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هفته انهم

ضربان  اقتصاد شهر

 بازی با حباب ها
آیااقتصادایرانبهروندسابقخودبازمیگردد؟؛

حســینعبدتبریزیدرهمایشمجازیاتاقبازرگانیاصفهانباموضوع»اقتصادامروزایران،کسبوکارهاومعمایسرمایه
گذاری۱۳۹۹«گفت:اینکهتمامصنایعبهشرایطقبلبازگردندبهدودلیلدشواراست،ازیکسودرآمدهاآسیبدیدهوبسیاری
ازکسبوکارهاتعطیلشدهاند،بنابراینمردمناچاربهصرفهجوییهستندونمیتوانندهمانندگذشتهبهسفریارستورانبروند

دراینشرایطتقاضادربرخیصنوفکاهشمییابد.

گزارش

۰۴

 گزارش

شهر در مسیر هوشمندسازی
شــهرداراصفهانبابیاناینکهپارکســوارمجاور
پایانهصفهاحداثشــدهاســت،گفــت:تعداد۷۵
اتوبوسباتمــامتجهیزاتخریداریشــدهوآماده
خدمترســانیبهشــهرونداناســت.قدرتاهلل
نوروزیدربرنامهرادیویی»شهرپرسشگر،شهردار
پاسخگو،اظهارکرد:همهگیریبیماریکووید۱۹
مشکالتزیادیبرایمدیریتشهریوتمامحوزه
هایاقتصادیدرکشــوروجهانایجــادکردهکه
امیدواریمهمهجهانیانهرچهزودترازاینمشکل

رهاییپیداکنند....

۰۳

 دیدگاه

رموز موفقیت "لی کاشینگ"
"لیکاشــینگ"میلیاردرچینیکهفوربیزاورادر
زمره۴۰ثروتمندجهانقراردادهزندگیشــگفت
انگیزیدارد.در۱6ســالگیبدلیــلناامنیبوجود
آمدهناشــیازجنگچینوژاپنبههمراهخانواده
مجبوربهمهاجرتبههنگکنگشــدوبعدازچند
ماهپدرخودراازدســتدادوبــرایتامینمخارج
زندگیناچاربهترکتحصیلشــد.باسختکوشی
درکمتراز۱۰سالکارگاهتولیدگلمصنوعیخود
راافتتاحکرد.ســپستولیدعروســکراآغازکرد؛

جاییکهاکنوندر...

۰۵

 دیدگاه

تحول گردشگری در پسا کرونا
صنعتگردشــگریازجملهصنایــعمهمیبودکه
بحرانهمهگیریکرونابهآنآسیبحدیواردکرد.
ازسویدیگرطیسالهایگذشتهبارهادولتمردان
ایرانیاعالمکــردهبودندقراراســتدرآمدحاصل
ازاینصنعتجایگزینمناســبیبرایبخشــیاز
درآمدهاینفتیدرکشورشــود.اکنونبایددیددر
اینشرایطآیندهگردشگریایرانچگونهخواهدشد
وآیامیتوانازاینبحرانبــهدیدیکفرصتبرای
توسعهزیرساختهایگردشگریدرکشوراستفاده

کرد.گفتگوییبادکترسیدکمیلطیبی...

۰2
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مدیرکلمیراثفرهنگیاستاناصفهان،عالوهبراعالمخبرثبتگورستانومقبرۀ
شیخاحمِدروستایسهروفیروزانودریاچهنمِکشهرستانآرانوبیدگلدرفهرست
میراثملیکشور،ازبرنامهریزیبرایتوسعۀشبکهریلیدرغرباستانبهمنظوررشد
گردشگریاینمناطقخبرداد.فریدوناللهیاریبابیاناینکهوزارتراهدرحالگسترش
شبکهریلیبهسمتغرباستاناست،گفت:معتقدیمتوسعۀشبکهریلی،گامارزشمندی

درراستایتوسعهگردشگریریلیدرغرباستاناصفهاناست.

معاونصنایعدستیادارهکلمیراثفرهنگیاستاناصفهان،ضمنتکذیبتعطیلی
۹۵درصدازکارگاههایصنایعدستیایناستان،درخصوصکمکهایدوطرفهای
کهکارگاههایصنایعدستیبرایمقابلهباشیوعکروناتوضیحاتیرابیانکرد.جعفر
جعفرصالحیاظهارکرد:طبقاینمستنداتاعالممیکنماگرچهکارآنهاکمرونقشده
وبعضاًتعدیلهایموقتداشتهانداماچنیننبودهکهازهزارفروشگاهصنایعدستی،۹۵۰

یااز۵هزارکارگاه۴هزارو۵۰۰تایآنتعطیلشدهباشد.

اقتصادی امور معاون نوسان:  
استانداریاصفهانباپیشبینیاینکه
درفصلبهاربهدلیلتداومکرونانرخ
یافت، خواهد افزایش استان بیکاری
پیشبینیکرد،نرخبیکاریاصفهاندر
بهارامسالبهحدود۱۳درصدبرسد،اما
برایرهاییازاینمشکلبرنامهاشتغالی
به و کردهایم ارسال کشور وزارت به
دنبالتامیناعتبارآنهستیم،ازسوی
دیگرفعاالناقتصادیبرایاشتغالزایی

بایدواردعرصهشوند.
باشیوعو افزود: حسنقاضیعسگر
تداومکروناپیگیرحلمشکالتتک
تولیدکنندگان و اصناف صنایع، تک
استانهستیم.ویدرخصوصوعده
دولتبرایپرداختتسهیالت۷۵هزار
میلیاردتومانیبهتولیدکنندگانبرای
مقابلهباآثارکرونا،تصریحکرد:هنوز
سهماصفهانازاینتسهیالتمشخص
نیست،اماامیدواریمازمنابعدرستی
ایناعتبارتامینشود.ویافزود:برای
تامیناینتسهیالتراههایگوناگونی
مرکزی بانک از استقراض همچون
پیشنهادشدهکهبهدلیلتبعاتتورمی
باالمخالفآنهستیم،ازسویدیگر
راهکارهاییپیشنهادشدهکهدرصورت
اجرا،میتوانیمباحداقلتبعاتسوء
اقتصادیکروناراپشتسرگذاشتهو

واردپساکرونایبهتریشویم.
اظهارکرد:تخمینزده قاضیعسگر
شدهمحصوالتیکهباارزنیماییوارد
ارز با آنچه از کمی درصد شوند می
تفاوت شوند می وارد تومانی ۴۲۰۰
قیمتدارندکهنشانمیدهدتخصیص
ارز۴۲۰۰تومانیازریشهومبنااشتباه
بودهوبایدباکنارگذاشتناینسیاست،
داخلی اشتغال و منابع رفت هدر از

جلوگیریشود.
اقتصادی امور هماهنگی معاون
استانداریاصفهاندربارهاینکهبرنامه
و خدمات حوزه در اشتغال توسعه
گردشگریبهدلیلکرونادچارمشکل
استانداری داد: توضیح است، شده
بخش جدی مشارکت با اصفهان
خصوصیبهویژهاتاقبازرگانیبرنامهای
رابرایحوزهگردشگریتدوینکردکه
کرونامانعاجرایآنشد،امااکنونهمه
چیزمهیاستکهبابهبودشرایطکرونا
بتوانیمحوزهگردشگریرااحیاکنیم.

ویبابیاناینکهمتاسفانهبهصنعت
حوادث وقوع زمان در گردشگری
وارد شدیدی ضربه کرونا همچون
میشود،تصریحکرد:نبایدتمامتخم
مرغهارادریکسبدبگذاریموباید
توسعه همچون دیگر های زمینه در
صنایعسبزوکمآببرورودپیداکنیم
وبهدنبالگسترشآنباشیم،بنابراین
و استان از آالینده صنایع خروج با
شعاع۵۰ در سبز صنایع جایگزینی
اشتغال توسعه دنبال به کیلومتری

هستیم.
قاضیعسگربااشارهبهاینکهپوشاک
اصفهان استان پتانسیلهای از یکی
است،گفت:بههمینمنظوربهدنبال
راهاندازیشهرکپوشاکهستیمکه
زیست محیط موافقت عدم با اکنون
مکانیابی دنبال به و شده مواجه
جدیدیبرایاینشهرکهستیم.وی
تاکیدکرد:کرونانشاندادکهصنعت
به منجر باال، افزوده ارزش با پوشاک
اشتغالسریعیمیشودواکنوندر
و نیروها پارچهای ماسکهای حوزه
امکاناتزیادیمشغولفعالیتهستند.

تکذیب تعطیلی 9۵ درصد از کارگاه های صنایع دستی دو ثبِت ملی و یک وعدۀ ریلی برای اصفهان
اصفهان نامه

   گزارش

سهم اصفهان
مشخص نیست

Is fahan

اصفهان در هفته ای که گذشت؛

 نوسان:"اصفهان در هفته ای که گذشت" آرام آرام با ویروس کرونا 
کنارآمد. کرکره کسب و کارها را باال داد و زنگ برخی مدارس به صدا 
درآمد.  پرسر و صدا ترین اتفاق هفته گذشته اصفهان گرامیداشت روز 
ارتباطات و روابط عمومی بود و به همین مناسب رویدادهای متعددی 
از سوی ارگانهای مختلف در تمجید این روز برگزار شد. اما اینکه تا 
چه اندازه مقوله روابط عمومی به مفهومی جامع و درست در ادارات 
و سازمان های دولتی و غیر دولتی ساری و جاری است بحثی دیگر 
و مجالی فراخ تر می طلبد. تا اینجای کار اما استاندار اصفهان وظیفه 
روابط عمومی ها را معرفی ظرفیت های اقتصادی استان دانست و بر 
تنویر افکار عمومی تاکید کرد. اما "اصفهان در هفته ای که گذشت" 

با چند اتفاق خوب و بد دیگر نیز همراه بود؛

معرفی ظرفیت های اقتصادی
از وظایف روابط عمومی هاست

عباسرضاییاستانداراصفهاندرنشستویدئوییبهمناسبتروزارتباطاتوروابط
عمومیکهباحضوربرخیازمدیرانروابطعمومیدستگاههایاجراییبرگزار
شد،گفت:معرفیظرفیتهایاقتصادیبهمدیرانازوظایفروابطعمومیهاست.
رضاییبهسال»جهشتولید«هماشارهایداشتودرجهتافزایشتولیدو
اشتغالزاییگفت:اگرچهدرماههایپایانیسالگذشتهبارشداشتغالزاییدراستان
اصفهانروبروبودیماماکافینیستویکیازرسالتهایمهمروابطعمومی
شناساییبسترهایموجودوتبیینآنهابهمدیرانجهتسرمایهگذاریدرسطوح
اقتصادیاست.استانداراصفهانباتاکیدبرنظارتبردستگاههایاجراییوتنبیه
مدیرانیکهاقدامیمؤثرانجامندادهاند،اظهارداشت:توسعههمهجانبهیکیاز
رسالتهایمهممدیریتاستاناصفهاناستوبراینیلبهاینمهمبایدبراطالع

رسانیوتنویرافکارعمومیتاکیدشود.

اقدامی موثر
رونق اقتصاد فرهنگی

۱۹اسفندماهسالگذشته،علیخداییگفتهبودمنتظراستیکیاصفهانراروی
ماسکهانقاشیکندودرروزجهانیپرستار،شهرداریاصفهانعالوهبرتابلوی
آبرنگ»ایثارپرستاران«ازماسکهایقلمکارمنقشبهنماداصفهاننیزرونمایی
کرد.۲۳اردیبهشتماه،بهمناسبتروزجهانیپرستار،درمراسمیازتابلویآبرنگ
یادمانادایاحترامشهرداریاصفهانبهجامعهپرستارانوپزشکانبرایمقابلهبا

ویروسکرونا،کهتوسطاحمدمطیعخلقشده،رونماییکردند.
محمدعیدی،افزود:ازاینرودرروزهایکرونایی،بااستاداحمدمطیعیکی
ازمکتبدارانمکتبنگارگریاصفهانمذاکرهایانجامشدودرنهایتاثری
بسیارزیباباتکنیکآبرنگدروصفایثارپرستارانباعنوان»یادمانادایاحترام
شهرداریاصفهانبهجامعهپرستارانوپزشکانبرایمقابلهباویروسکرونا«خلق
شد.ویخاطرنشانکرد:دومیناقدامدراینزمینه،تولیدماسکبابهرهگیریاز
صنایعدستیشهربودکهدرآننماداصفهاننیزبهچشممیخورد.برایتهیهاین
ماسکهاازپارچههایقلمکارشهراصفهاناستفادهشدهکهنشانمیدهدصنایع
دستیاصفهانقابلیتکاربردیشدندارند.عیدیتاکیدکرد:ایناقدام،کاریمؤثر

برایرونقاقتصادفرهنگیاست.

زمزمه های از سرگیری
فعالیت اصناف

حدودسهماهازشیوعویروسکرونادرکشورمیگذردکهمنجربهتعطیلیبرخی
ازاصنافپرریسکازجملهرستورانها،کافیشاپهاو...شدهاستکهاکنون
زمزمههایازسرگیریفعالیتاینصنوفبارعایتپروتکلهایبهداشتیبهگوش

میرسد،اگرچههنوزتصمیمقطعیدراینبارهگرفتهنشدهاست.
رئیساتاقاصنافاصفهاندرخصوصفعالیتآرایشگاههایزنانه،اظهارکرد:طی
دوهفتهگذشتهتاکنونآرایشگاههایزنانهومردانهبارعایتپروتکلهایبهداشتی
درحالفعالیتهستند.رسولجهانگیریاظهارکرد:فعالیتآرایشگاههایمردانه
بارعایتپروتکلهایبهداشتیومجوزدانشگاهعلومپزشکیبالمانعاست،ازسوی
دیگراتاقاصنافهیچنامهایدالبرفعالیتآرایشگاههایزنانهنزدهاست،امابعداز
اعالمرسانهملیمبنیبرمجوزستادملیمبارزهباکروناآرایشگاههایزنانهاصفهان
نیزفعالیتخودراآغازکردند.وییادآورشد:درحالحاضراصنافیهمچونگیم
نتها،استخرها،سالنهایورزشی،رستورانها،کافیشاپها،پیتزافروشیها
و...کهمراکزتجمعیهستندهمچنانتعطیلاند،امامیتوانندباظرفیتبسیار

پایینفعالیتکنند.

ثبت خانه تاریخی احیاگر کاشان
در فهرست آثار ملی

رئیسادارهمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریکاشانازاعالمشمارهثبت
خانهعبدالرزاقخانکاشیدرفهرستآثارملیکشورخبرداد.مهرانسرمدیان
اظهارکرد:پروندهثبتخانهعبدالرزاقخانکاشیبههمراهسهخانهدیگربهنامهای
»بعیدینژاد«،»لذیذی«،»نیکنام«واقعدرشهرستانکاشان،پسازبررسیو
تأییدنهاییاعضایشورایثبتآثارغیرمنقول،درفهرستآثارملیکشوربهثبت
رسیدهبود.ویافزود:درحالحاضرفقطشمارهخانهتاریخیعبدالرزاقخانکاشی
ازطرفوزارتمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیکشوراعالمشدهاست
وشمارهسهخانهدیگرنیزبهترتیباعالمخواهدشد.ویاظهارکرد:خانهتاریخی
»عبدالرزاقخانکاشی«ازبناهایدورهزندیهاستکهنسبتبهسهخانهدیگر،
دارایقدمتوارزشمعماریبیشتریاستوسهخانهدیگرنیزدارایارزشهای
معماریباالییبودهومربوطبهدورهقاجارهستند.سرمدیانادامهداد:حفاظت
ونگهداریازاینبناهایتاریخیبهدلیلواقعشدندربافتتاریخیوارزشمند

کاشان،ازاهمیتویژهایبرخورداراست.

کرکره کسب و کارها باال رفت
پروتکل ها اما در راهند

خوشبختانهصنعتگردشگریدرسالهای
گذشتهبهعنوانصنعتیمهموتاثیرگذاردر
باارزش ایجادفرصتهایبیشمارشغلیو
افزودهباالدرجهانشناختهشدهاست.ازاینرو
کشورهاییکهدارایجاذبهگردشگریهستند
وبرنامهریزیمدونیبرایفعالیتمداومدراین
حوزهتعریفکردهاندتوانستهاندبازارخوبیرا
برایکشورشاندرحوزهگردشگریدرجهان
کهبهمنزلهرشدوتوسعهصادراتخدماتو
درنهایترشدپایداراستایجادکنند،وازآثارو
پیامدهایاقتصادی،مالیوفرهنگیاینصنعت
بهویژهایجادفرصتهایمتنوعشغلیبهرمند
شوند.ازجنبهدیگر،بسیاریازکشورهاکهطی
دهههایگذشتهرشداقتصادیخوبیداشتهاند
وشهروندانآنهاازقدرتخریدباالییبهرمند
شدند،مانندبسیاریازکشورهایآسیایشرقی
ازجملهچین،کرهجنوبیتوانستندسهمبزرگی
ازصادراتگردشگریواعزامگردشگربهسایر
کشورهایجهانبهعنوانوارداتگردشگری
راازآنخودکنند.همانطورکهجهشاقتصادی
مداومدرکشورچیناتفاقافتادهاست،اکنون
حجمزیادیازگردشگرانجهانمربوطبهکشور
چیناستکههمازقدرتاقتصادیباالبرخوردار
استوهمجمعیتزیادیدارد.ازاینرونقشاین
کشوردراقتصادگردشگریدرعرصهبینالملل
بسیارپراهمیتاستوسهمباالییرابهخود
اختصاصدادهاستکهتقریبابهمرز۲۰درصد

میرسد.

صنعت گردشگری 
در پساکرونا

امادرپاسخبهاینپرسشکه:"بحرانهمهگیری
ویروسکروناچهتاثیریبراینصنعتگذاشت
وآیندهاینصنعتدرپساکروناچگونهخواهد
بود؟"بایدگفت:متاسفانهبحراناخیرضربه

سختیبهصنعتگردشگریدرجهانوارد
کرد.ازاینروبسیاریازکشورهایپیشرواین
صنعتمانندامریکا،فرانسه،ایتالیاوبسیاری
دیگرازکشورهایاروپاییوآسیاییمانندترکیه،
مالزی،سنگاپوروتایلندناچارشدندفعالیتهای
خودرادراینعرصهمتوقفکنند.ایناتفاقبرابر
استباتعطیلیفعالیتهایاقتصادیخدماتی
وصنعتیکهپیشازایندربخشهایخردو
آژانسهای حملونقل، صنعت مانند کالن
مسافرتیوبنگاههایکوچکومتوسطکه
پیشازوقوعبحرانکرونابهگردشگرانخدمات
ارائهمیکردند.بنابراینزنجیزهتامینصنعت
گردشگریدرپیبحراناخیردچارمشکلشد
کهاینمسلهرابایدبهعنوانچالشمهمیبرای
آیندهگردشگریازهردوجنبهتهدیدوفرصت
درپساکرونادرنظرداشتوسپساینپرسش
رامطرحکردکهآیااینصنعتبرایهمیشه
ازبینخواهدرفتکهبهعنوانتهدیدبحران
کرونانسبتبهگردشگریاست؟درپاسخباید
گفت:خیر،ایناتفاقغیرممکناستاماباتوجه
بهویژگیهایکهاینصنعتداردبرایمدت
محدودیدرپساکروناشاهدتغییررویکردفعالیت
صنعتخواهیمبودهمچنانکهاکنوننیزشاهد
هستیمبسیاریازخدماتگردشگریبهشیوه
آنالینارائهمیشود.پسفرصتهایجدیدبرای
صنعتگردشگریدرپساکروناظهورخواهد
یافت.البتهمنبازهمتاکیدمیکنماینتغییر
رویکرددرارائهخدماتبهگردشگران،کندی
جریانگردشگریوتوقفکسبوکارمرتبطبا
گردشگریمانندسیستمحملونقلوآژانسهای
مسافرتیبیشتربهجهترعایتمسائلایمنی
برایمدتمحدودیرخخواهدداد،امابهمحض
اینکهشرایطبهحالتعادیبازگرددگردشگری
نیزبهروالعادیخودبازخواهدگشتوماشاهد
ظهورتقاضاهایبسیارزیادوجدیددراینصنعت

ودرهردوعرصهداخلیوبینالمللخواهیمبود.
پسنیازاستسمتعرضهگردشگریمانند
آژانسها،سیستمحملونقل،مکانهایتاریخی
وفرهنگی،موزهها،رستورانها،کتابخانهها،مراکز
علمی،پارک-هایملیجنگلیوطبیعیوحتی
بیمارستانهاتواناییدرارائهخدمتگردشگریبا
پتانسیلهایباالتروپیشرفتهترباشد.بنابراینآن
کشورهاییکهعرضهکنندهخدماتگردشگری
درجهانهستندسعیخواهندکردتسهیالت
جدیدیرابرایجذبگردشگربهوجودآورندو
زیرساختهایمجازیخودرابرایارائهاطالعات
بهگردشگرانوخدماترسانینوینگردشگری
مثلخدماتدیجیتالیوتجارتالکترونیک
بعدگردشگری تقویتکنند.همچنانکهدر
علمیوفرهنگیاکنونشاهدهستیمبسیاری
ازنشستها،کارگاههاوکنفرانسهایعلمیبه

شکلآنالینودرقالبوبیناربرگزارمیشود.

