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هفته انهم

ضربان  اقتصاد شهر

 گزارش

حمایت با دخالت متفاوت است
مهدی طغیانی می گوید: من هیچگاه با اصطالح 
حباب در کل بازار سرمایه موافق نبوده ام.  اگر به 
موقع عرضه کافی در بازار انجام می شــد و بازار 
عمق کافی پیــدا می کرد،  اکنون با افت شــدید 
بازار مواجه نمی شــدیم. ســخنگوی کمیسیون 
اقتصــادی مجلس در عین حــال تاکید می کند: 
دولت می دانســت فضای مالیاتی کشــور بیش 
از این ظرفیتــی برای جبران کســری ها ندارد و 
بنابراین ســراغ راه های آســانتری مانندفروش 

دارایی، تکثیر بدهی از...
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 گزارش

صادرات طال در نقطه صفر
هرچنــد اصفهان را بــا تولیــد 70 درصد طالی 
کشــور، قطب تولید طال می دانند؛ اما متاسفانه 
طی یک دهه گذشــته صنعت طالی اصفهان نه 
تنها نتوانسته از این ظرفیت در راستای سیاست 
صــادرات غیرنفتی ارزآوری کنــد، بلکه امروز به 
گفته فعــاالن و صادرکننــدگان ایــن صنعت، 
صــادرات طالی اســتان تقریبا به صفر رســیده 
است. اگرچه تا پیش از ســال 1383 ساالنه 10 
تن طــال از اصفهان صادر می شــد، امــا در پی 

بستن تعرفه های...
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جشنواره بین المللی فیلم کودک اصفهان، اینبار بصورت مجازی اکران می شود؛

تقسیم شادی با تمام کودکان
سی وسومین جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان با حضور 107 فیلم از 28 مهر تا 2 آبان از ساعت 10 صبح الی 22 شب به شکل 
مجازی از طریق سه سایت تیوا، فیلیمو و نماوا اکران خواهد شد. این درحالی است که بحران همه گیری کرونا، برگزاری بسیاری از 
رویدادهای فرهنگی، هنری، جهان را با چالش جدی روبه رو کرده است. با این وجود بنظر می رسد تدبیر مدیران این جشنواره در نحوه 
برگزاری به شکل مجازی که برای اولین بار در ایران اتفاق افتاده است فرصتی را در فضای سینمایی کشور ایجاد کرده تا درسال های 
آتی و حتی پس از فروکش کردن بحران کرونا نیز بتوان از آن به منظور افزایش مخاطبان جشنواره های سینمایی کشور استفاده کرد. 

گزارش
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عمومی  مجمع  در  ابراهیمی  مرتضی 
فوق العاده صاحبان سهام این شرکت که 
و  بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت  با 
با حضور حدود  فاصله گذاری اجتماعی و 
به صورت  سهامداران  درصد   78.۵3
این  سهام  صاحبان  بیشتر  و  حضوری 
شد،  برگزار  مجازی  به صورت  شرکت 
اظهار کرد: تولید حالل )۴0۶( جدیدترین 
فرآورده نفتی شرکت پاالیش نفت اصفهان 
بوده که به دست متخصصان این شرکت

 تولید شده است. 
و  گازوئیل  بنزین،  این که  به  اشاره  با  وی 
نفتی  فرآورده های  بیشترین  کوره  نفت 
با  گفت:  می دهد،  تشکیل  را  این شرکت 
بهره برداری از طرح بنزین سازی در سال 
۹۵، تمام بنزین تولیدی پاالیشگاه اصفهان 
به استاندارد یورو ۵ ارتقاء یافت و در این 
زمینه می توان گفت شرکت پاالیش نفت 
اصفهان تنها شرکت پاالیشی کشور بوده 
که تمام بنزین تولید آن مطابق با استاندارد 

یورو ۵ است.
اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
در ادامه، علت افزایش سرمایه این شرکت 
تعریف شده  پروژه های  تکمیل  و  انجام  را 
افزود:  در پاالیشگاه اصفهان اعالم کرد و 
شرکت  این  اجرای  دست  در  پروژه های 
به 3 بخش  بهینه سازی و بهبود فرآیند، 
  RFCC همچنین   و  ظرفیت  حفظ 

تقسیم بندی می شود.

پیشرفت آن را 8۵ درصد
پروژه تصفیه گازوئیل پاالیشگاه اصفهان

گازوئیل  تصفیه  پروژه  به  ابراهیمی 
پاالیشگاه اصفهان اشاره و پیشرفت آن را 8۵ 
درصد اعالم کرد و گفت: با بهره برداری این 
پروژه در ابتدای سال آینده تمام 20 میلیون 
لیتر گازوئیل تولیدی روزانه این شرکت، 
 ۵ یورو  بین المللی  استاندارد  با  مطابق 
خواهد شد. وی افزود: اخیراً ظرفیت تولید 
گازوئیل یورو ۴ این شرکت از 2 میلیون 
لیتر به ۴ میلیون لیتر در روز افزایش یافته 
است که البته با بهره برداری پروژه تصفیه 
گازوئیل، همه گازوئیل تولیدی پاالیشگاه 
یورو  بین المللی  استاندارد  به  اصفهان 
به  و  نوسان  گزارش  به  می یابد.  ارتقاء   ۵
پاالیش  شرکت  عمومی  روابط  از  نقل 
پاالیش  مدیرعامل شرکت  اصفهان،  نفت 
نفت اصفهان با بیان این که پروژه تصفیه 
گازوئیل با هزینه ای معادل ۴۹۵ میلیون 
یورو و 31۹1 میلیارد تومان در حال ساخت 
است، خاطرنشان کرد: با بهره برداری این 
طرح، ترکیبات گوگردی گازوئیل تولیدی 
 10PPM  پاالیشگاه اصفهان از 10 هزار به

کاهش می یابد.

پروژه زیست محیطی گوگردزدایی 
از ته مانده برج های تقطیر )RHU( شپنا

ابراهیمی همچنین به پروژه گوگردزدایی 
از ته مانده برج های تقطیر )RHU( اشاره 

و تصریح کرد: این پروژه حدود ۶ درصد 
پیشرفت دارد و با پیش بینی حدود ۶00 
به   1۴03 سال  در  هزینه  یورو  میلیون 

بهره برداری می رسد.

اجرای ۱۷ طرح 
برای حفظ ظرفیت شرکت 

پروژه های  قالب  در  این که  بیان  با  وی 
حفظ ظرفیت شرکت نفت اصفهان حدود 
 2 ساخت  است،  اجرا  حال  در  طرح   17
دستگاه بویلر، بازسازی برج خنک کننده ها 
برای صرفه جویی در مصرف آب، ایستگاه 

تأمین گاز پروژه جنوبی   برای  تقلیل گاز 
را   LPG گاز  بازیافت  و ساخت سیستم 
از مهم ترین این طرح ها برشمرد و گفت: 
به  طور  امسال  آخر  تا  بویلر  دستگاه  دو 
مدیرعامل  می رسد.  بهره برداری  به  کامل 
پروژه  به  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت 
حال  در  که  شرکت  این   LPG بازیافت 
اجرا است اشاره کرد و افزود: با بهره برداری 
گاز  از  قابل توجهی  میزان  طرح،  این 
LPG  در واحد بنزین سازی استحصال 
می شود که بخشی از آن عرضه و بخش 
دیگری به عنوان سوخت جایگزین و ارزان 

استفاده خواهد شد. پاالیشگاه  قیمت در 
کیفیت  ارتقاء  این که  بیان  با  ابراهیمی 
اصفهان  پاالیشگاه  نفتی  فرآورده های 
الزامی و اجتناب ناپذیر است و این شرکت 
باید فرآورده های نفتی خود را به استاندارد 
بین المللی یورو ارتقاء دهد، گفت: حدود 20 
تا 22 درصد فرآورده های پاالیشگاه اصفهان 
را نفت کوره تشکیل می دهد و با راه اندازی 
پروژه گوگردزدایی از نفت کوره این شرکت 
به یک فرآورده مرغوب و در حد سوخت 
دیزل تبدیل خواهد شد که صرفه اقتصادی 

خوبی برای شرکت به دنبال خواهد داشت.

افزایش سرمایه شرکت پاالیش نفت اصفهان
در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت پاالیش نفت اصفهان عنوان شد:

شرکت پاالیش نفت اصفهان با اجراي تصفیه گازوئیل ۲۰ میلیون لیتر گازوئیل یورو ۵ تولید مي کند

مدیرعامـل شـرکت پاالیـش نفـت اصفهـان بـا بیـان 
این کـه شـرکت پاالیش نفـت اصفهان دومین شـرکت 
از  کشـور  پاالیشـی  شـرکت های  بیـن  در  پاالیشـی 
لحـاظ خـوراک اسـت، خـوراک نفـت خـام پاالیشـگاه اصفهـان را بیـن 
۳۶۰ تـا ۳۷۵ هـزار بشـکه در روز اعـام کـرد و گفـت: شـرکت پاالیش 
نفـت اصفهـان نخسـتین شـرکت پاالیشـی کشـور از نظـر تنـوع تولید 

فرآورده هـای نفتـی اسـت.

گزارش

گرو ه صنعت

پاالیش  شرکت  سهام  صاحبان  العاده  فوق  عمومي  مجمع  جلسه 
شنبه  سه  روز   صبح   10:00 ساعت  در  عام(  )سهامي  اصفهان  نفت 
13۹۹/07/1۵ با حضور بیش از ۵3/78درصد از سهامداران و همچنین 
)به  بهمند  موسسه حسابرسي  محترم  نماینده  و  مدیره  هیئت  اعضاي 
عنوان حسابرس و بازرس قانوني شرکت( و نماینده محترم سازمان بورس 
و اوراق بهادار بشیر قبدیان  ، با یاد و نام پروردگار در سالن آمفي تئاتر 
باشگاه شهرک شهید محمد منتظري واقع در اصفهان بزرگراه آزادگان – 

کیلومتر 3 جاده تهران، تشکیل گردید.
پس از احراز حد نصاب قانوني و با توجه به مفاد ماده 101 اصالحیه 
قانون تجارت بهمن طاهریان )عضو هیئت مدیره( به عنوان رئیس جلسه 
و  مهدي صرامي فروشاني )نماینده شرکت ملي پاالیش و پخش فرآورده 
ایران( و مهدي قلي مسعود )نماینده شرکت آواي پردیس  هاي نفتي 
سالمت( بعنوان نظار و صاحب ارجمند  به عنوان منشي جلسه انتخاب 

گردیدند.
سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعالم و دستور جلسه توسط 

منشي جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:
افزایش  درخصوص  قانوني  بازرس  و  مدیره  هیات  گزارش  قرائت  اول: 

سرمایه شرکت
دوم: بررسي و تصویب افزایش سرمایه شرکت 

سوم: اصالح ماده )۵( اساسنامه مرتبط با میزان سرمایه و تعداد سهام
از قانون تجارت مصوب سال 13۴7  پیرو ماده 1۶1 اصالحیه قسمتي 
ابتدا گزارش هیئت مدیره مبني بر لزوم افزایش سرمایه شرکت و سپس 
گزارش حسابرس و بازرس قانوني در خصوص توجیه گزارش هیات مدیره 

قرائت گردید. 
با توجه به پیشنهاد هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه، و همچنین 
اخذ موافقت سازمان بورس اوراق بهادار تهران طي مجوز شماره10۵-

و  بحث  و  بررسي  از  پس  مورخ2۴/0۶/13۹۹،   DPM-IOP-A۹۹
تبادل نظر تصمیمات ذیل اخذ گردید.

* افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 000ر۵1میلیارد ریال به مبلغ 000ر7۶ 
میلیارد ریال )معادل ۴۹درصد( از محل سود انباشته و اندوخته طرح و 

توسعه و از طریق صدور سهام جدید مورد تصویب قرار گرفت.
۹۵0ر377ر1۶میلیون ریال از محل سود انباشته

0۵0ر۶22ر8 میلیون ریال از محل اندوخته طرح و توسعه

* مقرر گردید پس از تحقق افزایش سرمایه با رعایت مفاد قانون تجارت 
و قانون بازار اوراق بهادار، نسبت به اصالح ماده ۵ اساسنامه شرکت به 

شرح زیر و ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها اقدام گردد.

ماده۵- میزان سرمایه و تعداد سهام:
هزار  )هفتادوشش  000ر000ر000ر000ر7۶  مبلغ  شرکت  سرمایه 
میلیارد ریال( است که به 000ر000ر000ر7۶ سهم عادي 000ر1 ریالي 

با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است.

افزایش سرمایه شپنا
از 51هزار به 76 هزار  ميليارد ریال
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رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان گفت: متاسفانه امروز حال و روز 
اصفهان در حوزه تجارت الکترنیک خوب نیست و در حالتی خوشبینانه در رتبه کمتر از 
پنجم کشور قرار دارد. محمد اطرج، با بیان اینکه به دنبال تدوین مارکت پلیس هایی در 
عمده فروشی و خرده فروشی هستیم، گفت: در این فضا پست باید با تمام ظرفیت های 
خود وارد میدان شود و اگر توسعه یابد این بیزینس اصلی پست خواهد شد، بنابراین باید 

ظرفیت خالی پست در شهرستان ها شناسایی کنیم.

دبیر اتاق مشترک ایران و سوریه گفت: با آنکه در پنج ماهه ابتدای امسال اصفهان سهم 
2  درصدی از مجموع صادرات کل کشور را در اختیار داشته است، اما سهم این استان در 
تجارت با سوریه با توجه به ظرفیت 300 میلیارد دالری این کشور، رضایت بخش نیست. 
اصغر میرزایی، محصوالت لبنی، محصوالت ساخته شده از آهن و فوالد، محصوالت 
دارویی، قطعات الکتریکی و صوتی و تصویری، مواد معدنی و ماشین آالت را از عمده 

ترین محصوالت صادره از ایران به سوریه عنوان کرد. 

 نوسان:  عضو هیئت علمی دانشکده 
اقتصاد دانشگاه اصفهان می گوید: 
خانوار  یک  برای  نسبی  فقر  خط 
متوسط درآمدی حدود ۴.۵ میلیون 
تومان است و اگر خانوار متوسطی 
باالتر از این عدد درآمد داشته باشد، 

باالتر از خط فقر قرار دارد.
محمد واعظ اضافه کرد: جمعیت زیر 
خط فقر در ایران براساس آمارهای هزینه 
ای اگر مالک فقر نسبی باشد حدود 3۵ 
درصد و اگر فقر مطلق باشد حدود 1۵ 
درصد است. واعظ همچنین با بیان اینکه 
در شهرهای کوچک و روستاها بخشی از 
امکانات خانوار از روش های غیربازاری 
تامین می شود، تاکید کرد: باید توجه 
داشت این روش ها اثر تعدیل کننده ای 
بر روی برآوردهای مختلف شاخص های 
رسمی دارد؛ برای مثال خانواری که در 
منزل خود پرورش مرغ و یا یک راس دام 
دارد باید اثر تولیدی و درآمدی آن را باید 

درنظر گرفت.
گفت:  موجود  وضعیت  تحلیل  با  وی 
بسیاری  تصور  برخالف  ایران  اقتصاد 
است،  تولیدی  بنیان های  دارای  افراد 
درحالیکه اگر اقتصاد ایران فاقد چنین 
تحریمی  فشارهای  بود،  هایی  بنیان 
شبه  شرایط  الیه  چند  و  هوشمند 
قحطی در اقتصاد ایران ایجاد می کرد. 
وی توضیح داد: به عنوان مثال اقتصاد 
ایران تولیدکننده 30 میلیون تن فوالد 
در سال است که این عدد ۴0 سال پیش 
همین  به  بود  تن  میلیون  حدود 1.۵ 
صورت در بخش های دیگر پتروشیمی 
و ... نیز تولیدات باالیی دارد، بنابراین با 
وجود فشارهای شدید تحریمی، اقتصاد 
ایران گردش رفاهی خود را انجام می 
دهد؛ یعنی حداقل رفاه اکثریت جمعیت 

به صورت درون زا تامین می شود.
اقتصاد  اینکه  بیان  با  همچنین  واعظ 
ایران در مبادالت خارجی در موقعیت 
جغرافیایی و ژئوپلیتیک قرار گرفته و 
فرصت ها و راه های مراوداتی متنوعی 
دیوان  دلیل  به  متاسفانه  گفت:  دارد، 
ساالری در سیاست گذاری کالن بخشی 
قابل توجهی از این فرصت ها به فعلیت 
نرسیده است، در حالیکه اقتصاد ایران از 
موقعیت ممتاز منطقه ای در مبادالت 
تجاری برخوردار است و به شدت می 
برای  تجارت  توسعه  فرصت  از  تواند 
جهش تولید ملی و باالبردن رفاه عمومی 
بهره مند شود. وی تاکید کرد: اگر قیمت 
کاالهای  و  بادوام  مصرفی  کاالهای 
نرخ  در حد  ای همچون طال  سرمایه 
تورم افزایش یابد، به منزله رفاه خانوار 
نیست، اما به دلیل اینکه طی سه سال 
افزایش قیمت کاالهای  اخیر متوسط 
مصرفی بادوام همچون مسکن و خودرو 
و و دارایی های خانوار همچون سهام 
و طال بیشتر از متوسط سطح عمومی 
قیمت کاالها در مقیاس خرده فروشی 
افزایش داشته است، بنابراین خانوارها 
متناسب با اینکه چقدر از این کاالها در 

اختیار دارند، بهره مند شده اند.
معموال  کرد:  تاکید  اقتصاد  استاد  این 
در  دارند  باالتری  سن  که  خانوارهایی 
مقایسه با خانوارهای جوان و و خانوارهای 
شهری در مقایسه با خانوارهای روستایی 
بیشتر برخوردار شدند،  این فرصت  از 
همچنین خانوارهای دارای توانایی برای 
وام گرفتن در مقایسه با خانوارهایی که 
به هر دلیل امکان وام گرفتن از شبکه 
بانکی را نداشته اند، از این شرایط بیشتر 

بهره مند شده اند.

سهم تجارت اصفهان با سوریه رضایت بخش نیستجایگاه ضعیف اصفهان در تجارت الکترونیک 
گزارش

     گزارش

خط فقر نسبی
۴.۵ میلیون تومان است

Is fahan

اقتصاد اصفهان در هفته ای که گذشت؛

مرکز آمار ایران گزارش تورم استانی شهریور ماه را منتشر کرد. در این 
گزارش که در روزهای نخست مهر ماه منتشر شده است؛ داده های 
مربوط به شاخص قیمت مصرف کننده شهریور ماه گروه های مختلف 
کشور را به تفکیک استان ها آورده است. براساس گزارش منتشر 
شده در میان ۳۲ استان کشور، به ترتیب استان های اردبیل، اصفهان، 
کرمان و خراسان جنوبی کمترین افزایش شاخص قیمت ماهانه را 
ثبت کرده اند. آمارها نشان می دهد استان اصفهان، تورم شهریور ماه 
۵/ ۲ درصد و برای استان های کرمان و خراسان جنوبی ۶/ ۲ درصد 
بوده است. آمارها نشان می دهد در میان استان های کشور، بیشترین 
تورم استانی در شهریورماه در گروه خوراکی ها را استان قم و البرز 
تجربه کرده اند. به عبارت دیگر در این دو استان افزایش قیمت سبد 
خوراکی ها بیش از ۵ درصد بوده است. آنچه می خوانید اما، مهمترین 

رویدادهایی است که درهفته گذشته بر اقتصاد اصفهان گذشت؛
 پست های خالی دامپزشکی اصفهان

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان، گفت: متاسفانه ۵0 درصد پست های سازمانی 
دامپزشکی یعنی 210 پست در استان اصفهان خالی است. شهرام موحدی با 
بیان اینکه بیشترین کشتارگاه های دام و طیور کشور در استان اصفهان فعال 
است، اظهار کرد: 31 کشتارگاه دام، 18 کشتارگاه طیور، ۵0 کارخانه خوراک 
دام و طیور و آبزیان، ۵۹ واحد بسته بندی و فرآورده های خام دامی، 10 واحد 
بسته بندی تخم مرغ، 18 سردخانه نگهداری فرآورده های خام دامی و ۵3 مرکز 
جمع آوری شیر در استان فعالیت دارند که حوزه دامپزشکی بر آنها نظارت دارد. 
به گفته مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان، ماحصل این اقدامات و نظارت ها، 
رتبه اول اصفهان در تولید شیرخام، بوقلمون و شترمرغ، رتبه دوم تولید مرغ و 
تخم مرغ و رتبه سوم تولید عسل در کشور است. موحدی با بیان اینکه دامپزشکان 
با داشتن مدارک دکتری، فوق لیسانس و لیسانس خدمات خود را تنها در یک 
بیمارستان ارائه نمی دهند، تاکید کرد: خدمات دامپزشکی از روستاهای دورافتاده، 
یک خانه روستایی و محل نگهداری دام یا چادرهای عشایر تا مرکز اصفهان و در 
فروشگاه های لوکس مواد پروتئینی به صورت شبانه روزی ارائه می شود. موحدی با 
تاکید بر حضور افراد مجرب در بخش خصوصی دامپزشکی استان اصفهان تصریح 
کرد: این بخش از لحاظ علمی و تخصص های موجود در حوزه دام و طیور رتبه 

نخست کشور را دارد.
نمایشگاه صنعت ساختمان اصفهان

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان طی روزهای 
نمایشگاه های  برپایی  دائمی  محل  در  امسال  ماه  آبان  هفدهم  تا  چهاردهم 
با  نمایشگاه  این  برگزاری  برگزار می شود. مجری  اصفهان  استان  بین المللی 
اشاره به اینکه نمایشگاه جامع صنعت ساختمان امسال با گستردگی و انسجام 
بیشتری برگزار می شود، گفت: این نمایشگاه که تاکنون 22 دوره از آن برگزارشده 
به عنوان یکی از نمایشگاه های تخصصی مهم در سطح کشور شناخته می شود 
و شرکت های بسیاری عالقه مند به حضور در آن و ارائه محصوالت و خدمات 
خود هستند. علیرضا آموخته با بیان اینکه تاکنون حضور 80 شرکت در بیست و 
سومین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان قطعی شده است، 
افزود: تاکنون ظرفیت ۶200 مترمربع فضای مفید این نمایشگاه تکمیل  شده، اما 
پیش بینی می شود با توجه به زمان باقی مانده تا آغاز نمایشگاه، تعداد شرکت های 

حاضر در این رویداد نمایشگاهی افزایش یابد.
باستی هیلز این بار از اصفهان سر درآورد

ماجرای شهرک ویالیی نشینی است در مجاورت زاینده رود در منطقه قلعه سرشیر 
پیربکران استان اصفهان نمونه آخری از باستی هیلزها است که در محافل رسانه ای 
مطرح شد. نمونه آخری که از باستی هیلزها در محافل رسانه ای مطرح شد، 
ماجرای شهرک ویالیی نشینی است در مجاورت زاینده رود در منطقه قلعه سرشیر 
پیربکران استان اصفهان، جایی که بسیاری از سرمایه داران به ساخت ویالهای 
خاص و الکچری اقدام کرده اند و این مساله به دالیل زیست محیطی و البته دامن 
زدن به شکاف اجتماعی موجود در جامعه، محل ایراد بوده و البته مورد پیگرد 
قانون هم قرار گرفته است.برخی مسئوالن استان اصفهان هم تا به حال به این 
مساله واکنش نشان داده اند. سیدناصر موسوی الرگانی عضو هیات رئیسه مجلس 
و نماینده مردم فالورجان استان اصفهان در مجلس شورای اسالمی در رابطه با 
وضعیت منطقه قلعه سرشیر پیربکران در دیدار با وزیر نیرو با اشاره به پر کردن 
چاه های کشاورزی کشاورزان شهرستان فالورجان توسط مسئوالن آب منطقه ای 
استان اصفهان و همچنین عدم توجه مسئوالن استانی به اتفاقات صورت گرفته در 
منطقه قلعه سرشیر پیربکران، خواستار اجرای عدالت در شهرستان فالورجان شد.
اسفندیار امینی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی با اشاره به قلعه سرشیر که 
به عنوان مجموعه الکچری نشین در شهرپیربکران مشهور شده است، اظهار داشت: 
»این مجموعه اعیان نشین با ساختمان های مجلل بخش زیادی از حریم و بستر 
رودخانه زاینده رود را تصرف کرده است. نظام صنفی کشاورزی با فشار مردمی 
و دستور قضایی دادستان موفق شد در راستای تبصره ۴ ماده دو قانون توزیع 
عادالنه آب بخش محدودی از شعاع ۵0 متری رودخانه زاینده رود را در این 

شهرک الکچری نشین آزادسازی کند.«
اصفهان؛ کارخانه تولید کرونا 

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از بحرانی بودن وضعیت ابتال به کرونا در 
این استان خبر داد و گفت: با این رشد فزاینده مبتالیان به کرونا به زودی با کمبود 
تجهیزات و نیروی انسانی مواجه خواهیم شد. آرش نجیمی سخنگوی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه استان اصفهان به کارخانه تولید کرونا تبدیل 
شده است، گفت: متأسفانه رنگی برای بحرانی تر جلوه دادن استان اصفهان نسبت 

به بیماری کرونا نیست و تعداد موارد فوتی رو به افزایش است.
نجیمی به فرسودگی تجهیزات پزشکی در بیمارستان های استان اصفهان هم 
اشاره کرد و گفت: برای نمونه دستگاه سی تی اسکن با این حجم فزاینده که در 
بیمارستان ها به کار گرفته می شود عالوه بر فرسودگی کادر درمان دچار استهالک 

شده است.     

