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سال پنجم/ شماره هشتاد و نه/ سه شنبه ۲۵ تیرماه ۱۳۹۸/ قیمت ۲۰۰۰ تومان 

هفته انهم

ضربان  اقتصاد شهر

گزارش

سهم ناچیز از یک بازار بزرگ
یازدهمیــن نمایشــگاه تخصصــی صنعــت چاپ، 
بسته بندی و ماشین آالت وابســته که بعد از 6 سال در 
۱۴۰۰ مترمربع فضای نمایشگاهی در اصفهان برگزار 
شد، فقط مورد استقبال 25 درصد از فعاالن اصفهانی 
این عرصه قرار گرفت. در این نمایشــگاه ۴۴ غرفه دار 
از اســتان های اصفهان، تهران، البرز، همدان، گیالن 
و فارس حضور داشــتند که انواع ماشین آالت چاپ و 
ملزومات، چاپ سیلک اسکرین، مهر و پالک، هولوگرام 
و لیبل ها، ماشین آالت بسته بندی و ملزومات، خدمات 

بسته بندی، ظروف و لوازم بسته بندی...

  گزارش

تیشه به ریشه زاینده رود
محمد ســاالری می گوید: در ابتدای دهــه 7۰ با نگاه 
زیبایی شناختی و تفاخر برای شهر اصفهان، بخش هایی 
از بستر رودخانه را که از درون شهر اصفهان گذر می کرد 
را عریض کرده و برای این کــه آب جاری در آن جلوه و 
نمای بهتری پیدا کند خاک بســتر رودخانه را ایزوله و 
قسمت هایی از آن را سنگ چین و رس ریزی کردند که 
این مسئله موجب کاهش نفوذپذیری و افزایش تبخیر 
آب رودخانه شد. "محمد ســاالری" جامعه شناس و 
اقتصاددان شهری و "دکتر همایون صادقی" شهرساز 

و مشاور معاون امور عمرانی...
0۵ 0۴

 سی و دومین جشنواره فیلم کودک و نوجوان کلید خورد؛

اتفاق تازه
دبیر سی و دومین جشنواره  بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان گفت: هدف این است که جشنواره را 
به بازار وصل کنیم. امسال جشنواره از حالت صرف نمایش فیلم و اهدای جایزه خارج می شود و از خریداران 
فیلم منطقه ای دعوت کردیم تا فیلم های عرضه شــده را ارزیابی کنند و آثار ایرانی را بخرند.  علیرضا تابش 
در نشست با هنرمندان سینمای اصفهان با بیان اینکه امســال نیز شاهد مشارکت هنرمندان اصفهانی در 
جشنواره خواهیم بود، اظهار کرد: اصفهان از پایگاه های مهم خالقیت هنری در زمینه هنرهای مدرن است 

و در عرصه ای مثل سینما نیز افتخارات نام آشنایی در ایران و جهان دارد.
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گزارش
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۴۴ هزار خریدار سکه باید مالیات بدهند. امیدعلی پارسا، رئیس سازمان مالیاتی گفت: 
» سال گذشته ۱۰2 هزار نفر در کشور 5 میلیون و ۸۹۰ هزار قطعه سکه خریدند که ۴۴ هزار 
نفر آنها مشمول دریافت مالیات هستند.« وی افزود: »5۸ هزار نفر از این افراد کسانی بودند 
که زیر 2۰ قطعه سکه خریدند که طبق قانون مشمول مالیات نمی شوند. ۴۹۰نفر بیش 
از یک هزار قطعه سکه خریدند و ٣۸نفر نیز هرکدام بیش از 5 هزار قطعه سکه خریدند و 

یک نفر به تنهایی ٣۸ هزار سکه بهار آزادی خرید.«

تولید خودرو در بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹7 حدود ۴۱ درصد کاهش داشت. بررسی آمارهای 
منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید ۱۹7 هزار و 777 دستگاه انواع خودرو در 
سه ماهه نخست  سال۹۸ و کاهش ۴۰.۸ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه پارسال است. 
برپایه این گزارش، در سه ماهه نخست امسال ۱۸۴ هزار و ۴۴٣ دستگاه خودروی سواری در 
کشور تولید شد که در مقایسه با تولید ٣۱5 هزار و ۴۹۸ دستگاه سواری در بهار ۹7، افت 

۴۱.5 درصدی نشان می دهد. 

  نوسان:  مدیرکل امور مالیاتی استان 
اصفهان گفت: مهم ترین منابع درآمد 
هر کشور مالیات است. هرچقدر ثبات 
در این بخش بیشتر باشد می تواند به 
دولت در برنامه ریزی و ارائه خدمات به 

مردم کمک کند.
بهروز مهدلو اظهار کرد: هرچقدر ثبات 
بخش مالیات بیشتر باشد برنامه ریزی 
توسط دولت بهتر انجام می شود. وی 
افزود: توســعه فرهنگی از ابعاد مهم 
توسعه هر کشوری است. برای همین 
است که ۱6 تا 2٣ تیرماه هفته مالیات 
نامگذاری شده اســت. با ارتقا فرهنگ 
مالیاتی، نظــام مالیاتی نیز بهبود پیدا 
می کند. بایــد نگاه مردم بــه مالیات 
تغییر پیدا کند. اگر تامین هزینه های 
جاری کشور مهم است باید به مالیات 
نگاه دیگری داشــت. به خصوص آثار 

پرداخت مالیات باید نمایان باشد.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان 
ادامه داد: در کنار فرهنگ سازی، مقوله 
آموزش مهم و یکی از اصول زیربنایی 
برای توسعه آموزش است. بسیاری از 
مشکالت در استان و جامعه در مواجه 
با مالیات به دلیل عدم آشنایی و آگاهی 
از قوانین و مقررات است. برای همین 

آموزش اولویت اول ما است.
مهدلو گفت: شناسایی زنجیره تولید، 
توزیع و فروش بســیار اهمیــت دارد. 
ابزاری که می تواند این زنجیره را کنترل 
کند مالیات بر ارزش افزوده است. یک 
دهه است از اجرای این قانون می گذرد 
و در 2۰۰ کشور دنیا این قانون اجرا شده 
است. این طرح سه هدف دارد، کاهش 
هزینه ها، افزایش درآمد و رضایتمندی. 
وی با اشــاره به افزایش سطح آگاهی 
مردم و آموزش خاطرنشــان کرد: در 
فرهنگ ســازی افزایش سطح آگاهی 
مردم بسیار با اهمیت است. به همین 
منظور اداره کل سازمان امور مالیاتی 
استان اصفهان در سال گذشته بیش از 
۱6 کارگاه و همایش مالیاتی در استان 
برگزار کرد و در سه ماه اول این سال ۱۸ 
کارگاه برگزار کردیــم. با برگزاری این 
همایش ها و کارگاه ها برخی مشکالت 
مردم حل می شود. برای همکاران خود 
نیز آموزش هایــی در نظر گرفتیم که 
سال گذشته افزایش دو برابری داشتیم.

مهدلو ادامه داد: بــا هماهنگی با نظام 
پزشــکی و قوه قضائیه یک همایش با 
پزشــکان برگزار کردیم که پزشکان 

دستگاه کارت خوان بگذارند. 
موسســه های خیریه نیــز از مالیات 
دادن معاف هســتند. اما یک تکالیفی 
باید انجام بدهند و چون نمی دانستند 
دچار مشکل شده بودند. مدیرکل امور 
مالیاتی اســتان اصفهان گفت: اداره 
کل امور مالیاتی استان اصفهان برای 
اولین بار بسته حمایتی برای واحد های 
تولیدی را در ۱۴ بند در نظر گرفته است 
که تســهیالت مختلفی در آن وجود 
دارد. وی افزود: 6۰درصد طرح جامع 
مالیاتی پیاده شــده است. امسال یک 
اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی 
ایجاد شده است. دستاورد های خوبی 
در این موضوع کســب کرده اند که در 
ماه های آینده گزارشــی از آن ها ارائه 
خواهند داد. مهدلو خاطرنشــان کرد: 
فرار مالیاتی باعث ایجــاد ناراحتی در 
مردم می شــود و ضرر و زیان جبران 

ناپذیری دارد.

کاهش ٤١ درصدی تولید خودرو در بهار ۴۴٩٨ هزار خریدار سکه باید مالیات بدهند
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سازمان مالیاتی 
به  دنبال شفافیت

Is fahan

 سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

 نوسان:مدیر روابط عمومی و سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با بیان اینکه به دلیل محدودیت ظرفیت منابع تامین آب، ناچار 
به افت فشار و قطعی آب در برخی مناطق اصفهان هستیم، گفت: تنها 
راهکار جلوگیری از قطعی آب، تسریع در اتمام سامانه دوم آبرسانی 

استان اصفهان است.
سید اکبر بنی طبا، با بیان اینکه محدودیت منابع آبی موجب می شود در برخی 
روزهای گرم تابستان بعضی نقاط اصفهان با افت فشار آب مواجه شوند، اظهار 
کرد: با توجه به استمرار هوای گرم و دمای ٣7 درجه در روزهای اخیر، از نظر 
ظرفیت منابع تامین آب با محدودیت مواجه هستیم. وی افزود: تنها راه گذر از 
این شرایط بحرانی کمبود آب که باعث می شود در طبقات فوقانی ساختمان ها 
با قطعی آب مواجه شویم تسریع در انجام پروژه سامانه دوم آبرسانی است و تا 
زمانی که این پروژه راه اندازی نشود با مشکالت قطعی آب روبه رو خواهیم بود.

مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه حدود 
یک مترمکعب از آب شرب اصفهان از چاه آب و حدود ۱۱.5 متر مکعب نیز از 
تصفیه خانه بابا شیخ علی تامین می شود، گفت: منابع تامین آب شرب اصفهان 
بزرگ که جمعیتی بالغ بر چهار میلیون و 2۰۰ هزار نفر را تحت پوشش دارد با 
تمام ظرفیت در حال بهره برداری است اما در شرایط اوج مصرف پاسخگوی نیاز 
مشترکان نیست. بنی طبا با بیان اینکه تمام ظرفیت های موجود در مدار بهره 
برداری قرار دارد و محدودیتی در برداشت آب شرب نداریم، افزود: برای گذر 
از این شرایط باید سامانه دوم آبرسانی به استان اصفهان راه اندازی شود که با 
اینکار از شش تا 6.۹ متر مکعب در ثانیه آب به سامانه آبرسانی استان اصفهان 
اضافه می شود. وی تاکید کرد: سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ قرار بود در 
سال ۱٣۸7 توسط شرکت آب منطقه ای اجرا و به شرکت آب و فاضالب تحویل 

داده شود، که اگر اجرایی شده بود مشکل قطعی آب و افت فشار نداشتیم.
سرانه مصرف آب شرب همواره کاهشی است

مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان همچنین درباره 
خبری که در چند روز گذشته مبنی بر رکورد دار شدن شهر اصفهان در اسراف 
آب شرب منتشر شده بود، گفت: این خبر کامال نادرست است و صحت ندارد 
همانطور که در ۱۰ سال گذشته سرانه مصرف آب مردم اصفهان همواره کاهش 

یافته است امسال نیز مطمئنا این سرانه کاهش می یابد.
شوری آب در اصفهان صحت ندارد

بنی طبا در پاسخ به سئوالی مبنی بر گزارشات شوری آب در برخی مناطق 
اصفهان از جمله منطقه یک، با بیان این پاسخ که صحت ندارد، گفت: اگر 
گزارشی بوده به دلیل تغییر در منابع تامین آب است، استفاده از منابع محلی 
و چاه های متفرقه برای رفع کمبود آبی که از تصفیه خانه بابا شیخ علی وارد 
مدار شده تغییر ذائقه مردم را به دنبال دارد که این تغییر ذائقه در بیشتر موارد 

به شوری تعبیر می شود.
مردم، مصرف آب را مدیریت کنند

مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تاکید کرد: برای 
برون رفت و کاهش آسیب های ناشی از کمبود آب، مشترکان باید در مصرف 
آب صرفه جویی کنند، اگر چون سال گذشته مردم با شرکت آب و فاضالب 
همکاری کنند می توانیم از این 6۰ روز اوج مصرف که از تیر ماه تا اواخر مرداد 

ماه را شامل می شود، به خوبی عبور کنیم.
بنی طبا افزود: زمانی که دما تا ٣٣ درجه باشد شرایط پایدار است، منابع آبی 
موجود در شهر اصفهان پاسخگوی نیاز مشترکان است و می توانیم وضعیت 
فشار آب در شبکه آبرسانی را مدیریت کنیم، اما به ازای هر یک درجه افزایش 
دما مصرف آب شرب پنج درصد افزایش می یابد و تنها راه برون رفت از این 

شرایط مدیریت مصرف است. 

شوری آب 
صحت ندارد

آغاز به کار چهارمین 
اجالس بنیاد علمی اِکو در اصفهان

وزیر علوم ایران و پاکستان و دبیرکل 
اکو و هیأت بلند پایه کشورهای عضو 
آمدند  اصفهان  به  گذشته  هفته  در 
امنایی  هیئت  اجالس  چهارمین  تا 
بنیاد علمی اِکو را به میزبانی اصفهان 
در  نظر  تبادل  و  بحث  کنند.  برگزار 
خصوص سیاست گذاری و برنامه ریزی 
فعالیت های علمی این بنیاد در سطح 
منطقه برای دو سال آینده هدف حضور 
رتبه کشورهای عضو  عالی  هیئت های 
)اکو(  اقتصادی  همکاری های  سازمان 

در این اجالس دو روزه بود.
مشکل کمبود آب و ضرورت مشارکت 
کشورهای منطقه برای حل این بحران 
از طریق استفاده از  روش های علمی 

و نوین از مسائلی بود که وزیر علوم و 
فناوری پاکستان در این اجالس بر آن 
همچنین  اجالس  این  در  کرد.  تاکید 
از  اِکو  علمی  بنیاد  جدید  رئیس 

جمهوری اسالمی ایران انتخاب شد.

خبر خوش برای فعاالن 
صنعت نساجی اصفهان

حوزه  در  درخشانی  سابقه  اصفهان 

احداث کارخانجات نساجی در دهه های 
پیشین دارد و همین امر هم باعث شده 
تا عده ای به این شهر لقب »منچستر 
شرق« بدهند. هرچند فرسودگی بیش 
از حد ابزارآالت و ماشین آالت نساجی 
مشکالت  و  نساجی  های  کارخانه  در 
از  دولت  حمایت  عدم  همچون  دیگر 
فعالیت این کارخانه ها باعث شد تا به 
مرور زمان به تعطیلی کشانده شوند، اما 
هنوز می شود بر روی بقایای باقی مانده 
این صنعت  موفقیت های چشمگیر  از 
در اصفهان، ساختار تازه ای بنا کرد و 
صنعت نساجی کشور را از این طریق از 

شر پارچه های خارجی نجات داد! 
مردم  نماینده  اینکه  خوش  خبر  حاال 
پیشنهاد  از  مجلس  در  شهر  شاهین 
سفر  در  نساجی  شهرک  زنی  کلنگ 
و  داده  اصفهان خبر  به  رئیس جمهور 
گفته از مدتي پیش جرقه احداث شهرک 
نساجی در اصفهان زده شد و قرار است 
به عنوان شهرک تخصصی پوشاک در 
محلي که دسترسي به آن راحت است، 
کلنگ زنی و احداث و زنجیره پوشاک و 

نساجي با فناوري روز تکمیل شود. 
دلیگانی،  حاجی  حسینعلی  گفته  به 
زمین این شهرک در محور آزادگان در 
جانمایي  اصفهان  پاالیشگاه  محدوده 
شده و قرار است به صورت رایگان در 
اختیار صنف نساجی استان قرار گیرد. 
او تاکید کرده که با احداث این شهرک 
مستقیم  صورت  به  شغل  هزار   ۱2۰

ایجاد خواهد شد.

سی و دومین جشنواره 
فیلم کودکان و نوجوانان، در راه!

فیلم  جشنواره  برگزاری  خوش  خاطره 
های کودکان و نوجوانان برای بچه های 
دهه شصتی اصفهان فراموش شدنی نیست. 
حال و هوای خوب برگزاری جشنواره که در 
عین سادگی پرشور و دلچسب بود و از آن 
مهم تر اکران آثار شاخص فیلم های کودک 
و نوجوان که از سوی فیلمسازان برجسته 
کشورمان ساخته می شد، بر کیفیت باالی 
این جشنواره می افزود. حاال اگرچه سال 
هاست این جشنواره در دو وجه ظاهر و 
باطن جهات معکوس را طی کرده و از حیث 
ظاهر غنی تر و از حیث باطن ضعیف تر شده 
است، اما باز هم خبر برگزاری اش که بلند 
می شود قدری از شوق باقی مانده از سال 
های پیشین را در دل مردم اصفهان زنده 

می کند.
سی و دومین دوره این جشنواره قرار است 
در تابستان جاری به میزبانی اصفهان برگزار 
شودو به همین دلیل هم نشست هم اندیشی 
آن در هفته اخیر در اصفهان برگزار شده 
این  ویژه  اجتماعی  کارکردهای  است 
با مخاطب کودک و نوجوان و  جشنواره 
کارکرد بین المللی آن دو نگاه ویژه از سوی 
شده  اعالم  و  معرفی  اصفهان  شهرداری 
که  در دوره پیشین ۹ هزار نفر از کودکان 
برخوردار شهر  مناطق کمتر  نوجوانان  و 
در فرهنگسراها ثبت نام شدند و فیلم های 
تماشا  فلسطین  سینما  در  را  جشنواره 
کردند و امسال نیز احتماالً سینما بهمن 

خوراسگان میزبان این دوستان خواهد بود.

برپایی اولین جشنواره 
عفاف و حجاب در اصفهان

اگر عصر روز پنجشنبه هفته قبل مسیرتان 
به سمت خیابان چهارباغ عباسی افتاده 
تا  حسین  امام  میدان  مسیر  از  و  باشد 
میدان انقالب را طی کرده باشید، حتما 
جمعیت زیادی را که از مرد و زن و کودک 
و پیر و جوان در این گذر در رفت و آمد 
بودند تعجب کرده اید. ماجرا از این قرار 
است که اولین جشنواره عفاف و حجاب با 

نام »حجاب قانونی« همراه با ارائه و عرضه 
دستاوردهای فرهنگی، هنری، خدماتی در 
حوزه حجاب و عفاف در بیش از ۴۰ غرفه 

برگزار شد.
افتتاح نخستین »مؤسسه رسمی عفاف و 
حجاب اصفهان« تحت نظارت استانداری 
اصفهان و وزارت کشور با همکاری گروه 
فرهنگی تبلیغی عفاف و حجاب وابسته به 
دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان نیز آن طور 
که رسانه های اصفهان نوشته اند از ابعاد 

مهم این جشنواره بوده است.

اجرای ۶۰ پروژه عمرانی 
در سال جاری

از  اصفهان  شهرداری  یک  منطقه  مدیر 
اجرای 6۰ پروژه عمرانی در سال جاری 
خبر داده و گفته بودجه عمرانی منطقه 
یک امسال با ۱6 درصد افزایش، 55 درصد 
سهم بودجه منطقه را شامل می شود. مهین 
شکرانی گفته بودجه عمرانی منطقه یک 
امسال با ۱6 درصد افزایش، 55 درصد سهم 

بودجه منطقه را شامل می شود. 

» اصفهــان در هفتــه ای کــه گذشــت« دوبــاره زاینــده رود را بــه خــود دیــد، رئیــس ســازمان صنعــت، 
گزارش

گروه   شهری
معــدن و تجارتــش را بــه دســتور وزیــر تغییریافتــه یافــت، میزبــان برگــزاری چهارمیــن اجــالس بنیــاد 
علمــی اِکــو بــود، بــرای برگــزار کــردن جشــنواره فیلــم کــودک و نوجــوان آمــاده شــد و همچنیــن خبــردار شــد کــه به 

زودی قرار است پروژه ساخت شهرک نساجی با حضور رئیس جمهور در این شهر برگزار شود.