توسعه گردشگری 
با رویکرد جدید

معتقدمبایدشاهدارائهگردشگریبارویکردو
سبکهایبهنسبتجدیدیمانندگردشگری
سبزویاطبیعتگردیبهمتقاضیانباشیم
حفظ و پایدار توسعه مکمل اتفاق این که
جوامع و کشورها از بسیاری محیطزیست
خواهدبود.همچنینبهاعتقادمندرآیندهای
نزدیکشاهدهمبستگیمیانمردمجهانبرای
احیاصنعتگردشگریخواهیمبود،واینمورد
آخریجایتأملدارد،چوندردورهخانهنشینی
بسیارییادگرفتندکهباهمکتابخوانیکنند،
فیلمنقدکنندوتمریناتورزشیدرخانهانجام
دهند.پسمیتواناینتجربههایجدیدرادر
سطحملیوبینالمللیبهعنوانایدهجدید
گردشگریبهاشتراکگذاشت.ازسویدیگر
بسیاریازکشورهایفعالدرصنعتگردشگری،

فراوان پتانسیلهای دارای که ایران البته و
گردشگریدرابعادتاریخی،فرهنگی،درمانیو
طبیعتاست،میتوانندازدورانرکودگردشگری
کههماکنوندرآنقرارداریمبهدیدیکفرصت
نگاهکنندوسعیکنندوبهتقویت،رشدوتوسعه
زیرساختهایاینصنعتمانندارتقاءسطح
هتلها،انتقالدانشهتلداریحرفهایونوین،
انواعاقامتگاههاوناوگانحملونقلگردشگران

بپردازند.
همانطورکهمیدانیدفعالیتهتلداریازجهت
علمیبهعنوانزیرمجموعهمهمیازصنعت
گردشگریتنهابهادارهومدیریتیکساختمان
وتعدادیاتاقمحدودنمیشود.دراصلاین
فعالیتشاملعرصهگستردهایازسایرفعالیتها
وارائهخدماتمانندآموزشمهارتهایخانهداری،
آشپزی،مدیریترستوران،برگزاریسمینارو
مراسموهمچنینتربیتنیرویانسانیوتغییر
شیوهرفتارکارکنانمیشود،کهگاهمیتواند
بهوجودآورندهومحرکسایرفعالیتهایجنبی
مانندنوآوریوخالقیتدرتولیدوتوزیعصنایع
غذایی،پوشاکوغیرهباشدکهبایددرهتلهاو
محلهایگردشگریدراختیارگردشگرانقرار
گیرد.بدونشکدردورانپساکروناتعریفی
جدیدیازایننوعفعالیتهادرمفهومودرعمل
میشودتابرمیزانماندگاریآنهادرشرایطچنین

بحرانهاییافزودهشود.
کشورها از بسیاری برای اکنون بنابراین
تا بخصوصکشورمافرصتمناسبیاست
بخشهایگوناگونصنعتگردشگریدرابعاد
مختلفاقتصادی،اجتماعی،طبیعت،تاریخی،
درمانیوعلمیبهمنظورتوسعهوارتقاءآنو
رقابتپذیریدرجهانارتقاءدادهشود،بهنحوی
کهایجادزیرساختهایقانونی،دیجیتالیوفناوری
نوینازملزوماتاینگونهتحولدرصنعت
گردشگریاست.بهطورمصداقی،میتوانبه
هتلهاواقامتگاههااشارهنمودکههمازجهت
نرمافزاریکه یاکالبدیوهم سختافزاری
شاملرفتارکارکنانبامسافراندرهردوفضای
فیزیکیومجازیاست،موردبازبینیونوآوری
قرارگیرد.بنابرایناکنونفرصتمناسبیاست
برایبرگزاریکالسهایآموزشیبهکارکنان
بخشهایگوناگونتابتوانندخدماتخوبیرا
بهگردشگرانارائهدهندواینکهبازسازیبرخی
ازهتلهاواقامتگاهها،همچنینتهیهوتدوین
برنامهریزیواقعگرایانهبرایجذبگردشگران
تازهدودورانپساکروناییدردستورکارقرار
گیرد.زیراهمانطورکهاشارهکردمدرآیندهای
نهچنداندورپسازاینکهموجبحرانکرونادر
جهانفروکشکندتقاضاهایزیادیدرصنعت
گردشگریجهانرخخواهددادوگردشگران
پیشازهرزماندیگریبهدنبالمقاصدتازه
خواهندبود.بدونشککشورماباتوجهبه
ظرفیتهاوجاذبههایگردشگریکهداردیکی
ازاینمقاصدخواهدبودکهاگرازاکنونبرایآن
برنامهریزیداشتهباشیممیتوانیمموفقشویم.
دریکافقعمیقتر،میتوانیمصنعتگردشگری
راجایگزیننفتکنیم،ومهمتراینکهثروتنفت،
معادنومنابعطبیعیرادرخدمتگردشگری
برایایجادارزشافزودهوتوسعهپایدارقراردهیم،
زیراگردشگرییکصنعتپاکوبهتربگویم

یکصنعتسبزاست.

بحران کرونا فرصتی برای توسعه زیرساخت های گردشگری کشور؛

تحول گردشگری در پسا کرونا
ایجاد زیرساختهای قانونی، دیجیتالی و فناوری نوین از ملزومات تحول در صنعت گردشگری است

 نوسان:مدیرکلمدیریتبحراناستانداری
اصفهانگفت:استاناصفهاندرزمانوقوع
زلزلهاحتمالی،جانشیناستانتهراناستو

درحالتآمادهباشکاملقراردارد.
منصورشیشهفروشبااشارهنقشجانشینی
استاناصفهاندروقوعزلزلهاخیردرتهران
اظهارداشــت:باوقوعزلزلهاخیردردماوند
تهران،مدیریتبحراناســتاناصفهاندر
حالتآمادهباشکاملقرارگرفت.ویافزود:

خوشــبختانهبهعلتنبودخسارت،باوجود
آمادگیکاملتمامدســتگاههایذیربط،
وظیفهایبهاستاناصفهانواگذارنشدهاست.

مدیرکلمدیریتبحراناستانداریاصفهانبا
اشارهبهاعالموزارتکشورمبنیبرجانشین
شدناســتاناصفهانبرایبحرانزلزلهدر
اســتانتهرانتصریحکرد:استاناصفهان
عالوهبرمعیناستانتهرانومنطقهدوشهری
تهران،وظیفههماهنگیســایراستانهای

معیِنتهرانازجملهمرکــزی،قم،قزوینو
مازندرانوغیرهراهمبرعهدهدارد.ویبیان
داشت:مسئولیتجانشینیاستاناصفهاندر
بحرانهایطبیعیتهرانباعثشدتادرسال
گذشته،طیجلساتمتعددباستادپیشگیری
ازمدیریتبحرانشهرتهران،وظایفیتبیین
شودوباجانماییمکانهایمختلفامدادی
جهتاســکاناضطراریباوقــوعبحران،
ســتادهایمختلفیاعمازبازسازیتااطالع

رسانیتعریفشود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبرداد:

آماده باش اصفهان به عنوان استان معین تهران در وقوع زلزله

ــا بــه آن آســیب  صنعــت گردشــگری از جملــه صنایــع مهمــی بــود کــه بحــران همه گیــری کرون
حــدی وارد کــرد. ازســوی دیگــر طــی ســال های گذشــته بارهــا دولتمــردان ایرانــی اعــام کــرده 
بودنــد قــرار اســت درآمــد حاصــل از ایــن صنعــت جایگزیــن مناســبی بــرای بخشــی از درآمدهــای نفتی در کشــور 
ــا می تــوان از ایــن  ــه خواهــد شــد و آی شــود. اکنــون بایــد دیــد در ایــن شــرایط آینده گردشــگری ایــران چگون
بحــران بــه دیــد یــک فرصــت بــرای توســعه زیرســاخت های گردشــگری در کشــور اســتفاده کــرد. گفتگویــی بــا 
دکتــر ســیدکمیل طیبــی اســتاد اقتصــاد بین الملــل دانشــکاه اصفهــان و مدیــر قطــب علمــی ایــن دانشــگاه انجام 

داده ایــم تــا نظــر وی را بیشــتر جویــا شــویم. ایــن گفتگــو بصــورت یادداشــت تنظیــم شــده اســت.
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شهری  خدمات  معاون  نوسان:  
نگهداری  گفت:  اصفهان  شهردار 
مناسب از تاسیسات شهری، کاهش 
هزینه ها و افزایش بهره وری از جمله 
وظایف مدیریت بهینه سازی، نگهداری 
است. اصفهان  شهری  تاسیسات  و 
حسینامیریدرآئینتکریمومعارفهمدیر
بهینهسازیوتعمیراتنگهداریشهرداری
اصفهانکهبارعایتفاصلهاجتماعیو
حداقلحضورمدعوینبرگزارشد،اظهار
کرد:بایدبیشازپیشدرجهتحفظ
ونگهداریسرمایههایمردموهمچنین
استفادهاصولیوبهینهازمنابعاقدامکرد.
وینگهداریمناسبازتأسیساتشهری
وشهرداریوهمچنینکاهشهزینهها
وظایف جمله از را بهرهوری افزایش و
مدیریتبهینهسازی،نگهداریوتأسیسات
شهریاصفهاندانستوگفت:بایدنظارت
برتأسیساتشهری،مبلمانشهری،انرژی
وروشناییبااستفادهازمتخصصانودر
راستایاهدافبهینهسازیوبهبودکیفیت
کاراییسیاستگذاریشود.معاونخدمات
شهریشهرداراصفهانادامهداد:برقراری
ایمنیدرپارکهاوفضایسبزشهریو
تأسیساتشهرنقطهمهموتأثیرگذاراست

وبایدبهآنتوجهویژهایداشت.
از منطقهای هیچ در کرد: تصریح وی
جغرافیایشهریاصفهانپذیرفتهنیست
کهبهعلتنبودنظارتصحیحویانبود
چند هر حادثهای مناسب تعمیرات

کوچکرخدهد.
امیریبااشارهبهبهاهمیتاجرایدقیق
وکاملHSE)استانداردایمنی،سالمت
ومحیطزیست(،گفت:HSEبایدبه
صورتکاملاجراوتقویتشودوتمام
بهروزشودوضعفهاییکه گزارشها
مناطقوجود از برخی در است ممکن
داشتهباشدبرطرفشود.ویبابیاناینکه
دربحثتأسیساتشهریمسئولیتتامین
ایمنیباحوزهبهینهسازیاست،ادامهداد:
تأمینروشناییهانظارتبراسباببازیها،
نظارتبرستهایورزشیازجملهوظایف
مدیریتبهینهسازیتعمیراتونگهداری
استکهبایدبهبهترینصورتاجراییشود.
ایجاد به اشاره با اصفهان معاونشهردار
بازارانرژیهایتجدیدپذیرگفت:باتوجه
سال در مهم این پروژه این اهمیت به
جاریبایددراولویتبرنامههاقرارگیرد.
مهدی »سید مراسم این ادامه در
سازی بهینه جدید مدیر حسینی«
اصفهان نگهداریشهرداری و تعمیرات
گفت:تقویتساختارنگهداریتعمیرات
بهرهوری راندمان افزایش و پیشگیرانه
نیروهاازجملهاقداماتیاستکهبایددر
اینمدیریتبهروزرسانیشدهوبهصورت

مستمرپیگیریشود.
ویتمرکزبرمبحثتوسعهانرژیهای
جذب و آن از استفاده و پذیر تجدید
سرمایههاواعتباراتملیواستانیرااز
جملهاهدافاینمدیریتدرسالجاری
دانستوتصریحکرد:ایجادبازارانرژیهای
و برنامهریزی همچنین و پذیر تجدید
انجاماقداماتاجراییبرایتعیینتکلیف
تجهیزاتوتأسیساتکهبالتکلیفاست،
بشمار مدیریت این اولویتهای جزو
میآید.مدیرجدیدبهینهسازیتعمیرات
ونگهداریشهرداریاصفهانبااشارهبه
امکاناستفادهازظرفیتبخشخصوصی
گفت:استفادهازتواناییوپتانسیلبخش
بهینه راندمان افزایش برای خصوصی
در رو پیش برنامههای جمله از سازی
مدیریتبهینهسازی،تعمیرات،نگهداری

وتأسیساتشهرداریاصفهاناست.

مدیــرطــرحســاماندهینــاژوانگفــت:دردومــاهگذشــتهبیــشاز۱۴هزار
نهــالواصلهدرخــتدرنقــاطمختلــفمجموعهناژوانکاشــتهشــدهاســت.
سیدرسولهاشمیان،درخصوصمقدماتاجراییجادهسومسالمتناژواننیزگفت:در
فازدومطرحاحیایفضایسبزناژوانکهتاماهآیندهاجرامیشودبیشازپنجهزارنهال
واصلهدرختدیگرنیزبهمجموعهاضافهمیشوند.همچنینطرحزندهسازیپیرامون

مادیهاباکاشتبیشازدوهزاردرختاجراییشد.

مدیرعاملسازمانحملونقلدرونشهریشهرداریاصفهانگفت:بااجرایطرحتشویقی
برایخودروهایباریبنزینیدرصورتدریافتپروانهاشتغالازسویرانندگان،سهمیه
مازاد۱۰۰تا۱۵۰لیتریبنزینومجوزتردددرمحدودهترافیکیزوجوفردبهآنهاتخصیص
مییابد.مجیدطهماسبیافزود:۲۴شرکتحملباردرشهراصفهانفعالیتمیکنندکه
رانندگانوانتبارهامیتوانندبامراجعهبهسایتwww.hamlebar.comویاتماس

باشمارهتلفن۲۳-۰۳۱۳۷۳8۳۹۲۰ازآدرسشرکتهامطلعشوند.

صدور مجوز تردد در محدوده ترافیکی کاشت بیش از 14 هزار نهال در ناژوان

گزارش

گزارش

ایجاد بازار
انرژی های تجدیدپذیر

اقدامات ویژه دیپلماسی شهری اصفهان در شرایط کرونا؛

روابط گسترده با خواهرخواند ه ها
ویبابیاناینکهدرحالحاضرشهراصفهان
دارد، خواهرخواندگی جهان شهر ۱۳ با
افزود:درشرایطهمهگیریبیماریکووید
۱۹با۱۳خواهرخواندهشهرمکاتباتیشده
وپاسخهایخوبیدریافتکردیمکهاین
مواردمیتواندروابطبینشهرهاوشهروندان
آنهارابهترازگذشتهکردهوعالوهبرمعرفی
فرهنگمردمایرانواصفهان،گردشگری
راتوسعهدهد.نوروزیگفت:باشبکههای
جهانیکهاصفهاندرآنهاعضویتداردنیز
مکاتباتیشدهکهامیدواریمازدانشآنهابهره
مندوهمهازتجربیاتشهرداریاستفاده
کنند.ویبابیاناینکهدرراستایتوسعه
دیپلماسیشهری،مقدماتالزمراوزارت
کشورفراهمکردهوالیحهایآمادهشدهتا
حیدرآبادهندخواهرخواندهجدیداصفهان
شود،اظهارکرد:برایخواهرخواندهشدن
شهرکراکوفلهستاننیزپیگیریشدهاست.

شهرداری 
در مسیر هوشمندسازی شهر

شهرداراصفهانادامهداد:شهرداریدرحال
پیوستنبهسهشبکهشهردرعرصهبین
المللیوشهرهایهوشمنداست.دنبالایجاد
شهروشهرداریهوشمندهستیموتالش
میکنیمتعدادنیروهایانسانیبهحداقل
برسدوسیستمنقشحداکثریراایفاکند.
ویبابیاناینکهشهرداریدرتوسعهپایدار
شهریبهشبکهشهرهایجهانیمیپیوندد،
گفت:شهرداریدرحالپیوستنبهشبکه
امیدواریم که است یادگیرنده شهرهای
شیوع با مقابله درباره را خود تجربیات
ویروسکرونادرشبکهشهرهایمتروپلیس

ثبتکنیم.نوروزیگفت:اخیراًبستههای
فرهنگیشاملماسکهاییبانمادوبرگرفته
شهرهای برای اصفهان قلمکاری هنر از
خواهرخواندهارسالشدهتاانتقالفرهنگ
ودستاوردهایهنرشهرانجامشودکهاین

اقدامپیامآورهمدلیاست.

تجهیز ناوگان تاکسیرانی 
به دستگاه بارکدخوان

به توجه با کرد: اضافه اصفهان شهردار
شرایطیکهکروناایجادکردهبود،هفته
گذشتهباتالشسازمانتاکسیرانیامکان
پرداختکرایهتاکسیبهصورتالکترونیکی
وبااستفادهازبارکدخوان)QR(دراصفهان
فراهمشد.افزایشضریبایمنی،جلوگیری
کردن بدل و رد در فیزیکی برخورد از
اسکناسبهخصوصدرشرایطکرونایی،
افزایشبهرهوریوچابکسازیناوگاناز

اهدافاینطرحاست.
ویگفت:نکتهمهمدراجرایاینطرحاین
استکهرانندهتاکسیبرایایجادزیرساخت
اینطرحنبایدهزینهایبپردازدچراکهدر
اینطرحاینشرکتمجریاستکههزینه
سختافزاریطرحراپرداختمیکند.وی
تصریحکرد:اینطرحدرحالحاضرروی
۵۰۰تاکسیاجراشدهاستوتاپایانسال
درراستایهوشمندسازیحدود8۰درصد

تاکسیهامجهزبهبارکدخوانمیشوند.

رفع مشکات مربوط به کانال جی شیر
ویدرخصوصساماندهیمحورکانالجی
شیرحدفاصلمحدودهدوشهرداریچهار
و۱۵،اظهارکرد:ضلعشرقیکانالجی
شیردرمحدودهمنطقهچهارشهرداریقرار

دارد.زمانیکههنوزخوراسگانبهاصفهان
الحاقنشدهبود،ضلعغربیکانالجیشیر
درمحدودهشهریخوراسگانقرارداشت
وپسازالحاقباتوجهبهاینکهدرمحدوده
شهریقرارداشتتمامخدماتنیزارائه
شد،اماضلعشرقیکانالجیشیردرحریم
شهرواقعشده،ازاینروبرایحریمهاطرح
تفصیلیبدنهترافیکیواقداماتیکهباید
برایشهرسازیانجامشود،مشخصنیست

وپیشبینینشدهاست.

نظارت شهرداری بر
 حفاری ها در بازار ن"نیم آورد"

ویدرخصوصحفاریانجامشدهدربازار
"نیمآورد"، گفت:حفاریبرایکانالآب،
گاز،برقتوسطدستگاههایمتولیانجاممی
شودودستگاهخدماترسانبایدبادریافت
مجوزنسبتبهحفاریاقداموظرفمدت۱۰
روزحفاریراپایاندادهوترمیممحلراانجام
دهد؛البتهشهرداریبرحفاریهانظارتدارد.
ویدرارتباطباتعیینتکلیفخیابانشهید
اسماعیلیمارچینواتصالخیابانشهید
مظاهرمزروعیبهمیداننوبهاردرمحدوده
منطقههشت،تصریحکرد:منطقهمحروم
مارچیناستحقاقدریافتخدماتزیادی
دارد،ازاینرودرسهسالاخیرتمرکزبراین

مناطقداشتیم.

احداث کندرو در خیابان بعثت
ویبااشارهبهنبودمسیرپیادهرودردو
کیلومتراولخیابانبعثتحدفاصلاتوبان
چمرانتامیدانتاکسیرانی،تصریحکرد:
خیابانبعثتباعرض6۵متردرمحدوده
منطقه۱۴قرارگرفتهودوکندرودردوطرف

نیازدارد،ازفالطوریتاابوریحانباتوجهبه
ترددزیادشهروندانبیشترموردنیازاست
کهامیدواریمباانجامایناقدامات،فاصلهاین
نقطهازشهربهلحاظپیشرفتبامرکزشهر

روزبهروزکمترشود.

انقاب عمرانی در منطقه ۱۴
ویباتاکیدبراینکهدردوسالگذشته
۱۴ منطقه در بزرگی عمرانی انقالب
شهرداریاتفاقافتادهوپروژههایمهمی
اجراشدهاست،گفت:درحالحاضرچهار
ورزشگاهمدرندرچهارمحلهمحروممنطقه
۱۴درحالاحداثاستکهدوورزشگاهآن
توسطشهرداریاحداثشدهوآمادهبهره
مشارکت با ورزشگاه یک است، برداری
سازمانورزشاحداثشدهوآمادهافتتاح
استوچهارمینورزشگاهنیزباهمکاری

بسیجدرحالاحداثاست.
شهرداراصفهانبابیاناینکهایستگاه۱۹
آتشنشانیشهردرمنطقه۱۴درحال
احداثاست،خاطرنشانکرد:بهزودی
درمحلهسودانیکجادهدوکیلومتری
راکلنگزنیخواهیمکرد.ویاظهارکرد:
طرحجامعبرایدوصحرایسودانوباتان
راپیگیریومصوبهشهرسازیآندریافت
شدهکهمنشأتحولزیادیبرایاینمنطقه

خواهدبود.

افتتاح ورزشگاه در منطقه پنج همزمان 
با عید فطر

نوروزیگفت:براساسبرنامهریزیهاقرار
بودازابتدایاردیبهشتماهسالجاریهر
هفتهشاهدافتتاحیکپروژهباشیمچراکه
درمناطقمختلفپروژههایزیادیآماده
افتتاحاست،اماایناقدامبهدلیلشرایط
ایجادشدهبراثرشیوعویروسکرونامحقق

نشد.
ویادامهداد:بهمناسبتعیدسعیدفطربا
حضورتعدادمحدودیازشهروندانیک
ورزشگاهرادرمنطقهپنجشهرداریاصفهان

افتتاحخواهیمکرد.

اضافه شدن 75 اتوبوس
 به چرخه ناوگان اصفهان

ویادامهداد:سالگذشتهوقبلازپایان
سال،۷۵اتوبوسجدیدخریداریکردیم
کهوارداصفهانشدهوبهزودیموردبهره
برداریقرارمیگیرد.شهرداراصفهانتصریح
کرد:اینکاراقدامبسیارمهمیبودچراکه
درسالگذشتهاتوبوسیبرایخریدوجود
نداشتامامااوراقمشارکتبرایخرید
داشتیمکهنقدشدهبودوشهراصفهانتنها
شهریبودکهتوانستایناقدامراانجامدهد.
ویبااشارهبهاینکهایناتوبوسهابهزودی
واردناوگاناتوبوسرانیمیشود،اظهارکرد:با
توجهبهاینکههماکنونبهعلتشیوعکرونا
استفادهکمتریازاتوبوسهامیشود،ما

هنوزاینتعدادراواردناوگاننکردهایم.

