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با تشديد برخورد با فس��اد اقتصادي، برخي رس��انه ها براي حضور در 
صدر خبرها كه اغلب به خبرهاي زرد ش��باهت دارد، از هر ابزاري براي 
مطرح شدن استفاده مي كنند و براي جذاب تر شدن خبرهاي خود از 
واژه هاي پش��ت پرده، پدرخوانده، مرد خاكس��تري و جعبه سياه بهره 
مي برند. خبرهايي كه عمدتاً فرسنگ ها با واقعيت فاصله دارد و گاهي 
دروغ است، اما از آنجايي كه در فضاي غبارآلود و شلخته رسانه اي، كمتر 

كسي به دنبال حقيقت ماجراست، خبرها دست به دست مي چرخد. 
داستانسرايي ها و ربط دادن پرونده ها به يكديگر بدون اشراف به اصل 
ماجرا از يك سو و مخفي نگهداشتن فسادهاي بزرگ تر از سوي ديگر، 
بازي رسانه اي است كه ذينفعان در پيش گرفته اند تا اصل ماجرا مخفي 
بماند. ورود جدي و عميق قوه قضائيه به فسادهاي اقتصادي كه موجب 
دلگرمي جامعه به برخورد ب��دون تعارف نظام با مفس��دان اقتصادي 
شده اس��ت، اما با هياهوي برخي رس��انه ها كه نش��ان دادند به خوبي 
مي توانند از آب گل آلود ماهي بگيرند، خطر بزرگي اس��ت كه شالوده 

اقتصادي نظام را تهديد مي كند. 
در اين روزها، گروه هايي كه با يكديگر رقابت دارند با سوار شدن بر موج 
فساد ستيزي، بازي هاي رسانه اي را كليد زدند تا با نسبت دادن مطالبي 
خاص به گروه مقابل جاده را براي سرعت بيشتر خود هموار سازند. البته 
در اين ميان توجه به اين نكته ضروري است كه دشمن با بررسي دقيق 
نقاط ضعف و قوت اقتصاد ايران س��عي دارد نقاط قوت اقتصادي را با 
توسل به مباحثي همچون فساد از كار بيندازد كه يكي از خروجي هاي 

اين برنامه، كنار كشيدن مهره هاي مؤثر در دور زدن تحريم هاست. 
در دوره گذشته تحريم ها، برخوردهاي زننده و ناشايستي با برچسب 
مبارزه با فساد انجام شد؛ مديران و افرادي كه نقش مهمي در برطرف 
كردن نيازهاي كشور ايفا كرده و در حوزه تجارت و انتقال ارز بازداشت 
شدند و در همان زمان با هجمه شديد رس��انه اي مواجه شدند. برخي 
رسانه ها بدون اش��راف به اصل ماجرا دنباله رو عناصر رسانه اي شدند 
كه س��رحلقه اصلي با آژانس هاي اطالعاتي غرب بودند و برخي از آنها 
دستگير ش��دند، اما اعتماد عمومي به بدنه مديران كشور به صورت دو 

سويه خدشه دار شد. 
امروز اگر رئيس جمهور و معاون اول وي مدام از عدم ريسك پذير بودن 
مديران دولتي مي گويند، از بخش خصوصي خواهش مي كنند در اين 
شرايط به كمك دولت بيايند، از مديران ترسو مي خواهند كنار بروند، 
همه و همه به دليل واهمه از آبرو و اعتباري است كه هر لحظه امكان از 
دست دادنش وجود دارد. امروز بخش بزرگي از مديريت كشور اعتماد 
خود را از دس��ت داده اند و مجموعه نهادهاي مؤثر در اين باره نيز نوع 

نگاهشان به مديران كشور با ترديدهاي بسياري عجين شده است. 
چنين فضايي، دقيقاً همان چيزي اس��ت كه دش��منان كشور دنبال 
مي كنند؛ عقيم كردن ريسك در مديريت كش��ور و بن بست هايي كه 
مي تواند اقتصاد كشور را به ورطه نابودي بكشاند. گرچه عده اي در اين 
ميان به سوءاستفاده از شرايط مشغول هستند، ولي وقتي پرچم مبارزه 
با فساد افراشته مي ش��ود، پياده نظام هاي رسانه اي به ميان مي آيند و 
افرادي را زير اين پرچم جاي مي دهند. شايد اين رسانه ها متوجه بازي 
خود در زمين دشمن نشوند اما »داغ كردن« خبرهاي جهت دار و دروغ 
همان باليي را سر كشور مي آورد كه پيشتر تكرار شده بود و امروز ثمره 

