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هفته انهم

ضربان  اقتصاد شهر

گزارش

وصله ناجور وصله ناجور
»اصفهان در هفته ای که گذشت« میزبان رویدادهای 
متعددی در حوزه صنایع دستی بود. این شهر که عنوان 
شهر جهانی صنایع دستی را نیز بر خود دارد، همزمان 
با 20 خرداد ماه روز جهانی صنایع دســتی با برگزاری 
نشست ها، برنامه ها، کارگاه ها و نمایشگاه های مختلفی 
در سرتاسر اســتان رو به رو شــد. در این میان دغدغه 
تازه ای از سوی دانشــگاه علوم پزشکی مطرح شد که 
سالمت آب زاینده رود را در معرض خطر می داند. بنا به 
ادعای این نهاد پساب فاضالب آلوده به هورمون و آنتی 

بیوتیک دامداری و شیالت ...

  گزارش

شهر فروشی نکردیم
بزرگترین معضل کنونی منطقه2 شهرداری اصفهان 
کارگاه های موزاییک سازی است؛ کارگاه هایی که ریه 
تنفسی شــهر را در کنار رهنان، به آلوده ترین منطقه 
اصفهان تبدیل کرده است. سال ها پیش توافق شده بود 
که این کارگاه ها به منطقه بختیار دشت منتقل شوند، 
اما متاسفانه این امر محقق نشــد و بسیاری از زمین ها 
تغییر کاربری دادند. محمــد کیهانی، مدیر منطقه دو 
شــهرداری اصفهان در ســی و یکمین نشست »سه 
شنبه ها با رسانه، پاسخگویی در مسیر امید« اظهار کرد: 

منطقه دو تنها منطقه سه تکه شهرداری ...
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دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، نسبت به آلودگی آب رودخانه به آالینده های نوپدید هشدار داد؛

رنگ بی اعتمادی بر آب
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به تازگی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان در پی انجام پروژه ای تحقیقاتی پیرامون منابع آبی زیرزمینی و 
رودخانه زاینده رود،  به عنوان منبع اصلی تامین آب شرب و بهداشت مردم اصفهان، نسبت به آلودگی این 
رودخانه به آالینده های نوپدید از جمله آنتی بیوتیک ها هشــدار داد. طاهره چنگیز- رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان- در کارگروه سالمت و امنیت غذایی اســتان، از ورود بقایای هورمونی و آنتی بیوتیک ها 
حاصل از واحدهای دامی و حوضچه های پرورش ماهی به حوضه آبریز زاینده رود به ویژه در باالدست سخن 

گفت. این مسئله باعث شد تا بار دیگر مسئله آب اصفهان سرتیتر اخبار این استان شود.
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گزارش

رونوشت آگهی حصروراثت

حســین فرزین نژاد داراي شناســنامه شــماره 1026به شرح دادخواســت به کالسه 
941/98ح54 از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان قدیرعلی فرزین نژاد بشناســنامه 509درتاریخ 98/2/27 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 1 پسر و 3 دخترو یک 

همسر به اسامي:
1- حسین فرزین نژاد به ش ش 1026 نسبت با متوفی فرزند.

2- آمنه فرزین نژاد  به ش ش 742 نسبت با متوفی فرزند.
3- نجمه فرزین نژاد  به ش ش 2157 نسبت با متوفی فرزند.

4- نفیسه فرزین نژاد به ش ش 74429 نسبت با متوفی فرزند.
5- زهرا زارعی به ش ش 37 نسبت با متوفی همسر.

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

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

رییس شعبه 54  شوراي حل اختالف. م الف/503163

رونوشت آگهی حصروراثت

سید مهدی هاشم زاده اصفهانی داراي شناسنامه شــماره 1739 به شرح دادخواست به 
کالسه 935/98ح54 از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان سید هاشم هاشم زاده اصفهانی بشناسنامه 9 درتاریخ 97/11/4 اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به  4 دخترو 2 

پسر  به اسامي:
1- سید حسن هاشم زاده اصفهانی به ش ش 2324 نسبت با متوفی فرزند.
2- سید مهدی هاشم زاده اصفهانی به ش ش 1739 نسبت با متوفی فرزند 
3- فخرالسادات هاشم زاده اصفهانی به ش ش 601 نسبت با متوفی فرزند 
4- بدرالسادات هاشم زاده اصفهانی به ش ش 973 نسبت با متوفی فرزند 

5- مهرالسادات هاشم زاده اصفهانی به ش ش 1525 نسبت با متوفی فرزند 
6- زهرا هاشم زاده اصفهانی به ش ش 810  نسبت با متوفی فرزند 

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

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 54  شوراي حل اختالف. م الف/502720

رونوشت آگهی حصروراثت

حسین توکلی جوشقانی داراي شناسنامه شماره 6272 به شــرح دادخواست به کالسه 
900/98ح10از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان اصغر توکلی جوشقانی بشناسنامه 3432 درتاریخ 98/3/13 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به  3 پسر 2 دخترو یک همسر 

به اسامي:
1- حسین توکلی جوشقانی به ش ش 6272 نسبت با متوفی فرزند.

2- علیرضا توکلی جوشقانی به ش ش 1270215310 نسبت با متوفی فرزند 
3- محمدجواد توکلی جوشقانی به ش ش 1271976528 نسبت با متوفی فرزند 

4- فاطمه توکلی جوشقانی به ش ش 52 نسبت با متوفی فرزند 
5- زهرا توکلی جوشقانی به ش ش 458 نسبت با متوفی فرزند 

6- طیبه پیرنجم الدین به ش ش 2 نسبت با متوفی فرزند والغیر.
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/502366

رونوشت آگهی حصروراثت

حبیــب اله ناطقیان داراي شناســنامه شــماره 32 به شــرح دادخواســت به کالســه 
936/98ح54از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان بهروز ناطقیان بشناســنامه 1270028057درتاریخ 98/3/16 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 1 دخترو یک همسر 

و مادر و پدر به اسامي:
1- باران ناطقیان به ش ش 1277901333 نسبت با متوفی فرزند.

2- راحله احمدی به ش ش 9703 نسبت با متوفی همسر.
3- زهره دوستی به ش ش 21 نسبت با متوفی مادر.

4- حبیب اله ناطقیان به ش ش 32 نسبت با متوفی پدر
والغیر.

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

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 54  شوراي حل اختالف. م الف/502835

رونوشت آگهی حصروراثت

سعید پوردکان داراي شناسنامه شماره 1270396242 به وکالت عبدالحسین افشاری به 
شرح دادخواست به کالسه 904/98ح10از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان مرضیه احمدی بشناســنامه 1270315242درتاریخ 
94/2/27 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست 

به  1 دخترو یک همسر و مادر و پدر به اسامي:
1- سعید پوردکان به ش ش 1270396242 نسبت با متوفی همسر.

2- اعظم آبکار اصفهانی به ش ش 427 نسبت با متوفی مادر
3- مصطفی احمدی به ش ش 1741نسبت با متوفی پدر

4- فاطمه پوردکان به ش ش 1276498225نسبت با متوفی فرزند.
والغیر.

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

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

رییس شعبه 10  شوراي حل اختالف. م الف/502476

رونوشت آگهی حصروراثت

مژده تیرگر بهمن میری داراي شناسنامه شماره 970 به وکالت مریم کریم پور به شرح 
دادخواست به کالسه 910/98ح10از این شــورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان آرمان رمضانیان اردستانی بشناسنامه 3099درتاریخ 
98/3/6 اقامتــگاه دائمــي خود بــدرود زندگي گفته ورثــه حین الفــوت آن مرحوم 

منحصراست به 1 پسر و 1 دخترو یک همسر و مادر و پدر به اسامي:
1- سام رمضانیان اردستانی به ش ش 1274419662 نسبت با متوفی فرزند.

2- ثمررمضانیان اردستانی به ش ش 127568995 نسبت با متوفی فرزند.
3- مژده تیرگر بهمن میری به ش ش 970 نسبت با متوفی همسر.

4- فرزانه کریمیان به ش ش 4202 نسبت با متوفی مادر.
5- ماشااله رمضانیان اردستانی به ش ش 20 نسبت با متوفی پدر.

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

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

رییس شعبه 10  شوراي حل اختالف. م الف/503165
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معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان از کدگذاری فروشگاه های دارای نشان اعتماد صنایع دستی به منظور اجرای 

طرح پنج شنبه های با صنایع دستی خبر داد.
جعفر جعفرصالحی خاطرنشان کرد: جهت مشتریانی که از این طرح استفاده می کنند، 
تخفیفاتی در نظر گرفته شده است که از آن جمله می توان به ارائه درصد تخفیف به همراه 
هدیه ای متناسب با خرید و همچنین دریافت کارت تخفیف برای خریدهای بعدی اشاره کرد.

معاون سازمان امور مالیاتی اعالم کرد: »کلیه خریداران سکه که در  سال 1397 بین 20 تا 
200 سکه پیش خرید کرده اند، مشمول مالیات مقطوع بوده و از نگهداری اسناد و مدارک 
موضوع قانون مذکور و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند.« به گفته نادر جنتی، کسانی 
که تا پایان خرداد نسبت به پرداخت یا تقسیط مالیات سکه های پیش خریدشده اقدام نکنند، 
جریمه خواهند شد. او ادامه داد: »همچنین  اشخاصی که در  سال 1397 بیش از 200 سکه 

دریافت کرده اند، مشمول مالیات مقطوع نمی باشند.«

  نوسان: عبدالحسین ساسان، گفت: 
در گذشته کشاورزان اصفهانی و یزدی 
به خوزستان می رفتند، زمین اجاره می 
کردند. آن جا آب فراوان، زمین حاصلخیز 
و هوا گرم بود، که شریط بسیار مساعدی 

برای کشاورزی است.
ساسان خاطر نشان کرد: امروزه »تراکم« 
بیش از حد ظرفیت شهرهاست؛ زمانی 
هر چقدر شهرها نیرو جذب می کردند، 
اقتصادشــان رونق می گرفت اما اکنون 
باید بر اســاس ظرفیت شهرها تصمیم 
گرفت؛ زیرا تقریبا غالب شهرهای جهان 
سوم را این مهم که بیش از ظرفیتشان 
جمعیت پذیرفته اند، دچار معضل جدی 

کرده است. 
وی با اشــاره به قانون »خــود پاالیی 
طبیعــت«، گفت: همیشــه طبیعت 
خودش آالیندگی های انسان و حیوانات 
را با مکانیزم هایی از بین می برد اما اکنون 
دیگر طبیعت با این حجم عظیم آلودگی 
نمی تواند، خودپاالیی کند. به این ترتیب 
شهرهایی که زمانی بازار دادوستد پایاپا و 
تجارت بود اکنون به مراکز آلوده از نظر 

هوا، آب و سروصدا تبدیل شده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان این که 
سئوال این جاســت که چطور می شود 
این مشکالت را تعدیل کرد و مکان یابی 
شهرها برای مازاد جمعیت باید چطور 
باشد؟، گفت: انبوه عظیم جمعیتی که به 
شهرها سرازیر شدند، به دالیل گوناگونی 
همچون خشکسالی و رانت های موجود 
در شهرها اتفاق افتاده است. اگر کسی در 
روستا، با زحمت خودش خانه ای بسازد، 
این خانه با افزایش ارزش رو به رو نیست؛ 
اما اگر همان ســرمایه را به شهر و حتی 
حاشیه شهر بیاورد وخانه بسازد سال به 
سال از مقدار زیادی رانت افزایش قیمت 

بهره مند می شود.
وی یادآور شــد: تجربه ما در دهه 60، 
تجربه موفقی نبــود به ایــن معنا که 
شهرهای جدید که در اطراف کالنشهرها 
ســاخته شــد. و تبدیل به شــهرهای 
خوابگاهی شدند؛ یعنی در آن جا اشتغال 
ایجاد نشد، در حالی که اساس و فلسفه 
ایجاد شهرها اشــتغال به ویژه مشاغل 
سخت بود. روزها جمعیت این شهرها 
به داخل کالنشهرها سرازیر می شودو  
شب ها به شهر خودشان بر می گردند. 
این مسئله فقط آالیندگی بیشتر، هزینه 
ســوخت و حمل و نقل، ترافیک و ... را 

اضافه کرد.
این کارشــناس اقتصادی تاکید کرد: از 
برخی کارشناسان دنیا دیده که سئوال 
می شود اغلب بر این باور هستند که ژاپن 
نیز با این مشــکل روبه رو بود. به عنوان 
مثال توکیو، کیوتــو و ناکازاکی با انبوه 
عظیم جمعیت روبه رو بودند. اما ژاپنی 
ها بر این مشکل فائق آمدند. یکی از این 
کارشناســان که در مورد این موضوع 
مطالعات وسیعی داشــته می گوید که 
ژاپن از شرایط و مختصات جغرافیایی 
اش بهره برد و »توسعه خطی« را به جا 
»توسعه لکه ای« در دســتور کار خود 
قرار داد. ساسان تاکید کرد: بنابراین به 
طورخالصه مکان یابــی که مهمترین 
عنصر توسعه شــهری است دیگر نمی 
تواند خودجــوش و با ســاز و کار بازار 
انجام شود و باید با اســتفاده از دانش و 
مدرنترین تکنولوژی ها مکان هایی در 
محور جنوب و بزرگراه ســاحلی برای 

سرریز جمعیت شناسایی شود.

نپرداختن مالیات سکه تا آخر خرداد جریمه داردکدگذاری فروشگاه های دارای نشان اعتماد صنایع دستی
رویداد

 دیدگاه

برگزاری یازدهمین نمایشگاه صنایع دستی 
اصفهان نیز اصلی ترین رویداد در هفته 
صنایع دستی است که از 28 تا 31 خرداد ماه 
برگزار و میزبان جمع کثیری از فعاالن حوزه 
گردشگری استان اصفهان خواهد شد. در این 
نمایشگاه همچنین نمایندگانی از کشورهای 
جهان همچون ... حضور خواهند داشت. بین 
المللی شدن این نمایشگاه نیز خبر دیگری 
بود که در هفته اخیر از سوی مدیر اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

استان اصفهان اعالم شد. 

شهرداری اصفهان:
دستور جمع آوری دادیم

خبر دیگری که فضای میراثی اصفهان را 
تحت تاثیر خود قرار داد انتشار تصویری از 
احداث زمین بازی و پیست کارتینگ در 
میدان امام علی)ع( اصفهان بود. انتشار این 
عکس در کانال تلگرامی دیده بان میراث 
فرهنگی ایران به سرعت با واکنش کاربران 
شبکه های اجتماعی روبه رو شد. موقعیت 
میدان عتیق یا سبزه میدان از این منظر مهم 
است که از یک سو مسجد جامع اصفهان را 
به بنای  هارونیه و از سوی دیگر به مدرسه و 
کاروانسرای کاسه گران و بازار بزرگ اصفهان 
متصل می کند و ازجمله میراث ثبت شده 
اصفهان به حساب می آید. این طور که به 
نظر می رسد سازه های جدید که به عنوان 
شهربازی ساخته شده اند، نه تنها در حریم 
بافت تاریخی قرار دارند، بلکه منظر بصری 

مسجد جامع اصفهان را نیز نقض کرده اند. 
فریدون الهیاری، مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری اصفهان که به 
گفته خودش در ماموریت به سر می برد، از 
ساخت چنین سازه هایی در سبزه میدان 
بی خبر است. او می گوید: »مطمئن هستم 
که این سازه بدون مجوز سازمان میراث 
وعده  او  است.«  شده  ساخته  فرهنگی 
پیگیری ماجرا را هم می دهد و می گوید: 
»بارها بدون هماهنگی با میراث فرهنگی از 
این دست اقدامات انجام شده است که بعد 
از پیگیری ها توانسته ایم بخشی از آنها را 

متوقف کنیم.«
شهری  خدمات  معاون  امیری،  حسین 
ماجرا  این  مورد  در  اصفهان  شهرداری 
می گوید: »بعد از ساخت میدان امام علی)ع( 
در این منطقه در سال های گذشته متاسفانه 
این بافت تاریخی با رکود و کم رونقی روبه رو 
شد، تا جایی که هم کسبه زیان دیدند و هم 
فعاالن فرهنگی از بی توجهی گردشگران 
و مردم به این منطقه گالیه می کردند، به 
همین دلیل هم طرحی برای رونق بخشی 
به این منطقه در نظر گرفته شد.« او ادامه 
می دهد: "قرار بر این شد که در این فضای 
مناسبی که وجود دارد، فعالیت هایی مانند 
برگزاری نمایشگاه و چند اقدام دیگر انجام 
شود، اما کل کار هنوز ناقص است. نظر ما 
این است که قبل از اتمام پروژه نباید در 
مورد آن قضاوت کرد، اما در مورد پارک 
بادی که ساخته شده، من آن را بی سلیقگی 

پیمانکار می دانم و همین امروز )شنبه( برای 
جمع آوری آن اخطار و تذکر دادم. به مدیران 
مجموعه اخطار دادم که ظرف همین امروز 
این سازه ها باید جمع آوری شود، چون خود 
ما هم قبول داریم که ساخت شهربازی آن 
هم به این شکل با بافت تاریخی و فرهنگی 

این فضا سنخیتی ندارد."

ماندگاری زاینده رود 
برای چند روز

طبق اعالم های قبلی مسئوالن اصفهان قرار 
بود زاینده رود تا 20 خردادماه امسال جاری 
باشد و پس از آن جهت ذخیره در سد بسته 
شود. اما با عبور از این تاریخ مردم اصفهان 
همچنان شاهد جریان آب در بستر رودخانه 
بودند که هم باعث شادمانی شان شد و هم به 
طرح این سوال پرداخت که چرا آب همچنان 

در رودخانه جریان دارد؟ 
از سویی خبر  اما  در مجامع غیر رسمی 
جریان آب تا پایان خرداد ماه به گوش می 
رسد و از سوی دیگر تاریخ بسته شدن آب 20 

تیرماه اعالم می شود. 
در این میان دغدغه تازه ای از سوی دانشگاه 
علوم پزشکی مطرح شد که سالمت آب 
زاینده رود را در معرض خطر می دانست. 
بنا به ادعای این نهاد پساب فاضالب آلوده به 
هورمون و آنتی بیوتیک دامداری و شیالت 
به زاینده رود می پیوندد. در پی این گزارش، 
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اعالم 
کرد که در واحدهاي آبزي پروري استفاده از 

آنتي بیوتیک به ندرت و با دوز مصرفي بسیار 
کم و با نظارت دقیق دامپزشکي استان انجام 

مي گیرد. 

میوه و موبایل 
در سرازیری ارزانی

در حالی که هنوز قیمت میوه های خوش 
آب و رنگ تابستانی در میوه فروشی ها برای 
بخش قابل توجهی از مردم گران به نظر می 
رسد و ترجیح می دهند همچنان با خرید 
میوه هایی همچون هندوانه، خربزه و طالبی 
از خرید دیگر انواع میوه صرف نظر کنند، 
رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش 
شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه کمبود 
میوه در بازار نداریم، گفته که قیمت میوه 
های تابستانه در اصفهان با گرمای هوا، روزانه 

و هفتگی رو به کاهش است.
نوروزعلی اسماعیلی همچنین به خبرگزاری 
ایسنا گفته که قیمت میوه فصل به فصل و 
منطقه به منطقه متفاوت است، البته نرخ 
میوه در اصفهان و شهرهای دیگر روزانه 

مشخص می شود.
کاالی دیگری که ارزان شدنش سبب ساز 
خوشحالی خیلی ها خواهد شد، تلفن همراه 
است. وسیله ای که چند سالی می شود عضو 
جدایی ناپذیر زندگی همه ما شده و گران یا 
ارزان شدنش نقش مهمی در زندگی مان 
ایفا می کند! به همین دلیل هم خبر کاهش 
10 درصدی قیمتش به نقل از رئیس اتحادیه 
فروشندگان تلفن همراه اصفهان از خبرهای 

خوب محسوب می شود.

افتخارآفرینی ووشوکار اصفهانی
ایران  ووشوی  لژیونر  پوش  ملی  پیروزی 
هم که دومین پیروزی خود در مسابقات 
لیگ حرفه ای ووشوی چین را کسب کرد از 
رویدادهای مهم اصفهان در حوزه ورزش بود. 
الهه منصوریان ورزشکار صاحب نام اصفهانی 
که برای تیم شانگ های در لیگ حرفه ای 
ووشوی چین مبارزه می کند در دومین دیدار 
خود به مصاف حریفی از کشور میزبان رفت 
که توانست با ناک  اوت کردن حریفش به 
دومین پیروزی خود در این رقابت ها دست 

پیدا کند.
زمان  درباره  ایران  ووشوی  ملی پوش 
بازگشتش به کشور برای حضور در اردوهای 
تیم ملی ساندای بانوان، اظهار کرد: چند 
روز دیگر به ایران برمی گردم تا در اردوهای 
آماده سازی تیم ملی حاضر شوم. می خواهم 
با موفقیت در مسابقات انتخابی تیم ملی به 
ترکیب اصلی نزدیک شوم و در مسابقات 
قهرمانی جهان، افتخار دیگری برای ووشوی 
ایران کسب کنم. در اوج ماندن من با کمک 
می خواهم  و  بوده  ایران  ووشو  فدراسیون 
با کسب مدال طالی جهانی، گوشه ای از 

حمایت های فدراسیون را جبران کنم.

انتشار یک عکس در کانال تلگرامی دیده بان میراث فرهنگی ایران با واکنش کاربران شبکه های اجتماعی روبه رو شد؛

وصله ناجور وصله ناجور
ساحلی برای 

سرریز جمعیت

»اصفهان در هفته ای که گذشت« میزبان رویدادهای متعددی در حوزه صنایع دستی بود. این شهر 
که عنوان شهر جهانی صنایع دستی را نیز بر خود دارد، همزمان با ۲۰ خرداد ماه روز جهانی صنایع 
دستی با برگزاری نشست ها، برنامه ها، کارگاه ها و نمایشگاه های مختلفی در سرتاسر استان رو به رو شد. در این 
میان دغدغه تازه ای از سوی دانشگاه علوم پزشکی مطرح شد که سالمت آب زاینده رود را در معرض خطر می داند. 
بنا به ادعای این نهاد پساب فاضالب آلوده به هورمون و آنتی بیوتیک دامداری و شیالت به زاینده رود می ریزد. 

