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اخبار کوتاه

محصول کشاورز نباید روی دستش بماند

حضور ناشران برتر کشور در نمایشگاه کتاب اصفهان
گروه شهرســتانها :مدیرعامل شرکت نمایشــگاههای بینالمللی استان
اصفهان با اشــاره به آغاز نمایشگاه کتاب این استان از  18آبانماه گفت :حدود
 500ناشــر برتر از سراسر کشور در نمایشــگاه کتاب اصفهان حضور خواهند
داشت.
علی یارمحمدیان با بیان اینکه نمایشــگاه کتاب اصفهان به مدت شش روز
و تا بیست و ســوم آبانماه ادامه خواهد داشــت ،افزود :ویژگی مهم نمایشگاه
کتاب امسال ،حضور بسیاری از ناشران مطرح و برجسته کشور است تا نیازهای
مخاطبان و عالقمندان کتاب در استان اصفهان به بهترین شکل ممکن برطرف
شــود .وی با تاکید بر اینکه  9000مترمربع فضای نمایشــگاهی در قالب چهار
ســالن به نمایشگاه کتاب اصفهان اختصاص یافته اســت ،اظهارداشت :تمامی
امکانات شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان در اختیار متولیان امر
و دســتگاههای اجرایی مرتبط با موضوع کتــاب و کتابخوانی قرار گرفته تا این
نمایشــگاه که ویترین فرهنگی استان اصفهان به شمار میرود به بهترین شکل
ممکن برگزار شود.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان با تاکید بر اینکه
ترویج فرهنگ مطالعه و افزایش آگاهیهای عمومی و تخصصی مردم از مهمترین
اهداف برگزاری نمایشگاه کتاب به شمار میرود ،تصریح کرد :نمایشگاه اصفهان
عالوه بر مســئولیتهای ذاتــی خود در حوزه کســب و کار ،تجارت و اقتصاد،
مســئولیتهای فرهنگی و اجتماعــی نیز بر عهده دارد کــه تالش میکند با
هماهنگی دســتگاههای فرهنگی ،برگزاری نمایشگاه کتاب و نمایشگاههایی از
این دست به این مسئولیتها عمل کند.

توسعه نامتوازن زنجیره فوالد
باعث بحران در تامین مواد اولیه شده است

گروه شهرستانها :منصور یزدىزاده در پنل نقش دولت در تسهیل و توسعه
درآمدهای غیرنفتی که در ســومین روز از نمایشــگاه بینالمللی ایران کانمین
 2019برگزار شد ،توسعه نامتوازن زنجیره فوالد را عامل اصلی بحران در تامین
مواد اولیه به ویژه سنگ آهن برای شرکتهای فوالدی دانست و گفت :ما روى
کاغذ هم کمبود ســنگ آهن داریم .امروز بزرگترین دغدغه فوالدسازان تامین
مواد اولیه است که به شرکتهاى فوالدى دیگر نیز سرایت کرده است.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ادامه داد :متاســفانه توسعهها در بخش معدن
به جای آنکه افقی صورت بگیرد ،به صورت عمودى انجام گرفته اســت و امروز
شرکتهایی مانند گلگهر و چادرملو خود درگیر تولید فوالد شده اند .به همین
دلیل اخیرا فوالد مبارکه نیز دغدغه تامین مواد اولیه را مطرح کرده است.
وی یکی دیگر از چالشهای تامین مواد اولیه را ،صادارت ســنگ آهن بدون
توجه به نیاز داخل عنوان نمود و گفت :ذوب آهن مخالف صادرات نیســت اما
معتقد است ابتدا باید نیاز ظرفیتهاى موجود در واحدهاى فوالدى تامین شود.
این در حالی اســت که هم اکنون نیز مقدار قابل توجهی ســنگ آهن از کشور
صادر میشــود .یزدیزاده ،تعرفه  25درصدی عوارض را فاقد بازدارندگی الزم
برای صادرات دانســت و گفت :حتماً این عــدد باید افزایش پیدا کند اما با این
وجود آمادگى خریدارى نقد سنگ آهن معادن کوچک را داریم.