آن را مي توان براحتي ديد. 
مبارزه با فساد خواسته همه است، اما بايد مراقب بود كه خبرهاي جهت دار 
در خدمت منافع چه كسي است و در نهايت فضاي اعتماد مديران كشور 
به نظام را تا چه حدي مخدوش مي كند. مهره هاي مهمي كه در دوران 
پيش تحريم ها خدمات غيرقابل كتماني به كشور كردند با اتهام هايي كه 
از كليد واژه »بابك زنجاني« نشئت مي گرفت روزهاي سختي را سپري 
كردند و با آبروي آنها بازي شد اما امروز از همه آنها دلجويي مي شود تا 
به كمك بيايند. بازي كه دشمن سال هاست به وسيله برخي رسانه هاي 
ايراني آغاز كرده در حال ثمر دادن اس��ت. رسانه هايي كه خود مي برند، 

مي دوزند و وقتي همه چيز روشن مي شود، سكوت مي كنند.

سود هر سهم تاصيكو 2 برابر مي شود
مدير عام�ل هلدينگ صدر تأمين با اعالم خبر عرضه دو ش�ركت 
صنايع سرام آرا و ذغال س�نگ پرورده طبس در بازار سرمايه در 
سال جاري گفت: ش�ركت س�رمايه گذاري صدر تأمين )تاصيكو( 
درآمد هر س�هم )EPS( را به بيش از دوبرابر افزايش خواهد داد. 
غالمرضا س��ليماني، مدي��ر عامل هلدين��گ صدر تأمي��ن گفت: 
شركت س��رمايه گذاري صدر تأمين در ارديبهشت سال جاري به 
عنوان پانصد و س��ي دومين شركت در فهرس��ت بازار دوم بورس 
با نماد تاصيكو در بخش اس��تخراج كاني هاي فلزي درج و با كشف 
220 تومان به ازاي هر سهم توس��ط شركت سرمايه گذاري تأمين 

اجتماعي)شستا( عرضه شد. 
او ادامه داد: در حال حاضر قيمت هر سهم حدود 275 تومان است كه 
اين موضوع بيانگر ارزش هاي قابل رش��د قيمت سهام را در چهار ماه و 
ماه هاي آتي اس��ت. مدير عامل هلدينگ صدر تأمين ب��ا تأكيد بر اين 
موضوع كه معدن و صنايع معدني بخش هاي مهمي در كشور هستند كه 
در شرايط فعلي كه صنايع نفتي با محدوديت هاي روبه رو شده اند، افزود: 
اين صنايع مي توانند نقش مهمي را در توسعه اشتغال و محروميت زدايي 
به وسيله توسعه متوازن را دنبال كنند و در نهايت ارزش افزوده بيشتري 

را در كشور ايجاد كند. 
........................................................................................................................

 سهم 2درصدي ايران 
از نياز ۱۰۰۰ميليارد دالري همسايگان!

درش�رايطي ك�ه ۱۵ كش�ور همس�ايه م�ا بي�ش از ۱۰۰۰ميليارد 
دالر واردات دارن�د، س�هم اي�ران در تأمي�ن ني�از همس�ايگان، 
تنه�ا ۲درصد اس�ت؛ اي�ن يعن�ي به  رغ�م رش�د تج�ارت ايران 
و همس�ايگان ط�ي س�ال هاي گذش�ته هن�وز نتوانس�ته ايم 
از ظرفي�ت ۶۰۰ميليون نف�ر همس�ايه خودمان اس�تفاده كنيم. 
به گزارش »تسنيم«، در دهه هاي گذشته فرصت تجارت با همسايگان 
در حالي به درستي مورد توجه قرار نگرفته كه ايران با دارا بودن مرزهاي 
مشترك آبي و خاكي با 15 كشور، دومين كش��ور جهان از نظر تعداد 
همسايه ها اس��ت و اين يعني، پتانس��يل بزرگي كه مي توانست عالوه 
بر بي اثر كردن تحريم ها، يك بازار نزديك به 600ميليون نفري را بيخ 
گوش ما قرار ده��د؛ آن هم بازاري كه ح��دود 1200 ميليارد دالر نياز 
ساالنه خود را از طريق واردات تأمين مي كند و همه اينها يعني، فرصت 

بي نظير براي متحول كردن اقتصاد ايران. 
آمار تجارت 12 ماه منتهي به اسفند سال 97 كشورمان نشان مي دهد 
كه از حدود 44 ميليارد و 309 ميليون دالر صادراتي كه در س��ال 97 
انجام شد، حدود 24 ميليارد و 132 ميليون دالر به 15 كشور همسايه 
انجام شده اس��ت؛ همچنين با توجه به واردات 12 ماه سال گذشته، از 
مجموع 42 ميليارد و 612 ميليون دالر كل واردات كشور، 11 ميليارد 
و 541 ميليون دالر كاال از مبدأ كش��ورهاي همسايه وارد خاك ايران 
شده است، اين يعني در س��ال 97، حجم تجارت خارجي ايران با 15 

كشور همسايه، بيش از 35 ميليارد و 673 ميليون دالر بوده است. 
البته نبايد فراموش كرد كه در 13 س��ال گذشته، رشد تجارت ايران با 
همس��ايگان خود، قابل توجه بوده و حتي در سه سال اخير، 20 درصد 
رشد داشته است، ولي بخش اعظمي از ظرفيت تجارت با اين كشورها 

دست نخورده باقي مانده است.