رنگی برای بحران کرونا

مطابق آمار رسمی از گمرکات و سازمان 
صمت استان اصفهان در سال 13۹1 میزان 
صادرات طال از استان اصفهان حدود 700 
میلیون دالر بود که با توجه به قیمت پایین 
طال در آن زمان، حاکی از صادرات حجم 
باالیی طال بود، اما رفته رفته با برخی سنگ 
اندازی ها و سخت گیری ها میزان صادرات 
طال از اصفهان نزدیک به صفر رسیده و به 
گفته معاون امور بازرگانی سازمان صمت 
صادرات  میزان  حاضر  حال  در  اصفهان، 
طال از استان اصفهان حدود 20 میلیون 
دالر در سال است. بنا بر گفته اسماعیل 
از گذشته  نادری، اگرچه استان اصفهان 
تاکنون یکی از قطب های صادرات طال و 
جواهر بوده، اما طی چند سال گذشته به 
واسطه برخی قوانین دست و پاگیر صادرات 
طال به شدت تحت تاثیر قرار گرفت، با این 
وجود به دنبال رفع مشکالت حوزه صادرات 
و صادرکنندگان طال هستیم و در این راستا 
تمام دستگاه ها باید با همه توان خود در رفع 

این چالش اقدام کنند.

مشکات صادرات طا 
در سطح ملی

این مقام مسئول وعده داد که در پی حل 
سطح  در  طال  صادرکنندگان  مشکالت 
ملی هستیم و اگر این مشکل در سطح ملی 
برطرف شود، مشکل اصفهان نیز حل خواهد 

شد، چراکه اصفهان بزرگترین تولیدکننده و 
صادرکننده طال در کشور است. باید توجه 
داشت در شرایطی که کشور به دلیل تحریم 
ها و حذف کامل صادرات نفتی، با کاهش 
درآمدهای ارزی مواجه است، با رفع چالش 
های صنعت طال و صادرکنندگان این حوزه 
می تواند در جهت صادرات طال و کسب 
درآمد ارزی از مسیر صادرات غیرنفتی گام 
مثبتی بردارد.  دبیر انجمن تولیدکنندگان 
استان  جواهر  و  طال  صادرکنندگان  و 
اصفهان در این باره به "نوسان" می گوید: 
در شرایطی که امروز صادرات نفتی نداریم، 
نوسانات نرخ ارز و افزایش بهای طال می 
تواند موجب جذابیت صادرات طال شود، اما 
متاسفانه برخی مشکالت، قوانین و بخشنامه 
های وضع شده از سوی گمرک اصفهان، 
موجب شده تا صادرکنندگان طال استان 
با چالش هایی مواجه شوند و حتی قید 
صادرات این مصنوع گرانبها را بزنند. محسن 
بهاری توضیح می دهد: با قوانین وضع شده 
پرونده های گمرکی صادرکنندگان مشمول 
مالیات شد و به نوعی برای آنها مالیات فروش 
داخل وضع می شود، همچنین صادرات 
شده،  گمرکی  های  تعرفه  مشمول  طال 
درحالیکه تا پیش از این صادرات از تعرفه 
های گمرکی کامال معاف بود. او تاکید می 
کند: بعد از تحریم طالی ایران از تیرماه 
13۹7، صادرات طال با مشکالت بیشتری 

مواجه شد و شرکت های بین المللی دیگر 
تمایل به فعالیت با تجار ایرانی در بحث 
برگرداندن طالی صادراتی ندارند، از سوی 
دیگر تحریم ها مشکالت بسیاری در مباحث 
انتقال مالی ایجاد کرده و صادرکنندگان 
طال، نمی توانند ارز حاصل از صادرات را 
به حساب بانک ها بازگردانند و در مجموع 
تحریم طالی ایران تا جایی پیش رفته که 
کشورها دیگر تمایلی برای خرید و فروش 

طال از شخصیت های ایرانی ندارند.

افزایش هزینه های
تولیدکنندگان طا

راهکارهای  اگرچه  گوید:  می  البته  او 
دور زدن تحریم ها وجود دارد، اما برخی 
طال  عیار  جمله  از  داخلی  مشکالت 
و  گرفته  شکل  طال  صادرات  پای  پیش 
توانند  نمی  داخل  تولیدکنندگان طالی 
عیارهای 1۴ و 21 را که مورد پسند بازارهای 
ایران  نکنند، چراکه  تولید  جهانی است، 
مجوز استاندارد برای تولید این عیار طال را 
ندارد و تنها عیار مورد استاندارد ما، طالی 

18 عیار است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
طال و جواهر استان اصفهان همچنین اضافه 
می کند: هزینه های تولید طال به دلیل 
افزایش نرخ دالر و باالرفتن هزینه آبکاری 
مصنوعات دیگر جهت عیارسنجی طال  و 

همچنین بدهی مالیاتی کارگاه های تولید 
طال رو به افزایش است که این شرایط امروز 
سدی در راستای صادرات طال ایجاد کرده 
است. او با تاکید بر اینکه صادرکنندگان طال 
از هیچ امکانات دولتی و مشوق های وارداتی 
برای ملزومات کار خود استفاده نمی کنند و 
هر آنچه نیاز است را به صورت آزاد تهیه می 
کنند، تصریح می کند: با افزایش نرخ دالر 
و باال رفتن هزینه های تولید، توان رقابتی 
شرکت های صادراتی طال در بازارهای تولید 

با توجه به نوسانات ارزی کاهش یافته است.
بهاری همچنین با تاکید بر ضرورت واردات 
شمش و طالی آب شده به ایران، می گوید: 
ایران چند معدن استخراج و تولید طال 
با ظرفیت ساالنه 1۵0 کیلو در کردستان 
ساالنه  ظرفیت  با  موته  طالی  معدن  و 
300 کیلو را دارد که این معادن به دلیل 
صرفه اقتصادی طالی خود را وارد بورس 
می کنند، بنابراین با توجه به حجم پایین 
تولیدداخل، ناچار به واردات طال و شمش 
هستیم که به دلیل تحریم ها این کار به 
سختی انجام می شود و نمی توانیم شمش 
طال را از شرکت های معتبر خریداری کنیم، 
البته شمش و طالی آب شده وارداتی با 
تایید و عیارسنجی سازمان استاندارد وارد 

کشور می شود.
و  تولیدکنندگان  انجمن  دبیر  گفته  به 
صادرکنندگان طال و جواهر استان اصفهان، 
با توجه به اینکه ذخیره طالی هر کشور، 
پشتوانه پول ملی است، می تواند به تثبیت 
نرخ ارز کمک کند، اما با توجه به مطرح 
شدن مباحث گمرکی و مالیاتی کسی برای 
واردات طال اقدام نمی کند و در این شرایط 
بعید است در سال جاری صادرات طال از 
اصفهان داشته باشیم و سال ۹8 نیز توسط 
یک شرکت یزدی،  تنها1۵0 کیلو طالی 
اصفهان صادر شد. به گفته بهاری، با توجه 
به اینکه 70 درصد طالی کشور و بیشتر 
کارگاه های تولید طال و مصنوعات این حوزه 
در اصفهان است، بعید است از دیگر استان ها 
صادرات طال داشته باشیم، همچنین با توجه 
به اینکه امارات، ترکیه و عراق بازارهای هدف 
صادراتی هستند، امروز به دلیل تحریم ها 
امکان صادرات مستقیم به امارات را نداریم 
برای صادرات باید از ترکیه اقدام کنیم که 
مسیر سختی را پیش روی صادرکنندگان 

قرار داده است.
او می گوید: با توجه به مشکالت پیش آمده 
سازمان صمت استان اصفهان میز توسعه 
صادرات طال را به اصفهان منتقل کرده 
است که متاسفانه در سال گذشته به دلیل 
شیوع کرونا، نشست آن برگزار نشد، اما طی 
دو سال قبل مصوبات خوبی داشتی، از جمله 
حذف مالیات برارزش افزوده از اصل طال در 
مجلس تصویب شد که البته هنوز برای اجرا 
ابالغ نشده است، همچنین سازمان توسعه 
صادرات در بحث حضور در نمایشگاه های 
بین المللی باید از تولیدکنندگان واقعی 
حمایت کند که این امر به غیر از یکی دو 

مورد، هنوز محقق نشده است. 

چرا صادرات طال از استان پایتخت طالی ایران به صفر رسيده است؟؛

صادرات طال در نقطه صفر
به گفته مسئوالن و فعاالن صنعت طا، مشکات صادرات طا تنها در سطح ملی قابل رفع است

هرچنــد اصفهــان را بــا تولیــد ۷۰ درصــد طــای کشــور، قطــب تولیــد طــا مــی داننــد؛ 
امــا متاســفانه طــی یــک دهــه گذشــته صنعــت طــای اصفهــان نــه تنهــا نتوانســته از 
ــه  ایــن ظرفیــت در راســتای سیاســت صــادرات غیرنفتــی ارزآوری کنــد، بلکــه امــروز ب
گفتــه فعــاالن و صادرکننــدگان ایــن صنعــت، صــادرات طــای اســتان تقریبــا بــه صفــر 
ــا پیــش از ســال ۱۳8۳ ســاالنه ۱۰ تــن طــا از اصفهــان صــادر  رســیده اســت. اگرچــه ت
ــذف  ــا، ح ــمش ط ــه واردات ش ــنگین ب ــای س ــه ه ــتن تعرف ــی بس ــا در پ ــد، ام ــی ش م
ــه کســب دانــش روز ایــن رشــته، صــادرات طــای  جوایــز صادراتــی و نیــز بــی رغبتــی طاســازان ب

ــه کاهــش رفــت.  ایــن اســتان رو ب
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به باور بسیاری از کارشناسان در سال 13۹7 
تحوالت ناشــی از خروج ایاالت متحده از 
برجام، در نرخ ارز نمود یافت و پس از آنکه 
نرخ در آن سال به ثبات رسید، سطح نرخ ارز 
حقیقی در هماهنگی با مقتضیات اقتصاد 
ایران بود. به عبارت دیگر با کنار گذاشــتن 
سیاست مداخله ارزی، ریال مانند گذشته 
بیش از حــد ارزش گذاری نشــده بود. اما 

وضعیت فعلی نرخ ها در بازار چگونه است؟

اگر واقعیت نرخ ارز در ســال ۹7 را بپذیریم 
و آن نرخ را با میزان تورم دو ســال گذشته 
تعدیل کنیم، به ســطحی می رســیم که 
نرخ های فعلی بازار ســبقت بسیار زیادی 
از آن گرفته اند. این امر نشــان می دهد که 
فعاالن بــازار،  در حال پیش خــور کردن 
اتفاقات آتی بر روی نرخ ارز هستند. همین 
اتفاق در بهار سال جاری برای بورس افتاد. 
در آن زمان نیز بســیاری از کارشناســان 

مســتقل به خارج شــدن بیش از حد بازار 
سهام از سطح فاندامنتال آن هشدار دادند 
و در نهایت نیز بازار قریب 30 درصد ریزش 

کرد.
به نظر می رســد حاال این اتفاق در حال رخ 
دادن در بازار ارز اســت. از آنجــا که مردم 
پناهگاهی برای ریال متصور نیستند هر بار 
به سمت یک بازار یورش می برند و قیمت را 
در آن بازار بیــش از حد مبتنی بر واقعیات، 

افزایش می دهند، اما دیر یــا زود آن بازار با 
فروکــش تقاضا مواجه می شــود. در مورد 
ارز، بســیاری به این نکته اشــاره دارند که 
پیش خور شدن اتفاقات آتی بیشتر مبتنی 
بر تداوم دوره ریاســت جمهوری ترامپ و 
ادامه عدم فروش نفت و تحریم حداکثری 
بانکی است. به عبارت دیگر انتظارات فعاالن 
اقتصادی روی بدترین سناریوی ممکن جا 

خوش کرده است.

وقتی مردم پناهگاهی برای ریال متصور نیستند!؛

ریسک سفته بازی سکه و دالر
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و  ریزی  برنامه  معاون  نوسان:  
توسعه سرمایه انسانی شهرداری 
شهری  رصدخانه  گفت:  اصفهان 
اصفهان به عنوان زیرمجموعه ای 
از رصدخانه شهری جهانی وابسته 
به سازمان ملل و برای تحلیل داده 
های  حوزه  همه  در  شهری  های 
و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی، 
محیط زیستی راه اندازی می شود.

علیرضا صادقیان با اشاره به راه اندازی 
رصدخانه شهری اصفهان، اظهار کرد: 
نفعانی  ذی  شبکه  شهری،  رصدخانه 
و  تحلیل  تأمین،  مسئول  که  است 
انتشار داده ها در مجموعه معناداری از 
شاخص ها است و در سطوح مختلف 
می  عمل  ای  منطقه  یا  ملی  محلی، 
قرار  اصفهان  شهری  رصدخانه  کند. 
است نقطه کانونی برای پایش شهری 
در سطح محلی باشد. وی تصریح کرد: 
در رصدخانه شهری شاخص ها و داده 
های مرتبط با خط مشی ها مورد پایش 

قرار می گیرند.
رصدخانه  اینکه  به  اشاره  با  صادقیان 
رصدخانه  شده  تکمیل  پروژه  شهری، 
است،  اصفهان  اجتماعی   – فرهنگی 
تصریح کرد: پیش تر و در سال های اخیر 
رصدخانه شهر اصفهان در حوزه فرهنگی 
و اجتماعی راه اندازی شد و در این زمینه 
فعالیت می کرد اما طی تفاهم نامه ای 
که با دانشگاه اصفهان انجام شده است، 
این رصدخانه همه حوزه های شهری را 
دربرخواهد گرفت. صادقیان افزود: محل 
در  اصفهان  شهری  رصدخانه  استقرار 
مرکز نوآوری دانشگاه اصفهان در فضایی 
دو هزار مترمربعی خواهد بود و زیر نظر 
شهرداری اصفهان فعالیت خواهد داشت. 
کار  این  نهایی  قرارداد  امضای  از  وی 
اصفهان  وزارت علوم و شهرداری  بین 
در آینده نزدیک خبر داد.معاون برنامه 
ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری 
اصفهان ادامه داد: در حال حاضر بیش 
از  بیش  در  شهری  رصدخانه  از 200 
اکثر  که  دارد  وجود  ۵0 کشور جهان 
آنها در سطح محلی فعالیت می کنند. 
وی در مورد رصدخانه شهری اصفهان 
تصریح کرد: رصدخانه شهری اصفهان 
برای شناخت دقیق از وضعیت حال و 
آینده شهر اصفهان، تسریع و تسهیل در 
دسترسی به اطالعات شهری، گسترش 
و تقویت شبکه تعاملی مدیران، نخبگان 
و مردم و جامعه محلی، ترویج فرهنگ 
سنجش و پایش و تصمیم گیری مبتنی 

بر اطالعات ایجاد می شود.
صادقیان افزود: این رصدخانه اطالعات به 
روز و کلیدی را در زمینه های توسعه 
شهری،  مدیریت  اقتصادی،  اجتماعی، 
مسائل محیط زیستی و ابعاد فرهنگی 
های  گذاری  سیاست  به  کمک  برای 
آگاهانه تر در اختیار مخاطبان قرار می 
دهد. وی با بیان اینکه بعد از جمع آوری 
اعتبارسنجی  و  ها  شاخص  و  ها  داده 
آغاز می  آنها، مرحله تحلیل اطالعات 
آمده  دست  به  اطالعات  گفت:  شود، 
مستندسازی و بصری سازی شده و برای 
استفاده در دسترس عموم قرار می گیرد.

سرمایه  توسعه  و  ریزی  برنامه  معاون 
افزود:  اصفهان  شهرداری  انسانی 
ذی  به  را  خود  محصوالت  رصدخانه 
نفعان و مخاطبان در سطوح مختلف از 
جمله نخبگان و موثران شهری، مراکز 
مسئوالن  خارجی،  و  داخلی  علمی 
ارائه  مردم  و  ها  رسانه  حکومتی، 

می کند.

مدیرعامل شــرکت مترو منطقه اصفهان گفت: در ایســتگاه های مترو 1۵ هزار متر 
فضای تجاری وجود دارد که برای واگذاری این فضاها به سرمایه گذاران آمادگی داریم. 
احمدرضا طحانیان، اظهار کرد: آرام ســازی و زیباسازی ایستگاه های مترو مورد توجه 
است از این رو اجازه برپایی هر کسب و کاری را نخواهیم داد و آرامش شهروندان تحت 
تأثیر تجاری سازی قرار نخواهد گرفت. وی تصریح کرد: با سرمایه گذاران برای استفاده از 

فضای تجاری ایستگاه های مفتح و کارگر مذاکراتی شده است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: پروژه ساماندهی میدان امام حسین)ع( 
با اعتباری بالغ بر ۴2 میلیارد ریال آذرماه ســال جاری به بهره برداری می رســد. سید احمد 
حسینی نیا ، اظهار کرد: ســاختار پروژه از سه نوع سنگ اصلی شامل سنگ هتن آباد، سنگ 
تراورتن لیمویی آذرشهر و سنگ گرانیت قرمز است. وی  با بیان اینکه پروژه ساماندهی میدان 
امام حسین)ع( در مسیر محور دولتخانه صفوی است، خاطر نشان کرد: با اجرای این پروژه 

اتصال محور گردشگری از سمت جنوب به شمال شرق اصفهان انجام می شود.

ساماندهی میدان امام حسین در مسیر دولتخانه صفوی آمادگی مترو اصفهان برای واگذاری فضاهای تجاری 

گزارش

گزارش

تحلیل داده های شهر
برای تصمیم گیران شهری

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان:

بحران همه گیری کرونا در ایران و جهان بسیاری 
از مشاغل و رویدادها را به چالش کشیده است. 
بسیاری از سالن های سینمایی به علت کمبود 
مخاطب با خطر تعطیلی روبه رو شده اند و مهم تر از 
هم شادی و نشاط در جامعه کمرنگ شده است. با 
این وجود سی وسومین دور از جشنواره بین المللی 
فیلم کودک و نوجوان اصفهان در سایه همین 
بحران به شکل مجازی با شعار» هر خانه یک 
سینما، هر کودک یک داور«بر فراز مرزها برگزار 

خواهد شد. 

برگزار نکردن بهتر از 
آناین برگزار کردن 

اما این شیوه برگزاری با انتقاد گروهی همراه 
شدکه معتقد بودند بهتر است این جشنواره 
برگزار نشود و هزینه آن صرف خسارتی باشد که 
به سینماگران و سالن های سینمایی در چند ماه 
گذشته به علت شیوع کرونا خورده است. زیرا 
برگزاری آنالین جشنواره شورنشاط سال های قبل 
که بخش مهمی از این گونه رویدادها است دیده 
نمی شود. مهم تر آنکه در شیوه اکران آنالین امکان 
سرقت و قاچاق آثار بسیار زیاد می تواند موجب 
خسارت های مادی و معنوی به تهیه کنندگان و 

فیلم سازان شود.
این جشنواره،  اما علیرضا تابش دبیر اجرایی 
اجرای آنالین این رویداد را فرصتی برای ارتباط 
آسان نسل جدید با سینما و حقوق صاحبان اثر 
می داند، می گوید: ما در عصر آنالوگ به دنیا آمدیم 
و کودکان امروز در عصر دیجیتال دسترسی 
راحت تری به آثار فرهنگی و هنری جهان دارند. 
پیشنهاد می شود که بزرگترها خود را با حال و 

هوای بچه ها تطبیق دهند زیرا تسلط آنها به فضای 
دیجیتال بیشر است. البته مهم ترین مسله ما بومی 
کردن حق مولف و مبارزه با قاچاق آثار است. بدون 
شک سی وسومین دور جشنواره فرصتی برای 

آشنایی کودکان به حقوق صاحبان اثر خواهد بود.
او همچنین با بیان اینکه جو غم انگیز ناشی از 
بحران کرونا در زندگی کودکان تاثیرگذار بوده و 
باید سعی کنیم تا فضای زندگی کودکان را شاد 
کنیم، می گوید: تصمیم برای برگزاری جشنواره 
در چنین شرایطی کاری دشوار بود در نهایت 
با جلساتی که در وزارت اطالعات داشتیم و 
کمک های رئیس سازمان فناوری و اطالعات 
جهت تقویت زیرساخت ها، مشارکت با پلتفرم های 
پخش و بخش خصوصی همچنین همفکری با 
تهیه کنندگان فیلم های کودک و نوجوان منتقدان 
و اهالی رسانه به این نتیجه رسیدیم که جشنواره را 

به شکل مجازی برگزار کنیم.

