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هفته انهم

ضربان  اقتصاد شهر

گزارش

رشد 52 درصدی 
هرچند کارشناسان معتقدند تا پایان امسال رکود شدید 
تورمی حوزه مســکن را احاطه می کند، اما آمارهای 
شــهرداری اصفهان حکایــت از آن دارد که مســکن 
همچنان حوزه ای جذاب برای ســرمایه گذاری است. 
این آمارها نشان می دهد که در مجموع عملکرد صدور 
پروانه در ســال 97 در مقایسه با ســال 96 حدود 12 
درصد از نظر متراژ  رشد داشته و عملکرد هفت ماهه تا 
پایان اسفند 97 حاکی از رشد 52 درصدی متراژ پروانه 
ساخت نسبت به سال 96 در اصفهان است که شامل هر 

دو دسته انبوه سازی ها و شخصی سازی ها ...

گزارش

نشانه شناسی از گرمابه های سنتی
اصفهان یکی از شهرهایی است که گرمابه های تاریخی 
آن شــهرۀ عام و خاص بوده اند، از حمام خسروآقا که 
شبانه تخریب شد تا حمام شــیخ بهایی که شمع آن 
بدون برمالشدن سّر مانایی اش ندانسته خاموش شد، از 
حمام رهنان تا حمام وزیر و شــاه علی و حمام جارچی 
و نمونه های دیگر؛ اگرچه برخی تنها به نام باقی مانده 
اند اما از فرهنگی و سنتی غنی حکایت دارند. سنتی که 
مدتهاست با ورود معماری مدرن و اعجاز لوله کشی آب 
در خانه ها گرد فراموشی بر آن نشسته و دیگر از رونق 

گرمابه های عمومی...

  گزارش

خداحافظی طوالنی!
»اصفهــان در هفتــه ای کــه گذشــت« روزهــای 
پرگردشگری را پشت سرگذراند. تعطیالت 4 روزه عید 
فطر، آب و هوای بهاری، رودخانه ای که هنوز زنده است 
و شهری که در میزبانی ســنگ تمام گذاشت، بیش از 
130 هزار گردشــگر را به استان کشــاند و مجموعه 
تاریخی باغ فین را در صدر فهرســت آثــار پربازدید 
تاریخی کشور قرار داد و پس از آن جایگاه دوم بازدیدها 
در اســتان اصفهان به کاخ چهلستون رســید. بازی 
پرحاشــیه و جنجالی فوتبال میان دو تیم سپاهان و 

پرسپولیس و حادثه خبرساز...
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فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد مطرح کرد:

حکمرانی تاجرباشی ها
‘فرشاد مومنی’ می گوید: ما عمال شاهد حکمرانی تاجرباشی ها هستیم. یعنی کسانی که از واردات، نفع های 
غیرعادی کسب می کنند و دائما از طریق مافیای رســانه ای، نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع را تحت 

فشار قرار می دهند تا با دستکاری قیمت های کلیدی، تولید را از صرفه خارج کنند تا واردات توجیه شود.
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گزارش
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فرماندار اصفهان گفت: یکی از برنامه های مهم بنده، ایجاد اشتغال در شهر اصفهان و توجه 
به امور جوانان و بانوان است که بدون شک سعی می کنیم در برخی پست ها از نیروهای 

جوان و خانم بهره ببریم.
حسین سیستانی، اظهار کرد: مشکالت اقتصادی وجود دارد، اما با همکاری و همدلی مردم 
و مسئوالن قابل حل است. همچنین انتخابات مجلس را در پیش داریم که در برگزاری 
این انتخابات، یاری همه مردم و مسئوالن را خواستارم تا بتوانیم امیِن آرا مردم باشیم.

معافیت مالیاتی مشارکت کنندگان و فعاالن اقتصادی حاضر در سیزدهمین نمایشگاه 
بین المللی طالی اصفهان در جلسه هم اندیشی میز توسعه صادرات طال و جواهر این استان 
به تصویب رسید.مدیر نمایشگاه های داخلی شرکت نمایشگاه های اصفهان در این باره، گفت: 
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در این جلسه بر معافیت مالیاتی مشارکت کنندگان این 
نمایشگاه تاکید کرد و به عنوان یک مصوبه به واحدهای زیرمجموعه ابالغ خواهد شد.شایان 

ذکر است، این رویداد طی روزهای 10 تا 13 مهر ماه 1398 در اصفهان برگزار می شود.

  شــاید مهم ترین ویژگي عام که مي شود 
بــراي تصمیمــات بــزرگ در جمهوري 
اسالمي ذکر کرد، شتاب زدگي در تصمیم 
باشد. اگر بخواهم دقیق تر بگویم، این طور 
مي شــود گفت که جمهوري اسالمي به 
طور ســاختاري با عارضه »تأخیر مفرط 
در تصمیمات مهــم« روبه رو اســت و به  
دلیل همین تأخیــر مفــرط، مرحله به 
مرحله مجبور شده دست به »تصمیمات 
شتاب زده« بزند؛ یعني وقتي تصمیمات را 
به موقع نگرفته یا به تعویق انداخته، یک جا 
به بحران برخورده است و مجبور شده به طور 
شتاب زده و مطالعه نکرده تصمیم بگیرد و 
به همین خاطر معموال با تصمیماتي روبه رو 
هســتیم که به علت همان شتاب زدگي 
داراي »کژکارکردهاي ســاختاري« است 
و این کژکارکردهــا در بلندمدت موجب 
ایجاد انحراف در ســاختارهاي سازماني و 
بوروکراتیک کشور مي شود که مي توان از 
آن به عنوان »ضایعه مزمن در نظام تدبیر« 
نام برد. پس مسئله اول تأخیر مفرط اولیه 
در شــناخت پذیرش و عزم بــراي اصالح 
مشکل اســت که منجر به شــتاب ثانویه 
در تصمیم گیري مي شــود و در نتیجه با 
کژکارکرد ساختاري روبه رو مي شویم که به 

ضایعه در نظام تدبیر مي انجامد.
در هر صــورت مهم ترین معضــل در نظام 
بوروکراسي ما این است که نخست تأخیر 
مفرط در تشخیص مشکل یا بحران داریم 
و ســپس تأخیر مفرط در تصمیم گیري 
به موقع داریــم  و آن گاه اتخاذ تصمیمات 
شتاب زده در هنگام بحران را داریم و نهایتا 
به علت همکاري نکردن گروه هاي قدرت، 
اخالل در اجرا هم داریــم؛ یعني به همان 
دالیلي که گفتم، نظام تدبیر ما دیر متوجه 
بحران مي شود و وقتي هم متوجه مي شود، 
به دلیل رقابت ها و فشــارهاي گروه هاي 
ذي نفع و کارشــکني جناح هــا در قواي 
مختلف دیر مي تواند به تصمیم برســد و 
وقتي به تصمیم رسید، در هنگام اجرا همان 
رقابت ها و کارشکني ها منجر به اخالل در 
اجرا و ناکامي سیاست مي شود. این معضل 
اصلي ماست؛ بنابراین باید کاري کرد که اوال 
بحران ها خوب و درست و به موقع تشخیص 
داده شوند، ثانیا تصمیمات خوبي گرفته شود 
و ثالثا اختاللي در فرایند اجرائي آنها ایجاد 
نشــود. به گمان من در گام اول باید چند 
معضل اصلي ساختاري و تاریخي جامعه مان 
را که حیاتي هســتند و به ســرعت باید 
درباره شان اتخاذ تصمیم شوند، روي میز 

بگذاریم و درباره آنها تصمیم گیري کنیم.
همچنان تأکیــد مي کنم شــروع کردن 
اصالح ساختار نظام سیاسي، مؤثرتر و بهتر 
است؛ ولي اگر در شرایط کنوني آن اصالح 
را عملي نمي بینیم، چنین پیشــنهادي،  
یعني انجام اصالحات ساختاري اقتصادي 
و اجتماعــي از طریق همه پرســي، قابل 
عملیاتي شدن است؛ یعني در شرایط کنوني 
که دموکراســي نمایندگي )هم مجلس و 
هم ریاســت جمهوري( عمال به بن بست 
رسیده است و توان اصالح ســاختاري را 
ندارد، دموکراسي عمومي مي تواند به ابزاري 
کارآمد تبدیل شــود؛ به ویژه آنکه اکنون 
ابزارهاي ارتباطي و شــبکه هاي اجتماعي 
مجازي امکان گفت وگوي جدي در زمینه 
همه مسائل را فراهم آورده اند و البته روشن 
است که این دموکراسي عمومي براي یک 
دوره موقت مثال 10 ســاله مناسب است و 
کشور پس از مهار بحران هاي مهم،  دوباره 
باید به روال عادي خود یعني دموکراســي 

نمایندگي بازگردد.

معافیت مالیاتی برای شرکت در نمایشگاه طالامور جوانان و بانوان در دستور کار 
رویداد

 دیدگاه

فاجعه فوتبالی
شاید در کشور ما و بسیاری از کشورهای 
خشم  بروز  برای  فرصت  بهترین  جهان 
باشد. هوادارانی که  جمعی عرصه فوتبال 
با مشت های گره کرده و گلوهای پر از فریاد 
بر سکوی تماشاچیان در ورزشگاه ها می 
نشینند و به بهانه تشویق تیمشان، رفتارهای 
عجیب و غریبی از خودشان نشان می دهند. 
حتما می دانید که اخیرا بازی دو تیم سپاهان 
اصفهان و پرسپولیس تهران در نیمه نهایی 
جام حذفی باشگاه های ایران در ورزشگاه 
نقش جهان چه حواشی ناتمامی داشت و تا 
بامداد پنجشنبه پس از تنش و درگیری بین 
بازیکنان و هواداران با پیروزی تیم میهمان به 

پایان رسید. 
این بازی حساس که در مقابل نگاه عصبانی 
و منتظر 45 هزار نفر در ورزشگاه نقش جهان 
اصفهان برگزار شد، قبل از آغاز با درگیری 
هایی از سوی هواداران دو تیم همراه بود و 
در حین و بعد از بازی هم منجر به خشونت 
و درگیری بازیکنان، توهین، آسیب زدن به 
خودروهای اصحاب رسانه و مواردی از این 
دست بود. تا جایی که حتی از سوی بعضی از 
هواداران دو آتشه تیم سپاهان، به خودروهای 
با پالک تهران هم رحم نشد و فیلم تخریب این 
خوردوها در فضای مجازی دست به دست 
چرخید و سندی بر بی اخالقی بعضی از 

طرفدارنماها شد!  
همینقدر بدانید که گزارش ها از آسیب جزئی 
و کلی 140 نفره در قبل، حین و بعد از دیدار 

این دو تیم خبر می دهند.

پرگردشگرترین اثر تاریخی کشور 
در عید فطر

تعطیالت چهار روزه عید سعید فطر فرصت 
خوبی شد تا موج تازه ای از سفرهای داخلی 
در کشور ایجاد شود. جاده های اصلی منتهی 
به شهرهای بزرگ در یکی دو روز مانده به آغاز 
تعطیالت ترافیک کم سابقه ای را تجربه کرد و 
آمارهایی که پس از پایان تعطیالت در رسانه 
ها منتشر شد نشان داد که اقشار مختلف مردم 
سفر را برنامهاصلی شان در این روزها تعیین 
کرده بودند.  در این میان مجموعه تاریخی باغ 
فین که از آثار ثبت شده شهر تاریخی کاشان 
است، توانست از حیث تعداد بازدیدکننده 
در صدر آثار تاریخی کشور بنشیند و دو اثر 
کاخ سعد آباد تهران و حافظیه شیراز را در 
رتبه های دوم و سوم پس از خود قرار دهد. 
رویش بی شمار گل های مختلف از جمله گل 
محمدی در شهر کاشان نیز این شهر تاریخی 
را به قطب گل و گالب کشور تبدیل کرده و 
امسال همچون سال های گذشته تعداد قابل 
توجهی از گردشگران داخلی و خارجی را 
برای تماشای مراحل گالب گیری و خرید 
این مایع خوشبو و خوش طعم و دیگر عرقی 
جات سنتی کاشان، راهی این شهر کرد. 
جالب است بدانید که به گفته فرماندار کاشان 
اخیرا بیشترین میانگین تولید گل محمدی 
در کشور مربوط به کاشان بوده و ساالنه 
حدود 15 هزار تن گالب مرغوب در 1600 
کارگاه سنتی، 28 واحد صنعتی و 12واحد 
نیمه صنعتی این شهرستان تولید می شود. 
برداشت بیش از 9 هزار تن گل محمدی از 

سطح 2500 هکتار زمین های زیر کشت  در 
گلستان های مناطق مختلف این شهرستان  
در سال جاری از سوی این مقام مسئول قابل 
پیش بینی دانسته شده است. او همچنین از 
ایجاد اشتغال برای 80 هزار نفر در موسم 
گل چینی و گالب گیری در کاشان خبر داده و 
اقتصاِد دو هزار و 800 خانوار را به کشت، تولید 
و برداشت گل محمدی وابسته دانسته و گفته 
که پیش بینی می شود در سال جاری حدود 
دو هزار و 200 کیلوگرم اسانس طبیعی به 
ارزش تقریبی هر کیلو 200میلیون ریال 

حاصل شود.

خداحافظی طوالنی!
رود  زاینده  رودخانه  بستر  در  آب  جریان 
بزرگترین دلخوشی مردم اصفهان است و 
زمزمه هایی که از سوی مقام های مسئول 
در روزهای اخیر شنیده می شود حاکی از آن 
است که این دلخوشی قرار است به زودی از 
مردم گرفته شود و تصویر دلخراش و دلگیر 
یک رودخانه تفتیده در زیر آفتاب داغ تابستان 
را مقابل چشم مردم قرار دهد. درحالیکه قرار 
بود آب تا 20 خردادماه در روزدخانه جاری 
باشد و حتی در این مدت زمزمه هایی هم از 
تمدید این مدت زمانی بود، معاون حفاظت و 
بهره  برداری شرکت آب منطقه  ای اصفهان 
اخیرا در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره 
به ذخیره 737 میلیون  مترمکعبی مخزن سد 
زاینده رود، گفته که طبق برنامه قبلی ابالغی 
از سوی شورای هماهنگی حوضه زاینده رود، 
قرار است آب زاینده رود تا نیمه دوم خرداد ماه 

جریان داشته باشد. ساسانی در خصوص آخرین 
وضعیت سد زاینده رود، تا دوشنبه 13 خرداد 
ماه گفته که ورودی به سد زاینده رود 134 و 
خروجی از آن 104 مترمکعب بر ثانیه و ذخیره 
مخزن سد 737 میلیون مترمکعب است. او 
میزان بارش های ثبت شده از ابتدای سال آبی 
جاری تاکنون را 2141 میلیمتر در سرچشمه 
های زاینده رود دانسته و تاکید کرده که طبق 
برنامه قبلی ابالغی از سوی شورای هماهنگی 
حوضه زاینده رود، قرار است آب زاینده رود تا 
نیمه دوم خرداد ماه جریان داشته باشد و این 
شورا تصمیم جدیدی برای جریان دوباره زاینده 

رود اتخاذ نکرده است.
او همچنین درباره آبیاری باغات غرب استان 
در تابستان امسال، گفت: مطابق برنامه منابع 
و مصارف آب تحویل آبی معادل 75 میلیون 
مترمکعب پیش بینی شده است و در هر ماه بین 

یک هفته و یا 10 روز آب توزیع خواهد شد.

حادثه خیابان نیکبخت
حتما شنیده اید که صفحه حوادث همیشه 
پرمخاطب ترین صفحه روزنامه هاست. تب 
حادثه خوانی اما هنوز در میان مردم فروکش 
نکرده و به محض اینکه حادثه ای در شهر 
واقع می شود، فضای مجازی پر می شود 
از اخبار مختلفی که مشروح واقعه را به زبان 
غیرواقعی، واقعی، طنز و ... روایت می کنند و 
گاه بر گستره واقعه دام می زنند. نمونه اش هم 
در روزهای اخیر واقعه قتل میترا استاد همسر 
محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران و یا 
حادثه خیابان نیکبخت اصفهان است که سهم 
عمده ای از اخبار و مطالب صفحات مجازی را 
قبضه کرد. ماجرای خیابان نیکبخت اصفهان 
اما به گفته دادستان اصفهان از این قرار بود که 
صبح روز شنبه یازدهم خردادماه خانم و آقایی 
که از قبل بر سر موضوعی اختالف داشتند 
برای بررسی پرونده در دادگستری حاضر می 
 شوند، اما پس از خروج از دادگاه آقا با شکستن 
شیشه خودرو خانم، اقدام به سرقت آن می  
کند. پس از سرقت خودرو و هنگام فرار این 
فرد در خیابان به چند نفر برخورد می کند و 
ماموران برای متوقف کردن آن مجبور به 
شلیک هوایی می شوند. همچنین متهم 
هنگام فرار با خودرو با چند نفر در خیابان 
نیکبخت برخورد کرده و منجر به آسیب 
دیدن آنها می شود. این فرد پس از متواری 
شدن نیز خودروی سرقتی را در برابر منزل 

دایی خانم آتش می زند. 
خبری بعدی مرتبط با این حادثه اما مربوط 
به دستگیری متهم هنگام فرار از مرزهای 
جنوبی کشور بود. خبری که روز 14 خردادماه 
به نقل از دادستان اصفهان در گفتگو با ایسنا 
منتشر شد. بر اساس این خبر، متهم حادثه 
خیابان نیکبخت به همت سربازان گمنام امام 
زمان )عج( در حالی که قصد فرار از کشور را 
داشت، در بندرعباس دستگیر و برای سیر 

مراحل قانونی به اصفهان منتقل شد.

زاینده رود دوباره از چشم مردم شهرش روی می پوشاند؛

خداحافظی طوالنی!
ضایعه 

در نظام تدبیر

»اصفهان در هفته ای که گذشت« روزهای پرگردشگری را پشت سرگذراند. تعطیالت 4 روزه 
عید فطر، آب و هوای بهاری، رودخانه ای که هنوز زنده است و شهری که در میزبانی سنگ تمام 
گذاشت، بیش از ۱۳۰ هزار گردشگر را به استان کشاند و مجموعه تاریخی باغ فین را در صدر فهرست آثار پربازدید 
تاریخی کشور قرار داد و پس از آن جایگاه دوم بازدیدها در استان اصفهان به کاخ چهلستون رسید. بازی پرحاشیه 
و جنجالی فوتبال میان دو تیم سپاهان و پرسپولیس و حادثه خبرساز خیابان نیکبخت هم از دیگر رویدادهای 

خبرساز در این روزها بود که در ادامه مختصری درباره آنها می خوانید.

گزارش
گروه  شهری

Is fahan

مجموعه باغ فین کاشان، از حیث تعداد بازدیدکننده در صدر آثار تاریخی کشور بود

دانشگاه های برتر ایران در رنکینگ جهانی؛

 18 و  موسسه  یک  نوسان:   
دانشگاه ایرانی در فهرست برترین 

دانشگاه های جهان قرار گرفتند. 
خبری  پایگاه  گزارش  به 
جدیدترین  براساس  اقتصادبازار، 
دانشگاه  بندی  رتبه  نظام  نتایج 
عالمه  دانشگاه های  جهان،  های 
الزهرا )س(، صنعتی  طباطبایی، 
علوم  واحد  آزاد  امیرکبیر، 
علم  مشهد،  فردوسی  تحقیقات، 
و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، آزاد واحد نجف آباد، کاشان، علوم 
صنعتی  پژوه،  شاخص  تحقیقاتی  موسسه  بهشتی،  شهید  پزشکی 
شریف، شیراز، تبریز، تربیت مدرس، تهران، علوم پزشکی تهران، خواجه 

نصیرالدین طوسی و یزد در این فهرست قرار گرفته اند.
خاطرنشان می شود، در این نظام رتبه بندي چند بعدي، موسسات 
و  تدریس  شامل  آنها  اصلي  هاي  فعالیت  مبناي  بر  عالی  آموزش 
یادگیری، تحقیق و پژوهش، انتقال دانش، وجهه بین المللی و شاخص 

هاي منطقه اي دسته بندي مي شوند
نظام  یک  به عنوان   U-Multirank موسسه  است،،  ذکر  شایان 
رتبه بندی مستقل با کمک هزینه های برنامه تحصیلی اراسموس در 
اروپا پشتیبانی و تمامی فعالیت های این کنسرسیوم توسط کمیسیون 
بورس  برنامه  اراسموس  برنامه  می گیرد.  قرار  موردبررسی  مشورتی 
سازمان دهی  باهدف  که  است  اروپا  اتحادیه  حمایت  تحت  آموزشی 
تبادل دانشجو بین دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی اروپا و سایر 
 U-Multirank کنسرسیوم  است.  شده  راه اندازی  جهان  نقاط 
به مقایسه عملکردهای مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه ها در پنج 
حوزه از فعالیت های دانشگاهی شامل آموزش و یادگیری، پژوهش، 
انتقال دانش، جهت گیری بین المللی و موقعیت داخلی می پردازد. ابزار 
برنامه های  این نظام، دانشگاه ها را در سطوح دانشگاهی و  شبکه ای 
درواقع می توان  قرار می دهد.  بررسی  و  مقایسه  مورد  ویژه  آموزشی 
گفت که با کمک داده های ارائه شده توسط این نظام رتبه بندی، کاربران 
می توانند بر اساس شاخص های موردنظر خود به مقایسه دانشگاه های 

مختلف بپردازند.
از 850  بیش  بررسی  با  سال 2014  در  نظام  این  رتبه بندی  اولین 
دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی از 70 کشور دنیا صورت گرفت. این 
نظام رتبه بندی به ارائه رتبه بندی در سطوح کلی و زمینه های ویژه 
تحصیلی می پردازد. در رتبه بندی سال 2014 فقط بررسی دانشگاه ها 
در زمینه های تحصیلی مهندسی، مکانیک، فیزیک و کسب وکار تحت 
پوشش قرار گرفت. ازآن پس پوشش مؤسسات آموزش عالی و پهنه 

فعالیت هر سال وسیع و وسیع تر گردید.

