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سال پنجم/ شماره صد و چهار/ سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸/ قیمت ۲۰۰۰ تومان 

هفته انهم

ضربان  اقتصاد شهر

گزارش

بدعت  گذاری در رفتارهای مالی
اســتاد اقتصاد دانشــگاه عالمــه طباطبایی گفت: 
براســاس محاســبات بنده و در چارچــوب الگوی 
پیشنهادی توماس پیکتی، به استناد داده  های سال 
۹۶، به ازای هر یک درصد تورم اضافه شــده ناشــی 
از این سیاســت های تورم زا ماننــد افزایش قیمت 
بنزین، ۱۵ هزار میلیارد تومان رانت به نفع صاحبان 
دارایی هــا ایجاد می شــود در حالیکه فشــار آن به 
خانوارها و تولیدکنندگان تحمیل می شود. در حالی 
که تبلیغات رســمی ادعا می کند این سیاست ها به 

خاطر فقرا انجام می شود و...

  گزارش

راه درست برمبنای واقعیات آماری 
شــهردار اصفهان از تهیــه و تدوین آمارنامه شــهر 
اصفهان بــرای یازدهمین ســال متوالــی خبر داد 
و گفــت: این آمارنامه بــا همــکاری ۶0 ارگان و در 
قالب 4200 داده اطالعاتی تهیه شــده است. قدرت 
اله نوروزی در اولین نشســت ســاالنه آمار و برنامه 
ریزی در مدیریت شــهری که با حضور رئیس مرکز 
آمار ایــران، اعضای شــورای شــهر، نمایندگانی از 
کالنشــهرها و جمعی از مدیران شهری و استانی در 
حوزه آمار و برنامه ریزی برگزار شد، اظهار کرد: این 

نشست برای اولین بار در این سطح ...

۰۲

۰۳

فصل نو گردشگری
دیدگاه موافقان و مخالفان از حضور اینفلوئنسرها در اماکن تاریخی؛

پروژه جذب »گردشگران مبلغ« یا همان »جهانگردان اثرگذار«، جزو اولین قدم ها در زدودن تصویر منفی از ایران محسوب می شود. 
هر چندحضور اینفلوئنسرها در اماکن تاریخی ایران و بخصوص اصفهان و انتشار تصاویر آنها در شبکه های مجازی، با واکنش های 
گوناگونی روبه رو شد. تعداد زیادی از کاربران شبکه های اجتماعی و حتی مسئولین از حضور این افراد استقبال کرده و آن را اقدامی 
مثبت دانستند. قدرت اهلل نوروزی شهردار اصفهان اعالم کرد، پروژه هایی مانند فم تریپ به دلیل رونقی که در صنعت گردشگری ایجاد 
می کند مورد حمایت شهرداری قرار دارد. اما در مقابل گروهی نیز حضور اینفلوئنسرها و شیوه رفتار و پوشش آنها را مورد انتقاد قرار دادند.

گزارش

۰۵
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رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان گفت: بازار طال به دلیل نبود تقاضا همچنان در رکود 
به سر می برد و شاید یکی از عوامل نبود تقاضا قرار گرفتن در ماه محرم و صفر بود.

هوشنگ شیشه بران، اظهار کرد: در حالی که گمانه زنی ها نشان می دهد توافق تجاری 
آمریکا و چین احتماال با تاخیر روبرو خواهد شد و سرمایه گذاران در انتظار روشن شدن 
سیاست های پولی و نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا هستند، قیمت طال تغییر چندانی 

نداشته است.

است. کشوری  میانگین  برابر  دو  دهق  زعفران  تولید  گفت:  آباد  نجف  فرماندار 
مجتبی راعی، اظهار کرد: نجف آباد رتبه اول تولید عسل استان با ظرفیت هزار و 200 
تُن، رتبه اول کشور در تولید گوشت بوقلمون با ظرفیتی بالغ بر 2۳0هزار قطعه، رتبه 
اول تولید تجهیزات زنبورداری، رتبه دوم تولید و تکثیر ماهیان زینتی و رتبه سوم تولید 
زعفران استان اصفهان را به خود اختصاص داده است. وی تاکید کرد: سطح زیر کشت 

زعفران ۱20 هکتار است. 