یافتن فرصت های تازه
هرچند گروهی به برگزاری سی وسومین دور 
جشنواره بین المللی فیلم کودک اصفهان به شیوه 
آنالین انتقاد دارند اما واقعیت این است جهان به 
سمت آنالین شدن پیش می رود، جایی که در 
فضا و زمان کمتر مخاطبان بیشتری را جذب 

خواهد کرد. 
و  بین الملل  مدیر  معاون  سلیمان زاده  حامد 
تمام  با  کرونا  می گوید:  آموزشی  کارگاه های 
چالش هایش فرصت هایی را نیز ایجاد کرد. از 
این رو امسال برای اولین بار توانستیم این دور از 
جشنواره را به شکل مجازی برگزاری کنیم، اتفاقی 
که در سال های آتی حتی پس از پایان بحران کرونا 

در جهان قابل انجام است و تعداد مخاطبان ما را 
افزایش خواهد داد.  او ادامه می دهد: در همین 
راستا با برخی از جشنواره های بین المللی دیگر 
در جهان از جمله جشنواره فیلم کرونا در آلمان 
که به شکل مجازی برگزار می شود و جشنواره 
فیلم لبخند در هندوستان که به آثار فیلم سازان 
دارد  اختصاص  کشور  این  نوجوان  و  کودک 
مکاتباتی را انجام دادیم. در هر دو مورد قرار شد 
برخی از آثار این جشنواره ها را در سی وسومین 
دور جشنواره فیلم کودک و نوجوان اکران کنیم. 
در مقابل آنها نیز تبلیغ جشنواره ما را در سایت 
خود انجام دهند و برگزیده  آثار این جشنواره ما را 
در دور بعدی جشنواره خود اکران کنند. همچنین 
با انجمن فیلم های کودکان اروپا نیز صحبت 
کردیم تا زمان و نحوه برگزاری جشنواره ما را به 
سایر جشنواره ها اعالم کنند. جدا از آن حدود 200 
ایمیل به شرکت های تولید فیلم، فعالین نهادها و 
انجمن های سینمایی جهان برای اطالع رسانی 

ارسال کردیم.

اکران فیلم در پلتفرم های پخش جهان
سلیمانی همچنین در خصوص اکران همزمان 
فیلم های این دور از جشنواره در پلتفرم های 
بین المللی مانند یوتیوب نیز توضیح داد: به دلیل 
جلوگیری از کپی رایت نتوانسیتم این کار را انجام 
دهیم زیرا باید از آثار در برابر سرقت و دانلودهای 
غیر مجاز جلوگیری کنیم که اگر گستره را باز 
می گذاشتیم این کار کمی دشوار بود. جدای 
آن ایران جز قانون کپی رایت نیست این موضوع 
اکران فیلم ها را در چنین پلتفرم هایی کمی دشوار 

می کرد.

حضور تمام کودکان جهان
جشنواره  جذاب  و  مهم  بخش ها  از  یکی  اما 
بین المللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان داوری 
فیلم ها توسط داوران کودک و نوجوان است؛ اتفاقی 
که در ادوار گذشته این جشنواره انجام می شد و در 
هر دور، تعدادی داور از میان کودکان و نوجوانان 
برای داوری فیلم ها انتخاب می شدند. اما امثال 
با توجه به تغییر در روند برگزاری این جشنواره 
تمام کودکان ایرانی می توانند فیلم ها را داوری 
کنند. با این وجود این پرسش پیش می آید که آیا 
امکانی مانند دوبله فیلم ها به سایر زبان ها و درج 
زیرنویس وجود دارد تا تمام کودکان جهان از هر 
زبان و ملیت بتوانند در این بخش شرکت کنند؟

معاون مدیر بین الملل و کارگاه های آموزشی در 
پاسخ به این پرسش می گوید: هرسال از حدود 1۵ 
کشور جهان چنین داورانی داریم. امسال نیز لینک 
آثار برای این داوران ارسال می شود تا به شکل 
آنالین فیلم های منتخب این بخش را انتخاب 
کنند. اما اینکه این فیلم ها همراه با زیرنویس باشد 
تا تمام کودک جهان از تمام کشورها بتوانند آن 
را نقد و داوری کنند همکاری نهادهای زیادی را 

می طلبد که شاید در ادوار دیگر قابل انجام باشد.

المپیاد فیلم سازی 
و حضور تمام نوجوانان

المپیاد فیلم سازی نوجوان یکی از بخش های مهم 
و جنبی جشنواره است که از سه دوره پیش به 
صورت جنبی درحال برگزرای است که این بخش 
نیز امسال به صورت آنالین برگزار خواهد شد. در 
این شرایط شاید این پرسش به وجود آید که آیا 
امکان حضور نوجوانان سایر کشورها در این بخش 

خواهد بود؟
حبیب ایل بیگی، مدیرالمپیاد فیلم سازی نوجوانان 
در این موردگفت: این رویداد ویژه نوجوانان 12 تا 
17 سال ایرانی است. از طریق سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمی و مراکز فرهنگی ایران در خارج 
از کشور فراخوان این المپیاد در اختیار نوجوانان 
ایرانی خارج از کشور قرار گرفت. البته با توجه زمان 
کم اعالم فراخوان برای مراکز فرهنگی ایران در 
خارج از کشور، تعداد کمی اثر از برخی کشورها به 
دست ما رسید. اما با این وجود آثار رسیده از کیفیت 
مناسبی برای حضور در المپیاد برخوردار نبود؛ 
لذا هیچ اثری از این گروه انتخاب نشد. ولی با این 
وجود این بخش در سال های آتی به شکل بهتری  
می تواند رخ دهد و همزمان باداخل، فراخوانی برای 
نوجوانان ایرانی در سایر کشورها نیز ارسال شود تا 
زمینه حضور همه نوجوانان ایرانی در تمام نقاط 
دنیا در المپیاد فراهم شود.بدون تردید جشنواره 
بین المللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان یکی از 
مهم ترین جشنواره های حوزه سینمایی کودک 
در منطقه و جهان است و به نظر می رسد برگزاری 
آن به شیوه آنالین راهکار جالبی برای افزایش 
مخاطبان و معرفی هرچه بیشتر آن در جهان 
بخواهد بود. ناگفته نماند، قرار است حدود یازده 
فیلم نیز به شکل فیزیکی و در سالن های سینمایی 
فرهنگ تهران و سیتی سنتر اصفهان برای تعدای 
مخاطب مدعو، منتقدان و عوامل فیلم با رعایت 

پروتکل های بهداشتی اکران گردد.

جشنواره بين المللی فيلم کودک اصفهان، اینبار بصورت مجازی اکران می شود؛

تقسیم شادی با تمام کودکان
بستر آناین برگزاری رویداد سی وسوم، فرصتی برای افزایش مخاطبان در سال های آتی خواهد بود

citizen

 نوسان: مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
با تاکید بر اینکه با قطع هر درخت خطرآفرین از شهر یک درخت 
مقاوم جایگزین آن می شود، گفت: مهم ترین و اصلی ترین دلیل ما 
برای قطع درختان خطرآفرین در شهر اصفهان حفظ جان شهروندان 
و پیشگیری از بروز حوادث گاه غیرقابل جبران است. فروغ مرتضایی 
نژاد با اشاره به اینکه در سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان واحدی به نام درختان خطرآفرین به صورت تخصصی برای 
رصد و شناسایی درختان خطرآفرین شهر فعالیت می کند، اظهار 
کرد: متخصصان این واحد متشکل از کارشناسان گیاه پزشکی و 

باغبانی و با حداقل ۲۰ سال سابقه کار در این حوزه هستند.  
وی ادامه داد: با همکاری مناطق 1۵ گانه و از سوی همکاران ما در این واحد، 
از درختانی که به دلیل رسیدن به سن بهره وری و پایان عمر، همچنین 
آسیب دیدگی به دلیل خشکی مداوم خطرآفرین تشخیص داده شده اند 
بازدید و برای حفظ جان شهروندان قطع می شود. مدیرعامل سازمان پارک 
ها و فضای سبز شهرداری اصفهان تصریح کرد: در برخی موارد به علت تغییر 
سیستم آبیاری غرق آبی به قطره ای در سال های مختلف ریشه برخی 

درختان، سطحی شده و درختان خطرآفرین شده اند.  

بررسی وضعیت درختان با دستگاه توموگراف
وی ادامه داد: روند رصد و قطع درختان خطرآفرین نه فقط در این دوره 
بلکه در سال های پیش نیز انجام می شده اما اکنون حساسیت برای بررسی 

درختان به دلیل اهمیت جان شهروندان بیشتر شده است.  
مرتضایی نژاد با اشاره به اینکه برای قطع درختان خطرآفرین عالوه بر نظر 
کارشناسان، وضعیت درخت با دستگاه توموگراف نیز مورد بررسی قرار می 
گیرد، اظهار کرد: درختانی در شهر از سوی سازمان پارک ها قطع شده است 

که استحکام آن به درجه بسیار پایینی رسیده و از درون پوک شده بود. 

علت قطع هر درخت مستندسازی می شود  
وی با بیان اینکه عالوه بر حفظ درختان و فضای سبز برای ما حفظ جان 
شهروندان از اهمیت بیشتری برخوردار است و اجازه نمی دهیم درختی موجب 
به خطر افتادن سالمت شهروندی شود، گفت: متاسفانه در سالهای گذشته 
در چندین مورد شاهد بودیم که به دلیل وجود یک درخت خطرآفرین، 
شهروندی جان خود را از دست داده است. از همین رو موضوع قطع درختان 

خطرآفرین با وجود برخی فضاسازی ها برای ما در اولویت است.  
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان تصریح کرد: بر 
اساس آمار سال ۹۹، از 700 مورد شکسته شدن درختان در شهر اصفهان، 
3۶7 مورد به علت شکستن دستک، 270 مورد به دلیل سقوط درخت از 
تنه و ۵۶ مورد خارج شدن درخت از بستر بوده است که تمامی این درختان 
خطرآفرین هستند. وی افزود: همچنین با رصد درختان از سوی مناطق و 
سازمان پارک ها، بین 700 تا یک هزار اصله درخت هم خطرآفرین بوده و 
بعد از بررسی با دستگاه توموگراف قطع شده است. همه تصاویر درختان 
قطع شده قبل و بعد از قطع وجود دارد؛ عالوه بر این علت قطع هر درخت به 
صورت مستند و مکتوب ثبت شده و هیچ درختی بدون دلیل قطع نمی شود.  
مرتضایی نژاد افزود: در مجموع در شهر اصفهان سه میلیون و 700 هزار 
اصله درخت وجود دارد که قطع شدن یک هزار و 700 درخت خطرآفرین 
در هر سال، کمتر از یک درصد از درختان قطع می شود؛ البته نکته مهم 
این است که بعد از قطع درختان خطرآفرین، درختان مقاوم و متناسب با 
نوع آبیاری منطقه جایگزین می شود و عمال درختی از شهر کم نمی شود. 
وی بیان کرد: بیشترین درختان قطع شده در شهر اصفهان مربوط به گونه 
های نارون، سپیدار، توت و بید بوده است که فراوانی، داشتن آفت و رسیدن 
به سن بهره وری از جمله دالیل قطع به شمار می رود. مدیرعامل سازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان در شهر اصفهان آفت دار شدن 
درختان نارون، فراوانی کاشت درخت توت و رسیدن به سن بهره وری 
درخت سپیدار عمده دلیل آسیب پذیر شدن این درخت ها به حساب می 
آید. البته درختان نارون هم دچار قطع دستک و نیز شکسته شدن از تنه 
می شوند و بعد از این گونه، گونه های بید و توت دچار این مشکل هستند. 

تداوم روش غرق آبی برای توت و سپیدار 
وی بیان کرد: در مورد وضعیت خارج شدن از بستر، این مورد بیشتر در 
درختان توت و سپیدار مشاهده شده است. مرتضایی نژاد در مورد فاکتور 
آبیاری قطره ای که یکی از علل ایجاد آسیب در برخی درختان شده است 
نیز تصریح کرد: درختان توت و سپیدار با توجه به تهدیدی که آبیاری قطره 
ای برای سالمت آنها دارد، همچنان به روش غرق آبی آبیاری می شود. وی 
افزود: البته در شهر اصفهان نسخه واحدی برای نوع آبیاری گونه ها پیچیده 
نمی شود و درختان متناسب با شرایط آبیاری می شود که به همین سبب 

۵0 درصد از فضای سبز شهر به روش قطره ای آبیاری می شود.  

درختان مانند انسان ها عمر محدودی دارند 
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با تشبیه عمر 
درختان به انسان ها، گفت: شهروندان باید این آگاهی را داشته باشند که 
درختان نیز مانند انسان ها دارای عمر محدود هستند و برخی درختان شهر 
اکنون در مرحله پایانی عمر خود قرار دارند و به همین علت برای شهروندان 
خطرآفرین به شمار می آیند که ما وظیفه داریم از ایجاد خطر جلوگیری 
کنیم. وی افزود: به طور مثال عمر درخت سپیدار و توت حدود ۴0 تا ۵0 
سال است و بسیاری از درختانی که اخیرا قطع شده اند به دلیل رسیدن 
به پایان عمر درخت قطع شده است تا با حادثه سقوط روی شهروندان یا 

خودروها مواجه نباشیم. 

قطع »خطرآفرین ها« 
برای حفظ جان مردم

سی وسومین جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان با حضور ۱۰۷ فیلم از ۲8 مهر تا ۲ آبان از ساعت ۱۰ 
صبح الی ۲۲ شب به شکل مجازی از طریق سه سایت تیوا، فیلیمو و نماوا برگزار خواهد شد. این درحالی 
است که بحران همه گیری ویروس کرونا برگزاری بسیاری از رویدادهای فرهنگی، هنری، جهان را با چالش 
جدی روبه رو کرده است. با این وجود بنظر می رسد تدبیر مدیران این جشنواره در نحوه برگزاری به شکل 
مجازی که برای اولین بار در ایران اتفاق افتاده است فرصتی را در فضای سینمایی کشور ایجاد کرده است 
تا درسال های آتی و حتی پس از فروکش کردن بحران کرونا در جهان نیز بتوان از آن به منظور افزایش 

مخاطبان جشنواره های سینمایی کشور استفاده کرد. 

گزارش
گروه شهری

 نوســان: معاون فرهنگــی – اجتماعی 
شــهردار اصفهان گفت: طرح جامع حمایت 
از هنرمنــدان در دوران کرونا در بخش های 
موسیقی، سینما، هنرهای تجسمی، ادبیات، 
تئاتر و ســایر بخش ها برای حمایت از آثار و 
تولیدات هنری و فرهنگی هنرمندان اصفهانی 

از سوی شهرداری اجرا می شود.
محمد عیدی ادامه داد: براســاس این طرح 
شهرداری نقش تسهیل گر را به عهده خواهد 
داشــت تا ارتباط بین هنرمنــدان، مردم و 
شهرداری حفظ شــود. یکی از دالیل اجرای 

چنین طرحی کاهش برنامه های عرصه محور 
شهرداری اســت که تا پیش از این با حضور 
مردم و هنرمندان برگزار می شــد و اکنون با 
توقف برنامه ها، هنرمندان دچار ضرر شده اند. 
وی با اشاره به اینکه با شیوع کرونا شهرداری در 
فضای مجازی سعی در حفظ نشاط اجتماعی 
مردم داشت، گفت: با توجه به اینکه هنرمندان 
سرمایه  های فرهنگی و نمادین شهر اصفهان 
هستند، با اجرای طرح حمایت از هنرمندان 
در دوران کرونا، به افزایش سرانه فعالیت های 
فرهنگی در زمان بیماری، افزایش ســرمایه 

نمادین و افزایش سرمایه اجتماعی میان مردم 
و هنرمندان کمک خواهد شد.

عیدی با اشاره به دسته بندی برای حمایت از 
حوزه های مختلف فرهنگی و هنری در قالب 
این طــرح، گفت: بخش نخســت مربوط به 
هنرهای تجسمی است که برگزاری جشنواره 
نماد قوس آذر به روایت هنرهای معاصر یکی 
از این برنامه ها است. همچنین تولید پنج جلد 
کتاب فاخر از هنرمندان به نام و صاحب  اثر در 
حوزه هنرهای تجســمی پیش  بینی شده 

است. 

معاون فرهنگی – اجتماعی شهردار اصفهان عنوان کرد:
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اقتصادنامه

طراحان حــراج، برنده جایــزه نوبل 
اقتصاد در ســال 2020 شــدند. این 
جایــزه را پل میلگــرام 72 ســاله از 
دانشکده اقتصاد دانشگاه استنفورد و 
استاد راهنمای رســاله دکترایش در 
دهه هفتاد میالدی، رابرت ویلســون 
83 ســاله از دانشکده مدیریت همین 
دانشگاه دریافت کردند. حراج یکی از 
قدیمی ترین روش های تخصیص کاال 

به یکی از خریداران بالقوه است.
سازوکار مرســوم حراج به این صورت 
اســت که حراج گــذار فرآینــد حراج 
شامل روش انتخاب برنده و میزان قابل 
پرداخت را مشــخص و اعالم می کند 
و سپس شــرکت کنندگان در حراج با 
یک فرآیند مشخص پیشــنهاد خود 
را ارائه می دهنــد و بر اســاس قاعده 
اعالمی برنده حــراج و میزان پرداختی 
مشخص می شــود. به عنوان مثال در 
حراج انگلیســی، حراج گذار از قیمت 
پایین شروع می کند و شرکت کنندگان 
به تدریــج تمایل خود را بــه پرداخت 
مبالغ باالتر را اعــالم می کنند تا زمانی 
که قیمتی اعالم شــود که هیچ فردی 
عالقه مند به پرداخت باالتر از آن نباشد، 
در این زمان حراج خاتمه می یابد و کاال 
به فردی که باالترین قیمــت را اعالم 
کرده اســت و به قیمــت اعالمی داده 
می شــود. مثال دیگر حراج قیمت دوم 
دربسته است که پیشــنهاددهندگان 
قیمت های خود را در پاکت های دربسته 
به حراج گذار اعالم می کنند و حراج گذار 
به صورت علنی پاکت ها را بازگشــایی 
می کند و برنده کسی است که بیشترین 
قیمت را پیشنهاد داده است؛ ولی تنها 
الزم اســت به میزان دومین بیشترین 

پیشنهاد برای خرید کاال پرداخت کند.
بخشــی از تمرکز طراحی ســازوکار 
)mechanism design( یــا آن 
چنان که این روزها بیشتر متخصصان 
 market( این حوزه آن را طراحی بازار
design( می نامند بــه مطالعه انواع 
فرمت  حراج های مرســوم و همچنین 
پیشــنهاد و طراحی فرمت مشخصی 
برای حراج ها با هدف دستیابی به اهداف 

مشخص می پردازد. 
حراج هــا می تواننــد خصوصیت های 
متفاوتی داشته باشــند؛ به عنوان مثال 
 )efficient auction( حــراج کارا
حراجی است که قاعده تخصیص آن به 
نحوی تعیین شــود که کاال به شخصی 
برسد که بیشــترین ارزش را برای کاال 
 optimal( قائل اســت یا حراج بهینه
auction( به حراجی اطالق می  شود که 
درآمد انتظاری حراج گذار را بیشینه کند.

آنچه میلگرام و ویلســون به دلیل آن 
جایزه نوبل اقتصاد را از آن خود کردند 
تالش آنها در جهت فهــم انگیزه های 
استراتژیک شرکت کنندگان در حراج 
و طراحــی حراج هــای خــاص برای 
تخصیص کاال و خدماتی با خصوصیات 

ویژه بود.
میلگــرام روش جدیدی بــرای تحلیل 
اطالعات نامتقارن و رفتارهای استراتژیک 
شــرکت کنندگان در حراج توسعه داد و 
به طور ویژه حراج بــاز تخصیص پهنای 
باند تلویزیون و رادیو در سراسر آمریکا را 
طراحی و پیاده سازی کرد. میلگرام عالوه 
بر نظریه حــراج در زمینه هــای متعدد 
دیگری در اقتصــاد خرد نیــز کارهای 
برجسته ای انجام داده  است. او در زمینه 
بازی هــای تکرارشــونده، یادگیری در 
نظریه بازی و سازماندهی صنعتی باعث 
پیشــرفت های قابل توجه بوده اســت.

 دیدگاه     

وزیر ارتباطات روز گذشته از احتمال انتشار عمومی مدارک تحصیلی شهروندان ایرانی خبر 
داد. محمدجواد آذری جهرمی این موضوع را در پاسخ به سوالی درباره اشکال در بررسی سوابق 
تحصیلی یکی از نمایندگان مجلس گفت اضافه کرد: علوم از سال ۹2 به بعد در سامانه ای 
مدارک تحصیلی  را قرار داده است. وی افزود: به دستور رئیس جمهوری با معاونت حقوقی 
ریاست جمهوری در حال بررسی هستیم تا احتماال اطالعات مدارک تحصیلی شهروندان 
ایرانی را با حذف بخش هایی از حریم خصوصی، به صورت عمومی در اختیار همه قرار دهیم.

احتمال انتشار عمومی مدارک تحصیلی ایرانی ها
محمد اسالمي در مورد قیمت فوالد و سیمان و عرضه خارج از بورس کاال براي این دو 
قلم نهاده ساختماني گفت: کنترل قیمت نهاده هاي ساختماني وظیفه وزارت صمت 
است و سازمان حمایت درباره قیمت تمام شده اظهارنظر خواهد کرد. سازمان تعزیرات 
نیز درخصوص عرضه آنها ورود مي کند. وزیر راه ادامه داد: عرضه فوالد در بورس کاال به 
پروژه هاي مسکني و عمراني صدمه زد ولي وزیر صمت با اقداماتي که انجام داد جلوي 

افزایش قیمت فوالد و سیمان را گرفته است.

صدمه عرضه فوالد در بورس به پروژه هاي مسکني!

