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گزارش

اصفهان 2020درامتداددیپلماسیفرهنگی
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ،معتقد است :اکنون،
زمان دل خوش کــردن به پروژه هــای صرفاً محلی
نیســت بلکه در رویارویی قدرت های بــزرگ دنیا با
ایران ،باید از هر ابــزاری برای اثرگــذاری در جهان
اســتفاده کنیم .حجت اله ایوبی که بــه همراه بهمن
نامور مطلق ،معاون مطالعاتــی و مدیر گروه فرهنگ
کمیسیون ملی یونسکو ،که به اصفهان سفر کرده بود،
در دیدار با قدرت اله نوروزی ،تاکید کرد ،دیپلماسی
فرهنگی اکنون جایگاه خود را بین شــهرهای ما پیدا
کرده و پروژه اصفهان  2020نیز در همین ...

هفتهانهم
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گزارش

بازارکسادبرندها

هشدار در خصوص دستکاری خطوط مرزی اصفهان با استانهای همجوار؛

واگذاری در سکوت

گزارش
از یک سو برخی از مدیران در منطقه ندوشن یزد ،نسبت به ورزنه و تاالب گاوخونی ادعای مالکیت می کند و از سوی دیگر به صورت بی صدا بخشی از
گلپایگانوخوانسارازسویازاستانمرکزیموردتصرفقرارگرفتهاست.اینرابابکسپهریان،عضوهیئتعلمیدانشگاهآزادبه"نوسان"میگویدو
ادامهمیدهد:درسفربهگلپایگانمتوجهمیشویدکهازناحیهکمره،بخشهاییجداوبهاستانمرکزیالحاقشدهاست .سپهریان،ازمنطقهکویر
مرنجاب که جدای از موضوع گردشگری ،دارای پتانسیل مواد معدنی همچون پتاس است؛ نیز سخن می گوید و پیرامون تمایل قم برای پیشروی
در این منطقه هشدار می دهد .در این میان این سوال مطرح می شــود که نظارت بر حد و مرزهای استان اصفهان چرا جدی نگرفته نمی شود؟!
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اصفهان در آســتانه محرم بازهم ســیاه پوش عزای
حسینی شد .برافراشتن پرچم های مزین به نام امام
حســین(ع) در گوشه و کنار شــهر برای برپایی ماه
محرم و ایام سوگواری شهادت شهدای کربال ،اعالم
خبر تداوم جریان زاینده رود تا پایان شــهریور ماه،
خبر تعطیلی فروشگاه های پوشــاک برند خارجی،
درگیری مسلحانه در شاهین شــهر و  ...مهم ترین
رویدادهای « اصفهان در هفته ای که گذشت» است.
اما خبر خوب هفته برقراري مجدد پرواز مسافربری
در مسير دمشق  -اصفهان  -دمشق است که...
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گزارش

بازار شام داغ است
" فکــر میکنید وارد ایران شــدید ،خلــق و خوی
آنها مثل خودمان اســت ،خیلی راحــت میتوان با
آنها ارتباط برقــرار کرد ،وقتی فرهنــگ و آداب دو
کشــور به هم نزدیک باشد تجارت بســیار سهلتر
است ،تجار متوجه میشوند من چه میگویم ".این
صحبتهای حسین پیرمؤذن عضو کمیته مشترک
بازرگانی ایران و سوریه و رئیس اتاق مشترک ایران
و جمهوری آذربایجان بــود ،گفتههایی که به اعتقاد
خودش میتواند برداشــت کلی از بازار ســوریه به
فعاالن اقتصادی بدهد....
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برای پنجمین سال متوالی صورت گرفت:

کسب رتبه برتر شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی

شــرکت آب وفاضالب استان
اصفهــان در بیســت و دومین
جشــنواره شــهید رجایــی
بــرای پنجمین ســال متوالی
موفق به کســب رتبــه برتر در
شــاخص های عمومــی در بین
دستگاههایاجراییاستانگردید.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب
اســتان اصفهان در پاســخ به دلیل
کســب موفقیت هــای پیاپــی در
جشنواره شــهید رجایی گفت:کسب
رتبه برترشرکت آب وفاضالب استان
اصفهان در شــاخص هــای عمومی
برای پنجمین ســال متوالی ناشی از
برخورداری نیروی انســانی متعهد و
متخصص می باشد
مهندس هاشــم امینی با بیان اینکه
شرکت آبفا اســتان اصفهان در حالی
در شــاخص های عمومــی و ازنگاه
مردم نحوه ارائه خدمــات مورد قبول

واقع شــدکه در شــرایط محدودیت
منابع مالی و آبی قرار داشــتیم خاطر
نشان ســاخت :در ســال  97شرکت
آب وفاضــاب اســتان اصفهــان به
دلیــل وقــوع بیــش از یــک دهه
خشکسالی های پیاپی با محدودیت
شــدید منابع آبی مواجه بود اما با این
وجود با استفاده از توان تخصصی منابع
انســانی و تکنولوژی روز دنیا تامین
پایدار آب شرب مردم درسطح استان
انجامگرفت.
وی توســعه خدمــات شــرکت آب
وفاضالب با توجــه به تنگناهای مالی
را یکی دیگر از عوامل کسب موفقیت
در بیست ودومین جشــنواره شهید
رجایی برشمرد و عنوان کرد:شرکت
آب و فاضالب استان اصفهان با توجه
به شرایط سخت تحریم ها همچنان
توسعه خدمات درســطح استان را در
دســتور کار قرار داده است بطوریکه

در حال حاضــر  100درصد جمعیت
شهری اســتان از آب شــرب سالم و
بهداشتیبرخوردارهستند.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب
اســتان اصفهان ادامه داد:هم اکنون
بیــش از  70درصد جمعیت اســتان
تحت پوشش خدمات شبکه فاضالب
قرار دارند که در این زمینه آبفا استان
در کشور پیشتاز است.
مهندس امینی با اشاره به انتخاب دو
نفر از مدیران شــرکت آب و فاضالب
اســتان اصفهــان بعنــوان برگزیده
خدمت در بیست و دومین جشنواره
شهید رجایی گفت:آقایان احمدرضا
صهبائی رئیس گــروه مطالعات طرح
های فاضالب و جواد کاظمی مدیر آبفا
فوالدشهر بعنوان برگزیده گان خدمت
با توجه عملکرد مطلوبی که در حوزه
کاری خود داشتن انتخاب شدند.
مهندس هاشــم امینی بــه انتخاب

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

دونفر از مدیران آبفــا بعنوان مدیران
منتخب شهرستان ها اشــاره کرد و
تصریح نمود:آقایان بستاکی مدیر آبفا
مبارکه و دهقادنی مدیرآبفا گلپایگان
بعنوان مدیران منتخب شهرستان ها
در بیســت و دومین جشنواره شهید
رجایی انتخاب شدند که انتظار می رود
این مدیران بی وفقه و با قوت در سنگر
خدمت رسانی به مردم بیش از پیش
کوشا باشند .
الزم به یاد آوری است ،شاخص های
عمومی ارزیابی عملکرد جشــنواره
شــهید رجایی در ســال  97شامل
هفت محور ،اصالح ساختار سازمانی
توســعه دولت الکترونیک،مدیریت
سرمایه انسانی ،شــفافیت و مدیریت
مالی،بهبود فضای کسب و کار  ،ارتقای
سالمت اداری ،مســئولیت پذیری و
پاسخگویی ،اســتقرار نظام مدیریت
عملکردبودهاست.

info@eghtesadbazar.ir
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یادداشت

پیشنهاد کشت 76گونه گیاهان دارویی

تاثیر کاهش نرخ ارز ابتدا در بخش بازرگانی نمایان میشود؛

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به شناسایی  16واحد
تولیدکننده بذر و نشا در استان اصفهان ،گفت 76 :گونه گیاهان دارویی برای کشت و
توسعه پیشنهاد و توصیه شده است .احمدرضا رئیس زاده ،اظهار کرد :به منظور توسعه
گیاهان دارویی تا پایان سال گذشته  7506هکتار برای تولید  2952نوع گیاه دارویی در
نظر گرفته شد که این میزان در سال  96شامل توسعه 100هکتاری و در سال 299 ،97
هکتار رشد داشت.

انتظار قابل قبول
عبدالوهاب سهلآبادی /رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران

ادامه روند نزولی نرخ ارز طی سه
ماه گذشته عاملی است ،برای ایجاد
انتظار کاهشی قیمتها در سطح
بازار ،انتظاری که اگرچه به حق و
قابل قبول است؛ اما دربرخی موارد
محل ظهور نشانههای کوتاه مدتش
به اشتباه در بخش تولید در نظر
گرفته شده است.
در این زمینه بد نیست ،قبل
از ایجاد هرگونه انتظار کاهش
قیمت از این بخش ،درنظر داشته
باشیم که اصوال تولیدکنندگان در دو بخش تامین مواد اولیه و همچنین وصول
فاکتورهای فروش خود درکوتاه مدت مبادالتی ندارند تا بخواهیم اثرکاهش نرخ
ارز را در آنها تجربه کنیم.
به این دلیل که اصوال برای تامین مواد اولیه که وابسته نرخ ارز هستند در تعامل
با بخش بازرگانی بوده و دورهای  ۴ماهه در این میان وجود دارد و در بخش
وصول مطالبات هم نزدیک به همین مدت در واقعیت بازار زمان صرف میشود
تا محصولی که از سوی تولیدکننده فروخته شده دوباره تبدیل به نقدینگی شود.
از این رو کاهش نرخ ارز برای رسیدن به محاسبات قیمت تمام شده محصوالت
تولیدی از سوی واحدهای تولیدکننده حداقل به  ۵تا  ۶ماه زمان نیاز دارد که
بتوانیم فرمول تعیین قیمت تمام شده را براساس نرخ جدید ارز به شرط ثابت
بودن آن محاسبه کنیم .اما به راستی امروز که نرخ ارز سیر نزولی به خود گرفته
از کدام بخش باید انتظار اثرگذاری کوتاه مدت در کاهش قیمتها داشته باشیم
و برای آنها مطالبهگری کنیم؟ پاسخ این سئوال در اقتصاد ایران کامال واضح
است و باید برای تجربه زودهنگام اثرات نزولی شدن نرخ ارز در بخش بازرگانی
باشیم چون نه تنها مواد اولیه بلکه بسیاری از اقالم مصرفی از این طریق به بازار
ایران وارد میشوند.
در این بخش اصوال خریدها کوتاه مدت و قیمتتمام شدهها اثرپذیری باالیی
از نرخ ارز دارند ،به همین دلیل است که اگر واقعا برای تجربه کاهش نرخ ارز
در قیمتها آدرسی به افکار عمومی میدهیم ،باید این آدرس منتهی به بخش
بازرگانی باشد نه اینکه تولیدکننده را متخلف انگاریم که چرا حاال که نرخ ارز طی
دوماه گذشته کاهش یافته قیمت کاالی تولید شده شما تغییری نکرده است؟

گزارش
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو درایران:

آب مانند نفت
ثروتی کمیاب است

نوسان :دبیرکل کمیسیون
ملی یونسکو در ایران گفت:
در حال حاضر بسیاری از
کشورهای دنیا با توجه به
محدودیت دسترسی به منابع
آب های شیرین اقدام به
رایزنی و دیپلماسی آب کردند،
چراکه آب مانند دیگر منابع
زیرزمینی همچون نفت ثروتی
کمیاب محسوب می شود.
به گزارش اقتصادبازار و به نقل از
شرکت آبفای اصفهان ،حجت اله
ایوبی در جلسه کمیته فنی و اجرای اولین دوره مسابقات مهارت های فنی
و تخصصی شرکت های آب و فاضالب کشور که در اصفهان برگزار شد،
اظهار کرد :در سال های اخیر با توجه به محدودیت دسترسی به منابع
حیاتی آب در دنیا ،دیپلماسی آب از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در
این زمینه اصفهان می تواند پرچم دار دیپلماسی آب در میان کشورهای
آسیای مرکزی مانند ازبکستان ،تاجیکستان ،ترکمنستان  ،افغانستان و ...
باشد .وی با بیان اینکه آب صرفا یک کاالی مصرفی نیست ،بلکه موضوعات
پیرامون آن بیانگر تمدن و فرهنگ هر کشور است ،افزود :نحوه مصرف آب
در برگیرنده موضوعاتی همچون اخالق آب ،احترام و قداست آب ،اقتصاد
آب ،دانش آب است که خوشبختانه تاریخ گوای آن بوده و ایران باستان
از فرهنگ وتمدن غنی در راستای چگونگی بهره مندی از آب برخوردار
بوده است.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با اشاره به جایگاه فرهنگ مصرف
آب در میان ایرانیان ،گفت :در فرهنگ ایران زمین ،اخالق و قداست آب
دارای جایگاه رفیعی بوده و در فقه اسالمی نیز یکی از موضوعات اساسی ،آب
است که بر آلوده نکردن آب تاکید می شود .وی با تاکید بر دیپلماسی آب،
اظهار کرد :در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا با توجه به محدودیت
دسترسی به منابع آب های شیرین اقدام به رایزنی و دیپلماسی آب کردند،
چراکه آب مانند دیگر منابع زیرزمینی همچون نفت ثروتی کمیاب محسوب
می شود .وی به دستاوردهای برگزاری نخستین دوره مسابقات مهارت های
فنی و تخصصی شرکتهای آب و فاضالب کشور پرداخت و افزود :یکی از
مهمترین دستاوردهای این مسابقات مباحث آموزشی است به طوری که
شرکت کنندگان با آخرین آموزش های روز دنیا آشنا می شوند در حالیکه
با برگزاری این مسابقات زمینه مناسبی ایجاد می شود تا کیفیت آموزش
فعاالن صنعت آبفا در کشور ،در دنیا مطرح شود.
در ادامه مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت :شرکت آب
وفاضالب استان اصفهان به عنوان قدیمی ترین شرکت صنعت آبفا کشور
با تمام توان ،تالش خود را برای استانداردسازی و باشکوه برگزار شدن
نخستین دوره مسابقات مهارت های فنی و تخصصی شرکت های آب و
فاضالب کشور می کند و در حال حاضر اعضای کمیته اجرایی مسابقات
مشغول آماده سازی ،سایت محل برگزاری این مسابقات است .هاشم امینی
با بیان اینکه راه اندازی و آماده سازی سایت تنها برای برگزاری نخستین
دوره مسابقات مهارتهای فنی و تخصصی شرکتهای آب و فاضالب کشور
نیست ،اظهار کرد :شرکت آب و فاضالب استان اصفهان درصدد است با راه
اندازی سایت برگزاری مسابقات ،پس از آن ،محل را مکانی برای آموزش
و گذاراندن دوره های تخصصی در صنعت آبفا کشور قرار دهد تا شاهد
افزایش روز افزون مهارت فعاالن صنعت آبفا در کشور باشیم.

نقش ویژه گردشگری ادبی در رونق گردشگری

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت :گونه گردشگری ادبی نقشی ویژه در رونق
گردشگری در استان اصفهان ایفا می کند .فریدون الهیاری در نشست توسعه گردشگری
ادبی استان ،گفت :شناسایی این آثار و پرداختن به یادمان های آنها از یک سو و برنامه ریزی
برای معرفی بهینه آنها به گردشگران فرهنگی ،نقش مهمی در توسعه گردشگری استان
اصفهان در منظر گردشگری ادبی دارد و باید جایگاه گردشگری ادبی در تقویم گردشگری
استاناصفهانثبتشود.

گزارش

اصفهان در هفته ای که گذشت؛

بازار برندها کساد است

مرزاصفهان
جابجا شده است

مديرکل فرودگاه هاي اصفهان :پرواز مسافربری در مسير دمشق – اصفهان – دمشق برقرار شد

گروه شهری اصفهــان در آســتانه محــرم بازهــم ســیاه پــوش عــزای حســینی شــد .برافراشــتن پرچــم هــای مزیــن بــه نام
گزارش
امــام حســین(ع) در گوشــه و کنــار شــهر بــرای برپایــی مــاه محــرم و ایــام ســوگواری شــهادت شــهدای کربال،
اعــام خبــر تــداوم جریــان زاینــده رود تــا پایــان شــهریور ماه ،خبــر تعطیلــی فروشــگاه های پوشــاک برنــد خارجــی ،درگیری
مســلحانه در شــاهین شــهر و  ...مهــم تریــن رویدادهــای « اصفهــان در هفتــه ای کــه گذشــت» اســت .امــا خبــر خــوب هفتــه
برقــراري مجــدد پــرواز مســافربری در مســير دمشــق  -اصفهــان  -دمشــق اســت که مديــرکل فــرودگاه هــاي اســتان اصفهان
از آن خبــر داد .حســن امجــدي اعــام کــرد ،شــركت هواپيمايــي شــام وينگــز ســوريه ،اقــدام بــه برقــراري پروازهــاي هفتگــي
خود در این مسير پس از هشت سال وقفه نموده است.

خب ِرآبی!
در حالیکه دیگر چیری به آغاز فصل
پاییز و آغاز و دور تازه ورود گردشگان
خارجی به اصفهان و البته آغاز کشت
پاییزه کشاورزان استان باقی نمانده،
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت
آب منطقهای اصفهان از امتداد جریان
آب در زاینده رود برای توزیع آب کشت
شرق اصفهان تا پایان این ماه خبر داده
است.
حسن ساسانی ذخیره سد زاینده رود
را  613میلیون مترمکعب دانسته و
گفته در حال حاضر ورودی سد زاینده
رود  23و خروجی آن  88مترمکعب بر
ثانیه است و به لحاظ تفاوت نوع کشت
و اختالف دما بین غرب و شرق اصفهان،
حجم آب قابل توزیع آبیاری کشاورزان،
متناسب با اعالم تخصصی سازمان
جهاد کشاورزی است .او در پاسخ به این
رئیس اتحادیه فروشــندگان پوشاک اصفهان
گفته در حال حاضر بیشتر از  5یا  6برند خارجی
در اصفهان فعال نیستند و در آیندهای نزدیک
نیز تعطیل خواهند شد

سوال که با توجه به ذخیره سد زاینده
رود ،وضعیت کشت پاییزه کشاورزان
اصفهان چگونه خواهد بود هم گفته
که هر تصمیمی برای زاینده رود برای
سال آبی جدید از مهرماه در شورای
هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود اتخاذ
خواهد شد.