اصفهان در هفته ای که گذشت؛

خبر خوش برای فعاالن نساجی
با احداث شهرک پوشاک ۱۲۰ هزار شغل به صورت مستقیم ایجاد خواهد شد

 نوسان:  معاون هماهنگی امور اقتصادی 
اســتانداری اصفهان گفت: اگر از یکدیگر 
تعریف کنیم نتایج مناسبی به دنبال ندارد 
و اگر ما با عدد و رقم صحبت کنیم شــاید 

بشود از یکدیگر بهتر تعریف کرد. 
سید حسن قاضی عســگر در آیین تودیع 
و معارفه رئیس ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان اصفهان، اظهــار کرد: 
مســئولیت هایی از قبیل ریاســت این 
ســازمان همچون مســابقات دو امدادی 
اســت و در هر مقطعی چوب دست یک 

نفــر مــی رود. وی ادامــه داد: امیدواریم 
ریاست هر دوره بهتر و کامل کننده دوره 
گذشته باشــد، اما مدتی بر این هستیم تا 
شــاخص های مشــخصی را در مسائل 
اقتصادی به دســت آوریم، اینکه دور هم 
جمع شویم و از یکدیگر تعریف کنیم نتایج 
مناسبی به دنبال ندارد و اگر ما با عدد و رقم 
صحبت کنیم شاید بشود از یکدیگر بهتر 

تعریف کرد. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
اصفهان با تقدیــر از زحمات اســرافیل 

احمدیه، تصریح کرد: آنچه که من به عنوان 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
به شــما می گویم این اســت کــه حال 
اقتصادی استان اصال مساعد نیست و باید 
نهایت تالش را در ایــن زمینه به حداکثر 
برسانیم. وی تاکید کرد: ما در یک جنگ 
اقتصادی قرار داریم و بعضا شاهد اقدامات 
ستون  های پنجم در استان هستیم و آنان 
نمی گذارند کارها به درستی پیش رود، لذا 
باید گفت در این عرصــه نیازمند مدیران 

پویا و جسور هستیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان:

حال اقتصادی اصفهان اصال مساعد نیست

وزیر علوم ایران و پاکستان و دبیرکل اکو، هفته گذشته 
به اصفهان آمدند تا چهارمین اجالس هیئت امنایی 
بنیاد علمی اِکو را به میزبانــی اصفهان برگزار کنند

خبر خوش اینکه نماینده مردم شاهین شهر در 
مجلس از پیشنهاد کلنگ زنی شهرک نساجی 

در سفر رئیس جمهور به اصفهان خبر داد

رونوشت آگهی حصروراثت

عبدالرسول نصر داراي شناسنامه شــماره ۱256٣ به شرح دادخواست به کالسه 
۱2۰۸/۹۸ ح 5۴  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان علی اصغر نصر بشناســنامه ۱2756۴۰۰7۹ درتاریخ ۹7/6/۱2  
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست 

به پدر و مادر  به اسامي:
۱-   عبدالرسول نصر به ش ش ۱256٣ نسبت با متوفی پدر.

2-  آزاده ابراهیمی به ش ش ۱۴۹ 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 5۴ شوراي حل اختالف. م الف/5262۱5

رونوشت آگهی حصروراثت

فخرالسادات اســدی پور داراي شناسنامه شــماره ۱2۹۰۴ به شرح دادخواست 
به کالســه ۱۱76/۹۸ ح ۱۰  از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان احمدرضا حنایی بشناســنامه 5۱۰۰۹ درتاریخ 
۹7/۱۰/7قامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصراست به 2 پسر ، ۱ دختر و همسر  به اسامي:
۱-  شهرام  حنایی به ش ش 57۴5 نسبت با متوفی فرزند.

2- شراره حنایی به ش ش ۱27۱۸۹5۴۰۴ نسبت با متوفی فرزند.
٣-  فخرالسادات اسدی پور به ش ش ۱2۹۰۴ نسبت با متوفی همسر.
۴-  شاهرخ حنایی  به ش ش ۱27۰6۸۱62۱ 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 ۱۰ شوراي حل اختالف. م الف/5262٣۱
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 نوسان: رییس کمیسیون اجتماعی 
و محیط زیست شورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: از اهداف ایجاد تعامل با 
دیگر بهره برداران حوزه زاینده رود از بین 
بردن شایعات و رفع ابهامات است چرا 
که متاسفانه شایعات نادرست بسیاری 
دیگر  آب  حوزه  فعاالن  اذهان  در 

استان ها شکل گرفته است.
سفر  خصوص  در  محمدی  کوروش 
به  کارگروه آب شورای شهر اصفهان 
شهر یزد اظهار کرد: در راستای ایجاد 
همبستگی بین فعاالن حوزه آب در 
در  مصوبه ای  بهره بردار،  استان های 
شهر  شورای  آب  تخصصی  کارگروه 
ترویج  هدف  با  شد  بنا  که  داشتیم 
ملی بودن حوزه آبریز زاینده رود بین 
استان های بهره بردار تعامل و همبستگی 
فرهنگی اجتماعی داشته باشیم. وی با 
بیان اینکه اولین اقدام ایجاد تعامل با 
بود،  یزد  استان  در  آب  حوزه  فعاالن 
اسالمی  شورای  آب  کارگروه  افزود: 
شهر با همکاری شهرداری اصفهان این 
ارتباط را با استان یزد برقرار کرد و هفته 
گذشته سفری به استان یزد انجام و 
مباحث مشترک بین دو کارگروه مطرح 

شد که نتایج خوبی دربرداشت.
رییس کمیسیون اجتماعی با اشاره به 
صدور بیانیه ای مشترک با فعاالن حوزه 
آب استان یزد گفت: در چارچوب این 
بیانیه نگاه ملی و مشترکی به حوزه آب 
شد که پرهیز از رفتارهای سیاسی در 
موضوع آب و همبستگی بین فعاالن و 
مردم دو استان در خصوص به رسمیت 
شناختن حقابه ها و محیط زیست و 
بهره برداران آب زاینده رود در دو استان 
مطرح شد. محمدی یکی از اهداف این 
تعامل را از بین بردن شایعات و رفع 
ابهامات دانست و اظهار کرد: ابهامات 
و شایعات نادرست بسیاری در اذهان 
فعاالن حوزه آب دیگر استان ها شکل 
گرفته است و در این تعامل با استان یزد 
اولین قدم در راستای همبستگی بین 
استان ها و مردم بهره بردار از زاینده رود 

برداشته شد.
با  بعدی  گام  در  اینکه  بیان  با  وی 
و  و چهارمحال  استان های خوزستان 
می شود،  انجام  تعامل  این  بختیاری 
افزود: در حال بررسی برای دیدار با دو 
استان دیگر هستیم که مورد استقبال 
آنها هم واقع شده است چرا که درپی 
بین  موثری  هماهنگی  ارتباط  این 
انجمن ها و سمن های محیط زیستی 
و مسئولین ایجاد می کند و این تعامل 
شکل گرفته و تببین از موضوعات آب 
بسیار موثر واقع شده چرا که بسیاری 
مسائل به صورت مبهم، غیررسمی و 
فعاالن آب  و  بین رسانه ها  تنش آمیز 
باعث  تعامالت  این  که  شده  مطرح 
روشن  و  ابهامات  این  شدن  برطرف 
شدن مسیر برای ایجاد همبستگی و 
کمک به جریان حل مشکالت حوزه 

زاینده رود است.
رییس کمیسیون اجتماعی و محیط 
زیست شورای اسالمی اصفهان با تاکید 
دیگر  اطالعات  برخی  بودن  غلط  بر 
استانها افزود: برخی اطالعات به صورت 
غلط به دیگر استان ها منتقل شده که 
بیشتر عامل ایجاد تنش است تا حل 
مشکل آب به عنوان مثال در رابطه به 
سرانه آب اصفهان یا میزان فضای سبز 
اصفهان اطالعات غلطی وجود داشت 
تا این حد که مطرح شد فضای سبز 
اصفهان در سالهای خشکسالی چندین 
برابر گسترش یافته در حالی که استان 
اصفهان بر طبق مستندات در این زمینه 

کاهش هم داشته است.

مدیرعامل ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شــهرداری اصفهان گفت: ماموریت ســازمان 
فناوری اطالعــات و ارتباطات توانمندســازی شــهرداری اصفهــان در جهت جلــب رضایت 
شــهروندان و تحقق تعالی ســازمانی شــهرداری با به کارگیری قابلیتها و ظرفیتهای فاوا است.
سیدحمیدرضا ابطحی ،  تصریح کرد:  هوشمندسازی هدفمند شهر در حوزه های اولویت دار شهرداری، 
 ICT ارتقاء و یکپارچه سازی خدمات الکترونیکی شهروند محور، ارزش آفرینی با استفاده از سرمایه های
شهرداری و افزایش مشارکت فراسازمانی با استارتاپ ها و سرمایه گذاران از جمله این اولویت ها است.

رییس شورای شهر اصفهان گفت: تجاری های سینما همایون متعلق به شهرداری است و 
درآینده نزدیک به مزایده گذاشته می شود.فتح اهلل معین، در مورد وضعیت ساخت تئاتر شهر 
اظهار کرد: واحدهای تجاری سینما همایون متعلق به شهرداری است؛ اما ساختمان سینما 
متعلق به حوزه هنری است. وی تصریح کرد: شهرداری به حوزه هنری پیشنهاد داد که زمین 
سینما را با قیمتی بیشتر به شهرداری واگذار کند و در هر نقطه دیگر زمین دریافت کند که 

البته این پیشنهاد مورد قبول حوزه هنری واقع نشد.

واحدهای تجاری سینما همایون به مزایده می رودهوشمندسازی هدفمند؛ اولویت شهرداری

گزارش

گزارش

ابهامات آبی
برطرف می شود؟

شهردار اصفهان عنوان کرد:

علیرضا تابش با اشاره به آینده پژوهی در 
حوزه رسانه و هنر گفت: در سال 2۰۴۰ 
میالدی، ۹۰ درصد محتوای فضای رسانه ها، 
در  افراد خالق  یعنی  است،  محور  مکان 
شهرهای خودشان و نه ضرورتاً در کالن 
شهرها و پایتخت  کشورها، با تکیه بر هنر و 
میراث بومی، تولید محتوا می کنند. دبیر 
سی و دومین جشنواره  بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان ادامه داد: هنرمندانی 
کارگردانی،  مختلف  عرصه های  در  که 
فیلمنامه نویسی و رشته های دیگر سینما 
صدایی  تک  موج  ضد  می کنند؛  فعالیت 
هستند و در تولید محتوای هنری نقش 

مهمی دارند.

قطب فرهنگ و هنر 
بطور واقعی و عملیاتی

بین المللی  دومین جشنواره   و  دبیر سی 
فیلم های کودکان و نوجوانان گفت: ما اگر 

بخواهیم اصفهان را به قطب تولید فرهنگ 
و هنر در عرصه کودکان و نوجوانان، آن 
هم به طور واقعی و عملیاتی تبدیل کنیم، 
شرایط باید برای چند اتفاق جدید در این 
زمینه فراهم شود. یکی از این اتفاق ها همین 
رویداد فرهنگی و سینمایی یعنی جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 

است. باالبردن سطح خدمات در منطقه 
نیز نکته مهم دیگری است که باید به آن 

توجه شود.
و  حمایت ها  از  تشکر  ضمن  تابش 
شهر  شورای  و  شهرداری  همکاری های 
اصفهان در برگزاری جشنواره تصریح کرد: 
در هفته های گذشته دیدارهایی با مدیران 
و مسئوالن شهرداری و استانداری اصفهان 
و  تالش ها  همه  از  دارد  جا  که  داشتیم 
حمایت های که از جشنواره دارند تشکر کنم.

وی افزود: در نشست با شهردار و اعضای 
شورای شهر اصفهان تاکید شد که در یک 
روند چند ساله و با برنامه ریزی، اصفهان 
به قطب صنایع خالق در حوزه کودکان و 
نوجوانان تبدیل شود، البته این اتفاق باید 
در همه حوزه های فرهنگی و هنری بیفتد، 
میان  ارتباطی  که  عرصه هایی  مخصوصاً 
رشته ای با سینما دارند و جایگاهشان نیز در 

عرصه فرهنگ و هنر بسیار مهم است.

»تحول دیجیتال« یک 
»تغییر فرهنگی« است

وی ادامه داد: هنرمندانی که مشاغلی به 
غیر از کارگردانی یا تهیه کنندگی در سینما 
دارند نقش مهمی در این بحث دارند، صنایع 
و خدمات متفاوتی در سینما وجود دارد 
که آنها باید در طول سال در اصفهان فعال 
باشند. تابش با اشاره به ضرورت درک تحول 
دیجیتال گفت: نباید تحول را صرفاً یک 
مسئله فناورانه بدانیم، »تحول دیجیتال« 
در سرزمین ما و در همه دنیا یک »تغییر 

تغییر  این  هنرمند  اگر  است،  فرهنگی« 
فرهنگی را درک کند، هنرهای خالق و 
صنعت سینما با استقبال بیشتر مخاطبان 

همراه خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: جشنواره فیلم های 
رویداد  یک  اصفهان  نوجوانان  و  کودکان 
اساسنامه  و  آیین نامه  است،  بین المللی 
تعریف شده دارد و مقررات آن نیز در سایت 

جشنواره قابل دسترسی است. 
قرار است در ایام جشنواره تعداد مشخصی 
برای  سالن  مشخصی  تعداد  در  فیلم 

مخاطبان جشنواره نمایش داده شود. 
در  این جشنواره  برگزاری  اثرات  از  یکی 
اصفهان بهبود کیفیت سالن های سینما 
است، تا خانواده ها بتوانند در سالن های با 
کیفیت بهتری فیلم تماشا کنند و آیین 
سینما رفتن در شهر تاریخی اصفهان رشد 

و ارتقا پیدا کند.
مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی اضافه کرد: 
یکی از حلقه های زنجیره صنعت سینما، 
آموزش و ارتقای علمی و معرفتی هنرمندان 
اصفهانی است و با برگزاری ورکشاپ هایی 
در سطح اساتید بین المللی و ملی، می توان 
مفاهیم و دانش جدید را به عالقه مندان 
منتقل کرد. تابش اظهار کرد: همه اهالی 

سینما باید به هم کمک کنند. 
هنر سینما تک بعدی نیست و باید مخاطب 
خود را تحت تأثیر قرار دهد تا خیال و رؤیا 
به شیوه ای جذاب به او عرضه شود. وی 
ادامه داد: باید به تکمیل زنجیره صنعت 
سینما اندیشید و این اتفاق، صرفاً با برگزاری 

جشنواره رخ نمی دهد و باید به سایر برنامه ها 
و رویدادها نظیر برگزاری نمایشگاه صنعت 
سینما، رویداد خلق ایده، آموزش فیلم نامه 

نویسی و… در طول سال اهتمام بورزیم.
تابش گفت: سالن های سینما در اصفهان نیاز 
به ارتقای کیفی دارد، این موضوع باید مطالبه  
همه عالقمندان به سینما باشد. اگر اصفهان 
جشنواره ای  برگزاری  محل  و  هنر  مهد 
ساخت های  زیر  باید  است،  بین المللی 
سینمایی این شهر را ارتقا داد. وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، شهرداری و دیگر نهادها 
برای ارتقای این زیرساخت ها تالش کرده اند 

اما این روند باید تداوم یابد. 
بسیار  که  دیگری  نکته   کرد:  تاکید  وی 
مهم است، توجه جشنواره به رسانه های 
بومی و محلی است، نمی شود که جشنواره 
بین المللی برگزار کرد و فعاالن رسانه ای 
اصفهان از آن بی خبر باشند، چون این اتفاق 

برای شهر یک سرمایه  هنری تلقی می شود.
تابش تصریح کرد: امیدوارم امسال تحوالت 
بهتری در بخش بین الملل جشنواره داشته 
باشیم، البته باید بگویم که امسال اولین 
سالی است که تصمیم گرفته شد جشنواره 
را از حالتی که تنها به نمایش فیلم و اهدای 
جایزه می پردازد، خارج کنیم و هدفمان 
بازار وصل  این است که جشنواره را به 
کنیم و از خریداران فیلم منطقه ای دعوت 
کردیم تا آثار سینمای ایران و فیلم های 
عرضه شده در جشنواره را ارزیابی کنند و 

آثار ایرانی را بخرند.
بین المللی  دومین جشنواره  و  دبیر سی 
فیلم های کودکان و نوجوانان گفت: امسال 
برای اولین بار از ارزیابان اقتصادی فیلم و 
پخش کننده ها دعوت خواهیم کرد که به 
جشنواره بیایند تا فیلم های تهیه کنندگان 

و کارگردانان را نقد و ارزیابی کنند و به آن ها 
بگویند که فیلمشان تا چه حد قابلیت جذب 
مخاطب را دارد، نقاط ضعف و قوت آثار را 
یادآور شوند، چون وقتی هدف ما تماشای 
فیلم توسط مخاطب باشد، آن هم تماشاگری 
که نسلی نو است و سلیقه بصری متفاوتی 
دارد، باید به جذابیت و شاخص های جذب 

مخاطب آن فیلم نیز بطور جدی فکر کنیم.
اجرایی  مدیر  حجتی،  ایمان  همچنین 
جشنواره کودک و نوجوان در اصفهان نیز با 
اشاره به حضور پر رنگ خبرنگاران در پوشش 
جشنواره دوره قبل گفت: امروزه شهرها در 
سطح جهان تالش می کنند تا بازاریابی های 
مختلفی برای جذب گردشگر و معرفی بهینه 
شهر خود داشته باشند؛ رویکردهای بزرگ با 
اعتبار باال مانند جشنواره بین المللی کودک 
میتواند ابزار بسیار مناسبی برای معرفی شهر 

اصفهان و جذب گردشگر محسوب شود.

 سی و دومین جشنواره فیلم کودک و نوجوان کلید خورد؛

اتفاق تازه
تابش: باالبردن سطح خدمات اتفاق تازه ای است که در جشنواره امسال روی خواهد داد

دبیر سی و دومین جشنواره  بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان گفت: هدف این است که جشنواره را به بازار 
وصل کنیم. امسال جشنواره از حالت صرف نمایش فیلم و اهدای جایزه خارج می شود و از خریداران فیلم منطقه ای 
دعوت کردیم تا فیلم های عرضه شده را ارزیابی کنند و آثار ایرانی را بخرند.  علیرضا تابش در نشست با هنرمندان سینمای اصفهان 
با بیان اینکه امسال نیز شاهد مشارکت هنرمندان اصفهانی در جشنواره خواهیم بود، اظهار کرد: اصفهان از پایگاه های مهم خالقیت 

هنری در زمینه هنرهای مدرن است و در عرصه ای مثل سینما نیز افتخارات نام آشنایی در ایران و جهان دارد.

گزارش
 نوسان:  شهردار اصفهان گفت: چهارشنبه هفته جاری استفاده از گروه شهری

تمام امکانات مجموعه ورزشی و استخرنور برای عموم شهروندان آزاد 
و رایگان خواهد بود. قدرت اهلل نوروزی، در آیین بازگشایی مجموعه 
ورزشی و استخر نور اظهار کرد: این دومین بار است که برای افتتاح 
پروژه به این منطقه می آیم؛ سال گذشته پارک جنت و پارک مقابل آن 

افتتاح و دراختیار شهروندان قرار گرفت.
شهردار اصفهان با بیان اینکه خیابان بهشت و زمین هشت هزارمتری آن 
خریداری، آزادسازی و تغییرکاربری آن در سازمان جهادکشاورزی انجام و امروز 
شاهد احداث ورزشگاه روباز در این خیابان هستیم، افزود: خیابان بهشت برای 
رفت وآمد آسان مردم _به ویژه کسانی که قصد استفاده از مجموعه ورزشی نور 
را دارند_ باید در سال جاری تکمیل شود. وی با اشاره به میدان بهار تصریح کرد: 
بیش از 5۰ درصد این میدان آزادسازی شده و ضرورت دارد سازمان میادین با 

کمک مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان برای میدان بهارچاره اندیشی کنند.
نوروزی با ابراز امیدواری از اینکه در سال جاری آزادسازی میدان بهار تکمیل و 
براساس نیازسنجی منطقه ۹شهرداری اصفهان تبدیل به یک فرصت خوب برای 
مردم شود، گفت: نبود درمانگاه، بیمارستان و دسترسی به پزشکان مهم ترین 
مشکل مردم منطقه ۹ به شمار می رود که اگر بررسی ها و طراحی الزم صورت 

گیرد، می توان در میدان بهار  چنین امکاناتی را فراهم کرد.

یک پروژه مشارکتی 
در مجاورت منارجنبان

وی با اشاره به احداث یک پروژه مشارکتی در مجاورت منارجنبان تصریح کرد: 
سال ها از مشکالت اطراف منارجنبان شنیده ایم و امروز خوشحالم که باتالش 
سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان نسبت به جذب 
سرمایه گذار برای ساخت مجموعه تجاری و فرهنگی، تاالر نمایشگاهی و سایر 
موارد اقدام و مراحل طراحی پروژه سپری شده و در اولین فرصت پس از دریافت 

مجوزهای فرهنگی، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
شهردار اصفهان تأکید کرد: انجام این اقدامات حق مردم غرب اصفهان است که 
نقشی پررنگ در دوران انقالب و جبهه های جنگ داشتند؛  من بازماندگان دفاع 

مقدس را می شناسم و قطعاً آن ها استحقاق دریافت بهترین خدمات را دارند.
وی ادامه داد: خوشحالم که امروز شاهد بازگشایی محلی بودیم که پس از پنج 
سال مسائل آن حل شد و زمین آن به قیمت پنج میلیارد تومان خریداری و با 

اعتباری معادل پنج میلیارد تومان نیز بازسازی شد.
نوروزی تصریح کرد: چهارشنبه هفته جاری استفاده از تمام امکانات مجموعه 

ورزشی و استخرنور برای عموم شهروندان آزاد و رایگان خواهد بود.
وی با اشاره به پروژه رینگ چهارم اظهارکرد: در حال حاضر شاهد تحولی عظیم 
در شاهراه های اصفهان تحت عنوان »رینگ چهارم« هستیم که از سیتی سنتر 
به سمت باغ رضوان، دولت آباد و سپس شهرهای خورزوق، خمینی شهر و پس 

از عبوراز خیابان آتشگاه به درچه و شهرابریشم امتداد می یابد.