 تفاوت قيمت نهاده ها
در سايت وزارت جهاد و صمت !

حجتي: به رئيس جمهور اعتراض كرديم 
ماجراي تكراري موازي كاري در وزارت جهاد كش�اورزي و وزارت 
صمت با لغ�و قان�ون انت�زاع و واگ�ذاري آن ب�ه وزارت صمت بار 
ديگر آغاز شده اس�ت. خبر هاي رس�يده از تفاوت قيمت خوراك 
دام و طي�ور در س�ايت وزارت جه�اد كش�اورز ي و وزارت صمت 
حكايت دارد. وزير جهاد كشاورزي از اين اختالف قيمت ها انتقاد 
مي كند و مي گويد: اعتراض خ�ودرا به رئيس جمهور اعالم كرديم. 
رسانه ها هرچقدر از ضعف مديريت در اجراي قانون انتزاع در وزارت جهاد 
كشاورزي بنويسند، باز هم كم است. به رغم انتقادات و تذكرات رسانه ها و 
كارشناسان كشاورزي نسبت به نابساماني در اجراي اين قانون، مديران و 
معاونين وزارت جهاد كش��اورزي همچنان بي توجهي كردند تا اينكه اين 

قانون كه بسيار به نفع توليد كنندگان حوزه كشاورزي بود، لغو شد. 
روز گذشته وزير جهاد كشاورزي در حاشيه بازديد از نمايشگاه دام و طيور 
در جمع خبرنگاران، پس از يك ماه س��كوت در پاسخ به سؤالي درباره 
قيمت سبوس گندم اعالم شده از س��وي دولت گفت: در سايت وزارت 
كشاورزي قيمت هر كيلوگرم س��بوس ۸40 تومان اعالم شده، اين در 
حالي است كه وزارت صمت قيمت آن را 1250 تومان در هر كيلو اعالم 
كردند. ما با اين موضوع مخالفيم و مخالفت خود را به رئيس جمهوري نيز 
اعالم كرديم و ايشان نيز در مكاتباتي اعالم كردند كه بايد اين بي دقتي ها 
برطرف شود. محمود حجتي افزود: وقتي قيمت سبوس گندم پيش از 
عيد افزايشي 30 تا 40 درصدي را تجربه كرده، نمي توان بار ديگر اين 
رقم را افزايش داد زي��را واحدهاي دامپروري به مش��كل بر مي خورند. 
به گفته وزير جهاد كش��اورزي، وقتي قيمت عمده گندم كه در اختيار 
كارخانه هاي توليد آرد قرار مي گيرد، 660 تومان است نمي توان انتظار 
داشت كه قيمت سبوس بيش از اين افزايش پيدا كند و وزارت كشاورزي 
با اين موضوع مخالف است و اين اميد وجود دارد كه در جريان مكاتبات 

انجام شده مشكالت در اين زمينه برطرف شود. 
وزير جهاد كش��اورزي با بيان اينك��ه ايران در صنعت دامپ��روري در دنيا 
حرف هاي زيادي براي گفتن دارد، گفت: ما ساالنه 2/5 ميليون تن گوشت 
سفيد توليد مي كنيم كه با تأمين نياز بازارهاي داخلي و افزايش ارتباطات 
بين المللي امكان ص��ادرات آن وجود دارد. در حوزه خ��وراك دام ضريب 
تبديل ما به 1/6 رسيده و اميدواريم در جريان برگزاري هاي نمايشگاه هاي 
مختلف، ظرفيت كشور در اين حوزه افزايش يافته و به بهبود بهره وري دست 
پيدا كنيم. وزير جهاد كشاورزي اعالم كرد: با برنامه ريزي هاي صورت گرفته 
خوشبختانه در زمينه تأمين خوراك طيور هيچ مشكلي نداريم و حتي بيش 

از حد نياز نيز اين خوراك خريداري شده است. 
حجتي اظهار كرد: در زمينه خوراك طيور امكان كاشت در كشور وجود 
دارد، اما با توجه به اينكه كاشت اين محصول بايد به شكل تابستانه انجام 
شود و ما با محدوديت منابع آبي مواجه هستيم، در اين زمينه تالش شده 