دو تریلی سیار تئاتر کودک
به روستاهای همدان میروند

گروه شهرستانها :مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان
همــدان گفت :کانون پــرورش فکری کودکان با دو تریلی ســیار تئاتر کودک
ارمغانآور شادی برای کودکان مناطق مختلف و روستاهای همدان خواهد بود.
بهناز ضرابیزاده در جمع خبرنگاران اظهار کرد :براســاس برنامهریزیهای
صورت گرفته ،امســال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در جشنواره با
دو تریلی ســیار حضور دارد و تریلیها از  ۱۶تا  ۲۱آبان ماه در شهرســتانهای
ش میپردازند .ضرابیزاده همچنین تصریح کرد :کودکان
اســتان به اجرای نمای 
و نوجوان مناطق محروم ،روســتاها و شهرستانها امکان تماشای تئاتر ندارند و
شــاید نتوانند در سالنها حضور داشته باشند؛ کانون پرورش فکری سعی کرده
شرایطی فراهم کند تا بخش قابل توجهی از این کودکان از برنامههای جشنواره
بهرهمند شوند.
وی به تولید آثار نمایشی در کانون برای حضور در بیست و ششمین جشنواره
بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان اشاره کرد و افزود :امسال چند گروه نمایشی
از کانون پرورش فکری استانهای مختلف در جشنواره حضور خواهند داشت.
ضرابیزاده با اشاره به فعالیت کانون در طول سال در بخش تئاتر ،خاطرنشان
کرد :بر اساس سیاستهای کانون پرورش فکری ،کارگاههای نمایش با تدریس
مربیان متخصص و حضور اعضا ،در طول سال برگزار میشود.
وی خاطرنشــان کرد :نتیجه برگزاری کارگاهها این اســت که هرسال دو تا
ســه نمایش خوب در حوزه کودک و نوجوان ،توسط اعضای کانون تولید و اجرا
میشود.

رودخانههای همدان الیروبی شده است
گروه شهرستانها :معاون خدمات شهری شــهردار همدان گفت :پیش از
آغاز فصل بارندگی ،الیروبی و پاکســازی تمام رودخانههای داخل شــهر به
صورت کامل انجام شــده اســت .وحید علیضمیر با بیان اینکه در دو بارندگی
پرحجم هفته گذشته تنها دو گزارش آب گرفتگی در معابر شهری دریافت شد،
اظهار کرد :یکی از این گزارشها در قاســمآباد بود که به تازگی به شهر الحاق
شده است.
وی با بیان اینکه آب گرفتگی جویها و نهرهای داخل شــهر به شــهرداری
مربوط اســت ،افزود :الی روبی این بخشها پیش از آغاز فصل بارندگی به طور
کامل انجام شد و تمام رودخانهها به صورت کامل پاک سازی شد.
معاون خدمات شهری شهردار همدان با اشاره به اینکه در بارندگیهای اخیر
در میدان شــهید مدرس و بلوار شهید رجایی مشکالتی به وجود آمد ،تصریح
کرد :با تدابیری که در این بخش نیز به کار گرفته شــده ،این مشکالت برطرف
خواهد شد و برای بارندگی با حجم باال نیز مشکلی نخواهد بود.
وی با بیان اینکه در شهر روانآب در بارندگیهای اخیر نداشتهایم ،ادامه داد:
در بعضی از نقاط شهر ممکن است جمع شدن آب بنا به دالیلی چون وضعیت
آسفالت و یا شیب معبر ایجاد شود اما روان آب جاری نخواهد شد.
علیضمیر تأکید کرد :متأســفانه زبالههای داخل نهرهــا و جویها یکی از
معضالت پیش روی خدمات شــهری اســت که همکاران ما به طور مدام با آن
درگیر هستند و البته به طور مرتب پاک سازی را انجام میدهند.

فعاالن حوزه وقف استان فارس تجلیل شدند
گروه شهرستانها :در همایش ساالنه «یاوران وقف» از  ۱۲۰نفر از فعاالن
حوزه وقف استان فارس تجلیل به عمل آمد.
در همایش ســاالنه «یاوران وقف» که در حرم امامزاده اســماعیل (ع) فسا
برگزار شد از  120نفر از فعاالن حوزه وقف استان فارس تجلیل به عمل آمد.
آیتاهلل احمد بهشــتی ،نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری ،در
این همایش با بیان اینکه موقوفات صدقه جاریه هستند ،اظهار داشت :امیدواریم
این ســنت الهی روز به روز تقویت شــود و متولیان وقف نیز به وظایف خود در
قبال موقوفات به خوبی عمل کنند زیرا به برکت موقوفات دانشــگاهها ،مدارس،
حوزههای علمیه ،درمانگاهها ،بیمارستانها رونق پیدا کرده ،به فقرا و درمانگان
رسیدگی شده و مشکالت جامعه نیز حل شده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشــان کرد :اگر موقوفات حوزه علمیه به
درستی به دستشان برسد و حقوق آنها استیفا شود به راحتی میتوانند امورات
خود را بگذرانند .وی بیان کرد :موقوفاتی که در استان فارس غصب و غارت شده
باید بازگردانده و احیا شوند و موقوفات موجود نیز نیز به خوبی اداره شوند تا در
جمهوری اسالمی کسی نتواند موقوفهای را غصب کند.
آیتاهلل احمد بهشــتی ،نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری ،در
این همایش با بیان اینکه موقوفات صدقه جاریه هستند ،اظهار داشت :امیدواریم
این ســنت الهی روز به روز تقویت شــود و متولیان وقف نیز به وظایف خود در
قبال موقوفات به خوبی عمل کنند زیرا به برکت موقوفات دانشــگاهها ،مدارس،
حوزههای علمیه ،درمانگاهها ،بیمارستانها رونق پیدا کرده ،به فقرا و درمانگان
رسیدگی شده و مشکالت جامعه نیز حل شده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشــان کرد :اگر موقوفات حوزه علمیه به
درستی به دستشان برسد و حقوق آنها استیفا شود به راحتی میتوانند امورات
خود را بگذرانند .وی بیان کرد :موقوفاتی که در استان فارس غصب و غارت شده
باید بازگردانده و احیا شوند و موقوفات موجود نیز نیز به خوبی اداره شوند تا در
جمهوری اسالمی کسی نتواند موقوفهای را غصب کند.