نوروزی تشریح کرد: 

شهر در مسیر هوشمندسازی
شهردار اصفهان از تزریق 75 اتوبوس تازه نفس به ناوگان حمل و نقل شهری خبر داد

citizen

 نوسان:پیوندها و نامه نگاری های اصفهان با شهرهای خواهرخوانده 
برای برون رفت از مشکات ناشی از کرونا به بار نشست و بیش از 
یکصد جعبه اقام بهداشتی شامل ماسک، لباس ایزوله و عینک از 
شیان و گوانگجو ارسال شده و در اختیار شهر اصفهان قرار گرفت تا 
بین کادر درمانی توزیع شود. در همین رابطه اقام اهدایی شهر شیان 
به اصفهان با شعار " رفاقت در روزهای مشقت " برای توزیع در اختیار 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قرار گرفت. 
مدیرکلارتباطاتواموربینالمللشهرداریاصفهانبابیاناینکهدرشرایط
شیوعکرونابایکبیماریروبروبودیمکهتصویرسازیشرایطازدوماهآیندهرا
دشوارمیکرد،اظهارکرد:باوجوداینچالشمیتوانستیمشرایطشهرهایی
کهقبلازمادرگیرشدهاندراببینیموازتجربیاتآنهااستفادهکنیم.
امینحجتیاضافهکرد:قبلازاینکهایراندرگیرکروناشود،شیانبهعنوان
خواهرخواندهاصفهاندرمنطقهایقرارداشتکهبااینبیماریدستوپنجه
نرممیکرد.شهرداراصفهاندرهمانروزهایابتداییسالنوچینینامهای
بهشهردارشیان)خواهرخواندهچینیاصفهان(برایتبریکوابرازهمدلیبا
مردمشیان،نوشت.حجتیافزود:درهمینراستاماخودرابرایکمکبه
شیانآمادهمیکردیمکهایراننیزباکرونادرگیرشدوموضوعارسالکمک
بهشیانبهدالیلفنیونیازیکهدرداخلبهتجهیزاتداشتیممنتفیشد.

نامه نگاری با 
شهرهای خواهرخوانده 

ویبااشارهبهاینکهشهرداریاصفهاندرحوزهارتباطاتنیزدرکناردیگر
سازمانهااقدامبهآموزشوفرهنگسازیمردمدرزمینهکروناکرد،افزود:
ازابتدایاسفند۹8تاپایانفروردین۹۹حدود۲۰مجموعهطرحدرقالب
کمپینهایمختلفازسویشهرداریاصفهان،تهیهودرقالبهایمختلف
نصبویااطالعرسانیومنتشرشد.مدیرکلارتباطاتواموربینالملل
شهرداریاصفهانتصریحکرد:درهمینروزهاازظرفیتاموربینالملل
شهرداریبرایتقویتارتباطاتیکهدرسالهایاخیرکمفروغشدهبودند،
بهرهگرفتیموشروعبهنامهنگاریباشهرهایخواهرخواندهاصفهانکردیم.

تبادل تجربیات 
در شبکه شهرهای متروپلیس

حجتیبیانکرد:روابطشهراصفهانبابارسلوناکهنیازبهتقویتداشتدر
اینشرایطبهروالعادیبازگشتومجددابرقرارشد.باتوجهبهاینکهمقر
متروپلیس)انجمنکالنشهرهایمهمجهان(دربارسلوناستاینانجمن
اقدامبهراهاندازیوبسایتیبرایاشتراکتجربیاتشهرهایعضودرزمینه
کروناکردکهشهرداریاصفهانبااستفادهازاینفرصت،تجربیاتخوددر
حوزهضدعفونیمعابر،اطالعرسانیوآموزشرابادیگرشهرهابهاشتراک
انجمنهایی با ایندوران بیانکرد:شهرداریاصفهاندر گذاشت.وی
همچوناینتا)انجمنبینالمللیتوسعهشهری(،مجمعشهردارانآسیایی،
شبکهشهرهایخالقیونسکوو....ارتباطبرقرارکرد.یکنشستآنالینهم
باشبکهشهرهایخالقیونسکودرزمینهراهکارهایمقابلهشهرهاباکرونا
برگزارشدکهشهراصفهانهمدرآنمشارکتداشت.مدیرکلارتباطاتو
اموربینالمللشهرداریاصفهانگفت:پیرواقدامیکهدرفضایدیپلماسی
رسمیکشوردرتشکیلکمپین»نهبهتحریمدرشرایطکرونا«صورتگرفت
ودرپیامیازسویرئیسانجمناینتا)انجمنجهانیتوسعهشهری(اعالم

شدکهماعلیرغمتحریمهادرکنارایرانهستیم.

نشست آناین با سن پترزبورگ 
در آستانه ۲۰ سالگی خواهرخواندگی

ویافزود:خواهرخواندگیاصفهانوسنپترزبورگدرآستانه۲۰سالگی
استوباتوجهبهاینکهکشورروسیههمدرصدرمبتالیانبهویروسکرونا
قرارگرفتهاست،قراراستیکنشستآنالینبیناصفهانواینشهربرگزار
شود.حجتیازدریافتپیامهایدوستیومحبتآمیزشهرهایخواهرخوانده
اصفهانابرازخوشندیکردوافزود:شهردارشیاندرپیامبهشهراصفهان
ازعبارتزیبای»دوستآنباشدکهگیرددستدوستدرپریشانحالی
ودرماندگی«برایابزارهمدلیبامااستفادهکردهبودکهاینمواردفضای

دوستیبینشهرهارانشانمیدهد.

پیشنهاد خواهرخواندگی 
اصفهان با حیدرآباد هند

ویهمچنینازتهیهتابلوینقاشیآبرنگاثراستادمطیعبهنشانهقدردانیاز
پرستاراندرروزجهانیپرستارخبردادوگفت:نسخهایازاینتابلوبههمه
بیمارستانهایدرگیرباکرونادرشهراصفهاناهدامیشودونسخهاصلیاثر

همدرسفروزیربهداشتبهاصفهانبهوزارتبهداشتاهدامیشود.
حجتیازارائهالیحهشهرداریاصفهانمبنیبرعقدپیوندخواهرخواندگیبین
اصفهانوشهرحیدرآبادهندبهعنوانچهاردهمینخواهرخواندهدرروزهای
آتیخبردادوگفت:همچنینشهرداریدرحالپیوستنبهسهشبکهشهردر

حوزهشهرهوشمند،توسعهپایدارشهریوشهرهاییادگیرندهاست.

تعامات بین المللی اصفهان 
در شرایط کرونا 

درادامهایننشست،علیرضاساالریان،رئیسنمایندگیوزارتامورخارجه
دراصفهانبااشارهبهاینکهکشورچینبعدازشیوعکروناتوانستبهخوبی
خودرامدیریتوبابیماریمقابلهکند،اظهارکرد:یکیازکشورهاییکه
بیشتریندریافتکمکراازچینداشتهاست،ایرانبود.درهمینزمینههم
اقالمبهداشتیبعدازشیوعکرونادرایرانبهصورترایگاندراختیارکشور
ماقرارگرفت.ویگفت:شهرداریاصفهانازطریقاموربینالملل،تبلیغات
وتعامالتخوبیداشتهاستویکیازشهرهایشاخصدرارتباطاتبین

المللیوارتباطباشهرهایخواهرخواندهاصفهاناست.

رفاقت در روزهای مشقت

شهردار اصفهان با بیان اینکه پارک سوار مجاور پایانه صفه احداث شده است، گفت:  تعداد 75 اتوبوس 
با تمام تجهیزات خریداری شده و آماده خدمت رسانی به شهروندان است. قدرت اهلل نوروزی در برنامه 
رادیویی »شهر پرسشگر، شهردار پاسخگو، اظهار کرد:  همه گیری بیماری کووید ۱۹ مشکات زیادی برای مدیریت شهری 
و تمام حوزه های اقتصادی در کشور و جهان ایجاد کرده که امیدواریم همه جهانیان هر چه زودتر از این مشکل رهایی 

پیدا کنند.

گزارش
گروه شهری

نوسان:معاونعمرانشهریشهرداراصفهان
گفت:پروژهمجموعهپلهاوتقاطعغیرهمسطح
شهیدسپهبدقاسمسلیمانی۵6درصدپیشرفت
داشتهوبراساسبرنامهزمانبندیشدهدرحال

اجرااست.
ایرجمظفراظهارکرد:پروژهمجموعهپلها
وتقاطعغیرهمسطحشهیدسپهبدقاسم
سلیمانیشاملسهبخشپلسازی،اجرای
دیوارههاوکولههایپلوعملیاتراهسازی
است.ویتصریحکرد:پروژهشهیدسپهبدقاسم
سلیمانیتاکنوندربخشپلسازی۵۷درصد،

درقسمتدیوارههاوکوله8۲درصدودرقسمت
عملیاتراهسازی۴۵درصدپیشرفتداشته
اصفهان شهردار شهری عمران است.معاون
خاطرنشانکرد:پیشرفتزمانیاینپروژه8۲
درصداستکهدرمجموع۵6درصدپیشرفت
فیزیکیدارد.ویبابیاناینکهپروژهشهید
سپهبدقاسمسلیمانیشاملپنجپلمیشود
کهطولپلاول۴۹۵متروطولپلهایدوم،
سوموچهارم۵۰۰متروطولپلپنجم۱۳۰
متربوده،گفت:مساحتکلیپروژه۲6۰هزار
مترمربعاست.مظفرتصریحکرد:پروژهمجموعه

پلهاوتقاطعغیرهمسطحشهیدسپهبدقاسم
سلیمانییکونیمکیلومترازحلقهترافیکی
شهراصفهاناستکهعاملمهمیدرتوسعه
منطقه۱۵بشمارمیرود.معاونعمرانشهری
شهرداراصفهانخاطرنشانکرد:هدفازاجرای
حلقهحفاظتیشرقاصفهان،کاهشترافیک
درمبادیورودیشهرازطریقتوزیعترافیک
بهمسیررینگحفاظتی،تأمینترافیکایمن،
راحت،سریعوارزاندرکالنشهراصفهانو
حذفترافیکسنگینازداخلشهروکاهشبار

ترافیکیازقسمتهایمرکزیشهراست.

معاون شهردار اصفهان خبر داد:

پیشرفت ۵۶ درصدی پروژه شهید سپهبد قاسم سلیمانی
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معاونوزیراقتصادکلارزشســهامبانکهاوبیمههایموجــوددرETFهابهقیمت
روزدوشــنبهرامعادل۳۲هزارمیلیاردتوماناعالمکردوگفت:»ماازمردمحدود۱۷هزار
میلیاردتومانپولدریافتمیکنیم.هریونیتاینصندوقمعادل۱۰هزارتوماناســتو
ترکیبیازســهامبانکملت،صادرات،تجارت،بیمهالبرزواتکاییامیناســت.«عباس
معمارنژادبابیاناینکــهدورهپذیرهنویســیاز۱۴تا۳۱اردیبهشــتادامهپیدامیکند،
افزود:»هدفدولتووزارتاقتصادازواگذاریســهاماینبانکهامنفعتمردماســت.«

بهگزارشنوســانبهنقــلازوزارتنیــرو،انرژیتولیــدیتجمعــینیروگاههایبرق
آبیکشــوردرســالآبیجاریتاپایانفروردیــن۹۹،معادل۲۰۹۵گیگاواتســاعت
بودهکهنســبتبهمدتمشابهســالگذشــته،۵۷درصدکاهشنشــانمیدهد.این
درحالیاســتکهتولیدانــرژینیروگاههــایبرقآبــیدرماهفروردین۹۹نســبتبه
ماهاســفند۹8رشــد۹درصدیدارد.براســاساینگــزارش،اطالعــاتنیروگاههای
برقآبــیکشــورتــافروردین۹۹نســبتبــهاســفند۹8تغییرینداشــتهاســت.

9٪ میزان رشد تولید نیروگاه های برق آبی کشور ارزش سهام صندوق های ETF چقدر است؟
 اقتصادنامه

 نوسان:بانک مرکزی در ساماندهی 
بازار ارز مدتی اســت ضعیف عمل 
می کند و با برخــی اقدمات غیر 
کارشناسانه چون باالبردن نرخ ارز 
صرافی بانک ها متاسفانه درصدد 
افزایش قیمت ارز در بازار اســت.
آلبــرتبغزیانبابیــاناینکهدولت
درنظرداردمیــزاننقدینگیحجیم
کشــورراازطریــقرونقبخشــی
بازارســرمایه،ارز،ســکهوخــودرو
جمعآوریکند،اظهارداشت:کامال
محرزاســتکهدولتبدنبالکسب
منابعمالیبســیارباالستچراکهنه
تنهادرببازارسرمایهرابررویهمه
بازگذاشــتهتاکاربلدوناشیدراین
بازارپرسودسرمایهگذاریکنندواز
اینطریقسرمایهآنهاباخریدسهام
شــرکتهایدولتیو...ازراهبورس
بدســتدولتبیفتد،بلکهازطرفی
نسبتبهافزایشقیمتارزوخودرو
دربازار،چراغسبزنشــانمیدهد.
نمونــهآنافزایشقیمــتخودروو
انواعارزاســتکهخودبانکمرکزی
باگرانکردنارزصرافیبانکهاراه
افزایشقیمتارزرابرایفعاالنبازار
آزادهموارهمیکند.

ایناقتصــادداناضافهکــرد:بانک
مرکزیبهجایســاماندهیبازارارز
چندروزیاســتنرخعرضــهارزرا
بصورتیخزندهباالدرنظرمیگیرد،
درچنینشــرایطیبــازارآزادنیزاز
اینرویکــردبانکمرکــزیتبعیت
کردهوقیمتهادربــازارآزادارزبه
دلیلگرانشدنارزصرافیبانکها،

افزایشمییابد.
بغزیانافــزود:گرانشــدنقیمت
خودرونیزتاثیربســزاییبرافزایش
قیمتکاالهادربــازاردارددرچنین
شــرایطیقیمتارزنیزبــهعنوان
کاالییقابلمعاملهدربازارافزایشی

میشود.
بهطورمثالزمانیکهقیمتخودرو
هایداخلیباالمیرودفاصلهقیمت
بینخودروهایخارجــیوداخلی
عمیقتروایــنموضوعبــرافزایش
قیمتارزتاثیربســزاییبجایمی

گذارد.
ویبابیاناینکــهخودبانکمرکزی
بانیافزایشنرخارزدربازاروبهتبع
آنگرانیانواعکاالوخدماتاست،
افزود:آنگونهکهمشــاهدهمیشود
بانکمرکزیدغدغهثباتبخشــی
بازارارزرانداردواگرانگیزهایبرای
اینکارراداشــت،نرخارزصرافیها
راباالنمیبردتابــازارآزادنیزبهتبع
گرانیارزصرافیهــا،قیمتهارادر

بازارآزادافزیشدهد.
ویبابیاناینکهدرزمانیکهنرخارز
۴،۳وحتی۱۰هــزارتومانبودنرخ
رشــداقتصادیمناســببود،افزود:
اکنونبــاافزایشنرخارزنرخرشــد
اقتصادینزولیاستوبانکمرکزی

توجهایبهاینموضوعنمیکند.
ایناقتصاددانبهاقدامنادرستبانک
مرکزیدرافزایشقطرهچکانینرخ
ارزدرصرافیهااشــارهکردوگفت:
بانکمرکزیبهجایتوجهبهشاخص
هایکالناقتصادیکشورنظیررشد
اقتصادیوتورممتاسفانهزمینهرشد
قیمتهارادربازارباگرانکردنارز
وبیتوجهیبهســاماندهیاینبازار

فراهممیکند.

 گزارش

حرکت زیر پوستی 
بانک مرکزی

 نوسان:اینروزها که بازار نقد و نظریه پردازی در فضای مجازی باز است و 
هرکسی در هر موضوعی به اظهار فضل می پردازد، حامد قدوسی، استادیار 
اقتصاد مالی، انستیتو فناوری اســتیونس در یادداشتی انتقادی نسبت 
به لزوم تخصص گرایی در تحلیل اقتصادی نوشت: "به نظرم، »نمی دانم« 
یا » تخصص من نیست« در خیلی موارد شاید جواب نزدیک تر به صواب 
باشد، حتی اگر فشار اجتماعی و رسانه ای زیادی هم روی فرد باشد که در 
تمامی موضوعات اقتصادی اظهار نظر کند".! در این بین نقد و تحلیل حباب 
های موجود در بازارهای مختلف، گرانی بی رویه اجناس و عواقب تسهیات  
بی ضابطه به بنگاههای کرونازده از موضوعات دیگری بودند که طی هفته 

گذشته در فضای مجازی دست به دست می شدند؛
بورس را با قمارخانه
اشتباه گرفته اند!

اقتصاددانودبیرهیاتامنایصندوقذخیــرهارزیدردولتاصالحاتگفت:در
شرایطفعلیقیمتهابهگونهایافزایشپیداکردهاستکهبههیچوجهتوجیهکننده

ارزشآنهانیست.
بهمنآرماناضافهکرد:بهنظرمناینوضعیتدولترادرحالتیقراردادهکهدســت
بهاینبازیخطرناکبزندوبرایجلبمشارکتمردمقیمتسهامراباالببرد.ایندر
حالیاســتکهدولتمیتواندازابزارهایدیگریبراینیلبهاینهدفاستفادهکند.
ویافزود:دولتدرواقعشمشیردولبهایرادردستگرفتهاستکهدرنهایتمیتواند
برایخودشایجادمشکالتاساسیکند.دولتمیداندبرایتامینمنابعمالیموردنیاز
خودهرچقدرقیمتسهامباالترباشد،میتواندمنابعمالیبیشتریرابهدستآورد.وی
تاکیدکرد:درحالحاضربسیاریازمردمبورسراباقمارخانهاشتباهگرفتهاندوشاهد
آنهستیمکهدرمواردیخانوادههادرشرایطقرنطینهناشیازکروناوماندندرخانه،از
طریقاینترنتهمهروزهاقدامبهخریدوفروشسهاممیکنند.ایندرحالیاستکهآنها
نمیدانندکهواردشدنبهبورسمسالهپیچیدهایاستودولتنبایددراینشرایطاز

حسننیتمردمسوءاستفادهبکند.
بگوییم: 

"تخصص من نیست"
استادیاراقتصادمالی،انستیتوفناوریاستیونسدریادداشتیانتقادینسبتبهلزوم
تخصصگراییدرتحلیلاقتصادینوشت:هرچندهمهاقتصاددانان-البتهبهشرط
اینکهواقعااقتصادخواندهباشندوضمنادرسشانرادرستوعمیقوکاملخوانده
باشند-یکدرکعمومیوپایهازیکسریمفاهیمپایهازقبیلاینکهعرضه/تقاضا
چیستومثالبازارهاچهطورکارمیکنندوتعادلچهطورشکلمیگیرددارند،ولی
ایندرکعمومیخیلیوقتهابرایتحلیلشرایطوتوصیهسیاستیکافینیستوگاه
ممکناستباعثاظهارنظرهاییشودکهازنظرعلمایآنحوزهخاصغلطیانادقیق
باشد.حامدقدوسیاضافهکرد:دراینبینیکگلهایکهازهمکارانعزیزروزنامهنگار
اقتصادیمانداریمکهبهلزومتخصصافــراددردعوتبهنظردادنتوجهنمیکنند.
تصورمیکنمبیشترماسیاههبلندیازپاسخمنفیبهدرخواستمصاحبهیایادداشت
یامیزگردهاو...هاییداریمدرموضوعاتاقتصادیولیخارجازحوزهتخصصمان.خود
مندههادعوتازایننوعبرایصحبتدرموضوعاتگستردهای-ازحذفچهارصفر
گرفتهتابازارارزیاسیاستهایجمعیتییاقیمتگذاریخودرو-دریافتکردهامکه
خبهمهگیخارجازحوزهتخصصماستومجبوربهعذرخواهیبودهام.ویتصریحمی
کند:بهنظرم،»نمیدانم«یا»تخصصمننیست«درخیلیمواردشایدجوابنزدیکتر
بهصوابباشد،حتیاگرفشاراجتماعیورسانهایزیادیهمرویفردباشدکهدرتمامی

موضوعاتاقتصادیاظهارنظرکند.
حکمرانی اقتصادی 

متهم اصلی است
حسینراغفردر"آرمانملی"نوشت:گرانيهاياخیرریشهدرسیاستهايکلينظام
اقتصاديماداردودراینرابطهدولتهمبهتنهایيمقصرنیست.کلحکمرانياقتصادي
کشورمسئولبهوجودآمدناینشرایطاستوعلياالصولهمخودشبایدپاسخگوي

وضعیتکنونيباشد.
ایناقتصداداناضافهکرد:متاسفانهآنچهکهشاهدهستیمبهکرونابرنميگرددوحتيبه
تحریمهامحدودنميشودبلکهسیاستهايکلياقتصادکشوردرظرفسهدههگذشته
مسئولبروزاینبحرانهاست.بسیاريازبنگاههایيکهزیرنظردولتنیستندبایدامروز
بهمیدانآمدهوبرايکمکبهجامهآسیبخوردهسهمخودرااداکنند؛نهاینکههنوزاز
مردمبخواهندکهبهیاريآسیبدیدگانونیازمندانبشتابند.ویاضافهکرد:دراینجا
نیازمندیکارادهسیاسيهستیمولياینارادهوجودندارد؛چونبرندگاناینوضعیت
همانهایيهستندکهقراراستایناصالحاتراانجامدهند.راغفرتاکیدکرد:بهنظر
ميرسدیکاقتصادکامالغارتيدرکشورشکلگرفتهاستکهبابيتوجهيوبيتفاوتي

سیاستگذاراننسبتبهافزایشهايلجامگسیختهقیمتهاهمراهشدهاست.
چرخه تیولداری دولتی

مسئهپرداختتسهیالتبهکسبوکارهایکرونازدهموردتوجهدکترموسیغنینژاد
قرارگرفتهاست.اوبه"تجارتفردا"میگوید:اینکهتاکیددارمبایدرویاصولحرکت
کنیمدرواقعهشدارینسبتبههمینمسالهاســت.زمانیکهسیاستگذارتصمیم
میگیردوامترجیحیوتسهیالتارزانقیمت،بهکسبوکارهاپرداختکند،اینکهوام
راچهکسیپرداختوچهکسیدریافتمیکند،تقویتکنندهنظامتیولداریاست،
چونازهردوطرفاعمالنفوذسیاســتبراقتصادتشدیدمیشودوایندامنزدنبه
تیولداریاست.همانطورکهدرگذشتههمایناتفاقافتادهاست.اینروشحمایت،
هزینههایزیادیبرایجامعهداردامااحتمالاینکهفایدهباالییداشتهباشداندکاست.
چوناحتمالاصابتبههدفاندکاستامادرمقابلاحتمالاعمالنفوذسیاسی،فساد
وتعمیقتیولداریبسیارباالست.دراینشیوهنحوهتشخیصکسبوکارها،معرفیآنها
بهبانکبرایدریافتوام،رفتاربانکهایعاملباوامگیرندگانو...همهدراینکهچهکسی
بهاینتسهیالتارزانقیمتدسترسیپیداکندوچهکسیازآنمحرومشوداثرگذار
است.اینجافسادبهاشکالمختلفخودمیتوانددرتوزیعمنابعبروزپیداکند.اینچرخه

الجرمبهتیولداریدولتیدرنظاماقتصادیایراندامنمیزند.