كه بخشي از نياز از طريق واردات انجام شود. 
وي ادام��ه داد: در اين زمينه واردات ذرت دانه اي و كنجاله در دس��تور كار 
قرار گرفته و تا حدي تأمين شده اس��ت كه اخيراً نگراني هايي در گمرك 
براي چگونگي ترخيص آن نيز به وجود آمده ب��ود. از اين رو در اين بخش 
نيازها به ش��كل كامل تأمين شده اس��ت. وزير جهاد كش��اورزي گفت: با 
توجه به ظرفيت هايي كه در داخل كشور وجود دارد، ما يكي از كشورهايي 
محسوب مي شويم كه در رابطه با دام و طيور مي توانيم هم به اقصي نقاط 
دنيا صادرات داشته باشيم. وي افزود: خوشبختانه هم ارتباط بين المللي بين 
توليدكنندگان ما برقرار است و هم در ارتباط با مسائل مربوط به مكمل ها، 

واكسن ها، خوراك دام پيشرفت هاي خوبي را داشته ايم.

وحید  حاجی پور

دارندگان دارايي از 

هادی  غالمحسینی
  گزارش   یک

هر اقدام و سياستي 
كه به توليد تورم و 
افزايش قيمت ها در اقتصاد منتج شود، استقبال 
مي كنند،زيرا در اين صورت بدون اينكه فعاليت 
مثبتي در اقتصاد انجام دهند، پولدار تر مي شوند 
و فاق�دان داراي�ي و ب�ه وي�ژه ني�روي كار كه 
قراردادش كاري و منب�ع تحصيل درآمدش به 
ريال اس�ت، از ناحيه تورم فقير تر مي شوند، در 
اين ميان، افكار عمومي انتظار دارند س�ازمان 
برنامه و بودجه، بانك مركزي و وزارت اقتصاد در 
حوزه ماليه، بانكداري و ماليات سياست هايي را 
در جهت كاهش تورم در پيش بگيرند تا روند و 
چرخه اي كه طي دهها س�ال گذش�ته به ضرر 
فاق�دان داراي�ي تكرار ش�ده، متوقف ش�ود. 
به گزارش »ج��وان«، با نگاهي ب��ه روند تورم در 
اقتصاد ايران مي بينيم ك��ه تورم در اقتصاد ايران 
به ش��كل تك رقمي يا دورقمي پيوس��ته وجود 
داشته است، اين بدان معني است كه سياست ها، 
تصميم ها،  رفتارها، ساختارها و شايد گاهي رويه ها 
و قوانين در اقتصاد دولتي و نفتي ايران به شكلي 
بوده كه به توليد تورم منتج شده است،  در چنين 
شرايطي اشخاص دارنده دارايي پيوسته از ناحيه 
تورم ارزش دارايي شان بيش��تر و اشخاص فاقد 

دارايي مضرور شده اند. 
يكي از بخش هايي كه مي تواند روي تعديل تورم اثر 
بگذارد بي شك سازمان برنامه و بودجه است، زيرا اين 
سازمان دخل و خرج يكسال دستگاه ها و بخش هاي 
بودجه بگير از بودجه س��نواتي را تهي��ه و تدوين 
مي كند، متأسفانه طي دهها سال گذشته از آنجايي 
كه بناي بودج��ه روي نفت پايه ريزي شده اس��ت، 
 معموالً بودجه نفتي بسته مي شد و حاال با مشكالت 
ناشي از تحريم، بودجه ريزي گويا بدون نفت سخت 
و پيچيده شده اس��ت به طوري ك��ه به رغم تأكيد 
مقامات كشور به اصالح نظام بودجه ريزي،  باز هم 
شاهد بودجه ريزي بر پايه عوايد نفتي كه در صندوق 
توسعه ملي بوده است يا توليد بدهي در حال و آينده 
هستيم كه اين نوع بودجه ريزي تورم و ارزش پول 

ملي را تحت تأثير منفي قرار خواهد داد. 
از اين رو انتظار مي رود بودج��ه عمومي و به ويژه 
بودجه ش��ركت ها بازنگري هاي اساسي شود، زيرا 
دليلي ندارد در ش��رايط تحريم و جنگ اقتصادي 

مجموعه هاي دولتي در حوزه ساخت و ساز و تجهيز 
ساختمان هزينه كنند يا اينكه شركت هاي دولتي 
هزينه هاي جاري غير ضروري خود را باال ببرند و از 
دريچه سرمايه گذاري هاي بلندمدت و كوتاه مدت 
منابع ش��ركت را در حوزه اي غير از فعاليت اصلي 
ش��ركت هزينه كنند، در عين ح��ال، زنده كردن 
مطالبات به يغم��ا رفته از ش��ركت هاي دولتي و 
وابسته به دولت و بانك هاي دولتي بسيار اهميت 
دارد؛ چراكه در برخي از موارد ش��اهد مماش��ات 
حوزه هاي مديريتي و گاهي حقوقي با بدهكاران 

متول ثروتمند هستيم. 

