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3 دیپلمه کارخانه را نجات دادند
تجربــه کارگــران کاشــی اصفهــان در مدیریت 
کارخانه در سال ۹۵ و ۹۶ نشــان می دهد که ایفای 
نقش بیشــتر کارگران به نفع تولید است و می تواند 
واگذاری بنگاه هــای دولتی را در مســیر متفاوتی 
قرار دهد. کیلومتر ۱۰ جاده اصفهــان – نجف آباد؛ 
از ۴۰ ســال پیش اینجا کارخانه ای بــوده که یکی 
از مهمترین کارخانه هــای تولید کاشــی در ایران 
به حســاب می آید: صنایع کاشــی اصفهــان. این 
کارخانــه کــه ۳۰ هکتار زمیــن مفیــد دارد و در 
چهار دهه اخیر تعداد زیادی از کارگــران به ویژه...

  گفت و گو

نقشه راه ساماندهی
ســامان دهی مشــاغل در شــهر یکی از نکات مهم 
علم مدیریت شهری اســت که اگر به شیوه صحیح 
انجام شود می تواند بســیاری از معضالت را مرتفع و 
به کاهش حجم باالی ترافیک و نیــز آالینده ها در 
شهر کمک شایانی داشته باشد. مدیرعامل سازمان 
ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 
شهرداري اصفهان معتقد اســت، عدم سامان دهی 
مشاغل موجب شــده تا چهره شــهر گردشگرپذیر 
اصفهان، بخصوص در ورودی های این شــهر نازیبا 
شود. گفت وگوی ما را با محمد مجیري می خوانید؛

۰۵ ۰۳

چارسوق های مدرن 
نگاهی به کارکرد تجمیع مشاغل شهری از دوبعد جامعه شناسی و اقتصادی شهری؛

شــکل دادن به بورس هاي شــهري به منظــور ســاماندهي مشــاغل، اعتــدال فضایي در شــهر و کاهــش بار ترافیکي شــهر، 
همواره مــورد تاییــد مدیریت شــهري بوده اســت. این مســأله به خصــوص در شــهرهاي تاریخي ماننــد اصفهــان از اهمیت 
ویــژه اي برخوردار اســت. برخــي فعالیت ها عمدتــا تولیــدي و عمده فروشــي قلمداد گردیــده و  به عنــوان عامل فرســاینده و 
آسیب رســان به بافت تاریخي محســوب مي شــوند و برخی دیگر گنجایشــی برای ادامه حضور در بافت شــهری ندارنــد. پرونده 
این شــماره نوســان به چالش های انتقــال این مشــاغل از دو بعــد اقتصادی شــهری و جامعه شناســی اجتماعی می پــردازد؛

گزارش

۰۲

مدیرعامل آجر نماچین گفت: در واحد آجر نماچین، 
پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا را مستقر کرده ایم و با 
مواد اولیه خوبی که در ایران داریم، توانسته ایم به تولید 

انواع آجر نمای ساختمانی بپردازیم.
وی با اشاره به چالش های پیش روی تولید و تامین 
تجهیزات گفت: با سابقه سه نسل فعالیت در تولید آجر، 
معتقدیم، درطول سالهای اخیر به قدری آبدیده شده 
ایم که بتوانیم چالش های تولید را کنترل کنیم. وی 
از وجود مواد اولیه بسیار خوب و متنوعی که در کشور 
وجود دارد، بعنوان یک مزیت نام برد و گفت: با استفاده 
از این مواد معدنی خوب توانستیم در 7۰رنگ مختلف 
آجر تولید کنیم. در ابن بین، امتیاز شاخص ما نسبت به 
رقبای اروپایی این است که آنها باید از رنگدانه در تولید 
آجر استفاده نمایند درحالیکه در ایران بدون استفاده 
از رنگدانه، تولید آجر رنگی امکانپذیر است و این عامل، 
پالت رنگ و کیفیت جنس ما را ارتقا می بخشد. از 
طرفی، بدلیل مرغوبیت کاالی تولیدی، به راحتی می 

توانیم به اروپا صادرات داشته باشیم. 
اقدام  فعالیت های جدید دردست  مورد  در  چینی 
شرکت آجرنماچین گفت: باتوجه به تحقیقات این 
شرکت، مصرف انرژی در ایران ۴ تا۴/۵برابر استاندار 
جهانی است. در ساختمان های مسکونی نیز این میزان 
به 2/۵برابر استاندارد می رسد. بخش اول پرتی انرژی 
که شامل ۳۵درصدی آن است مربوط به دیواره های 
پیرامونی ساختمان می باشد که معادل مصرف انرژی کل 
ساختمان های کشورهای پیشرفته است. مقابله با این امر 
مستلزم عایق کاری دیوار پیرامونی است که برای اولین بار 

در ایران، آجرهای دوالیه )تراکرتا( را تولید کردیم.
مدیرعامل شرکت آجر نماچین با ابراز خرسندی از تقارن 
اولین المپیاد کشوری نماچینی آجر با بیست و دومین 
نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، تاکید کرد: بیشتر 
آجرهای مصرفی در ساختمان های کشور از خاک رس 
تشکیل شده اند. میزان جذب آب در این آجرها بطور 
متوسط بین 27 تا۳۰ درصد بود و به همین جهت رنگ 
آجر پس از مدتی تغییر پیدا می کرد. خوشبختانه واحد 
آجر شرکت نماچین پس از سالها تالش و ممارست و 
پژوهش در این مورد، موفق به تولید نوع جدیدی از آجر 
به نام آجر شیل شد و این آجر در انواع رنگهای مختلف  از 

معادن مختلف کشور تهیه و به بازار عرضه گردید. میزان 
جذب این آجر بسیار کمتر و در حدود ۱۰ تا ۱2 درصد 
است و از استحکام و پایداری بیشتری برخودار است و 
رنگ آجر نیز تغییر نمی کند. چینی ادامه داد: از آنجا که 
روش نصب این آجر متفاوت است با همکاری اداره کل 
فنی و حرفه ای کتاب روش آجر نما را تدوین کرده و در 
امتداد این روند آموزشی، با همکاری آن سازمان به مدت 
دو روز و در حاشیه نمایشگاه صنعت ساختمان اصفهان 

مسابقه روش آجرجینی را برگزار گردید. رضا چینی 
همچنین از راه اندازی دانشگاه و مرکز رشد مجموعه آجر 
نماچین خبر داد. وی امتیاز دیگر این واحد را حضور در 
"کمپین نما" با عنایت شهرداری تهران در سالن نظام 
مهندسی تهران و وزارت مسکن و شهرسازی در مرکز 
تحقیقات ساختمان و انعقاد تفاهم نامه برای برگزاری 
کالس های آاموزشی در مناطق 22 گانه شهرداری 

تهران اعالم کرد.

تحول آفرینی در تولید آجر 
رئیس خانه صنعت و معدن ایران با حضور در غرفه 
شرکت آجر نماچین در بیست و دومین نمایشگاه 
صنعت جامع ساختمان، رشد و نوآوری در صنعت را 
پیامی برای آینده عنوان کرد که به آیندگان بگوییم: 
ما متکی به دسترنج گذشتگان نبودیم و برای آینده نیز 
زمینه ایجاد کار و شکوفایی فرهنگ کار و کارآفرینی را 
فراهم نموده ایم. سیدعبدالوهاب سهل آبادی درحالیکه 

و آجرنماچین  مجموعه  دستاوردهای  آخرین  از 
 فعالیت های این شرکت برای برگزاری مسابقات مهارت 
آموزی آجرچینی بازدید می کرد، سابقه سه نسل فعالیت 
آجرنماچین، مهندس رضا چینی و پدربزرگوار ایشان در 
عرصه صنعت را ستودنی خواند و افزود: شایسته است که 
مهندس رضا چینی را "پدر تحول آفرین در کار" بنامیم. 
زیرا شرایط کار را به جهتی سوق داده که بانوان نیز با عالقه 

در این زمینه کار می کنند.

الگوی موفق 
در مهارت آموزی و اشتغالزایی

سیدکمال الدین میرهادی در دیدار با مدیریت مجموعه 
آجر نماچین و گفتگو درباره فعالیت های مهارت آموزی 
این مجموعه، گفت: با توجه به وضعیتی که اینک در کشور 
وجود دارد و تقاضا برای ورود به بازار کار زیاد است، یکی 
از چالش های اصلی استخدام، لزوم آموزش مهارت های 
تخصصی در بخش های مختلف کشور است. سرپرست 
اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان اصفهان، عملکرد مجموعه آجر نماچین در مهارت 
آموزی و ایجاد اشتغال را الگویی موفق نامید و ابراز 
امیدواری کرد که این الگو بتواند در مسیری موفقیت آمیز 

ادامه دار باشد و به دیگر صنایع گسترش یابد.

رونق تولید 
درگرو نهضت مهارت آموزی

آرش اخوان، مدیرکل فنی حرفه ای استان اصفهان با 
اشاره به فعالیت مجموعه آجرنماچین گفت: زمانی که 
تکنولوژی های به روز و اقدامات شایسته این مجموعه را 
در کارخانه مشاهده کردیم، آنچه به ذهن من خطور کرد، 
جایگاه این تکنولوژی و تغییر در فرایندهایی است که 
آثارش امروزه در تمام نقاط شهر وجود دارد. وی با اذعان 
به اینکه مجموعه آجر نماچین، توانسته نوعی دگرگونی 
در این صنعت ایجاد کند، از پتانسیل مجموعه نماچین 
برای همکاری های آموزشی صحبت کرد و استقبال بسیار 
خوب همراه با نگرش مثبت مدیرعامل مجموعه آجر 
نماچین را ستودنی خواند. وی تاکید کرد: این مجموعه 
عالوه بر ابعاد تجاری و رونق کار، به مسئولیت اجتماعی 
کار خود بسیار مقید بوده است. اخوان، برگزاری مسابقات 

کشوری در رشته آجرچینی را از دیگر اقدامات در راستای 
فرهنگ مهارت آموزی دانست. وی ابراز امیدواری کرد که 
بتوانیم  نهضت مهارت آموزی که با مجموعه آجرنماچین 

شروع کرده ایم را با دیگر صنایع ادامه دهیم. 

گامی در کنترل آالیندگی
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری 
اصفهان در بازدید از غرفه مجموعه آجر نماچین، از 
تشکیل اولین مجمع عمومی تشکل های خصوصی 
بمنظور ارزیابی مشکالت صاحبان صنایع و فعاالن 
عرصه تولید خبر داد و گفت: تالش برای رفع موانع تولید 
و تسهیل در کسب و کار از اهداف ما در تشکیل این مجمع 
می باشد. حسن قاضی عسگر، برگزاری اولین المپیاد و 
مسابقه آجرچینی را، اقدامی مبتکرانه و قابل تقدیر نامید 
که می تواند در توسعه آموزش های مهارتی نیز موثر باشد. 
وی افزود: استفاده از شیل در تولید آجر بجای خاک رس، 
ماده اولیه ای که در کشور و در استان بوفور وجود دارد، 

اقدامی ارزشمند است و جای تقدیر دارد. 

معرفی برندگان
رقابت نماچینی آجر

در آیین اختتامیه اولین دوره مسابقات کشوری نماچینی 
آجر، رضا چینی، مدیرعامل مجموعه شرکت نماچین 
با اشاره به ۱۰ ساعت کار فشرده آجرچینی که با هدف 
کارآموزی بین رقابت کنندگان طی 2 روز در فضای باز 
انجام شد، اجرای این طرح را یک نمونه بین المللی نامید  و 
افزود: طرح بسیار سختی بود که 2۵ نفر از بین ۳۰ شرکت 
کننده، توانستند کار را به پایان برسانند. وی این رقابت را 
بسیار فشرده عنوان کرد و گفت: در آینده اجرای نمای 
خشک را پیگیری می کنیم. ضمن آنکه توجه به انرژی 
پاک مدنظر ما هست. همچنین، جوایز ویژه، اهدای یک 
سکه کامل به سید محمدعلی حسینی بعنوان نفر اول از 
استان یزد، نیم سکه به هادی عابدینی بعنوان نفر دوم از 
استان اصفهان و ربع سکه به محمدتقی زندانیان از استان 
سمنان اختصاص یافت. عالوه براین از دو نفر از شرکت 
کنندگان به نام های خانم فرناز راستین، مهندس معمار 
و ابراهیم غالمی   از کشور افغانستان به عنوان منتخب 

مسابقه  تقدیر به عمل آمد.

رقابت مهارت ها ؛ آجر به آجر
اولین المپیاد کشوری نماچینی آجر همزمان با بیست دومین نمایشگاه جامع صنعت ساختمان برگزار شد:

تولید آجر در 7۰ رنگ متنوع با پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا در شرکت آجر نماچین اصفهان

بدون تردید شـاخص ترین اتفاق در بیسـت دومین نمایشـگاه جامع صنعت سـاختمان اصفهان، حضور شـرکت آجر نماچین 
و برگـزاری اولیـن المپیـاد کشـوری نماچینی آجر همزمـان با این رویـداد بود. شـرکت آجرنماچین با سـابقه فعالیتی که به 
حـدود نیـم قرن می رسـد، شـاخص های تـاش، تجربه و ارتقـای مهارت و کیفیـت تولید در پاسـخگویی به نیـاز جامعه را 
همـراه سـاخته تـا کاالیـی در خور نـام ایرانی تولید کند. این شـرکت همـواره نه تنها در راسـتای تامیـن نیاز داخـل، بلکه برای توسـعه صادرات 
گام های قابل توجهی برداشـته و امروز با پیشـرفته ترین تکنولوژی روز دنیا توانسـته با اسـتفاده از مواد اولیه خوبی که در کشـور قابل دسـترس 

اسـت، تولیـد انواع آجر نمـای سـاختمان را در رنگ های متنـوع عرضه کند. 

گزارش
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معاون عمرانی وزیر کشور گفت: یک سوم مراکز استان ها مهاجرت منفی دارند. شهرهای تبریز، 
اصفهان، قزوین، خرم آباد، اراک، اهواز، زاهدان ، تهران، ساری و بجنورد دارای خالص مهاجرت 
منفی هستند.مهدی جمالی نژاد  افزود: حدود ۴۶ درصد از جمعیت کشور در ۱۶ استان مرزی 
زندگی می کنند که سیستان و بلوچستان با ۳۳ شهر بیشترین سهم را دارد بنابراین اگر به 
مرزنشینان توجه داشته باشیم و اگر موقعیت مناسبی برای آنها ایجاد کنیم یقینا پدیده هایی 

مانند مرز گریزی ،قاچاق کاال و....را شاهد نخواهیم بود.

مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مدیرانی که به شعار ما می 
توانیم باور داشته و با مقاومت به مقابله با تحریم ها می روند باید در راس کار باشند، امروز 

جایی برای مدیران ترسو و مسئولیت ناپذیر نیست.
صادق نجفی، خاطرنشان کرد: دیدگاه ما این است که اگر کسی در مقابل تولید داخلی 
بایستد یا نادان است و یا از جایی خط می گیرد. وی تصریح کرد: اینکه بانکی یک واحد 

تولیدی را ببندد به هیچ وجه قابل قبول نیست.

  نوسان: زاینده رود یــا زنده رود، رگ 
حیات استان اصفهان است. فارغ از ابعاد 
کشــاورزی، محیط زیستی و صنعتی، 
این رودخانه زندگی بخش به عنوان نماد 
هویتی و فرهنگی شناخته می شود. با 
همین نگاه بود کــه زاینده رود به عنوان 
۱۱۸ اُمین اثر طبیعی، توسط سازمان 
میراث فرهنگی در 2۰ بهمن ۱۳۸۹ در 
فهرست میراث طبیعی ایران قرار گرفت.

زاینده رود شــاید تنهــا رودخانه ایران 
باشد که بسیاری از ایرانیان حداقل یک 
عکس کنار آن در آلبوم خاطراتشــان 
دارند. رودخانــه ای آرام، صبــور و زیبا 
که هر وقت خشک می شــود، می توان 
به وضوح مالل را در چهره اصفهانی ها یا 
گردشگرانی که از راه های دور و نزدیک 
آمده اند دید؛ گرچه سرچشمه های آن 
به استان چهارمحال و بختیاری می رسد 
و نمی تــوان آن را تنها در یک اســتان 

خالصه کرد.
وقتی تشــکل های محیط زیستی روز 
۱۸ مهرماه در ســال ۱۳۸2 را به عنوان 
»روز نکوداشــت زاینده رود« نام گذاری 
کردند، کمتر کســی فکــر می کرد که 
این موضوع به یــک روز تاریخی تبدیل 
شــود. در تجمعی که ۱7 ســال پیش 
صورت گرفت. مهم ترین شعار این بود: 
»زاینــده رود را زنده، کامل و همیشــه 

می خواهیم«.
باگذشــت نزدیک به دو دهه هنوز هم 
می شــود بر همین شــعار پای فشرد، 
چراکه تجربه نشان داده که زاینده رود 
به مراقبت دائم نیازمند است و خالصه 
کردن توجه ها تنها در یــک روز، کافی 

نیست. 
الزم است تمام دستگاه ها و افراد حقیقی 
و حقوقی در تمام ســال به تصمیم ها، 
رویکردهــا و اقدامــات خــود در قبال 
این رودخانه پراهمیــت دقت کنند و 
مسئولیت اجتماعی خود را تنها به یک 
حضور در این مراســم یا صــدور پیام و 

نصب شعارنوشته تقلیل ندهند.
در چند سال گذشته تمرکز بسیار زیاد 
و البته قابل درکــی روی احیای دریاچه 
ارومیه انجام شــد که خوشــبختانه با 
اقدامات خردمندانه دولت و ستاد احیا، 
زندگی به این دریاچه بازگشت و بخشی 
از تهدیدهای محیط زیستی از ساکنان 
پیرامون آن برداشته شــد، زاینده رود 
هم با افزون بر هفت میلیون نفر بهره ور؛ 
ازنظر محیط زیســتی، گردشــگری، 
اجتماعی و حتی امنیتی همپای دریاچه
 ارومیه اهمیت دارد و ذینفعان بومی آن 
باید در هر برنامه مدیریتی مداخله داده 
شــوند، در غیر این صورت تصور اینکه 
همواره این رگ حیاتــی درگذر از قلب 
اصفهان پرآب و زنده باشد، تنها یک رؤیا 

باقی خواهد ماند.
تالش تشــکل های مردم نهــاد برای 
زیســتیو  ارزش هــای  از  مراقبــت 
ظرفیت های اجتماعی زاینده رود بسیار 
ارزشمند و قابل تقدیر است، اما همه ما 
که این رود چشم نواز را دوست داریم باید 
به سمتی گام برداریم که برنامه مدیریت 
زیست بومی تاالب بین المللی گاوخونی، 
به عنوان برنامه ای جامع و کارشناســی 
شده برای ساماندهی و احیای زاینده رود 
از سراب تا پایاب که مسئولیت سازمان ها 
و دســتگاه های دیگر هــم در قبال آن 
تعیین شده اســت، به صورت الزام آوری 
اجرایی شــود. تنها در این صورت است 
که می توان »زاینده رود را زنده، کامل و 

همیشه« داشت.

جایی برای مدیران ترسو نیستیک سوم مراکز استان ها مهاجرت منفی دارند
رویدادنامه

  یادداشت

زاینده رود را در یک 
روز خالصه نکنیم

Is fahan

اصفهان در هفته ای که گذشت؛

»اصفهان در هفته اي که گذشت« با کاهش دماي هواي چشمگیري مواجه 
بود و بعد از بیش از چهار ماه گرماي طاقت فرسا، باالخره نسیم خنك پاییزي 
اش را نثار جان شهروندان این کهن شهر کرد. از سوي دیگر کاهش خروجي 
سد زاینده رود و برنامه ریزي هاي مسئوالن براي ترتیب دادن کشت پاییزه 
براي کشاورزان این شهر، رونمایي از شعار و نشان طرح گردشگري اصفهان 
۲۰۲۰، رونمایي از مجسمه سلمان فارسي براي نصب در ورودي شرق شهر، 
تخصیص بودجه براي مقابله با آلودگي هوا و ریزگردها و بررسي علل کاهش 
رشد موالید در اصفهان به زیر یك درصد از رویدادهاي تازه اصفهان در هفته 

اخیر است.
اصفهان و قصه پرغصه آلودگي هوا

آلودگي هوا در اصفهان سابقه درازي دارد. شاید بتوان سرمنشا این مسئله را به 
زماني مربوط دانست که اصفهان پر دار و درخت را به شهري صنعتي تبدیل 
کرده و محیط زیست آن را در میان دستان زمخت و بي رحم کارخانه ها و 
واحدهاي تولیدي و صنعتي بزرگ گرفتار کردند. این معضل هر سال بدتر از 
سال قبل در اصفهان نمایان مي شود و البته با سرد شدن هوا بیشتر جلوه 
گري مي کند!حاال هم چند وقتي است که ریزگردها به آسمان این شهر 
بازگشته و تنفس را براي بعضي از اهالي آن مشکل ساخته اند. این در حالي 
است که به گفته مسووالن امر، گرد و غبار و ریزگردهای ناشی از کانون های 
بحرانی فرسایش خاک و بیابان در اصفهان ساالنه حدود 2 هزار میلیارد ریال به 
بخش های گوناگون این استان خسارت وارد می کند. در همین رابطه مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داده که برای اجرای طرح های مقابله با 
گرد و غبار در این استان حدود ۵۴ میلیارد تومان در اختیار ادارات کل منابع 
طبیعی و محیط زیست استان قرار گرفت ه است که از این میزان اعتبار حدود 
۴۰ میلیارد تومان در اختیار اداره کل منابع طبیعی و ۱۴ میلیارد تومان در اختیار 

اداره کل محیط زیست استان قرار مي گیرد.
شیشه فروش همچنین خبر داده برای کنترل آلودگی هوا قرار شده ایستگاه های 
پایش آلودگی هوا با کمک شهرداری و محیط زیست در شهر اصفهان از ۱۶ به 
2۱ ایستگاه افزایش یابد و شاخص آلودگی با نصب تابلوهای نشانگر در سطح 

شهر به اطالع عموم برسد. 
رشد موالید 

به یك درصد رسید!
اگرچه چندسال است تبلیغ براي افزایش جمعیت کشور در صدر اهداف آن قرار 
گرفته و از سوي رسانه ها و به خصوص صدا و سیما هم تبلیغاتي جدي براي این 
مسئله مي شود. اما باید پرسید دیگر سیاست هاي دولت ها چقدر در راستاي 
تحقق این امر قرار گرفته است؟ چقدر امر ازدواج براي جوان ها تسهیل شده 
و دولت ها توانسته اند با بهبود وضعیت اقتصادي و اشتغال راه را براي تشکیل 