زعفران یکی از محصوالت کشاورزی ارزشمند صادراتی
ن هنوز زعفران
ایران و خراسان جنوبی است اما با وجود ای 
کاران استان از مشــکالتی رنج میبرند .به گزارش باشگاه
خبرنــگاران جوان از بیرجند  ،ایــن روزها میتوان برای
دیــدن مزارع ارغوانی زعفران منطقه خراســان جنوبی به
تمامی شهرستانهای استان به ویژه قاینات سفر کرد.
هوای نسبتاً سرد پاییزی حوالی ساعت چهار و نیم صبح
شــاید برای کشاورز سختکوش سخت باشد تا دسترنجش
را در طی یک ســال برداشت کند ،اما در کنار این سختی
زیبایی گلهای ارغوانی در مزارع زعفران اســت که شوقی
مضاعف به کشــاورز میدهد .لذت چای زعفرانی و دیدن
تصاویــر زیبا در این صبح پاییزی چشــم هر ببیندهای را
خیره میکنــد .زعفران یکــی از محصوالت کشــاورزی
ارزشــمند صادراتی ایران است که ارزش اقتصادی فراوانی
دارد ،امــا با وجود اینکــه محصول اســتراتژیک ایران و
خراســانجنوبی است ،اما کاشت ،داشــت و برداشت این
محصول همچنان با روشهای سنتی انجام میشود.
کشــاورزان خراســان جنوبی همگام با ســایر اعضای
خانواده در صبحگاهان مشــغول برداشــت زعفران ناب و
خوش عطر و طعم از مزارع زیرکشت این محصول میشوند
تا شب هنگام دوباره دور هم جمع شده تا طالی سرخ را از
برگهای ارغوانی زعفران جدا کنند و پس از خشک کردن
در اختیار مصرف کننده قرار گیرد و دســترنج یک ســاله
خود را به فروش برسانند.
در حالی که بخش اعظمی از زعفران ایران در خراسان
جنوبی تولید میشــود و باید برندی برای استان باشد ،اما
زعفرانهای معمولی و یا بی کیفیت ســایر اســتانها این
روزهــا با نام زعفــران قاینات خراســان جنوبی به فروش
میرســد و هر روز نام خوش این محصول جنوب خراسان
را کمرنگتر میکند.
هرچنــد از قدیماالیــام زعفــران را بــا نام خراســان
میشناختهاند ،اما اکنون همه استانها از غرب تا شرق و از
شمال تا جنوب این محصول را میکارند و هر استان دم از
کیفیت باالی زعفران خود میزند.
نبود ماشــینهای مکانیزه برای برداشت و پاک کردن
زعفران و خرید تضمینی آن از دیگر مشــکالت پیش روی
کشاورزان و زعفران کاران خراسان جنوبی است که در این
زمینه مسئوالن ذیربط باید کشاورزان را حمایت کنند.
علی مزدورکار کشاورز نمونه و زعفران کار قاینی گفت:
سطح زیرکشت زمینهای کشاورزی من یک هکتار و نیم
اســت که به روش طرح کشت آرمانی زعفران کشت شده
اســت .او وزن پیاز کشت شده را  ۸۰گرم و با روش آبیاری

طالی سرخ در وضعیت قرمز

نوین عنوان کرد و افزود :میزان تولید اراضی کشــاورزی ۲
تــن و  ۴۰۰کیلوگرم گل زعفــران و  ۳۰کیلوگرم زعفران
خشک است .کشاورز نمونه و زعفران کار قاینی به مشکالت
موجود اشــاره و بیان کرد :در حال حاضر عمده مشکالتی
که زعفــران کاران با آن روبه رو هســتند مکانیزه نبودن
روش تولید و پَر کردن گل زعفران اســت که باعث شــده
قیمت تمام شده محصول باال برود .مزدورکار با بیان اینکه
با مکانیزه شدن روش تولید ،هزینهها کاهش مییابد اظهار
داشت :در این راستا شرکتهای دانش بنیان میتوانند در
بحث ساخت دستگاه مکانیزه کشاورزان را حمایت کنند.
وی ادامه داد :در حال حاضر که فصل برداشت زعفران
اســت به دلیل عرضه فراوان گل زعفران کشــاورز مجبور
است برای اینکه محصولش بر روی دستش نماند و خراب
نشــود آن را زیر قیمت بفروشد که در این زمینه نیز باید
تسهیالتی به کشاورزان داده شود تا مجبور نشوند محصول
را زیر قیمت به فروش برسانند .یکی دیگر از زعفران کاران
خراسان جنوبی با اشــاره به قیمت زعفران بیان کرد :در
حال حاضر قیمت زعفران بسیار پایین است.
احمدی افزود :در حال حاضر در اکثر استانهای کشور
زعفران کاشــته میشود و دیگر برندی از قاین نمانده و در