یک موسسه و ۱۸ دانشگاه ایرانی
در میان برترین های 20۱9

پس از یک دهه  به بهره برداری رسید؛

از   نوسان : درسال جاری  پس 
چشمه  از  شیرین  آب  دهه  یک 
بازیاب وارد شبکه توزیع شهر خور 

شد
به  اشاره  با  فیروزی  جواد  محمد 
شیرین  آب  گرفتن  قرار  مدار  در 
شهر  شرب  آب  توزیع  شبکه  در 
خور گفت:دریک دهه اخیر بدنبال 
وقوع خشکسالی در  استان، آبدهی 
چشمه بازیاب که تنها منبع  تامین 
کننده آب شیرین  شهر خور است بسیار کاهش یافته بود به طوری که 
از سال 88 تا پایان سال 97 دیگر آب شیرین وارد شبکه توزیع شهر خور 
نگردید. وی ادامه داد: در سال آبی جاری بدنبال بارندگی های قابل توجه 
در  این شهرستان ،از ابتدای سال 98 آب شیرین وارد شبکه توزیع شهر 

خور شد و مردم بهره مند از آب شیرین در خانه های خود شدند
فیروزی به میزان آبدهی چشمه بازیاب پرداخت و عنوان کرد: براساس 
دبی سنجی های صورت گرفته در زمان ترسالی آبدهی این چشمه به 
بیش از 20 لیتر در ثانیه می رسد و در زمان خشکسالی حدود یک لیتر 

در ثانیه است.
مدیر آبفا خور با بیان اینکه در چند سال اخیر بدلیل وقوع خشکسالی 
آبدهی چشمه بازیاب به حدود یک لیتر در ثانیه کاهش یافت عنوان 
کرد:در سالهای خشک که آبدهی چشمه بازیاب بسیار کاهش یافت مردم 
از شیرهای برداشت موجود در شهر آب شیرین موردنیاز را تامین نمودند.

فیروزی افزود: در حال حاضر 85 شیر برداشت در شهر خور موجود است 
که مردم در مواقع ایی که آب شیرین در شبکه موجود نیست از طریق 

این شیرهای برداشت آب شیرین مورد نیاز خود را تامین می کنند. 
وی ادامه داد: در واقع شهر خور دارای دوشبکه آبرسانی است که یک 
شبکه مختص به آب شیرین و شبکه ای دیگر مربوط به اب بهداشتی 
می باشد. وی با بیان اینکه به منظور دسترسی پایدار مردم به آب شیرین 
اعالم کرد: برای اینکه مردم همیشه در خانه های خوداز آب شیرین 
برخوردار شوند باید سیستم آب شیرین کن در شهر خور راه اندازی شود 

که طرح مطالعاتی این پروژه در دستور کار قرار گرفت
مدیر آبفا خور و بیابانک به راه اندازی آب شیرین کن در شهر فرخی 
فرخی  در شهر  آب شیرین کن  اندازی  راه  داشت:با  اظهار  و  پرداخت 
روزانه 500 متر مکعب آب شیرین تولید می شود که با مصرف بهینه
 مردم همین میزان آب برای دسترسی پایدار مردم به آب شیرین کفایت 

می کند.
 وی گفت: تا قبل از راه اندازی آب شیرین کن در شهر فرخی مردم از 
طریق 20 شیر برداشت آب شیرین خود را از آب انبارها تامین می کردند.

آب شیرین
 وارد شبکه توزیع شهر خور شد

 نوسان: هیات مجارستانی از یازدهمین 
نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع 
دســتی اصفهان بازدید می کند. هیات 13 
نفره از فعاالن موسسات گردشگری کشور 
مجارستان، همزمان با برگزاری یازدهمین 
نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع 
دستی اصفهان، 28 خرداد ماه سال جاری 

به اصفهان سفر می کنند.
به گزارش اقتصادبازار، این گروه در جریان 
ســفر خود به ایران، از شــهرهای شیراز، 

اصفهــان و یزد بــه عنوان مثلــث طالیی 
گردشــگری ایران، دیدن می کند. طی این 
ســفر، نمایندگان موسســات گردشگری 
مجارســتان پس از بازدید از شهر اصفهان، 
با همکاری شهرداری اصفهان و نمایندگی 
وزارت امور خارجه در اصفهان از یازدهمین 
نمایشگاه گردشگری شــهر اصفهان که از 
28 تا 31 خرداد )18 تا 21 ژوئن( در محل 
نمایشــگاه های بین المللی استان اصفهان 
برگزار خواهد شــد، بازدید کرده و در این 

نمایشــگاه، ضمن گفت وگو با غرفه داران 
ایرانی، فعاالن صنعت گردشــگری ایران و 
مسووالن حوزه گردشگری، با ظرفیت های 
شــهر اصفهان در حوزه گردشگری بیشتر 

آشنا می شوند.
همچنین پیش بینی می شــود با توجه به 
پیشنهاد سفیر ایران در مجارستان، نشست 
مشــترکی بین ایــن هیات و تعــدادی از 
راهنمایان گردشگری ایران و مدیران شهری 

تشکیل شود.

در حاشیه یازدهمین نمایشگاه گردشگری اصفهان انجام می شود؛

اصفهان میزبان هیات فعاالن گردشگری مجارستان
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 نوسان: نمایشگاه روز ملی گل از 
25 خرداد به مدت یک هفته در باغ 

گل ها برپا می شود. 
و  ها  پارک  سازمان  مدیرعامل 
فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: 
نمایشگاه روز ملی گل از 25 خرداد 
به مدت یک هفته در باغ گل های 
و  گل  اتحادیه  همکاری  با  اصفهان 
گیاه و شرکت های تعاونی گل برپا 

می شود.   
ارتباطات رسانه ای  اداره  به گزارش 
مرتضایی  فروغ  اصفهان،  شهرداری 
نژاد با اشاره به روز ملی گل و برنامه 
هایی که در شهر اصفهان به مناسبت 
این روز برگزار می شود، اظهار کرد: 
شهرداری اصفهان از 25 خردادماه به 
مناسبت این روز با همکاری اتحادیه 
گل و گیاه و نیز شرکت های تعاونی 
تولیدکننده گل در اصفهان، اقدام به 
برگزاری نمایشگاه گل و گیاه در محل 

باغ گل ها خواهد کرد.
تا  »بیا  شعار  امسال  داد:  ادامه  وی 
این  براي  نشینیم«  گل  با  مدتی 

مناسبت انتخاب شده است. 
مرتضایی نژاد افزود: عالوه بر آموزش 
به شهروندان که هر روز عصر ساعت 
6 همزمان با برگزاری نمایشگاه گل و 
گیاه در روز ملی گل در باغ گلهای 
های  برنامه  شود،  می  ارائه  اصفهان 
هنرمندان  حضور  با  فرهنگی  شاد 
اصفهانی و نورافشانی نیز در این روز 
برای شهروندان اجرا می شود. وی با 
بیان اینکه این نمایشگاه از ساعت 15 
ادامه داد:  برگزار خواهد شد،  تا 22 
نمایشگاه گل و گیاه اصفهان از 25 
خرداد به مدت یک هفته در گلخانه 
700 متری کروی شکل باغ گل ها 
برگزار می شود. در این نمایشگاه 16 
و  تولیدکننده گل  تعاونی و  شرکت 

گیاه حضور دارند.  
و  ها  پارک  سازمان  مدیرعامل 
فضای سبز شهرداری اصفهان افزود: 
افتتاحیه این نمایشگاه 24 خردادماه 
اصفهان  کودک  خانه  هماهنگی  با 
برگزار مي شود و با ساخت گل های 

کاغذی همراه خواهد بود.    
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
به  اشاره  با  اصفهان  شهرداری  سبز 
اینکه سیاست ما در سازمان پارکها 
تداوم صرفه جویی و آموزش کاشت 
کم  به  مقاوم  های  گل  و  گیاهان 
وجود با  هرچند  گفت:  است،  آبی 

آب  های  سفره  اخیر  های  بارش 
زیرزمینی و چاه ها وضعیت بهتری 
نسبت به سال گذشته دارد اما تنها 
17 درصد افزایش آب در چاه های 

سطح شهر اصفهان داشتیم.  
وی با تاکید بر اینکه حتی اگر همه 
منابع زیرزمینی هم سیراب شود، بنای 
ما بر صرفه جویی است، اظهار کرد: در 
این راستا برنامه ما برای روز گل در 
اصفهان ترویج و آموزش اصالح الگوی 
کشت با محوریت جایگزینی چمنهای 
مقاوم به کم آبی و کاشت گل های 
همچنین  و  فصلی  جای  به  دائمی 
کاشت درختچه های مقاوم به همه 

شهروندان اصفهانی است. 
وی در خصوص آموزش به گروههای 
دیگر جامعه همچون ادارات و سازمان 
منظور  این  برای  اظهار کرد:  نیز  ها 
سال  همچون  آموزشی  بروشورهای 
گذشته در اختیار این گروه ها قرار 
می گیرد که شامل دستورالعمل های 
به  مقاوم  گیاهان  کاشت  برای  الزم 

خشکی و کم آبی است.  

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اصفهان گفت: تغییرات سریع فناوری و 
تحول صنعت تولید نرم افزار، فاصله زیادی بین دانش آموختگان فناوری اطالعات و بازار کار ایجاد 
کرده و موجب کاهش بهره وری نیروی انســانی در این حوزه شــده است.سیدحمیدرضا ابطحی 
افرود: آموزش مهارت های تخصصی عملی و مورد نیاز بازار کار به دانش آموختگان، توسعه کسب و 
کار و انجام کار به صورت پروژه ای در فرآیند اجرای طرح "داچ" انجام می شود و برای ایجاد انگیزه، 
دانش آموختگان عالقه مند و مستعد، به شرکت های فعال در حوزه فناوری اطالعات معرفی می شوند.

مدیر مجموعــه تخت فوالد گفــت: یکی از برنامه هــای این مجموعه بــرای معرفی 
بهتر مشــاهیر مدفون در تخت فوالد، نصب اســکن بارکد بر روی قبور مشاهیر است 
که در حــال حاضر بر روی تکیه هــای کازرونی و بابارکن الدین نصب شــده اســت.

سیدعلی معرک نژاد اظهار کرد: یکی دیگر از برنامه های مهم برای معرفی بهتر مشاهیر 
مدفون در تخت فوالد، نصب اســکن بارکد بر روی قبور مشاهیر است تا مردم با اسکن 
کردن آن روی موبایل خود، بتوانند به اطالعات مربوط به مشاهیر دسترسی پیدا کنند.

IT نصب بارکدخوان روی سنگ قبور مشاهیراجرای "طرح داچ" برای فعاالن

گزارش

گزارش

25 خرداد
روز ملی گل

شهردار اصفهان مطرح کرد:

 نوسان:  با وجود رکود تورمی حاکم 
بر بازار مسکن، اما آمار صدور پروانه 
ساختمان در شهر اصفهان حکایت از 
رشد و رونق این بخش دارد. تحلیل 
شما از این رشدکمی در شرایط کنونی 

اقتصاد کشور چیست؟
باید بگویم طی سال های 95 و 96 با ایجاد 
موجی در اصفهان، ساختمان سازی به جای 
این شهر به سمت شهرهای شمالی کشور، 
تهران، کیش و گرجستان کشیده شد. اما 
امروز با رویکرد متفاوت معاونت شهرسازی 
شهرداری اصفهان توانستیم تاحدودی از فرار 
سرمایه ها در این بخش جلوگیری کنیم. تا 
آنجا که امروز سرمایه گذاران از سایر استان ها 
برای ساخت و ساز به اصفهان می آیند و این 
اتفاق موجب رشد 52 درصدی در آمار صدور 
پروانه ساخت براساس متراژ در اصفهان شده 
است. خوشبختانه با مدیریت شرایط در حوزه 
ساخت و ساز اصفهان، امروز شاهد ازدحام 
مردم برای گرفتن پروانه ساخت در برخی 

مناطق هستیم.
این را هم اضافه کنم که پیش از ورود به حوزه 
معاونت شهرسازی، نقدهایی به این حوزه 
داشتم و خواهان دگرگونی و تحول در این 
بخش بودم. در دوره جدید شهرداری اصفهان، 
این معاونت براساس آسیب شناسی در مناطق 
مختلف اصفهان در نخستین گام اقدام به 
اصالح ساختار اجرایی و در ادامه بهینه کردن 
روند موجود در صدور پروانه ساخت کرد؛ 
چرا که پیش از این در تصمیم گیری ها زمان 

طوالنی امور پررنگ بود و بروکراسی سنگینی 
در این معاونت جاری بود که با اقدامات صورت 
گرفته اکنون در حوزه نظارت موارد باید در 
کمتر از سه روز پاسخ داده شود. در حوزه طرح 
تفضیلی نیز این بازه زمانی 10 روزه در نظر 

گرفته شده است.
 نوسان: یعنی معتقدید که کاهش 
کوتاه  و  ساخت  پروانه  صدور  زمان 
کردن روند بروکراسی حاکم بر این 

فرآیند عامل رشد فعلی است؟
بی شک موثر است. اگر موارد برون سازمانی و 
مشکالتی مربوط به مالیات، نظام مهندسی و 
... را درنظر بگیریم که ما نقشی در آن نداریم؛ 
اکنون روند صدور پروانه ساخت در مدت زمان 
کمتر از 30 روز به مناطق ابالغ شده است. 
براین اساس از زمان ورود درخواست پروانه 
ساخت به شهرداری و بعد از تحویل کامل 
مدارک تا زمان صدور آن، روندی 30 روزه طی 
می شود. نرخ رشد 12 درصدی صدور پروانه 
ساخت از لحاظ متراژ در اصفهان، حکایت از 

این امر دارد.
 نوسان: با این وجود به دلیل افزایش 
خانه  امکان  مسکن  بهای  رویه  بی 
دارشدن بسیاری از مردم سخت تر 
شده است. این امر به ویژه در آپارتمان 
های با متراژ باال بیشتر نمود دارد. آیا 
سعی ندارید به نحوی ساخت و ساز در 

متراژ پایین را تقویت کنید؟
معاونت شهرسازی شهرداری در حوزه مسکن 
تنها در صدور پروانه ساخت، و مباحث کنترل و 

نظارت و .... سهم دارد. ما نمی توانیم کارفرما را 
وادار کنیم مثال در زمین خوب خود در منطقه 
مرداویج آپارتمان 50 متری بسازد؛ اما اگر انبوه 
ساز تمایل به ساخت واحدهایی با متراژ پایین 
داشته باشد ما نیز استقبال خواهیم کرد. البته 
در ضوابط و مقررات شهرسازی اصفهان، بندی 
وجود دارد که نباید به واحد مسکونی کمتر از 
60 متر مجوز ساخت بدهیم. اما اینکه برخی 
این نیاز را مطرح کرده اند باید آسیب شناسی 
و کنترل شود و اگر به این راهکار برسیم که نیاز 
به ساختمان های با متراژ کمتر از 60 متر داریم 

باید ضابطه ای برای آن تعریف کنیم.
 نوسان: در بحث ذائقه مردم در خرید 
خانه هایی با متراژ پایین، آیا شهرداری 
اصفهان نمی تواند در قالب بسته های 
تشویقی سرمایه گذاران و انبوه سازان 
را به ساخت مسکن 6۰، 7۰ یا ۸۰ متری 

سوق دهد؟
خوشبختانه دست ما در بافت فرسوده باز 
است!؛ چرا که سیاست های دولت به شرط 
اجرا به خصوص در بحث بافت فرسوده خوب 
است و ما می توانیم به سمت ساخت مسکن 
امید حرکت کنیم. دیدگاه ما این است که به 
سمت معماری های ویژه با در نظرگرفتن دو 
فاکتور کیفیت و کمیت پیش برویم. ما اکنون 
در اصفهان دنبال طرحی برای دنبال کردن 
مسکن امید هستیم. از سوی دیگر دست ما 
در طرح مسکن اجتماعی به خصوص در حوزه 

ذائقه و نوع معماری باز است. 
این  کنید  نمی  تصور  نوسان:اما   

ازدحام برای گرفتن پروانه ساخت به 
نوسانات قیمتی بازار ارز، طال و ... برمی 

گردد ؟
یقینا نباید به این موضوع به صورت تک بعدی 
نگاه کنیم و عوامل بیرونی دیگری در افزایش 
درخواست مردم موثر است، اما معتقدم روش 
کار و تسهیالتی که شهرداری اصفهان در 
صدور پروانه ساخت مشخص کرده در این 
رونق تاثیر دارد. البته باید توجه داشت که رشد 
اقتصادی در سال 97 حدود 3.9 درصد بود که 
مطابق پیش بینی ها در سال 98 به منهای 6 
درصد و در سال 99 به منهای 4 خواهد رسید. 
این شاخص ها در نرخ بیکاری، اشتغال و ... و 
همچنین حوزه مسکن تاثیرگذار خواهد بود. 
ا همه این شرایط معتقدم سال 98 برای بازار 

مسکن در اصفهان سال خوبی در پیش است.
  نوسان: البته نباید از این نکته غافل 
نقدینگی  حجم  افزایش  که  ماند 
برای  تمایل مردم  در کشور موجب 
ورود به بازار مسکن شده و این بازار 
باالی  نقدینگی  جاذب  تاحدودی 

موجود در کشور شده است.
این نکته صحیح است، اما باید دید چرا در 
شهرهای مشابه اصفهان این اتفاق رخ نداده 
است. به طور قطع اگر ساختار، روند و چارچوب 
صدور پروانه ساخت در شهرداری ها درست 
نشود نمی توانیم این نقدینگی را وارد حوزه 

مسکن کنیم. 
 نوسان:اما آیا در شرایط اقتصادی امروز 
تسهیالت بانکی برای رونق بازار مسکن 
بود؟ خواهد  کارساز  ساز  و  ساخت  و 

بنده نقدهایی به این تسهیالت دارم. به طور 
مثال دولت تسهیالتی برای رونق بازار مسکن 
به خصوص در بافت فرسوده و در قالب طرح 
بازآفرینی شهری در نظر گرفت و آیین نامه 
اجرایی آن را تدوین و مصوب کرد و مطابق 
آن نیز سهمی به شهرداری ها و سهمی به 
دولت داده است. رقم تسهیالت برای این 
طرح 6 درصدی بود که بعدا به 9 درصد افزایش 
یافت. اما امروز باید دید این روند و برنامه ریزی 
ها منجر به چه اتفاقی شده و چند درصد از این 
طرح عملیاتی شده است؟ متاسفانه باید توجه 
داشت که تسهیالت پرداختی دولت برای رونق 
بازار مسکن در قالب های مختلف در حوزه اجرا 
عمال خروجی خوبی نداشته و این آمار، برنامه 
و تسهیالت دولت تنها ذهن مردم را درگیر و 

برای آنها ایجاد توقع کرده است.
 نوسان:پیش بینی شما از رونق یا 
پایان  تا  بازار مسکن اصفهان  رکود 

امسال چیست؟
بی شک طی سال 98 تولید مسکن در اصفهان 
خوب خواهد بود؛ چراکه مطابق نظریه های 
اقتصادی مبنا، هنوز در برخی مناطق شهری 
ساخت  برای  تقاضا  رشد  شاهد  همچنان 
مسکن هستیم و براساس آن عرضه مسکن و 

ساخت و ساز نیز باید وجود داشته باشد. 

وضعیت حوزه ساخت و ساز در گفت وگو با معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان؛

رشد 52 درصدی 
همچنان شاهد رشد تقاضا برای ساخت مسکن در برخی مناطق شهری هستیم

هرچند کارشناسان معتقدند تا پایان امسال رکود شدید تورمی حوزه مسکن را احاطه می کند، اما آمارهای 
شهرداری اصفهان حکایت از آن دارد که مسکن همچنان حوزه ای جذاب برای سرمایه گذاری است. این آمارها 
نشان می دهد که در مجموع عملکرد صدور پروانه در سال ۹7 در مقایسه با سال ۹6 حدود ۱۲ درصد از نظر متراژ  
رشد داشته و عملکرد هفت ماهه تا پایان اسفند ۹7 حاکی از رشد 5۲ درصدی متراژ پروانه ساخت نسبت به سال 
۹6 در اصفهان است که شامل هر دو دسته انبوه سازی ها و شخصی سازی ها می شود. به اعتقاد سید احمد حسیني 
نیا با وجود افزایش نرخ تورم در سال ۹۸، این سال، سال خوب تولید مسکن در شهراصفهان خواهد بود. آنچه می 

خوانید بخش دوم گفت وگوی نوسان با معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان است.

گفت و گو
 نوسان:پروژه تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه شهید اردستانی و پروژه گروه شهری

مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمسطح نصف جهان از برنامه زمان بندي 
جلوتر است .

شهردار اصفهان گفت: پویایی و تحرکی که در پروژه سالن اجالس مشاهده می شود 
حکایت از تکاپوي عمراني و فضای عملیاتی در این منطقه دارد. قدرت اله نوروزی در 
حاشیه برگزاری جلسه بررسی روند پیشرفت پروژه های عمرانی شاخص اصفهان 
که در محل پروژه سالن اجالس برگزار شد با ابراز خرسندی از روند پیشرفت پروژه 
اجالس سران، اظهار کرد: پویایی و تحرکی که در این پروژه مشاهده می شود 
حکایت از فضای عملیاتی در این منطقه دارد، امروز از بخش های مختلف پروژه 

بازدید شد که سرعت فعالیت ها رضایت بخش بود. 
وی گفت: امیدوارم این پروژه با همین سرعت پیش رود تا امسال شاهد تحول بسیار 

خوبی در پروژه اجالس باشیم.
نوروزی با اشاره به روند اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه شهید اردستانی 
و با بیان اینکه خوشبختانه این پروژه از جدول زمانی تعیین شده دو و نیم درصد 
جلوتر است، اظهارکرد: با این وجود در خصوص طرح معماری آن کمیته  ای 
متشکل از معاون عمران شهری شهرداری، معاون شهرسازی و معماری شهرداری، 
رییس کمیسیون عمران، معماري و شهرسازي شوراي شهر و مدیرطرح و برنامه 
شکل گرفت و قرار شد کارشناسان دیگر نیز در صورت نیاز به میدان بیایند. در 
جلسه امروز مقرر شد مشکالت مربوط به آزادسازی ها در پروژه تقاطع غیرهمسطح 

در بزرگراه شهید اردستانی در اولین فرصت رفع شود.  