حباب هایی که نمی ترکند

دبیرکلپیشــینبورستهراناظهارکرد:
شرایطاقتصادایرانقبلکرونادشواربودو
ارقاممناسبیبرایرشدنرخ،تورموسطح
نقدینگیآنپیشبینینشدهاست.ویبا
بیاناینکهمطابقپیشبینیهانرخرشــد
اقتصادیکشــورصفردرصدوبراســاس
اعالممرکزپژوهــشهایمجلسمنفی6
درصداست،افزود:دربخشتورمباتوجهبه
سیاستهاوتالشهایبانکمرکزی،نرخ
آنبین۳۵تا۴۰درصداســت،همچنین
پیشبینیکسریبودجهبرایسالجاری
شدهبود،اماباشــیوعکروناشرایطاندکی
متفاوتشد.اینتحلیلگراقتصادیبابیان
اینکهبــرایمقابلهبااثراتکروناقرارشــد
دولت۵۰هزارمیلیاردتومــانبهصندوق
بیکاریپرداختکندکــهازتخصیصآن
بیاطالعم،افزود:همچنینقرارشدبانک
مرکزیدرمجموع۷۵هزارمیلیاردتومان
بابتکروناپرداختکند،عالوهبرآندولت
مجوزبرداشتیکمیلیاردیوروازصندوق
توسعهملیراازســویمقاممعظمرهبری
دریافتکردهاست.ویبااشارهبهاقدامات
دولتبرایورودبهبازارسرمایهوایجادسه
صندوقبرایاینموضوع،اظهــارکرد:در
مجموعارزشاینســهصنــدوق۴۵هزار
میلیاردتومانبرآوردمیشودکهپتانسیل

فروشدارد.

دولت ها تنها در 
نقش سیاست گذار

عبدتبریزیبااشــارهبهعملکردوبرخورد
ایرانبابیماریکرونا،گفــت:بانگاهیبه
عملکردکشورهایاروپایی،کادرپزشکی
ایرانجزوسیســتمهایپزشکیخوبدر
مقابلهباکرونادردنیامحسوبمیشود،اما
حتیاگرموجدومکرونارانداشــتهباشیم،
نمیتوانیمبگوییمآثاراقتصــادیآنزیاد
نیســت.ویبااشــارهبهاینکه۵۰درصد
اقتصادایرانمربوطبهبخشخدماتاست،
اظهارکرد:اینبخشدرکشورهایاروپایی
8۰درصداستکهآسیببیشتریازکرونا
خواهنددید،بهخصوصخدماتیهمچون
گردشگری،ســفر،حملونقلو...کهبه
دلیلشیوعکروناحذفشدهوامروزآسیب
دیدهاند.براساساینگزارش،عضوپیشین
شورایعالیبورسواوراقبهادارهمچنین
بهآسیبوحشتناکصنایعنفتوگازدنیا
ازکرونااشــارهکردوگفت:بهعنوانمثال
شرکتیهمچونِشل،بعداز۷۵سالناچار
بهکاهشسودســهامخودشد،همچنین
دراروپابهدلیلســختگیرانهبودنقوانین
ورشکستگیبیشترشرکتهاازاینبیماری

آسیبدیدهاند.
البتــهدراینکشــورهابهجــایدولت،
بانکهاباارائهتسهیالتبهدنبالحمایت

ازاقتصادشانهستندودولتهاتنهانقش
سیاستگذاررادارند.ویباتاکیدبراینکه
دولتایرانبایدسیاســتخــودرابرای
کمکبهبخشهایمختلفبهطورشفاف
اعالمکند،گفت:شرکتهایبزرگازاین
عرضهخارجهستندوبایددیدمنابعموجود
چطوربینشرکتهایکوچکتوزیعمی
شود،البتهسیستمبانکیایرانبرایمقابله
باآثاراقتصادیکروناوکمکبهدولتبسیار
ضعیفاســت.عبدتبریزیدربــارهاینکه
دولتباعجلهورعایتفاصلهاجتماعیمی
خواهداقتصادراراهبینــدازد،اظهارکرد:
دولتنگرانایناستکهنتواندهزینههارا
پرداختکند،چراکهسیستمبانکینیزنمی
تواندبهمدت6ماههزینههارامتقبلشود،
بنابراینتصمیمدولتبرایحرکتاقتصادو
بازکردنکسبوکارها،قابلفهمبودهوباید
کمککنیم.ویدربارهاینسوالکهبعداز
کروناآیاکسبوکارهاواقتصادایرانحداقل
بهروندسابقخودبازمیگرددیاخیر،گفت:
اینکهتمامصنایعبهشرایطقبلبازگردند
بهدودلیلدشواراست،ازیکسودرآمدها
آســیبدیدهوبسیاریازکســبوکارها
تعطیلشدهاند،بنابراینمردمناچاربهصرفه
جوییهستندونمیتوانندهمانندگذشته
بهسفریارستورانبرونددراینشرایطتقاضا

دربرخیصنوفکاهشمییابد.



مدیریت ریزش 
بازار سرمایه

اینتحلیلگراقتصادیباتاکیدبراینکهبرای
دولتجهتآزادسازیوضعیتراهیباقی
نماندهاست،افزود:دولتتنهاهنوزرویدادها
راآزادنکردهاست،ازسویدیگرمدارسو
آموزشغیررســمیازکروناآسیبزیادی
دیدهاند،البتهپیشبینیمیشــودتایک
ماهآیندهکشوربابازشدنتمامبخشهابا
سطحپایینتریبهوضعیتگذشتهخود
بازگردد.ویبابیاناینکهناچاربهبازگشایی
وساماندهیاموروپیداکردنفرصتهایی
دراینشرایطهستیم،اظهارکرد:بهنظرمی
رسدبعدازکرونابازارمسکنفرصتسرمایه
گذاریکمتریپیداکندوازسویدیگربازار

طالقدرتمیگیرد.
عبدتبریزیبااشــارهبــهنقدینگیقابل
مالحظهایدرکشــور،گفت:بخشــیاز
ایننقدینگیبدونایجاداشــتغالبرروی
قیمتکاالوخدماترفتهاست،همچنین
بااقداماتکنترلیبانکمرکزی،بازارارزاز
حوزهســفتهبازیخارجشدهومسکننیز
آرامگرفتهاســت،بنابرایندرحالحاضر
تمامنقدینگیدربازارســهاماســت.وی
بابیاناینکهباتوجهبهســودفعلیبانکی
نقدینگیامروزجاییبهغیرازبازارسرمایه
ندارد،گفت:مردمدربرابرتورم۴۰درصدی
بهدنبالدفاعازارزشپولخودهســتند،
بنابراینبهسمتبازارسهامرفتهانددراین
شرایطباوجودریســکباالنمیتوانیمبه
آنهابگوییمازاینبازارخارجشوند؛اماباید
مراقبباشند.اینتحلیلگراقتصادیبااشاره
بهوروددولتبهبازارسرمایهوعرضهسهام
خوددربازار،تاکیدکرد:عرضهسهمهادر
بازارازرشــدبیرویهبورسجلوگیریمی
کند،بنابراینریزشبازارسرمایهمیتواندبا

مدیریتدرستانجامشود.

آیا اقتصاد ایران به روند سابق خود بازمی گردد؟؛

بازی با حباب ها 
عبدتبریزی: چشم اندازی دشوار برای اقتصاد ایران در پیش است

حســین عبدتبریــزی روز دوشــنبه  ۲۲ اردیبهشــت مــاه در همایــش مجــازی اتــاق بازرگانــی 
گزارش

گروه   اقتصاد
اصفهــان بــا موضــوع »اقتصــاد امــروز ایران، کســب وکارهــا و معمــای ســرمایه گــذاری ۱۳۹۹« 
گفــت: اینکــه تمــام صنایــع بــه شــرایط قبــل بازگردنــد بــه دو دلیــل دشــوار اســت، از یــک ســو درآمدهــا 
آســیب دیــده و بســیاری از کســب و کارهــا تعطیــل شــده انــد، بنابرایــن مــردم ناچــار بــه صرفــه جویــی 
هســتند و نمــی تواننــد هماننــد گذشــته بــه ســفر یــا رســتوران برونــد در ایــن شــرایط تقاضــا در برخــی 
ــازار  ــا ب ــه نظــر مــی رســد بعــد از کرون ــد. ایــن تحلیــل گــر اقتصــادی افــزود: ب صنــوف کاهــش مــی یاب

مسکن فرصت سرمایه گذاری کمتری پیدا کند و از سوی دیگر بازار طا قدرت می گیرد.

اقتصادانان ایران در هفته ای که گذشت؛

نوسان:سیدعبدالحسینساسان،گفت:
که است پولی تورم روند، شروع »نقطه
محصولاقداماتدولتبرایتعدیلکسر
بودجهاست؛اقداماتیچونافزایشپایهپولی
وحتیچاپپول.اماپسازمدتیاینتورم
پولیتبدیلبهتورمهزینهایمیشود،تورمی
کهحتیاگرمدیریتشودبازهمتأثیرخودرا
خواهدگذاشتومنجربهافزایشنرخهادر

بازارهامیشود.«
اقتصاددانوعضوبازنشستههیأتعملی
گروهاقتصاددانشگاهاصفهان،اضافهکرد:

»بهاینسببکهنقدینگیبسیارباالییدر
کشوروجوددارد،ایننقدینگیازبازاربورس
فراتررفتهاستودردیگربازارهاچهرهنمایی
میکند.«اودلیلایننقدینگیفزایندهرا
بینظمی و دولت نهاد مالی بیانضباطی
بودجهایمیداندومعتقداستدولتهای
گوناگوندرایرانبهفراخورمبتالبهاینموضوع
میافزاید: ساسان، عبدالحسین بودهاند.
»امروزنقدینگیدرکشورتلنبارشدهاستو
بازارسرمایههمحریفاینحجمازنقدینگی
نیستوشاهدسربرآوردنآندردیگربازارها

شد.« خواهد تشدید نظر به که هستیم
ایناستادنمونهدانشگاهاصفهاندرنهایتبا
بیاناینکهبازیبانرخبهرهوکاهشآنروند
سرریزنقدینگیبهبازارهاراتشدیدمیکند،
گفت:»باایناقدامکنترلبازارهاسختترو
باوضعفعلیپولهابهتدریجازبانکهاخارج
میشود.دلیلآنهمنهتنهاکاهشبهرهبانکی
وسودآوریپایینآنهاخواهدبودبلکهموضوع
افزایشتورمنیزدلیلمشددیاستکهسبب
میشودمخاطبانبانکیکاهشیابندوجذب

بازارهاشوند.«.

عضو بازنشسته هیأت عملی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان عنوان کرد:

میزان نقدینگی از بازار بورس فراتر رفته است
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پایگاهاطالعرسانيریاستجمهوري:وزیربهداشتدرجلسهروزگذشتههیاتدولت
کهبهریاستحسنروحانیبرگزارشد،باارائهگزارشیازروندبیماریکرونادرکشور،
ازموافقتوزارتبهداشتباصادراتتجهیزاتپزشکیمربوطبهپیشگیریومقابلهبا
کروناکهمازادبرنیازکشوراست،خبرداد.رئیسجمهوردراینجلسه،دستوراتالزمرا
برایتامینوذخیرهاحتیاطیتجهیزاتپزشکیونحوهصادراتاقالممازادبرنیازکشور

صادرکرد.

انجمنواردکنندگانموبایل،تبلتولوازمجانبیازوارداتحدود۱۵میلیونو۳8۰هزار
دستگاهموبایلبهایراندرسال۹8خبردادهاست.براساسآمارهایمنتشرشدهازسوی
اینانجمن،بیشاز۱۴میلیونموبایلوارداتیتوسطمصرفکنندگاندرشبکهارتباطی
تلفنهمراهکشورفعالشدهاست.همچنینبرندسامسونگبا۵6درصد،بیشترینسهمبازار
موبایلایرانرادراختیاردارد.محصوالتنوکیابا۱۷درصدوهواویبا۹درصددررتبههای

بعدیقراردارند.

 نوسان: اسفندیار جهانگرد گفت: 
» جهش قیمتها به ســبب تزریق 
پول بسیار از سوی دولت به اقتصاد 
طبیعی اســت و به لحاظ روانی هم 
انتظار برای افزایش قیمت ها ایجاد 

کرده است.«
اینعضــوهیأتعلمیدانشــکده
اقتصاددانشــگاهعالمهطباطبایی
تهراندرادامهبااشــارهبهاینکهدر
کنارافزایشنقدینگــی،باالرفتن
هزینــهتولیــدنیزســببافزایش
تورمشدهوایندو،شرایطفعلیرا
برایبازارهارقــمزدهاند،میافزاید:
تورم دستبهدســت »تحریمهــا
رکودیفعلیاقتصاددادهاستودر
کنارآنهاروندرشــدمنفیصادرات
غیرنفتیســببشــدهتااینهمه
روزگارناخوشیبرایاقتصادکشور
رقمبخوردوعاملافزایشنرخارزها
شــودکهاینخودمنجربهافزایش

نرخدردیگربازارهاست.«
اوبااشــارهبهتأثیــرپذیرفتنبازار
طالازبازارارزخاطرنشانمیکند:
»افزایشنــرخارزهمزمانشــده
باافزایشاونسجهانــیطالواین
دو،نرخطالراافزایــشدادهواین
افزایشقیمتدربازارطالوســکه
درکناردیگرعواملبردیگربازارها

همتأثیرگذاراست.«
علمــی هیــأت پیشــین عضــو
پژوهشکدهعلوماقتصادیدانشگاه
عالمهطباطبایــیدرادامهیادآور
شــد:»رکودحاکمبربازارهارکود
تورمیاســتومــردمنبایدگمان
کنندبهســببکاهشنسبیتقاضا
قیمتهانیزکاهشــیباشــد،بلکه
مجموعهعواملپیشگفتهنردبانی
استزیرپایقیمتهادربازارهای

گوناگون.«
جهانگــرددرنهایتگفــت:»وقتی
تــورمازســویبانکمرکــزیدر
حدود۴۰درصداعالممیشــودبه
معنیکاهشقــدرتخریدریالیا
نقدینگیبازاراستومردمازترس
کاهشبیشــترارزشسرمایههای
ریالــیوغیرریالیخودبــهبازارها
هجــوممیبرنــدوهمینســبب
بیثباتیدربازارهاوافزایشنرخها

میشود.«
شــایانذکــراســت،غالــباین
کارشناسانهشــدارمیدهنداگر
دولــتهرچــهزودتربــرایرکود
تورمــیحاکمچارهاندیشــینکند
نتایجناخوشــایندآنفراتــرازاین
افزایــشنرخهــا،بازارهــارادربر

خواهدگرفت.

"لیکاشینگ"چندتوصیهدرمودزندگی
داردکهرموزموفقیتاونیزهست:

اول: مهم نیست درآمد شما چقدر است 
آنرا به 5 قسمت تقسیم کنید:

٪۳۰هزینهزندگی؛٪۲۰برقرایدوستی
وگسترشدایرهاشخاصدرارتباط؛۱۵٪
یادگیری؛٪۱۰مسافرتخصوصاخارجاز

کشور؛٪۲۵سرمایهگذاری

  هزینه زندگی  ۳۰ درصد
سادهزندگیکنید؛غذایسادهاماسالم

بخورید.

۲۰ درصدهزینه
 گسترش حلقه اطرافیان

درماهحداقلدونفررابرایصرفغذادعوت
کنیدوهزینهآنهارابپردازید،چهکسانی؟
افرادموفق،ثروتمند،سختکوش،کسانی
کهبهشمادرکارکمکمیکنند،شمابا
کسانیکهازشماسختکوشتروموفقتر
هستندغذاخوردهاید؛اینکارراهرماهانجام
دهید،بعدازیکسالنفوذوارتباطاتشمابه

طرزچشمگیریرشدمیکند.

یادگیری ۱5درصد
و بیاموزید آن از ، بخرید کتاب ماه هر
استراتژیآنرابکارببندیدوبهدیگرانهم
آموزشدهیدبااینکارخودتانهمبهتریاد

میگیرید.
دردورههایآموزشیشرکتکنیدچون
عالوهبرفراگیریباافرادجدیدوهمفکرخود

آشنامیشوید.

مسافرت خصوصاً خارج از کشور 
۱۰درصد

حداقلیکباردرسالسفرکنیداینکارتجربه
شماراافزایشمیدهد،پسازچندسالبه
کشورهایزیادیسفرکردهاید،افرادمختلف
دیدهایدوکسبتجربهشدهوخودراشارژ

کردهاید،ارهراتیزکردهاید!

سرمایه گذاری ۲5درصد 
سعیکنیدهمیشهپساندازکنیدوازاین
پولبرایسرمایهگذاریدرکسبوکارهای
کوچکاستفادهکنید،مشاغلکوچکایمن
هستندواگرپولخودراهمازدستدهیدزیاد
نخواهدبودامااعتمادبهنفسشماباالخواهد
رفت.بعدازچندسالمیتوانیدبرایمدت
طوالنیپساندازکنید.بااینکارقوتقلب
شمابرایثباتوکیفیتزندگیراباالمیبرد.

دوم: هنگامی بقیه خوابند به سخت 
کوشی ادامه دهید

هنگامیکهآنهادرمهمانیهستندبه
یادگیریادامهدهیدوسرانجامآنطورکه
آرزویآنهابودهشمازندگیمیکنید.باید
بطورمداومشرایطتانبهبودیابد،کمتر
کار، یکسال از بعد اگر کنید! استراحت
دستمزدشمابهبودنیافتاینشخصیت
شماستکهبهبودنیافته،بخاطریکسالکم

کاریبایدازخودشرمسارباشید.

سوم: برای روز مبادا پس انداز کنید
بعدازچندسالتالشوصرفهجویی،درآمد
اضافهوپساندازبرایروزمباداخواهید
داشت.بدنشماباتغذیهومراقبتبهتر،

قدرتبیشتریخواهدگرفت،مهارتهای
جدیدیفراخواهیدگرفتوازمحلپس
اندازسالهایقبلخواهیدتوانستخانه
وماشینبخریدوتحصیلباکیفیتبرای

فرزندانتانمهیاکنید.

چهارم: چگونگی گذراندن وقت تعیین 
کننده موفقیت است 

براساسیکتحقیقدردانشگاههاروارد،
نحوهگذراندنزمانبین۱۰شبتا۱۲شب
باموفقیتارتباطدارد.ایندوساعتتوسط
افرادموفقبراییادگیری،مطالعه،فکرکردن،
تاملدرخود،برنامهریزی،تعیینوبازبینی
استراتژیکسبوکاراستفادهمیشود.شما
نبایدازاینکهفقیرهستیدهراسانباشید.شما
احتیاجداریدبرویخودتانسرمایهگذاری
کنیدوبرخردوتوانمندیخودبیافزایید.شما
بایدمتوجهشویدچهچیزمهموارزشمند
استوبایدمتوجهباشیدبرایچهچیزی
درحالصرفهزینههستید.اینجوهرهی

نظموانظباطاست.

پنجم: حساب شده پول خرج کنی
همانطورکهدرموردنحوهیصرفزمانمی
بایستدقتداشتهباشیمدرموردنحوهی
مصرفپولنیزبایداینطورباشیم.پولباید
عاقالنهوهدفمندمصرفشودتابهزندگی
معنا،فراوانی،زیباییولذتبخشد.برای

خریدلباسوکاالهایمادیافراطنکنید.
که مقداری به ثروتمندشدید که آنگاه
دوستداریدمیتوانیدخریدکنید.پولتان
راپساندازکنیدوبرایآنانکهدوستشان
داریدگاهیهدیهبخریدوبرایآنانتوضیح

دهیدچرااهلپیشرفتهستیدوازاهداف
وبرنامههایخودبرایآنانبگویید.وقتی
فقیرهستیدبادیگرانخوبرفتارکنیدو
حسابگرینکنید.وقتیفقیرهستیدپول
خرجکنیدتادیگرانهمببینندوسخاوتمند
خودنمایی شدید ثروتمند باشید.وقتی
نکنید،نبایدبهعنوانیکولخرجنامبرده
شوید.اکنونچرخهزندگیشماتکمیل
شدهوبههدفنهاییدستیافتهاید،پس
دراینمرحلهبهآرامشوآسایشمیرسید.
ضروریاستکهغرورنداشتهباشیداما

سخاوتمندوفروتنباشید.