برخی از استانها زعفران بی کیفیت خود را با نام زعفران
قاین به فروش میرسانند .نماینده مردم قاین و زیرکوه در
مجلس شــورای اسالمی نیز با بیان اینکه در بحث زعفران
تجربه خرید توافقی و حمایتی را از گذشته داشتهایم افزود:
معمــوال این گونه برنامهها زمانی اســت که محصول روی
دست کشاورز بماند و بازار فروش نداشته باشد.
فرهاد فالحتی ،اظهار کرد :راهکار اساسی این است که
بازارهای جهانی را بــرای محصول زعفران باز کنیم و این
امر باید به صورت بســته بندیهای شــکیل و بازار پسند
دنیا انجام شود که البته در حال انجام است و اقداماتی در
این زمینه صورت گرفته اســت .او تصرح کرد :باید تالش
کنیم تا اســتفاده از بهرهوری محصول داخلی را از صفر تا
 ۱۰۰خودمان داشته باشیم که در این راستا اگر قرار است
محصولی به فرآورده دارویی ،آدامس و هر محصول دیگری
تبدیل شود باید در داخل انجام شود.
نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسالمی
به مشکالت کشــاورزان اشــاره و ادامه داد :برای دغدغه
کشاورزان بسته ویژهای را وزارت جهاد کشاورزی از کاشت
تا برداشت تهیه شده که باید عملیاتی شود.
فالحتــی با بیان اینکه در حال حاضر مشــکل زعفران

قاین این است که شناســنامه ندارد یادآور شد :باید برند
زعفران در دنیا را به نام قاینات ثبت کنیم.او اظهار داشت:
مرغوبیت زعفران قاین باید شــاخصی بــرای زعفرانهای
دیگر کشــورها باشــد و ســود برند قاین باید به دســت
کشاورزان برسد.
نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسالمی
به ســند تدوین شده زعفران اشــاره کرد و اظهار داشت:
درخواست ما این است سند تدوین شده زعفران که سالها
است تدوین شده و خاک میخورد اجرایی شود.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی خراســان جنوبی نیز
اظهار داشت :خراسان جنوبی مقام دوم سطح زیرکشت و
تولید زعفران را دارد .غالمرضا قوســی با بیان اینکه سطح
زیرکشــت زعفران در استان بیش از  ۱۶هزار هکتار است
افزود :در سال جاری پیشبینی میشود  ۶۷تن زعفران از
مزارع خراسان جنوبی برداشت شود .او از فعالیت  ۳۸هزار
بهرهبردار زعفران در اســتان خبر داد و بیان کرد :قاینات
اولین تولید کننده زعفران در ســطح اســتان است که در
بحث کیفیت زعفران رتبه باالیی دارد.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی خراســان جنوبی به
قدمت زعفران در استان اشــاره و تصریح کرد :با توجه به
بررسیهای انجام شده خاستگاه زعفران ،خراسان جنوبی
است که حدود  ۷۰۰سال در این منطقه کشت شده است.
او با اشــاره به اینکه توسعه کشت زعفران در سطح استان
از سیاستها و برنامههای جهاد کشاورزی است خاطرنشان
کرد ۷۰ :درصد اراضی کشــاورزی خراسان جنوبی خرده
مالکی اســت و کشــت زعفران در قطعات کوچک باعث
افزایش ارزش اقتصادی شده است.
قوســی با بیان اینکه عالوه بر ارتقای تولید ،کشاورزی
قراردادی را برای این محصول در اولویت قرار دادیم یادآور
شــد :در بحث خرید تضمینی یکی از سیاستهای وزارت
جهاد کشاورزی حمایت از تولید است.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان جنوبی با
بیــان اینکه هدف و اولویت اصلی مــا در بحث حمایت از
محصوالت ارتقای تولید در واحد سطح است اظهار داشت:
بحث بازاریابی و صادرات از سیاستهای ما است.
او بــه کشــاورزی قراردادی اشــاره کرد و افــزود :اگر
کشاورزی قراردادی انجام شــود تفاهم نامهای بین تولید
کننده و تجار منعقد میشــود تــا محصول با برند و تولید
مشــخص ،تولید و به بازار هدف تحویل داده شود.قوسی
گفت :یکی از سیاســتهای ما بحث خرید توافقی زعفران
است که در این راستا اقدامات الزم انجام شده است و قرار
است مراکز خرید مشخص شود.