پروژه نصف جهان 
از برنامه زمانبندي جلوتر است

وی در خصوص پروژه مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمسطح نصف جهان، گفت: این 
پروژه نیز از برنامه زمان بندی جلوتر است و خوشبختانه مشکل خاصی در اجراي 

این پروژه وجود ندارد. 
شهردار اصفهان ادامه داد: در ارتباط با مباحث آزادسازی حدفاصل پل نصف جهان تا تقاطع 
غیرهمسطح در بزرگراه شهید اردستانی نیز مقرر شد راهکارهای مختلف پیش بینی و 
خریدهای الزم انجام شود، همچنین برای اتخاذ برخی از تصمیمات در کمیته های مربوطه 

تبادل نظر و بحث و بررسی انجام شود.
وی با اشاره به آزادسازی پروژه میدان پینارت، اظهارکرد: مباحث مربوط به این موضوع 
در جلسه امروز مطرح و قرار شد در اولین فرصت از ظرفیت های قانونی برای حل مسئله 

آزادسازی میدان پینارت استفاده شود. 

ترافیک شمال شهر
حذف می شود

معاون عمران شهری شهردار اصفهان نیز در حاشیه برگزاری جلسه بررسی روند 
پیشرفت پروژه های عمرانی شاخص اصفهان که در محل پروژه سالن اجالس 
برگزار شد، با بیان اینکه پروژه های در مسیر حلقه حفاظتی شهر از جمله تقاطع 
غیرهمسطح در بزرگراه شهید اردستانی و پروژه مجموعه پل ها و تقاطع نصف جهان 
طبق برنامه زمانبندی فشرده در حال انجام و در سازه های پل هر دو پروژه، از برنامه 
زمانبندی جلوتر هستیم، اظهار کرد: پروژه تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه شهید 
اردستانی 28.5 درصد پیشرفت داشته است. عملیات بتن ریزی بخشی از پل 
تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه شهید اردستانی نیز تا 10 روز آینده انجام می شود. 
وی اضافه کرد: شهرداری اصفهان با احداث تقاطع غیر همسطح در بزرگراه شهید 
اردستانی و تکمیل ادامه بلوار فرزانگان تا نیمه دوم سال 98 ، درصدد است ترافیک 
شمال شهر اصفهان را از خیابان بعثت، چهارراه عاشق اصفهانی و میدان جوان حذف 
کرده و تردد خودروهای سنگین را از مسیر ادامه بلوار فرزانگان به حلقه حفاظتی 
شهر وصل کند تا خودروها از طریق تقاطع غیرهمسطح اردستانی به استان های 

شرقی و جنوبی حرکت کنند. 
معاون عمران شهری شهردار اصفهان روند پیشرفت پروژه سالن اجالس را 
رضایتبخش دانست و تصریح کرد: متاسفانه شرایط آشفته بازار و بی ثباتی ها 

شهرداری را در برنامه ریزی ها با مشکل مواجه کرده است. 
وی با بیان اینکه با انتخاب پیمانکاران جدید که با قراردادهای جدید فعالیت خود را 
آغاز کرده اند، پروژه اجالس پیشرفت خوبی داشته، افزود: با این وجود انتظار داریم با 
تثبیت شرایط اقتصادی بازار و تعیین تکلیف قرارداد قبلی سرعت فعالیت ها افزایش 
یافته و بتوانیم به قولی که به شهروندان دادیم عمل کرده و تا پایال سال 99 پروژه 

سالن اجالس را به نقطه مطلوب برسانیم.

بازدید ۱۱۲ هزار گردشگر 
از مجموعه های تفریحی شهرداری   

شهردار اصفهان همچنین در در ارتباط زنده رادیویی با برنامه »سالم اصفهان« با اشاره به 
ادامه فعالیت پروژه های مهم عمرانی شهر اصفهان طی تعطیالت اخیر همانند مجموعه پل 
های نصف جهان، تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه شهید اردستانی، ایستگاه های خط دوم 

مترو و... گفت: تکاپوی عمرانی شهر اصفهان در تعطیالت روزهاي گذشته متوقف نشد.    
قدرت اله نوروزی افزود: در تعطیالت عید فطر مسافران زیادی به شهر اصفهان آمدند و 
نیروهای شهرداری برای خدمت رسانی به مسافران مشغول کار بودند. وی با بیان اینکه 
در 4 روز گذشته 128 هزار و 300 مسافر به شهر اصفهان سفر کردند، گفت: 112 هزار نفر 

هم از مجموعه های تفریحی و گردشگری شهرداری اصفهان در این روزها بازدید کردند. 
نوروزی افزود: شهرداری اصفهان، در روزهای اخیر خدمات خوبی به مسافران ارائه کرد. 
البته شهرداري اصفهان خود را برای میزبانی از مسافران تابستان آماده می کند تا اصفهان 
مقصد خوبی برای گردشگران باشد. وی گفت: از شهروندان درخواست می کنم، امسال هم 
مانند سال گذشته در مصرف بهینه آب صرفه جویی کنند تا شهرداری بتواند فضای سبز را 
سرزنده نگه دارد. هرچند وضعیت آبی امسال بهتر از سال گذشته است اما تا رسیدن به حد 

نرمال هم فاصله زیاد است و باید مدیریت مصرف بهینه آب را داشته باشیم.  

پروژه ها از زمانبدی جلوترند

citizen

 نوسان:مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و 
مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان گفت: 
ردیف بودجه سرمایه گذاری و مشارکت در بودجه 
سال جاری شهرداری اصفهان نسبت به بودجه 

سال گذشته 231 درصد رشد یافته است.
شهرام رییسی اظهار کرد: اتفاقی که در بودجه 98 
به عنوان تغییر نوین در ساختار بودجه شهرداری 
رخ داده، افزایش 231 درصــدی ردیف بودجه 
سرمایه گذاری و مشارکت نسبت به سال گذشته 
است که این اتفاق باعث شناسایی فرصت های 

سرمایه گذاری جدید می شود.
وی با تاکید بر اینکه دوره جدید مدیریت شهری 
معتقد به مدیریت واحد در حوزه سرمایه گذاری 

اســت، افزود: در صدد شفاف سازی فرایندهای 
ســرمایه گذاری برای ســرمایه گذار در شهر و 
همچنین تســهیل فضای کســب و کار برای 
مشارکت کنندگان هستیم. وی با بیان این که 
یکی از رویکردهای شــهرداری اصفهان، جذب 
ســرمایه گذار خارجی در حوزه های تکنولوژی 
و دانش فنی اســت، خاطرنشــان کرد: نتیجه 
سرمایه گذاری های گذشته باید به سرمایه گذاران 
نشان داده شود؛ چراکه این مهم ترغیب و تشویق 

سرمایه گذاران داخلی و خارجی را به همراه دارد.
رییســی با بیان اینکه افزایش مشارکت بخشی 
و اســتفاده از توانمندی های بخش خصوصی از 
رویکردهای مهم شــهرداری اصفهان محسوب 

می شــود، اظهار کــرد: تمام درهای ســازمان 
سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری 
اصفهان به روی همه شــهروندان عالقه مند به 

سرمایه گذاری در حوزه های مختلف باز است.
و  ســرمایه گذاری  ســازمان  مدیرعامــل 
مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان با اعالم 
اینکه در ســال 1397 با شناسایی فرصت های 
موجــود، 29 عنوان فرصت مشــارکتی جهت 
شناسایی سرمایه گذاران به فراخوان گذاشته شد، 
افزود: تعداد 21 پروژه مشارکتی با ارزش ریالی 
بالغ بر 520 میلیارد تومان در سال گذشته با نهایی 
شدن فرایندهای مرتبط در مرحله انعقاد قرارداد 

قرار گرفت.

شهرام رییسی خبر داد:

افزایش 2۳۱ درصدی ردیف بودجه سرمایه گذاری و مشارکت 
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وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: آماده تفویض برخی اختیارات به انجمن های تخصصی 
در حوزه های صنعت، معدن و تجارت به منظور تســهیل هر چه بیشتر در محیط کسب و 
کار، البته با قبول مسئولیت و پاسخگویی انجمن ها هستیم.  به گزارش اقتصادبازار به نقل از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی، با بیان اینکه تفویض اختیارات با این شرط از 
تمرکز امور در یک نقطه جلوگیری می کند، خاطرنشان کرد: افزایش سرعت خدمات رسانی 

با جلوگیری از بروکراسی اداری سبب تسهیل فرآیندها خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد: هدف از عملیات بازار باز، اعمال یک سیاست انبساطی 
پولی نیست، بلکه تغییر بنیادی در کانال انتقال سیاست پولی است. عبدالناصر همتی، در 
یادداشتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: تا به امروز، چون بانک مرکزی 
اجازه خرید اوراق دولتی را نداشت، نرخ این اوراق در معامالت بین کنشگران بازار تعیین 
می شد. با ورود بانک مرکزی و عملیات بازار باز، این هزینه ها کاهش یافته و نرخ تنزیل بین 

بانک ها نیز در محدوده نرخ سیاستگذاری بانک مرکزی قرار می گیرد. 

موسسه  هفتگی  نشست  در  مومنی  فرشاد 
دین و اقتصاد با اشاره به رابطه عدالت اجتماعی 
و توسعه گفت: این اتفاق نظر وجود دارد که 
مناسبات رانتی بر اقتصاد ایران سلطه دارد و 
مهمترین مشخصه مناسبات رانتی نیز تعمیق 
و گسترش نابرابری های ناموجه است. با واکاوی 
این موضوع از هر زاویه ای، متوجه می شویم که 
موثرترین راه نجاتی که ما می توانیم به مسئولین 
کشور هدیه دهیم این است که بیایند و ارزیابی 
بر  سیاستی  جهت گیری  از  آسیب شناختی 
محور نسبت آن جهت گیری با موضوع عدالت 
اجتماعی و نابرابری های ناموجه داشته باشند 
و یک گفت وگوی ملی تشکیل شود تا همه 
به سهم خود تالش کنند تا موضوع عدالت 
اجتماعی به صورت یک مطالبه توسعه گرا و 
دینی در صدر مطالبات قرار بگیرد.این اقتصاددان 
با انتقاد از سود غیرمتعارف واردات در کشور 
گفت: نتیجه عملی افزایش نرخ ارز در این سی 
سال اخیر افزایش نگران کننده هزینه های تولید 
بوده است و ما عمال شاهد حکمرانی تاجرباشی ها 
هستیم. یعنی کسانی که از واردات نفع های 
از طریق  دائما  و  می کنند  غیرعادی کسب 
مافیای رسانه ای نظام تصمیم گیری و تخصیص 
منابع را تحت فشار قرار می دهند تا با دستکاری 
قیمت های کلیدی، تولید را از صرفه خارج کنند 

تا واردات توجیه شود.
اینگونه  هم  رسانه ای  مافیای  داد:  ادامه  وی 
موضوعات را 180 درجه وارونه نشان می دهد 
و ادعا می کند اگر نرخ ارز افزایش یابد انگیزه 

واردات کاهش می یابد در حالی که آنها این 
تحلیل اشتباه را به واسطه نادیده گرفتن عنصر 
نابرابری های ناموجه ترویج می کنند. باید توجه 
داشت زمانی که جامعه از نظر توزیع ثروت و 
قدرت نابرابر باشد مصرف کاالهای خارجی نیز 
ارزش فی نفسه پیدا می کند و از همین روی در 

این سی سال اخیر بیشترین جهش در واردات 
زمانی بوده که بزرگترین جهش ها در نرخ ارز و 

قیمت حامل های انرژی روی داده است.
مومنی متذکر شد: در اثر این توصیه های بی ثبات 
کننده فضای اقتصاد کالن و از بین بردن امنیت 
حقوق مالکیت، شاهد هستیم که در هر موجی 

از این شوک ها، بخش بزرگی از فقرا احساس 
می کنند جیب شان زده شده است چون پول 
آنها دیگر قدرت خرید سابق را ندارد و این باعث 
شده تا اقتصاد ما تبدیل به اقتصادی شود که 
در آن افراد فقیر و پاکدامن تر بیشترین لطمه را 
خواهند دید.مشاور اقتصادی دولت دوران دفاع 
مقدس با بیان اینکه منابع رانتی در مرکز توجه 
قرار گرفته اند، گفت: چرا در ایران در حالیکه 
رشته فعالیت های توسعه گرای صنعتی وضعیت 
بسیار فاجعه آمیزی دارند که این روند مشکوک 
و شکنندگی آور را صنعت زدایی از اقتصادسیاسی 
ایران می نامیم، تا این اندازه گرایش به احداث 
واحد های جدید پتروشیمی، فوالد و سیمان 
وجود دارد؟ باید توجه داشت که این صنایع 
رانتی جز آلوده کننده ترین رشته فعالیت های 
شناخته شده در دنیا هستند که عمده منابع 
گازهای گلخانه ای را منتشر می کنند، همچنین 
انرژی بری باال و استفاده از فناوری سطح پایین از 
ویژگی های این صنایع است. مومنی خاطرنشان 
کرد: مافیای رسانه ای در برابر اینگونه موضوعات 
سکوت کامل را در دستور کار قرار می دهد اما 
راجع به اینکه باید استاندارد هزینه های مردم 
براساس قیمت فوب خلیج فارس باشد نوحه 
سرایی می کند. در واقع اگر این رانت زدایی 
بگیرد  بزرگ صورت  صنایع   از  وحشتناک 
صنایع دیگر نیز فرصت شکوفایی پیدا می کنند 
و وابستگی ذلت بار به خارج کاهش و اشتغالزایی 
افزایش می یابد تا مردم بتوانند به راحتی نفسی 

بکشند..

تغییر بنیادی در کانال انتقال سیاست پولی تفویض اختیاربه انجمن ها
گزارش

‘فرشــاد مومنــی’ می گویــد: مــا عمــال شــاهد حکمرانــی 
گزارش

گروه  اقتصاد
ــای  ــه از واردات، نفع ه ــانی ک ــی کس ــتیم. یعن ــی ها هس تاجرباش
غیرعــادی کســب می کننــد و دائمــا از طریــق مافیــای رســانه ای، نظــام 
تصمیم گیــری و تخصیــص منابــع را تحــت فشــار قــرار می دهنــد تــا با دســتکاری 

قیمت های کلیدی، تولید را از صرفه خارج کنند تا واردات توجیه شود.

فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد مطرح کرد:

حکمرانی تاجرباشی ها
   نوسان: یــک کارشــناس اقتصاد صدای علم در درون دولت ها شنیده نمی شود

مسکن با بیان این که قیمت های فعلی 
مســکن، تناســبی با توان دهک های 
میانی و حتی باالی جامعه ندارد گفت: 
اگر قرار اســت تعادل در بازار مسکن 
ایجاد شــود باید نرخ رشــد قیمت ها 

پایین تر از تورم عمومی قرار گیرد.
سلمان خادم المله اظهار کرد: زمانی که 
میانگین قیمت مسکن شهر تهران به 
بیش از 11 میلیون تومان در اسفندماه 
سال گذشته رسید در واقع از چارچوب 
تعادل عرضه و تقاضا خارج شد. متری 
12 میلیون و 670 هــزار تومان فعلی 
نیز قطعاً از توان دهک هــای میانی و 
حتی بعضی از دهک های باالی جامعه 
خارج شــده اســت. لذا از این به بعد 
افزایش قیمت مسکن، صرفاً منجر به 
کاهش حجم معامالت می شــود. وی 
تاکید کرد: ســطح درآمدها نسبت به 
ســال قبل تغییر چندانی نداشته؛ اما 
قیمت مسکن جهش قابل مالحظه ای 
پیدا کــرده اســت. در این شــرایط 
افراد مجبورند خانه هــای کوچک تر، 
قدیمی تر یا مناطق پایین تــر را برای 

زندگی انتخاب کنند.
شایان ذکر است، بانک مرکزی متوسط 
قیمت خرید و فروش یــک متر مربع 
زیربنای واحد مســکونی معامله شده 
در شهر تهران را در اردیبهشت ماه 12 
میلیون و 670 هــزار تومان اعالم کرد 
که نســبت به ماه قبل 12.5 درصد و 
نســبت به اردیبهشــت پارسال 112 

درصد افزایش نشان می دهد.

 گزارش

خرید مسکن از توان 
دهک ها خارج است

think

 استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان:

 نوســان: اســتاد اقتصــاد 
دانشــگاه اصفهــان گفــت: 
کــه  رانتیــر  دولت هــای 
از منابــع طبیعــی تغذیــه 
ــوری  ــچ کش ــد در هی می کنن
ــد. ــی ندارن ــدی خاص کارآم

مرتضی سامتی  اضافه کرد: متاسفانه 
و  عجین  نفت  با  شدیدا  ما  اقتصاد 
اساس زنذگی ما شده است و چون 
نرخ آن به دالر است هر افزایشی در 
نرخ دالر موجب گران شدن قیمت 
سایر کاالها نیز می شود برای نمونه وقتی نرخ دالر در سال اخیر دو و نیم برابر 
شد طبیعی بود که قیمت ها نیز متناسب با آن تعدیل شوند. البته تنش هایی که 
در عرصه سیاست و روابط بین الملل مانند خروج آمریکا از برجام روی می دهد 
از کانال ایجاد جو روانی موجب افزایش قیمت کاالها  نیز می شود اما به باور 
من این موضوع تاثیر زیادی در نرخ تورم ندارد بلکه بخش قابل توجه نرخ تورم 

مربوط به افزایش دالر است.
وی استفاده از کاالبرگ را یک سیاست اشتباه و مربوط به کشورهای کمونیستی 
دانست و افزود: مگر با کاالبرگ چند قلم از کاالهای اساسی مردم را می توانیم 
تامین کنیم. خود این موضوع نیز فسادانگیز است و یک سابقه ذهنی نامناسبی 
برای حاکمیت ایجاد می کند چون در حالی که تمام دنیا در حال پیشرفت است 

مردم ما فکر می کنند که ما به چهل سال قبل بازگشته ایم.
این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان راه  حل پیشنهادی خود در شرایط کنونی 
باید یک دیپلماسی  ما  افزود:  و  دانست  اقتصادی  از دیپلماسی  استفاده  را 
اقتصادی برای کشور در سطح بین الملل تدوین کنیم تا با ارتباط تنگاتنگی که 
با دیپلماسی سیاسی دارد بتواند سرمایه گذاری خارجی را جذب اقتصاد کند. به 
نظر من کشور ما منابع درآمدی دیگری ندارند و این تنها راه حل موجود است 
حتی اگر ما قادر به فروش دو میلیون بشکه نفت در روز باشیم درآمد آ ن، کفاف 
بی برنامگی دولت نخواهد بود. اگر توجه داشته باشیم بیشتر هزینه های اقتصاد 
ما را نه تحریم، بلکه سوء مدیریت دولت ها تحمیل کرده اند. وی ادامه داد: هر 
چند که نتایج دیپلماسی اقتصادی و سیاسی یک یا دو سال طول می کشد اما 
به تدریج با تلطیف شدن فضا می توان تاثیرگذاری آن بر متغیرهای اقتصادی را 
مشاهده کرد. سامتی با اشاره به درآمد دولت از منابع طبیعی گفت: متاسفانه در 
شرایط کنونی دولت ما ناتوان است و این ناتوانی مختص دولت کنونی نیست 
اصوال دولت هایی که از محل رانت و منابع طبیعی تغذیه می کنند این خاصیت 
ناتوانی را دارند و این همانند پسری است که وارث ثروتی بزرگ از پدر خود 
است و هیچ گونه تفکر درآمدزایی ندارد و بیشتر به دنبال بی برنامگی و خرج آن 
است در واقع دولت ما نیز همانند همین پسر است، وقتی از منابع طبیعی ثروت 
باد آورده به دست می آورد به دنبال خرج کردن آن است. وی ادامه داد: تجربه 
نشان داده دولت های رانتیر که از منابع طبیعی تغذیه می کنند در هیچ کشوری 

کارآمدی خاصی ندارند. 

هیچ گاه 
اعانه بگیر نبوده ایم

رونوشت آگهی حصروراثت

زهره روغنی خوراسگانی، داراي شناسنامه شماره 5452 به شرح دادخواست به کالسه 
708/98 ح 10  از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علی روغنی خوراسگانی بشناسنامه 47 درتاریخ 97/12/21 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 2 پسر ، 5 دختر و 

همسر به اسامي: 
1- حســینعلی روغنی خوراسگانی به ش ش 1272067505 نســبت با متوفی فرزند.
2- مسعود روغنی به ش ش 1912 نسبت با متوفی فرزند.3- زینب روغنی خوراسگانی 
به ش ش 330 نسبت با متوفی فرزند.4- زهرا روغنی خوراسگانی به ش ش 1662 نسبت 
با متوفی فرزند.5- زهره روغنی خوراســگانی به ش ش 5452 نســبت با متوفی فرزند.
6- مرضیه روغنی خوراسگانی به ش ش 8377 نســبت با متوفی فرزند. 7- لیال روغنی 

خوراسگانی به ش ش 540 نسبت با متوفی فرزند. 
 والغیر.اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 10 شوراي حل اختالف. م الف/484444

رونوشت آگهی حصروراثت

غزاله عارفی پور، داراي شناســنامه شــماره 1270128337 به شــرح دادخواست به 
کالسه 714/98 ح 10  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان مرتضی عارفی پور  بشناســنامه 1895  درتاریخ 98/2/26 اقامتگاه 
دائمــي خود بــدرود زندگي گفتــه ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصراســت به

2 دختر  و  1 همسر به اسامي: 
1- بهاره عارفی پور  به ش ش 3232  نسبت با متوفی فرزند .

2-  غزاله عارفی پور به ش ش 1270128337  نسبت با متوفی فرزند.
3- شهرزاد نوحی  به ش ش 37243  نسبت با متوفی همسر.