تحول بزرگ 
در ترافیک اصفهان

شهردار اصفهان با بیان اینکه رینگ چهارم شهر اصفهان به طول 76 کیلومتر  و 
عرض 57 متر مربع تحولی بزرگ در بخش ترافیکی شهر اصفهان ایجاد خواهد 
کرد، افزود: این پروژه 2٣ تقاطع غیر همسطح دارد که یکی از آن ها از خیابان 
آتشگاه عبور کرده، منطقه۹ را در می نورد تا راه ها برای عبور شهروندان روان 

باشد.
وی تصریح کرد: امروز قول می دهم اگر جایی باید آزادسازی انجام شود، 
اعتباری الزم برای آن  انجام و در بودجه سال آینده ردیف  مطالعات آن 
درنظرگرفته شود؛ البته از ساکنان منطقه ۹ که از همسایگان مردم درچه به 
شمار می روند برای همکاری و جلب مشارکت مردم این شهر جهت انجام 

آزادسازی مسیرهای رینگ چهارم استمداد می طلبیم.
نوروزی با بیان اینکه در منطقه ۹ شهرداری اصفهان که به منطقه غرب معروف 
است به زودی ایستگاه آتش نشانی در ناژوان احداث می شود، تصریح کرد: 
احداث کلکتور آب نیز در ناژوان اجرا خواهد شد تا شاید آن زمان احساس کنیم 

کمی از وظایف خود نسبت به زنان و مردان این منطقه را ادا کرده ایم.

۴۰۰ برنامه تابستانی 
در ۱۵ منطقه اصفهان

وی ابراز امیدواری کرد با همت باالی مردم و مدیران شهری شاهد رونق و 
شکوفایی در منطقه ۹ و دیگر نقاط شهراصفهان باشیم.

شهردار اصفهان با بیان اینکه بیش از 5۰۰ برنامه ورزشی و فرهنگی در سطح 
شهر اصفهان برای ایام تابستان اجرا می شود، گفت: ۴۰۰ عنوان برنامه در ۱5 
منطقه و اجرای 5۸ برنامه ورزشی در شهر اصفهان به معنای توزیع عادالنه 
امکانات فرهنگی در تمام سطوح شهر است، همچنین برپا کردن جشن برای 
افزایش نشاط اجتماعی و شادی بخشی به شهروندان از دیگر اهداف شهرداری 
اصفهان است و برای تحقق آن از هیچ تالشی فرو گذار نخواهیم کرد. وی افزود: 
برای نخستین بار است که دراین دوره مدیریت شهری به صورت مویرگی و محله 
محوری اقدامات فرهنگی در شهر اصفهان انجام می شود؛ البته این اقدامات باید 
مستمر باشد چراکه درصدد شادی بخشی و افزایش نشاط اجتماعی در شهر 

هستیم.
نوروزی تأکید کرد: شهرداری اصفهان تالش می کند که آب در بستر زاینده رود 
جاری و تمام نقاط شهر سبز و آباد باشد و جشن ها و  شادی ها برپا باشد، چرا 
که معتقدیم می توانیم امکاناتی را دراختیار مردم قرارداده و نشاط اجتماعی را 

افزایش دهیم.

تحولی عظیم
 در شاهراه های اصفهان 

citizen

 نوســان: مدیر منطقه یک شهرداری 
اصفهان از اجــرای 6۰ پــروژه عمرانی در 
سال جاری خبر داد و گفت: بودجه عمرانی 
منطقه یک امسال با ۱6 درصد افزایش، 55 
درصد سهم بودجه منطقه را شامل می شود.

مهین شکرانی با بیان اینکه عملیات احداث 
پارکینگ زیرسطحی خیابان اردیبهشت 
حدفاصل خیابان های طالقانی تا میرداماد 
تاکنون 75 درصد پیشــرفت داشته است، 
اظهار کــرد: احــداث ایــن پارکینگ در 
راستای تسهیل در عبور و مرور شهروندان و 

کاهش بار ترافیکی خیابان طالقانی صورت 
می گیرد. وی ادامه داد: آســفالت ســقف 
پارکینگ زیرسطحی خیابان اردیبهشت 
انجام و آمــاده بهره برداری اســت؛ و این 
پارکینگ تعداد ۱۰٣ خودرو را در خود جای 

خواهد داد.
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان افزود: 
برای احداث این پارکینگ شش میلیارد و 
5۰۰ میلیون تومان اعتبــار در نظر گرفته 
شده است. وی از اجرای 6۰ پروژه عمرانی 
در منطقه یک در ســال جاری خبر داد و 

گفت: بودجه عمرانی منطقه یک امسال با 
۱6 درصد افزایش، 55 درصد سهم بودجه 

منطقه را شامل می شود.
شــکرانی با اشــاره به پروژه های شاخص 
عمرانی سال جدید در منطقه یک شهرداری 
اصفهان، تصریح کرد: کف سازی گذر رحیم 
خان حدفاصل خیابــان طالقانی تا کوچه 
ســرلت به طول ۱۰۰ و عرض ۹ متر مربع 
تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
و برای اجرای آن ۱5۰ میلیون تومان اعتبار 

در نظر گرفته شده است.

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان:

اجرای ۶۰ پروژه عمرانی در سال جاری

وقتی هدف ما تماشــای فیلم توســط مخاطب 
باشــد، باید به جذابیت و شــاخص های جذب 

مخاطب آن فیلم نیز بطور جدی فکر کنیم

نباید تحول را صرفاً یک مســئله فناورانه بدانیم، 
»تحول دیجیتال« در سرزمین ما و در همه دنیا یک 

»تغییر فرهنگی« است
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یک کارشــناس اقتصادی   گفت: در جریان برخورد با موسســات مالی غیرمجاز، سپرده 
2 میلیون سپرده  گذار از جیب ۸۰ میلیون نفر ایرانی تأمین شد و در این شرایط به نظام مالی 
کشور وارد آمد، به طوری که سهم هرنفر درجبران این خسارت، 5۰۰ هزار تومان در  سال بود. 
سیدمحمد صادق الحسینی درباره میزان خسارت موسسات مالی غیرمجاز به اقتصاد کشور، 
گفت: میزان خسارت واردشده بابت فعالیت موسسات مالی غیرمجاز بیش از ۴۰ هزار میلیارد 
تومان بوده اســت که در این شــرایط اقتصادی رقم قابل توجهی محســوب می شــود.

بازار ارز به ثبات نسبی رسیده است. این موضوع را عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی 
اعالم کرده و گفته است: »مدیریتی در بازار ارز اتخاذ شده و این کمک به صادرکنندگانی 
است که ارزشان را در نیما عرضه می کنند و در واردات تأمین می کنند که امیدواریم این 
روند ادامه پیدا کند.«او در پاسخ به ســوال دیگری مبنی بر این که چه برنامه ای دارید تا 
ثبات نرخ ارز ادامه پیدا کند، عنوان کرد: »همین روال ان شاءاهلل ادامه پیدا خواهد کرد و ما 

می خواهیم ثبات اقتصادی داشته باشیم.«

دستکم از دوره صفویه، رودخانه زاینده رود 
یکی از تفرجگاه های زیبای مردمان شهر 
اصفهان بوده است. رودخانه ای طبیعی که 
برای میلیون ها سال در شهر اصفهان جاری 
بود و عامل شکل گیری تمدن این شهر بوده 
است. اما متاسفانه خشک شدن این رودخانه 
در دو دهه گذشته، تاثیر فراوانی بر زندگی و 
اقتصاد مردم اصفهان گذاشته است. در طول 
صاحب نظران  و  کارشناسان  سال ها  این 
به عوامل گوناگونی از جمله احداث سد 
زاینده رود، برداشت آب در باالدست برای 
آبیاری باغ ها و خنک کردن صنایع آورده اند. 
با این وجود یک عامل شاید کمتر مورد توجه 
قرار گرفته است و آن هم تخریب بیشه زار 
بستر  کردن  عریض  و  زاینده رود  اطراف 
این رود در دهه 7۰ است. عاملی که سبب 

افزایش حجم مورد نیاز آب زاینده رود شد. 

عنصر تفاخر
محمد ساالری، جامعه شناس و اقتصاددان 
شهری معتقد است که زاینده رود به عنوان 
رود زاینده که آب، هوا و عناصر زیستی را 
درون اکوسیستم خود مدام به چرخش در 
می آوْرد، دیگر زاینده نیست. زیرا مقدار آبی 
را که باید در مسیر حرکتش به سفره های 
بازیافت و  آنجا  نفوذ دهد، در  زیرزمینی 
مجدد به بستر رود منتقل کند. با آبیاری در 
باغ های باالدست، مصرف در خنک کننده 
صنایع و انتقال آن به سایر شهرها، از مسیر 

جریان خارج شده است.
او ادامه می دهد: از سوی دیگر، پیش از دهه 

7۰ مسیر گذر آب در بستر زاینده رود در 
درون شهر اصفهان بسیار باریک و اطراف 
آن بیشه زار بود و تنها در مواقع سیالب، کل 
بستر و اطراف آن پر از آب می  شد. همواره 
بخشی از آب زاینده رود در درون مادی های 
اطراف جاری بود که به دلیل بستر خاکی 
زیرزمینی  سفره های  آن،  نفوذپذیری  و 
را تغذیه می کرد و در نهایت به بستر رود 

بازمی گشت.
 اما در ابتدای دهه 7۰ با نگاه زیبایی شناختی 
و تفاخر برای شهر اصفهان، بخش هایی از 
بستر این رود را که از درون شهر اصفهان 
گذر می کرد را عریض کرده و برای این که آب 
جاری در آن جلوه و نمای بهتری پیدا کند 
خاک بستر رودخانه را ایزوله و قسمت هایی 
از آن را سنگ چین و رس ریزی کردند که این 
مسئله موجب کاهش نفوذپذیری و افزایش 

تبخیر آب رودخانه شد.
ساالری در ادامه با تأکید بر آن که خاک 
کشاورزی یکی از منابع کمیاب اقتصادی 
است، به تشکیل خاک دشت اصفهان در 
دو دوره دوم و چهارم زمین شناسی اشاره 
خاک  عمده  بخش  می گوید:  و  می کند 
دشت اصفهان در دوره دوم زمین شناسی 
تشکیل شده است که خاک فرسوده و فاقد 
عنصرهای زیستی است و برای کشاورزی 
مناسب نیست، نفوذپذیری چندانی هم 
ندارد. جلگه زاینده رود فاقد خاک های دوران 
بنابراین خاک  است.  زمین شناسی  سوم 
کشاورزی این جلگه منحصر است به خاک 
دوران چهارم که گستره چندانی ندارد و با 

توجه به عمر کوتاه این دوران، تنها لبه نازکی 
از زاینده رود از این خاک تشکیل شده است. 
این خاک بافت اسفنجی دارد و تمام فراینده 
واگشتی آب، یعنی نفوذ آب به سفره های 
زیرزمینی، بازیافت و بازگشت مجدد آن به 
بستر رود در این بخش انجام می شود. از این 
رو مردم اصفهان با وقوف به این محدودیت 
که بر پایه حکمت محلی و تجربه دیرینه شان 
شکل گرفته بود، تا پیش از دوره صفوی 
به  تنها  نداشتند  این بخش سکونت  در 

کشاورزی اختصاص داده بودند. 
گرفتن  نظر  در  بدون  صفوی  دولت  اما 
حکمت محلی، شهر اصفهان را به درون این 
جلگه  کشاند و کاخ ها و شهر صفوی را در آن 
بنا کرد. در دوره ما نیز این ساخت وسازها و 
دستکاری ها به اوج خود رسید و موجب 
 شد که زاینده رود زایندگی خود را از دست 
بدهد. زایندگی زاینده رود ذاتی و همیشگی 
نیست، انسان ها ثابت کردند که می توانند 

این ویژگی را از او بستانند و سترونش کنند.

گسترش غیرواقعی بستر رودخانه
دکتر همایون صادقی مشاور معاون امور 
عمرانی استاندار پیشین اصفهان، دو عامل را 
علت علل آسیب های امروز رودخانه زاینده 
می داند. او معتقد است: بهره برداری از سد 
زاینده رود در اواخر دهه ۴۰ نخستین عامل 
مهم در خشک شدن زاینده رود است. وی 
ادامه می دهد: احداث سد زاینده رود موجب 
شد تا ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون متر مکعب 
از آب رودخانه زاینده رود در پشت این سد 

ذخیره گردد و مانع بروز سیالب در شهرهایی 
چون اصفهان و زرین شهر شود. ازاین رو حریم 
و بستر زاینده رود مورد تعرض شهروندان 
شهرهایی قرار می گیرد که در مسیر جریان 
رودخانه هستند و این تعرض باعث تغییر 
بافت می شود. ازسوی دیگر، بخش دیگری 
از این مقدار آب را برای توسعه صنایعی مانند 
ذوب آهن و فوالد مبارکه مورد استفاده قرار 
می گیرد که احداث آنها نیز علی القاعده در آن 

منطقه جغرافیایی کاری اشتباه بود.  
او ادامه می دهد: ازسوی دیگر تا پیش سال 
75 مدیریت رودخانه زاینده رود به شکل 
یکپارچه از سرچشمه تا انتها با سازمان عمران 
زاینده رود در زیر مجموعه وزارت نیرو بوده 
است. اما در اواخر دهه 7۰ مصوبه ای که 
اجرای آن در دهه ۸۰ صورت می گیرد به 
مجلس داده می شود که طبق آن مدیریت 
استانی  به  منطقه ای  حالت  از  زاینده رود 
تبدیل می شود. در نتیجه می توان به جرات 
گفت احداث سد زاینده رود و تغییر مدیریت 
آن از مدیریت منطقه ای به استانی، دوعامل 

بسیار مهم در خشک شدن این رود هستند..
در  وجود  این  با  می کند:  اضافه  صادقی 
کنار این دو عامل مهم، دستکاری بستر 
زاینده رود در شهر اصفهان نیز تا حدودی که 
شاید بشود به اندازه 5 درصد تخمین زد در 
خشک شدن این رود نقش داشته است. اگر 
به عکس های پیش از دهه هفتاد زاینده رود 
نگاه کنید متوجه می شوید اطراف بستر 
زاینده رود پوشیده از درختان بید، سپیدار 
و گیاه نی  است و مسیرگذر آب نیز بسیار 
موجب  بیشه زار  این  وجود  است.  باریک 
می شود تا حجم قابل توجهی از آب مورد 
نیاز رودخانه در ریشه درختان و گیاهان 
آن ذخیرگردد. اما متاسفانه در دهه 7۰ به 
بهانه زیباسازی، بیشه زار اطراف زاینده رود 
تخریب می شود و حجم آب بستر این رود 
نیز گسترده تر می شود. یعنی رودخانه ای 
که اساسا رودکم آبی بود به واسطه حذف 
بیشه و نی زارهای پیرامونش، بسیار گسترده 
از میزان واقعی خود پهن می شود و این 
گسترش بستر، عالوه بر تغییر اکوسیستم، 
باعث هدر رفت بیشتر آب در بستر جاری 

می گردد.
مشاور معاون امور عمرانی استاندار پیشین 
نیز  حاضر  حال  در  کرد:  تاکید  اصفهان 
اگر بستر زاینده رود را به حالت طبیعی  
بازگردانیم و اجازه دهیم درختان در بستر 
رودخانه ریشه دوانند به شرط تصفیه کامل 
آب که گونه های مختلف گیاهی و جانواری 
در آن اجازه حیات داشته باشند بخشی 
شد.  خواهد  حل  زاینده رود  مشکالت  از 
من این موضوع را در زمانی که آقای دکتر 
مهرعلیزاده استاندار اصفهان بودند و در 
حال تدوین طرح هفت مرحله ساماندهی 
زاینده رود بودند نیز به ایشان پیشنهاد دادم. 
اما متاسفانه با رفتن او از استانداری این 

مسئله نیز مسکوت ماند.

دالر دیگر هیجان زده نمی شود!٥٠٠  هزار تومان خسارت هر ایرانی از موسسات غیرمجاز
مذاکره

ــرای  ــگاه زیبایی شــناختی و تفاخــر ب ــا ن محمــد ســاالری مــی گویــد: در ابتــدای دهــه 7۰ ب
گزارش

گروه   شهری
شــهر اصفهــان، بخش هایــی از بســتر رودخانــه را کــه از درون شــهر اصفهــان گــذر می کــرد 
را عریــض کــرده و بــرای این کــه آب جــاری در آن جلــوه و نمــای بهتــری پیــدا کنــد خــاک 
ــد کــه ایــن  ــه و قســمت هایی از آن را ســنگ چین و رس ریــزی کردن ــه را ایزول بســتر رودخان
مســئله موجــب کاهــش نفوذپذیــری و افزایــش تبخیــر آب رودخانــه شــد. "محمد ســاالری" 
جامعه شــناس و اقتصــاددان شــهری و "دکتــر همایــون صادقــی" شهرســاز و مشــاور معــاون 
امــور عمرانــی اســتاندار پیشــین اصفهــان کــه یکــی از مشــاورین طــرح هفــت مرحلــه ای 
ســاماندهی رودخانــه زاینــده رود نیــز بــود در گفــت وگــو بــا "نوســان" بــه تاثیــر تخریب بیشــه زار بر بســتر 

زاینده رود پرداخته اند.

چرا رودخانه زاینده رود دیگر زاینده نیست؟!؛

تیشه به ریشه زاینده رود
برخی معتقدند تخریب بیشه زار  رودخانه و عریض کردن بستر آن در دهه 7۰  عامل خشکسالی فعلی است

think

بارها  و  بارها  ما  روزمره  زندگی  در 
دیگران  که  است  آمده  پیش  برایمان 
باشند  داشته  هایی  درخواست  ما  از 
برایشان  را  کاری  که  بخواهند  ما  از  و 
انجام دهیم که در اینصورت، دو حالت 
وجود دارد که می توانیم نسبت به آن 

درخواست، واکنش نشان دهیم .
نداشته  مشکلی  درخواست  آن  با  که  است  این  اول  حالت 
باشیم و موافقت کنیم که انجامش دهیم اما این موضوع برای 
ما مسأله ای ایجاد نمیکند و ما به راحتی می توانیم موافقت 
خودمان را به صراحت اعالم کنیم اما روی صحبتم مربوط به 
حالت دوم است که مخالف آن در خواست هستیم و جواب 
را  راحتی مخالفت خودمان  به  توانیم  نمی  اما  است  منفی  ما 
ابراز کنیم و نه بگوییم به خصوص زمانی که با طرف مقابلمان 
رودربایستی داریم و اصال جرأت نمی کنیم که نه بگوییم مبادا 

ناراحت شود

اما نگران این موضوع نباشید چون تکنیک متقاعد سازی مختلفی 
در این زمینه وجود دارد که می خواهم به دو مورد از مهم ترین 
آن ها اشاره کنم تا با استفاده از آن ها بتوانید خیلی راحت و تحت 
هرشرایطی مخالفت خود را نسبت به آن درخواست اعالم کنید و 
بدون اینکه طرف مقابلتان از دست شما دلخور شود به راحتی نه 

بگویید. 
فقط کافی است که این دو تکنیک را مدام پیش خودتان تمرین 
کنید و به خاطر بسپارید تا به راحتی بتوانید از آن ها در شرایط 

مختلف استفاده کنید.

اول: قدرت دلیل + داستان
یکی از تکنیک های متقاعد سازی داستان گویی و آوردن دلیل 
است، زمانی که دیگران از ما درخواستی دارند و ما با آن مخالف 
هستیم قطعا دلیلی وجود دارد که جواب مان منفی است پس قبل 
از اینکه به طرف مقابل مان نه بگوییم ابتدا دلیل آن را بگویید و 
بهتر  چه  که  بگویید  هم  را  دلیلتان  با  مرتبط  داستانی  اگر  حتی 
چون با گفتن داستان، طرف مقابلتان شما را بیشتر درک می کند 
و به احتمال فوق العاده زیاد دیگر از دست شما ناراحت نمی شود.

یک  درخواست  شما  از  شخصی  که  کنید  فرض  مثال،  عنوان  به 
میلیون تومان پول نقد می کند و به شما قول می دهد که تا فالن 
اینکه اعتماد کامل  با وجود  اما شما  تاریخ به شما پس می دهد 
به طرف مقابل تان دارید و از طرفی هم دوست دارید که کمکش 
کنید اما چون چند ماه است که حقوق نگرفته اید نمی توانید این 

کار را انجام دهید.
برای اینکه بتوانید به راحتی نه بگویید به طوریکه از دست شما 
ناراحت نشود دلیل و داستان خودتان را بازگو کنید اینکه چندماه 
است که مدام از مدیر شرکت تان درخواست حقوق می کنید و به 
دلیل رکود بازار و فروش کم و... چند ماه است که به شما حقوق 
نمی دهد و یا حتی از دلیل های مختلفی می توانید استفاده کنید.

فراموش نکنید که تحت هیچ شرایطی از خودتان دلیل نسازید و 
یا اینکه بخواهید دروغ بگویید چون ممکن است به راحتی رسوا 
شوید و تازه کارشما بدتر شود، با طرف مقابل تان صادق باشید و 

هرچه که حقیقت است به او بگویید.