خانواده و فرزند آوري باز کنند؟
در همین رابطه اخیرا آماري از سوي مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان منتشر 
شده که گویاي ان است که از سال ۹۵ تاکنون میزان موالید در استان اصفهان 
از ۸۵ هزار نفر به 7۳ هزار نفر در سال ۹7 رسیده و رشد جمعیت در این شهر با 
رشد زیر یک درصد مواجه بوده است. به گفته حسین غفراني تعداد تولد نوزادان 
امسال بیش از 2۶ هزار نفر بوده که برای افزایش نرخ رشد جمعیت باید این آمار 

به ۳2 هزار رسیده باشد اما ۶ هزار تولد کمتر از برنامه جمعیتی استان است. 
میزباني اصفهان از 

پنج نمایشگاه بزرگ ساختمان
با بهره برداری از محل جدید نمایشگاه بزرگ اصفهان، پنج نمایشگاه مربوط به 
حوزه ساختمان با حضور ۱۳۵ شرکت از ۱۰ استان که ۶۳ شرکت مربوط به 
اصفهان است با یکدیگر تجمیع شده و نمایشگاه بین المللی جامع ساختمان را از 

۱۸ تا 2۱ مهرماه در اصفهان برگزار کردند.
درباره سابقه نمایشگاه ساختمان بد نیست بدانید که از اواسط دهه 7۰ شکل 
گرفت و یکی از قدیمی ترین نمایشگاه های کشور است و بعد از فاصله هفت 
 ساله در اوایل دهه ۸۰ به پنج نمایشگاه تفکیک شد. اوایل دهه ۸۰ نیز در 
این نمایشگاه بر مباحث ایمنی، مقاومت صنعت ساختمان، کنترل انرژی، بهینه  
سازی مصرف سوخت و مصالحی که جهت کنترل انرژی به کار می رود، تأکید 
شد؛ در اوایل دهه ۹۰ نیز رویکرد نمایشگاه به سمت ساختمان های هوشمند 
حرکت کرد. طی دو سال اخیر نیز در نمایشگاه ساختمان بر موارد مربوط به 
قوانین و مقررات صنعت ساختمان، کنترل پروژه و اجرای آن در ساختمان تأکید 

شده و سعی در برپایی رویدادهای علمی و آموزشی در آن شده است.
رونمایي از نشان 

طرح اصفهان ۲۰۲۰ 
در روزهاي اخیر از شعار و نشان طرح اصفهان2۰2۰ رونمایي شد. طرحي که 
به گفته طراحانش قرار است گام مهمي در حوزه رساندن اصفهان به جایگاه 
شایسته اش در حوزه هاي هنر، میراث فرهنگي و گردشگري بردارد و به همین 
دلیل دست همیاري و کمک به سوي همه فعاالن و نخبگان فرهنگي هنري 
و علمي و دانشگاهي شهر دراز کرده تا براي تحقق این هدف مهم به کمکش 
بیایند. آن طور که شهردار اصفهان در مراسم رونمایي از شعار و نشان این طرح 
گفت، اصفهان 2۰2۰ تعهدی در کشور بر بحث گردشگری است و همه باید از 
این طرح حمایت کرده زیرا این طرح می تواند در فرایند منطقی تاثیری مثبت 

در شهر و کشور داشته باشد.
سایه سلمان فارسي 

بر سر اصفهان
به زودي قرار است مجسمه سلمان فارسي که اخیرا رونمایي از آن صورت گرفته 
در شهر اصفهان نصب شود. آن طور که رییس سازمان زیباسازی شهرداری 
اصفهان گفته ساخت مجسمه سلمان فارسی توسط استاد نعمت اللهی به پایان 
رسیده و به زودی در میدان اصلی منطقه ۱۵)میدان امام خمینی( نصب خواهد 
شد. این مجسمه از جنس برنز بوده و دارای شش متر ارتفاع با پایه است که با 

استفاده از مواد اولیه مرغوب در برابر شرایط جوي نیز مقاوم است.

رشد جمعیت اصفهان 
به زیر یک درصد رسید

شهري  اقتصاد  حوزه  پژوهشگر  یک 
در  است:  معتقد  ارتباط  این  در 
شکل گیري بورس هاي جدید، الزاما باید 
زیرساخت هاي الزم از جمله راه، انبار و 
پارکینگ به خوبي تدارک دیده شود؛ 
وگرنه باز هم با حجم باالیي از ناکارآمدي 
و ازدحام ترافیکي در پیرامون بورس ها 
روبه رو خواهیم شد. بنابراین مشروط به 
زیرساخت ها،  تامین  و  طراحي صحیح 
و  بورس ها  تخصصي،  مراکز  ایجاد 
مي تواند  گوناگون  دالیل  به  راسته ها 
مثبت باشد. به اعتقاد علي اصغر بدري، 
مهمترین دلیل در دفاع از شکل گیري 
بورس هاي شهري، سامان بخشیدن به 
سفرهاي شهري و خرید است؛ چرا که در 
بورس هاي شهري سفر و خرید هدفمند 
است و بالتکلیفي در آن وجود ندارد. او 
باشید،  داشته  توجه  کند:  می  اضافه 

افزایش  واسطه  به  مشتریان  همواره 
قدرت انتخاب و چانه زني، از شکل گیري 
مي کنند  استقبال  شهري  بورس هاي 
افزایش  دلیل  به  نیز  توزیع کنندگان  و 
مراجعه یا پاخور، همواره تمایل دارند در 

راسته ها و بورس ها مستقر شوند.

متمرکز سازی 
مورد تایید دانش اقتصاد شهري

وی اضافه می کند: مزایاي ثانویه اي براي 
همانا  که  برشمرد  مي توان  تمرکز  این 
کاهش هزینه هاي باالسري مانند هزینه 
تبلیغات، بازاریابي، تامین نیروي انساني 
متخصص، مدیریت فضا یا حمل جمعي 
کاالها از مبدأ به محل توزیع است که نفع 
آن هم به مشتري و هم به توزیع کننده 
مي رسد. از این رو به دالیل مذکور شکل 
دادن بورس ها و مراکز خرید تخصصي، 

مورد تایید دانش اقتصاد شهري است.
مدیر موسسه مطالعات شهر و اقتصاد 
ادامه می دهد: این در حالیست که اگر 

در  پراکنش خدمات  و  فضایي  اعتدال 
سطح شهر به خوبي صورت نگیرد، ایجاد 
چنین فضاهایي نه تنها اثر مثبت نخواهد 
داشت، بلکه مي تواند نظام خدمات رساني 
که  چرا  کند؛  مختل  را  شهروندان  به 
مایحتاج  ساده ترین  تامین  براي  افراد 
را  زیادي  ناچار مي شوند مسافت  خود 
از خانه تا کانون خرید طي کنند. از این 
رو با دسته بندي نوع خدمات به خرید 
روزانه، هفتگي، ماهانه، فصلي و ساالنه 
خدمات،  این  از  یک  هر  توزیع  نوع  و 
مي توان این چالش را رفع کرد. به عنوان 
مثال فروشگاه هایي که نیازهاي روزمره 
شهروندان را تامین مي کند، مانند بقالي، 
نانوایي و یا سبزي فروشي ها باید در مرکز 

زیرمحله وجود داشته باشد.
صحبت  وقتی  کند:  می  تصریح  وی 
به  مقصود  راسته مي شود،  و  بورس  از 
باز  خریدهاي روزانه، هفتگي و ماهانه 
نمي گردد زیرا شهروندان نمي توانند هر 
روز براي ساده ترین نیازهاي خود به آن 
سوي شهر مراجعه کنند. بنابراین اگر این 
سلسه مراتب در نظام توزیع رعایت شود، 
نشده  مختل  خدمات رساني  نظام  هم 
است و هم شهروندان و توزیع کنندگان 
از رضایت نسبي برخوردار خواهند بود. 
لذا نباید با چشمان بسته، حکم کلي و 
قطعي داد و در عوض باید منعطف، سیال 

و هدفمند حرکت کرد.
بدری، نکته کلیدی دیگر در این مبحث 
را توجه به انتقال جبري اصناف می داندو 
تاکید دارد: به جز انتقال اجباري مشاغل 
مزاحم و آالینده، الزام به انتقال جبري 
اصناف به مجتمع هاي تخصصي از سوي 
مدیریت شهري توصیه نمي شود، بلکه 
این انتقال باید داوطلبانه صورت گیرد 
که البته این مساله نیازمند تسهیل گري 
و آگاهي رساني از بابت مزایاي این انتقال 
باشد و به هیچ عنوان مدیریت شهري 
نباید فضاي کسب و کار را مخدوش کند. 
در این موارد حتما توصیه مي شود انتقال 
مشاغل با مشارکت اصناف و با محوریت 
نشان  تجربه  وگرنه  باشد؛  اتحادیه ها 
زیان بار  فرمایشي،  انتقال  که  مي دهد 

است.
وی تصریح کرد: در مورد مشاغل مستقر 

نیز  اصفهان  مرکزي شهر  محدوده  در 
اول  وهله  در  تاکید  مي شود،  پیشنهاد 
بر انتقال تولیدي ها و مشاغل مزاحم و 
دوم  وهله  در  همچنین  باشد.  آالینده 
انتقال آن دسته از خرده فروشي هایي که 
سیما و منظر متفاوت با آنچه که شایسته 
بافت تاریخي و ویترین شهري است را 
و  تسهیل گري  ترویج،  از طریق  دارند، 
مشوق هایي که مدیریت شهري در نظر 

مي گیرد، صورت پذیرد.

نسیه دادن
حذف شده است

در  دارد،  اعتقاد  پدریان  مرتضی  دکتر 
علم جامعه شناسی دو دیدگاه در رابطه 
وجود  مشاغل  ساماندهی  و  تجمیع  با 
آن  سابقه  نخست،  دیدگاه  در  دارد. 
می گردد،  باز  شدن  صنعتی  دوران  به 
تجمیع مشاغل و ایجاد بورس های کاال 
انتخاب  حق  تخصصی  خرید  مراکز  و 
موجب  و  می برد  باال  را  مصرف کننده 

تسهیل خرید برای او می شود. 
دیدگاهی که بر نظام اقتصادی ایران نیز 
استوار بوده و شاهد شکل گیری بازارها 
و یا راسته هایی در بازارهای بزرگ شهر 
بازار  مانند  کاالیی خاص  عنوان  تحت 
زرگرها، مسگرها، نجارها و سایر مشاغل 

بوده ایم.
می  ادامه  شهری  جامعه شناس  این 
شاهد  امروز  که  دیگری  دیدگاه  دهد: 
مراکز  تجمیع  هستیم  آن  شکل گیری 
در  فعالیتشان  نوع  اساس  بر  خرید 
نقاط مختلف شهر است. یعنی هر یک 
از شهر  از اصناف در یک نقطه خاص 
تا دودهه  تجمیع شوند. دیدگاهی که 
پیش نیر در جهان بخصوص کشورهای 
با توجه به  اما  توسعه یافته حاکم بود 
و  محلی  بافت  تجمیع  نوع  این  اینکه 
روابط  و  تعلق  احساس  ساختارهای 
چهره به چهره فروشنده و مشتری را برهم 
شهری  برنامه ریزان  و  مدیران  می زند 
سعی کرده اند به جای اینگونه تجمیع به 
توسعه و توزیع فروشگاه های محلی روی 
آورند که موجب استحکام ساختار محلی 

می شود.
پدریان تصریح می کند: از آنجایی که 

جامعه ما در مرحله گذار قرار دارد برخی 
دارند  سعی  ما  مسئولین  و  مدیران  از 
بر اساس آنچه که در سه دهه پیش در 
علم مدیریت شهری در دنیا اتفاق افتاده 
است عمل کنند. موضوعی که البته هم 
دارای کارکرد مثبت و هم دارای بار منفی 
است. اگر بخواهیم با دید ابزاری و چرخه 
اقتصادی به این موضوع نگاه کنیم بدون 
شک مثبت خواهد بود اما اگر بخواهیم با 
دید ثبات عاطفی محلی نگاه کنیم ایجاد 
منفی  کارکرد  گسترده،  خرید  مراکز 
می تواند داشته باشد از این رو گسترش 
مال ها در دنیا در دودهه گذشته با توقف 
در  هرچند  است  شده  روبه رو  جدی 

جامعه ما رشد چشم گیری داشته است.
وی ادامه می دهد: تجمیع مراکز خرید 
باید  شهر  در  مشاغل  ساماندهی  و 
به گونه ای انجام شود که دسترسی آن از 
تمام نقاط شهر به این مراکز به آسانی 
صورت پذیرد و بتواند توزیع کاال در تمام 
نقاط شهر را تقریبا یکسان پوشش دهد. 
به عنوان مثال زمانی که ما در اصفهان 
بورس خشکبار را از خیابان عبدالرزاق 
به شرق اصفهان منتقل می کنیم باید 
در نظر بگیریم فروشنده خشکباری که 
در منطقه غرب، مغازه  دارد؛ برای تهیه 
خشکبار باید دستکم یک ساعت زمان 
بگذارد و بدون شک هزینه این زمان را 
بر قیمت کاالهای خود اضافه می کند که 
موجب تحمیل هزینه اضافی بر دوش 

مصرف کننده می شود. 
وی در عین حال توجه به مسایل عاطفی 
را الزامی می داند و تاکید دارد: متاسفانه 
پایه کنش های  بر  ما  اجتماعی  زیست 
عاطفی ما نیست و ما در ساختارهای 
آنقدر  اقتصادی  بخصوص  و  اجتماعی 
کنش های عاطفی را کم کرده ایم که 
پدیده های  حذف  موجب  ناخوداگاه 
در  نمونه  به عنوان  شده ایم.  انسانی 
مشتری،  زمانیکه  محلی  فروشگاه های 
اساس  بر  فروشنده  ندارد  نقدینگی 
اعتماد به او نسیه می دهد اتفاقی که در 
سیتی سنترها حذف شده است. از این رو 
در مطالعاتی که بر توسعه شهری آمریکا 
نتیجه  این  به  شهری  مدیران  داشتم 
همبستگی  و  تحکیم  برای  رسیده اند، 
اجتماعی بهتر است فروشگاه های محلی 
را توسعه دهند تا عالوه بر مرکز خرید 
نوعی پاتوق اجتماعی نیز در هر محله 

پدید آید.

نگاهی به کارکرد تجمیع مشاغل شهری از دوبعد جامعه شناسی و اقتصادی شهری؛

چارسوق های مدرن
انتقال و تجمیع مشاغل شهری، نیازمند تسهیل گري و آگاهي رساني از مزایاي این انتقال است

شــکل دادن بــه بورس هــاي شــهري بــه منظــور ســاماندهي مشــاغل، اعتــدال فضایــي در شــهر و کاهش 
گزارش

گروه   شهری
بــار ترافیکــي شــهر، همــواره مــورد تاییــد مدیریــت شــهري بــوده اســت. ایــن مســأله بــه خصــوص در 
شــهرهاي تاریخــي ماننــد اصفهــان از اهمیــت ویــژه اي برخــوردار اســت. زیــرا بازار ســنتي که در هســته 
مرکــزي شــهرها قــرار داشــته، اکنــون در محــدوده تاریخــي شــهرها واقــع شــده اســت. از ایــن رو برخي 
ــه  ــان ب ــاینده و آسیب رس ــل فرس ــوان عام ــه عن ــي ب ــدي و عمده فروش ــا تولی ــاي عمدت از فعالیت ه
بافــت تاریخــي محســوب مي شــود و برخــی دیگــر گنجایشــی بــرای حضــور در بافــت شــهری ندارنــد. 
ــه چالــش هــای انتقــال ایــن مشــاغل از دو بعــد اقتصــادی شــهری و  ــده ایــن شــماره نوســان ب پرون

جامعه شناسی اجتماعی اختصاص دارد؛

پدریان: زمانی که ما در اصفهان بورس خشکبار 
را از عبدالــرزاق به شــرق منتقــل می کنیم 
فروشنده خشکباری که در منطقه غرب، مغازه  
دارد؛ هزینه این زمان را بر قیمت کاالهای خود 

اضافه می کند

بدری: به جــز انتقال اجباري مشــاغل مزاحم و 
آالینده، الزام به انتقال جبري اصناف به مجتمع هاي 

تخصصي از سوي مدیریت شهري توصیه نمي شود
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جانبه  سه  تفاهم  نامه  نوسان:   
طراحی و ایجاد شهر دوستدار سالمند 
ملی  شورای  اصفهان،  شهرداری  بین 
سازمان  به  وابسته  کشور  سالمندان 
صندوق  همکاری  با  کشور  بهزیستی 
جمعیت سازمان ملل متحد و اداره کل 

بهزیستی استان اصفهان امضا شد. 
ای  رسانه  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
شهرداری اصفهان، همکاری و مشارکت 
در زمینه تدوین و اجرای طرح ارزیابی 
چارچوب  در  سالمند  دوستدار  شهر 
سازمان  با  مرتبط  مقررات  و  قوانین 
اصفهان  شهرداری  و  کشور  بهزیستی 
موضوع این تفاهمنامه است. بر اساس 
این تفاهم نامه ارزیابی و برنامه ریزی 
الگوی شهر دوستدار سالمند در تعدادی 
از محالت شهر اصفهان به صورت پایلوت 

انجام می شود. 
قدرت اله نوروزی، شهردار اصفهان در 
ضمن  تفاهمنامه  این  امضای  مراسم 
دوستدار  شهر  های  ویژگی  معرفی 
سالمند، اظهار کرد: یکی از دستاوردهای 
جوامع توسعه یافته، سالمندان به عنوان 
سرمایه های اجتماعی هستند که شکل 
گیری این سرمایه اجتماعی فرآیندی 
طوالنی داشته و هزینه های سنگینی را 
می طلبد. وی تصریح کرد: الزم است 
برای پاسداری از این سرمایه اجتماعی 
هر کدام از دستگاه های متعدد مرتبط 
با این موضوع، باید وظایف خود را به 

درستی انجام دهند. 
شهردار اصفهان یکی از برنامه های این 
شهر  تحقق  را  شهری  مدیریت  دوره 
شهر  این  افزود:  و  کرد  ذکر  فرهنگی 
فرهنگی دارای مؤلفه های متعدد مانند 
زیست پذیری و بهزیستی فرهنگی است؛ 
اگر قصد داشته باشیم این دو مؤلفه را 
تحقق ببخشیم ناگزیر هستیم همه گروه 
های سنی و اقشار را واقع بینانه نگاه 
کرده و وظایف خود را به شکل صحیحی 
اجرا کنیم. وی با اشاره به روز جهانی 
کودک، اضافه کرد: اصفهان در یک سال 
گذشته به عنوان پایلوت شهر دوستدار 
کودک شناخته شده و این استحقاق را 
دارد که به عنوان شهر دوستدار کودک 
شناخته شود؛ شهر دوستدار کودک باید 
همه ظرفیت ها را برای پرورش، رشد و 
تربیت کودک داشته باشد، شهرداری در 

این مسیر حرکت می کند. 
های  سرمایه  را  سالمندان  نوروزی، 
اجتماعی ذکر کرد و ادامه داد: این گروه 
سنی به لحاظ تجربه اندوخته خود حائز 
اهمیت هستند و بیشتر نیاز به توجه 
سیاست  است  الزم  دارند؛  مراقبت  و 
ها، برنامه ها، ساختارها و نوع خدماتی  
که ارائه می شود در راستای حمایت از 

حقوق این گروه باشد. 
وی با بیان اینکه الزم است برای هر گروه 
سنی متناسب با آن گروه برنامه ریزی 
الزم را داشته باشیم، اضافه کرد: با این 
وجود توجه ما به انسان از نوع انسان به 
»ماهوی انسان« و بدون توجه به ویژگی 
های شخصی و فردی است؛ این انسان 
هر دین، مذهب، جنس، رده سنی و ... 

می تواند داشته باشد.  
مدیریت  سیاست  اصفهان  شهردار 
شهری را در تقسیم امکانات و خدمات 
موضوع  هر  از  فارغ  انسان،  به  توجه 
دیگری ذکر کرد و گفت: برای تحقق 
توسعه پایدار گروه های سنی به ویژه 
سالمندان، موضوع توسعه پایدار هستند 
اما ما می خواهیم نه فقط موضوع، بلکه 

کارگزار توسعه پایدار باشند.

رئیس شورا اسالمی شهر اصفهان گفت: در شــهرداری اصفهان سه میلیون متر مربع 
پروانه صادر شــده که حاکی از افراد زیادی است که در این راســتا اشتغال یافته اند و 
افرادی به آن ها اعتماد کرده اند. علیرضا نصر، با اشاره به درآمد ۶۴درصدی شهرداری از 
بخش ساختمان افزود: این آمار نشان می دهد که اگر در حوزه ساختمانی مشکلی باشد 
در اداره امور شهری نیز با مشکل مواجه خواهیم شد. وی تاکید کرد: شورا شهر  همراه 

خوبی برای تالشگران این صنعت است.

نماینده صندوق جمعیت ســازمان ملل متحد ضمن تبریک به شــهردار اصفهان بابت 
دستاوردهای خوب در شهر دوستدار کودک و ســالمند، گفت: امروز به نتیجه رسیده که 
اصفهان به عنوان یک محیط دوستدار انسان معرفی شده و این مهم با همکاری های نهادهای 
مربوط مانند شهرداری، شورای سالمندی کشور، سازمان بهزیستی،  استانداری و ... میسر 
شده است. لیال السایجی جودان افزود: اگر اصفهان به عنوان شهر دوستدار سالمند شناخته 

شود، به طور قطع درهای آن به روی سالمندان جهان باز می شود.  

درهای اصفهان به روی سالمندان جهان باز می شوداعتماد بخشی به مردم برای رونق تولید

گزارش

گزارش

سالمندان
 کارگزاران توسعه پایدار

طرح های معاونت عمران شهری تشریح شد؛

سامان دهی مشاغل در شهر اصفهان در 
چه ابعاد و مقیاسی قرار است انجام شود؟

همانطور که گستره شهر اصفهان در حال 
افزایش است کسب وکارهای درون شهری 
بنابراین  تغییرند.  و  زایش  در حال  نیز 
با تکیه بر طرح جامع و تفضیلی شهر در 
برنامه ریزی و مدیریت شهری سعی داریم 
مشاغل  تجمیع  و  ساماندهی  بحث  در 
نیز به درستی عمل کنیم. مطالعه "طرح 
جامع ساماندهی مشاغل شهر اصفهان" به 
شرکت کهن دژ واگذار شد و خوشبختانه 
این پژوهش در شش گام به اتمام رسیده 
شهرداری  اختیار  در  نیز  نتایج  است. 
اصفهان قرار گرفته که امیدواریم  نقشه 
راهی برای ساماندهی مشاغل در شهر 
اصفهان باشد. همچنین در این مطالعه 
تمامی مشاغل بخصوص مشاغل مزاحم 
مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت 
صنوف  جابه جایی  برای  پهنه هایی 

پیشنهاد شده است.