 والغیر.

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

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

رییس شعبه 10  شوراي حل اختالف. م الف/484972

رونوشت آگهی حصروراثت
فرهــاد عشــقی زاده، داراي شناســنامه شــماره 533 به شــرح دادخواســت به کالســه
 715/98 ح 54  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان  منوچهر پروانه حقیقت بشناسنامه 46 درتاریخ 97/2/17 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 8 خواهرزاده امی فرزندان مرحومه 

بنی خانم بلوچستانی )خواهر امی متوفی( به اسامي: 
1- جمشــید عشــقی زاده فرزند علی به ش ش 3180 نســبت با متوفیخواهــرزاده امی.

2- فرهاد عشــقی زاده فرزند علی به ش ش 533 نســبت با متوفی خواهرزاده امی.3- بیژن 
عشقی زاده فرزند علی به ش ش 537 نســبت با متوفی خواهرزاده امی4- نسرین عشقی زاده 
فرزند علی به ش ش 38478 نسبت با متوفی خواهرزاده امی5- فخری نوزاد فرزند علی اصغربه 
ش ش 39925 نســبت با متوفی خواهرزاده امی.6- صدیقه عشقی زاده فرزند علی به ش ش 
2264 نســبت با متوفی خواهرزاده امی 7- سیمین عشــقی زاده فرزند علی به ش ش 1011 
نسبت با متوفی خواهرزاده امی8- رباب جزیرکی فرزند رحیم به ش ش 1039 نسبت با متوفی 
خواهرزاده امی والغیر.اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي 
مي نماید تا هرکســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 54 شوراي حل اختالف. م الف/383949

رونوشت آگهی حصروراثت

مریم شــهابی، داراي شناســنامه شــماره 8378 به شــرح دادخواســت به کالســه 
706/98 ح 10  از ایــن شــورا درخواســت گواهــي حصروراثــت نمــوده و چنیــن 
توضیــح داده کــه شــادروا ن فرهنــگ شــهابی بشناســنامه 18796 درتاریــخ
12/24/ 97 اقامتگاه دائمــي خود بدرود زندگــي گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم 

منحصراست به 2 پسر  و 2 دختر به اسامي: 
1- مریم شهابی به ش ش 8378  نسبت با متوفی فرزند.
2-  آرش شهابی  به ش ش 183  نسبت با متوفی فرزند .

3-الهام شهابی به ش ش 3882  نسبت با متوفی فرزند  . 
4-    امیر شهابی  به ش ش 3460  نسبت با متوفی فرزند. 

  والغیر.
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در یک نوبــت آگهي
 مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

رییس شعبه 10  شوراي حل اختالف. م الف/484189

رونوشت آگهی حصروراثت

بهرام ابراهیمی اســفرجانی، داراي شناسنامه شماره 9 به شــرح دادخواست به کالسه 
701/98 ح 10  از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان  رضا ابراهیمی پور بشناسنامه 998 درتاریخ 77/10/10 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 5 پسر ،1 دختر   و همسر 

به اسامي: 
1-  بهرام ابراهیمی اسفرجانی به ش ش 9 نســبت با متوفی فرزند.2- حسین ابراهیمی 
پور به ش ش 423 نســبت بــا متوفی فرزنــد.3- مرتضی ابراهیمی پــور به ش ش 91 
نســبت با متوفی فرزند.4-  محمد علی ابراهیمی پور به ش ش 3 نسبت با متوفی فرزند.
5-  حســن ابراهیمی پور به ش ش 10 نســبت با متوفی فرزند.6-  فاطمه ابراهیمی پور 
به ش ش 84 نســبت با متوفی فرزند. 7- زینب محمد زمانی به ش ش 1714 نسبت با 

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

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 10 شوراي حل اختالف. م الف/482123

رونوشت آگهی حصروراثت

علی طالب زاده ، داراي شناســنامه شــماره 957 به شــرح دادخواســت به کالســه 
745/98 ح 54  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده که شــادروان فریدون طالب زاده علی آبــادی بشناســنامه 7  درتاریخ 98/2/26 
اقامتگاه دائمي خود بــدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به

 4 پسر٬ 1 دختر  و1  همسر به اسامي: 
1- محسن طالب زاده علی آبادی به ش ش 1388  نسبت با متوفی فرزند .

2-  حسن طالب زاده علی آبادی به ش ش 75  نسبت با متوفی فرزند.
3- علی طالب زاده  به ش ش 957  نسبت با متوفی فرزند.

4- مهدی طالب زاده  به ش ش 987  نسبت با متوفی فرزند.
5-   زهرا طالب زاده علی آبادی به ش ش 11706  نسبت با متوفی فرزند.

6-  فاطمه صادقی علی آبادی  به ش ش 10 نسبت با متوفی همسر.
 والغیر.اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 54  شوراي حل اختالف. م الف/484442

رونوشت آگهی حصروراثت

مجید قدمــی، داراي شناســنامه شــماره 1272461211 به شــرح دادخواســت به 
کالســه 705/98 ح 10  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروا ن قدمعلی قدمی بشناســنامه 3 درتاریــخ 2/24/ 98 اقامتگاه 
دائمــي خود بــدرود زندگي گفتــه ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصراســت به 

2 پسر  ،1دختر و  همسر   به اسامي: 
1- محمد قدمی  به ش ش 1271537664  نسبت با متوفی فرزند .
2-  مجید قدمی به ش ش 1272461211  نسبت با متوفی فرزند .

3-    مژگان قدمی به ش ش 1272788342  نسبت با متوفی فرزند .
4-   ثریا  اله یاری   به ش ش 381  نسبت با متوفی همسر  .

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

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

رییس شعبه 10  شوراي حل اختالف. م الف/484118

رونوشت آگهی حصروراثت

حســن ابراهیمی، داراي شناســنامه شــماره 66 به شــرح دادخواســت به کالســه 
737/98 ح 54  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده که شــادروان احمــد ابراهیمی چمکاکائی بشناســنامه 14  درتاریــخ 97/9/22 
اقامتگاه دائمي خود بــدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به

3 پسر، 1 دختر و همسر  به اسامي: 
1-  امیر ابراهیمی به ش ش 1178 نسبت با متوفی فرزند.

2- حسن ابراهیمی به ش ش 66 نسبت با متوفی فرزند.
3- حسین ابراهیمی چم کاکائی به ش ش 1522 نسبت با متوفی فرزند.

4-  مریم ابراهیمی چمکاکائی به ش ش 531 نسبت با متوفی فرزند.
5-  فاطمه نساء ابراهیمی چمکاکائی به ش ش 15 نسبت با متوفی همسر.

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

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 54 شوراي حل اختالف. م الف/484047

رونوشت آگهی حصروراثت

مهدی شــیردره، داراي شناســنامه شــماره 1270998201 به شــرح دادخواســت 
به کالسه 743/98 ح 54  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین 
توضیــح داده که شــادروان عبــاس شــیردره بشناســنامه 5  درتاریــخ 97/12/22 
اقامتگاه دائمي خود بــدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به

 4 پسر ، 1 دختر و همسر  به اسامي: 
1- امید شیردره به ش ش 57716  نسبت با متوفی فرزند .

2- محمد شیردره به ش ش 58613  نسبت با متوفی فرزند.
3-  جواد شیردره به ش ش 90920  نسبت با متوفی فرزند.

4-  مهدی شیردره به ش ش 1270998201  نسبت با متوفی فرزند.
5-  هاجر شیردره  به ش ش 1646  نسبت با متوفی فرزند.

6- زهرا میرجمال به ش ش 59907 نسبت با متوفی همسر.
 والغیر.اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 54  شوراي حل اختالف. م الف/483331

رونوشت آگهی حصروراثت

تهمینــه مســعودی بروجنی، داراي شناســنامه شــماره 91 به شــرح دادخواســت 
به کالسه 704/98 ح 10  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده کــه شــادروان عطااله مســعودی بشناســنامه 97 درتاریــخ 97/6/18 
اقامتگاه دائمي خود بــدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به

 2 پسر٬ 3 دختر  و  1 همسر به اسامي: 
1- محسن مسعودی  به ش ش 137  نسبت با متوفی فرزند .
2-  مهدی مسعودی به ش ش 653  نسبت با متوفی فرزند.

3-  افسانه مسعودی بروجنی به ش ش 578  نسبت با متوفی فرزند.
4- تهمینه مسعودی بروجنی به ش ش 91  نسبت با متوفی فرزند.

5-  رامش مسعودی بروجنی  به ش ش 9118  نسبت با متوفی  همسر.
 والغیر.

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

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 10  شوراي حل اختالف. م الف/484513

رونوشت آگهی حصروراثت

مصطفی قربانــی ســینی، داراي شناســنامه شــماره 68 به شــرح دادخواســت به 
کالســه 637/98 ح 10  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نمــوده و چنین 
توضیح داده که شــادروان زبیــده افضلی بشناســنامه 51  درتاریــخ 97/6/4 اقامتگاه 
دائمــي خود بــدرود زندگي گفتــه ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصراســت به

 1 پسر و 5 دختر  به اسامي: 
1- مصطفی قربانی سینی به ش ش 68  نسبت با متوفی فرزند .

2-  فاطمه قربانی سینی به ش ش 56  نسبت با متوفی فرزند.
3- ملیحه قربانی سینی به ش ش 1605  نسبت با متوفی فرزند.
4-  زهرا قربانی سینی به ش ش 1802  نسبت با متوفی فرزند.

5-  منیژه قربانی سینی به ش ش 77510  نسبت با متوفی فرزند.
6- بتول قربانی سینی به ش ش 1763 نسبت با متوفی فرزند.

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

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 10  شوراي حل اختالف. م الف/483968

رونوشت آگهی حصروراثت

محمد معتمدی، داراي شناســنامه شــماره 33162 به شــرح دادخواســت به کالسه 
685/98 ح 54  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده که شادروان مســعود معتمدی بشناســنامه 6528  درتاریخ 97/10/22 اقامتگاه 
دائمــي خود بــدرود زندگي گفتــه ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصراســت به

2 برادر و 3 خواهر  به اسامي: 
1-  بیژن معتمدی  به ش ش 93 نسبت با متوفی برادر.

2-  محمد  معتمدی  به ش ش 33162 نسبت با متوفی برادر.
3-  پوران معتمدی  به ش ش 95 نسبت با متوفی خواهر.

4-  عصمت  معتمدی  به ش ش 419 نسبت با متوفی خواهر.
5-  آذر معتمدی  به ش ش 826 نسبت با متوفی خواهر.

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

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 54 شوراي حل اختالف. م الف/427316
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استاندار اصفهان با بیان اینکه در شرایط اقتصادی امروز به فکر معدنکاران هستیم، گفت:23 
میلیارد تومان برای حمایت از معادن در نظر گرفته شده که پیگیر پرداخت آن هستیم.

عباس رضایی در جلسه شورای معادن استان، اظهار کرد: معدنکاران افراد شریفی هستند 
که رزق و روزی خود را از دل سنگ به دست می آورد. وی تصریح کرد: البته روند توسعه، 
روندی تک بعدی نیست، بنابراین حفظ محیط زیست نیز ضرورت دارد، چراکه معادن در 

برخی موارد آلودگی های زیست محیطی ایجاد می کنند.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالک اصفهان با بیان اینکه متولیان کشور باید در 
رابطه با رهن و اجاره قانونی وضع کنند، گفت: متاسفانه مالکان به هر میزان که نیاز 
به پول دارند، مبلغ رهن و اجاره خود را تعیین می کند که این خالف عرف و مقررات 
است.رسول جهانگیری، اظهار کرد: در حال حاضر تقاضا مالکان مسکن برای رهن 
بسیار کمتر شده و بیشتر به دنبال اجاره هستند. وی یکی از دالیل کاهش رهن 

مسکن را کم شدن درصد سود بانکی دانست.

   نوسان: عضــو هیئت نمایندگان 
اتــاق بازرگانــی اصفهــان، گفت: 
متاســفانه سیســتم حاکم بر نظام 
اداری دچار بروکراسی سخت است و 
به طور قطع این مشکالت یک شبه 

مرتفع نمی شود.
رسول رنجبران با اشاره به رتبه پایین 
اصفهــان در فضای کســب و کار با 
وجود پتانسیل های باالی این استان 
در بخــش تولید، اظهار کــرد: امروز 
شــرایط عمومی کشــور و از جمله 
اصفهــان، انگیزه ای برای ســرمایه 

گذاری جدید باقی نگذاشته است.
 وی با بیان اینکه اصفهــان همواره 
پایلوتی اجرای سیاست های جدید 
دولــت هــای مختلف بوده اســت، 
اظهار کرد: اجرا شدن اولیه سیاست 
گذاری های جدید موجب شــده که 
برخی سرمایه گذاران تصور کنند که 
دیگر مناطق کشور برای حفظ منافع 
آنها مناســب اســت که این موجب 
مهاجرت عــده زیادی از ســرمایه 
گذاران اصفهانی به دیگر اســتان ها 

شده است.
رنجبران افزود: تحت فشار قرار دادن 
سرمایه گذاران و بخش تولید از سوی 
دســتگاه های دولتــی موجب فرار 
سرمایه گذاران به شهرهای دیگر می 
شود، چرا که برخی سخت گیری ها 
در استان های دیگر همانند اصفهان 

نیست. 
وی در خصوص اینکه آیــا قانون در 
دیگر شهرها اجرا نمی شــود و یا در 
اصفهان ســختگیری بیش از اندازه 
است؟ گفت: قانون در شهرهای دیگر 
با مســامحه و نرمی اجرا می شــود، 
اما در اصفهان بــه دلیل برخی تنگ 
نظری ها بخش تولید و صنعت دچار 

مشکل می شوند.
خزانه دار اتــاق بازرگانی اصفهان در 
خصوص قانون بهبود فضای کسب و 
کار و تاثیر آن به کاهش بروکراســی 
اداری در اصفهان، گفت: متاســفانه 
مفاد قانون بهبود فضای کسب و کار 

در کشور و اصفهان اجرا نمی شود.
 در یکــی از بندهــای آن دولت در 
رابطه با مسائل اقتصادی هر تصمیم 
را باید بــا همفکری بخش خصوصی 
اتخاذ کند که متاســفانه تصمیمات 
اقتصــادی توســط دولــت و بدون 
مشورت گرفته و در نهایت برای اجرا 

ابالغ می شود.
رنجبران تاکید کــرد: زمانی که مفاد 
چنین قانونی اجرا نمی شــود نباید 
انتظار بهبود محیط کســب و کار را 

کشور و استان اصفهان داشت.

ایران مهد حمام های تاریخی است و با بهره 
جستن از این غنای فرهنگی می توان نوعی از 
گردشگری را توسعه داد که بر پایۀ آن ضمن 
حفظ اصالت و ماهیت گرمابه ها، سنت جاری 
در گذشتۀ آنها را از نو احیا کرد. بیش از یک هزار 
گرمابه تاریخی در کشور شناسایی شده و بیش 
از نیمی از آن ها در فهرست میراث ملی به ثبت 
رسیده اند که برای بهره مندی از این فرهنگ 
غنی، حفاظت صحیح و تغییر کاربری به منظور 

احیای آن ها ضروری است.

لزوم حفاظت 
از ماهیت و اصل بنا

»احمد منتظر« مدیر سابق اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان با بیان اینکه تغییر کاربری یک بنای 
تاریخی به معنای احیای آن بنا است و نباید 
تاریخی  بناهای  هرنوع کاربری درخصوص 
مطرح شود، می گوید: »در تغییر کاربری هر 
بنای تاریخی ازجمله گرمابه های تاریخی، 
اما  شود  حفاظت  باید  بنا  اصل  و  ماهیت 
متاسفانه هستند افراد و سازمان های بسیاری 
که برای تغییر کاربری بناهای تاریخی مجوز 

می گیرند و با دخل و تصرف بسیار آن بنای 
تاریخی را تخریب کرده و ماهیت و اصالت آن 

را زیر سوال می برند.«
وی ادامه می دهد: »آنچه که قوانین جهانی 
درخصوص تغییر کاربری بناهای تاریخی ارائه 
کرده اند این است که ضمن توجه به حفظ 
اصالت بنا باید به موضوع برگشت پذیری نیز 
دقت ویژه داشت و تغییر کاربری بنا باید در 
احیای بافت تاریخی نقش داشته باشد، درحالی 
که نمونه های نادرست تغییر کاربری گرمابه 
ها که عمدتا به دلیل منافع شخصی انجام می 
شود زیاد است که ازجمله می توان می توان به 
حمام خان یا همان حمام کریمخان در شیراز 
اشاره کرد که بدون توجه به اصالت بنا و رعایت 
اصول مرمتی به رستوران تبدیل و درنهایت با 

دخالت میراث فرهنگی تعطیل شد.«
مدیر سابق اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان می افزاید: وقتی 
موضوع احیای گرمابه های تاریخی صورت 
می گیرد باید به این نکته توجه داشت که هر 
عملکردی را نمی توان برای این بناها و بلکه 
هرنوع بناهای تاریخی دیگر درنظر گرفت؛ 
اما گرمابه های تاریخی اگر تخریب نشده 
باشند به رستوران و سفره خانه تبدیل شده 
اند، درحالی که حمام مکانی بهداشتی برای 
نظافت افراد بوده و از لحاظ بهداشتی برای 
رستوران مناسب نیست اما متاسفانه گرمابه 
های تاریخی را یکی یکی نابود کردند و 

حفاظتی صورت نگرفته است.«

توجه به کاربری های فرهنگی 
یا شبه فرهنگی

»مرتضی فرشته نژاد« پیشکسوت مرمت و 
معماری می گوید: »با توجه به نوع معماری 
بناهای تاریخی نمی توان برای آن ها هر نوع 
کاربری را برای آن ها درنظر گرفت، »در تغییر 
کاربری بناهای تاریخی عالوه بر اینکه باید به 
ماهیت و اصالت بنا توجه کرد نباید معماری 
بنا دستخوش تغییرات اساسی شود و به این 
موضوع توجه داشت که تغییرات ایجادشده 
در بناهای تاریخی باید برگشت پذیر و الحاقات 

بدون خدشه به بنا قابل حذف باشند«.
وی با اشاره به تغییر کاربری گرمابه های 
تاریخی تاکید می کند: » تغییر کاربری حمام 
های تاریخی جدا از سایر بناهای تاریخی 
نیستند و در تغییر کاربری آن ها نیز باید به 
حفظ معماری اصلی بنا توجه جدی داشت. 
تمام اقداماتی که به منظور تغییر کاربری حمام 
های تاریخی صورت می گیرد باید برگشت 
پذیر باشد؛ ضمن اینکه بهتر آن است که 
کاربری های فرهنگی یا شبه فرهنگی را برای 
بناهای تاریخی و ازجمله گرمابه ها درنظر 
گرفت چرا که موجب حفظ معماری اصلی 
آن ها شده و کاربری اولیۀ این بناها را زیر سوال 

نخواهد برد« .
این پیشکسوت مرمت و معماری با تاکید بر 
اینکه رعایت اصول مرمت و نوع کاربری انتخابی 
اهمیت بسیاری دارد، ادامه می دهد: »امروزه 
متاسفانه یکی از تغییر کاربری ها برای گرمابه 

های تاریخی تبدیل آن ها به رستوران است 
درحالی که اگر به کاربری اولیۀ آن ها توجه 
شود بخشی از فرهنگ غنی نیاکان ما نمایش 
داده خواهد شد و می تواند بسیار مورد توجه 
گردشگران قرار گیرد؛ ضمن اینکه توجه به 
کاربری اولیۀ این گرمابه باعث می شود تا دخل 

و تصرف کمتری نیز در آن انجام می شود«.

تغییر کاربری متناسب 
با کاربری اصلی

»عبداهلل جبل عاملی« مدیر سابق اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان با بیان اینکه در تغییر کاربری 
های بسیاری از گرمابه های تاریخی شأن بنا 
درنظرگرفته نشده و ماهیت و اصالت اثر ازبین 
رفته است، می گوید: » نباید تنها با هدف 
کسب درآمد، جنبه های فرهنگی یک بنای 
تاریخی ازجمله حمام های تاریخی را نادیده 
گرفت، هرچند که درصورت تخصیص کاربری 
قبلی نیز باید مرمت جدی انجام شود چرا که 
مقاومت شان نسبت به رطوبت کاهش یافته 
است اما می توان کاربری این بناها را به گونه ای 
متناسب با کاربری اصلی آن ها درنظر گرفت 
که در هر صورت توجه به اصالت اثر اهمیت 

بسیاری دارد«.
وی می افزاید: »درخصوص موضوع احیای یک 
بنای تاریخی که گرمابه های تاریخی نیز از این 
دست هستند باید به این نکته توجه داشت که 
احیا نه تنها موجب حفظ کالبد و اصالت اثر 
می شود، بلکه به دلیل حفاظت و پاسداشت 
ارزش های فرهنگی و اجتماعی، احیای یک اثر 

تاریخی بر بافت اطراف آن اثرگذار است.«
جبل عاملی با بیان اینکه اختصاص کاربری به 
یک بنای تاریخی بهتر از رهاشدن بنا  و رو به 
زوال رفتن آن است، تصریح می کند: »مهم 
ترین موضوعی که در مرمت یکی بنای تاریخی 
مطرح است حفاظت از تمام نشانه های تاریخی 
آن بنا است و نکته دیگر این است اصل برگشت 
پذیری رعایت شود؛ یعنی در زمان های بعد 
بتوان الحاقات و تغییرات ایجادشده را حذف 

کرد و پاکسازی سبکی را انجام داد«.
امروز کشورهای بسیاری هستند که از موهبت 
داشتن تعداد اندک حمام های تاریخی خود 
بهره برده و با احیای کاربری نخستین این حمام 
ها سعی در توسعه گردشگری بر پایه چنین 
بناهایی داشته اند؛ این درحالی است که ایران 
به لحاظ کمیت از گرمابه های تاریخی بسیاری 
بهره مند است و عالوه بر داشتن معماری 
جاذب، غنای فرهنگی این مرز و بوم را آشکار می 
کنند، اما یا تخریب شده و درحال احتضار به سر 
می برند و یا به دلیل منفعت طلبی به جایگاهی 
برای سیرایی شکم و دود کردن قلیان تبدیل 
شده اند.  باید توجه داشت که مرمت در کنار 
احیا، به معنای نجات یک بنای تاریخی و حفظ 
اصالت آن است که بر این اساس برای اختصاص 
یک کاربری باید به کاربری پیشین آن بنا توجه 
داشت و با درنظرگرفتن آن نسبت به احیا و 
تغییر کاربری گرمابه های تاریخی اقدام کرد.