هرچند در پی این گزارش، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان آن را تکذیب کرد!؛

گزارش
گروه  شهری

Is fahan

برگزاری یازدهمین نمایشگاه صنایع دستی اصفهان اصلی ترین رویداد در هفته صنایع دستی است

رئیس سازمان صمت اصفهان مطرح کرد:

 نوسان: با وجود گذشت مهلت 
به  کشور  وزیر  معاون  روزه   ۱5
صنعتگران  برخی  استانداری ها، 
استانداری  پیگیری  از  اصفهانی 
رابطه  در  دولتی  سازمان های  یا 
واحدهای  نیازهای  تشریح 
تولیدی ابراز بی اطالعی می کنند.

از  نقل  به  نوسان  گزارش  به 
 8 تاریخ  در  فارس،  خبرگزاری 
بابک  که  بود  جاری  سال  خرداد 
به  اشاره  با  وزیر کشور  اقتصادی  امور  و  معاون هماهنگی  دین پرست، 
فرصت 15 روزه به استانداران کشور برای شناسایی نیازهای واحدهای 
تولیدی اظهار کرد: به استانداران کشور 15 روز فرصت داده شده است تا 
از یک طرف نیازهای واحدهای تولیدی به قطعات و مواد اولیه وارداتی و 
از طرف دیگر شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها و کارخانه های برتر هر 

استان را شناسایی و به وزارت کشور اعالم کنند. 
این نقل قول در حالی مطرح شد که هم اکنون 3 ماه از سال رونق 
تولید گذشته و بسیاری از واحدهای تولیدی و فعاالن اقتصادی در انتظار 

سیاست های تسهیل کننده دولت در این زمینه هستند.
پیش تر نیز اسرافیل احمدیه، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان، در خصوص برنامه های دولت برای ایجاد رونق تولید اظهار 
کرده بود: بر همین اساس، برنامه مدونی در این رابطه تنظیم شده و این 
برنامه در جلسه شورای اداری استان ارائه شد و مورد جمع بندی قرار 
گرفت. احمدیه در خصوص راه های ایجاد رونق تولید در استان اصفهان 
یادآور شد: سازمان صمت استان اصفهان برای ایجاد اشتغال سه ابزار 
مهم ستاد تسهیل، تبصره 18 و تالش برای کشف بازارهای جدید را 
در اختیار دارد و تالش می کند با رونق صادرات، مسائل مربوط به تولید 
را نیز رفع کند. وی در خصوص عملکرد سازمان خود در رابطه با رونق 
تولید در استان اصفهان خاطرنشان کرد: از طریق وزارتخانه، بحث تبصره 
18 را داریم که جلسات هماهنگی آن به صورت کامل انجام شده اما از 
سوی بانک های کشوری، ابالغی به بانک های استانی در این رابطه نشده 

و منتظر اقدام آن ها هستیم.
احمدیه متذکر شد: واحدهای صنعتی استان اصفهان به بانک ها معرفی 
شده اند و وزارت صنعت نیز هماهنگی های الزم را با مدیریت بانک ها انجام 
داده و در حال حاضر، باید بانک های کشوری به بانک های استانی ابالغ های 
الزم را انجام دهند تا این برنامه ریزی ها عملیاتی شود؛ این احتمال وجود 

دارد که این اقدامات نهایی نیز ظرف چند روز آتی صورت پذیرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان همچنین از به رفع 
مشکالت صنعتگران در ستاد تسهیل استان نیز اشاره کرد و گفت: این 
جلسات به صورت منظم در حال برگزاری است و در این مدت مشکالت 
بسیاری از واحدهای تولیدی در این جلسات مورد بررسی قرار گرفته 

است.

صنعت اصفهان 
چشم انتظار ابالغ بانک ها

سرپرست شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان:

 نوسان : سرپرست شرکت آب و 
فاضالب روستایی استان اصفهان با 
کارکنان حوزه روابط عمومی و امور 

فرهنگی خود دیدار کرد. 
کار  دیدار،  این  در  امینی  هاشم 
بسیار  را  عمومی  روابط  حوزه  در 
حساس برشمرد و گفت: در فضای 
غبارآلود جامعه، روابط عمومی باید 
با استفاده از ظرفیت باالی رسانه ها 
و بویژه فضای مجازی  برای اقناع و 
تنویر افکار عمومی به صورت سنجیده و به موقع اقدام نمایند. وی ترویج 
فرهنگ کار و تالش بیشتر را ماموریت مهم دست اندرکاران روابط عمومی 
و امور فرهنگی دانست و اظهار داشت: کار خالصانه، مظلومانه و مضاعف 
شاخصه خادمان مردم در صنعت آب و فاضالب است و همین روحیه 

جهادی بهترین راه مبارزه با استکبار است. 
مهندس امینی در همین راستا به بیانیه مهم مقام معظم رهبری "مدظله 
العالی" با عنوان "گام دوم انقالب" اشاره کرد و این بیانیه را منشوری 
برای خودسازی در راستای تحقق آرمان تمدن نوین اسالمی و ساختن 
ایران عزیز دانست و ادامه داد: همانگونه که رهبر حکیم انقالب فرموده 
اند مهمترین ظرفیت امیدبخش کشور  نیروی انسانی مستعد و کارآمد 
با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی و نیز مدیریت جهادی است که 
خوشبختانه وجود همین دو عامل در صنعت آب و فاضالب کشور باعث 
پویایی و پیشرفت آن شده است. وی از مدیران و کارکنان روابط عمومی و 
امور فرهنگی خواست این بیانیه را چراغ راه خود قرار داده و برای عملیاتی 

کردن آن در شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اهتمام نمایند. 
سرپرست شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان در بخش دیگری 
از سخنان خود ، در خصوص یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب 
شهری و روستایی نکاتی را مطرح کرد. وی از این تصمیم  به عنوان "اقدام 
بزرگ" یاد کرد و گفت: در این راستا بایستی نگاه کالن داشته باشیم و 
صرفا به منافع خودمان فکر نکنیم. چرا که تحقق این امر، برکات زیادی 
را برای نظام مقدس اسالمی و نیروهای خدوم آب و فاضالب کشور به 

همراه خواهد داشت. 
هاشم امینی با بیان اینکه دیدگاه و تالش همه تصمیم گیران  آسیب 
ندیدن کارکنان و توجه به دغدغه های فکری آنها بوده است اظهار داشت: 
روابط عمومی وظیفه دارد برای تبیین آثار مثبت یکپارچه سازی و کاهش 
نگرانی های پرسنل اطالع رسانی صحیح و شفاف داشته و بستر را برای 
تحقق این امر مبارک فراهم نماید. در پایان این مراسم که 22 خردادماه 
در  مجتمع آبرسانی 8 روستای شهرستان لنجان برگزار شد از کارشناسان 

و رابطان روابط عمومی و امور فرهنگی آبفار استان  تقدیر شد.

بیانیه گام دوم انقالب
 عملیاتی شود

 نوسان: مدیرعامل شــرکت نمایشگاه 
اصفهان از دستیابی به پیشرفت فیزیکی 
62 درصدی در ســاخت پروژه نمایشگاه 

بین المللی بزرگ اصفهان خبر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت 
نمایشــگاه هاي اســتان اصفهان، علی 
یارمحمدیان با اعالم ایــن مطلب، اظهار 
کرد: رونــد ســاخت این پــروژه بزرگ 
اقتصــادیـ  شــهری در چندین جبهه 
همزمان ادامــه دارد و میزان پیشــرفت 

آن نیــز بــه 62 درصد رســیده اســت. 
وی افــزود: تمــام اصــول علمــی و 
استانداردهای به روز را در ساخت و تکمیل 
پروژه نمایشگاه بین المللی بزرگ استان 

اصفهان به کار گرفته ایم.
مدیرعامل نمایشــگاه اصفهان همچنین 
از تسویه حســاب با اکثر پیمانکاران این 
پروژه خبر داد و گفت: پرداخت مطالبات 
پیمانــکاران این پــروژه به روز شــده و 
برنامه ریزی بــرای آغــاز مراحل نهایی 

تکمیل پروژه نیــز انجام گرفته اســت.
وی با تاکیــد بر اینکــه فــاز دوم پروژه 
نمایشــگاه بزرگ اصفهان را بــا افزایش 
ســرمایه شــرکت یا مشــارکت بخش 
خصوصی اجرا خواهیم کرد، گفت: در فاز 
دوم هشت سالن جدید نمایشگاهی ایجاد 
می شود که در این صورت متراژ نمایشگاه 
چند برابر افزایش می یابد؛ در این صورت 
نمایشــگاه اصفهان به نخستین شهرک 

نمایشگاهی کشور تبدیل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه اصفهان مطرح کرد:

پیشرفت 62 درصدی پروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان
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معاون خدمات شهری  نوسان:   
شهردار اصفهان با بیان اینکه بنابر 
طومار شیخ بهایی چهار سهم از 
حقابه زاینده رود متعلق به شهر 
نمی توان  گفت:  است،  اصفهان 
دندان  و  چنگ  با  را  کشاورزی 
حفظ و فضای سبز شهری اصفهان 
طراوت  ارتقای  زیرا  کرد،  رها  را 
سالمت  حفظ  و  شهر  پاکی  و 

شهروندان بسیار اهمیت دارد.
کارگروه  نشست  در  امیری  حسین 
شورای  زیست  محیط  کمیته  و  آب 
اسالمی شهر اصفهان که با هدف لزوم 
بروزرسانی و اصالح قوانین آب برگزار 
شد، اظهار کرد: با توجه به مشکالت 
حوزه آب و کم آبی در شهر اصفهان، 
مدیریت شهری با چالش های فراوانی 
در سطح شهر روبه رو است زیرا از یک 
سو برنامه کاهش آالینده ها و صنایع 
مزاحم را دنبال می کنیم و از سوی 
دیگر باید فضای سبز شهری را توسعه 
دهیم، اما منابع کافی در اختیار نداریم.   
اهمیت  به  نباید  داد:  ادامه  امیری 
اصفهان  شهر  سبز  فضای  جایگاه  و 
صنفی  انجمن  البته  بود،  توجه  بی 
ها  سمن  و  نهادها  یا  کشاورزان 
جد  به  را  کشاورزان  خواسته های 
برای  باید  اما  کنند،  می  پیگیری 
پاکی  طراوت،  که  سبز  فضای  حفظ 
و سالمتی را برای شهر به ارمغان می 
آورد نیز به طور جدی پیگیر باشیم.  

شیخ  طومار  بنابر  کرد:  تصریح  وی 
زاینده  حقابه  از  سهم  چهار  بهایی 
رود متعلق به شهر اصفهان است، اما 
بیان  با  امیری  نداریم.  استفاده  حق 
اینکه از کشاورزان حمایت می کنیم، 
اما منافع زندگی تک تک شهروندان 
است،  اهمیت  حائز  آنها  سالمت  و 
افزود: تاکنون به حقابه شهر اصفهان 
 20 ماده  در  یا  و  شده  توجه  کمتر 
هیئت های  آب،  عادالنه  توزیع  قانون 
نماینده  از  متشکل  نفره  پنج  و  سه 
مدیرعامل  کشاورزی،  نیرو،  وزارت 
و  کشاورزان  نماینده  منطقه ای،  آب 
دو فرد معتمد است، اما در جلسات 
آنها هیچ جایگاهی برای شهرداری و 
شورای شهر اصفهان نیست در حالی 
که براساس طومار شیخ بهایی شهر 

اصفهان نیز حقابه دارد.
شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
بین  نمی توان  کرد:  تصریح  اصفهان 
کشاورزی و فضای سبز شهر اصفهان 
تفاوت گذاشت و کشاورزی را با چنگ 
و دندان حفظ اما فضای سبز شهری را 
رها کنیم. وی ادامه داد: سال گذشته 
و در بحران بی آبی و خشکسالی از 55 
میلیون متر مکعبی که نیاز داریم 33 
میلیون مترمکعب استفاده کردیم زیرا 
منابعی در اختیار نداشتیم که بتوانیم 
را حفظ کنیم و  فضای سبز شهری 
این مسئله تهدیدی برای فضای سبز 

شهری محسوب می شود.  
یک  وسعت  با  ناژوان  گفت:  امیری 
هزار و 200 هکتار به عنوان یک اثر 
ماندگار، ریه تنفسی شهر و قطب سبز 
شهر است که اگر این روند ادامه یابد به 
زودی شاهد نابودی ناژوان خواهیم بود 
و این خطر پارک شرق در وسعت یک 
نیز تهدید  هزار و چهارصد هکتار را 
در  گذشته  سال  افزود:  .وی  می کند 
راستای اجرای طرح سازگاری با کم 
آبی در کنار استفاده از پساب تصفیه 
شده در سطح شهر، کاشت گونه های 
کردیم  دنبال  را  آبی  کم  به  مقاوم 
از  هکتار   20 از  بیش  جایگزین  و 

چمن های پرآب بر کردیم.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان در سیزدهمین نشست شهر خالق یونسکو 
در شــهر »فابریانو« ایتالیا حضور یافت. سید احمد حسینی نیا در این نشست اظهار کرد: 
به عنوان نماینده ویژه شهردار اصفهان در این نشست حضور یافته و دو پیشنهاد را اعالم 
می کنم؛ نخست آنکه با توجه به وجود 197 شاخه صنایع دستی در اصفهان، این جهان شهر 
به عنوان کاندیدای ریاست کمیته صنایع دستی شهرهای خالق باشد و دوم اینکه اصفهان 

آمادگی دارد در سال های آینده میزبان تمام مجموعه شبکه شهرهای خالق باشد.

سفیر کرواسی در ایران طی دیدار با شــهردار اصفهان گفت: این اولین بازدیدم از  شهر 
اصفهان اســت؛ اما در همین مدت کم، زیبایی و فضای تاریخی شهر، من را تحت تاثیر 
قرار داده اســت. با توجه به دیداری که از دانشــگاه اصفهان داشتم متوجه شدم رابطه 
بسیار خوبی میان این دانشگاه با دانشگاه های کشور کرواسی و شهر زاگرب وجود دارد.   
" دراگو اشتامبوک " تصریح کرد:  ایران کشوری بسیار بزرگ و تاریخی است و اصفهان 

نیز یکی از زیباترین شهرهای این کشور است. 

اصفهان، مرا تحت تاثیر قرار داددو پیشنهاد برای نشست شهر خالق یونسکو

گزارش

گزارش

حقابه
 اصفهان را نمی دهند

شهردار اصفهان خبر داد:

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه 104 هکتار از وسعت این منطقه را بافت 
فرسوده تشکیل می دهد، تصریح کرد: تنها 
17 درصد زمین های موجود در این منطقه را 

می توان برای درآمدزایی به حساب آورد.
خوبی  های  تخفیف  کرد:  اظهار  کیهانی 
برای بازآفرینی این بافت ها در نظر گرفته 
شده، اما بیشتر مردم ساکن در این بافت ها 
آپارتمانی  واحدهای  در  سکونت  مخالف 
هستند؛ از این رو باید گفت بازآفرینی بافت 
فرسوده همت مشترک مردم و مسئوالن 
را می طلبد. وی ادامه داد: یکی از معضالت 
شهرداری اصفهان این بود که مناطق متکی 
به خود بودند و خزانه واحد متمرکز در آن 
میزان  به  هرمنطقه  یعنی  نداشت  وجود 
درآمدزایی خود هزینه می کرد و این عامل 
نخستین ریشه شکاف بین مناطق برخوردار و

 غیربرخوردار بود. 
کیهانی تأکید کرد: مدیریت جدید شهری 
موضوع خزانه واحد در شورای اسالمی شهر 
پیگیری کرد و خوشبختانه اکنون این خزانه 
تشکیل و درآمدهای شهرداری به آن واریز 
می شود تا از طریق آن اعتبارات به مناطق 

عودت داده شود.

۲۲ میلیارد تومان
برای پرداخت بدهی ها

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه بودجه سال گذشته منطقه دو 35.5 
میلیارد تومان بود که 22 میلیارد تومان آن 
اظهار  بدهی ها صرف شد،  پرداخت  برای 
کرد:  تمام بودجه جاری و بیش از 70درصد 
بودجه عمرانی منطقه را محقق کرده ایم. وی 

خاطرنشان کرد: بودجه عمرانی سال جاری 
منطقه دو نسبت به سال گذشته 21درصد 
رشد داشته، اما بودجه جاری پنج درصد 

کاهش پیدا کرده است.
کیهانی با بیان اینکه ایجاد نظم مالی در 
منطقه دو، یکی از اقدامات مهم انجام شده 
است، افزود: با احتساب 14 میلیارد تومان 
بودجه محرک توسعه، بودجه عمرانی منطقه 
دو شهرداری اصفهان در سال جاری به رقم 

54 میلیارد تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه گفت: منطقه دو با جمعیت 
صدهزار نفر دارای 9 محله از جمله محله های 
جاوان، بابوکان، رسالت، مشکین و ولدان و ... 
است و همچنین مردم این منطقه 542 شهید 
تقدیم انقالب کرده اند. وی با بیان اینکه منطقه 
دو از قدیمی ترین مناطق شهر اصفهان است 
که با مناطق یک، هشت، 9، 11، 12 مجاور 
است، اظهار کرد: خوشبختانه بافت سنتی 
این منطقه از دیرباز حفظ شده و تب و تاب 
شهرنشینی بافت آن را دگرگون نکرده است.

کیهانی تأکید کرد: منطقه دو یک منطقه 
به  کمک  پتانسیل  بلکه  نیست  محروم 
نگاه به  نیاز  اما  را دارد،  شهرداری مرکزی 

 ویژه دارد.
بهشت گمشده 

نیازمند نگاه ویژه 
عنوان  گمشده  بهشت  را  دو  منطقه  وی 
کرد و افزود: در این منطقه پتانسیل تبدیل 
زمین های کشاورزی به باغ شهر وجود دارد 
چرا که آب و زمین به میزان کافی درآن وجود 
دارد، البته اعتقاد داریم نباید اجازه دهیم به 
بهای کسب درآمد چوب حراج به زمین های 

کشاورزی بزنیم.

نبود  اصفهان  شهرداری  دو  منطقه  مدیر 
مدیریت واحد شهری را مشکل بزرگ کشور 
دانست و تصریح کرد: در بسیاری از شهرهای 
دنیا شهردار کلیددار شهر است درحالی که 
در اصفهان مدیریت واحد وجود ندارد، البته 
اصفهان شهر پارادوکس ها است، اما بسیاری 

از مشکالت با اندیشیدن قابل رفع است.
 وی با بیان اینکه قیمت زمین و پروانه در 
منطقه دو نسبت به سایر مناطق شهر اصفهان 
بسیار پایین است، افزود: این پتانسیل باتوجه 
به اینک مشکل میراثی در منطقه نداریم، 
بستر مناسبی برای انبوه سازی و سرمایه 

گذاری در منطقه است.
کیهانی با تأکید بر اینکه باید درآمدهای پایدار 
برای شهر و شهرداری ایجاد شود، افزود: باید 
گره های مغزی را باز کرد تا رشد و توسعه 
اتفاق افتاد. وی با بیان اینکه پروژه انتقال 
نجات بخش فضای  پساب شاهین شهر 
سبز مناطق دو و 12 شهرداری شده است، 
تصریح کرد: درحال حاضر 200متر فاصله 

باقیمانده تا پساب به پروژه استقالل برسد.

شهر فروشی نکرده ایم
مدیرمنطقه دوشهرداری اصفهان با اشاره به 
رشد صدرصدی صدور پروانه ساختمانی در 
سال گذشته نسبت به سال 96 گفت: منطقه 
دو شهرداری اصفهان در سال گذشته از نظر 
صدور پروانه ساختمانی رتبه دو را در بین 
مناطق 15 گانه به خود اختصاص داده است 
و موفق به جلب نظر سرمایه گذاران برای 
ساخت و ساز و ایجاد آبادانی در منطقه شد. 
وی ادامه داد: متراژ پروانه های صادر شده 
در هفت ماهه پایانی سال گذشته 129 هزار 

و283 مترمربع است درحالی که در منطقه 
به هیچ عنوان شهر فروشی نکرده ایم.

انتقال کارگاه های 
موزاییک سازی

کارگاه های  انتقال  خصوص  در  کیهانی 
به  محدوده شمس آباد  از  موزاییک سازی 
بختیاردشت، گفت: یکی از مناطق مهم 
نهر شمس آباد  این منطقه  کشاورزی در 
است که از دیرباز محل کشت میوه، گندم، 
جو، برنج و دامداری بوده است و به دلیل 
وسعت زمین های اطراف این نهر به منطقه 

18 هکتاری معروف شده است.
وی افزود: هم اکنون زمین های کشاورزی 
خودگردان  شغل های  به  را  خود  جای 
داده اند و در طول 13 سال این ساخت و 
سازها به جایی رسید که تقریبا نیمی از 
کشاورزی های محلی از بین رفته و جای آن 
کارگاه های مختلف و ساختمان ها ساخته 

شده است.
مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان ادامه داد: 
براساس طرح تفصیلی سال 72 و همچنین 
طرح بازنگری آب در سال 1389 که در 
هر دوی آنها بر کاربری فضای سبز این 18 
هکتار تاکید کرده، بسیاری از این کارگاه ها 
و ساختمان ها به صورت غیرمجاز و بدون 
طی شدن مراحل قانونی به زمین هایی با 
کاربری غیر کشاورزی تبدیل شده است. 
وی با بیان اینکه بر اساس آمار و بررسی های 
میدانی بیشترین درصد اشغال این 18 هکتار 
بعد از زمین های موجود کشاورزی مربوط 
به اقدامات غیرقانونی موزاییک سازی است، 
گفت: در این محور عمده مشاغل شامل 
خدمات کارگاهی، ساختمانی، فلزی، چوبی، 
ملزومات  فروش  شیمیایی،  تعمیرگاهی، 
انجام   ... و  اتومبیل  ملزومات  ساختمانی، 
می شود و همین فراوانی باعث شده کم کم 
دچار  محل  این  محیطی  زیست  بافت 
تغییرات جدی شود و با تغییرات اقلیمی 
اصفهان در 20 سال اخیر رفته رفته نهر 
شمس آباد و زمین های اطراف آن به یکی از 
کانون های آلوده و تولید آلودگی بدل شود به 
طوری که بر اساس آمار مرکز پایش و کنترل 
کیفیت هوای شهر اصفهان ایستگاه های 
میثاق و رهنان بیشترین بار آلودگی شهر را 

به خود اختصاص داده است.
این  آسیب  دیگر  کرد:  تاکید  کیهانی 
کارگاه ها، نفوذ فاضالب سیمانی و آهکی 
کارگاه ها به سفره های زیرزمینی و آبهای 
سطحی است که باعث آلودگی و پخش 

شدن ذرات در منطقه شده است.
 وی با تاکید بر اینکه در سال 79 بنا به 
درخواست اتحادیه موزاییک سازان قسمتی 
انتقال  بختیار دشت جهت  زمین های  از 
کارگاه ها خریداری شد، افزود: از سال 81 با 
رعایت تمامی موارد قانونی تعدادی پروانه 
ساختمانی با کاربری صنایع کارگاهی صادر 
شد، اما به دلیل مشکالتی در سال 83 انتقال 

موزاییک سازان متوقف شد.