دوم: گفتن کاری که می توانیم انجام دهیم
نمی  که  دارد  وجود  هایی  درخواست  سری  یک  اوقات  گاهی 
خواهیم و یا نمی توانیم انجام دهیم اما در مقابل می توانیم کار 
دیگری که باعث می شود به طرف مقابل کمک کند را انجام دهیم 

و با آن مشکلی نداشته باشیم.
در این لحظه در ابتدا از جمله زیر استفاده می کنیم و بعد کار را 
که می توانیم انجام دهیم را بازگو کنیم: این کار رو نمی تونم برات 

انجام بدم ولی عوضش می تونم برات...  
وقتی که طرف مقابل، این جمله را از ما می شنود خیالش راحت 
می شود که قصد کمک به او را دارید و حتی اگر اون کاری که 
شما برایش انجام می دهید فایده ای نداشته باشد اما از دست شما 

دلخور و ناراحجت نمی شود.
میلیون  یک  درخواست  شما  از  اینکه  کنید  توجه  قبل،  مثال  به 
توانید  می  ندارید،  را  پول  مقدار  آن  و شما  می شود  پول  تومان 
بگویید: این کار رو نمی تونم برات انجام بدم ولی عوضش می تونم 
برات به چند نفر از دوستانم زنگ بزنم و ازشون بپرسم که دارند 

بهت قرض بدهند یا و بعدا خبرش را بهت بدم. 
تکنیک های مختلفی در این زمینه وجود دارد که می توانیم از 
آن ها برای متقاعد کردن دیگران استفاده کنیم ولی به شما قول 
می دهم که می توانید با استفاده از همین دو تکنیک گفته شده 
به راحتی مخالفت خود را ابراز کنید  و طرف مقابل تان را متقاعد 

کنید به شرطی که خوب این دو تکنیک را تمرین کنید.
و اما در آخر می خواهم بگویم که نه گفتن نوعی مهارت است که 
استفاده کنیم و هرگز  از آن  تعامالت روزمره  بیاموزیم و در  باید 
تواند  می  بلکه  نیست   خودخواهی  گفتن  نه  که  نکنیم  فراموش 

دریچه ای باشد برای انجام کارهای جدید.

مهارت نه گفتن
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: آخرین آمار نرخ بیکاری از ســوی   
مرکــز آمار ایــران حاکی اســت که 
نرخ بیکاری در فصل بهار امســال به 
۱۰.۸ درصد رسیده اســت . این آمار 
شــبهاتی را ایجاد کرده است . در این 
باره باید بگویم که مرکــز آمار ایران 
در اعالم نرخ ۱۰.7 درصدی بیکاری 
آمارسازی نکرده است. بخشی از این 
کاهش بــه این دلیل رخ داده اســت 
که ممکن اســت تعداد افرادی که در 
جســت وجوی کارند، کاهش یافته 
باشند و به همین دلیل ناامیدی آنها 
از یافتن شــغل باعث شــده در نرخ 
بیکاری محاسبه نشوند. همچنین در 
سال گذشته برخی مشاغل از صورت 
رسمی به صورت غیر رسمی منتقل 

شده اند.
از ســوی دیگر وقتی رشد منفی وارد 
اقتصاد می شــود، واکنش اشــتغال 
نســبت به آن در قیاس با متغیرهای 
دیگر دیرتر و ضعیف تراست. به عبارتی 
یک نــوع چســبندگی در بازارها و 
بنگاه های ما وجود دارد و واکنش آن 
دیر می شــود.نکته دیگری که وجود 
دارد این اســت با توجه در شرایطی 
که پیش آمده این شــرایط می تواند 
کیفیت اشــتغال را پایین بیاورد در 
حالی که اشتغال کم نشــود. به این 
صورت که بسیاری از مشاغل از بخش 
رسمی به ســمت بخش غیر رسمی 
بروند. در کل نمی تــوان این را قبول 
داشــت که دولت در زمینه اعالم نرخ 
رشــد بیکاری بخواهد آمارســازی 
کند، بنابرایــن اینکه نــرخ بیکاری 
طی یک سال ۱.۸ درصد کاهش پیدا 
کرده باشــد را دور از ذهن نمی دانم 
.در ضمن باید این نکته را تاکید کنم 
که اصوال در اعالم نــرخ بیکاری، اگر 
مایوس شدگان بازار بیشتر باشند به این 
ترتیب تعداد جمعیتی که به دنبال کار 
می گردند کمتر می شود، نرخ بیکاری 
هم کاهش پیدا می کنــد. البته این به 
معنی این نیست که اوضاع خوب شده 
باشــد بلکه به این معنی است که افراد 
ممکن است امید خود را از دست داده 
باشند و حتی جویای کار هم نباشند.
نکته بعد تاثیر رشــد منفی اقتصادی 
بر اشتغال است .رشد منفی اقتصادی 
باعث می شود تقاضا برای نیروی کار کم 
شود. اقتصاد کشور در سال های گذشته 
چندین رویکرد داشــت . در حالی که 
طی سالیان گذشته سیاست ما تثبیت 
نرخ ارز بود. همین تثبیت نرخ ارز، هم 
واردات را باال برده و هــم تقاضا را برای 
خدمات فنی را پایین می آورد و... همین 
سیاست در بیکاری جوانان تحصیلکرده 
تاثیر داشت. اکنون موضوع تحریم هم 

مزید بر علت شده است. 
اما در مورد وضعیت اشــتغال در سال 
آینده و اثر رشــد منفی اقتصاد بر آن 
می توانــم بگویم من از آن دســته از 
افرادی هستم که فکر می کنم اثرات 
اصلی منفی تحریم بر اقتصاد امسال 
ظاهر می شود بنابراین گمان می کنم 
که افــت اقتصادی امســال ما کمی 
عمیق تر از ســال گذشــته باشد اما 
یکسری ســاز و کارهای خوب و موثر 
در اقتصاد ایران در حال انجام اســت 
مانند رشد صادرات، صادرات خدمات 
مهندسی و... بنابراین انتظار داریم در 
ســال ۱٣۹۹ بتوانیم رشد اقتصادی 

مثبت را شاهد باشیم.

  دیدگاه

 شبهاتی 
درباره نرخ بیکاری

 نوسان:  رئیس سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی اســتان اصفهان، گفت: متاسفانه 
ســرمایه های بخــش خصوصی حجم 
نقدینگی زیادی را در کشور رقم زده است 
به طوری که هم اکنــون حجم نقدینگی 
کل کشــور یکهزار و ۹۰۰ هــزار میلیارد 

تومان است.
نعمت اهلل اکبری، اظهار کرد: از نخستین 
شاخص های مهم رشــد اقتصادی؛ رشد 
ســرمایه گــذاری، بهره وری و اشــتغال 
است. این شاخص ها نشــان می دهد که 

اقتصاد یک کشور در شرایط نرمال است. 
وی، با بیان اینکه یکــی از ضعف ها، این 
است که از ظرفیت های موجود استفاده 
نمی شــود، گفت: یکی از این ظرفیت ها، 
آیین نامه اجرایی تبصره 5 بودجه اســت. 
تبصر 5 و بنــد "و" آن در خصوص اوراق 
تسویه خزانه اســت که از اهمیت باالیی 

برخوردار است. 
اسناد خزانه 5 هزار میلیارد تومان ظرفیت 
دارد و اوراق خزانه نــوع دوم 66 میلیارد 

تومان ظرفیت اجرای قانونی دارد.

اکبری ادامه داد: در سال گذشته توانستیم 
از یکهــزار و ٣۰۰ میلیــارد تومــان این 
ظرفیت بهره ببریم که البته برای اســتان 

اصفهان این رقم، رقِم زیادی نیست.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه 
ریزی اســتان اصفهــان، گفــت: یکی از

 دســتورالعمل های مهم، جذب بودجه 
های پژوهشــی اســت که به دانشگاه ها 
ارسال خواهد شــد و ظرف یک ماه آینده 
باید این بودجه پژوهشــی تعیین تکلیف 

شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:

حجم نقدینگی کشور، 19۰۰هزار میلیارد تومان است
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معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: جابجایی  در جایگاه های 
گوناگون مدیریتی دوری ناپذیراست، چراکه این امر باید به بهبود شرایط کار و تولید کمک 
کند.عباس قبادی، افزود: اصفهان از تاثیرگذارترین استان ها در مجموعه صنعت کشور به 
شمار می رود و در بسیاری از شاخص ها دارای برترین رتبه ها است، لذا امیدواریم تغییر 
مدیریتی بتواند این استان را چون گذشته در سطح کشور بیش از پیش بر سر زبان ها آورد و 

روند توسعه و تولید را گسترش دهد.

ماجرای سلطان آپارتمان بازی با افکار عمومی است. این موضوع را محمد اسالمی، وزیر 
راه وشهرسازی درباره اظهارات یک نماینده مجلس مبنی بر این که فردی در اطراف تهران دارای 
7۰۰ واحد مسکونی است،  گفته و توضیح داده است: »شنونده باید از کسی که این اطالعات 
را می دهد، سوال کند منبع اطالعات شما کجاست؟.«ادعای زهرا سعیدی، نماینده مجلس 
درباره سلطان آپارتمان درحالی مطرح می شود که سازمان امور مالیاتی بارها اعالم کرده است 
که به دلیل نبود بانک اطالعاتی مالکان، قادر نیست مالیات بر خانه های خالی را دریافت کند. 

  نوســان:  وزیر صنایع عراق گفت: 
۱۹۰ پروژه ســرمایه گذاری از سوی 
وزارت صنایع عراق معرفی می شــود 
و از شــرکت های ایرانی به ویژه استان 
اصفهان استقبال می کنیم که در این 
پروژه ســرمایه گذاری مشترک کنند
 و دولت عراق ضمانــت آن را بر عهده 

می گیرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی 
اصفهان، عبداهلل صالــح الجبوری در  
نشست بررسی فرصت های تجاری و 
سرمایه گذاری ایران و عراق، اظهار کرد: 
سرمایه گذاری مشترک تولیدکنندگان 
اســتان اصفهان با همتایان عراقی می 
تواند همکاری های اقتصادی دو طرف 

را تعمیق بخشد. 
وی ایجاد واحدهــای تولیدی در کربال 
و نجف توسط فعاالن اقتصادی استان 
اصفهــان را گام مهمــی در  تقویــت 
روابط اقتصادی دو کشور ایران و عراق 
عنوان کرد و افزود: نباید وقت و انرژی 
در تــدارک کمیته های مشــترک و 
پروتکل های همکاری گذاشــت بلکه 
اقدامات عملی می تواند سطح مروادات  

دو کشور را افزایش دهد.
وزیر صنایع عراق با اشاره به سابقه بلند 
مدت روابط تجاری ایران و عراق، گفت: 
هر دو کشور خواستار توسعه و تقویت 
روابط اقتصادی در زمینه های مختلف 
هستند و بخش خصوصی بهتر از بخش 
دولتی می تواند در این توســعه روابط 

نقش مهمی را ایفا کند.
 وی با اشاره به توانمندی استان اصفهان 
در دو صنعت پالستیک و فوالد، اظهار 
کرد: اتاق های بازرگانی می تواند زمینه 
حضور صنعتگران اصفهان را در عراق 

فراهم کند.
الجبوری خاطر نشان کرد: ۱۹۰ پروژه 
سرمایه گذاری از سوی وزارت صنایع 
عراق معرفی می شــود و  از ســرمایه 
گذاری شــرکت های  ایرانــی به ویژه 
استان  اصفهان  اســتقبال می کنیم. 
وی افزود: عراق شــرکت هایی که در 
شــرایط ســخت به این کشور کمک 
کنند، در شــرایط آرامــش و با ثبات 

فراموش نمی کند.
همچنین رئیس اتاق صنایع بابل عراق 
در این نشست خواستار تقویت و توسعه 
روابط اقتصادی و تجاری دو کشور شد. 
سید متقی جاسم، خواستار فعال شدن 
سفارتخانه و کنسولگری های دو کشور 
در بستر سازی توسعه روابط  اقتصادی 
شــد و گفت: نمایندگی دو کشور می 
توانند نقش موثری در معرفی فرصت 
های تجاری و ســرمایه گذاری عراق و 

ایران داشته باشند.

با وجود آنکه صنعت چاپ یکی از مهم ترین 
صنایع تکمیلی در دنیا تلقی می شود، فقدان 
حمایت واقعی از سوی دولتی ها موجب شده 
این صنعت در کشور ما توفیق چندانی نداشته 
باشد. صنعت چاپ مکمل سایر صنایع تولیدی 
است و در غیاب استفاده از فناوری های روز دنیا 
در این بخش هیچ صنعت دیگری نمی تواند 
به جایگاه واقعی خود در بازارهای داخلی 
و خارجی دست پیدا کند، بنابراین توجه 

بسیار  صنعت  این  به  دولتی ها  جدی تر 
ضروری است.

صنعت چاپ را به نوعی می توان زیر ساخت 
و  مصنوعات مصرفی  و  عرضه محصوالت 
صنعتی به مصرف کننده دانست. این صنعت از 
رسانه های مکتوب تا محصوالت و مصنوعات 
مصرفی و صنعتی را پوشش می دهد، تا جایی 
که می توان ادعا کرد در غیاب این صنعت 
ارتباط ذهنی مصرف کننده با کاال به شکل 

قابل توجهی قطع می شود.

صنعتی متفاوت
از سایر صنایع

بی شک باید صنعت چاپ را متفاوت از 
سایر صنایع دید، چرا که حرکت رو به جلو 

این صنعت روز به روز است و دستاوردهای 
آن به قدری بر سایر صنایع تاثیر می گذارد 
که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت. 
نرخ باالی استهالک در این صنعت به عالوه 
رشد سریع رو به جلو فناوری های مصرفی 
در آن از جمله مواردی است که باید برای 
همسانی و همگامی صنعت چاپ داخلی 
با آنچه در دنیا وجود دارد، همیشه مد نظر 
قرار داشته باشد. صنعت چاپ در صورت 
دستیابی به فناوری های روز دنیا عالوه بر 
کسب درآمد از محل فعالیت های داخلی 
می تواند در عرصه منطقه ای هم ایفای نقش 
کرده و درآمدزا باشد، همان طور که ترکیه از 
ارائه خدمات به کشورهای منطقه ساالنه تا 

٣۴ میلیارد دالر درآمد کسب می کند.

رتبه مناسب اصفهان
در صنعت چاپ

صنعت  کنندگان  صادر  اتحادیه  رئیس 
چاپ ایران در این نشست گفت: صنعت 
چاپ به بعنوان سومین صنعت جهان که 
بطور مستقیم و غیر مستقیم با ۹۰ درصد 
صنایع دیگر ارتباط دارد، در ایران نیز در 
عرصه صادرات غیرنفتی جایگاه ویژه ای 
کرد: صنعت  تاکید  عابدین،  بابک  دارد. 
چاپ در خاورمیانه 6۰ میلیارد دالر درآمد 
دارد که 55 درصد سهم آن متعلق به ترکیه 
است. وی اصفهان را قطب صنایع دستی 
ایران با تمرکز بر دیگر صنایع نامید و افزود: 
اصفهان در صنعت چاپ و صادرات رتبه 

خوبی در کشور دارد. عابدی با اذعان به 
اینکه مرکزیت صنعت چاپ در تهران است، 
ابراز کرد: عالقه مند به رونق تولید و خدمات 
در همه جای کشور هستیم و اصفهان نیز 
با موقعیت لجستیکی بسیار خوبی که در 
مرکز کشور برای رشد و توسعه صنعت چاپ 
دارد، از فرصت خوبی برای تقویت صادرات 
غیرنفتی برخوردار است. عابدین بیان کرد: 
در تهران به این نتیجه رسیدیم که با حضور 
در نمایشگاه اصفهان و تعامل با همکاران  
فعال اصفهانی در راستای توسعه صنعت 
چاپ، بتوانیم پرچم چاپ را در اصفهان نیز 

باال ببریم.   
صادرکنندگان  اتحادیه  عابدین،  بابک 
نامید که برای  صنعت چاپ را تشکلی 
بسترسازی، توسعه و پیشرفت صادرات 
غیرنفتی کشور در زمینه چاپ و بسته 
بندی فعالیت می کند. وی با تاکید بر 
اهمیت بسته بندی محصول، گفت: هر 
محصولی برای صادرات و فروش نیاز به 
چاپ و بسته بندی دارد تا بتواند در بازار 
خود را معرفی کند و چنانچه این عامل 
مهم تقویت نشود، در توسعه صاردات و 
تولید نمی توانیم موفق باشیم. وی بخشی 
از مسولیت اتحادیه صادر کنندگان را حضور 
در پاویون های خارجی و  نمایشگاه صنعت 
چاپ اقلیم کردستان و انعقاد یک تفاهم 
نامه ۱۴ ماده ای با اتحادیه صنایع چاپ 
کردستان عراق اعالم کرد و افزود: از آن 
زمان هیات های بازدید کننده را از عراق و 

دیگر کشورها به ایران دعوت  می کنیم. 
صنعت  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس 
چاپ ایران تصریح کرد: صنعت چاپ در 
خاورمیانه 6۰ میلیارد دالر درآمد دارد که 
55 درصد آن سهم ترکیه است، در حالی 
که صنعت چاپ ایران تنها پنج درصد درآمد 
از صادرات در خاورمیانه را دارد. وی صنعت 
چاپ را سومین صنعت جهان و بسیار 
درآمدزا نامید و با توجه به ناوگانی که صنعت 
چاپ در کشور ایجاد کرده، این صنعت به 

تولید ناخالص داخلی کمک خواهد کرد.
عابدین با اشاره به حالت اضطرار اقتصادی 
کشور و جنگ اقتصادی، گفت: وظیفه ما 
دستیابی به هدف اصلی یعنی رونق تولید 
داخلی است. رونق تولید داخلی منجر به 
رونق در صادرات و درآمد زایی می شود 
که مستلزم  همکاری و فعالیت یکپارچه و 

اجتناب از جزیره ای عمل کردن است.

نمایشگاه بستری 
برای نمایش  توانمندی ها

دست  از  قدردانی  ابراز  با  عابدین  بابک 
نشان  خاطر  اصفهان  نمایشگاه  اندکاران  
تبدیل  مدیریت،  قوت  نقاط  از  یکی  کرد: 
به  منفی  نقاط  و  ها  فرصت  به  تهدیدها 
نقاط مثبت است و قدمی که اصفهان در 
برگزاری یازدهمین نمایشگاه صنعت چاپ 
و بسته بندی برداشته، در همین راستا بوده 
خوبی  بستر  نمایشگاه  آنکه  ضمن  است. 
برای نمایش  توانمندی ها است و هزاران

از  و خارج کشور  از داخل  بازدید کننده   
مطلع  چاپ  صنعت  مختلف  ظرفیتهای 
اتحادیه  عمومی  روابط  گردند.مدیر  می 
صادرکنندگان چاپ ایران با اشاره به توسعه 
صنعت چاپ در ایران و بازار صادراتی و بین 
المللی، اقتصاد مقاومتی را از اهداف اتحادیه 
در برنامه ریزی ها اعالم کرد و افزود: در 
نمایشگاه های بعدی صنعت چاپ در استان 
های دیگر شرکت خواهیم کرد تا به یکپارچه 
سازی این صنعت و رونق کسب و کار در این 
صنعت کمک کنیم.در ادامه این نشست 
که با حضور فعاالن صنعت چاپ از تهران، 
اصفهان و دیگر شهرهای کشور برگزار می 
شد به نقش مرکز محور و موقعیت مهم 
اصفهان در توسعه صنعت چاپ اشاره شد. 
همچنین برنقش  یکپارچگی و همبستگی 
در صنعت چاپ کشور برای توسعه نیز 

تاکید شد.
شایان ذکر است، شرکت های افق قطعات 
آسیا، هودیس پارس، نوین تاک، رایا شقایق 
آسیا، چاپ صفا، کیاما، ماشین سازی حرفه 
و فن، ماد رول، قالب سازی سعدی، کاوش 
ماشین سپید، نگارستان نقش سورنا، پارس 
جت، مبین تک، قالب سازی صبوری، همدان 
لیبل و مکسس از جمله مهمترین شرکت هایی 
هستند که در یازدهمین نمایشگاه تخصصی 
ماشین آالت  و  بسته بندی  صنعت چاپ، 

وابسته اصفهان حضور یافتند.

سهم ناچیز از یک بازار بزرگ

سلطان آپارتمان یا بازی با افکار عمومی؟تغییر مدیران باید به بهبود شرایط کمک کند
 اقتصاددان

در نشست هم اندیشی فعاالن صنایع چاپ و بسته بندی کشور در اصفهان مطرح شد: گزارش

معرفی ١٩٠ پژوه 
سرمایه گذاری عراق

سه شنبه، ۱۸ تیر، در جلسه ی "گفت و شنود اقتصادی"،  چند نکته درباره ی 
علت اصلی تورم ساختاری همراه با رکود ایران  عرض کردم. در زمانی حدود 25 
دقیقه.   در بخش پرسش و پاسخ نیز به دنبال نظر آقای آخوندی، وزیر مسکن، 
راه و شهرسازی پیشین،  مبنی بر این که اجماعی درباره ی دولت - ملت و منافع 
ملی، وجود ندارد، اشاره ای به تفاوت ساختاری میان حاکمیت برآمده از مفهوم 
دولت - ملت از سویی و دولت مبتنی بر مفهوم امت اســالمی و رابطه ی آن با 
تورم داشتم. در زمانی حدود ۱۱ دقیقه. با وجود این، در گزارش ویدیویی شماره 
یک این نشست، جز دو جمله ی کوتاه چند ثانیه ای، چیزی نیامده است. یعنی 
حضور کارشناسانی چون بنده در چنین برنامه هایی، حکم تزیین آن ها را دارد. 

طبعا، راه کار باید تحریم چنین برنامه هایی باشد.