نشانه شناسی از گرمابه های سنتی

رهن و اجاره سلیقه ای شده استاختصاص 23 میلیارد تومان برای حمایت از معادن 
 گزارش

حمام های قدیمی، فرصت یا تهدید پیش روی توسعه گردشگری؛ گزارش
قانون بهبود کسب و کار

اجرا نمی شود

نشســت انجمن اقتصاددانان ایــران با حضور جمــع کثیری از 
اقتصاددانان در ساختمان جدید اتاق ایران برگزار شد. در این نشست 
دکتر علی رضاقلی، نویسنده کتاب های جامعه شناسی نخبه کشی و 
جامعه شناسی خودکامگی با موضوع اهمیت نگاه تاریخی در تحلیل

 ریشه های توسعه نیافتگی ایران به سخنرانی پرداخت.

علی رضاقلی، جامعه شــناس در انجمن اقتصاددانان ایران مطرح کرد: پاسخ 
بسیاری از چراهای اقتصادی، سیاســی و اجتماعی در تاریخ است و با مطالعه 
تاریخ می شود مناســبات بین انســان ها و مکانیزم های تغییر را شناخت. او 
بیگانگی اقتصاددانان با علم تاریخ، فقــه و کالم را یکی از خالهای مطالعاتی 
آنان ذکر کرد و گفت: بدون مطالعه این علوم اقتصاددانان نمی توانند تحلیل 

درستی از وضعیت اقتصاد ارائه دهند.
این جامعه شناس افزود: اقتصاددانان باید به ایران پرسش پاسخ دهند که چرا 
تکنولوژی آسیاهای بادی خواف با آن پیچیدگی در قرن ها پیش توانست آن 

انقالب را در تولید بوجود آورد ولی آن تکنولوژی متوقف شد. 
او ادامه داد: تاریخ ایران، جغرافیای ایران، زاگرس، قنات، ریگ روان و شتر در 
کجای مطالعه اقتصاددانان قرار دارد؟ آب گران و تالش برای بدست آوردن آب 

در زندگی مردم کویر را کدام اقتصاددان مطالعه کرده است؟
رضاقلی افزود: از اقتصاددانان می پرســم که ایرانیان در زمان هخامنشــیان 
در گناباد چگونه 340 متر قنات حفر کرده اند؟ از کدام تکنولوژی اســتفاده 
کرده انــد؟ دو هزار طایفه ایلــی در ایران وجود داشــته و تمــدن آنها در ما 
نهادینه شــده اســت. چگونه این فرهنگ و تمدن را در مطالعات اقتصادی 

خود نادیده می گیریم؟
این جامعه شــناس مطرح کرد: سالهاســت با پدیده وطن ناپرستی مواجه 
هســتیم. این پدیده از کجا آمده و چرا کســی به فکر توســعه این کشــور 
نیســت؟ چگونه می توان بدون شــناخت فرهنــگ و فالت ایران اســناد 

توسعه ای را تدوین کرد؟
او افزود: چرا به این سوال پاسخ نمی دهند که چرا ســرمایه گذاری در ایران 
امنیت ندارد و هر کس سرمایه خود را به زمین پیچ کند، هستی خود را از دست 
می دهد. چرا در فرهنگ ما می گویند مال باید ما داشــته باشد تا بتواند فرار 

کند؟ آیا این جز فضای ناامنی تاریخی در سرمایه گذاری است؟
رضاقلی با بیان اینکه وقت آن رسیده تا اقتصاددانان ما با فرهنگ، تاریخ، جامعه 
شناسی، فقه، ادبیات نظامی ها آشتی کنند تا بالخره این کشور روی توسعه را 
به خود ببیند، گفت: چپ ها از نگاه خود به تاریخ ایران نگاه کرده اند، به طبقات 

نگاه کرده اند. اقتصادسیاسی ایران در چارچوب نهادی بررسی نشده است.
او با بیان اینکه ایران مثل اروپا مشکل زمین نداشته اما مشکل آب داشته است، 
گفت: هر کشوری مسائل و مشکالت خود را دارد و هیچ کشوری 3300 قنات 

ندارد و در 40 متری زیر زمین آسیا ندارد. 
برخی سیاست های پولی که در ایران اجرا می شود ریشه در فرهنگ پولی اروپا 

دارد و برای آنها نوشته شده است.
رضاقلی افزود: یک اقتصاددان باید توضیح دهد که چرا ائتالف سیاسی در ایران 
شکننده است. چرا چسب رانت نمی تواند این ائتالف را در کنار هم قرار دهد؟ 
او با بیان اینکه من به لحاظ اقتصادی تحت تاثیر داگالس نورث هســتم چرا 
که به عنوان یک اقتصاددان مطالعات جامعی درباره تاریخ داشته است، گفت: 
تردیدی نیست که برخی عوامل خرجی مانع توسعه ایران است و حاضرم در 

این رابطه با هر فردی مناظره و مباحثه کنم.
این جامعه شــناس افزود: انقالب اقتصادی اول کامل در ایران رخ نداد چراکه 
کشاورز مالک نشد. من معتقدم که اقتصاد ایران رقابتی نیست و غارتی است 

که این روند 14 قرن می شود که در کشور نهادینه شده است.
او گفت: غارت امروز همان رانت است و شکل آن عوض شده است. یکی از انواع 
غارت سیستم پولی کشور اســت که با کاهش ارزش پول کشور دارایی های 
مردم یک شبه با کاهش شدیدی مواجه می شود. رضاقلی ادامه داد: در گذشته 
ما با غارتگری های نظامی مواجه بودیم و سربازان و سرداران هر شهر را غارت 

می کردند و اقتصاد کشور تا قبل از پول نفت معیشتی و ناامن باقی ماند.

اهمیت تاریخ ۲۰۰ ساله ایران و جهان در اقتصاد
بهروز هادی زنوز در نشست انجمن اقتصاددانان نیز مطرح کرد: اقتصاددانان 
باید حداقل تاریخ 200 ســاله ایران و جهان را بدانند. کســانی که به مکتب 
تاریخی اعتقاد ندارند، می گویند آدام اســمیت و ریکاردو نظرات خودشان را 
با نیوتن و مسائل هندسی تطبیق داده اند. او افزود: امروز برخی از اقتصاددانان 

به تاریخ اعتقاد ندارند و قوانین علم را در طول تاریخ جاری و ساری می دانند.
 اگر در کشور ما با این وضعیت اقتصاددانی نهادگرا نباشد عجیب است و اگر در 

آمریکا کسی لیبرال ناشد عجیب است.

اقتصاد
 نیازمند تاریخ

اصفهان یکی از شـهرهایی اسـت کـه گرمابه های تاریخی آن شـهرۀ عـام و خاص بوده انـد، از حمام 
خسـروآقا که شـبانه تخریب شد تا حمام شـیخ بهایی که شـمع آن بدون برمالشدن سـّر مانایی اش 
ندانسـته خامـوش شـد، از حمـام رهنان تـا حمام وزیر و شـاه علـی و حمـام جارچـی و نمونه های 
دیگـر؛ اگرچـه برخی تنها به نـام باقی مانده انـد اما از فرهنگی و سـنتی غنی حکایت دارند. سـنتی 
کـه مدتهاسـت بـا ورود معمـاری مـدرن و اعجاز لولـه کشـی آب در خانه ها گـرد فراموشـی بر آن 
نشسـته و دیگـر از رونـق گرمابه هـای عمومـی، خزینه ها و نمـره ها، دالکی و مشـت و مـال و لیف 
و لُنـگ  هـا خبری نیسـت. از سـویی دیگر بـه دلیل توجه ِصـرف به مسـایل اقتصـادی، گرمابه های 
تاریخـی یـا به رسـتوران و قهـوه خانه تبدیل شـده و یا تخریب شـده انـد. در این گـزارش با تاکید بـر اینکه مرمت 
و احیـای دوبـارۀ گرمابـه هـای تاریخی می توانـد جاذبه ای برای گردشـگری باشـد دیـدگاه پیشکسـوتان مرمت و 

معمـاری نصف جهان ارایه شـده اسـت.

گزارش

گروه  اقتصاد

نویسنده کتاب جامعه شناسی نخبه کشی مطرح کرد:

 نوسان: دبیر خانه کشاورز شهرستان اصفهان با 
بیان اینکه متاســفانه عده ای از خشکی زاینده رود 
ارتزاق می کننــد، گفت: نباید دو ســال آینده به 
فکر ایجاد شــغل جدید در منطقه شرق اصفهان 
باشــیم بلکه از امروز باید به فکر مشاغل جایگزین 
کشــاورزی باشیم.حســینعلی میراحمــدی در 
خصوص صبحت استاندار اصفهان در این دیدار، مبنی بر اینکه »ما به شغل 
های جایگزین با کشاورزی اعتقادی نداریم، بلکه راه اندازی مشاغل مکمل 
و مرتبط با کشاورزی ضروری است«، گفت: اگر امروز شغل های جایگزین 
کشاورزی در منطقه شرق ایجاد نشــود به طور قطع به دلیل بی آبی تا دو 
سال آینده در این منطقه با بحران شدید بیکاری مواجه خواهیم شد و باید 
شغل های وابسته و مکمل کشاورزی همچون کشت گلخانه ای، پرورش 

ماهی، قارچ، بوقلمون و ... در این منطقه ایجاد و توسعه یابد.

 نوسان: دبیر انجمن انبــوه سازان مسکن استان  
اصفهان با اشاره به افزایش 4 تا 30 درصدی قیمت 
فروش مسکن، گفت: ســال گذشته هزینه ساخت 
یک مترمربع ساختمان در اصفهان بین 800 هزار 
تا یک میلیون تومان بود که اکنون بین یک میلیون 

و 800 تا 2 میلیون تومان افزایش یافته است.
احمد توال، در خصوص آخرین وضعیت بازار مســکن و ساخت و ساز آن، 
اظهار کرد: در حال حاضر بازار مســکن دچار رکود تورمی اســت و رونق 
چندانی ندارد، البته نسبت به بهار و تابستان ســال گذشته شرایط رونق 
اندکی بهتر شده است. وی گفت: متاسفانه اکنون قیمت ها به نحوی شده 
که مردم توان خرید مسکن در بازار را با شرایط موجود ندارند. توال، تصریح 
کرد: پیش بینی می شــود بعد از مدتی بازار مســکن دچار رکود تورمی 

بیشتری شود.

 نوســان: مدیــر اجرایــی کارخانــه پلی اکریل 
اصفهان گفت: متاســفانه مواد اولیه پتروشیمی ها 
با ســختی تامین می شــود، امــا با تالش بســیار 
بــرای کارخانــه پلی اســتر و دی ام تی ایــن مواد 
را از پتروشــیمی های داخــل تامیــن مــی کنیم.
محســن رجایی بــا بیــان اینکــه در یــک دوره 
زمان بندی مشــخص تعمیرات اساســی کارخانه اســتیپل پلي اســتر نیز 
انجام شــده اســت، گفت: به احتمال فراوان در هفته جــاری نیز ظرفیت 
کارخانه اســتیپل و یــارد از 70 درصد بــه 100 درصد برســد. وی اظهار 
کرد: به دلیل اینکه ایــن کارخانه در بورس، کدال ندارد، به ناچار از واســطه 
و با 5 درصد افزایش هزینــه مواد اولیه خود را تامین کنــد، اما به دنبال این 
هســتیم که با قانع کردن وزارت صمــت و بورس، مواد اولیــه پلی اکریل را 
خارج از ســهمیه بورس به صورت مستقیم و بدون واســطه به ما بفروشند.

 نوســان: مدیر کل گمرک اصفهــان گفت: طی 
2 ماهه نخست امســال بالغ بر 779 میلیارد و 606 
میلیون ریال درآمد توسط گمرک اصفهان کسب و 

به خزانه واریز شده است.
اسداهلل احمدی ونهری با بیان اینکه اصفهان با داشتن 
توانمندي هاي گوناگون تولیدي، کشاورزي، صنایع 
تبدیلي و صنایع دستي  در کشور جز مهمترین استان ها در زمینه صادرات 
کاال محسوب مي شود، اظهار کرد: طي 2 ماهه سال 98 بالغ بر یک میلیون و 
101 هزار تن کاال به ارزش 840 میلیون و 807 هزار  دالر از اصفهان به مقصد 
62 کشور جهان صادر شده است. وی عمده ترین کاالهاي صادراتي از استان 
اصفهان را آهن و فوالد، محصوالت پتروشیمی، محصوالت شیمي آلي و فرش 
برشمرد و گفت: مهمترین کشورهاي مقصد عراق، چین، افغانستان، پاکستان 

و عمان می باشند.

مشاغل جایگزین در شرق اصفهان رشد ۱۳4 درصدي صادرات از گمرکات اصفهانبازگشت پلی اکریل به روزهای خوبساخت مسکن؛ متری دو میلیون تومان 
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دیدگاه پیشکسوتان مرمت و معماری نصف جهان پیرامون احیای دوبارۀ گرمابه های تاریخی چیست؟

حمام های تاریخی بســیاری در شهر اصفهان 
وجود دارد که عالوه بر تجلــی مهارت و هوش 
سرشــار معماران این دیار، بازگو کننده اهمیت 

مردم به حفظ نظافت و پاکیزگی است.
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 نوسان : فــوالد مبارکه اصفهان براساس 
گزارش عملکرد ماهانه، تا پایان اردیبهشت 
ماه موفق به تولید یک میلیون و 397 هزار 
تن انواع محصوالت شــامل 856 هزار تن 
ورق گــرم، 260 هزار تن ورق ســرد، 48 
هزار تــن ورق پوششــدار و 233 هزار تن 

محصوالت دیگر شد.
به گزارش اقتصادبازاربه نقل از چیالن، تولید 
سال گذشــته فوالد مبارکه در مجموع یک 
میلیون و 338 هزار تن شامل 851 هزار تن 
نورد گرم، 235 هزار تن نورد سرد، 48 هزار تن 

محصوالت پوششدار و 205 هزار تن سایر 
محصوالت بود.

این شرکت در مدت مذکور که شاهد رشد 
در تمامی بخش های تولیدی بود در حوزه 
فروش هم موفق عمل کرد. شــرکت در 2 
ماهه اول امسال از محل فروش یک میلیون 
و 228 هزار تنی انواع محصوالت که شامل 
812 هزار تن نورد گرم، 249 هزار تن نورد 
ســرد، 43 هزار تن محصوالت پوششدار و 
124 هزار تن سایر محصوالت می شد، 58 
هزار و 285 میلیارد ریال درآمد کسب کرد.

این شرکت اگرچه در فروش محصوالت گرم و 
سرد رشد را شاهد بود اما در بخش محصوالت 
پوشــش دار افت ناچیز فروش اتفــاق افتاد. 
شــایان ذکر است، شــرکت از محل فروش 
محصوالت در مدت مشابه سال قبل 32 هزار 
و 313 میلیارد ریال درآمد کســب کرده بود. 
همچنین فوالدمبارکه از ابتدای امسال تا پایان 
اردیبهشت ماه هر کیلوگرم ورق گرم را به طور 
میانگین 4592 تومان، ورق ســرد را 5092 
تومان و محصوالت پوششدار را 9274 تومان 

فروخته است.

براساس گزارش عملکرد ماهانه، تا پایان اردیبهشت ماه اعالم شد؛

فوالد مبارکه دوماهه یک میلیون و ۳9۷ هزار تنی شد

 نوســان :  معاون فروش و بازاریابی 
فوالد مبارکه اصفهان با تأکید بر این که 
بورس محل تالقی عرضه و تقاضا بوده 
و عامل گرانی قیمت کاالها نیست، این 
بازار را جامع ترین راه بــرای مبادالت 

کاالیی دانست.
به گزارش اقتصادبازار؛ محمود اکبری 
در خصوص طــرح برخــی انتقادات 
نســبت به احتمال رشــد قیمت یک 
کاال پس از عرضــه در بورس گفت: این 
انتقاد منطقی به نظر نمی رســد، چرا 
که بورس عامل گرانی نیســت و محل 
تالقی عرضه و تقاضای تولیدکنندگان 

و مصرف کنندگان است.
اکبري با اشــاره به محصوالت تولیدي 
این شــرکت افــزود: نظر بــه تنوع و 
گســتردگي زیاد محصوالت تولیدي 
در فوالد مبارکه، بازار داخلي بر اساس 
نوع و زمینه مصرف محصوالت،  بخش 
بندي گردیده و برنامه هاي بازاریابي و 
فروش متناسب با آن اتخاذ مي گردد. 
معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه 
اصفهان افزود: در واقع بورس شــرایط 
تعیین قیمت و قیمت معامله را تحمیل 
نمی کند، بلکه شرایط اثرگذار بر قیمت 
تحت تأثیر عوامل خارج از بورس است. 
وی اضافه کرد: عواملــی همچون نرخ 
تورم، نرخ تعادلی بین ارزهای خارجی 
و ریال، بهره بانکی، میــزان نقدینگی 
موجــود در جامعه، نوع نــگاه بخش 
صنعت و واحدهای اقتصادی به آینده 
صنعت و اقتصاد، پیش بینی نرخ تورم و 
شاخص های اقتصادی از جمله نرخ رشد 
یا کاهش ســرمایه گذاری و استهالک 
سرمایه، هزینه حمل و نقل و نیز هزینه 
مواد اولیه و انرژی و … در تعیین قیمت 
یک کاال اثر دارد و این موارد ارتباطی به 

بورس کاال ندارد.
اکبری تصریح کرد: باید توجه شود که 
بورس کاال یک بســتر شــفاف را برای 
معامله فراهم کرده است، این که قیمت 
یک کاالیی در جریــان معامله افزایش 
یا کاهش می یابد، در بســتر بورس این 
اتفاق رقم خورده اما عامل این اتفاق که 
بورس نیســت. وی با تأکید بر این که 
بورس کاشــف قیمت در تالقی عرضه 
و تقاضاســت، نه تعیین کننده قیمت، 
افزود: مجتمع فوالد مبارکه نیز با اعتقاد 
به شفافیت بورس کاال چه در تاالر بورس 
و چه به صورت ثبت معامالت به صورت 
مچینگ با قیمت کشف شده در بورس 
و مستقیم از کارخانه، محصول خود را 
به مشــتریانی که مصرف کننده واقعی 
بوده و دارای خطوط تولید هســتند، 
عرضه می کند و برای تــداوم چرخه و 
رونق تولید در فــوالد مبارکه و صنایع 
پایین دســتی و ممانعت از بروز مشکل 
بــرای خریــداران باید نظــام عرضه 
مســتقیم در تاالر بورس و سیســتم 
مچینگ مثل 15 سال گذشته تاکنون 

همچنان ادامه یابد.
اکبری با بیان این که حضور در بورس 
کاال شفافیت و کشف قیمت منصفانه 
را در فضای رقابتــی در پی دارد، گفت: 
حضور در این بازار شفاف به دلیل کشف 
قیمت های واقعی، یک مزیت برای دو 
طرف معامله محســوب می شود. وی 
افزود: بــه عبارت بهتــر، جامع ترین و 
شفاف ترین روش و بستر معامالتی نه 
تنها در ایران بلکــه در دنیا بورس های 
هستند به طوری که کشورهای توسعه 
یافته و پیشرفته صنعتی نیز همچنان بر 

ساختار بورس و توسعه آن تأکید دارند.

بورس کاال 
جامع ترین راه مبادله 

industry

در سال های اخیر صنعت سبز به شدت در 
دنیا توسعه یافته است، به همین دلیل برخی 
از شرکت های بزرگ ایران نیز در این مسیر 
گام برداشته اند، به گونه ای که در چشم انداز 
مبارکه  فوالد  جدید  هدف گذاری های  و 
دست یابی به دانش فنی روز فوالد تا پنج سال 
آینده ترسیم شده است. به همین دلیل توجه 
به محیط زیست و سرمایه گذاری برای ایجاد 
سازوکارهای مناسب در این زمینه در مورد 
به طوری  بوده،  این شرکت  مدیران  توجه 
که با توجه به بحران آب، برای تأمین نیاز آب 
صنعتی برخی واحدهای شرکت، در قراردادی 
اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  مدیریت  با 
برای ایجاد شبکه جمع آوری پساب 9 شهر 
با سرمایه گذاری بالغ بر 320 میلیارد تومان 

در مسیر تولید بهینه گام برداشت. این پروژۀ 
عالوه بر اینکه حدود 30 درصد آب موردنیاز 
شرکت را تأمین می کند، درعین حال از جاری 
شدن این پساب ها در بستر زمین، سفره های 
برخی  بروز  و  زاینده رود  و  زیرزمینی  آب 

بیماری ها جلوگیری می کند. 

کاهش شاخص مصرف آب
فوالد  اندازی  راه  ابتدای  در  دیگر  طرف  از 

مبارکه، این شرکت برای تولید 2.7 میلیون 
تن فوالد حدود 40 میلیون متر مکعب آب 
مصرف می کرد که امروز برای 7 میلیون 
تن فوالد حدود 25 میلیون متر مکعب آب 
مصرف می کند که نشان می دهد شاخص 
مصرف آب برای یک تن فوالد را از 16 متر 
مکعب به 2.7 متر مکعب کاهش داده است. 