ششم: درمواجه با اشتباهات لبخند 
نزنید و بدون عکس العمل نباشید !

دربرابراشتباهاتعکسالعملنشاندهید
وازاشتباهاتدرسبگیریدوخودرامجبوربه
ادامهحرکتکنید.ساختارذهنیروبهرشد
داشتهباشید.هرچهدرگذشتهاتفاقافتاده،
درگذشتهاست.اشتباهاتگذشتهحرکت
راازشمانگیرد،هیچدلیلیبرایگریهباالی
سراشتباهاتوجودندارد،همهاشتباهمی
کننداماآنچهازاشتباهاتمیآموزیداهمیت
دارد.وقتیشمافرصتیراازدستمیدهید،

ناامیدنشوید،هرفرصتیبرایشمانیست!

لبخند و شاد بودن را فراموش نکنید !
آنانکهتواناییلبخندزدنبهنگامبروز
سوتفاهمرادارندنادرند!امانشانهایازرشد
فکریاست.وقتیدرموردشمااشتباهی
صورتمیپذیردوباآرامشلبخندمیزنید

نشانهبخشندگیشماست.
وقتیازشماسواستفادهشدهوبالبخندپاسخ
میدهیدنشانازذهنبازشماست.وقتی
درماندهشدیدولیلبخندبرچهرهشماست
نشانهمتانتشماست.وقتیبهشخصیکه
ضعیفترازشماستتوجهنشانمیدهید
وبهاولبخندهدیهمیکنیدنشانهاعتمادبه

نفسشمامیباشد.

هفتم: رویاهای خود را دنبال کنید 
آورید بدست پول کافی اندازه به وقتی
میتوانیدرویاهایتانرادنبالکنید.وقتی
وضعیتمعیشت،دیگربرایتاندغدغهنبود،
ازباقیماندهپولتانبرایتحققرویاهایتان
استفادهکنید.بالهایرویارابگسترانید
وبدونواهمهرویاپردازیکنید!مطمعن
شویددرحالتجربهیکزندگیفوقالعاده
هستید!طراحیزندگیبهسبکخودتان

هدفنهاییاست.
زندگییعنیتحققایدههاورویاها.زندگی
رامیشودطراحیکرد،شغلرامیشود
برنامهریزیکرد،شادیرامیشودمهیاکرد.
شمابایدطراحیراازاالنآغازکنید.وقتی
فقیرهستید،زمانکمتریدرخانهبگذرانید
وبیشتردربیرونخانهودرحالتالشو
کوششباشیدووقتیثروتمندهستیددقیقا
خالفآنراانجامدهید.وقتیفقیرهستید
برایدیگرانهزینهکنید،وقتیثروتمند

هستیدبرایخودتانپولخرجکنید.

 رموز موفقیت "لی کاشینگ"

در  سال 9٨ واردات موبایل 9٠٪ افزایش یافتصادرات تجهیزات پزشکی مازاد بر نیاز
 گزارش

مهم نیست درآمد شما چقدر است!؛  گزارش

ترس از کاهش بیشتر 
قدرت خرید پول

صادرات کشور در ســال ۱۳۹۸ با تراز تجاری منفی )۲۳۶5 میلیون دالر( 
مواجه بوده است. در حالی که در ســال ۱۳۹7 با تراز تجاری مثبت )۳۰۶5 
میلیون دالر( مواجه بوده ایم؛ که این موضوع نیز به دلیل رشــد منفی ۶.۶ 
درصدی صادرات و رشــد ۶.۰۶ درصدی واردات در سال ۱۳۹۸ نسبت به 
سال ۱۳۹7 بوده است. با اعمال تحریم های ظالمانه و یک جانبه ایاالت متحده 
آمریکا بعد از خروج از برجام، تکیه بر صادرات کاال های غیر نفتی کشور )به 
استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل 
تجارت چمدانی( از ضرورت بیش از پیشی برخوردار است. بررسی وضعیت 
پنج شریک اول تجاری ایران در دو بخش صادرات و واردات در سال ۱۳۹۸ 
نشان دهنده تحوالتی نسبت به پایان سال ۱۳۹7 است که در ادامه در دو 

بخش صادرات و واردات تشریح می گردد.
اول: صادرات

دربخشمقاصدصادراتیایرانبرایسال۱۳۹8بهترتیبکشورهایچین)۲۳.۰۱
درصد(،عــراق)۲۱.۷۳درصد(،ترکیه)۱۲.۲درصد(،امــاراتمتحدهعربی)۱۰.88
درصد(،افغانستان)۵.۷۱درصد(وسایر)۲6.۴۷درصد(بودهاند.بامقایسهوضعیت
ســال۱۳۹8باســال۱۳۹۷مالحظهمیشودکهکشــورکرهجنوبیباسهم)۵.8
درصدی(وارزش۲۵68میلیوندالرازکلصادراتایراندرسال۱۳۹۷کهپنجمین
شریکتجاریایرانبوددرسال۱۳۹8ازبینپنجشریکتجاریخارجیشد.باخروج
کرهجنوبیازمیانمهمترینمقاصدصادراتیکشور،ترکیهجایگزینآنشدهاست.به
گونهایکهاینکشورباسهمصادراتی۱۲.۲درصدیسومینمقصدصادراتیکاالهای
ایرانباارزش۵۰۴6میلیوندالراست.صادرات۱۳۹8نسبتبهسال۱۳۹۷باکاهش
6.6درصدیمواجهشدهاســتبهگونهایکهاز۴۴.۳میلیارددالربه۴۱.۴میلیارد
دالرکاهشیافتهاستکهبیشترینکاهشدرمیانشرکایتجاریمربوطبهامارات
باکاهش۲۴.۴۲درصدیوسپسافغانستانباکاهش۱۹.۳۴درصدیبودهاست.در
اینبینصادراتبهچینوعراقدرمیانپنجشریکاصلیصادراتکشوربهترتیببا
۳.۲8درصدو۰.۳۴درصدرشدمواجهبودهاست.نکتهقابلتأملدرارتباطباوضعیت
مقاصدصادراتیکشور،تمرکزگراییمقاصدصادراتیکشوراستبهگونهایکهدرسال
۱۳۹۷سهمصادراتبهپنجمقصدصادراتیکشور66.88درصدبودهکهاینسهمدر
سال۱۳۹8به۷۳.۵۳درصدرسیدهاستکهاینموضعبهدلیلاعمالشرایطسخت

تحریمیوبرخالفسیاستهایتجاریکلیکشوراست.
دوم: واردات

وضعیتمهمترینشرکایتجاریکشورازلحاظوارداتبرخالفتجارتازلحاظنوع
شرکابدونتغییرماندهاست.بهگونهایکهدرسال۱۳۹8بهمانندسال۱۳۹۷بهترتیب
چین)۲۵.6۳درصد(،اماراتمتحدهعربی)۲۰.۳8درصد(،ترکیه)۱۱.۴۲درصد(،هند

)8.۴۱درصد(وآلمان)۴.8۱درصد(مهمترینشرکایوارداتیایرانبودهاند.
درمجموعوارداتایراندرسال۱۳۹8نسبتبهســال۱۳۹۷بارشد6.۰6درصدی
مواجهبودهاست.دربینپنجمقصدوارداتیکشوربیشترینرشدبهترتیبمربوطبه
کشــورهایترکیه)۹۰.۹درصد(،هند)۴۱.6درصد(،اماراتمتحدهعربی)۳۵.۷۲
درصد(،چین)8.۷درصد(بودهاســتدراینبینوارداتازآلمانبارشدمنفی۱۴.۹
درصدیمواجهبودهاســت.باوجوداینکهبهجزءآلمانوارداتازسایرکشورهارشد

داشتهاست،اماوارداتکشورازسایرکشورهاباکاهش۲۳درصدیمواجهبودهاست.
باتوجهبهآنچهآمد،میتوانگفت:

۱.کشوردرسال۱۳۹8باترازتجاریمنفی)۲۳6۵میلیوندالر(مواجهبودهاست.در
حالیکهدرسال۱۳۹۷باترازتجاریمثبت)۳۰6۵میلیوندالر(مواجهبودهایم؛که
اینموضوعنیزبهدلیلرشدمنفی6.6درصدیصادراتورشد6.۰6درصدیواردات

درسال۱۳۹8نسبتبهسال۱۳۹۷بودهاست.
۲.درسال۱۳۹8پنجشریکوارداتیکشورنســبتبهسال۱۳۹۷بدونتغییربوده
است.بااینحالوضعیتوارداتباتغییراتیمواجهبودهاستبهگونهایکهجزءآلمانبا
رشدمنفی۱۴.۹درصدیسایرپنجمقصدوارداتیکشوربهترتیبترکیه)۹۰.۹درصد(،
هند)۴۱.6درصد(،اماراتمتحدهعربی)۳۵.۷۲درصد(،چین)8.۷درصد(بارشــد

وارداتمواجهبودهاست.
۳.درسال۱۳۹8پنجشریکصادراتیکشورنسبتبهسال۱۳۹۷تغییرنمودهاست.به
اینصورتکهکرهجنوبیبهباسهم۵.8درصدیوارزش68،۲۵میلیوندالریعنوان
پنجمینمقصدصادراتیکشورازلیستپنجکشوراولحذفوترکیهباسهم۱۲.۲
درصدیوارزش۵۰۴6میلیوندالربهعنواندومینمقصدصادراتیکشورجایگزین
آنشدهاست.کمترینرشدصادراتیپنجشریکتجاریکشوربهترتیبمربوطهبه
اماراتمتحدهعربی)۲۴.۴۲درصد(،افغانستان)۱۹.۳۴درصد(بودهاست.ایندرحالی
کهصادراتبهکشورهایچین)۳.۲8درصد(وعراق)۰.۳۴درصد(افزایشیافتهاست.

۴.درسال۱۳۹8نســبتبهســال۱۳۹۷همدربخشصادراتهمدربخشواردات
تمرکزگراییکشورافزایشیافتهاست.بهگونهایکهدرسال۱۳۹۷سهمصادراتبه
پنجمقصدصادراتیکشــور66.88درصدبودهکهاینسهمدرسال۱۳۹8به۷۳.۵۳
درصدرسیدهاست.دربخشوارداتسهمپنجمقصدوارداتیکشوراز۵۵.۷۵درصددر
سال۱۳۹۷به۷۰.6۵درصددرسال۱۳۹8رسیدهاستکهنشاندهندهتمرکزگرایی

مقاصدوارداتیکشوردرسال۱۳۹8نسبتبهسال۱۳۹۷بودهاست.

تراز منفی تجارت 

"لـی کاشـینگ" میلیاردر چینـی کـه فوربیـز او را در زمـره ۴۰ ثروتمند جهان قـرار داده زندگی شـگفت 
انگیـزی دارد. در ۱۶ سـالگی بدلیـل ناامنی بوجود آمده ناشـی از جنگ چین و ژاپن به همـراه خانواده مجبور 
بـه مهاجـرت به هنگ کنگ شـد و بعـد از چند ماه پـدر خـود را از دسـت داد و برای تامین مخـارج زندگی 
ناچار به ترک تحصیل شـد. با سـخت کوشـی در کمتر از ۱۰ سـال کارگاه تولید گل مصنوعی خـود را افتتاح 
کرد. سـپس تولید عروسـک را آغاز کرد؛ جایی که اکنون در محل سـابق آن کارخانه، هتلی مجلل سـاخته 
اسـت. لی کاشـینگ پس از صنعت پاسـتیک وارد صنعت سـاختمان شـد و چندی قبل یکی از اپراتورهای 
تلفـن همـراه در اروپا را نیـز خریداری کـرد. وی همچنین فردی نیکوکار اسـت وهرسـاله به دانشـگاهها و 

دانشـجویان کمکهای میلیـون دالری می کند.

گزارش

گروه بازرگانی

 نوسان:معاونوزیرراهبابیاناینکهمطابقمصوبه
ستادملیمبارزهباکرونامستأجرانمیتوانندتاپایان
خردادواحدمســکونیراتخلیهنکننــد،گفت:قوه

قضائیهنیزحکمتخلیهراصادرنخواهدکرد.
محمودمحمودزادهبااشــارهبهجدیدترینوضعیت
پاالیــشثبتنامکننــدگانطــرحملیمســکن،
اظهارکرد:قراربرایناســتکهتاآخراردیبهشــتماه۵۰۰هزارنفریکهاز
طریقسامانهطرحملیمسکنثبتنامکردهاند،پاالیششوند.ویادامهداد:
هماکنوندراستانهابحثهایمربوطبهفرم»ج«ثبتنامکنندگاندرحال
انجاماست.اینکارباســرعتدرحالانجامبودهوامیدواریمدرهمانتاریخ
اعالمشده۵۰۰هزارنفرپاالیششــوند.محمودزادهگفت:اینپیشنهادنیز
بهدلیلمحدودیتهایناشیازشــیوعویروسکروناوعدمامکانجابهجایی

مستأجرانبهستادملیمبارزهبابیماریکروناارائهشد.

 نوسان: درپیشــیوعکرونــادرجهانوکاهش
تقاضابــرایســفربزرگترینشــرکتخدمات
هتلداریوگردشــگریجهانازبرنامهخودمبنی
براخــراج8هزارنفــر،یعنیحــدود۱۵درصداز
نیرویکارخود،بهمنظورکاهشهزینههاخبرداد.
بهگزارشبلومبرگ،درپیشــیوعکرونادرجهان
وکاهشتقاضابرایســفر،گروهتییوآیکهبهعنوانبزرگترینشرکت
خدماتهتلداریوگردشگریجهانشناختهمیشود،ازبرنامهخودمبنی
براخراج8هزارنفــر،یعنیحدود۱۵درصدازنیــرویکارخودبهمنظور
کاهشهزینههاخبرداد.اینشرکتدربیانیهایکهروزچهارشنبهمنتشر
شد،تأکیدکردکهقصدداردهزینهکلیخودرابهمیزانیکسومکاهشو
بهامیداحیایگردشگریقبلازپایانتابستانتورهایمحلیبیشتریرا

ارایهدهد.

 نوسان: سامانهتسهیالتکروناروزگذشتهراهاندازی
شدوکارفرمایانیکهواجدشرایطهستندمیتواننددر
بخشکرونایسامانهکارادرخواستخودرابرایدریافت
تسهیالتحمایتیدولتثبتکنند.عالءالدینازوجی،
مدیرکلدفترسیاستگذاریوتوســعهاشتغالوزارت
کار،دربارهجزئیاتپرداختتسهیالتبهیکمیلیون
کسبوکارآسیبدیدهازکروناگفتهبود:ترتیبیکهبرایاینتسهیالتاتخاذشده
استبهاینصورتاستکهابتداپیامکهاییازسویوزارتکاربرایکارفرمایانی
کهبشدتآسیبدیدهاندارسالمیشود،بعدازارسالپیامککهقیدشدهاست
کارفرمایاندرصورتتمایلمیتوانندثبتنامکنند،اینامکانبرایکارفرمایان
فراهممیشود.ارسالپیامکتوسطوزارتکاربرایتسهیالتکرونا،شرطثبتنام
تسهیالتنیستوتنهاجنبهاطالعرسانیدارد،تمامیکارفرمایانیکهواجدشرایط
هســتندمیتواننددربخشکرونایسامانهکارادرخواستخودراثبتکنند.

 نوسان:مالیاتوصولشدهازمحلعوارضخروجاز
کشوردرسالگذشتهحدود۱۷۰میلیاردتومانرشد
کردهاست.بررســیگزارشعملکردسازمانمالیاتی
نشانمیدهد،سالگذشــتهحدود۱۱۵۰میلیارد
تومانمالیاتوعوارضخروجازکشــوروصولشده
است.همچنینبراساسگزارشعملکردسال۹۷این
عوارضوصولشدهحدود۹8۰میلیاردتومانبودهاست.بهاینترتیبدرسال
۹8تقریبا۱۷۰ًمیلیاردتوماندرآمدبیشــتریازاینمحلوصولشدهاست.
درسالقبلاشخاصحقوقی۴۲.۵هزارمیلیاردتومانمالیاتپرداختهاندکه
۴.۱هزارمیلیاردتومانآنمالیاتعلیالحســاببودهاست.همچنینمالیات
عملکردشــرکتهایدولتیبالغبر۹هزارمیلیاردتومانبودهاست.اشخاص
حقوقیغیردولتییاشــرکتهایبخشخصوصینیزدرسالقبلحدود۲6

هزارمیلیاردتومانمالیاتپرداختهاند.

مستأجران تا پایان خرداد واحد مسکونی را خلیه نکنندرشد ۱۷۰ میلیارد تومانی درآمد عوارض خروج از کشورسامانه تسهیالت کرونا راه اندازی شد اخراج 8 هزار نفر در بزرگ ترین شرکت گردشگری جهان
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 نوسان :با تاش جمعی مدیریت 
و کارکنان ناحیۀ فوالدســازی و 
ریخته گری مداوم فــوالد مبارکه 
کیفیت تختال های  مطابق سفارش 
تولیـــدشده در این ناحیــــه 
که برای تولیـــــــد لوله های 
انتقال نفت و گازترش مورداستفاده 
قرار می گیرد، به ۹۰ درصد افزایش 

یافت.
رئیــسکنترلکیفــیفوالدســازیو
ریختهگریمداومفــوالدمبارکهبابیان
اینمطلبوبااشارهبهاهمیتاستراتژیک
تولیدایننوعفوالدهاکهدرصنایعنفت
وگازکشورمورداســتفادهقرارمیگیرد،
تصریحکرد:طرحاحداثخطلولۀانتقال
نفتخامگورهبهجاسکیکپروژۀملی
وبسیارمهماست؛ازاینروتولیدتختالبا
کیفیتموردنیازتولیدورقایننوعلولهها
کهازماههاقبلدرشرکتفوالدمبارکهآغاز
شده،برایشرکتفوالدمبارکهازاهمیت

فوقالعادهایبرخورداراست.
محمدمهدیمرندی،درتشریحاینفرایند
افزود:کنترلآنالیزشیمیاییذوبهاازنظر
مطابقتباکارتســاختگریدمربوطه،
بازرســیدقیقتختالهادرحالتگرم
درپولپیتبرشماشــین۵ریختهگری،
گزارشسریععیوبســطحیوشکلی
احتمالیدرصورتمشاهدهبهمسئولین
تولیدبرایرفعســریععیــوبدرحین
ریختهگریونهایتاعــدمتولیدتختال
معیوبازوظایفمهماینواحداســت.
همچنینپسازاتمامسیکلخنککاری
وچیدمانتختالهانیــزکارکنانواحد
کنترلکیفیاقدامبهبازرسیدقیقسطح
روییوجانبیوهمچنینسروتهتختالها
میکنند.پــسازآنعملیــاتزدودن
زائدهایاضافی)ُشّرهزنی(بررویتختالها
واندازهگیریابعادیدقیقطولوعرض
وضخامتآنهابهمنظورمطابقتباابعاد

مورددرخواستمشتریانجاممیشود.
رئیــسکنترلکیفــیفوالدســازیو
ریختهگریمداومفوالدمبارکهخاطرنشان
کرد:درمرحلۀبعدچنانچهازسویبازرس
عیبیدرتختالمشاهدهشود،رفععیب
برحسبنوعآن،توســطبرشیامشعل
اسکارفانجاممیشــود.پسازبازرسی
مجددودرصورتبرطرفشــدنکامل
عیبوتطابقبادستورالعملهایکنترل

کیفی،تختالموردتأییدقرارمیگیرد.
مرندیبــاتأکیدبراینکــهبازرسهای
مقیمشــرکتIGSکهنمایندۀشرکت
نفتهستندتمامیاینمدارکرادقیقا
بررســیوتأییدمیکنند،گفت:مدارک
مربوطهجهتتنظیمصورتجلسهبهواحد
صدورگواهیکیفیتفرستادهمیشودو
درآنجاصورتجلسۀآزادسازیتختالها
باحضورنمایندگانواحــدفروش،فوالد
اکسین،گواهیکیفیتوبازرسشرکت
IGSتنظیموامضامیشود.سپساین
صورتجلسهدراختیارواحدکنترلکیفی
فوالدســازیقرارمیگیردوتختالهای
بلوکهشدهمطابقصورتجلسۀارسالی،
آزادســازیوازبلوکهخارجمیشــود.در
نهایتتختالهاتوسطواحدبرنامهریزیو
کنترلحملمحصوالتبهمقصدمشتری
ارسالمیگردد.ویباتأکیدبراینکهتولید
فوالدخامموردنیازتولیدورقولولههای
انتقالنفتوگازترشبرایفوالدمبارکه
ازاهمیتویژهایبرخورداراســتگفت:
همچنانکهاشارهشد،طرحاحداثخط
لولهانتقالنفتخامگورهبهجاسکیک
پروژۀملیاستومدیریتوکارکنانفوالد
مبارکهازاینکهدراجرایاینپروژهملی

سهیماند،بهخودمیبالند.