اّما، خالصه ی آنچه عرض کردم:
اول. ناتوانی در تبدیل نقدینگی به تولید، علّت اصلی تورم ســاختاری و رکود 
همراه با آن است. یعنی، مشــکل اصلی،   ضعف های جدی در فرآیند انباشت 
سرمایه و ناتوانی در تبدیل سرمایه گذاری ها به تولید با بهره وری و مزیت رقابتی 
باالست. وقتی اســتادیوم ازادی با ظرفیت ۱۰۰ هزار نفر،  دو سال و نیم، تمام 
شده و استادیوم نقش جهان اصفهان با ظرفیت 7۰ هزار نفر، بیش از ۱7 سال 
طول کشیده، دو تورم متفاوت، به رغم میزان رشد نقدینگی یکسان، بوجود امده 
است. داستان سرمایه گذاری در اســتادیوم های آزادی و نقش جهان اصفهان، 

قابل تعمیم به تمام پروژه ها، قبل و بعد از انقالب، است.
دوم: بی انضباطی مالی و کسری بودجه باال و مستمر، ناشی از تو در تویی نهادی 
اســت. مراکز قدرت متعدد و تو در تو، موجب بزرگ شــدن بیش از اندازه ی 

دستگاه های بودجه خوار شده است.
 این ســاخت نهادی، چهار پیامد دارد. اول، موجب افزایش سهم هزینه های 
مصرفی و کاهش ســهم هزینه های عمرانی از بودجه شده است. دوم، موجب 
افزایش موازی کاری ها و اتالف منابع و چوب الی چرخ گذاشتن ها، ناپاسخگویی 
و دور زدن قوانین و مقررات، و فساد شدید، شده است. سوم، بهره وری آنچه به 
عنوان هزینه های ســرمایه گذاری باقی می ماند را به شّدت پایین آورده است. 
چهارم، ضعیف شــدن پایه تولید در ســویی و افزایش قابل توجه هزینه های 
مصرفی حاکمیتی در سوی دیگر، به معنای بروز اجتناب ناپذیر کسری بودجه 

و رشد پایه پولی و نقدینگی صرفا تورم زاست. 
سوم: تورم ســاختاری و مزمن همراه با رکود را نمی تون بدون رویکرد اقتصاد 
سیاســی، درســت توضیح داد. عالوه بر فشل بودن انباشت ســرمایه، توزیع 
نقدینگی در میان گروه های اجتماعی و در میان بخش های اقتصادی و در میان 

دستگاه ها، نیز، تاثیر مهمی بر عملکرد تورم دارد. 
چهارم: تقویت فرایند انباشــت سرمایه و گســترش قابل توجه ظرفیت های 
تولیدی، بدون تغییرات اساسی در جهت رفع تو در تویی نهادی، امکان ناپذیر 
اســت. بنابراین، تورم  خاص ایران، مرتبط با ویژگی ســاخت  قدرت اســت. 

نقدینگی، بر بستر چنین ساختی به تورم تبدیل می شود.
 با رفع تو در تویی نهادی، هم می توان رشــد نقدینگی را تا حدی کنترل کرد و 
هم می توان به ازای گردش آن در اقتصاد، پایه تولید را گســترش داد و ترکیب 
ان را از طریق زمینه ســازی برای جذب نقدینگی در بخش هــای مولدتر و با 
بازدهی اجتماعی باال، اصالح  و تورم را کنترل کــرد.  بازتوزیع ثروت و درآمد 
میان گروه های اجتماعی نیز تاثیر مهمی بر  کنترل تقاضا از سویی و  رشد تولید 

از سوی دیگر دارد.

دو نکته ی عرض شده در مورد دولت - ملت و منافع ملی:
اول اینکه، دولت - ملت به معنای شکل گیری ساختی از قدرت است که منطبق 
بر اســتانداردهای نظام بین الملل برامده از پیمان وستفالی در قرن هفدهم و 
تحکیم آن در قرن بیستم است. از این منظر، قلمروی جغرافیایی هر کشوری 
حوزه حکمرانی آن است. افزایش قلمرو ســرزمینی بر مبنای مولفه ی دینی، 
موجب شکل گیری ساختی از قدرت می شود که به ناچار  با نظام بین الملل دچار 

ستیز می شود. 
این ستیز اجازه ی قرار گرفتن در تعامالت ســازنده با نظام اقتصاد جهانی و در 

نتیجه انتقال فناوری پیشرفته در سرمایه گذاری و تولید را نمی دهد. 
عالوه بر این، چنین ساخت قدرتی، موجب شکل گیری الگوی حامی پیرویی 
می شود که بخش هایی از جامعه  را به دلیل باورهای عقیدتی شان، از گردونه ی 
قدرت، حذف می کند.این نیز با اصول حکمرانی قوی از جمله تخصص گرایی 
و شایسته ســاالری و اســتفاده از توانمندی های افراد، صرف نظر از باورهای 
شخصی شان، در تضاد اســت. به این صورت،  امکان تاسیس و تقویت الگوی 
مدیریتی فراهم نمی شــود که توانایی پیشــبرد فرآیند انباشــت سرمایه با 

هزینه های حداقلی را داشته باشد.

سرمایه گذاری فشل
تولید ضعیف؛ تورم ساختاری

یازدهمین نمایشـگاه تخصصی صنعت چاپ، بسـته بندی و ماشـین آالت وابسـته که بعد از ۶ سال در 
۱۴۰۰ مترمربـع فضای نمایشـگاهی در اصفهان برگزار شـد، فقط مورد اسـتقبال ۲۵ درصـد از فعاالن 
اصفهانـی ایـن عرصه قـرار گرفـت. در این نمایشـگاه ۴۴ غرفـه دار از اسـتان های اصفهـان، تهران، 
البـرز، همـدان، گیـالن و فارس حضور داشـتند که انواع ماشـین آالت چاپ و ملزومات، چاپ سـیلک اسـکرین، مهر 
و پـالک، هولوگـرام و لیبل ها، ماشـین آالت بسـته بندی و ملزومات، خدمات بسـته بندی، ظروف و لوازم بسـته بندی، 
لفافه هـای بسـته بندی و سـایر مـوارد مربـوط به صنعت چـاپ و بسـته بندی را بـه نمایش گذاشـتنند. در حاشـیه 
برگـزاری یازدهمین نمایشـگاه صنعت چاپ و بسـته بندی، نمایشـگاه هـای بین المللی اصفهان میزبان نشسـت هم 
اندیشـی فعـاالن صنعت چاپ بـود که لزوم یکپارچه سـازی این صنعـت بلحاظ کمک بـه رونق تولیـد و تقویت بازار 

صادرات مطرح شـد.

گزارش

گروه صنعت

چند نکته درباره  علت اصلی تورم ساختاری:

ی 
مان

رک
ی ت

دین
ی 

عل

 نوسان: معاون ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با 
بیان این که ۱٣ میلیارد دالر کاالی قاچاق در جامعه 
در حال چرخش است، گفت:   »کشورهای همسایه 
برای مبارزه با قاچاق هزینــه نمی کنند.« به نقل از 
ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، مصطفی 
پورکاظم شایسته با بیان این که نسبت کشفیات به 
قاچاق کاال در ایران قبل از قانون  سال ۱٣۹2 یک درصد بود، گفت: »اکنون 
این نسبت در کشور به 27 درصد رسیده و ۱٣ میلیارد دالر کاالی قاچاق در 
جامعه در حال چرخش است.« او با اشاره به این که در  سال ۹2، 25 میلیارد 
دالر قاچاق کاال در کشور انجام شده که این مقدار در  سال ۹6 به ۱٣ میلیارد 
دالر کاهش یافته است، افزود: »پارسال یک هزار پرونده باالی 5۰۰ میلیون 
تومانی قاچاق در کشور تشکیل شده اســت اما هنوز گزارش  سال ۱٣۹7 

نهایی و منتشر نشده است«.

 نوسان:  یک کارشناس اقتصاد مسکن با تأکید بر  
شوک مثبت ورود خانه های خالی به بازار گفت: »تا 
زمانی که سامانه اطالعاتی بازار مسکن ایجاد نشود، 
هیچ کنترلی بر سوداگری نخواهیم داشت.« افشین 
پروین پور با اشاره به این که سازوکار مشخصی برای  
شناسایی خانه های خالی در کشــور وجود ندارد، 
گفت: »این خانه ها باید با نرخ مؤثری شناســایی شــده تا زیرساخت های 
دریافت مالیات از آنها فراهم شود.« پروین پور با ابراز این که بحث خانه های 
خالی باید از چرخه انحصار خارج شــود، گفت: »در دنیا با ابــزار مالیات بر 
خانه های خالی اجازه نمی دهند واحد مسکونی خالی بماند؛  زمین متعلق به 
همه است و نمی توانیم و نباید اجازه داد در این بخش انحصار به  وجود آید.« 
او همچنین گفت: »ارزش خانه های خالی در تهران بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد 

تومان برآورد شده است.«

 نوســان: نایب رئیس اتــاق بازرگانــی اصفهان 
گفت: اســتان اصفهان می تواند نیاز بــازار عراق را 
در بخش های مختلف تامین کند. بهرام ســبحانی 
خواســتار اصالح تعرفه ورود محصــوالت فوالدی 
به عراق شــد و افزود: برخــی از محصوالت فوالدی 
امکان تولید در عــراق ندارد و تا زمــان خودکفایی 
عراق ، ایــران می تواند با تعرفه مناســب نیــاز این کشــور را برطرف کند.
سبحانی همچنین خواستار تسهیل نقل و انتقال مالی بین شرکت های عراقی 
و اصفهانی شد و گفت: شیوه خرید و فروش پیله وری در مرزها باید به فروش 
پر تعداد و مبتنی بر سیستم بانکی تغییر کند تا شاهد افزایش حجم تجارت 
باشیم. وی از توانایی اصفهان در تامین مصالح ساختمانی مورد نیاز عراق خبر 
داد و افزود: استان اصفهان در تولید مصالح ســاختمانی جایگاه ویژه ای در 

کشور دارد.

 نوسان: مدیــرکل حفاظت محیط زیست اصفهان 
گفت: مشــارکت و حضور ذی نفعان مهمترین نقش 
در حفظ تاالب های کشــور به ویژه تاالب گاوخونی را 
دارد. ایرج حشمتی افزود: راهبرد اصلی برای محیط 
زیست استان ایجاد حس مسئولیت اجتماعی است. 
وی تصریــح کرد: در ایــن زمینه افزایــش آگاهی و 
مطالبه گری شرط نخست اســت تا دغدغه همه ذی نفعان احیای گاوخونی 
باشد و جامعه به این تفکر برسد که حقابه تاالب گاوخونی پس از آب آشامیدنی 
اولویت اصلی اصفهان است. وی با اشاره به توسعه ناپایدار اصفهان تصریح کرد: به 
علت توسعه ناپایدار نسل ما شاهد خشک شدن تاالب بین المللی گاوخونی بود.

به گفته کارشناســان در بارش های بهاری امســال ۱۰ درصد این تاالب بین 
المللی آبگیری شده است. این تاالب به ٣۰۰ میلیون متر مکعب نیاز دارد تا کامال 

آبگیری شود.

1٣ میلیارد دالر کاالی قاچاق در بازار می چرخدتوسعه ناپایدار باعث خشک شدن گاوخونی بودتوانایی اصفهان برای تامین بازار عراق٤۰۰ هزار میلیارد تومان خانه خالی در تهران
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 ایران تنها سهم ۵درصدی از ۶۰ میلیارد دالر درآمد صنعت چاپ در خاورمیانه را دارد
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صنعت چــاپ در خاورمیانــه ۶۰ میلیارد دالر 
درآمد دارد که ۵۵ درصد آن سهم ترکیه است، 
در حالی که صنعت چــاپ ایران تنها پنج درصد 

درآمد از صادرات در خاورمیانه را دارد
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گفت و گو

  گزارش

 نوسان:   تحریم، شرایط سهل تری را برای 
تولیدکنندگان می طلبد و بایســتی شرایط 

صادرات نیز آسان شود.
فرزاد ارزانی مدیرعامل فوالد هرمزگان با بیان 
این مطلب گفت: تحریم، شــرایط سهل تری 
را برای تولیدکنندگان می طلبد و بایســتی 
شــرایط صادرات آسان شــود تا صنعتگران 
بتوانند با تأمیــن ارز مــورد نیــاز و واردات 
تجهیزات از تعطیلی صنایع و خطوط تولیدی 
خود جلوگیــری کنند. وی افــزود: ضروری 

است که با بازنگری در قوانین دست و پاگیر به 
رونق تولید کشور کمک کنیم و با اصالح فوری 
قوانین سرمایه گذاری و مالیاتی، تولیدکننده و 
صادرکننده را نسبت به تولید آن هم در شرایطی 
که در بازار داخل با مازاد مواجه ایم، تشویق کنیم.

ارزانــی تصریح کرد: این موضــوع در خصوص 
واحدهــای صــادرات محور همچــون فوالد 
هرمزگان باید با جدیت بیشتری پیگیری شود 
چرا که بی تردید رشــد و توسعه صنعت فوالد 
موجب رونق تولید کشــور، بالندگی معیشت 

و اقتصاد کشور و اســتان می گردد و این همان 
چیزی است که متناسب با شعار سال است. وی 
اظهار داشت: همچنین مدیران صنایع در این 
شرایط باید با حساسیت بیشتری به مدیریت 
واحد تولیدی خود بپردازند و در این شــرایط 
یکی از مواردی که شرکت ها همواره باید به آن 
توجه ویژه داشته باشند مدیریت هزینه ها است 
تا شرکت ها ســودآوری مطلوبی داشته باشند 
چراکه حیات و پویایی شرکت ها به سودآوری 

شرکت وابسته است.

مدیرعامل فوالد هرمزگان مطرح کرد:

مدیریت بهینه فوالد در شرایط تحریم

 نوسان :  عملیات اجرایی فاز نخست 
منطقه ویژه اقتصادی کاشان با حضور 
خداداد غریب پور رئیس هیئت عامل 

ایمیدرو آغاز شد.
خداداد غریب پور با ابراز قدردانی از پیگیری 
های به عمل آمده از سوی نماینده مردم 
کاشان در مجلس و مسئوالن شهرستان 
و نیز اســتان اصفهان، اظهار داشت: این 
چهارمین منطقه ویژه ای است که توسط 
ایمیدرو فعالیت خود را آغــاز می کند و 
قرار است با سرمایه های بخش خصوصی 
توسعه یابد. وی نقش ایمیدرو در توسعه 
را به عنوان سازمان راهبر ذکر کرد و گفت: 
ایجاد زیرســاخت ها از سوی این سازمان 
تامین می شود تا زمینه جذب سرمایه ها 

مهیا شود.
غریب پور ادامــه داد: زیرســاخت های 
دوران ساخت آماده شــده و قرار است در 
این منطقه صنایع معدنی، ماشین آالت و 
تولید انرژی صورت گیرد. وی با بیان اینکه 
بنابر ضرورت، ایمیدرو اقدام به مشارکت 
با بخش خصوصی می کند، اظهار داشت: 
این ســازمان در مناطــق چهارگانه ویژه 
اقتصادی که برعهده دارد ســرمایه های 
بخش خصوصی را به سمت تولید و اشتغال 
هدایت می کنــد. رئیــس هیئت عامل 
ایمیدرو افزود: یکــی از محورهای اصلی 
توسعه در شــرایط کنونی به ویژه تحریم، 
باالبردن تــوان داخلی در ایجــاد دانش و 
تولید تجهیزات به صورت بومی است. وی 
به برنامه کالن ایمیدرو در حوزه اکتشاف 
اشــاره کرد و گفت: اکتشاف قدم نخست 
توســعه معدن و صنایع معدنی است که 
این سازمان اکنون برنامه جدیدی در سطح 

٣۰۰ هزار کیلومتر مربع در دست دارد.
خداداد غریب پور همچنیــن در جریان 
بازدید از شــرکت فوالد امیرکبیر کاشان 
گفـــت: بومی سازی نیازمندی های فوالد 
مبارکه  در این شرکت محصول همبستگی 

است که باعث افتخار است.
وی افزود: در شـرایط تحریـم بیش ازپیش 
به این همبســـتگی، اعتماد عمومـی و 
در کنـــار هم بودن که به واقـع سـرمایه 
اجتماعی اسـت، نیازمندیم. معـاون وزیـر 
صنعـت، معـــدن و تجـــارت در ادامـه 
ضمن قدردانی از توســـعه هــای انجام 
شده و رشد اقتصـــادی شـرکت فـوالد 
امیرکبیـر کاشـان گفـت: ایـن شـرکت 
نشـان داد کـه بـا اعتمـــاد بـه نیـروی 
انسـانی کارآمـد و همبسـتگی می توان به 
توسـعۀ پایـدار دسـت یافـت. طرح هـای 
توسـعۀ فـوالد مبارکـه بـا نـگاه ملـی و بـا 
مطالعـۀ دقیـق ظرفیت هـای استان های 
کشور برنامه ریزی شده است ایـن گـزارش 
حاکـی اسـت در ایـن بازدیـد، مهنـدس 
حمیدرضـــا عظیمیـــان، مدیرعامـل 
فـوالد مبارکـه نیـز بـا اشـاره بـه افزایـش 
ظرفیـت انجام شـده در شـرکت فـوالد 
امیرکبیـر کاشـان در سـال جدید گفت: 
طـرح توســـعۀ فوالد کاشـان بر اسـاس 
طـرح جامـع فـوالد مبارکـه برنامه ریـزی  
هـزار تـن ۴5۰ شـده اسـت و بـه زودی 

بـه تولیـد می رسـد.
مدیرعامـل فـــوالد مبارکـه گفـت: طرح 
هـای توســـعۀ فـوالد مبارکـــه بـا نـگاه 
ملـی و بـا مطالعـــۀ دقیـق ظرفیت هـای 
موجـــود در بخش هـــای مختلف کشور 
طراحی شده است که از آن جمله می تـوان 
به توسـعه های هرمـزگان، سـنگ آهن و 
گندله سـازی اسـتان خراسـان، افزایـش 
ظرفیـت در اسـتان چهارمحـال و بختیـاری 
و همچنیـــن  افزایـــش ظرفیت هـای 
زیـر سـقف فـوالد مبارکـــه اشـاره کـرد.

بومی سازی 
محصول  همبستگی

industry

رئیس هیات عامل ایمیدرو، افزود: پس 
از امضای تفاهم نامه ظرف مدت سه ماه 
شرکت مربوطه به ثبت قانونی برسد و 
فعالیت خود را دنبال کند. غزیب پور مدت 
زمان مورد انتظار برای تولید ۱۰ میلیون 
تن فوالد را پنج سال پیش بینی کرد و برای 
این منظور 5 میلیارد دالر سرمایه گذاری 

مورد انتظار است. 

برآورد اولیه
۵ میلیارد دالر

خداداد غریب پور، همچنین در حاشیه 
این مراسم تصریح کرد: خوشبختانه برای 
الزم  زیرساخت های  طرح  این  اجرای 
مانند آب و گاز فراهم است. همچنین 
تامین  این طرح  برقبرای  ۱6۰ مگاوات 
شده، در صورت کمبود می توانیم بر این 
میزان اضافه کنیم. درباره تامین مواد اولیه 
این طرح عنوان کرد: مواد اولیه این طرح از 
منابع داخلی و خارجی تامین خواهد شد. 
وی با اشاره به اینکه هزینه الزم این طرح 

5 میلیارد دالر برآورد می شود، خاطرنشان 

کرد: از زمان تشکیل شرکت ها 5 سال بازه 
زمانی برای آن در نظر گرفته شده است. 

هرمانعی مرتفع شود
فریدون همتی استاندار هرمزگان نیز در 
این نشست افزود: امروز توان تجمیع شده 
واحد های مرتبط با این کنسرسیوم )هفت 
کنونی  شرایط  برای  مربوطه(  مجموعه 
کشور به ویژه در دوره تحریم می تواند نقش 
موثری ایفا کند. وی گفت: اعضای این 
کنسرسیوم ضمن اینکه نگاه بنگاهداری 
دارند، یک نگرش راهبردی با مشخصه 
ملی هم مورد توجه قرار می دهند تا بتوانند 
این هدف ظرفیت ۱۰ میلیون تنی را تحقق 
بخشند. همتی تصریح کرد: متقاضیان 
خواستار ایجاد واحد های جدید در منطقه 
ویژه اقتصادی خلیج فارس، چنانچه خارج 
باشند،  مزبور  کنسرسیوم  چارچوب  از 
اجازه فعالیت نخواهند داشت و این مساله 
اهمیت برنامه راهبردی را نشان می دهد. 
وی ابراز امیدواری کرد شکل گیری شرکت 
تسریع شود و هرمانعی که پیش رو قرار 
همراه  به  هرمزگان  استانداری  گرفت، 
ایمیدرو آن را از سر راه بردارند و هدف 
پیش بینی شده در این برنامه تحقق یابد. 
استاندار هرمزگان ضمن تاکید براینکه 
برپایه  هرمزگان  مدیران  اندیشه  امروز 
بستر سازی برای تولید و صادرات استوار 
ظرفیت  افزایش  و  توسعه  گفت:  است، 
تولید فوالد تا سقف ۱۰ میلیون تن مورد 

حمایت است و امروز بانک صنعت و معدن 
بزرگ  این طرح  برای مشارکت در  هم 

استقبال کرد.