در واقع مصرف آب صنعتی در فوالد مبارکه 
در ابتدای سال 97 برابر با 3.36 مترمکعب بر 
تن تولید فوالد خام بوده که با استفاده از آب 
برگشتی از تصفیه خانۀ پساب، مصرف ویژۀ 
آب خام به عدد 2.7مترمکعب بر تن تولید 
به  بزرگ  این دستاورد  اسلب رسیده که 

الگوی جهانی تبدیل شده است.
عظیمیان  حمیدرضا  رابطه  همین  در 
نیز  مبارکه  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
توسعۀ پایدار را به عنوان یکی از مهم ترین 
اصول مدیریتی این شرکت عنوان کرده و 
معتقد است از نگاه مدیریت، در گروه فوالد 
مبارکه اختصاص هرگونه بودجه در زمینۀ 
محیط زیست به معنی واقعی سرمایه گذاری 
به همین دلیل در کنار کوره های  است؛ 
قوس الکتریکی، کارخانه های احیا مستقیم 
و سایر واحدهای این شرکت پیشرفته ترین 

سیستم های تصفیه را دارند. 
ساخت شرکت  دوران  ابتدای  از  بنابراین 
فوالد مبارکه و هم زمان با اجرای طرح های 
به  توجه  همواره  شرکت،  این  توسعۀ 
ایجاد  و  سرمایه گذاری  و  محیط زیست 
سازوکارهای مناسب در این زمینه در دستور 

کار بوده و هست.

چطور فوالد
 دوستدار محیط زیست شد؟

رئیس محیط زیست شرکت فوالد مبارکه  با 
اشاره به اینکه شرکت فوالد مبارکه در حوزۀ 
صرفه جویی  محور  سه  بر  محیط زیست 
و  تصفیه  جمع آوری،  انرژی،  مصارف  در 
اقدام کرده  پساب های شهری  بازچرخانی 
است، گفت: کاهش تولید ضایعات و پسماند 
از برنامه های است که این شرکت بر آن 
متمرکز شده است، چراکه امروز شاهد این 
صنعت  به  نسبت  قبلی  دید  که  هستیم 
فوالد تغییر کرده است و به جای اینکه فوالد 
صنعتی آالینده به حساب بیاید و با تغییر 
رویکرد مدیران روبرو شده و در حال حاضر 

به دوستدار محیط زیست تبدیل شده است.
محسن ستاری، با بیان اینکه مطالعاتی در 
خصوص مکانیسم توسعۀ پاک تدوین شده 
پساب  تصفیۀ  سیستم های  افزود:  است، 
تکمیل و توسعۀ یافته اند، به گونه ای که 
مانند  پساب  تصفیۀ  مدرن  سیستم های 
به  مبارکه  فوالد  شرکت   RO واحدهای 
دنبال افزایش سهم بازچرخانی پساب های 
در  است.  تولیدی  خطوط  در  تصفیه شده 
واقع این سیستم ها به منظور بازچرخانی 
و استفاده دوباره از پساب ها در واحدهای 
فرایندی با سرمایه گذاری حدود 400 میلیارد 
تومان در مدت چند سال اخیر اجرا شده است. 
این تصفیه خانه های صنعتی قادر هستند 
که پساب را به آب سالم برای سیستم های 
فرایندی تبدیل کنند، هرچند هزینه های 
تصفیه پساب افزایش یافته، اما از آنجایی که 

به میزان استفاده پساب از آب برداشتی از 
رودخانه را کاهش داده ایم، اقدامی موثر است.

او با بیان در حال حاضر تمامی پساب های 
شرکت تصفیه می شود و در بخش کشاورزی 
شرکت  در  موجود  سبز  فضای  آبیاری  و 
استفاده می شود،گفت: فوالد مبارکه اثرات 
را  منطقه  در  فوالد  تولید  زیست محیطی 
سازمان  و  دانشگاهی  های  تیم  کمک  با 
محیط زیست مورد ارزیابی مستمر قرار داده 
است؛ هرچند محصوالت فــــــــــوالدی 
ازجمله معدود محصوالتی است که 100 

درصد امکان بازیافت دارد. 
کنترل  زیرساخت های  مبنا،  همین  بر 
آالینده ها، تصفیه پساب ها و مدیریت پسماند 
در نظر گرفته شده است و این شرکت در 
یک مرحله با توسعۀ تصفیه خانه های خود 
توانست 20 درصد از پساب تصفیه شده را به 
ابتدای خط بازگرداند؛ ضمن این که با تکمیل 
و راه اندازی سیستم های اسمز  معکوس قادر 
مهم تری  گام های  راه  این  در  بود  خواهد 

بردارد.
فرایندهای  این شرکت  اینکه  بیان  با  وی 
فرآوری و فروش ضایعات را دنبال می کند 
تا بتواند از فراوری سرباره، محصول جانبی با 
ارزش افزوده ایجاد کند.، اظهار کرد: فراوری 
ضایعات و استفادۀ مجدد از آن ها به جای مواد 
طبیعی و خام در سیکل تولید، در کاهش 
مصرف منابع طبیعی در حال حاضر انجام

می شود و چندین شرکت در راستای فراوری 
و تبدیل ضایعات به یک ماده با ارزش با 

شرکت فوالد مبارکه همکاری می کنند.

دو روش بهینه سازی
 مصرف آب در فوالد

در  بسیار خوبی  فعالیت های  مبارکه  فوالد 
زیست محیطی  آالینده های  کاهش  عرصۀ 
به خصوص آلودگی هوا، صرفه جویی در مصرف 
آب و بازچرخانی آب بر اساس استانداردهای 
زیست محیطی، توسعۀ فضای سبز و استفاده 
از آب تصفیه شده برای فضای سبز انجام داده 
که این موارد در سایر صنایع مشابه کمتر 

موردتوجه قرار گرفته است.
و  کوچک  صنایع  سازمان  فنی  معاون 
شهرک های صنعتی ایران در گفتگو با خبرنگار 
خبرگزاری موج با اشاره به اینکه شرکت فوالد 
مبارکه در دو سال اخیر در زمینه بهینه سازی 
مصرف آب اقدامات مؤثری را انجام داده است، 
گفت: این شرکت با استفاده از سیستم پساب 
شهری توانسته 35 درصد از مصرف آب شهری 
کاهش دهد که در راستای اقدامات مورد توجه 

کارگروه ملی سازگاری با کم آبی است.
اینکه  بر  تأکید  با  محمدزاده  فتحعلی 
بهینه سازی در مصرف آب از دو طریق انجام 
می شود، افزود: در برخی از شرکت ها با ایجاد 
سیستم تصفیه آب میزان برداشت از آب های 
زیرزمینی را کاهش داده اند و از طرف دیگر با 
ارتقای تجهیزات و فناوری میزان مصرف آب 
در فرایند تولید را کاهش داده اند که هر یک از 
این دو روش خروجی مثبتی برای صنایع دارد.

فــوالد مبارکــه یــک ســال گذشــته میــزان مصــرف آب را از ۳.۳6 مترمکعــب بــر تــن تولیــد فوالد 
گزارش

گروه صنعت
خــام تولیــد را بــه عــدد ۲.7مترمکعــب بر تــن تولید اســلب رســانده اســت. حمیدرضــا عظیمیان 
مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه نیــز توســعۀ پایــدار را به عنــوان یکــی از مهم تریــن اصــول مدیریتــی ایــن 
شــرکت عنــوان کــرده و معتقــد اســت از نــگاه مدیریــت، در گــروه فــوالد مبارکــه اختصــاص هرگونــه بودجــه در 
ــار کوره هــای قــوس  ــه همیــن دلیــل در کن ــه معنــی واقعــی ســرمایه گذاری اســت؛ ب ــۀ محیط زیســت ب زمین
الکتریکــی، کارخانه هــای احیــا مســتقیم و ســایر واحدهــای ایــن شــرکت پیشــرفته ترین سیســتم های تصفیــه 

را دارند. این گزارش نگاهی دارد به رویکرد این شرکت در حفظ و حراست از منابع آبی.

دوستدار محیط زیست

رشد حاشیه سود ناخالص فوالد هرمزگان از 17 به 26 درصد در فصل زمستان، مهمترین 
نکته گزارش عملکرد شرکت بود.به گزارش اقتصادبازار، فوالد هرمزگان جنوب براساس 
گزارش حسابرسی نشده در دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 97 به ازای هر سهم 1106 
ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 339 درصد رشد داشته است.

شایان ذکر است، اهداف و راهبردهای آتی مدیریت، تاکید بر محصوالت با ارزش افزوده 
باالتر و افزایش تولید به 1.5 میلیون تن می باشد.

شرکت فوالد امیرکبیر کاشان براس اولین بار موفق به اخذ گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت 
آزمایشگاهی ایزو 17025 شد.به گزارش اقتصادبازار، ارزیابی گواهینامه استاندارد مدیریت 
کیفیت آزمایشگاهی، بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025:2005، در شرکت فوالد 
امیرکبیر کاشان صورت گرفت و این شرکت موفق به اخذ این گواهینامه بین المللی شد.شایان 
ذکر است، فوالد امیرکبیر کاشان پس از صدور گواهینامه مذکور، مجوز استفاده از لوگوی 

آنالیتیکا برای اعتباردهی به نتایج آزمون های تحت دامنه این استاندارد را خواهد داشت.

فوالد امیرکبیر حائز استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاهیسود 110 تومانی فوالد هرمزگان در سال 97

کاهش ۳5 درصدی مصرف آب های زیرزمینی در فوالد مبارکه؛

توسعۀ پایدار همواره یکی از مهم ترین اصول مدیریتی شرکت فوالدمبارکه بوده است

با تکیه بر دانش فنی متخصصان فوالد مبارکه انجام شد؛

سنج  ضخامت  اولین    : نوسان   
گامای محصوالت گرم فوالدی کشور 
متخصصان  فنی  دانش  بر  تکیه  با 
با  مبارکه  فوالد  شرکت  داخلی 

موفقیت بومی سازی شد.
های  سیستم  تعمیرات  کارشناس 
اعالم  ضمن  گرم  نورد  گیری  اندازه 
این خبر افزود: تولید محصول مطابق 
با استانداردهای بین المللی و تأمین 
درخواست مشتری، به خطوط تولید 
مدرن و تجهیزات دقیق اندازه گیری نیاز دارد؛ به همین منظور در خطوط نورد 

گرم، دستگاه های ضخامت سنج از جایگاه ویژه ای برخوردارند.
وی با بیان اینکه در خروجی نورد نهایی یک ضخامت سنج گامای ساخت 
شرکت توشیبای ژاپن قرار داشت افزود: قسمت محاسبات این تجهیز به دلیل 

استهالک و آنالوگ بودن در سال 1391 از مدار بهره برداری خارج شد.
حسن اصغریپور در تشریح روند ساخت این تجهیز افزود: پس از تهیه نقشۀ 
C-Frame، ساخت آن در دستور کار تعمیرگاه مرکزی قرار گرفت. در ادامه 
قطعات موردنیاز از داخل کشور تهیه و مونتاژ شد. پس از آن تابلوی کنترل تهیه 
و در سالن برق نصب گردید و کابل های موقت تا C-Frame کشیده شد. 
در همین راستا با توجه به استراتژیک بودن PC-Base کامپیوتر سرور و نرم 

افزارهای موردنیاز تهیه شد.
وی خاطرنشان کرد: پس از اقدامات فوق، اندازه گیری ضخامت با سورس گاما 
و آشکارساز Ion-Chamber  آغاز شد که با بروز مشکالت بعدی، تصمیم 
بر آن شد که از آشکارساز Scintillator استفاده شود. پس از نصب آشکارساز 
الزم بود سیگنال آنالوگ خروجی به دیجیتال تبدیل شود تا در سیستم کنترلی 
که بر پایۀ PC طراحی شده بود قابل استفاده باشد. در ادامه، برطرف کردن 
مشکالت تقویت کنندۀ نوری که نیاز به ولتاژ باال داشت در دستور کار قرار 

گرفت.
پس از آماده سازی این مراحل، نوبت به انتخاب روش اندازه گیری ضخامت 
شد. نظر به تجربیات و مستندات مربوط به ضخامت سنج های موجود، روش 
اندازه گیری »میزان تضعیف« برای ضخامت سنجی انتخاب و برنامۀ مربوط 
به آن نوشته شد. در نهایت پس از انجام آزمایش های الزم به صورت سرد و 
اطمینان از عملکرد صحیح آن، تجهیز به خط منتقل شد و اتصاالت موردنیاز آن 
مثل آب خنک کاری، کابل های برق و شبکه برقرار گردید و تجهیز با حمایت 
جدی و قبول خطرات مرتبط، توسط مدیریت ناحیه و همکاری سایر بخشها، 
تست گرم را با موفقیت پشت سر گذاشت و خوشبختانه نتایج اندازه گیری ها 
در مقایسه با ضخامت سنج های دیگر رضایت بخش بود و عملکرد بسیار خوب 

تجهیز را نشان میداد.
اصغری پور با تأکید بر اینکه در این پروژۀ بزرگ عالوه بر رفع مشکالت ناشی 
از توقف تجهیز و خط تولید، از خروج حدود 240 هزار یورو برای خرید هر 
تجهیز جلوگیری و دانش فنی ساخت این تجهیز نیز بومی سازی شد، گفت: 
این موفقیت با همکاری و همدلی همکاران گرامی از تعمیرات سیستم های 
اندازه گیری نورد گرم، کنترل پروسس، تعمیرگاه مرکزی، آزمایشگاه پرتوزا و 
الکترونیک و حمایت های مدیریت ناحیه به دست آمد که از همۀ این عزیزان 

قدردانی می نماییم.

ساخت اولین 
ضخامت سنج گامای خاورمیانه 

از ابتدای دوران ساخت شــرکت فوالد مبارکه و 
هم زمان با اجرای طرح های توســعۀ این شرکت، 
همواره توجه به محیط زیســت و سرمایه گذاری 
و ایجاد سازوکارهای مناســب در این زمینه در 

دستور کار بوده و هست

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در دیدار با رئیس دانشگاه اصفهان:

بومی سازی ۷0 درصد 
تکنولوژی صنعت فوالد 

 نوسان: جلســـۀ شــورای عالی  
دفتــــــر همکاری های شرکت 
فوالد مبارکه و دانشگاه اصفهان با 
حضور مهندس عظیمیان مدیرعامل 
مدیر  تکنولوژی،  معاون  شرکت، 
تحقیق و توسعه و رئیس دانشگاه 
اصفهان به همراه معاون آموزشی، 
معاون پژوهشی و مدیر واحد ارتباط 

با صنعت این دانشگاه تشکیل شد.
به گزارش خبرنگار فوالد، در این دیدار مهندس عظیمیان با تأکید بر اهمیت 
تعامل صنعت و دانشگاه تصریح کرد: استفاده از چراغ دانش می تواند در توسعۀ 
تکنولوژی و چرخۀ تولید و اقتصاد کشور نقش به سزایی داشته باشد. وی با 
بیان اینکه در چشم انداز و هدف گذاری های جدید فوالد مبارکه دست یابی 
به دانش فنی روز و تکنولوژی فوالد ترسیم شده است ادامه داد: به گونه ای 
برنامه ریزی کرده ایم  تا پنج سال آینده به این هدف مهم و تعیین کننده 
برسیم. وی خاطرنشان کرد: اینکه فوالد مبارکه بزرگترین تولیدکنندۀ فوالد 
کشور و خاورمیانه است خوب است، ولی کافی نیست؛ باید از این مرحله عبور 
کنیم و صاحب تکنولوژی شویم. در این صورت است که می توانیم مجموعۀ 

کاملی باشیم.
وی ضمن ابراز خرسندی از دستیابی به دانش فنی تولید گندله و آهن 
اسفنجی در کشور تصریح کرد: در حال حاضر با اتکا به دانش فنی شرکتهای 
داخلی 75 درصد تکنولوژی تولید فوالد را کسب کرده ایم و نیاز به تالش 
بیشتری است که به 100 درصد تکنولوژی بومی دسترسی پیدا کنیم و برای 
تحقق این امر راهی جز استفاده از دانش داخلی که به خصوص در دانشگاه ها 

تولید می شود نداریم و این برای صنعت فوالد کشور یک الزام است.
این گزارش حاکی است در این جلسه گزارشی از فعالیت ها و عملکرد دفتر 
همکاری های شرکت فوالد مبارکه و دانشگاه اصفهان، ترکیب کارگروهها، 
وظایف و گزارش های آماری شامل نفرساعت همکاری ها، تعداد بازدیدها و 

مصوبات و تعداد RFP های استخراج شده و... ارائه شد.
در همین خصوص دکتر طالبی رئیس دانشگاه اصفهان گفت: ظرفیت و 
پتانسیل دانشگاه ها بسیار باالست و شاید هم اکنون از 50 درصد این ظرفیت 
استفاده می شود. این تجربۀ شرکت های بزرگ و موفق دنیاست که دانشگاهها 
را به دل صنعت برده اند. رمز موفقیت در این مقوله این است که دانشگاه در 
همکاری نزدیک با صنعت قرار داشته باشد و در اتاقهای فکر مشترک از دانش 

کسب شده استفاده کند.
گفتنی است در پایان این نشست بر توسعۀ ارتباط و همکاری های دوجانبۀ 
شرکت فوالد مبارکه و دانشگاه اصفهان تأکید شد و قراردادهای همکاری در 

زمینه های مختلف به امضا رسید.
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آگهی تغییرات شرکت 

آگهی تغییرات شــرکت فنی مهندسی آترا صنعت فردیسان شــرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 625 و شناسه ملی 14004307832 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 

فوق العاده مورخ 29/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
موضوع شــرکت به نحو ذیل تغییر یافت. انجام کلیــه پروژه های صنایــع، معادن، راه 
و ســاختمان از قبیل نفت، گاز، پتروشیمی، پاالیشــگاه، نیروگاه، آب، برق، فاضالب و ... 
انجام و ارائه خدمات بصورت پیمانکاری عمومی، EPC )مهندســی، خرید، ســاخت(، 
پروژه های صنایع نفت و گاز )باالدســتی و پایین دستی( به جز اکتشــاف و استخراج و 
بهره برداری نفت و گاز ، خطوط انتقال نفت، گاز، برق، آب، فاضالب، مخابرات، گاز رسانی 
درون شــهری و نصب علمک طراحی و اجرای کلیه پروژه های فنی مهندسی، عمرانی، 
شهرسازی، ســاختمانی، حفاری، محوطه ســازی، نقشــه برداری و ... طراحی و اجرای 
تاسیسات ساختمانی و صنعتی شامل آب، برق، گاز و فاضالب، تصفیه خانه های بهداشتی 
و صنعتی، فضای سبز، اجرای آبنماهای موزیکال ، حروف و غیره خرید و فروش، واردات 
و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، اخذ نمایندگی از شــرکتهای داخلی و خارجی، 
شــرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی، اخذ وام از بانکها جهت تحقق اهداف 
شرکت.ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نیست .در صورت لزوم با کسب 
مجوز از مراجع ذیصالح . سهام وثیقه مدیران به شرح ذیل تغییر یافت. هریک از مدیران 
باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل 2 سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را 
به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفرداً یا مشترکاً 
بر شرکت وارد شود، به صندوق شرکت بسپارد و وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر 
از حقوق ناشــی از آن از قبیل حق رأی و دریافت سود نمی باشــد ولی مادامی که مدیر 
مفاصا حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در 

صندوق شرکت باقی خواهد ماند. و ماده 33 اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

تیران و کرون )491168(

آگهی تغییرات شرکت 

آگهی تغییرات شرکت آباد گســتر صلب شرکت با مســئولیت محدود به شماره ثبت 
61286 و شناســه ملی 14007886500 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 

10/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
آقای کاظم معارفی 2410864414 به ســمت مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره آقای 
میثم ابراهیمی ثابت2709934231 به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات 
، قراردادها ، عقوداســالمی و ســایر نامه های اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر 

شرکت معتبر می باشد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )483701(

آگهی تغییرات شرکت 

آگهی تغییرات موسســه خیریه حضرت زهرا س میدان مهدیه کربکند به شماره ثبت 
3263 و شناســه ملی 10260654077 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 29/06/1396 و نامه شــماره 7/98/1/2028 مورخ 8/12/1397 

فرمانداری برخوار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
محمد معینی به کد ملی :1291027556 و ناصر معینــی به کد ملی : 6609653658 
وحســین معینی به کــد ملــی : 6609618097 و محمدعلــی معینی به کــد ملی : 
6609515867 و محمدرضا معینی به کد ملی : 6609579024 و حســین معینی به 
کد ملی : 5279400947 و حســن معینی به کد ملــی : 6609542058 بعنوان عضو 
اصلی هیئت مدیره و قدمعلی معینی به کد ملــی : 6609230269 به عنوان عضو علی 
البدل هیئت مدیره به مدت دو ســال و ناصر معینی به کد ملی : 6609245258 بعنوان 
بازرس اصلی و مصطفی معینی به کــد ملی : 6609599653 بعنــوان بازرس اصلی و 
محمد جعفرمحسنی به کد ملی : 6299723173 بعنوان بازرس علی البدل به انتخاب 

به مدت یکسال شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )486487(

آگهی تغییرات شرکت 

آگهی تغییرات شرکت آباد گستر صلب شــرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
61286 و شناسه ملی 14007886500 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 

العاده مورخ 26/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
 آقای بهنام فروزنده جونقانــی فرزند حیدر با کدملــی 4679728256 با دریافت 
10000ریال سهم الشــرکه خود از صندوق شــرکت از شــرکت خارج و سرمایه 
شرکت از مبلغ 1010000ریال به 1000000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گردید. لیست صاحبان ســهم الشرکه بعد از کاهش سرمایه : آقای 
میثم ابراهیمی ثابت دارنده 990000ریال سهم الشرکه به کدملی : 2709934231 
آقای کاظم معارفی دارنده 10000ریال ســهم الشرکه به کدملی : 2410864414 
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )483698(

آگهی تغییرات شرکت 
آگهی تغییرات شــرکت حمل و نقل درون شهری ســفیر ویال شرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 22387 و شناســه ملــی 10260432151 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/04/1394 مدت فعالیت شرکت 
برای مدت 5 ســال تمدید گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )483699(