خداحافظیبا
پوشاکبرنددراصفهان
افزایش نرخ ارز در یکی دو سال اخیر ضمن
اینکه تقریبا تمامی کاالها و اجناس تولید
داخل و خارج از کشور را با افزایش قیمتی
بسیار چشمگیر روبرو ساخت ،بر قیمت
کاالهای خارجی مثل کیف و کفش و
پوشاک برند اثری بسیار قابل توجه داشت.
تا جایی که گاهی قیمت یک جفت کفش
برند خارجی با نیم یا تمام میزان حقوق و
درآمد یک کارمند ایرانی در حالت عادی
برابری کرد .در چنین وضعیتی بازار خرید
و فروش این اجناس با مشکل مواجه و
خرید و فروش آنها برای خریدار و فروشنده
مقرونبهصرفهنیست.
این در حالی است که رئیس اتحادیه
فروشندگان پوشاک اصفهان گفته در
حال حاضر بیشتر از  5یا  6برند خارجی
در اصفهان فعال نیستند که به دلیل
افزایش نرخ ارز ،از فروش کاالی خارجی
سود زیادی کسب نمیکنند و در آیندهای
نزدیک تعطیل خواهند شد .او گفته
برخالف تصور حاکم بر جامعه مبنی بر
تعطیل شدن واحدهای تولیدی ،اکنون
واحدهای تولید پوشاک مشغول فعالیت
هستند و با حمایت مسئوالن پیشرفت
زیادیخواهندکرد.
درگیریمسلحانه
درشاهینشهر
اگرچه آمارهای رسمی همواره از وجود و
افزایش خشونت در کشور خبر داده اند ،اما

هنوز هم هر رویداد خشونت بار تازه ای آن
هم در حدی که منجر به فوت کسی شود،
در صدر اخبار داغ رسانه ها قرار می گیرد.
در همین خصوص در هفته اخیر طی
یک درگیری مسلحانه بین سرنشینان
ن شهر دو نفر کشته
دو خودرو در شاهی 
و مصدوم شدند .این نزاع در بلوار یادگار
امام شاهینشهر در حالی روی داده که
سرنشین یا سرنشینان یک خودرو به
سوی خودروی دیگری تیراندازی و دو
نفر را زخمی میکنند .به گفته دادستان
عمومی و انقالب شهرستان شاهینشهر
و میمه یکی از مصدومان براثر شدت
جراحات دقایقی بعد فوت می کند و نفر
دوم هم چنان در بیمارستان در حال مداوا
است.
درخشششهرکعلمی
وتحقیقاتیاصفهان
رویداددیگراینکهسهمحصولدانشبنیان
ساخته شده توسط شرکتهای فناور
مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی
اصفهان رونمایی و چهار طرح عمرانی
در این شهرک به بهرهبرداری رسیده
است .آنطور که خبرگزاری ایسنا نوشته،
این محصوالت شامل "دستگاه بازرسی
ایکسریچمدانی"محصولشرکتبهیار
صنعت سپاهان با نام تجاری پرتوسازان و با
ارزش  300میلیارد ریال است که در تمام
مبادی ورود و خروج بار در کشور ،ورودی
ساختمانها،اداراتومراکزنظامی،تجاری
و دولتی و به منظور استفاده در تمام

فرودگاهها و ایستگاههای راه آهن محلی
در داخل کشور قابل استفاده است .دومین
محصول "سيستم پردازش گندلههاي
فوالد" با ارزش  30میلیارد ریال است که
توسط شرکت دیده رایان صنعتی اصفهان
ت بهروزرسانی
طراحی شده و قابلی 
اطالعات در بازههای زمانی  ۵دقیقهای،
ذخیره اطالعات ،نمایش نمودارهای
مختلفازتوزیعگندلهها،تفکیکگندلهها
به چهار سایز از قبل تعیینشده و تهیه
بانک اطالعاتی از تصاویر گندلهها را دارد.
لیزرهای حکاکی و پزشکی" با ارزش
50میلیارد ریال محصول دیگری است
که توسط این ليزرهاي حکاکي و برش
ميتوان نقشهاي پيچيده و برشهاي
بسيار ظريف را با عمق دلخواه و با دقت
و سرعت باال بر انواع فلزات ايجاد کرد.
محصول اين نوع برشکاري و حکاکي
بسیار دقیق بوده و از دوام باالیی برخوردار
است .با اين دستگاه ميتوان بر فلزاتي
همچون برنج ،آهن ،آلومنيوم ،استيل ،طال
و نقره و انواع ورق هاي نازک را برش داد.
این سامانه دارای سیستم کنترل کننده
چند محوری بوده که باعث می شود
حکاکی با سرعت باال در راستاهای دلخواه
امکان پذیر باشد .ارزش این فناوری نیز
برآورد شده است.
چهار طرح عمرانی شهرک علمی
تحقیقاتی اصفهان نیز عبارتند از فاز
اول كارگاههاي تجاريسازي پارك
ابوريحان با زیربنای  1500مترمربع و
ساختمان شركتهای فناور فراكوش
سپاهان با زیربنای  1650مترمربع،
كنترل توان نوين پويا  630مترمربع و
ســه محصول دانشبنیان ســاخته شده توسط
شــرکتهای فناور مستقر در شــهرک علمی و
تحقیقاتی اصفهان رونمایی و چهار طرح عمرانی در
اینشهرکبهبهرهبرداریرسیدهاست

فناور پويا سپاهان  1080مترمربع که به
عنوان سرمایهگذاری بخش خصوصی به
بهرهبرداریرسید.
سعیدآذریمدیرعامل
باشگاهفوالدخوزستانشد
مدیرعامل سابق باشگاه ذوبآهن از این
به بعد در باشگاه فوالد خوزستان فعالیت
خواهد کرد .سعید آذری که چندی پیش
از مدیر عاملی باشگاه ذوب آهن اصفهان
برکنار شد ،به عنوان مدیر عامل جدید
باشگاه فوالد خوزستان منصوب شد .این
در حالی است که طی روزهای گذشته
صحبت های زیادی در خصوص احتمال
حضور آذری به جای امیرحسین فتحی
در باشگاه استقالل شنیده می شد .اما در
نهایت چنین اتفاقی رخ نداد و آذری بعد از
سال های طوالنی فعالیت در باشگاه ذوب
آهن حاال مدیرعاملی باشگاه فوالد را
پذیرفته است.

در همایش«آشنایی با بخشنامه های سازمان امور مالیاتی در راستای رونق تولید» تشریح شد:

فرصت طالیی امکان بخشودگی  100درصدی جرایم مالیاتی

نوســان :مدیر کل امور مالیاتی استان
درهمایش آشنایی با بخشنامه های سازمان
امور مالیاتی در راســتای رونــق تولید ،بر
اســتفاده از فرصت ایجاد شــده از ســوی
ســازمان امور مالیاتی مبنی بر بخشودگی
 100درصدی جرایم مالیاتی در سالجاری
تاکید کرد.
بهروز مهدلو ،مدیر کل امور مالیاتی اســتان
اصفهان ،گفت :به دلیل لــزوم آگاهی فعاالن
اقتصادیومدیرانمالیازتغییراتسریعایجاد
شده در روند پرونده های مالیاتی ،این سازمان
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جهتشفافسازیاطالعاتآمادهاست.
مهدلو تصویب بسته حمایتی اداره کل امور
مالیاتی اســتان اصفهان از کلیه واحدهای
تولیدی و غیر تولیدی دارای بیش از پنجاه
نفر اشتغال را یکی از اقدامات موثردر راستای
رونق تولید دانست و گفت :ابر اساس فرصتی
کهسازمانامورمالیاتیایجادنمودهمودیانی
که تا پایان مهرماه نسبت به پرداخت اصل
مالیاتخوداقدامنمایندمشمولبخشودگی
صددرصدیجرایمقابلبخشودگیخواهند
شد و در صورت عدم پرداخت ،بدهی مالیاتی

قطعی شده این امکان در سال آینده فراهم
نخواهدبود.
مهدلوشناساییبیشاز 6هزارمیلیاردتومان
فرار مالیاتی و اقدام جهت وصول آن را یکی
دیگر از فعالیت های اداره امور مالیاتی استان
اعالم نمود .وی همچنیــن از جلوگیری از
ایجاد شــرکت های صوری طی هشت ماه
گذشته در اســتان اصفهان ابراز خرسندی
نمــود و افزود :ســازمان امــور مالیاتی در
جایگاهیقرارگرفتهاستکهمیتواندظرف
چند روز به شفاف ســازی فعالیت شرکت

هایمختلفبپردازد.

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

نوسان :نماینده مــردم گلپایگان و
خوانسار در مجلس شــورای اسالمی
گفت :مرزهــای اســتان اصفهان که
اســتانی وســیع و دارای آثار تاریخی
فراوان است باید به همین شکل بماند
و مسئوالن بر طبق اسناد باید نسبت
به حفظ این مرزها تالش کنند.
علــی بختیــار در خصــوص نامــه
نمایندگان اســتان اصفهــان به وزیر
کشور در خصوص تغییر خطوط مرزی
اســتان اصفهان ،اظهار کرد :مرزهای
بین اســتانها و شهرســتانها بنا بر
اســنادی که در منبع طبیعی و اداره
ثبت هــر یک از شهرســتانها وجود
دارد مؤلفههایی برای آن از قبل وجود
داشته است .در استان اصفهان شاهد
هســتیم که این مرزها جابجا شــده
اســت .مث ً
ال مرز بین اصفهان و استان
مرکزی  3200متر برابر اســنادی که
در منابــع طبیعی گلپایــگان وجود
دارد جابجا شده اســت .وی افزود :در
خصوص مرزهایی که جابجا شــدهاند
باید به اســناد موجود در اداره منابع
طبیعی مراجعه کرد و باید به این اسناد
تکیه کرد .ســد کوچری مخزنش در
استان اصفهان اســت اما سال 1393
تصمیم گرفتنــد این ســد را به آب
منطقهای قم واگذار کنند ،بر اســاس
چه توجیهی این کار را کردهاند؟ قانون
میگوید اگر مخزن سد در یک استان
وجود داشت باید مدیریت بهرهبرداری
از آن هم در اختیار همان اســتان قرار
بگیرد.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در
مجلس شورای اسالمی گفت :مرزهای
اســتان اصفهان که اســتانی وسیع و
دارای آثار تاریخی فراوان اســت باید
به همین شــکل بماند و مسئوالن بر
طبق اسناد باید نســبت به حفظ این
مرزها تالش کنند .نامــه نمایندگان
به وزیر کشــور هم در همین خصوص
بود .بختیار ادامه داد :مرز استانهای
همجوار با استان اصفهان باید بر طبق
آن چیزی که برابر با اسناد است اصالح
شود .مرز چادگان هم در گذشته تغییر
کرده و باید طبق اسنادی که در اداره
منابع طبیعــی وجــود دارد مرز این
شهرســتان هم اصالح شــود .وی در
عین حال تصریح کرد :تغییر مرزها به
ضرر آب شرب اصفهان نیست و اتفاقاً
به نفع آب شرب استان است.
به گزارش نوســان؛ تغییــر مرزهای
استان اصفهان در ســکوت مدیریت
سیاســی این اســتان ،اخیــرا باعث
انتقادهایی از ســوی فعالین شهری
و تشــکل های محیط زیســتی شده
اســت .عضو هیئت علمی دانشگاه در
اینباره به "نوســان" توضیح می دهد:
متاســفانه مرزهای اســتان اصفهان
طی چند ســال گذشــته به صورت
چراغ خاموش مورد تغییر قرار گرفته
است .در سفر به گلپایگان متوجه می
شوید که از ناحیه کمره ،بخش هایی
از این شهرســتان جدا و به اســتان
مرکزی الحاق شده است .این مناطق
با پتانسیل تاریخی و زیست محیطی
باال که ســند تاریخی آن به نام استان
اصفهان و شهرستان گلپایگان صادر
شده در سکوت و بی توجهی مدیران
اســتان ،امروز از اصفهان گرفته شده
است.
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نگاهتکنیکالبهشهرهایآینده

معاون شهرسازی و معماری شــهردار اصفهان گفت :نگرش به موضوع کودکان در شهر
هوشمند ایجاب میکند که فارغ از نگاه هویتساز ،نگاه تکنولوژی و تکنیکال به شهرهای
آیندهداشتهباشیم.سیداحمدحسینینیاتاکیدکرد:اصفهاندرحوزهکودکانکاندیداتوری
دریافت نشان شبکه جهانی دوستدار کودک را دنبال میکند .وی افزود :اصفهان به عنوان
یک شهر تمدنساز ،دارای غنای فرهنگی باالیی اســت و امیدواریم با برنامه اجرایی که به
یونیسف ارایه میکنیم هر چه ســریعتر به شبکه شهرهای دوســتدار کودک بپیوندیم.

گزارش

اصفهان 4000هکتار
بافت فرسوده دارد

گزارش

کاشت درختان انتظار در حاشیه زاینده رود

مدیرعامل ســازمان پارکها و فضای ســبز شــهرداری اصفهان گفت :درختان انتظار از
امســال در حاشــیه رودخانه زاینده رود کاشــت و به تدریج درختان آسیبدیده حذف
میشــود .فروغ مرتضایینژاد افــزود :با توجــه به جاری بــودن آب و آبگیــری چاه ها،
مناطق حاشــیه ای شــهر کمتر مشــکل آب برای آبیاری فضاهای ســبز داشته است.
وی افزود :البتــه مناطق  ۱۲ ،۱۰و  2همچنان مشــکل کــم آبی دارند ،امــا در مجموع
انتقال آب از مناطقی که آب نســبی وجود داشــت به مناطق کم آب انجام شــده است.

منافع همه جانبه شهر در گذر آقانوراهلل نجفی؛

گذر آقا نجفی
مشمول بررسی مجدد

در دیدار دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو با مدیران شهری مطرح شد؛

اصفهان  2020در امتداد دیپلماسی فرهنگی
ایوبی:اصفهانظرفیتباالییدربرقراریارتباطاتجهانیکشوردارد

نوسان :رئیس کمیسیون عمران،
معماری و شهرسازی شورای اسالمی
شهر اصفهان گفت ۲۴۰۰ :هکتار بافت
فرسوده برای اصفهان در نظر گرفته شده
است ،اما اگر بخواهیم مقدار واقعی بافت
فرسوده اصفهان را در نظر بگیریم ۴۰۰۰
هکتار است.
به گزارش نوسان و به نقل از اداره
ارتباطات و امور بینالملل شورای اسالمی
شهر اصفهان ،شیرین طغیانی در برنامه
زنده تلویزیونی اینجا اصفهان ،با اشاره
به اینکه امیدواریم مرام و اهداف امام
حسین(ع) سرلوحه کارهای ما باشد،
اظهار کرد :فرا رسیدن ماه محرم را
خدمت شهروندان تسلیت میگویم.
وی افزود :یکی از موضوعات مهم که
شهر اصفهان از آن رنج میبرد ترافیک
و آلودگی است ،کالنترین پروژه در حال
احداث شهر اصفهان رینگ حفاظتی یا
رینگ چهارم است که از ورود خودروهای
سنگین به داخل شهر اصفهان جلوگیری
میکند هرچند این پروژه به تازگی شروع
شده ،اما سرعت اجرایی آن برای مدیریت
شهری اهمیت دارد.
رئیس کمیسیون عمران ،معماری و
شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان
ادامه داد :این پروژه  ۷۸کیلومتر است
که  ۴۸کیلومتر آن در شهرستان اصفهان
قرار دارد و شهرداری اصفهان برای
اجرای آن پای کار ایستاده است .طغیانی
اضافه کرد :ساخت تقاطع غیر همسطح
نقش جهان و تقاطع شهید اردستانی با
تمام ظرفیت در حال انجام است .وی
تاکید کرد :بودجه شهرداری اصفهان در
سال  ۴۱۰۰، ۹۸میلیارد تومان است که
 ۷۰درصد آن به پروژههای عمرانی تعلق
دارد ،تحقق بودجه شهرداری اصفهان
در سال  ۹۸وضعیت مناسبی دارد و
مدیریت شهری به دنبال بهره گیری
منابع ملی برای استفاده در پروژه رینگ
حفاظتی است.
رئیس کمیسیون عمران ،معماری و
شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان
با اشاره به اینکه از ابتدای شورای پنجم
نیاز به تنظیم یک برنامه جامع جدید
برای شهر اصفهان احساس شد ،اظهار
کرد :برنامه جامع شهر منطقه اصفهان از
یک سال پیش در دستور کار مدیریت
شهری قرار گرفت ،در سال گذشته با
حضور معاون شهرسازی وزارت خانه
مسکن ،راه و شهرسازی در اصفهان
تفاهمنامه سه جانبه در خصوص انتخاب
اصفهان به عنوان پایلوت برنامه جامع
شهر منطقه امضا شد.
وی به برنامه جامع شهر اصفهان اشاره
کرد و گفت :برنامه جامع شهر اصفهان با
رویکرد مشارکتی است و رویکرد جدید و
از پایین به باال است.
طغیانی با بیان اینکه مترو اصفهان شامل
سه خط اصلی است ،گفت :ایجاد خط
یک متروی اصفهان  ۱۷سال به طول
انجامید ،خط دو قطار شهری در حال
عملیاتی شدن است و دو ایستگاه نیز در
حال آمادهسازی است ،مدیریت شهری
برای کنترل ترافیک شهراصفهان به
دنبال توسعه جدی مترو است.
رئیس کمیسیون عمران ،معماری و
شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان
ادامه داد ۲۴۰۰ :هکتار بافت فرسوده
برای اصفهان در نظر گرفته شده است ،اما
اگر بخواهیم مقدار واقعی بافت فرسوده
اصفهان را در نظر بگیریم  ۴۰۰۰هکتار
است .طغیانی خاطرنشان کرد :در سال
 ۹۸و در بودجه این سال مصوب شده
است که تمام مناطق شهری الزام به ارائه
 ۱الی  ۲پروژه محرک توسعه هستند .

نوسان :شهردار اصفهان گفت :تصمیم گیری در خصوص گذر آقانوراهلل نجفی ،با
درنظر گرفتن منافع همه جانبه شهر ،میراث تاریخی و فرهنگی و حقوق مربوط به
رفت و آمد شهروندان انجام می شود.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان ،قدرت اله نوروزی با اشاره
به بازدید دکتر فرزانه صادقمالواجرد ،معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و
شهرسازی به همراه معاونین و مدیران شهری از گذر آقانوراهلل نجفی ،اظهار کرد:در
سال های گذشته ،تصمیماتی از سوی مراجع مربوطه در خصوص این گذر گرفته
شده و اقداماتی در خصوص این گذر انجام شده بود .وی با تاکید بر اینکه اخیرا
اعتراضاتی از سوی عالقمندان میراث فرهنگی نسبت به احداث این گذر مطرح شده،
افزود :این گروه نگران آثار سوء ادامه احداث این گذر بوده و نسبت به آن دغدغه
داشتند؛ بنابراین مقرر شد این پروژه فعال متوقف شده و به گونه ای تصمیم گیری
شود که نه میراث فرهنگی تهدید شود و نه آثار تاریخی این محل آسیب ببیند.
شهردار اصفهان ادامه داد :الزم است در خصوص این گذر به گونه ای تصمیم گیری
و راهکار ارائه شود که دستاوردهای آن بتواند منافع همه جانبه شهر ،میراث تاریخی
و حقوق مربوط به آمد و شد مردم را لحاظ کند.
وی تصریح کرد :در خصوص گذر آقانوراهلل نجفی ،در حال حاضر شهرداری به دنبال
احداث یک خیابان عمومی برای همه نوع رفت و آمد نیست و به گونه ای عمل می
کند تا ضمن حفظ آثار تاریخی ،تسهیالتی نیز برای رفت و آمد مردم در نظر گرفته
شود .نوروزی بیان داشت :قرار است در خصوص این گذر بررسی های الزم صورت
گرفته و نتایج آن به زودی اعالم شود.