ذکر  با  دارد  امکان  اگر  نوسان:    
عدم  تاکنون  بگویید  مثال  چند 
معضاتی  چه  مشاغل  ساماندهی 
کرده  ایجاد  اصفهان  برای شهر  را 

است؟
شده  موجب  مشاغل  سامان دهی  عدم 
تا چهره شهر اصفهان که شهری است 
گردشگرپذیر، بخصوص در ورودی های 
این شهر نازیبا شود. همچنین تهدیدی 
مثال  به عنوان  باشد.  تاریخی  آثار  برای 
فعالیت  از  ناشی  آالینده های شیمیایی 
خانه های  در  که  طالسازی  کارگاه های 
قدیمی اطراف بافت تاریخی به خصوص 
میدان نقش جهان می تواند برای این اثر 
گرانقدر تاریخی و دیگر آثار مخرب باشد 
کارگاه ها  این  که  آنجایی  از  همچنین 
فعال هستند  در محیط های سربسته 
سالمتی کارکنان نیز مورد تهدید قرار 
می گیرد. همچنین بسیاری از خانه های 
به  تبدیل  میدان  این  اطراف  قدیمی 
هیچ  در  که  خانگی شده اند  لوازم  انبار 
کجای دنیا این نابسامانی کوچه یخچال 
و سرای هندوها با فاصله کمی از محل 
های تاریخی را نمی توان مشاهده کرد  
که در صورت ساماندهی مشاغل اطراف 

میدان نقش جهان می توان از آن محل 
گردشگری  های  اقامتگاه  به عنوان  ها 
استفاده کرد. ازسوی دیگر در نظر داریم 
صنایع دستی  مخاطره  پر  کارگاه های 
اطراف این میدان را نیز به شهرک صنفی 

صنایع دستی منتقل کنیم. 

 نوسان:  آیا تاکنون اقدامات اجرایی 
برای سامان دهی مشاغل در سطح 

شهر اصفهان انجام شده است؟
واحدهای  وجود  نمونه  به عنوان  بله. 
صنفی عمده فروشان خواروبار وخشکبار 
در خیابان های عبدالرزاق و ولی عصر 
برای آن  را  ترافیکی  و جهاد معضالتی 
ساکنین آن  محدوده ایجاد کرده است. از 
این رو سازمان سامان دهی مشاغل شهری 
شهرداری  کشاورزی  های  فرآورده  و 
اصفهان  با ایجاد مجتمع  صنفی خواروبار 
وخشکبار در میدان مرکزی میوه و تره 
بار اصفهان درنظر دارد واحدهای صنفی 
جدید  محل  به  را  و خشکبار  خواروبار 
منتقل سازد. درحال حاضر فاز اول آن با 
۴۵ سوله ۵۶۰ متر مربعی همراه با دفتر 
کار آماده واگذاری است در فاز دوم نیز 
قرار است ۶۶ سوله دیگر نیز ایجاد نماییم. 
باتوجه به اینکه این مجتمع در نزدیک آزاد 
راههای اصفهان و نیز نزدیکی به رینگ 
سوم و چهارم شهر اصفهان می توان توزیع 
خشکبار به سرتاسر ایران را تسهیل  بخشد 
و می تواند به عنوان  بزرگترین قطب توزیع 

خواروبار و خشکبار کشور مطرح گردد.
برای  سروش  خیابان  در  همچنین 
موتورسیکلت  فروشندگان  سامان دهی 
و دوچرخه زمینی به مساحت ۱۵ هزار 
متر و با ساخت 72 هزارمترمربع زیربنا 
بخش  گذاری  سرمایه  و  مشارکت  با 

خصوصی را در دست اجرا داریم.
ازسوی دیگر برای سامان دهی خدمات 
فنی خودروهای سبک با مدیران مناطق 
شهرداری اصفهان وارد مذاکره شده ایم تا 
بتوانیم کلینک های خودرو را در مناطق 
۱۵ گانه شهر اصفهان ایجاد کنیم. در 
مرحله اول نیز طی تفاهم نامه ای که با 
اتحادیه صنف خدمات خودرویی سبک  
اصفهان داشتیم قرار شد این کلینیک های 
با مشارکت بخش خصوصی  خودرویی 

ایجاد شود  و انشااهلل شاهد احداث اولین 
بار  تره  و  میوه  مرکزی   میدان  در  آن 

خواهیم بود.

چه  با  کار  این  برای  نوسان:   
مشکاتی روبه رو بودید؟

همانطور که می دانید ساماندهی مشاغل 
کاری بین بخشی است که هم بخش های 
از  اعم  و هم خصوصی  دولتی  مختلف 
اتحادیه ها، اتاق اصناف، سازمان صنعت 
و معدن و تجارت و کمسیون  نظارت بر 
سازمان  تا  گرفته  صنفی  سازمان های 
محیط زیست و جهادکشاورزی هرکدام در 
جای خود باید با شهرداری همکاری الزم  
داشته باشند. از آن جایی که هماهنگی 
با هریک از این بخش ها می تواند زمان 
بر باشد برای به سرانجام رسیدن آن یک 
همکاری همه جابنه را می طلبد. همچنین 
کارگروهی برای تسریع در امر ساماندهی 
در  که  فرمانداری  در  شهری  مشاغل 
نظر  در  دولت  هیت  مصوبات  راستای 

گرفته شده است تشکیل شده است.

 نوسان:  اشاره کردید سامان دهی 
ترافیك  حجم  کاهش  به  مشاغل 
کرد  خواهد  کمك  شهری  درون 
موردی که مورد تایید علم مدیریت و 
اقتصاد شهری نیز است. با این وجود 
می تواند  نشود  انجام  درست  اگر 
بار ترافیك را از یك نقطه به نقطه 
دیگری از شهر منتقل کند. برای حل 

این مسله چه تدبیری دارید؟
موارد  از  استقرار  بدون شک مکان یابی 
برای  زیادی  مطالعات  که  است  مهمی 
آن انجام داده ایم تا با معضل ترافیک در 
همین  بر  نشویم.  روبه رو  جدید  مکان 
سامان دهی  که طرح جامع  بود  اساس 
پژوهش  مورد  را  اصفهان  مشاغل شهر 
قرار دادیم. همچنین در مکان یابی های 
انجام شده هم راه های دسترسی به این 
مکان ها و هم پارکینگ های مناسب برای 
پارک خودروها در نظر گرفته شده است. 
به عنوان مثال در مورد تاسیس مجتمع 
در  دوچرخه  و  موتورسیکلت  صنفی 
نظر  در  مطالعات  تمام  خیابان سروش 

گرفته شده است. 

از  مشاغل  جابه جایی  نوسان:    
نقطه ای به نقطه دیگر شهر می تواند 
قدیمی  نقاط  شدن  متروکه  باعث 
آن  در  اصناف  پیش تر  که  شهر 
باعث  که  بشود  داشته اند  فعالیت 
آسیب به اقتصاد و هویت آن محات 
می شود. برای اینکار چه تدبیری 

دارید؟
برای این کار تدابیری در نظر گرفته شده 
است و مطالعاتی نیز در دست بررسی و 
انجام است تا واحدهای صنفی که خالی 
می شوند و از نقطه ای به نقطه دیگر منتقل 
می شود مشاغل مزاحم جایگزین نشوند و 
برای مردم منطقه مزاحمت ایجاد نکنند.

که  مزاحمتی  مصادیق  دیگر  ازسوی 
مشاغل گوناگون اعم از آلودگی صوتی 
افزایش حجم  تا  زیست محیطی گرفته 
کرده ایم.  دسته بندی  را  ترافیک  باالی 
قرار هم نیست تمام مشاغل به یکباره 
ساماندهی شوند و به مکان های دیگر 
منتقل شوند. در این بین نیز گاهی بخش 
به  ساماندهی  جهت  در  هم  خصوصی 
کمک شهرداری می آیند و با ایجاد مجتمع 
های صنفی عمال به امر ساماندهی می 
خیابان  نبش  مثال  به عنوان  پردازند. 
احمدآباد و خواجه نظام الملک شخصی 
یک مجتمع تجاری را برای بازار موبایل 
در نظر گرفته است تا از ایجاد تجمیعی 

این  در  خطی  صورت  به  ها  فروشگاه 
خیابان جلوگیری کند. 

و  سامان دهی  بحث  به  نوسان:    
انتقال واحدهای تولید طا و صنایع 
دستی اطراف میدان نقش جهان به 
مکان تازه اشاره کردید. بحثی که از 
سال ها پیش بخصوص در مورد طا 
مطرح بوده است اما باتوجه به اینکه 
بخشی از این کارگاه ها صنایع دستی 
ما هستند که دیدن کارگاه های زنده 
آن بخصوص برای گردشگران یك 
جاذبه محسوب می شود و بخشی 
از  متاثر  نیز  میدان  این  هویت  از 
کارگاه های صنایع دستی اطراف آن 
قرار  چگونه  ساماندهی  این  است 

است انجام شود.
در بحث طالسازی و صنایع دستی با دو 
دسته از کارگاه ها روبه رو هستیم. یک 
ظریف  کارهای  که  کارگاههایی  دسته 
آنها  می دهند  انجام  را  صنایع دستی 
می توانند در محدوده این بازار فعالیت 
تواندجاذبه  می  قطعا  باشندو  داشته 
آنها  بازدیدکنندگان  برای  گردشگری 
داشته باشد. یک دسته نیز در مقیاس یک 
واحد تولیدی بزرگ که در اطراف بافت 
تاریخی شکل گرفته اند به عنوان نمونه 
در بازدیدی که از یکی از این کارگاه ها 
 ۱۳۰ زمان  هم  فعالیت  شاهد  داشتیم 
نفر در محیطی سربسته بودیم که این 
مسئله می تواند حتی سالمت افراد فعال 
در این کارگاه را به مخاطره اندازد. از این 
رو بنا داریم ۱۴۰۰ کارگاه  طال سازی و 
بافت  دراطراف  که  صنایع دستی  تولید 
تاریخی فقط به علت نزدیکی به بازار  وجود 
دارد را به مکانی نزدیک بازار بین المللی 
گل و گیاه  ارغوان و نیز نزدیک شهرک 
صنعتی جی منتقل کنیم. که با طراحی 
نمایشگاه  و  گالری  و  فروشگاه  ایجاد  و 
ساخت  واحدهای  و  مجموعه  آن  در 
صنایع دستی  بتوان جاذبه خوبی برای 

گردشگران داخلی و خارجی مهیا نمود.

مجتمع سازی مشاغل شهری در گفتگو با محمدمجیری؛

نقشه راه ساماندهی
مصادیق مزاحمتی مشاغل از آلودگی صوتی و زیست محیطی تا افزایش ترافیك را دسته بندی کرده ایم

citizen

 نوسان: معاون عمران شهری شهرداری اصفهان گفت: اولویت 
اول حلقه چهارم ترافیکی شامل ۹ کیلومتر از این رینگ، تا 

پایان سال ۹۹ تکمیل می شود. 

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، ایرج مظفر با اشاره 
به عملکرد معاونت عمران شهری شهرداری اصفهان در دو بازه زمانی مهر 
۹۶ تا مهر ۹7 و از مهر۹7 تا مهر ۹۸ اظهار کرد: در بازه نخست این دو ساله 
قراردادهای منعقد شده ۴۳۳ مورد با مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان بوده است که 
قراردادها در بازه زمانی دوم رشد قابل توجهی داشت و به تعداد ۵۱۰ قرار داد 

با ۴۸۰ میلیارد تومان اعتبار رسیده است.
 وی ادامه داد: در سال اول ۴2۱ قرارداد با ۱۰7 میلیارد تومان و در سال دوم 
۴۹2 قرارداد با مبلغ ۴72 و نیم میلیارد تومان، انجام شد و آغاز به کار کرد.  
معاون عمرانی شهردار اصفهان با اشاره به اینکه در سال اول ۵2۹ قرارداد 
و در سال دوم ۳۸۹ قرارداد تحویل موقت شد، گفت: مبلغ قراردادها نیز به 

ترتیب 2۰۰ و ۱۸7 میلیارد تومان بوده است. 
وی ادامه داد: 72۰ قرارداد در سال اول با ۳۴۰ میلیارد تومان و در سال دوم 

هم ۵۰7 قرارداد با 2۸۳ میلیارد تومان تحویل قطعی شده است. 
مظفر افزود: در پروژه های شاخص با بیش از یک میلیارد تومان هم در سال 
اول ۱7 پروژه شاخص با ۵7 میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و در سال دوم ۵۸ 

قرارداد با مبلغ ۳۹۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار، عقد قرارداد شد. 
وی با بیان اینکه یکی از اهداف معاونت عمران که در راستای انجام سیاست 
های کالن مدیریتی است، اجرای بزرگترین پروژه شهر بعد از قطار شهری 
یعنی حلقه حفاظتی است، اظهار کرد: علی رغم اینکه اجرای این پروژه 
چندین سال در شهرداری اصفهان مطرح بود اما در این دوره از مدیریت 
شهری، توجه ویژه ای به آن شد و باالخره کلید خورد و با پیگیری های 
معاونت عمران به عنوان مدیریت حلقه حفاظتی و حمایت های شهردار، 
معاونت ها و شورای شهر یک جهش فوق العاده را در سال ۹7 نسبت به ۹۶ و 
در سال ۹۸ نسبت به سال ۹7 در شروع عملیات حلقه حفاظتی شاهد بودیم.  
معاون عمران شهری شهردار اصفهان افزود: یک معضل 2۰ ساله در شمال 
شرق اصفهان و در خیابان هایی مانند بعثت، چهارراه عاشق اصفهانی و میدان 
جوان وجود داشت که تصادفات زیاد، ترافیک سنگین و آالیندگی زیادی به 
بار آورده بود. بر همین اساس طرح حلقه حفاظتی، اولویت بندی و ساخت 
حلقه حفاظتی در این بخش شهر از اولویت مصوب برخوردار شد و ساخت 
ادامه بلوار فرزانگان و اتصال به حلقه حفاظتی در منطقه ۱۴ که ۱.۵ کیلومتر 
از حلقه حفاظتی در این منطقه واقع شده تا بزرگراه شهید اردستانی، در 

دستور کار قرار گرفت.  
مظفر تصریح کرد: احداث تقاطع آفتاب در بزرگراه شهید اردستانی و ادامه، 
مسیر بین بزرگراه شهید اردستانی و خیابان جی در مجاورت کارخانه قند 
شامل تقاطع بزرگ نصف جهان، مجموعا حدود ۹ کیلومتر از حلقه حفاظتی 
است که اولویت اجرا دارد. وی افزود: در برنامه سال ۹۸ و ۹۹ قرار است، 

مسیر ۹ کیلومتری حلقه چهارم حفاظتی تمام شود.

برنامه ریزی برای 
اولویت های رینگ حفاظتی 

وی ادامه داد: تکمیل تقاطع بلوار رضوان یکی از پروژه های حلقه حفاظتی 
است و زمانیکه پروژه بزرگ نمایشگاه بین المللی اصفهان افتتاح شود، ساخت 
این تقاطع دسترسی به محل جدید نمایشگاه را تسهیل می کند. این طرح 
نیز به تازگی آغاز شده و حدود ۸ درصد پیشرفت داشته است. مظفر گفت: 
جلسات با ارتش برای آزادسازی های حلقه چهارم حفاظتی و برنامه ریزی 

برای انجام اولویت دوم و سوم حلقه نیز هم اکنون در حال پیگیری است.  
 

سناریوهای مختلف 
برای مرکز همایش های بین المللی

مظفر در مورد مرکز همایش های بین المللی اصفهان نیز تصریح کرد: این 
طرح از سال ۹۰ آغاز شده و به تناسب بودجه ساالنه پیش می رفت، در سال 
۹7 با تاکید ویژه دکتر نوروزی، شهردار اصفهان تصمیم گرفته شد این طرح 
با سرعت ادامه پیدا کند. بر همین اساس درصد پیشرفت نسبت به قبل سه 
برابر شد. امیدواریم با تامین اعتبار و پیش بینی های الزم برای برداشتن 
موانع و مشکالت تا پایان سال ۹۹ قسمت سالن، محوطه و تاسیسات این 

پروژه را به بهره برداری برسانیم. 
وی افزود: موضوع مهم این پروژه بهره برداری از آن است که شهردار و 

شورای شهر دستوراتی در این رابطه داده و سیاست گذاری کرده اند.
 وی افزود: این طرح تاکنون 7۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تامین 

اعتبار آن بر عهده منطقه شش است.
معاون عمران شهری شهردار اصفهان با بیان اینکه کل مساحت طرح 7۱ و 
نیم هکتار است، ادامه داد: هزینه ای که تاکنون برای این طرح صرف شده 
۳۰۰ میلیارد تومان است و پیش بینی می شود ۳۵۰ میلیارد تومان دیگر 

اعتبار برای تکمیل نیاز داشته باشیم.  
وی در پاسخ به پرسشی در مورد کاربری این پروژه بعد از بهره برداری 
تصریح کرد: سناریوهای مختلفی برای بهره برداری از این پروژه پیش بینی 
شده چراکه هزینه های زیادی صرف شده و هزینه زیادی هم برای نگهداری 

نیاز دارد. 
مظفر افزود: اکنون اگر این پروژه را رها کنیم اشتباه است، باید یک بهره بردار 
به میدان بیاید و این طرح را به بخشی از برند اصفهان تبدیل کند. اجالس 
سران هر چند سال یک بار برگزار می شود و اختصاص این مکان صرفا به 

برگزاری اجالس سران اشتباه است.

پیشرفت پروژه ها 
بر اساس جدول زمان بندی 

سامان دهی مشاغل در شهر یکی از نکات مهم علم مدیریت شهری است که اگر به شیوه صحیح انجام 
شود می تواند بسیاری از معضات را مرتفع و به کاهش حجم باالی ترافیك و نیز آالینده ها در شهر کمك 
شایانی داشته باشد. مدیرعامل سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي شهرداري اصفهان معتقد 
است، عدم سامان دهی مشاغل موجب شده تا چهره شهر گردشگرپذیر اصفهان، بخصوص در ورودی های این شهر نازیبا 

شود. گفت وگوی ما را با محمد مجیري می خوانید؛

گفت و گو
گروه شهری

مکان یابی استقرار، از موارد مهمی است که مطالعات 
زیادی برای آن انجام داده ایم تا با معضل ترافیك در 

مکان جدید روبه رو نشویم
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استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک گفت: بســیاری از مردم فکر می کنند اگر با اروپا و 
آمریکا کنار بیاییم و وارد مذاکره بشویم، می توانیم باز هم از خارج از کشور خرید کنیم. 
پروفسور جواد صالحی اصفهانی، تاکید کرد: در حقیقت مردم ما دنبال این نیستند که 
تحریم ها منجر به تولید و صادرات شــود! حتی خیلی از وقتها، این مردم هســتند که 
دولت را تشویق می کنند تا جلوی صادرات فالن کاال گرفته شود! چرا که ما یک کشور 

صادراتی نبوده ایم!

حذف یارانه ها ممکن است تلنگری به سایر نارضایتی های انباشته باشد.  استاد اقتصاد دانشگاه 
اصفهان گفت: هزینه اجتماعی حدف یارانه ســه دهک باالی جامعه در شــرایط فعلی باالست 
و نیازمند برنامه ریزی هوشمندانه، شــفافیت و اطالع رسانی دقیق است. همچنین تحریم های 
اقتصادی به واقع زندگی را برای عموم سخت کرده است.مرتضی سامتی تاکید کرد: بنابراین، توجه 
به این نکته ضروری است که حذف یارانه نقدی کمتر از ۵۰ هزار تومان روی کیفیت زندگی اقشار 

پردرآمد اثر دارد اما ممکن است این تلنگری به سایر نارضایتی های انباشته شده باشد.

امنای  هیات  عضو  رجالی،  محمدرضا 
آستان  گفت:  امامزاده  مقدس  آستان 
به  مشهور  جعفر)ع(  امامزاده  مقدس 
ساالر  و  سرور  اربعین  روز  در  کرم  شاه 
 ۱۰۰ از  بیش  اجتماع  میزبان  شهیدان 
نفری زائران خواهد بود که عمدتا بصورت 
پیاده برای حضور در این مراسم می آیند. 
همچنین، مراسم روضه خوانی و مداحی 
و نماز جماعت به امامت آیت اهلل یوسف 
در  فقیه  ولی  نماینده  نژاد،  طباطبایی 
استان اصفهان برگزار می گردد و بعد از 
نماز، شاهد برپایی آیین تعزیه خوانی در 

امامزاده خواهیم بود. 
رجالی در بیان سبقه امام زاده جعفر)ع( 
مشهور به امام زاده شاه کرم، گفت: ایشان 
فرزند بدون واسطه امام هشتم)ع( و همان 
کسی است که در کتب حدیث شیعه و 
موسی  بن  علّی  امام  سّوم  فرزند  سّنی، 
الّرضا علیه السالم به شمار آمده و ایشان 
را، جعفر بن الّرضا علیه السالم و به تعبیر 

دیگر، »ابن الّرضا« می خوانند.