بايد پذيرفت كه بودجه ايران بسيار محل بازنگري 
و حذف هزينه هاي غير ضروري دارد به ويژه آنكه 
طي سال هاي 90 الي 97 ش��اهد رشد عجيب و 
غريب درآمدهاي اختصاصي دستگاه ها هستيم 
كه اين درآمدها و هزينه ها به چند ده هزار ميليارد 

تومان رسيده است. 
در ادامه بايد پذيرفت كه نظام بانكي كشور در خلق 
پول بدون پش��توانه خطوط قرمز را رد كرده است 
و س��اختار مالي بانك را نيز با چالش هاي ش��ديد 
همراه كرده است در اين ميان عالوه بر رشد حجم 
نقدينگي ش��اهد تعديل منف��ي ارزش پول ملي 

هس��تيم حال بماند كه موتور تولي��د بدهي هاي 
معوق در عموم بانك ها همچنان تركتازي مي كند 
و هنوز عده اي سند ملك مي آورند و منابع نقدي از 
بانك بيرون مي كشند و تيم هايي براي بانك در امور 
عجيب و غريب غير توليدي سرمايه گذاري هايي 
انج��ام مي دهند، تحت چنين ش��رايطی ش��اهد 
مش��اركت بخش بانك در توليد تورم هستيم كه 
البته گاهي اين اقدام به نفع بانك است، زيرا دارايي 
بانك به دليل سرمايه اندك، عموماً از محل بدهي 
تأمين شده اس��ت و هر چقدر تورم جهش يابد به 
ش��رط آنكه دارايي بانك متنوع باشد، به نوعي به 
س��ود بانك تمام مي ش��ود در عين حال، به دليل 
آزاد بودن بانك براي پرداخت س��ود علي الحساب 
عماًل جاده براي خلق پول بدون پشتوانه باز است. 
بدين ترتيب مش��خص اس��ت كه نظام بانكي نيز 
خواسته و ناخواس��ته در مسير توليد تورم فعاليت 
مي كند به ويژه آنكه بسياري از صنايع و شركت ها 
به دليل ضعف شديد س��رمايه، عموم منابعشان از 
محل تسهيالت بانكي تأمين شده است و هر سال 
بايد بخشي از درآمد و سود خود را به پرداخت اصل و 
سود تسهيالت دريافتي از بانك تخصيص دهند كه 
سودهاي بيش از 20 درصدي يك پاي ثابت رشد 
قيمت تمام شده كاال و خدمات توليد است كه عماًل 
تورم آفرين است براين اساس نظام بانكي كشور به 
شدت نياز به اصالحات اساسي دارد تا تورم توليدي 

از اين ناحيه براي اقتصاد متوقف شود. 
ضعف نظام مالياتي در شناسايي دارايي ها و درآمد 
اشخاص حقيقي و حقوقي براي اخذ انواع ماليات 
مرسوم در دنيا يكي ديگر از ريشه هاي توليد تورم 
درايران است، زيرا به نسبت توليد ناخالص داخلي در 
ايران ماليات كمي اخذ مي شود و به جرئت مي توان 
مدعي شد كه به س��ادگي مي توان بودجه عمومي 
ايران را از محل انواع ماليات ها تأمين كرد و حساب 
بودجه را از درآمدهاي نفت��ي و تكانه هاي قيمت 
جهاني نفت و تحريم نفت جدا كرد، منتهاي مراتب 
اين امر منوط به شناسايي كليه دارايي و درآمدهاي 

اشخاص حقيقي و حقوقي در اقتصاد است. 
در اين ميان بهبود فضاي كس��ب و كار ايجاب 
مي كند در حوزه اصالحات ساختاري و حقوقي 
اقتصاد ايران سرعت عمل داشته باشيم به ويژه 
آنكه در ش��رايط جنگ اقتص��ادي و تحريم نيز 

قرار گرفته ايم.

بودجه، بانك و ماليات نيازمند اصالحات اساسي
به جاي توليد تورم به فكر مهار تورم باشيم

230هکتاربافت فرسوده درمنطقه 10 شهردارى اصفهان وجوددارد

مدیرمنطقه 10 شهردارى اصفهان

مدیرمنطقه 10 شــهردارى اصفهــان گفت: 
230 هکتــار بافــت فرســوده درمنطقه 10 
شــهردارى اصفهان وجودداردکه باید براى 
نوســازى و به آفرینــى آنها اقدام شــود.