افزایش بازده کیفی 
فوالدهای ویژه 

industry

مدیرعاملفوالدمبارکهگفت:برایکشورماکه
درحالحاضربخشقابلتوجهیازورقهای
خاصوباکیفیتموردنیازخطوطتولیدصنایع
مختلفخودراازمحلوارداتتأمینمیکند،
بهبهرهبرداریرسیدنهرچهسریعترخط
نوردگرمشمارۀ۲فوالدمبارکهازاهمیت

خاصیبرخورداراست.
عظیمیانباتأکیدبرمزیتهایاجرایاین
پروژهتصریحکرد:بااجرایاینخطجدید،
ورقهای بهویژه ورق، انواع تولید ظرفیت
فوالدیخاص،به8میلیونتنافزایشخواهد
یافتودرکناراینپروژه،۵۲پروژۀجنبی
دیگرنیزآغازخواهدشدکهحجمعظیمیاز
فعالیتهایمرتبط،اشتغالورونقاقتصادی

برایکشورایجادخواهدکرد.
مدیرعاملفوالدمبارکهدرهمینخصوص
فعالیتهای تقسیم در ما رویکرد  افزود:
تمامی از که است بهگونهای اَبَرپروژه این
ظرفیتهایداخلیبهنحومطلوببهرهمند
شویم.ویباتأکیدبراینکهمنابعمالیموردنیاز
احداثاینخطدرنظرگرفتهشدهاست،
گفت:بودجۀمناسبیبرایسالاولاینپروژه
اختصاصیافتهاستوبهتناوبوبرمبنای

اولویت،منابعبعدیاختصاصخواهدیافت.
مهندسعظیمیاننبودهیچگونهانحصاردر
ساختاینخطراازمهمترینویژگیهای
مراحلساختآندانستوگفت:شرکتهای
برندۀمناقصهدربخشهایمختلفمیتوانند
ازظرفیتهایسایرشرکتهابهخوبیاستفاده
کنند.درواقعآنهامیتوانندکارهارادرقالب
باکیفیتوسرعت کنسرسیومهایمجزا
مطلوبانجامدهند.درهرحالهمانگونهکه
پیشازاینهمتأکیدشد،رویکردفوالدمبارکه

استفادهازتمامیظرفیتهایموجودکشور
است.

مهندسعظیمیانبااشارهبهاینکه۵۵درصد
تجهیزاتمکانیکیوبرقیاینپروژهبااستفاده
ازظرفیتهایداخلیساختهونصبخواهد
شد،خاطرنشانکرد:مصممهستیمباحمایت
دولتمحترموهمکاریوهمدلیشرکتهای
این مربوطه، پیمانکاران و داخلی سازندۀ
اَبَرپروژهرادرمدت۳۰ماهبهسرانجامبرسانیم.

کرد: خاطرنشان مبارکه فوالد مدیرعامل
بودجۀارزیوریالیاینطرحازمنابعداخلی
وبهصورتکاملتوسطفوالدمبارکهتأمین
نگرانی جای اینخصوص در خواهدشد.
نیستواینموضوعرابهبانکمرکزینیز
اعالمکردهایم.فوالدمبارکهبرایاینپروژهیک
سازمانمتناسبباهدفاجرای۳۰ماهۀآن
درونخودایجادکردهاستکهازفعالیتهای
تولیدوفرایندهایمعمولمجزاخواهدبود.
مجریطرحنیزخودمدیرعاملشرکتاست
واینتصمیمبهجهتاهمیتزیادوویژهبودن

اینپروژهبودهاست.
ویباتأکیدبراینکهاینپروژهموردحمایت
ویژۀمسئوالننظاماستتصریحکرد:ریاست
محترمجمهوریدردستورکتبیازمعاون
خودجنابآقاینهاوندیانومسئولینذیربط
دروزارتصمتخواستهاندکهکمکهاو
مساعدتهاییراکهدولتمیتوانددراینطرح
ارائهدهدمشخصکنندووزرایمرتبطازجمله
وزیرمحترمنفتنیزحمایتویژۀخودرابرای

اجراییشدنپروژۀنوردگرم۲اعالمکردهاند.

نگاه برد-برد
مدیرعاملفوالدمبارکهاظهارداشت:معتقدم

کهاگرنگاهبرد-برددرفراینداجراییشدناین
پروژهوجودنداشتهباشد،بامشکالتمختلفی
مواجه راهاندازی زمان در تأخیر ازجمله

خواهیمبود.
ویادامهداد:تدابیریاتخاذکردهایمتابخشی
ازمصالحکهمشمولهیجاناتقیمتخواهند
بودتوسطفوالدمبارکهتأمینگرددتاازاین
طریقحاشیۀامنشرکتهابیشترشود.در
همینخصوصحضورکمیتۀراهبرینیز
بهمنظورمدیریتبهترویکپارچۀکار،درچارت
پیشبینیشدهاست.انجمنمدیریتپروژۀ
ایرانرانیزبهعنوانمشاوراینپروژهدرنظر
گرفتهایمتابهاینترتیبعملیاتاجراییرادر
انحصارمدیریتیوتصمیمگیریقرارندهیمواز

مشورتهایالزمبهرهمندشویم.
عظیمیانتصریحکرد:قطعاانتظارداریمدر
اینپروژهنیزمثلهرپروژۀبزرگدیگریبا
چالشهاییازجملهتحریمهایثانویۀآمریکا
ازاینروازمسئولینسیاسی مواجهشویم؛
کشورخواستهایمتادراینصورتنیزادارۀ
پروژهبراساسقوانینثانویهومسئولیتپذیری

ثانویهصورتگیرد.
ذکرایننکتهنیزخالیازلطفنیستکه
چندماهپیشبندهبهاتفاقتعدادیازمدیران
شرکتهایخصوصیبهدیدارمقاممعظم
به خطاب ایشان و شدیم مشرف رهبری
حاضرانفرمودندتحریمهادرآیندۀنزدیکاز
بیننخواهندرفتوچارهایجزپیشبردکارها

بااتخاذتدابیرالزموجودندارد.
ویدربخشپایانیسخنانخودخاطرنشان
کرد:رهبرمعظمانقالببارهاتأکیدفرمودهاند
»نفسدشمن،دشمنیاست«،حالباتوجهبه
اینکهفوالدمبارکهموردتحریمدشمنواقع

شده،اگرزانویغمبغلبگیریمومنفعلشویم،
درمسیرموردنظردشمنحرکتکردهایم؛
بنابراینبایدبااحداثخطوطتولیدیازاین
دست،درمسیرناامیدیدشمن،اشتغالزایی
گام کشور اقتصادی رونق و جوانان برای

برداریم.
مهندسعظیمیاناظهارامیدواریکردبه
پایان کوریچشمآمریکایجهانخواردر
نهاییشدن مناسبت به تابستان،جشنی
قراردادهابرگزارگرددتابهاینترتیبگام
بلندیدرراستایاجراییشدنپروژۀنوردگرم

۲برداشتهشود.

آغاز پروژه 
بعد از ۱۲ سال معطلی

بهگزارشخبرنگارفوالد،درادامۀاینجلسه،
برخیازمدیرانعاملورؤسایهیئتمدیرۀ
MMTEشرکتهایپیمانکاریجهانپارسو
خود سؤاالت طرح و دیدگاهها بیان به

پرداختند.
درهمینخصوصفرخعالیپورمدیرعامل
شرکتایریتکگفت:ورودبهاجرایچنین
که میطلبید زیادی جسارت پروژهای
خوشبختانهمدیرعاملفوالدمبارکهباجرئت
وهمتواالبهآنورودکردوبعداز۱۲سال

معطلیاینپروژه،آنراآغازکرد.
ویتصریحکرد:مهمایناستکهشرکتهای
حاضردرپروژۀنوردگرم۲فوالدمبارکهبا
همدلیوهمت،بهجایرقابت،باهمرفاقت
کنندتااینکاربزرگانجامشود.خوشبختانه
بسترانجامکاربرایهمۀشرکتهایتوانمندو

دلسوزفراهماست.
MMTEدرادامهسعدشمسالدینازشرکت
نیزگفت:جایخوشحالیداردکهچنین
است. شدن اجرایی حال در مگاپروژهای
شرکتMMTEدرپروژۀتولیدورقهای
عریضتجاربخوبیداردکهقابلیتاستفاده
درپروژۀنوردگرم۲راخواهدداشت.پیشنهاد
بومیشدۀ تکنولوژی و تواناییها میشود
شرکتهاشناساییگرددودراینپروژهازآنها

استفادهشود.
درادامه،نادرعطائیرئیسهیئتمدیرۀشرکت
جهانپارسگفت:درکشورماپیمانکاران
توانمندزیادیهستندکهعلیرغمشرایط
اقتصادیکشور،امکانمشارکتدرپروژۀنورد
گرم۲رادارندوطبیعیاستکهمشارکتو
بهکارگیریهمۀآنهانیزدرپروژۀبزرگنورد

گرم۲وجودنخواهدداشت.
بنابراینپیشنهادمیشودشرکتهادرقالب
کنسرسیومبهکاراحداثنوردگرمورودکنند.

ویتأکیدکرد:باتوجهبهشرایطاقتصادیو
تورمروزانهایکهبعضادراقالممختلفشاهد
آنهستیم،بهتراستبهمنظورعدممواجهۀ
شرکتهاباکمبودبودجه،راهکارمناسبی
اندیشیدهشودتاانجامپروژهنیزباتأخیرهمراه

نگردد.

حمیدرضــا عظیمیــان در جلســۀ تشــریح سیاســت های فــوالد مبارکــه در احــداث خــط نــورد گــرم 
گزارش

گروه صنعت
شــمارۀ ۲ ایــن شــرکت، کــه بــا حضــور بخشــی از پیمانــکاران توانمنــد ایــن حــوزه برگــزار شــد، از دو 

شاخص »کیفیت« و »سرعت« به عنوان مهم ترین مؤلفه های اجرای این خط نورد منحصربه فرد یاد کرد.

گام بلند جهش تولید

شرکتفوالدسفیددشتچهارمحالوبختیاریموفقبهاخذگواهینامهسیستممدیریت
کیفیتبراساساستانداردISO۹۰۰۱:۲۰۱۵ازشرکتSGSگردید.محموداربابزاده،
مدیرعاملشرکت،بابیناینخبرگفت:نگاهسازماندراینحوزهنهصرفاًکسبگواهینامه،
بلکهاصالحفرآیندهاوساختارهاوکمکبهبهبودمستمرورشدوتعالیسازماناستواین
گواهینامهابتدایراهبرایمدیریتکیفیتشرکتاستوهمکاریتمامیواحدهاوپرسنل

رادرجهتاجرایهرچهبهترفرآیندهایسازمانمهموحیاتیمینماید.

مدیرعاملشرکتفلزتدارکفوالدمبارکۀاصفهانازاخذگواهینامۀسیستممدیریتکیفیت
براساسISO۹۰۰۱:۲۰۱۵خبرداد.محمدحسینقورچانیبااعالماینخبراظهارداشت:
اینشرکتدرراستایمدیریتکیفیتوبهبودفرایندهایخودموفقبهکسبگواهینامۀ
سیستممدیریتکیفیتازشرکتSGSگردید.ویافزود:مهمترینهدفشرکتاز
دریافتاینگواهینامهحرکتمستمردرمسیررشدوتعالیسازمانیوبهبودفرایندهای

جاریشرکتاستکهاینامرمنجربهتحققهرچهبیشتراهدافکالنمیگردد.

گواهینامه ایزو 9٠٠1 برای فلز تدارک فوالد مبارکهاخذ گواهینامه ایزو 9٠٠1 در فوالد سفیددشت

کیفیت و سرعت  شاخص های مهم اجرای پروژۀ نورد گرم شمارۀ ۲ فوالد مبارکه هستند

در جلسۀ تشریح سیاست های فوالد مبارکه در احداث خط نورد گرم شمارۀ ۲ عنوان شد: 

در گرامیداشت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی:

 از زمان ورود روابط عمومی به ادبیات دیوان ساالری اداری ایران تا به 
امروز، این حوزه همواره تعریف و کارکردی سهل و ممتنع داشته است: 
سهل از دیدگاه عموم مردم که نسبت به آن شناخت کافی و دقیِق 
علمی ندارند و کارکرد آن را برای انجام فعالیت های اجرایی ساده ای 
چون چاپ و پاسخگویی های رایج تصور می کنند؛ و ممتنع از دیدگاه 
صاحبان فن و اندیشه که می دانند از همان روزهای اولیۀ شکل گیری 
این واژه و متداول شدن آن تا به امروز، روابط عمومی همواره حوزه ای 
پیچیده و تأثیرگذار بوده است و کارکرد آن برای سازمان ها و ارگان ها 

حیاتی تر از آن چیزی است که در ذهن عموم وجود دارد.


کارکردهای روابط عمومی
براساسمجموعتعاریفذکرشدهازروابطعمومی،میتوانکارکردهای

زیادیرابرایاینحوزهدرنظرگرفت.
روابطعمومیروحیۀپرسشگریرابسطمیدهد،قدرتاقناعدارد،
تنظیمکنندۀ برنامهریزیمیکند، را افکارعمومی نفوذدر و هدایت
روابطدرونوبیرونازسازماناست،بربهبودسرمایۀاجتماعیسازمان
مؤثراستومیتواندمشارکتدرفعالیتهاراافزایشدهدو...اینها
تعاریف اساس بر عمومی روابط کارکردهای و ویژگیها از گوشهای
کالسیکآناست،کارکردهاییکهبهمرورشکلگرفتهوامروزوبا

رشدفناوریارتباطاتواطالعاتبسیاربیشترهمشدهاست.

تأثیر تکنولوژی بر روابط عمومی
پیشرفتتکنولوژیبهخصوصدرحوزۀارتباطاتوحرکتبهسمت
دنیای آنالین فعالیتهای و )Digitalization( دیجیتالیزیشن
جدیدیرابهروابطعمومیبازکردهاست.دنیاییکهحداقلدرایران،
آنطی در را بسیاری مسیرهای هنوز و هستیم آن راه ابتدای در

نکردهایم.
وجودتکنولوژیهاینوین،روابطعمومیراملزممیکندکهبافاصله
گرفتنازالگوهایسنتیوقدیمیواستفادۀصرفازرسانههایاصلیو
کالسیکبهسمترسانههایجدیدواجتماعیحرکتکند.تکنولوژی
امروزباعثشدهالگوهایخطیویکطرفهبهالگوهایتعاملیتبدیل

شود.
برنامهریزان و سیاستگذاران به اطالعات انتقال و ارتباط برقراری
سازمانوهمچنینسرعت،شفافیتوجهتدهیصحیحاطالعرسانی
است. عمومی روابط اصلی وظایف مخاطبان به سازمان مدیریت از
انجاماینمأموریتنیازمنددانستنشیوههاوروشهایتازهوکاربرد
تجهیزاتارتباطینویناست.روشهایقدیمیدستیابیونگهداری
انقالب عصر که کنونی، عصر در آن انتقال و پردازش و اطالعات
باسکونمواجهخواهد را ارتباطاتاست،روابطعمومی اطالعاتو
بایکرپورتاژدر ازعصریکهمیشد امروزدیگرمدتهاست کرد.
یکنشریۀپرمخاطب،پیامخودرابهمخاطببرسانیمفاصلهگرفتهایم.
امروزهپیشرفتهایارتباطیباعثشدهافکارعمومیتوسعهپیداکند
وآنتفسیرقدیمیکهروابطعمومیراتنهادردایرۀتعاملبارسانهها
به راملزم ارتباطات،ما محدودنگهمیداشتبیاعتبارشود.دنیای
با که گروهی، رسانههای با نهتنها گسترده، تعامالت وحفظ ایجاد
گروههاواشخاصمرجعاجتماعیمیکندوایندنیایجدیدیاست

کهپیشرویماست.

هوش مصنوعی و روابط عمومی
درمیانتغییراتگستردهایکهدرحوزۀارتباطاتوروابطعمومی
مصنوعی« »هوش راهبردیترینها و مهمترین از یکی داده، روی
این تأثیر بودهاست. فناوریهایحوزهروابطعمومی بر تأثیرآن و
تکنولوژیامروزدرحوزههایمختلفیمانندآنالیزوارتباطوشبکههای
اجتماعیدادهکاویمشخصاست.پیشرفتاینحوزهبهقدریبودهکه
امروز»باتها«یا»رباتها«بهعنواندستیاردرروابطعمومیهامورد
استفادهقرارمیگیرندوهرروزبهتنوعوشمارآنهاافزودهمیشود.

جمعآوریاطالعاتبهصورتهوشمندوبااستفادهازهوشمصنوعی
نهتنهادروقتصرفهجوییکرده،بلکهباعثکاهشهزینههایمربوطه
بهدلیلاستفادۀبهصرفهترازنیرویانسانیشدهاست.ازطرفیدقت
هوشمصنوعیبهدلیلدخیلنبودنعناصریمانندخستگی،کمبودن
انگیزه،شرایطنامساعدروحی،اختالفاتدرونسازمانیو....بهرهوریرا
باید تکنولوژی این از استفاده نکتهایکهدر اما افزایشدادهاست.
تکنولوژیوفرآوریهایآن این قرارگیردآناستکه موردتوجه
درک و احساس و عواطف با همراه و انسانی نیروی کنار در باید
انسانبهکاررود.گرچهباتعریفالگوریتمهاوکدنویسیهامیتوان
بهتجزیۀاطالعاتوتحلیلآنتوسطهوشمصنوعینزدیکشدو
قدمهایبسیارمؤثرینیزدراینحوزهبرداشتهشدهاست،اماکماکان
نمیتوانازنقشکاربرانسانیبرایتحلیلدقیقتروصحیحتراطالعات
چشمپوشیکرد.شهودوعواطفودرکانسانمسئلهایاستکههنوز
تکنولوژینتوانستهبهآنواردشود.درحالحاضربهترینراهبرای

روابطعمومیهاترکیبهوشمصنوعیونیرویانسانیاست.
ارتباطیوبسندهکردنبه اینفناوریهای از عدمتوجهواستفاده
الگوهایقدیمیبهایجادرکودیاحتیمرگسازمانمنجرمیشود.
درعصریکهاطالعاتدرحالانفجاراستوحجماطالعاتبهنحو
بیسابقهایرشدداشته،دیگرنمیتوانبدونفناوریهایوابستهبه
هوشمصنوعیمانند»تحلیلبیگدیتا«ازتغییراتوافکارعمومی

مطلعبودوباآنتعاملداشت.

مرگ سازمان ها با عدم بهره گیری از 
تکنولوژی های نوین ارتباطات

 نوسان:پروژۀطراحی،ساخت،نصبو
راهاندازیدوربینهایاولویتدارنواحی
مختلففــوالدمبارکه،توســطناحیۀ
اجــرایپروژههایجنبیوپشــتیبانی

شرکتباموفقیتبهپایانرسید.
کارشــناساجرایپروژههــایجنبی
وپشــتیبانیدراینخصــوصافزود:
بهمنظورکنتــرلفرایندهــاینواحی
مختلــففــوالدمبارکهازاســفندماه
۹6،تعداد۴۳۵ســوژۀدیداولویتدار
درنظرگرفتهشــد.پسازآنعملیات
بسترسازی،نصبتجهیزات،کابلکشی

وهمچنیننصــبانــواعدوربینهای
ثابت،دامواســپیددامانجامشــدودر
نهایتدربهمنماه۱۳۹8دوربینهای

جدیددرمداربهرهبرداریقرارگرفت.
محمدحســینصفویپــوربــاتأکید
بــراینکهبــرایایــنپــروژهبالغبر
۱۳۰میلیــاردریــالســرمایهگذاری
انجامشــده،ادامهداد:دراینزمینهاز
بهروزترینتجهیــزاتوتکنولوژیهاو
نیزجدیدتریــنقابلیتهاینرمافزاری
استفادهشدهاســت.ایندرحالیاست
کهدوربینهایاســپیددامبهکاررفته

 FULLیاهمانP۱۰8۰دارایکیفیت
HDودرجۀحفاظــتIP۵۴باقابلیت
ONVIFوپشتیبانیپروتکلHDR
هســتند.همچنیــندوربینهایثابت
عالوهبرقابلیتهــایفوقالذکر،دارای
قابلیتدیددرشبوتکنولوژیکاهش
نویزهســتندوبــاهوزینگهایدرجۀ

حفاظتیIP6۷محافظتمیشوند.
کارشــناساجرایپروژههــایجنبی
وپشــتیبانیفــوالدمبارکهبااشــاره
بــهگســتردگیمکانهــاینصباین
دوربینهاگفت:دوربینهاییادشدهدر

شرکتفوالدمبارکه،مجتمعفوالدسبا
ومجموعــهفرهنگیورزشــیفردوس

نصبشدهوبهبهرهبرداریرسیدند.
ویخاطرنشــانکــرد:بااجــرایاین
پروژهگامیبزرگوســازندهدرایجاد
شــبکۀزیرســاختنظارتتصویریبر
فرایندهایتولیدفوالدمبارکهبرداشته
شدوازاینپسامکاننظارتتصویری
برفرایندهایمختلفپروســۀتولیدبه

وجودآمدهاست.
صنعتیتریناســتانکشــوربشــمار

میآید.

با موفقیت انجام شد؛

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی دوربین های نواحی مختلف فوالد مبارکه



سال ششم/ شماره ۱۲۸/ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹/ ۲۵ رمضان ۱۴۴۱

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

www.eghtesadbazar. ir

19  May 2020 No.128

info@eghtesadbazar. ir

تاه
 کو

بار
اخ

Trading

گزارش

برای اولین بار در کشور اتفاق افتاد:

تجارت و معدن صنعت، سازمان رییس
اصفهاندرادامهتاکیدکرد:تغییرناگهانی
مشکالت و مسائل با را صنایع تعرفهها،
جهت بدین و میکند مواجه متعددی
اصالح باید استان صادرکنندگان انجمن
تعرفههاراابتداازچندکاالشروعکندو
نظامتعرفهایرادرموردکاالهاییکهاستان
اصفهاندرزمینهآنهاحرفهایبیشتری
باالتری ظرفیت از و دارد گفتن برای

برخورداراست،بازنگریکند.
تجارت و معدن صنعت، سازمان رییس
تعرفهها اصالح پیشنهاد افزود: اصفهان
بهتهرانارائهشدهواینتعرفههارابهنفع
صادرکنندگاناستاناصالحخواهیمکرد.