گروه شهری دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ،معتقد است :اکنون ،زمان دل خوش کردن به پروژه های صرف ًا محلی
گزارش
نیست بلکه در رویارویی قدرت های بزرگ دنیا با ایران ،باید از هر ابزاری برای اثرگذاری در جهان
استفاده کنیم .حجت اله ایوبی که به همراه بهمن نامور مطلق ،معاون مطالعاتی و مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی
یونسکو ،که به اصفهان سفر کرده بود ،در دیدار با قدرت اله نوروزی ،تاکید کرد ،دیپلماسی فرهنگی اکنون جایگاه خود
را بین شهرهای ما پیدا کرده و پروژه اصفهان  2020نیز در همین راستاست و چنانچه کمکی برای پیشبرد این طرح در
حیطه اختیارات کمیسیون ملی یونسکو باشد ،دریغ نخواهیم کرد.
شهردار اصفهان در دیدار دبیرکل
کمیسیون ملی یونسکو با مدیران شهری
اصفهان ،اصفهان را یک کانون فرهنگی بین
ایران و سازمان های بین المللی دانست که با
ارادهکمیسیونملییونسکومیتواندزمینه
توسعهروابطجهانیراتوسعهدهد.
به گزارش نوسان به نقل از اداره ارتباطات
رسانه ای شهرداری اصفهان ،قدرت اله
نوروزی در دیدار دبیرکل کمیسیون ملی
یونسکو و هیئت همراه از اصفهان با اشاره
به اینکه اصفهان ظرفیت های باالی تاریخی
بسیاری دارد و مدیریت شهری جدید
عالقمند به توسعه این فعالیت ها طی تعامل
با سازمان های بین المللی است ،اظهار کرد:
شهرداری اصفهان در حوزه روابط بین الملل
فعالیت های نسبتا خوبی را طی دو سال
اخیرانجامدادهوشهراصفهانبسترمناسبی
برای اینگونه فعالیت هاست .وی ادامه داد:
اصفهان یک کانون فرهنگی بین ایران و
ملت :طرح « اصفهــان  »2020درصدد اســت تا
مســیر اصفهان را اصالح کند .گردشگری با هنر
اصفهان گره خورده است و برای فراهم کردن این
بستر ،طرح اصفهان  2020را تهیه و تصویب کردیم

سازمان های بین المللی است و با اراده ای
که در نمایندگی یونسکو در ایران وجود
دارد ،زمینه توسعه روابط جهانی اصفهان
فراهم است .وی تاکید کرد مدیریت شهری
اصفهان در حوزه گردشگری فرهنگی ،طرح
اصفهان  2020را تصویب کرده است که می

تواند به توسعه گردشگری شهر از طریق این
طرحکمککند.
نوروزی با اشاره به اینکه اصفهان عضو شبکه
شهرهای خالق جهان ،شهر جهانی صنایع
دستی و پایلوت شهر دوستدار کودک است،
گفت :الزم است ضروریات و الزامات این
عناوین روز به روز در اصفهان تقویت شود.
همچنین یونسکو یک سازمان فرهنگی
است که ما به عنوان یک عضو باید بتوانیم
از امکانات آن استفاده کنیم .وی بیان کرد:
شهرداری اصفهان آمادگی دارد تا زمینه
فعالیت بخش های فرهنگی از جمله باشگاه
صنایعدستیرامهیاکند.
جایگاهدیپلماسیفرهنگیدرشهرها
در ادامه این نشست ،حجت اله ایوبی،
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ،با اشاره
به اینکه شهرداران بزرگ دنیا در عرصه
دیپلماسی عمومی و شهری نقش آفرینی
کرده و شهردار می تواند سخنگوی یک
ملت و فرهنگ باشد ،گفت :اکنون ،زمان
دل خوش کردن به پروژه های صرفاً محلی
نیست بلکه در رویارویی قدرت های بزرگ
دنیا با ایران ،باید از هر ابزاری برای اثرگذاری
در جهان استفاده کنیم .وی ادامه داد :در
این راه شهرداران و شهردار اصفهان رسالت
بزرگی بر عهده دارد .ما در کمیسیون ملی
یونسکو بخشی را برای احیای روابط با
خواهرخوانده های شهرها ،فعال کردیم
تا شهرها دوباره با هم کار کنند .وی افزود:
همکاری های الزم با شهرداری اصفهان

برای راه اندازی مدرسه بین المللی دوخت
های ملی و باشگاه صنایع دستی انجام می
شود تا شهر اصفهان الگوی سایر شهرهای
ایرانباشد.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ادامه داد:
دیپلماسی فرهنگی اکنون جایگاه خود را
بین شهرهای ما پیدا کرده و خوشبختانه
پروژه اصفهان  2020نیز در همین راستا
است و چنانچه کمکی برای پیشبرد این
طرح در حیطه اختیارات کمیسیون ملی
یونسکو باشد ،دریغ نخواهیم کرد .وی افزود:
شهر اصفهان می تواند از برندهایی همچون
باشگاه صنایع دستی و مدرسه بین المللی
دوخت برای تحقق اهداف خود در زمینه
گردشگریهماستفادهکند.
تبدیلسرمایهاجتماعیوفرهنگی
بهسرمایهاقتصادی
بهمن نامور مطلق ،معاون مطالعاتی و مدیر
گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو در
ایران نیز در این جلسه با اشاره به اینکه شهر
اصفهان شهر تمدن سازی و انسان سازی
است ،اظهار کرد :گفتمان حاکم بر اصفهان
خاص است و هرکس به این شهر می آید،
آغشته به این گفتمان می شود .وی ادامه
داد :از دیدگاه یونسکو ،شهرها بسیار مهم
هستند .گاه برخی کشورها در دنیا شناخته
شده نیستند اما شهرهایشان به نام و مطرح
است از این رو جایگاه شورا و شهرداری ها
برای توسعه شهرها به صورت ویژه دیده
شدهاست.

رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر اصفهان:

زمینه کار داوطلبانه فراهم نیست
نوسان :رئیس مرکز پژوهشهای شورای
اسالمی شــهر اصفهان گفت :امروزه فراهم
نبودن زمینــه کار داوطلبانه در کشــور و
اصفهان یکی از نواقص موجود در اکوسیستم
کارآفرینیاست.
کوروش خســروی در نشســت تخصصی
پویش پیشــتازی با محوریت کارآفرینی و
اشتغال جوانان و با هدف ترویج کار داوطلبانه
در اصفهان با بیان اینکــه در پنجمین دوره
شورای اسالمی شهر اصفهان ،یک سلسله

فعالیتهایی برای بهبود اکوسیستم کار در
اصفهان انجام شــد ،اظهار کرد :یکی از این
اقدامات طرح "توان هفت" است که بر اساس
هدفگذاری انجام شده باید  10میلیون نفر
ساعت آموزش کسب و کار در شهر اصفهان
رخ دهد.
وی تصریح کرد :متاسفانه اصفهان از داشتن
صندوق ســرمایهگذاری خطرپذیر محروم
است؛ لذا شهرداری را مکلف کردهایم نسبت
به ایجاد این صندوق اقدام کند و به آن اجازه

دادهایم تا پنج میلیارد تومان برای مشارکت
در این صندوق آورده داشته باشد.
رئیس مرکز پژوهشهای شــورای اسالمی
شهر اصفهان خاطرنشان کرد :امروزه فراهم
نبودن زمینــه کار داوطلبانه در کشــور و
اصفهان یکی از نواقص موجود در اکوسیستم
کارآفرینی است .خســروی تاکید کرد :کار
داوطلبانه باعث میشــود که بســیاری از
فعالیتها که تصور میشود نباید آغاز شود
باورودداوطلبکلیدمیخورد.

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

معاون مطالعاتی و مدیر گروه فرهنگ
کمیسیون ملی یونسکو ایران تصریح کرد:
شهرها نقش فعالی در زندگی بشریت دارند
و از آنجائیکه ویترین اصفهان از افتخارات
پر است ،اصفهان باید از این سرمایه برای
حفظ برندهای خود همچون شهر خالق و
شهر صنایع دستی ،بهره ببرد .وی ادامه داد:
یونسکو می تواند به ارتباطات بین المللی
شهرهایی همچون اصفهان کمک کند.
نامور مطلق افزود :ما مدل هایی برای تبدیل
سرمایه اجتماعی و فرهنگی به سرمایه
اقتصادی داریم که حاضریم آنها را در اختیار
شهراصفهانقراردهیم.
نامور مطلق :ما مدل هایی برای تبدیل سرمایه
اجتماعی و فرهنگی به سرمایه اقتصادی داریم
که حاضریم آنها را در اختیار شهر اصفهان قرار
دهیم

ثبتجهانی«اصفهان»2020
باکمکیونسکو
همچنین در ادامه این نشست ،نصیر ملت،
ن اقتصادی ،حقوقی و
رئیس کمیسیو 
گردشگری شورای شهر اصفهان با اشاره
به اینکه توسعه اصفهان در سال های اخیر
مبتنی بر توسعه صنعتی بوده است ،گفت:
باید توسعه اصفهان مبتنی بر ظرفیت های
اصفهان همچون ابعاد تاریخی ،فرهنگی
و گردشگری آن باشد .وی ادامه داد :طرح
«اصفهان  »2020درصدد است تا مسیر
اصفهان را اصالح کند .گردشگری با هنر
اصفهان گره خورده است و برای فراهم
کردن این بستر ،طرح اصفهان  2020را
تهیه و تصویب کردیم .رئیس کمیسیون
اقتصادی ،حقوقی و گردشگری شورای
شهر اصفهان تصریح کرد :یونسکو می تواند
با حمایت از این طرح به کمک ثبت جهانی
اینطرحبیاید

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان:

طول حفاری تونلهای خط دوم
به  ۱۴۰۰متر رسید

نوسان :مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان با بیان اینکه بر اساس برنامهریزی،
بهرهبرداری از  ۵۰کیلومتر خطوط درونشهری قطارشهری در دستور کار است،
گفت :با افتتاح  ۲۰کیلومتر خط یک در تالش برای احداث سایر خطوط هستیم
البته میزان طول حفاری تونلهای خط دوم قطارشهری اصفهان به  ۱۴۰۰متر رسید.
محمدرضا بنکدار با اشاره به وضعیت خطوط درون شهری قطار شهری اصفهان اظهار
کرد :در حال حاضر  ۲۰کیلومتر خط یک قطار شهری اصفهان مورد بهرهبرداری قرار
گرفته و  ۵.۵کیلومتر آن نیز در توسعه خط یک پیشبینی شده و بخش عمده خط
یک به صورت زیرزمینی اجرا شده است.
مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان ادامه داد :ادامه خط یک با عنوان خط
بهارستان از ایستگاه صفه تا بهارستان از سوی شرکت عمران بهارستان در حال
اجرا است .وی با بیان اینکه خط دوم مترو اصفهان از ایستگاه دارک آغاز میشود
و تا ایستگاه میدان شهدای خمینیشهر ادامه می یابد ،افزود :خط دو مترو به طول
 ۲۵کیلومتر پیشبینی شده که اولویت اصلی بهرهبرداری از  ۱۵کیلومتر خط با ۱۶
ایستگاهاست.
بنکدار با اشاره به آخرین روند حفاری تونل خط دوم قطارشهری اصفهان خاطرنشان
کرد :حدود  ۱۴۰۰متر حفاری مکانیزه به صورت دوچشمه حفاری شده و تا پایان
شهریورماه سال جاری به ایستگاه حرم زینبیه میرسد .وی ادامه داد :خط سوم نیز به
طول حدود هشت کیلومتر مد نظر قرار دارد و مطالعات آن انجام شده که به محض
تأمین اعتبار طرح آن آغاز خواهد شد که در مجموع  ۵۰کیلومتر خط قطار درون
شهری خواهد داشت .مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان با اشاره به دشواری
احداث خط دوم قطارشهری اصفهان گفت :عملیات حفاری و احداث ایستگاههای
خط دو مترو با توجه به خیابانهای کم عرض و مسائل ترافیکی به صورت زیرزمینی
انجام میشود .وی ادامه داد :انجام عملیات حفاری از زیر بسیار سخت و پرهزینه
است ،اما ناهنجاریهای ترافیکی را در این خط به دنبال نخواهد داشت .بنکدار با بیان
اینکه ایستگاه زینبیه نزدیک به  ۶۵درصد پیشرفت فیزیکی داشته است ،اظهار کرد:
در مسیر خط دو مترو حقیقتا یک شهر زیر شهر در حال ساخت است .وی تاکید
کرد :البته شرایط خاصی در ساخت ایستگاههای خط دوم قطار شهری وجود داشت،
اما تالش میکنیم که کار را ادامه دهیم و شرایط را بهتر کنیم.
مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان گفت:جابه جایی تأسیسات و دسترسیها و
سایر امکانات ضرورت آ ن را فراهم میکند که دستگاههای مختلف زمینه همکاری
و همراهی را فراهم کنند .وی خاطرنشان کرد :تأمین منابع مالی پروژه از اهمیت
بسیاری برخوردار بوده که شهردار و اعضای شورای شهر در این خصوص تالشهای
بسیاری رقم زدند .بنکدار ابراز امیدواری کرد :شهروندان از خط یک قطارشهری
اصفهان استقبال قابل توجهی داشته باشند و برای انجام سفرهای درون شهری خود
از این وسیله ایمن و ارزان استفاده کنند .وی با بیان اینکه در خط یک بالغ بر ۱۵
هزار میلیارد تومان هزینه صورت گرفته و هزینههای تعمیر و نگهداری آن نیز قابل
توجه است ،گفت :در ایستگاهها و تونل خط دوم متروی اصفهان روزانه بالغ بر هزار نفر
مشغول فعالیت هستند و این موضوع بسیار قابل توجه است .وی تاکید کرد :قرار است
در آینده نزدیک ،حفاری از سمت غرب اصفهان نیز آغاز شود و خط دوم در دو جبهه
اجرایی شود .بنکدار با اشاره به عبور نکردن خط دوم قطار شهری از زیر میدان نقش
جهان اظهار کرد :در خط دوم قطار شهری بر اساس تعاملی که با میراث فرهنگی به
وجود آمده ،قرار شد با اضافه کردن  ۱.۵کیلومتر طول خط ،میدان امام را دور بزنیم
و دغدغه دلسوزان میراث فرهنگی را برطرف کنیم.
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یادداشت

حمایت نهادهای امنیتی از مبارزه با فرار مالیاتی

تنها صنعتی که آسیب زیادی ندید فوالد بود

رییس هیات مدیره فوالد تکنیک اظهار داشت  :تنها صنعتی که آسیب زیادی از تحریم
ها ندید فوالد بود ،اما به این دلیل که وزارتخانه های دیگر وظایفشــان را انجام ندادند،
توسعه برای صنعت دیده نشد و نتوانستیم زیرساخت ها را ایجاد کنیم.
محمد ابکا افزود :این صنعت از تحریم زیان زیادی نداشت اما همانطور که قبال هم گفتم
وزارتخانه های راه و ترابری و نفت و غیره هیچکدام برای تامین انرژی و زیرســاخت ها
فعالیتینکردند.

استخراج ارزهای رمزنگاریشدهفرصت است؛

فرصت در شرایط تحریم

امید علی پارسا ،رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت :با حمایت همه دستگاهها از
جملهنهادهایامنیتی،قضایی،انتظامی،نظارتیوبازرسی،گامهایبزرگیدرزمینهمبارزه
با فرار مالیاتی و پیشگیری از جرایم مالیاتی برداشته شده و برنامههای جدی نیز در دست
اجراست .وی خاطرنشان کرد :امروز نگاه هر سه قوه و ارکان نظام به مالیات معطوف است
و در حقیقت مهمترین سیاست کشور برای عبور از شرایط تحریم ،اتکای بودجه کشور به
درآمدهایمالیاتیاست.

هشدار در خصوص دستکاری خطوط مرزی اصفهان با استانهای همجوار؛

واگذاری در سکوت

بریده

الزامات
عملیات بازار باز

چرا نظارت بر حد و مرزهای استان اصفهان جدی نگرفته نمی شود!

خطاهایی که رخ می دهند
با وجود این مزیتها ممکن است خطاهایی هم در این فضا رخ دهد یا
تهدیدهایی هم وجود داشته باشد .نمونههایی از این خطاها استفاده از برق
مدارس و مساجد و کارخانههایمتروکه برای استخراج ارز رمزپایه است اما
نباید به دلیل بروز چند خطا روی همه ماجرا خط بطالن کشید .میتوان با
تنظیم مقررات منطقی مسیر را مشخص و زمینه جذب سرمایه خارجی را
هم فراهم کرد .آیا ما برای تولید استخراج معادن یا تولید اقالمی چون فوالد
و مس به دنبال جذب سرمایه خارجی نیستیم و آیا انرژی ارزان در ایران
مزیتی برای جذب سرمایهگذار خارجی نیست؟ اگر اجازه رسمی و قانونی
تولید ارز رمزپایه در ایران فراهم شود ،آیا سرمایهگذار خارجی برای استخراج
ارز رمزپایه به ایران نمیآید؟ تا امروز هم اخباری مبنی بر حضور خارجی
برای استخراج ارز رمزپایه در ایران به طور غیررسمی منتشر شده است.
بعضی درباره حضور خارجیها برای استخراج ارز رمزپایه در ایران منتقدند
اما باید گفت حضور آنان مثل دیگر صنایع ،در این صنعت هم برای اقتصاد
پیامدهای مثبتی به همراه دارد .میتوان با طرفهایخارجی در این صنعت
مشارکت کرد .در ایران محل مناسب ،امنیت و انرژی ارزان وجود دارد.
دریافت هزینه اجاره ،هزینه انرژی ،ایجاد اشتغال به دلیل شکلگیری
شهرکها و محلهایاستخراج ارز رمزپایه برای ارائه خدمات به آنها از
دیگر پیامدهای مثبت این اقدام است .متاسفانه در مباحث اخیر که درباره
ارز رمزپایه مطرح شده ،رسانهها بیشتر به مدرسه و مساجد توجه کردند و
فراموش کردند که خیلی پیشتر از سودجویان درمدارس و مساجد ،بعضی
نهادهای باالدستی به تنهایی یا در همکاری با چینیها و اوکراینیها کار
را پیش بردند .واقعیت این است که تولید بیت کوین در هیچ جای جهان
به اندازه ایران ارزان نیست و این را نه مزیت نسبی بلکه باید مزیت مطلق
خواند.

ریحانه سجادی  /روزنامه نگار

 4پیامد مثبت استخراج
ارزهای رمزنگاریشدهدر ایران
تولید محصولی که با استفاده از مزیت انرژی ارزانقیمت مقرون به صرفه
باشد و ظرفیت تعامل بینالمللی را داشته باشد ،در شرایط تحریم یک
فرصت است .ارزهای رمزپایه میتواند زمینه انتقال پول را در شرایطی که
بانکهایایرانی در محدودیت قرار گرفتهاند ،فراهم کند .نظامات بینالمللی
ایران را ظالمانه از معامالت جهانی کنار میگذارند و اجازه جابهجایی هزار
یورو را هم به ما نمیدهند .تولید ارزهای رمزنگاریشدهصرفا تولید یک کاال
که ارزش ذاتی دارد نیست بلکه زمینه برقراری و تسهیل ارتباطات مالی و
پولی را هم فراهم میکند.
باتوجه به این دو نتیجه و مزیت ارزهای رمزپایه ،بهتر است دولت و مجموعه
حاکمیت به این پدیده نو مثبت نگاه کند و اگر نشتی در مواردی وجود دارد،
آن را با دقت و حساسیت برطرف کند .تا اطالع ثانوی اصل استخراج ارزهای
رمزپایه باتوجه به محدودیتهایصادرات کاالهایی مثل نفت ،فرآوردههای
پتروشیمی و غیرنفتی مثبت است به ویژه اینکه بازگشت ارز حاصل از
صادرات برای طرفهایایرانی به دشواری انجام میشود .این درحالی است
که میتوان با استفاده از همین انرژی خدادادی که استفاده از آن مزیتی
برای دیگر صنایع است کاالیی تولید کرد که فشاری برای بازگشت ارز
حاصل از صادرات آن وجود ندارد و از سوی دیگر ،به هر میزانی هم که
تولید کنیم ،متقاضی بینالمللی دارد.
در تولید ارزهای رمزپایه لحظهاینگران عدم عرضه آن در سطح بینالمللی
نیستیم و انرژی که سوزاندیم ،تبدیل به ارزش افزوده شده است .این در
حالی است که ممکن است هر کاالیی که تولید میکنیم ،به دلیل فشارهای
ناشی از تحریم در آینده قابل مبادله نباشد .هرچند امروز از مختصاتی برای
مبادله اقالم و کاالهای ایرانی استفاده میکنیم اما ممکن است این امکان
فردا وجود نداشته باشد ،اما ارز رمزپایهایکه تولید میکنید ،همیشه قابلیت
جذب و فروش را دارد.
نکته دوم ،پشتوانهایاست که با تولید ارزهای رمزپایه در تجارت که اکنون
با هزاران گرفتاری انجام میشود ،برای خود ایجاد میکنیم .ارزهای رمزپایه
محملی برای پرداخت در تجارت است.