در نشست خبری مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان مطرح شد:

 شهر فروشی نکردیم
منطقه دو شهرداری اصفهان پتانسیل تبدیل زمین های کشاورزی به باغ شهر را دارد

بزرگترین معضل کنونی منطقه۲ شهرداری اصفهان کارگاه های موزاییک سازی است؛ کارگاه هایی که ریه تنفسی 
شهر را در کنار رهنان، به آلوده ترین منطقه اصفهان تبدیل کرده است. سال ها پیش توافق شده بود که این کارگاه ها 
به منطقه بختیار دشت منتقل شوند، اما متاسفانه این امر محقق نشد و بسیاری از زمین ها تغییر کاربری دادند. محمد کیهانی، مدیر 
منطقه دو شهرداری اصفهان در سی و یکمین نشست »سه شنبه ها با رسانه، پاسخگویی در مسیر امید« اظهار کرد: منطقه دو تنها 
منطقه سه تکه شهرداری اصفهان است و همین موضوع مشکالت خاصی برای آن ایجاد کرده است. وی با بیان اینکه دو پروژه خانه 
کودک و پارک سوار صمدیه پروژه های محرک توسعه این منطقه است، گفت: ۱۳ و نیم میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این دو پروژه 

در نظر گرفته شده است. 

گزارش
 نوسان: شهردار اصفهان گفت: شهرداری در زمینه پوشش چمن، برنامه گروه شهری

چندساله برای جایگزینی چمن های معمولی با چمن های کم مصرف و مقاوم به 
کم آبی دارد تا چهره شاداب شهر را حفظ کند.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت اله نوروزی در ارتباط 
زنده رادیویی با برنامه » سالم اصفهان« با اشاره به 25 خرداد روز ملی گل و گیاه 
اظهار کرد: باغبانان شریف شهرداری، در سطح شهر تالش می کنند تا با حفظ و 
نگهداری از گل و گیاهان و فضای شاداب سطح شهر، روز شادابی را برای شهروندان 

رقم بزنند.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته حفظ فضای سبز شهر اصفهان به علت 
خشکسالی سختی های زیادی داشت اما با تالش همه خصوصا همکاری مردم در 
مصرف بهینه از این مشکل عبور کردیم، تصریح کرد: امسال وضعیت منابع آب بهتر 
است اما نباید فراموش کنیم هنوز مشکل داریم و باید به سمت توسعه فضای سبز 

متناسب با اقلیم، پیش برویم. 
شهردار اصفهان افزود: تغییر اقلیم شرایط را سخت کرده و باید متناسب با آن 
سیاست گذاری کنیم. شهرداری در زمینه پوشش چمن برنامه چندساله برای 
جایگزینی چمن های معمولی با چمن های کم مصرف دارد تا چهره شاداب شهر 
را حفظ کند. این برنامه از یکسال گذشته شروع شده و آن را با جدیت ادامه خواهیم 

داد، همچنین کاشت درختان مناسب با اقلیم را هم در دستور کار قرار داده ایم. 
وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته هر زمان که شهرداری اصفهان برنامه ای برای 
توزیع نهال رایگان داشت، فقط نهال های مقاوم به کم آبی را توزیع کرده است، 
گفت: عصر امروز جشن روز ملی گل در باغ گل های شهر اصفهان برگزار می شود 

که از همشهریان برای شرکت در این جشن دعوت می کنم.
نوروزی اضافه کرد: کمتر از سه روز دیگر یازدهمین نمایشگاه بین المللی 
گردشگری و صنایع دستی اصفهان کار خود را آغاز می کند. با توجه به اینکه 
گردشگری فرصتی برای توسعه کسب و کارها است در این مسیر باید مردم جلوتر 

از دولت و شهرداری حرکت کنند چراکه سود و مزایای گردشگری برای آنها است.
وی افزود: شهرداری با تمام امکانات حاضر به حمایت از گردشگری است تا شهر 
بتواند از این فرصت بهره مند شود. این نمایشگاه فرصت خوبی برای گفتگو است که 

امیدوارم مردم از این مزیت بهره مندی باال را ببرند.

جایگزینی چمن های مقاوم
 با چمن معمولی

citizen

 نوسان:  مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان 
گفت: یکی از مهمترین پروژه های این منطقه، 
پروژه میدان شهدای هسته ای و خیابان های 
منتهی به آن از جمله خیابان مشــتاق سوم، 
خیابان ارغوانیه و خیابان روشن شهر است که 
از سال های قبل آغاز شده، اما به دلیل موانعی 
همچون واســطه های زیاده خواه، روند اجرای 

پروژه فرسایشی شده است.
رضا اخوان اظهار کرد: عوامل متعددی از جمله 
وجود واســطه های معلوم الحال و زیاده خواه 
باعث شده که روند آزادســازی پروژه میدان 

شهدای هســته ای از طریق دســتگاه های 
نظارتی متوقف شود و با توجه به اینکه اولین 
ماموریت صیانت از بیت المال و رعایت قوانین 
است، آزادسازی ها با موانعی همراه بود، از این رو 
مقرر شده چنانچه از طریق توافق با مالکان به 
نتیجه نرسیدیم، آزادسازی ها را از طریق مواد 
هشت و 9 قانون شهرداری ها انجام دهیم. وی 
افزود: در حال حاضر جلسات آن برگزار شده و 
به زودی آزادسازی های میدان و ادامه خیابان 
سلمان فارسی انجام خواهد شد چرا که اهتمام 
مدیریت شهری به نتیجه رساندن این پروژه تا 

پایان امسال است. مدیر منطقه چهار شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه از دیگر پروژه های منطقه 
احداث ســامانه تندرو)BRT( مسیر غربی 
شــرقی حدفاصل چهارراه هشــت بهشت تا 
خیابان نیرو اســت، خاطرنشــان کرد: اعتبار 
الزم در بودجه امســال برای اجرای این پروژه 
پیش بینی شده است. وی ادامه داد: همچنین 
پروژه احداث ســامانه تندرو خیابان الهور و 
حمزه تا پل غدیر در بودجه سال جاری منطقه 
پیش بینی شده و پس از ابالغ فاز دوم طراحی و 

عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان عنوان کرد:

واسطه ها، مانع آزادسازی پروژه میدان شهدای هسته ای

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

 نوسان: رییس شورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: ضروری است که عرضه 
صنایع دستی ایران به بازار جهانی وصل 
شود. تا کنون قول هایی از سوی مسئوالن 
میراث فرهنگی داده شده، اما محقق 

نشده است.
جلسه  هشتادمین  در  معین  فتح اهلل 
اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  علنی 
اظهار کرد: 20 خرداد روز صنایع دستی 
نامگذاری شده است و از این رو شهرداری اصفهان با برنامهریزی شورای شهر و با 
همکاری اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی نمایشگاهی را در این خصوص 
در شهر اصفهان برگزار خواهد کرد. وی با بیان اینکه اصفهان از گذشته های دور به 
پایتخت صنایع دستی جهان شهره بوده و هنوز جایگاه خود را در این زمینه حفظ 
کرده است، ادامه داد: تنوع صنایع دستی موجود در شهر اصفهان در هیچ شهر دیگر 
دنیا وجود ندارد و کمتر موزه ای را در دنیا میبینیم که از صنایع دستی اصفهان استفاده 

نکرده باشد.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه صنایع دستی ترکیبی از هنر و صنعت 
است، اضافه کرد: دلیل رونق نیافتن مناسب بازار صنایع دستی در کشور به دلیل نبود 
گردشگر خارجی کافی است که این امر تولید کنندگان و فعاالن صنایع دستی را با 
مشکالتی روبه رو کرده است. وی با بیان اینکه ضروری است مسئوالن حوزه صنایع 
دستی و به ویژه در استان اصفهان به نیازهای فعاالن عرصه صنایع دستی توجه داشته 
باشند، تصریح کرد: پوشش بیمه ای تامین اجتماعی یکی از مهمترین مطالبات 

هنرمندان در این بخش است که امیدواریم در کمترین زمان ممکن تحقق یابد.
معین با بیان اینکه  ایجاد تنوع در صنایع دستی باید در دستور کار قرار گیرد، افزود: در 
این زمینه باید برنامه ریزی و سیاستگذاری داشته باشیم و با تامین مواد اولیه در این 
بخش ورود کنیم. وی همچنین به تاثیر تحریم ها بر روی تامین مواد اولیه صنایع دستی 
اشاره کرد و گفت: تورم باالیی در حوزه تامین مواد اولیه صنایع دستی حاکم است و از 

این رو باید نسبت به تامین مناسب این مواد برای هنرمندان توجه داشته باشیم.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه بازاریابی برای فروش صنایع دستی 
ایران در بازارهای جهان از سوی مسئوالن میراث فرهنگی امری ضروری است، 
تصریح کرد: باید توجه داشت که در حال حاضر صنایع دستی کشورهایی مانند 
هند، پاکستان، ژاپن، جنوب شرق آسیا و آسیای میانه در بازارهای جهانی دارای 
جایگاه خوبی هستند و آثار فاخر ایرانی در این زمینه هنوز بازار خوبی ندارد. وی تاکید 
کرد: ضروری است که عرضه صنایع دستی ایران به بازار جهانی وصل شود. تا کنون 
قول هایی از سوی مسئوالن میراث فرهنگی داده شده اما محقق نشده است. معین 
همچنین در خصوص فروش صنایع دستی بی کیفیت در بازارهای ایران گفت: این 
امر نه تنها منجر به رونق بازار نمی شود بلکه منجر به رکود بازار صنایع دستی ایران 

خواهد شد.

صنایع دستی 
بازار جهانی  می خواهد
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عضو هیات علمی دانشگاه عالمه گفت: آنچه به عنوان اصالح ساختار بودجه در سایت 
سازمان برنامه و بودجه آمده بیشتر شبیه به یک هدف بزرگ به نظر می رسد که سال ها 
ایران به دنبال دستیابی به آن است؛ در حالی که ما باید به دنبال نقشه راه برای رسیدن به 
این هدف باشیم. جمشید پژویان افزود: اهدافی که این سازمان در اصالح ساختار بودجه 
آورده بسیار بلندپروازانه است. اگر این زیرساخت را در اختیار داشت، اشتباه بزرگی کرده 

که تاکنون هیچ اقدامی برای دستیابی به آن انجام نداده است.

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان گفت: بودجه ای که به مجلس می رود تنها یک چهارم آن 
قابل تغییر و چکش کاری است و برای میزان باقیمانده بودجه هم نظارت کافی انجام نمی شود. 
مهدی طغیانی، اضافه کرد: در خوشبینانه ترین حالت 10درصد اعداد و ارقام بودجه در میزان 
باقیمانده ای که انعطاف دارند تغییر خواهند کرد و مواردی مانند حقوق و دستمزد کارمندان، 
بودجه شرکت ها و بانک ها قابل  تغییر نیست. وی تصریح کرد: آنچه به عنوان اصالحیه ساختار 

بودجه آمده، اظهاراتی شعارگونه و نامتناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور است.

فشار تحریم ها و افزایش نرخ ارز، اقتصاد را 
نیازمند تصمیماتی برای کنترل شرایط و 

کاهش مشکالت کرد.
 یکی از تصمیماتی که در اوایل روند کار 
گمان می کردند که برای شرایط حساس 
اثرات  و  باشد  مطلوب  می تواند  پیش رو 
مستقیم و غیر مستقیم تحریم ها را کاهش 
دهد تخصیص ارز 4200 تومان به کاالهای 

اساسی بود. 
در ابتدا اخذ چنین تصمیمی برای ایجاد 
ثبات در بازار ارز و قیمت های کاال و برخی 
از خدمات بود، اما رفته رفته این سیاست 
روی دیگری به اقتصاد نشان داد و تبعاتی به 
دنبال داشت. چراکه پس از اخذ این تصمیم 

هزینه های گزافی به اقتصاد ایران تحمیل 
شد. البته این درحالی است که برخی از 
کارشناسان اصل اتخاذ این سیاست صحیح 
می دانند.آنها می گویند اگر این سیاست 
با نظارت و عملکرد بهتر پیش می رفت 
می توانست تاثیر مثبت خود را در کنترل و 

ثبات قیمت ها در بازار نشان دهد.

تخصیص ارز یارانه ای
را قبول دارم

مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی 
سیاست  اصل  بودن  درست  به  اشاره  با 
ارز  تخصیص  من  گفت:  دولتی   ارز 

قبول  فعلی  شرایط  برای  را  سوبسیدی 
در  شد  باعث  که  مسئله ای  اما  دارم، 
شود  ایجاد  انحراف  تومان   4200 ارز 
انجام نشدن اقدامات تکمیلی بود، وگرنه 
نبود.  مشکلی  دارای  سیاست  این  اصل 
این کارشناس اقتصادی از ایجاد رانت در 
کشورهای در حال توسعه  برای کاهش 
نابرابری ها گفت: رانت به خودی خود بد 
نیست، و معموال کشورهای در حال توسعه 
نظر  نابرابری ها در  برای کاهش  را  رانت 
می گیرند. البته اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد 
با این مسئله مخالف هستند، اما باید بدانیم 
که در کشورهای بسیار پیشرفته هم رانت 

داده می شود. 
وی در ادامه افزود: ارز 4200 تومانی هم 
اقدامات  نیازمند  اما  نبود،  بدی  تصمیم 
تکمیلی بود تا از مسیر اصلی خود منحرف 
نشود و همین مسئله هم باعث شد که نتواند 
قیمت ها را پایین نگه دارد. دستگاه های 
میان  به  باید  دولتی  و  نظارتی  قضایی، 
می آمدند تا از انحراف این ارز جلوگیری 
کنند. همانطور که قبال اشاره کردم انحراف 
این ارز به معنای این نیست که اصل ماجرا 
تصمیم غلطی بوده است. اگر این سیاست 
نبود طوفانی در قیمت ها بر پا می شد و هیچ 
سیاستی برای حمایت از محرومان توسط 

دولت وجود نداشت. 
اکنون  بدانیم  باید  گفت:  پایان  در  افقه 
سوء استفاده  برای  که  فراوانی  راه های  با 
وجود دارد شاید این راه حل و تداوم آن 
اقدامات  اگر  اما  نباشد،  موثر  اقتصاد  در 
تکمیلی انجام می شد ما با این شدت از 
نبودیم،  روبه رو  بازار  در  قیمت  افزایش 

خانوارهای متوسط به زیر خط فقر ریزش 
توده  بر  که  فشاری  این  و  نمی کردند 
جامعه وارد می شود کاهش پیدا می کرد. 

در سیستم تک نرخی 
شفافیت وجود دارد

کمیل طیبی، استاد دانشگاه و کارشناس 
مسائل اقتصادی نیز با اشاره به ایجاد رانت 
ناشی از تخصیص ارز 4200 تومان گفت: 
وقتی در یک اقتصاد چند قیمتی وجود 
داشته باشد طبیعی است که رانت یجاد 
این چند قیمتی  زمانی که  به ویژه  شود، 
در کاال، ارز و بهره بانکی باشد رانت بیشتر 

خودش را نشان می دهد.
در این شرایط وقتی که رانت وجود داشته 
باشد مسیر انحرافی در سیستم اقتصادی به 

وجود خواهد آمد.
وی افزود: ما یک ارز دولتی 4200 تومانی 
برای حمایت از واردات کاالهای اساسی 
داریم، درست است در شرایطی که کمبود 
ارزی وجود دارد چنین سیاستی را اتخاذ 
می کنند اما از لحاظ تئوری اقتصادی اتخاذ 
این تصمیم مفهومی و معنایی ندارد، زیرا 
برای یک کاال چند قیمت به وجود آمده و 
یک مسیر انحراف قیمتی و انحراف عرضه و 

تقاضا را به میان آورده است. 
به همین دلیل است که ارز 4200 تومان 
کارکرد درست و مناسبی از خود نشان نداد.

نظام  در  از شفافیت  دانشگاه  استاد  این 
تک قیمتی گفت: وقتی یک نظام تک نرخی 
در اقتصاد حاکم باشد شفافیت بیشتری 
وجود دارد و امکان انحراف قیمتی کمتر 

می شود. 

حال اگر قرار باشد که از واردات کاالهای 
اساسی حمایت شود از محل تامین منابع 
تک نرخی  سیستم  در  که  است  ریالی 
می توان استفاده کرد همانند تجربه ای که 
در سال 1381 وجود داشت و در بخش 

صادرات کمک بسیاری کرد.

بی هدف بودن 
سیاست ارز دولتی 

آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه 
نیز سیاست ارز دولتی را بی هدف دانست و 
در این باره  گفت: من معتقدم این سیاست 
از ابتدا غلط بود چراکه این تصمیم هدف 

مشخصی نداشت. 
وقتی یک نرخی از سوی دولت و یا بانک 
آن  هدف  باید  می شود  اعالم  مرکزی 
مشخص باشد، هدف این ارز دولتی از ابتدا 

معلوم نبود. 
وی افزود: اگر هدف این بود که اجازه ندهیم 
نرخ ارز نوسان شدید را تجربه کند و آن را 
در یک محدوده حفظ کنیم عمال این کار 

انجام نشد. 
چیزی که در ابتدا از این سیاست به نمایش 
گذاشتن این بود که صرافی ها کنار گذاشته 
شدند، ارز 4200 تومان شد، خریداری نبود 
و اکثرا فروشنده شده  بودند، اما باید بدانیم 
که این مسئله در کادر دوربین بود و در عمل 

ما شاهد چیز دیگری بودیم.
 اگر هم هدف این بود که با ارز 4200 تومان 
از تورم جلوگیری کنیم و واردات را با نرخ 
مشخص و پایین تر از بازار آزاد داشته باشد 
که بازهم شاهد بودیم یک بازار موازی شکل 
گرفت که بسیاری از فعاالن اقتصادی به این 
ارز دسترسی نداشتند و مشکالت چند برابر 

شد. 

این استاد اقتصاد به کاهش تولیدات ناشی 
از تخصیص ارز دولتی اشاره کرد و گفت: 
تنها  سیاست  این  معتقدم  من  بنابراین 
باعث توزع رانت شد، به نوعی که هیچ گونه 

پاسخگویی هم در این مورد وجود نداشت. 
به عنوان مثال موبایل با ارز دولتی وارد 
به  آزاد  قیمت  با  بازار  در  عمال  و  شد 

مصرف کنندگان عرضه شد. 
در مقابل کارخانه ها و تولیدکنندگانی که 
به این ارز نیاز داشتند، آن را دریافت نکردند 
به ناچار تولیدات شان را کاهش دادند و این 
گونه به تولید و در نهایت به رونق اقتصادی 

لطمه وارد شد. 
من معتقدم سیاست ارز دولتی به دلیل 
بود،  غلطی  سیاست  بودنش  بی هدف 
متاسفانه این سیاست اثری به جز رانت را از 

خود به نمایش نگذاشت.

 اصالح ساختار بودجه شعار گونه است!اهداف سازمان برنامه بلندپروازانه است
اقتصاددانان

ــت گذاران و  ــان سیاس ــن می ــت، در ای ــه رو اس ــا روب ــش تحریم ه ــا چال ــران ب ــاد ای ــه اقتص ــت ک مدت هاس
گزارش

گروه  اقتصاد
صاحب نظــران در پــی یافتــن راهــکاری بــرای کاهــش فشــارهای وارده هســتند. از زمــان شــروع تحریم هــا تــا 
کنــون راه حــل  هــای متفاوتــی بــرای کنتــرل شــرایط در دســت اجــرا قــرار گرفــت. برخــی از ایــن راهکارهــا در مدت زمانــی 
مشــخص تاثیــر مثبــت خــود را نشــان دادنــد و در مقابــل برخــی دیگــر از راه حل هــا از همــان ابتــدای کار چالش هــای بیشــتری 

را در اقتصاد ایران به وجود آوردند.