ویبابیاناینکهبایدنظموترتیبخاصی
و صادرات در همسایه کشور ۱۵ برای
وارداتایجادکنیمتصریحکرد:بایدبررسی
این از که کاالهایی اقالم مورد در دقیق
کشورهابهاستانواردوکاالهاییکهصادر
میشود،انجامشودتابتوانیمحجمصادرات

محصوالتراافزایشدهیم.
موفقبااشارهبهاینکهبرخیازکشورهای
همسایهنیازبهخدماتفنیومهندسی
از اصفهان کرد: خاطرنشان دارند ما
متخصصانخوبیبرخورداراستوباتوجه
بهوجودمتخصصانفراوانوانجمنفنیو
مهندسیقویدرایناستان،اینموضوعهم
بایدموردتوجهانجمنصادرکنندگانقرار

گیرد.ویبیانکرد:استاناصفهانمیتواند
از برخی به را داخل ساخت ماشینهای
کشورهایهمسایهعرضهکندوبانصب
خطوطتولیددراینکشورها،خدماتفنی

ومهندسیخوبیبهآنهاارائهدهد.
تجارت و معدن صنعت، سازمان رییس
انجمن اینکه به اشاره با اصفهان
بعنوان را کشوری باید صادرکنندگان
تا دهد پیشنهاد اصفهان استان معین
مجوزآنراازوزیردریافتکنیماضافهکرد:
اصفهاندرصورتیکهبتواندمعینوخواهر
از میتواند شود دیگری کشور خوانده
مزایایباارزشفراوانیبرخوردارشوداما
دریکسالگذشتههیچخروجیمثبتی

ازخواهرخواندگیاصفهانباشهرهایدیگر
مشاهدهنشدهوانجمنبایددراینزمینهها
همکارکند.ویاظهارداشت:وقتوهزینه
زیادیبرایامضایتفاهمنامههایخواهر
خواندگیشهرهایمختلفصرفمیشود
ومتخصصانحوزهصادراتدرانجمنباید
بهاینتفاهمنامههاجنبهاجراییوعملیاتی

بدهند.
موفقبابیاناینکهانجمنصادرکنندگان
یدکی لوازم سازی بومی زمینه در باید
دریافت با افزود: کند تالش هم وارداتی
آماریازگمرکدرزمینهوارداتکاالها،
قطعات،لوازمیدکیوماشینهاییکهاز
خارجازکشوروارداستاناصفهانمیشود،

اینگونهکاالهاولوازمیدکیرا میتوانیم
بومیسازیکنیم.ویبابیاناینکهتولید
در خوبی خیلی سازندههای و کنندهها
استانوجودداردادامهداد:باشناساییاین
میتوانیم وارداتی، لوازم کنندگان تولید

سفارشتولیدرابهآنهاارائهدهیم.
تجارت و معدن صنعت، سازمان رییس
اصفهانبابیاناینکهایناستانقطبصنایع
نساجیکشورمحسوبمیشوداضافهکرد:
برایاولینباردرکشورمجوزثبتسفارش
بهصنوفتولیدینساجیدراصفهانارائه
شدهوخیلیازاینصنوفدرحالنوسازی
ماشینهای و هستند خود آالت ماشین
قدیمی آالت ماشین جایگزین را جدید

میکنند.
ویبااشارهبهاینکهانجمنصادرکنندگان
بایدباتولیدکنندگان،تیمهایدانشگاهی
وشرکتهایدانشبنیانمذاکرهوتعامل
بیشتریداشتهباشدوازراهنماییهایآنها
استفادهکندخاطرنشانکرد:اینانجمن
بایدنشستهایمشترکیراباشرکتهای
زمینههای به تا کند برگزار بنیان دانش
وقت هم که کند ورود بیشتری فعالیت
کمتریازصادرکنندگانبگیردوهمارزش
افزودهبیشتروخروجیموثرتریبرایآنها
کرد: تصریح موفق باشد. داشته بههمراه
درصورتیکهانجمنصادرکنندگانووارد
کنندگاناستانتعاملوهمکاریبیشتریبا
دانشگاههاوشرکتهایدانشبنیانداشته
باشدبطورقطعمیتواندکارهایمشترک

بهتروموثرتریانجامدهد.
ارزشصادراتمحصوالتصنعتی،خدماتی
کشورهای به اصفهان استان تجاری و
حدودچهار اخیر سالهای در خارجی
میلیارددالرومیزانوارداتازسایرکشورها
بهایناستان۴۴6میلیوندالربودهاست.
اصفهانبابیشازپنجمیلیوننفرجمعیت،
دارایبیشاز۹هزارواحدتولیدیکوچک
وبزرگباسرمایه۲۲۱هزارمیلیاردریال
واشتغال۲6۳هزارنفرونیزحدود8۴۰

معدندرحالبهرهبرداریاست.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان مطرح کرد:

تولید و اشتغال نیازمند تصمیمات پایدار
متخصصان حوزه صادرات از ظرفیت خواهرخوانده های اصفهان استفاده نمی کنند

از  اصفهان  استان  فاضاب  و  آب  مدیرعامل شرکت  نوسان:   
بهره برداری تله متری شبکه فاضاب اصفهان برای اولین بار 

در کشور خبر داد.
بهگزارشنوسان،هاشمامینیگفت:برایاولینباردرکشورپروژهتله
متریشبکهفاضالبباپیشرفتبیشاز8۵درصددرآیندهنزدیکدر

اصفهاندرمداربهرهبرداریقرارمیگیرد.
ویایجادزیرساختهارابرایاجرایاینپروژهضروریدانستواظهار
داشت:هماکنون۱۰فقرهفلومتردر۳۰نقطهکهخطوطاصلیشبکه
درآنجاقرارداردنصبشدهودر۷نقطهدراطرافسرشاخههایشبکه

فاضالب،بارانسنجنصبگردیدهاست.
امینیهدفازتلهمتریشبکهفاضالبرامدیریتحجمورودیفاضالب
بهخطوطاصلیوتصفیهخانههابرشمردواعالمکرد:بااجرایپروژهتله
متریشبکهفاضالباصفهانحجمورودیفاضالبدرهنگامبارندگیبه

شبکه،کنترلمیشود.
مدیرعاملشرکتآبوفاضالباستاناصفهانافزود:درهنگامبارندگی
بطورناخواستهحجمزیادیآببارانبهسمتشبکهفاضالبهدایتمی
برپسزدگیفاضالبدرمنازلمسکونیو اینرویدادعالوه شودکه

واحدهایتجاریتاسیساتفاضالبراهمبامخاطراتیمواجهمیکند.
رئیسهیاتمدیرهومدیرعاملشرکتآبفااستاناصفهانبابیاناینکه
تاسیساتفاضالبتنهابرایجمعآوری،انتقالوتصفیهفاضالبخانگی
طراحیشدهاست،تصریحکرد:بااجرایپروژهتلهمتریشبکهفاضالب،
ورودفاضالبهایغیرخانگیبهشبکهموردشناساییقرارمیگیرد،چرا
کهورودفاضالبهایغیرخانگیبهشبکهدرفرایندتصفیهاختالالتی

بوجودمیآورد.
فاضالب، شبکه در سنسورهایی نصب با کرد: اعالم امینی هاشم
میکروارگانیسمهاییکهناشیازفاضالبغیرخانگیباشندشناساییمی
شوندکهاینامرنقشبسزاییدرارتقاکیفیتپسابدرتصفیهخانههای
فاضالبدارد.رئیسهیاتمدیرهومدیرعاملشرکتآبفااستاناصفهان
بابرشمردندیگرمزایایاجرایپروژهتلهمتریشبکهفاضالبخاطرنشان
ساخت:باتلهمتریشبکهفاضالب،ظرفیتخطوطانتقال،تصفیهخانهو
شبکهدرمواقعوقوعحوادثغیرمترقبهبررسیمیشودوبهنوعیجریان
ازوقوع امر این تاسیساتمدیریتوکنترلمیگردد،که به فاضالب

حوادثیمانندپسزدگیفاضالبجلوگیریمیکند.

بهره برداری از تله متری
شبکه فاضالب اصفهان

آگهی تغییرات شرکت

آگهــیتغییراتشــرکتتعاونیخدمــاتآرانیروتابــانبهشــمارهثبت۵۱8وشناســهملی
۱۰۲6۰۱۰۴۵6۴بهاســتنادنامهشــماره۱۵۳۷مــورخ۲۳/۰۵/۱۳۹۷ادارهتعــاون،کاروراه
اجتماعیشهرســتانســمیرموصورتجلســهمجمععمومیفوقالعادهمــورخ۲۴/۰۲/۱۳۹۷

تصمیماتذیلاتخاذشد:

اساسنامهجدیدشرکتدر۵۲مادهو۳۷تبصرهتصویبوجایگزیناساسنامهقبلیگردید.

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستاناصفهانمرجعثبتشرکتهاوموسســاتغیرتجاریسمیرم)8۴۵۷۴۷(

آگهی تغییرات شرکت

آگهــیتغییراتشــرکتتعاونــیخدمــاتآرانیــروتابانبهشــمارهثبــت۵۱8وشناســهملی
۱۰۲6۰۱۰۴۵6۴بهاستنادصورتجلسههیئتمدیرهمورخ۲۴/۰۲/۱۳۹۷تصمیماتذیلاتخاذشد:
آقایمهدیفدویبهشــمارهملی۱۲۰۹۷۷۴۴88بهســمترئیسهیئتمدیره،آقایمجیدفدوی
بهشمارهملی۱۲۰۰۰۳6۵۵۷بهســمتنایبرئیسهیئتمدیرهوآقایکاظمفدویبهشمارهملی
۱۲۰۹۳۳۷6۱۴بهسمتمنشــیهیئتمدیرهومدیرعاملبرایمدتسهسالانتخابشدند.-کلیه
چکهاواسنادتعهدآورشــرکتپسازتصویبهیئتمدیرهباامضایآقایکاظمفدوی)مدیرعامل(و
آقایمهدیفدوی)رئیــسهیئتمدیره(ودرغیابآقایمهدیفــدوی)رئیسهیئتمدیره(،آقای
مجیدفدوی)نایبرئیسهیئتمدیره(حقامضاخواهدداشــتواوراقعــادیباامضایآقایکاظم

فدوی)مدیرعامل(وبامهرشرکتمعتبرخواهدبود.
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستاناصفهانمرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریسمیرم)8۴۵۷۴8(

آگهی تغییرات شرکت

آگهیتغییراتشرکتخدماتبهداشتیدرمانیکمیلکاشانشرکتتعاونیبهشمارهثبت۳8۲وشناسه
ملی۱۰۲6۰۰8۲۵8۱بهاستنادصورتجلســههیئتمدیرهمورخ۱۳/۱۰/۱۳۹8تصمیماتذیلاتخاذشد:
آقایعلیرضاخاتمیبیدگلیباکدملی:)6۱۹۹۷۰۱6۲۳(بهسمترئیسهیئتمدیرهوآقایسیدمسعود
خاتمیبیدگلیباکدملی:)6۱۹۹۲۲۵۵8۹(بهســمتنایبرئیسهیئتمدیــرهوآقایآرشخاتمی
بیدگلیباکدملی:)6۱۹۹۷۵۹۳۵۴(بهسمتمنشیهیئتمدیرهوآقایآرشخاتمیبیدگلیباکدملی:
)6۱۹۹۷۵۹۳۵۴(بهســمتمدیرعاملبرایمدتسهسالانتخابشــدند.کلیهقراردادهاواسنادتعهد
آورازقبیلچک،ســفتهوبراتواوراقبهادارپسازتصویبهیأتمدیره،باامضایآرشخاتمیبیدگلی
)مدیرعامل(وآقایعلیرضاخاتمیبیدگلی)رئیسهیــاتمدیره(ودرغیابآقایعلیرضاخاتمیبیدگلی
)رئیسهیاتمدیره(باامضاءآقایسیدمسعودخاتمیبیدگلی)نائبرئیس(ومهرشرکتمعتبرخواهدبود

واوراقعادیباامضاءآقایآرشخاتمیبیدگلی)مدیرعامل(ومهرشرکتمعتبرخواهدبود.
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستاناصفهانمرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریآرانوبیدگل)8۴۲۷۳۰(

آگهی تغییرات شرکت

آگهیتغییراتموسســهفرهنگیهنریآدینهموعودنجفآبادبهشــمارهثبت۱۳۷وشناسهملی
۱۰۲6۰۰۳6۷۹۱بهاستنادصورتجلسهمجمععمومیفوقالعادهمورخ۲۴/۰۴/۱۳۹8وبهاستناد
نامهشماره۱۳6۳/۹8/۴۲/۱۳مورخ۵/6/۱۳۹8ادارهفرهنگوارشاداسالمیشهرستاننجفآباد

تصمیماتذیلاتخاذشد:
محلموسسهبهشهرستاننجفآباد،بخشمرکزی،شــهرنجفآباد،محلهباغملی،خیابانشیخ
بهایی]۵8[،کوچهشــهیدعبدالکریمرستمی]8[،بنبســت)کبیری(،پالک۲۰،طبقههمکف

کدپستی8۵۱۴6۱۷۱۱۱انتقالیافت.

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستاناصفهانمرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجارینجفآباد)8۴۲۷۳۱(

آگهی تغییرات شرکت

آگهیتغییراتشــرکتپیامکویراردستانبامســئولیتمحدودبهشــمارهثبت۳6۰وشناسه
ملی۱۰۲6۰۰۷8۹۴۳بهاســتنادصورتجلســهمجمععمومیفوقالعادهمورخ۰8/۰۲/۱۳۹۹

تصمیماتذیلاتخاذشد:
مواردذیلبهموضوعفعالیتشــرکتاضافهگردید:تاســیسوخدماتدفترپیشخواندولت-ثبت
موضوعبهمنزلهاخذوصدورپروانهفعالیتنمیباشــد.درصورتلزومپسازکســبمجوزهایالزم
ازمراجعذیصالح.مرکزاصلیشرکتبهاستاناصفهان،شهرســتاناردستان،بخشمرکزی،شهر
اردستان،محلهبازار،کوچه)مدرسهعلمیه(،بلوارامامخمینی،پالک۱۱۴۷،طبقههمکفکدپستی

8۳8۱8۷۳6۱۷تغییریافتومادهمربوطهدراساسنامهبشرحفوقاصالحگردید.

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستاناصفهانمرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریاردستان)8۴۵۷۴۵(

آگهی تغییرات شرکت

آگهیتغییراتشرکتخدماتبهداشتیدرمانیکمیلکاشانشــرکتتعاونیبهشمارهثبت۳8۲و
شناســهملی۱۰۲6۰۰8۲۵8۱بهاســتنادصورتجلســهمجمععمومیعادیبطورفوقالعادهمورخ

۱۳/۱۰/۱۳۹8تصمیماتذیلاتخاذشد:
سیدمســعودخاتمیبیدگلی6۱۹۹۲۲۵۵8۹وعلیرضاخاتمیبیدگلی6۱۹۹۷۰۱6۲۳وآرشخاتمی
بیدگلی6۱۹۹۷۵۹۳۵۴۵۲6بهسمتاعضایاصلیوســهیالخاتمیبیدگلی6۱۹۹6۷۲۳۳۱وسمیرا
خاتمیبیدگلی6۱۹۹۹۵۹۰۴۳بهعنواناعضایعلیالبدلبرایمدتســهسالانتخابشدند.معصومه
کرمانیحسکوئی۱۲6۱۲۴۲۰۱۷وبتولاعظمیانبیدگلی6۱۹۹۵۲۰۳۹۹بعنوانبازرساناصلیوعلی
البدلبرایمدتیکسالمالیتعیینشدند.ترازنامهوصورتهایمالیمنتهیبهسالهای۱۳۹۵الی۱۳۹۷به

تصویبمجمععمومیرسید.
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستاناصفهانمرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریآرانوبیدگل)8۴۲۷۳۳(

آگهی تغییرات شرکت

آگهیتغییراتشــرکتتعاونیروســتاییشــهیدبهشــتیبهشــمارهثبــت۲۳وشناســهملی
۱۰۲6۰۰۰۷88۱بهاستنادصورتجلسهمجمععمومیفوقالعادهمورخ۰۳/۱۲/۱۳۹8ونامهشماره
۱۵۲/۷۴۱مورخ۰۳/۰۲/۱۳۹۹صادرهازادارهتعاونروســتائیشهرستانسمیرممرکزاصلیشرکت
تعاونیبهاستاناصفهان،شهرستانسمیرم،بخشپادنا،دهســتانپادناسفلی،روستاسیور،محله
ندارد،کوچه))مهدیفلیرئیســیان((،کوچه)تعاونــی(،پالک۱۰۹،طبقههمکف-کدپســتی

86۷۹۱۴۳۲۷۳انتقالیافتومادهمربوطهدراساسنامهبهشرحفوقاصالحگردید.

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستاناصفهانمرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریسمیرم)8۴۵۷۴۴(

آگهی تغییرات شرکت

آگهیتغییراتشرکتکیمیایدشــتسپاهانشرکتتعاونیبهشــمارهثبت۲۴86۰وشناسهملی
۱۰۲6۰۴۵6۴۱8بهاستنادصورتجلسههیئتمدیرهمورخ۲۲/۰۷/۱۳۹۷ونامهشماره۱۲۷6۲۲مورخ
۰۴/۱۱/۱۳۹۷ادارهتعاوناصفهانتصمیماتذیلاتخاذشد:مریمغالمیکدملی۵6۵۹۳۷8۳۷۴به
سمترییسهیاتمدیرهوعلیرضاغالمیکدملی۱۲8۲8۵۵۲۳۹بهسمتنایبرییسهیاتمدیرهو
مدیرعاملوعباسرنجبریکیکدملی۵6۵۹۳۷۷۹۱۲بهسمتمنشیهیاتمدیرهبرایمدتسهسال
انتخابگردیدند.کلیهقراردادهاواسنادتعهدآورازقبیلچک،سفتهوبراتواوراقبهادارپسازتصویب
هیأتمدیره،باامضاءمدیرعاملومریمغالمی)رئیسهیأتمدیــره(ودرغیابمریمغالمی)رئیس
هیأتمدیره(باامضاءعباسرنجبریکی)منشیهیأتمدیره(ومهرشرکتمعتبرخواهدبودواوراق

عادیباامضاءآقایعلیرضاغالمی)مدیرعامل(ومهرشرکتمعتبرخواهدبود.
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستاناصفهانادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریاصفهان)8۴۵۷۴6(

آگهی تغییرات شرکت
آگهیتغییراتشرکتخدماتیدهیاریهایبخشمرکزیاصفهانشرکتتعاونیبهشمارهثبت۲۵۵6۹وشناسه
ملی۱۰۲6۰۴6۳۳۱۲بهاستنادصورتجلســههیئتمدیرهمورخ۰8/۱۰/۱۳۹۷ونامهشــماره۱۲۰۳۷۷مورخ
۱۵/۱۰/۱۳۹۷ادارهتعاوناصفهانتصمیماتذیلاتخاذشد:مجیداحمدیدستجردیبهکدملی۵6۴۹۴۵۷۰۲6
بهســمترئیسهیاتمدیرهبهنمایندگیدهیاریبرکانبهشناســهملی۱۴۰۰۲8۵۹۷۱۱وکیانوشجعفری
مقدمبهکدملی۴6۲۱۷۲۳۱۹۷بهســمتنایبرئیسهیاتمدیرهبهنمایندگیدهیاریدهکرمبهشناسهملی
۱۴۰۰۲8۵۹8۹۵وعلیرضامحققکدملی۱۲۹۱6۱8۰۱۵بهســمتمنشیهیاتمدیرهبهنمایندگیدهیاری
بهارانبهشناسهملی۱۴۰۰۲86۰۹۵۰ومحمدوکیلیکدملی۱۲۹۱۷۰88۲۰بهنمایندگیازدهیاریآمرزیدآباد
بهشناسهملی۱۴۰۰۲86۰۹6۵بهسمتمدیرعاملبرایمدت۳سالانتخابشدند.کلیهقراردادهاواسنادتعهدآور
ازقبیلچکسفتهوبراتواوراقبهادارپسازتصویبهیاتمدیرهباامضایمدیرعاملومجیداحمدیدستجردی
)رئیسهیاتمدیره(وودرغیابمجیداحمدیدستجردی)رئیسهیاتمدیره(باامضایکیانوشجعفریمقدم
)نایبرئیس(ومهرشرکتمعتبرخواهدبودواوراقعادیباامضاءآقایمحمدوکیلی)مدیرعامل(ومهرشرکتمعتبر
خواهدبود.ادارهکلثبتاسنادوامالکاستاناصفهانادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریاصفهان)8۴۲۷۳۲(

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: بیشتر واحدهای تولیدی این استان روی تعرفه واردات مواد اولیه اعتراض دارند و  انجمن صادرکنندگان 
و واردکنندگان باید برای اصاح این تعرفه ها اقدام کند. ایرج موفق روز یکشنبه در گفت  و گو با ایرنا اظهار داشت: مسیر تولید و اشتغال نیاز به تصمیمات 
پایدار دارد،  سرمایه گذاران نیازمند امنیت در افق بلندمدت هستند؛ تصمیمات مقطعی گرچه گریزناپذیرند؛ اما ممکن است اثرات مقطعی خود را خنثی کنند زیرا امینت 

سرمایه گذاری را دچار مخاطره می کنند.