  نوسان: رئیــس ســازمان فناوری 
اطالعات گفت: اگــر مراجع دولتی، 
صنایع و خدمــات نتواننــد خوش 
آمدگوی خوبی برای IT و تکنولوژی 
جدید باشند، سرنوشت حتمی آنان 

خداحافظی از کل بازار است.
امیر ناظمی در آئین افتتاح بیســت و 
پنجمین نمایشــگاه اتوکام درمحل 
نمایشــگاه های بین المللی اصفهان، 
اظهار کــرد: طبق آخریــن آمارهای 
دریافتی ســال ۹۷ بخش های IT و 
ارتباطات به ترتیب با رشد مثبت ۶.4 
و ۱.۷ درصدی همراه بوده اســت، در 
حالیکه در اعتبارات مربوط به بخش 
اشــتغال در ســال ۹۷ تنها ۸ درصد 
ســهم حوزه خدمات بوده که از این 
 IT میزان کمتــر از 2 درصد به بخش
تخصیص یافته اســت. وی افزود: این 
آمار مثبت در حالی است که در سایر 
زمینه رشد قابل قبولی نداشته ایم و با 
رشد منفی اقتصادی 4.۹، صنعت ۹.۶، 
اقتصاد بدون نفت 2.4، کشاورزی ۱.۵ 
مواجه بوده و رشد بخش خدمات نیز 

حدودا ثابت بوده است.
رئیس ســازمان فنــاوری اطالعات 
با اشــاره به پشــتیبانی همه جانبه 
 ،IT از شــرکت های فعال در حــوزه
افزود: شــاهدیم که بیشترین چالش 
ها را در مقابل این شــرکت ها ایجاد 
می کننــد و در مقابل کمترین منابع 
را در اختیارشان قرار می دهند. بااین 
وجود همچنان با رشد و روند صعودی 
مواجه هســتند. وی با اشــاره به سه 
استراتژی برای رشد IT توضیح داد: 
نخستین استراتژی این است که یک 
بازیگر جدید وارد عرصه شده و بخش 
خود را تولید می کنــد در حالیکه در 
ارتباط مستقیم با شــهروندان است 
مانند اپلیکیشن هایی که امروز مورد 
اســتقبال قرار گرفته اند. متاســفانه 
اصفهــان در ایــن عرصــه عملکرد 

ضعیفی داشته است.
معــاون وزیــر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات دومین اســتراتژی را ادامه 
دهنده صنایع قدیمی دانست و گفت: 
شــرکت هایی که به صنعت قدیمی 
نزدیک و فعالیــت هایــی از طریق 
اتوماســیون، کاهش هزینه ها و ... را 
برای آنها انجام می دهند تا میزان بهره 

وری این صنایع افزایش یابد. 
ناظمی ادامه داد: در اســتراتژی سوم 
فعاالن نه تنها در یک گروه یا شرکت 
بلکــه در یــک زنجیره بــرای تأمین 
شــرکت های متعدد و اغلب جهانی 
فعالیت می کنند. البته این راهبرد در 
ایران به سبب شرایط خاص نتوانسته 
به خوبی پیاده شــود. وی با اشــاره به 
اصفهان به عنوان قطب صنعت بودن 
کشور، تصریح کرد: امیدوار بودیم که 
اصفهان در اســتراتژی دوم پیش قدم 
و فعال باشد، اما شــاید به سبب روی 
خوش نشان ندادن صنایع قدیمی به 
این شــیوه بهره وری IT و باقی ماندن 
روی صنعت ســنتی موجب شد تا در 
نهایت مجبور به رفتن از کل بازار شوند.

رئیس ســازمان فنــاوری اطالعات 
صنعت با اشــاره به پلی اکریل و روند 
نزولــی آن، هشــدار داد: اگر مراجع 
دولتی، صنایــع و خدمــات نتوانند 
خوش آمدگــوی خوبی بــرای IT و 
تکنولوژی جدید باشــند، سرنوشت 
حتمی آنان خداحافظــی از کل بازار 

است.