درعملیات بازار باز سیاستگذار و تنظیم
گر اصلی بانک مرکزی است که با هدف
هدایت نرخ سود و سپس تورم اقدام به
خریدیافروشاوراقمیکند.
تشــکیل بازار باز نیز الزاماتــی دارد که
پیش از ایجــاد آن و در طول مدت اجرا
باید فراهم شــود .یکی از الزامات برای
اجرای این عملیات ،عمیــق بودن بازار
اســت .حجم اوراق باید به قدری باشد
که اثرگذار باشد و روی جریان نقدینگی
تأثیربگذارد .یکی از ابهاماتی که دراین
باره مطرح میشــود این است که ورود
اثرگذار و جــدی بانک مرکزی به خرید
اوراق ممکن است که به استقراض دولت
تبدیل شود ،اما این درحالی است که قرار
اســت بخش عمدهای از انتشار و خرید
اوراقازطریقبازاربینبانکیانجامشود.
همانگونه که در دنیا نیز این بانکهای
بزرگ هستند که خرید و فروش اوراق را
برعهده دارند .از سوی دیگر ناشران اوراق
نیز باید متنوع باشند .بدین ترتیب تنها
دولتوبانکمرکزیمنتشرکنندهاوراق
نیســتند و بانکها و حتی شرکتهای
خصوصی و بزرگ نیز میتوانند ناشــر
اوراقباشند.هماکنوننیزخریدوفروش
اوراق میان بانکها در جریان است ولی
وقتی سطح آن افزایش یابد تأثیرپذیری
آن نیز بیشتر میشود .بدین ترتیب یکی
از الزامات عملیات بازار باز متنوع بودن
ناشران است .درهمین راستا بهمنظور
اجرای مؤثر این عملیات مداخله بانک
مرکــزی در خرید اوراق نیــز نباید کم
یا بیش از حد باشــد .درواقع براســاس
اهدافی کــه دراین عملیــات برای نرخ
سود در بازههای زمانی مختلف تعیین
میشود ،بانک مرکزی باید مداخله کند
وازاقداماتدفعیوناگهانیپرهیزشود.
تنوع ابزارهای مالی الزام دیگری اســت
که باید مدنظر قرار گیرد .البته این الزام
نیاز بــه زمانی طوالنــی دارد و درکوتاه
مدت قابل اجرا شدن نیست .برهمین
اساس بحث اعتبارسنجی اوراق منتشر
شده باید در دســتور کار بانک مرکزی
قرار گیرد تا شرکتها و بنگاههای بزرگ
کشــور برای تأمین مالی کالن خود به
سمت بازار ســرمایه هدایت شوند .اگر
قرارباشدهمانندشرایطفعلیبنگاههای
بزرگبرای تأمین مالیبه سمت دریافت
تسهیالت از بانکها ســوق پیدا کنند،
عملیات بازار باز تأثیرگذار نخواهد بود.
برای عملی شــدن این موضوع نیازمند
بازنگــری کامل در نحــوه تأمین مالی
شرکتهاهستیم.
الزام مهم دیگری که بــرای مؤثر بودن
عملیات بازار باز باید مــورد توجه قرار
گیرد ،استقالل بانک مرکزی و کاهش
سلطهسیاستهایمالیبرسیاستهای
پولی اســت .بانک مرکزی اگر مستقل
نباشــد مجبــور خواهد بــود تکالیف
بودجهایدولترااجراکند.
عالوه براین توانمندسازی شبکه بانکی
نیز بهعنوان یکی از الزامات عملیات بازار
باز از اهمیت خاصی برخوردار اســت.
از آنجا که بانکهــا باید نقش مهمی در
خرید و فروش اوراق داشته باشند ،باید
توانمند باشند .در بسیاری از کشورهای
دنیابخصوصکشورهایاسالمیبانکها
ناشــران بزرگ اوراق هستند و از طریق
انتشار اوراق بلندمدت تا  20سال عالوه
بر افزایش سرمایه به اجرای عملیات بازار
باز کمک میکنند .بدیــن منظور باید
چرخهاعتباریبانکهااصالحشود.

رسول خوانساری /پژوهشگر اقتصادی

حسن فروزان فرد /،عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

پروژههای استخراج ارزهای رمزپایه با برق صنعتی هم سودآور
است و نیازی به استفاده از برق مجانی مساجد و مدارس نیست.
ارزهای رمزپایه و توسعه استخراج آن در کشور یک واقعیت است.
قیمت انرژی در ایران یک موقعیت رقابتی را برای تولید این ارزها
فراهم کرده و نمیتوانیم از فعال اقتصادی انتظار داشته باشیم که
چشم خود را به روی موقعیتها ببندد.
فعال اقتصادی به طور دقیق کسی است که موقعیتها و مزیتهایرقابتی
را بهتر از دیگران تشخیص داده و سریعتر به آن توجه میکند .زمانی
که زمینه صادرات کاال و خدمات در کشور سخت شده و مشکالت بانکی
امکان دریافت پول از طرفهای خارجی را دشوار کرده ،توجه به دیگر
مزیتها برای ادامه حیات ضروری است .اینکه توجه فعاالن اقتصادی ایران
به استخراج ارزهای رمزپایه جلب شده مثبت است و این نشان میدهد که
جامعه اقتصادی ،زنده و حواسجمع است .چه در تولید و چه در خدمات.
نکته مهم در این بین اینکه در سطوح باالتر و در چارچوبهای سیاستی،
باید چگونه عمل کرد تا بیشترین منافع ملی حاصل شده و البته آسیب هم
نبیند؟ سواالت دیگری هم در این بین مطرح است .مزیتهایاداره کشور
در دوره تحریم چیست؟ صادرات نفت ،فرآوردههایپتروشیمی ،فوالد ،مس
و آلومینیوم به دلیل قیمت پایین ارز و انرژی ارزان به صرفه است .در واقع
اقتصاد ایران از مزیت انرژی ارزان برای صادرات استفاده میکند اما تالش
دولتهایتحریمکننده به صرف رساندن یا کمترین میزان ممکن رساندن
صادرات این اقالم است .در این شرایط چه کار باید کرد؟

گروه اقتصاد از زمانــی کــه برچســب برخــورداری را بــر پیشــانی اصفهــان زدنــد ،نصــف جهــان بارهــا و بارهــا بــه طــرق
گزارش
مختلــف چــوب ایــن لقــب را خــورده ،کــه نمونــه بــارز آن تغییــر خــط مــرزی اصفهــان و چهارمحــال و
بختیــاری در اوایــل ســال  92در ســکوت خبــری رســانه هــا بــود .امــا اینروزهــا گویا اصفهــان ســتیزی ،صدای
اعتــراض اســتاندار اصفهــان را هــم درآورده اســت .عبــاس رضایــی هفتــه گذشــته در جلســه ای بــا مدیرکل و
معاونیــن صــدا و ســیمای اصفهــان تاکیــد کــرد« ،متأســفانه بیــان برخــی موضوعــات در ســال هــای گذشــته
باعــث شــده تــا اصفهــان ســتیزی در کشــور شــکل بگیــرد کــه در ایــن خصــوص بایــد رســانههای جمعــی
بــه ویــژه صــدا و ســیما توجــه ویــژه نشــان دهنــد ».امــا بــا ایــن وجــود ،مدتی اســت کــه دوبــاره دســتکاری
خطــوط مــرزی اصفهــان و چهارمحــال وبختیــاری و واگــذاری مدیریــت ســد زاینــده رود بــه چهارمحــال در برخی رســانه ها و
شبکه های اجتماعی مطرح شده است .موضوعی که محور گزارش این هفته "نوسان" است.

اگرچه مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت
کشور این موضوع را تکذیب و اعالم کرده
هیچ گونه تغییری در مرزهای استان
اصفهان و استان های همجوار در دستور
کاروزارتکشورقرارندارد،اماهفتهگذشته
نمایندگان استان اصفهان در مجلس
نیز درباره تغییر مرز تقسیماتی استان
اصفهان و چهارمحال و بختیاری با طرح
چهار سوال از جمله علت تصمیمسازیها
و ارائه پیشنهادات به هیئت دولت برای
تغییر مرز تقسیماتی بین استان همجوار
با شهرستان چادگان ،عواقب از بین رفتن
وحدت مدیریت بر سد و دریاچه زاینده رود
به عنوان تنها منبع تأمین کننده آب شرب
 5میلیون نفر جمعیت استان اصفهان و
سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ و  ...از
وزیرکشورسوالکردند.
خطرتأمین
آبآشامیدنیاصفهان
به اعتقاد حاجی دلیگانی نماینده مردم
ن شهر در مجلس ،تغییر مرزهای
شاهی 

محمد مطلق :دامنه مصیبت شــرق اصفهان به
غرب این استان کشیده خواهد شد و کوهخواری
و رودخواری را تشدید خواهد کرد

استان اصفهان در حوضه زایندهرود
میتواند تأمین آب آشامیدنی مردم
این استان را با پنج میلیون جمعیت به
خطر بیندازد و طرحی خطرناک است.
موضوع تغییر مرز استان اصفهان موضوع
کهنهایستکهموجبافزایشتنشهاوباال
گرفتن اختالفات خواهد شد .برخی رسانه
ای ها همچون محمد مطلق-دبیر سرویس
گزارش روزنامه ایران نیز در واکنش به این
موضوع ،دستکاری خطوط مرزی اصفهان
و چهارمحال وبختیاری و واگذاری مدیریت
سد زاینده رود به چهارمحال را آتش
زیرخاکستر توصیف می کند و در توییت
خود می نویسد :دامنه مصیبت شرق
اصفهان به غرب این استان کشیده خواهد
شد و کوهخواری و رودخواری را تشدید
خواهدکرد.
از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند
در سالیان گذشته معضالت اصفهان یا
به درستی شناسایی نشده و یا مانعی از
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طرح آن برای تهران وجود دارد تا جایی
که عالوه بر بار مالیاتی باالیی که اکنون بر
دوش اصفهانی ها گذاشته اند ،رودخانه
دائمی زاینده رود را به رود فصلی مبدل
کرده و امروز نصیب مردم این استان ،تنها
ریزگردهای سمی تاالب گاوخونی است.
بابک سپهریان عضو هیئت علمی دانشگاه
آزاد در این باره به "نوسان" می گوید:
متاسفانه مرزهای استان اصفهان طی چند
سال گذشته به صورت چراغ خاموش مورد
تغییر قرار گرفته است و این بال به دلیل
دیدگاه نادرست برخورداری اصفهان است.
او معتقد است گویا برخی به جای اینکه
تالش برای پیشرفت خود داشته باشند
می خواهند با کوچک کردن اصفهان جلو
پیشرفتآنرابگیرند.
موضوعی که به خصوص طی یک دهه
گذشته جلو حرکت رو به جلو استان
اصفهانراگرفتهاست.
او توضیح می دهد :مثال در قم ،مشهد
و تبریز با تزریق هزارن میلیارد بودجه و
اعتبار شاهد مدل شهری غربی هستیم،
اما در اصفهان از ورودی شهر در فرودگاه
گرفته تا ترمینال ،مترو و همچنین
تمام زیرساخت های گردشگری شاهد
عقبگردی  20ساله هستیم که دلیل آن،
دیدگاه ضدیت پایتخت با اصفهان است که
از دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد در
کشور شکل گرفت .در آن زمان به صورت
پنهانیدستبهتغییرمرزهایغربیاستان
زده شد و برای منابع آبی بیشتر ،یانچشمه
را از اصفهان جدا کردند.
ادعاهاتمامیندارد!
سپهریان می گوید :متاسفانه ادعای
مرزهای اصفهان از سوی دیگر استان
ها تمامی ندارد و حتی برخی از مدیران
ندوشن یزد نسبت به ورزنه و تاالب
گاوخونی ادعای مالکیت می کند و از سوی
دیگر به صورت بی صدا بخشی از گلپایگان
و خوانسار از سوی از استان مرکزی مورد
تصرف قرار گرفته و جالب است که بعد از
این تعرض ،در برخی اخبار مناطق دارای
پتانسیل میراث بشری در منطقه به نام
استانمرکزیمعرفیشدهاست.
او توضیح می دهد :در سفر به گلپایگان
متوجه می شوید که از ناحیه کمره ،بخش

هایی از این شهرستان جدا و به استان
مرکزی الحاق شده است .این مناطق با
پتانسیل تاریخی و زیست محیطی باال که
سند تاریخی آن به نام استان اصفهان و
شهرستان گلپایگان صادر شده در سکوت
و بی توجهی مدیران استان ،امروز از
اصفهانگرفتهشدهاست.
او با بیان اینکه منطقه آران و بیدگل نیز با
داشتن کویر مرنجاب جدای از موضوع
گردشگری ،دارای پتانسیل مواد معدنی
همچون پتاس است ،بنابراین در این
سکوت و بی توجهی مدیران ،تمایل قم
برای پیشروی در این منطقه نیز وجود دارد
و احتمال می رود قم حتی سالی ده متر
خط مرزی خود را پایین تر بیاورد.
او در خصوص احتمال جدا شدن چادگان
از اصفهان نیز ،می گوید :منطقه چادگان،
فریدن و فریدون شهر دارای یک منبع
عظیم آبی است که وارد دز ،قمرود و یا
رودخانه اناربار می شود و در صورت جدا
شدن چادگان از اصفهان ،باید دید که آیا
قم نیز به دنبال این است که اصفهان دیگر
مالکیتی بر منابع آبی آن نداشته باشد و
خود به تنهایی بتواند آن را مدیریت کند .از
سوی دیگر با این اتفاق سرچشمه های دز
از اصفهان جدا می شود که در این شرایط
دیگر رودخانه های فرعی که گاه تغذیه
کننده سد زاینده رود هستند را دیگر
نخواهیم داشت و نتیجه آن نابودی شهر
اصفهانخواهدبود.
این استاد دانشگاه تاکید می کند :اگر
چادگان به چهارمحال و بختیاری ملحق
شود ،همین باقی مانده آب زاینده رود به
رویاصفهانیهابستهخواهدشد.

سکوتدرهرممدیریت
او با انتقاد بر سکوت مدیریت استان
اصفهان نسبت به این مسئله و نگاه اصفهان
ستیزی ،معتقد است :مشخص نیست
در این دست درازی ها که شاید در دیگر
مرزهای استان به صورت پنهانی در حال
رخ دادن است ،آیا مدیران اصفهان نیز از
این اتفاقات بی خبرند و یا تهران نسبت به
تغییرمرزهایاستانبیتفاوتاست؟
سپهریان می گوید :امروز بسیاری از
مدیران اصفهانی با افکار کوتاه ،تنها به فکر
میز خود هستند ،اما اگر مدیرانی همانند

شهید خرازی و همت داشتیم ،امروز
شاهد دست درازی در این استان نبودیم.
او با تاکید بر اینکه برای کنترل این اتفاقات
باید مناطق مرزی استان اصفهان همچون
ورزنه ،آران و بیدگل ،گلپایگان و  ...را از
حالت بن بست خارج کنیم ،می گوید :باید
اتوبانی از اصفهان به سمت ندوشن اجرا
شود تا مردم ورزنه از این حالت بن بست
خارجشوند.
او معتقد است :تا زمانی که مردم ورزنه
در این بن بست قرار دارند و زاینده رود
تنها محل درآمد مردم آن باشد و سازمان
میراث فرهنگی و گردشگری و یا سازمان
های مسئول اکوتوریسم کویری ،اجازه
رشد کویر ورزنه را ندهد ،احتمال می رود
که حتی مردم این شهر نیز زمانی برای
تغییر شرایط زندگی خود ،صالح را در
بابک سپهریان :متاسفانه مرزهای استان اصفهان
طی چند سال گذشــته به صورت چراغ خاموش
مورد تغییر قرار گرفته است و این بال به دلیل دیدگاه
نادرستبرخورداریاصفهاناست

الحاق به یزد بدانند؛ چرا که اکنون استان
یزد عالوه بر لوله انتقال آب از زاینده رود ،با
دریافت مجوز و حتی بودجه در حال احداث
لوله دوم انتقال آب از این رودخانه است و
متاسفانه مدیریت اصفهان نیز همچنان
به سکوت خود ادامه می دهد .به گفته او،
تنها با عبور مسیر ترانزیتی اصفهان-یزد از
شهر ورزنه می توان برای مردم این منطقه
اشتغالودرنهایتامیدایجادکرد.
این استاد دانشگاه ،همچنین راهکار ورزنه
را برای حفاظت از مرزهای آران و بیدگل و
خروج این شهرستان از بن بست پیشنهاد
می دهد و می گوید :باید جاده ای در مسیر
دامغان به سمت آران و بیدگل ایجاد کنیم
و از سوی دیگر چاره ای به جز اجرای راه
آهن اصفهان -جندق و جندق -نیشابور
نداریم.
او با اعتقاد بر اینکه اگر تکه ای از استان جدا
شود به دلیل اینکه در هر بخش قومیت
های مختلفی سکونت دارند ،نابودی
اصفهان حتمی خواهد بود ،پیشنهاد می
دهد :با توجه به اینکه صیانت از مرزهای
جغرافیای سیاسی ،از وظایف شورای اداری
است باید در اسرع وقت و با قید فوریت،
کمیتهای از افراد آگاه برای ثبت و اطالع
رسانی مرزهای سیاسی ،شفاف سازی
مرزها و مرزبانی درون استانی تشکیل شود
و همانند دیگر کشورهای دنیا باید مرزهای
اصفهان با لیزر و جی پی اس کنترل شود،
از سوی دیگر برای کنترل مرزها نیازمند
نصب تابلوهای جدید غیرقابل حرکت
هستیم.

نظرات خود را در خصوص محتوای نشریه به ایمیل ما ارسال کنید
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تاسیس ذوب آهن مسئولیت اجتماعی بود

حمیدرضا فوالدگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت  :تاسیس ذوب
آهن اصفهان به واقع مسئولیت اجتماعی به تمام معناست .این شرکت مادر صنعتی با جذب
نیرو از سرتاسر ایران نقش موثری در اشتغالزایی و توسعه شهرهای پیرامون داشته است.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی افزود  :مجموعه ذوب آهن اصفهان به ویژه در
سال های اخیر در حوزه ساخت داخل و بهره گیری از توانمندی جوانان مستعد ایرانی
عملکردبسیارخوبیداشتهاست.

اقتصاددستوری

سرمایهگذاری در چابهار  14برابر شد

علی سعدوندی

وضعیت تولید ،صادرات و واردات کاال در منطقه آزاد چابهار نشان از آن دارد که به عنوان
یکی از مناطق دارای ظرفیت باال در سرمایهگذاری به شمار رفته و طی پنج سال اخیر
سرمایهگذاری در این منطقه ۱۴برابر شده است .مرتضی بانک  -دبیر شورای عالی مناطق
آزاد  -تاکید دارد که چابهار منطقهای ایدهآل برای توسعه سرمایهگذاری تولید و صادرات
محصوالت به ویژه بازار بزرگ هند ،افغانستان و آسیای میانه است که میتواند به مرکز
منطقهای ترانزیت ،انرژی و تجارت تبدیل شود.

مقتلی بر اقتصاد ایران

اتاق بازرگانی ایران و سوریه تا یک ماه آینده فعال میشود؛

گزارش

بازار شام داغ است

پیچیدگیاقتصاد
را درنظر نمی گیریم

بسترسرمایهگذاریدرسوریهبرایبخشخصوصیفراهمشدهاست

نوسان :استاد اقتصاد دانشگاه
اصفهــان می گویــد :در بحث
قیمتها ،عوامــل مختلفی موثر
هســتند که دالر یکی از آن ها
است.
وقتی یک شوک به اقتصاد وارد می
شــود از طریق متغیرهایی از جمله
نرخ ارز وارد سیستم شده و تغییراتی
ایجاد می کند و نباید توقع داشــت
اگــر آن متغیر تغییری پیــدا نکرد
بقیه متغیرها به جای خود برگردند
و ارزانی اتفاق بیفتد.
مهدی طغیانی با بیــان اینکه ما در
اقتصاد پیچیدگی روابــط را درنظر
نمی گیریم ،ادامه مــی دهد :عالوه
بر این تغییر نرخ ارز نیــز بر واردات
مواد اولیه ،تکنولوژی ،ماشین آالت
و کاالهای ساخته شده اثرگذار بوده
و موجب تغییر قیمت آنها می شود.
او تاکید می کند :به غیــر از نرخ ارز،
موضوعی بــه عنوان چســبندگی
قیمت ها وجــود دارد و وقتی قیمت
تغییر می کنند ،بازار به قیمت های
باال چســبندگی پیدا می کند و این
موجب می شــود قیمت اجناس به
ســختی کاهش یابد و احتمال دارد
در شرایط تورمی حتی پایین نیاید.
طغیانی با اعتقاد بر اینکه متغیرهای
دیگری بر بازار تاثیر دارد ،می گوید:
اکنون شــاهد تغییر در سایر عوامل
تولید ،نیروی کار ،دستمزدها ،اجاره
و  ...هستیم .شــاید در سال گذشته
محرک اولیــه افزایــش قیمت ها،
نوسانات ارزی بود ،اما اکنون در حال
مشاهده موج های بعدی شوک اولیه
بازار بر قیمت های نهایی محصوالت
هستیم.
این تحلیلگر اقتصادی بــا تاکید بر
اینکه با وجود ثبات نــرخ ارز امروز
شــاهد افزایش نرخ تورم ،بیکاری،
عدم رونق در کســب و کار هستیم،
تاکید می کند :اکنــون قیمت ها رو
به افزایش اســت ،اما شتاب افزایش
قیمت ها کمتر شده است.
طغیانی تاکید مــی کند :نباید توقع
داشــت بعد از یک شــوک تورمی،
برخی بازارها بدون تاثیــر بمانند و
قیمت ها همانند ســابق باشد .او با
پیش بینی شــرایط بازار ،می گوید:
در حال حاضر نقدینگی کشــور به
دو هزار هزار میلیارد تومان رســیده
و تا زمانی که رشد نقدینگی داشته
باشیم و این متغیر کنترل نشود و به
سمت بازارهای مولد نرود همچنان
احتمــال افزایش شــدید قیمت ها
وجود دارد.

