالب اســت این انتظار است که 
دولت بتواند همه مشکالت اقتصادی کشــور را حل بنماید. کدام دولت می 
تواند چنین کنند؟ نکته جالبی در فرهنگ ما هست و آن باور به بی حد بودن 
توانایی صاحبان قدرت است. گویی هر حاکمی قرار است رستم داستان باشد 
و دستان سام. دولتها قرار است بتوانند هر کاری را انجام دهند و بر هر چالشی 
غلبه کنند. شاید به همین جهت اســت که در فرهنگ ما واژه »کم آوردن« 
وقتی استفاده می شــود که حد توانایی یک فرد آشکار می شود. گویی می 
خواهیم با تمسخر به آدمها یادآور بشویم که چیزی هم وجود دارد که نمی 
توانند انجام بدهند و تالش آنها را برای انجام آنچه که می توانسته اند را هیچ 
بدانیم. دولت سوپرمن نیست و نبوده است و نخواهد بود. دولت مجموعه ای از 
آدمهاست که در شرایط حاضر و فضای فعلی کسب و کار در کشور به فعالیت 
مشغولند. آنها نمی توانند به تنهایی همه مشکالت انباشت شده اقتصاد ایران 

را حل کنند.
به هر دولتی انتقاداتی وارد است، که همیشه بیان می شوند. به دولت فعلی 
هم چنین انتقاداتی وارد می باشد. ولی قبل از ورود به نقد می خواهم نکته ای 
را یادآوری کنم که در هیاهو و جنجالهای روزمره ممکن است فراموش شود: 
دولت فعلی مذاکرات هسته ای را به نتیجه رساند. همانظور که رویدادهای 
روزهای اخیر نشان داده اند این دستاورد کمی نبوده و نیست. در فضایی که 
سوءظن و بدگمانی نسبت به دول بیگانه وجود دارد و هستند گروههایی که 
از سیاست خارجی درکی متناسب با شــرایط روز ندارند نمی توان بزرگی 
این دستاورد را کتمان کرد. این دستاورد آسان به دست نیامد. دولت و افراد 
بسیاری با تمرکز بر روی هدف از کلیه ابزارهای ممکن برای رسیدن به آن در 
چهارچوبی که شرایط اقتصادی سیاسی ایجاد کرده بودند استفاده کردند. 
تحریمها و موانع ایجاد شده بر سر راه برنامه هسته ای ایران یکی از بزرگترین 
چالشــهای به یادگار مانده برای دولت فعلی بود و پیدا کردن راه حل آن دو 

سال طول کشید و اجرایی شدن راه حل هنوز تمام نشده است.
مشکالت اقتصادی با دیواری که وسط جاده می کشــند فرق دارند. آنها را 
نمی شود به ضرب کلنگ یا با اســتفاده از نیروی ماشین آالت محو کرد و به 
کناری زد، طوری که مسافر بعدی اصال نداند اینجا روزی دیواری بوده است. 
ناهنجاریهای اقتصادی در کشور محصول و برآیند روابط اجتماعی اقتصادی، 
مقررات و قوانین نادرست، فساد اداری و فسادپذیری مجریان قانون هستند. 
باید به خواننده گرامی صمیمانه بگویم که هم او و هم من هر دور بخشی از 

مشکل اقتصادی کشور هستیم.
 این مشکالت نتیجه رفتارها و انتخابهای ما هم هستند. متاسفانه منتقدان و 
کارشناسان معموال توپ را به زمین دولت می اندازند تا بگویند که تقصیری 
متوجه آنها و مردم نیســت. چطور مردم می توانند مقصر باشــند؟ آنها که 

قدرت حاکمان را ندارند. واقعیت چیز دیگریست.
بسیاری می گویند در کشور فساد اداری وجود دارد چون درآمد کارمندان و 
حقوق بگیران کافی نیست. این واقعیتیست غیرقابل انکار، ولی اینکه فساد 
اداری را فقط محصول کمی درآمد بدانیم ساده اندیشیست. در کشور فساد 
اداری وجود دارد چون در فرهنگ ما هم عناصری هســت که دریافت هدیه 
برای انجام وظیفه را روا می داند و دادن هدیه را برای سپاسگذاری از کسی که 

لطف کرده الزم می داند. 
ضمن آنکه بسیاری از کسانیکه فساد اداری را تجربه کرده اند دیده اند آنانکه 
شیرینی می گیرند معموال فقیر نیستند. ولی ما از فقر یک دلیل موجه برای 
توجیه فساد اداری می سازیم تا هرگز به سهم خودمان در ایجاد آن اعتراف 
نکنیم. حاال از دولت می خواهیم که به فساد اداری پایان بدهد. آیا دولت می 
تواند تمام روابط اجتماعی و فرهنگ آنرا بازنویسی کند؟ اگر شما به این سوال 
پاسخ مثبت می دهید نه از روند شکل گیری روابط اجتماعی اطالع دارید و 

نه می دانید فرهنگ یعنی چه!

دولت سوپرمن نیست

ایـن روزهـا دولـت و مجلس راه تفکیـک را در پیش گرفته انـد. از تفکیک وزارت خانـه ها تا تفکیک 
اسـتانها و البتـه تفکیک درسـایر چیزهـا!  انگار تفکیک هـای قبلی به مذاقشـان خـوش آمده! می 
گوینـد تفکیـک خراسـان جـواب داده و موثره بـوده! حاال آمـده اند اصفهـان را هـم تفکیک کنند! 
اینکه میزان اثربخشـی تقسـیم خراسـان بزرگ به سـه اسـتان مجزا با چه معیاری سـنجیده شـده 
بحـث دیگـری اسـت کـه ظاهرا هم کسـی قـرار نیسـت پاسـخگوی آن باشـد. اما فعـال برخی می 
خواهنـد تفکیـک کننـد. یـک روز اصفهـان غربی – شـرقی را مطـرح می کننـد و حاال ایـن روزها 
اصفهان شـمالی و جنوبی را! انگار تاریخ و جغرافیای اصفهان دسـتاویز دسـت سیاسـتمداران اصالح 
طلـب و اصولگرا شـده اسـت. حاال سرنوشـتش چه می شـود؟؛ مثل بسـیاری از موارد قبلـی حتما خدا مـی داند! اگر 
هم چندسـال بعـد فهمیدندکه موثر نبـوده،  حتما به دنبـال ادغامش راه می افتنـد! این میان، منابع اسـتان اصفهان 

اسـت که هـرروز درحـال هدر رفتن اسـت. 

گزارش

گروه  شهری

آیا دولت مسئول مشکالت اقتصاد ایران است؟؛ 
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 نوســان: عضــو کمیســیون انــرژی مجلس، 
گفت: ســازمان خصوصی ســازی باید مسئولیت 
واگذاری اشــتباه آلومینیوم المهــدی را بپذیرد و 
قوه قضاییه با متخلفان این ســازمان برخورد کند.

احمد مرادی با اشــاره به پیگیری پرونده خصوصی 
ســازی آلومینیوم المهدی و هرمزال از ســال 93، 
گفت: طی این ســال ها بارها تاکید شــد که تخلفی بزرگ، آشکار و چند 
هزار میلیارد تومانــی در واگذاری این مجتمع رخ داده اســت و ایراداتی در 
نحوه واگذاری وجود داشته و مشــکالتی پس از واگذاری ایجاد شده است.

این نماینــده مجلس، افــزود: پــس از آن پرونــده به کمیســیون ویژه 
حمایت از تولید ملــی و نظارت بر اصل ٤٤ ارجاع شــد کــه طی چندین 
جلسه موضوع بررسی و در نهایت منجر به تهیه یک گزارش تفصیلی درباره 

پرونده تخلفات شد.

 نوسان: سرپرست دانشــگاه جامع علمی کاربردی  
استان اصفهان گفت: تمام مجموعه های دارای محیط 
کســب و کار فعال می توانند درخواست فعالیت مرکز 
دانشگاهی داشته باشــند. مهدی قیصری در نشست 
خبری در دانشــگاه جامع علمی کاربــردی اصفهان، 
اظهار کرد: این دانشگاه در چند محور کلیدی، سیاست 
ماموریت گرایی خود را همچنان ادامه می دهد و تمام مراکز این دانشگاه در این 
راســتا گام برمی دارند. وی درخصوص اقدامات انجام شده دانشگاه جامع علمی 
کاربردی استان اصفهان در حوزه پژوهش و کارآفرینی، تصریح کرد: در اصفهان 
سه مرکز رشد خوشه فناوری فعال شامل مرکز سنگ و صنایع وابسته تیران، مرکز 
گز و شیرینی و شکالت سکه و مرکز لوازم خانگی و صنایع وابسته انتخاب فعال 
هستند.قیصری اجرای نظام آموزش باز و مشارکتی با حمایت مرکز سنگ را یکی 

از برنامه های پیش روی مرکز در حوزه آموزش دانست.

 نوســان: رییس هیئت مدیره شــهرک صنعتی 
رازی با بیــان اینکه منابع بانکی اســتان جوابگوی 
نیاز صنعتگران نیســت گفــت: به رغم نوســانات 
ارزی و گران شــدن مــواد اولیه، ســهم اســتان 
اصفهان در تســهیالت بانکی تغییری نکرده است.

حســن عطایی در نشســت اســتاندار اصفهان با 
صنعتگران و فعاالن اقتصادی که در شــهرک صنعتی رازی برگزار شــد با 
اشاره به مشکالت شهرک صنعتی رازی اظهار کرد: تامین آب شرب شهرک 
با مشکالت زیادی رو به رو است این شهرک در هفته فقط یک روز آب شرب 
دارد و ضروری اســت که یک حلقه چاه در آن ایجاد شــود. سختی آب این 
شهرک باالست و امکان استفاده خوراکی وجود ندارد.وی افزود: تبدیل برق 
پست ۲۲٠ به پست 63 به کندی انجام می شود و از استاندار خواستاریم که 

نسبت به تسریع روند انجام این کار دستور صادر کند.