۲۰ نهاد رسمی
دخیل در این رویداد

وی با بیان اینکه هماهنگی الزم با نهادها 
و دستگاه های مختلف برای برگزاری هر 
چه باشکوه تر مراسم اربعین سرور و ساالر 
شهیدان در امامزاده شاه کرم انجام شده 
است، گفت: باتوجه به ازدحام جمعیت 
و مشکالتی که معموال در سالهای قبل 
برنامه وجود داشت،  این  راهپیمایی  در 

نهاد  با 2۰  امسال هماهنگی های الزم 
و  فرمانداری  شهرداری،  ازجمله  رسمی 
اداره راه و حمل ونقل جاده ای برای تردد 
ایمن و استقرار موکب ها صورت گرفته 
است. رجالی با تقدیر از فعاالن اداره راه، 
افزود: موقعیت یابی در راستای ایمنی و با 
توجه به اهمیت مسیر که محور فرودگاه 
عبورومرور  و  گرفته  انجام  هست،  نیز 
کارخانه  محور  در  سنگین  خودروهای 
قند به سمت جی پیش بینی شده است. 
وی با اشاره به استقرار موکب هایی که در 
طول مسیر برای پذیرایی و ادای نذورات 
مستقر می شوند، یادآور شد: امسال عالوه 
بر ساماندهی بیشتر مکان های استقرار، 
تعداد موکب ها را به حداقل رسانده ایم تا 

کنترل بهتری اعمال گردد. 
با  جعفر)ع(  امامزاده  امنای  هیات  عضو 
خارجی  های  توریست  به حضور  اشاره 
این  مذهبی  گردشگری  های  جاذبه  و 
فعالیت  چگونگی  و  کیفیت  مراسم، 
به  سرویس  ارائه  در  خدماتی  نهادهای 
مردم را حائز اهمیت خواند و با اشاره به 
اینکه در مجموعه هیات امنای امامزاده 
جعفر)ع(، امام جمعه، استاندار و شهردار 
بعنوان اعضای حقوقی و ۸ نفر نیز اعضای 
در  الزم  تمهیدات  از  هستند،  حقیقی 
راستای ارتقای امنیت و برگزاری باشکوه 
این مراسم در طول این چندسال خبر داد. 
نمادهای  از  را  اربعین  زیارت  رجالی، 
اجتماعی و تمدن های مختلف در اعصار 
گذشته بیان کرد و نقش کلیدی اربعین در 

تجمع مسلمانان را از شاخصه های تمدن 
اسالمی و حسینی دانست و اظهار کرد: 
اهداف انسانی، نرم افزاری و سخت افزاری 
که شامل معرفت، مبانی فکری و فلسفی و 
تدارک اسباب حرکت مردم است، در پیام 

اربعین دنبال می شود. 
وی با بیان اینکه در روز اربعین حسینی 
شاهد یک اجتماع بزرگ در این امامزاده 
امامزاده ها  وجود  کرد:  تصریح  هستیم، 
و بقاع متبرکه در سطح استان می تواند 

سبب رونق گردشگری مذهبی شود.
پارک  استقرار  نقشه  به  اشاره  با  وی   
با  پارکینیگی  گفت:  زائران،  خودروهای 
ظرفیت گنجایش 2۰ هزار خودرو و ورورو 
و خروج منظم در نظر گرفته شده است. 
هیات ها نیز طبق برنامه در جایگاه خود 

قرار می گیرند. 
مشاوره  استقرار  های  مکان  همچنین، 
و  انتظامات  پذیرایی،  اورژانس،  خانواده، 
موارد دیگر پیش بینی شده اند. عالوه بر 
زیرساخت های امنیتی بدلیل مجاورت 
با فرودگاه، نیروهای بسیج مردمی، 2۰۰ 
نفر خادمان افتخاری امامزاده و ۵۰۰ نفر 
خادم از بین مردم در ساماندهی حضور 

دارند. 
رجالی در ادامه با بیان آنکه تردد زائران، 
اصفهان  فرودگاه  پروازهای  در  تغییری 
ایجاد نخواهد کرد، توصیه نمود: مسافرانی 
که قصد عزیمت به فرودگاه برای پرواز 
را دارند، حتما بلیت همراه خود داشته 
باشند تا درطول مسیر، مانعی برای تردد 

نداشته باشند. محمدرضا رجالی با تاکید 
بر اینکه بیمه نامه کلی برای زائران اربعین 
حسینی در نظر گرفته شده است، گفت: 
خدمت رسانی به زائران توسط یک هزار 
نفر از نیروهای خدماتی آستان مقدس و 
می  انجام  مردمی  خودجوش  نیروهای 

شود. 
و  تخصصی  مرکز  شد:  یادآور  وی 
فرهنگسرا برای پشتیبانی افراد معلول و 

تحویل ویلچر پیش بینی شده است. 
مدیرعامل  افتخاری،  نشست،  این  در 
اصفهان  شهرداری  اتوبوسرانی  شرکت 
با اشاره به افزایش ۵۰درصدی سرویس 
به سال گذشته،  زائران نسبت  به  دهی 
از سرویس دهی ۳۰ دستگاه اتوبوس تا 
میدان الله و حرم زینبیه و ۱۵ دستگاه 
مقدس  آستان  به سمت  الله  میدان  از 
و بلعکس خبر داد که هر ۳ دقیقه یک 
سرویس حرکت می کند و مشکلی بویژه 
نخواهد  وجود  زائران  برای  برگشت  در 

داشت. 

پشت هر کار خیری
حرف و سخن است

رجالی در پاسخ به این سئوال که عده 
ای بدنبال بی اعتبار نشان دادن امامزاده 
جعفر هستند و صحبت هایی بین مردم 
جعفر  امامزاده  که  است  شده  منتشر 
سندیت ندارد این شایعات از کجا ناشی 
می شود ایا گروه خاصی با هدف مشخصی 
بدنبال این موضوع هستند، اضافه کرد: 
کلنگ  امامی  فقیه  اله  آیت  که  زمانی 
امامزاده جعفر را بر زمین می زد هم این 
صحبت ها می شد. این ظاهرا یک روال 
است که پشت سر هر کار خیری حرف و 

حدیث زیاد است.
عضو هیئت مدیره امامزاده جعفر گفت: 
مردم سواالتی در خصوص اعتبار امامزاده 
جعفر دارند که از سر کنجکاوی است و این 
یک روند طبیعی است ، گفت: در حادثه 
بودیم  کربال هم همواره شاهد شبهاتی 
و این از خصلت انسان ها است. وی بیان 
داشت: سابقه حرف زدن پشت کارهای 
خیر همواره در طول تاریخ بوده است البته 
این سخنان در خصوص امامزاده منتسب 
در  هست  هم  محالت  در  رضا  امام  به 
قزوین هم برای چند امامزاده این سخنان 

گفته شده است.
رجالی با بیان اینکه فکر نکنم که گروه 
خاصی بدنبال ایجاد شک و شبهه بین 
مردم در خصوص اعتبار امامزاده جعفر 
باشند، ادامه داد: همواره شاهدیم وقتی 
کسی مدرسه می سازند می گویند چرا 
بیمارستان نساختی وقتی بیمارستان می 
سازند می گویند چرا مسجد نساختید و 
این شک و شبه و زیر سوال بردن کارهای 

خیر امری طبیعی است.

تلنگری به سایر نارضایتی هامردم می خواهند جلوی صادرات گرفته شود!
گزارش

اربعیــن امســال نیــز همچــون ســالهای گذشــته، امامــزاده جعفــر)ع( در مجــاورت فــرودگاه شــهید بهشــتی 
گزارش

گروه     شهری
اصفهــان میزبــان هــزاران زائــر اربعیــن و محــل برپایــی تعزیــه و دیگــر شــعائر مذهبــی خاص ایــن ایــام خواهد 
بــود. امامــزاده جعفــر از نــوادگان امــام رضــا)ع(، مشــهور بــه “امامــزاده شــاه کــرم” بــوده و محــل بقعــه و مــزار او   واقــع در جــاده 
فــرودگاه بین المللــی اصفهــان، نزدیــك بــه پایــگاه هشــتم شــکاری اســت. در نشســت خبــری هیئــت امنــا و نمایندگانــی از 
دیگــر نهادهــا در محــل امامــزاه جعفــر)ع(، برنامــه ریــزی هــا و تمهیــدات درنظــر گرفتــه شــده در راســتای هرچــه باشــکوهتر 
برگــزار شــدن آییــن اربعیــن حســینی بــا حضــور خیل عظیــم جمعیتــی که نــه تنهــا از اســتان اصفهــان، بلکــه از دیگر اســتان 

ها و حتی مهمانانی از خارج از کشور که راهی این مکان مقدس می شوند، تشریح شد.

بزرگترین اجتماع مذهبی اصفهان روز اربعین در امامزاه جعفر)ع( برگزار می شود:

سلوک زائرانه
ظرفیت بی نظیر امامزاده های اصفهان بستری برای رونق گردشگری مذهبی  است
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نوســان:رییس کل سازمان    
توســعه تجارت ایــران گفت: 
اتحادیــه اوراســیا بــا ایران 
موافقتنامه موقــت تجارت آزاد 
امضا کرده که بر اساس آن ۸۶۲ 
قلم کاال را بــه صورت ترجیحی 
تبادل می کنیم و پس از مدتی به 

تجارت آزاد می رسیم.
به گــزارش اقتصادبازار، حمیــد زادبوم 
درباره موافقتنامه کشــورمان با اتحادیه 
همکاری های اقتصادی منطقه اورآسیا 
گفت: ایــن موفقتنامه فضایــی را برای 
تمرین تجارت کشورمان با دیگر کشورها 
آماده می کنــد و لــزوم ورود به چنین 
موافقتنامه هایی داشتن تولید صادراتی 
است تا بتوان از شرایط موافقتنامه، بهره 

گرفت.
زادبوم با اشاره به اینکه تجارت، جاده دو 
طرفه است، افزود: موافقتنامه چند جانبه 
ایران با اتحادیه اقتصادی اوراســیا شامل 
۵ کشــور روســیه، بالروس، قزاقستان، 
قرقیزســتان و ارمنستان اســت که در 
آینده شاید گسترده تر شــود. وی ادامه 
داد: این اتحادیه برای تجارت آزاد با برخی 
کشورها از جمله ایران وارد مذاکره شد و 
با ویتنام و سنگاپور هم موافقتنامه امضا 
کردند. رییس کل سازمان توسعه تجارت 
ایران اضافه کرد: این اتحادیه با کشورمان 
موافقتنامه موقت تجارت آزاد امضا کرده 
است که بر اســاس آن ۸۶2 قلم کاال را به 
صورت ترجیحی، تبــادل می کنیم که 
پس از مدتی، به تجارت آزاد می رســیم. 
وی با بیان اینکه حجم تجارت اوراســیا 
حــدود ۸۶۶ میلیارد دالر اســت، گفت: 
فقط روسیه حدود 2۳۰ تا 2۴۰ میلیارد 
دالر در سال واردات و حدود ۴۵۰ میلیارد 
دالر صادرات دارد. زادبــوم افزود: در افق 
درازمــدت عالقمندیم به ایــن اتحادیه 

بپیوندیم اما باید پله هایی طی شود.
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در 
ادامه افزود: بر اساس موافقتنامه کشورمان 
با اتحادیه اوراســیا، از این به بعد بر روی 
کاالهایی که در این موافقتنامه ذکر شده 
است هیچ موانع غیر تعرفه ای نمی توانیم 
قرار دهیم و این موضوع برای هر دو طرف 
قرارداد است. وی گفت: مرحله اول اجرای 
این موافقتنامه در ۵ آبان شامل ۸۶2 قلم 
کاال اســت که ۳۶۰ قلم کاال را ما به آنها 
تخفیف دادیم و ۵۰2 قلم کاال را آنها به ما 
تخفیف دادند و تمرین می کنیم و ظرف 
دو ســال پس از اجرای ســال اول یعنی 
سه سال پس از شــروع این موافقتنامه، 
مذاکرات ما باید به تجارت آزاد در برخی 

کاالها برسد.
زادبوم با اشاره به اینکه پس از موافقتنامه 
چند جانبه »D۸« ، موافقتنامه با اتحادیه 
ارواســیا دومین موافقتنامه چند جانبه 
کشورمان اســت، گفت: این موافقتنامه 
مهمتریــن، بزرگتریــن و حجیم ترین 
موافقتنامه کشــورمان با خارج از کشور 
اســت و نواقص موافقتنامه قابل اصالح 
اســت. وی افزود: اخیراً نقشه راه تنظیم 
بازار کشور تدوین شد و در کنار آن در حال 

تدوین نقشه راه توسعه صادرات هستیم.
او همچنین در نشست اتاق تعاون با حضور 
روســای اتحادیه ها و کمیســیون های 
تخصصی عنوان کرد: یکی از برنامه های ما 
تا سال ۱۴۰۰ افزایش سهم از بازار وارداتی 
کشورهای همسایه از 2 به ۴ درصد است و 
براین اساس تالش می کنیم تا صادرات به 
کشورهای همسایه را از 2۴ میلیارد دالر به 

۴۸ میلیارد دالر برسانیم. 

  گزارش

تبادل 862 قلم کاال
با اتحادیه اوراسیا

در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت پاالیش نفت اصفهان تصویب شد؛

 نوسان:در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت پاالیش نفت 
اصفهان )سهامی عام( با افزایش سرمایه این شرکت از ۲۰ هزار میلیارد ریال 
به ۵۱ هزار میلیارد ریال موافقت شد. به گزارش نوسان به نقل از ایسنا، مجمع 
عمومی فوق العاده صاحبان ســهام  شرکت پاالیش نفت اصفهان با حضور 
۶۳.۵7 درصد سهامداران برگزار شــد که در نهایت با توافق این مجمع، 
افزایش سرمایه شــرکت از ۲۰ هزار میلیارد ریال به ۵۱ هزار میلیارد ریال 
معادل ۱۵۵ درصد از محل سود انباشته ۳ هزار میلیارد ریال و اندوخته طرح 
های توسعه به مبلغ ۲۸ هزار میلیارد ریال و از طریق صدور سهام جدید به 
تصویب رسید. همچنین با اصاح  بند ۵ اساسنامه شرکت، سرمایه آن ۵۱ 

هزار میلیارد ریال معادل ۵۱ میلیارد سهم هزار ریالی تعیین شد.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان نیز در ابتدای این مجمع فوق 
العاده که با دستور جلسه تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و 
اصالح ماده ۵ اساسنامه مرتبط با میزان سرمایه و تعداد سهام برگزار 
شد، اظهار کرد: پاالیشگاه اصفهان در سال ۵2 توسط شرکت آمریکایی-
آلمانی فلور طراحی و مهندسی شد، اما  عملیات تولیدی  آن بعد از 
ابراهیمی با بیان  انقالب از سوی متخصصان داخلی آغاز شد. مرتضی 
اینکه ماموریت پاالیشگاه اصفهان تولید و فرآورش فرآورده های نفتی 
است، افزود: دستیابی به توسعه پایدار با اشتیاق به محیط زیست و ایفای 
مسئولیت های اجتماعی، حفظ و تداوم تامین خوراک و تولید محصوالت 
فعلی از جمله استراتژی های مهم شرکت است و راه اندازی واحد تقطیر 
و گاز مایع ۳  نیز از اقداماتی است که در جهت استراتژی های شرکت 

انجام شده است.

درخواست افزایش سرمایه 
به مبلغ  ۵۱ هزار  میلیارد ریال

وی همچنین با اشاره به کلیت پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت پاالیش 
نفت اصفهان، اظهار کرد: پیشنهاد هیئت مدیره افزایش سرمایه شرکت 
از 2۰ هزار به ۶۴ هزار میلیارد ریال معادل ۱۶ هزار ریال از محل سود 
انباشته و همچنین 2۸ هزار میلیارد ریال از محل اندوخته طرح های 
توسعه بود، اما در بورس افزایش سرمایه از 2۰ هزار به ۵۱ هزار میلیارد 
ریال در نظر گرفته شد که از محل اندوخته طرح های بهینه سازی و 
بهبود فرایند 2۸ هزار  میلیارد ریال و از محل سود انباشته حدود ۳ هزار 
میلیارد ریال است. وی با بیان اینکه میزان سرمایه و ترکیب سهامداران 
در سال 77 معادل ۱۰۰ میلیون ریال بود، افزود: طی سال های گذشته 
و با افزایش سرمایه به مبلغ 2۰ هزار میلیارد ریال رسیده است و اکنون 
نیز درخواست افزایش سرمایه به مبلغ  ۵۱ هزار  میلیارد ریال را داریم.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با اشاره به هدف افزایش سرمایه 
این شرکت، توضیح داد: جبران مخارج سرمایه ای انجام شده در مجموعه 
از  ناشی  مالی  ساختار  اصالح  سازی،  بهینه  و  فرآیند  بهبود  طرح های 
مخارج سرمایه ای انجام شده طی سال های گذشته، جلوگیری از خروج 
نقدینگی در جهت تامین  مالی پروژه های در دست تکمیل و سرمایه در 
گردش از جمله این اهداف است. وی با یادآوری اینکه در سال ۹۴، مبلغ 
22 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در این شرکت داشتیم، درحالیکه 
این میزان هم اکنون ۶7 هزار میلیارد ریال است و رقم اختالف سرمایه 
گذاری در این سال ها ۵۴ هزار میلیارد ریال است، افزود: این مبلغ را در 
پروژه ها هزینه کرده ایم و اکنون باعث شده به افزایش سرمایه فکر کنیم.
ابراهیمی در ادامه به پروژه های تعریف شده این شرکت همچون  ساخت 
فلر، ساخت بسته های روغن گیر، ایجاد سیستم تصفیه پساب و ... اشاره 
کرد و گفت: اجرای پروژه های زیست محیطی مزایایی برای شرکت دارد 
که ازجمله آن حفظ جایگاه شرکت، دسترسی به بازارهای بین المللی، 

حذف گوگرد، رعایت استانداردها و تقلیل عوارض آالیندگی و ... است.

شرکت سرآمد 
در تولید فراورده های نفتی

وی یادآور شد: راه اندازی مجتمع بنزین سازی یکی از پروژه های انجام 
شده است و سود دهی بابت بنزین سازی در سال ۹۵، حدود 2.۰۰۰ 
میلیارد ریال بود، همچنین در سال ۹۶ رقم سود ۴.۰۰۰ میلیارد ریال و 
در سال ۹7 معادل ۹.۰۰۰ میلیارد ریال بود که البته بستگی به تاثیر نرخ 

ارز و شرایط اقتصادی داشته است.
 وی با اشاره به واحد تقطیر سوم و گاز مایع پاالیشگاه اصفهان، اظهار 
کرد: در حال حاضر ظرفیت تولید پاالیشگاه اصفهان ۱2۰ هزار بشکه در 
روز است که اکنون با ظرفیت ۱۳۵ هزار بشکه در روز کار می کند که 
ایمنی پاالیشگاه، افزایش کیفی و کمی واحد نفت سفید و تولید بخش 
قابل مالحظه ای از خوراک بنزین سازی از جمله اهداف بهره برداری از 

این واحد است.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: پیش بینی سود این بخش 
در سال ۹7 برای سال ۹۸ معادل ۸ هزار میلیارد ریال بود که با توجه به 

تغییرات نرخ ارز احتمال دارد این رقم تحت شعاع قرار گیرد. 
ابراهیمی با پیش بینی اینکه این طرح در سال ۹۹ به طور کامل راه 
اندازی شود، تصریح کرد: با  این کار شاهد تولید سوخت پاک مطابق 
با استاندارد یورو  و جلوگیری از انتشار ۳۰۰ تن گوگرد در روز خواهیم 
بود، همچنین با اجرا و راه اندازی این واحد تمام گازوئیل تولیدی تبدیل 
را  آن  محل  از  و سودآوری  گوگرد  فروش  توان  و  خواهد شد  یورو  به 

خواهیم داشت. 
افق  انداز شرکت پاالیش نفت اصفهان در  وی خاطرنشان کرد: چشم 
۱۴۰۰ این است که سرآمد شرکت تولید فراورده های نفتی کشور باشد.

افزایش سرمایه پاالیشگاه اصفهان 
به ۵۱ هزار میلیارد ریال

 نوســان: وزیر امور اقتصادی و دارایی 
با اشــاره به ۳ اقدام ایــن وزارتخانه برای 
کاهــش فرارهای مالیاتــی گفت:  برخی 
افراد مالیات های معــوق را به عنوان فرار 
مالیاتی تلقی می کنند که درست نیست. 

فرهاد دژپســند، تأکید کرد:  برای اینکه 
جلوی فــرار مالیاتــی را بگیریــم باید از 
ابزارهای مختلف استفاده کنیم و بهترین 
ابــزار هوشمند ســازی نظــام مالیاتی و 
الکترونیکــی کردن فرآیندهاســت. وی 

ادامــه داد:  خوشــبختانه تصویب قانون 
صندوق های مکانیزه به ایــن امر کمک 
می کند و اگرچه شورای نگهبان ایراداتی 
گرفته و این قانون به مجلس بازگشته اما 
امیدواریم در آینــده ای نزدیک، مجلس 
رفع ایراد کــرده و این قانــون تصویب و 

ابالغ شود. 
دژپســند راهــکار دوم را تصویب قانون 
ارزش افزوده در مجلس دانســت و افزود: 
امیدواریــم قبل از تصویب بودجه ســال 

۹۹ این قانون تصویب شود تا با آغاز سال 
آینده به اجرا درآید. وی گفت:  ســومین 
مورد کامل کردن اطالعات مالی است. در 
این زمینه قوانین مختلف مانند ماده ۱۶۹ 
و قانون ۱۶۹ مکرر وجود دارد تا اطالعات 
را جمع کرده و بر مبنای اطالعات درست 
فرآیند را شناســایی کنیــم. البته کامل 
کردن اطالعات مالــی در کنار موارد اول 
و دوم مؤثر اســت و یک کار زیربنایی به 

شمار می آید.  

وزیر امور اقتصادی و دارایی تشریح کرد:

سه اقدام برای کاهش فرار مالیاتی
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مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفت: تعداد کشتارگاه های دام اصفهان به اندازه 
هشت استان دیگر و میزان تولید شیر خام استان نیز به اندازه ۱۴ استان کشور است .
شهرام موحدی اضافه کرد: ۱۸۵ هزار خون گیری دامی انجام شده تا ۸۰ دام دارای 
بیماری شناسایی و اقدامات الزم صورت گرفته است که هدف شناسایی دام های تب 
مالتی است. وی افزود: تعدادی از بیماری ها عفونی مهم گزارش شده در سال گذشته ۵۱ 

مورد تب برفکی، ۳۱ مورد هاری اغلب در حیوانات حیات وحش و... بوده است. 

محمدرضا نوری، رئیس امور مالیاتی استان تهران، گفت: تمامی مؤدیانی که تا پایان 
مهر ماه ۱۳۹۸ مالیات خود را پرداخت کنند، از بخشودگی صددرصدی جرایم مالیاتی 
برخوردار خواهند شد. وی افزود: به تناسب تأخیر تا پایان سال به ازای هر یک ماه برای 
بخش های تولیدی 2 درصد و برای سایر بخش ها ۴ درصد از بخشودگی جرایم مالیاتی 
کم خواهد شد و این بخشنامه تا پایان سال ۹۸ ادامه دارد. درواقع جرایم اسفند ماه برای 

واحدهای تولیدی ۹۰ درصد و سایر واحدها ۸۰ درصد خواهد بود.

  نوســان:مدیرعامل شــرکت 
سهامی نمایشگاه های بین المللی 
جمهوری اســامی گفت: صنعت 
ساختمان یکی از مهمترین بخش 
های اقتصادی در یك کشور است 
و هر اقدامی کــه در جهت معرفی 
پتانسیل ها و توانمندی ها در این 
صنعت انجام گیرد ســبب رونق 
بیش از ۲۰۰ صنعت مرتبط می شود.