گزارش
گروه  بازرگانی



جوامعغربیدچارشـوککروناشـدهاند.مرکلکرونـارابزرگترینچالش
آلمـانبعـدازجنـگجهانـیدوممعرفیمیکنـد.درآمریکامـردمبرای
خریـداسـلحهوهـرکاالیـیکهممکناسـتبهدردانسـانبخـوردصف
کشـیدهاند.فرانسـهازقرنطینهکاملسـخنمیگویدوشـهرهایاسپانیا
وایتالیـابـهشـهرارواحتبدیلشـدهاسـت.کرونـابرایشـهروندانجوامع
غربـیکـهطیچندیـندههاخیربـهزندگیعـادیونرمالعـادتکرده
اندبسـیارعجیبوغیرقابلباوراسـت.شـهروندانغربیدهههاست)پس
ازجنـگجهانیدوم(جنگوبحرانخاصیکهوجوهمختلفزندگیشـان
راتـکاندهـدنداشـتهانـدوبهزندگیبراسـاسیـکروالوقائـدهعادت
کـردهانـدوبهایندلیلاسـتکـهدرمواجهباعملیاتتروریسـتیداعش
درپاریـسیـاویـروسکرونـاواکنشـیبهنسـبتمتفـاوتازشـهروندان

خاورمیانه،نشـانمیدهند.
برایشـهروندسـوریوافغانسـتانیوعراقـیویمنیکههـرروزباصدای
انفجـاربمـبوتـروروجنـگبیـدارمیشـود،کروناچـهتـرسونگرانی
جدیـدیمـیتوانـدایجـادکند؟بـرایشـهروندایرانـیکـهدریکهفته
یـکسـومارزشدارایـیخـودراازدسـتدادهاسـت.برایشـهروندیکه
بارهاسـایهجنگراباالیسـرخوداحسـاسکردهاسـت.برایشهروندی
کـهبـاپرایدباسـرعتصـدوچهـلکیلومتردرسـاعتبهمسـافرتمی
رود.بـرایشـهروندیکـههـرروزبایـدقیمـتسـکهوطـالوارزراچک
کنـد.بـرایشـهروندیکهیخچـالچندصدکیلویـیرابرپشـتخوددر
کوههـاییـخزدهحملمیکند.برایشـهروندبهاصطالحPشـوتیPکه
باسـمندباسـرعتدویسـتکیلومتربایدازدسـتمامورانفرارکندودر
کلبـرایشـهروندانیکهدههامیلیـونپروندهبازدادگاهـیدارند،کرونایا

هـرویروسـیشـبیهکروناچـهمیزانترسمـیتواندایجـادکند؟
واقعیـتایناسـتکـههنگامیکهبحـرانوفاجعهازحدخاصـیبگذرد،
دیگـرتوجـهچندانـیجلبنمـیکنـدومـردمآنرابهعنوانبخشـیاز
تقدیـروسرنوشـتتاریخـیسـرزمینخودمـیپذیرندوبهآنبهچشـم
حادثـهایطبیعـینگاهمیکننـد.بهمانندافغانسـتانیکههمگانجنگ
داخلـی،خشـونتونبـوددولـتمرکزیمسـتقلوقدرتمندرابـهعنوان
طبیعتافغانسـتانپذیرفتهاندوباورشـاننمیشـوداینسـرزمینزمانی
مهدتمدناسـالمیبودهاسـت،درسـتمثـلآفریقاییکههمـگانفقرو
گرسـنگیومرگرابهعنوانسرنوشـتمختوموطبیعیآنپذیرفتهاند.
پاسـخبهبخشـیازاینمسـئلهکهچرامردمایرانهشـدارهاراجدینمی
گیرنـدوبـاتمـامتاکیـداتبهداشـتیجادههـاپرازمسـافروبازارشـلوغ
اسـتدرهمیـننکتهاسـتکهایرانیـانفاجعهرابهعنـوانبخشجدایی

ناپذیـریاززندگـیخودپذیرفتـهوباآنکنـارآمدهاند.

در ادبیات مالی حباب به وضعیتی گفته می شود که قیمت بازار یک 
کاال با تفاوت فاحشی نســبت به ارزش ذاتی آن معامله شود. چون 
تعیین ارزش واقعی، کار دشواری است معموال پس از افت ناگهانی 
قیمت و به اصطالح ترکیدن حباب متوجه وجود حباب می شوند. 
ویژگی حباب، موقتی بودن آن است. در این حالت سرمایه گذاران با 
هجوم بدون توجه به ارزش واقعی بازار یک کاال اقدام به خرید هیجانی 
در بازار می کنند که باعث جدا شــدن قیمت بازار یک کاال از ارزش 
واقعی آن می شود.مفهوم حباب با نوسانات عادی بازار تفاوت جدی 
دارد. در معامالت عادی بازار، طبیعی است که قیمت بازار یک کاال در 
نوسان است گاهی باالتر از ارزش واقعی و گاهی پایین تر از آن معامله 
می شود.  در هنگام پیش آمد یک رخداد مثبت یا منفی بدیهی است 
که بازار نسبت به آن عکس العمل نشــان دهد. رشد اخیر بازار نیز با 
توجه به تاثیراتی که بسته سیاست پولی بانک مرکزی ، بودجه دولت 
و افزایش قیمت نفت در آینده بر عایدی شرکت های مرتبط خواهد 

گذاشت کامال قابل توجیه است.
حباب سکه:

از نظر محاسباتی با دانســتن دو متغّیر قیمت جهانی طال و نرخ ارز 

و با داشتن ثابت هایی مانند وزن و عیار سکه، قیمت سکه حساب 
می شود. برخی، اختالف قیمت سکه در بازار با این قیمت محاسبه 

شده را حباب سکه می نامند.
حباب دالر:

در شــرایطی که قیمت هر اونس طال در بازار جهانی کاهش پیدا 
می کند، قیمت سکه در داخل کشور باال می رود. این افزایش قیمت 
سکه در بازار داخلی ناشی از رشد قیمت دالر در بازار ارز است.اگر 
قیمت واقعی ســکه بر مبنای قیمت دولتی محاسبه شود یعنی 
نوسان نرخ ارز در شرایطی که ارز دو نرخی در بازار رواج پیدا کرده 
است از قیمت سکه کسر شود قیمت سکه پایین تر از قیمتی قرار 

می گیرد که در بازار وجود دارد.
حباب مسکن:

حباب در بازار مســکن هنگامی رخ می دهد که فاصلهٔ زیاد میان 
قیمت های عرضه و تقاضای مسکن به وجود می آید به طوری که 
این افزایش قیمت بسیار فراتر از قدرت خرید عموم مردم است. در 
شرایط توّرمی  ترکیدن حباب مسکن بدین شکل است که قیمت 
مسکن ثابت می ماند و قیمت سایر کاالها افزایش می یابد. در این 
شرایط قیمت واقعی مســکن افت کرده است. راه های جلوگیری 
از بزرگ شدن حباب قیمت کاهش حجم نقدینگی و افزایش نرخ 

بهره است.
حباب بورس:

دسته ای از شرکت ها هستند که از نظر بنیادی موقعیت خوبی ندارند 
و توسط گروهی از سرمایه گذاران قیمت سهامشان رشد می کند و 
دچار حباب می شوند. این گروه از سهام، از چشم انداز مطلوب و تولید 

و پروژهٔ خاصی برخوردار نیستند.

سالششم
شمارهصدوبیستوهشت

۳۰اردیبهشت۱۳۹۹
۲۵رمضان۱۴۴۱

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول:مجیدمحققیان
زیرنظرشورایسردبیری
   صفحه آرایی:نوسان

 چاپ:آینده

 آدرس:اصفهان،خیاباندانشگاهکوچهشماره۵
ساختمانمرکزآموزشبازرگانی

 صندوق پستی:8۱۵8۹8۱86۵
 تلفن:۰۳۱-۳۲6۱۷8۵۹

 توزیع:آرمانپخش

معاونحقوقیرئیسجمهور،دستورالعملاجراییثبتتبدیلشرکتهایتجاری
راابالغکرد.درمکاتبهلعیاجنیدیآمدهاست،نظربهاینکهمعاونتحقوقیرئیس
جمهوریدراجرایمصوبه۱۵مهرماه۹8هیأتوزیراندستورالعملاجراییماده
۳6نظامنامهاجراییقانونثبتشرکتهاراباعنواندستورالعملاجراییثبتتبدیل
شرکتهایتجاریباهمکاریدستگاههایمقرردرتصویبنامههیأتوزیرانبهشرح

پیوستتهیهودر۲۳اردیبهشتتصویبکردهاست،مراتبابالغمیشود.

بورسپربازدهترینبازاردربهارسالگذشتهبود،بهطوریکهشاخصکلبازارسهام
بارشد۳۱٫۴درصدیاز۱۷8هزارواحدبه۲۳۴هزارواحددرپایانبهاررسید.بعد
ازبورس،پربازدهترینبازار،ارزبود،بهطوریکهقیمتدالرطیایندورهاز۱۲۹۰۰
تومانبه۱۳۲۰۰تومانرسید.همچنینقیمتسکهبهارآزادیباافزایشقیمتاز
چهارمیلیونو۳۹۴هزارتوماندرابتدایبهاربهچهارمیلیونو۴۵۹هزارتوماندر

پایانبهارسالگذشتهرسید.

بهار پارسال کدام بازار سودده تر بود؟ابالغ دستورالعمل تبدیل شرکت های تجاری 

معیار
 سیاره شاد

عادت به بحران
 

  هفته نامه
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پیامبر اکرم )ص( 

ماه رمضان، ماه خداست و آن ماهی است 
و  را می افزاید  که خداوند در آن حسنات 
گناهان را پاك می کند و آن ماه برکت است.
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صد و بیست و هشت

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

مفهوم اقتصادی "حباب قیمتی" 
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نیکمارکسسخنرانیخودرااینگونه
شروعمیکندکهمارتینلوترکینگ
را اجتماعی های جنبش که وقتی
ترغیبمیکردنگفت“منیککابوس
دارم”وگفتمنرویائیدارم”ومن
همرویاییدارمرویایمنایناست
کهمامیتوانیماینفکرراکهآیندهیک
کابوسخواهدبودرامتوقفکنیمواین

یکچالشاساسیبرایماست.
برروی ما برایمدتزمانمدیدی
بدترینپیشبینیهایممکنتمرکز
تمرکز مشکالت روی بر ما کردیم،
راه پیرامون اندازهکافی به کردیمو
حلهافکرنکردیم.درواقعماازترس
استفادهکردیمتاتوجهمردمراجلب
کنیم،هرروانشناسیبهشماخواهد
گفتکهترسدرموجودزندهمرتبط
بامکانیزمگریزاست.وقتیماازمردم
میخواهیمکهدرموضوعاتمربوط
بهتخریبمحیطزیستوتغییراتآب
وهوائیدرگیرشوند،مردمخودشانرا
عقبمیکشندومیگریزند.چراکهما

ازترساستفادهمیکنیم.
نیکمارکسدرانتهایاینتدپنج
عملیکهمیتواندخوشبختیرادر

زندگیافزایشدهدبیانمیکند.
ارتباط است، ارتباط ها آن اولین
اجتماعیمهمترینسنگبنایزندگی
ماست،آیازمانوانرژیبرایکسانی
کهدوستشانداریدمیگذارید؟دومی
ایناستکهفعالباشید،سریعترینراه
برایرهائیازافکارمنفی:قدمبهبیرون
بزارید،راهبرید،رادیوراروشنکنید
وبرقصید.فعالباشیدتاحالمثبت
پیداکنید.سومیتوجهاست.چقدربه
چیزهائیکهدراطرافدنیامیگذرد
توجهدارید،بهفصلهائیکهتغییرمی
کندوبهمردماطرافتان؟آیابهچیزهائی
کهدراطرافتانپدیدارمیشوددقت
دارید؟براساسبسیاریازشواهددر
درمانهایشناختی،توجهنقشبسیار
قدرتمنددرخوشیدارد.چهارمحفظ
یادگیریبسیارمهماست،یادگیری
درتمامطولزندگی.افرادمسنیکه
و کنند می راحفظ یادگیریخود
کنجکاوترهستندسالمتبهتریاز
آنهاییدارندکهیادگیریرامتوقف
میکنند.نیازیبهیادگیریرسمی
نیست:منظوردانشپایهنیست،بیشتر
کنجکاویست.میتواندپختنیکغذای
جدیدباشدویاوسایلموسیقیراکه
دربچگیکنارگذاشتهبودیدبردارید
ویادبگیرید.وآخرینکهمهمترین
فعالیتضداقتصادیاست،بخشیدن
است.سخاوت،بشردوستی،دلسوزی
باعثیکمکانیزماهدائیدرمغزمامی
شود.مااحساسخوبیداریموقتیمی
بخشیم.میتوانیدامتحانکنید،وقتی
بهدوگروهازمردمیکصددالریدر
صبحمیدهید.بهیکگروهمیگویید
آنرابرایخودشانخرجکنندوبه
دیگریمیگویدبهمردمبدهند،اگر
شادیآنهارااندازهبگیرید،خواهید
دیددرپایانروزکسانیکهبخشیدند
بسیارخوشحالترازکسانیهستندکه

برایخودشانخرجکردندهاند.

رابرتسونبهبررسیچگونگیتأثیرقدرتبرساختاروعملکردمغزافراد
انسانیپرداختهاست،اودرابتدامقالهاشازباراکاوبامامثالمیزند:تقریبا
هرهفتهفهرستیازمظنونانتروردریمن،سومالی،پاکستانوغیره
همراهبازندگینامهآنهاباعکسدراختیاراوبامارییسجمهورآمریکاقرار
گذاشتهمیشدواوبایدتصمیممیگرفتکههواپیماهایبدونسرنشین

کدامیکازآنهاراهدفقراردهد.
اولینفرماناوباماسهروزبعدازآغازریاستجمهوریاشبودکهتعدادی
کودکناخواستهدریکعملیاتکشتهشدندوگفتهمیشودکهاوبامااز
شنیدنایناتفاقچنانمتاثرشدکهنتوانستشبتاصبحبخوابد.ولی
چهارسالبعددریکمهمانیشامخبرنگارانکاخسفید،اوباماباهمین
موضوعشوخیمیکندوخطاببهگروهموسیقیجوناسمیگوید:ساشا
ومالیادخترانمازطرفدارانجدیشماهستندامامراقبباشیدکهخیالی
بهسرتاننزندچونجوابمندوکلمهبیشترنیست:هواپیماهایبدون
سرنشینحتمامتوجهحضورشانباالیسرتاننخواهیدشد!!هیچکسبه
درستینمیتواندحدسبزندکهجملۀدوپهلویاوباماجدیبودیاشوخی
اماگیریمکهاوماجرایهواپیمایبدونسرنشینرابهشوخیمطرحکرده
باشدولیآیاشوخیکردندربارۀچنینحمالتیکهدرهرلحظۀآن
ممکناستکودکانیمعصوموبیگناهکشتهشوندعملیاخالقی،انسانی

وجایزاست؟
طیاینمدتچهاتفاقیبرایاوباماافتاد؟چهارسالحضوراوبهعنوان
قدرتمندترینمردایالتمتحدهآمریکاقطعاًبرشخصیتورفتاراوباما
تاثیرگذاربودهاستاینتاثیراتدرمغزواعصابمرکزیرویمیدهد

)قدرتبرمغزاثراتشدیدیدارد(.
قدرتمیزانتستوستروندربدنرابهطرزچشمگیریافزایشداده

وموجبافزایشجذبدوپامیندرشبکهپاداشمغزمیشودونتیجۀ
همدلی کاهش و )egocentricity ( محوری خود افزایش آن
)empathy(درفرداستاماقدرتنامحدودوبینظارتاثری
وحشتناکترداردزیرادرستمانندکوکائینسیستمپاداشمغزراازکار
میاندازدومنجربهمشکالتیجدیدرقضاوت،خودآگاهی،همدلی،
کارکردعاطفیوخودشیفتگیمیشودکهدراصطالحبهآنسندورمغرور
میگویندواینبیماریفردراوامیداردکهروزبهروزقدرتخودراافزایش

دادهتالذتحاصلازقدرترامدامتجربهکند
درهمینچارچوبرفتارهایدیکتاتورهاییهمچونمعمرقذافیکه
ویژگیهایمثبتزیادیدرابتدایمسیرقدرتداشترامیتوانتوجیه

وتفسیرکردزیرااکثررهبرانانقالبیقرنبیستمزمانیکهخودقدرترا
دردستگرفتندمانندیکفرعونهمانمردمستمدیدهرابهچنگالخود

أسیرکردهوسرکوبوارعابووحشتراسرلوحهکارخودقراردادند.
جولیوآندروئوتیسیاستمدارسرشناسایتالیاییمیگوید:قدرت،یک
بیماریستوکسانیکهبهآنمبتالمیشوندهرگزمعالجهنخواهندشد
پسابزارهایدموکراسی)انتخاباتآزاد،محدودیتدورهانتصاب،قوه
قضائیهمستقلومطبوعاتآزاد(بهایندلیلایجادشدندکهتاثیرقدرت
مفرطرویرهبرانراخنثیکنندچراکهصاحبانقدرتنامشروعمارابه
بازیخواهندکشاندکهدرآننصیبیجزباختنداریم.»خودکامگیدر

بسترافکارعمومیزائیدهمیشود«

قدرت سیاسی با مغز رهبران چه می کند؟

info@eghtesadbazar. ir

چرخش بد شگون

بازار

ورودسیلنقدینگیبهبازاربورسفرصتیتاریخیدراختیاردولت
گذاشتتابااصالحمدیریتیسهامشرکتهایدولتیوتسهیلدر
عرضهاولیهشرکتهایصفنشینورودبهاینبازار،نهتنهاازتخریب
هایتورمیسیلنقدینگیبهاقتصاددرماندهوخستهایرانجلوگیری

کندکهآنرابهمثابهموتورمحرکهاقتصادبهکارگیرد.
بانگاهسوداگرانهدولتبهبازارسرمایهازیکطرفوسیستمکندونا
کارآمدتوسعهوعمقبخشیبهبازاربورس،حجمزیادیازنقدینگیجذب
شدهطیچندروزازبورسخارجشد،اینخروجبهطورقطعبهسمتسایر

بازارهایسوداگرانهمخربمانندارز،طالوخوردوخواهدرفت.
بهاحتمالزیاداینموجنقدینگیباافتقیمتهایسهام،معاملهگران
رامجددبهسمتخودجذبخواهدکردامانکتهایکهمغفولمیماند

چرخشنامیمونومخربایننقدینگیدرسایربازارهایسوداگرانه
مانندارزوتاثیرناخوشایندتورمیآناست.باهربارگردشایننقدینگی
دربازارهایموازیبورس،تاثیرمخربتورمبرسفرهمردمآشکارتر

خواهدشد.
دولتدرسخنبرطبلحمایتازبورسمیکوبدامادرواقعنگاهسودا
گرانهاشبهبورسمانعرفتاردرستومنطقیدرتوسعه،عمقبخشی
واقعیودرجهتبهبودساختاریآنشدهاست.حجمورودنقدینگی
بهبورسبهخصوصطیچندماهگذشتهآنچنانباالبودهکهمیتوان
گفتهمچنانفرصتبرایدولتدرتغییرنگرشوایجادبسترمناسب
آرامگیرینقدینگیدراینبازارازدستنرفتهاست.اماهیچگاهفرصت

هادائمینیست.

گلـهگرایـیفرآیندیاسـتکهازطریقآننخسـتینتصمیمـاتمانبه
صـورتعـادتهـایدیرپـادرمیآینـد.براینشـاندادنایـنفرآیندبه
مثـالزیـرتوجـهکنیـد.داریـدازکناررسـتورانیمـیگذریـدودونفررا
میبینیـدکـهبـرایوروددرصفانتظارایسـتادهاند،پسشـماهمپشـت
سـرآنهـامـیایسـتید.نفـربعـدیقـدمزنـانازراهمـیرسـد))بایـد
رسـتوارنمحشـریباشـد((وبهصفمیپیوندد.دیگرانهممیپیوندند.

مـاایـنرفتارراگلـهگراییمـینامیم.
گلـهگرایـیزمانـیرخمیدهدکهمابـرپایهیرفتارقبلیسـایرآدمها،
چیـزیراخـوبیـابـدتصـورکنیـموخودمانعینادسـتبههمـانکار
بزنیـم.امـانوعدیگـریازگلهگراییهموجـودداردنوعیکـهآنرا“خود
گلـهگرایـی”مـینامیم.وزمانـیرخمیدهدکهمابرپایـهیرفتارقبلی
خودمـانبـهخـوبیـابـدبودنچیـزیاعتقـادپیدامـیکنیم.اصـوالبه
محـضاینکـهمااولیننفردرصفرسـتوارنمیشـویمشـروعمیکنیم

پشـتسـرخودماندرتجربیاتبعدیصفمیکشـیم.
ازمشـکالتگلـهگرایـیمـیتـوانبـهایـننکتـهاشـارهکردکـهدفعات
بعـدیکـهسـراغآنتصمیـممـیرویـمکـهازفالنرسـتورانغـذاتهیه
کنیـمیـا…بهمنطقیبـودنتصمیمنگاهنمیکنیم،بـهایننکتهتوجه
مـیکنیـمکهحتمـادفعهاولبـاخودمانتصمیممنطقیگرفتیـمواین
خریـدراانجـامدادهایـمپـسدیگـرنیازیبهتحلیـلنداریـمواینخرید
راانجـاممـیدهیـم.دراجتمـاعنیزهـرزمانکـهاطالعاتکافـینداریم
پشـتسـرتصمیمهـایدیگرانقـرارمیگیریـم.مثالاگرمتوجهشـویم
کـهگوشـهخیابانکسـینیازبهکمـکدارداماچندنفرازکنـارفردمورد
نظـرعبـورمیکننـدوبهاوتوجهمیکنندامـاکمکنمیکنند،احتمال
اینکـهتوقـفکنیـموبهفردمـوردنظرکمککنیمخیلیپاییـنمیآید
چوناحسـاسمـیکنیمنفراتقبلیاینتصمیـمرامنطقیگرفتندوما

همپشـتسـرتصمیمآنهامیایسـتیم.
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   احسان گنجی