 نوســان: مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان 
گفت: به منظــور حمایت از بخــش خصوصی برای 
اولین بار در کشور یک بســته حمایتی از طرف اداره 
امــور مالیاتی اســتان اصفهان در نظر گرفته شــده 
است که پس از بررســی های الزم جزئیات طرح در 
اردیبهشت ماه برای استاندار اصفهان ارسال شد و این 
بسته به زودی ابالغ می شود. بهروز مهدلو افزود: امکانات بسیار مناسبی در این 
بسته برای فعالین اقتصادی به منظور تسهیل تولید در نظر گرفته شده است.
وی در ارتباط با تعامل این اداره با اتاق بازرگانی گفت: طی چند ســال گذشته 
تعامل اداره امور مالیاتی اســتان اصفهــان با اتاق بازرگانی بســیار قوی بوده 
و تاکنون جلســات بســیاری به خصوص در بخش هیات هــای حل اختالف 
برگزار شده اســت. او خاطرنشــان کرد: به خوبی می دانیم اگر فعالیت بخش 
خصوصی در حوزه تولید ادامه پیدا نکند با معضل بیکاری روبرو خواهیم شد.

قوه قضاییه با سازمان خصوصی سازی برخورد کندبسته حمایتی مالیاتی ابالغ می شودمنابع بانکی پاسخگوی نیاز اصفهان نیستحمایت از بخش خصوصی برای ایجاد دانشگاه
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استاندار اصفهان باید موضع شفاف خود را در خصوص تفکیک استان مشخص کند
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 نوسان:رئیس کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه اگر 
بخواهیم از پس مشکالت اقتصادی برآییم 
باید اشتغال زایی را اولویت قرار دهیم اظهار 
داشــت: با وجود این رویکرد از سوی فوالد 
مبارکه و ارادۀ مسئوالن شهرستان مبارکه 
مبنی بر حمایت از صنعــت، ما مطمئنا به 
نتایج بهتری در خصوص تعامل مستحکم تر 

منطقه و صنعت خواهیم رسید.

عزیز اکبریان افزود: صنعت فوالد شــاهرگ 
حیاتی اقتصاد کشور به شمار می رود و یکی از 
نیروهای محرکه برای اشتغال زایی و رفتن به 

سمت تولید ملی و رونق تولید است .
این نماینــدۀ مــردم در مجلس شــورای 
اســالمی اضافه کرد: صنعت فوالد فرصتی 
برای خوداتکایی و رســیدن به رشد و تعالی 
در شرایط حاضر اســت و باید از این صنعت 
مادر حمایت شــود. وی افــزود: تجهیزات 

تولیدکنندگان در خصــوص صنایع نیازمند 
به روزرسانی است و با توجه به پویایی صنایع 
بزرگ در کشور باید با دیدگاهی درست به این 

مقوله توجه ویژه شود.
اکبریان در پایان از خودباوری و همت کارکنان 
و تولیدکنندگان فوالد کشور تقدیر کرد و گفت: 
اگر تولیدات صنایع فوالد را در داخل نداشتیم 
به کشورهای دیگر محتاج بودیم و بسیاری از 
نیازهایمان را باید از خارج تأمین می کردیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی: 

فوالد مبارکه تبلور رونق تولید است

 نوسان :  در امر صادرات بحث کیفیت، 
رقابت و قیمت بســیار مهم است و این 
اهمیت در فوالد حساس تر است چراکه 
ایران با کشورهای CIS نظیر روسیه و 
اوکراین رقیب بوده و این رقابت شدیدتر 
شده و فوالدســازان در تالشند تا سهم 
خود از بازارهای صادراتی را حفظ نمایند.

مهندس فرزاد ارزانی مدیرعامل فوالد 
هرمزگان گفــت: در امر صادرات بحث 
کیفیت، رقابت و قیمــت خیلی مهم 
اســت و این اهمیت در فوالد حساس 
تر اســت چراکه ایران با کشــورهای 
CIS نظیر روســیه و اوکراین رقیب 
بــوده و این رقابت شــدیدتر شــده و 
فوالدسازان در تالشــند تا سهم خود 
از بازارهای صادراتــی را حفظ نمایند. 
وی افزود: از اینرو انتظار می رود بخشی 
از این محرک ها از طریق مشــوق ها و 
تسهیالت صادراتی دولت فراهم شود 
و در شــرایط فعلی بهتر است شاهد پر 
رنگ تر شدن این مشــوق ها باشیم تا 
فوالدسازان با اطمینان خاطر بیشتری 

به صادرات بپردازند.
ارزانی خاطرنشــان کرد: موضوع مهم 
دیگر در امر صادرات، جابجایی و نقل و 

انتقال پول است. 
اگر شرایطی فراهم شــود که موضوع 
جابجایی پول نیز تســریع شود انگیزه 
صادراتی واحدها افزایش خواهد یافت. به 
عبارت دیگر به دلیل تحریم، مشکالتی 
در نحوه بازگشت ارز ایجاد شده و بهتر 
آن اســت در کنار اقداماتی که شرکت 
ها در این زمینه انجام می دهند، شاهد 
تشــکیل ســتادی در وزارت صنعت، 

معدن و تجارت باشیم.
وی در خاتمه گفت: به نظر می رســد 
با این اقــدام و حمایت هــای انجمن 
تولیدکنندگان فــوالد، رونــد فعلی 
مدیریت خواهد شد. موضوع مهم دیگر 
بازگشت ارز حاصل از صادرات به داخل 
کشور و ثبت در سامانه نیما می باشد. 
در واقع شرکت ها نیازهای ارزی دارند 
و بخشی از ارز بازگردانده شده به کشور 
می بایست صرف تامین نیازهای ارزی 
خودشان شــود و باید به آنها این اجازه 
داده شود که البته این اجازه تا حدودی 

داده شده است.
مدیرعامل فــوالد هرمــزگان افزود: 
ظرفیت اســمی تولید فوالد هرمزگان 
یک و نیم میلیون تن است که با برنامه 
ریزی های انجام شده در صدد هستیم 
در ســال 98 از این میزان عبور کنیم. 
در همین حال میزان صادرات شرکت 
در ســال گذشــته بیش از ۵8٠ هزار 
تن بــود که این رقم حــدود ٤۲ درصد 
از تولید فوالد هرمزگان اســت. امسال 
هدف گذاری شــرکت افزایش میزان 
صادرات به بــاالی یــک میلیون تن 
است زیرا فوالد هرمزگان یک شرکت 

صادرات محور است.
وی تاکیــد کــرد: در شــرایط 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 1٠ میلیون تــن فوالد خام در 
منطقـه ویژه اقتصادی خلیج فارس، در 
حال تهیه مقدمات برنامه های توسعه ای 
در فوالد هرمزگان هســتیم و از این رو 

سرمایه شرکت افزایش می یابد.

اطمینان خاطر صادرکنندگان 
را فراهم سازیم

industry

 عملکرد فوالد مبارکه را در سال ۹7 
چگونه ارزیابی می کنید؟

عملکرد فوالد مبارکه در سال گذشته بسیار 
موفقیت آمیز بود و به تمام اهداف خود به 
غیر از بخش صادرات دست یافته است. این 
شرکت توانست در بیشتر بخش ها، اهداف 
ترسیم شده خود را محقق کند. همچنین 
اسفند سال گذشته در زمینه تولید، فوالد 
مبارکه قادر به ثبت یک رکورد جدید شد. 
میزان تولید گندله در سال 97 نسبت به 
سال 96 با ۲ درصد رشد همراه شد و میزان 
تولید محصوالت گرم نیز در دو شرکت 
فوالد مبارکه و فوالد سبا به 6 میلیون و 
3۵٠هزار تن رسید که ۵٠ هزار تن بیشتر از 
برنامه ریزی قبلی رشد داشته است. میزان 
تولید محصوالت سرد یک میلیون و ۵۵۵ 
هزار تن بوده و این یعنی تولید محصول 
برنامه  از  بیشتر  تن  هزار  یادشده، 1٠٠ 
محقق شده است. این شرکت توانسته در 
تولید محصوالت پوشش دار نیز از برنامه 
قبلی خود فراتر رود و ۲93 هزار تن تولید 
را به ثبت برساند همچنین با اتکا به توان 
داخلی توانسته ایم تمامی آهن اسفنجی 
و  الکتریکی  قوس  کوره های  موردنیاز 
تختال موردنیاز ناحیه نورد گرم را فراهم 
کنیم. درکل شرکت فوالد مبارکه نسبت 
به برنامه های تدوین شده خود فراتر از سال 

گذشته پیش رفته است.
 فوالد مبارکه قرار است که در امسال 
۲ محصول جدید وارد بازار کند، درباره 
این محصوالت توضیح  بیشتری بدهید.