تولید زعفران نجف آباد دو برابر میانگین کشور بازار طال در رکود به سر می برد
رویدادنامه

   گزارش

بی تفاوتی به فناوری
خداحافظی از بازار

Is fahan

اصفهان در هفته ای که گذشت؛

»اصفهان در هفته اي که گذشت« گردشگران داخلي و خارجي را مهمان 
حال و هواي پايیزي اش کرد. میزباني از هنرمندان و هنروران سیستان و 
بلوچستان در کاخ چهلستون، آمادگي براي برگزاري نمايشگاه کتاب، بر 
زمین ردن کلنگ بزرگترين مجتمع فرهنگی آموزشی ناشنوايان کشور، 
اصفهان  تبريز  پرواز  اندازي خط  راه  برنامه ۱۴۰5،  اعالم خبر تدوين 
تبريز، شناسايي هزار استارتاپ در اين شهر و اعالم خبر خوشايند 
مهاجرپذيري روستاهاي اصفهان از مهم ترين رويدادهاي هفته اخیر 

نصف جهان است...
تدوين برنامه ۱۴۰5 برای اصفهان

شهردار اصفهان در اولین نشست ساالنه آمار و برنامه ریزی در مدیریت شهری که 
روز ۱۱ آبان برگزار شده، با اشاره به اینکه از حدود سال ۱۳۷۵ برنامه ریزی های 
بلند مدتی برای شهر اصفهان در نظر گرفته شده گفته است که در حال حاضر 
برنامه ۱40۵ برای شهر اصفهان در حال تدوین است. قدرت اهلل نوروزي در 
خصوص روند این پروژه هم گفته که در این راستا آمارنامه قابل قبولی با همکاری 
۶0 سازمان تدوین شده و زیرساخت های اطالعات مکانی هم در چند روز 
گذشته با حضور چند سازمان به امضا رسیده است، این امر می تواند نقش مهمی 

در کاهش هزینه ها داشته باشد و به عالوه اطالعات مکانی را گسترش دهد.

حرف هاي تازه 
سیستانی ها براي اصفهاني ها

در حالي که همواره گمان مي کردیم به جز چند شهر تاریخي و بزرگ ایران مانند 
اصفهان، شیراز، یزد و کاشان دیگر شهرها حرفي براي گفتن در حوزه گردشگري 
ندارند و قادر نیستند براي گردشگران داخلي و خارجي جذابیتي ایجاد کنند، 
در سالهاي اخیر که بازار گردشگري در ایران کمي داغ شده شهرهایي همچون 
سیستان و بلوچستان نیز به داعیه داران گردشگري پیوسته و چنانکه پیداست 
عملکرد قابل قبولي هم در این زمینه داشته اند. تازه ترین رویداد مربوط به این 
حوزه به نمایش درآمدن بخشی از جاذبه های گردشگری  این شهر در روزهای 
نهم و دهم آبان ماه در کاخ موزه چهلستون اصفهان بود که حاصل پیوستن 

اصفهان به پویش ملی »معرفی و سفر به سیستان و بلوچستان« است. 

تازه هاي فرهنگي براي اصفهان
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي اصفهان در تازه ترین نشست خبري اش با 
خبرنگاران از رویدادهاي تازه فرهنگي و هنري شهر خبر داده است. محمدعلي 
انصاري که کمتر به گفتگو با خبرنگاران واصحاب رسانه روي خوش نشان مي 
دهد و ترجیح مي دهد حرف هایش با رسانه ها و مردم را در نشست هاي 
خبري از پیش تعیین شده اعالم کند، گفته که آبان ماه امسال ماهي پررویداد 
براي ایران و اصفهان است که برگزاري جشنواره مطبوعات، نمایشگاه بزرگ 
کتاب اصفهان و جشنواره تئاتر استان از جمله آنهاست. همچنین نمایشگاه کتاب 
اصفهان از ۱۸ تا 2۳ آبان ماه در محل نمایشگاه های بین المللی اصفهان، در 
مساحتی بالغ بر 4000 مترمربع با حضور ۵0 ناشر و کتاب فروش از اصفهان و 

۶00 ناشر از سراسر کشور  میزبان مردم کتاب دوست اصفهان باشد.