یکمیلیارددالرتجارت
رئیس ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق
توگوی خود به سابقه
و سوریه در ادامه گف 
روابط اقتصادی ایران و سوریه اشاره کرد و گفت:
در سه دوره ما روابط خوبی با سوریه داشتیم.
یک دوره به قبل از انقالب ،یک دوره قبل از
حضور معارضین در این کشور و یک دوره هم
به این روزها یعنی بعد از خروج داعش از سوریه
برمیگردد ،این روابط به شکلی بود که در
سالهای  2005تا  2008حجم تجارت بیش از
یکمیلیارددالربودهاست.

گروه بازرگانی " فکـر میکنیـد وارد ایران شـدید ،خلـق و خوی آنهـا مثل خودمان اسـت ،خیلی راحـت میتوان با
آنهـا ارتباط برقرار کرد ،وقتی فرهنگ و آداب دو کشـور به هم نزدیک باشـد تجارت بسـیار سـهلتر
گزارش
اسـت ،تجـار متوجه میشـوند من چـه میگویم ".ایـن صحبتهای حسـین پیرمـؤذن عضو کمیته
مشـترک بازرگانـی ایران و سـوریه و رئیس اتاق مشـترک ایـران و جمهوری آذربایجـان بود ،گفتههایی کـه به اعتقاد
خـودش میتواند برداشـت کلـی از بازار سـوریه به فعاالن اقتصـادی بدهد.
"وضعیت عراق در سالهایی که از جنگ خارج
شد ،بسیار مبهمتر از این روزهای سوریه است".
اینجملهایاستکهسفیرپیشینایراندرعراق
ازوضعیتسوریهبرایمابهتصویرکشیدوسعی
کرد با بیان این تجربه به نگرانی فعاالن اقتصادی
وسرمایهگذارانیکهنیمنگاهیبهسرمایهگذاری
درسوریهدارند،پاسخدهد.
این گفته نشان میدهد همانگونه که
سرمایهگذارانبهبازارعراقاطمینانپیداکردند،
بازار سوریه برای حضور آنها شرایط بهتری دارد
و ریسک سرمایهگذاری در این کشورنسبت به
عراقکمتراست.
طبق آخرین آمارها ارزش صادرات ایران به
عراقدرسال 98بیشاز 389میلیوندالربوده
است ،این حجم از تجارت نشان میدهد که
فعاالن اقتصادی با وجود تحریمها توانستهاند
بخشی از بازار عراق را از آن خود کنند ،هر چند
کهانتظارمیرفتکهایرانبهجهتهمسایگی
که با این کشور دارد ،صادرات بیشتری را ثبت
کند.
ترکیهجایایرانراتنگکرد
ی که تجار ایرانی بازار عراق را به روی خود
زمان 
باز کردند صحبت از سرمایهگذاری و صادرات
خدمات فنی و مهندسی بود .این کشور بعد از
جنگ با امریکا نیاز مبرم به بازسازی پیدا کرد
به همین دلیل ابرپروژههایی ( 157پروژه بزرگ
توسعهای)درعراقتعریفشد.
ایران نیز توانست در بخشی از این پروژهها
حضورفعالپیداکندولیاعدادسرمایهگذاریو
صادراتخدماتفنیومهندسیایراندرمقابل
تقاضایی که عراق داشت بسیار کم بود ،این کم
کاری باعث شد که کشوری مثل ترکیه سهم
بیشتریدربازسازیعراقایفاکند.

سوریهبهابرپروژهنیازدارد؟
حالباخروجداعشازسوریهوایجادثباتنسبی،
این کشور به سرمایهگذاری جدید و صادرات
خدمات فنی و مهندسی نیاز دارد .از اینرو قبل

سوریه بود ولی اکنون بخش خصوصی دو کشور
قراراستبههموصلشوندتاپروژههایمشترک
تعریف شود .وی در پاسخ به این سؤال که فعاالن
اقتصادینسبتبهسرمایهگذاریورفتنبهبازار

فع ً
ال سهم سه درصدی
یکی از مشکالت فعاالن اقتصادی برای صادرات کاال به سوریه مسیر انتقال کاال است .گالیههای
تجاردراینخصوصباعثشدتااسممسیرسبزبرایصادراتکاالبهسوریهسرزبانهابیاید.مسیر
جادهای از ایران-عراق -سوریه است .این مسیر مورد استقبال تجار قرار گرفته چرا که در هزینه و
زمان صادرات کاالیشان بسیار اثرگذار است .بر اساس اطالعاتی که خبرگزاریها منتشر کردند،
بررسیهایآمارینشانمیدهدبرایبازسازیدوکشورعراقوسوریهبهحدود ۵۰۰میلیارددالر
سرمایهگذارینیازاست.مسلماستاینرقم،بسیارچشمگیریبودهکهباخودحجمقابلتوجهی
از بازار کاالیی (از سیمان و گچ و در و پنجره گرفته تا ماشینآالت بســیار پیچیده و )...را در این
کشورهاایجادخواهدکرد.بااینحالبررسیهایآمارینشانمیدهدسهمایرانازنیازفعلیبازار
کاالییسوریهحدودسهدرصدودرعراقنیزباشرایطبهتریحدود ۱۳درصداست.
از آنکه سایر کشورها بازار سوریه را مانند عراق از
ایران بگیرند بایستی به سمت سرمایهگذاری
و صادرات رفت .هر چند شنیدهها حکایت از
آن دارد که عربستان برای گرفتن بازار سوریه
خیزبرداشته است و میخواهد پروژههای
توسعهای در این کشور پیادهسازی کند .سوریه
مانند عراق به ابر پروژه نیاز دارد ،پروژههایی که
بتواند زیرساختهای این کشور را احیا کند و
فرصتبرایحضورسرمایهگذارانفراهمشود.
نوبتبهبخشخصوصیرسید
حسن دانایی فرد ،سفیر پیشین ایران در عراق
که این روزها مشاور معاون اول رئیس جمهوری
ورئیسستادتوسعهروابطاقتصادیایرانباعراق
و سوریه است ،سرمایهگذاری بخش خصوصی
را درسوریه مطلوب ارزیابی میکند و میگوید:
تا مدتها دولت وصلکننده بخش خصوصی با

دولتیبودنروابط
وی افزود :زمانی که روابط ایران و سوریه به جهت
وجود معارضین فراز و نشیبهایی داشت ،روابط
دوکشورکام ً
الدولتیادارهمیشدبهگونهایکهاز
طریق دولت سرمایهگذاران به سوریه میرفتند.
طیاینمدتخطتولیدخودرو،تولیدشیشهو...
از طریق بخش خصوصی ایران به سوریه منتقل
شد .ولی خأل بزرگی که در روابط وجود داشت را
درحالرفعورجوعهستیم،اینخألوصلنبودن
بخش خصوصی دو کشور است .ما بهدنبال آن
هستیمکهفعاالنبخشخصوصیایرانوسوریه
را به هم وصل کنیم .با پررنگ شدن نقش بخش
خصوصیوشناساییبازارطرفینمیتوانروابط
دوکشورراتوسعهداد.
اتاقمشترکوعمرکمترازیکهفته
مشاور معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه
هفته گذشته (روز چهارشنبه) اولین جلسه اتاق
مشترک ایران و سوریه در دمشق برگزار شد،
اظهارداشت :با ایجاد اتاق مشترک و رفت و آمد
هیأتهای اقتصادی بخش خصوصی ایران و
سوریه اتفاقهای مهم در روابط اقتصادی دو
کشوررقمخواهدخورد.

سوریه دلهره دارند و میگویند امنیت هنوز در
این کشور ایجاد نشده است ،گفت :اتفاقاً فرصت
برای سرمایهگذاری و حضور فعاالن بخش
خصوصیدرسوریهفراهماست،

بانکمشترکبزودی
موضوعدیگریکهداناییفردبهآناشارهکردتابه
سرمایهگذارانوفعاالناقتصادیسوریهاطمینان
دهد که زیرساختهای سرمایهگذاری در حال
فراهم شدن است ،ایجاد بانک بود .وی گفت:
قرار است بزودی ایران در سوریه و سوریه در ایران
بانکتأسیسکنند.ازآنجاکهباسوریهمشکالت
تحریم نداریم این انتظار وجود دارد که با سرعت
بیشتریایجادبانکدنبالشود.

تجارتباسوریه
برخی از منابع خبری عنوان کردند که سوریه
در سال  ۲۰۱۷میالدی در مجموع  ۵.۶میلیارد
دالر کاال از کشورهای مختلف و عمدتاً از سطح
منطقه وارد کرده است .در این میان ترکیه با
صادرات  ۱.۳میلیارد دالر در رتبه اول ،چین با
صادرات  ۱.۱میلیارد دالر در رتبه دوم و امارات
با صادرات  ۹۶۸میلیون دالر در رتبه سوم بوده
است .ایران با صادرات  ۱۷۲میلیون دالر (آمار
سال  ۹۶گمرک) در رتبه هشتم صادرکننده به
سوریهبودهاست،البتهگفتهشدهکهاخیرا ًامارات
جایچینراگرفتهاست.

خطهواییایرانوسوریه
وی افزود :یکی دیگر از کارهایی که صورت
گرفته ،امضای راهبرد  50ساله بین دو کشور
است.ازطرفیتجارتآزادباسوریههمامضاشده
است.نکته دیگری که برای رفاه حال تجار در
نظر گرفته شده ،تقویت خطوط هوایی با سوریه
است.امیدواریممواردیادشدهباسرعتبیشتری
عملیاتیشود.
گزارشاول«ایران»ازدیپلماسیاقتصادیتهران
در سوریه بعد از داعش از نظرتان گذشت ،در
شماره های دیگر روزنامه از نگاه فعاالن بخش
خصوصیبازارسوریهموردبررسیقرارمیگیرد.

نوسان:شرح ماوقع  4200نشان می دهد تا چه حد در کشور کار
کارشناسی جدی گرفته می شود .نشان می دهد تا چه حد بزرگان
و بت های اقتصاد ایران بر شرایط اشراف دارند .نشان می دهد تا
چه اندازه مسئوالن تخصص و تعهد را در هم آمیخته اند .جالب تر
از همه اصرار قهرمان ارزی کشور ،عمو اسحاق ،برای اعالم خبر!
واما شرح مقتل اقتصاد ایران:
"مسعود نیلی در مورد ضرورت آزادســازی نرخ ارز توضیحات خود را ارائه
میدهد .عباس آخوندی وزیر راه و شهرســازی خواهان آزادسازی نرخ ارز
میشود و معتقد اســت که قیمت تا منطقه مشخصی رشد میکند و پس
از آن روند نزولی آغاز میشــود .گفتههای حاضران در این جلســه نشان
میدهد؛ توصیه کرباســیان وزیر وقت اقتصاد این بــوده که دولت میزان
منابع و مصارف خود را به سرعت برآورد کند و پس از این محاسبه بیش از
آنکه در مورد قیمت ارز بحث شود در مورد راهحلهای تأمین منابع ارزی
بیشتر برای دولت گفتوگو صورت گیرد .پس از او محمد نهاوندیان معاون
اقتصادی دولت تحلیل خود را ارائه میدهد و در نهایت قیمت متوسط ارز
را  ۴هزار و  ۸۰۰تومان تخمین میزند.
ولی اهلل ســیف رئیس وقت بانک مرکزی هم معتقد بود که نرخ ارز به طور
متوســط تا مرز  ۵هزار تومان رشــد پیدا میکند .او در مورد شیوه تأمین
منابع ارزی راهکار مشخصی نداشته اســت .پس از این اظهارنظرها ،چند
عضو دیگر کابینه نیز به بحث اضافه میشــوند .گفته میشود محمد باقر
نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی پیش بینی میکند نرخ دالر
از  ۵هزار و  ۹۰۰تومان باالتر نمیرود .در این مقطع گفتوگوهای اعضای
دولت به تکرار میافتد .براساس آنچه چهار عضو هیأت دولت به سازندگی
گفتهاند ،رئیــس جمهور در مورد تنــوع پیشبینیها کالفه میشــوند.
حساسترین بخش جلســه در همین مقطع زمانی رخ میدهد :پیشنهاد
فیریز قیمتها.
در ادامه این گزارش آمده اســت :تعدادی از حاضران در این جلسه دولت
میگویند که ادامه بحثها بــه تکرار افتاده بود و به همین دلیل حســن
روحانی برای جمعبنــدی نهایی به موضوع ورود میکنــد .گروه دیگری
روایت میکنند معاون اقتصادی رئیس جمهور ،رئیس ســازمان برنامه و
معاون اول رئیس جمهور خواهان ارائه یک نرخ «فیریز شــده» میشود.
پس از این رئیس جمهور از اعضای حاضر در نشست میخواهد تا نرخهایی
پیشنهاد بدهند .اعداد  ۳هزار و  ۸۰۰تومانی ۴ ،هزار و  ۱۰۰تومان ۴ ،هزار
و  ۸تومان و  ۵هزار و  ۶۰۰تومان بعد از این مطرح میشود و بازهم اعضا هر
کدام شروع به ارائه تحلیلهایی پراکنده میکنند.
رای گیری در مورد یک نرخ واحد
در نهایت روحانی خواهــان رای گیری در مورد یک نرخ واحد میشــود.
محمد نهاوندیان عدد  ۴هزار و  ۸۰۰تومان را پیشــنهاد میدهد و بازهم
رئیس دولت سؤال میکند؛ مبنای این نرخ گذاریها چیست« :چرا  ۳هزار
و  ۸۰۰تومان یا  ۵هزار و  ۸۰۰تومان؛ نه( ».نقل به مضمون) بازهم بحثها
آغاز میشود ،ولی تأکید روحانی بر نرخی کمتر از  ۴هزار تومان بود ه است.
بحث در مورد نــرخ جدید بازهم به نتیجه نمیرســد و در نهایت اکثریت
حاضرین در نشســت عدد  ۴هزار و  ۱۰۰تومان را پیشنهاد میدهند که با
مخالفت کرباسیان وزیر وقت اقتصاد ،آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی و
مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور مواجه میشود.
هر سه اینها قیمتگذاری فریز شده را بدون توجه به منابع ارزی محدود
کشور بیثمر میدانستند.
مخالفت آنها بازهم اجازه نمیدهد هیات دولت به نرخ واحدی برسد و در
نهایت رئیس جمهور اعالم میکند در مــورد نرخ ارز باید رأیگیری انجام
شــود و اکثریت اعضای دولت به عدد نهایــی رأی میدهند ،ولی اکثریت
قاطع نیســت و بازهم رای گیری مجدد و در نهایت افراد راضی و ناراضی
رای به عدد  ۴هــزار و  ۲۰۰تومانی میدهند .این عدد توســط اســحاق
جهانگیری به عنوان حد میانه اعداد پیشنهادی ارائه میشود.
او نرخ  ۴هــزار و  ۱۰۰تومان را کــه به نظر رئیس جمهــور نزدیکتر بود
را توصیه میکند ،ولــی در نهایت نرخ  ۴هــزار و  ۲۰۰تومانی به تصویب
میرسد ،ولی اهلل سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی برای اعالم خبر
نهایی به رسانهها مشخص میشود ،ولی اسحاق جهانگیری اصرار به انتشار
این خبر دارد".

براده ها

صادرات زعفران ایرانی با نام اسپانیا

پیشرفت 65درصدیپروژهبزرگنمایشگاهاصفهان

جلوی خام فروشی سنگآهن را گرفتهایم

خودروها از سال  92به بعد کیفیت الزم را ندارند

نوســان :یک فعال صنعت چاپ و بسته بندی
گفت :اگر اهمیت بســته بندی برای تولیدکننده
آشــکار شــود در فروش داخلی و صادرات به افق
روشنی دست پیدا خواهد کرد.
محمدمهدی صالح پور به مناسبت روز ملی صنعت
چاپ ،اظهار کرد :بسته بندی در نگاه نخست نشان
دهنده هویت و شخصیت محصول اســت و در جذب خریدار بسیار تاثیر
گذار است ،بنابراین با این نگاه اهمیت بسته بندی بیشتر مشخص میشود.
وی با بیان اینکه اهمیت بســته بندی یا ایجاد پوشــش برای محصوالت
تولیدی از اهمیت باالیی برخوردار اســت ،افزود :برای مثال زعفران تولید
کشور ما ،توسط اسپانیا بســته بندی و با نام زعفران اسپانیایی به سراسر
جهان صادر میشــود ،همچنین با وجود پتانسیل کشور در تولید صنایع
دستی ،به دلیل بسته بندی نامناسب از این ظرفیت استفاده نمی کنیم.

نوسان :مدیرعامل شرکت نمایشگاه های اصفهان
با اشاره به پیشرفت 65درصدی پروژه بزرگ نمایشگاه
اصفهان ،گفــت :برپایی نمایشــگاه فــوالد در زمان
تحریم نشان از عزم خود برای توسعه اقتصادی است.
علی یارمحمدیان ،اظهار کرد :این افتتاحیه نشانگر
آن است که در زمان تحریم عزم خود را برای توسعه
اقتصادی گســترش داده ایم وی افزود :درست اســت که در شرایط تحریم
برگزاری چنین نمایشگاهی دشوار اســت ،اما با تمام تالش این نمایشگاه را
برگزار کرده ایم .وی اضافه کرد :حضور بیش از  ۱۲۰شــرکت صنعت فوالد و
همچنین حضور بزرگترین و نخستین تولیدکننده فوالد خاورمیانه و حضور
نمایندگان شرکت های فوالد اســتان های دیگر در این نمایشگاه قابل تامل
است .وی تاکید کرد :با همکاری دوستان و شــهرداری اصفهان پروژه بزرگ
نمایشگاهاصفهانبیشازپنجاهدرصدپیشرفتفیزیکیداشتهاست.

نوســان :مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنعت
گفــت :صــادرات ممنوع نشــده بلکه صــادرات
ساماندهی شده اســت تا تولیدکنندگان صادرات
الزم خود را انجام دهند.
ســیف اهلل امیری ،ادامه داد :طی تقســیم بندی
هایی که انجام شــده ،مشــکل مواد اولیه واحدها
حل خواهد شــد ،در همین خصوص صادرات ممنوع نشده بلکه صادرات
ساماندهی شده اســت تا تولیدکنندگان صادرات الزم خود را انجام دهند.
مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنعت با بیان اینکــه اگر نیاز داخل تامین
شــود جلوی صادرات را نخواهیم گرفت ،تصریح کرد :در حال حاضر ذوب
آهن و فوالد مشکل مواد اولیه دارند و تمام تالش ما این است تا صنایعی که
مشکل مواد اولیه دارند فارغ از مشکالت شوند .امیری خاطرنشان کرد :در
وزارت صمت مشکل الکترود گرافیتی تا یک سال و نیم آینده وجود ندارد.

نوسان :رئیــس اتحادیه فروشــندگان خودرو
اصفهان با بیان اینکه اکنــون خریداران خودرو در
بازار واقعی شده اند ،گفت :در مجموع خودروهای
داخلی از ســال  92به این طــرف کیفیت الزم را
نداشته ،چرا که قطعات فرانســوی خودرو اکنون
چینی و یا ایرانی شدهاند.
حمیدرضا قندی ،در خصوص وضعیت بازار خودرو ،اظهار کرد :ثبات نرخ
ارز طی دو ماه اخیر و همچنین افزایش تولید ساپیا و ایران خودرو طی 10
روز گذشته موجب کاهش قیمت خودرو شده است .وی با بیان اینکه در
حال حاضر خریداران خودرو در بازار واقعی شــده اند ،توضیح داد :اکنون
همانند گذشته افراد برای ســرمایه گذاری ،پنج یا  10خودرو را احتکار
نمی کنند و اگر مصرف کننده ای نیاز به خرید داشــته باشــد وارد بازار
خودرو می شود.

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

تضمین «رونق تولید» با تداوم تولید

صنعت دوستدار محیط زیست در گفتگو با محسن ستاری:

رکورد ریختهگری مداوم به  151ذوب رسید

مهندس عظیمیان ،مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه ،در بازدید از واحد کنترل مواد ،شامل
بخش واردات و انبارها و کنترل موجودی ،بر اهمیت تداوم تأمین قطعات و مواد موردنیاز
خطوط تولید تأکید کرد .وی با قدردانی از کارکنان این مدیریت گفت :به یقین خطوط
تولید و صنعت ،خط اول جبهۀ اقتصاد مقاومتی هستند؛ ازاین رو باید همانند سربازان
جانبرکف به گونه ای عمل کنیم که تولید همچنان تداوم داشته باشد و نیاز صنایع پایین
دست تأمین شود .به خاطر داشته باشیم تداوم تولید« ،رونق تولید» را تضمین می کند.