اقتصاددانان در مورد سیاست ارز دولتی چه می گویند؟؛

طوفان ارز دولتی 
کمیل طیبی: وقتی نظام تک نرخی در اقتصاد حاکم باشد شفافیت بیشتری وجود دارد

   نوسان: عضو هیأت علمی موسسه 
مطالعات و پژوهش های بازرگانی اظهار 
داشت: از منظر دولت رفاه، اندازه دولت 
ما کوچک است و به معنایی دیگر بزرگ 
است؛ چون دســتگاه های توی در توی 
وجود دارند که از بودجه سهم می برند. 
راهکار کوچک تر کردن دولت و در عین 
حال وفادار بــودن به دولت رفاه کینزی 
که دغدغه ماست این است که مشکل 
توی در تویی نهادی یا اصالح ســاختار 

قدرت حل شود.
علی دینی  ترکمانی در نشست هفتگی 
موسسه دین و اقتصاد با اشاره به وضعیت 
صنعت خودروســازی کشــور گفت: 
صنعت خودروسازی را می توان نمادی 
از فرآیند صنعتی شــدن کشور دانست 
که آسیب شناسی این صنعت در فراهم 
کردن چارچوب تحلیلی کمک فراوانی 
می کند تا به این پرســش پاسخ دهیم 
چرا اساسا ما توسعه نیافتگی صنعتی و 
تکنولوژیکی را تجربه می کنیم. صنعت 
خودروسازی ما به رغم اینکه بازار داخلی 
مناســبی داشــت، از نظر کانون توجه 
سیاست گذار از جایگاه خوبی برخوردار 
بود و از سیاست های حمایتی و تعرفه ای 
قابل قبولی پشــتیبانی می شد اما یک 
صنعت ضعیف اســت و این موقعیت را 

می توان به کل صنعت کشور تعمیم داد.
 این اقتصــاددان تصریح کــرد: البته 
عقب ماندگــی صنعت خودروســازی 
کشــور تنها مربوط و محــدود به این 
صنعت نیســت و به نوعی وضعیت این 
صنعت کل صنعت ایــران را نمایندگی 
می کند مثــال در بخش نفــت و گاز با 
وجود آنکــه نزدیک به 120 ســال از 
فعالیت نفتی در کشــور می گذرد هنوز 
از چیــن تکنولــوژی وارد می کنیم یا 
در زمینه پاالیشــگاه با وجود اقدامات 
صورت گرفته در مقایسه با عربستان که 
زیرساخت های نیروی انسانی و سابقه 
تمدنی به اندازه ما ندارد بسیار ضعیف تر 
است و در رشــد صنعت مواد غذایی نیز 

تنها محدود به بازار داخلی است.
 دینی ترکمانی با اشاره به نظرات برخی 
کارشناســان در مورد عدم حمایت از 
صنعت خودروســازی کشــور گفت: 
عده ای به لحاظ کارشناســی این گونه 
گفتمان ســازی می کنند که ما اجازه 
دهیم دو یا سه کارخانه بزرگ این صنعت 
ورشکست شوند و سپس می توان نیروی 
کار ایــن کارخانجــات را در چارچوب 
جابجایی عوامل تولید و بازارهای رقابتی 
به ســایر کارخانجات بزرگ جابجا کرد 
اما این بحث به لحــظ تاریخی حتی در 
آمریکا هــم توجیه چندانی نــدارد. ما 
مشــاهده کردیم که در بحران 2008 
وقتــی خودروســازهایی مانند جنرال 
موتورز در معرض خطــر بودند اقتصاد 
آمریکا دست روی دســت نگذاشت و 
دولت اوباما بســته حمایتی تعریف و به 

این بنگاه ها تزریق کرد.
این کارشــناس اقتصادی تصریح کرد: 
بنگاه هایی که در عرصه سرمایه گذاری 
قابل باالیی داشته باشند قابلیت باالیی 
در تولید و در نتیجــه قابلیت باالیی در 
نوآوری خواهند داشت ما تقریبا در تولید 
قطعات غیرهایتک هــا تقریبا خودکفا 
هستیم اما در ماشــین های هایتک با 
مشکل روبرو هستیم و به همین خاطر 
اســت که وقتی تحریم می شویم خط 
تولید پارس خودرو که ماشــین آالت 
لوکس را تولید می کند دچار اشــکال 

اساسی می شود 

 گزارش

خودروسازی نمادی 
از فرآیند صنعتی شدن

think

وضعیت اقتصادی از نگاه حسین راغفر؛ 

جریانات سیاسی و اقتصادی کشور آنچنان در هم تنیده شده اند 
که انگار قصد شکست دادن یکدیگر را دارند. در حال حاضر عموم 
رخدادهای اقتصادی ایران چشم به تصمیمات سیاسی دوخته اند؛ 
پایین  و  باال  اقتصاد  نجوای سیاسی، یک سمت  یک  با  آنچنانکه 
می شود. بر اساس روال پیش آمده، در روزهای اخیر شاهد کاهش 
نسبی قیمتها در بازارهای مختلف بودیم؛ بطوریکه نرخ ارز، طال و 
سکه و همچنین خودرو مقداری روندی کاهشی به خود گرفت. اما 
دلیل اصلی این موضوع چه بود؟ آیا یک تصمیم اقتصادی این روزنه 
هرچند کوچک را باز کرد؟ حسین راغفر، اقتصاددان نام آشنا معتقد 

است که این باال و پایین شدن ها »بازی خود دولت« است.
راغفر بخشی از این بازی را سیاسی تلقی می کند و می گوید:  واقعیت این 
ارزانی ها را باید در این مساله جست که دولت ترسیده است. اختیارات رییس 
جمهور به جهت اینکه همه چیز را رها کرده، محدود شد. این سخنان اخیر 
رییس جمهور مبنی بر اینکه »اختیار عمل نداریم« و »باید به ما اختیار عمل 
بدهند« پیش دستی در قبال همین موضوع است. بخش دیگر این مساله نیز 
به نوع مدیریت دولت باز می گردد. دولت هر عمل ناشایستی را در حیطه 
اقتصاد در معرض نمایش قرار داد. باال و پایین رفتن این نرخ ها دست خود 
دولت است. وی ادامه داد: حین باال رفتن نرخ ها دولت می توانست اعتراض 
کند و وارد ماجرا شود؛ اما ظاهرا آقای روحانی به وزرای کابینه دستور داده که 
چشم خود را بر روی افعال غلط دیگران ببندند. متاسفانه اوضاع به گونه ای 
است که هر سخن انتقادی را هم نمی توان در خصوص اوضاع کنونی اقتصاد 

کشور بر زبان آورد.
این اقتصاددان افزود: یکی دیگر از دالیل ارزانی های اخیر خودرو، ارز و سکه به 
جریان سازی های سیاسی در کشور باز می گردد. به نظر می رسد این موضوع 
جنبه سیاسی دارد. برخی می خواهند القا کنند که سخن ترامپ دال بر 
پیشنهاد مذاکره با ایران، در بازار تاثیرگذار بوده و باعث ارزانی نسبی برخی از 
اقالم کاال شده است. عده ای می کوشند رفت و آمدهای سیاسی به ایران را 
نشانه تاثیرات روانی بر جامعه بدانند و ضمن کاهش قیمت ها چنین وانمود 
کنند که این کاهش قیمت ها واکنش بازار به این رفت و آمدها است. در حالی 

که همه می دانند که کاهش و افزایش نرخ ها دست خود دولت است.
این استاد دانشگاه گفت: البته این ارزانی ها یک دلیل اصلی دارد؛ مقامات عالی 
رتبه کشور از روند گرانی ها ناراضی هستند و در نوع مدیریت بازار، موافق 
عملکرد دولت نیستند. به همین دلیل این مساله منجر به کاهش اختیارات 
دولت شد. در ادامه ی کاهش اختیارات دولت، شاهد نوعی واکنش از سوی 
دولت بودیم تا اختیارات بیشتری سلب نشود. به همین جهت ارزانی هایی در 
بخش های مذکور رخ داد. دولت با ایجاد این ارزانی ها می خواست شایستگی 

خود را نشان دهد و مانع از سلب اختیارات بیشتر شود.
او با اشاره به افزایش فساد در سیستم اقتصادی کشور تصریح کرد: در حال 
حاضر به واسطه فسادهای هنگفتی که در بانک ها رخ داده، مبالغ کالنی 
از دارایی های مردم مفقود شده است؛  لذا بانک مرکزی برای نجات از این 
آشفتگی راه هایی را تدوین کرد که یکی از آنها افزایش نرخ ارز بود. درآمد 
حاصله، بخشی از این مشکالت را رفع می کرد. راه دیگر رفع مشکالت مالی 
دولت از طریق فروش طال بود. در این خصوص بین 62 تا 76 تن طالی 24 
عیار را به سکه تبدیل کردند و به بانک ها تحویل داده اند. در نهایت سکه 1 
میلیون و 500 هزارتومانی به 5 میلیون تومان رسید و اینگونه برای دولت 
کسب درآمد شد. جبران هزینه های دولت از این طریق صورت می گیرد. 

پیامدهای این عدم تعادل که به اقتصاد کشور تحمیل شد، وحشتناک است.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا افزود: باید فرایند باال و پایین شدن نرخ ها 
را بدون هیچ کم و کاستی به خود دولت نسبت داد. حتی رییس جمهوری 
حداقل این موضوع را 4 مرتبه را بر زبان آورده است. او گفته است که اگر ما 
میل به کاهش قیمت ها داشتیم، می توانستیم قیمت ها را کاهش بدهیم؛ اما 

این کار را نکردند. این باال و پایین شدن نرخ ها، بازی خود دولت است.
وی تصریح کرد: جامعه به طرز شکننده ای نسبت به افزایش یا کاهش قدرت 
خرید پول ملی آسیب پذیر شده است. به همین دلیل بود که مقامات عالی رتبه 
کشور به این نتیجه رسیدند که اختیارات دولت را محدود کنند. در مواجهه 
با این تصمیم، واکنش هایی از سوی برخی مقامات عالی رتبه دولت ایجاد شد 
که خواهان افزایش اختیارات دولت بودند. لذا دولت پیش دستی کرد و نرخ ارز 
را کاهش داد. به تبع این موضوع قیمت خودرو و سایر اقالم نیز کاهش می یابد 

که البته در پاره ای موارد این اتفاق رخ داد.
راغفر ابراز داشت: دولت با کاهش ضمنی قیمت ها قصد دارد به جریان قدرت 
که اختیارات دولت را محدود کرده، ثابت کند که مشغول فعالیت و مدیریت 
اوضاع است. آنها اینگونه می خواهند به جریان قدرت پیام بدهند که اختیارات 

دولت را محدود نکنید.
وی در خصوص آینده سیاسی - اقتصادی کشور گفت: شرایط کشور شرایط 
متزلزلی است. به عقیده من در آینده تحوالتی دامان سیاست کشور را خواهد 
گرفت. این تحوالت سیاسی جدی هستند. شرایط کنونی پایدار نخواهد بود. 
جریانات اقتصادی کشور صرفا بر اساس افزایش نرخ ارز رخ داد که به واسطه 

دولت و با همکاری مجلس اتفاق افتاده است.
او در پاسخ به این سوال که نقش مردم در ایجاد این تحوالت چگونه خواهد 
بود، تصریح کرد: مردم در حال حاضر نظاره گر هستند. مردم نیز انتظار این 
تغییر را دارند. اما اینکه آیا این تغییر موجب برآورده شدن انتظارات مردم شود 
یا خیر، باید منتظر ماند و دید. البته هیچ واکنشی از سوی مردم غیر ممکن 
نیست. مردم ممکن است تصمیماتی بگیرند. برخی از اتفاقات که حتی فیلم 
آنها در فضای مجازی پخش می شود یک هشدار جدی است و مسئوالن کشور 
باید فکر اساسی کنند. پیامدهای واکنش مردم به برخی از رفتارهای دولت 
و جریان قدرت را باید جدی گرفت. برخوردهایی که از سوی مردم با پلیس 
می شود، عموما محصول همین سیاست های غلط اقتصادی است که در سه 
دهه اخیر بر کشور حکم فرما بوده است. عدم اصالح این روال، می تواند هر 

رخدادی را در ایران رقم زند.

دولت با نرخ  ها 
بازی می کند

 نوســان:  اســتاندار اصفهان گفت: پنج 
پیشــنهاد ارزی مختلف در جلســه شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و به 
اتفاق آرا به تصویب رسید تا راه برای رونق تولید 

بیش از پیش هموار شود.
عباس رضایی در جلسه شورای گفتگوی دولت 
و بخش خصوصی، اظهار کرد: این جلســات 
یکی از مهمترین جلساتی است که به صورت 
ماهیانه برگزار می شــود تا در جهت اجرای 
فرامین مقام معظم رهبــری و اجرایی کردن 
سیاست های دولت تدبیر و امید حرکت کنیم. 

وی ادامه داد: در این جلسات، مصوباتی که قباًل 
کارشناسی شده مورد بحث و تبادل نظر قرار 
می گیرد که در این جلســه به مسائل مربوط 
به واحدهای اقتصادی که محصوالت خود را 
صادر کرده و هنوز ارز آنها وارد کشــور نشده، 

پرداختیم.
اســتاندار اصفهــان تصریح کــرد: برهمین 
اساس واحدهای نظارتی و مالیاتی با توجه به 
شرایط فعلی اقتصاد کشور، تصمیمات الزم 
و راهکارهای مناسب تری  را برای این فعاالن 
اقتصادی کشــور اتخاذ کردند تــا بتوانند به 

فعالیت خود همچنان ادامه دهند. وی اضافه 
کرد: پیشنهادات ارزی مختلفی نیز در شورای 
گفتگو مطرح و به اتفاق آرا به تصویب رسید تا 

راه برای رونق تولید بیش از پیش هموار شود.
رضایی خاطرنشــان کرد: در این جلسه یازده 
کاندیدای جدید بخش خصوصی نیز معرفی 
شدند که هشت نفر از بین آنها در بخش های 
مختلف اقتصاد، صنعت، معدن، کشــاورزی، 
بازرگانی و ...فعالیت دارند، انتخاب می شوند 
تا تمام دیدگاه های متعدد در جلسات آینده 

شورای گفتگو مورد نظر قرار گیرد.

استاندار اصفهان مطرح کرد:

تصویب پنج پیشنهاد ارزی برای رونق تولید

آلبرت بغزیان: من معتقدم این سیاست از ابتدا غلط 
بود. وقتی نرخی از ســوی دولت و یا بانک مرکزی 
اعالم می شود باید هدف آن مشخص باشد؛ هدف 

این ارز دولتی از ابتدا معلوم نبود
مرتضی افقه: من تخصیص ارز سوبســیدی را 
برای شــرایط فعلی قبول دارم، اما مسئله ای که 
باعث شد در ارز 4۲۰۰ تومان انحراف ایجاد شود 

انجام نشدن اقدامات تکمیلی بود
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مالیات بر سکه های پیش فروش شده حدود 1000میلیارد تومان درآمد عاید دولت می کند. 
این موضوع را محمدقاسم پناهی، سرپرست پیشین سازمان امور مالیاتی به تسنیم گفته 
و توضیح داده است: »7,6 میلیون سکه از سوی بانک مرکزی فروخته شده که بیش از 
6میلیون سکه پیش فروش شده مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. یک میلیون سکه زیر 
20 عدد بوده و معاف از مالیات خواهد بود. به  هرحال محاسبات نشان می دهد در این طرح 

درآمدی حدود 1000 میلیارد تومان وصول خواهد شد.«

قطعه سازان مقابل ادعای سازمان تعزیرات گارد گرفتند. احمد نعمت بخش، دبیر انجمن 
خودروسازان ایران با اعالم این موضوع گفته است: »اظهارات اخیر مدیرکل تعزیرات تهران 
درباره غیرواقعی بودن کمبود قطعه خودروسازان به دور از واقعیت و در تضاد با مشی آیت اهلل 
رئیسی، رئیس محترم قوه قضائیه در حمایت از گشایش اقتصادی و رونق تولید است.« او 
همچنین افزوده است: » ای کاش مدیران این سازمان پیش از اظهارنظر رسانه ای، با معاون 

امور صنایع وزارت صنعت مشورت می کردند تا اطالعات دقیق تری به دست آورند.«

   نوسان: نایب رییــس اتاق بازرگانی 
اتحادیــه  انــدازی  راه  از  اصفهــان 
صادرکنندگان اســتان اصفهان خبر 
داد و گفت: در شرایط اقتصادی کنونی 
کشور که از یک طرف با تحریم و از طرف 
دیگر با کمبود ارز روبه رو هستیم، تقویت 
صادرات غیرنفتــی می تواند به اقتصاد 

کشور کمک کند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادبازار، بهرام 
سبحانی در نخستین نشست هم اندیشی 
صادرکنندگان استان اصفهان اظهار کرد: 
در شــرایط اقتصادی کنونی کشور که 
از یک طرف با تحریــم و از طرف دیگر با 
کمبود ارز روبه رو هستیم، تقویت صادرات 
غیرنفتی می توانــد به اقتصاد کشــور 
کمک کند. وی هدف از تشکیل اتحادیه 
صادرکنندگان استان اصفهان را هم افزایی 
صادرکنندگان در راستای توسعه صادرات 
عنوان کرد و گفت: تالش  برای ســامان 
دهی صــادرات و بهبود کیفیت خدمات 
و حل مســائل و مشــکالت پیش روی  
صادرکنندگان  دیگر هدف راه اندازی این 

اتحادیه است.
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان تصریح 
کــرد: اصفهان به عنــوان صنعتی ترین 
استان کشور پتانسیل صادرات چند برابر 
وضعیت کنونی را دارد و این اتحادیه ضمن 
برگزاری دوره های آموزشی می تواند به 
صادرکنندگان جهت دهی برای حضور 

موثر در بازارهای جدید را ارائه دهد.
سید حسن قاضی عسگر معاون اقتصادی 
اســتانداری اصفهان نیز در این نشست 
گفت: برای اشتغال زایی و توسعه اقتصادی 
استان راهی به غیر از توســعه صادرات 
نداریم و تشــکیل این اتحادیه می تواند 
صادرات استان را هوشمندانه و منسجم 
سازد. وی خواستار توجه ویژه به صادرات 
صنایع دستی استان اصفهان شد و گفت: 
بسیاری از آثار هنرمندان صنایع دستی در 
منازل انبار شده است و با جریان داشتن 
صادرات می توان شاهد رونق صادرات این 
آثار و تولیدات جدید بود. معاون اقتصادی 
اســتانداری اصفهان خواســتار انتقال 
مسائل و مشکالت صادرکنندگان استان 
اصفهان در قالب این اتحادیه به استانداری 
در راســتای حل مسائل شــد و گفت: 
صادرکنندگان به عنوان قهرمانان ملی در 
جنگ اقتصادی نقش مهمی را در اشتغال 
زایی و رونق کســب و کار ایفا می کنند.

فرشــته امینی، عضو هیئت رییسه اتاق 
بازرگانــی اصفهان نیز در این نشســت 
گفت: اتحادیه  صادرکنندگان اســتان 
اصفهان به صورت تخصصی و منســجم  
خواستار پیگیری مســائل و مشکالت 
صادرکنندگان اســتان و توانمندسازی 

آنان است. 

در همان کارگروه سالمت و امنیت غذایی 
استان،  که "طاهره چنگیز" از ورود بقایای 
هورمونی و آنتی بیوتیک ها خبر داد؛ حیدر 
قاسمی- معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی 
استاندار اصفهان- خواستار تشکیل کمیته ای 
برای موضوع آب در زیر مجموعه این کارگروه 
شد و تاکید کرد، درکوتاهترین زمان، بازدید 
میدانی از وضعیت و شرایط حریم رودخانه 
صورت گیرد تا جلو ورود آالینده های غیرمجاز 
گرفته شود؛ همچنین تعدادی از اعضای این 
ماهی  پرورش  واحدهای  فعالیت  کارگروه، 
در حریم زاینده رود را ممنوع اعالم کردند و 

خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت آنها شدند.
واکنش پشت واکنش

سوی  از  متفاوتی  های  واکنش  خبر،  این 
مسئوالن دستگاه های مختلف به همراه داشت. 
موحدی-مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان- 
با تاکید بر اینکه حوضچه های پرورش ماهی و 
شیالت هیچ آلودگی هورمونی برای رودخانه 
ها ندارند و آلودگی احتمالی آنتی بیوتیکی آنها 
بسیار ناچیز است، تاکید کرد: "تمام واحدهای 
دامداری دارای مجوز محیط زیست هستند و 
تصفیه خانه و فاضالب آنها تحت کنترل است". 
بنا بر اعتقاد وی، بر پایه تحقیقات مختلف، 
آنتی بیوتیک  آلودگی  از  قابل توجهی  سهم 
آب رودخانه ها برآمده از فاضالب انسانی است 
و سهم بسیار کمی از این گونه آلودگی ممکن 
است مربوط به واحدهای دامداری و شیالت 
باشد که باید کار پژوهشی دقیق بر آن انجام 
شود.با این وجود رئیس مرکز تحقیقات محیط 
زیست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در این 
باره معتقد است: عالوه بر فاضالب های شهری، 

ورود  اصلی  عوامل  از  یکی  نیز  دامداری ها 
هورمون ها به فاصالب ها محسوب می شوند. 
دامداری ها دوز آنتی بیوتیکی که به کار می برند، 
بسیار بیشتر از مقدار مورد مصرف انسان هاست؛ 
این در حالی است که بسیاری از دامداری های 
کشور تصفیه خانه ندارند و محیط زیست بارها 
در این خصوص به آنها هشدار داده؛ اما اقدامی 

انجام نداده اند.
حوضچه های پرورش ماهی 

نیازمند آنتی بیوتیک  هستند 
محمدمهدی امین، از دیگر روش های ورود 
این ترکیبات به آب رودخانه را شیالت می 
داند و توضیح می دهد: حوضچه های پرورش 
ماهی نیازمند برخی آنتی بیوتیک ها برای 
رشد ماهی ها هستند و به دلیل اینکه حوضچه 
پرورش ماهی باز است و اغلب افراد شیالت 
دار از سر شاخه های زاینده رود در چهارمحال 
بختیاری و استان اصفهان  از آب رودخانه 
استفاده می کنند و این ترکیبات را بدون تصفیه 
و به صورت باز در رودخانه تخلیه می کنند.به 
گفته این مسئول، تصفیه خانه های پیشرفته 
عالوه بر حذف این هورمون ها و آنتی بیوتیک ها، 
حشره  شامل  آالینده ها  سایر  حذف  برای 
کش ها، لوازم بهداشتی و کرم های ضد آفتاب 
موثر هستند، اما متاسفانه تا این لحظه، به دلیل 
نبود اعتبار الزم در سازمان آب و فاضالب، این 

دست تصفیه خانه ها در دستور کار قرار ندارد.
اما سازمان مسئول 

رییس ندارد؟!
سمت و سوی همه نگاه حاال به سازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان دوخته شده است. 
سازمانی که این روزها رئیس آن برای شرکت در 