فوالد مبارکه امسال قرار است ورق هایی 

برای گاز ترش تولید کند. گاز ترش محیط 
خاص و خورندگی باالیی دارد، از این رو 
در مشاوره با یک شرکت اروپایی به درجه 
رسیده ایم.  ترش  گاز  برای  اسلب  تولید 
برنامه ریزی کرده ایم که حدود ۵٠٠ هزار 
تن در سال تولید داشته باشیم که اگر این 
ورق ها به بازار بیایند، در این زمینه وزارت 
بی نیاز  ورق ها  نوع  این  واردات  از  نفت 
خواهد شد. محصول دیگر ما ورق رنگی 
لوازم خانگی است که قرار است با ظرفیت 
حدود 6٠ تا 7٠ هزار تن تولید داشته باشیم. 
این دو نوع محصول درحال حاضر وارداتی 

هستند.
فوالد  شرکت  توسعه ای  طرح های   
مرحله ای  چه  به  سنگان  در  مبارکه 

رسیده است؟
تنی  میلیون   ۵ توسعه ای  طرح  یک 
کنسانتره در سنگان در دست اقدام داریم 
که امیدواریم امسال به تولید برسد. اگر 
این واحد به مدار تولید برسد، ۵ میلیون تن 
واحد گندله سازی که با نصف ظرفیت کار 
می کند، به ظرفیت کامل خواهد رسید و 
چالش خاص فوالدی امروز ما، چه دولتی ها 
و چه خصوصی ها که تامین مواد اولیه است، 

برطرف می شود.
تامین  برای  مبارکه  فوالد  شرکت   
خود  برای  برنامه ای  چه  سنگ آهن 

درنظر گرفته است؟
شرکت فوالدمبارکه برنامه تامین سنگ 
آهن در سنگان را برنامه ریزی کرده است اما 
در کل اقدامی که توازن زنجیره فوالد را به 
هم زده، این موضوع است که معدنی ها نیز 

فوالدساز شدند و جریان متوازن و مداوم 
تامین مواد اولیه واحدهای فوالدسازی را 
با مشکل روبه رو کردند؛ این اشتباهی بوده 
که در گذشته روی داده است و نباید اجازه 
می دادند معدنی ها فوالدساز شوند. از این رو 
دنبال راهکارهایی هستیم که مواد اولیه را 

به روش های اطمینان بخش تامین کنیم.
الکترود گرافیتی،  تامین  در زمینه   
شرکت فوالد مبارکه با مشکلی روبه رو 

نیست؟
از قبل خریدهای مناسبی در زمینه الکترود 
واحد  یک  البته  داده ایم.  انجام  گرافیتی 
یزد  اردکان  در  گرافیتی  الکترود  تولید 
است که اگر راه اندازی شود، مشکالت تا 
حدی برطرف می شود اما به دلیل تحریم ها 
بخشی از تجهیزات این واحد هنوز وارد 

نشده است.
فوالد  شرکت  عرضه های  وضعیت   

مبارکه در بورس کاال چگونه است؟
به طور معمول شرکت فوالد مبارکه بین 
بورس عرضه  تا 13٠ هزار تن در   1٠٠
التهاب  از  پیشگیری  برای  اما  می کرد 
به وجود آمده در بازار در نخستین عرضه 
سال 98 به میزان ۲ برابر، یعنی ۲7٠ هزار 
تن عرضه در بورس کاال انجام داده است. 
البته در زمینه عرضه محدودیت هایی نیز 
اعمال کرده ایم تا همه قادر به خرید شوند. 
فوالد مبارکه هم اکنون در بورس وضعیت 
خوبی دارد و سود امسال آن نسبت به سال 

قبل نزدیک ۲برابر خواهد بود.
 قیمت های بورس کاال تا چه اندازه به 

قیمت های جهانی نزدیک است؟

نمی توان برای تمام محصوالت عرضه شده 
در بورس یک حکم داد.

برخی کاالها به قیمت های جهانی نزدیک تر 
هم اکنون  اما  هستند  کمتر  برخی  و 
قیمت های ما حول و حوش قیمت های 
فرهنگ  نوع  که  آنجا  از  است.  جهانی 
مصرف ما متفاوت است، به تبع قیمت های 
ما نیز متفاوت است چراکه مسئله انرژی 
نیز در داخل مطرح است.  انرژی  و نرخ 
قیمت های ما در منطقه منا شامل عربستان 
با  که  می شود  خاورمیانه  کشورهای  و 

قیمت های جهانی متناسب است.
 نظر شما درباره بازگشت ارز فوالدی ها 

به سامانه های مختلف چیست؟
شرکت فوالد مبارکه مصارف ارزی خود 
را از طریق صادرات تامین می کند. یعنی 
الکترود، منگنر و قطعات یدکی و... را وارد 
می کند و درحقیقت ارز حاصل از صادرات 
صرف مصارف شرکت می شود. مصرف ارز 
ما نیز بسیار شفاف است. ما قادر هستیم ۲ 
میلیارد دالر هم صادرات داشته باشیم اما 
دولت این اجازه را به ما نمی دهد چراکه 
ما  می خورد.  هم  به  داخل  بازار  تعادل 
حداکثر بین 1٠ تا 1۵ درصد از محصوالت 
شرکت را صادر می کنیم که حدود 7٠٠ 
میلیون یورو می شود، به همین میزان نیز 
را  محصوالت مان  بقیه  داریم.  ارزی  نیاز 
نیز می توانیم صادر کنیم و بازار خارجی 
هم داریم اما دولت اجازه نمی دهد و البته 
است  درستی  خواسته  دولت،  خواسته 
که نخست نیاز داخل را تامین کنیم و در 
از  باشیم.  داشته  صادرات  مازاد  صورت 
این رو مازاد ارزی نداریم که به نیما و سنا 
بازگردانیم یا بخواهیم در این زمینه تخلف 

کنیم.
 آینده صنعت فوالد کشور را چگونه 

می بینید؟
اقتصاد کشور مبتنی بر اقتصاد نفتی است، 
از این رو در 6٠ تا 7٠ سال گذشته صنعت 
نتوانسته نقش ارزش افزوده خاصی را برای 
اقتصاد کشور ایفا کند. اگر کشور براساس 
چرخ  نقش  نفت  می رفت،  پیش  تولید 
پنجم خودرو یا یار دوازدهم در فوتبال را 
ایفا می کرد و اقتصاد کشور هم این همه 
آسیب پذیر نمی شد. در کشور ما مبنای 
درآمد و حقوق و یارانه، نفت شده است. 
اگر به سمتی برویم که نفت را از اقتصاد 
خارج کنیم و در مقابل بتوانیم معادن را 
جایگزین آن کنیم، می توانیم منابع ارزی 
کشور را تامین کنیم. در بخش فوالد حدود 
8 تا 9 میلیون تن انواع محصوالت فوالدی 
صادر می کنیم و حدود 6 تا 7 میلیون تن نیز 
ظرفیت نصب شده داریم. هم اکنون حدود 
3٠ میلیون تن ظرفیت داریم اما نزدیک 
به ۲۵ میلیون تن تولید می کنیم. پس 
می توانیم با صنایع پتروشیمی و معدنی 
نیازهای اولیه کشور را تامین کنیم. از این رو 
چشم انداز امیدوارکننده ای برای این صنایع 

پیش رو است.

مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان معتقــد اســت، عملکــرد فــوالد مبارکــه در ســال 
گفت و گو

گروه صنعت
گذشــته بســیار موفقیت آمیــز بــود و بــه تمــام اهــداف خــود بــه غیــر از بخــش صــادرات دســت 
یافتــه اســت. حمیدرضــا عظیمیــان، در عیــن حــال مــی گویــد: اقتصــاد کشــور مبتنی بــر اقتصــاد نفتی اســت، 
از ایــن رو در ۶۰ تــا 7۰ ســال گذشــته، صنعــت نتوانســته نقــش ارزش افــزوده خاصــی را بــرای اقتصــاد کشــور ایفا 
کنــد. اگــر کشــور براســاس تولیــد پیــش می رفــت، نفــت نقــش چــرخ پنجــم خــودرو یــا یــار دوازدهــم در 
فوتبــال را ایفــا می کــرد و اقتصــاد کشــور هــم ایــن همــه آســیب پذیر نمی شــد. آنچــه مــی خوانیــد حاصــل 

گفت وگو با مدیرعامل بزرگ ترین تولیدکننده آهن اسفنجی جهان است؛

در مسیر رکوردهای جدید

مجمع عمومی عادی سالیانه فوالد شرکت امیرکبیر کاشان با حضور 88 درصدی 
سهامداران در محل کارخانه برگزار شد. عزیز قنواتی مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر 
کاشان در این نشست گفت: چشم انداز فوالد امیرکبیر کاشان تبدیل شدن به یکی از 
بزرگترین تولیدکنندگان محصوالت فوالدی پوشش دار در کشور و کسب ۲٠٪ از سهم 
بازار داخلی و حضور در بازارهای صادراتی هدف است. شایان ذکر است، شرکت فوالد 

امیرکبیر کاشان به ازای هر سهم 1٠٠ تومان سود تقسیم کرد.

فوالد مبارکه با پرداخت 1۵٠٠ میلیارد تومان مالیات به دولت، ردیف اول در بین 
شرکت های تولیدی و ردیف دوم در شرکت های بورسی را به خود اختصاص داده است.
حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: در حال حاضر فوالد مبارکه 
یک درصد GDP کشور و ۵ درصد از GDP صنعت را در اختیار دارد و با پرداخت 1۵٠٠ 
میلیارد تومان مالیات، ردیف اول در بین شرکت های تولیدی و ردیف دوم در شرکت های 

بورسی را به خود اختصاص داده است.

یک درصد GDP کشور در اختیار فوالدمبارکهتقسیم سود 1٠٠ تومانی فوالد امیرکبیر

عملکرد سال ۹7 فوالدمبارکه در گفت وگو با "حمیدرضا عظیمیان" بررسی شد:

عظیمیان: نباید اجازه می دادند معدنی ها فوالدساز شوند

در ششمین جشنوارۀ ستارگان روابط عمومی اختصاص یافت؛

روز  نکوداشت  آیین  در   : نوسان   
ملی روابط عمومی که روز چهارشنبه 
۲۵ اردیبهشت ماه جاری در مجموعۀ 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
طالیی  ستارۀ  نشان  شد،  برگزار 
روابط  ستارگان  جشنوارۀ  ششمین 
عمومی ایران به روابط عمومی شرکت 

فوالد مبارکه اختصاص یافت.
اقتصابازار،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
در این جشنواره که با حضور مدیران 
روابط عمومی دستگاه ها و نهادهای اجرایی دولتی و خصوصی، کارشناسان روابط 
عمومی و اساتید دانشگاهی برگزار شد، دبیر جشنواره با اشاره به تالش برای رشد 
و تعالی و ارتقای جایگاه روابط عمومی در ایران گفت: روابط عمومی نوعی  دانش 
و مهارت است و استفاده از ظرفیت های نامحدود آن به منظور تعالی و سرآمدی 

بیشتر سازمان ها و کمک به مدیریت ارشد آن ها میشود.
هوشمند سفیدی افزود: در حقیقت برگزاری جشنواره هایی از این دست، فرصتی 
است برای هم اندیشی و تبادلنظر؛ چراکه معتقدیــم روابط عمومی گفتوگوی 
مسالمت آمیز را ترویـــــج می کند. فلسفــــۀ روابط عمومی خدمت به مردم 
است و توان گفتوگوی مسالمتآمیز با مردم از قدرت روابط عمومی ناشی میشود. 
امروز ارزش های اخالقی، تکنیکی و رویکردی روابط عمومی نیاز به همگانی 

شدن در سازمان و جامعه دارد.
به گزارش خبرنگار فوالد، مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه این نشان را به روان 
پاک شهید محسن خزایی مدیر اسبق روابط عمومی این شرکت و نخستین 

خبرنگار شهید مدافع حرم تقدیم کرد.