آگهی تغییرات شرکت 
آگهی تغییرات شــرکت حمل و نقل درون شهری ســفیر ویال شرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 22387 و شناســه ملــی 10260432151 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 30/04/1394 حســن باقریان سرارودی 
کدملی 5419405431 و نادیا بیت غانــم حیزانی کدملی 1828998524 و نیکتا 
باقریان ســرارودی کدملی 1282735373 بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای 
مدت 5 سال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )483700(

آگهی تغییرات شرکت 

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ارقام نگر اصفهان درتاریخ 13/06/1397 به شماره 
ثبت 61114 به شناسه ملی 14007820380 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 

خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
 موضوع فعالیت :خدمات حسابداری و مشاوره ای حسابداری در زمینه امور دفتر نویسی 
و نگهداری اسناد حسابداری و نرم افزارهای حسابداری - ارائه خدمات آموزشی در زمینه 
امور نرم افزارهای حســابداری - تنظیم قرارداد با اشــخاص حقیقی و حقوقی در زمینه 
امور حسابداری - تامین نیروی انسانی متخصص و غیر متخصص بصورت موقت - ارائه 
خدمات پرسنلی اشــخاص حقیقی و حقوقی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجع ذیربط مــدت فعالیت : از تاریخ ثبــت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان 
اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مرکزی - شهر اصفهان-محله کاوه-کوچه مادی 
فرســخ 61-بزرگراه کاوه-پالک 197-ســاختمان رضا-طبقه دوم-واحد 4 کدپستی 
8196916463 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای علی قرقانی به شــماره ملی 1271802392 
دارنده 10000 ریال ســهم الشــرکه آقای مهدی احمدی دســتجردی به شماره ملی 
6609943559 دارنده 990000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای علی قرقانی 
به شماره ملی 1271802392و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای 
مهدی احمدی دستجردی به شماره ملی 6609943559و به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اســناد عادی و اداری و مالی و تعهد آور از قبیل چک ، ســفته ، بروات، عقود اسالمی و 

مکاتبات با امضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )491169(

آگهی تغییرات شرکت 

آگهی تغییرات شرکت تعاونی نساجی مهربافت دهق به شماره ثبت 1061 و شناسه ملی 
10260164785 به استناد نامه شــماره 11172 مورخ 21/08/1397 اداره تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی شهرستان نجف آباد و صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 05/08/1397 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانی استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، 
بخش مهردشت ، شهر دهق، شــهرک صنعتی ، خیابان 6 ارمغان ، خیابان 5-3 نسترن ، 
پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 8541947861 انتقال و ماده 6 اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

نجف آباد )483702(

آگهی تغییرات شرکت 

آگهی تغییرات شرکت تولید روستایی کوثر مشکات کاشــان شرکت تعاونی به شماره 
ثبت 4157 و شناسه ملی 10860126482 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 16/11/1396 و نامه شماره 1797/740/342/3/205 مورخ 22/12/1397 
اداره تعاون روستایی مرکز اصلی استان اصفهان ، شهرستان کاشان ، بخش مرکزی ، شهر 
مشکات، صحراباال ، کوچه ))شیری (( ، جاده )قدیم کاشان قم( ، پالک 0 ، طبقه همکف 

کدپستی 8739166319 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کاشان )486486(

آگهی تغییرات شرکت 

آگهی تغییرات شــرکت فنی مهندسی آترا صنعت فردیســان شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 625 و شناسه ملی 14004307832 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 

عادی بطور فوق العاده مورخ 29/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 اعضای هیات مدیره عبارتند از آقای حامد نادری تهرانی به شماره ملی 5499898596 
آقای حامد فروزنده جونقانی به شــماره 1292830441 آقای امیرحسین رستمی به 
شماره ملی 1292735589 که برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای محسن مرادیان 
به شماره ملی 1091225052 به ســمت بازرس اصلی آقای دانیال مرادیان به شماره 
ملی 5490029315 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب 
شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تیران و کرون )491175(

آگهی تغییرات شرکت 

آگهی تغییرات شرکت خدماتی طالیه داران اصفهان شــرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 23094 و شناسه ملی 10260439110 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 

27/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
ســرمایه شــرکت از محل واریز نقدی از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 200000000 
ریال از محل واریز نقدی و باال بردن مبلغ اســمی سهام افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه 
به شرح ذیل اصالح شد سرمایه شرکت 200میلیون ریال نقدی است که به 100 سهم 
2میلیون ریالی با نام عادی منقسم شده و تماما پرداخت شده است .سرمایه تعهدی نیز 
پرداخت گردید .مبلغ افزایش یافته طی گواهی شماره 98/13899 مورخ 24/2/1398 

نزد بانک سپه شعبه خیابان سروش واریز گردید .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )491173(

آگهی تغییرات شرکت 

آگهی تغییرات شرکت فرهنگی قرآن وعترت حضرت زینب عطر گل زهرا موسسه غیر 
تجاری به شــماره ثبت 3101 و شناســه ملی 10260639511 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 15/01/1397 و نامه شــماره 23639/97/13 مورخ 
13/12/1397 مرکز اصلی موسسه به نشانی استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزی ، شهر اصفهان، ابن سینا ، خیابان ابن سینا ، کوچه میر عالئ الدین ]37[ ، پالک 
-44 ، ساختمان جامعه زینب ، طبقه دوم کدپستی 8148765372 انتقال یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
اصفهان )491174(

آگهی تغییرات شرکت 

آگهی انحالل شرکت تعاونی مسکن مهر آزاد ابریشم به شماره ثبت 1221 و شناسه ملی 
10260174250 به استناد نامه شماره 1922 مورخ 24/11/97 اداره تعاون شهرستان 
فالورجان و در اجرای ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران و ماده 

25 آئین نامه اجرایی همان قانون تعاونی مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
فالورجان )491171(

آگهی تغییرات شرکت 

آگهی تغییرات شــرکت سهند گستر آپادانا شرکت با مســئولیت محدود به شماره 
ثبت 38106 و شناسه ملی 10260557069 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 

عادی مورخ 17/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
آقای علیرضا رضوانی 5110711976 به ســمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
برای مدت نامحدود انتخاب شدند. و کلیه اوراق و اســناد مالی و تعهدات شرکت با 

امضای آقای علیرضا رضوانی و با مهر شرکت معتبر است. 
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )486482(

آگهی تغییرات شرکت 

آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی و دامداری و کشــاورزی جهد و تولید به شماره 
ثبت 74 و شناســه ملی 10260021638 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
25/08/1397 و نامــه شــماره11097 مــورخ10/10/1397 اداره تعــاون کار و رفاه 

اجتماعی شهرستان گلپایگان :
 احمدرضا جوانمردی به شــماره ملی1219614483 به ســمت رئیس هیات مدیره 
- صفرعلی شجاعی به شماره ملی1219632031 به ســمت نائب رئیس هیات مدیره 
- علیرضا طیباتی به شــماره ملی1218885981 به سمت منشی هیات مدیره و مدیر 
عامل برای مدت3ســال انتخاب گردیدند . کلیه چک ها و اسناد تعهد آور بانکی از قبیل 
چک ، سفته ، برات ، و اوراق بهادار پس از تصویب هیات مدیره با امضای علیرضا طیباتی 
) مدیر عامل ( و احمدرضا جوانمردی و مهر شــرکت و در غیــاب احمدرضا جوانمردی 
صفرعلی شــجاعی حق امضاء خواهد داشــت و اوراق عادی با امضای علیرضا طیباتی ) 

مدیر عامل ( و مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

گلپایگان )491170(

آگهی تغییرات شرکت 

آگهی تغییرات شــرکت فنی مهندسی آترا صنعت فردیســان شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 625 و شناســه ملی 14004307832 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 29/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حامد فروزنده جونقانی به شماره 
1292830441 به ســمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحســین رستمی به شماره 
ملی 1292735589 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حامد نادری تهرانی به 
شماره ملی 5499898596 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهد آور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره و 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجاری تیران و کرون )491176(

آگهی تغییرات شرکت 
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی و دامداری و کشــاورزی جهد و تولید به شماره 
ثبت 74 و شناسه ملی 10260021638 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
سالیانه مورخ 25/08/1397 و نامه شماره11097 مورخ10/10/1397 اداره تعاون کار و 

رفاه اجتماعی شهرستان گلپایگان :
 آخرین رقم سرمایه به مبلغ 10000000ریال اعالم گردید . علیرضا طیباتی به کد ملی 
1218885981 - احمدرضا جوانمردی به کد ملی 1219614483 - صفرعلی شجاعی 
به کد ملی 1219632031 بعنوان اعضای اصلی هیات مدیــره و محمدجواد تکبیری 
به کد ملی 1219632201 و خدیجه عظمتــی به کدملی 1219674052بعنوان عضو 
علی البدل هیات مدیره برای مدت 3ســال انتخاب شدند . محمد جوانمردی به کد ملی 
1219887226 به عنوان بازرس اصلی و روح اله عظمتی به کد ملی 1219632473 به 

عنوان بازرس علی البدل شرکت تعاونی به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

گلپایگان )491172(

آگهی تغییرات شرکت 

آگهی تغییرات شــرکت ارگ ســازه صفاهان با مســئولیت محدود به شماره ثبت 
47892 و شناسه ملی 10260660220 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 06/02/1398 الهام هاتفی فرزند ســعید به کدملی1292855673 با 
پرداخت 200000ریال به صندوق شرکت وارد شرکت شــد و جزء شرکاء شرکت 
محسوب گردید . زهرا نژاد انصار مهابادی فرزند سلیمان به کدملی0937761346 
با پرداخت 200000 ریال به صندوق شرکت وارد شرکت شد و جزء شرکاء شرکت 
محسوب گردید . مریم هاتفی فرزند ســعید به کدملی1292800771 باپرداخت 
200000ریال به صندوق شرکت وارد شرکت شــدو جزء شرکاء شرکت محسوب 
گردید . سرمایه شرکت از مبلغ 1000000ریال نقدی به 1600000 ریال افزایش 
یافت وماده 3اساســنامه به شرح زیر اصالح شــد. ماده3 اصالحی : سرمایه شرکت 
1600000ریال نقدی اســت که تماما به صورت نقد پرداخــت ودر اختیار مدیران 
شــرکت قرار گرفت. اسامی شــرکاء و میزان سهم الشــرکه هر یک بدین شرح می 
باشد : سید ســعید هاتفی قهفرخی دارنده450000ریال سهم الشرکه سید محمد 
هاتفی دارند500000ریال سهم الشــرکه الهام هاتفی دارنده200000 ریال سهم 
الشــرکه زهرا نژاد انصار مهابادی دارنده200000ریال ســهم الشرکه مریم هاتفی 
دارنده200000ریال ســهم الشرکه سید علی هاشــمی دارنده50000 ریال سهم 
الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )486485(

آگهی تغییرات شرکت 

آگهی تغییرات شرکت سهند گستر آپادانا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
38106 و شناسه ملی 10260557069 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 

العاده مورخ 17/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
خانم فرزانه رضائی 1270915401 با پرداخت 100000 ریال به صندوق شــرکت 
در زمره شرکا قرار گرفتند ســرمایه را از 1010000 ریال نقدی به1110000ریال 

نقدی افزایش دادند و ماده 4 اساسنامه اصالح گردید.
 اصالحیه ماده 4 اساسنامه: سرمایه شرکت مبلغ 1110000ریال نقدی پرداخت و 

در اختیار مدیرعامل شرکت قرار گرفته است. 
ماده 14 اساســنامه به شــرح ذیل اصالح گردید. اداره امور شرکت به عهده یک نفر 
خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی عــادی به طور فوق العاده 
از بین شرکاء ویا از خارج انتخاب می شــوند ماده 15 اساسنامه به شرح ذیل اصالح 
گردید. در صورت افزایش تعداد اعضای هیات مدیره ، هیئت مدیره از بین خود یک 
نفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به سمت مدیر عامل و همچنین می 

تواند برای اعضاء خود سمت های دیگری تعیین نماید. 
ماده 17 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید. در صورت افزایش تعداد اعضای هیات 
مدیره ، جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات 

هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.
 ماده 18 اساســنامه به شــرح ذیل اصالح گردید. دارندگان حق امضاء در موسسه، 
دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات، اسناد تعهد آور و 

قراردادها را هیئت مدیره تعیین می کند.
 شرکا عبارتند از : خانم اعظم رضوانی 5110653763 دارنده 100000 ریال . آقای 
علیرضا رضوانی 5110711976 دارنده 900000 ریال.آقای بهزاد صادقیان جزی 
5100127775 دارنده 10000 ریال . خانم فرزانه رضائی 1270915401 دارنده 

100000 ریال.
 اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )486478(

آگهی تغییرات شرکت 
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مســکن مهر آزاد ابریشم به شماره ثبت 1221 و شناسه 
ملی 10260174250 به اســتناد صورتجلســه هیئت تصفیه مورخ 25/11/1397 و 
نامه شــماره 1922 مورخ 24/11/97 اداره تعاون شهرستان فالورجان تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : سید جمال مظفری کدملی 1287214233 به سمت رئیس هیئت تصفیه 
- نگهدار غیبی حاجیور کدملی 83 5559070750 به سمت نائب رئیس هیئت تصفیه 
- اسماعیل دهقانی کدملی 1111785368 به سمت مدیر هیئت تصفیه - مهدی شیر 
علی کلیشادی کدملی 1111792021 به سمت بازرس اصلی تصفیه برای مدت دوسال 
منصوب گردیدند. کلیه چک ها و اسناد تعهدآور شــرکت با امضاء مدیرهیئت تصفیه 
آقای اســماعیل دهقانی با کد ملی 1111785368 و رئیس هیئت تصفیه آقای سید 
جمال مظفری با کد ملی 1287214233 و مهرشــرکت معتبر خواهد بود و در غیاب 
رئیس هیأت تصفیه، با امضای نایب رئیس هیات تصفیه آقــای نگهدار غیبی حاجیور 
باکدملی 5559070750 معتبر خواهد بــود.اوراق عادی با امضای مدیر هیئت تصفیه 
و مهر شرکت معتبر خواهد بود. نشانی محل هیئت تصفیه استان اصفهان ، شهرستان 
فالورجان ، بخش مرکزی ، شهر کلیشادوسودرجان، مسکن مهر ابریشم ، کوچه مهر 54 
، بن بست )ابریشم( ، پالک 40 ، طبقه همکف ، واحد 1 کدپستی 8455173960 می 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری فالورجان )491177(

آگهی تغییرات شرکت 

آگهی تغییرات موسســه خیریه حضرت زهرا س میدان مهدیه کربکند به شــماره 
ثبت 3263 و شناســه ملی 10260654077 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 30/11/1397 و نامه شــماره 7/98/1/2028 مورخ 8/12/1397 

فرمانداری برخوار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
مرکز اصلی موسسه به نشانی استان اصفهان ، شهرســتان برخوار ، بخش مرکزی ، 
شهر دولت آباد، کربکند ، بلوار 17 شــهریور ، خیابان اویس قرنی ، پالک 29 ، طبقه 
همکف کد پســتی 8341134756 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 

فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )486479(

آگهی تغییرات شرکت 

آگهی تغییرات شرکت تعاونی ســرامیک سازان مشایخ خوانســار به شماره ثبت 
360 و شناسه ملی 10260078905 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 04/11/1397 و نامه شماره 61 مورخ 17/1/98 اداره تعاون 
خوانسار تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آخرین رقم ســرمایه به مبلغ 31500000 
ریال اعالم گردید. ســید هادی موســوی مهــر کدملی 4269543396 -ســید 
عبدالرحیم ذواالنوار کدملی 2294980190 -ســید محمد رضا ذواالنوار کدملی 
2292074877 بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره سید محمود صالحی نیا کدملی 
1282772521 -مرجان موســوی مهر کدملی4269485442 به عنوان اعضای 
علی البدل هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. سید علی موسوی مهر 
کدملی 4269832630 به عنــوان بازرس اصلی و فاطمه ســادات مدنی کدملی 
1270638610 به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند.
 اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجاری خوانسار )486480(

آگهی تغییرات شرکت 
آگهی تغییرات شــرکت تعاونی سرامیک ســازان مشایخ خوانســار به شماره ثبت 
360 و شناســه ملی 10260078905 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
04/11/1397 و نامه شــماره 61 مورخ 17/1/98 اداره تعاون خوانســار تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد : 
ســید عبدالرحیم ذواالنوار کدملی2294980190 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
سید هادی موسوی مهر کدملی4269543396 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و ســید محمد رضا ذواالنوار کدملی 2292074877 به سمت منشی هیئت مدیره 
و سرور الصباح شــجاع نوری کدملی 2291360833 به سمت مدیر عامل)خارج از 
اعضای هیئت مدیره( برای مدت سه سال انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهد 
آور از قبیل چک، ســفته و برات و اوراق بهادارپس از تصویب هیأت مدیره، با امضای 
مدیرعامل و سید عبدالرحیم ذواالنوار )ســمت رئیس( و درغیاب سید عبدالرحیم 
ذواالنوار )ســمت رئیس( با امضای سید هادی موســوی مهر )سمت نائب رئیس( و 
مهر شرکت معتبر خواهد بود واوراق عادی با امضاء خانم سرور الصباح شجاع نوری 

)مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود .
 اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجاری خوانسار )486481(

آگهی تغییرات شرکت 

آگهی تغییرات موسسه خیریه حضرت زهرا س میدان مهدیه کربکند به شماره ثبت 
3263 و شناسه ملی 10260654077 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
16/07/1396 و نامه شــماره 7/98/1/2028 مورخ 8/12/1397 فرمانداری برخوار 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد معینی به کد ملی : 1291027556 بعنوان رئیس 
هیات مدیره وناصــر معینی به کد ملی : 6609653658 بعنــوان نائب رئیس هیات 
مدیره وحســین معینی به کد ملی : 6609618097 بعنوان خزانه دار و محمدعلی 
معینی به کد ملی 6609515867 بعنوان عضو اصلی هیات مدیره وحســین معینی 
به کد ملــی 5279400947 بعنوان عضو اصلی هیات مدیره وحســن معینی به کد 
ملی 6609542058 بعنوان عضو اصلی هیات مدیره ومحمدرضا معینی به کد ملی : 
6609579024 بعنوان مدیر عامل موسسه برای مدت 2 سال به مدت دو سال تعیین 
شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب 

خزانه دار ، رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و و مهر موسسه معتبر خواهد بود .
 اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )486484(

رونوشت آگهی حصروراثت
حســن عرب زاده زیاری  داراي شناســنامه شــماره  485 به شرح دادخواســت به کالسه
 709/98 ح 10  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده 
که شــادروان  عرشــیا عرب زاده زیاری بشناســنامه 1278516395 درتاریــخ 98/2/21  
اقامتگاه دائمــي خود بدرود زندگــي گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصراســت به 
پدر و مادر به اسامی:1- حسن عرب زاده زیاری   به ش ش 485 نسبت با متوفی پدر.2-شکوفه 

نکوئی نصرآبادی  به ش ش 1271786011 نسبت با متوفی مادر.
والغیر.اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهي مي نماید تا 
هرکسي اعتراضي دارد و  یا وصیتنامه از متوفي نزد اوباشد از تاریخ نشرنخستین آگهي ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد. 
رییس شعبه 10  شوراي حل اختالف. م الف/484607

رونوشت آگهی حصروراثت
ناهید شــاه ابوالحســن داراي شناسنامه شــماره  1403 به شــرح دادخواست به کالسه

 698/98 ح 10  از این شــورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان  محمدرضا بهمنی زاد بشناسنامه 2160 درتاریخ 97/1/5  اقامتگاه دائمي خود 

بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به پدر و مادر به اسامی:
1-  ناهید شاه ابوالحسن   به ش ش 1403 نسبت با متوفی مادر.

2- مرتضی بهمنی زاد  به ش ش 4129 نسبت با متوفی پدر.
والغیر.اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهي مي نماید تا 
هرکسي اعتراضي دارد و  یا وصیتنامه از متوفي نزد اوباشد از تاریخ نشرنخستین آگهي ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد. 
رییس شعبه 10  شوراي حل اختالف. م الف/483947

رونوشت آگهی حصروراثت
حســینعلی مالکریمی مارنانی داراي شناســنامه شماره 1890 به شــرح دادخواست 
به کالســه 782/98ح10  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان صدیقــه مالکریمی بشناســنامه 922 درتاریــخ 97/12/4 
اقامتگاه دائمي خود بــدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به

 1پسر و 1 دختر به اسامي:
1- حسینعلی مالکریمی مارنانی به ش ش 1890 نسبت با متوفی فرزند.

2- لیال مالکریمی مارنانی به ش ش 849 نسبت با متوفی فرزند .
والغیر.اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهي مي نماید تا 
هرکسي اعتراضي دارد و  یا وصیتنامه از متوفي نزد اوباشد از تاریخ نشرنخستین آگهي ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد. 

رییس شعبه 10  شوراي حل اختالف. م الف/490545

رونوشت آگهی حصروراثت

اکبر وکیلی سهرفروزانی داراي شناسنامه شــماره 1877 به شرح دادخواست به کالسه 
781/98 ح10  از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان صفرعلی وکیلی سهرفروزانی بشناسنامه 150 درتاریخ 97/11/13 اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 1پسر، 1مادر 

به اسامي:
1- اکبر وکیلی سهرفروزانی به ش ش 1877 نسبت با متوفی فرزند.