یازدهمین دوره انتخابات مجلس، از سمت خود 
استعفا داده و گویا قصدنشان دادن هیچ واکنشی 
نیز به این موضوع نداشت. در نهایت با پیگیری 
رسانه ها تنها این سازمان به ارسال بیانیه ای 
اکتفا کرد و توضیح داد که »در واحدهاي آبزي 
پروري استفاده از آنتي بیوتیک به ندرت و با دوز 
مصرفي بسیار کم و با نظارت دقیق دامپزشکي 
استان انجام مي گیرد و هیچ واحد پرورش 
ماهي در مسیر رودخانه زاینده رود که خروجي 
آب آن به رودخانه بریزد، وجود ندارد. از سوی 
دیگر در هیچ مرحله اي از فعالیت هاي پرورش 
ماهي از هورمون استفاده نمي شود و این 
موضوع مانند شایعات استفاده از هورمون در 
مرغ است که سال ها پیش مطرح شد. همچنین 
این سازمان در خصوص ادعاهاي مطرح شده 
تاکید کرد که باید مستنداتي وجود داشته و ارائه 
اطالعات براساس تحقیقات باشد، از سوی دیگر 
فعالیت هاي اشاره شده زیر نظر کارشناسان 
اداره کل دامپزشکي و شیالت استان به صورت 

دقیق مورد رصد قرار مي گیرد«.
مجتبی فوقی- مدیر شیالت و امور آبزیان جهاد 
کشاورزی اصفهان، به پایگاه خبری "ایمنا " می 
گوید که تنها پروژه پرورش ماهی حاشیه زاینده 
رود، مربوط به "چادگان" است و پساب آن از 
سوی اداره محیط زیست، هر شش ماه یک بار 
کنترل و آزمایش می شود. او تاکید می کند که 
هیچ طرح دیگری که آب آن وارد زاینده رود 

شود، وجود ندارد.
در همین حال، سرپرست کنترل کیفی آب 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اواخر 
هفته گذشته به خبرگزاری "ایسنا" می گوید، 
طی چند سال گذشته اقدامات درستی برای 

جلوگیری از ورود آالینده ها به زاینده رود 
انجام شده است. او تصریح می کند: در گذشته 
باالدست  در  ماهی  پرورش  های  حوضچه 
رودخانه بسیار بیشتر از امروز بود، اما اکنون تنها 
یک واحد است که هنوز نتوانسته ایم از ورود 

پساب آن به زاینده رود جلوگیری کنیم.
نمی شود منکر 

موضوع شد
البته محمود نجفی بر این عقیده است که طرح 
موضوع وجود آنتی بیوتیک پساب فاضالب و 
ورود به رودخانه، یک مسئله تحقیقاتی است 
که اکنون در حال انجام است و هنوز به قطعیت 
نرسیده است؛ هرچند که نمی شود منکر این 
موضوع شد و مواد هورمونی در آب رودخانه 

وجود دارد. 
او توضیح می دهد در جلسه بررسی این موضوع 
در استانداری، اعالم شد پساب استخرهای 
وارد  نوعی  به  ها  دامداری  و  ماهی  پرورش 
رودخانه می شود. هرچند نمی توان آن را منکر 
شد، اما در همان جلسه، سازمان دامپزشکی در 
بحث هورمون توضیح داد که به دلیل قیمت 
باالی آن، استفاده هورمون برای واحدهای 
دامداری و شیالت مقرون به صرفه نیست و در 
نهایت وجود هورمون در آب زاینده رود از سوی 
این اداره منتفی شد. البته آنتی بیوتیک ها در 
پساب فاضالب وجود دارد، چرا که بی تردید 

انسانها از آن استفاده می کند.
نجفی در عین حال تاکید می کند که وضعیت 
آب شرب اصفهان از سوی دیگر شرکت آبفا به 
صورت مستمر و روزانه اندازه گیری می شود 
و همزمان با ما دستگاه های نظارتی همچون 
محیط زیست و مرکز بهداشت به طور مرتب آب 
شرب اصفهان را رصد می کنند. خوشبختانه تا 
امروز هیچ مشکلی در این رابطه گزارش نشده و 
وضعیت آب شرب اصفهان بدون هیچ مشکلی 

به طور کامل ایمن و در سالمت است.
او درباره ورود آنتی بیوتیک های موجود در 
پساب شیالت و دامداری ها به زاینده رود و 
آب های زیرزمینی، با توجه به اینکه اصفهان در 
شرایط کم آبی، چاه ها را وارد مدار می کند، می 
گوید: میزان مصرف ما از آب چاه ها کم است؛ 
اما زمین به عنوان پاالینده، این آلودگی ها را تا 
حدودی از بین می برد؛ البته هیچ کدام از نمونه 

های اندازه گیری، موردی را نشان نداده است.
اما باید توجه داشت؛ آلودگی آب حتی اگر در 
برخی تحقیقات احتمال آن وجود داشته باشد، 
موضوعی نیست که به راحتی بتوان از کنار 
آن عبور کرد. با وجودی که گفته می شود در 
بحث شرب، سیستم های تصفیه آب اصفهان 
با انجام عملیات لخته سازی و یا روش ازون 
زنی، در صورت وجود آنتی بیوتیک و ترکیبات 
مشابه موجود در آب، آنها را از بین می برند، اما 
بخشی از آب خارج از شبکه تصفیه، وارد آب 
های زیرزمینی و در نهایت برای آبیاری اراضی 
کشاورزی، وارد محصوالت کشاورزی و چرخه 
مواد غذایی می شود؛ بنابراین نمی توان با 
تکذیب و صدور بیانیه، به راحتی از تبعات 

آلودگی آب زاینده رود شانه خالی کرد.

رنگ بی اعتمادی بر آب

جدال لفظی قطعه سازان و تعزیرات٦میلیون سکه مشمول مالیات شد
 دیدگاه

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، نسبت به آلودگی آب رودخانه به آالینده های نوپدید هشدار داد؛ گزارش
راه اندازی اتحادیه 

صادرکنندگان اصفهان

اعالم میانگین ضریب هوشــی ۸4 برای ایرانی ها، سبب تعجب 
بسیاری از نخبگان ایران گردید. عده ای با انکار این آمار درصدد 
اعتراض به آن برآمده اند، اما این آمــار هیچ گونه جای تعجبی 
نداشت.  در این مقاله به اختصار علل افت میانگین ضریب هوشی 
در کشور را بررسی خواهیم کرد و سپس به راهکارهای مقابله با این 

رخداد تلخ خواهیم پرداخت.
ضریب هوشی چیست و اهمیت آن در چیست؟

ضریب هوشی یک نسبت است که از تقسیم سن عقلی بر سن تقویمی ضربدر صد 
به دست می آید. اگر سن عقلی با ســن تقویمی یکسان باشد، ضریب هوشی صد 
می شود ولی در بعضی مواقع در بعضی افراد سن عقلی بیشتر می شود که این فرد 

هوشی بیشتر از سایر افراد دارد.
برای به دست آوردن سن عقلی راه های زیادی وجود دارد و معموال کارشناسان از 
تست های خاصی استفاده می کنند که جنبه های مختلفی مانند تشخیص الگوها، 
قدرت حافظه کوتاه  مدت، استفاده فرد از واژه ها، سرعت محاسبه فرد، درک روابط 
یا جبر، اطالعات عمومی، محاسبات ریاضیات، درک فضایی، منطق و امال را ارزیابی 
می کند. به این ترتیب دستیابی به میانگین ضریب هوشی باالتر یکی از ابزار توسعه و 
به طور هم  زمان یکی از دستاوردهای مهم توسعه محسوب می گردد. ضریب هوشی 
اقوام و ملل مطالعات فراوانی روی تفاوت متوســط ضریب هوشی در کشورهای 

مختلف صورت گرفته است.
میانگین ضریب هوشی در آمریکا و انگلســتان حدود 100 است. این عدد برای 
شــهروندان ژاپنی، چینی، کره ای، هنــگ کنگی و تایوانــی 105 و برای ترکیه، 
کشورهای خاورمیانه و جنوب آسیا بین 78 و 90 و برای کشورهای آفریقایی پایین 
تر از صحرای آفریقا بین 65 تا 75 است. در این میان کشور ما ایران با ضریب هوشی 

متوسط 84 رتبه 97 را بین 185 کشور جهان دارا می باشد.

ضریب هوشی و تفاوت ژنتیکی
هنگامی که با تفاوت میانگین ضریب هوشــی میان دو کشــور یا دو نژاد مواجه 
می شویم قایل شدن به تفاوت ژنتیکی، به نوعی به معنای وجود نژاد برتر )ژن برتر( 
است. جدای از عوامل ژنتیکی، عوامل محیطی متعددی روی ضریب هوشی تاثیر 
می گذارد وضعیت تغذیه ای به خصوص در دوران کودکی، استرس ها و تروماهای 
روانی، فقر عاطفی و ارتباطی و کمیت و کیفیت تحصیالت همگی بر ضریب هوشی 

تاثیر می گذارند.
مهاجرت نخبگان و ضریب هوشی مهاجرت انتخابی نخبگان اثری مخرب بر توسعه 
ملل می گذارد. بدیهی است که بار توسعه و پیشرفت جوامع بر دوش هوشمندان و 
نخبگان هر جامعه ای است. حال وقتی در یک جامعه شرایط به گونه ای باشد که 
نخبگان در گذر زمان آن را ترک می کنند، نه تنها خروج آنها مســتقیماً جامعه را 
متاثر می کند، بلکه در دراز مدت، ذخیره ژنتیکی کشور را نیز فقیرتر می کند و در 
نســل های آتی، روند انتقال ضرایب باالی هوشی به »نسل های آینده« با اختالل 

مواجه می شود.
این امر در مورد کشور اسکاتلند طی بیش از نیم قرن به دقت مطالعه شده است. 
از اوایل قرن بیستم، هر ســاله تعداد زیادی از افراد تحصیل کرده اسکاتلندی به 
انگلستان مهاجرت می کنند. درصد متوســط مهاجرت ساالنه تحصیل کردگان 
دانشگاهی از اسکاتلند به انگلســتان 17,2 درصد و ضریب هوشی متوسط این 

مهاجران 108,1 می باشد.
این موضوع سبب شده است که میانگین ضریب هوشــی اسکاتلندی ها به طور 
متوسط در هر نسل یک امتیاز نسبت به نسل قبل کاهش پیدا کند و اسکاتلندی ها 
در اواسط قرن بیستم به کم هوش ترین ملت اروپایی )با میانگین ضریب هوشی 97( 

تبدیل شدند.
بر اساس آمار صندوق بین المللی پول، ایران با ضریب مهاجرت 15 درصد، رتبه اول 
را در میان 61 کشور توسعه نیافته و در حال توسعه دارا می باشد و می توان تخمین 
زد که در طی سه دهه اخیر حداقل ســه واحد از ضریب هوشی متوسط ایرانی ها 
صرفا به سبب مهاجرت کاهش پیدا کرده است. مهاجرت نخبگان تنها سبب کاهش 

میانگین ضریب هوشی ملل نمی شود، بلکه این کشورها را از نوابغ تهی می سازد. 
با نگاهی به فهرست اسامی افرادی مانند لئوناردو داوینچی )ضریب هوشی220(، 
گوته)210(، پاسکال )195(، نیوتن )190(، الپالس )190(، ولتر )190(، دکارت 
)185(، گالیله )185(، کانت )175(، داروین )165(، موزارت )165(، بیل گیتس 
)160(، کوپرنیک )160( و اینشتین)160( به  سادگی درمی یابیم که توسعه دانش 
بشر در طول تاریخ بیش از هر چیز مرهون افراد نابغه می باشد. نوابغ همان کسانی 
هستند که توان حل پیچیده ترین مشکالت یک کشور را دارا می باشند و مسوولیت 

راهبری کشور را در وضعیت های بحرانی بر عهده دارند.
تاثیر نوابغ روی توسعه جوامع به حدی است که می توان عبارت معروف »ملتی که 
قهرمان ندارد، هیچ چیز ندارد« را با جمله »ملتی که نوابغ را در مدیریت خود ندارد، 

به هیچ جا نخواهد رسید« جایگزین کرد.

کاهش میانگین ضریب هوشی ایرانیان 
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بـه تازگی دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهـان در پی انجـام پـروژه ای تحقیقاتی پیرامـون منابع آبی 
زیرزمینـی و رودخانـه زاینده رود،  به عنوان منبع اصلی تامین آب شـرب و بهداشـت مردم اصفهان، 
نسـبت بـه آلودگی ایـن رودخانـه بـه آالینده های نوپدیـد از جملـه آنتـی بیوتیک ها هشـدار داد. 
طاهـره چنگیـز- رئیس دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان- در کارگروه سـالمت و امنیـت غذایی 
اسـتان، از ورود بقایـای هورمونـی و آنتـی بیوتیـک هـا حاصـل از واحدهـای دامـی و حوضچه های 
پـرورش ماهـی به حوضه آبریز زاینده رود به ویژه در باالدسـت سـخن گفت. این مسـئله باعث شـد 

تا بـار دیگر مسـئله آب اصفهان سـرتیتر اخبار این اسـتان شـود.

گزارش

گروه شهری

آن چه باعث تعجب بسیاری از نخبگان ایران شد

 نوسان: رئیس هیئت مدیــره انجمن قطعه سازان 
اصفهان با بیان اینکه گردش مالی صنعت خودروسازی 
صدهزارمیلیاردتومان است، گفت: مجموع طلب قطعه 
ســازان از تمام خودروســازان داخلی نزدیک به 400 

میلیارد تومان است.
ابراهیم احمدی، با اشــاره به اینکه امروز زنجیره قطعه 
سازی و صنعت خودرو شرایط خاصی دارد، اظهار کرد: اکنون عالوه بر تحریم های 
خارجی، درگیر تحریم های داخلی نیز هستیم. وی با نگاه به صنعت خودرو طی 
سال های گذشته به خصوص از ســال 90 به بعد، گفت: متاسفانه در این سال ها 
صنعت خودروسازی کشور آزادی عمل نداشت، در حالیکه تمام صنایع از جمله 
فوالد، آلومینیوم و مس افزایش قیمت داشتند، اما با بی مهری صنعت خودرو از 
افزایش قیمت آن جلوگیری شد. وی افزود: برای جلوگیری از ورود مردم به بازار 

سکه و ارز، سیاست پیش فروش خودرو در پیش گرفته شد.

 نوسان: مدیرعامل گــروه صنعتی همگام خودرو  
با اشاره به اینکه صنعت خودرو سیاسی شده است، 
گفت: پیش فروش خودروها که در مدت کمتر از یک 
ساعت انجام می شود، نشان از عطش بازار است، چرا 
که حاشــیه بازار خودرو بیش از دو برابر شده است.

محمدرضا جبار زارع در آیین گشایش پانزدهمین 
نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو اصفهان، اظهار کرد: متاسفانه صنعت 
خودرو ایران، سیاسی اســت به گونه ای که حتی مجلس نیز درگیر خودرو 
است. به اعتقاد وی، موضوعات مربوط به صنعت خودرو ارتباطی به مجلس 

ندارد و قیمت آن باید براساس عرضه و تقاضا تعیین شود.
وی تصریــح کرد: اگر ســال گذشــته بعــد از افزایــش نهاده هــا و مواد

 اولیه، نرخ خودرو 15 درصد افزایش می یافت، امروز شــاهد مشکالت این 
چنینی نبودیم.

 نوسان: کم فروشــی اینترنت از طرف شرکت ها و 
اپراتورها یکی از اعتراض های همیشــگی مشترکان 
است. در همین راستا، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات 
با اشــاره به این که پس از اعالم رگوالتوری بیشتر این 
شرکت ها ضمن اعتراض به موضوع، مستندات زیادی 
مبنی بر عدم کم فروشی به سازمان ارایه کرده اند، اعالم 
کرده است که رگوالتوری نیز این مستندات را بررســی کرده و در برخی موارد 
اندازه گیری مجدد انجام داده اســت که نتایج نهایی اندازه گیری های جدید نیز 
در هفته جاری اطالع رسانی می شود. بر این اساس، رگوالتوری تأکید کرده که 
بر اجرای الزامات به طور دقیق نظارت می کند و اپراتورها نیز برای جلب رضایت 
مشــترکان اقدامات الزم را انجام می دهند. مشــترکان نیز در صورت مشاهده 
مغایرت، می توانند در تماس با ســامانه ثبت و پاســخگویی به شکایات 195 یا 
مراجعه به ســایت car.ir.195 شــکایت خود را در این زمینــه ثبت کنند.

 نوســان: کنفرانس تجارت و توســعه ســازمان 
ملل)آنکتاد( در جدیدترین گزارش خــود اعالم کرد 
جذب ســرمایه گذاری خارجی ایران در سال 2018 با 
افت 30 درصدی نسبت به سال قبل از آن به 3 میلیارد 
و 480 میلیون دالر رســید. آمار منتشر شده از سوی 
آنکتاد نشــان می دهد ایران در ســال 2018 توانسته 
3 میلیارد و 480 میلیون دالر ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی جذب کند. 
ایران در سال 2017 بالغ بر 5 میلیارد و 19 میلیون دالر سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی جذب کرده بود که بدین ترتیب میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی ایران در سال 2018 نسبت به سال قبل از آن افت 30 درصدی داشت. 
این در حالی اســت که جذب ســرمایه گذاری خارجی ایران در سال 2017 به 
رقمی بی سابقه طی سال های اخیر رسیده بود. همچنین ایران در سال 2018 75 

میلیون دالر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سایر کشورها داشت. 

طلب 400 میلیارد تومانی قطعه سازان جذب بی سابقه سرمایه گذاری خارجی در سال 2017کم فروشی اینترنت جبران می شودعطش مردم به دلیل حاشیه بازار است
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 نوســان: معاون معدن و صنایع معدنی 
وزارت صمت گفت: سال گذشته بخش معدن 
و صنایع معدنی ته تنها توانست نیاز داخلی را 
تامین نماید بلکه صادرات 8.5 میلیارد دالری 

را برای کشور به ارمغان آورد.
جعفر ســرقینی، افــزود: امیدواریم علیرغم 
تحریم ها صادراتمان در ســال جاری همان 

میزان سال گذشته باشــد و برای اقالم مهم 
صنایع معدنی برنامه صادراتی داریم البته در 
داخل هم کمی و کاســتی نخواهیم داشت. 
سرقینی خاطرنشان کرد: فوالد به عنوان یک 
کاالی استراتژیک علی رغم نوسانات که داشت 
به خوبی برای بازار داخل تامین گردید و 8.5 
میلیون تن آن نیز صادر گردید.معاون معدن 

و صنایع معدنی وزارت صمت خاطرنشان کرد: 
از 8 میلیارد دالر صــادرات این حوزه حداقل 
3 میلیارد دالر نیاز خود صنایع صادر کننده 
است و حدود یک میلیارد دالر هم مربوط به 
واحدهای صادر کننــده زیر یک میلیون تن 
است که نیازی به ثبت در سامانه نیما ندارند 
و حدود 2 میلیارد دالر در سامانه عرضه شده 

و انتظارداریم امسال 2 میلیارد دالر ارز حاصل 
ازصادرات به ســامانه نیما برگردد. سرقینی 
تصریح کرد: فوالدی ها سال قبل 1.5 میلیارد 
دالر ارز در سامانه نیما عرضه کردند و عرضه 
ارز صادرکنندگان مس 400 میلیون دالر بود. 
لذا دو صنعت فوالد و مس صدرنشین و خوش 
حساب های بازگشــت ارز به کشور بودند.

در نشست خبری معاون وزیر صمت مطرح شد:

فوالدی ها شاگرد اول بازگشت ارز به سامانه نیما

 نوســان :  مدیرعامل فوالد مبارکه 
اصفهان گفت: شــرکت هــای گروه 
فوالد مبارکه تــالش می کنند تمامی 
»نیازهــای داخلــی« از ســاختمان 
تا صنعت خــودرو و لــوازم خانگی را 

پوشش دهند.
حمیدرضــا عظیمیان خاطرنشــان 
کرد: فــوالد مبارکه توجــه ویژه ای به 
پاســخگویی به نیاز بازار داخل داشته 
و دارد و به همین منظور این شــرکت 
برای سال 98 نوید تولید محصوالت با 
کمیت و کیفیت باال را به صنعت فوالد 

کشور می دهد.
وی تاکید کرد: فــوالد مبارکه با بومی 
ســازی و حمایت از ساخت تجهیزات 
در داخل کشــور، نیازهــای خود اعم 
از کاالهای مصرفــی و قطعات یدکی 
را تأمین کرده و با همیــن رویکرد به 
پیش مــی رود. با همیــن رویکرد هم 
خوشــبختانه به همت همه همکاران 
زحمتکش فوالد مبارکه، علیرغم همه 
مشکالتی که به واسطه تحریم ها برای 
تامین بخشــی از اقالم و مواد اولیه در 
مســیر تولید فوالد مبارکه قرار گرفته 
است توانستیم گام های ارزشمندی از 

ابتدای سال برداریم.
عظیمیان با اشاره به شعار سال، اظهار 
داشــت: پس از نامگذاری سال 98 از 
سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال 
رونق تولید، یکی از سازمان هایی که بر 
اساس سوابق درخشــانش انتظار می 
رود به این شــعار جامه عمل بپوشاند، 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان بود. وی 
افزود: با توجه به اینکه فوالد به عنوان 
یکی از کاالهای اساســی توســعه و 
پیشرفت کشورها محسوب می شود، 
در نتیجه فوالدســازان مــی توانند به 

رونق تولید کمک شایانی نمایند.
عظیمیان ادامــه داد: شــرکت فوالد 
مبارکه به عنوان بزرگترین تولیدکننده 
ورق های فوالدی در خاورمیانه و شمال 
آفریقا و بزرگتریــن تولیدکننده آهن 
اسفنجی در جهان با هدفگذاری های 
صورت گرفته تالش کــرده در تمامی 
بخش ها به رونق تولید کمک کند، به 
طوری که افزایــش ظرفیت تولید این 
شرکت از 2.4 میلیون تن به بیش از 10 
میلیون تن در سال های گذشته، تولید 
پایدار و اشــتغال را در پی داشته و این 
امر مصداق واقعی »رونق تولید« است 

که در این شرکت عملیاتی شده است.
عظیمیان تصریح کــرد: فوالد مبارکه 
در تولید ناخالص داخلی کشــور سهم 
یک درصدی و در تولید ناخالص بخش 
صنعت ســهم 5 درصدی را دارد و در 
زنجیره تأمین، حدود 3000 شرکت، 
تأمیــن کاال و خدمات را بــرای فوالد 

مبارکه بر عهده دارند.
مدیرعامل فوالد مبارمه اصفهان گفت: 
زمانی که صحبت از تولید و توسعه می 
شــود، منظور تولید پایدار و توسعه ای 
اســت که ضمن ایجاد اشتغال، درآمد 
و تولید ناخالص ملــی بتواند در حفظ 
و نگهداری محیط زیست، مسئولیت 
پذیر و تاثیرگذار باشد که فوالد مبارکه 
در این زمینه با ســرمایه گذاری قابل 
توجه در کاهش مصــرف آب و انرژی 
گام موثــری برداشــته و در عین حال 
برای توسعه زیرساخت های منطقه ای 
با کمک به ســاخت شبکه جمع آوری 
فاضــالب و تصفیه خانه های پســاب 
شــهرهای همجوار اقدامات ارزنده ای 

برای مردم منطقه انجام داده است.