نوبل اقتصاد
برای طراحان حراج

اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت؛

 نوسان: صندوق بین المللی پول )IMF( در تازه ترین گزارش خود 
پیش بینی کرده است که از سال آینده میادی یعنی ۲۰۲۱، شرایط 
اقتصادی ایران بهتر خواهد شد و رشد اقتصادی ایران در این سال به 
۳.۲ درصد می رسد. درحالی که برای سال ۲۰۲۰ میادی رشد اقتصادی 
کشور را منفی ۵ درصد  تخمین زده و به تشدید تحریم های امریکا 
علیه ایران و شیوع گسترده کرونا در کشور اشاره کرده است. محمد 
خوش چهره: درباره این گزارش امیدوارکننده که البته جزئیات نحوه 
محاسبه آن به طور کامل در دست نیست، می گوید: به نظر می رسد 
که صندوق بین المللی پول به آینده شاخص های اقتصادی و وضعیت 
اقتصاد طرف های قراردادی ایران و روند بازارهای جهانی نیز توجه کرده 
است. آنچه می خوانید برجسته ترین نکاتی است که توجه اقتصاددانان 

ایرانی را در هفته قبل به خود معطوف کرد؛
در ۶ ماه آینده 

بورس از دالر جلو می زند
پویا ناظران، کارشناس اقتصادی می گوید: برای وضعیت بازارها تا پایان سال 
سناریوهای مختلفی وجود دارد اما وجه مشترک تمام این سناریوها این است 
که در شش ماه آینده بورس از دالر جلو می زند. هم اکنون شاید بهتر باشد 
در سبد سرمایه گذاری خود، یک مقدار از سهم ارز و دو مقدار از سهم طال را 
سبک کنیم و سه مقدار را به سبد بورس اضافه کنیم. این کارشناس اقتصادی 
در تحلیلی از وضعیت بازارها ابتدا به چهار عامل بزرگترین جهش تاریخ بورس 
در امسال اشاره می کند و می گوید: این چهار عامل عبارتند از نرخ بهره واقعی 
که به شدت منفی شده بود، حمایت دولت که کژمنشی به وجود آورده بود، 
دامنه نوسان که رفتار گله ای ایجاد کرده بود و احتکار سهام توسط دولت که 
کمبود سهم ایجاد کرده بود. او سپس به چرایی منفی شدن شاخص بورس 
در دو ماه اخیر اشاره می کند که از جمله عوامل آن، عملی نشدن تعهدات و 

وعده های دولت بود.
 این کارشناس اقتصادی در ادامه تحلیل خود که به شکل پادکست در کانال 
تلگرامی خود منتشر کرده به پنج سناریو محتمل از آینده بازارها در شش ماه 
آینده اشاره می کند و سپس می گوید: وجه مشترک تمام این سناریوها این 
است که در شش ماه آینده بورس از دالر جلو می زند. هم اکنون شاید بهتر 
باشد در سبد سرمایه گذاری خود، یک مقدار از سهم ارز و دو مقدار از سهم طال 
را سبک کنیم و سه مقدار را به سبد بورس اضافه کنیم. او همچنین درباره طال 
پیش بینی می کند: احتماال شش ماه دیگر قیمت جهانی طال حدود پنج تا 10 
درصد کمتر از قیمت کنونی باشد. ناظران در پایان این پادکست صوتی تاکید 
می کند: دو اصل سرمایه گذاری را نباید فراموش کرد. یکی متنوع نگه داشتن 
سبد سرمایه گذاری و اصل دیگر طوالنی نگه داشتن افق سرمایه گذاری است.

چه کسی تخم مرغ را اینقدر گران کرد؟
مهدی معصومی اصفهانی در یادداشتی نوشت: گذشته از همه این بحث ها 
اگر ما االن دچار مشکل هستیم، به دلیل این است که سازمان های دولتی 
نتوانسته اند وظایفشان را درست انجام بدهند. آنها از چند جهت مقصر بروز 
این وضع هستند. نخست اینکه ارز را به موقع تامین نکرده اند و از همین رو 
مواداولیه مورد نیاز به موقع وارد نشده و به دست تولیدکننده نرسیده است. 
همان ارزی که به موقع تامین نشده، به بازار آزاد منتقل شده و همین سبب 
شده مواداولیه گران تر بشود و به فراخور همین ، قیمت تمام شده تخم مرغ 
نیز گران تر شده است. وضع تحویل مواداولیه به مرغدارها همواره نامنظم و 
نادرست بوده است. بروز این وضع، عالوه بر اینکه باعث شده قیمت ها باال برود، 
سبب ساز کاهش کیفیت تولید نیز شده است چرا که به هر حال تولیدکننده ها 
مجبور شده اند در این شرایط از مواداولیه دیگری با کیفیت کمتر استفاده 
بکنند. جمع این شرایط، منجر به بروز این وضع شده است و می بینید که 
هیچ یک از این علت ها به عملکرد خود مرغدارها ارتباطی ندارد. وی اضافه کرد: 
با قاطعیت می گویم اشکال در این حوزه را باید در بخش دولتی و عملکرد آن 
جست وجو کرد. امروز پیشنهادی که برای جلوگیری از نوسان قیمت تخم مرغ 
می شود ارائه داد، این است که مواداولیه به موقع و کامل تامین شود. صنعت 
مرغداری، پیچیدگی به خصوصی ندارد و از همین رو اگر این مشکل حل شود، 
قیمت هم به سادگی تنظیم می شود. مرغداری ساده است؛ خوراک را به مرغ 
می دهیم، او هم برایمان تخم می کند. به همین سادگی. مشخص است که 
چقدر باید خوراک بدهیم و چقدر باید تخم مرغ تولید کنیم. مرغداری کار 

پیچیده ای نیست و فقط باید دولت در این باره همت کند.

نجات بانک مرکزی از تکالیف ارزی
در ریشه یابی خلق تورم از کانال صندوق توسعه ملی، کامران ندری به در 
دسترس نبودن منابع ارزی فروخته شده به بانک مرکزی اشاره می کند و 
می گوید: »این منابع زیر کلید بانک مرکزی نبوده که بتواند آنها را بفروشد 
و عملیات خنثی سازی پایه پولی را انجام دهد.« این اقتصاددان در عین حال 
تاکید می کند که »اصل این شیوه که بانک مرکزی ملزم باشد ارز دولت را 
بخرد -چه این ارز، سهم دولت از درآمدهای نفتی باشد، چه سهم صندوق 
توسعه ملی- شیوه مناسبی نیست. بانک مرکزی باید در خرید ارز دولت مختار 
باشد؛ اگر بنا به شرایط اقتصادی صالح دید که این کار را انجام دهد، ارز را 

بخرد و اگر صالح ندید، از خرید ارز اجتناب کند«.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اخیراً در یادداشتی اینستاگرامی با 
اشاره به تکلیف بودجه ای »خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی 
جهت تامین کسری بودجه توسط بانک مرکزی«، آن را در شرایط تحریمی 
کنونی معادل »تامین کسری بودجه از محل پایه پولی« دانسته و ضمناً تاکید 
کرده که »بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را در خصوص 
آثار احتمالی ناخوشایند این روش تامین بودجه، گزارش کرده بود«. برای 
شروع بحث می خواهم نظر شما را درباره تحلیل رئیس کل بانک مرکزی بدانم 
و بپرسم چرا آقای همتی می گوید »این روش در کوتاه مدت، همانند استقراض 

از بانک مرکزی خواهد بود«؟

مسير رونق اقتصاد ایران

کرد:  خاطرنشان  عظیمیان  حمیدرضا 
امروز نیازمند آنیم که در این راه سخت 
شرکت های  کمک  با  پرپیچ وخم،  و 
دانش بنیان و دانشگاه ها و... فوالد مبارکه ای 
را در کالس هوشمند ارائه دهیم. به همین 
منظور قصد داریم با طی کردن این مسیر 
عرصۀ  در  شرکت  نوآورترین  ابتدا  در 
فوالد و سپس به عنوان الگویی برای سایر 
صنایع مطرح شویم. وی با اشاره به نقش 
استارت آپ ها  و  دانش بنیان  شرکت های 
اظهار داشت: از جوانان فعال در شرکت های 
استارت آپی، دانشمندان و متخصصان در 
شرکت های دانش بنیان و پارک های علمی 
و فناوری کشور تقاضا می کنیم در این راه 
سخت که افقی روشن پیِش روی  صنعت 
کشور قرار می دهد مارا  یاری رسانند. وی 
با تأکید بر اینکه فوالد مبارکه توانایی تأمین 
تجهیزات و منابع مالی الزم برای اجرای این 
پروژۀ بزرگ را دارد، خاطرنشان کرد: در 
واقع فوالد مبارکه منابع ارزی و ریالی طرح 
را تأمین خواهد کرد تا در زمان مناسب این 

طرح به اجرا برسد.
مدیرعامل فوالد مبارکه ورود به اجرای 
چنین طرحی را جسورانه خواند و ضمن 
قدردانی از حضور و زحمات همۀ بنیادها 
و شرکت های حاضر در طرح گفت: طبق 
سال  ابتدای  در  بتوانیم  اگر  برنامه،  این 
1۴0۴ این طرح را به بهره برداری برسانیم، 
با بخش عمده ای از مجموع ۴00 شرکت 
استارت آپ و دانش بنیان که در این وبینار 
حضور دارند قرارداد خواهیم بست و این 

موفقیت را با ایشان جشن خواهیم گرفت.

حرکت فوالدمبارکه 
در راستای انقاب صنعتی چهارم 

شرکت  مدیرعامل  سرائیان  رسول 
این رویداد گفت: چالش های  ایریسا در 
هزینه،  رقابت،  عرصۀ  در  فوالد  صنعت 
تنوع محصول و مسیری که مشتریان ما 
داشتند، در نهایت باعث شد فوالد مبارکه 
به گفتۀ  برود.  به سمت هوشمندسازی 
وی، طرح تحول دیجیتال توسط شرکت 
ایریسا طراحی و ۶ مرداد اجرایی شده و  

این شرکت در مسیر انجام این پروژه  فراز 
و فرودهای زیادی خواهدداشت.

در  داد:  ادامه  ایریسا  شرکت  مدیرعامل 
واقع این حرکت در راستای انقالب چهارم 
صنعتی بوده و فوالد مبارکه نیز در این 
مسیر گام برداشته است. در طرح تحول 
دیجیتال چندین شعار تعریف شده است. 
نخست »فوالد هوشمند از سنگ تا رنگ« 
است؛ به این شکل که سنگ آهن از معدن 
استخراج شده و بعد از طی مراحل مختلف 
تولید، تبدیل به ورق گالوانیزه می شود و در 
صنعت ساختمان و لوازم خانگی استفاده 
می گردد. در واقع این زنجیرۀ ارزش مربوط 
به بازۀ زمانی 13۹۹ تا 1۴0۴ است و تا 
سال 1۴0۴، فوالد مبارکه به کارخانۀ فوالد 

هوشمند تبدیل می شود.
سراییان گفت: چالش هایی مانند روندهای 
بین المللی صنعت و همچنین فرایندهای 
نوظهور برای فوالد مبارکه تعریف شده و 
در سال 1۴0۴ فوالد مبارکه یک کارخانۀ 
هوشمند خواهد بود. به گفتۀ وی، یکی از 
بهترین مباحث دیده شده در این طرح، 
نقش آفرینی و بهره گیری از شرکت های 
دانش بنیان و استارت آپ است. همچنین به 
جهت اطمینان از این مهم، مرکز نوآوری 
تحول دیجیتال فوالد مبارکه که راه اندازی 
آن شروع شده، یکی از پشتوانه های اصلی 
ما در طرح تحول دیجیتال این شرکت  به 

شمار می آید.
مدیرعامل شرکت ایریسا گفت: امروز اولین 
رویداد در زمینۀ تحول دیجیتال برگزار 
شده و ما نیازمند همکاری دانشجویان و 
شرکت های استارت آپی هستیم. وی افزود: 
طرح تحول دیجیتال فوالد مبارکه اقدامی 
نیست که ما به تنهایی بتوانیم از عهدۀآن 
تمامی  از  استفاده  نیازمند  بلکه  برآییم، 
ظرفیت ها و قابلیت های موجود کشور در 
این زمینه هستیم. ما حدود سه ماه وقت 
گذاشتیم و هفت چالش و مسئله را برای 

این وبینار آماده کردیم.
سراییان گفت: تحلیل بهره وری خطوط 
ابزار  از  استفاده  با  مبارکه  فوالد  تولید 
ضخامت  اندازه گیری  مصنوعی،  هوش 

نسوز پاتیل در حالت گرم، نمونۀ طراحی 
فوالد  در  دیجیتال  دوقلوی  ساخت  و 
امنیت  هوشمند،  لجستیک  مبارکه، 
یادگیری  و  مصنوعی  هوش  کاربردهای 
ماشین در حوزۀ siem و ایجاد پلتفرم 
شفاف به منظور ارتقای امنیت و شفافیت 
در فرایند خرید فوالد مبارکه با استفاده 
ما  اصلی  چالش های  بالک،  فناوری  از 
در این زمینه هستند. به گفتۀ وی پس 
دریافت  مهر،   در 23  چالش ها  ارائۀ  از 
پیش پروپوزال ها نیز در 1۶ آبان  صورت 
پیش پروپوزال ها  این  پذیرفت.   خواهد 
یکم آذر ماه ارزیابی خواهند شد و پس 
از آن در هفتۀ آخر آذر بازدید حضوری از 
فوالد مبارکه برای پیشنهاد های تأییدشده 
صورت خواهد گرفت. بعد از آن تا پانزدهم 
دی ماه، پروپوزال ها نهایی خواهد شد و 
اولویت های  انتخاب  برای  الزم  ارزیابی 
همکاری در یکم بهمن انجام می شود و 
در نهایت مذاکرات و توافق و عقد قرارداد 
صورت می گیرد. بنابر اظهارات مدیرعامل 
شرکت ایریسا و محور مجری این پروژه، 
انتقال فناوری و مالکیت فکری و همچنین 
سرمایه گذاری و حمایت مالی در تولید و 
توسعۀ محصول، پیش خرید محصول و 
مشارکت ازجمله مدل های اصلی همکاری 
ضمن  است.  استارت آپی  شرکت های  با 
اینکه یک رویداد دیگر در همین زمینه در 
بهمن یا اسفندماه امسال برگزار خواهد شد 
و سال ۹۹ را با دو رویداد به پایان خواهیم 

برد.

هاب تحول دیجیتال 
در صنعت فوالد

را  این مسئولیت سنگین  مبارکه  فوالد 
برعهده گرفته که هاب تحول دیجیتال در 
صنعت فوالد باشد. در حاشیۀ برگزاری این 
رویداد، سید مهدی نقوی معاون تکنولوژی 
فوالد مبارکه با بیان این خبر گفت: با نهایی 
تا سال  فرایند، فوالد مبارکه  این  شدن 
1۴0۴ عضو باشگاه و کلوپ فانوس دریایی 
دنیا خواهد شد. باید به خاطر داشته باشیم 
دنیای آتی دنیای دیجیتال است. از این 

رو ما از سال گذشته در مطالعات خود و 
همچنین دستاوردهای نهادهای دانشی 
به این نتیجه رسیدیم که زندگی صنعتی 
در آینده متعلق به گروهی خواهد بود که 
بتوانند در مدیریت دیجیتال حرفی برای 
گفتن داشته باشند و پیشگام باشند. وی 
اظهار داشت: فوالد مبارکه به عنوان یک 
شرکت پیشرو   و   دانشی که در چشم انداز 
خود الگو بودن برای بنگاه های صنعتی را 
در نظر گرفته، این مسئولیت را پذیرفته 
و این فرایند را بررسی و پیش نیازهای 
است.  کرده  کسب  را  هوشمندسازی 
وی افزود: بعد از این مرحله، پروژه ها و 
فعالیت هایی را در استراتژی تدوین کردیم 
تحول  مرکز  طراحی  آن ها  از  یکی  که 
دیجیتال بوده است. همچنین با معاونت 
طرح و برنامۀ وزارت صمت هماهنگی الزم 
انجام شد تا فوالد مبارکه این مسئولیت 
تحول  هاب  و  گیرد  برعهده  را  سنگین 
دیجیتال در صنعت فوالد باشد و این مهم 
را به عنوان پیشگام اجرا  کند  و در نهایت 

موجب توسعۀ صنایع ایران گردد.
گفت:  مبارکه  فوالد  تکنولوژی  معاون 
 11 مکنزی  و  جهانی  اقتصاد  مؤسسه 
شاخص مهم را   ارائه کرده اند که براساس 
کلوپ  این  وارد  می توانند  شرکت ها  آن 
از شرکت ها هم  تعداد محدودی  شوند. 
اکنون عضو این باشگاه اند و ما امیدواریم تا 
سال 1۴0۴عضو آن شویم و ثابت خواهیم 
کرد که در واقع فوالد مبارکۀ هوشمند 

هستیم.

کسب و کارهای جدید برای
عرضه به عرصه های بین المللی

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 
نیز در این رویداد گفت: کسب و کارهای 
جدیدی ایجاد می شود که قابلیت استفاده 
و  داخلی  شرکت های  سایر  به  انتقال  و 
حتی عرضه به عرصه های بین المللی را 
داشته باشد. عباس زارعی، افزود: در این 
فرایند برآن شدیم تا رویدادهایی چالشی 
اجرا کنیم  و  به این وسیله چالش های 
را  مبارکه  فوالد  و  کشور  فوالد  صنعت 
قرار  بررسی و تحلیل  شناسایی و مورد 
دهیم. همچنین بخشی از فعالیت های 
استارت آپی پایه گذاری شد تا در نهایت با 
استفاده از ظرفیت های این استارت آپ ها و 
تکنولوژی های ایجادشده، کسب و کارهای 
جدیدی ایجاد شود که قابلیت استفاده و 
انتقال به سایر شرکت های داخلی و حتی 
عرضه به عرصه های بین المللی را داشته 

باشد.

مدیرعامل فوالد مبارکه در وبينار نخستين رویداد از سلسله رویدادهای 3S خبر داد:

تولد دوباره فوالدمبارکه
فوالد مبارکه تا سال ۱۴۰۴ به عنوان کارخانۀ هوشمند در جهان شناخته می شود

  Smart  Steel  manufacturing ۳ یاS وبینار نخســتین رویداد از سلســله رویدادهای
Startup event بــا هــدف تأمیــن نیازهــای فناورانــه شــرکت فــوالد مبارکــه در حــوزۀ 
تحــول دیجیتــال و بررســی چالش هــای ایــن شــرکت در ایــن عرصــه در محــل پــارک علــم و فنــاوری 
دانشــگاه تهــران بــا همــکاری شــرکت فــوالد مبارکه، دانشــگاه تهــران، صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی و 
شــرکت ایریســا روز چهارشــنبه ۲۳ مهرماه از ســاعت ۹ تــا ۱۳ برگزار شــد. در جریان برگزاری ایــن وبینار، 
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه،  مردادمــاه ســال ۱۳۹۹ و رونمایــی از طــرح تحــول دیجیتــال فــوالد مبارکــه 
ــاری  ــه ی ــا برنامه ریزی هــای انجــام شــده ب ــح کــرد: ب ــن شــرکت دانســت  و تصری ــارۀ ای ــد دوب را  تول
خداونــد فــوالد مبارکــه تــا ســال ۱۴۰۴ به عنــوان کارخانــۀ هوشــمند در جهــان شــناخته خواهــد شــد.
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طبق اعالم معاون فنی گمرک ایران اظهارنامه های وارداتی ترخیص شده در نیمه اول 
امسال با کاهش 17 درصدی همراه بوده است. اما موضوع جالب توجه دیگر، این است که 
تنها 2 درصد از کل اظهارنامه های صادراتی ترخیص شده در نیمه نخست سال جاری در 
مسیر سبز ترخیص شده است. محدودیت های ابالغ شده از سوی وزارت صمت و ضرورت 
کنترل محصوالت صادراتی به ویژه درخصوص کاالهای ضروری و اساسی، فرآورده ها و 
مشتقات نفتی عنوان شده که بخش عمده ای از تعرفه ها را به مسیر قرمز هدایت کرده است.

معاون توسعه تعاوني ها و تشکل هاي سازمان مرکزي تعاون روستایي گفت: در سال ۹7 
آیین نامه نظام صنفي کشاورزي اصالح و مقرر شد با تصویب هیات عالي نظارت بر اصناف 
کشاورزي، اتاق اصناف کشاورزي ایران تشکیل شود. محمدرضا شاهپسند افزود: با تشکیل 
اتاق اصناف کشاورزي ایران، ساماندهي فعاالن بخش کشاورزي و رسیدگي به این بخش، به 
شکل گسترده تري صورت مي پذیرد.او ادامه داد: بر این اساس، کشاورزان باید در راستاي 

هویت دار شدن فعالیت شان، پروانه کسب دریافت کنند.

 نوســان: بعد از شــکل گیری 
ارزی  بازارهای  تحریمی  فضای 
و کانال هــای نقــل و انتقاالت 
ارزی و معامــات ارزی در چند 
منطقــه به وجود آمــد و فعال 
شــدن بازارهــای فردایی در 
خارج از مرزهای ایران به عنوان 
یکی از عوامــل افزایش نرخ ارز 
بازارها،  این  ارزیابی  است.  قابل 
سلیمانیه عراق، دوبی امارات و 
مهاجران  بود.  افغانستان  هرات 
افغان و نیاز آنها به تبدیل ریال 
به ارز در کنار مبــادالت مالی 
بین ایران و افغانســتان باعث 
شکل گیری بازار ارزی هرات شد 
اما این بازار به تدریج به ســمت 

معامات فردایی رفت.
معامالت فردایی، معامالتی اســت 
که خریداران و فروشندگان با قیمت 
امروز، برای پرداخت ارز در پایان روز 
یا فــردای آن روز انجــام می دهند. 
البته برخی شــرکت ها و بنگاه های 
اقتصــادی معامــالت آتــی را برای 
بازه های زمانی بیشتر )از یک هفته تا 
چند ماه( هم انجام می دهند که البته 
این نــوع معامالت معمــوال در بازار 

فردایی ایران انجام نمی شود.
 پیش تر و با فعال بــودن کانال مالی 
دوبی، تاثیر نرخ در بــازار ارز هرات 
برای بازار داخلی بســیار اندک بود و 
بیشتر این بازار نقش پیش بینی نرخ 
درهم دوبی را بــرای بازار داخلی ایفا 

می کرد. 
اما با کاهــش صــادرات غیرنفتی و 
کاهش نقل و انتقاالت از کانال دوبی، 
کانال ارزی هــرات نقش پررنگ تری 
برای بازار ارز ایران بــه وجود آورده 

است.
پیگیری ها نشــان می دهــد برخی 
دالالن ارز در ســبزه میدان که چند 
ســال اخیر قادر به ادامه فعالیت در 
این منطقــه نبودند، به بــازار هرات 
رفته  و معامالت فردایی را در آن بازار 

توسعه داده اند. 
گفته می شــود برخی کارشناســان 
اقتصادی و ارزی پیشــنهاد تاسیس 
بازار رســمی معامالت آتی ارز را به 
بانک مرکزی و دولــت ارائه کرده اند 
اما ایــن پیشــنهاد مــورد موافقت 
مقامات دولــت قرار نگرفته اســت. 
به اعتقــاد این کارشناســان یکی از 
راه هــای اصلــی مدیریت بــازار ارز 
مدیریت بازار فردایی، نــه از طریق 
حذف بازار فردایــی، بلکه راه اندازی 
بازار رســمی معامــالت فردایی در 

قالب بازار معامالت آتی ارز است. 

 نوسان: در هفته های اخیر و با خروج 
سرمایه از بازار سرمایه شاهد موج تورمی 
در سایر بازارها بودیم. ارزیابی شما از 
چیست؟ کشور  اقتصاد  امروز  شرایط 

شرایط فعلی اقتصاد کشور را باید برآیندی از 
چند اتفاق دانست. اولین مورد نحوه خصوصی 
سازی و واگذاری شرکت های دولتی است 
که درسه مرحله انجام شد. در ابتدا سال 
138۵واگذاری از طریق سهام عدالت آغاز 
شد وپس از آن به سمت برگزاری مزایده 
تنش هایی  و  مفاسد  که  کردیم  حرکت 
مختلفی را در اقتصاد کشور ایجاد کرد. با 
زمینه خصوصی  در  دولت  تجربه  افزایش 
سازی ها، اینبار واگذاری از طریق بازار سرمایه 
صورت گرفت. دومین عامل موثر  کسری 
شدید بودجه درسال های ۹8 و۹۹است که 
تحت تاثیر تحریم و فروش نفت پدید آمد. با 
این اوصاف دولت دوراه را در مقابل خود می 
دید. یکی استقراض از بانک مرکزی و دیگری 
فروش اوراق بدهی که نیاز به بازار ثانویه 
داشت. دولت می دانست فضای مالیاتی کشور 
بیش از این ظرفیت برای جبران کسری ها 
ندارد و به اصالح نظام مالیاتی نیاز دارد که 
بهترین اتفاق بود؛ اما معموال دولت ها با کوته 
بینی و البته دشواری انجام به ویژه در سال 
های پایانی زیر بار انجام آن نمی روند. بنابراین 
سراغ راه های آسانتری مانندفروش دارایی، 
تکثیر بدهی از نوع اوراق و استقراض رفت که 
تبعات خود را داشته و اینروزها  به شکل بهمن 

تورمی بر اقتصاد کشور فرود آمده است.