لزوم استفاده از شاخص بهرهوری بهجای تحقق بودجه در شهرداری اصفهان
ریحانه راهپیما

معاون اسبق مالی ،پشــتیبانی و منابع انسانی سازمان
فناوری و اطالعات شهرداری اصفهان درگفتگو با خبرنگار
روزنامه مردمســاالری از اصفهان با بیان اینکه سازمان فاوا
از دیرباز نه تنها یک ســازمان تاثیر گذار نبوده بلکه یک
عامل بازدارنده نیز بوده اســت ،گفت :سازمانهایی از جمله
فاوا و البته دیگر سازمانهای شــهرداری در واقع نیازی به
پول ندارند چرا که پول نیاز آخرشان است؛ نیاز اصلی آنها
مدیران الیق و متخصصی است که ظرفیت نیروی انسانی
خود را بشناسند و از این ظرفیت برای حل مشکالت شهر
اســتفاده کنند .امری که متاسفانه در گذشته با مدیریت
اقتدارگرای حاکم بر این ســازمان و نتایجی که این سبک
مدیریت بر این مجموعه بر جای گذاشته ،باعث ناکارآمدی
آن شده است .باعث تاسف اســت که نبود نگاه آموزشی،
پژوهشی در این سازمان توسعه محور ،از بیش از  14سال
پیش این ســازمان را به جای راهبــری در حوزه فناوری
اطالعات شــهر و برداشتن گامهای اساســی برای شکل
گیری شهرهوشــمند بــه مجموعــهای دالل ،بدل نموده
اســت .در تمام طول خدمتم با همه سختیها و موانعی که
مدیرعامل قبلی مجموعه برایم فراهم مینمود ،تالش کردم
تا ساختار مدیریتی این مجموعه را به مدیریت ناب تغییر
دهم.
وی مبارزه با هدررفتها و ارتباط بدون واسطه را اساس
مدیریت ناب برشــمرد و افزود :در مدیریت ناب کارکنان
اصلی ترین منابع یک ســازمان هستند و با افزایش انگیزه
مضاعف و شناسایی توانمندیها و قابلیتهایشان و اعتماد
به آنها در جایگاههای مناسب خود ،سازمان پویایی الزم را
خواهد یافت و دیگر نیازی به پیمانکاران پر هزینه نخواهد
داشت.
هادی زمانی در این گفتگــو ادامه داد :در حال حاضر
یکی از مباحث پر مناقشــهای که در شهر اصفهان بوجود
آمده ،بدهیهای زیاد شــهرداری اصفهان اســت و سوال
اینجاست که این بدهیها از کجا آمده و آیا از فعالیتهای
عمرانی صورت گرفته ،ایجاد شده است؟ و یا اینکه نه واقعا
بخــش عمدهای از این بدهیهــا هزینههای اضافی و غیر
ضروری است و میشــود جلوی آن را گرفت و اگر نباشد
هم اتفاق و ضررخاصی نمیافتد؟
زمانــی در این خصوص افــزود :درآمدهای عمده یک
شــهرداری در دنیا در درجه اول از عــوارض و در مرحله
بعد از تراکم میباشد؛ در ایران شهرداریها درصد کمی از
مالیات بر ارزش افزوده نیز باید دریافت کنند که متاسفانه
یا نمیکنند و یا به ســختی جذب میشــود؛ شــهرهایی
مثــل پاریس و لندن عمدتا با عوارض اداره میشــوند ،به
این معنی که شــما بعنوان شــهروند این شهر از خدمات
شهرداری و امکانات شهر استفاده کرده و در مقابل هزینه
آن را به شــهرداری پرداخت میکنید و شــهرداری با این
عوارض شــهر را اداره میکند ،تراکم (شــهر فروشی) هم
دارند اما خیلی کم ،چرا که شهرداریها تنها زمانی تراکم
میفروشند که بخواهند در مسیر توسعه شهر قدم بردارند

و به درآمد مازاد قابل توجهی نیاز داشــته باشــند اما این
درآمد پایدار نیســت و یک درآمد خطرناک است چرا که
همیشه بازار مسکن رونق ندارد مانند ایران که این بازار با
رکود مواجه شــد و از رونق افتاد .البته دالیل فنی دیگری
نیز بر خطرناک بودن این نوع درآمد داللت دارند.

برای مثال در سازمان فاوا برای هزینه کردن این بودجه
مدیرعامل وقت دستور داد تا همه کارها برون سپاری شود
حال آنکه بســیاری از این فعالیتها توســط کارشناسان و
متخصصان ســازمان فاوا انجام میشــد .آبروریزی قضیه
ممیزی امالک حاصل همین تفکر است.