بهمن حسین زاده، در مراسم افتتاحیه 
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی 
جامع صنعت ساختمان، اظهار کرد: 
در صنعت ساختمان برای دو میلیون 
نفر فرصت شغلی و بازار وسیع صادرات 
به کشــورهای خارجی فراهم شــده 
اســت. مدیرعامل شــرکت سهامی 
نمایشگاه های بین المللی جمهوری 
اسالمی افزود: در آینده نمایشگاهی 
برای بازسازی سوریه برگزار خواهیم 
کرد و از همه تولیدکننــدگان برای 
گسترش روابط خارجی خود دعوت 

به حضور می کنم.
حســین زاده بــا اعــالم برپایــی 
۶۰۰نمایشگاه در کشــور گفت: ۴۰ 
نمایشگاه در اصفهان و ۹۰نمایشگاه با 
تخصص بین المللی در تهران برگزار 
شده است. تاکنون ۱۰ نمایشگاه نیز در 
حوزه صنعت ساختمان برپا شده که 
نشــان از توانمندی های داخلی دارد. 
وی سیاســت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت را حمایت از شرکت های دانش 
بنیان و استارتاپ دانســت و گفت: با 
توجه به سخنان رهبر معظم انقالب 
که این شــرکت ها را گره گشا رونق 
تولید اعالم کردند در هر نمایشــگاه 
فضای مشــخصی برای آنهــا در نظر 

گرفته می شود.
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه 
های بین المللی جمهوری اســالمی 
با اشاره به تحریم های ظالمانه اعمال 
شــده، یادآور شــد: در این شــرایط 
طبیعی اســت که با کاهــش روابط 
شــرکت های خارجی مواجه شویم، 
اما در مقابل با درخواســت هایی برای 
افزایش فضــا روبرو شــده ایم که می 
تواند رونق تولید را به خوبی نشان دهد.

حسین زاده درباره اکسپو 2۰2۰ نیز 
گفت: ایــن رویداد که ۵ســال یکبار 
برگزار می شــود در ســال 2۰2۰ در 
کشور دبی برپا خواهد شد و قطعا یک 
روز یا هفته اصفهــان در آن خواهیم 
داشــت. با توجه بــه جمعیت حدود 
2۵میلیون نفری بازدیــد کنندگان 
این نمایشــگاه، بهترین فرصت برای

 جذب گردشگر و معرفی توانمندی ها 
خواهد بود.

رضا صالحی )از کارکنان کاشی اصفهان و عضو 
ماجرا  کارخانه(  این  کارگری  شورای  سابق 
را اینطور تعریف می کند: ما تا سال ۸۸ یعنی 
قبل از واگذاری کارخانه به بخش خصوصی 
مشکلی نداشتیم. حدود ۱۴۰۰ کارگر در این 
کارخانه کار می کردند و نه تنها در پرداخت 
ماهانه حقوق مشکلی پیش نمی آمد که ما 
پاداش، افزایش حقوق و ... هم داشتیم. سال 
۸۸ کارخانه به دو نفر واگذار شد، اما آنها طوری 
با این واحد صنعتی برخورد کردند که انگار از 
عمد قرار است آن را زمین بزنند و تعطیل کنند. 
زمین ها و دارایی های کارخانه را فروختند و 
کردند.  حراج  هم  را  آن  ماشین آالت  حتی 
اوضاع آنقدر بد شد که در سال ۹۵ شاهد بودیم 
کارخانه میلیارد ها تومان بدهکاری دارد و قادر 
به پرداخت حقوق ماهانه کارگران هم نیست. 
این در حالی است که از تعداد کارگران کاسته 
شده بود و دیگر از آن ۱۴۰۰ نفری که در کاشی 
وقتی  نبود.  بودند، خبری  مشغول  اصفهان 
دیدیم که حقوقی پرداخت نمی شود و ما بیکار 
لب خیابان نشسته ایم تصمیم گرفتیم خودمان 
آستین باال بزنیم و کاری بکنیم. شورای کارگری 
کارخانه اداره کار را در دست گرفت و به مدت 
هفت ماه خودمان مواد اولیه خریدیم، خودمان 
را  محصوالت مان  خودمان  و  کردیم  تولید 
فروختیم. حقوق ماهانه را هم مرتب پرداختیم. 
بعد از هفت ماه دوباره سر و کله سهام داران پیدا 
شد. باالخره دو سال پیش کارخانه به فردی 
دیگر واگذار شد و در این دو سال کج دار و مریز به 
کار خود ادامه داده و کارگران هم حقوق معوقه 

نداشته اند.    

در کاشی اصفهان
چا اتفاقاتی روی داد؟

در بحث واگذاری سهام کارخانه ها به کارگران 
بیشتر نسبت ۴۹ به ۵۱ مطرح است، یعنی 
اینکه ۴۹ درصد سهام به کارگران داده شود و ۵۱ 
درصد دیگر در اختیار مدیران و سرمایه گذاران 
است. این نسبت باعث می شود تنها کارگران 
اندکی بیشتر از قبل در تصمیمات نقش داشته 
باشند، اما در برابر همین هم مقاومت های زیادی 
وجود دارد.این کارگر کارخانه کاشی اصفهان 
درباره اینکه چه اتفاقی افتاد که کاشی اصفهان 
به عنوان یک واحد صنعتی موفق دچار چنین 
مشکالتی شد، عنوان می کند: مشکل از واگذاری 
غیراصولی شروع شد. اینکه کسانی مدیریت کار را 
در دست گرفتند که سررشته ای از کار نداشتند و 
بدتر از آن، انگار دلشان نمی خواست کارخانه کار 
کند. آنها اهداف دیگری را دنبال می کردند که 
خودش را با فروش امالک و دارایی های کارخانه 
نشان داد. کاشی اصفهان یک واحد صنعتی 
بزرگ و فوق العاده است. محصوالت ما هم در 
داخل و هم در خارج مشتری دارد و وجود مشکل 

برای آن عجیب و غریب است.
او درباره وضعیت حال حاضر کارخانه می گوید: 
مرتب  ماهانه  واگذاری جدید، حقوق  از  بعد 
پرداخت می شود، اما ظرفیت بیشتری وجود 
دارد. قبال ۱۴۰۰ نفر در کاشی اصفهان کار 
می کردند، اما تعداد کارگران در حال حاضر 
که  سه  واحد  راه اندازی  با  است.  نفر   ۴۰۰
فعالیتش متوقف شده می توان برای 2۰۰ نفر 
دیگر هم شغل ایجاد کرد. ما در جریان مشکالت 
مدیریت جدید هستیم. دو سال پیش که مدیر 

جدید، کارخانه را تحویل گرفت، استانداری 
قول مساعدت و پرداخت وام داد؛ اتفاقی که رخ 
نداده است، حال آنکه اگر این وام پرداخت شود 
برخی مشکالت رفع می شود. با روند های فعلی ما 
احساس خطر می کنیم. درست است که حاال به 
صورت مرتب حقوق ماهانه پرداخت می شود، اما 
شرایط خوب نیست و ممکن است اتفاقات سال 
۹۵ برای کاشی اصفهان تکرار شود. کارگران 
حتی حاضرند یک ماه حقوق نگیرند، اما کارخانه 
نخوابد. نباید به گونه ای عمل شود که باز کارخانه 
دچار مشکل شده و کارگران جای اینکه در خط 

تولید مشغول باشند، لب خیابان بنشینند.

واگذاری کارخانه ها  به کارگران
واگذاری کارخانه ها و بنگاه هایی که در اختیار 
دولت است یکی از پربحث ترین موضوعات در 
یک دهه اخیر بوده است. با ابالغ سیاست های 
اصل ۴۴ بنا بر این شد که بنگاه های دولتی به 
شود؛  واگذار  خصوصی  و  تعاونی  بخش های 
واگذاری هایی که در موارد زیادی موفق نبود 
و به مشکالت کارخانه ها دامن زد. اگر اکنون 
در کارخانه هایی مانند هپکو و نیشکر هفت تپه 
شاهد بروز وضعیتی هستیم که به اعتراضات 
دامنه دار کارگران انجامیده، دلیل آن واگذاری 
غیرکارشناسی بوده است. واگذاری هایی که از آن 
در مواردی با عنوان خصولتی شدن یاد می شود 
و در موارد دیگر اهلیت کسانی که بنگاه ها به آنها 

واگذار شده زیر سوال می رود.
همزمان با داغ شدن بحث واگذاری ها، سهام دار 
کردن کارگران نیز مورد توجه قرار گرفته است. 
طرفداران این طرح عنوان می کنند کارگران 

مشکالت را می دانند، دلشان به حال واحد تولیدی 
می سوزد و در کل آنها می توانند مدیریت بهتری 
نسبت به کسانی داشته باشند که کارگر نیستند 
و چه بسا هیچ گاه هم کارگر نبوده اند. البته در 
کارگران  به  کارخانه ها  سهام  واگذاری  بحث 
بیشتر نسبت ۴۹ به ۵۱ مطرح است، یعنی اینکه 
۴۹ درصد سهام به کارگران داده شود و ۵۱ درصد 

دیگر در اختیار مدیران و سرمایه گذاران باشد. 
تجربه کارگران کاشی اصفهان در مدیریت کارخانه 
نشان می دهد که آنها توانایی این کار را دارند. 
صالحی، کارگر کارخانه کاشی اصفهان، می گوید: 
وقتی از کاری سررشته داشته باشی و دلت برای 
کار بسوزد به گونه ای کار می کنی که کارخانه 
تعطیل نشود. در مورد کاشی اصفهان باید تاکید 
کنم که این کارخانه یک واحد صنعتی فوق العاده 
بوده و همانطور که گفتم ضرر ده شدن و بدهکار 
شدنش عجیب بود. وقتی سه نفر کارگر با مدرک 
دیپلم توانستیم هفت ماه کارخانه را اداره کنیم و 
حقوق معوق هم نداشته باشیم، چطور مدیران 
با این همه ادعا قادر به چنین کاری نبودند؟

اهل و نااهل در واگذاری ها
مشکالت  درباره  است  دهه  یک  از  بیش 
خصوصی سازی بحث می شود و اهلیت تعبیری 
است که در این باره به کار می رود و عنوان می شود 
اگر جایی خصوصی شد و شکست خورد، دلیلش 
این است که اهلیت فردی که واحد به آن واگذار 
شده، سنجیده نشده است. متعاقب این بحث این 
مساله مورد توجه قرار می گیرد که اهل و نااهل در 
واگذاری ها چیست؟ چه کسی یا کسانی واقعا 
اهلیت دارند؟ اینکه عنوان شود فردی در کاری 
سررشته داشته باشند، ویژگی مهمی است، اما 
جدای از آن باید هدف فرد از گرفتن مدیریت یک 
کارخانه ارزیابی شود. اگر با منطق سرمایه داران 
بحث کنیم شاید عنوان شود که دولت حق ندارد 
برای افرادی که مدیریت واحدی را در اختیار 
می گیرند شرط بگذارد و مثال بگوید حق اخراج 
کارگران یا تعطیلی کارخانه را ندارید. واقعیت اما 
این است که در ایران هنوز دست دولت به طور 

کامل از اقتصاد بیرون نرفته است.
بدون تردید، واگذاری بنگاه های دولتی به بخش 
خصوصی در راستای چابک سازی اقتصاد و ایجاد 
رونق اقتصادی است اما نباید اجازه داد بنگاه های 
دولتی که در مواردی خوب هم کار می کنند 
طوری واگذار شوند که افراد فقط به دنبال فروش 
امالک و دارایی های آن باشند و جای تولید از 
داللی و سوداگری سود ببرند. در این بین باید 
به افزایش نقش کارگران در اقتصاد توجه ویژه 
نشان داد. کارگران ستون فقرات تولید هستند، 
پس چرا در تصمیم گیری ها نقشی نداشته 
باشند؟ واگذاری بخشی از سهام کارخانه ها به 
کارگران انگیزه کار کردن را افزایش می دهد، 
آنقدر که می توان مدعی شد کارخانه ای که 
سهامش در اختیار کارگران است به سختی 

تعطیل می شود.

3 دیپلمه کارخانه را نجات دادند

شرایط بخشودگی صددرصدی جرایم مالیاتیتولید شیرخام اصفهان برابر با 14 استان
 اقتصاددان

چرا در برابر واگذاری سهام کارخانه ها به کارگران مقاومت می شود؟؛ گزارش

روز اصفهان
در اکسپو 2020

   نوسان:تمام آنها یك ویژگی مشترک دارند؛ باالخره می ترکند، حباب های 
دارایی را می گویم از بازار مسکن گرفته تا بازار ارز و طا و بورس. حباب اغلب 
به وضعیتی گفته می شود که در آن قیمت دارایی ها یا برخی از ابزارهای مالی 
همچون برخی از اوراق بهادار به دلیل حمله ســفته بازان و تقاضای آنها به 
سرعت و شدت افزایش یافته و این افزایش به دلیل ماهیت این نوع تقاضا، 

کوتاه مدت بوده و در بلندمدت قابل دوام نیست.
بعد از چنین افزایش شدید و سریعی، قیمت ها به نقطه ای می رسند که سفته بازان 
احساس خطر کرده و دیگر بازده بیشتری برای خود در آن بازار دارایی خاص متصور 
نیستند، در نتیجه به ســرعت با فروش دارایی خود از بازار خارج شده و بر اثر این 
افزایش ناگهانی در عرضه، قیمت ها به سرعت شروع به کاهش می کنند به طوری 
که کمابیش به قیمت های پیش از شــکل گیری حباب برمی گردند که معموالً 
مبتنی بر قیمت پایه اقتصادی آن دارایی اســت. در شکل گیری یک حباب اغلب 
عوامل روانی نظیر انتظارات هیجانی در مورد آینده بازار و اعتماد به نفس کاذب یا 
بیش از حد کارگزاران اقتصادی در مورد توانایی پیش بینی حوادث آتی مهم ترین 
نقش را در پویایی های قیمت بازی می کند. نگاهی به عرصه های مختلف اقتصادی 
و فعالیت های بازارهای مختلف نشــان می دهد که حباب در برخی از حوزه های 

اقتصادی بیش از بقیه مشاهده می شود که مهم ترین آنها عبارتند از:
حباب در بازار مسکن 

جایی که اغلب بعد از چند ســال رکود و ثبات، به ناگهان جهش شدید قیمت در 
عرض یک سال یا کمتر از آن مشاهده می شود که در اقتصاد ایران بارها تجربه شده 
و بعد از افزایش ناگهانی قیمت ها و چند برابر شدن آنها، به ناگهان با خروج خریداران 
واقعی، به دلیل از دست رفتن قدرت خرید، و نیز ســفته بازان، به دلیل انتظارات 

بلندمدت آنها از روند سودآوری این بازار، حباب قیمت ها از بین می رود.
حباب در بازار کاالهای سرمایه ای

 نظیر طال که هم می تواند مانند دهه های ۱۹7۰ و ۱۹۸۰ در سطح جهانی اتفاق 
بیافتد و هم مانند سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹7 بیشتر بر اثر فشار شدید تقاضای داخلی 
ایجاد شود به طوری که مشاهده شد در این سال ها به دلیل شدت سفته بازی در بازار 
طال، قیمت سکه در داخل کشور با حباب مثبت مواجه شد و در برخی مواقع این 

حباب حتی تا یک سوم ارزش بازاری سکه را تشکیل می داد.
حباب بازار سهام

زمانی به وقوع می پیوندد که قیمت ها در این بازار بدون توجه به وضعیت واقعی بازده 
شرکت ها و سوددهی آنها افزایش می یابد و بازیگران بازار تنها به نیت سفته بازی و در 
کوتاه مدت به تقاضا دامن می زنند، این اتفاقی است که در چند ماه گذشته با وجود 
رکود شدید حاکم در بخش تولید کشور، در بازار سهام مشاهده شده به طوری که 
در روز اول مهر ماه تنها در یک روز شــاخص کل بورس بیش از ۳ درصد رشد پیدا 

کرد.
حباب در بازار سایر کاالها

کاالهایی که برای خانوارها در حکم دارایی هستند از جمله اتومبیل که خانوارهای 
ایرانی آن را در زمره دارایی هایی همچون امالک و مستغالت می بینند که عالوه بر 
جنبه مصرفی، در حکم دارایی نیز بوده و در بازار کاالهای دست دوم اغلب ارزش آن 

متناسب با تورم یا حتی بیشتر افزایش می یابد.
برخی از اقتصاددانان از رشد ناگهانی تقاضا بنابه عوامل برون زایی نظیر رشد ناگهانی 
اعتبارات بانکی یا جهش درآمدهای نفتی در برخی از کشــورهای نفت خیز که 
موجب رشد شدید و سریع تقاضا در اقتصاد می شود و ظرفیت های طرف عرضه 
اقتصاد از قابلیت پاسخگویی به این تقاضا برخوردار نباشند، نیز تحت عنوان حباب 
یاد می کنند. این اتفاقی است که در بیشتر دوره های جهش قیمت جهانی نفت در 

اقتصاد ایران به وقوع پیوسته است و به همراه خود تورم را نیز افزایش داده است.
نگاهی به این طبقه بندی و بررسی روند بازارهای دارایی و پویایی قیمت ها در آن 
نشان می دهد که اقتصاد ایران در دو سال گذشته همواره درگیر شکل گیری حباب 
در بازار یک دارایی، هجوم نقدینگی های سرگردان به آن برای کسب عایدی بیشتر، 
بزرگتر شدن حباب بر اثر شدت گرفتن تقاضا و در نهایت اثرگذاری نیروهای مختلف 
بر پویایی قیمت ها و کنترل نسبی آن و در نتیجه عقب نشینی تقاضای سفته بازی و 

ترکیدن حباب در آن بازار خاص بوده است. 
در نهایت شــاید بتوان گفت بازاری که در حال حاضر شاهد شکل گیری و بزرگتر 
شدن حباب قیمتی در آن هستیم بازار سهام است که در تابستان ۱۳۹۸ روزهای 
خوشی را برای فعاالن خود رقم زد و در برخی از روزها شاخص کل افزایشی بین 2 تا 
۳ درصد را نیز تجربه کرد. ولی در این بین سوالی مطرح است، آیا افزایش قیمت ها 
در این بازار از جنس حبابی است و آیا حباب در این بازار نیز خواهد ترکید یا تحوالت 
این بازار بر خالف بازارهای دیگر بر مبنای تحوالت بنیادین بازار شکل گرفته است؟ 
اگر حباب در این بازار خالی شــود، بازار بعدی کدام خواهد بود و آیا روزی خواهد 
رسید که دیگر شاهد شکل گیری، بزرگ شدن و ترکیدن این حباب ها در اقتصاد 

کشور نباشیم؟

نوبت ترکیدن کدام حباب است؟

تجربـه کارگران کاشـی اصفهـان در مدیریت کارخانه در سـال ۹۵ و ۹۶ نشـان می دهد کـه ایفای نقش 
بیشـتر کارگـران به نفـع تولید اسـت و می توانـد واگـذاری بنگاه هـای دولتـی را در مسـیر متفاوتی 
قـرار دهـد. کیلومتـر ۱۰ جـاده اصفهان – نجف آبـاد؛ از ۴۰ سـال پیش اینجـا کارخانه ای بـوده که یکی 
از مهمتریـن کارخانه هـای تولیـد کاشـی در ایـران بـه حسـاب می آیـد: صنایع کاشـی اصفهان. ایـن کارخانـه که ۳۰ 
هکتـار زمیـن مفیـد دارد و در چهار دهه اخیر تعـداد زیادی از کارگـران به ویژه از شـهر های اطراف اصفهـان در آن کار 
کرده انـد، از ۱۰ سـال پیـش با فراز و نشـیب هایی رو به رو شـد. مشـکات این کارخانـه را تا مرز ورشکسـتگی و بیکاری 
کارگـران بـرد، امـا اتفاقـات خوبی هـم برای ایـن واحد تولیـدی رخ داد که خـود می تواند بـه عنوان نمونه مـورد توجه 

و ارزیابی قـرار گیرد.

گزارش

گروه اقتصاد

هجوم نقدینگی های سرگردان برای کسب عایدی بیشتر؛

 نوسان: محمد حسن مرادی، مدیر طرح و برنامه 
بانک مسکن جدیدترین جزئیات از افزایش حداکثر 
عمر بنای مشمول وام مسکن از محل اوراق از 2۰ به 

2۵ سال ساخت را اعالم کرد. 
وی با اشــاره بــه اینکه امــکان پرداخت ســقف 
تســهیالت از محــل اوراق حق تقدم تســهیالت 
مسکن )تسه( برای امالک با سن بنای تا 2۵ سال میسر شده است، گفت: 
این امکان تا پیش از این برای امالک تا ســقف ســنی 2۰ سال ساخت از 
تاریخ صدور پروانه وجود داشــت. وی مهم ترین علت اتخاذ این تصمیم را 
جبران پایین بودن »LTV )نسبت تســهیالت پرداختی به ارزش ملک(« 
عنوان کرد و توضیح داد: در حال حاضر نســبت تســهیالت پرداختی به 
ارزش آپارتمان های مسکونی کاهش چشــمگیری یافته و این نسبت در 

پایین ترین حد خود قرار دارد.

 نوسان: رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان  
اصفهان گفت: :۱۰۰ درخواســت احــداث گلخانه در 
چادگان ارسال شده که متعهد می شویم در کمترین 

زمان ممکن صدور مجوز را انجام دهیم.
مهرداد مرادمند، اظهار کرد: پروژه های بخش چنارود 
چادگان کــه ۹۵ درصد پیشــرفت داشــته اند فعاًل 
همین طور باقی مانده است. وی با اشاره به کشت برنج در خارج از استان گفت: کاًل 
در سطح استان ۴ یا ۵ هزار هکتار شالیزارهای درج شده وجود دارد که باید طبق 
مصوبه هیئت دولت به غیر از استان های شــمالی ظرف سه سال متوقف شوند.
وی از ارسال دستورالعملی به شرکت آب منطقه ای خبر داد و گفت: از این دلزدگی 
که در چادگان پیش آمده ناراحتیم و قطعاً بحث آب نباید مانع سرمایه گذاری شود. 
دلزدگی سرمایه گذاران را برای تأسیس گلخانه در چادگان برطرف می کنیم. وی 

تاکید کرد: توانسته ایم نیاز آبی ۹۰ محصول را به روز کنیم.