  
حمید شهبازى در نشســت خبرى با اصحاب رسانه 
اصفهان با بیان اینکه منطقه 10 شــهردارى اصفهان 
که داراى  17 محله است تاکنون 750 شهید را تقدیم 
انقالب و نظام کرده  اســت، اظهار داشت: این منطقه 
داراى 100 مســجد، 6  امامزاده، پنــج کتابخانه، 6 
مرکزفرهنگى، چهارســالن مطالعه، هشت مجموعه 
ورزشى سرپوشــیده، 6 مجموعه ورزشى رو بازو 120 

پارك شهرى و محلى است.
وى با بیان اینکه شــهردارى اصفهان تعامل و تجانس 
نزدیکى با دستگاه هاى مرتبط دارد، بیان داشت: هدف 
ما این است که از درآمدهاى سنتى تعریف شده براى 
شهردارى ها  فاصله بگیریم و به مبانى مورد نیاز منطقه 

بیشتر توجه کنیم.
مدیر منطقه 10 شــهردارى اصفهان بــا بیان اینکه 
مشارکت ســرمایه گذاران بخش خصوصى در حوزه 
اقتصاد شهرى براى ما مهم است، ابراز داشت: شهردارى 
توان و توجیه فنى اقتصادى براى بسیارى از فعالیت ها 
را ندارد و باید با مشارکت بخش خصوصى ارائه خدمات 
داشته باشــیم و براین اساس جذب ســرمایه گذار و 
همکارى با بخــش خصوصى در اجــراى پروژه هاى 
مختلف در اولویت فعالیت هاى منطقه 10 قراردارد.

 وى بــا بیــان اینکه توجــه بــه موضوع شــهروند 
مطالبه گر براى ما بســیار مهم است و ارتباط خوبى با 
نخبگان در این ارتباط داریم،گفت: مشارکت فعال و 
پویاى شهروندان به عنوان صاحبان اصلى شهر مورد 

توجه ما قرارگرفته است.
شهبازى ابراز داشــت: اگر ارتباط خوبى با شهروندان 
داشته باشیم به یقین هزینه هاى منطقه و شهرکاهش 
خواهدیافت، به طور مثال اگر شــهروندان در زمینه 
تفکیک زباله هاى تــر و خشــک و تولیدکمتر زباله 
آموزش ببیند، شهردارى مى تواند هزینه هایى که براى 
تفکیک و جمع آورى زباله ها مى پردازد صرف رسیدگى 

به شهرکند.
وى تصریح کرد: در واقع این ارتباط متقابل با شهروندان 
موجب مى شــود تا بســیارى از مخارج درحوزه هاى 
 درحوزه هاى مختلف شــهرى، عمرانــى، فرهنگى و 

اجتماعى کاهش پیدا مى کند.
مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان با بیان اینکه تابع 

اسناد باال دستى در زمینه فعالیت هاى خود هستیم، 
ابراز داشت: با توجه به رشد جمعیت در اصفهان سر ریز 
دیگر مناطق اصفهان به منطقه 10 وارد مى شوندکه 
البته باید امکانــات و خدمات مورد نیــاز براى تمام 
شهروندان به طور یکســان فراهم شود، براین اساس 
تسهیل شــرایط زندگى مردم و ارائه عادالنه امکانات 
متعدد همواره مورد توجه منطقه شهردارى اصفهان10 

بوده است.
شــهبازى با بیان اینکه ســرانه هاى مناطق تعریف 
مشخصى دارد، ابراز داشت:  به طور مثال در دشتستان 
با وجــود اینکه جــزو مناطــق برخوردارمنطقه 10 

شهردارى است فقر فرهنگى ورزشى وجوددارد.
وى تاکیدکــرد: بر این که یک خانــه فرهنگ در این 
منطقه پاســخگوى نیازهاى جوانان در اوقات فراغت 
وجود اســت اما به زودى امکان ســاخت یک مرکز 
فرهنگى در ابتداى دشتســتان نیز فراهم مى شودکه 
کاربرى خدماتى، ورزشــى و فضاى سبز در آن وجود 