وی اظهار داشــت :قبل از دکترســقاییان نژاد ،شــهر
اصفهان با  ۷۵۰میلیارد تومان عوارض و یک بخشــی هم
از تراکم اداره میشــد و مشکلی هم وجود نداشت اما وی
به جهت روحیه عمرانی که داشــتند دو ســوم از درآمد
شــهرداری را به تراکم اختصاص داد و درآمد شهرداری را
به  ۳هزار میلیارد تومان رســاندند ،تا اینجا میشود گفت
حرکت خوبی اســت و شهرداری یک سیر صعودی داشته
اســت اما مشــکل از جایی شروع شــد که در این مرحله
و برای توســعه شهر ،به مدیران توســعه محور نیاز بود و
متاســفانه شهرداری به سراغ مدیران بیشتر سیاسی سوق
پیدا کرد و حتی کمی هــم فراتر از این مدیران فامیلی و
رابطهای .معروف بود در شــهرداری بعضی مدیران بیشتر
از شایستگیهایشــان بر قدرت فامیلشــان در شورا تکیه
میکردند.
زمانی با اشاره به اینکه بخش عمدهای از مدیران دکتر
ســقاییاننژاد مدیران روابطی و سیاسی بودند بیان داشت:
ایــن مدیران عمدتــا دارای مدرک دیپلــم بودند و زمانی
که وارد شــهرداری میشــدند مدرکی باالتر از دیپلم و یا
لیسانس نداشتند ،البته زمانی که از شهرداری خارج شدند
اکثرا دارای مدرک فوق لیسانس بودند.
وی به تاســیس معاونت برنامهریزی ،پژوهش و فناوری
اطالعات شــهرداری اصفهان اشــاره کرده و افزود :زمانی
کــه این پول اضافه بوجود آمد ،معــاون وقت برنامه ریزی
شــهرداری با این تعبیر که هر سال نمیتوانیم این پول را
ذخیره کنیم ،شاخصی با عنوان تحقق بودجه ایجاد و این
پول را بین تمام سازمانها تقســیم نمود و به هر سازمانی
حتی گاها بیش از آنچه که ظرفیت آن بوده است اختصاص
داد تا هزینه کنند.
وی تصریح کرد :نکته قابل توجه این اســت که در این
زمینه شــهرداری حتی اگر دارای مدیــران متخصص در
حوزه عمــران و با تجربه و خبره هم میبــود باز هم این
شــاخص ،بسیار خطرناک اســت ،از این جهت که ،عموم
سازمانها و شــرکتهای بزرگ زمانی دچار بحران شدهاند
که درآمدهای باد آورده داشتهاند مثل شرکت بزرگ نوکیا
که در اوج فروش و شکوهمندی خود ورشکسته شد و تمام
مدیران بزرگ و با تجربه میدانند اگر درآمد سازمانشــان
از حد متعــادل باال برود قطعا ســقوط خواهند کرد و در
چنین شــرایطی مدیریت الزم است ،مدیریتی که نیازمند
تخصص و تجربه میباشد؛ این در حالیست که این مهم با
وجــود مدیران غیر حرفهای و غیر متخصص در این حوزه
در شهرداری ایجاد شد.

زمانی ،ورود مدیران سیاســی و روابطی بجای مدیران
خردمندی که چشــم انداز آنها صد ســال آینده و اولویت
کارشان توسعه شهر باشد ،عدم نگاه کالن به استان جهت
توسعه زیر ساختهای شهر ،بستن قراردادهایی با مبالغی
هنگفت و معموال چندین برابر مبلغ اصلی با پیمانکاران و
هدر رفت میزان قابل توجهی از سرمایههای شهر به دالیل
برون ســپاری نابخردانه و بی توجهی به ظرفیت کارکنان
را از دالیل اصلی ســوء مدیریت در شهر برشمرد و افزود:
در نتیجه شــهری که میتواند با  ۷۵۰میلیارد تومان اداره
شود برای آن  ۳هزار میلیارد تومان هزینه میکنند و برای
انجام کاری  ۵۰۰میلیون تومانی یک میلیارد تومان هزینه
میشــود ،این در حالیست که اگر درآمدهای کالن دوران
قبل با انتصاب مدیران با ســواد ،خردمند و مردم دوســت
همراه بود ،توســعه شهر چندین برابر آنچه که امروز است
خواهد بود .نکته مهم دیگر آن است که آیا تمام پروژههای
عمرانی و فرهنگی که در آن زمان یا اکنون در حال انجام
است الزم و ضروری است؟
وی تصریح کرد :شاخص تحقق بودجه توسعهای گران
و پــر هزینه در شــهر ایجاد کرد و اثــرات منفی بر جای
گذاشت که تنها با صرف هزینه مضاعف اصالح میگردد.
زمانــی در این خصوص افزود :شــاخص تحقق بودجه
باعث شــد تا تمامی هزینهها در شهر افزایش پیدا کند و
نهایتا این هزینه از جیب مردم خارج شــود؛ با اجرای این
برنامه در واقع از توانمندی کارمندان استفاده نخواهد شد و
در نتیجه همه چیز در شهرداری برون سپاری میشود ،به
دو دلیل ،یکی عدم تجربه ،کفایت و تخصص کافی مدیران
شهرداری و دوم اینکه هر چه زودتر به بودجه برسند.
وی با توجه به اینکه شــاخص ارزیابی در علم مدیریت،
بهرهوری اســت بدین معنی که کار بیشتر با هزینه کمتر،
گفــت :پس این روند با این بازتــاب و نتیجه قطعا تحقق
بودجه نیست بنابراین این برنامه شاخص تحقق بودجه ای
را که مجموعه معاونت برنامه ریزی دکتر سقاییان نژاد بنا
نهادند باعث شــد تا اگر توسعهای هم در شهر اتفاق بیفتد
برای شهر و شهروندان بسیار گران قیمت تمام شود.
زمانی ادامه داد :این در حالیســت که بیش از یک دهه
پس از کنارهگیری اصولگرایان و سر کار آمدن اصالحطلبان
باز هم شاهد تغییر و تحولی در ساختار شهر نبودیم چراکه
دکتر نــوروزی از طرفی به مدیریــت صرفهجویی هزینه
معتقد اســت و باید از هزینههای اضافی جلوگیری شــود
اما از طرف دیگر همچنان شــاخص ارزیابی در شهرداری،
تحقق بودجه اســت و همچنان در آخر سال برای ارزیابی