 نوســان: تفاهم نامه عملیات شناســایی معادن 
فلزی و غیرفلزی در اصفهان منعقد شد . تفاهم نامه 
عملیات شناســایی و پی جویــی موادمعدنی فلزی 
و غیرفلزی بین ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اصفهان و شرکت مدیریت منابع معدنی پایا منعقد 
شــد. این تفاهم نامه بین ایرج موفق رییس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اصفهان و علی یزدانی مدیرعامل شــرکت اکتشاف 
منابع معدنی پایا امضا شد. براساس این تفاهمنامه مقرر شد که ۱۴ هزار و ۴۴۳ 
کیلومتر از پهنه های زون سه و چهار به کنسرسیوم اکتشاف که متشکل از ۱2 
شرکت معدنی و صنایع بزرگ کشور است واگذار شود. همچنین براساس این 
تفاهمنامه شرکت پایا متعهد شدتا ظرف مهلت ۶ ماهه نسبت به انجام عملیات 
شناســایی و پی جویی مواد معدنی فلزی و غیرفلزی اقدام و گزارش کار را به 

سازمان و وزارت متبوع اعالم کند.

 نوسان: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد 
۴72 هزار فرصت شــغلی با اجرای برنامه  توســعه 
کســب و کارهای شــهری و روســتایی خبر داد. 
آنطور که شــریعتمداری گفته وزارت کار در سال 
۱۳۹۸ برنامه های توســعه کسب و کارهای شهری 
و روستایی، برنامه بازار کار و اشتغال حمایتی خرد را 
در دستور کار قرار داده که حاصل آن ایجاد ۴72 هزار فرصت شغلی و ۱۸۵ 

هزار تثبیت اشتغال موجود در کشور است. 
مرکز آمار ایران نیز در گزارش اخیر خود وضعیت بیکاری در اســتان ها را 
مورد بررســی قرار داده که نشان می دهد استان سیســتان و بلوچستان با 
۱۵.2 درصد، یزد با ۱۵.۱ درصد و هرمزگان با ۱۴.2 درصد باالترین میزان 
بیکاری را به خود اختصاص داده اند. بر اســاس این گزارش نرخ بیکاری در 

تابستان امسال روند کاهشی داشته و به ۱۰.۵ درصد رسیده است. 

جزئیات جدید از بهبود شرایط وام مسکنکدام استان  باالترین نرخ بیکاری را دارد؟معادن اصفهان شناسایی می شونددلزدگی سرمایه گذاران گلخانه برطرف می شود

 ها
ده

برا

capital

تجربه کاشی اصفهان نشان داد؛ کارخانه ای که سهامش در اختیار کارگران است به سختی تعطیل می شود
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 نوسان :  نخستین همایش بین المللی 
فوالد و جشنوارۀ صنعت فوالد در چابهار 
از روز پنجشنبه ۱۱ مهرماه در این شهر 
برگزار شد. هدف از برگزاری این همایش 
فراهم آوردن مقدمه ای برای حضور مؤثر 
و مداوم عرصۀ فوالد به عنوان یک صنعت 
پیشرو و پیشتاز در چابهار و صنعتی شدن 
این نگین و گنج پنهان ســواحل مکران 
است. الیاس حضرتی، رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شــورای اسالمی، در 
جریان بازدید از غرفۀ فــوالد مبارکه در 
نخستین نمایشگاه و همایش فوالد چابهار 
با اشاره به نقش فوالد مبارکه در تولید و 
توسعه فوالد کشور گفت: استان اصفهان 
و به طور مشــخص، فوالد مبارکه مرکز 

ثقل صنعت فوالد کشور است.
وی خاطرنشــان کرد: دانش فنی فوالد 
مبارکه می تواند بــرای احداث کارخانۀ 
2 میلیون تنی فوالد مکران چابهار چاره 
ساز باشد. وی در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشــاره به معضل خام فروشی در 
بخش ســنگ آهن گفت: بنــا بر تأکید 
مقام رهبری، تمامی ظرفیــت دولت و 
مجلس برای جلوگیری از خام فروشــی 
به کار گرفته شده است. به خاطر داشته 
باشیم کشــوری که تولید نداشته باشد 
نمیتواند رونق اقتصادی و تولید ناخالص 
داخلی داشته باشد و این میسر نمیشود، 
مگر با رفع موانع تولید و حمایت از تولید 
داخلی که این امر در کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی با جدیت در حال 
انجام اســت. وی اظهار داشت: علیرغم 
همۀ پیشبینی های منفی سازمان های 
بین المللی از رشــد اقتصادی کشور، ما 
شاهد آنیم که در حوزه های مختلف به 
رشد اقتصادی بسیار خوبی در سال جاری 

دست یافته ایم.
همچنین، دکتر مــدرس خیابانی قائم 
مقام وزیر صمت نیــز در آئین افتتاحیه 
نخســتین نمایشــگاه و همایش فوالد 
چابهار گفت: کشــور ما برای افق ۱۴۰۴ 
ایجاد ۵۵ میلیون تن فوالد را هدفگذاری 
کرده اســت. ایــن در حالی اســت که 
بزرگترین شرکت های فوالدی کشور از 
جمله فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان به 
دلیل خام فروشی و صادرات سنگ آهن با 

کمبود سنگ آهن و مواد اولیه مواجه اند.
وی تصریح کرد : بنا بــه فرمایش مقام 
معظم رهبری، باید بــا رونق تولید، مواد 
خــام را در کارخانجات داخلی کشــور 
به موادی با ارزش افــزوده باالتر تبدیل 
کنیم و سپس با صادرات شمش و سایر 
محصوالت فوالدی ســود آوری و رونق 
اقتصادی بیشتری برای کشورمان به بار 
آوریم.در همین خصــوص محمد رضا 
بهرامن رئیس خانه معــدن ایران  اظهار 
داشت:با درآمدهای نفتی نتوانستیم به 
رشد و شــکوفایی اقتصاد کشور کمک 
کنیم. امروز  ســاختن اقتصادی کارآمد 
برای کشــور بر دوش تک تک ماســت.

شــرکت خصوصی و دولتی فرقی نمی 
کند؛ باید با استفاده از ظرفیت های ورود 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این 

راه گام برداریم.
وی با اشــاره بــه صدور مجــوز احداث 
کارخانه فوالدسازی با ظرفیت 2 میلیون 
تن در منطقۀ  چابهار  تصریح کرد : مسئله 
خام فروشــی نگرانی همه مسئولین به 
ویژه شخص مقام معظم رهبری است. از 
این رو باید زنجیره فوالد در کشور کامل 
شود تا از این طریق اشتغال و ارزش افزوده 

بیشتری برای کشور حاصل شود.
 وی خاطر نشان کرد : بدون تولید، اشتغال 

ایجاد نمی شود.

فوالد مبارکه 
مرکز ثقل فوالد کشور

industry

مهندس عظیمیان با تأکید بر اینکه فوالد 
برکت  به  و  است  انقالب  مولود  مبارکه 
خون شهیدان و زیر بمباران های هوایی 
دشمنان ساخته شده است، تصریح کرد: 
حفظ و نگهداری و ارتقای این صنعت که 
و  فوالدسازی  کارخانۀ  بزرگترین  امروز 
بنگاه اقتصادی کشور است، وظیفۀ همۀ 
مدیران و کارکنان است. مدیرعامل گروه 
فوالدمبارکه با اعالم این مطلب گفت: از 
ابتدای حضور در فوالدمبارکه، بر توجه به 
ارتقای ایمنی نیروی انسانی شرکت تاکید 
کرده  و همواره خاطرنشان ساخته ایم که 
باارزش ترین سرمایه فوالدمبارکه نیروی 
انسانی آن است. به گفته وی، با تالش و 
همکاری تمامی واحدها، به ویژه مدیریت 
ایمنی و آتش نشانی، امروز شاهد آنیم که 
باالترین  در  فوالدمبارکه  ایمنی  ضریب 

سطح خود قرار دارد. 

رکورد کمترین حادثه 
در شش ماه اول 

در  کرد  اعالم  عظیمیان  حمیدرضا 
فروش  تناژ  سال ۱۳۹۸  اول  شش ماهه 
داخلی به ۳ میلیون و ۱2۱ هزار تن و تناژ 
فروش صادراتی به 7۵۳ هزار تن رسید. 
مشابه  مدت  در  که  است  درحالی  این 
سال قبل میزان فروش داخلی 2 میلیون 
و ۹۳۳ هزار تن و فروش صادراتی ۶۶۴ هزار 
تن بوده است. این ارقام نشان می دهند 
در شش ماهه اول سال جاری، در فروش 
داخلی و صادراتی رشد قابل مالحظه ای 

داشته ایم.
عظیمیان افزود: درآمد فروش کل )داخلی 
و صادرات( در شش ماهه اول سال گذشته 

۹۸ هزار و ۱۰۱ میلیارد ریال بوده است، 
اول  شش ماهه  در  رقم  این  درحالی که 
سال ۱۳۹۸ به 2۰۰ هزار و ۳۳7 میلیارد 
همچنین  است.  افزایش  یافته  ریال 
درآمد فروش صادراتی در شش ماهه اول 
سال جاری، به  رغم همه مشکالت در حوزه 
صادرات و این مهم که فوالدمبارکه تامین 
بازار داخلی را از اولویت های اصلی خود 
می داند، به ۳۱۱ میلیون دالر افزایش یافته 
است. بهبود شاخص های کیفی محصول 
در فوالدمبارکه همزمان با افزایش کمی 
محصول از دیگر مباحثی بود که مدیرعامل 
فوالدمبارکه به آن اشاره کرد و گفت: طی 
شش ماهه اول سال جاری در بسیاری از 
از  محصول  کیفی  شاخص های  نواحی، 
برگزاری  است. وی گفت:  بیشتر  برنامه 
مجمع عمومی ساالنه شرکت و تقسیم 
سود نقدی ۳۹ هزار میلیارد ریالی (این رقم 
در سال قبل ۱۸ هزار و 7۵۰ میلیارد ریال 
بود و هم اکنون بیش از دوبرابر شده است(؛ 
پیشنهاد هیات مدیره برای افزایش سرمایه 
به 2۱۰هزار  ریال  میلیارد  از ۱۳۰ هزار 
میلیارد ریال؛ کسب رکورد کمترین میزان 
افزایش  و  سال  اول  در شش ماه  حادثه 
از  برخی  رضایت کارکنان در یک سال 
مهم ترین فعالیت های شش ماه اول سال 

۱۳۹۸ بوده است.

تولید حداکثری 
بهترین راه مقابله با دشمن

عظیمیان کسب این موفقیت ها را مرهون 
خودباوری و تالش همه مدیران و کارکنان 
فوالدمبارکه دانست و گفت: برای ادامه این 
راه موفقیت آمیز در تالشیم تا مشکالت 
موجود در تامین مواد اولیه و تجهیزات 

موردنیاز را برطرف کنیم. فوالدمبارکه به 
این نتیجه رسیده است که همان گونه که 
در بومی سازی قطعات، اقداماتی در سطح 
ملی انجام داده ایم، در بخش تامین مواد 
اولیه و توسعه معادن نیز باید به طور جدی 
اقدام کنیم تا بزرگ ترین فوالدساز کشور 
و خاورمیانه از این بابت با مشکل مواجه 
به طورقطع  کرد:  خاطرنشان  وی  نشود. 
هر  و  است  فرصتی  تهدید،  هر  پشت 
مشکل و مساله ای راهکارهای جدید در 
افق دید ما قرار می دهد. باید از رزمندگان 
دوران دفاع مقدس بیاموزیم که چگونه در 
هنگام حمالت دشمن از تهدیدها فرصت 
می ساختند و خود را تقویت می کردند. 
باید با ارائه راهکاری نو و افزایش تنوع و 
سطح کمی و کیفی محصوالت، در این 
شرایط که دشمنان فشار خود را به حداکثر 
رسانده اند، در جامعه نشاط و شادابی ایجاد 

کنیم.
آتی  توسعه های  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
شرکت می تواند طی مدت ۳ سال، 7 تا 
۸ هزار فرصت شغلی ایجاد کند، گفت: 
افزایش  دشمن،  با  مقابله  راه  بهترین 
بهره وری، تولید حداکثری و رونق تولید 
است. باید باور داشته باشیم که خداوند نیز 
کسانی را که تالش می کنند مورد حمایت 
راهبرد  به یقین  داد.  خواهد  قرار  خود 
امسال مقام معظم رهبری مبنی بر رونق 
تولید بسیار هوشمندانه بوده است، چون 
اگر در کشور کار و درآمد رونق یابد، سایر 

کمبودها نیز قابل  تحمل خواهد بود.

اهداف شرکت 
در حال تحقق است

خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 

گفت: دولت باید سیاست خود را در تعیین 
عوارض به صورت مصرانه ادامه دهد و کار 
را به نحو قدرتمندی پیش ببرد. عظیمیان 
ادامه داد: به هر حال مجموعه مشکالتی 
که این  روزها برای تولیدکنندگان صنعت 
فوالد به لحاظ تامین مواد اولیه پیش آمده 
است، به دلیل این است که تا پیش از این، 
هیچ سیاست کنترلی از سوی دولت برای 
است  نداشته  وجود  صادرات سنگ آهن 
و همین امر ما را در تامین مواد اولیه خود 
در داخل کشور، دچار مشکل کرده است. 
عالوه بر اینکه خام فروشی صورت گرفته، 
تولید داخلی نیز تامین نشده است و ما از 
بر  کوتاه مدت  در  که  می خواهیم  دولت 
روی این سیاست پافشاری داشته باشد. 
وی افزود: هرچه باشد اکنون واحدهای 
تولیدکننده فوالدی از جمله فوالد مبارکه 
و  محدودیت ها  همه  به رغم  اصفهان، 
کرده اند  سعی  دشمنان  که  مشکالتی 
ما  و صنعت کشور  اقتصاد  برای چرخه 
حمایت  با  خوشبختانه  آورند،  وجود  به 
مدیریت  شبانه روزی  تالش  و  مسووالن 
از شرایط سخت به  و کارکنان شرکت، 
وجود آمده به خوبی عبور کرده اند و این 
مجموعه معظم صنعتی، مطابق تاکیدات 
مقام معظم رهبری، همچنان به تولید و 
تامین نیاز صنایع داخلی مشغول است. 
بر این اساس مطابق با آمار و ارقام، اهداف 
شرکت در تمامی بخش ها در حال تحقق 
است و در صورت تامین مواد اولیه مورد نیاز 
فوالدسازان کشور از جمله فوالد مبارکه، به 
خوبی خواهیم توانست کشور را از واردات 

این محصوالت بی نیاز کنیم. 
دیگر،  سوی  از  کرد:  اضافه  عظیمیان 
سیستم های اخذ سفارش از مشتریان و 
تحویل محصول به آنها در فوالد مبارکه 
با دقت، سرعت و نظم همیشگی در حال 
سایر  همکاری  با  یقین  به  و  است  کار 
بخش ها در کشور به ویژه در بخش تامین 
سنگ آهن و قطعات، خواهیم توانست نیاز 
بازار داخل را همچنان تامین کنیم. نکته 
حائز اهمیتی که باید به آن اشاره کرد آن 
است که خام فروشی هیچ ارزش افزوده ای 
به همراه ندارد، اگرچه بعضاً ممکن است 
جذابیت های  خام فروشی  مقاطعی،  در 
صادراتی خود را داشته باشد، اما به یقین 
ضرر و زیان زیادی برای اقتصاد و مشاغل 
کشور به همراه خواهد داشت. وی تاکید 
کرد: در عین حال فوالد مبارکه اهمیت 
ویژه ای را نیز در کنار تامین مواد اولیه به 
توسعه و به روزرسانی فناوری خطوط تولید 
در صنعت، مبذول داشته و خوشبختانه 
هوشیاری  با  مبارکه  فوالد  توسعه های 
با هدف کامل تر کردن  و  هرچه  تمام تر 
زنجیره تولید در شرکت در حال پیگیری و 
اجراست؛ به نحوی که گردش چرخ صنایع 
کشور و رونق تولید در جامعه ایجاد شادابی 
و نشاط و امید می کند؛ از این رو در فوالد 
مبارکه هم تالش همه جانبه بر آن است تا 

بدون هرگونه خللی این فرآیند ادامه یابد.

در ســال ۱۳۹7 در گــروه فوالدمبارکــه )شــرکت فوالدمبارکــه، فــوالد هرمــزگان و مجتمــع فوالد ســبا( ۹ 
گزارش

گروه صنعت
میلیــون و ۲۰ هــزار تــن فــوالد خــام تولیــد شــده اســت. ایــن درحالــی اســت کــه برنامــه شــش ماهه 
اول ســال جاری ۴ میلیــون و ۳۲۰ هــزار تــن فــوالد خــام بــوده و عملکــرد واقعــی بــا ۱۰۹ درصــد تحقــق برنامــه، تولیــد 

۴ میلیون و 7۲۸ هزار تن را نشان می دهد.

رشد تولید و صادرات در گروه فوالدمبارکه

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: شرکت 
فوالد مبارکه و شرکت های تابعه آن در امر اشتغال زایی بسیار موثر بوده اند.

کورش یزدان ادامه داد: این شرکت، نمونه موفق در مدیریت منابع انسانی و بکارگیری 
نیروی مناسب است و الگویی مثال زدنی برای دیگر مراکز صنعتی کشور به شمار می 
رود. خوشبختانه در حال حاضر  هیچ گونه مشکلی در حوزه کار در مراجع حل اختالف با 

شرکت بزرگ فوالد مبارکه نداریم.

خدادادغریب پور در جریان افتتاح نمایشگاه اولین رویداد فرصت سازی کسب و کار گفت: 
شرکت فوالد مبارکه در راستای دانش افزایی و همگرایی هرچه بیشتر صنعت با دانشگاه ها 
و مراکز دانش بنیان بسیار خوب عمل کرده است. رییس هیات عامل ایمیدرو افزود: این 
شرکت با همکاری انجمن مهندسی متالورژی و فوالد ایران و پارک علم و فن آوری دانشگاه 
تهران کارگاه اولین رویداد فرصت سازی کسب و کار را پایه گذاری و بسیاری از استارت آپها 

را با خود همراه کرده است.

بسیاری از استارت آپها با فوالدمبارکه همراهندفوالد مبارکه نمونه موفق مدیریت منابع

تولید بیش از ۴.7 میلیون تن فوالد خام در گروه فوالد مبارکه تا پایان شهریور ماه

مدیر عامل فوالد مبارکه عنوان کرد:

معاون قضایی دادستان کل کشور: 

 نوسان : سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور در امر 
مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان یافته، به همراه صادق نجفی، 
مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ دکتر علی 
اصفهانی، دادستان عمومی و انقاب استان اصفهان و حجت االسام 
محرابی دادستان شهرستان مبارکه با مهندس عظیمیان مدیرعامل 
فوالد مبارکه دیدار و از نزدیك از خطوط تولید این شرکت بازدید 

نمودند.
معاون قضایی دادستان کل کشور پس از بازدید از خطوط تولید فوالد مبارکه 
گفت: شرکت فوالد مبارکه به واقع یکی از شاهکارها و عجایب صنعت ایران 
است. وی عملکرد مدیریت و کارکنان، به کارگیری فناوری های بهروز صنعت 
فوالد در این شرکت و نظم و انضباط خطوط تولید آن را مایۀ افتخار هر ایرانی 
دانست. سعید عمرانی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: زمانی که 
کشور مصمم است از اتکا به اقتصاد نفتی به سوی افزایش تولید داخلی و تولید 
ناخالص ملی حرکت کند، به طور قطع وجود بنگاه های اقتصادی نظیر فوالد 
مبارکه بسیار تعیین کننده است و کشور ما به داشتن چنین کارخانه هایی به 

شدت نیازمند است.
معاون قضایی دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر در باال و پایین 
دست فوالد مبارکه به طور مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۳۵۰ هزار فرصت 
شغلی ایجاد شده است، اما مطمئنا با اجرای طرح های توسعۀ آتی این شرکت، 
این ارقام بیشتر هم خواهد شد؛ ضمن اینکه به اذعان متخصصان جرمشناسی، 
یکی از عوامل وقوع جرم در جوامع، بیکاری است. وی چرخش چرخ این صنعت 
را شاهکار توانمندی متخصصان و جلوه ای از مدیریت خوب دانست و گفت: 
اینکه محصوالت این واحد تولیدی قابلیت صادرات به بیشتر بازارهای جهانی را 
دارد باعث عزت است؛ ازاین رو امیدواریم در سال رونق تولید عملکرد کارکنان 
فوالد مبارکه بتواند بیش ازپیش به منویات مقام عظمای والیت جامۀ عمل 

بپوشاند.
سعید عمرانی، ضمن ابراز خرسندی از حضور در فوالد مبارکه و بازدید از خطوط 
تولید این شرکت، گفت: در مجموعۀ قوۀ قضائیه بر خود الزم می دانیم که از قوام 

و دوام کارخانه هایی نظیر فوالد مبارکه حمایت کنیم. 
وی با تاکید بر اینکه مدیرانی که در حورۀ صنعت به تازگی اضافه شده اند 
حقیقتا تالش می کنند، اظهار داشت: وجود کارخانجاتی نظیر فوالد مبارکه و 
حتی کوچکتر از آن هم می تواند با اشتغال زایی به کاهش میزان جرم و جنایت 

و اعتیاد کمک کند.

فوالد مبارکه 
شاهکار صنعت ایران است

 نوســان:  در جریان آغاز به کار " اولین 
رویداد فرصت ســازی کســب و کار در 
مسایل صنعتی " معاون تکنولوژی شرکت 
فوالد مبارکه گفت: دانشــی فنی که طی 
ســالیان متمادی در فوالد مبارکه کسب 
و نهادینه شده اســت هر روز  در حال طی 
کردن مراحل رشــد فزاینده خود است. 
وی تاکید کرد: امروز، روز اول و شروع این 
فرآیند در فوالد مبارکه نیست و به یقین 

روز آخر آن هم نخواهد بود  .

ســید مهدی نقوی با تاکید بــر این که 
شرکت فوالدمبارکه برای حل مسایل خود 
با الگو برداری از کشورهای توسعه یافته، 
واحد بومی سازی و تحقیق و توسعه را کنار 
هم قرار داده است، ادامه داد: فوالدمبارکه 
در عین حال، راه دانشگاه ها، انجمن های 
علمی تخصصی و کارشناسان واحدهای 
مختلف تولید و تعمیرات شــرکت را نیز 
همراه کرده است تا بتوانند به راهکارهای 

حل مسایل حود دست یابند.