خواهد داشت.
مدیرمنطقه 10 شــهردارى اصفهان با بیان اینکه 28 
پروژه دربخش هــاى عمرانى، فرهنگى و ورزشــى با 
پیش بینى 70 میلیارد تومان اعتبار براى منطقه 10 
شهردارى  درنظرگرفته اســت، اظهارداشت: اجراى 
پروژه پارکینگ مشارکتى بیمارســتان عسگریه در 
راستاى کاهش ترافیک منطقه، آغاز عملیات احداث 
خیابان مصلى حد فاصل خیابان فرسان تا میدان شهید 
فهمیده 15 میلیارد تومان اعتبار براى آزاد ســازى و 
تکمیل احداث فرهنگسراى محله حصه با چهارمیلیارد 
تومان اعتباراز پروژه هاى شهردارى منطقه 10 در سال 

جارى است.
وى اضافه کرد: تملک خیابان عسگریه دوم، انجام فاز 
دوم ســاماندهى پارك الله با اعتبارى افزون بر 650 

میلیون تومان، افتتاح ایســتگاه آتش نشانى شماره 
25 «ظفر» در محله اطشاران، ساماندهى پل آزادگان، 
ســاماندهى خیابان امامزاده ابراهیم، احداث میدان 
خواجه عمید حد فاصل میدان تا خیابان شــهروند و 
ساماندهى پارك هاى محلى، از دیگر فعالیت هاى در 
حال انجام در منطقه 10 شهردارى اصفهان است.

شهبازى آزادسازى مســیر ورودى خیابان اطشاران 
ازسمت اتوبان و احداث بلوار 36 مترى دراین منطقه، 
ســاماندهى فعالیت پرنده فروشــان خیابــان عطار 
نیشابورى و انتقال آنها از دیگربرنامه هاى منطقه 10 
شهردارى اصفهان دانست و گفت: همچنین احداث 
بیمارســتان فوق تخصصى پیوند اعضــاء با همت و 
مشارکت، جمع زیادى از پزشــکان و خیرانان انجام 

مى شود.
وى با تاکید بر این که در راستاى کاهش ترافیک بخشى 
از رینگ چهارمدربخش تقاطع غیر همسطح اردستانى 
در منطقه 10 واقع شــده اســت، ابرازداشت:  بودجه 
امسال منطقه10 شــهردارى اصفهان 112 میلیارد 
تومان اســت. مدیر منطقه 10 شــهردارى اصفهان 
از وجود 230 هکتــار بافت فرســود هدرمنطقه 10 
شهردارى اصفهان خبر داد و گفت:  احداث باغبان و انو 
مرکز توانبخشى زنان در منطقه محروم حصه در حال 
انجام است، فرهنگ سراى حصه نیز در حال تکمیل 
است و تاکنون چهارمیلیاردتومان براى پیشبرد فعالیت 

عمرانى آن هزینه شده است.
مدیر منطقه 10 شــهردارى اصفهان با اشاره به اینکه 
رسانه درحوزه مدیریت شهرى مى تواند نقش بى بدیل 
و اثرگذارى داشته باشد، بیان داشت:  از انتقادات همه 
رســانه ها در راستاى پیشــبرد اهداف خود استقبال 
مى کنیم چرا که اگر رســانه به نقش خود به درستى 

عمل کند جامعه نیز سالم خواهد بود.

رئيس س�ازمان    گزارش   2
دامپزش�كي ب�ا 
انتقاد از پروس�ه طوالني ص�دور مجوز ها در 
سازمان دامپزشكي از شكست انحصار موجود 
در واردات نهاده ها خبر داد و گفت: در دو ماه 
تاكن�ون اس�تقبال اندك�ي شده اس�ت. 
همزمان با بروز تحريم ها در دو سال اخير تأمين 
نهاده هاي دامي و طيور، اع��م از خوراك و انواع 
واكس��ن، دارو و مواد اوليه، مش��كالتي را براي 
فعاالن اين بخش به وجود آورده است، به طوري 
كه برخي افراد در واردات نهاده هاي دامي به ويژه 
خوراك دام و طيور به اندازه اي بزرگ ش��ده اند 
كه در مورد خ��وراك دام و طيور برخي مواقع تا 
70 درصد نياز كشور را وارد مي كنند و اين باعث 
انحصار و رانت ناشي از آن ش��ده و مي توانند با 
نفوذي كه دارند،  قيمت نهاده ها را به يك باره باال 
و پايين كنند. رئيس سازمان دامپزشكي با تأكيد 
براينكه بايد انحصار واردات شكسته شود، معتقد 
است كه تشكل ها براي تأمين اين نهاده ها بايد 