لزوم استفاده از مدیران توسعه محور
برای توسعه زیر ساختهای شهر

شاخص تحقق بودجه
باعث ویرانی شهر اصفهان شد

از مدیر میپرســند چقدر هزینه کردهاید اما نمیپرســند
عملکرد و بهرهوری شما در شهرداری چه بوده است؟

لزوم جلوگیری از هدر رفتها
و استفاده از ظرفیت نیروی انسانی در سازمانها

وی گفت :ســازمانها بوجــود آمدهاند تا بــه نیازهای
مخاطبــان خود پاســخ دهند و مدیری کــه در راس این
ســازمان قرار میگیرد برای آنکه بتواند پاســخگوی این
نیازها باشد ،نیازی به پول ندارد و در حقیقت پول آخرین
نیــاز آن اســت چراکه باید از پتانســیل و ظرفیت نیروی
انســانی خود بهره ببرد و از کارمندان خود استفاده کند؛
ما در مدیریت اقتدارگرایانه و مدیریتهای کالســیک ۵۰
درصد منابع ســازمان را انسانی و  ۵۰درصد دیگر را منابع
مادی قلمداد میکنیم .در مدریت اســتراتژیک این درصد
بــه  70و  30تقلیل مییابد اما در مدیریت ناب صددرصد
منابع یک سازمان نیروی انسانی آن است و در حقیقت این
کارکنان هستند که ظرفیتهای مادی را به نتایج مطلوب
و ارزشمند بدل میکنند .در واقع این نیروی انسانی است
که ارتبــاط برقرار میکند ،مشــکالت را حل و در نهایت
بــه خلق ثروت میپردازد ،بنابراین با تکیه بر این مســئله
میتوان نتیجه گرفت سازمانهایی از جمله فاوا و البته دیگر
سازمانهای شهرداری در واقع نیازی به پول ندارند چرا که
پول نیاز آخرشان اســت و در واقع نیاز اصلی آنها مدیران
الیق و متخصصی اســت که ظرفیت نیروی انسانی خود را
بشناسند و از این ظرفیت برای حل مشکالت شهر استفاده
کنند.
معاون اســبق مالی و اداری سازمان فناوری و اطالعات
شــهرداری اصفهان شرط اول در مدیریت ناب را مبارزه با
هــدر رفتها و دوم اســتفاده از ارتباطات و ظرفیتهای
نیروی انســانی دانست و افزود :شــهر اصفهان از دیدگاه
علمی برای اداره شدن به اندازه الزم بودجه دارد و بیش از
این هم نیاز ندارد لذا در حال حاضر اولین کاری که دکتر
نوروزی برای اداره درســت شــهر ملزم به انجام آن است،
الزام معاونت برنامهریزی بر حذف شاخص تحقق بودجه و
تعریف شاخص بهرهوری جهت ارزیابی سازمانها و مناطق
شهرداری است؛ در حال حاضر بدلیل اینکه بخش عمدهای
از شهر به دست شهرداری اداره میشود ،سازمان فن آوری
و اطالعات شهرداری اصفهان با تعامل و همگرایی درست
بین دستگاههای اجرایی و جلب اعتماد آنها میتواند باعث
کاهش هزینههای کل سازمانها و نه فقط شهرداری بشود.
وی در پایان خاطرنشــان کرد :بــه عنوان مثال تمامی
ســازمانها با هزینههای کالن برای خود دیتا سنتر ایجاد
میکنند در حالیکه وقتی شهرداری دارای دیتا سنتر قوی
و نیروی انسانی توانا در این عرصه است ،سازمانهای دیگر
میتوانند بجای صرف این هزینه با مبلغی اندک ،مشــکل
ذخیره ســازی اطالعات خود را حل کنند؛ در این صورت
شــهر متمرکز میشــود و در نتیجه هم به شهر هوشمند
نزدیک تر میشــویم و سازمان فاوا نیز میتواند برای خود
درآمد زایی کند.