فوالدمبارکه نیاز داخل
 را پوشش می دهد

industry

زیست محیطی  کالن  اهداف  راستا  این  در 
متعددی، همه ساله برای شرکت در نظر گرفته 
می شود که می توان آنها را به شرح زیر فهرست 
کرد:  کاهش مصرف منابع، انرژی و آب  کاهش 
مستمر خط آالینده ها و جایگزین مواد مخرب 
محیط زیست  کاهش مصرف منابع و مواد 
اولیه مصرفی  تالش در جهت حفظ و نگهداری 
فضای سبز موجود  کاهش تولید ضایعات 
و تفکیک و بازیافت آنها در حد امکان و به 
صورت تولید پاک و اقتصاد سبز  ارتقای سطح 
آگاهی ها و توانمندی های کارکنان  همکاری و 
تعامل با سازمان ها، تشکل ها و مراجع نظارتی 
و  عمومی  فرهنگ سازی  در  مشارکت  برای 
کنترل های محیط زیستی به عنوان بخشی از 

مسوولیت های اجتماعی شرکت.
وضعیت زیست محیطی شرکت

فوالد مبارکه از بدو احداث، دو رویکرد در 
زمینه حفظ محیط زیست دارد. در رویکرد 
محیط  آلودگی های  کنترل  و  تجهیز  اول 
زیستی از بدو طراحی و راه اندازی مدنظر 
قرار گرفته و رویکرد دوم توسعه و بهبود 
مداوم عملکرد زیست محیطی شرکت است. 
طرح های  زیستی  محیط  اثرات  ارزیابی 
توسعه، گام دیگری در جهت حفظ محیط 
زیست و رسیدن به توسعه پایدار به عنوان 
در  همواره  احداث طرح های جدید  الزمه 
فوالد مبارکه مدنظر بوده است. از این رو، فوالد 
مبارکه از بدو راه اندازی نسبت به انجام این 
مطالعات اقدام کرده است.  مطالعات مربوط 
به خطوط توسعه نورد سرد )خط تولید ورق 
رنگی، گالوانیزه و قلع اندود(  مطالعات مربوط 
به افزایش ظرفیت تولید در شرکت فوالد 
مبارکه از مقدار 4/ 2 میلیون تن به میزان 7/ 
2 میلیون تن شامل دو میلیون تن در طرح 
شهید خرازی و 1/ 2 میلیون تن زیر سقف 
فوالدسازی  مطالعات مربوط به طرح توسعه 

ناحیه فوالدسازی و نورد پیوسته سبا.

سرمایه گذاری های زیست محیطی 
شرکت فوالد مبارکه

از سال  که  دارد  این  از  برآوردها حکایت 
انتهای سال 96، فوالد مبارکه در  تا   91
جهت حفظ محیط زیست 600 میلیارد 
تومان سرمایه گذاری برای خرید، نصب و 
بهره برداری از تجهیزات و تاسیسات کنترل 
آالینده انجام داده که سهم مناسبی را به 
خود اختصاص داده است که البته ذکر این 
نکته ضروری است که هزینه های جاری 
زیست محیطی نظیر هزینه های تعمیر و 
نگهداری، انرژی مصرفی و پرسنلی مربوط به 
راهبری تجهیزات و کنترل آالینده ها، ساالنه 
رقمی بالغ بر 25 میلیارد تومان برآورد شده 

است.
احداث، نصب و توسعه تجهیزات کنترل 

آلودگی هوا
فوالد مبارکه به منظور جلوگیری از ورود 
آالینده ها به محیط زیست از همان دوران 
ساخت تاکنون، اقدام به نصب و استقرار 
بیش از 200 نوع از تجهیزات کنترل آلودگی 
هوا شامل سیکلون ها، مولتی سیکلون ها، بگ 
هوس ها و اسکرابرها و مواردی از این دست 
کرده است؛ به نحوی که همواره تالش کرده 
ظرفیت و تعداد این تجهیزات را متناسب با 
افزایش ظرفیت ها و طرح های توسعه در 

نواحی مختلف افزایش دهد.
طراحی و اجرای سیستم های

 پایش لحظه ای
در راستای عمل به تعهدات و الزامات قانونی، 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان با اعتباری بالغ 
بر 4/ 2 میلیارد تومان، عملیات طراحی، 
انتخاب و نصب تجهیزات مذکور را در دستور 
کار خود قرار داده است و در حال حاضر نیز 
با عملیاتی شدن قرارداد مربوطه، بخشی 
از تجهیزات مذکور، نصب و در حال تست 

عملکرد خود هستند.

مدیریت پسماند و ضایعات
از جمله یکی از مواردی که برای حفظ محیط 
زیست و اجرای ضوابط مرتبط با آن در نظر 
گرفته شده، طراحی و اجرای سایت جدید 
ضایعات مبتنی بر اصول علمی و ضوابط قانونی 
است که در واقع، این طرح که با اعتبار اولیه بالغ 
بر 10 میلیارد تومان در حال انجام است، یکی 
از اصولی ترین سایت های ضایعات در کشور 
دانشگاه ها  مشاوره  با  که  می شود  محسوب 

طراحی و فاز اول آن، عملیاتی شده است.
امحای پسماندهای ویژه

این شرکت قرارداد امحای تجهیزات حاوی روغن 
اسکارل را با تنها شرکت مورد تایید سازمان 
حفاظت محیط زیست منعقد کرده است که 
بخشی از این قرارداد نیز اجرایی شده و بر اساس 
آن، طی شش مرحله انتقال ترانس به سایت 
امحا صورت گرفته است. در این میان اعتبار 
اختصاص یافته به این طرح بالغ بر 45 میلیارد 
ریال است که در حال حاضر نیز، مواد آلوده را 
تحت مدیریت قرار داده و البته این مواد نیز تحت 

شرایط ویژه نگهداری و مراقبت می شوند.
همکاری های بین المللی

فوالد مبارکه در ادامه فعالیت های داخلی برای 
رعایت استانداردهای زیست محیطی، بخشی از 
اقدامات خود را در حوزه بین المللی فعال کرده 
و در برنامه های کاهش گازهای گلخانه ای از 
طریق پروژه CDM نیز گام هایی برداشته 
بازیافت حرارت  از سوی دیگر، پروژه  است. 
از نیروگاه گازی برای تولید بخار سوپرهیت 
در نیروگاه شرکت فوالد مبارکه اصفهان به 
عنوان پروژه ای که قابلیت کاهش حداقل 120 
هزار تن دی اکسید کربن را دارد، برای ثبت 
در هیات اجرایی پروژه های مکانیسم توسعه 
پاک پیمان توکیو انتخاب شد؛ ضمن اینکه در 
این راستا قراردادی نیز با سازمان گسترش و 
نوسازی صنایع ایران منعقد و پروژه مذکور ثبت 

بین المللی شده است.

تحقیقات مستمر در زمینه محیط زیست
شرکت فوالد مبارکه همواره در تالش بوده 
است که از تحقیقات و پژوهش های سودمند 
فضای  در  زیست  محیط  مسائل  حل  در 
صنعتی سود ببرد و از این رو، تاکنون تالش های 
قالب کارگروه های تخصصی  مجدانه ای در 
طی سال های اخیر با مشارکت دانشکده فنی 
دانشگاه اصفهان و همچنین دانشگاه صنعتی 
اصفهان و سایر مراکز تحقیقاتی کشور داشته 
و دارد که در سال های آتی ثمره این تالش ها 
به بار خواهد نشست. با وجود این تحقیق و 
توسعه همواره در فوالد مبارکه جایگاه متعالی 
خود را داشته است که در فهرست زیر پاره ای 
از مطالعات صورت پذیرفته در زمینه محیط 
و  فرآوری  مهم  بحث  به خصوص  و  زیست 
مبارکه  فوالد  شرکت  در  ضایعات  بازیافت 

عنوان می شود:
 کاهش میزان CO در دودکش های کوره 

ppm 200 پخت آهک پزی تا حد
آالینده های  اندازه گیری  و  ارزیابی 

زیست محیطی شرکت فوالد مبارکه
 آنالیز پسماندهای جامد تصفیه خانه های فوالد 

مبارکه و بررسی راه های استفاده مجدد آن
 شناسایی منابع ایجاد آلودگی در بخش کوره 
واحد گندله سازی و بررسی امکان کاهش یا 

حذف آالینده ها
 مدل سازی طیف انتشار آالینده های هوا در 

منطقه استقرار فوالد مبارکه
 بررسی آلودگی هوا از  نظر TSP و PM۱۰ و 

فلزات سنگین در شهر مبارکه
 کاربرد سرباره فوالدسازی شرکت مبارکه در 

ساخت کاشی کف  با مقاومت باال.
موفقیت های به دست آمده

موفقیت های زیست محیطی به دست آمده 
از سوی شرکت فوالد مبارکه اصفهان در 
سال های اخیر سند افتخار و مدرکی مدلل در 
زمینه اهتمام و تالش پیگیرانه این مجموعه 
صنعتی کشور در زمینه محیط زیست است 
که از جمله آن می توان به حفظ و تمدید 
نظام مدیریت زیست محیطی،  گواهینامه 
قرار گرفتن خروجی های شرکت در محدوده 
سطح  باالترین  کسب  ملی،  استاندارد 
بنیاد  و  اروپا  سبز  مدیریت  جایزهجامعه 
جهانی انرژی برای پروژه فرآوری گرم سرباره، 
 PH رفع مغایرت های ممیزی ریشه دار نظیر
دریاچه و گوگرد واحد گندله سازی و نیز ارائه 
الگوی ملی رویکرد جامع توجه به محیط 

زیست در سطح صنایع کشور اشاره کرد.
چالش های پیش  رو

پیشرو بودن در زمینه تولید فوالد و همچنین 
حفظ محیط زیست باعث شده است بسیاری 
از چالش های آتی زیست محیطی برای شرکت 
اصفهان،  مبارکه  فوالد  پیشرویی همچون 
زودتر از سایر شرکت ها و رقبا و همکاران دیگر 
در صنعت آهن و فوالد رخ دهد که از مهم ترین 
قانونی،  مجوزهای  اخذ  به  می توان  آنها 
به روزرسانی پروانه بهره برداری شرکت، اخذ 
مجوز توسعه ناحیه سبا و احتمال لغو اعتبار 
مجوز نورد گرم 2، طرح شکایت مراجع نظارتی 
و اشخاص خصوصی از فوالد مبارکه در حوزه 
محیط زیست و نیز انباشت ضایعات به ویژه 
سرباره در شرکت فوالد مبارکه و شرکت های 

تابعه اشاره کرد.

ــت  ــت های دول ــور و سیاس ــی کش ــعه صنعت ــا توس ــگام ب ــان هم ــه اصفه ــوالد مبارک ــرکت ف ش
گزارش

گروه صنعت
جمهــوری اســالمی ایــران، توجــه بــه محیــط زیســت را بــه عنــوان یکــی از برتری هــای نظــام 
مدیریتــی خــود تلقــی کــرده و بــه ویــژه از ســال ۱۳۷5 اقــدام بــه پیــاده کــردن نظــام مدیریــت محیط زیســت 
در شــرکت کــرده و بــه عنــوان اولیــن مجتمــع بــزرگ صنعتــی کشــور، در اســفندماه ۱۳۷۶ موفــق بــه اخــذ 

گواهینامه بین المللی استاندارد ایزو ۱4۰۰۰ شده است.

محیط زیست در کانون توجه فوالدسازان

با بهره برداری از پروژۀ احداث پست های برق شهید خرازی فوالد مبارکه، تغذیۀ پایدار 
انرژی الکتریکی سایت شهید خرازی و پایداری شبکۀ برق پیشین فوالد مبارکه از طریق 
تغذیۀ بخشی از بارهای آن شبکه محقق شد.مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت 
فوالد مبارکه ضمن اعالم این خبر گفت: احداث پروژۀ مذکور در بهمن ماه سال1393 
در زمینی به مساحت بالغبر 100 هزار مترمربع و با سرمایه گذاری بالغ بر 2700 میلیارد 
ریال در سایت شهید خرازی شروع شد و در بازۀ زمانی چهار سال به بهره برداری رسید.

طی دوماهۀ اول سال »رونق تولید«، میزان تولید محصوالت سرد ناحیۀ نورد سرد 
فوالدمبارکه با 11 درصد رشد به 274 هزار تن رسید. مدیر ناحیۀ نورد سرد با بیان این 
مطلب گفت: محصوالت پوشش دار به طور متوسط 4 درصد رشد داشته و تولید آن به 
70 هزار تن رسیده است. ضمن اینکه میزان تولید محصول قلع اندود به رشد 9  درصد 
رسیده است.سید مهدی نقوی از کاهش توقفات خطوط، افزایش تن بر ساعت تولید، 
بهبود برنامه ریزی تولید و حمل به عنوان مهمترین دالیل کسب این رکورد یاد کرد.

رشد 11 درصدی تولید محصوالت نورد سرد بهره برداری از پست های برق شهید خرازی

فوالد مبارکه چگونه توانسته بر چالش های زیست محیطی فائق آید؟

نگاهی به استراتژی توسعه فوالد مبارکه؛

امر  در  کشور  صنایع  مترقی ترین  از  یکی  جرأت  به  فوالد  صنعت 
بومی سازی است و با وجود گستره باالی این صنعت از معدن تا تولید 
محصول نهایی، دانش فنی مرتبط با تجهیز و تولید فوالد در کشور در 
وضعیت مناسبی قرار دارد. وجود منابع خدا دادی سنگ آهن و انرژی 
ارزان در کشور باعث شده تا تولید فوالد در کشور با کمترین نیاز به 
واردات صورت پذیرد و تنها بخش کوچکی از مواد اولیه این محصول 

همانند الکترود گرافیتی به واردات وابسته باشد.

ضرورت بومی سازی فوالد در دوران تحریم
صنعت فوالد ایران به طور خاص در 4 دهه اخیر به بلوغ مناسبی رسیده و این 
پیشرفت ها در زمانی اتفاق افتاده که کشور در معرض انواع تحریم ها قرار داشته 
و در یک سال اخیر، این شرایط تحریمی، حالت حساس تری به خود گرفته و 
صنعت فوالد کشور در طی یک سال، سه بار مورد تحریم وزارت خزانه داری 
آمریکا قرار گرفته است. یک بار در 15 مرداد سال 97، در دور اول تحریم های 
آمریکا، »تحریم های مربوط به فروش، عرضه، تأمین یا نقل و انتقال گرافیت، 
فلزات خام و نیمه ساخته مانند آلومینیوم و فوالد و صادرات یا نرم افزار برای 

یکپارچه سازی فرآیندهای صنعتی به ایران« اجرایی شد.
در تاریخ 25 مهرماه نیز مجدداً آمریکا برخی بنگاه های بزرگ کشور همچون 
فوالد مبارکه را هدف تحریم های خود قرار داد و در فهرست 20 شرکت اعالمی 
خود، نام این شرکت را نیز درج کرد و به طور کامل هر گونه مبادله با این شرکت 
را مشمول تحریم های خود دانست. در چنین شرایطی، بومی سازی در صنعت 
فوالد بیش از پیش الزام پیدا کرده و الزم بود تا برنامه ریزی های مدونی در این 

زمینه صورت پذیرد.

صفر تا صد صنعت فوالد
در همین رابطه، حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه در خصوص میزان 
توان صنعت فوالد در بومی سازی فناوری های مرتبط با تولید فوالد اظهار کرد: 
در حال حاضر با اتکا به دانش فنی شرکت های داخلی 75 درصد فناوری تولید 
فوالد را کسب کرده ایم و نیاز به تالش بیشتری است که به 100 درصد فناوری 
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.
وی با اشاره به اینکه بخش عمدهای از قطعات و تجهیزات موردنیاز کارخانه 
فوالد در کشور بومی سازی شده است گفت: باید باقیماندهٔ قطعات موردنیاز 
صنعت فوالد نیز بومی سازی شود تا فوالد مبارکه خودش بتواند ساخت و 
راه اندازی یک کارخانه فوالد را در هر نقطه ای از ایران انجام دهد. این حرکت 

بسیار بزرگی در فوالد مبارکه است و اتفاقی میمون و مبارک خواهد بود.

جشنواره ملی فوالد یک گام رو به جلو
با وجود دانش فنی باالی تولیدکنندگان ایرانی در تجهیز کارخانه های فوالدی، 
دادن  پیوند  برای  سامانه ای  نبود  و  تأمین  منسجم  شبکه  یک  وجود  عدم 
تأمین کنندگان و تولیدکنندگان، باعث می شد تا برخی از بنگاه های بزرگ 
فوالدی مجبور شوند برخی از نیازهای خود را از خارج از کشور تأمین کنند و 
این در حالی بود که سهم باالیی از این نیازها توسط شرکت های دانش بنیان 

داخلی قابل تأمین بود.
همین امر، بزرگان صنعت فوالد را به این امر وا داشت تا با برگزاری اولین 
جشنواره ملی فوالد در صدد رفع این خأل بر آمده و اتصال بین شرکت های 
دانش بنیان داخلی و بنگاه های بزرگ را تقویت کنند که این اراده منجر به 

برگزاری اولین جشنواره ملی فوالد در دی ماه سال گذشته در تهران شد.
مدیر عامل فوالد مبارکه در همین رابطه اظهار کرد: رویکرد فوالد مبارکه 
بومی سازی است. در فضای استارت آپ ها بحثی به نام شتاب دهنده داریم. به 
این معنی که گروه های جوان دارای ایده ممکن است از توان مالی و مدیریت 
کافی برای اجرای این ایده ها برخوردار نباشند؛ به همین جهت شتاب دهنده ها 
به این افراد کمک مالی می کنند و درصورتی که ایدهٔ آن ها مورد پذیرش قرار 

گیرد، در ریسک مالی ایجاد این پروژه ها شریک می شود.
 وی با اشاره به تغییر صورت گرفته در رویکرد خرید اقالم موردنیاز شرکت 
گفت: در حال حاضر اگر کسی اعالم کند که تجهیزی را بومی سازی کرده، 
را  آن، محصول  کیفیت  و  عملکرد  ارزیابی  تأیید  در صورت  مبارکه،  فوالد 
خریداری می کند؛ اما از این پس با تغییری که در رویکرد فوالد مبارکه به 
وجود آمده، اگر شرکتی ایدهٔ ساخت و تأمین هریک از این اقالم را داشته باشد 
و ایده موردپذیرش قرار گیرد، فوالد مبارکه در تأمین مالی و ریسک اجرای 
این پروژه شریک می شود و نقش شتاب دهنده را برای این استارت آپ های 

فنی ایفا می کند.

الگوی مناسب بومی سازی در فوالد مبارکه
بومی سازی در فوالد مبارکه، از همان ابتدای احداث این بنگاه فوالدی به عنوان 
یکی از محورهای توسعه آن مطرح بود. به گفته منوچهر نیک فر، معاون فناوری 
شرکت فوالد مبارکه، »فرآیند بومی سازی در فوالد مبارکه در حوزه های مختلفی 
از تجهیزات و قطعات شروع شد و به داخلی سازی آن ها انجامید و همان طور 
که امروز به وضوح روشن است، تا به حال موفقیت های بسیاری در این حوزه 
کسب شده است و شاهد این گواه هم، این است که در این سال ها، به رغم همه 
تحریم هایی که علیه جمهوری اسالمی ایران، صنعت فوالد و بخش های مختلف 
اقتصادی اعمال شده است، ظرفیت تولید شرکت فوالد مبارکه، از 2,4 میلیون 
تن به بیش از 10 میلیون تن ظرفیت رسیده است و هم اکنون به گواه آمارها، 
بیش از 80 درصد از قطعات و تجهیزات فوالد مبارکه، داخلی سازی شده است.«

به گفته وی، استراتژی جدید فوالد مبارکه در توسعه بومی سازی صنعت فوالد 
کشور، تمرکز بر انتقال فناوری و دانش فوالدسازی به سایر بنگاه هاست. بر این 
اساس، این شرکت در نظر دارد در سه سطح، »دانش بهره برداری شرکت«، 
»انتقال دانش طراحی خطوط تولید« و »دانش مهندسی« به تکمیل رسالت 
توانایی های  به  دو  و  یک  در سطوح  در حال حاضر  و  بپردازد  جدید خود 
الزم رسیده و برای سطح سوم نیز، همکاری با دانشگاه ها، مراکز آموزشی و 

شرکت های دانش بنیان را آغاز کرده است.

بومی سازی در صنعت فوالد
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رونوشت آگهی حصروراثت
حسینعلی ترابیان اصفهانی داراي شناسنامه شماره 876 به شرح دادخواست به کالسه 
861/98 ح54  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رباب خانم ترابیان اصفهانی بشناســنامه 11070 درتاریخ 98/2/26 اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 4پسر و 3 

دختر به اسامي:
1- محمد اسماعیل ترابیان اصفهانی به ش ش 896 نسبت با متوفی فرزند.