هدف پروژه
سند چشم انداز ۱۴۰۴

در  مبارکه  فوالد  مدیرعامل  همچنین 
مراسم امضای تفاهم نامه برای دستیابی 
به ظرفیت یاد شده در حاشیه خلیج فارس 
هدف  تحقق  اگر  کرد:  خاطرنشان 
ظرفیت سازی ۱۰ میلیون تنی فوالد در 
این برنامه از سوی همه طرف های ذی 
سهم دنبال شود، این پروژه زودتر شتاب 
همگانی  مشارکت  واقع  در  می گیرد، 
است.  برنامه  این  در  جدی  خواسته 
امیدواری  اظهار  عظیمیان  حمیدرضا 
کرد: مجتمع صنعتی - معدنی سنگ آهن 
گل گهر )کرمان( با اختصاص ٣۰ درصد 
به عنوان یک شرط  این پروژه  سهم در 
الزم، زمینه پیشرفت کار را فراهم سازد. 
هرمزگان  منطقه  امروز  وی،  گفته  به 
دارای زیرساخت های الزم برای ایجاد ۱۰ 
میلیون تن ظرفیت جدید فوالدی است و 
تحقق این برنامه در چارچوب منافع ملی 
سند  هدف  ساختن  اجرایی  منظور  به 

چشم انداز ۱۴۰۴ است. 

فوالد مبارکه 
بسیار عالقه مند بود

ملی  شرکت  مدیرعامل  مراسم  این  در 

فوالد ایران عنوان کرد: پس از چهار سال 
موضوع تولید ۱۰ میلیون تن فوالد در 
منطقه خلیج فارس عملیاتی شد در ابتدا 
شرکت  به عنوان  فوالدتکنیک  شرکت 
تمامی  به  گزارش ها  و  انتخاب  مشاور 

شرکت های صنایع معدنی ارسال شد.
حسن یونسان افزود: در بررسی های اولیه 
مشخص شد ما با محدودیت زمین مواجه 
شرکت های  تجمیع  نتیجه  در  هستیم 
موجود در منطقه در اولویت قرار گرفت 
هرمزگان،  شرکت های  راستا  این  در 
صبافوالد و شرکت های بخش خصوصی 
اعالم آمادگی کردند. به گفته وی، در این 
بین شرکت فوالد مبارکه بسیار عالقه مند 
به همکاری بود و طرح توسط شرکت های 
مجدانه  صبافوالد  و  هرمزگان  مبارکه، 
بازبینی شد تا در قرارداد به اجماع رسیدیم. 
مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران شرکت 
گل گهر را به عنوان تامین کننده مواد اولیه 
معرفی کرد و افزود: امروز شاهد امضای 
تفاهم نامه بین هفت شرکت هستیم تا در 
قالب کنسرسیوم به تولید ۱۰ میلیون تن 

فوالد دست یابیم.

توسعه فوالد را 
به فال نیک می گیریم

تبادار مشاور اجرایی مدیرعامل ایمیدرو 
نیز در این مراسم این طرح را یک طرح 
ملی دانست و گفت: امروز را برای توسعه 
فوالد به فال نیک می گیریم اما در این بین 
الزم است مسووالن در هرمزگان همکاری 
الزم را برای فراهم سازی زیرساخت ها مهیا 
کنند. وی افزود: برای تولید ۱۰ میلیون تن 
فوالد نیازمند ۱7 میلیون تن سنگ آهن 
هستیم که در این بین حضور شرکت 
گل گهر الزم است.  کنسرسیوم متشکل 
ایران،  فوالد  ملی  شرکت  ایمیدرو،  از 
سنگ آهن گل گهر، مادکوش، صبا فوالد 
خلیج فارس، کاوه جنوب کیش و صندوق 
برنامه  است  قرار  کشوری  بازنشستگی 
مزبور را اجرا کنند. براساس پیش بینی های 
انجام شده برای تحقق برنامه مزبور نیاز به 
۱۸ میلیون تن گندله و ۹/ ۱۱ میلیون 
تن آهن اسفنجی وجود دارد که در این 
فعال سنگ آهن گل گهر  ارتباط نقش 
مورد تاکید است. تفاهم نامه یاد شده با 
حضور فریدون همتی استاندار هرمزگان 
و خداداد غریب پور معاون وزیر صنعت و 
ایمیدرو روز  رئیس هیات عامل سازمان 
سه شنبه توسط نمایندگان کنسرسیوم 
مرکب از هفت مجموعه معدنی، فوالدی 

و بخش خصوصی امضا شد.

تفاهم نامــه توســعه و افزایــش ظرفیــت تولیــد فــوالد تــا ســقف ۱۰ میلیــون تــن در منطقــه ویــژه 
گزارش

گروه صنعت
ــر روز  ــیوم عص ــک کنسرس ــب ی ــی در قال ــارکت بخش خصوص ــا مش ــارس ب ــادی خلیج ف اقتص
ــرای  ــه ب ــای تفاهم نام ــم امض ــور در مراس ــداداد غریب پ ــد. خ ــا ش ــدرو امض ــازمان ایمی ــل س ــنبه در مح سه ش
دســتیابی بــه ظرفیــت یــاد شــده در حاشــیه خلیج فــارس در محــل ایمیــدرو گفــت: ایــن ســازمان ۱۰۰ درصــد 
زیرســاخت های الزم ایــن برنامــه از قبیــل تامیــن آب و بــرق را عهــده دار می شــود. مدیرعامــل فــوالد مبارکــه در 
مراســم امضــای ایــن تفاهم نامــه خاطرنشــان کــرد: اگــر تحقــق هــدف ظرفیت ســازی ۱۰ میلیــون تنــی فــوالد 

در این برنامه از سوی همه طرف های ذی سهم دنبال شود، این پروژه زودتر شتاب می گیرد.

ایجاد ظرفیت تولید فوالد تا 10 میلیون تن

چهارمین اجالس سراسری نشان عالی مدیر سال با مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری 
در محل وزارت امور خارجه  و با هدف معرفی مدیران حرفه ای در زمینه پایدار سازی کسب 
و کار، خالقیت و  اشتغال زایی در میان تحریم ها و بحران های اقتصادی کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه، در این اجالس، نشان عالی مدیر سال، به شرکت 
فوالدمبارکه اهدا شد. شایان ذکر است مهمترین شاخص بررسی عملکرد شرکت ها از سوی 

کمیته علمی و ارزیابی اجالس، پایدارسازی کسب و کار بود.

با توجه به مشکالت عدیدۀ صندوق بازنشستگی فوالد کشور و دغدغههای زیاد اعضا در این 
زمینه، نشستی با حضور  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل فوالد مبارکه، نمایندۀ 
مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی، مدیرعامل ذوبآهن و نمایندۀ اعضای صندوق برگزار 
شد.  مهندس عظیمیان در این نشست بر لزوم پیگیری مشکالت و مسائل بازنشستگان 
تا دستیابی به راهحل قطعی تأکید کرد و گفت: فوالد مبارکه از هیچ تالشی برای حل 
مشکالت بازنشستگان، دریغ نخواهد کرد و خود را موظف به رعایت حقوق کامل آنها میداند.

لزوم پیگیری مشکالت و مسائل بازنشستگاننشان عالی مدیر سال برای فوالدمبارکه

عظیمیان: عزم فوالدمبارکه برای به ثمر رسیدن این پروژه جدی است 

تفاهم نامه توسعه و افزایش ظرفیت تولید فوالد در حاشیه خلیج فارس امضا شد؛

محسن ستاری از تبدیل چالش های زیست محیطی به فرصت می گوید؛

دل  از  هم  آن  سبز،  مسیری   
صنعتی سخت. همانند حکایت 
شیشه و سنگ است که چطور 
باید با ظرافت، آن دو را پیش هم 
نگه داشت و هنری را خلق کرد 
رقم  را  پایدار  توسعه  نه تنها  که 
را  ارزآور  صنعتی  بلکه  می زند، 
با  در زیست بومی حفاظت شده، 
قدرت روی پای خود نگه می دارد. 
این حکایت غریب صنعت فوالد 
در کشور است. صنعتی که این روزها یکی از تکیه گاه های اصلی 
ارزآوری برای کشور است و هرچقدر توسعه یابد، کشور را در مسیر 
پیشرفت صنعتی قرار می دهد. محسن ستاری، مدیر بخش محیط 
زیست شرکت فوالد مبارکه بر این باور است که اکنون این شرکت 
به لحاظ رعایت مسائل زیست محیطی و استفاده از استانداردهای 
مدنظر سازمان حفاظت محیط زیست، هم زیستی مسالمت آمیز 

صنعت و محیط زیست را پیاده سازی کند.
جمله  از  صنعت،  در  آن  با  ارتباط  و  زیست  محیط  موضوع   
کلیدواژه های اساسی است و بدون در نظر گرفتن استانداردهای 
زیست محیطی، نمی توان انتظار یک توسعه متوازن را در صنعت 
فوالد داشت. در فوالد مبارکه این کار به چه شکل تاکنون پیش 

رفته است؟
در این ارتباط باید به این نکته اشاره کنم که فوالد مبارکه اصفهان از معدود 
واحدهای صنعتی کشور بوده است که از ابتدای تاسیس آن، برای احداث 
تک تک واحدها، در این منطقه ارزیابی زیست محیطی را انجام داده است و 
تیم مجرب و متخصصی از مجموعه دانشگاه، اداره محیط زیست استان و 
متخصصان صنعتی گرد هم آمده اند و اثرات احتمالی احداث این واحد را 
در منطقه بررسی کرده و متناسب با آن، زیرساخت های الزم را برای کنترل 
آالینده های احتمالی داشته اند. بر این اساس، کار به نحوی پیش رفته است 
که از ابتدا، مجموعه صنعتی فوالد مبارکه اصفهان، انواع تصفیه خانه های 
بهداشتی و صنعتی را برای کنترل پساب های خود در دستور کار قرار 
داده است و در ظرفیت اسمی راه اندازی خود، سیستم های کنترل غبار 
را راه اندازی کرده است و به تناسب واحدهایی که در بخش های مختلف 
توسعه یافته اند، قسمت های کنترل آالینده نیز به نحو مطلوبی طراحی و 
پیش بینی کرده است و هم اکنون نیز این شرکت، انواع سیستم های کنترل 
آالینده را نوسازی و بهسازی کرده و فرآیند کار را به نحوی پیش برده است 
که خوشبختانه در حوزه کنترل غبار و تصفیه پساب ها، سرآمد کشور و 
نمونه موفقی از هم زیستی و مسالمت صنعت و محیط زیست را پیاده سازی 
کرده است و از این جهت، به خود می بالد. در حال حاضر این شرکت در 
حدود 2۰۰ سیستم کنترل غبار متشکل از انواع غبارگیرهای خشک نظیر 
»سیکلون ها«، »مولتی سیکلون ها«، غبارگیرهای کیسه ای و »بک هوس ها« 
و نیز غبارگیرهای مرطوب از جمله »اسکرابرها« و »ونتوری اسکرابرها« را 
دارد و در قسمت تصفیه پساب ها نیز، کار را به شکلی پیش برده است که 

چهار تصفیه خانه خیلی مدرن را در اختیار دارد.
 در جهت ارتقای به کارگیری استانداردهای زیست محیطی، چقدر 
برنامه های توسعه ای برای این شرکت طراحی شده و گام های بعدی 

در این رابطه چیست؟
که شرکت  کنم  عرض  باید  زیست محیطی،  استانداردهای  با  ارتباط  در 
فوالد مبارکه اصفهان این افتخار را دارد که از سال 76 تا به امروز، تمام 
مدیریت و کنترل های الزم را در حوزه محیط زیست بر اساس نظام مدیریت 
زیست محیطی استاندارد ایزو ۱۴۰۰۰ انجام داده است و از سال 76، موفق 
به اخذ این استانداردها شده است و هرسال نیز از سوی ممیزان خارجی، 
فعالیت های فوالد مبارکه و کنترل های آن، مورد پایش و رصد قرار می گیرد 
و از سوی دیگر، سازمان های نظارتی همچون سازمان حفاظت محیط زیست 
نیز نظارت کافی بر عملکرد ما دارند و االن می توان گفت تمام خروجی های 
دودکش، تصفیه خانه و پساب ما، منطبق بر استانداردهای تعیین شده است 
و اکنون با جرات می توان گفت ما متعهد هستیم که در خصوص جلوگیری 
از انتشار گازهای مخرب الیه ازون و استفاده از ترکیبات پایدار آالینده محیط 
زیست مطابق با پروتکل استکهلم و بازل اقدام کنیم و گازهای مخرب الیه 
ازون را نیز از چرخه استفاده خارج کرده و تمام فعالیت های خود را مطابق با 
استانداردهای ملی و در مواردی استانداردهای بین المللی که دولت جمهوری 

اسالمی ایران آن را پذیرفته، انجام دهیم.
میزان  چه  حوزه  این  بین المللی  سطح  در  در  مبارکه  فوالد   
سرمایه گذاری انجام داده و برنامه آتی برای سرمایه گذاری  در این 

حوزه چیست؟
یک بخش از سرمایه گذاری ها در زمان ابتدای راه اندازی با ظرفیت اسمی 
است،  شده  انجام  که  برآوردهایی  اساس  بر  که  است  شده  انجام  اولیه 
اختصاص ارز مصروف شده متناسب با کشوری که واردکننده تجهیزات بوده 
و معادل سازی که در زمان خود داشته است، چیزی در حدود 2۰۰ میلیارد 
تومان در ابتدای کار بوده که هزینه شده است؛ اما بعد از راه اندازی همان طور 
که اشاره کردم، متناسب با افزایش ظرفیت ها، سیستم های کنترل آالینده 
نیز توسعه یافته است و برای آن سرمایه هایی مصروف شده است. به عنوان 
مثال برای یک مورد احداث سیستم های ثانویه کنترل غبار بر روی واحد 
فوالدسازی مستقر در شرکت فوالد مبارکه اصفهان، در سال های ۸5 تا ۹۰، 
حدود ۱۰۰ میلیارد تومان تنها برای این واحد صرف شده است. عالوه بر آن 
سیستم هایی که در واحدهای مختلف، از جمله واحدهای آهن سازی، نورد 
گرم و سرد نیز صرف شده است، 2۰۰ میلیارد تومان به خود اختصاص 
داده است.در حوزه احداث تصفیه خانه ها نیز ۱۰۰ میلیارد تومان توسعه 

تصفیه خانه های بهداشتی و صنعتی را داشته ایم. 
پروژه دیگری تامین مالی شده است که آن پروژه جمع آوری پساب شهرهای 
مجاور مجتمع فوالد مبارکه و تصفیه مجدد آنها بوده است تا از پساب شهری 
نیز به جای برداشت آب از رودخانه استفاده کرده و با این جایگزینی، نیاز 
کمتری به آب برای فرآیند تولید داشته باشیم. این پروژه نیز 25۰ میلیارد 
تومان هزینه داشته است. اگر بخواهم سرجمع بگویم، 5۰۰ میلیارد تومان 
در حوزه کنترل آالینده های هوا سرمایه گذاری شده و با احتساب رقم هایی 
که عرض کردم، حدود 55۰ میلیارد تومان نیز در حوزه پیشرفته تصفیه 
پساب و پساب تکمیلی صرف شده است. البته باید به این نکته اشاره کرد 
که این به جز سرمایه گذاری های عادی و روند کار در نگهداشت و راهبری 
این سیستم هاست. به عنوان مثال ما در فوالد مبارکه ۱6۰۰ هکتار فضای 
سبز داریم که ساالنه حدود ۱5 میلیارد تومان هزینه نگهداشت این فضای 

سبز وپوشش گیاهی است که ایجاد شده است.
پایان بخش اول

هم زیستی مسالمت آمیز

عظیمیان:
 امروز منطقه هرمزگان دارای زیرســاخت های 
الزم برای ایجاد ۱۰ میلیــون تن ظرفیت جدید 
فوالدی اســت و تحقق این برنامه در چارچوب 
منافع ملی به منظور اجرایی ساختن هدف سند 

چشم انداز ۱۴۰۴ است

غریب پور: 
مدت زمان مورد انتظــار برای تولید ۱۰ میلیون تن 
فوالد را پنج ســال پیش بینی می شود و برای این 
منظور ۵ میلیارد دالر سرمایه گذاری مورد انتظار 

است
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رونوشت آگهی حصروراثت

صفورا السادات پورقربان داراي شناسنامه شماره 6۱٣ به شرح دادخواست به کالسه 
۹۸/ ۱۱6٣ ح ۱۰  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان رســول طاهری اندانی بشناســنامه ۱22۸ درتاریخ ٣/٣۱/۹۸ 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 

۱ دختر، ۱ همسر، پدر و مادر به اسامي:
۱- آوا طاهری اندانی به ش ش ۱277۹۱5۱٣۱ نسبت با متوفی فرزند.

2- صفورا السادات پورقربان به ش ش 6۱٣ نسبت با متوفی همسر .
٣- بتول کریمی اندانی به ش ش ٣۱۹۰۸ نسبت با متوفی مادر .

۴-  کرمعلی طاهری اندانی به ش ش 2۹2۸ نسبت با متوفی پدر.
والغیر.

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

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

رییس شعبه ۱۰ شوراي حل اختالف. م الف/526۰٣٣

رونوشت آگهی حصروراثت

ابوالفضل اکبری داراي شناسنامه شــماره ۴ به شرح دادخواست به کالسه ۱۱75/۹۸ ح 
۱۰  از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سالله قیصری خوراســگانی بشناســنامه ۱27۰67٣٣۱۹ درتاریخ ۹۸/٣/26 اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 2دختر و 

همسر  و پدر و مادربه اسامي:
۱- محیا اکبری به ش ش ۱2762225٣۱ نسبت با متوفی فرزند.

2- مهرآنا اکبری به ش ش ۱27۸662۴٣۱ نسبت با متوفی فرزند.
٣-  ابوالفضل اکبری به ش ش ۴ نسبت با متوفی همسر.
۴- ایران کیوان آرا  به ش ش ۱5 نسبت با متوفی مادر .

5- محمد قیصری خوراسگانی به ش ش ۱2٣ 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 ۱۰ شوراي حل اختالف. م الف/5262۰٣

آگهی تغییرات شرکت

تاسیس شرکت تعاونی نهال کاران میثاق افجان درتاریخ ۱2/۰۴/۱٣۹۸ به شماره ثبت 77۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴٣۹۸۱7 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.

 موضوع : - تهیه و اجرای طرح و اداره واحد تولیدی در زمینه تولید نهال و محصوالت زراعی با اســتفاده از ســرمایه و نیــروی کار و مهارت اعضا و فروش 
محصوالت تولیدی. تبصره ۱: شرکت می تواند برای اجرای طرح مصوب و موارد مندرج در باال، با رعایت مقررات و اساسنامه و قراردادهای منعقده، از سرمایه 
و ذخائر موجود، اعتبارات ســرمایه گذاری های بخش دولتی، عمومی، تعاونی، بانک ها و اشــخاص حقیقی و حقوقی دیگر، هدایای نقدی و جنسی افراد و 
مؤسسات استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیالت بانکی نماید. تبصره 2: در صورتیکه از طریق ارگان دولتی و یا عمومی ذیربط، ضوابط و مقرراتی 
در زمینه، نوع و نحوه کار و اشتغال، وســائل، تجهیزات، تأسیسات و اماکن مورد نیاز فعالیت قانونی شرکت و ســایر موارد مربوط وضع شده باشد، شرکت 
مکلف به رعایت آنهاست. تبصره ٣: شرکت می تواند مصالح، وسائل، تجهیزات، ماشــین آالت، تأسیسات، انبارها و کارگاهها و دیگر نیازمندیهای خود را به 
طریق مقتضی و مقرون به صرفه تأمین نموده و در جهت تحقق اهداف شرکت در مؤسسات تولیدی، تعاونی و دیگر نهادهای اقتصادی سرمایه گذاری کند 
و یا اقدام به خرید سهام کارخانجات و مؤسسات دولتی و غیردولتی نماید. تبصره ۴: در صورتیکه برای انجام هریک از فعالیتهای موضوع تعاونی، نیاز به اخذ 
مجوز از مراجع ذیصالح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است. تبصره 5: شرکت می تواند با توجه به نوع فعالیت، با رعایت مقررات اقدام به صدور تولیدات 
خود به خارج از کشور نماید و یا نیازمندیهای خود را از خارج تأمین نماید. همچنین با برگزاری نمایشگاه و یا شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی، 
ایجاد دفاتر نمایندگی و شعب در داخل و خارج کشور تولیدات خود را عرضه نماید. تبصره 6: شرکت مکلف است در جهت ارتقاء دانش و مهارتهای فنی و 
شغلی اعضای خود با دستگاهها و مؤسسات ذیربط همکاری نموده و موجبات شرکت هیأت مدیره، مدیرعامل، بازرس و دیگر اعضا را در دوره های آموزشی 
و تخصصی مربوطه فراهم نماید. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان 
، شهرستان تیران و کرون ، بخش کرون ، دهســتان کرون سفلی ، روســتا افجان، خیابان امام خمینی ، کوچه کاج ، پالک 22۱ ، طبقه همکف کدپستی 
۸5٣۸۱5۱7۱۹ سرمایه شخصیت حقوقی : 7۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم 7۰۰۰۰۰ ریالی است که طی گواهی بانکی مورخ 5/٣/۱٣۹۸ بانک 
توسعه تعاون شعبه تیران و کرون پرداخت و مابقی در تعهد سهامداران است اولین مدیران : صدیقه شــریفی افجانی به شماره ملی ۱۰۸۰۱۰۱26۸ و به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ٣ سال داود سلیمی افجانی به شماره ملی 5۴۹۹۹٣۴6۱۴ و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت ٣ سال مهدی سلیمی افجانی کدملی)5۴۹۹۸2۴٣6٣( به سمت منشی هیئت مدیره به مدت ٣ سال اسداله کرمی به شماره ملی 5۴۹۹57726۹ و 
به سمت عضو علی البدل به مدت ٣ سال علی سلیمی افجانی به شماره ملی 5۴۹۹۸۱٣۱5۹ و به سمت عضو علی البدل به مدت ٣ سال محمد جواد سلیمی 
افجانی کدملی5۴۹۰۰۹5776 به سمت بازرس اصلی و محمدرضا سلیمی افجانی کدملی5۴۹۰۱۱۰2۱۱ به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت 
یک سال مالی انتخاب شدند. دارندگان حق امضا : مقرر شد چکها و اسناد تعهد اور شــرکت پس از تصویب هئیت مدیره با امضاء صدیقه شریفی افجانی 
)مدیرعامل( و داود سلیمی افجانی )رئیس هئیت مدیره( و مهر شرکت معتبر و در غیاب داود سلیمی افجانی )رئیس هئیت مدیره( صدیقه شریفی افجانی 

)نائب رئیس هیات( مدیره حق امضا خواهد و اوراق عادی با امضاء صدیقه شریفی افجانی ) مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه به استناد نامه شــماره 6٣۰٣۱۹ مورخ 2۱/٣/۱٣۹۸ اداره تعاون تیران و کرون اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تیران و کرون )5257۰7(

رونوشت آگهی حصروراثت

فتح اله عباس پور داراي شناســنامه شــماره ۸2 به شــرح دادخواست به کالسه 
۹۸/ ۱۱65 ح ۱۰  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان فاطمه عباس پور بشناســنامه 7۴ درتاریخ ۹7/۱۰/22 اقامتگاه 
دائمي خــود بدرود زندگــي گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصراســت به 

2 پسر و 2 دختر به اسامي:
۱- فتح اله عباس پور به ش ش ۸2 نسبت با متوفی فرزند.
2- منیژه عباس پور به ش ش ٣۴ نسبت با متوفی فرزند .