اختصاص  ۷.۵میلیارد تومان اعتبار خسارات ناشی از سیل به استان همدان
گروه شهرســتانها :مدیرعامل شرکت آب منطقهای
اســتان همدان گفت ۷ :میلیــارد و  ۵۰۰میلیون تومان
اعتبار مالی خســارات ناشــی از ســیل به استان همدان
اختصاص داده شــد .منصور ســتوده گفت ۷ :میلیارد و
 ۵۰۰میلیون تومان اعتبار مالی خسارات ناشی از سیل به
استان همدان اختصاص داده شده که  ۳میلیارد تومان آن
برای رودخانههــا و  ۴میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان برای
تأسیسات سدها درنظر گرفته شده است.
وی گفت :الیروبی رودخانهها به منظور افزایش ضریب
ایمنی آبگذری سیالب ،آزادسازی بستر و حریم مجاری
آبهای سطحی انجام شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان همدان با بیان
اینکه کارشناسان این امور با تمام ظرفیت خود نسبت به
شناســایی و برطرف نمودن نقاط حادثه خیز در مجاری

آبهای ســطحی اقدام می کنند ،افزود :این امور با توجه
به نزدیک شــدن فصول بارش و احتمال وقوع بارشهای
شــدید زمینه عبور ایمن ســیالب را فراهــم و امور آب
قاطعانه پیگیر موضوع صیانت از بســتر و حریم در حوزه
عملکرد است.
وی ضمن تاکید بر لزوم تغییر و نگرش بهره برداران و
حقابه بران به منابع آبی عنوان کرد :کشــاورزی از حالت
سنتی در جهت بهینه سازی مصرف آب و افزایش ضریب
بهرهوری آب در مصارف کشــاورزی و نیز با هدف اصالح
الگوی کشت و الگوی مصرف باید تغییر یابد.
وی تصریــح کرد :اعمال حاکمیت امور در جهت بهینه
سازی آب ،مقید نمودن حقابه بران به نگاه کاالی با ارزش
و غیر قابل جایگزین و ترغیب آنان به استفاده بهینه از آب
ضروری و الزم اســت .ستوده ادامه داد ۷ :میلیارد و ۵۰۰

میلیون تومان اعتبارات خســارات ناشی از سیل به استان
همدان اختصاص داده شده که  ۳میلیارد تومان آن برای
رودخانههــا و چهار میلیــارد و  ۵۰۰میلیون تومان برای
تأسیسات سدها درنظر گرفته شده است.
وی با تأکید بر اینکه  ۱۱رودخانه اصلی استان همدان
نیــاز به الیروبــی دارد ،تصریح کرد :رودخانه قاســمآباد،
بهرامآباد ،آبشینه ،قادرآباد ،شــهاب ،باباخنجر ،قرهچای،
قــروه درجزین ،حرم آباد و رودخانههای شــهر نهاوند در
مجموع به طول  ۲۷کیلومتر باید الیروبی شوند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان همدان با بیان
اینکه الیه روبی مســیلها و رودخانههای حادثه خیز در
روستای درانه شهرســتان نهاوند انجام شده است ،افزود:
همچنین عملیات الیه روبی روســتای چولک اصلی امور
آب شهرستان نهاوند در حال انجام است.

وی از الیــه روبــی رودخانه نصرتآبــاد و لک لک در
شهرســتان اســدآباد خبرداد و گفت :با ابــاغ اعتبارات
ســاماندهی و الیروبی رودخانهها در استان و در راستای
جلوگیری از خسارت سیالبهای احتمالی ،الیروبی نقاط
آسیب پذیر رودخانههای شهرستان اسدآباد نیز آغاز شد.
وی از الیروبــی رودخانههــا و مســیلهای منتهی به
جــوکار ،آورزمــان ،رودخانه بین روســتاهای شوشــاب
ســلطانیه ،رودخانه و بند ازناو ،رودخانه و بند رسوب گیر
تغذیه مصنوعــی ازندریان ،رودخانه زیرابیه به طول ۵۰۰
متر و رودخانه کسب به طول  ۱۰۰۰متر خبرداد.
ستوده خاطرنشان کرد :همچنین رودخانه گاماسیاب و
مســیلهای حادثه خیز در روستاهای لیالن درانه چولک و
دهفول شهرستان نهاوند به طول  ۵کیلومتر از مسیرهای
مذکور الیروبی شدند.