وی خاطر نشــان کرد: این حرکتی بزرگ 
برای حفظ سهم ۵۰ درصدی گروه فوالد 
مبارکه در تولید فوالد کشور در افق ۱۴۰۴ 
اســت تا به راهکارهای مناسبی که برای 
کلیه فوالد سازان کشــور ارزشمند است 

دست یابیم. 
معاون تکنولوژی شــرکت فوالد مبارکه 
تاکید کرد: با همکاری نهادهای یاد شده 
به ایجاد ارزش افزوده بیشــتری در حوزه 

صنعت فوالد خواهیم رسید.

اولین رویداد فرصت سازی کسب و کار با همت فوالدمبارکه برگزار شد؛

حمایت از دانش بنیان ها برای توسعه صنعت فوالد

در هفتمین کنفرانس حرفه ای گرایی در روابط عمومی اتفاق افتاد؛

زرین  مدال  دومین   : نوسان   
به  عمومی  روابط  در  حرفه ای گرایی 
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان اعطا 
به گزارش نوسان در هفتمین  شد.  
روابط  در  حرفه ای گرایی  کنفرانس 
تهران  المپیک  هتل  در  که  عمومی 
برگزار شد، از فرزاد ارزانی، مدیرعامل 
فوالد هرمزگان به عنوان مدیر برتر در 
حوزه مسوولیت اجتماعی و همچنین 
رضا صفریان، مدیر روابط عمومی این 

شرکت تقدیر به عمل آمد. 
در حاشیه این کنفرانس فرزاد ارزانی، مدیر عامل شرکت فوالد هرمزگان در جمع 
خبرنگاران گفت: شرکت فوالد هرمزگان در حوزه عمرانی در ساخت و تجهیز 
مدارس منطقه مشارکت دارد. وی افزود: همچنین پرداخت کمک های مالی به 
بیمارستان کودکان و ساخت و تجهیز سایر اماکن عام المنفعه در سال های پیشین 
از جمله مواردی است که این شرکت در آن نقش داشته است. مساعدت های مالی 
به سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش و دانشگاه ها، حمایت از نخبگان جامعه و 
پشتیبانی مالی از همایش های علمی و تحقیقاتی از دیگر اقدامات فوالد هرمزگان 
است. به گفته مدیر عامل فوالد هرمزگان، طی سال جاری یک میلیارد تومان 
نیز بابت کمک به سیل زدگان از جانب فوالد هرمزگان هزینه شده که براساس 
برنامه ریزی های انجام شده مقرر است در سال جاری حدود یک میلیارد و ۳۰۰ 
میلیون تومان هزینه برای مسوولیت های اجتماعی اختصاص داده شود. رضا صفریان 
مدیر روابط عمومی فوالد هرمزگان نیزدر حاشیه این مراسم افزود: روابط عمومی 
این شرکت از اواخر سال ۹7 و سال جاری براساس استراتژی تدوین شده حرکت 
می کند و براساس آن اقدامات را تعریف و نظام های مختلف را دنبال می کنیم. مدیر 
روابط عمومی فوالد هرمزگان تصریح کرد: در زمینه مسوولیت های اجتماعی؛ نظام 
مسوولیت اجتماعی را تعریف کردیم که در این زمینه درحال تنظیم یک گزارش
GRI یعنی شفاف سازی هستیم که فقط فوالد مبارکه از این گزارش برخوردار 

است و امیدواریم امسال تا اوایل سال آینده گزارش مذکور ارائه شود. 
در مراسم هفتمین کنفرانس حرفه ای گرایی در روابط عمومی، انتخاب و معرفی 
مدیر نمونه ملی روابط عمومی در حوزه صنعت در بخش مسوولیت های اجتماعی 
انجام شد که در این دوره پس از ارزیابی های صورت گرفته توسط اعضای شورای 
سیاست گذاری هفته روابط عمومی ایران و اعضای شورای سیاست گذاری هفتمین 
کنفرانس حرفه ای گرایی، از فرزاد ارزانی، مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان از 
شرکت های گروه فوالد مبارکه اصفهان، به عنوان »آقای تکنولوژی فوالد ایران« 
تقدیر شد و در این کنفرانس مدال زرین مدیر ملی جهادی حرفه ای گرایی در روابط 
عمومی در حوزه مسوولیت های اجتماعی را دریافت کرد. همچنین لوح تقدیر ایفای 
نقش ویژه در حوزه مسوولیت های اجتماعی به رضا صفریان، مدیر روابط عمومی 
فوالد هرمزگان تعلق گرفت. همچنین از روابط عمومی ذوب آهن اصفهان برای نقش 

ارزنده در توسعه روابط عمومی تقدیر شد.

مدال زرین روابط عمومی 
برای فوالد هرمزگان



۱۴۴۱ صفر   ۱۶  /۱۳۹۸ مهر   ۲۳  /۱۰۰ شماره  پنجم/  سال 

نظرات خود را  در خصوص محتوای نشریه به ایمیل ما ارسال کنید 
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آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت زمین مجازی ایرانیان آینده شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت ۵۸۸۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۴7۱77 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۸ مرکز اصلی شرکت به استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شــهر اصفهان، سپهساالر ، 
کوچه ناصر خسرو ، کوچه بهمن ]۸[ ، پالک -۱۱ ، طبقه اول ، واحد جنوبی 
کدپستی ۸۱۶۶7۳۳7۹۳ انتقال یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح 

گردید.

 اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 
موسسات غیرتجاری اصفهان )۶27۰2۵(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی انحالل موسسه نور سرمد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۶۸ 
و شناسه ملی ۱۰2۶۰۱۸2۱۴۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : موسسه مذکور در 
تاریخ فوق منحل اعالم گردید و آقای عبدالحمید توسلی کجانی به شماره 

ملی ۱2۴۹۶۵۳7۹7به سمت مدیر تصفیه مؤسسه انتخاب گردید.
 آدرس مدیرتصفیه و محل تصفیه اصفهان خیابان 22 بهمن چهارراه حمزه 

اصفهانی مدرسه نورسرمد کدپستی ۸۱۵۸۶۶۶۳۹۳ تعیین گردید. 

اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهــان اداره ثبت شــرکت ها و 
موسسات غیرتجاری اصفهان )۶۱۹۵7۱(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی انتخــاب هیئت تصفیه شــرکت تعاونی تامین نیــاز خودرو نجف 
آباد به شــماره ثبت ۳۸7۵ و شناســه ملی ۱۴۰۰۵۰۶۶۸۳۵ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 2۸/۱۰/۱۳۹7 
و نامه شماره ۱۵۴۶7 مورخ 2۱/۱۱/۹7 اداره تعاون نجف آباد تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:
 - احمــد حمیدی به شــماره ملــی ۱۰۹۰۸۰۸۴۸۸، براتعلی منتظری 
نجف آبادی به شماره ملی ۱۰۹۰7۸۶۱۶۶ و احمد اسرافیلیان به شماره 
ملی ۱۰۹۱۴۴۶۰۹۱ به عنوان اعضای هیئت تصفیه برای مدت دو سال 

انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری نجف آباد )۶۱۹۵7۰(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت تولیدی توزیعی واحدهای تحت پوشــش صنایع استان اصفهان شــرکت تعاونی به شماره 
ثبت ۵۶۳۵ و شناسه ملی ۱۰2۶۰2۶77۱2 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰2/۰۴/۱۳۹۸ و نامه شماره 
۴۳27۸ مورخ ۰2/۰۵/۱۳۹۸ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرســتان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حیدر 
علی رحیم زاده ۱۰۹۰۹۸۳۵۶۵ به ســمت رئیس هیئت مدیره و ســید جعفر ســبط روضاتی ۱2۸۵۳۴2۵2۶ به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و رسول بهرامیان ۱2۹۰۵۹2۵۰۰. به سمت منشــی هیئت مدیره و جواد کریمی 
۱2۸7۶۳۱۴۶۰. به سمت مدیر عامل خارج از هیات مدیره برای مدت سه ســال انتخاب گردیدند.کلیه قراردادها و 
اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و حیدر علی رحیم زاده )سمت رییس .( 
و درغیاب حیدر علی رحیم زاده .)سمت رییس ..( با امضای . سید جعفر سبط روضاتی . )سمت. نایب رییس .( و مهر 

شرکت معتبر خواد بود واوراق عادی با امضاء آقای جواد کریمی )مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )۶۱۹۵۶۶(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت صنایع پرند تاو با مسئولیت محدود به شــماره ثبت ۳7۱ و شناسه ملی ۱۰2۶۰۰۸۰727 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2۵/۱2/۱۳۹7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - وحید جواهری به 
کدملی ۱22۰۰۱۰۵۵۳ با دریافت مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال و ســعید جواهری به کدملی ۱22۹2۳۳2۶۱ با دریافت 
مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰۰ریال از صندوق شرکت از شــرکت خارج گردیدند. سرمایه شرکت از مبلغ ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال به 
مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. - اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه 

هر یک بدین شرح می باشد: 
منا فرخی به کدملی ۱22۹۹۴۸۳2۵ دارنده مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰ریــال و عبداله کامرانی به کدملی ۱22۹2۴۶27۴ 

دارنده مبلغ ۱۶2۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوانسار )۶27۰2۴(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشــاور دقیق آمار نقش جهان شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹2۶ و شناسه ملی ۱۰2۶۰۵7۶۱۴۵ به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۸ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
۱۰/۱/۱۳۹۸در خصوص افزایش سرمایه شرکت به هیئت مدیره سرمایه 
شــرکت از مبلغ ۵۹۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل 
واریز نقدی و صدور سهام جدید افزایش یافت. ماده ۵ اساسنامه به شرح 
ذیل اصالح گردید : سرمایه شرکت مبلغ ۵۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به 
۵۹۰۰۰ ســهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام عادی که تماماً پرداخت شــد. مبلغ 
واریزی طی گواهی شــماره ۶۳ مورخ ۴/۴/۱۳۹۸نزد بانک ملی شــعبه 
استانداری پرداخت گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )۶۱۹۵۶۸(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت تعاونی کشــاورزی خوشــه چین نایین 
به شــماره ثبت ۸۵7 و شناســه ملی ۱۴۰۰۶۰۵7۳۳۰ به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/۰۶/۱۳۹۸ و نامه شماره۴۱۴۴ 

مورخ۳/7/۱۳۹۸ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان نایین :

 هادی کاردان به کدملی ۱2۴۹7۳۰۳۹2به ســمت رئیس هیات 
مدیره - ســعید ســعیدی نائینی به کدملــی ۱2۴۹۴۴۹۸۱۳به 

سمت نایب رئیس هیات مدیره
- فاطمه ســعیدی نائینی به کد ملی ۱2۴۹۴۹7۸2۵به ســمت 

منشی هیئت مدیره 
- ســعید ســعیدی نائینی به کد ملی ۱2۴۹۴۴۸۹۱۳ به سمت 

مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند . 
کلیه چکها و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هیئت مدیره با 
امضای سعید سعیدی نائینی)مدیرعامل( و هادی کاردان)رئیس 
هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر و در غیاب هادی کاردان)رئیس 
هیئت مدیره( و فاطمه سعیدی نائینی )منشی هیئت مدیره( حق 
امضا خواهد داشــت و اوراق عادی با امضای هادی کاردان)رئیس 

هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری نایین )۶27۰2۱(

آگهی تغییرات شرکت

تاسیس موسسه غیر تجاری ورزشــی آینده ســازان هرند اصفهان درتاریخ ۰۸/۰7/۱۳۹۸ به 
شماره ثبت ۵۹۵۵ به شناســه ملی ۱۴۰۰۸۶۵۴۳۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 

خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
 موضوع :تصدی به هرگونه فعالیت ورزشی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 

ذیربط مدت :
 از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش جلگه 
شهر هرند، محله امام حســین ، کوچه ))فرعی دوم(( ، بلوار شــهید رضا صفار هرندی ، پالک 
۱۴۶ ، طبقه همکف کدپستی ۸۳7۴۱۱۴۱7۳ ســرمایه شخصیت حقوقی : ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال 

می باشد که تماما پرداخت و دراختیار مدیر عامل موسسه قرار گرفته است. 
اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا :

 رسول علیجانی هرندی به شــماره ملی ۵۶۵۹۴۱۰۹2۸ دارنده ۵۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه 
مصطفی امینی هرندی به شــماره ملی ۵۶۵۹۹۳۳۹۱2 دارنده ۵۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه 

اولین مدیران :
 رسول علیجانی هرندی به شــماره ملی ۵۶۵۹۴۱۰۹2۸ و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
مصطفی امینی هرندی به شماره ملی ۵۶۵۹۹۳۳۹۱2 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 

2 سال
 دارندگان حق امضا : 

حق امضاء کلیه اوراق واســناد مالی باامضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیــره متفقأ به همراه 
مهرموسسه معتبرمی باشد.

 اختیارات مدیر عامل :
 طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجاری 
اصفهان )۶۱۹۵7۴(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت ترام چاپ سپاهان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۵۴2 و شناسه 
ملی ۱۰2۶۰۵2۰۹۸۳ به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱2/۱۳۹7 
علیرضا احمدی به شــماره ملــی۱2۹۰۴2۸۵۶۵ با پرداخت مبلــغ 2۸۴۳۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال 

سهم الشرکه خود را به مبلغ 7۰۰۴۴۰ میلیون ریال افزایش داد.
 - سعیده نژآد ستاری به شماره ملی۱2۸۸۱۹۹۳۴۱ با پرداخت مبلغ2۴۵۴۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال 

سهم الشرکه خود را به مبلغ۴۰۵۴۴۰ میلیون ریال افزایش داد 
- هســتی احمدی به شــماره ملی۱27۴۵۳۶۵۳7 با پرداخت مبلــغ2۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال 
ســهم الشــرکه خود را به مبلغ ۹۸۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد - خورشید احمدی به شماره 
ملی۱27۵۱۸۸۳۰۳ با پرداخت مبلغ 2۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ســهم الشــرکه خود را به مبلغ 
۹۸۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد - حافظ احمدی به شــماره ملی۱27۸۰۶7۹۹۱ با پرداخت 

مبلغ 2۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود را به مبلغ ۹۸۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد .
 براین اساس سرمایه شرکت از مبلغ۸۰۰ میلیارد ریال به ۱۴۰۰میلیارد ریال افزایش یافت که 

تماما پرداخت گردید و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت به همین ترتیب اصالح گردید. 
لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک به این شرح می باشد : 

علیرضا احمدی به شــماره ملــی۱2۹۰۴2۸۵۶۵ دارنده مبلغ 7۰۰۴۴۰ میلیون ریال ســهم 
الشرکه سعیده نژآد ستاری به شماره ملی۱2۸۸۱۹۹۳۴۱ دارنده مبلغ۴۰۵۴۴۰ میلیون ریال 
سهم الشرکه هستی احمدی به شماره ملی۱27۴۵۳۶۵۳7 دارنده مبلغ ۹۸۰۰۰ میلیون ریال 
سهم الشرکه خورشــید احمدی به شــماره ملی۱27۵۱۸۸۳۰۳ دارنده مبلغ ۹۸۰۰۰ میلیون 
ریال سهم الشرکه حافظ احمدی به شــماره ملی۱27۸۰۶7۹۹۱ دارنده مبلغ ۹۸۰۰۰ میلیون 
ریال سهم الشرکه ابوالقاسم احمدی به شماره ملی ۱2۸7۵۶۸۸۳۱ دارنده ۱2۰ میلیون ریال 

سهم الشرکه.
 اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجاری 

اصفهان )۶۱۹۵۶۹(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوائی جهانگردی و زیارتی دنیای پرواز شرکت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 2۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰2۶۰2۰۸۸۵۱ به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 
2۶/۰2/۱۳۹۸ و به استناد نامه های شماره ۱7۴۵/۱۳/۹۸ مورخ 2۸/2/۱۳۹۸ مدیریت حج و زیارت استان 
اصفهان و 2۰۳2/۱2۳/۹۸2 مورخ ۴/۳/۱۳۹۸ اداره کل میراث فرهنگی و گردشــگری اســتان اصفهان و 

۱۰۶۶۰ مورخ ۵/۳/۱۳۹۸ سازمان هواپیمایی کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 آقای بهزاد حاجیان به شــماره ملی ۱2۸۴7۴۰7۰۶ و آقای فراز اکبری به شــماره ملی ۱2۸۴۸۴7۶۶7 

بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

 اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری اصفهان 
)۶۱۹۵72(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت تعاونی توزیع کتتدگان مصالح ساختمانی اصفهان و حومه به شماره ثبت 
۱۰72۳ و شناسه ملی ۱۰2۶۰۳۱7۹2۵ به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مورخ 2۱/۰۳/۱۳۹7 و نامه شــماره ۳77۶2 مورخ ۶/۴/۱۳۹7 صادره از اداره تعاون شهرستان 

اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
- حســن ســرتاج به کدملی ۱2۸2۴۵۱۱7۰ و محمود صفایی به کدملــی ۵۴۱۸۸۸77۶۹ و 
محمدرضا دادخواه به کدملی ۱2۸۸۸۱۸۹۱2 بســمت بازرســین اصلی ، قدیرعلی رضوانی به 

کدملی ۵۱۱۰۴۹۸۳۸۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
 - تراز منتهی به 2۹/۱2/۱۳۹۶ به تصویب رسید. 

- آخرین رقم سرمایه مبلغ ۱2۴۰۰۰۰۰۰ریال اعالم گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 

)۶۱۹۵7۳(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت پارت یدک سپاهان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۰۰۸۶ و شناسه 
ملی ۱۴۰۰7۴۴۹۰۳7 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰7/۱۳۹۸ 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
- مرکز اصلی شرکت به آدرس جدید اســتان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزی ، 
شهر اصفهان، محله مدرس ، خیابان شهید آیت اله سیدحســن مدرس ، کوچه گل مریم ]۱۱[ 
، پالک -۱۳ ، ساختمان نیکان ، طبقه همکف به کدپستی ۸۱۴۹۶۱۱۹۸۸ انتقال یافت و ماده ۳ 

اساسنامه اصالح می گردید.
 - ماده ۱2 اساســنامه بدین شرح اصالح گردید: هیئت مدیره شــرکت مرکب از دو الی پنج نفر 
خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده از بین شــرکا یا خارج از شرکا 

انتخاب می شوند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 

)۶27۰22(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی اصالحی شرکت تعاونی مسکن دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستانهای تابعه به شماره ثبت 
۶۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰2۶۰272۶2۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/۱2/۱۳۹۶ 
و نامه شــماره ۴7۵2 - 2۱/۰۱/۱۳۹7 اداره تعــاون کار ور فاه اجتماعی شهرســتان اصفهان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به استناد آگهی تغییرات شــماره ۳۰۴۰2۰۸۵۰۰۰7۸۱/۱۳۹7 - 
2۶/۱/۹7 حق امضا در آگهی مذکور از قلم افتاده مراتب بدینوسیله اعالم و اصالح می گردد. حق 
امضا عبارت است از: کلیه قراردادها و اسنا تعهد آور از قیبل چک و سفته و غیره با امضا مدیرعامل 
و رییس هیات مدیره و در غیاب رییس هیــات مدیره با امضا نایب رییــس هیات مدیره و مهر 
شرکت معتبر می باشد و کلیه و اوراق عادی شــرکت با امضای مدیر عامل ) حسن دقیق ( و مهر 

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

)۶۱۹۵7۵(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت تعاونی افکار آذین ســبز به شــماره ثبــت ۶۰77۰ و شناســه ملی 
۱۴۰۰7۶۸۳7۴۸ به استناد نامه شــماره ۵۴۴۱۴ مورخ ۰2/۰۶/۱۳۹۸ اداره تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی شهرستان اصفهان و صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/۰۳/۱۳۹۸ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - ترازنامه منتهی به 2۹/۱2/۱۳۹7 به تصویب رسید. - آخرین رقم 

سرمایه به مبلغ 2۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مجمع گزارش گردید.
 - زهره واثقی به شماره ملی ۰۰۵۳۱۸7۴۶۶ به ســمت بازرس اصلی و سعیده راحمی اردکانی 
به شماره ملی 2۵۴۰۰۶۱2۵7 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 
شــدند. - ناهید واثقی خوندابی به شــماره ملی ۰۰۵۳۱۵۶722 به عنــوان عضو اصلی هیئت 
مدیره، فیروزه واثقی خوندابی به شــماره ملی ۰۰۵۶۹۸۱۱2۰ و بهنام مظهری به شماره ملی 
۱۸۱7۱۵۰۴۰۵ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره بــرای مدت باقیمانده هیئت مدیره 
)تا تاریخ 2۹/۰2/۱۴۰۰( انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )۶27۰2۳(



رابطـه فسـاد و فنـاوری هیـچ گاه به انـدازه امـروز مهـم و تاثیرگذار نبوده اسـت؛ 
هایـک فیلسـوف و اقتصاددانی اسـت کـه حدود ۴۰ سـال پیش بـه مفهوم پول 
توزیـع شـده فکر کـرد. فناوری دفاتر کل توزیع شـده زمینه های پیاده سـازی این 
مفهـوم را فراهـم کرده اسـت. فنـاوری دفاتر کل توزیع شـده این تـوان را دارد که 
شـکاف ها را پـر کنـد و مـا را در مسـیری قرار دهد کـه بتوانیم با محـدود کردن 
فسـاد در مسـیر توسـعه قـرار بگیریـم. البتـه کـه این فرصـت به لحـاظ تاریخی 
لحظـه ای بیـش نیسـت و ما بایـد انتخاب کنیم کـه با این لحظه چـه می کنیم.