٣- مهین عباس پوربه ش ش ۱2۰ نسبت با متوفی فرزند .
۴-  محمد عباس پور به ش ش ٣6 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 ۱۰ شوراي حل اختالف. م الف/526۰۸۱

آگهی تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شــرکت تعاونی وحدت کاران نوین همگام به شــماره ثبت ۴5۱۸۰ و شناسه 
ملی ۱۰26۰6٣۱۰۹۴ به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ ۱۱/۰۹/۱٣۹7 و نامه 
شــماره۱۰7۴٣۴ مورخ۱2/۹/۱٣۹7 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان : شعبه 
شرکت تعاونی به نشانی : اســتان اصفهان - شهرســتان برخوار- بخش مرکزی - شهر دولت 
آباد - ســلمان - کوچه مولوی - خیابان اباذر شــرقی - پالک ۱77 - طبقه همکف - کد پستی 
۸٣۴۱۸۱۴۹۱۹ تاســیس گردید . علی اصغر صفاری ) کدملی ۱2۸7۰۹۴۹٣7( به ســمت 
مدیرشعبه انتخاب شد . کلیه قراردادها و اسناد رســمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته ، 
برات و اوراق بهادار پس از تصویب هیئت مدیره با امضای علی اصغر صفاری )مدیر عامل ( و زهره 
مالکی اصفهانی )رئیس هیئت مدیره ( ومهر شرکت معتبر و در غیاب زهره مالکی اصفهانی )رئیس 
هیئت مدیره ( الهه قائد امینی هارونی ) منشــی هیئت مدیره( حق امضاء خواهد داشت و اوراق 
عادی با امضای علی اصغر صفاری )مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود در شعبه مذکور ، 
کلیه اوراق عادی و اداری با امضای علی اصغر صفاری ) مدیر شعبه( و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 

)5257۱۰(

رونوشت آگهی حصروراثت

محمدباقر رضازادگان داراي شناســنامه شــماره ۸26 به شــرح دادخواست به کالسه
 ۱2۰5/۹۸ ح 5۴  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمدعلی رضازادگان بشناســنامه ٣۴۹ درتاریخ ۹۸/2/۱۹ اقامتگاه 
دائمــي خود بــدرود زندگــي گفتــه ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصراســت

 به ۱ پسر ، ۴ دختر و ۱ همسر  به اسامي:
۱- محمدباقر رضازادگان به ش ش ۸26 نسبت با متوفی فرزند.
2- مهناز رضازادگان به ش ش 27755 نسبت با متوفی فرزند.
٣-  مینو رضازادگان به ش ش ٣۴۹7۱ نسبت با متوفی فرزند.

۴- مهرنوش رضازادگان به ش ش ٣۴۹72 نسبت با متوفی فرزند.
5-  محبوبه رضازادگان به ش ش ٣۸5۰۸ نسبت با متوفی فرزند.

6- عفت پامرواری به ش ش 25۹62 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 5۴  شوراي حل اختالف. م الف/5262۰۸

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات موسسه مجموعه ورزشی صاحب ابن عباد به شماره ثبت 26۹۰ و شناسه 
ملی ۱۰26۰5۸۴۱7۱ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 2۰/۰٣/۱٣۹7 و نامه 
شماره 2۸۴7۸/2۴/2۰ مورخ 2/۴/۹۸ دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :عباس انگوری زاده به کد ملی ۱2۸6٣7۱۴۹۱ بعنوان رئیس 
هیات مدیره - ســید رضا اخروی به کد ملی ۱2۸6٣227۴۱ بعنوان نایب رئیس هیات 
مدیره - حســین انگوری زاده به کد ملی ۱2۸۱۸25۴25بعنوان خزانه دار-حســین 
باطنی به کد ملــی ۱2۸65۹2٣۰5 بعنــوان مدیر عامل -حمید آســتانی به کد ملی 
٣٣5۹۴۸۱6۱5 بعنوان عضو اصلی هیات مدیره به مدت دوســال انتخاب شدند. کلیه 
اســناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل و خزانــه دار و در غیاب خزانه دار با 

امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )5257۰۹(

رونوشت آگهی حصروراثت
زهرا کاظمی زهرانی داراي شناســنامه شماره ٣۰75 به شــرح دادخواست به کالسه
 ۹۸/ ۱۱67 ح ۱۰  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان رضا کاظمی زهرانی بشناســنامه ۸۰۱ درتاریــخ ۹۸/۴/۴ اقامتگاه 
دائمي خود بــدرود زندگــي گفته ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصراســت به 

2 پسر ، ۴ دختر و همسر به اسامي:
۱-  محمد کاظمی زهرانی به ش ش ۱۱٣۰۰2۴۱56 نسبت با متوفی فرزند.
2-  مهدی کاظمی زهرانی به ش ش ۱275٣627۴5 نسبت با متوفی فرزند.

٣- زهرا کاظمی زهرانی به ش ش ٣۰75 نسبت با متوفی فرزند.
۴- زهره کاظمی زهرانی به ش ش ۱27۱۱5626۱ نسبت با متوفی فرزند.

5- زینب کاظمی زهرانی به ش ش ۱27۱۴۱۰٣5۴ نسبت با متوفی فرزند.
6- فاطمه کاظمی زهرانی به ش ش ۱27۴275۰۹۱نسبت با متوفی فرزند .

7- فاطمه صادقی به ش ش ۱۸۱7 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 ۱۰ شوراي حل اختالف. م الف/526۱۱۱

رونوشت آگهی حصروراثت

ناصــر کارگــر داراي شناســنامه شــماره ۴757 به شــرح دادخواســت به کالســه
 ۱۱72/۹۸ ح ۱۰  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان اســداله کارگر بشناســنامه 7 درتاریخ ۹۸/۴/5 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 2 پسر ، ۴ دختر  و ۱ همسر به 

اسامي:
۱-  منصور کارگربه ش ش ۱27۰622۱٣7 نسبت با متوفی فرزند) پسر(.

2-  ناصر کارگر به ش ش ۴757 نسبت با متوفی فرزند) پسر(.
٣-  سمیه کارگر به ش ش ۴722 نسبت با متوفی فرزند) دختر(.
۴-  فرزانه کارگر به ش ش ۱۰55 نسبت با متوفی فرزند) دختر(.
5- افسانه کارگر به ش ش 7۰7 نسبت با متوفی فرزند) دختر(.

6-پروین کارگر به ش ش ۱6٣75 نسبت با متوفی  فرزند) دختر(.
7- خیرالنسا محبی به ش ش ۱۴ 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 ۱۰ شوراي حل اختالف. م الف/526۱۹6

رونوشت آگهی حصروراثت

زینب غالمرضائی باگالنی داراي شناسنامه شماره ۹۱ به شرح دادخواست به کالسه 
۹۸/ ۱۱6۹ ح ۱۰  از ایــن شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نمــوده و چنین 
توضیح داده که شادروان حسن شــایان نژاد بشناســنامه ۴٣5 درتاریخ ٣/٣۰/۹۸ 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت

 به ۱ پسر،۱ دختر و همسر به اسامي:
۱-احمد رضا شایان نژاد به ش ش ۱275۹۹٣٣۱۱ نسبت با متوفی فرزند.

2- نازنین زهرا شایان نژاد به ش ش ۱277۱۸۹۰۱٣ نسبت با متوفی فرزند .
٣- زینب غالمرضائی باگالنی به ش ش ۹۱ 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 ۱۰ شوراي حل اختالف. م الف/526۱5۹

رونوشت آگهی حصروراثت

حســین امین الرعایائی داراي شناسنامه شماره ۱5۰۰ به شــرح دادخواست به کالسه 
۱۱56/۹۸ ح ۱۰  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان معصومه برشــان بشناســنامه ۱7۱ درتاریخ ۹۴/۱۰/۱5 اقامتگاه
 دائمي خود بــدرود زندگــي گفته ورثــه حین الفــوت آن مرحوم منحصراســت به 

۴ پسر و۱ دختر به اسامي:
۱- مهدی امین الرعایائی  به ش ش 2٣۱ نسبت با متوفی فرزند) پسر(.
2-  رسول امین الرعایائی به ش ش 66۴ نسبت با متوفی فرزند) پسر(.

٣- حسن امین الرعایائی به ش ش ۱76۴ نسبت با متوفی فرزند) پسر(.
۴- حسین امین الرعایائی به ش ش ۱5۰۰ نسبت با متوفی فرزند) پسر(.

5- بتول امین الرعایائی به ش ش ۱5۱ نسبت با متوفیفرزند ) دختر(.
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 ۱۰ شوراي حل اختالف. م الف/526۱7۸

رونوشت آگهی حصروراثت

حســن توکلی جمبزه داراي شناســنامه شــماره 5 به شــرح دادخواســت به کالسه 
۱۱5۰/۹۸ ح ۱۰  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان احمد توکلی جمبزه بشناســنامه 2۸7 درتاریخ ۹۸/٣/۱7 اقامتگاه
 دائمي خود بــدرود زندگــي گفته ورثــه حین الفــوت آن مرحوم منحصراســت به 

۱ همسر،2 پسر، مادر و پدر به اسامي:
۱- محمد امین توکلی جمبزه  به ش ش ۱27۴۹25۱٣۹ نسبت با متوفی فرزند.

2-  محمد مهدی توکلی جمبزه به ش ش ۱277۹۸۰۰6٣ نسبت با متوفی فرزند.
٣-  زهرا فیروزی برسیانی به ش ش ۴٣ نسبت با متوفی همسر.

۴- آذر ابوطالبی برسیانی به ش ش ۸۱ نسبت با متوفی مادر.
5-  حسن توکلی جمبزه به ش ش 5 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 ۱۰ شوراي حل اختالف. م الف/526۱۸5

رونوشت آگهی حصروراثت

عارفه توکلی پور داراي شناسنامه شماره ۱27۰۱۹۱57۸ به شرح دادخواست به کالسه 
۹۸/ ۱2۰٣ ح 5۴  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حمزه سلطانی مال خلیفه بشناسنامه 727۰5 درتاریخ ۹7/۱2/۱٣ اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به ۱ همس، 

مادر و پدربه اسامي:
۱-  عارفه توکلی پوربه ش ش ۱27۰۱۹۱57۸ نسبت با متوفی همسر.

2- کوکب بارانی کلواری به ش ش 7 نسبت با متوفی مادر.
٣-  قاسم سلطانی مال خلیفه به ش ش 52٣ 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 5۴ شوراي حل اختالف. م الف/526۱۸۸

رونوشت آگهی حصروراثت

فتح اله عباس پور داراي شناســنامه شــماره ۸2 به شــرح دادخواست به کالسه 
۹۸/ ۱۱6۴ ح ۱۰  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان عبداله عباس پور بشناســنامه ۱۱5 درتاریخ ۹7/٣/۱۱ اقامتگاه 
دائمي خــود بدرود زندگــي گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصراســت به 

2 پسر ،2 دختر و همسر به اسامي:
۱- فتح اله عباس پور به ش ش ۸2 نسبت با متوفی فرزند.
2- منیژه عباس پور به ش ش ٣۴ نسبت با متوفی فرزند .

٣- مهین عباس پوربه ش ش ۱2۰ نسبت با متوفی فرزند .
۴-  محمد عباس پور به ش ش ٣6 نسبت با متوفی فرزند.

5- فاطمه  عباس پور به ش ش 7۴ نسبت با متوفی همسر.
والغیر.اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي 
نماید تا هرکســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاریخ نشر 

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

رییس شعبه ۱۰ شوراي حل اختالف. م الف/526۰62

رونوشت آگهی حصروراثت

اکرم اشــتر داراي شناســنامه شــماره ٣۰2۸2۰ به شــرح دادخواســت به کالســه 
۱۱7٣/۹۸ ح ۱۰  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان بتول خانم پذیــری بشناســنامه ٣2۱ درتاریــخ ۹۸/2/٣ اقامتگاه
 دائمي خود بــدرود زندگــي گفته ورثــه حین الفــوت آن مرحوم منحصراســت به 

5 دختر به اسامي:
۱- عذرا اشتر به ش ش 2۸6۰۱ نسبت با متوفی فرزند.
2-  اکرم اشتر به ش ش ٣۰2۸2 نسبت با متوفی فرزند.
٣-  مریم اشتر به ش ش ٣۹566 نسبت با متوفی فرزند.
۴- حشمت اشتر به ش ش 2۹۰ نسبت با متوفی فرزند.
5-  طاهره  اشتر به ش ش 2۹۱ 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 ۱۰ شوراي حل اختالف. م الف/526۱۸٣

آگهی تغییرات شرکت

تاسیس موسسه غیر تجاری خانه ریاضیات نجف آباد درتاریخ 2۹/۰٣/۱٣۹۸ به شماره ثبت 566 به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۰66۱6 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.

 موضوع : کلیات: الف : ایجاد بستری مناسب برای کشف استعدادهاوپرورش در زمینه ریاضی با تاکید برکار گروهی و نهادینه کردن آن در حوزه هنر و علوم ب :روش 
اجرای هدف ایجادارتباط در زمینه علمی ،تحقیقاتی وآموزشی در سطح ملی وبین المللی و تبادل نظر بین معلمان،محققان،متخصصان و سایر کارشناسان

2-برگزاری بازدیدهاواردوها علمی آموزشی در حوزه علوم ریاضی
٣-همکاری با آموزش و پرورش ،وزارت علوم و ارگان ها و بنیادهایی که در زمینه ریاضی و تاریخ آن فعالیت آموزشی دارند

۴-ایجاد پل ارتباطی میان مراکز آموزشی یا دوره های مختلف ریاضی
5-الگوهای آموزشی برای کاربردی کردن آن به عنوان ابزار برای هدایت دانش آموزان به سمت اهداف آموزشی

6-ترغیب و تشویق دبیران دانش آموزان و دانشجویان برای شرکت در امور پژوهشی و آموزشی
7-مجری برگزاری مسابقات و المپیادهای ریاضی مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزی ، شهر 

نجف آباد، دکترعلی شریعتی ، کوچه بهمن ]2۹-۱۰[ ، بن بست شیوا ، پالک ۴۹ ، طبقه همکف کدپستی ۸5۱۴7۴5٣6۱ 
اولین مدیران : الهه امید شماره ملی۱۰۸۰۰۰6۰۴۴ بسمت خزانه دار به مدت 2 سال

 پریسا اذری به شماره ملی ۱۰۸۰۱67۸۹7 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال
 فاطمه جعفری به شماره ملی ۱۰۹۰2۹٣۰2۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال 
مریم شاه سواری به شماره ملی ۱۰۹۱2۸6۴۴2 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال

 فاطمه شریفی نجف آبادی به شماره ملی ۱۰۹۱٣۱۸7۰۰ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال
 نجمه عادل نیانجف آبادی به شماره ملی ۱۰۹۱٣72٣65 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال

 امید پیروزمهر به شماره ملی ۱2۹۰567۹۸۰ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال
 بیژن عظیمی به شماره ملی ۴622۹۸6۸25 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال

 مریم بهاءلو هوره به شماره ملی 527۹7۱6626 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال 
رضوان جونبخش نجف آبادی به شماره ملی ۱۰۹2۰۸75۱6 و به سمت عضو علی البدل به مدت 2 سال

 الهام فضیلت کدملی۱۰۹۰٣۱2۹62 و ســمانه محمدی نجف آبادی کدملی۱۰۹۱6275۰۹ به ترتیب سمت بازرسان اصلی وعلی البدل موسسه برای مدت 
یکسال انتخاب شدند. 

دارندگان حق امضا : کلیه اســناد و مدارک و اوراق بهاءدار و تعهد آور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانــه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر 
موسسه معتبرمی باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه به اســتناد نامه شماره ۱۰5/۹۸/ش مورخ 2/2/۱٣۹۸ شــورای خانه های ریاضیات ایران و نامه 
شماره ٣25۱/۱/2۰5۹ مورخ ۱۸/٣/۹۸ فرمانداری نجف آباد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد 

)5257۰۸(

رونوشت آگهی حصروراثت

مرتضی عباس پور داراي شناســنامه شــماره ۸۴5 به شــرح دادخواســت به کالسه
 ۱۱62/۹۸ ح ۱۰ از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان خانم سلطان فالحیان بشناســنامه ۴6 درتاریخ ۹7/۱۱/2 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به ۴ پسر و2 دختر 

به اسامي:
۱- مرتضی عباس پور به ش ش ۸۴5 نسبت با متوفی فرزند .

2- حسین عباس پور دهاقانی به ش ش 75۸ نسبت با متوفی فرزند .
٣- علی  عباس پوردهاقانی به ش ش ۴٣۹ نسبت با متوفی فرزند .