فعاالن،  از  بسیاری  دید  نوسان:از   
در  بورس  بازار  خطر  مهم ترین 
شرایط کنونی متوجه طبقه متوسط 
مهم ترین  که  افرادی  بود.  خواهد 
دارایی هایشان را وارد بازار می کنند. 
خطرات  و  آینده  به  سیاستگذار  آیا 
قشر  این  زیاد  مالی  ضرر  احتمالی 

آگاهی دارد؟
شرایط پر اقبال بورس در سه ماه نخست 
در سال جاری، این واقعیت را نشان داد 
که شرکت های تحت حاکمیت دولت که 
در صف واگذاری بودند، پرچم دار بازار در 
افزایش قیمت شده و بازار را دنبال خود می 
کشاندند.اما در صورتی توقع حرکت دائم از 
بازار سرمایه می توان داشت که این حرکت از 
نظر بنیادی قابل توجیه باشد. یعنی با واقعیت 
های بنگاه، صنعت واقتصاد کشور همخوان 
باشد. در حالی که اتفاقات هیجانی اوایل سال 
با هیچ یک همخوان نبود. بدون شک برای 
کنترل بازار، باید به سمت عمق بخشی بازار 
حرکت کرد و تنها بازاری عمیق می تواند این 
حجم ورودی را در خود هضم کند. براین مبنا 
پیشنهادات مفصلی از سوی مجلس به دولت 
ارائه شد که آخرین آنها، عرضه های رسمی 
و  بورس  افزایش سرمایه شرکت های  و 
فرابورس بود که به صورت الیحه مطرح شد. 
متاسفانه دولت به موقع دست بکار نشد. اگر 
به موقع عرضه کافی در بازار انجام می شد، 
بازار عمق کافی را پیدا می کرد و  اکنون با 

افت شدید بازار مواجه نمی شدیم.

 نوسان: آیا شما به وجود حباب در بازار 
سرمایه اعتقاد دارید؟

 من هیچگاه با اصطالح حباب در کل بازار 
موافق نبوده ام. زیرا ما بازاری متنوع، متکثر و 
با ارزش های گوناگون داریم. اگر در ده  نماد 
بتوان حباب را به طور کامل قضاوت کرد، 
یعنی ارزش مبادالتی به قدری از ارزش ذاتی 
فاصله گرفته که دیگر قابل توجیح  نباشد، اما 
از سوی دیگر در بسیاری از نماد ها اینگونه 
نبود و به کمک ارزش های جایگزین با نرخ 
و تورم فعلی،از ارزش ذاتی فاصله چندانی 
نداریم. در کنار این مسئله، بازار سرمایه 
با ورود سهام عدالت و افراد جدید نشان 
نیازمند  که  دارد  خوبی  ظرفیت  که  داد 

سیاستگذاری متناسب می باشد.
 نوسان: با توجه به ظرفیت خوب بازار 
بورس و وجود بازارهای موازی چون 
بانک، ارز، ملک و... اولویت مجلس برای 

سرمایه گذاری با کدام حوزه است؟
در میان گزینه های مختلف سرمایه گذاری، 
اولین اولویت حرکت به سمت فضای تولید 
و سرمایه گذاری مستقیم است و پس از 
بورس  نوع سرمایه گذاری،   بهترین  آن 
بازار سرمایه  است. آنچه مشخص است؛ 
نقش مستقیمی در تورم ندارد. دلیل اصلی 
اقتصادمان  در  که  است  نقدینگی  تورم، 
تولید شده است ونقش بازار سرمایه این 
است که نقدینگی را در اصطالح به سمت 
تولید هدایت کند. در این بین بحث سرمایه 
گذاری در بانک شرایط متفاوتی دارد. اما 

نباید فراموش کنیم که بازار سرمایه و نظام 
با این هدف به وجود آمده اند که  بانکی 
بتوان ظرفیت تولید را افزایش دهند. تنها 
راه خروج اقتصاد ایران از وضعیت فعلی، 
زیر  همچون  زیرساخت هایی  روی  کار 
ساخت های مالیاتی و مهار نقدینگی است که 
اگر اقدامات الزم برای آن ها انجام نشود، کل 
اقتصاد در باتالق گیر می کنند. برخی خیال 
می کنند اگر سرمایه خود را به سمت ملک 
ببرند، خودشان را نجات داده اند؛ اما این ها 
دست و پا زدن هایی است که باعث می شود 
بیشتر فرو می برویم. برای حکمرانی درست 
در حوزه اقتصاد، باید لوازم آن را فراهم کرده 
و فرآیند صدور مجوزات را تسهیل کنیم. 
راهکار نه تنها افزایش سود بانکی و باالبردن 
نقدینگی نیست بلکه باید ساختار اقتصادی 
کشور با اولویت ساختار خود دولت از جهت 
نظام بودجه ریزی، انضباط مالی، تقویت 

مالیات و کاهش هزینه ها اصالح شود.
 نوسان:پروژه های نیمه تمام دولت 
که  بوده  دولت  همیشگی  مسائل  از 
می توانست از فرصت ایجاد شده در 
در  و  مالی شود  تامین  بازار سرمایه 
آماده  شرکت های  اولیه  کنارعرضه 
دولت، صندوق پروژه ها ارائه شود اما 

چرا از این فرصت استفاده نشد؟
کامال درست است. صندوق پروژه و شرکت 
پروژه ظرفیت های بسیار خوبی در بازار 
سرمایه دارند که به شرط مدیریت، سیاست 
گذاری و قواعد درست می توانستیم از آنها 
استفاده کرده، و با سوق دادن سرمایه گذاران 
فعلی و  افراد جدید ظرفیت سرمایه گذاری 
آن را گسترش دهیم. این پروژه ها پتانسیل 
بسیاری داشته و در مردم نیز آمادگی و 
نقدینگی مناسب فراهم است اما این موارد 
نوسانات غیر  نتیجه می دهد که  زمانی 

طبیعی وجود نداشته باشد.
 نوسان: اساسا نگاه مجلس به بازار 

سرمایه چگونه است؟
سریع ترین قانون مصوب مجلس فعلی، 
قانون افزایش سرمایه شرکت های بورس 
و فرابورس است که نشان از آمادگی کامل 
مجلس برای حمایت و کمک به بازار است. 
به طوری که در ۴ماهه شروع مجلس یازدهم  
بیشترین زمان برای بازار سرمایه تخصیص 
داده شده اما توجه داشته باشید که حمایت با 
دخالت متفاوت است. مجلس نگاه کمک به 
بازار و رفع موانع حرکتی دارد و هر روزسعی 
دارد  به ابزارهای کمکی خود اضافه کند. 
زیرا معتقدیم دومین بهترین بازار کشور ما 
بعد از سرمایه گذاری در فضای تولید، بازار 
سرمایه است. در نگاه مجلس سرمایه گذاری 
در بورس بر سرمایه گذاری در بانک مقدم 
است.زیرا امکان تامین مالی های بلند مدت 
در این بازار فراهم است. پس هر سیاست 
گذاری مجلس، پیرو همین نگاه است. اما 
توقع ما از مدیران بازار سرمایه هدایت عالمانه 
بازار است؛ نه اینکه اسیر تصمیم گیری های 

لحظه ای شوند.

حمایت با دخالت متفاوت است

كشاورزان اتاق صنفي تشکیل مي دهندپررنگ شدن مسیر قرمز برای اظهارنامه های وارداتی
  گزارش

در گفت وگوی اختصاصی "نوسان"  با سخنگوی کميسيون اقتصادی مجلس مطرح شد: گزارش

مهاجرت دالالن ارز
از سبزه میدان به هرات

 نوســان:واحد اطاعات اقتصادي اکونومیست پیش بیني مي کند که 
ـ۲۰۲۰ با رشد منفي  تولید ناخالص داخلي واقعي ایران در ســال ۲۰۲۱ـ
۱۲درصدي مواجه شود، مساله اي که یکي از دالیل آن در اختال گسترده 
در فعالیت اقتصاد به  خاطر بحران کرونا نهفته است. اکونومیست این نکته 
را در آخرین به روزرساني گزارش کشوري ایران که مختص ماه آگوست 
۲۰۲۰ است، مطرح کرده است. در این گزارش آمده است که انتظار مي رود 
نرخ تورم سال ۲۰۲۰ به ۲۵ درصد برسد، اما با یافتن روزنه هاي جدید براي 
تجارت و افزایش خریداران نفت ایران، نرخ تورم طي سال هاي ۲۰۲۱ تا 

۲۰۲۴ به طور متوسط به ۱۵.۵ درصد کاهش یابد. 
در این گزارش همچنین پیش بیني شده است که تراز تجاري ایران در سال 2020 
براي نخستین بار از سال 1۹۹8 منفي شود، همچنین گفته شده است که کسري 
تجاري کاالهاي غیرصنعتي بسیار باال خواهد بود، به ویژه به این خاطر که صنعت 

گردشگري بر اثر شیوع کرونا تعطیل شده است.
پیش بیني واحد اطالعات اقتصادي اکونومیست بر پایه یک سري مفروضات در 
مورد ویروس کرونا قرار دارد. انتظار داریم چنانچه واکسن این ویروس به سرعت 
ساخته نشود، نهایتا 30 درصد مردم دنیا به آن آلوده شوند. 1۵ درصد افرادي که 
کرونا مي گیرند دچار وضعیتي وخیم مي شوند و یک درصد مبتالیان مي میرند. 
میزان مرگ ومیر در هر کشور به توانایي آن کشور در کشف، ردیابي و مهار ویروس 
و ظرفیت سیستم بهداشتي بستگي دارد. در کشورهایي که میزان ابتال کاهش 
یافته، محدودیت هاي جابه جایي به طور تدریجي برداشته شده است. اگر تعداد 
مبتالیان افزایش یابند، احتماال باید محدودیت هاي تازه اي وضع شود. با توجه 
به تجربه بیماري هاي مشابه گذشته، پیش بیني مي کنیم واکسن کرونا تا پایان 
2021 در دســترس قرار گیرد. در خصوص اقتصاد پیش بیني مي کنیم تولید 
ناخالص داخلي جهان در سال 2020 بالغ بر ۴.8 درصد کاهش یابد. تولید ناخالص 
داخلي واقعي در همه مناطق جهان طي این دو سال کاهش خواهد یافت و اقتصاد 

کشورهاي توسعه یافته و صنعتي بیش از سایرین از کرونا ضربه خواهد خورد. 
این گزارش در بخش مربوط به ایران نوشته است: »ایران یکي از کشورهایي است 
که شاهد بیشترین شیوع کرونا در جهان بوده است. تعداد مبتالیان در این کشور 
از 200 هزار نفر گذشته است و هزاران نفر نیز به کام مرگ کشیده شده اند.« این 
نشریه در بخشي که مرتبط با رشد اقتصادي ایران است، نوشته: »اقتصاد ایران که 
پیش تر تحت  فشار تحریم هاي امریکا قرار داشت، هم اکنون با تاثیرات منفي شیوع 
کرونا نیز مواجه شده است. پیش بیني مي شود تولید ناخالص داخلي واقعي ایران 
در سال 2021ــ2020 با رشد منفي 12درصدي مواجه شود، به ویژه به این خاطر 
که افزایش دوباره تعداد مبتالیان به کرونا به وضع محدودیت هاي جدید و اختالل 
در فعالیت هاي اقتصادي منجر مي شود. پیش بیني مي کنیم با احیاي دوباره رشد 
اقتصادي چین و در نتیجه، افزایش واردات نفت ایران توسط این کشور، اقتصاد 
ایران رشد متوسطي را در سال 2022-2021 شاهد باشد. رشد اقتصادي ایران 
در این سال 2 درصد پیش بیني شده است، البته به  شرطي که کرونا نهایتا مهار 
شود.« این نشــریه انتخابات امریکا را بر اقتصاد ایران بي تاثیر نمي داند و در این 
خصوص نوشته اســت: »اگر بایدن بتواند در انتخابات ریاست جمهوري امریکا 
ترامپ را شکست دهد، رویکرد واشــنگتن به اجرا و اعمال تحریم ها نیز کمتر 
سخت گیرانه خواهد شد. انتظار داریم متوسط رشد تولید ناخالص داخلي واقعي 
ایران طي ســال هاي 2023-2022 تا 202۵-202۴ بالغ بر 1.۶ درصد باشد. 
اگر تحریم هاي امریکا برداشته شود این رشد بسیار بیشتر خواهد بود.« در بخش 
دیگري از این گزارش در خصوص نرخ تورم نیز نوشــته شده: »انتظار داریم نرخ 
تورم همچنان باال باشد و در سال 2020 به 2۵ درصد برسد. انتظار داریم نرخ تورم 
طي سال هاي 2021 تا 202۴ به طور متوسط به 1۵.۵ درصد در سال کاهش یابد، 
البته اگر بانک مرکزي در برابر فشارهاي دولت براي جبران کسري بودجه از طریق 
سیاست هاي پولي تسلیم شود، آن  وقت نرخ تورم باالتري را شاهد خواهیم بود.« 
اقتصاد اکونومیست در پایان پیش بیني کرده است صادرات نفت ایران )از جمله 
نفتي که ردگیري نمي شود( طي ســال 2020 به 280 هزار بشکه در روز برسد. 
این رقم تنها معادل 12 درصد صادرات روزانه 2.۴ میلیون بشکه اي نفت ایران در 
سال 2017 است. صادرات غیرنفتي ایران نیز با کاهش تقاضاي چین و کشورهاي 
منطقه ضعیف خواهد شد. افت واردات بر اثر انقباض اقتصادي، تا حدودي افت 
صادرات را جبران مي کند. اما انتظار داریم تراز تجاري کشــور در ســال 2020 
براي نخستین بار از سال 1۹۹8 منفي شود. کسري تجاري کاالهاي غیرصنعتي 
بسیار باال خواهد بود، به ویژه به این خاطر که صنعت گردشگري بر اثر شیوع کرونا 
تعطیل شده است. به طور کلي پیش بیني مي کنیم تراز حساب جاري ایران در 
ســال 2020 به منفي 1.8 درصد تولید ناخالص داخلي برسد. با بهبود وضعیت 
اقتصاد و رشد صادرات نفتي و غیرنفتي، وضعیت تراز حساب هاي جاري ایران 
در سال هاي بعد بهتر خواهد شد و در پایان دوره مورد پیش بیني ما به تعادل 

خوبي مي رسد.

نرخ تورم امسال به ۲5درصد مي رسد 

پیش بیني اکونومیست از اقتصاد ایران در سال آینده

 نوسان: پس از گذشــت حدود هشت ماه از شیوع 
ویروس کرونا، هر هفتــه خبري درباره مقاصد جدید 
خارجي براي پروازهاي خارجي منتشــر مي شــد. 
براساس اطالعات به دســت آمده اگر شیوع ویروس 
کرونا اجازه بدهد طي هفته جاري چند مقصد جدید 
نیز به پروازهاي خارجي ایران اضافه خواهد شــد که 
اتفاقا چندین مقصد در این میان به پروازهاي خارجي برمي گردد. البته آخرین 
خبر درباره رایزني کاظم جاللي سفیر ایران در روسیه با قائم مقام وزیر حمل 
و نقل روسیه در زمینه عادي ســازي پروازها بین تهران و مسکو بود و به نظر 
مي رسد مقصد یکي از پروازهاي اروپایي شرکت هاي هواپیمایي ایراني روسیه 
باشد.البته طي روزهاي گذشته تورج دهقاني زنگنه رییس سازمان هواپیمایي 
کشوري نیز در این باره گفت: پروازهاي خارجي و اروپایي در حال انجام است و 

به تدریج افزایش پیدا خواهد کرد.

 نوسان: صادرات فرش دست باف ایران در مدت 3  
سال به یک دهم تنزل پیدا کرده است. از این خبر 
ناگوار به آســاني نمي توان گذشت. آمارها مي گوید 
که در سال ۹۶ بیشــتر از ۴2۶ میلیون دالر فرش 
دست باف از کشور صادر شــد که این عدد در سال 
بعد به 238 میلیــون دالر تنزل یافت و در ســال 
۹8 نیز از 70 میلیون دالر فراتر نرفت. امســال هم آنگونه که از شــواهد و 
قراین پیداست در خوشبینانه ترین حالت بیش از ۵0 میلیون دالر صادرات 
فرش نخواهیم داشــت و این یعني نزول به »یک دهم« در عرض 3 ســال! 
باید پذیرفت که تحریــم بدخواهانه و توجیه ناپذیر امریــکا بر فرش ایراني 
تنها یکي از علــل اثرگذار بر افت صــادرات فرش بــوده و عوامل دیگر در 
این رکوردزني بي ســابقه در کاهش صــادرات را بایــد در بي تدبیري ها و 

خودتحریمي هاي داخلي جست وجو کرد.

 نوسان:  قاسم نوده فراهاني معتقد است بر اساس 
وظیفه و توان بازرســي بر موضوع گران فروشي در 
حوزه اصناف نظارت مي شــود، اما گران فروشي در 
حوزه اصناف نیست و ناشي از مسائل دیگر است. اودر 
پاسخي به ســوالي مبني بر اینکه چه زماني قیمت 
کاال در بازار کنترل خواهد شــد و مســوول کنترل 
قیمت ها کیست، اظهار داشت: نوســانات قیمت کاال در سطح کشور ناشي 
از نوسان قیمت ارز اســت. وی افزود: اصناف هیچ دخالتي در تولید، واردات 
و قیمت گذاري کاال ندارنــد، بنابراین گراني مرتبط با اصناف نیســت. نوده 
فراهاني با تاکید بر اینکه قیمت گذاري ســتاد تنظیم بازار تاثیري بر کنترل 
قیمت ها ندارد، گفت: دلیل عدم تاثیرگذاري قیمت گذاري ستاد تنظیم بازار 
بر کاالهاي اساســي ممکن اســت به علت دادن اطالعات نادرست به ستاد 

تنظیم بازار باشد یا اینکه این ستاد کارشناسي ضعیفي انجام مي دهد.

  نوســان:  معاون فنی ســازمان امور مالیاتی از 
شناسایی 2۵00 شــرکت کاغذی در 2 ماه خبر داد 
و گفت: براساس اطالعات به دست آمده 200 شرکت 
با یک آدرس پستی شناسایی شد. محمود علیزاده در 
گفت  وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به برخورد جدی 
سازمان امور مالیاتی کشــور با شرکت های کاغذی 
اظهار کرد: با همکاری دســتگاه های ذی ربط و داده ها و اطالعات در سامانه 
تعریف شده و در 2 ماه گذشته باالی 2۵00 شرکت صوری شناسایی کردیم 
که با استفاده از مکانیزم گرافیک اســت.او تاکید کرد:  دومین موضوع برای 
شناسایی مکان ثبتی شرکت ها است. به وجود آمدن این شرکت ها معموال با 
نیت اقتصادی نیست و بیشتر به دنبال فرار مالیاتی و اخالل در نظام اقتصادی 
هستند. مثال در یک مکان 200 شرکت با یک آدرس پستی ثبت شده است، 

بنابراین تمامی فعالیت های آنها زیر نظر قرار می گیرد.

پروازهاي اروپایي بيشتر مي شود؟شناسایی ۲5۰۰ شرکت کاغذی اخاللگر قيمت گذاري در کنترل قيمت ها اثري ندارد!رکوردزني در کاهش صادرات فرش دست باف
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با توجه به نقش تعیین کنندۀ صنعت فوالد 
در رشد اقتصادی کشــور، چشم اندازهای 
روشنی برای توسعۀ این صنعت در برنامه 
های کالن توسعۀ کشــور ترسیم شده، اما 
تأمین نشدن زیرساخت های مناسب برای 
تأمین مواد اولیه و همچنین دسترســی 
نداشــتن به قطعــات یدکــی موردنیاز 
واحدهای تولیدی به سبب تشدید تحریمها 
تردیدهایی در تحقق این چشــم اندازها 

ایجاد کرده است. 
معاون خرید شــرکت فــوالد مبارکه، در 
اینبــاره معتقد اســت: در زمینۀ مدیریت 
صحیح موجودی مواد اولیه و قطعات یدکی، 
نگهداری بهینۀ موجودی یک اصل علمی 
و کارشناسی اســت که باید در چهارچوب 
مدلهای ریاضی انبارداری و در سازمانهای 
بزرگ به صورت مکانیزه و با استفاده از نرم 
افزارهای مرتبط، تعیین و عملیاتی شــود. 
رضا یزدخواســتی، اضافه کرد: نگهداری 
موجودِی بیشتر از حد بهینه باعث حبس 
سرمایۀ ناشی از تأمین اقالم غیرضروری و 
تحمیل هزینه های مالی حمل و انبارداری 
و نهایتا کاهش ســودآوری خواهد شد. از 
طرف دیگر، موجــودِی کمتر از حد بهینه 
نیز موجب عدم تأمین به موقع مواد اولیه، 
قطعات یدکی و... و باعــث ایجاد تأخیر در 

تکمیل فرایند تولید و کاهش سودآوری و 
بهره وری می شود.

تأمین مواد اولیه
نخستین الزمۀ تداوم تولید

وی با تشــریح فرآیند تولید فوالدمبارکه 
تاکید کــرد: در فوالد مبارکه، مــواد اولیۀ 
اصلی به طور عمده شــامل کنســانتره، 
گندله و آهن اسفنجی اســت و در واقع، به 
ازای هر یک تن تولیــد ورق، به 1.۹0 تن 
کنســانتره، 1.80 تن گندلــه و 1.3 تن 
آهن اسفنجی نیاز اســت. حال، با توجه به 
تورمی بــودن اقتصاد کشــور و نرخ باالی 
آن، ذخیرۀ مازاد این مواد مشــکلی ایجاد 
نمیکند و گاهی حسن هم تلقی می شود، 
اما کمبــود آن باعث کاهــش تولید و در 
نتیجه، افت فروش ســالیانه و کاهش سود 
شرکت خواهد شــد.  یزدخواستی تصریح 
کرد: شرکت فوالد مبارکه تالش کرده تا از 
طریق اتخاذ سیاستهایی از جمله سرمایه 
گذاری و مشارکت در تولید برخی از اقالم 
مواد اولیۀ استراتژیک و گلوگاهی در داخل 
کشور و همچنین شناسایی منابع جدید و 
تأمین قابل اطمینان و انعقاد قراردادهای 
بلندمــدت، در مســیر مدیریــت بهتــر 
موجودی مواد اولیۀ خود حرکت کند. این 

شرکت همچنین در تالش است تا از طریق 
شناسایی گلوگاه های اتالف زمان و برطرف 
ساختن مشکالت مربوطه، زمان تدارک کاال 
و مواد اولیۀ موردنیاز خود را به حداقل برساند.