راه اندازی پرواز 
تبريز-اصفهان-تبريز 

در حالیکه سفر به شهر تبریز از اصفهان به دلیل مسافت طوالني یکي از 
دغدغه هاي گردشگران اصفهاني براي سفر به این شهر است، مدیرکل شرکت 
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران »هما« در استان اصفهان از برقراری پرواز بین 
دو شهر اصفهان و تبریز خبر داد. اگرچه هزینه خرید بلیط هواپیما هم این روزها 
به یکي از خواسته  هاي دست نیافتني مردم کشور تبدیل شده ، اما به هر حال 
راه اندازي این خط هوایي مي تواند در بهبود اوضاع سفر میان این دو شهر نقش 

مهمي داشته باشد. 

روستاهاي اصفهان 
مهاجرپذير مي شوند!

در حالي که چند سالي است خبر تمایل روستانشینان براي مهاجرت به شهرهاي 
بزرگ بر سر زبان ها مي چرخد و آمارها حکایت از ان دارد که کمبود امکانات 
و رفاه الزم براي زندگي در روستاها باعث شده تا مردم این مناطق براي تامین 
مایحتاج زندگي شان به شهرها هجوم بیاورند، حاال مدیرکل امور روستایی 
استانداری اصفهان خبر از آغاز مهاجرت معکوس به روستاهای استان داده و 
علت این امر را خالقیت دهیاران و سرمایه گذاران روستایی دانسته که مردم را 
از سراسر استان به روستاهای خود بازگردانند و سرمایه گذاری کنند تا اقتصاد 

روستا رونق بگیرد. 
این اتفاق مبارك که مي تواند احتمال احیاي روستاهاي خالي از سکنه را باال 
ببرد همچنین مي تواند دالیل دیگري مانند جریان آب در رودها و رودخانه ها 
و همچنین رونق گردشگري در روستاها داشته باشد. در این میان مي توان 
روستاهاي شهر خور و بیابانک در استان اصفهان را مثال زد که در سالهاي اخیر 
به دلیل ایجاد جاذبه هاي متنوع براي گردشگران داخلي و خارجي توانسته اند 
تا حد زیادي براي ساکنان این روستاها انگیزه ماندن ایجاد کرده و باعث رونق 

اقتصادي این مناطق شوند.

۱۰۰۰ استارت آپ 
در اصفهان

خبر جالب توجه دیگر اینکه رئیس سازمان نظام صنفی یارانه ای کشور از 
شناسایي هزار استارتاپ در اصفهان خبر داده و گفته که استان اصفهان رتبه 
دوم کشور در استارت آپ را دارد. او همچنین خبر داده که قرار است از ۵ هزار 
استارت آپ ۵00 نوآفرین به ۱00 شرکت بزرگ آی تی کشور وصل شود و تا 

سال  ۱40۱ ، ۵ شرکت نوآفرین  وارد بورس می شوند.

رونق اقتصاد روستاهای اصفهان

فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه 
دین و اقتصاد اظهار داشت: به نظر می رسد 
بخشنامه بودجه از جنبه های مختلف به 
اسم اصالح نظام بودجه ریزی کشور درصدد 
نظام  در  بدعت ها  سلسله  یک  راه اندازی 
زمان  در  که  است  دولت  مالی  رفتارهای 
مناسب به آنها خواهیم پرداخت. یکی از ارکان 
آن سند باز کردن راه برای استمرار یک خطای 
۳0 ساله است مبنی بر اینکه برای دستکاری 
یکی از مهمترین قیمت های کلیدی یعنی 
حامل های انرژی پیش بینی هایی شده است 
و از همین روی ما هم پیشاپیش وجوهی از 
این رویداد و پیامدهای آن را آشکار می کنیم. 
متاسفانه در این زمینه تبلیغات رسمی به 
گونه ای است که به نظر می رسد دولتمردان 
ما به آموزش امور اقتصادی نیازمندتر از عامه 
مردم باشند یعنی شیوه ورود و خروج آنها 
در مباحث اقتصادی به گونه ای است که این 

احساس را به وجود می آورد.