۴-  مصطفی  عباس پوردهاقان به ش ش 2۸٣ نسبت با متوفی فرزند .
5-   صدیقه عباس پوردهاقانی به ش ش 777 نسبت با متوفی فرزند .
6-  لیلی  عباس پوردهاقانی به ش ش ۱۴۹٣ 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 ۱۰ شوراي حل اختالف. م الف/525۹۸6

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات موسسه مجموعه ورزشــی صاحب ابن عباد به شــماره ثبت 26۹۰ و 
شناســه ملی ۱۰26۰5۸۴۱7۱ به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 
2۰/۰٣/۱٣۹7 و نامــه شــماره 2۸۴7۸/2۴/2۰ مورخ 2/۴/۹۸ دفتــر امور اجتماعی و 
فرهنگی استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :عباس انگوری زاده به کد ملی 
۱2۸6٣7۱۴۹۱ -ســید رضا خروی به کد ملی ۱2۸6٣227۴۱ -حسین باطنی به کد 
ملی ۱2۸56۹2٣۰5 -حسین انگوری زاده به کد ملی ۱2۸۱۸25۴25-حمید آستانی 
به کد ملی ٣٣5۹۴۸۱6۱5 بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و علیرضا عسگری به کد 
ملی 565۹6۰۸۰٣5 - رضا سفید دشــتی به کد ملی ۱27۰۱2۰۹72 بعنوان اعضای 
علی البدل هیات مدیره به مدت دوسال انتخاب شــدند. مجید انگوری زاده به کد ملی 
۱2۸۱۸25۴٣٣ بعنوان بازرس اصلی و سید احمد مومنی به کد ملی 66۰۹7٣5۴5۱ 
بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )5257۰6(



در سـالهای اخیـر بـا تشـدید بحـران آب در ایـران مشـکالت اقتصـادی و 
اجتماعی ناشـی از کم آبی در زندگی روزمره میلیون ها نفر مشـهود گشـته 
اسـت. امـروزه میانگین مصرف سـالیانه آب ایران در حـدود ۹6 میلیارد متر 
مکعـب  تخمیـن زده می شـود کـه ایـن رقم حـدود 7 میلیـارد متر مکعب  
بیشـتر از کل منابـع آب تجدیدپذیـر کشـور )۸۹ میلیـارد متـر مکعـب( و 
همچنیـن ۴٣ میلیارد متر مکعب بیش از مقداری اسـت کـه آن را می توان 

بـه عنوان سـقف مصرف پایـدار در نظـر گرفت.
در مقیـاس کالن، راه حـل  عملی سـازگاری با کم آبی را می تـوان به دو گروه 
کلـی بهبـود بهره  وری )مدرن سـازی آبیاری، گسـترش گلخانـه ها و بهینه 
سـازی الگوی کشـت( و کاهش هوشـمندانه فعالیت های آب بر دسـته بندی 

کرد.
نتایـج مطالعه حاضر نشـان می دهد که هرچند مدرن سـازی سیسـتم های 
آبیـاری محـور اصلـی اسـتراتژی کاهـش مصـرف آب در ایـران را تشـکیل 
می دهد و علیرغم پتانسـیل نسـبتا قابل توجه اینگونه سیستمها در کاهش 
آب مصرفـی در مقیـاس مزرعـه، اثربخشـی نهایـی ایـن روشـها در مقیاس 
حوضـه آبریـز و یا کل کشـور محـدود خواهد بود. نامناسـب ارزیابی شـدن 
حـدود نیمی از شـش میلیـون هکتار اراضی تحت کشـت آبی کشـور برای 
تجهیـز به سیسـتم های آبیاری مدرن و سـطح نسـبتا کم اراضـی باقیمانده 
بـرای تجهیـز با توجـه به اسـتفاده فعلی از سیسـتمهای مـدرن در بیش از 
یـک میلیون هکتار از اراضی، نادیده گرفتن نقش آب بازگشـتی به طبیعت 
در روشـهای آبیاری سـنتی، و تمایل کشـاورزان به افزایش سطح زیر کشت 
و یـا تغییـر بـه محصـوالت آب بر پـس از مدرن سـازی سیسـتم آبیـاری به 
دلیـل عـدم کنترل بـر آب صرفه جویی شـده از جمله دالیـل اصلی محدود 
کننـده پتانسـیل اینگونه روشـها برای حل بحـران آب در ایـران خواهد بود. 
از ایـن روی، بـر اسـاس محاسـبات انجـام شـده در ایـن گزارش، پتانسـیل 
صرفه جویی آب از طریق ارتقاء بهره وری )مدرن سـازی سیسـتم ها و شـبکه 
آبیـاری و زهکشـی و همچنین گسـترش گلخانه هـا( در حـدود 7 میلیارد 
متـر مکعـب در سـال تخمین زده می شـود که در مقایسـه با حجم معتنابه 
صرفه جویـی مورد نیـاز )حدود ۴٣ میلیارد متر مکعب( میزان نسـبتا کمی 

خواهـد بود.
بـر اسـاس تحلیـل ارائـه شـده، متاسـفانه حـل بحـران آب در ایـران بدون 
کاهـش قابـل توجـه تولیدات کشـاورزی میسـر نمی باشـد هرچنـد که در 
غیـاب کاهـش کنتـرل شـده و عامدانـه نیـز در طـول زمـان کمبـود آب و 
تاثیـرات جانبـی  آن به کاهش غیـر قابل اجتناب تولیدات کشـاورزی منجر 
خواهد شـد. هزینه سـاالنه سـازگاری بـا کم آبـی در ایران از طریـق افزایش 
بهـره وری و کاهش کشـت آبـی به حدود 25 میلیـارد دالر یـا 5.5 درصد از 
میانگیـن تولید ناخالص داخلی قابل پیشـبینی ایران در دهـه آینده خواهد 
رسـید. به عبـارت دیگـر، در وضعیت تعادلی پایـدار، ایران نیازمنـد افزایش 
واردات مـواد غذایـی بـه مقـدار حـدود ٣۰۰ دالر بـه ازای هـر فرد در سـال 

می باشـد.
بـا توجـه به نتایج ذکر شـده، سیاسـت گذاران بایـد با پذیـرش واقعیت های 
اقلیمـی و جمعیتی، دسـت از شـعارزدگی در زمینه تحقـق خودکفائی مواد 
غذایـی برداشـته و بـه جـای آن، فـارغ از منبـع تولید غـذا، تمرکز خـود را 
بـه تضمیـن امنیـت غذایـی کشـور معطـوف نماینـد چراکه تحقـق هدف 
خودکفایـی غذایـی با توجـه به جمعیت فزاینده و منابع محدود آبی کشـور 
تنهـا بـا تحمیل هزینـه ای گزاف بـر محیط زیسـت و پیش خوری از سـهم 
آینـده میسـر خواهـد بـود. عـالوه بر ایـن، هیچگونـه سیاسـت جمعیتی با 
هدف افزایش باروری به سـطحی فراتر از تعداد الزم برای جایگزینی نسـلی 

)حـدود دو فرزنـد بـه ازای هر زن( به اجرا گذاشـته نشـود.
همچنیـن توصیـه می شـود پژوهشـگران کشـور، بـه ویـژه در حـوزه آب و 
اقتصـاد، فعالیت علمی خـود را به صورتبندی چارچـوب حاکمیتی موثر که 
دربرگیرنـده مجموعـه ای از قوانیـن اقتصادی و کارامد بـرای توزیع آب میان 
ذی نفعان مختلف اسـت متمرکز نمایند. رسـالت علمی این محققین ایجاب 
می کنـد کـه بـه روشـنی حقایـق بحـران آب و پیامدهـای آن را بـه اطـالع 
عمـوم مردم و سیاسـت گذاران رسـانده و از ایراد اظهـارات عوام  فریبانه )مانند 
"نجـات همزمان کشـاورزی و آب"( و یا بحثهـای انحرافی و بی محتوا )مانند 

دوگانه سـازی تصنعـی "بحران" در برابر "ورشکسـتگی"( اجتنـاب ورزند.

همه چیز از آشیانه شروع شد. تمام 
ســلطه و مالکیت و احساس های 
گوناگون. شــرم و هیجان و داغ. 
خانه, این فضای هندســی, اولین 
مکانی اســت که تجربیات آدمی 
در آن حــس و تولید می شــود. 
تجربه ی اولین ارضا نیازهای بنیادی آدمی. تجربه ی عشق. 
تجربه ی قهر و آشتی. تجربه ی فهم و درک هستی و زیست 
انسانی. آغازِ رویاپردازی. آغاز شاعرانگی و خیال. هر چه در 
این فضا بیشتر بمانی, تجربه های صمیمیت فزونی میابد. 
به مراتب, تفکیک هایی مبتنی بر جنسیت و صمیمیت در 
همین فضا ریخت میابد. تابوها و حد و حدودها و رازها. بغض 

ها و ناله ها. درد و رنج. شادی و سرور. 
با اینحال, ما مدیون خانه ایم. بسیاری از خاطرات ما در خانه 
ســکونت می یابند و اگر خانه کمی اســتادانه بنا شود, اگر 
زیرزمینی داشته باشد و اتاق زیرشیروانی, کنجی و راهرویی, 
خاطرات ما پناهی می یابند که روشن تر به تصویر درآیند و 
همواره در تمام طول زندگی, با رویا بدان بازگردیم)باشــار 

.)1994
باشار می گوید, خانه, مجموعه خیاالتی است که به آدمی 
دالیل یا اوهام موجود درثبات را ارزانی می دارد. ما پی در پی 

واقعیت این نکته را به تخیل در می آوریم. 
تشــخیص این خیاالت, توصیف روح خانه است. خانه یکی 
از نیازهای خودآگاه وجود عمودی ماســت. خانه همچون 

وجودی متمرکز به خیال در می آید. در پی خودآگاه مطمئن 
ماســت. عمودیت وجود, با دو قطبی شاعرانه ی زیرزمین و 

اتاق زیرشیروانی تضمین می شود.
 به زبان ســاده از نگاه باشــار, خانه مامن تولید شاعرانگی 

است. تولیدگر رویاهاست.
 عنصــری که امــروز در قوطی کبریت های شــهری نمی 
توان یافت. دیگر نمی توان گفت که خانــه ای وجود دارد. 
مردمان در جعبه هایی برهم چیده زندگی می کنند. بدون 
شاعرانگی. بدون رویا. امروزه افراد در یک اتاق محصور چهار 
دیواری, که مانند گودالی اســت مرسوم که با تصاویر و اشیا 
و جارختی ها آن را تزئین می کنیم. شــماره های خیابان و 
کوچه هــا و پاک های ســاختمانهایمان, مــکان گودال 
هایمان را نشانمان می دهند. سکونتگاه هایمان فاقد فضایی 
در اطراف خود و عمودیتی در درون خویش اســت. تهی از 
صمیمیت. ترس. شجاعت. پر اســت از فاصله ها. فاصله ی 
میان شاعرانگی و خیال و رویا. خانه در شهرهای بزرگ, جدا 

از ارزش صمیمی عمودیت, فاقد نظام هستی است. 
زیرا خانه ها در محیطی طبیعی قرار ندارند و رابطه ی خانه 
و فضا رابطه ای مصنوعی اســت. هر چیزی در این زمینه, 
مکانیکی است و صمیمیت زیســتن, از هر سو در حال فرار 
است. به قول ماکس پیکارد, خانه های امروزی و خیابان ها, 
لوله هایی هستند که آدمیان را در خود می بلعند. همانندی 
به سیاهچاله. تماِم خیال و شــاعرانگی و صمیمیت و رویا را 

می بلعد.

  علی دادپی

سال پنجم
شماره هشتاد و نه
25 تیرماه ۱٣۹۸

۱٣ ذوالقعده  ۱۴۴۰

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

 چاپ: آینده

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

 صندوق پستی: ۸۱5۸۹۸۱۸65
 تلفن: ٣26۱7۸5۹-۰٣۱

 توزیع:آرمان پخش

هر ماه ۱۰۰ هزار نفر به لشکر بیکاران اضافه می شود. این موضوع را الیاس حضرتی، رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرده و با انتقاد از سیاست گذاری های اقتصادی به ایلنا 
گفت: »ما امروز ۱۱6۰ میلیارد تومان یارانه ای را پرداخت می کنیم که کسی متوجه آن 
نمی شود. نظام سوبسیددهی ما به گونه ای است که هر که بیشتر مصرف کند، بیشتر بهره 
می برد و هر کسی که کمتر مصرف کند، تنبیه می شود. این سیستم اصال عادالنه نیست و 

از همه بدتر باعث ایجاد فساد و رانت می شود.«

جدیدترین نتایج گزارشات مرکز آمار ایران از افزایش جمعیت شاغل به بیش از 2۴ میلیون نفر و کاهش 
جمعیت بیکار به کمتر از ٣ میلیون نفر حکایت دارد. مرکز آمار ایران، جدیدترین گزارش فصلی از آمارگیری 
نیروی کار مربوط به بهار ۹۸ را منتشر کرد که براساس آن جمعیت جوانان بیکار در بازه سنی ۱5 تا 2۹ سال 
که حدود 5۰ درصد  از جمعیت بیکار کشور را به خود اختصاص می دهند، یک میلیون و 55۰ هزار و ۴۹7 
نفر گزارش شده است که این میزان در بهار  سال گذشته یک میلیون و ۸۰۰ هزار و ۴۹۴ نفر بوده است. به 
عبارتی در بهار امسال 2۴۹ هزار و ۹۹7 نفر از جمعیت بیکار در بازه سنی ۱5 تا 2۹ سال کاسته شده است.

٥٠درصدبیکارانایرانی١٥تا٢٩سالهاندماهانه١٠٠هزارنفربیکارتولیدمیشود!

کار خوب 
برای حال خوب

پروژه ایران ۲۰٤۰

  هفته نامه
n a v a s a nW e e k l y

پیامبر اکرم )ص( 

هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون 
تردید بهشت بر او واجب شود. 
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 قهوه
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نظرات خود را  در خصوص محتوای نشریه به ایمیل ما ارسال کنید  info@eghtesadbazar. ir

خانه  فضا  خیال
نگاره

روز صنعت و معدن مبارک باد
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آدم  حال  که  هست  روزهایی  یک 
سگ  چرچیل  بقول  نیست.  خوب 
سیاه به دنبال آدم افتاده و می خواهد 
روان آدم را تکه و پاره کند. در دنیای 
کرخت  حس  یک  و  نیست  زیبایی 
بودنی هست  که شبیه غرق شدن 
در سیاهیهاست. این روزها چکار می 

کنید؟
که  است  این  تجربه خوب من  یک 
که  کاری  کرد،  خوبی  کار  یک  باید 
آدم  تا حال  دانید،  شما خوبش می 
سگ  وقتی  من  برای  بشود.  خوب 
سیاه به سراغم می آید،  یک کار خوب 
خوشحال کردن یک آدم غریبه است. 
مثل امروز صبح، که برایم به یک صبح 

زیبا تبدیل شد. 
شروع  ایستگاه  استارباکس  اینجا 
روز است. خیلی ها می آیند تا سر راه 
قهوه ای بخرند و کیکی بگیرند برای 
صبحانه. صف ماشینها در گذرگاه قهوه 
خانه شلوغ بود و من هم فکرم درگیر 
کار و آماده کردن کالس آنالینم  و 
مقاله عقب افتاده و پروژه هایی که دارم، 
نگرانی درگیری در منطقه و تنشهای 
سیاسی ایران هم که همیشگیست و 
تمامی ندارد. نگران خانواده، فامیل و 
هزار فکر درباره آینده ای که نمی دانم 
چگونه است.  سگ سیاه از آن دور 

داشت می دوید تا روانم را گاز بگیرد. 
به جای صبر کردن در صف ماشین ها 
پارک کردم و رفتم توی مغازه.سفارش 
قهوه دادم و بعد برگشتم از مرد پشت 
سرم، که بعدا فهمیدم  اسمش کارلوس 
است، پرسیدم »اجازه می دهید مال 
شما را حساب کنم؟« او هم یک فنجان 
و خندید  گرفت.  می  داشت  قهوه 

 تشکر کرد.  
پول را دادم و رفتم انتهای بوفه قهوه 
خانه منتظر قهوه ام. کارلوس آمد و 
خوشحال بود. پشت سرش یک خانم 
و پسرش آمدند و از کارلوس تشکر 
کردند. کارلوس گفت »کار خوبت را 
پاس دادم به اینها و قهوه شان را حساب 
کردم« بعد آقایی آمد از آن خانم تشکر 
کرد. خانم برای تشکر  قهوه فرد پشت 
سری را حساب کرده بود. همه همان 
پولی را داده بودند که معموال می دادند 

.
 ولی حاال هر کدام یک هدیه به یک نفر 

داده بود و قهوه اش را هم داشت.
سگ سیاه فرار کرده بود و دیگر صدای 
زوزه اش نمی آمد. دنیا قشنگتر بود و 
انجام  به نظر قابل مدیریت و  کارها 
شدنی.  گاهی شاید بجای اینکه فکر 
کنیم دنیا زشت است و غیرقابل بجای 
اینکه اسیر ترسها و نگرانیها بدانیم باید 
فقط یک کار کوچک و خوب بکنیم. تا 
دنیا نه قابل تحمل تر بلکه زیباتر به نظر 
برسد. خدا را چه دیدی شاید کار شما 
اولین قطره باشد برای جاری شدن یک 
رود.خودتان و کارهای خوبتان را دست 
کم نگیرید. همیشه می توانید دنیا را 

قشنگتر کنید.

این ها کی می روند؟ در زمان حکومت هر 
رژیمی بارها این جمله به گوش می خورد. 
یا از خود می پرسیم: »اوضاع کی درست 
می شود؟« اما برای »درست شدن« تعریف 
آثار  از  یکی  نداریم.  مشخصی  و  روشن 
بی تفاوتی در زندگی سیاسی و اجتماعی 
این است که برای تحوالت تاریخی »منتظر وقایع نشین« و منفعل 
هستیم و فعاالنه برای متحول کردن سرنوشت و بهبود شرایط زندگی 

خود گام بر نمی داریم.
من بارها در پاسخ افرادی که می پرسند اوضاع کی درست می شود؟ 
می پرسم: منظور شما از درست شدن چیست؟ اغلب از نگاه و لحن 
صحبت آن ها پیداست که تعریف خاصی از درست شدن ندارند یا از 
آن ها می پرسم شما کی درست می شوید؟ آیا حاضرید روزی چند 
ساعت کار سیاسی بکنید یا اگر به سیاست باور ندارید، آیا حاضرید 
در فعالیت های اجتماعی یا خیریه شرکت کنید؟ آیا مثال حاضرید 
مسئولیت نگهداری از درخت های محله خود را بپذیرید یا نهالی 

بکارید؟ 
تحلیل و تجویز راهبردی:

آنچه در باال خواندیم بخشی از کتاب  بالندگی و بازندگی ایرانیان 
)دالیل عقب ماندگی ایرانیان و آسیب شناسی جامعه ایران( نوشته 
جمال هاشمی است. چه با اندیشه ایشان مخالف باشیم یا موافق، دو 
نکته عمیق در همین نوشته کوتاه وجود دارد که شایسته است همه ما 

صادقانه در مورد آن فکر کنیم. 

نکته اول: سالهاست که داریم یک سوال غلط می پرسیم و به همین 
خاطر هم هست که به جواب نمی رسیم. سوال این است: اوضاع ِکی 
درست می می شود؟ در صورتی که می توانستیم بپرسیم »من چه 
کاری می توانم بکنم؟« اولی انتظار و ایستایی می آورد و دومی اقدام 

و پویایی می آفریند.  
نکته دوم: که از نکته اول هم عمیق تر و مهم است. ما هیچ »مانیفست 
ساختاریافتِه مکتوِب تفاهم شده« در مورد »اوضاع درست« نداریم. به 
همین خاطر هم هست که وقتی در پاسخ کسانی که می پرسند اوضاع 
ِکی درست می شود؟ سوال می کنید منظور شما از درست یعنی چه؟ 
یا به افق خیره می شوند یا چند جمله کلی می گویند. تا آنجا که من 
اطالع دارم در اوایل دهه نود دست کم 22٣ حزب و تشکل سیاسی 
داشتیم. اما دریغ از یک برنامه منسجِم مکتوِب  تعهد شده و منتشر 
شده. اکثرا در جستجوی آن هستند که قدرت را به دست بگیرند. در 
انتخاب شوراها و پارلمانی و اصناف نماینده داشته باشند. اما دریغ از 
یک برنامه راهبردِی زمان بندی شدهِ که به کسانی که رای می دهند 
تعهد کنند که آن ها را اجرا خواهیم کرد. من حتی یک مورد! تاکید می 
کنم یک مورد هم ندیده ام. راست و چپ و اصول گرا و اصالح طلب و 

اعتدالی، پوزیسیون و اپوزیسیون هم ندارد.

چه می توان کرد؟ 
اول: در مورد هر چیزی که به آن انتقاد داریم و می گویم نادرست 
است، »درست« را تعریف کنیم! هر کدام از ما در یک حوزه متخصص 
و آگاه است. یا خودمان می توانیم درست را تعریف کنیم یا دست کم

 می توانیم افرادی که توانایی فکری خلق آینده مطلوب را دارند را 
تشویق و حمایت کنیم. اگر به نظام کشورداری، نظام انتخابات، نظام 
مدیریت منابع آب، نظام ارزی، نظام تامین آتیه )بازنشستگی( و نظام 
بانکی انتقاد داریم. اول راه حل مکتوِب عملی طراحی کنیم و سپس 

سعی کنیم که آن را به اجرا نزدیک کنیم. 
دوم: ممکن است بگویید گوش شنوا نیست. بن بست سیاستی وجود 
دارد. امیدی به اصالح نیست. در جواب باید گفت که همه جای دنیا 
همین است. تئوری ها و تجارب می گویند که برای آنکه یک راه حل/

ایده/برنامه ملی به نتیجه برسد. 
ممکن است برای مدت ها، راه حل وجود داشته باشد اما امکان 
تصویب و اجرای آن وجود نداشته باشد. فاکتورهای متعددی باید در 
کنار هم قرار بگیرند تا یک پنجره فرصت باز شود تا آن راه حل/ایده/
سیاست/برنامه، تصویب و اجرا شود. بنابراین به قول خارجی ها ما باید 
Homework )مشق شب( مان را انجام دهیم و آنگاه فعاالنه منتظر 
پنجره فرصتی باشیم تا راه حل/ایده/برنامه مان را در زمان مناسب به 

فرد مناسب عرضه کنیم. 

حاال بگذارید به این سوال پاسخ دهم که اوضاع کی درست می شود؟ 
جواب: هیچوقت! هیچوقت اوضاع درست نخواهد شد تا زمانی که ما 
این سوال اشتباه را می پرسیم و هیچ جایگزینی برای شرایط فعلی 
نداریم و تا زمانی که خودمان درست نشویم. این را من نمی گویم. 
خداوند در کتاب آسمانی به صراحت فرمود من سرنوشت هیچ قومی 

را تغییر نمی دهم مگر آن که آنچه را در خودشان است تغییر دهند.  

اوضاع کی درست می شود؟!
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چکیده گزارش "طرح ملی سازگاری با کم آبی در ایران"

رونوشت آگهی حصروراثت

غالمرضا استکی داراي شناســنامه شماره 672 به شــرح دادخواست به کالسه
 ۱2۰6/۹۸ ح 5۴  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثــت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان خداداد استکی بشناســنامه ۱5۴٣ درتاریخ ۹۸/۴/6 

اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست
 به ٣ پسر و ۴ دختر  به اسامي:

۱-  محمدرضا استکی به ش ش ۱۰2٣ نسبت با متوفی فرزند.
2- غالمرضا  استکی به ش ش 672 نسبت با متوفی فرزند.
٣- کیامرز  استکی به ش ش ٣۱75 نسبت با متوفی فرزند.
۴- نسرین  استکی به ش ش 2٣۴5 نسبت با متوفی فرزند.
5- معصومه  استکی به ش ش 2۸۴ نسبت با متوفی فرزند.
6- سهیال  استکی به ش ش ۹56۸ نسبت با متوفی فرزند.

7- لیال استکی به ش ش 2۸۹ نسبت با متوفی فرزند.
والغیر.اینک با انجام تشــریفات 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 5۴  شوراي حل اختالف. م الف/5262۰7