نشان ستارۀ طالیی
برای فوالد مبارکه

مدیر برنامه ریزی شرکت فوالد هرمزگان مطرح کرد:

 نوسان : مدیر برنامه ریزی و مدیریت 
گفت:  هرمزگان  فوالد  شرکت  مالی 
به دلیل کیفیت باالی محصول فوالد 
هرمزگان، توانسته ایم مشتریان خود را 
در سطح جهانی و داخلی حفظ کنیم.

سیدعبدالحمید بحرینی با اشاره به 
میزان میزان سودآوری و وضعیت تولید 
شرکت در سال 97 اضافه کرد: در سال 
97 ارزش سهام شرکت فوالد هرمزگان 
باال رفت و سود خوبی داشتیم. آمارها و 
صورت های مالی 9 ماهه که در کدال نیز منتشر شد، نشان دادند که 1٤٠٠ میلیارد 
تومان سود داشتیم و EPS باالی 9۵ تومان داشتیم. هم اکنون در حال تهیه 
صورت های مالی 1۲ ماهه هستیم و امیدواریم تا یک ماه آینده حسابرسی شده 
آن را در اختیار سهامداران و روی سایت کدال قرار دهیم و این رقم افزایش پیدا 

کرده و EPS باالی 1٠٠ تومان را برای سال 97 داشته باشیم. 
وی افزود:  ظرفیت اسمی ما یک میلیون و پانصد هزار تن است که در سال 97 
توانستیم باالی یک میلیون و ٤٤٠ هزار تن تولید داشته باشم و با یاری خدا با 
قدرت این روند را ادامه خواهیم داد تا امسال به ظرفیت اسمی تمام دست پیدا 
کنیم. متاسفانه به دلیل تحریم ها طرح های توسعه ای و افزایش ظرفیت از 1.۵ به 
3 میلیون تن اجرایی نشد اما اهدافی را برای خود در سال 98 داریم که امیدواریم 

بتوانیم به آنها جامه عمل بپوشانیم.
بحرینی ادامه داد: سال گذشته هدف ما این بود که بیشتر صادر کنیم؛ اما به دلیل 
تحریم ها این امکان فراهم نشد. اما باید گفت به دلیل کیفیت محصوالت فوالد 
هرمزگان مشتریان خود را در سطح جهانی داریم و امیدواریم که امسال نیز بتوانیم 
صادرات را داشته و ماهانه حداقل 1 تا ۲ کشتی ارسال کنیم تا هم برای شرکت 
و هم کل کشور روند ارزآوری ادامه یابد. وی تصریح کرد:  امسال تالش داریم 
که این روند بهبود یابد. بازار صادرات ما تقریبا کمی زیر ۵٠ درصد و حدود 6٠٠ 
هزار تن و بازار داخلی حدود 8٠٠ هزار تن بوده است. وی در پایان گفت: هدف ما 
رضایت سهامداران است. امیدواریم در سال 98 مانند سال 97 به خوبی عمل کنیم 
و بتوانیم پاسخگوی آنها بوده و اطالعات خود را به موقع و بطور کامل در اختیار آنها 

قرار دهیم تا براساس آن بتوانند تصمیم گیری کنند.

رشد قابل توجه 
ارزش سهام فوالد هرمزگان 

مدیرعامل شرکت فوالد سفیددشت خبر داد؛

پر  ماه  آغاز  با  همزمان   : نوسان   
نصب  عملیات  رمضان،  خیروبرکت 
پروژۀ  تکمیل  سنگین  تجهیزات 
سفیددشت  فوالد  شرکت  فوالدسازی 
چهارمحال و بختیــــــــاری، یکــــی 
از طـــــــرح های هفت گانۀ فوالدی 

کشور، آغاز شد.
شرکت   مدیرعامل  زاده  ارباب  محمود 

فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری 
ضمن اعالم این خبر گفت: با حمایت 
های شرکت فوالد مبارکه و تالش پیمانکاران، نصب تجهیزات پروژۀ فوالدسازی این 

کارخانه مطابق برنامۀ زمان بندی آغاز شده است.
در همین خصوص، رامین لطفی مدیر تکنولوژی و توسعۀ شرکت فوالد سفیددشت 
نیز افزود: با توجه به برنامۀ زمان بندی پروژه و ورود جرثقیل ٤٠٠ تن به سایت پروژۀ 
فوالدسازی، ترانس کوره و سایر متعلقات آن با موفقیت نصب شد. وی حمایتهای 
شرکت فوالد مبارکه و مدیرعامل شرکت را یکی از نقاط قوت روند پیشرفت این پروژه 
دانست و اضافه کرد: در حال حاضر عملیات نصب تجهیزات پروژۀ فوالدسازی با 7۵ 
درصد پیشرفت فیزیکی، در بیشتر قسمت ها فعال است و همۀ ارکان پروژه مصمم اند 

که پروژه تا پایان سال به بهره برداری برسد و راه اندازی شود.
مدیر تکنولوژی و توسعۀ شرکت فوالد سفیددشت در بخش پایانی سخنان خود با بیان 
اینکه  پروژۀ فوالدسازی این شرکت از آذرماه 9۵ فعالیت اجرایی خود را آغاز کرده 
است گفت: این پروژۀ شامل یک کورۀ قوس با ظرفیت 1٤٠ تن و تولید 8٠٠ هزار 

تن اسلب در سال است.

آغاز عملیات تکمیل پروژۀ 
فوالدسازی
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رونوشت آگهی حصروراثت

محمد جمالی وانانی ، داراي شناسنامه شــماره 1۵٤٠6 به شرح دادخواست به کالسه 
۵9۵/98 ح ۵٤  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده که شــادروان محمدرضــا جمالی وانانی  بشناســنامه ۵۵٠  درتاریــخ 98/۲/17 
اقامتگاه دائمي خود بــدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به

 3 پسر٬ ۲ دختر  و1  همسر به اسامي: 
1- مجید جمالی وانانی به ش ش 97۵  نسبت با متوفی فرزند .

۲-  محمد جمالی وانانی به ش ش 1۵٤٠6  نسبت با متوفی فرزند.
3-  روح اله جمالی دانائی به ش ش 1۲7٠1۲1٠1٤  نسبت با متوفی فرزند.

٤-  مریم جمالی وانانی به ش ش 11٠  نسبت با متوفی فرزند.
۵-  مرضیه جمالی دانائی   به ش ش 1۵61  نسبت با متوفی فرزند.

6-    بتول نظری اورگانی  به ش ش 37 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 ۵٤  شوراي حل اختالف. م الف/٤68۵63

رونوشت آگهی حصروراثت
حسن مرادی سیاه افشــادی، داراي شناســنامه شــماره ۲٠٠97 به شــرح دادخواست به 
کالســه ۵6٤/98 ح 1٠  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان ناصرقلی مرادی ســیاه افشــادی بشناســنامه ۲٤9 درتاریــخ 8/97/1٠ 
اقامتــگاه دائمي خود بــدرود زندگــي گفته ورثــه حین الفــوت آن مرحوم منحصراســت

 به ٤ پسر  ،3 دختر و  همسر به اسامي: 
1- حســینعلی مرادی  به ش ش 1939٠ نســبت با متوفی فرزند.۲- حســن مرادی سیاه 
افشــادی به ش ش ۲٠٠97 نســبت با متوفی فرزند.3-محمدعلی مرادی به ش ش ۲۲1٤٤ 
نسبت با متوفی فرزند.٤-مجتبی مرادی سیاه افشادی به ش ش 3۵93 نسبت با متوفی فرزند.

۵-  صدیقه مرادی به ش ش ۲33 نســبت با متوفی فرزند.6- نرگس مرادی سیاه افشادی به 
ش ش ٤٤7 نسبت با متوفی فرزند. 7- ناهید مرادی سیاه افشادی به ش ش ۲٤988 نسبت با 

متوفی فرزند. 8-ربابه حاج محمدی حسین آبادی به ش ش 1۵۵88 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 1٠ شوراي حل اختالف. م الف/٤68۵٤8

رونوشت آگهی حصروراثت

محمد شــفیعی علویجه   ، داراي شناسنامه شماره ۵9 به شــرح دادخواست به کالسه 
٤76/98 ح 1٠  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده که شــادروا ن  اکرم شــفیعی علویجه  بشناســنامه 67 درتاریخ 6/7 / 69 اقامتگاه 
دائمي خود بــدرود زندگــي گفته ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصراســت به 

1دختر ، همسر، پدر و مادر   به اسامي: 
1-  الهام قنبریان علویجه به ش ش 118۵9  نسبت با متوفی فرزند .

۲-  محمدطاهر قنبریان علویجه   به ش ش 17٤6  نسبت با متوفی همسر .
3-  خدیجه شفیعی  به ش ش ٤9۲3  نسبت با متوفی مادر .

٤-  محمد شفیعی علویجه به ش ش ۵9  نسبت با متوفی پدر  .
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 1٠  شوراي حل اختالف. م الف/٤6٠۲97

رونوشت آگهی حصروراثت

مرضیه توکلی، داراي شناســنامه شــماره ۵1٤٠7 به شــرح دادخواســت به کالسه 
۵99/98 ح ۵٤  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده کــه شــادروا ن حســن توکلــی بشناســنامه 61 درتاریــخ 9/13 / 96 اقامتگاه 
دائمي خود بــدرود زندگــي گفته ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصراســت به 

۲ پسر  ، 1 دختر  و 1 همسربه اسامي: 
1- رضا توکلی به ش ش 38۲  نسبت با متوفی فرزند .