سیاست هایی برای عبور 
از چالش مواد اولیه

معاون خرید شرکت فوالد مبارکه، در ادامه 
افزود: گفتنی اســت که در طول سالهای 
گذشــته، با توجه به ســرمایه گذاریهای 
شرکتهای معدنی در حوزۀ تولید فوالد خام 
و نادرست بودن مدیریت توزیع مواد اولیه 
در صنعت فوالد کشور، بخشی از ظرفیت 
واحدهای فوالدساز به دلیل کمبــود مواد 
اولیه کاهــش یافته و متأســفانه صادرات 
بیرویۀ سنگ آهن، کنسانتره و گندله نیز 
این مسئله را تشــدید کرده است. در سه 
سال گذشته، بنا بر شــرایطی که ذکر شد، 
موجودی کنسانتره و گندلۀ فوالد مبارکه 
گاهی تا حد تأمین نیاز چنــد روز کاهش 
یافته و شرکت را با خطر کاهش تولید همراه 

ساخته است.
وی افزود: در ســال گذشته )13۹8( فوالد 
مبارکه، به منظور انجــام تعهدات خود در 
بازار محصــوالت نهایی، به ناچــار از 700 
هزار تن از موجودی تختال خــود، که در 

واقع ذخیرۀ اســتراتژیک شــرکت تلقی 
میشد، استفاده کرد و فقط همین امر باعث 
جلوگیری از کاهش چشمگیر تولید و عرضۀ 
محصوالت شــرکت به بازار شد. در همین 
ســال، فوالد مبارکه برای جبران کسری 
مواد اولیۀ خود اقدام به خرید محموله های 
صادراتی در بندرهای کشور و حمل مجدد 
آن به داخل کشور و قرار دادن این مواد در 

چرخۀ تولید شرکت کرد.
یزدخواستی تصریح کرد: در حال حاضر، با 
توجه به افزایش قیمت ارز  و  بی اثر شــدن 
تعرفــۀ 2۵ درصدی صادرات مــواد اولیه، 
مدیریت دقیق و پی گیری توزیع کنسانتره 
و گندله از طریق دریافت مســتمر گزارش 
از میزان تولید و توزیع شــرکتهای معدنی 
به منظور انجام تعهدات سهمیه ای وزارت 
صمت و قراردادهای تأمین با شــرکتهای 
فــوالدی و همچنیــن حذف واســطه ها 
ضرورتی اجتناب ناپذیر در تنظیم بازار به 

شمار می رود.

تأمین قطعات یدکی
زیرساخت اساسی توسعۀ فوالد

معاون خرید شرکت فوالد مبارکه، تاکید 
کرد: شــرکت فوالد مبارکه، بــا توجه به 
اهمیت حفظ پیوســته و پایدار موجودی 
قطعات یدکی در تــداوم فراینــد تولید، 
اقدامــات متنوعــی را در واحــد برنامه 
ریزی خریــد خــود در دســتور کار قرار 
داده اســت. یکی از این سیاســت ها ادامۀ 
بومی ســازی ســاخت قطعــات یدکی، 
ماشــین آالت، تجهیــزات و... از طریــق 
کارگاه ها و کارخانجات موجود و همچنین 
شــرکتهای دانش بنیان اســت که باعث 
تولید بیــش از 100 هــزار قطعه تجهیز و 
مواد اساسی در داخل کشور از ابتدای سال 

1381 تاکنون شده است. 
یزدخواستی اضافه کرد: این فرایند شامل 
بومیســازی موفق قطعــات و تجهیزات 
پیچیده، اســتراتژیک و حساس موردنیاز 
خطــوط تولیــد از قبیل مندریــل نورد 
گرم، کمپرســور فرایند احیــا، کوره های 
باکس آنیلینگ و فن فرایند گندله سازی 
بوده اســت. وی ادامه داد: شــرکت فوالد 
مبارکه همچنین اقدام به توانمندســازی 
تولیدکننــدگان موجود از طریــق انعقاد 
قراردادهای یک تا ســه ساله و تأمین مالی 
قراردادهای مذکور از محل افزایش سقف 
پیش پرداخت ها کرده است. معاون خرید 
شرکت فوالد مبارکه، تصریح کرد: از دیگر 
سیاستهای این شــرکت در زمینه تأمین 
پایدار و مداوم میتوان به شناســایی ۶۶0 
تأمین کنندۀ جدیــد در زمینۀ فعالیتهای 
مختلف از ابتدای ســال 13۹8 تاکنون و 
همچنین ارتباط با 2 هــزار و 700 تأمین 
کننده با ۹۴۶ زمینۀ فعالیت در راســتای 

تأمین پایدار و تخصصی اشاره کرد.

گزارش

  گزارش

 نوســان: گروه فــوالد مبارکه 
متشکل از شرکتهای فوالد مبارکه، 
فوالد هرمزگان و فوالد سنگان در 
پنجمین اجاس سراسری نشان 
عالی مدیر سال و سایر نشان های 

عالی این اجاس را   درو   کردند.
کمیتۀ ارزیابی این اجالس سراســری، با 
اهدای نشــان عالی مدیر  ســال 13۹۹ از 
عملکرد مدیریتی مهنــدس حمیدرضا 
عظیمیان مدیر عامل فوالد مبارکه تقدیر 
کرد. در حاشیۀ برگزاری این  اجالس که با 
حضور خداداد غریب پور رئیس هیئت عامل 
ایمیدرو و معاون وزیر صمت، دکتر کالنتری 
معاون رئیس جمهوری، دکتر مونسان وزیر 
میراث فرهنگی و گردشــگری، فرماندار 
تهران و تنی چند از مســئولین کشوری 
در مرکز همایش های دیپلماتیک وزارت 
امور خارجه برگزار شد، سید مهدی نقوی، 
معاون تکنولوژی فوالد مبارکه، که به نیابت 
از مهندس حمیدرضا عظیمیــان در  آن 
حضور یافته بود، اظهار کرد: فوالد مبارکه 
مفتخر است که امسال نیز نشان عالی مدیر 
سال را دریافت می کند.وی تصریح کرد: با 
وجود مدیریت و مدلهــای مدیریتی این 
مجموعه که دارای ظرفیتهای بسیار زیادی 
است و همچنین توان فکری موجود در بدنۀ 
سازمان، مدیریت ارشد، معاونین و مدیران 
فوالد مبارکه، کسب چنین افتخاری دور از 

انتظار نیست.
نقوی با تأکید بر اینکــه بحث مدیریتی و 
جایگاه آن بالطبع در خلق ارزش تأثیرگذار 
است، ادامه داد: شــرکت فوالد مبارکه به 
سیستم مدیریت مشــارکتی و مدیریت 
همه جانبه مجهز اســت و توانسته تمامی 
مشکالت خود را مدیریت کند؛ به طوریکه 
همراهی تمامی بدنۀ ســازمان در فرایند 
تصمیم ســازی، فضای مناســبی برای 
مدیریت ارشد ســازمان ایجاد کرده است. 
وی افزود: در سیستم مدیریت فوالد مبارکه 
تدوین برنامه های اســتراتژیک همواره با 
حضور مقام ارشد سازمان انجام شده است. 
در سال گذشته نیز در یک ماراتن دوروزه با 
حضور مدیرعامل و تمام مدیران شــرکت 
استراتژیهای ســال جاری تدوین شد. به 
گفتۀ نقوی، در واقع مدیریت شرکت شخصا 
در فرایند تصمیمگیری و تدوین استراتژی 
فوالد مبارکه شرکت داشت و در سال ۹۹ 
مأموریت و چشم انداز فوالد مبارکه بازنگری 
و با مفاهیم جدید نوشته شــد. وی ادامه 
داد: این شرکت در حال احداث رصدخانۀ 
استراتژیک و مدیریت است تا بتواند محیط 
خارج از مجموعه را نظــام مند رصد کند. 
ضمن اینکه شرکت مفهوم طرح دیجیتال 
و جمع آوری اطالعات برای تصمیم گیری 
صحیح توسط مدیریت ارشــد سازمان را 

برنامه ریزی کرده است.
در حاشیۀ این مراسم، علی امرایی مدیرعامل 
شــرکت صنایع معدنی فوالد سنگان هم 
گفت: تالش همــۀ کارکنان در شــرایط 
سخت تحریم و شــیوع بیماری کرونا به 
کسب این موفقیت انجامید که از همۀ این 
عزیزان قدردانی می کنم.گفتنی اســت 
پنجمین دورۀ اجالس نشــان عالی مدیر 
سال با همکاری دانشگاهها، سازمانها، مراکز 
و مؤسسات علمی و تحقیقاتی کشور با هدف 
آگاهی و دستیابی به جدیدترین دستاوردها 
و یافته هــای علمی مدیریتــی، به عنوان 
بزرگترین رویداد مدیریتی کشــور برگزار 
شد. نشان عالی مدیر سال به مدیرانی اهدا 
می شود که در زمینۀ پایداری کسب وکار، 
خالقیت، نوآوری و اشتغال زایی به ویژه در 

شرایط تحریم موفق بوده اند.

industry

شــرکت فوالدمبارکــه توانســته بــا برنامــه ریــزی مناســب و همــکاری بــا تأمیــن کننــدگان 
گفت و گو

گروه  صنعت
مــواد اولیــه، مانــع از آن شــود کــه چالــش مــواد اولیــۀ صنعــت فــوالد خدشــه ای بــه رونــِد 
روبــه رشــد تولیــدات ایــن شــرکت وارد آورد. ایــن شــرکت همچنیــن بــا اتخــاذ سیاســت هایــی در زمینــۀ 
ــل  ــه حداق ــاز را ب ــی موردنی ــات یدک ــه واردات قطع ــود ب ــاز خ ــی، نی ــازی داخل ــازی و توانمندس ــی س بوم
رســانده اســت. معــاون خریــد شــرکت فــوالد مبارکــه، تاکیــد دارد: یکــی از سیاســت هــای شــرکت فــوالد 
مبارکــه ادامــۀ بومــی ســازی ســاخت قطعــات یدکــی، ماشــین آالت، تجهیــزات و... از طریــق کارگاه هــا و 
کارخانجــات موجــود و همچنیــن شــرکتهای دانــش بنیــان اســت کــه باعــث تولیــد بیــش از ۱۰۰ هــزار قطعه 
تجهیــز و مــواد اساســی در داخــل کشــور از ابتــدای ســال ۱۳8۱ تاکنــون شــده اســت. رضــا یزدخواســتی، 

در این گفت وگو به تشریح نقش انبارداری و استفاده از ذخایر استراتژیک پرداخته است؛

حمیدرضا عظیمیان با اشاره به مشــارکت فوالد مبارکه در توسعۀ زیرساختهای ورزش 
استان، از عزم شرکت برای تکمیل هرچه بیشتر ورزشــگاه نقش جهان خبر داد و افزود: 
معتقدیم فوالد مبارکه با تکمیل این ورزشــگاه خدمت بزرگی به ورزش استان و کشور 
خواهد کرد. مدیرعامل فوالد مبارکه همچنین در بازدید از مجموعۀ ورزشی صفائیه اظهار 
داشت: توجه به ورزش کارکنان و خانواده های ایشان و همچنین ورزش قهرمانی به جهت 
ترویج روحیۀ نشاط و سالمتی در شرایط فعلی کشــور از اهمیت زیادی برخوردار است.

فوالد مباركه حامی توسعه ورزش كشور
در تقویم پرافتخار فوالد مبارکه، 2۶ مهرماه از درخشــش خاصی برخوردار اســت، زیرا 
پس از حضور موفق در جایزۀ تعالی اروپا )ســال ۹۴(، این شرکت در 2۶ مهرماه سال ۹7 
 EFQM برای اولین بار به عنوان یک شرکت ایرانی موفق به کسب سطح زرین جایزۀ
اروپا شد؛ افتخاری که نشئت گرفته از قابلیت های این سازمان در ارائۀ الگوی مدیریتی 
در سطح بین المللی اســت. گفتنی اســت فوالد مبارکه در نظر دارد با توجه به تجارب 
خود، الگــوی مدیریتی خود را با ســازمان هــا و نهادهای مختلف به اشــتراک گذارد.

26 مهرماه سالروز كسب جایزۀ زرین EFQM اروپا 

درخشش گروه 
فوالد مباركه 

معاون خرید شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:

استفاده از ذخایر استراتژیک برای تأمین بازار
یزدخواستی: اتخاذ سیاست های درست، باعث جلوگیری از کاهش تولید و عرضۀ محصول به بازار شد

 نوسان: نمایندۀ مردم شریف فریـــــدن، فریـــدونشــهر، 
چادگان و بوییــن میاندشت در مجلس شورای اسامی به همراه 
حجتاالسام و المسلمین اسماعیل سیاوشی امامجمعۀ  شهر    داران   
و جمعی از مسئولین این شهرســتان ضمن بازدید از خطوط تولید 

فوالد مبارکه با مهندس عظیمیان دیدار کردند.  

حســین محمد صالحی در اظهارات خــود، ضمن قدردانــی از مدیریت و 
کارکنان این شرکت به جهت حضور جدی در عرصۀ تولید و اقتصاد کشور، 

فوالد مبارکه را سرمایۀ ملی و موجب افتخار کشور برشمرد. 
وی جایگاه فــوالد مبارکــه را در صنعت فــوالد و چرخۀ اقتصاد کشــور 
استراتژیک خواند و افزود: این شــرکت به خوبی توانسته است نیاز صنایع 
پایین دســت به انواع ورق های فوالدی را تأمین کند؛ ازاین رو بنده و دیگر 
همکارانم در مجلس شورای اســالمی با توجه به نقش حساس و تأثیرگذار 
این شرکت در رشد اقتصادی و به گردش درآمدن چرخ تولید و اشتغال در 
کشور، وظیفۀ خود می دانیم که از آن به عنوان سرمایۀ ملی حمایت کنیم. 
وی تأکید کــرد: دیدگاه ما این اســت که فوالد مبارکه منحصر به اســتان 
اصفهان نیست، بلکه این مجموعه در حال حاضر در حال ارائۀ خدمت به کل 

کشور و مایۀ خیر و برکت است.
 وی خاطرنشان کرد: در این راستا از هیچ اقدام قانونی برای تأمین نیازهای 

این شرکت ازجمله تأمین مواد اولیه فروگذار نخواهیم کرد.
محمد صالحی در بخش دیگری از ســخنان خود اقدامات فوالد مبارکه در 
زمینۀ استفادۀ بهینه از منابع آبی و ســرمایه گذاری های صورت گرفته در 
این حوزه را نشــانۀ نگاه بلندمدت و ذکاوت مدیریت این شــرکت در طول 
سالیان گذشته دانست و ابراز امیدواری کرد با رشد و پیشرفت فوالد مبارکه 

شاهد توسعۀ هر چه بیشتر ایران اسالمی باشیم.
در جریان این بازدید همچنین حجت االســالم والمســلمین اســماعیل 
سیاوشی امام جمعۀ شهر    داران نیز ضمن تشکر از مدیریت فوالد مبارکه، 
تصریح کرد: در خالل بازدید امروز پاسخ بســیاری از سؤاالتی که در حوزه 
های مختلف، ازجمله میزان برداشــت آب فوالد مبارکــه از زاینده رود، به 
دفعات از جانب برخی افراد مطرح می شود، برای ما روشن شد و از این حیث 

این بازدید بسیار ارزشمند بود. 
وی در همین خصوص گفت: اینکه فوالد مبارکه علیرغم افزایش سه برابری 
تولید تنها یک درصد از آب زاینده رود را برداشت می کند، بسیار قابل توجه 

و اقدامی مثبت و ارزشمند است. 
وی حمایت هرچه بیشتر از فوالد مبارکه را ضروری دانست و گفت: شایسته 
است مسئولین مربوطه این شرکت را در تأمین ســنگ آهن و سایر موارد 
اساسی یاری کنند تا به موقع بتواند نیازهای خود را برطرف سازد و همچنان 

به کار و تولید اقتصادی خود ادامه دهد.

مدیرعامل فوالد مبارکه:
سهامداران فوالد 

با خیالی آسوده سهامداری کنند
به گزارش نوســان و بــه نقــل از خبرنگار فــوالد، در جریان ایــن بازدید
 حمیدرضــا عظیمیــان، مدیرعامل فــوالد مبارکه، بــا ارائۀ گــزارش از 
دستاوردهای فوالد مبارکه و نقش و جایگاه این شرکت در چرخۀ صنعت و 
ارزآوری کشور بر توسعۀ همکاری های متقابل تأکید کرد. مدیرعامل فوالد 
مبارکه با تأکید بــر اینکه گروه فوالد مبارکه در حــال حاضر با تولید 10.2 
میلیون تن فوالد، بخــش قابل توجهی از ورق موردنیــاز صنایع نفت وگاز، 
انتقال آب و سیاالت، خودروســازان، تولیدکنندگان لوازم خانگی و صنعت 
ساختمان را تأمین میکند، گفت: وجود زنجیرۀ کامل تولید در فوالد مبارکه 

از مهمترین مزیت های این شرکت است.
وی در ادامه از ثبات ســهام فــوالد مبارکه در بازار بورس کشــور به عنوان 
یکی دیگر از برکات این شرکت یاد و خاطرنشان کرد: در اثر عملکرد خوب 
همکاران پرتالش شــرکت، امروز در بــازار بورس اوراق بهادار، بســیاری
 از سهامداران با خیالی آسوده سهام این شــرکت را در سبد سهام خود قرار 

می دهند. 
عظیمیان با بیان اینکه در سال 13۹2 به میزان ۵ میلیون تن انواع ورقهای 
فوالدی به کشور وارد می شد، تصریح کرد: در اثر برنامه ریزی های بلندمدت 
مدیریت و تالش کارکنان شــرکت این میزان به ۵00 هزار تن در سال ۹8 
کاهش یافته و همکاران ما توانستند بخش عمدهای از نیاز کشور را تأمین 
کنند. وی با اشاره به بدقولی پیمانکاران خارجی در اجرای پروژه های بزرگ 
ملی از جمله پروژه های نفت و گاز از جمله پــروژۀ انتقال نفت از بندر گوره 
به جاسک گفت: فوالد مبارکه فوالد خام موردنیاز تولید ورق لوله های این 
پروژه را بر عهده گرفت و دولــت را در اجرای این پــروژه عظیم یاری کرد. 
اگرچه تولید این محصول اســتراتژیک برای شرکت حاشیۀ سود زیادی در 
برنداشــت، اما فوالد مبارکه تالش کرده تا با ورود به چنین عرصه هایی به 

رسالت ملی خود به خوبی عمل کند.
مدیرعامل فــوالد مبارکــه در بخش دیگری از ســخنان خــود، از تولید 
انواع ورقهای موردنیاز در صنایــع لوازم خانگی و خودروســازی به عنوان 
دستاوردهای دیگر این شرکت طی ســالیان اخیر یاد و اضافه کرد: با تولید 
این ورقها از واردات بی نیاز شده ایم و ساالنه به میزان قابل توجهی از خروج 
ارز جلوگیری میشــود. وی در خاتمه، تعهد فوالد مبارکه به مسئولیتهای 
اجتماعی خود را یکی از رسالتهای اصلی شرکت دانست و اظهار امیدواری 
کرد این شرکت همچنان برای منطقه، استان و کشور مایۀ عزت و سربلندی 

و موجب خیروبرکت باشد.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
از فوالد مبارکه حمایت می کنند

نمایندۀ مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت در مجلس:

 نوسان: در تقویم رسمی کشورمان از 2۹ 
مهرماه به عنوان روز ملی صادرات یاد شده 

است.
 فــوالد مبارکــه بــه عنــوان بزرگترین 
تولیدکنندۀ فوالد کشــور، همواره عالوه 
بر تأمین بازارهــای داخلی در صحنۀ بین 
المللی نیز حضوری موفق داشته و توانسته 
برای ذی نفعان شرکت سودآوری بیشتر و 
برای کشــور نیز   ارزآوری  مناسبی داشته 

باشد.
 مدیر صادرات فوالد مبارکه، دربارۀ صادرات 
و اهمیــت ایــن روز گفــت: اقتصاددانان 
صادرات را موتور محرک رشد اقتصادی هر 

کشور میدانند. افزایش صادرات یک کشور 
منجر به مثبت شدن تراز تجاری آن کشور 
می شــود و به مثابه تزریق منابــع مالی از 

خارج به درون آن اقتصاد است.
علیرضا منصوری ادامه داد: شــرکت فوالد 
مبارکه همزمان با بهره برداری، در بازارهای 
بین المللی حضور داشته و هرساله متناسب 
بــا نیازهای داخلــی کشــور و همچنین 
نیازهای ارزی، اقدام بــه صادرات درصدی 
از محصوالت خــود می کنــد. وی اضافه 
کرد: شرایط آینده بازارهای جهانی فوالد، 
چنانکه تشــریح شــد، چیزی جز ازدیاد 
رقابت در سال های آینده نیست و بر همین 

اساس فوالدسازان در کشورهای مختلف 
طرحهای توسعه ای زیادی را برای افزایش 
ظرفیت آغاز کرده و به بهره برداری رسانده 
اند. بنابراین شــاخص تریــن ویژگی بازار 
جهانی آتی فوالد، مازاد عرضه بر تقاضاست 
که کشــورها و شــرکت ها باید برای آن 

بازارسازی کنند.
منصوری تاکید کرد: شرکت فوالد مبارکه 
نیز طرحهــای توســعه ای مختلفی برای 
افزایش ظرفیت در دســت اقدام دارد که 
ازجمله مهمترین آن ها می توان به ایجاد 
خط نورد گرم 2 اشاره کرد. این امر به معنای 
آن است که در آینده، رقابت شدید داخلی 

و خارجی وجود خواهد داشــت و با شرایط 
فعلی که درهای کشور کامال بسته و رقابت 
داخلی آنچنانی نیز وجــود ندارد، متفاوت 
اســت. بنابراین برنامه ریــزی دقیق برای 
بازارســازی و تغییر نگاه به بازار ضروری به 

نظر می رسد.
وی تصریح کرد: قطعا شرکت فوالد مبارکه 
می تواند از تجربۀ ســال ها حضور خود در 
بازارهای خارجی به شکل مثبت بهره برداری 
کند و برای حضور مؤثر در بازارهای رقابتی 
آینده برنامه ریزی های مناسبی انجام دهد، 
همچنان که از این شرکت به عنوان شرکت 

برتر بازگردانندۀ ارز به کشور تجلیل شد.