چرا گرانی ها ادامه دارد
گریخته  جسته  مثال  برای  داد:  ادامه  وی 
آمارهایی مطرح می شود که روند رشد نرخ تورم 
کاهنده شده است. کسانی که سیاست های 
را دستمایه  این  توجیه می کنند  را  تورم زا 
قرار داده اند که باز هم مسئله خاصی روی 
نخواهد داد. در حالیکه به مسئوالن اقتصادی 
باید آموزش داده شود که با همان منطق 
کاهش نرخ تورم در سال اول پس از روی کار 
آمدن دولت اول آقای روحانی، در معرض این 
پرسش هستند که اگر نرخ تورم به اندازه ای 
که ادعا می شود کاهش پیدا کرده است، پس 
چرا گرانی ها ادامه دارد؟ کاهش رشد نرخ 
تورم به هیچ وجه به معنای کاهش فشارهای 
طاقت فرسا بر معیشت مردم نیست. علیرغم 
کاهش نرخ تورم، قدر مطلق آن همچنان رو 
به افزایش است منتها این افزایش با شیب 

کمتری صورت می گیرد اما فشارهای معیشتی 
بر روی مردم همچنان باقی مانده است .

این اقتصاددان تصریح کرد: دولتمردان باید 
توجه داشته باشند که این آهنگ به ظاهر 
کند شده تورم، بازتاب یک جهش تورمی 
تقریباً بی سابقه در دوره چهل ساله اخیر در 
اثر جهش نرخ ارز بوده است و به ویژه در این 
میان کم سابقه ترین جهش ها را در قیمت اقالم 
اساسی مردم تجربه کردیم. آنچه که ما مدارای 
نجیبانه مردم با فقر خواندیم، در اثر تحوالتی 
که در قیمت مایحتاج عمومی به ویژه گوشت 
و لبنیات پدیدار شده به ابعاد شکنندگی آور و 
نگران کننده رسیده است. بر اساس محاسبات 
بنده و در چارچوب الگوی پیشنهادی توماس 
پیکتی، به استناد داده های سال ۹۶، به ازای 
هر یک درصد تورم اضافه شده ناشی از این 
قیمت  افزایش  مانند  تورم زا  سیاست های 
بنزین، ۱۵ هزار میلیارد تومان رانت به نفع 
صاحبان دارایی ها ایجاد می کند در حالیکه 
فشار آن به خانوارها و تولیدکنندگان تحمیل 
می شود. اگرچه تبلیغات رسمی ادعا می کند 
که این سیاست ها به خاطر فقرا  انجام می شود و 
این طنز تلخ موضوع سیاست های تورم زا است .

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از سخنان 
رئیس جمهور در مورد افزایش قیمت بنزین 
گفت: ایشان گفته اند که اگر افزایش قیمتی 
هم ایجاد شود خود را متعهد می دانیم که کل 
درآمد حاصل را به مردم بازگردانیم اما بر اساس 
تجربه ای که داشته ایم در ازای مثال ۱0 واحد 
فشاری که به مردم افزایش می یابد ۳ واحد 
آن را دولت جبران می کند. باید توجه داشت 
که یکی از کارکردهای سیاست های تورم زا 
این است که قدرت تاثیرگذاری حمایت های 
نقدی را کاهش می دهد و اگر بخواهیم با منطق 
دالری با دولت  صحبت کنیم؛ در زمان شروع 
پرداخت یارانه ی نقدی یعنی زمستان سال ۸۹، 
قدرت دالری  پرداخت های نقدی به خانوارها 

با استاندارد هر خانوار 4 نفر بیش از ۱۵0 دالر 
برای هر خانوار بود که اندکی بیشتر از خط فقر 
مطلق جهانی است اما در پایان سال ۹۷ قدرت 
دالری پرداخت های نقدی به کمتر از یک 
دهم زمان شروع یعنی ۱۵ دالر برای هر خانوار 

رسیده است.