۲-    عباس توکلی    به ش ش 66۵99  نسبت با متوفی فرزند .

3-   مرضیه توکلی  به ش ش ۵1٤٠7  نسبت با متوفی فرزند .
٤- اقدام توکلی دارگانی به ش ش 13  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 ۵٤  شوراي حل اختالف. م الف/٤688٤6

رونوشت آگهی حصروراثت

محمدمهــدی قــدم زن ، داراي شناســنامه شــماره ٤۵1 به شــرح دادخواســت به 
کالســه ۵6۵/98 ح 1٠  از ایــن شــورا درخواســت گواهــي حصروراثــت نموده و 
چنیــن توضیح داده که شــادروا ن حســین قــدم زن بشناســنامه 19969 درتاریخ
1٠/۲3/ 97 اقامتــگاه دائمي خود بدرود زندگــي گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم 

منحصراست به 3 پسر و 1 دختر به اسامي: 
1- محمدمهدی قدم زن به ش ش ٤۵1  نسبت با متوفی فرزند) پسر( .
۲-   محمود  قدم زن  به ش ش ٤63٠٤  نسبت با متوفی فرزند ) پسر( .
3-  احمد  قدم زن  به ش ش ۵٤٠6٠  نسبت با متوفی فرزند ) پسر( . 

٤-    زهره  قدم زن  به ش ش ۵٠86٤  نسبت با متوفی فرزند ) دختر( . 
  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 1٠  شوراي حل اختالف. م الف/٤68۵6۲

رونوشت آگهی حصروراثت
مهدی اســماعیلی، داراي شناســنامه شــماره ۵76۵ به شــرح دادخواســت به کالســه 
۵96/98 ح ۵٤  از ایــن شــورا درخواســت گواهــي حصروراثــت نمــوده و چنیــن 
توضیــح داده که شــادروان حیدر مــال اســمعیلی بشناســنامه 3۵۲٠ درتاریــخ 97/۵/7 
اقامتــگاه دائمي خود بــدرود زندگــي گفته ورثــه حین الفــوت آن مرحوم منحصراســت

 به 3 پسر  و ۵ دختر  به اسامي: 
1-محمود اســماعیلی منــش به ش ش ٤٤ نســبت با متوفــی فرزنــد.۲- محمدعلی مال 
اســمعیلی به ش ش ۲۲87 نســبت با متوفی فرزند.3- مهدی اســماعیلی به ش ش ۵76۵ 
نســبت با متوفی فرزند.٤- زهرا مال اســمعیلی به ش ش 1۲٠8 نســبت بــا متوفی فرزند.

۵-  معصومه مال اسمعیلی به ش ش 389 نســبت با متوفی فرزند.6-فاطمه مال اسمعیلی به 
ش ش 1796 نسبت با متوفی فرزند. 7- مریم مال اسمعیلی به ش ش 18٠٤ نسبت با متوفی 

فرزند. 8-نفیسه مال اسمعیلی به ش ش 1۲7٠71٤٤81 نسبت با متوفی فرزند .
 والغیر.

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

شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه ۵٤ شوراي حل اختالف. م الف/٤68۵٤٤

رونوشت آگهی حصروراثت
زهره حافظ القرآنی اصفهانی، داراي شناسنامه شــماره ٤19۲6 به شرح دادخواست 
به کالسه 6٠1/98 ح ۵٤  از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان  محمود حافظ القرآنی اصفهانی بشناسنامه 367٠۲ درتاریخ 
97/11/۲9 اقامتگاه دائمي خود بــدرود زندگي گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 

منحصراست به 3 پسر  و 3 دختر و  1 همسر  به اسامي: 
1-  محمد حافظ القرآنی اصفهانی به ش ش 1٠9 نســبت با متوفی فرزند.۲-مجتبی 
حافظ القرآنی اصفهانی به ش ش ۲٠۵1 نســبت با متوفی فرزند.3- محســن حافظ 
القرآنی اصفهانی به ش ش 19٤9 نســبت با متوفی فرزند.٤- زهــره حافظ القرآنی 
اصفهانی به ش ش ٤19۲6 نسبت با متوفی فرزند.۵- فریده حافظ القرآنی اصفهانی به 
ش ش 339٠ نسبت با متوفی فرزند.6- فریبا حافظ القرآنی اصفهانی  به ش ش 1٠۵8 
نسبت با متوفی فرزند. 7-  مهری مرتهب  به ش ش ۲97 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 ۵٤ شوراي حل اختالف. م الف/٤6887٠

رونوشت آگهی حصروراثت

مینــا معتضدی، داراي شناســنامه شــماره ٤٠9 به شــرح دادخواســت به کالســه 
۵71/98 ح 1٠  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده که شادروا ن ســیدمحمدباقر نعمت اللهی بشناســنامه 9۵7 درتاریخ 1/۲6 / 98 
اقامتگاه دائمي خود بــدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 

۲ پسر  ،1دختر و 1 همسر   به اسامي: 
1-  سیدامیررضا نعمت اللهی  به ش ش 1۲7۲٠7۲177  نسبت با متوفی فرزند .

۲- امیرحسین نعمت اللهی   به ش ش 3333  نسبت با متوفی فرزند .
3-  گلنوش نعمت اللهی به ش ش 18٠18  نسبت با متوفی فرزند .

٤-  مینا معتضدی به ش ش ٤٠9  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 1٠  شوراي حل اختالف. م الف/٤686٠9

رونوشت آگهی حصروراثت

فاطمه کریمی قرطمانی، داراي شناســنامه شماره 1۵ به شــرح دادخواست به کالسه 
۵87/98 ح ۵٤  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده که شــادروان حســین کریمی قرطمانی بشناســنامه 1۵٤  درتاریــخ 91/1۲/7 
اقامتگاه دائمي خود بــدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به

 1 پسر ،  3 دختر و1  همسر  به اسامي: 
1-   صفرعلی کریمی قرطمانی  به ش ش 6۵9 نسبت با متوفی فرزند.

۲-  معصومه کریمی قرطمانی به ش ش ۲9391 نسبت با متوفی فرزند.
3-  فاطمه کریمی قرطمانی به ش ش 1۵ نسبت با متوفی فرزند.

٤-  طاهره کریمی قرطمانی به ش ش ۲۲۲ نسبت با متوفی فرزند.
۵-  صغری امان زاده اصفهانی به ش ش 1۲8٤ 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 ۵٤ شوراي حل اختالف. م الف/٤68۵8۵

رونوشت آگهی حصروراثت

احمد نصراصفهانی  ، داراي شناســنامه شــماره ٤8 به شــرح دادخواســت به کالسه 
۵9٠/98 ح ۵٤  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده که شــادروا ن صدیقه طالب زاده بشناســنامه 38 درتاریــخ 9/۲٤ / 97 اقامتگاه 
دائمي خود بــدرود زندگــي گفته ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصراســت به 

1 پسر ،۲ دختر وهمسر به اسامي: 
1-   محمدجواد  نصر اصفهانی به ش ش 389۵  نسبت با متوفی فرزند .

۲-  زهرا   نصر اصفهانی به ش ش 7۲9  نسبت با متوفی فرزند .
3-   پریسا   نصر اصفهانی به ش ش 139٤۵  نسبت با متوفی فرزند .

٤-   احمد   نصر اصفهانی به ش ش ٤8  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 ۵٤  شوراي حل اختالف. م الف/٤683۲٠

رونوشت آگهی حصروراثت

بهنــام مهرپرور ، داراي شناســنامه شــماره ۲61 به شــرح دادخواســت به کالســه 
۵٤٠/98 ح 1٠  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده که شادروان حشــمت اله مهرپرور  بشناســنامه 99  درتاریخ 9۵/1۲/۲1 اقامتگاه 
دائمي خود بــدرود زندگــي گفته ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصراســت به

 3 پسر٬ 1 دختر  ،  همسر و مادر  به اسامي: 
1- بهزاد مهرپرور به ش ش 33۲  نسبت با متوفی فرزند .
۲-  بهنام مهرپرور به ش ش ۲61  نسبت با متوفی فرزند.

3- سعید مهرپرور به ش ش 7877  نسبت با متوفی فرزند.
٤- زهرا مهرپرور به ش ش 1۲7٠67٠۲٤7  نسبت با متوفی فرزند.

۵- ترکانه خانجانی   به ش ش 1٤٠  نسبت با متوفی همسر.
6-   زیبا مهدوی   به ش ش ۵6 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 1٠  شوراي حل اختالف. م الف/٤686۲9

رونوشت آگهی حصروراثت

مرتضی گیاهی ، داراي شناســنامه شــماره ۲۲3 به شــرح دادخواســت به کالســه 
۵61/98 ح 1٠  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده کــه شــادروا ن محمد گیاهــی بشناســنامه ٤۲ درتاریــخ 11/۲6 / 97 اقامتگاه 
دائمي خود بــدرود زندگــي گفته ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصراســت به 

۲ پسر  ، 1 دختر و1 همسر به اسامي: 
1- مرتضی گیاهی  به ش ش ۲۲3  نسبت با متوفی فرزند .

۲- مصطفی گیاهی به ش ش 1٠7٠  نسبت با متوفی فرزند .
3-  افسانه گیاهی  به ش ش 73٠  نسبت با متوفی فرزند .