فوالد مبارکه
الگوی کاهش مصرف آب

کارکنــــانپرتالشماشینریختهگریشماره 5فوالدمبارکهتوانستندباانجامدادنعملیات
 Fly Tundishبه رکورد ریخته گری  151ذوب پیوسته دست یابند .رئیس ماشین ریخته
گری شماره  5فوالد مبارکه ضمن اعالم این خبر در تشریح روش ریخته گری مداوم گفت :واژه
 CCMمعادل فارسی آن ماشین ریخته گری مداوم یا پیوسته است که به واحد ریخته گری
فوالد مبارکه اطالق می شود.محمد فخری ،دستاورد این موفقیت جمعی را  96ساعت تولید
مداوموثبترکوردتولیدحدود 12000مترتختالگرمبدونعیباعالمکرد.

معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه مطرح کرد:

گزارش

باالدست و پایین دست وابسته به تداوم تولید

رویکرد جدید
بومی سازی فرآیندها

روند تحویل محصوالت فوالد مبارکه به بازار داخل رشد  ۷۶درصدی داشته است
نوسان  :رئیس محیط زیست شرکت فوالد مبارکه اصفهان در دفاع
از آالینده نبودن صنعت فوالد پرداخت و گفت :این تصور که فوالد
صنعتی آالینده است ،دیدگاهی مربوط به نیم قرن گذشته است.
محسن ستاری افزود :نماد توسعه صنعتی کشورها در ابتدا این بود
که صنایعی با دودکش های بلند داشته باشند و دود از آن خارج شود.
این نشان می داد که صنعت ،یک صنعت فعال است و جامعه نیز جامعه
مدرن می باشد .صنایع فوالدی در ابتدا کنترل های الزم را نداشتند و
حتی این آلودگی مظهر فعالیتشان بود .اما به تدریج با افزایش دامنه
آگاهی ها و نیز افزایش تکنولوژی هایی که در خدمت محیط زیست و
صنعت بود و نیز تغییر رویکرد مدیران و طراحان واحدهای فوالدی و
نیز به روزرسانی آنها می توان گفت صنایع فوالدی امروز بسیار پاک
باشند.
وی توضیح داد :با رویکرد دیگر می توان گفت صنایع فوالدی صنایع دوستدار
محیط زیست هستند چراکه ضایعات و قراضه های فلزی که موجب آلودگی
محیط زیست شود را می توان جمع آوری کرده و بازیافت نمود .لذا می توان
اینگونه گفت که قراضه و فوالد و همین طور محصوالت فوالدی ازجمله معدود
صنایعی هستند که قابلیت صد درصد بازیافت و استفاده مجدد را دارند.
رئیس محیط زیست شرکت فوالد مبارکه اصفهان تصریح کرد :امروزه صنایع
فوالدی در عین حال که پتانسیل آالیندگی را دارند ،می توانند صنعتی پاک
و به دور از آلودگی باشند و این مسئله تنها به رویکرد مدیران آن سازمان ها و
مالحظات زیست محیطی آنها بستگی دارد .وی افزود :چنانچه امروزه صنعت
فوالد را صنعتی آالینده بدانیم بی انصافی است و صنایع فوالدی از تکنولوژی
های دوستدار محیط زیست را به خدمت گرفته است.
ستاری به اقدامات فوالد مبارکه در این حوزه اشاره کرد و گفت :فوالد مبارکه
ازجمله معدود شرکت هایی بوده که از همان ابتدای تاسیس ،ارزیابی اثرات
زیست محیطی فعالیت های خود را در منطقه با کمک تیم دانشگاهی و
سازمان حفاظت محیط زیست مورد بررسی قرار داده و بر همان مبنا زیرساخت
های الزم را برای کنترل آالیندگی ها ،تصفیه پساب ها و مدیریت پسماندهای
خود در نظر داشته است .فوالد مبارکه متناسب با افزایش ظرفیت های خود
که در واقع نیاز استراتژیک کشور بوده ،مالحظات زیست محیطی را نیز دیده و
متناسب با آن سیستم های کنترل آالیندگی را ارتقا داده و ظرف سالیان اخیر
به لحاظ کمبود منابع آبی و دغدغه ای که جامعه اطراف از بحث مسائل آب و
مصرف آن در صنعت فوالد داشته ،طرح های جامعی را با بازچرخانی و استفاده
مجدد از پساب ها داشته است.
فوالد در
تعامل سازنده با اجتماع
وی در ادامه گفت :فوالد در تعامل سازنده و در حمایت از جامعه اطراف خود
برای پساب های تصفیه نشده شهری ،شبکه جمع آوری و هدایت پساب های
ایجاد کرده تا از پساب مضر و آالینده شهری برای مصرف در صنعت فوالد بهره
بگیرد و در مقابل برداشت آب خام از رودخانه را کاهش دهد .براساس اطالعات
و گزارش هایی که انجمن جهانی فوالد به عنوان یک نهاد قابل اطمینان در دنیا
در زمینه تولید ،بازاریابی و فروش محصوالت فوالدی ارائه نموده ،اکنون فوالد
مبارکه الگوی کاهش مصرف آب در دنیا شناخته شده و از این جهت مورد
تقدیر سازمان  GIRو  EFQMاروپا نیز قرار گرفته است.
پذیریش
در مقیاس جهانی
ستاری گفت :سعی ما این است که در مقیاس جهانی یک سازمان مورد
پذیرش جامعه بین المللی قرار بگیریم چراکه محصوالت فوالد مبارکه در ۳۰
نقطه جهان و ازجمله اروپا عرضه می شود و الزمه کار ما این است که فرآیند
تولیداتمان یک فرآیند پایدار و متوازن با حفظ محیط زیست باشد .براین
مبنا ،بر روی کاهش ضایعات دفعی در حال کار هستیم و ضایعات ویژه خود
را با نظارت سازمان محیط زیست کامال امحاء کردیم  .رئیس محیط زیست
شرکت فوالد مبارکه اصفهان با بیان اینکه صرفه جویی در مصارف انرژی و
آب و حرکت به سمت پسماند صفر از راهبردهای اصلی فوالد مبارکه است،
با ارائه توضیحاتی درباره دستاوردهای زیست محیطی فوالد مبارکه تصریح
کرد :شرکت فوالد مبارکه در حوزۀ محیط زیست بر سه محور صرفه جویی
در مصارف انرژی ،جمع آوری ،تصفیه و بازچرخانی پساب های شهری در
صنعت و همچنین کاهش تولید ضایعات و حرکت به سمت پسماند صفر
متمرکز شده است.
ستاری به اقدامات انجام شده در حوزه انرژی اشاره و بیان کرد :مطالعاتی
درخصوص امکان بازیابی حرارتی از گازهای خروجی دودکش ها و مشخصا
واحد نیروگاه انجام شده و پروژ ه ای در قالب مکانیسم توسعه پاک تعریف
شده است.
رئیس محیط زیست شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اقدامات این شرکت در
حوزه کاهش مصارف افزود :در این حوزه ،شاخص مصارف هر ناحیه تعریف
شده است .عالوه بر این ،با تکمیل و توسعه سیستم های تصفیه پساب،
مشخصا سیستم های مدرن تصفیه پساب مانند واحدهای  ، ROشرکت
فوالد مبارکه به دنبال این است که سهم بازچرخانی پساب های تصفیه شده را
در خطوط تولیدی افزایش دهد.
ستاری با تأکید بر این نکته در حال حاضر تمامی پساب های شرکت تصفیه
می شود و در بخش کشاورزی و آبیاری فضای سبز موجود در شرکت استفاده
می شود ،ادامه داد :این شرکت در یک مرحله با توسعه تصفیه خانه های خود
توانست  ۲۰درصد از پساب تصفیه شده را به ابتدای خط بازگرداند؛ ضمن اینکه
با تکمیل و راه اندازی سیستم های اسمز معکوس قادر خواهد بود در این راه
گام های مهم تری بردارد.

گروه صنعت معــاون فــروش وبازاریابــی فــوالد مبارکــه ،معتقــد اســت :فــوالد مبارکــه علیرغــم وجــود بــی
گزارش
ســابقه تریــن تحریــم هــای بیــن المللــی ،توانســته نیــاز خطــوط خــود را از خــارج کشــور تأمین
کنــد؛ ولــی متأســفانه در تأمیــن مــواد اولیــه موردنیــاز داخلــی ازجملــه کنســتانتره ،ســنگ آهــن ،گندلــه و ...به
شــدت دچــار مشــکل شــده اســت و بیــم آن میــرود تولیــد خطــوط کاهــش یافتــه یــا متوقــف گــردد .محمــود
اکبــری در عیــن حــال تاکیــد دارد :تــداوم تولیــد در بیــش از  ۵۰۰۰خانــه و کارگاه کوچــک و بــزرگ در باالدســت و
پاییندســت فــوالد مبارکــه وابســته بــه تــداوم تولیــد حداکثــری در ایــن شــرکت اســت؛ و بنابرایــن بایــد هرچه
سریعتر تدابیری اندیشیده شود.
معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه،
درخصوص جایگاه فوالد مبارکه در منطقه
و جهان گفت :طبق گزارش انجمن جهانی
فوالد ،شرکت فوالد مبارکه در سال گذشته،
عنوان بزرگترین تولیدکنندۀ محصوالت
فوالدی در بین شرکت های فوالدساز
منطقۀ خاورمیانه و رتبۀ  ۴۷جهان را به
خود اختصاص داده است.
محمود اکبری افزود :این شرکت با انجام
طرح های توسعه و افزایش ظرفیت تولید،
کمک شایانی به بهبود رتبۀ ایران در رتبه
بندیجهانیبرترینکشورهایتولیدکننده
فوالد داشته و در بازار داخلی نیز توانسته
میزان تحویل محصوالت فوالدی تخت را
از  ۳۳۳۱هزار تن در سال  ۱۳۹۴به ۵۸۶۴
هزار تن در سال  ۱۳۹۷افزایش دهد که
رشد ۷۶درصدی به همراه داشته است.
در چهارماهۀ اول سال جاری واردات محصوالت
گرم تنها  ۷هزار تن بوده اســت که روند رو به
حذف واردات را نشــان میدهد که این کاهش
واردات از خروج ارز از کشــور جلوگیری کرده
است

در همین بازۀ زمانی ،تحویل محصوالت
گرم از  ۲۲۹۱هزار تن به  4080هزار
تن افزایش یافته و متعاقبا میزان تحویل
محصول به شرکت های تولیدکنندۀ لوله و
پروفیل فوالدی از  ۷۷۹هزار تن به ۱۷۰۹
هزار تن افزایش یافته که رشد قابل توجهی

معادل  ۱۱۹درصد (بیش از دو برابر) را در
پیداشتهاست.
وی ضمن اشاره به اینکه در پنج ماهۀ
اول سال  ۱۳۹۸فوالد مبارکه با تحویل
2587هزار تن محصول نسبتبه تحویل
 ۱۴۹۱هزار تن در مدت مشابه سال
 ۱۳۹۴رشد بیش از  ۷۴درصدی داشته
است ،گفت :در همین بازۀ زمانی ،عرضۀ
محصوالت گرم از  ۹۷۸هزار تن به ۱۸۹۲
هزار تن رسید که رشد ۹۳درصدی داشته و
عرضه به شرکت های لوله و پروفیل از ۳۵۳
هزار تن به  ۸۷۷هزار تن رسیده که نشان
دهندۀ رشد ۱۴۸درصدی است.
معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه
در ادامه افزود :در سال  ۹۷میزان عرضه
ضخامت های  ۲میلیمتر و کمتر به صنایع
لوله و پروفیل  ۸۸۶هزار تن بوده که نسبت
به  656هزار تن سال  ۹۶رشد  ۳۵درصدی
را به همراه داشته است و این روند افزایشی
نسبت به سال  ۱۳۹۴که تنها  ۶۲هزار تن
بود رشد  ۱۳۰۰درصدی را نشان می دهد.
در پنج ماهۀ اول سال جاری نیز عرضۀ
ضخامت های مذکور به  ۴۷۲هزار تن
رسید که نسبت به دورۀ مشابه سال قبل
رشد  ۵۶درصدی دارد.
اکبری ضمن اشاره به روند نزولی واردات
محصوالت فوالدی تخت طی سال های
 ۱۳۹۴تا  ۱۳۹۷از  3678هزار تن به ۸۹۷
هزار تن و کاهش  ۷۶درصدی آن گفت:
روند کاهشی واردات در محصوالت گرم

محسوس تر بوده و با  ۷۸درصد کاهش از
 ۹۰۱هزار تن در سال  ۱۳۹۴به  ۱۸۹هزار
تن در سال  ۱۳۹۷رسیده است ؛ البته
گفتنی است در سال  ۱۳۹۴حدود یک
میلیون تن محصول گرم با کد تعرفۀ فوالد
ممزوج وارد کشور شد که با در نظر گرفتن
واردات از محل تعرفۀ ممزوج درصد کاهش
واردات محصوالت گرم بیش از  ۹۰درصد
است.
در چهارماهۀ اول سال جاری واردات
محصوالت گرم تنها  ۷هزار تن بوده است
که روند رو به حذف واردات را نشان می
دهد که این کاهش واردات از خروج ارز از
کشور جلوگیری کرده و در سال بالغ بر یک
و نیم میلیارد دالر صرفه جویی ارزی از محل
افزایش تحویل محصوالت فوالد مبارکه به
بازار داخلی و کاهش واردات ایجاد شده
است.
این امر ناشی از انجام به موقع توسعه ها در
فوالد مبارکه و عرضۀ کافی محصول به بازار
داخل بوده که نه تنها نیاز صنایع داخلی را
تأمین کرده ،بلکه توانسته با ایجاد اشتغال
و ارزش افزوده منجر به روند افزایشی تولید
و صادرات محصوالت تولیدی از ورق فوالد
گردد.
وی در ادامه به عرضۀ محصوالت فوالد
مبارکه ازجمله ضخامت های  2میلیمتر
گرم به بازار که منجر به افزایش صادرات
محصوالت تولیدشده از ورق های فوالد
مبارکه در صنایع پایین دستی شده اشاره

کرد و گفت :به عنوان مثال می توان به
افزایش صادرات لوله و پروفیل از  ۱۰۸هزار
تن در سال  ۱۳۹۶به  ۲۹۸هزار تن در سال
 ۱۳۹۷اشاره کرد که رشد  ۱۸۰درصدی
داشته است .این میزان صادرات لوله و
پروفیل بیشترین صادرات در سال های
گذشته است و حتی نسبت به سال ۱۳۹۴
که  ۱۵۲هزار تن بوده ،رشد  ۹۶درصدی
دارد .این افزایش صادرات محصوالت
تولیدی از ورق فوالدی در شرایطی که
کاهش  ۷۰درصدی واردات ورق های گرم
را داشته ایم ،در سایۀ رشد تولید و عرضۀ
محصوالت به بازار داخل و افزایش فروش
از طریق اعتبار اسنادی توسط فوالد مبارکه
میسر گردیده و نشان دهندۀ اشباع کامل
بازار داخل به محصوالت فوالدی است.
این اقدامات و حمایت های فوالد مبارکه
موجب آرامش فکری و تأمین مالی صنایع
مختلف ازجمله لوله و پروفیل گردیده و
باعث شده تولید و صادرات شرکت های
خریدارمحصوالتفوالدمبارکهتداومیابدو
روندافزایشیبسیارخوبیداشتهباشد.نکتۀ
قابل توجه اینکه روند صادرات محصوالت
فوالدی تخت به علت در اولویت قرار گرفتن
تأمین نیاز بازار داخلی به شدت کاهشی
بوده است و بیش از  ۶۵درصد نسبت به
سال ۱۳۹۴کاهش داشته است.
وی همچنین افزود :شرکت فوالد مبارکه
با حداکثر توان خود در سال رونق تولید
توانسته است سهم خود را در تحقق اهداف
کالن کشور ایفا کند و با تأمین محصوالت
موردنیاز صنایع مختلف کمک به تأمین
مالی این صنایع از طریق فروش اعتباری
و همچنین سرمایه گذاری در پروژه های
مختلف ازجمله تختال موردنیاز برای تولید
لوله های انتقال نفت و گاز با سرویس ترش
و نیز تولید ضخامت های نازک گرم به دنبال
تأمین و حمایت هر چه بیشتر از صنایع
کشور و قطع وابستگی به کشورهای خارج
است.
معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه در
پایان گفت :فوالد مبارکه توانسته است
با تالش بی وقفۀ مدیران و کارکنان خود
کارنامه ای درخشان در جهت تولید
محصوالت فوالدی و تأمین صنایع مختلف
داشته باشد و علیرغم وجود بی سابقه ترین
تحریم های بین المللی ،نیاز خطوط خود را
از خارج کشور تأمین کند؛ ولی متأسفانه در
تأمین مواد اولیه موردنیاز داخلی ازجمله
کنستانتره ،سنگ آهن ،گندله و ...به شدت
دچار مشکل شده است و بیم آن می رود
تولید خطوط کاهش یافته یا متوقف گردد.
این در حالی است که تداوم تولید در بیش
از  ۵۰۰۰خانه و کارگاه کوچک و بزرگ
در باالدست و پایین دست فوالد مبارکه
وابسته به تداوم تولید حداکثری در این
شرکت است؛ بنابراین باید هرچه سریعتر
تدابیریاندیشیدهشود.

نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی:

اصفهان ظرفیت تکمیل زنجیره فوالد را دارد
نوسان :نماینده مردم در مجلس شورای
اسالمی ،با اشاره به نمایشــگاه بین المللی
متالــوژی ،فــوالد ،ریختهگری ماشــین
آالت و صنایع وابســته اصفهان و تشــکر از
برگزارکنندگان نمایشــگاه فــوالد ،گفت:
اصفهانظرفیتتولیدوتکمیلزنجیرهارزش
فوالد را به طور گسترده ای در دل خود جای
دادهاست.
محمدرضــا پورابراهیمی در ادامــه افزود:
امیدواریم بــه زودی مهمتریــن موضوع و

info@eghtesadbazar.ir

مهمترین حلقه فوالد ،یعنی آب در اســتان
های جنوبی حل شــود .پروژه انتقال آب از
خلیجفارس کمک بسیار خوبی به اقتصاد و
رشد صنعت فوالد کشــور خواهد کرد .خط
انتقال آب استانهای دیگری غیر از استان
هرمزگان ،کرمــان و یزد را هــم از این آب
برخوردارخواهدکرد.
نماینده مردم در مجلس شــورای اسالمی
افــزود :روند نرخ ارز ،کاهشــی خواهد بود و
با به ثبات رســیدن نرخ ارز میتوان برنامه

ریزی مشــخصی برای افق پیش رو داشت.
پورابراهیمی با انتقاد از حمایت کم بانک ها از
معادن و صنعت فوالد گفت  :افزایش سرمایه
بانکهای دولتی و افزایش سرمایه بانکهای
خصوصی را پیشــنهاد دادیم در صورت سه
برابر کردن سرمایه بانکها قدرت وام دهی
آنها باالتر می رود تا از منابع تسهیل ارز تامین
شود.البتهاینبرایدولتنبایدیکرویهشود
تا به این روش نیازهای بودجــهای خود را با
افزایشنرخارزتامینکند.