حضور جدي داشته باشند. 
عليرضا رفيعي پور در نشس��ت خبري در محل 
دامپزشكي اس��تان تهران با طرح اين پرسش 
كه چطور يك نف��ر مي توان��د نهاده هاي مورد 
ني��از را وارد كند، اما تش��كل هايي كه در برخي 
مواقع چندين ش��ركت زير مجموعه و هزاران 
نفر پرسنل دارند نمي توانند وارد كنند گفت: در 
يك ماه گذشته دو بار با تشكل ها و نهادها درباره 
واردات نهاده ها مكاتبه كردي��م و به آنها اعالم 
كرديم كه خودش��ان نهاده هاي مورد نيازشان 
را وارد كنند و حتي براي انج��ام اين كار از آنها 
خواهش كرديم. رفيعي پور معتقد است:  شايد 
اين مسائل انحصار در حوزه خوراك دام و طيور 
باش��د، اما در مورد نيازهاي دامپزشكي كشور 
حدود 400 شركت وارد كننده وجود دارد و ما از 
تشكل هاي مربوطه هم درخواست كرده ايم به 
اين عرصه ورود كنند و اجازه انحصار را در اين 

بخش نخواهيم داد. 
رفيعي پور تأكيد كرد: بر اس��اس هماهنگي به 
عمل آمده با دستگاه هاي ديگر از موازي كاري 
در فعاليت هاي حوزه دامپزشكي جلوگيري به 

عمل آمده است، اما متأس��فانه بايد خود اعالم 
كنم كه هن��وز براي اعط��اي مجوزه��ا، زمان 
زيادي طي مي شود و ما ركورددار در اين زمينه 
هس��تيم كه بايد آن را در گين��س ثبت كنيم. 
صدور برخي مجوزها در كش��ور يك دهه طول 
مي كشد و اين اصاًل به نفع توليد نيست، رئيس 
سازمان دامپزشكي كش��ور همچنين افزود: در 
سازمان دامپزشكي دستورالعمل هاي جديدي 
صادر شده و بر اس��اس آنها توانسته ايم برخي 
بيماري ه��اي اس��تراتژيك مانن��د آنفلوآنزاي 

پرندگان را كنترل كنيم. 
  س�امانه پايش بيماري ه�اي دامي را به 

بخش خصوصي انتقال داديم
رفيعي پور اف��زود: تفوي��ض اختي��ار به بخش 
خصوصي از ديگر اقدامات سازمان دامپزشكي 
كشور است كه تا حدود زيادي توانسته روند كار 
را براي سازمان دولتي مثل سازمان دامپزشكي 
بهتر كن��د. وي با بي��ان اينكه س��امانه پايش و 
مراقبت بيماري هاي دامي را به بخش خصوصي 
انتقال داده ايم، گفت: به محض اينكه بيماري در 
گوشه اي از كشور اتفاق بيفتد از طريق اين سامانه 

سازمان دامپزشكي مطلع مي شود. 
رئيس سازمان دامپزشكي كشور در ادامه امنيت 
غذاي��ي و افزايش به��ره وري را در كن��ار انجام 
مديريت بهداش��تي از وظايف اصلي س��ازمان 
دامپزشكي كش��ور دانس��ت و گفت: بايد توليد 
در چارچوب زنجيره باش��د و م��ا از آن حمايت 
كنيم. رفيعي پ��ور ادامه داد: آمايش س��رزمين 
بايد به هر نحوي در اين كش��ور انجام ش��ود و 
اگر اين كار صورت نگيرد، بيم��اري آنفلوآنزاي 
پرندگان كه اكنون مي گوييم كنترل شده است 
در آينده نزديك دوباره با ظاهر جديد وارد كشور 

خواهد شد. 
وي همچنين تأكي��د كرد: در ش��رايط تحريم 
بايد وابستگي به واردات نهاده ها، بذر، واكسن، 
تجهيزات را به حداقل برسانيم؛ چراكه كشورهاي 
ديگر به ويژه در شرايط تحريم اين امكانات را به 
ما نمي دهند. اينها مواد اوليه هس��تند و توليد 

بدون آنها امكان پذير نيست. 
  ط�رح ملي مب�ارزه ب�ا نيوكاس�ل اجرا 

مي شود
رئيس سازمان دامپزشكي كشور با بيان اينكه 
بيماري نيوكاس��ل 60 سال اس��ت به بخش 
تولي��د آس��يب ج��دي وارد مي كند، گفت: با 
اقدام موفقي كه در كنترل بيماري آنفلوآنزاي 
پرندگان داشتيم، طرح ملي مبارزه با بيماري 
نيوكاس��ل را اجرايي كرديم. رفيعي پور گفت: 
اين طرح از ارديبهشت ماه آغاز شده و در نيمه 
دوم سال سرعت بيشتري مي گيرد و از ابتداي 
سال 99 به صورت جدي بيماري ها را كنترل 

خواهيم كرد.

تشكل ها نهاده هاي دامي وارد مي كنند 
زمان طوالني صدور مجوز دامپزشكي بايد در گينس ثبت شود