٤- پروین مطیعیان  به ش ش ٤۲7  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 1٠  شوراي حل اختالف. م الف/٤68۲96

رونوشت آگهی حصروراثت
صدیقه استادی قهجاورستانی با وکالت خانم اعظم نوائی، داراي شناسنامه شماره ٤٠ به شرح 
دادخواست به کالســه ۵36/98 ح 1٠  از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان رقیه سیستانی قهجاورستانی بشناســنامه 1۵16 درتاریخ 
93/1٠/٤ اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت

 به ۲ پسر و 7 دختربه اسامي: 
1-  محمدعلی استادی قهجاورستانی  به ش ش ۵ نســبت با متوفی فرزند.۲-احمد استادی 
قهجاورســتانی به ش ش 71 نسبت با متوفی فرزند.3- رفعت اســتادی قهجاورستانی به ش 
ش 18 نسبت با متوفی فرزند.٤-صغری استادی قهجاورستانی به ش ش 16 نسبت با متوفی 
فرزند.۵- کبرا استادی قهجاورســتانی به ش ش 1۵ نسبت با متوفی فرزند.6- مهناز استادی 
قهجاورستانی به ش ش ۵ نسبت با متوفی فرزند. 7-  فرخنده استادی قهجاورستانی به ش ش 
٤7 نسبت با متوفی فرزند. 8- زهرا استادی قهجاورستانی به ش ش ٤۵ نسبت با متوفی فرزند 

9- صدیقه استادی قهجاورستانی  به ش ش ٤٠ 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 1٠ شوراي حل اختالف. م الف/٤68۵٠۵

رونوشت آگهی حصروراثت

مریم استوان، داراي  شماره شناسنامه  33  به شرح دادخواست به کالسه ۵97/98 ح ۵٤  از این 
شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجید زارع فر به 
شماره شناسنامه  9  درتاریخ 98/1/۲ اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصراست به1 پسر ، 1 دختر و 1 همسر به اسامي: 
1-  رضا  زارع فر  به ش ش ٤61٠1۲۲٠٠6  نسبت با متوفی فرزند) پسر(.

۲-  مهسا  زارع فر به ش ش ۵8۲۲   نسبت با متوفی  فرزند) دختر( .
3- مریم استون به  ش ش 33  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 ۵٤  شوراي حل اختالف. م الف/٤68۵97

رونوشت آگهی حصروراثت

حمیدرضا فتاح، داراي  شماره شناسنامه  13۵3  به شــرح دادخواست به کالسه 11٤/98 ح 
1٠  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
آغابیگم رضیان به شماره شناسنامه  18۵  درتاریخ 9٤/8/۲٤ اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 3 پسر  به اسامي: 
1-  مصطفی فتاح  به ش ش 1٠88  نسبت با متوفی فرزند.

۲-  عباس فتاح به ش ش ٤٤٠   نسبت با متوفی  فرزند .
3- حمیدرضا فتاح به  ش ش 13۵3  نسبت با متوفی فرزند.

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

یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.

رییس شعبه 1٠  شوراي حل اختالف. م الف/٤68۵39

رونوشت آگهی حصروراثت

جواد احمــدی خشــوئی، داراي شناســنامه شــماره 1۵۲3 به شــرح دادخواســت به 
کالســه ۵63/98 ح 1٠  از این شــورا درخواســت گواهــي حصروراثت نمــوده و چنین 
توضیــح داده کــه شــادروا ن ماه منیــر احمــدی خشــوئی بشناســنامه ٤3 درتاریخ
7/۲3/ 97 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست 

به۲ پسر و   همسر  به اسامي: 
1-  جواد  احمدی خشوئی  به ش ش 1۵۲3  نسبت با متوفی فرزند .
۲-  اصغر احمدی خشوئی   به ش ش 16٠٤   نسبت با متوفی فرزند .
3- سیاوش احمدی خشوئی   به ش ش 7   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 1٠  شوراي حل اختالف. م الف/٤68۵1۲

رونوشت آگهی حصروراثت
مهری احمدی ونهری، داراي شناســنامه شــماره 1۲ به شــرح دادخواســت به کالســه 
۵69/98 ح 1٠  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان مرتضی احمدی ونهری بشناسنامه 83۵9  درتاریخ 98/۲/1٠ اقامتگاه دائمي خود 

بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به پدر و مادر  به اسامي: 
1-    مهری احمدی ونهری    به ش ش 1۲  نسبت با متوفی مادر.

۲- اکبر احمدی ونهری  به ش ش ۲٠   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 1٠ شوراي حل اختالف. م الف/٤7٠36۵

رونوشت آگهی حصروراثت

جعفر قاســم پیوندی، داراي شناسنامه شماره 7٠6۲3 به شــرح دادخواست به کالسه 
۵7٠/98 ح 1٠  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده که شــادروان فریبا قاسم پیوندی بشناســنامه 1938  درتاریخ 97/٤/11 اقامتگاه 
دائمي خود بــدرود زندگــي گفته ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصراســت به

۲ دختر،  همسر، پدر و مادر  به اسامي: 
1-  فاطمه قاسم پیوندی  به ش ش 1۲7366۵6٤3 نسبت با متوفی فرزند.
۲- شیرین قاسم پیوندی به ش ش 1۲7٤868٠68 نسبت با متوفی فرزند.

3- جعفر قاسم پیوندی به ش ش 7٠6۲3 نسبت با متوفی همسر.
٤-  رضوان قاسم پیوندی به ش ش 89٤ نسبت با متوفی مادر.

۵-  احمد قاسم پیوندی به ش ش 3۲۲ نسبت با متوفی پدر.
والغیر.

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

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 1٠ شوراي حل اختالف. م الف/٤686٠۲

رونوشت آگهی حصروراثت
صدیقه اســتادی قهجاورســتانی با وکالت خانم اعظم نوائی، داراي شناســنامه شــماره ٤٠ به 
شرح دادخواست به کالســه ۵3۵/98 ح 1٠  از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان رضا اســتادی قهجاورســتانی بشناســنامه 1۲۵7 درتاریخ 
88/1/13 اقامتگاه دائمي خود بــدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت

 به ۲ پسر ،  7 دختر و همسر به اسامي: 1-  محمدعلی استادی قهجاورستانی  به ش ش ۵ نسبت با 
متوفی فرزند.۲-احمد استادی قهجاورستانی به ش ش 71 نسبت با متوفی فرزند.3- رفعت استادی 
قهجاورستانی به ش ش 18 نسبت با متوفی فرزند.٤-صغری استادی قهجاورستانی به ش ش 16 
نسبت با متوفی فرزند.۵- کبرا استادی قهجاورستانی به ش ش 1۵ نسبت با متوفی فرزند.6- مهناز 
استادی قهجاورستانی به ش ش ۵ نســبت با متوفی فرزند. 7-  فرخنده استادی قهجاورستانی به 
ش ش ٤7 نسبت با متوفی فرزند. 8- زهرا استادی قهجاورســتانی به ش ش ٤۵ نسبت با متوفی 
فرزند 9- صدیقه استادی قهجاورستانی  به ش ش ٤٠ نسبت با متوفی فرزند .1٠-  رقیه سیستانی 

قهجاورستانی به ش ش 1۵16 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 1٠ شوراي حل اختالف. م الف/٤68۵٠6



فقط کافی است معلم باشید تا بتوانید فاصله شگرف میان آرمان ها و واقعیت ها را 
در نظام آموزشی ایران با تمام وجود درک کنید. آموزش و پرورشی که اکنون به 

یک بنگاه ورشکسته و ناراضی تراش تبدیل شده است. 
در روزهای اخیر رویداد دیگری پرده های توهم را اندکی از مقابل چشمان مخمور 
مسئوالن کنار زد و واقعیت های این نهاد در ایران را عیان ساخت. منظور همخوانی 
ترانه ای از یک خواننده زیر زمینی به وسیله جمعی از دانش آموزان مدارس ابتدایی 
و بازتاب گسترده آن در شبکه های اجتماعی بود که ناگهان موجب برانگیختن 
خشم در نایب رییس مجلس و وزیر آموزش و پرورش شد. پای پلیس فتا هم به 
میان آمد تا مدارس متخلف شناسایی و مدیران آنها برکنار شوند. آخرین پیشنهاد 
هم عبارت از دایر کردن هیات های مذهبی در مدارس است تا کودکان تغذیه 

مناسب روحی داشته باشند. 
به نظر می رسد شگفتی و دستپاچگی مسئوالن از رویداد مذکور به دلیل قطعی 
و الزامی دانستن چند پیش فرض درباره کارکرد آموزش و پرورش در چهاردهه 
گذشته بوده است: داشتن انتظارات حداکثری درباره تربیت اسالمی) آموزش 
و پرورش مجرای حیات طیبه است(، لوح سفید پنداشتن دانش آموزان در امر 
تربیت، کتاب های درسی ایدئولوژیک، حاکمیت نگاه یک سویه مبتنی بر وعظ و 
نصیحت، بی اعتنایی نسبت به تاثیرات جامعه بر آموزش و پرورش و در نهایت غلبه 
افراطی تعهد بر تخصص در گزینش گری معلمان! همه این مفروضات نادرست را 
اگر در کنار نگرش بدبینانه نسبت به غرب وعلوم انسانی آن، داعیه تمدن سازی 
بدون فراهم آوردن الزامات اولیه و باالخره فرمالیسم و شعارزدگی حاکم بر برنامه 
های آموزش و پرورش موجود قرار دهید نتیجه چیزی به جز این پریشانی موجود 

نخواهد بود. 
در همه این سال ها برنامه های پرورشی در اشکالی بسیار کلیشه ای و بدون در نظر 
گرفتن نقشی برای دانش آموزان در طراحی و اجرای آنها پیاده شده است. شادی 
های جمعی با چاشنی موسیقی به عنوان عبور از خطوط قرمز تلقی شده و مهارت 
های زندگی تحت سیطره محفوظات قرار گرفتند. نتیجه اما ظهور نسلی افسرده، 
بی آینده و ناامید است که حتی هنر گفت و گو و مدارای با یکدیگر را نیاموخته اند. 
نسلی که مدارس را به محل نزاع خود بدل کرده و مدیریت و کنترل کالس ها را 
برای معلمان به امری طاقت فرسا مبدل ساخته اند. دانش آموزانی که گاه و بی 
گاه شوخی های مبتذل برنامه های طنز صداوسیما را ابزاری برای شادی خود می 
سازند. به نظر می رسد همخوانی ترانه ساسی مانکن در برخی مدارس می تواند 
فرصتی استثنایی برای شناخت نارسایی های جدی نظام آموزش و پرورش کشور 
تلقی شود. دستگاهی که نه تنها دانش آموزان را به سمت آرمان های بلندپروازانه 
برخی مسئوالن رهنمون نساخته بلکه نتوانسته نسلی قانون گرا، میهن پرست و 

آینده دار هم تربیت کند. فرصتی برای بازاندیشی در یک کارنامه چهل ساله!