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

نوســان  :مدیرعامــل فوالد
مبارکه اصفهــان گفت :رویکرد
جدید فوالد مبارکه بومی سازی
فرایندها است و در نظر داریم از
تمامی کســانی که در این زمینه
توانایی دارنــد کمک کنند که از
ابتدا تا انتهای این صنعت را بومی
سازیکنیم.
به پایگاه خبــری اقتصادبازار ،حمید
رضا عظیمیان با تاکید بــر اینکه ما از
مرز تولید  110میلیون تن فوالد خام
در طی چند ماه گذشته عبور کرده ایم
و از یک تولید کننده صرف خارج شده
ایم اظهار امیدواری کرد که در آینده
به عنوان یک تکنولوژ در جهان معرفی
شویم .وی ادامه داد :در سال  57کشور
ما در رتبه چهلم تولید فوالد جهان بود
و اکنون به رتبه دهم رسیده ایم اظهار
داشت :شرکت فوالد مبارکه هر ساله با
افزایش تناژ و تنوع محصوالت در راس
تولیدکنندگانفوالدبودهاست.
مدیرعامل فــوالد مبارکــه اصفهان
تصریح کرد :روند فعلی با وجود تنوع
باالی محصوالت فوالدی پاسخگوی
نیاز جهان کنونی نیست و بنابراین باید
به دنبال طراحی مجــدد و دانش بومی
سازی تولید فوالد باشیم تا به این مهم
دستیابیم.
عظیمیان ادامــه داد :در فوالد مبارکه
میخواهیــم از بومی ســازی قطعات
و تجهیزات به بومی ســازی فرایندها
برســیم و در حال حاضر بومی سازی
فرایند اسکینپس در این شرکت آغاز
شده است و  80درصد از قطعات ذوب
آهنبومیسازیشدهاست.
وی با اشــاره به اینکه در چرخه تولید
کشــور نابســامانی وجود دارد اظهار
امیدواری کرد که دیگر دغدغه ای به نام
تامین ذغال سنگ نداشته باشیم و در
نیمه دوم سال این موضوع رفع شود.
مدیر عامــل فوالد مبارکــه اصفهان
اضافه کرد :در سال  ،92چهار میلیون
تن واردات فوالد داشتهایم که اکنون
به  800هزار تن رســیده اســت و در
تالش هســتیم که واردات فوالد را به
صفر برســانیم .وی افزود :امیدواریم
نا به ســامانی موجود در چرخه تولید
کشــور رفع شــود و دغدغهای به نام
تامین ذغال سنگ نداشــته باشیم،
بیان داشت :حرف ذوبآهن مبنی بر
نابه سامانیهای ناشی از صادرات مواد
اولیه و خام فروشی ،حرف همه تولید
کنندگان کشور است و این مشکالت
باید اصالح شود.
عظیمیان ادامه داد :ما خواهان توقف
صادرات نیســتیم ،امــا روندها باید
اصالح شود تا بتوانیم در برابر مشکالت
موجود از تحریمها مقاومت کنیم .وی
با اشاره به اینکه نباید با دستگاههای
دولتی درگیری داشــته باشیم افزود:
نباید در زمینه بومی سازی غیرمنطقی
باشیم چرا که آسیب های زیادی دارد و
بیش از توان ما است.
شــایان ذکر اســت ،مراســم افتتاح
یازدهمین نمایشگاه بین المللی فوالد،
متالوژی و ریخته گری با حضور دکتر
امیری مدیر کل صنایع معدنی وزارت
صنعــت معــدن تجــارت ،مهندس
عظیمیان مدیر عامل شــرکت فوالد
مبارکه ،مهندس یزدی زاده مدیر عامل
شرکت ذوب آهن اصفهان ،مهندس
احمدی مدیر عامل فوالد خراســان،
دکتر موفق ،رئیس ســازمان صمت
اصفهان برگزار شد .
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آگهیتغییراتشرکت

تاسیس موسسه غیر تجاری اتحادیه صنف بافندگان فرش دستباف شهرستان کاشان درتاریخ  21/12/1397به شماره ثبت  724به شناسه
ملی  14008220032ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع  - :اهداف
اتحادیه به شــرح زیر اســت :انجام وظایف در حدود قانون و مقررات نظام صنفی ،حمایت و حفظ حقوق صنفی اعضا ،ایجاد و تحکیم اصول
همکاری بین افراد صنفی ،تالش برای بهبود محیط کسب و کار ،تعامل با دستگاه های دولتی ،نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی
در راستای وظایف و اختیارات خود همچنین تالش در راستای ارتقا کیفی خدمات رسانی اعضا به مردم و اطالع رسانی مناسب رسیدگی به
شکایات دریافتی .مدت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اســتان اصفهان  ،شهرستان کاشان  ،بخش مرکزی  ،شهر کاشان ،درب
زنجیر  ،کوچه شهید علیرضا نیکو [ ، ]15بن بست ((شاد بوستان))  ،پالک  ، 9طبقه همکف کدپستی  8713865434اولین مدیران  :محمدآقا
اصفهانیان به شماره ملی  1261342909و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  4سال اسمعیل تکباش به شماره ملی  0042314267و به
سمت نایب رئیس دوم هیئت مدیره به مدت  4سال محمد جهان آرای به شماره ملی  1261408098و به سمت نایب رئیس اول هیئت مدیره
به مدت  4سال علی مرشدی کدملی  1260423931به سمت دبیر به مدت  4سال حســن قطبی کدملی  1263139728به سمت خزانه
دار به مدت  4سال مجتبی عالقه مند کدملی  1261683269به سمت بازرس اصلی به مدت  4سال دارندگان حق امضا  - :اسناد و اوراق مالی
اتحادیه مانند چکها ،بروات ،سفت ه ها ،اسناد تعهدآور مالی با امضا رییس و خزانهدار و در غیاب هر یک نایب رییس اول و ممهور به مهر اتحادیه
معتبر میباشد .کلیه اسناد و مدارک اداری و مالی میبایست در محل اتحادیه نگهداری گردد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازگشت
به نامه شماره  16670مورخ  10/11/1397اتاق اصناف کاشان اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری کاشان ()588193
آگهیتغییراتشرکت

آگهی تغییرات شرکت مهندسی سیان صنعت پارسیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت  30841و شناسه ملی  10260514150به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  20/05/1398محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به نشانی  :اســتان اصفهان  ،شهرستان اصفهان  ،بخش
مرکزی  ،شهر اصفهان ،محله عالمه امینی شرقی  ،کوچه پســندیده ، 1کوچه فرعی یازدهم[صفا ، ]11پالک  ، 39پالک قدیمی  ، 34طبقه
همکف و کد پستی 8158936641تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصالح گردید  .محمد مهدی عقیده به شماره ملی3874574296
به سمت رییس هیئت مدیره  -سارا ناظم الهامی به شماره ملی  2659640882به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب شدند .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان ()588195
آگهیتغییراتشرکت

آگهی تغییرات شــرکت کامیار کویر باد افشــان با مســئولیت محدود
به شــماره ثبــت  315و شناســه ملــی  14005811463به اســتناد
صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ  25/04/1398علیرضا خاکیان
به شــماره ملی  1230023216و خانم باشی شــهبازی بادی به شماره
ملی  1239791879بســمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود
انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری بادرود (588194

آگهیتغییراتشرکت

آگهیتغییراتشرکت

آگهی تغییرات شرکت تعاونی کشــاورزی مرغداران برخوار به شماره ثبت
 15468و شناســه ملی  10260364374به اســتناد صورتجلسه هیئت
مدیره مــورخ  11/09/1397و نامه شــماره  224/740/342/3/205مورخ
 26/5/1398اداره تعاون روستایی برخوار تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محمد
حسین معتمدی کدملی 6609496404به ســمت رئیس هیئت مدیره و
مجید زارعان کدملی 1281798576بعنوان نائب رئیس و و ســید حسین
حسینی کدملی 1290085269بعنوان منشــی هیئت مدیره و قدرت اله
خســروی کدملی  5110471630بــه عنوان عضو اصلــی هیئت مدیره و
رضا احمدی کدملی  6609793719به عنــوان عضو اصلی هیئت مدیره و
احمدرضا خسروی جزی کدملی  5110705951بعنوان مدیرعامل به مدت
 3سال انتخاب شدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان ()588192

آگهی تغییرات شرکت کامیار کویر باد افشان با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  315و شناســه ملی  14005811463به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  25/04/1398و بــا رعایت مفاد ماده  103قانون
تجارت و بموجب سند صلح به شماره  14543مورخ 8/7/1397صادره از
دفتر اسناد رسمی  310حوزه ثبتی بادرود زهرا خسروی کلیه سهم الشرکه
خود به مبلغ یک میلیون ریال را به خانم باشی شهبازی بادی فرزند مسلم
شماره شناسنامه  59کدملی  1239791879انتقال داد و از شرکت خارج
شد و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد - .اسامی شرکاء و میزان
سهم الشرکه فعلی هر یک بدین شرح می باشد  :خانم باشی شهبازی بادی
دارنده یک میلیون ریال سهم الشرکه و علیرضا خاکیان دارنده نه میلیون
ریال سهم الشرکه .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری بادرود ()588191

آگهیتغییراتشرکت

آگهیتغییراتشرکت

آگهی تغییرات شرکت پژواک گستر سپاهان با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  41107و شناســه ملی  10260588103به اســتناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  26/05/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
مرکز اصلی شــرکت از واحد ثبتی اصفهان به واحد ثبتی تهران به نشانی
اســتان تهران  ،شهرســتان تهران  ،بخش مرکزی  ،شــهر تهران ،محله
آرژانتین-ســاعی  ،خیابان شــهید احمد قصیر  ،کوچه شــهید حســن
مقدس(چهارم)  ،پالک  ، 6طبقه سوم  ،واحد 9کدپستی 1514636534
انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد.
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهــان اداره ثبت شــرکت ها و
موسسات غیرتجاری اصفهان ()588190

آگهیتغییراتشرکت

آگهی تغییرات شرکت راه پویان پرواز شــرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  47425و شناســه ملی  10260655194به اســتناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مــورخ  05/05/1398تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :موارد ذیل به موضوع شــرکت الحاق گردید :فعالیت درزمینه امور
تولیدی -تجاری  -کشاورزی  -بازرگانی  -انجام امور خدماتی در زمینه
تامین نیروی انسانی موقت -فضای سبز و طبخ غذا -شرکت درمناقصات
ومزایدات دولتــی وخصوصی -احــداث و راه انــدازی واحدهای نیمه
صنعتی و تمام صنعتی و کشاورزی در داخل و خارج ازکشور -مشارکت
و ســرمایه گذاری در پروژه های صنعتی و کشــاورزی درداخل و خارج
ازکشور -انجام خدمات کامپیوتری صرفا ســخت افزار  -برنامه نویسی
اتوماســیون اداری و صنعتی -اخذ وام و تســهیالت مالــی از بانکهایدولتی وخصوصی و موسسات مالی و اعتباری صرفا جهت تحقق اهداف
شرکت – خدمات تایپ و تکثیر -صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز
بازرگانی  ،فعالیت در زمینه آموزش و آموزشــگاه دوره متوسطه و کنکور
و تاسیس آموزشگاه علمی آزاد پس از کســب مجوزهای الزم  .مشاوره ،
هدایت،استعداد سنجی و اموزش تحصیلی و شغلی و فعالیتهای انتخاب
رشته ازمونهای دانشگاهها و موسسات اموزش عالی در مقطع دبیرستان
و کنکور دیپلم ،فعالیتهای روانشــناختی در امور استخدام ها و برگزاری
آزمونهای روانشناختی وبرگزاری اســتارتاپها و اموزش امور اداری .ثبت
موضوع فوق به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.پس از کسب
مجوز از مراجع ذیصالح .
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و
موسسات غیرتجاری اصفهان (581545

آگهیتغییراتشرکت

آگهیتغییراتشرکت

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان شبکه بهداشت و درمان
خمینی شــهر به شماره ثبت  492و شناســه ملی  10260100463به
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ  06/04/1398نامه
 3685مورخ  14/5/98اداره تعاون خمینی شــهر تصمیمات ذیل اتخاذ
شد :
ســیف اله محمدی بشــماره ملی  1140846604و محمدرضا حاجی
حیــدری بشــماره ملــی  1140139436احمــد ملک پور بشــماره
ملی 1141137232اکبر عســگریان بشــماره ملــی 4621468073
عبدالمجید ابراهیمی بشــماره ملی  1140827847بســمت اعضای
اصلی هیات مدیره و حســینعلی روا خواه بشماره ملی 1140157256
یداله حاج هاشمی ورنوسفادرانی بشــماره ملی  1141027781حجت
اله عسگری بشــماره ملی  1141140276بســمت اعضای علی البدل
برای بقیه مدت فعالیت تا تاریخ  01/03/1400انتخاب گردیدند .مهدی
احمدی بشــماره ملــی  1140511521مهرداد گزی ورنوســفادرانی
بشماره ملی  1142336492بترتیب بسمت بازرسان اصلی وعلی البدل
برای مدت یکســال مالی انتخــاب گردیدند .تراز مالی منتهی به ســال
 29/12/1397تصویب شد .آخرین رقم سرمایه به مبلغ 276000000
ریال بتصویب رسید.
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری خمینی شهر ()581542

آگهی تغییرات شــرکت مسکن کارکنان شــبکه بهداشت و درمان
خمینی شهر به شــماره ثبت  492و شناسه ملی 10260100463
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ  09/04/1398نامه
 3685مورخ  14/5/98اداره تعاون خمینی شــهر تصمیمات ذیل
اتخاذ شد :
اکبر عسگریان کد ملی 4621468073به ســمت رئیس هیئت مدیره
و محمدرضا حاجی حیــدری کد ملی 1140139436به ســمت نایب
رئیس هیئت مدیره و عبدالمجید ابراهیمی کد ملی 11400827847به
سمت منشی و ســیف اهلل محمدی کد ملی ( )1140846604به سمت
مدیرعامل برای بقیه مدت فعالیت تا  1/3/1400انتخاب گردیدند.
کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و برات و اوراق بهادار
پس از تصویب هیئت مدیره با امضای مدیرعامل اکبر عسگریان (سمت
رئیس هیات مدیره) و در غیاب اکبر عســگریان (ســمت رئیس هیات
مدیره) با امضای محمدرضا حاجی حیدری (ســمت نایب رئیس هیئت
مدیره) و مهر شــرکت معتبر خواهد بود و اوراق عــادی با امضای آقای
سیف اهلل محمدی (مدیر عامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری خمینی شهر ()581543

آگهیتغییراتشرکت

آگهیتغییراتشرکت

آگهی تغییرات شرکت فراگام صنعت ســیلک شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  5596و شناســه ملی  14003992428به اســتناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  18/12/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
خانم هدی بهرام زاده باشــماره ملی  1263446981به سمت عضو و رئیس
هیئت مدیره و آقای محمدعلی بهرام زاده به شــماره ملی  1260791270به
ســمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر طالبی با شماره ملی
 1262085411به سمت عضو ومدیرعامل اعضای هیئت مدیره برای مدت 2
سال انتخاب شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت
مدیره ومدیرعامل شرکت متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری کاشان ()580758

آگهی تغییرات شرکت مهندسی فناوری زیستی فرزانگان شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  26967و شناســه ملی  10260476985به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  04/03/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
رضا قیصری به شماره ملی  1285816722به سمت رئیس هیئت مدیره
وحامد قیصری به شماره ملی  1281074195به سمت نایب رئیس هیئت
مدیره و مریم قیصری به شمارملی  1285862856به سمت مدیر عامل و
عضو هیئت مدیره به مدت دو سال تعیین شدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار
و تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها و عقوداسالمی با
امضاء رییس هیئت مدیره و مدیرعامل توام با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و
موسسات غیرتجاری اصفهان ()580759

آگهــی تغییرات شــرکت تولیدی و بازرگانــی تک لعل قائم کاشــان با
مسئولیت محدود به شماره ثبت  3992و شناسه ملی 10860115092
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  26/05/1398ماده
 16اساسنامه به شــرح ذیل اصالح گردید  :ماده16اصالحی  :مدیرعامل
نماینده قانونی و تام االختیار شرکت بوده و می تواند در کلیه امور مداخله و
اقدام نماید مخصوصا در موارد زیر  :امور اداری از هر قبیل ،انجام تشریفات
قانونی ،حفظ و تنظیم فهرست دارایی شــرکت و تعیین بودجه و تعیین
پرداخت حقوق و انجام و هزینه ها رسیدگی به محاسبات ،پیشنهاد سود
قابل تقســیم ســالیانه ،تعیین آیین نامه های داخلی ،اجرای تصمیمات
مجامع عمومی ،اداء دیون و وصول مطالبات ،تاســیس شعب ،واگذاری و
قبول نمایندگی ،انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و
کارگران،عقد هر گونه پیمان با شرکت ها و بانکها و اشخاص خرید و فروش
و اجاره امول منقول و غیر منقول و ماشین آالت و به طور کلی وسایل مورد
نیاز و همچنین معامالت بنام و حساب شرکت  ،مشارکت با سایر شرکت
ها و شخصیتها حقیقی و حقوقی استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل
اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانک ها و اشخاص و شرکت ها و بازکردن
حساب جاری و ثابت در بانک ها و مؤسسات مالی و مالی اعتباری  ،دریافت
وجه از حساب های شرکت  ،صدور ظهرنویسی و پرداخت بروات و اسناد
و سفته هاهزینه ها،مرافعات ،چه شرکت مدعی باشد و چه علیه،در تمام
مراحل باتمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه ابتدایی و استیناف
و دیوان عالی کشور ،انتخاب وکیل و وکیل در توکیل،دادن اختیارات الزمه
بنامبرده و عزل آن،قطع و فصل دعاوی با صلح و ســازش ،اختیارات فوق
جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی راکه مدیرعامل جهت پیشرفت
شرکت اتخاد نماید معتبر اســت .اداره کل ثبت اســناد و امالک استان
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان ()581544

آگهیتغییراتشرکت

آگهیتغییراتشرکت

آگهی اصالحــی موسســه جوانــان فانوس اصفهــان به شــماره ثبت
 3539و شناســه ملــی  10260675438پیرو آگهی شــماره مکانیزه
 139830402085006869محمــد داســتانپور بــه کدملــی
 ، 1281850152منصوره طالبیان به کدملی  1290694311و مرضیه
باباشاهی به کدملی  1290916845صحیح می باشد  ،مراتب بدینوسیله
اصالح و جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندســی برق توحید آسیا سهامی خاص به
شماره ثبت  42161و شناسه ملی  10260599356به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مــورخ  19/01/1398مرکز اصلی شــرکت به
استان اصفهان  ،شهرســتان اصفهان  ،بخش مرکزی  ،شهر اصفهان ،محله
ابن ســینا  ،کوچه پا گلدســته[ ، ]21کوچه پادرخت  ،پالک  ، 14-طبقه
دوم  -کدپستی  8148873174انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
به شرح فوق اصالح گردید.

اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و
موسسات غیرتجاری اصفهان ()588187

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

اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهــان اداره ثبت شــرکت ها و
موسسات غیرتجاری اصفهان ()588189
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اقتصادرفتاری

سهم نیم درصدی ایران در گردشگری دنیا

نوسانات بازار و رفتار رمه ای

اقتصاددان

نگاره

ترس و طمع

مصطفی نصراصفهانی

کامیار فراهانی

حتما شــنيده ايد كه ذهن هر
ســرمايه گذاري در كنترل دو
نيروي ترس و طمع است.
اين دو به تنهايي نــه خير اند و
نه شــر .يعني نمي توان گفت
ترســيدن يا طمع براي كسب
بازده ،صفتي است كه سرمايه گذار نبايد داشته باشد.
سرمايه گذار باتجربه مي تواند برايتان موقعيت هايي را
مثال بزند كه ترس از بازگشت و نزولي شدن روند باعث
شده اســت تا يك ســهم انفجاري را به موقع بفروشد و
ترس منجي اش بوده است.
همانطور كه مي تواند مثال هايي بياورد كه ترس باعث
شده است وارد يك سرمايه گذاري سودده نشود و سود
هنگفتي را از دست بدهد.
مي بينيد؟ ترس هم خوب اســت و هم بــد .طمع هم
همين است .طمع در نوع خوبش همان است كه "با روند
دوست باش" يا "به سود هايت اجازه پيشروي بده" و در
نوع بد آن اســت كه اجازه نمي دهد به موقع از سرمايه
گذاري خارج شويد يا باعث مي شود سهمي را به هواي
سود كردن چند برابر ارزش بخريد.
ما با ترس و طمع در دو شــكل مواجهيــم .آنچه در باال
گفتم وجه فردي آن بود .ولي ،اين دو وجه اجتماعي هم
دارند .يعني ناگهان با بازاري كامال ترسو يا طماع مواجه

چشم انداز

سخنران

مي شويم كه قيمت سهام را چند برابر باالتر از ارزش يا
كمتر از ارزش تعيين مي كند.
فهم اين كه بازار در كدام حالت است يكي از اصلي ترين
اركان معامله گري و نوسان گيري است.
تمــام بازارها ســيكل هايي بيــن تــرس و طمع طي
مي كنند .بازار ترســو تبديل به بازار طماع مي شــود و
برعكس بازار طماع هم به زودي با ريزش هايي به سمت
ترس حركت مي كند .در واقع فرقي نمي كند در بورس
توكيو معاملــه كني يا لندن ،نوســان بين ترس و طمع
قانون بازارهاست ولي ،چيزي كه دامنه نوسانات بازارها
را كاهش مي دهد ،دانش ســرمايه گذاران آن بازارها و
قوانين و ابزارهاي جاري و ساري آن بازارهاست.
در مورد قوانين و ابزار ترجيح مي دهم حرفي نزنم فقط
مختصر مي گويم ابزار هايي ماننــد معامالت فيوچر يا
آپشن يا شورت ســل كه ما ،نه خودشان بلكه كاريكاتور
هاي شان را داريم از جمله ابزاري هستند كه به متعادل
شدن بازارها كمك مي كنند.
در نهایــت ،ترس و طمع هــر دو در حد كنترل شــده
خوبند .چيزي كه مي تواند اين دو اســب وحشي را رام
كند ،ذهن شماست.
تفكر و تعقل شماست .دانش شماست .اگر گله را تعقيب
مي كنيد رفتارش را زير نظر داشته باشيد ،ترس و طمع
گله را بسنجيد و مراقب خودتان باشيد.