2- محمود ترابیان اصفهانی به ش ش 866 نسبت با متوفی فرزند.
3- رضا ترابیان اصفهانی به ش ش 293 نسبت با متوفی فرزند.

4- حسینعلی ترابیان اصفهانی به ش ش 876 نسبت با متوفی فرزند .
5- اقدس ترابیان اصفهانی به ش ش 203 نسبت با متوفی فرزند .
6- زهرا ترابیان اصفهانی به ش ش 1258 نسبت با متوفی فرزند .

7-  مریم ترابیان اصفهانی به ش ش 1334 نسبت با متوفی فرزند. 
 والغیر.اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي 
نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 54  شوراي حل اختالف. م الف/496898

رونوشت آگهی حصروراثت

اکبــر فتوحی فر داراي شناســنامه شــماره 345 به شــرح دادخواســت به کالســه
 830/98 ح 10  از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فردوس سالک بشناســنامه 2416 درتاریخ 82/4/17 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 3پسر، 2 دختر و همسر 

به اسامي:
1- علی رضا فتوحی فر به ش ش 43836 نسبت با متوفی فرزند.

2- رویا فتوحی فر به ش ش 52101 نسبت با متوفی فرزند.
3- حمیدرضا فتوحی فر به ش ش 560 نسبت با متوفی فرزند.

4- محمدسعید فتوحی فر به ش ش 1270112821 نسبت با متوفی فرزند .
5- زهرا  فتوحی فر به ش ش 3160 نسبت با متوفی فرزند 
6-  اکبر فتوحی فر به ش ش 345 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/496944

رونوشت آگهی حصروراثت

افســانه صادقی داراي شناســنامه شــماره 1991 به شــرح دادخواســت به کالسه
 98/ 868 ح 54  از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رحمت اله صادقی بشناســنامه 18 درتاریخ 98/1/15 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 1پسر، 3 دختر و همسر 

به اسامي:
1-  محمد صادقی به ش ش 4672 نسبت با متوفی فرزند.
2- افسانه صادقی به ش ش 1991 نسبت با متوفی فرزند.

3- لیال صادقی به ش ش 2274 نسبت با متوفی فرزند.
4- ساناز صادقی به ش ش 17786 نسبت با متوفی فرزند.

5- فاطمه رضائی به ش ش 3 نسبت با متوفی همسر.
والغیر.

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

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 54  شوراي حل اختالف. م الف/497187

رونوشت آگهی حصروراثت

عبدالستار تیموری داراي گذرنامه شــماره 16451/1405913 به شرح دادخواست به 
کالسه 803/98ح54 از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان راحله تیموری به گذرنامه 1405911 تبعه افغانستان درتاریخ 98/1/5 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به مادر 

و پدر به اسامي:
1- عبدالستار تیموری فرزند عبدالکریم به گذرنامه شماره 16451/1405913 نسبت 

با متوفی پدر
2- بلقیس مرادی  فرزند عسادات به گذرنامه شــماره 1405911 نسبت با متوفی مادر 

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

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

رییس شعبه 54  شوراي حل اختالف. م الف/503184

رونوشت آگهی حصروراثت
سید ابراهیم رضوی دنیانی به وکالت از آقای اکبر مزروعی الیادرانی داراي شناسنامه 
شماره 1459 به شرح دادخواست به کالســه 697/98 ح10  از این شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان صدیقه حســین زاده 
کوچه باغی بشناســنامه 97 درتاریخ 97/7/27 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 2 پسر و 3 دختر به اسامي:
1- اکبر مزروعی الیادرانی به ش ش 1459 نسبت با متوفی فرزند.

2- محمد علی مزروعی الیادرانی به ش ش 40073 نسبت با متوفی فرزند .
3- فاطمه مزروعی الیادرانی به ش ش 42 نسبت با متوفی فرزند .

4- زهرا مزروعی الیادرانی به ش ش 40072 نسبت با متوفی فرزند .
5-  زهره مزروعی الیادرانی به ش ش 45849 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/489977

رونوشت آگهی حصروراثت

رضوان حسینی قلعه عبدالهی داراي شناسنامه شماره 15 به شرح دادخواست به کالسه 
98/ 828 ح 10  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان یداله زاهدی مزوعه شوری بشناسنامه 56 درتاریخ 95/2/29 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به یک همسر ، مادر 

 1 دختر ، 2 پسر به اسامي:
1-  رضوان حسینی قلعه عبدالهی  به ش ش 15 نسبت با متوفی همسر.
2- شهربانو زاهدی مزرعه شوری به ش ش 1684 نسبت با متوفی مادر.

3-  بهاره زاهدی مزرعه شوری به ش ش 1272141500 نسبت با متوفی فرزند.
4- قدرت اله زاهدی مزرعه شوری به ش ش 5166 نسبت با متوفی فرزند.

5-  احسان زاهدی مزرعه شوری به ش ش 106 نسبت با متوفی فرزند.
والغیر.

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

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 10  شوراي حل اختالف. م الف/497217

رونوشت آگهی حصروراثت

حسین طباخیان داراي شناسنامه شماره 591 به شرح دادخواست به کالسه 929/98ح54 
از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
رمضانعلی طباخیان بشناســنامه 1234 درتاریخ 98/2411 اقامتگاه دائمي خود بدرود 

زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 4 پسر و 1 دختر به اسامي:
1- حسین طباخیان به ش ش 591 نسبت با متوفی فرزند.

2- مسعود طباخیان به ش ش 50931 نسبت با متوفی فرزند
3- محسن طباخیان به ش ش 592 نسبت با متوفی فرزند

4- علیرضا طباخیان به ش ش 1929 نسبت با متوفی فرزند
5- مریم طباخیان به ش ش 1364 نسبت با متوفی فرزند

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

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

رییس شعبه 54  شوراي حل اختالف. م الف/503237

رونوشت آگهی حصروراثت

ابراهیم پوردائی داراي شناســنامه شــماره 778790 به شــرح دادخواســت به کالسه
 98/ 871 ح 54  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عباس پوردائی بشناسنامه 1983 درتاریخ 97/11/28 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 2 پسر ، 1 دختر و همسر به اسامي:

1-   ابراهیم پوردائی  به ش ش 77879 نسبت با متوفی فرزند.
2- اسماعیل پوردائی به ش ش 32 نسبت با متوفی فرزند.

3-  آزاده پوردائی به ش ش 1271046695 نسبت با متوفی فرزند.
4-  محبوبه قلنگ به ش ش 55923 نسبت با متوفی همسر.

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

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

رییس شعبه 54  شوراي حل اختالف. م الف/497212

رونوشت آگهی حصروراثت

علی یزدان مهر داراي شناسنامه شماره 340 به شرح دادخواست به کالسه 908/98ح10 
از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول 
کدخدایی الیادرانی بشناسنامه 176درتاریخ 95/1/13 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 1پســر و 1 دخترو یک همسر و پدر و 

مادربه اسامي:
1- ایمان یزدان مهر به ش ش 13448 نسبت با متوفی فرزند.
2- فرشته یزدان مهر به ش ش 3072 نسبت با متوفی فرزند

3- علی یزدان مهر به ش ش 340 نسبت با متوفی همسر
4- محمدصادق کدخدایی الیادرانی به ش ش 30 نسبت با متوفی پدر

5- رباب کدخدایی به ش ش 17 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/503239

رونوشت آگهی حصروراثت

ابراهیم حیــدر نام داراي شناســنامه شــماره 4 به شــرح دادخواســت به کالســه 
833/98 ح10  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رمضان حیدر نام بشناسنامه 21 درتاریخ 94/6/19 اقامتگاه دائمي خود بدرود 

زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 3 پسر و 1 دختر به اسامي:
1- ابراهیم حیدر نام به ش ش 4 نسبت با متوفی فرزند.

2- علیرضا حیدرنام به ش ش 1032 نسبت با متوفی فرزند.
3- محسن حیدرنام به ش ش 21 نسبت با متوفی فرزند.

4- عفت حیدرنام به ش ش 4 نسبت با متوفی فرزند .
والغیر.

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

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

رییس شعبه 10  شوراي حل اختالف. م الف/496887

رونوشت آگهی حصروراثت

اسماعیل برادران مهدوی داراي شناسنامه شماره 58699 به شرح دادخواست به کالسه 
865/98 ح 54  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رضا برادران مهدوی بشناسنامه 588 درتاریخ 97/12/4 اقامتگاه دائمي خود بدرود 

زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 3 پسر، 3 دختر و همسر به اسامي:
1- اسماعیل برادران مهدوی به ش ش 58699 نسبت با متوفی فرزند.

2- محمدجواد برادران مهدوی به ش ش 13024 نسبت با متوفی فرزند.
3- محمد مهدی برادران مهدوی به ش ش 11466 نسبت با متوفی فرزند.

4- فرحناز برادران مهدوی به ش ش 43385 نسبت با متوفی فرزند.
5- فرزانه برادران مهدوی به ش ش 557 نسبت با متوفی فرزند.

6- نجمه برادران مهدوی به ش ش 1270350250 نسبت با متوفی فرزند.
7- عذرا زابل زاده به ش ش 292 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/496954

رونوشت آگهی حصروراثت

مسعود شیرانی بیدآبادی با وکالت مع الواسطه خانم منیر محمدی ) وکیل دادگستری( از 
طریق پویا شیرانی بیدآبادی داراي شناسنامه شماره 408 به شرح دادخواست به کالسه 
98/ 862 ح 54  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان زیور اصفهانی ابدی بشناسنامه 102 درتاریخ 97/8/7 اقامتگاه دائمي خود بدرود 

زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 1پسر و 2 دختر به اسامي:

1-  مسعود شیرانی بیدآبادی فرزند حبیب اله به ش ش 408 نسبت با متوفی فرزند) پسر(.

2- زهرا شیرانی بیدآبادی فرزند حبیب اله به ش ش 1053 نسبت با متوفی فرزند) دختر(.
3- منیژه شیرانی بیدآبادی فرزند حبیب اله به ش ش 1072 نسبت با متوفی فرزند) دختر(.

والغیر.

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

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 54  شوراي حل اختالف. م الف/497211

رونوشت آگهی حصروراثت

فاطمه زینلی داراي شناسنامه شماره 415 به شرح دادخواست به کالسه 942/98ح54 از 
این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی محمد 
زینلی بشناســنامه 165 درتاریخ 98/2/31 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 2 پسر و 3 دخترو یک همسر به اسامي:
1- علی زینلی به ش ش 181 نسبت با متوفی فرزند.

2- احمد زینلی به ش ش 1323نسبت با متوفی فرزند
3- زهرا زینلی به ش ش 33 نسبت با متوفی فرزند

4- زهره زینلی به ش ش 548 نسبت با متوفی فرزند
5- فاطمه زینلی به ش ش 415 نسبت با متوفی فرزند

6- اشرف سلیمانی به ش ش 37 نسبت با متوفی همسر
والغیر.

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

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 54  شوراي حل اختالف. م الف/503201

رونوشت آگهی حصروراثت

سید مصطفی حســینی داراي شناسنامه شماره 1206 به شــرح دادخواست به کالسه 
843/98ح54  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سید رحمت اله حسینی جبلی بشناســنامه 43 درتاریخ 98/1/18 اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 6 پسر و 1 

همسر به اسامي:
1- ســید ابوالفضل حســینی به ش ش 1124 نســبت با متوفی فرزند.2- سید صادق 
حسینی جبلی به ش ش  1390 نســبت با متوفی فرزند3- سید مصطفی حسینی به ش 
ش 1206 نسبت با متوفی فرزند4- سید حسین حسینی جبلی به ش ش 2077 نسبت با 
متوفی فرزند5- عباسعلی حسینی جبلی به ش ش 1045 نسبت با متوفی فرزند6- سید 
امیر حسینی جبلی به ش ش 587 نسبت با متوفی فرزند7-  اشرف ملکیان جبلی به ش 

ش 3 نسبت با متوفی همسروالغیر.
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/496524

رونوشت آگهی حصروراثت

حشمت اله اکبری اســکندری داراي شناسنامه شــماره 1999 به شرح دادخواست به 
کالسه 864/98 ح54  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان راحله اکبری اسکندری بشناسنامه 1150196181 درتاریخ 98/2/24 
اقامتگاه دائمي خود بــدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 

همسر ، پدر و مادر به اسامي:
1- قاسم باقری  به ش ش 11500227835 نسبت با متوفیه زوج.
2- افسانه اکبری اسکندری به ش ش 2086 نسبت با متوفیه مادر.

3-  حشمت اله اکبری اسکندری به ش ش 1999 نسبت با متوفیه پدر.
والغیر.

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

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

رییس شعبه 54  شوراي حل اختالف. م الف/496759

رونوشت آگهی حصروراثت
سیف اله وحید دستجردی داراي شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به کالسه 98/ 848ح54  
از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رقیه ملک 
محمدی دستگردی بشناسنامه 13106 درتاریخ 1350/9/15 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 2 پسر و 6 دختر و شوهر متوفی به اسامي:
1- سیف اله وحید دستجردی به ش ش 1 نســبت با متوفی فرزند)پسر(.2- مهدی وحید 
دســتجردی به ش ش 37 نســبت با متوفی فرزند)پســر(.3- صدیقه وحید دستجردی 
به ش ش 121 نســبت با متوفی فرزند)دختر(.4- عصمت وحید دستجردی به ش ش 66 
نســبت با متوفی فرزند)دختر(.5- بتول وحید دســتجردی به ش ش 60 نسبت با متوفی 
فرزند)دختر(.6- زهرا وحید دســتجردی به ش ش 278 نســبت با متوفی فرزند)دختر(.

7- اقدس وحید دستجردی به ش ش 103 نسبت با متوفی فرزند)دختر(.8- فاطمه وحید 
دستجردی به ش ش 78 نسبت با متوفی فرزند)دختر(.9- حسن وحید دستجردی به ش ش 

13205 نسبت با متوفی شوهر 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/496757

رونوشت آگهی حصروراثت

اصغر پدریان جونی داراي شناســنامه شــماره 925 به شــرح دادخواســت به کالسه
 839/98 ح10  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رضا پدریان جونی بشناسنامه 177 درتاریخ 97/3/11 اقامتگاه دائمي خود بدرود 

زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 2پسر، 4 دختر و همسر به اسامي:
1- اصغر پدریان جونی به ش ش 925 نسبت با متوفی فرزند.
2-  مهری پدریان جونی به ش ش 13 نسبت با متوفی فرزند.

3-  مرتضی پدریان جونی به ش ش 625 نسبت با متوفی فرزند.
4-  محبوبه پدریان جونی به ش ش 1792 نسبت با متوفی فرزند.
5-  رضوان پدریان جونی به ش ش 1290 نسبت با متوفی فرزند.

6- طیبه پدریان جونی به ش ش 636 نسبت با متوفی فرزند.
7-  ربابه اکبری جونی به ش ش 20 نسبت با متوفی همسر والغیر.

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

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 10 شوراي حل اختالف. م الف/497004

رونوشت آگهی حصروراثت

ملیحه بازرگان باغبادرانی داراي شناســنامه شماره 54 به شــرح دادخواست به کالسه 
855/98ح54  از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان اسفندیار بازرگان باغبادرانی  بشناسنامه 1206 درتاریخ 64/8/17 اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 2 پسر،3 

دختر و1 همسر به اسامي:
1- سهراب بازرگان باغبادرانی به ش ش 2211 نسبت با متوفی فرزند.

2- مسعود بازرگان به ش ش 2265 نسبت با متوفی فرزند.
3- ملیحه بازرگان باغبادرانی به ش ش 54 نسبت با متوفی فرزند.
4- توران بازرگان باغبادرانی به ش ش 32 نسبت با متوفی فرزند.

5- صدیقه بازرگان به ش ش 26 نسبت با متوفی فرزند.
6- محترم بهادران باغبادرانی به ش ش 1811 نسبت با متوفی همسر .

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

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 54  شوراي حل اختالف. م الف/496623

رونوشت آگهی حصروراثت

امید علی شهبازی داراي شناسنامه شماره 16 به شرح دادخواست به کالسه 838/98 ح 10  از 
این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه 
شهبازی چیگانی بشناســنامه 11 درتاریخ 96/7/29 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 4 برادر و  همسر به اسامي:
1- اسداله شهبازی به ش ش 15 نسبت با متوفی برادر.

2- علیقلی شهبازی چیگانی به ش ش 722 نسبت با متوفی برادر.
3- جالل شهبازی به ش ش 14 نسبت با متوفی برادر.

4- نصیرآقا شهبازی چیگانی به ش ش 17 نسبت با متوفی برادر.
5- امیدعلی شهبازی  به ش ش 16 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/497022

رونوشت آگهی حصروراثت

مجید عمومهدی آفارانی داراي شناســنامه شــماره 21 به شــرح دادخواست به کالسه
 98/ 873 ح 54  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان نعمت اله عمومهدی آفارانی بشناســنامه 19 درتاریخ 98/1/17 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 2 پسر، 3 دختر و 1 

همسر به اسامی:
1-  مجید عمومهدی آفارانی  به ش ش 21 نسبت با متوفی فرزند.

2- مرتضی عمومهدی افارانی به ش ش 2913 نسبت با متوفی فرزند.
3-   اعظم عمومهدی آفارانی به ش ش 1067 نسبت با متوفی فرزند.
4-  فاطمه عمومهدی افارانی به ش ش 1374 نسبت با متوفی فرزند.
5-  هاجر عمومهدی افارانی به ش ش 15737 نسبت با متوفی فرزند.

6- عزت خوش چهره جمالی  به ش ش 39864 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/497295

رونوشت آگهی حصروراثت

حجت اله عباسی داراي شناسنامه شماره 457به شرح دادخواست به کالسه 937/98ح54 
از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طاهره 
حیدری هراتمه بشناسنامه 46 درتاریخ 97/7/27 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 3 پسر و 2 دختر به اسامي:
1-  قنبرعلی عباسی به ش ش 1 نسبت با متوفی فرزند.

2- حجت اله عباسی به ش ش 457 نسبت با متوفی فرزند 
3- فاطمه عباسی زودانی به ش ش 9 نسبت با متوفی فرزند 

4-  سلطنت عباسی زودانی به ش ش 2 نسبت با متوفی فرزند 
5-  مهین عباسی زودانی به ش ش 1022 نسبت با متوفی فرزند.

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

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

رییس شعبه 54  شوراي حل اختالف. م الف/502857

رونوشت آگهی حصروراثت

مهران پاکروان لنبانی داراي شناســنامه شماره 2899 به شــرح دادخواست به کالسه 
863/98ح54  از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان راحیال کریمیان سیچانی بشناســنامه 1270249975 درتاریخ 98/2/28 
اقامتگاه دائمي خود بــدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 

همسر ، مادر و پدر  به اسامي:
1- مهران پاکروان لنبانی به ش ش 2899 نسبت با متوفی همسر.
2- شهین ساالری سیچانی به ش ش 519 نسبت با متوفی مادر.

3-  فضل اله کریمیان سیچانی به ش ش 104 نسبت با متوفی پدر.
والغیر.

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

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

رییس شعبه 54 شوراي حل اختالف. م الف/496728

آگهی تغییرات شرکت 

آگهی تغییرات شرکت تعاونی سرامیک ســازان مشایخ خوانسار به شماره 
ثبت 360 و شناسه ملی 10260078905 به استناد صورت جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 04/11/1397 و نامه شماره 61 مورخ 17/1/98 

اداره تعاون خوانسار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

 اساسنامه جدید تعاونی در 52 ماده و 28 تبصره به تصویب رسید. 

اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و 
موسسات غیرتجاری خوانسار )486483(

رونوشت آگهی حصروراثت

ســید رضا رفیع زاده داراي شناســنامه شــماره 2 به شــرح دادخواســت به کالسه 
940/98ح54 از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مریم السادات رفیع زاده بشناسنامه 17450درتاریخ 92/24131 اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به مادر و پدر 

به اسامي:
1- سید رضا رفیع زاده به ش ش 2 نسبت با متوفی پدر.

2- خدیجه السادات حجازی به ش ش 136 نسبت با متوفی مادر
والغیر.

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

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

رییس شعبه 54  شوراي حل اختالف. م الف/503257



تقریبـا می تـوان گفـت، روزی نیسـت که ما 
بدون احوال پرسـی بـا دیگران به سـر ببریم.
ازهمان ابتـدای روز که از خـواب برمی خیزیم 
گرفتـه تـا بیـرون در محـل کاروشـب که به 
خانـه برمی گردیـم. ایده نوشـتن ایـن مقاله 
از آن جایـی بـه ذهنـم رسـید که شـایدبرای 
خیلـی از افـراد موضوع آداب معاشـرت و احوال پرسـی مهم نباشـد 
و بـه سـادگی از کنـار آن بگذرنـد وحتـی کوچک تریـن توجهی هم 
بـه آن نکنند.یـک سـالم،خوبی، چـه خبر سـاده کافی اسـت که ما 
ارادت خـود را بـه دیگـران نشـان دهیم، وهمه مـا کم وبیـش با این 
مهارت آشـنایی داریم، اما راسـتش را بخواهید احوال پرسـی های ما 
آن کیفیـت و کمیـت مطلوب خـود را ندارنـد، اما نگـران این موضوع 
نباشـید چـون قرار اسـت در ایـن مقاله، بـا رعایت چند نکته سـاده 
و در عیـن حـال کاربـردی که کمتر کسـی بـه آن ها توجـه می کند 
یـاد بگیریم کـه چطور یک احوال پرسـی حرفه ایی داشـته باشـیم.