واتســاو هــاول در کتاب 
"قدرت بــی قدرتــان" که 
خوانــدن آن را بــه همــه 
توصیه می کنــم در وصف 
حکومت هــای توتالیتر) او 
با مفهوم پســاتوتالیتر از آن 
حرف می زند( معتقد اســت، این حکومتها چون در 
همان آغاز همه نیروهای سیاســی مخالف را از بین 
می برند، مجبورند در مرحلــه بعد به زندگی روزمره 
مردم تجاوز کنند و با در اختیار گرفتن ابعاد متفاوت 

زندگی روزمره مردم بر آنها اعمال قدرت کنند.
هاول معتقد است در اینجا سیاست تبدیل به منازعه 
میان دو برداشت مختلف از زندگی می شود؛ زندگی 
در دایره حقیقت یــا زندگی در دایره ریــا و دروغ و 
ســکوت. به باور هاول رژیم هــای توتالیتر زندگی 
روزمره مــردم را تبدیل به زندگی در ریــا و دروغ و 

سکوت می کنند.
ازاین رو،هاول معتقد اســت، قدرت اصلی یک نظام 
توتالیتر سربازان و اســلحه ها و باتوم های آن رژیم 
نیســتند. برعکس، قــدرت اصلی این نظــام های 
سیاسی مردمی هســتند که به زندگی در دایره ریا و 
دروغ ادامه می دهند. به باور هاول، قدرت واقعی یک 
نظام سیاسی توتالیتر ریشه در جامعه ای دارد که از 

اخاق دل بریده است. او از سبزی فروشی حرف می 
زند که بی هیچ اعتقادی به نظام سیاسی، همه آنچه 
از او می خواهند را انجام می دهد تا به دیگران بگوید 
"من سبزی فروش که اینجا زندگی می کنم می دانم 
چه باید کرد.رفتارم طبق انتظاری اســت که از من 
دارید .قابل اعتماد هستم و مو الی درز کارهایم نمی 
رود. هر چه گفته اند کرده ام و حــق دارم در صلح و 

صفا زندگی کنم".
هاول اخاق این ســبزی فروش را اخــاق جامعه و 
مردمانی می داند که در دایره ریا و دروغ زندگی می 
کنند و به جامعه خود تعرض و تجــاوز می کنند. به 
باور هاول،در این وضعیت مهمترین خطری که نظام 
توتالیتر از آن می ترسد، مردمانی هستند که به دفاع 
از حقیقت می پردازند و با صداقت و شجاعت از دروغ 

فاصله می گیرند.
 از این رو، هاول معتقد است یگانه نقطه شروع برای 
رسیدن به یک  سرنوشــت محترمانه تر خود انسانها 

هستند.
 انســانهای صادق هســتند که نشــان مــی دهند 
پادشــاه لخت اســت. او در جمله ای بــی نظیر می 
نویســد:"تاش برای اصاح سیاســی علت بیداری 
جامعه نیست، بلکه به عکس، اصاح سیاسی نتیجه 

نهایی آن بیداری است".

  فرید صلواتی

سال پنجم
شماره هشتاد و دو

1 خرداد 1398
16 رمضان 1٤٤٠

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

 چاپ: آینده

 آدرس: اصفهان، خیابان دانشگاه کوچه شماره ۵ 
ساختمان مرکز آموزش بازرگانی

 صندوق پستی: 81۵898186۵
 تلفن: ٠31-3۲6178۵9

 توزیع:آرمان پخش

گرانی منابع پروتیینی باعث شد که مردم به مصرف قارچ روی بیاورند. محمدحسن افشار، 
رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران با اعالم این موضوع گفت: »گرانی گوشت 
باعث شده است که مصرف قارچ در بین ایرانی ها 1٠ درصد افزایش داشته باشد.«  او ادامه داد: 
»درحال حاضر قیمت کیفی ترین قارچ خوراکی یک هشتم گوشت قرمز است؛ اما اکنون مردم 
قارچ را در غذاهای سنتی ازجمله انواع خورش ها نیز استفاده می کنند و با پیگیری های انجمن، 

جایگزینی قارچ با گوشت در غذاهای برخی سازمان های در دستور کار است.«

سازمان هدفمندی یارانه ها اعالم کرد که مردم پیامک قطع یارانه را جدی نگیرند. به گزارش 
ایسنا، به تازگی تعدادی از شهروندان پیامک های مشکوک با عنوان قطع یارانه ، دریافت 
کرده اند که البته سازمان هدفمندی یارانه ها هم در واکنش به این خبر اعالم کرد که 
دو سایت فیشینگ با گرفتن اطالعات هویتی و بانکی افراد سعی در سوءاستفاده از آنها 
دارند. این سازمان تأکید کرد سامانه های اعالم نیازمندی یارانه به نشانی yon.ir /foii و 

kishiha.com سامانه های جعلی بوده و با هدف کالهبرداری راه اندازی شده اند.

شهروند عزیز یارانه شما قطع نشده!جایگزینی گوشت با قارچ در خورش های ایرانی

رفتارهای کلیشه ای 
در عصر ارتباطات

ساسی مانکن و واقعیت های 
آموزش و پرورش!

  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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یست و هفتم اردیبهشت روز جهانی 
در  است.  عمومی  روابط  و  ارتباطات 
جوامعی که با فرهنگ و واژه دموکراتیک 
بیگانه هستند ارتباطات و روابط مسئله 
ایی  کامال بی معناست.  متاسفانه در 
اصلی  نقش  عمومی  روابط  ما  جامعه 
به  تبدیل  و  داده  از دست  را  خودش 
رفتاری کلیشه ای شده است. واحد روابط 
عمومی و ارتباطات در نهادها و ادارات 
ایران تنها به سخنگو و چاپلوس مدیران 

بسنده این شده است.
متاسفانه بیشترین  نقش ارتباطاتی واحد 
روابط عمومی، به ارتباط با چاپخانه ها، 
مراکز عکاسی و فیلمبرداری، چاپ رپرتاژ 
خبری در مطبوعات، و نصب چند بنر و 
اطالع رسانی مناسبتی در سطح شهر و 

دم در واحدها محدود شده است..
داش فرید با ارتباطاتی که با بسیاری از 
مدیران روابط عمومی در کشور دارد، 
می تواند به جرات بگوید، نود درصد 
این مدیران از اطالعات به روز برخوردار 
نیستند و اطالعاتشان بیشتر کلیشه ایی 

و معمولی است .
مدیر روابط عمومی و ارتباطات وزارت 
خانه ایی که دائم در دسترس نباشد، 
تلفنش را جواب ندهد، دانم پیام دهد "با 
عرض پوزش در جلسه هستم" که نمی 
توان نامش را مدیر روابط عمومی گذاشت.

بیشتر آنها نقش خود را در جایگاه محافظ 
رییس تصور می کنند که اتفاقا به کت 
شلوار و یقه های بسته شان هم می آید!. 
هرچند که گاهی ادب و احترام در میان 
روابط  واحدهای  کارمندان  از  برخی 
عمومی شرکت ها معنایی ندارد و شاید 
هم ناشناخته است. مدیران روابط عمومی 
زمانی که برای خود و کارمنداشان هزاران 
کار غیر مرتبط می تراشند، یقینا نمی 
توانند ارتباطات خوبی برای واحد خود 

حفظ کنند.
روزی با رییس روابط عمومی یکی از 
نهادهای فرهنگی جلسه ایی داشتم ، 
وقتی متوجه شدم ایشان به جای اینکه 
به حرفها من گوش کند، سرش به گوشی 
همراهش است ، با احترام آن جلسه را 
ترک کردم؛ حرفی هم نزدم، هرچند حق 
را به این شخص دادم. زیرا در جامعه ایی 
که ارتباطات و ادب، همراه با گفتگوی 
چه  معناست،  بی  آن  درون  متقابل 

انتظاری باید از این شخص داشت؟
به  را  این روز  اینکه سالی یکبار فقط 
تالشگران عرصه روابط عمومی تبریک 
گوییم، جمله ایست تکراری که برای 
بیشتر مناسبتها استفاده می شود. باید از 
همان ابتدای تحصیل، دانش آموزان را با 
واژه مهم و اساسی ارتباط و روابط عمومی 
آشنا کرد. این جایگاه کوچک نیست که 
بشود به راحتی از کنارش گذشت. باید یاد 
بگیریم که در این دهکده جهانی بتوانیم با 
همه دنیا ارتباط برقرار کنیم وگرنه هیچگاه 
نه بروز خواهیم بود و نه حرف جدیدی 
برای گفتن خواهیم داشت. باید مدیران 
روابط عمومی درک کنند که نقش آنها در 
سرزنده بودن نهادشان بسیار مهم است.