»اقتصـاد سیاسـی صندوق های قرض الحسـنه و موسسـات اعتبـاری« نام کتابی 
از بهمـن احمـدی امویـی، روزنا مه نـگار اقتصـادی اسـت. او در ایـن کتـاب از 
واقعیـت دردنـاک اقتصاد ایران می گوید. امروز کسـی نیسـت کـه از صندوق ها و 
موسسـه های اعتبـار غیرمجـاز به صورت علنی، دفـاع کند. امویـی در کتابش به 
ایـن می پردازد که صندوق های قرض الحسـنه و موسسـه های اعتباری غیربانکی 
پیـش از انقـالب بـا نیـت خیر برخـی از انقالبیون شـکل گرفـت. آن زمان هدف 
ایـن موسسـه ها پوشـش فعالیت هایـی بود کـه بانک هـای آن زمان نتوانسـته  یا 

نخواسـته  بودند پوشـش دهند.
بـا انقـالب اسـالمی بخت بـه بنیان گـذاران صندوق هـا رو آورد و آنها مسـیری را 
شـروع کردنـد که به  مرور از حاشـیه بـه جریان اصلی اقتصاد ایـران راه یافتند؛ تا 
جایـی که در یـک دوره زمانی2۰ درصد نقدینگی ایران را موسسـه های اعتباری 
مدیریـت می کردنـد. اکنـون و در روزهـای پـس از بحـران از ایـن موسسـه ها با 
پسـوند غیرمجـاز یـاد می شـود. حاال همـه می گویند کـه این موسسـه ها بدون 
هیچ گونـه مجـوزی فعالیـت می کردنـد؛ ولـی نکتـه ای کـه کمتر بـه آن اشـاره 
می شـود این اسـت کـه این موسسـه ها از نهادهایی غیـر از بانـک مرکزی مجوز 
فعالیـت داشـتند. سـوال این اسـت که بـرای انجام یک فعالیـت کامال تخصصی 
چـرا نهادهایـی که هیچ ارتباطـی با موضوع ندارند می تواننـد مرجع صدور مجوز 
باشـند؟ در یـک الیـه باالتـر آیـا می تـوان بـه صالحیـت همـان رگوالتورها هم 

شـک کرد؟
در نبـود نظـارت کارآمـد، موسسـه های مالـی غیرمجاز به رقیب جدی سیسـتم 
بانکـداری رسـمی تبدیـل شـدند. بانک ها تحت کنتـرل و نظارت بانـک مرکزی 
فعالیـت می کننـد و در برخـی مـوارد هـم شـاهد ورود مسـتقیم بانـک مرکزی 
بـه امـور اجرایـی و داخلی بانک ها هسـتیم. آنچـه در جریان موسسـه های مالی 
غیرمجـاز در کشـور رخ داد، ماجرایـی بـا مسـیری طوالنـی )بیش از ۵۰ سـال( 
اسـت کـه به علت ضعف رگوالتـوری در ایـران رخ داد؛ ضعـف رگوالتوری زمینه 
فسـادی را فراهـم کـرد کـه دامـن همه مـردم را گرفـت و آسـیب های جدی به 
اقتصـاد ایـران زد و در نهایـت همه مردم ایران بخشـی از ضرر و زیان های ناشـی 
از ایـن ضعـف نظارت را پرداخت کردند. شـاید اگر این موسسـه ها از ابتدا زیرنظر 
بانـک مرکـزی بودنـد چنیـن بحرانـی رخ نمـی داد؛ ولی این سـوال بدون پاسـخ 
اسـت کـه رگوالتـوری بانک مرکزی چـه تضمینی بـرای رخ نـدادن بحران ها به 
مـا می دهـد؟ آیـا بحران ها به صـورت ذاتی در درون همین سیسـتم وجـود دارد 

و هـر بـار راهی بـرای ظهور پیـدا می کند؟
بعـد از ماجـرای موسسـه های غیرمجاز کم تر به این پرداخته شـدکه ریشـه های 
شـکل گیری بحـران چـه بـود. هیـچ گاه بـه ایـن توجـه نشـد کـه نقـش بانـک 
مرکـزی، قـوه مجریـه، مجلـس و قوانین ایـران در شـکل گیری بحران چـه بود. 
یـا مثـال کم تـر بـه این پرداخته شـده کـه زمانی همیـن موسسـه های غیرمجاز 
از مهم تریـن تبلیغات دهنده هـای صداوسـیمای ایـران بودنـد. هیـچ گاه بـه ایـن 
پرداختـه نشـد که صداوسـیمایی کـه با بودجـه عمومـی اداره می شـود، چرا به 
جـای آمـوزش دانـش مالـی با تبلیغـات کور مـردم را روانه شـعب موسسـه های 

غیرمجـاز کرد. 
تـا زمانـی که مسـیری کـه در موسسـه های مالی غیرمجـاز طی کردیم بـه دور 
از حـب و بغض هـای سیاسـی بررسـی نشـود و نقـش همه مـا در این ۵۰ سـال 
مشـخص نشـود، هر فعالیتی برای مبارزه بـا پدیده هایی ماننـد »بابک زنجانی«، 
»سـکه ثامن«،»پدیـده« و یـک دو جیـن از ایـن پدیده هـا راه به جایـی نمی برد. 
این پدیده ها تنها بخش هایی از »فسـاد« هسـتند که می توان با انگشـت به آنها 
اشـاره کـرد؛ وگرنـه فسـاد هیچ گاه قابل اشـاره با انگشـت نیسـت و بخش اصلی 
فسـاد در فضـای اثیـری رخ می دهـد کـه هیـچ نـوری آنجـا را روشـن نمی کند! 
فسـاد چهـره نـدارد. فسـاد در سـال های گذشـته ماننـد موریانـه عمـل کـرده 
و بسـیاری از سـتون ها را سسـت کـرده اسـت. فنـاوری در حـال حاضـر فرصت 
مهمـی بـرای محـدود کـردن فسـاد در اختیار ما قـرار داده اسـت که تا امـروز از 
آن غفلـت کرده ایـم و متاسـفانه در برخی مـوارد هم ابزارهای مبتنـی بر فناوری 

زمینه گسـترش بیشـتر فسـاد را فراهـم کرده اند. 
تصـور می کنـم آن چـه می خواسـتم بگویـم تـا حد خوبی روشـن شـده باشـد. 
در طـول تاریـخ »مـردم در سیاسـت ایـران« در حاشـیه بوده انـد و همیشـه 
سیسـتم های متمرکز پرچم مبارزه با فسـاد را برداشـته اند و این در حالی اسـت 
کـه فسـاد زاییـده شـکاف های موجـود در همیـن سیسـتم های متمرکز اسـت. 
بـرای اینکه بخواهیم فسـاد را محـدود کنیم، چاره ای نداریـم جز اینکه به صورت 

توزیع شـده ایـن کار را انجـام دهیم.
در حـال حاضـر فنـاوری ابزارهای مـورد نیاز را هـم در اختیار ما قرار داده اسـت. 
در طـول سـال های گذشـته و بـا توسـعه ابزارهایی ماننـد دفترکل توزیع شـده و 
بالکچین، مردم به ابزارهای مورد نیاز برای محدود کردن فسـاد مسـلح شـده اند 
و اکنـون می تواننـد نقـش مهم تـری در مدیریت اقتصاد داشـته باشـند. »جهان 
مسـطح اسـت« و چه بخواهیم و چه نخواهیم، فناوری شـروع کننده بسـیاری از 
تغییـرات بوده و هسـت. اگـر می خواهیم فسـاد را محدود کنیم، چـاره ای نداریم 
جز اینکه به ریشـه ها برگردیم. توماس فریدمن می گوید که قانون جهانی شـدن 
خیلـی سـاده اسـت: اگر همـه وجـوه آن را خوب بدانید، یـا همه وجـوه آن را بد 
بدانید، نخواهید توانسـت آن را محقق سـازید! در شـرایطی که »اعتماد« شکاف 
بـزرگ اجتماعـی ایجـاد کرده اسـت، فنـاوری دفاتر کل توزیع شـده این تـوان را 
دارد کـه شـکاف ها را پـر کنـد و ما را در مسـیری قرار دهد کـه بتوانیم با محدود 

کردن فسـاد در مسیر توسـعه قرار بگیریم.     

یکی از پلیدترین و پرهزینه ترین 
نگاه ها به مــردم ایــران، در میان 
سیاســتمداران ایرانی، نگاه از باال 
به پایین و کنترل گر اســت. بارها 
در میان ســخنان مدیران کشور، 
حتی مدیران میانی دستگاه های 
اجرایی متوجه شده ام که خود را نماینده مردم و پاسخگو به 
آنان نمی دانند و در بهترین حالت تصور می کنند چوپانی برای 
هدایت جامعه هستند. کم هم نیستند مسئوالنی که عمیقاً 
تصور می کنند سوار مردم شده اند و برای حفظ این سواری، 
الزم است مراقب باشند مردم هرگز قدرت نگیرند. این گونه 
از مسئوالن البته شــواهد تجربی زیادی نیز در سالیان دراز 
»خدمت« خود به دســت آورده اند که این دیدگاه را در آنها 

تقویت کرده است.
این طرز فکر در ایران ریشــه ای بســیار عمیق دارد. مدتی 
قبل هنگامی که مشــغول مطالعه درباره وضعیت اقتصاد 
ایران در دوره قاجار بودم در کتاب »اقتصــاد و جامعه ایران 
در قرن نوزدهم«  اثر احمد سیف، به نقل قولی تکان دهنده 
از »آغامحمدخــان قاجار« برخوردم کــه تصور می کنم هر 
ایرانی میهن دوســتی را خشــمگین و دل آزرده می کند. از 
آغامحمدخان قاجار نقل است که: »رعیت چون آسوده گردد 
در فکر عزل رئیس و ضابطه افتد... این گروه فرومایه را باید به 
خویش مشــغول کردن... ارباب زراعت و فالحت باید چنان 

باشند که هر ده خانه را یک دیگ نباشد.«

تلخ اینکه این نصیحت های ملوکانــه آغامحمدخان زمانی 
انجام می شود که در اروپا دولت انگلســتان بیش از ۲۰هزار 
پوند به ادوارد جنر، پزشک و دانشمند انگلیسی می پردازد تا 
خرج توسعه تحقیقاتش در زمینه واکسیناسیون آبله و دیگر 
بیماری ها کند. همان آبله ای که جان شــیرین هزاران هزار 
کودکان ایرانی را در آن سالها می گرفت و فقط در یک نوبت 

شیوع، ۷هزار کودک و نوزاد را در مشهد کشته بود.
در ابتدای این متن نوشــتم این نگاه سیاستمداران و اهالی 
قدرت، برای ایران بسیار پرهزینه بوده است. پرهزینه از این 
جهت که این افراد هرگز متوجه نشدند یا نخواستند متوجه 
شــوند یا هرگز به آنها فرصت داده نشــد متوجه شوند که 
قدرت واقعی یک کشور چیزی نیســت جز وجود مردمانی 
قدرتمند در آن کشــور و اگر مردم کشوری قدرتمند، سالم، 
شاد و ایمن نباشند امکان ندارد کشــور و دستگاه حکومت 
رنگ قدرت پایدار و توسعه محور را ببیند. »قبله عالم« شدن 
در میان مشتی از چاکران در اندرونی دربار اصال سخت نیست، 
کما اینکه شاهان قاجار، حتی مفلوک ترین شان نیز چنین 
القابی داشتند. روزی که نه گفتن به مسئوالن بی مسئولیت 
را یاد بگیریــم، روزی که به وعده ها رضایــت ندهیم، روزی 
که مطالبات مشــخص و حقوق اساسی مان را مطالبه کنیم 
و روزی که متوجه شــویم حمایت کورکورانه از یک حزب یا 
سیاستمدار بدون نظارت و پاســخ خواستن از او، چیزی جز 
هدایت خود و او به سوی فساد نیست، می توانیم امیدوار باشیم 

روزهای بهتری را تجربه کنیم.

سال پنجم
شماره صد

2۳ مهر ۱۳۹۸
۱۶ صفر  ۱۴۴۱

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

 چاپ:  آینده

 آدرس: اصفهان، خیابان دانشگاه کوچه شماره ۵ 
ساختمان مرکز آموزش بازرگانی

 صندوق پستی: ۸۱۵۸۹۸۱۸۶۵
 تلفن: ۰۳۱-۳2۶۱7۸۵۹

 توزیع:آرمان پخش

رضا رحمانی، وزیر صنعت در واکنش به سخنان اخیر رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
خانگی درباره برندهای جعلی گفت: به این کار می گویند فرار رو به جلو و معنی اش این 
است که خودم می گویم این چه وضعی است تا شما به من نگویید چرا اوضاع این چنین 
است! وزیر صمت با بیان اینکه برخی از تولیدات لوازم خانگی داخلی است اما با برند 
خارجی توزیع می شود، اظهار کرد: من خودم چنین چیزی را دیده ام و طرف هم می گوید 

دلیلش این است که خریدار این حالت را بیشتر می پسندد.

محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی از اعطای تخفیف مالیاتی برای صاحبخانه هایی که 
مراعات مستأجرین را می کنند خبر داد. اسالمی با اشاره به طرح اقدام ملی مسکن گفت: 
این موضوع مسیر طبیعی و رو به رشد خود را طی می کند و در استان های مختلف 
مهم ترین کار ما در این طرح نیازسنجی بر اساس تقاضاهای قابل استناد است. وی افزود: 
بر اساس این طرح برای هر شهر در قالب سامانه GIS تعریف مشخصی کردیم و در 

مرحله تحویل نهایی، آماده سازی و احداث ۱۸۰ هزار مسکن هستیم.

تخفیف مالیاتی برای برخی صاحبخانه هافرار رو به جلو

بلند شو
 وقت حمله است!

بالکچین 
فساد را محدود می کند؟

  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. 

 لحظه فناوری

  تلگرامنوشت
 نگاه
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شمــاره 
یکصد

نظرات خود را  در خصوص محتوای نشریه به ایمیل ما ارسال کنید 

به وعده ها رضایت ندهیم!

نگاره
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در دوران آموزشی فرمانده ای داشتیم 
بود و  تبریز   سخت گیر و خشک.اهل 
معروف بود به اینکه کمتر کسی می تواند 
لبخندش را ببیند.قدی کوتاه و بدنی 
آدم هایی  دست  آن  داشت.از  ترکه ای 
بود که بعد از چند مدت آشنایی با او؛ 
خیال می کردی ربات یا مثال آدم آهنی 
است.صبح ها قبل از تمام فرمانده هان در 
اتاقش حاضر بود.صورتش در صبح اول 
وقت هیچ فرقی با صورت دم ظهرش 
خواب آلود  از  نشانه ای  هیچ  نداشت. 
بودن در چهره اش پیدا نبود. در برف و 
باران یا زمین یخ زده رژه اش برپا بود. 
تعطیل کردن وظایف روزانه برایش هیچ 
مفهومی نداشت. شاید برای همین هم 
در پایان دوره گروهانمان رتبه اول رژه  را 
ازآن خودش کرد. آن قدر روی زمین یخ 
زده پا کوبیده بودیم که روز آخر در آن 
هوای معتدل پاییزی رژه رفتن برایمان 
مثل خوردن یک لیوان آب پرتقال بود. 
در خدمت همه چیز مشترک است. غذا، 
لباس، جای خواب، تنبیه، تشویق و البته 
مریضی. در پایان ماه اول از صد وبیست 
نفرمان حداقل هشتاد نفر مریض بودند، 
بهداری هم که کاری نمی کرد، نهایت 
لطفشان تجویز آستامینوفن و آدالت کلد 
بود. نصف ماه دوم هم گذشته بود،آنقدر 
گلودردم طوالنی شده بود که دیگر برایم 

اذیت کننده نبود.
که بیدار شدم  ازخواب  روز صبح  یک 
احساس کردم تبدیل به یک توده بتنی 
کردن  شده ام،حرکت  کیلویی   ۳۰۰
برایم محال بنظر می رسید،بدنم در تب 
داشت آتش میگرفت، چشمانم آنقدر 
درد می کرد که باز نگه داشتن شان برایم 
شبیه شکنجه بود. وقت رژه بود،همه 
رفتند و من در تخت ماندم. فرمانده بعد 
از حضور و غیاب به سراغم آمد و بدون 
ذره ای مکث گفت:»یاال بلند شو بریم.« 
از  انتظاری  باورم نمی شدکه همچین 
من دارد، نهایتش تصور می کردم که مرا 
تحویل بهداری بدهد. هر چقدر خواستم 
خالصانه متقاعدش کنم که من امروز مرد 
رزم نیستم نفهمید.آن روز عالوه بر چهار 
ساعت رژه بر روی زمین یخ زده، چهار دور 
هم با اسلحه دور میدان صبحگاه دویدیم. 
همه چیز که تمام شد دیگر وقت نهار 
بود.من از یک توده سیصد کیلویی بتنی 
تبدیل شده بودم به سبکی یک پر.هیچ 
نشانه ای از کسالت، تب و مریضی در من 
نبود. آن روز برایم درس بزرگی  بود،در 
را ضعیف  موقع ضعف هرگاه خودت 
تصور کنی قافله روزگار را دو دستی 
باخته ای. زندگی هم همینطور پیش 
می رود، آن زمانی که همه چیز دست به 
دست هم می دهد که تو خودت را تسلیم 
شرایط کنی؛ بهترین وقت برای حمله 
است. فرقی نمی کند که روبه رویمان چه 
چیزی ایستاده باشد، یک آدم، یک هیوال، 
زندگی و یا تقدیر .حقیقت این است که 
همه اینها از حمله ا ی که پشتش چیزی 
برای از دست دادن نیست؛ به شدت 

می ترسند. 
بله، گاهی باید به زندگی حمله کرد، 

بی رحمانه و بدون ترس.

  پیام پورفاح

پدیده حباب در بازارهای دارایی را می توان 
چالش برانگیز  بسیار  پدیده های  از  یکی 
دانش مالی و دانش اقتصاد دانست. فارغ از 
مسائل و اختالف نظرهایی که در ارتباط 
ترکیدن  زمان  تعیین  یا  وجود  اثبات  با 
حباب وجود دارند، از نظر تئوریک می توان 

پذیرفت که وقوع حباب ممکن است.
از زمانی که شاخص بازار سهام از ۹۰هزار واحد عبور کرد عده ای از 
تحلیلگران منتظر رکود)یا به بیان دیگر فروپاشی حباب( بازار سهام 
هستند. این در حالی است که شاخص بعد از آن صعودی بوده و در 
حال رسیدن به عدد ۴۰۰هزار واحد است! حتی هنوز هم نمی توان با 
قاطعیت در مورد حبابی بودن یا نبودن بازار صحبت کرد! در واقع اگر 
بپذیریم که ارزش ها ذهنی هستند آنوقت کار سخت تر هم خواهد شد. 

ما چیزی که مسلم است این است که با فرض ثبات سایر شرایط 
باالخره از یک جایی به بعد افزایش قیمت حبابی خواهد بود. )اگرچه 

نمی دانیم کجا(!
با مقدمات فوق می توانیم به بررسی دو سوال مطرح شده در عنوان متن 

بپردازیم:
اول: آیا حباب بازار سهام می تواند پدیده ای مثبت باشد؟
دوم:  آیا ممکن است حباب بازار سهام هیچوقت نترکد؟

آیا حباب می تواند اثرات مثبتی داشته باشد؟
با یک تحلیل ایستا و رهیافتی که عمدتا در ادبیات دانش اقتصاد و مالی 
وجود دارد پدیده حباب چیز مثبتی نیست. اما در عمل و بخصوص 
نظر باشد، آنگاه می توان گفت حباب ممکن  وقتی که بازار سهام مدِّ
است منجر به اثرات مثبت بشود. افزایش شدید و پیوسته قیمت سهام 

یک شرکت منابع در اختیار شرکت برای سرمایه گذاری در بازاریابی 
و یا »توسعه و تحقیق)R&D(« را افزایش می دهد. سهامداران عمده 
می توانند با فروش درصد کمی از دارایی سهام خود به نقدینگی خوبی 
برای سرمایه گذاری مجدد دست پیدا کنند. در عمل ممکن است یک 
مارپیچ بین قیمت بازاری و ارزش بنیادی شرکت اتفاق بیفتد و حباب 

منجر به افزایش واقعی ارزش بنیادی شرکت بشود! 
بنابراین پاسخ سوال اول این است: »بستگی به رفتار مدیران و 

سهامداران عمده شرکت دارد«

آیا ممکن است ترکیدن حباب هیچوقت اتفاق نیفتد؟
حباب به اختالف قیمت بازاری یک دارایی با ارزش بنیادی آن 
دارایی گفته می شود. بنا به رهیافت اقتصاد نئوکالسیک، باالخره 
و در بلندمدت این اختالف به صفر خواهد رسید. اما حتی در همین 

چارچوب فکری هم ممکن است هیچگاه قیمت کاهشی نشود: کافی 
است ارزش بنیادی شرکت افزایش پیدا کند. یعنی به جای اینکه 
قیمت بازاری کاهش پیدا کند، ارزش بنیادی افزایش داشته باشد! و 
این پدیده ای کامال محتمل است و در پاسخ به سوال اول مکانیزم آن 

هم توضیح داده شد. 
جمعبندی آنکه؛ اوال حباب بازار سهام می تواند پدیده ای بسیار مثبت 
باشد ولی این به عملکرد سهامداران عمده و مدیران شرکت ها بستگی 

دارد. 
ثانیا حباب قیمت سهام شرکت ها ممکن است هیچگاه فرونپاشد 
و قیمت آن نزولی نشود، که این هم بستگی به عملکرد مدیران و 

سهامداران عمده دارد. 
ثالثا سیاستگذار می تواند سیاست هایی اتخاذ کند تا رونق بازار سهام 

منجر به افزایش پایدار ارزش های بنیادی شرکت های بورسی بشود. 

در باب حباب بازار سرمایه
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   پویان اوحدی

دستفروشی؛ خوب، بد، زشت

سه گانه

چهره ی  با  پدیده ای  دستفروشی 
است.  زشت  و  بد  خوب،  سه گانه ی 
این طریق  از  عده ای  چون  است  خوب 
در  و  کنند  کسب  درآمدی  می توانند 
عین حال، قیمت برخی از اجناس را به 
نفع مصرف کنندگان چنین اجناسی تا 
حدی تعدیل کنند. بد است چون هم تعارض منافع میان دستفروشان و 

خرده فروشان مغازه دار ایجاد می کند و هم بسیاری از دستفروشان، به رغم 
درآمد نسبتا خوب، احساس رضایت شغلی ندارند. به همین  دلیل در گروه 
بیکاران پنهان قرار می گیرند. زشت است چون در شآن اقتصاد و جامعه ی 
ایران، با امکانات فراوان، نیست که افرادی چون  نفر اول آزمون کارشناسی 
ارشد به جای دریافت بورس تحصیلی و درگیر شدن در تحصیل و 
پژوهش،  به دستفروشی بپردازند. جایگاه اجتماعی و شغلی چنین افرادی 

نشان دهنده ی بیماری جدی اقتصاد ایران است.

دستفروشی، خروجی منطقی بحران بیکاری ساختاری است. بیکاری که 
طبق آمار رسمی و با احتساب تعریف 2 ساعت کار در هفته برای شاغل 
بودن، بیش از ۳ میلیون و 2۰۰ هزار نفر است. البته، اگر شاغالنی را در نظر 
بگیریم که از شغل شان رضایت ندارند. به عالوه ی شاغالنی که درآمدشان 
کفاف حداقل هزینه های الزم برای تامین حداقل های زندگی را نمی دهد، 
ابعاد بیکاری بسیار بیش از این آمار رسمی می شود. بحران بیکاری  که 

اینروزها حکم بمب در حال انفجار را دارد.

info@eghtesadbazar. ir