مخالفت کن ؛ اما متعهد باش

مهران صولتی

امیرعباس زینت بخش

یک اصل مدیریتی است که می گوید:
"مخالفت کن اما متعهد باش" به این معنی
که طی پروسه تصمیم گیری تا قبل از نهایی
شدن آن ،افراد حق مخالفت دارند اما به
محض نهایی شدن تصمیم ،همه باید به آن
متعهد باشند چرا که ساز مخالف زدن بعد از
تصمیم گیری ،مضر و مخرب است .این اصل در حقیقت برای رهایی از
تلهاجماعاستچراکهبرخیتصورمیکنندتااجماعنباشدوهمهموافق
تصمیمینباشند،نبایدتصمیماتخاذگردد.

جف بزوس مرد  128میلیارد دالری یا همان موسس ،رئیس و مدیر
ارشد اجرایی شرکت آمازون  768میلیارد دالری بیشترین استفاده را از
ایناصلکردهبهطوریکهدرنامهبهسهامدارانشرکتخودمینویسد" :
اینعبارتزمانزیادیراذخیرهمیکند.اگرشمابراییکمسیرقطعیت
دارید،اگرچهاجماعیبرایآننیست؛بهتراستبگویید:ببینید،میدانم
کهمادربارهاینمسیراختالفنظرداریم،اماآیاشمابامندربارهآنشرط
بندیمیکنید؟وقتیبهایننقطهمیرسید،هیچکسقطعاپاسخرانمی
داند،پسشمابهیکبلهسریعمیرسید!"
جِ ف با همین اصل ،زمان تصمیم گیری های شرکت را به حداقل کاهش
داده و می نویسد" :تصور کنید اگر تیم من بجای متعهد کردن من (در
عینمخالفتم)تالشکنندمنراقانع(موافق)کنند،چقدرتصمیمگیری
هاکندترشدهووقتتلفمیشود!"
جِ ف سپس توضیح می دهد که "مخالفت کن اما متعهد باش" به معنی
تصمیم اشتباه و در مسیر غلط بودن تیم نیست که شما را از حمایت از

آنها دلسرد کند بلکه یک مخالفت اصیل عقاید و تضارب آراء است؛ یک
اظهار نظر صریحی است که دارم ،یک فرصت برای تیم که وزن نظر من را
بسنجدویکتعهدسریع،صادقانهبرایپیرویازمسیرآنهاست.
وی سپس به نمونه هایی از تصمیم گیری ها اشاره می کند که خود او با
سایر اعضای تیم مخالف بوده اما با پیروی از همین اصل به تصمیم آنها
متعهدشدهوتمامقدازآنحمایتکردهاست.
البته در شرکت هایی که در حاکمیت شرکتی ،شفافیت و پاسخگویی
دارای ضعف هستند و پرداخت هزینه طوالنی شدن پروسه تصمیم
گیریوسپسعدمتعهدبهتصمیمنهاییازمحلمنابعملییاسهامداران
و ذینفعانی غیر از خود مدیران صورت می پذیرد ،هم می توان فرایند
تصمیم گیری را کش داد و هم می توان سپس با آن تصمیم بی دردسر
مخالفتکردومتعهدهمنبود!

درچنینفضاهاییرهبرانومدیرانفارغازدغدغهسودزابودنیاضررده
بودن تصمیم ها دارای حقوق و مزایای قطعی هستند و یا به دلیل اینکه
قراراستازمنطقهراحتیوآسودگیشانخارجشوندوبهچالشکشیده
شوند،یاهمقطارانودوستانشانتقویتنمیشوند،یامنافعشخصیشان
تامیننمیشود،یا...پروسهتصمیمگیریرامشمولزمانکردهوسپس
از تصمیم نهایی حمایت های الزم را بعمل نیاورده و یا با چوب الی چرخ
گذاشتنوکارشکنیآنتصمیم(پروژه)راازکارمیاندازند.
دلیل اصلی تعهد جِ ف بزوس به "مخالفت کن اما متعهد باش" این است
کهبخوبیمیداندطوالنیشدنزمانتصمیمگیریبهبهانهعدماجماع
و کارشکنی بعد از نهایی و اجرایی شدن تصمیم؛ یعنی خسارت وارد
کردن به وقت ،اعتبار و اموال شرکت خود! ریسک تصمیم غلط گرفتن؛
بهوحشتبیتصمیمیودودلیترجیحداره!

تلگرامنوشت

علی دینی ترکمانی

دستفروشی پدیدهای با چهرهی
سهگانهی خوب ،بد و زشت است.
خوب است چون عدهای از اینطریق
میتوانند درآمدی کسب کنند و در
عین حال ،قیمت برخی از اجناس را به
نفع مصرفکنندگان چنین اجناسی
تا حدی تعدیل کنند .بد است چون هم تعارض منافع میان
دستفروشان و خردهفروشان مغازهدار ایجاد میکند و هم

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

دستفروشی؛ خوب ،بد ،زشت
بسیاری از دستفروشان ،به رغم درآمد نسبتا خوب ،احساس
رضایت شغلی ندارند .به همین دلیل در گروه بیکاران پنهان
قرار میگیرند .زشت است چون در شآن اقتصاد و جامعهی
ایران ،با امکانات فراوان ،نیست که افرادی چون نفر اول آزمون
کارشناسی ارشد به جای دریافت بورس تحصیلی و درگیر
شدن در تحصیل و پژوهش ،به دستفروشی بپردازند .جایگاه
اجتماعی و شغلی چنین افرادی نشاندهندهی بیماری جدی
اقتصاد ایران است.

سیاست
دیرهنگام!!!

آلبرت بغزیان
استاد اقتصاد دانشگاه تهران

تله اجماع

فسادستیزی
برای توسعه یا بقاء!

در روزهای گذشـته موج فسـاد ستیزی برخاسته از قوه
قضاییه سـواحل جدیـدی را درنوردیـد و در اقدامی بی
سـابقه دامـان برخی نماینـدگان مجلـس را نیز گرفت.
همچنیـن برخی از مدیران دولتی هم بازداشـت و روانه
دادگاه شـدند .به نظر می رسـد اکنون به جایی رسیده
ایم که گسـترش فسـاد و سیستمی شدن آن مجموعه
نظـام سیاسـی را ناگزیـر بـه رویارویی عریان تـر با این
پدیـده کشـانده اسـت .آفتی که در سـالهای اخیر حتی اعتـراض و ناامیدی برخی
چهـره هـای جـوان و عدالتخواه را نیز موجب شـده بـود .اما به نظر می رسـد موج
برخاسـته اخیر به رغم گسـترده بودن کامال بی هدف اسـت .فسادسـتیزی اگر در
بسـتر چشـم اندازی کالن تر دیده نشـود تنها می تواند تا سطح نوعی پروپاگاندای
تبلیغاتی یا تسـویه حسـاب جناحی فروکاسـته شده و با گذشـت زمان بی نتیجه
رها شـود .از همین رو اسـت که شـناخت فسادسـتیزی در دو بستر توسعه یا بقاء،
مـی تواند به شـناخت موج جدیـد آن در ایـران کمک نماید:
فساد ستیزی برای توسعه
توسـعه مستلزم مشـارکت همگانی ،شفافیت و دولت پاسخگو اسـت .در این میان
دولـت بـا بهـره گیـری از امـکان اجماع سـازی و بسـیج تـوده ای مـی تواند نقش
موتـور محرکـه را در فرآینـد توسـعه ایفا کند .همچنین توسـعه نیازمنـد آموزش
همگانـی ،سـرمایه اجتماعـی ،اعتماد عمومی و امکان پرورش نسـلی پرسـش گر،
پرانگیـزه و پیشـرفت گرا اسـت .در چنین بسـتری فسـاد می تواند بـا ایجاد نوعی
انـدک سـاالری به افزایش تبعیض میان اقشـار مختلف شـهروندان منجر شـده و
موجـب قطبـی سـازی جامعه شـود .فسـاد همچنیـن می توانـد جنبه هـای نرم
افـزاری توسـعه یعنـی اخلاق اجتماعـی و اعتماد عمومـی را نیز مخدوش سـازد.
فسـاد سـتیزی برای توسـعه ،دقیقا پـروژه ای با هـدف احیای ارزش های توسـعه
اسـت که اکنون با گسـترش فسـاد دچار مخاطره و فروپاشی شـده است .بنابراین
محوریـت توسـعه اسـت که می توانـد فسادسـتیزی راموجه یا ناموجه سـازد!
فساد ستیزی برای بقاء
زندگـی برای بقاء نازل ترین مرحله زیسـت اجتماعی و انسـانی اسـت .مردمی که
بـرای تامیـن حداقـل معـاش خـود درمانده انـد ولی باید دلخـوش به آمـوزه های
ایدئولوژیکـی باشـند کـه به آنهـا آرامش بخشـد .از قبیل اینکه قومـی برگزیده اند
کـه بایـد جهـان را مدیریت کـرده و از سـلطه ابرقدرت ها نجات دهنـد .با چیرگی
سیاسـت بر اقتصاد اما پروژه فسـاد سـتیزی به برخوردهای قضایی تقلیل می یابد
ولی در ماهیت مشـکل بهبودی ایجاد نمی شـود .فساد سیستمی اندک باقیمانده
های سلامت اداری و شـرافت حرفه ای را در خود هضم می کند و رابطه سـاالری
بیـش از پیـش عرصه را بر شایسـته سـاالری تنگ می کند.
نکتهپایانی
بـه همـان اندازه کـه فسادسـتیزی در غرب مبتنی بر تغییـر و بهبود سـاختارها در
جهت افزایش مشـارکت ،شـفافیت و پاسـخگو کردن مناسبات سیاسـی -اقتصادی
اسـت ،فسـاد ستیزی در منطقه خاورمیانه بیشـتر مبتنی بر بگیر و ببندهای فصلی
و خلـق اسـطوره هـای ضدیـت با فسـاد مـی باشـد .تالش هایـی که به سـرعت در
معـرض آلـوده شـدن بـه اقتضائـات جناحـی قـرار مـی گیرنـد .از همیـن رو بانیان
ضدیـت بـا فسـاد ابتـدا باید چنـد نکتـه را بـرای مخاطبان خود روشـن کننـد :اول
اینکه فسادسـتیزی چگونه می تواند به توسـعه پایدار کشور منجر شـود؟ دوم آنکه
چه رابطه ای میان انحصار سیاسـی و فسـاد اقتصادی در کشـور وجود دارد؟ و سـوم
اینکه چه سـازوکارهایی برای تحول در سـاختارهای سیاسی جهت افزایش سالمت
اداری پیشـنهاد می کنند؟ تنها پس از پاسـخ روشـن به چنین پرسـش هایی است
کـه می توان نسـبت به چشـم انداز پیش روی مبارزه فسـاد در کشـور امیـدوار بود!

در پی اعالم خبر افزایش  ۲۱درصدی نرخ عوارض آزادراهها ،نرخنامه مصوب آن منتشر
شد که بر اساس آن حداقل عوارض برای تردد خودروهای سواری در آزادراه باغچه
مشهد ،بخش فریمان به مبلغ  ۱۵۰۰تومان و حداکثر عوارض برای تردد نفتکشها
در آزادراه قم  -گرمسار به مبلغ  ۱۵۱هزار تومان در نظر گرفته شده است .بر اساس
دستورالعمل ارسالی خودروهای عمومی که بیش از  ۴۰بار از یک عوارضی در طول یک
ماه عبور کنند  ۵۰در صد تخفیف میگیرند.

رئیس اتاق بازرگانی ،اعالم کرد :سهم گردشگری در تجارت کل دنیا حدود هفت درصد
برآورد شده که این سهم در ایران کمتر از نیم درصد است .غالمحسین شافعی گفت:
یک میلیارد و  ۲۵۰میلیون نفر در دنیا در صنعت گردشگری فعالیت دارند و یکهزار و
 ۵۰۰میلیارد دالر نیز درآمد ساالنه این صنعت برآورد میشود که باز هم سهم ایران در
آن بسیار اندک است .به اعتقاد وی تغییرات ارزی سبب شده تا ایران یکی از ارزانترین
کشورها برای گردشگری خارجی محسوب شود.

بازار

این روزها بیش از همیشـه شـاهد حضور افراد غیرحرفهای در بازار سـهام هستیم.
حضـور ایشـان در بـازار اثرات مثبت زیـادی در کل و در بلندمـدت دارد .اما در این
مجـال جنبـهای از پویاییهـای روانی این افـراد را مورد بحث قـرار میدهم.
رفتـار رمـهای ،ویژگـی مشـخص این گـروه از افراد اسـت .یک خبر یا شـایعه (که
بعضا عمدا در فضای مجازی ایجاد میشـوند) منجر به هجوم ایشـان به یک نماد
مشـخص شـده و نماد دچار صف خرید میشـود .سـپس با بروز نشـانههایی از آن
نماد خارج شـده و سـراغ نماد دیگـری میروند.
▫️در زمانهایـی کـه کلیـت بـازار مثبـت اسـت ایشـان هم سـود کسـب میکنند
و ایـن باعـث میشـود احسـاس کننـد در ایشـان «مهـارت معاملهگـری» وجـود
دارد .بـه بیـان دیگـر ،موفقیتی که ناشـی از عوامل برونـزا و یا تصادفی اسـت را به
خودشـان نسـبت میدهند .این انتسـاب موفقیت به خـود ،مهارتهای خـود و یا
ویژگیهـای ذاتی خود را در مالی رفتـاری خوداسـنادی ()Self-Attribution
مینامنـد .امـا نکتـه بعـدی و مهمتـر ،آنجاسـت کـه ایـن خوداسـنادی منجر به
ایجاد(یاتقویـت) بیشاطمینانـی در ایشـان میشـود .ایـن بیشاطمینانـی باعـث
میشـود که شـخص اقدام بـه معامالت پرحجم ،هیجانی و پرتکرار بکنـد .از طرف
دیگر هم باعث میشـود که ایشـان تنوعبخشـی در سـبد دارایی را کنار گذاشته و
بعضا بصورت اصطالحا «تکسـهم» معامله کنند .تکسـهم شـدن یعنی ریسـک
باال در سـرمایهگذاری.
چنیـن افرادی بعد از چند مرحله کسـب سـود دچار زیانهای سـنگینی خواهند
شـد .حتـی بعضی معاملهگـران حرفهای هم با کسـب سـود در بـازاری که کلیت
آن مثبـت اسـت شـروع به جـذب منابع از افـراد کرده و سـبدگردانی ایشـان را به
عهـده میگیرنـد در حالی که این تصمیمـات را باید در شـرایطی گرفت که ذهن
دچار سـوگیری نباشد.
ویژگـی بـازار مثبت این اسـت کـه بازیگـران را فریب میدهـد .فراموش نکنیم که
بـازار سـهام جـای بسـیار خطرناکـی اسـت .بنابراین هرگـز اصل تنوع بخشـی به
پرتفو را فراموش نکنید ،ریسـک خودتان را پوشـش بدهیـد ،مهارتها و دانشتان
را افزایـش بدهید و صبور باشـید.

اعالم نرخ جدید عوارض آزادراههای کشور

دستفروشی ،خروجی منطقی بحران بیکاری ساختاری است.
بیکاری که طبق آمار رسمی و با احتساب تعریف  ۲ساعت
کار در هفته برای شاغل بودن ،بیش از  ۳میلیون و  ۲۰۰هزار
نفر است .البته ،اگر شاغالنی را در نظر بگیریم که از شغلشان
رضایت ندارند .به عالوهی شاغالنی که درآمدشان کفاف حداقل
هزینههای الزم برای تامین حداقلهای زندگی را نمیدهد،
ابعاد بیکاری بسیار بیش از این آمار رسمی میشود .بحران
بیکاری اینروزها حکم بمب در حال انفجار را دارد.

مبحث نرخ ارز و افتوخیزهای قیمت
آن در شرایط کنونی را میتوان
محصول سیاستهای مداخلهجویانه
بانک مرکزی در بازار دانست نه کاهش
هیجانی آن تحتتاثیر کاهش تنشها
و بهبود روابط ایران با دیگر کشورهای
منطق .ه
اما با وجود کاهش  ٪۳۰قیمت ارز طی
ماههای گذشته تحت سیاستگذاری
بانک مرکزی ،نهتنها کاهشی در قیمت
کاالهای داخلی ایجاد نشده ،بلکه به
تازگی زمزمه رشد دوباره کاالهای
مصرفی مورد نیاز خانوارها نیز بهگوش
میرسد.
یکی از مهمترین حوزههایی که تاکنون
از افزایش قیمت ارز تاثیر پذیرفته است،
حوزههایوارداتمحوراست.اینحوزهها
اگرچه تحت تاثیر روند صعودی قیمت
ارز به افزایش قیمت کاالهای مصرفی
دامن زدند ،با این حال در شرایط کنونی
از کاهش محسوس قیمت ارز تاثیر
نمیپذیرند و تغییری در هزینهکرد
خود به منظور واردات موردنیاز کشور
نمیبینند.
نتیجه این موضوع روشن است؛
سیاستهای بانک مرکزی در جهت
کاهش قیمت ارز نه با هدف بهبود بازار
تجاری و اقتصادی که تنها در جهت
کنترلفعالیتهایسوداگرانهبودهاست.
به نظر میرسد زمانی میتوان به قضاوت
درست در رابطه با تغییرات قیمت ارز
دست زد که سیاستهای دولت به اندازه
کافی اجازه صدور مجوزهای وارداتی را
داده باشد تا به دنبال آن نسبت به توانایی
بانک مرکزی در جهت پاسخگویی به
تقاضای ارزی بازار و مدیریت درست بازار
اظهارنظرکرد.
در حالیکه فشارهای وارده از ناحیه
تحریمها و تنشهای منطقه و کاهش
صادرات نفت و کاهش درآمدهای ارزی
میتوانست سیگنال مثبتی به قیمت
ارز بدهد ،اما بانک مرکزی با تدابیری
که اندیشیده است توانسته قیمت ارز
را کنترل کند .با این وجود مدیریت
امروز بانک مرکزی بر بازار ارز اگرچه
مثبت ،اما اقدامی دیرهنگام است که به
بیثباتیهای بسیاری در اقتصاد کشور
دامنزدهاست.
شاید اگر بانکمرکزی پیشتر نیز
سیاستهای اینچنینیاش را روانه بازار
ارز میکرد ،موضوعاتی همچون کنز ارز
در خانههای مردمی و یا خروج سرمایه از
کشوراتفاقنمیافتاد.
مجموعه آنچه گفته شد بیان میکند
که مجموعه سیاستهای بانک مرکزی
اگرچه امروز ناجی بازار ارز کشور است،
اما پیشتر نیز میتوانست به کمک بازار
ارز بیاید و از جهشهای چند ساله و هر
ازگاهدربازارارزجلوگیریکند؛موضوعی
کهعمالنشانمیدهدسیاستگذارخود
را از اتخاذ سیاستهای اینچنینی در
سالهایگذشتهمبرامیکردهاست.

info@eghtesadbazar.ir