2- صغرا یوسفی نرکانی به ش ش 291 نسبت با متوفی مادر 
والغیر.اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 10  شوراي حل اختالف. م الف/490543



جلسـه تمام شـد و در راه بازگشـت به اتاقم در دانشگاه، نوجوانی 
را کـه شـانزده هفده  سـاله به نظـر می رسـید، منتظـر در راهرو 
دیـدم. ظاهر دانشـجویی نداشـت. در را که باز کـردم، جلو آمد و 
گفـت من از اسالمشـهر تـا این جا آمـده ام که یـک راهنمایی هم 
بـه مـن بدهیـد و ادامـه داد »مطلـب چگونه خیلـی خیلی خفن 
پولـدار شـویم« )مطلبی درباره شـیوه های فسـاد در مؤسسـات 
مالـی و اعتباری( را از شـما خوانده ام و آمده ام یکـی از آن راه های 

خیلـی پولدار شـدن را هـم به من یـاد بدهید. 
همین طـور کـه وسـایلم را جمـع می کـردم تـا از اتاق بیـرون بـروم، گفتم 
مـن آن مطلـب را نه بـرای آموزش پولدار شـدن بلکه برای نقد شـیوه های 
نادرسـت پولدار شـدن و فسـاد در جامعه ایران نوشـتم. پرسیدم مگر مقاله 
را تـا آخـر نخواندیـد؟ ندیدید کـه در انتهای آن نوشـته ام »حاال بـه پولدار 
کثافتـی تبدیـل شـده اید.« ما حـاال از اتاق بیرون آمـده و در راهـرو بودیم، 
جـواب داد، پول چنان جلوی چشـم ام را گرفته اسـت کـه آخرش را ندیدم، 

ولـی حاال نمی شـود یکـی از همیـن راه ها را هـم به من نشـان دهید؟
گفتـم پسـرجان مـن کـه راه هـای زیـاد پولـدار شـدن را بلـد نیسـتم امـا 
می توانـم بگویم بـرای زندگی ات برنامه داشـته باش و از امکاناتت اسـتفاده 
کـن تـا بتوانی رشـد کنی. گفـت وسـط بی امکاناتی و فقر چگونه می شـود 
رشـد کـرد. گفتم یعنـی امـکان درس خواندن هـم نداشـته ای؟ گفت چرا 
دارم. گفتـم خـب من برای این که اسـتاد دانشـگاه شـوم، 27 سـال متوالی 
درس خوانـدم. پاسـخ اش حیـرت آور بـود. گفت من فرصت نـدارم برای این 

مقـدار زمـان، مـن می خواهـم تا جوان هسـتم پول به دسـت بیـاورم. 
پرسـیدم مگـر چند سـال داری، گفـت هجده سـال. گفتم ببین، ده سـال 
دیگـر هـم کـه به پول بررسـی 28 سـاله، و بیسـت سـال دیگر هم برسـی 
38 سـاله هسـتی. این هـا سـنین پیـری نیسـتند، جوانی انـد. گفـت مـن 
نمی خواهـم درس بخوانـم، می خواهـم به بـازار بـروم. گفتم ایـرادی ندارد، 
از شـاگردی بـازار شـروع کن، اما آن جـا هم باید صبر کنی و برنامه داشـته 

باشید.
پای ماشـین رسـیده بودیم که پرسـید حاال باالخـره راهنمایی نمی کنید؟ 
گفتـم دو چیـز بـه ذهنـم می رسـد. ایـن عطـش پـول یـک وقت تـو را به 
راه هـای خـالف قانـون نکشـاند و مثـال زدم. دوم، بـه ذهنـم می رسـد که 
کتـاب »پیکان سرنوشـت ما« سرگذشـت بنیان گذار ایران خـودرو فعلی را 
بخوانـی کـه از کارگری کارواش بـه مالکیت بزرگ ترین شـرکت خصوصی 
صنعـت ایـران رسـید. تنهای چیزی بود که در ذهن داشـتم، کتـاب را یک 

روز قبـل معرفی کـرده بودم. 
نوجـوان رفـت ولی حسـرت می خـورم چـرا از خیر جلسـه کوفتـی بعدی 
نگذشـتم و یک سـاعت در همان اتاق دانشـگاه با او به گفت وگو ننشسـتم. 
فکـر کنید، یک نفر چه حسـی داشـته که هفتصد کلمه متـن را تا به انتها 
نخوانـده و از اسالمشـهر تـا شـمالی ترین نقطه تهران در ولنجـک آمده بود 
کـه راه پولـدار شـدن را بپرسـد، در هیجده سـالگی و عمیقاً تصـور می کرد 
وقـت نـدارد و باید در جوانی، زیر بیسـت سـالگی، به آن دسـت یابد. امکان 
درس خوانـدن را هـم امکانـات بـه حسـاب نمـی آورد. چگونـه مدرسـه ای 

می رفتـه کـه هیـچ شـوق و چشـم اندازی در او خلق نکرده اسـت؟
مـن از دیـروز در ذهنم به آن چه در نسـبت بین اسالمشـهرها و کانون های 
ثـروت می گـذرد و احساسـی کـه در مـردم برمی انگیـزد فکـر می کنـم. 
پسـرک حتمـاً ویدئوی پورشه سـوار اصفهانی که راننده پراید را کشـته بود 

و می گفـت دیـه اش را هـم می دهـد دیـده بود.
 او حتمـاً انبـوه ویدئوها دربـاره آقازاده ها را دیده و نفـرت از آن ها را در خود 
لمس می کرد. چند نفر دیگر در همین سـن و سـال، این گونه احساسـات 
را دارند؟ من حاال بهتر می فهمم چرا بخش زیادی از دانشـجویان انگیزه ای 
بـرای تحصیـل ندارند. آن ها هم هیجده سـاله هسـتند و احتمـاالً با همان 
احساسـاتی درگیرنـد که ایـن نوجوان روبه روسـت. عضوگیری شـبکه های 
سـازمان یافته جرائـم )نظیر تولید و توزیع مواد مخـدر( در چنین جامعه ای 
راحـت نمی شـود؟ سـودای پول چنیـن افـرادی را که عمیقـاً از محرومیت 

نسـبی رنج می کشـند، مسـتعد عضویت در این شـبکه ها نمی کند؟
احسـاس عمیق نابرابـری، ضعف در ارائه خدمات عمومـی باالخص آموزش 
باکیفیت در مدارس دولتی، محرومیت نسـبی، پولی شـدن شـدید جامعه، 
ثروت ها و فقرهای افسـانه ای، پولدارشـدن های سریع السیر، حاشیه نشینی، 
و فقـر چشـم انداز بـرای گروه هـای کثیـری از جامعـه، واقعیـت نهفتـه زیر 

پوسـت جامعه ایرانی است. 
بدبختـی، ندیـدن عزمـی بـرای تعدیـل واقعـی ایـن وضعیت اسـت. کاش 

دوبـاره بـا او و امثـال او مفصـل صحبـت کنـم.

معموال برای مواجهه بــا تورم از دو 
طریق عمل می شود؛ یکی کنترل 
نسبی قیمت ها است؛ به این معنی 
که قیمت مــواد غذایــی، بنزین، 
حامل های انرژی و غیره به صورت 
نسبی کنترل می شــود. سرکوب 
قیمت ها نمی تواند منجر بــه مهار تورم شــود، دولت باید با 
خودداری از سرکوب قیمت ها، زمینه رشد اقتصادی و افزایش 

درآمد خانوارها فراهم کند.
اما علت اصلی تورم چیست؟ بی تردید یکی از مهم ترین دالیل 
تورم، کسری مزمن بودجه است به این معنا که دولت با کسری 
درآمد مواجه اســت.  وقتی قیمت کاالها آزاد شــود، درآمد 
دولت به شدت افزایش می یابد، راه کنترل تورم، کنترل نسبی 

قیمت ها نیست بلکه آزادسازی نسبی قیمت ها است.
 راهکار کنترل تورم ایجاد رشــد اقتصادی اســت که رشــد 
اقتصــادی نیــز از دو طریق ایجاد می شــود؛ یکــی اینکه
 قیمت ها به گونه ای باشــد که ســیگنال مثبــت به فعاالن 
اقتصادی بدهنــد و او را ترغیب کنند کــه وارد بخش واقعی 
اقتصاد شوند که این سیگنال مثبت، از طریق آزادسازی نسبی 

قیمت مخابره می شود.
 جذب بخشی از مازاد رشد پول به بخش واقعی اقتصاد به رشد 
تولید منجر می شود که رشد تولید خود تورم زدا است. بخش 
دیگری از رشد پول نیز جذب بازارهای مالی مثل بازار بورس 
می شود که البته این بازارها رشد مداومی نخواهند داشت مگر 
اینکه بخش واقعی اقتصاد رشد کند.  اما اگر قیمت ها تثبیت 

شود کسی حاضر نیست به بازارهای سرمایه کشور وارد شود و 
به سمت اقدامات سوداگرانه سوق پیدا می کند.

 راهکار کنترل تورم، کنترل هزینه و قیمت نیســت، راهکار 
کنترل تورم ایجاد اشتغال، ایجاد رشد اقتصادی و فراهم کردن 
بستر کسب و کار اســت.  بنابراین باید بدانیم که مطلقاً برای 
حفظ قدرت خرید خانوارها نمی توان از طریق کنترل هزینه 
اقدام کرد بلکه باید نسبت به افزایش درآمد خانوارها اقدام شود.

بسیاری از بازارهای ما مسدود و سرکوب شده است، پیش نیاز 
اقدام برای کنترل درست تورم این است که بازارها آزاد شوند 
منتهی این موضوع منجر به افزایش فقر می شــود، از این رو 
چاره ای نداریم مگر اینکه عوائد حاصل از سیاست آزادسازی را 
به آحاد مردم برگردانیم. به عنوان نمونه باید هدفمندی یارانه ها 
را در مقیاس بسیار گســترده تر در دستور کار قرار دهیم. باید 

سیاست جبرانی داشته باشیم.
البته فقط سیاست های جبرانی کافی نیست بلکه مهم ترین 
سیاست، سیاست طرف عرضه است؛ باید به ارتقای سازوکار 
تجاری در کشــور از طریق لغــو تعرفه هــا و منعقد کردن 
پیمان های تجاری آزاد با کشورهای همسایه همچون عراق و 

افغانستان و غیره بپردازیم.
همچنین باید با لغو مجوزها و استعالم ها و بهبود فضای کسب و 
کار و ارائه بهتر خدمات بانکی به تجارت های کوچک و متوسط 
به سمت بهبود فضای اقتصاد کشور حرکت کنیم. به هر حال ما 
تا وقتی نتوانیم رشد اقتصادی و اشتغال را به کشور بازگردانیم 
نه می توانیم کسری بودجه خانوار را جبران کنیم نه جلوی تورم 

را بگیریم.

  دکتر محمد طبیبیان/ اقتصاددان

سال پنجم
شماره هشتاد و چهار

21 خرداد 1398
7 شوال 1440

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

 چاپ: آینده

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

 صندوق پستی: 8158981865
 تلفن: 031-32617859

 توزیع:آرمان پخش

عباس دادجوی توکلی نوشت: مطالبات غیرجاری بانکها که البته رقم واقعی آن بسیار 
باالتر از اعداد منتشر شده می باشد، بدون شکل گیری جریانی جدید از خلق ارزش 
در حال افزایش است. متناسب با افزایش دارایی های بانکها ناشی از استمهال ، تمدید 
و تجدید، طرف بدهی بانک ها  رشد خواهد کرد و برای برخی سپرده خلق شده است.
او تاکید کرد: این مطالبات، بستر رشد سپرده است و نه علت آن. خلق سپرده در حال 

حاضر دلیل خاصی نمی خواهد!

سرپرست سازمان توسعه تجارت رقم صدور کارت های بازرگانی در فروردین امسال 
را 1300 مورد اعالم کرد و گفت: بخش قابل توجهی از صادرات پارسال و امسال با 
کارت های بازرگانی جدید انجام شده که باید بررسی شود دلیل فعال شدن این تعداد 
کارت در یک مدت زمان کوتاه چه بوده است.محمدرضا مودودی، همچنین اعالم کرد: با 
وجود طراحی روش هایی در بودجه برای حمایت از صادرکنندگان، آنچه در عمل اتفاق 

افتاد دریافت تنها 20 میلیارد تومان از مشوق های پیش بینی شده بود.

صدور ۱۳۰۰ کارت  بازرگانی جدید در یک ماه!خلق سپرده دلیل خاصی نمی خواهد!

چه شده که 
طال مس می شود؟

چه بالیی سر مردم آورده ایم؟

  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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دولت چگونه تورم را مهار کند؟
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دوم  همسر  قتل  خبر  ها  روز  این 
دکتر محمد علی نجفی توسط وی و 
دستگیری او بسیاری را متحیر کرده 
و از ابعاد مختلف حیرت انگیز و تاسف 

بار است. 
از دهه شصت و  من دکتر نجفی را 
دانشگاه صنعتی اصفهان می شناختم 
که بعدا وزیر شد و به تهران آمد. او فارغ 
التحصیل ریاضی از دانشگاه ام آی تی 
و یک نخبه هوش و استعداد بود. در 
مشاغل مختلف شامل وزیر آموزش و 
پرورش، وزیر علوم ریس سازمان برنامه 
همیشه از او به نیکی یاد می شد به دلیل 
نقش موثری که در عمل کرد محیط 
کار خود داشت و عالوه بر آن حسن 

سلوک، انسانیت و اخالق نیکو. 
نه از دانشجویان او نه همکاران موردی 
را نمی شناسم که با خشم و کینه از او 
اول ریاست  یاد کنند. وقتی در دور 
جمهوری آقای خاتمی رییس سازمان 
برنامه بود برنامه سوم را تدارک دید و 
نظم نسبی بودجه ای که ایجاد کرد 
در زمانی که در آمد نفت هم ناچیز بود 
سبب شد در آن ایام تورم نسبتا پایین را 

به ارمغان آورد. 
به عنوان یک مورد خاطره ای را ذکر
 می کنم. در آن زمان رییس هیات امنای 
موسسه برنامه ریزی هم بود که محل 
اشتغال من بود. در مهمانی افطاری که 
برای همکاران سازمان برنامه ترتیب داده 
بود دوستانی که حضور داشتند گفتند 
تا مادام که حتی پایین ترین رده های 
کارکنان به نحو وافی پذیرایی نشدند دم 
در وردی برای خوش آمد گویی ایستاد و 

لب به غذا نگشود. 
همیشه خصایل انسانی و استعداد ذاتی 
و دست آورد تحصیلی و مدیریتی او را 
تحسین می نمودم. زمانی که مطرح 
شد قرار است شهر دار شود برخی از 
دوستان سیاسی اوبه او پیام دادند که 
از این کار بگذر و این شغل را مپذیر به 
دالیلی که برایشان مبرهن بود. که البته 

موفق نشدند.  
در مدت شهر داری و پس از آن روندی 
در  که  شد  طی  او  زندگی  مورد  در 
تعارض با همه گذشته او قرار می گیرد و 
یک ثروت انسانی، اجتماعی و تجربی را 

به این روز تیره می رساند. 
بسیار است هم در مورد  تاسف من 
سرنوشت شخص دکتر نجفی و خانواده 
او شامل همسر دوم و هم در مورد یک 
مطلب کلی تر . مسلما نمی توان نسبت 
به زشتی عملی که انجام شده بی تفاوت 
بود و ایشان را از مسئولیت به هیچ روی 

بری دانست. 
اما می توان به زبان تمثیل این پرسش 
را مطرح کرد، قرار بود در جامعه ما ساز 
و کارهایی تعبیه شود که مس را طال 
کند. چه شد که ساز و کار هایی در کار 
هستند که معکوس عمل  می کنند 
و طال را با تنزل ماهیت و ارزش روبرو 
می سازد ؟ اگر همه حقایق در مورد این 
ماجرا مطرح شود شاید کلیدی برای 

شناسایی این فرا گرد یافت شود.

رونوشت آگهی حصروراثت

حسن رضائیان حسین آبادی داراي شناسنامه شماره  115 به شرح دادخواست به 
کالسه 707/98 ح 10  از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان عباس رضائیان حســین آبادی بشناسنامه 1 درتاریخ 
97/11/21  اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصراست به 1 پسر و 1 دختر به اسامی: 
1- حسن رضائیان حسین آبادی  به ش ش 115 نسبت با متوفی فرزند ) پسر(.

2- محبوبه رضائیان حسین آبادی  به ش ش 150 نسبت با متوفی فرزند ) دختر(.
والغیر.

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهي مي نماید 
تا هرکسي اعتراضي دارد و  یا وصیتنامه از متوفي نزد اوباشد از تاریخ نشرنخستین 

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

رییس شعبه 10  شوراي حل اختالف. م الف/484205

 پیام پورفالح

رایج  برداشت  میالدی   1990 دهه  تا 
این  جهان  در  اقتصادی  اصالحات  از 
واگذار  را  دولتی  شرکتهای  باید  که  بود 
کرد)خصوصی سازی(، دخالتهای دولت در 
بازارها به ویژه بازار کار، بازار ارز، بازار بانکی و 
بازار انرژی را کاهش داد)آزادسازی قیمتها( 
و مقررات دست و پاگیر دولتی را کنار گذاشت )مقررات زدایی(. اما این 
اصالحات مرسوم یا همان سیاست های تعدیل اقتصادی بدون یک 

دولت باکیفیت، نتایج ناگواری برای برخی کشورها داشت. 
دولت باکیفیت چه ویژگی هایی دارد و چگونه به وجود می آید؟ دولتی که 
نه تنها مانع توسعه نباشد بلکه حامی توسعه باشد و حتی باالتر از حامی، 

خودش بانی توسعه کشور باشد. 
دولت باکیفیت چند ویژگی بارز دارد:

یک. غیرمتمرکز است و از توانمندی همه مناطق کشور  به کاراترین 
روش بهره می برد. 

دو. کمترین هزینه اجتماعی را دارد. یعنی کوچکترین بوروکراسی 
یا نظام اداری ممکن را دارد. بوروکراسی آن، کمترین هزینه را برای 
فعالیتهای بخش خصوصی ایجاد می کند. مالیاتهای دولت، کمترین 

اختالالت ممکن را بر سرمایه گذاری و اشتغال و تولید دارد. 
سه. خدمات دولتی شامل امنیت،  بهداشت و درمان، آموزش، تامین 

اجتماعی و امور زیربنایی از باالترین کیفیت برخوردار باشد. 
چهار. قوانین و رویه های درون دولت )بودجه ریزی،  برنامه ریزی، نظام 
اداری و پاسخگویی( طبق قواعد دموکراسی می تواند به درستی کار کند. 
پنج. استراتژی توسعه صنعتی مشخصی برای آینده کشور داشته باشد 
و بتواند آن را در بی ثباتی های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی به پیش 

ببرد. 

 دولت ایران، نه تنها اصالحات مرسوم را طی سه دهه اخیر نتوانسته 
انجام دهد از میان ویژگی های باال نیز هیچ کدام را ندارد. مسئله این 
است که فراهم ساختن کدام ویژگی از اولویت بیشتری برخوردار است؟ 
ایرانیان از سال 1285 با انقالب مشروطه برای دموکراتیک کردن دولت 
در حال تالشند و با وجود حرکت به سمت دموکراسی )ویژگی چهارم( 
اما دولت قاعده مندی شکل نگرفته است. پس تاکید بر اصالح کدام 

ویژگی می تواند نتایج بهتری برای جامعه داشته باشد؟ 
 به نظرم، تمرکززدایی هوشمندانه مهترین اصالح اقتصادی در شرایط 

کنونی است.
 سالهاست از زمان رضاشاه در نظام تصمیم گیری و سیاستگذاری 

اقتصادی به شدت تمرکزگرا عمل 
کرده ایم، بودجه وابسته به نفت 
را به مراکز اصلی بیشتر تخصیص 
داده ایم،  شرکتهای دولتی را به 
عنوان مهمترین  ابزارهای اقتصادی 
گاز،  پتروشیمی،  نفت،  حوزه  در 
صنعت، معدن، آب، برق،  مسکن، 
کشاورزی  بازرگانی،   بنادر،  راه، 
صورت  به  بیمه  و  بانکداری  و 
ارائه  در  ایم،  کرده  اداره  متمرکز 
به ویژه آموزش  خدمات عمومی 
و بهداشت و درمان با کمک صدها 
هزار مدرسه و بیمارستان دولتی 
به صورت متمرکز عمل کرده ایم. 
این تمرکزگرایی افراطی کشور را از 
نظر اقتصادی و اجتماعی و سیاسی 

فلج کرده است و حتی انعطاف الزم را برای شکل گیری نهادهای محلی 
مناسب از بین برده است.

 خواسته های محلی را سرکوب کرده و خواسته های ملی را تحت شعاع 
قرار داده است. 

چرا نباید یک شهرستان و یا یک استان برای خودش برنامه توسعه 
جامع داشته باشد؟ شاید بگویید که توانایی الزم را برای طراحی و 
اجرای برنامه توسعه ندارند. مشخص است که پس از سالها، کنترلهای 
بوروکراتیک از مرکز، چنین توانایی شکل نگرفته اما با اصالح قواعد 
و رویه ها و رقابت سازنده بین شهرستان ها و استان ها به سرعت

 توانایی های عجیبی به وجود خواهد آمد.

تمرکززدایی هوشمندانه؛ مهمترین اصالح اقتصادی

کار خوب سورنا ستاری

کشکول

تنها معاون رئیس جمهوری که به مانند یک مجری حرفه ای و 
مسلط، جلو دوربین های تلوزیونی قرار گرفته و از نسل جدید 

کارآفرینان کشور سخن می گوید، سورنا ستاری است.
او اخیرا برنامه هایی را در تلوزیون اجرا می کند تا به مخاطب بگوید 
راه تولید ثروت در کشور فقط چاه های نفت و گاز و معادن بزرگ 
نیستند. بلکه جوانان  با استفاده از فضای مجازی، تولید اپلیکیشن، 
استارتاپ سازی و حرکت به سوی تولیدات دانش بنیان قادرند ارزش 

افزوده باالیی را ایجاد کنند.

ستاری در این برنامه های تلوزیونی خود آستین باال زده و به دور از 
سبک و سیاق برخی مدیران سنتی، با زبان استارتاپی و رو در رو با 
مخاطبان ارتباط برقرار کرده و اهداف معاونت خود را پرزنت می کند.

شاید بهتر باشد مدیران ارشد کشور و وزرا با الگو قراردادن این روش 
معاونت علمی رئیس جمهوری، با زبان روز سخن بگویند و از صندلی 
های خود بلند شوند و زبان بدن خود را در اختیار تبیین اهداف خود 

و مجموعه هایشان قرار دهند.
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