مدیر صادرات فوالد مبارکه  به مناسبت روز صادرات مطرح کرد:

فوالد مبارکه برای حضور در بازارهای رقابتی آینده برنامه ریزی می کند
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آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات موسســه خیریه نور المهدی عج صدر ســپاهان به شماره 
ثبت 28۹۴ و شناسه ملی 102۶0۶11۶12 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی سالیانه مورخ 2۴/02/13۹۹ و نامه شماره1۴0۶۹/۹۹/۹1۴ 
مــورخ27/۶/13۹۹ اداره کل بهزیســتی اســتان اصفهــان : تــراز مالی 
ســال 13۹8 به تصویب رســید . جلیل فیاض دســتگردی به شماره ملی 
1288۶87۹23 بعنوان بازرس اصلی - نســترن کالنتر معتمدی به شماره 
ملی 1270220۹3۴ و مینا بیرق دار به شماره ملی 1282۴۵7۹01 بعنوان 

بازرس علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب گردیدند .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )1013۹21(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت تعاونی تولیدی تحکیم سازان بستر به شماره ثبت 
33۵ و شناسه ملی 102۶007۴۶33 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مــورخ 11/0۶/13۹۹ و نامه شــماره1731 مورخ10/7/13۹۹ 
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرســتان تیران و کــرون : مواد ۶ و 22 و 
21 اساسنامه تعاونی به شرح زیر تغییر یافت : مرکز اصلی شرکت در ماده ۶ 
اساسنامه بدین شرح تعیین گردید : تیران کرون - بخش مرکزی - دهستان 
رضوانیه - روستای قلعه مرغ - کوچه راسخ به کد پستی 8۵371۶۶382 با 
اصالح تبصره ماده 21 اساسنامه دعوت از مجامع عمومی و اعالم تصمیمات 
آنها از طریق ارســال آگهی دعوت یا ســامانه جامع هوشمند بخش تعاون 
کشور انجام می گردد . در ماده 22 اساســنامه تعداد اعضای علی البدل از 
یک نفر به دو نفر اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تیران و کرون )1020023(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت پویش سازان هوشمند پارتاک شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت ۶073۹ و شناسه ملی 1۴007۶7۴۶32 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13۹۹/0۶/01 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
کیوان جعفری درخشــان به کدملــی 1271۹17۹3۹ و فریبا نصری به 
کدملی 27۵3۵88031 به ســمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 

نامحدود انتخاب گردیدند .
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهــان اداره ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )1013۹22(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت پویا انرژی تنها ره آورد پارس شــرکت ســهامی 
خاص به شماره ثبت ۴77۶۴ و شناســه ملی 102۶0۶۵۹0۹0 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/12/13۹8 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد :
 سرمایه شــرکت از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شــده سهامداران 
از شرکت و صدور ســهم جدید از مبلغ بیســت میلیارد ریال به مبلغ سی 
میلیارد ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساســنامه بدین شــرح اصالح 
میگردد ماده ۵ اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ ســی میلیارد ریال نقدی 
است که به سه میلیون ســهم بانام عادی ده هزار ریالی منقسم گردیده و 
تماما پرداخت شــده است . اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1021۶78(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت پویش سازان هوشــمند پارتاک شرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت ۶073۹ و شناســه ملی 1۴007۶7۴۶32 به استناد 
صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 01/0۶/13۹۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
کیوان جعفری درخشان به کدملی 1271۹17۹3۹ به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره و فریبا نصری به کدملی 27۵3۵88031 به سمت رئیس هیئت 
مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند .همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ،بروات ،قراردادها ،عقوداسالمی و سایر نامه 

های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )1013۹23(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت تعاونی در حال تصفیه مهر محلی بیست و دو ماهران 
اصفهان به شــماره ثبت 32۴۶3 و شناســه ملی 102۶0۵3000۶ به استناد 
صورتجلســه هیئت تصفیه مورخ 2۴/0۶/13۹7 و نامه شماره 8383۶ مورخ 
1۶/7/13۹7 اداره تعــاون اصفهــان تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : غالمعلی 
حبیبی جونی کدملــی128۵7۹1۴01 به ســمت رئیــس و مجید عزیزی 
کدملی 128187717۴به ســمت نائــب رئیس وجمشــید ماهرانی برزانی 
کدملی128۵۶22۶01 به سمت منشی هیأت تصفیه و مدیر تصفیه انتخاب 
شدند.کلیه اسناد و اوراق مالی وتعهد آور وقراردادها با امضاء جمشید ماهرانی 
برزانی )مدیرتصفیه( و مجید عزیزی )نایب رئیس هیأت تصفیه( و( ومهر هیأت 
تصفیه معتبر می باشد. اوراق ونامه های عادی با امضای جمشید ماهرانی برزانی 
)مدیرتصفیه( ومهر هیأت معتبر است. اداره کل ثبت اســناد و امالک استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1021۶7۹(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات موسسه مشــاوره حقوقی و وکالت محمد رضا مظاهری به 
شماره ثبت 2۹۴۶ و شناسه ملی 102۶0۶1۹۵۵0 به استناد درخواست 
مدیر موسســه حقوقی )موضوع ماده 187 برنامه ســوم توســعه( مورخ 
0۹/07/13۹۹ و نامه شــماره3۹3/103/۹8۵ مورخ13/7/13۹۹ مرکز 
وکالی قوه قضاییه اســتان اصفهان : مرکز اصلی موسســه از واحد ثبتی 
اصفهان به واحد ثبتی تهران بنشانی : تهران ، گیشا)کوی نصر( ، روبروی 
خیابان یازده ، پالک 81، کدپســتی1۴۴8۶13117 انتقال یافت و ماده 

مربوط در اساسنامه اصالح گردید .
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )1013۹20(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت مصرف کارکنان دولت شهرستان نائین شرکت 
تعاونی به شــماره ثبت 32 و شناســه ملی 102۶0010۶۹0 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومی فوق العــاده مــورخ 2۵/0۴/13۹۹ و نامه 
شماره 2282 مورخ 2۶/0۵/13۹۹ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی نایین 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
مرکز اصلی شــرکت در واحــد ثبتی نایین به نشــانی اســتان اصفهان ، 
شهرستان نائین ، بخش مرکزی ، شهر نائین، محله شهید رجایی ، کوچه 
شــماره ۴-10 ، خیابان امام خمینی ، پالک ۹۴ ، پاســاژ گلسرخ ، طبقه 
منفی 1 ، واحد 7 کدپســتی 83۹183۹۶13 تغییر یافت و ماده مربوطه 

اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری نایین )101۴7۵۹(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت پویش سازان هوشمند پارتاک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶073۹ 
و شناســه ملی 1۴007۶7۴۶32 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/0۶/13۹۹ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کیوان جعفری درخشان با کدملی 1271۹17۹3۹ با پرداخت ۵10000ریال 
به صندوق شــرکت ســهم الشــرکه خود را به میزان ۹۹0000ریال افزایش داد.و فریبا نصری با کدملی 
27۵3۵88031 با پرداخت 10000ریال به صندوق شــرکت در زمره شرکاء درآمد. بدین وسیله سرمایه 
شــرکت از مبلغ 1000000 ریال به 1۵20000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح 
گردید. لیســت صاحبان ســهام بعد از افزایش عباس فریدی زاده به کدملــی : 12۹2۵۹3۹70 دارنده 
۵20000ریال سهم الشرکه و کیوان جعفری درخشان به کدملی : 1271۹17۹3۹ دارنده ۹۹0000ریال 

سهم الشرکه و فریبا نصری به کدملی : 27۵3۵88031 دارنده 10000ریال سهم الشرکه.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1013۹2۴(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت الکترو رعد اسپادانا سهامی خاص به شماره ثبت ۴1733 و شناســه ملی 102۶0۵۹۴۶۶8 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2۵/0۶/13۹۹ تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

- موضوع فعالیت شرکت ماده 2 اساسنامه به شــرح زیر تغییر یافت: انجام فعالیت هایی از قبیل خرید و فروش، تولید دوربین و تجهیزات وابسته - دوربین مدار بسته و انتقال تصویر - سیستمهای 
اعالن ســرقت ) دزدگیر( - سیســتم های درب های اتوماتیک برقی اعم از کرکره های آلومینیوم و درب های بازویی و ریلی و اپراتورهای شیشه ای و سکشــنال - آیفون های صوتی و تصویری - 
اکسس کنترل - سیستم های شبکه های کامپیوتری - تلفن های سانترال و ویپ - تجهیزات مخابراتی - گیت های فروشــگاهی - امور برق صنعتی و خانگی و مونتاژ و تولید و طراحی کلیه لوازم 
برقی - خدمات پس از فروش و تعمیرات - فروشگاه اینترنتی - اخذ و اعطای نمایندگی شــرکتهای معتبر داخلی و خارجی - واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی - اخذ وام و تسهیالت 
بانکی به صورت ریالی و ارزی جهت اهداف شــرکت- شــرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. ثبت موضوع فعالیت به شــرح مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد و در 
صورت لزوم پس از کسب مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح امکانپذیر می باشد. - محل شــرکت به آدرس جدید استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، محله فروردین ، 

بزرگراه شهید مصطفی چمران ، کوچه دی ]55_ 70 [ ، پالک -2 ، طبقه اول کدپستی 81۴۹۹۹۹۶3۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )101۹۹۴۹(

با بهره مندي از سامانه اطلس، مدیریت کمي و کیفي فرآیند تبدیل کروکي طرح هاي 
لوله گذاري هاي آب و فاضالب به پروفیل در سطح استان با استفاده از فناوري روز انجام 
مي شود. محسن صالح مدیر دفتر مطالعات و بررسي هاي فني فاضالب شرکت آبفا اصفهان 
گفت: یکي از مهم ترین درگاه هاي ارتباط مستقیم حوزه هاي فني با مشترکین، واحد 
طراحي نقشه و تهیه پروفیل به منظور اصالح یا توسعه تاسیسات آبفا است. وي تصریح کرد: 
با هدف ایجاد رضایت بیش از پیش مشترکین، سامانه اطلس در سطح استان راه اندازي شد.

جواد حسین زاده، رییس مرکز آمار ایران اظهار کرد: هر کسي با فرآیند محاسبه تورم آشنا 
باشد، مي داند حتي به ذهنش هم نمي رسد که امکان دستکاري آمار وجود داشته باشد، 
چراکه فرآیند تهیه به گونه اي طراحي شده که امکان دستبرد به آن نیست. او با تاکید بر اینکه 
در هیچ دوره تاریخي آمار مورد دستکاري قرار نگرفته است، گفت: بنده 20 سال در سطوح 
مختلف مرکز آمار مشغول به کار بوده ام و به هیچ وجه، هیچ یک از آمار دستکاري نشده و 

اساسا امکان دستکاري آمار براي کسي وجود ندارد.  

با  اکنون  افزود:  ادامه  صالحی،  جعفر  محمد 
باالرفتن نرخ ارز در کشور صادرکنندگان حاضر 
هستند تا عوارض صادراتی را پرداخت کرده و در 
مقابل به درآمدهای ارزی دست پیدا کنند تا این 
که سنگ آهن را در داخل کشور به ریال فروخته 
و به دست مصرف کننده داخلی برسانند، زیرا 
قیمت جهانی سنگ آهن نیز باال رفته و منجر 
شده تا جذابیت صادرات سنگ آهن افزایش یابد 
و در این زمینه نیز اقدامی نمی توان انجام داد و در 
نهایت این صادرات به ضرر فوالدسازان داخلی 
تمام می شود. وی در ادامه گفت: برای جلوگیری 
از این اتفاق باید صادرات سنگ آهن ممنوع شود 
که آن نیز از لحاظ قانونی شرایط خاص خود را 
نیاز دارد و همه صادرات نیز با مجوز رسمی انجام 
شده و برخی نیز به صورت قاچاق بوده است که 
در این زمینه مسئوالن بندری باید پاسخگوی این 
موضوع باشند که باری که مجوز صادراتی نداشته 
چگونه بارگیری آن در کشتی انجام و تبدیل به 

یک معضل برای صنعت فوالد کشور شده است.
معاون خرید ذوب آهن اصفهان درباره تامین مواد 
اولیه این شرکت از طریق طرح احیای معادن 
کوچک مقیاس نیز گفت: ما به موازات بحث 
احیای معادن کوچک مقیاس که در شرکت 

تهیه و تولید مواد معدنی ایران فعال است، شرکت 
پویش معادن ذوب آهن را با 100درصد مالکیت و 
مسئولیت در این زمینه راه اندازی کرده و در تایباد 
نیز روی یک معدن سنگ آهن منگنز دار فعالیت 
خود را آغاز کرده ایم. صالحی افزود: همچنین 2 تا 
3 محدوده معدنی دیگر نیز ثبت شده تا در کنار 
طرح احیای معادن کوچک مقیاس در شرکت 
پویش معادن ذوب آهن بحث احیا و فعالسازی 
معادن کوچک مقیاس را به صورت مشارکتی 
و مالکیتی انجام  دهیم و تا 2 سال آینده بتوانیم 
بخش قابل توجه خود را از طریق شرکت پویش 
معادن و معادن کوچک مقیاس به نتیجه برسانیم.

معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان همچنین 
در زمینه ضرورت تامین مواد اولیه ذوب آهن 
توضیح داد: تناژ مواد اولیه مورد نیاز ذوب آهن 
براساس برنامه تولید این شرکت تقریبا ثابت است. 
محمدجعفر صالحی درباره فراخوان ذوب آهن 
به منظور شناسایی تامین کنندگان کنسانتره 
زغال سنگ گفت: این فراخوان مربوط به تامین 
پی سی آی  واحد  برای  زغال سنگ  کنسانتره 
و طرح تزریق پودر زغال برای کوره های 2 و 
3 ذوب آهن است و با توجه به ضرورت تامین 
زغال سنگ داخلی به غیر از زغال وارداتی، این 

مجموعه در نظر دارد از منابع داخلی نیز زغال 
مورد نیاز طرح یاد شده را تامین کند.

معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان با اعتقاد 
بر اینکه نبود مواد اولیه به خصوص در شرایط 
نوسان شدید قیمت ها، آرامش را از بخش تولید 
و به خصوص ذوب آهن می گیرد، تصریح کرد: در 
این شرایط بهره بردار تکلیف خود را برای چگونگی 
برنامه ریزی مصرف نمی داند و زمانی که تامین 
پایدار مواد اولیه صورت نگیرد، این شرایط موجب 
فشار بر تولید و آسیب حوزه صنعت می شود، 
چراکه ثبات قیمتی در بازار به ویژه برای تامین 

قطعات و تجهیزات وجود ندارد. وی با بیان اینکه 
خوشبختانه اکنون ذوب آهن برنامه ریزی مناسبی 
برای تولید دارد، توضیح داد: مواد آهن دار مورد نیاز 
آگلومراسیون به وضعیت پایدار رسیده، همچنین 
شرایط تامین مواد درشت دانه و تامین زغال سنگ 
داخل و وارداتی رو به بهبود است، اما نگرانی در 
تداوم این وضعیت است، چراکه هنوز صادرات 
مواد آهن دار درحال انجام است. وی تاکید کرد: 
اکنون صادرات رقیب جدی ذوب آهن محسوب 
می شود و متاسفانه روزبه روز درحال قدرتمند 
شدن است، چراکه جهش نرخ ارز و افزایش 

قیمت های جهانی سبب شده صادرات برای 
صادرکنندگان به صرفه باشد و دیگر اولویت شان 

تامین مواد مورد نیاز داخل نیست.
گفتنی است تامین مواد اولیه به عنوان یکی از 
نیازهای مهم و اصلی در صنعت فوالد کشور 
به شمار می آید و شرکتی همچون ذوب آهن 
اصفهان نیز این روزها به دلیل نداشتن مواد اولیه 
برای تولید خود مجبور است بخشی از تولید 
خود را کاهش دهد که این امر نیز باعث از بین 
رفتن فرصت های شغلی در زنجیره صنعت فوالد 

خواهد شد.

بحران مواد اولیه برای ذوب آهن

امکان دستکاري آمار وجود نداردراه اندازي سامانه اطلس در شركت آبفا اصفهان
  گزارش

معاون خرید ذوب آهن اصفهان عنوان کرد:

عدم ممنوعیت صادرات سنگ آهن به تولید فوالد کشور آسیب می زند

 نوسان:اجرای طرح یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضاب شهری 
و روستایی که چندین سال درگیر نهادهای تصمیم گیری بود سرانجام 
امسال به نتیجه رســید. آنطور که مدیرعامل شرکت آب و فاضاب 
کشور اعام کرده هدف از اجرای این طرح بهبود راندمان و رسیدگی 

بهتر به صنعت آب و فاضاب بخش شهری و روستایی است.
در حال حاضر حدود 7 میلیون و 200 هزار نفر در روستاهای سراسر کشور از آب شرب 
سالم و بهداشتی بهره مند هستند و قرار است که تا یک سال و نیم آینده به بیش از 3 
میلیون نفر از جمعیت روستایی کشور آب شرب سالم و پایدار برسد و طبق برآوردهای 
صورت گرفته در پایان این دولت جمعیت روســتایی بهره  مند از آب شــرب سالم 
و پایدار به بیش از 10 میلیون نفر خواهد رسید.هم اکنون در تمام 31 استان کشور، 
پروژه های آبرسانی روستایی در حال انجام است و حدود ۴000 قرارداد تاکنون در این 
رابطه با بخش خصوصی منعقد شده و این در حالی است که طبق شاخص های جهانی 
بهداشت که مبتنی بر دسترسی مردم به آب شرب باکیفیت با مختصری پیاده روی 

است، بیش از ۹۵ درصد جمعیت روستایی ایران بهره مند محسوب می شوند.
با این وجود  برنامه دولت این است که روستاها همچون شهرها آب شرب باکیفیت به 
صورت لوله کشی در منازل خود دریافت کنند و کیفیت آب شرب در روستاها برابر با 
کیفیت آب شرب در شهرها باشد. در همین راستا نیز طرح یکپارچه سازی شرکتهای 
آب و فاضالب شهری و روستایی کلید خورده است. محمد رضا جانباز ، مدیرعامل 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشــور در این راستا گفت: تمام تالش ما این است 
که تأمین آب شهرها و روستاها از آب های سطحی افزایش پیدا کند، بنابراین به این 
سمت رفته ایم که تأمین آب شهرها و روستاها از آب های زیرزمینی کاهش و آب های 
سطحی افزایش پیدا کند. وی با اشاره به اینکه یکپارچه ســازی شرکت های آب و 
فاضالب شهری و روستایی پس از چندماه از تصویب دولت در اواخر بهمن ماه رسماً 

اجرایی شد، گفت: هدف این است که بتوانیم راندمان فعالیتها را باال ببریم.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشــور با تاکید بر اینکه هدف ما بهبود 
وضعیت صنعت آب و فاضالب کشور در دو بخش شهری و روستایی است، تصریح 
کرد: در این مدت نیز شاهد اثرات مثبت اجرای این طرح هستیم و امیدواریم که بتوانیم 
کارهای بیشتری را در این دو حوزه انجام دهیم. جانباز با بیان اینکه موضوع فاضالب 
روستایی پس از تکمیل پروژه های آبرسانی روســتایی هدفگذاری بعدی شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور است، گفت: تالش می کنیم با بهره مندی از منابع 

داخلی شرکت های آبفا، پروژه های فاضالب روستایی را اجرایی کنیم.

دليل تجميع شرکت های 
آبفای  شهری و روستایی

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب کشور تشریح کرد:

صادرات سـنگ آهـن با کیفیـت در جنوب کشـور که مورد 
نیاز واحدهای فوالدسـازی اسـت مدتی اسـت که خبر سـاز 
شـده و در نهایت بـا ورود پلیس امنیت اقتصـادی هرمزگان 
تـاش بـرای جلوگیـری از خـام فروشـی ادامـه دارد. معـاون خرید ذوب 
آهـن اصفهـان در ایـن خصوص گفـت: ما پاسـخ مقـام قضایـی را داده و 
نیـاز خـود را از نظـر کمی و کیفـی اعام کـرده ایم. حال این کـه صادرات 
سـنگ کیفی و مناسـب در جنوب کشـور انجام می شـود دلیـل آن عدم 

اسـت. ممنوعیت صادرات 

گزارش

گرو ه صنعت



سال ششم
شماره صد و چهل وهفت

28 مهر 13۹۹
2 ربیع االول 1۴۴2

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

 چاپ:  پیام رسانه

 آدرس: اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی 
 ساختمان آفتاب ، طبقه اول،  واحد ۶
 صندوق پستی: 81۵8۹818۶۵

 تلفن: 031-32۶178۵۹
 توزیع:آرمان پخش

  هفته نامه
n a v a s a nW e e k l y

پیامبر اكرم )ص( 

به فرزندان خود احترام بگذارید و آن ها را 
نیکو تربیت كنید تا مورد غفران پروردگار 

قرار گیرید.
19  Oct 2020

 no    147

Various
www.eghtesadbazar. ir

شمــاره 
صد و چهل وهفت

.info@eghtesadbazarنظرات خود را  در خصوص محتوای نشریه به ایمیل ما ارسال کنید  ir

از زمــان قرنطینه خانگی بخاطــر همه گیــری کرونا فروش 
خرده فروشان کاهش چشــم گیری را تجربه کرد. این تغییر در 
رفتار مصرف کنندگان منجر به پدیده ای شده اســت که کمتر 
در مورد آن صحبت می شــود: جریان اطاعات فروش به سمت 
خرده فروشان قطع شده است. این مسئله باید مورد توجه قرار 
گیرد زیرا جریان اطاعات قابل اعتمــاد برای ایجاد وفاداری در 
مشتریان، پیشنهادات هوشــمندانه محصوالته به مشتریان و 

چندین تصمیم دیگر در حوزه ی کسب و کار ضروری است.
ایـن تغییـرات بـه معنـی ایـن اسـت کـه خرده فروشـان فـارغ از انـواع آن 
_فروشـگاه های زنجیـره ای یـا مسـتقل، سـنتی یـا الکترونیکـی، تـازه کار و یـا 
قدیمـی_  بـا کمبود اطالعات مواجه هشـتند. این پدیده حاصل تغییر ناگهانی 
رفتـار مصرف کننـدگان و کمبـود اطالعـات جمـع آوری شـده از  آن هـا اسـت. 
اکنون مشـکل گسـترش پیـدا کرده اسـت: حتی کسـب و کارهایی کـه قبل از 
شـیوع کرونا حجم باالیی از اطالعات مصرف کنندگان در اختیار داشـتند، خود 
را دوبـاره در نقطـه آغازیـن شـروع کسـب و کار و یـا گسـترش بـازار می یابنـد. 
تفسـیر، پیش بینـی و دسـته بندی رفتـار مصرف کننـده در ایـن دوره با چالش 
روبـه رو شـده اسـت. ایـن پدیـده می توانـد اثـرات میان مـدت و بلند مـدت 
زیـادی بـه همـراه داشـته باشـد. در شـرایط فعلـی، یک موضوع روشـن اسـت: 
کسـب و کارهـا نمی توانند بـرای پیش بینی رفتـار مصرف کنندگان در شـرایط 
فاصله گـذاری اجتماعـی به داده هایی که قبـل از فراگیری شـیوع ویروس کرونا 

جمـع آوری کرده انـد اتـکا کنند.
به جـای آن، کسـب و کارها باید با دقت موجودی اطالعـات ورودی و مفروضاتی 
را کـه بـر روی محصـوالت و تصمیمـات کسـب و کار تاثیر می گـذارد گزینش 
کننـد.  همچنیـن بایـد خطـرات ناشـی از عالقـه  به حفظ وضـع موجـود را در 
نظـر گرفتـه و از خالقیـت و نـوآوری برای پاسـخگویی به چالش هـای ناگهانی 
بهـره بگیرنـد. این بـرآورد مجـدد از اطالعات به خرده فروشـان کمک می کند تا 
سـریعا متوجه شـوند که چگونه خود را با رفتار در حال تغییر مصرف کنندگان 

آمریکایی منطبق سـازند.