 مریم شوقی

اقتصادها  رشد  موتور  بزرگ  شهرهای 
در  شهرها  این  بدیل  بی  نقش  هستند. 
توسعه  و  بزرگ  های  سرمایه  تأمین 
تولید  عوامل  بهینه  تخصیص  ملزومات 
نهفته است. شهرهای بزرگ جذب کننده 
نخبگان، استعدادها، سرمایه های انسانی، 
هنرمندان، سرمایه های مالی و نهادهای علمی – تکنولوژیکی و توسعه 
ای هستند. سرمایه گذاری های بزرگ عموماً در شهرهای بزرگ 
راهبری و یا جایابی میشوند و دفاتر شرکتها و نهادهای بزرگ در این 

شهرها تأسیس میگردند.  
ماهیت اقتصادی شهرهای بزرگ، جریانهای بزرگ نقدی و تخصیص 
عوامل تولید است. در این فضای مناسب و آماده برای تخصیص منابع، 
این شرکتها، تشکلها و نهادهای مشاوره ای، شرکتها و نهادهای بازار 
یابی و تبلیغاتی،شرکتها و نهادهای هدایت نیروی انسانی و تسهیل 
کننده جستجوی کار، شرکتها و نهادهای ارتقای مهارت و تخصص، 
شرکتها و نهادهای واسطه مبادالت و تجارت، شرکتها و نهادهای 
حقوقی و تسهیل کننده قراردادها و طرح و حل و فصل دعاوی، شرکتها 
و نهادهای حوزه حقوق مالکیت و... هستند که نقش کاتالیزور و 

کاتالیست را در واکنشهای اقتصادی بازی میکنند.  

در شیمی کاتالیزورها مواد شیمیایی هستند که در فرایندهای 
شیمیایی باعث افزایش سرعت واکنش می شوند. شناخت عمیق 
از فاکتورهای تبدیل شیمیایی در هر واکنش تبدیلی و ایجاد شرایط 
بهینه باعث افزایش بازدهی و عملکرد واحد و به طبع آن باعث صرفه 
جویی اقتصادی می شود. کاتالیستها در هر واکنش شیمیایی که 
سرعت و شرایط بهینه مورد نظر باشد کاربرد دارند. در اقتصاد نیز منابع 
و نیازها همواره وجود دارند ولی این نقش نهادها، تشکلها، شرکتها 
و افراد کلیدی و کاتالیزور است که باید شناخته شده و برای سرعت 
بیشتر تخصیص منابع مورد استفاده قرار گیرند. هر چه این نهادها و 
شرکتهای کاتالیستی در اقتصاد شهری بیشتر و در تنوع مناسب و 
در حد کفایت باشند، رشد اقتصادی بیشتر و تناسب و تنوع رشد بین 

بخشها و محصوالت و زمینه های متفاوت بیشتر و بهتر خواهد بود.  
از مهمترین وظایف دولتها دخالت در تخصیص بهینه عوامل تولید 
است. این وظیفه هم به صورت مستقیم صورت میگیرد و در اثر آن 
زیر ساختهای سخت و نرم ایجاد و عرضه میگردند و هم به صورت غیر 
مستقیم دولتها از طریق هدایت منابع به سمت و سوی جایگاههای 
مناسبتر تخصیصی، امکان تأمین نیازهای بیشتری از جامعه را ممکن 
میسازند. در این صورت وظایف تخصیصی دولتها نه تنها از طریق 
دخالت مستقیم در تخصیص منابع دولتی، بلکه از طریق هدایت 

و سیاستگذاری منابع بخش خصوصی و غیر دولتی است. مهمترین 
ابزار دولتها نیز در هدایت منابع و تخصیص منابع، کاتالیستهای رشد 
اقتصادی هستند. شرکتهای مهندسین مشاور، مشاورین کسب و کار، 
مشاورین بازار، مشاورین بازار کار، مشاورین سرمایه گذاری، مشاورین 
مالی، مشاورین حقوقی، مشاورین مالکیت معنوی و... نهادهایی 
هستند که ضمن هدایت منابع به سمت نیازهای درست، سرعت انجام 

معامالت را بیشتر نموده و اثر گذاری آنها را افزایش میدهند.  
در جمع می توان گفت از مهمترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی 
کشورها توجه و تقویت کاتالیستهای رشد اقتصادی است که این 
نهادها و شرکتها در شهرها و براساس نقش قاعده مقیاس شکل 
میگیرند. تسهیل شکل گیری این نهادها و تشکلها و شرکتها از یک سو 
درونزا بوده و از سوی دیگر میتواند توسط دولتها سیاستگذاری شده و 

تقویت و توسعه یابد.
 بر این اساس دولتها با درک اهمیت نهادها، شرکتها و تشکل های 
کاتالیست رشد اقتصادی، الزم است تا برای شکل گیری و توسعه آنها 
در یک منطقه، هدف گذاری و سیاستگذاری دقیقی داشته باشند و 
با گسترش زمینه های جذب و انگیزه دهی به نخبگان هر حوزه 
تخصصی، در شکل دهی این نهادها، زمینه سرعت بخشی و ارتقای 

تخصیص بهینه منابع و رشد اقتصادی را بوجود آورند.

کاتالیست های رشد اقتصاد شهری

قیم مآبی در اقتصاد رفتاری

بازار

دهه هشتاد بود که در کالس "نظامهای اقتصادی" که توسط 
دکتر رنانی تدریس می شد بحث آزادی اقتصادی مطرح بود. 
استاد مثال می زدند که مثال حتی اگر کسی بخواهد هرچه 

پول و ثروت دارد بسوزاند کسی مانعش نشود.
آن زمان من که دانشجوی کارشناسی بودم پرسیدم: "شما 
خودتان اگر ببینید کسی در حال خودکشی است مانع نمی 
شوید؟" و اگر درست بیاد بیاورم استاد سوالم را با سوال 
دیگری جواب داد و مثل فیلمهای اصغر فرهادی جمعبندی 

نهایی را به خودمان واگذار کرد!
آمارتیاسن)نوبلیست  گفتگوی  وقتی  امروز  را  فوق  خاطره 
آوردم.  یاد  به  خواندم  را  دانشجویانش  از  یکی  با  اقتصاد( 
آمارتیا سن در محوطه دانشگاه هاروارد از یکی از دانشجویان 
میپرسد: "اگر کسی در حال بریدن انگشتانش با یک قیچی 
پاسخ می  به طعنه  باید کرد؟" و خودش  باشد چکار  کل 

دهد: "باید یک قیچی تیزتر در اختیارش گذاشت!" رهیافت 
اقتصاد جریان اصلی به آزادی مثل کسی است که به آن 

شخص قیچی تیزتری پیشنهاد می دهد!
در اقتصاد کالسیک سه پیش فرض وجود دارد: اول: افراد 
و  آزادی  هرچه  دوم:  میخواهند.  که چه چیزی  دانند  می 
امکان انتخاب برای افراد بیشتر باشد بهتر است. سوم: افراد با 

عقالنیت کامل و با موفقیت بهینه یابی می کنند.
هر سه پیشفرض فوق توسط مشاهدات تجربی در اقتصاد 
رفتاری به چالش کشیده می شود و با اینها جایگزین می شود: 
اول: افراد  نمی دانند که واقعا چه چیزی می خواهند! دوم: 
گاهی گزینه های کمتر بهتر از گزینه های متعدد است. سوم: 
افراد هم در تشخیص و هم در اجرای برنامه درست دچار 
مشکل هستند. و این تفاوت باعث می شود نوعی از قیم مآبی 

در اقتصاد رفتاری مورد تجویز قرار بگیرد.
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  مصطفی نصراصفهانی 

یکی از مهمترین مسایل و مشکالتی که 
حاکمیت ها در زمان زمامداری خود با آن 
روبرو هستند  انشقاق، فاصله و تعارضات 
میان نسل هاست. مطابق  نظر برگر و 
الکمن  جامعه محصول افکار، نیازها و 
خواسته های اجتماعی افراد است. بدین 
معنی که  جامعه و نهادهای اجتماعی یا 
ساختارهای فرهنگی اجتماعی موجود 
در هر جامعه برآمده و محصول نیازها و 
خواسته های هر نسل می تواند باشد.با 
توجه به گذشت چهار دهه از عمر انقالب ایران ساختارهای فرهنگی و نهادهای موجود در 
بدنه حاکمیت، تغییر و تحوالتی مبتنی بر نیازها و خواسته های نسل امروز نداشته است و 

این عامل مهم یکی از مهمترین عوامل انشقاق و فاصله میان حاکمیت و نسل امروز است.
برای ترمیم و بهبود این فاصله و کمتر کردن آن میان بدنه جامعه، نهادهای اجتماعی و 
نسل امروز بایستی بتوانیم نهادهای اجتماعی را بر مبنای نیازها و خواسته های نسل امروز 
نزدیک تر کنیم،  چنانچه نسلی در یک جامعه ای قرار بگیرد که نهادها و ساختارهای 
فرهنگی آن جامعه بی توجه به نیازها و خواسته های اجتماعی و فرهنگی آن نسل باشد 

پدیده شی انگاری یا بیگانگی در مورد نسل امروز ما بوجود خواهد آمد.
شی انگاری در پویش نسل ها رخ می دهد. چرا که نسل جدید در فرآیند اجتماعی شدن 
مجبور به پذیرش نظم اجتماعی با پیش فرض های تعیین شده و تبدیل واقعیت های 
عینی به واقعیت های ذهنی و درونی کردن آن پیش فرض های نهادی ست که خود نقشی 
در بوجود آوردنشان ندارند.برگر و الکمن  نظم اجتماعی را پدیده ای متزلزل و ناپایدار می 
دانند. چرا که بیداری نسل ها و اختالف میان آنان به چالش کشیدن نظم اجتماعی در 

رویدادهای عادی عامل مهمی برای بر هم زدم نظم اجتماعی می دانند.
بنابراین معتقدند که نهادها و ساختارهای اجتماعی در مقابله با بی نظمی ها برای کنترل 
وضع موجود و حفظ آن به دنبال مشروعیت سازی نهادها می روند.اقتدار و مشروعیت 
بخشی به نهادها، توسط دین، فلسفه، علم و اسطوره ها بوجود خواهد آمد. نهادها با توجه 
به اقتدار و مشروعیت به یک نظم قدسی و ماورا بشری می اندیشند و با استفاده از همین 
مشروعیت به کنترل کننده ای قوی بدل می شوند.اگر چه انسان خود ساختارها و نهادهای 
اجتماعی را خلق می کند اما این نهادها آنقدر اقتدار و صالبت می یابند که مانع و سد 

محکمی برای آزادی های فردی و خواسته ها و سالیق شخصی می باشد.
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