داشتن اعتماد به نفس در احوال پرسی
قبـل از اینکـه بخواهیـم وارد جزئیـات احـوال پرسـی بشـوم بایـد اول با مفهوم 
اعتماد به نفس در احوال پرسـی که بدون شـک یکی از مهم ترین شـاخه های 
آداب معاشـرت و احوال پرسـی حرفه ای اسـت آشـنا شـویم.در نگاه اول افرادی 
بـا اعتمادبـه نفـس باال خوب، ظاهر می شـوند که در شـروع صحبت، مخصوصا 
هنـگام احـوال پرسـی خیلی گرم، محکـم، قدرتمند و جذاب احوال پرسـی می 

کننـد و واقعـا به دیگران حـس خوب و انـرژی مثبت میدهند.
ممکـن اسـت کـه از خود سـوال کنید کـه چطور مـی توانم با اعتمـاد به نفس 

احوال پرسـی کنم؟
 در پاسـخ چنین سـوالی باید گفت برای داشـتن اعتماد به نفس باال در احوال 

پرسـی هایمان باید نکات زیـر را رعایت کنیم:
۱-خیلی واضح و رسا، احوال پرسی کنیم

خاطرم هسـت که بعداز یکی از سـمینارهایی که در زمینه فن بیان و سخنرانی 
داشـتم یکی از دوسـتانی که در آن سمینار حظور داشـت برای پرسیدن سوالی 
پیـش مـن آمـد، آن قـدر آرام و بی انرژی شـروع به احوال پرسـی کـرد که من 
همـان جـا حرفـش را قطع کـردم و گفتـم که اگر مـی خواهید خیلـی عالی با 
دیگـران ارتبـاط برقـرار کنیـد از همـان ابتدا باید خیلی بـا انرژی و بـا اعتماد به 
نفـس سـرصحبت را بـاز کنیـد، چراکـه تاثیر قابـل توجهی بر مخاطـب ما می 
گـذارد  و ایـن باعـث می شـود که در ادامه به صحبـت های ما توجه کنندحتی 
اگـر فکـر مـی کنید فردی خجالتی هسـتید بایـد بتوانید بـا این موضـوع کنار 
بیاییـد و بـه خودتـان بگویید  اگر خیلی بی حال و بدون اعتمـاد به نفس احوال 
پرسـی کنم، شـخص مقابـل چه فکری در مـورد من می کنـد؟و آیا به صحبت 

های من گـوش میدهد؟
۲-داشتن لبخند و ارتباط چشمی 

دو مـورد بسـیار مهمـی کـه هـم در اعتمـاد به نفـس و هم در جـذب مخاطب 
بسـیار تاثیر گذار اسـت داشـتن لبخنـدی مالیم و برقـراری ارتباط چشـمی با 
طـرف مقابـل مان اسـت.تحقیقات نشـان مـی دهد یک لبخنـد مـی تواند تا7 
برابر، بیشـتر باعث جذب مخاطب شـود، و می توانیم از قدرت لبخند در جهت 
جـذب دیگـران بـه خود اسـتفاده کنیـم. در قدیم بر ایـن باور بودنـد که هنگام 
برقـراری ارتباط چشـمی، می بایسـت بـه وسـط ابروهای طرف مقابلمـان نگاه 
کنیـم، امـا تحقیقـات بـه تازگی نشـان می دهند کـه هنـگام برقـراری ارتباط 
چشـمی، باید مسـتقیم به مردمک چشـم مخاطبمان نگاه کنیم اما حواسـمان 
باشـد که نگاه مسـتقیم ما نباید آن قدر طوالنی شـود که فرد مقابل احسـاس 

کند کـه بـه آن خیره شـده ایم.
۳-شل و بی حال دست دادن، ممنوع!

قطعـا بارهـا و بارهـا دیگـران در حیـن احوال پرسـی خیلی شـل و بـی حال به 
شـما دسـت داده انـد، در آن لحظه واقعا چه حسـی به شـما دسـت مـی دهد؟ 
دقیقا در آن لحظه حس بسـیار بد و ناخوشـایندی را تجربه می کنیم.محکم و 
کامـل دسـت دادن، هـم موجـب افزایش اعتماد به نفسـمان و هـم باعث ایجاد 
انـرژی مثبـت بـر فـرد مقابلمان می شـود. اما این بدان معنا نیسـت کـه  ما هر 
چـه محکـم تر دسـت مخاطبمان فشـار دهیم، اعتمـاد به نفس باالتـری داریم 
بلکـه ممکـن اسـت ممکن اسـت فـرد مقابـل، درد شـدیدی احسـاس کند به 
خصـوص اگر انگشـتر هم داخل دسـتش داشـته باشـد.پس بایـد تعـادل را در 

هنگام دسـت دادن برقـرار کنیم.
-لطفا آینه نباشید!!!

اگرتابـه حـال توجـه کرده باشـید، اغلـب افـراد در معاشـرت ها واحوال پرسـی 
هـای روزانـه نقـش آینـه را دارنـد به این صـورت کـه، در ابتدای احوال پرسـی، 
هرچـه طـرف مقابل گویـد او هم تکـرار می کند. اگـر دقت کرده کرده باشـید، 
در احـوال پرسـی نـه تنها هردونفرنقـش آینه را دارنـد، بلکه هیچ کـدام از حال 

هم بـا خبر نمی شـوند!!!
هـدف  ازاحوال پرسـی،این اسـت که مـا از حال یکدیگر با خبرشـویم، نه اینکه 

صرفا یک گفت وگوی سـاده و بدون نتیجه داشـته باشـیم.
سـعی کنیـم در هنـگام احوال پرسـی،موقعی که دیگـران از حال ما سـوال می 
پرسـند، دقیقـا او را ازحـال خـود بـا خبـر کنیم.و مسـئله مهم تری کـه اغلب ، 
بـه آن توجـه نمی  کنند این اسـت کـه هنگام احوال پرسـی، به صـورت رگبار 
شـروع بـه صحبت مـی کنندو هرچه به ذهنشـان میرسـد بـه زبان مـی آورند 
بـدون آنکـه لحظـه ای بـه طـرف مقابل شـان گـوش دهنـد. یادمان باشـد در 
هنـگام احـوال پرسـی عجلـه نکنیم و بـا دقت مسـیر احوال پرسـی مـان را به 

برسانیم.  پایان 
امیـدوارم توضیحاتـی کـه تا اینجا گفته شـد مفیـد و باب میل تان قـرار گرفته 
باشـد و قطعـا بـا تمرینـات گفته شـده می توانیـد در زمینـه احوال پرسـی به 
فـردی حرفـه ای تبدیـل شـوید و از جایگاه اجتماعـی خاصی برخوردار شـوید.

کانمــن در کتــاب “تفکــر کند 
سیســتم  نــوع  دو  ســریع”  و 
تصمیم ســازی و تفکر را معرفی 

می کند.
وقتی که شما واکنشی ناخودآگاه 
نشــان می دهید یا وقتی پاســخ 
ســوالی را بدون فکر کردن می دهید از سیستم یک استفاده 

کرده اید.
از طرف دیگر، وقتی آگاهانه شروع به تفکر و یا حل مسئله ای 
می کنید از سیستم 2 که آن را سیستم بازتابی هم می گویند 
اســتفاده می کنید. در مورد این دو سیستم در آینده بیشتر 
توضیح خواهیم داد، اما در این متن قصد دارم به این ســوال 
بپردازم که تکامل سیســتم خودکار چه زمانی اتفاق افتاده 

است. 
سیستم شــهودی در ذهن بسیاری از کســانی که با متون 
اقتصادرفتاری آشــنایی دارند دوران غارنشینی انسان ها را 

تداعی می کند. اما واقعیت این است:
اول: یادگیری سیستم یک هرگز متوقف نشده است.

دوم: بعضی روش های شــهودی سیستم یک چندان قدمت 
باالیی ندارند. 

برای توضیح یادگیری سیســتم یک، مهارت رانندگی مثال 
خوبی اســت. یک نوجوان که راننده ای تازه کار اســت هنوز 
سیستم ناخودآگاه خودش را خوب آموزش نداده است ولی 
یک راننده خبره سیستم یک را به خوبی آموزش داده است 
و دیگر مثال برای انجام کارها الزم نیست فکر کند! این همان 

چیزی است که در عرفان و اخالق اسالمی به ملکه شدن یک 
چیز )یا تبدیل آن به عادت( تعبیر می شود. 

یکی از مثال هایی که در کتــب اقتصادرفتاری برای توضیح 
خطاهای تصمیم گیری ناشی از تکامل زده می شود دو خط 
یکسان هستند که جهت فلش انتهای آن ها در یکی به داخل 
و در دیگری به بیرون اســت. این دو خط به افراد نشان داده 
می شود و سوال می شــود که کدام یک بزرگتر است؟ و اکثر 
مردم پاسخ مشابه و اشتباهی می دهند! )خط با فلش به داخل 

بزرگتر به نظر می رسد(.
اما اخیرا آزمایشی انجام گرفته است که همین سوال از قبایل 
آفریقای پرسیده شده است و نکته جالب اینجاست که آنها هر 
دو خط را برابر می دانستند! این یعنی قسمتی از تکامل آن ها با 

افراد شهرنشین متفاوت بوده است. 
نتیجه ای که می توان از این مشــاهده گرفت این اســت که 
شــهودی که منجر به بزرگتر دیده شــدن یکی از خطوط 
می شود در زمان های اخیر)چندهزار سال اخیر( تکامل پیدا 

کرده است. 
بنابراین اوال یادگیری در سیستم یک تصمیم گیری شدنی 
است)همان ملکه شدن( و ثانیا چیزهایی که آموخته شده اند 
هر کدام تاریخچه مخصــوص خودشــان را دارند و بعضی 
قدیمی تر و بعضی جدیدتر هستند؛ بعضی ریشه ده هزار ساله 

دارند و بعضی دیگر ریشه ای چند ساله!!
حال به این جمله از یکی از اساتید علوم سیاسی به دانشجویان 
ایتالیائی فکر کنید: شما ممکن است به زبان بگوئید که دین 

ندارید، اما در عمل مسیحی هستید!

   میثم هاشم خانی 

سال پنجم
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28 خرداد 1398
14 شوال  1440

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مجید محققیان
زیر نظر شورای سردبیری
   صفحه آرایی: نوسان
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واردات چمدانی گوشی موبایل جهش داشت. براساس گزارش سامانه همتا، گمرک از فروردین ماه 
 سال قبل، واردات گوشی تلفن همراه از طریق رویه مسافری آغاز شد و در ماه های پایانی  سال 
گذشته روند واردات آن شدت گرفت تا در نهایت، در فروردین و اردیبهشت 98 به اوج خود 
رسید؛ به طوری که تعداد گوشی های مسافری از 19 هزار و 617 دستگاه  در فروردین ماه 97 
به یک میلیون و 863 هزار و 246 دستگاه در پایان اردیبهشت ماه  سال جاری رسیده است. به 
عبارت دیگر، شاهد رشد بیش از 90 برابری واردات گوشی مسافری طی یک سال بوده ایم.

عفت رئیسی سرحدی، رئیس کانون علمی  صنعت زنبور عسل با اعالم این موضوع 
به ایلنا  گفت: »نبود استاندارد اجباری برای تولید عسل، تقلب در این محصول را 
افزایش داده است، ازجمله این تقلب ها عرضه »عسل زنبور ندیده« یا عسل دست ساز 
در حجم باالست که به بازار داخلی و صادراتی عسل کشور ضربه زده است.« او ادامه 
داد: »سازمان ملی استاندارد  باید مشکالت پیش آمده را با اجباری کردن استاندارد 

عسل مرتفع کند.«

جوالن عسل دست ساز در بازارجهش واردات چمدانی موبایل

بلندمدت 
به جای کوتاه مدت
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فرض کنیم مذاکرات »برجام دوم«، چه 
علنی و چه محرمانه، به زودی آغاز شود. 
در برجام دوم، ستون فقرات مطالبات 
دیپلمات های ما از کشورهای غربی چه 
پر کردن جیب  دنبال  به  بود؟  خواهد 
هستیم؟  »کوتاه مدت«  برای  »دولت« 
یا به دنبال پر کردن جیب »عامه مردم« 
مذاکره کنندگان  »بلندمدت«؟  برای 
از  باید  را  خالقانه ای  مطالبات  چه  ما 
کشورهای غربی داشته باشند تا منافعی 
»فراگیر« برای بخش هر چه بزرگ تری از 
ایرانیان محقق شود؟ با طرح چه مطالباتی 
در برجام دوم، می توانیم آن را در برابر 
دست اندازی های کاسبان جنگ و تحریم 

»واکسینه« کنیم؟
در شرایطی عادی، متاسفانه انتظار می رود 
که مشابه برجام اول، بخش عمده مطالبات 
مذاکره کنندگان ایرانی به پر کردن جیب 
اختصاص  برای »کوتاه مدت«  »دولت« 
پیدا کند: مطالبه افزایش خرید نفت و گاز از 
ایران، آزاد کردن پول های بلوکه شده دولت 
ایران در بانک های غربی، سرمایه گذاری 
هر  استخراج  برای  غربی  کشورهای 
چه بیشتر نفت در ایران و نیز افزایش 
در صنعت  اروپایی  حضور شرکت های 

خودروسازی کشور. 
تحقق تک تک این مطالبات به معنای 
است؛  دولت  بادآورده  درآمد  افزایش 
درآمد بادآورده ای که قاعدتا بخش بزرگی 
از آن صرف توزیع گسترده تر انواع یارانه 
سیاه)به ویژه دالر ارزان و وام بدون بهره( 
بین نورچشمی ها می شود و بخش دیگری 
هم به توسعه نوع دیگری از یارانه سیاه در 
ارائه سوبسیدهای تشویقی برای  قالب 
پوشش ضرر و زیان بانک هایی می شود 
کثیف ترین  با  را  مردم  سپرده های  که 
به  کالن  وام های  ارائه  صرف  شکل ها 
نورچشمی هایی کرده اند که از روز اول هیچ 

وثیقه ای به بانک نسپرده اند. 
اما طرح چنین مطالباتی به عنوان ستون 
فقرات »برجام دوم«، مشکل بزرگ دیگری 
را هم در پی دارد: مطالباتی مثل افزایش 
خرید نفت و گاز یا افزایش سرمایه گذاری 
افزایش  زمینه  در  غربی  کشورهای 
استخراج نفت و گاز. به نظر من 2 مطالبه 

کلیدی در این زمینه اولویت دارد: 
اول: مطالبه از کشورهای 1 + 5 برای 
حمایت سیاسی از انعقاد پیمان »تجارت 
میان  از  کشور   5 با  ایران  بین  آزاد« 
دوره  یک  ظرف  همسایه،  کشورهای 

حداکثر 5 ساله . 
دوم: مطالبه لغو متقابل ویزای گردشگری 
بین ایران با اتحادیه اروپا با هدف ایجاد انبوه 
مشاغل گردشگری در کشورمان و نیز رفع 
کلیه موانع ساخت هتل در ایران توسط 

سرمایه گذاران کشورهای 1 + 5 
برای  می کنم  تصور  اینکه  خالصه 
آینده،  ماه  در چند  ایرانی  اقتصاددانان 
ندارد  وجود  این  از  مهم تر  ماموریتی 
از  را  ایرانی  که مطالبات دیپلمات های 
برای  پر کردن جیب »دولت«  دغدغه 
»کوتاه مدت«، به سمت پر کردن جیب 
»بلندمدت« سوق  برای  مردم«  »عامه 

دهند.

 پیام پورفالح

حال  عین  در  و  کالن  پدیده ای  فساد 
محلی است. درست است که توزیع ارز 
تولید  فساد  کلی  به طور  4200تومانی 
می کند یا مجوزهای دولتی منشأ تولید 
رانت هستند، اما برای مبارزه با فساد کافی 
نیست بدانید که ارز ارزان قیمت منشأ فساد 
است. فساد را باید در اشکال دقیق و متناسب با شرایط محلی شناخت. 

فساد در عرصه آموزش عالی گونه ای است و فساد در عرصه دارو و 
تجهیزات پزشکی، واردات محصوالت دامی، خودرو، بانک و بیمه، 
پرداخت قبوض آب، برق، گاز، تلفن، و سایر عرصه ها به گونه های 
دیگری هستند؛ ارزی که به صورت ترجیحی با قیمت پایین تر از بازار 
توزیع می شود مولد فساد است، اما شیوه تبدیل ارز ارزان به فساد در 
صنعت شیر و لبنیات، با تبدیل همین ارز به فساد در صنعت دارو و 
تجهیزات پزشکی، فرق می کند. اینکه ارز چگونه به جو وارداتی تبدیل 
می شود، و این جو چگونه به شیر، شیر به شیر خشک و شیر خشک به 
صادرات و تولید رانت مابه التفاوت قیمت ارز 4200تومانی و صادرات 
شیرخشک با دالر آزاد تبدیل می شود؛ با چگونگی تبدیل شدن ارز 
ارزان به واردات خودرو، گوشت یا تبدیل آن به سازه ها و پروژه های 
ساخت وسازی فرق می کند. اینکه رانت ارز و واردات چگونه ممکن 
است سر از ستادهای انتخاباتی دربیاورد یا پولشویی شود هم با بقیه 
روش های فساد فرق دارد. یکی از موارد بسیار مهم که باید به آن آگاه 
بود آن است که در مقابله با فساد باید بلوغ آگاهی و دانش در بین 
مبارزه کنندگان و البته جامعه خواهان مبارزه وجود داشته باشد وگرنه 

نمی توان با فساد مبارزه و مقابله کرد. 

فساد  شیوه های  اصلی ترین  یا  همه  درباره  دانش  بتوانیم  اگر 
با  مقابله  برای  راه  کنیم،  تولید  و...  سیاسی  اقتصادی،  نظام  در 
انداختن  راه  کار،  این  برای  من  ایده  می شود.  هموارتر  فساد 
چیست؟  ویکی فساد  است.   )WikiFesad(»ویکی فساد«
شاید  که  دائره المعارفی هستند  اینترنتی  »ویکی«ها سایت های 
مشهورترین آنها ویکی پدیا است. ویکی پدیا دائره المعارف اینترنتی 
است که همه می توانند در نوشتن آن سهم داشته باشند. تقریبا 
توضیحات درباره هر مفهوم، عبارت یا شخصیت مهمی را می توانید در 
ویکی پدیا پیدا کنید. خود مردم در نوشتن مقاالت این دائره المعارف 
اینترنتی  دائره المعارف  سهم دارند. ویکی فساد هم می تواند یک 

شیوه های بروز فساد باشد. 
دائره المعارفی که مردم در آن می توانند مشاهده کنند که در بانک ها، 
ادارات آب و برق، وزارتخانه های کشاورزی، کشور، مخابرات، ارشاد، 
صنعت و معدن، اتاق بازرگانی، شهرداری ها و... ممکن است چه 

نوع فسادهایی با چه سازوکارهایی صورت بگیرد. همه مردمی که 
شیوه های بروز فسادها را می دانند می توانند در نوشتن مقاالت 
این دائره المعارف عمومی شیوه های فساد مشارکت کنند. اکثریت 
قاطع مردم سالم و اخالقی هستند و دوست دارند کشورشان پاک 
باشد. کارمندان دولتی و غیردولتی زیادی هستند که شیوه های 
بروز فساد در ادارات و دستگاه های دولتی و غیردولتی را می دانند و 
می توانند بنویسند که در محل کارشان فساد چگونه رخ می دهد. 
شهروندانی هستند که به اجبار درگیر فساد و پرداخت رشوه شده اند. 
خیلی ها می توانند نوشتن درباره شیوه های بروز فساد را شروع کنند. 
شیوه های بروز فساد در دستگاه ها که مشخص شود، چند پیامد دارد: 
اول، ذهن مردم فقط روی یکی دو نوع فساد نظیر بانک یا اختالس 
متمرکز نمی شود، بلکه همه شیوه های فساد در معرض دید عموم 
قرار می گیرد. دوم، آشکارشدن هر شیوه فساد )نه افراد مفسد(، فشار 

اجتماعی برای مقابله با آن ایجاد می کند.

ویکی فساد راه بندازیم

آیا انسان ها موجودات تقلبکاری هستند؟

جامعه

در یک مطالعه که توسط دن آریلی)2002( انجام شد، باالی 40000 نفر در 
یک آزمایش شرکت کردند. به شرکت کنندگان 20 سوال ریاضی داده شد. افراد 
باید اعدادی که جمع آنها در یک مربع 12 خانه ای مساوی 10 میشد را انتخاب 
و دور آنها خط می کشیدند. مسلما همه افراد می توانستند به همه سواالت پاسخ 
دهند. اما به آنها فرصت کافی داده نشد. بعد از 5 دقیقه از آنها خواسته شد که 
مدادهای خود را زمین بگذارند و بشمارند که به چند سوال پاسخ صحیح داده اند 
و حاال که می دانند به چند سوال پاسخ درست داده اند، برگه ی خود را در دستگاه 
کاغذ خردکن قرار دهند و به ازای هر سوال صحیح، یک دالر دریافت کنند. 
چیزی که آنها نمی دانستند این بود که دستگاه بعد از گرفتن کاغذ، آنها را به 
طور کامل خرد نمی کرد و قسمت اصلی کاغذ سالم باقی می ماند! آنها متوجه 
شدند، افرادی که به طور متوسط به 4 سوال پاسخ صحیح داده بودند، 6 سوال 

صحیح را گزارش کرده  بودند. حدود 70% افراد تقلب کردند. از میان این افراد 
شرکت کننده، 20 تقلبکار بزرگ وجود داشت که گفته بودند به تمام 20 سوال 
پاسخ درست داده اند و در واقع 400 دالر تقلب کردند، در حالیکه 28000 

تقلبکار کوچک وجود داشت که 50000 دالر دزدی کردند. 
از نگاه آریلی، این یک انعکاس تقریبا درست از دنیای واقعی ما است. تعدادی 
تقلبکار بزرگ وجود دارد اما تعداد آنها خیلی کم است و بنابراین این تعداد 
اقتصاد را به طور کلی تحت تاثیر قرار نمی دهند، اما بخاطر وجود تقلبکاران 
کوچک زیاد، اقتصاد به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد. به طوری که در ایاالت 
متحده تقلب در بیمه را بیش از 40 میلیارد دالر در هر سال تخمین زده اند و 
کالهبرداری در مراقبت های بهداشتی هر ساله بیش از 200 میلیارد دالر به 

دولت ایاالت متحده ضرر می رساند.
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