خطرات و فرصت های ناشی از کمبود اطاعات
کسـب و کارهـا بایـد ایـن را در نظـر بگیرنـد کـه در ایـن دوره کـه دولت هـا از 
مـردم می خواهنـد در خانـه بماننـد، الگوهـای پیش بینـی و پیش گوئـی رفتار 
مصرف کننـده و نرم افزارهـای مورد اسـتفاده پیشـین آن ها غیرقابـل اعتماد و یا 
حتی بالاسـتفاده اسـت. همچنین آن ها بایـد ابزارهای تحلیلی خـود را بازبینی 
کننـد. هرچنـد هدف سیسـتم های پیش بینی تغییر نکرده اسـت امـا داده های 
ورودی و قابلیت اطمینان آن ها دسـت خوش تغییر شـده اسـت. بنابراین کسب 
و کارها باید در مورد چگونگی تفسـیر اطالعات گردآوری شـده و میزان اتکا به 

آن هـا بـا دقت تصمیم گیـری کنند.
همچنیـن کسـب و کارهـا بایـد از اتخاذ تصمیمـات کوتاه مـدت در مـورد زیر 
سـاخت داده هـا و منابع انسـانی پرهیز کنند. هرچند کاهـش کارکنان می تواند 
از کاهـش ارزش بنـگاه جلوگیـری کند اما حذف کارکنانـی که با نحو چگونگی 
سـازماندهی، حـذف، نگـه داری و مـدل سـازی رفتـار مصرف کننـدگان آشـنا 
هسـتند می توانـد منجـر به مشـکالت فنـی غیر قابـل جبرانـی شـود. رهبران 
کسـب و کارهـا در هنـگام اتخـاذ تصمیمات مربوط به منابع انسـانی ابتـداً باید 
کمبودهای ناشـی از نبود یک نقش خاص در هر زیرسیسـتم را ارزیابی کنند و 
سـپس مقـدار هزینـه ی این تصمیم در بلند مـدت را در نظر بگیرند. خبر خوب 
برای کسـب و کارهایی که تاکنون از داده های قابل اسـتناد برای تصمیم گیری 
های خود اسـتفاد نکرده اند این اسـت که شـرایط موجود فرصت هایی جدیدی 
بـرای بهره بـرداری ایجاد کـرده اسـت.همه گیری کرونا سـرانجام از بین خواهد 
رفـت امـا ایـن به معنی آن نیسـت که تصیمات کسـب و کارها بـه روال قبل از 
همه گیـری ادامـه یابـد. حتی بعـد از همه گیـری اطالعات و تحلیـل با کیفیت 
بـه عنـوان ابزارهایی به منظور گرفتن تصمیمات اساسـی برای مصرف کنندگان 
باقی خواهد ماند. خرده فروشـانی که از اطالعات سـریعا و هوشـمندانه اسـتفاده 
می کننـد و از آن بـه عنـوان یـک مزیـت رقابتـی بهـره می گیرنـد می توانند به 

حیـات خـود در طوالنی مـدت ادامه دهند.

خانه داری شغل نیســت... پس چیســت؟ این را هنوز کسی 
نمی داند. یعنی تمام مدت وقتی داری زمین را می سایی و کمرت 
را خم کرده ای زیر مبل ها تا گرد و خاک و سیاهی را با دستمال 
نمدار آغشــته به مواد پاک کننده تمیز کنی و کتف و گردنت 
به شدت گرفته اســت و کمی به خاطر بوی مواد شوینده سرفه 

می کنی، باید فکر کنی خانه داری چیست؟
حاال که کرونا هم هست و اگر یک روزهایی می توانستی غذایی 
از رســتوران تهیه کنی که کمتر پای اجاق گاز بایستی، دیگر 
ممکن نیست. با وضع نابسامان اقتصاد، به عنوان زن خانه دار فشار 
بیشتری را بر شانه هایت احساس می کنی و بیشتر حواست به 
دخل و خرج خانه است؛ موقع خرید نیازهای روزانه، به قیمت ها 
بیشتر توجه می کنی و به موجودی کارت بانکی و این استرس 
مرگ آور که آیا تا آخر ماه دوام خواهی آورد؟ آموزش آنالین هنوز 
در ابتدای راه اســت. وظیفه دیگر زنان در ایــن اوضاع به دوش 

کشیدن بار آموزش و کمک به فرزندان است. 
خانه داری، مثل شــغل های دیگر هم نیست. اتیکت هم ندارد. 

یعنی چیزی نیســت وقتی که رفتی مطب دکتر سرت را باال 
بگیری و با افتخار بگویی که بنده 24ساعت در خدمت خانه و 
خانواده  هســتم و االن به شــما مراجعه کرده ام تا از درد شغل 
24ساعته ام شکایت کنم. تنگی کانال های دست، خار پاشنه و 
گردن، آرتروز مچ دست و زانو و مهم ترین آنها کمردرد... و با این 

حجم کار نمی دانی چرا خانه تمیز نمی شود...
راســتی از بیمه زنان خانــه دار چه خبــر؟ در آذرماه ســال 
1387مصوبه ای از سوی هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی 
صادر و مقرر شد؛ خانه داری مشمول مقررات بیمه صاحبان حرف 
و مشاغل آزاد قرار گیرد و به این ترتیب بیمه تامین اجتماعی زنان 
خانه دار براساس ضوابط بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تعیین 
و به مرحله اجرا درآمده است، البته با شرایطی خاص... اما زنان 

کارمند خانه دار وضعیت سخت تری دارند. 
خانه داری مثل همه   چیزهای تکراری جهان گاهی لذت بخش، 
گاهی فرساینده است؛ مثل خود زندگی. یعنی خوشی و ناخوشی 
با هم دارد. مثالً وقتی یک پیاز داغ طالیی درســت می کنی یا 
ترکیب ســاالدی تازه  را کشف می کنی، گیســوان دخترت را 
می بافی، دچار لذت عجیب و غریبی می شــوی که به آن دور و 
تسلسل می ارزد. به هر حال روشن نگه داشتن اجاق گاز خانه برای 
بوی غذاهای دلپذیر... دست کشیدن به ملحفه های تمیز و زیبا 
که بوی نویی می دهند، پرده هایی که با باد پاییزی موج می گیرند، 
شنیدن یک موســیقی خوب، خواندن یک داستان زیبا و سبز 
شدن یک سانسوریای دیگر برای ساختن اکسیژن بیشتر... اصاًل 
مهم نیست کسی خانه داری را شغل بداند یا نداند. مگر زندگی 

شغل است؟ نه نیست... زندگی زندگی است.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازي گفت: از تعداد کل 1200 واحد قطعه ساز داراي 
شناسنامه تقریبا 700 واحد با خودروسازان ارتباط مستقیم دارند و متاسفانه حدود 
۴00 واحد قطعه ساز در حالت نیمه تعطیل یا تعطیل به سر مي برند، روي هم رفته 
در حال حاضر از نصف توان قطعه سازي در کشور استفاده مي شود. آرش محبي نژاد 
همچنین با اشاره به حضور ۵۵0 هزار نفر کارگر در صنف قطعه سازي افزود: بیش از 

1۵0 هزار نفر از این تعداد در حالت تعلیق به سر مي برند.

محمد فروهر، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب هاي معدني و آشامیدني ایران با 
اعالم اینکه »ما اگر افزایش قیمت بیشتري را اعمال کنیم مشتري خود را از دست خواهیم 
داد«، گفت: در زمان حاضر هزینه ها براي ما افزایش قابل توجهي پیدا کرده است. او با اعالم اینکه 
دو ماه گذشته افزایش 20درصدي قیمت آب معدني به تصویب رسید، افزود: تولیدکنندگان 
باید هزینه هاي تولید و گزارش آماري خود را به  همراه درخواست افزایش قیمت ها به سازمان 

حمایت ارسال کنند تا در نهایت مشکلي براي افزایش قیمت ها وجود نداشته باشد.

گران تر كنيم كسي آب معدني نمي خورد تعطيلي ۴۰۰ واحد توليد قطعات خودرو

مصائب من در
حباب استارت آپ

خرده فروشان با کمبود اطالعات 
مواجه هستند

 قرنطینه 

 خانه
  کتابفروشی

اگر خانه داری شغل نيست، پس چيست؟

نگاره

جامعه

دورنما

کتاب "مصائب من در حباب استارت آپ 
" سفرنامه ی سیلیکون ولی است. قصه ی 
واقعی و طنِز کهنه روزنامه نگاری که پس 
از بیست وپنج سال قلم زنی برای نیوزویک، 
یک صبح معمولی پای تلفن عذرش را 
می خواهند و مجبور می شود برای امرار 
معاش یک سال در فضای  شرکت های 
فناور کار کند. ما همراه این بازدیدکننده ی 
میان سال و با روایت او به سفر در این 
و  می رویم  اگزوتیک  و  جذاب  جزیره ی 
سبِک زندگی درون گروهی و جدا افتاده ی 
اکوسیستم استارت آپی را تجربه می کنیم. 
دنیل الینز در این کتاب گوشه های تاریک 
سیلیکون ولی  آدم های   و  کسب وکارها 
را نشان مان می دهد. بدون تعارف حرف 
می زند و با کنار هم گذاشتن اتفاق ها طنز 
تلخ ماجرا را برجسته می کند. سعی نمی کند 
روش بهتری برای انجام کاری معرفی کند. 
گاهی غر می زند و مسخره می کند. گاهی 
با عدد و رقم حرف می زند. گاهی اغراق 
می کند. بعد به  آدم یادآوری می کند که 
همین ماجراها را در زندگی خودش هم 

سراغ بگیرد.
برشی از متن کتاب

" در دوره ی حباب، احساس می کردم آدم 
سالمی هستم که به تیمارستان فرستاده 
شده. معادالت اقتصادی و ارزش گذاری   این 
شرکت ها بی معنی بود. با این حال سهام شان 
هر روز باالتر می رفت. شارالتان ها پولدارتر 
می شدند و من درجا می زدم. روزنامه نگارِی 
فناوری در دوره ی رشد سریِع فناوری خیلی 
دشوار است. هر روز با آدم هایی صحبت 
می کنی که باهوش تر از تو به نظر نمی رسند 
اما پول پارو می کنند در حالی که تو پشت 
میزت نشسته ای و به زحمت از پس قسط 
و قبض هایت برمی آیی. نمی دانستم باید 

خشمگین باشم یا حسادت کنم."
مخاطبان کتاب

مخاطبان اصلی این کتاب همه کسانی 
هستند که از قصه و روایت لذت می برند. 
اما به طور خاص خواندن داستان پشت 
صحنه ی شرکتی در سیلیکون ولی برای 
دنبال کنندگان اخبار استارت آپ ها جذاب 
است. کسانی که در شبکه های اجتماعی 
شرکت های  این  هیجان انگیز  تصاویر 
فناوری را دیده اند احتماال از خواندن روایتی 
مستند از درون یکی از این شرکت ها، هم 
لذت خواهند برد و هم تعجب خواهند 
الینز  طنزآمیز  روایت  همچنین  کرد. 
برای کسانی که مدتی در استارت آپ کار 
کرده اند یا می خواهند شانس خودشان 
را در این حوزه امتحان کنند و صاحبان 
کسب وکارها شیرین است. اخیراً زمزمه ی 
عرضه ی اولیه ی چند استارت آپ بزرگ در 

بازار بورس به گوش می رسد.
درباره ی نویسنده

و  نویسنده  روزنامه نگار،  الینز  دنیل 
فیلمنامه نویس آمریکایی است که برای 
فوربس و نیوزویک کار کرده، با وبالگ 
طنز »روزنوشت های مخفی استیو جابز« 
نویسندگی  تیم  عضو  و  شده  معروف 
بوده  هم  »سیلکون ولی«  طنز  سریال 
است. »مصائب من در حباب استارت آپ« 
و »موش های آزمایشگاهی« دو کتاب او 

درباره ی سیلیکون ولی است.

اسب ها و گنجشک ها« در 
حوزۀ اقتصاد و برنامه ریزی 
برای  استعاره ای  منطقه ای 
اولویت رشــد اقتصادی بر 
این  براساس  است.  توزیع 
اســتعاره هر قد ر اسب ها 
جو بیشتری د ریافت کنند  
)به معنای رشــد  اقتصاد ی 
و افزایش درآمد و دارایی ثروتمنــد ان(، به همان اند ازه 
جوهای بیشــتری بر زمین خواهند  ریخت تا گنجشکان 
)یعنی کم د رآمد ها یا مناطق حاشــیه ای(  از آن استفاد ه 
کنند . باور به اینکه تا کیک اقتصادی بزرگ نشود، نمی توان 
برای کاهش فقــر و نابرابری کاری کرد تقریبــاً با فراز و 

فرودهایی تا دهۀ 8۰ میادی ایده ای بسیار غالب بود.
امـا از دهـۀ ۹0 حتـی نهادهایـی نظیـر بانک جهانی به تدریج نسـبت 
بـه اولویـت کیک بزرگ دچار تردید شـدند. این گفتـۀ محبوب الحق؛ 
از مدیـران ارشـد بانـک جهانـی، در اوایـل دهـۀ ۹0 بـا ایـن مضمون 
کـه »تاکنـون قاعـدۀ کلـی ایـن بوده کـه رشـد اقتصادی بـه کاهش 
فقـر می انجامـد، امـا اکنـون زمـان آن اسـت کـه معادلـه را از سـوی 
دیگـر ببینیـم و بـاور کنیم که سیاسـت های کاهش فقر نیز به رشـد 

اقتصـادی منجـر می شـود« اشـاره ای بـود بر ایـن تردید.
در سـال 201۵ صنـدوق بین المللـی پـول گزارشـی منتشـر کـرد 
بـا عنـوان »علـل و پیامدهـای نابرابـری درآمـدی در جهـان«. در 
ایـن گـزارش بـا بررسـی داده هـای بسـیاری از کشـورهای صنعتی و 
درحال توسـعه طی یک بازۀ 3۵ سـاله، نشان داده شـده که نابرابری از 

عوامل مهم ناپایداری رشـد اقتصادی اسـت، و بین سـهم درآمدی 20 
درصـد ثروتمند با رشـد اقتصادی رابطۀ معکوسـی وجـود دارد. به این 
معنـا کـه افزایـش 1 درصـدی در سـهم درآمدی 20 درصـد ثروتمند 
جامعـه موجـب کاهـش 0.08 درصدی رشـد اقتصادی در یـک دورۀ 
۵ سـاله می شـود، و برعکـس افزایـش 1 درصـدی در سـهم درآمدی 
20 درصـد فقیـر جامعه بـه افزایـش 0.۴ درصدی در رشـد اقتصادی 
 trickle( می انجامـد. براسـاس ایـن گزارش نظریۀ نشـت بـه پاییـن
down( نه تنهـا موجب کاهش نابرابری نشـده، بلکه میـزان نابرابری 

را افزایش داده اسـت.
تونـی اتکینسـون از مهم ترین پژوهشـگران حـوزۀ نابرابـری در کتاب 
»نابرابـری؛ چـه می تـوان کـرد؟« کـه مؤسسـۀ عالی پژوهـش تأمین 
اجتماعـی ترجمـۀ فارسـی آن را در سـال 13۹8 منتشـر کـرده، بـا 
بررسـی داده هـای مربـوط به کشـورهای مختلـف نشـان می دهد که 
کشـورهایی کـه توزیـع درآمـد متوازن تـری دارنـد، رشـد اقتصـادی 
پایدارتـری را نیـز تجربـه می کننـد. بـرای مثـال، کشـورهای اروپـای 
شـمالی کـه نظام های رفاهـی فراگیر و سیسـتم بازتوزیع قوی مبتنی 
بـر توافـق سیاسـی ملـی دارند، فرانسـه، و کشـورهایی نظیـر آلمان و 
ژاپـن کـه سـطح متوازن تـری از توزیـع درآمـد را دارنـد، در بلندمدت 
رشـد پایدارتـری داشـته اند. اتکینسـون در بخشـی از کتـاب بـه ایـن 
نقـد کـه »سیاسـت های مبتنی بـر کاهـش نابرابری ممکن اسـت به 
کوچک شـدن کیـک اقتصاد منجر شـود« پاسـخ می دهد و براسـاس 
داده هـای مختلـف و ذکـر مثال از صنایـع متفاوت نشـان می دهد که 
هیـچ فـرض کلی در ایـن زمینه وجود نـدارد.در ایـران، از اولین برنامۀ 
عمرانـی تاکنـون، همواره رشـد اقتصـادی در اولویت سیاسـت گذاران 
بـوده اسـت. در برنامـۀ سـوم پیش از انقـالب )۴۶-13۴1( که توسـط 

مشـاوران هـاروارد نوشـته شـد الگـوی رشـد هارود-دومـار محوریت 
یافـت و عملکـرد برنامـه در شـاخص های اصلی اقتصادی )نرخ رشـد، 
تـورم، بیکاری( نیز بسـیار درخشـان بود تـا جایی که ایـن دوره را دورۀ 
طالیـی اقتصـادی ایـران می داننـد )البته اینهـا صرفاً محصـول برنامه 
نبـود(؛ اما در همین دوره شـکاف درآمدی، شـکاف شهری/روسـتایی، 
حاشیه نشـینی در شـهرهای جنوبی و شهرهای بزرگ به شـدت رو به 
افزایـش نهـاد. پیامدهای اجتماعی برنامه های سـوم تـا پنجم موجب 
شـد تـا در تدویـن برنامـۀ ششـم عمرانـی )۶1-13۵۶( از 3۶ کمیتۀ 
تخصصـی، 18 کمیته به حوزه های مختلـف اجتماعی اختصاص یابد 
برای یافتن سـازوکارهایی جهت جبران پیامدهای منفی دوران رشـد.

در سـال های پـس از انقـالب نیـز تقریباً در تمـام برنامه ها بـر اولویت 
رشـد اقتصـادی بـر عدالـت اجتماعـی تصریـح شـده اسـت. انواعی از 
سیاسـت ها نظیر فریزکردن دسـتمزد، تضعیف تشـکل های کارگری، 
انـواع معافیت هـای مالیاتی، گسـترش مناطق آزاد تجـاری و صنعتی، 
گسـترده  استثناسـازی های  اِعمـال  شـغلی،  بی ثبات سـازی های 
بـر قانـون کار، عقب نشـینی دولـت در حوزه هایـی نظیـر آمـوزش و 
بهداشـت، خصوصی سـازی های گسـترده، و غیره در راسـتای تسهیل 
رشـد اقتصادی توجیه شـده، که موفقیت چندانی هم نداشـته اسـت.

ایـن  بـر  اینکـه هنـوز در مراکـز سیاسـت گذاری و تصمیم گیـری 
نکتـه تأکیـد می شـود کـه تـا کیـک اقتصـاد بـزرگ نشـود نمی توان 
به دنبـال کاهـش فقـر و نابرابری رفت؛ آن هم در کشـوری که شـکاف 
درآمـد و دارایـی رو بـه قطبی شـدن پیش مـی رود و براسـاس آخرین 
برآوردهـا بیـش از ۴0 درصـد جمعیت کشـور زیر خـط فقر مطلق به 
سـر می برنـد، نادیده گرفتـن آشـکارِ دسـتاوردهای تجربـی و تحوالت 

تئوریـک این حوزه اسـت.   

 افسـار گسـیختگي قیمت ارز در ایران از زماني آغاز شـد که رییس 
بانـک مرکـزي خرید و فروش دالر را ممنـوع و دالر را کاالي قاچاق 
اعـالم نمود و سـپس دولت با تصویـب ارز ۴200 و پس از آن  با راه 
اندازی سـامانه ای به نام سـامانه نیما تصمیم گرفت مشـکالت ارز 
را در اقتصـاد کشـور حـل کند، اما این سـامانه نه تنها با مشـکالت 
بسـیاری همراه بـود و باعث تثبیت قیمـت دالر نگردید بلکه باعث 
شـد کنتـرل نـرخ ارز از دسـت بانـک مرکـزي خـارج شـود و مـي 
تـوان گفـت یکـي از دالیل مهـم آن بدلیل عـدم وجـود همگرایي 
بیـن بـازار آزاد و سـامانه نیمـا مـي باشـد چرا کـه در صـورت ازاد 
سـازي خرید و فروش دالر، صادرکنندگان تمایل بیشـتري از خود 

نشـان مـي دهنـد کـه بتواننـد ارز خـود را روانـه بـازار کننـد و بـا 
تقویـت سـمت عرضـه ارز در شـرایط حـال تحریمها ، قیمـت آزاد 
دالر کمتـر افزایـش یابـد و چه بسـا احتمـال افت قیمت هـا وجود 
خواهـد داشـت همانطور که بارها گفته شـده اسـت همگن شـدن 
وضعیـت دو بـازار نیمـا و آزاد، زمینه هـای رانت را به شـدت کاهش 
خواهـد داد و همزمـان هیجانات بـازار آزاد را نیز تـا حدی می تواند 

از میـان ببرد.
و جـاي تعجب اسـت که به چه دلیل سیاسـتگذار با وجود اشـراف 
داشـتن بـه ایـن موضـوع دسـت بـه روي دسـت گذاشـته اسـت و 

نسـبت بـه افزایـش قیمت دالر هیچ واکنشـي نشـان نمـي دهد.

اسب ها و گنجشک ها؛ مغلطۀ کيک بزرگ

خرید و فروش دالر آزاد باید گردد!

نی
خا

با 
ری

ف

دی
حم

رم
 نو

دی
 مه

م:
رج

 مت
د/

وار
هار

ار 
و ک

ب 
س

ه ک
جل

ع: م
منب

منتظر سلطان نان باشیم

ری
 نو

ین
یر

ش

   احسان گنجی

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت خدمات گلخانه ای بهار سازه گلشن شرکت 
تعاونی به شــماره ثبت 213 و شناســه ملــی 108۴00۹0۶30 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فــوق العاده مورخ 
0۶/11/13۹7 و نامــه شــماره ۴۴۴1 مــورخ 17/11/13۹7 اداره 
تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرســتان دهاقان تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به 12/2۹/ ۹۶ 13 به تصویب 
مجمع عمومی رســید. آخرین رقم ســرمایه به مبلــغ ۶300000 
ریال اعالم گردید. مصطفــی رضائی به کدملــی۵12۹88۹8۴3 و 
محمدرضارضائــی بــه کدملــی۵12۹8۶3۴37 وزهراجاویدنژاد به 
کدملــی ۵12۹۴۶3۴3۹ بعنــوان اعضای اصلی و جنــت رضائی به 
کدملی ۵12۹7273۴7 و رقیه صفری بــه کدملی ۵12۹۹7۴8۵۹ 
بعنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره شرکت تعاونی برای مدت سه 
ســال انتخاب گردیدند.معصومه رضائی به کدملی ۵12۹881۴۶1 
بازرس اصلی ومجتبی رضائی به کدملــی 11۹000۶00۶ به عنوان 
بازرس اصلی شــرکت تعاونی برای مدت یک ســال مالــی انتخاب 
گردیدند اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهاقان )102002۴(