کانون اصلی بحران 
مصرف باالی انرژی 

وی ادامه داد: همچنین برخی افراد به آقای 
رئیس جمهور پیشنهاد می کنند که در برخی 
کشورها معادل ریالی نرخ بنزین بین ۶ تا 20 
هزار تومان است . باید توجه داشت که اساس 
سنجش در اقتصاد  نسبت قیمت ها با وضعیت 
درآمد خانوارها است. بر اساس محاسبات؛ 
با همین نرخ موجود بنزین وقتی نسبتش 
به هزینه نهایی خانوارها مبنا قرار می گیرد 
نرخ آن بین ۱.۵ تا ۶ برابر کشورهای صنعتی 
و بویژه کشورهای عربی نفتی خلیج فارس 
است. همچنین اگر هزینه نهایی استفاده از 
خودرو به کل مخارج خانوارهای ایرانی را مبنا 
قرار می دهیم مالحظه می شود که این رقم 
۱0 تا ۳0 برابر کشورهای صنعتی و ۵ تا ۱0 
برابر بیشتر از نسبت مشابه در کشورهای عرب 

خلیج فارس است.
به  اشاره  با  اقتصاد  و  دین  موسسه  رئیس 
گزارش های رسمی منتشر شده از ترازنامه 
انرژی کشور گفت: کانون اصلی بحران در 
شدت مصرف باالی انرژی مربوط به سمت 
عرضه حامل های انرژی است در حالی که 
سیاست های دستکاری قیمت ها مربوط به 
سمت تقاضای آن است. بنابراین کانون اصلی 
اتالف و اسراف انرژی مربوط به قسمت عرضه 
آن است که تقریباً در انحصار دولت است. 
بر اساس محاسبه های صورت گرفته طی 
20 سال منتهی به ۱۳۹۶، عالوه بر میزان 
تولید داخل حدود ۱۸4 میلیارد دالر واردات 

بنزین داشته ایم که عمدتاً مربوط به بحران 
بهره وری در پاالیشگاه های کشور است. اگر ما 
عالمانه برخورد می کردیم، می توانستیم با این 
هزینه اصالحات بنیادی در زمینه صرفه جویی 
انرژی، افزایش کارایی انرژی و بهبود حمل و 
نقل شهری داشته باشیم. بر اساس محاسبه 
کارشناسان اگر این بی برنامه گی در اصالح 
سمت عرضه حامل های انرژی ادامه داشته 
باشد در 20 ساله پس از سال ۹۸ منابع صرف 
شده در این موضوع از ۱۸4 به ۳00 میلیارد 

دالر افزایش خواهد یافت.
زمینه  این  در  کرد:  خاطرنشان  مومنی 
پژوهش های  مرکز  و  مجلس  نمایندگان 
مجلس مسئولیت سنگینی دارند. در این 
زمینه توجه نمایندگان را به سند الیحه بودجه 
می دانیم  که  همانطور  می کنم؛  جلب   ۹۸
شرکت های دولتی عموما شرکت های بزرگ 
قدرت  و  رقابت  توان  که  مقیاسی هستند 
چانه زنی باالیی دارند اما ارقام سند الیحه 
۹۸ نشان می دهد که پیش بینی خود دولت 
این بود که در اثر شوك نرخ ارز  در سال ۹۷، 
افزایش ۵2 درصدی در مصارف این شرکت ها 
روی خواهد داد و تکان دهنده تر  آنکه در همان 
سند الیحه کاهش بیش از ۵0 درصدی سود 
سهام و مالیات پرداختی شرکت ها در مقایسه 
با قانون ۹۷ در نظر گرفته شده که یک سقوط 
خود  زیرمجموعه  شرکت های  برای  بزرگ 

دولت است.

تاثیر تحريم ها بر اقتصاد
این اقتصاددان در مورد تاثیر تحریم ها بر 
اقتصاد گفت: وقتی به مستندات مکتوب شده 
تحریم کنندگان نگاه می کنیم آنها بیشترین 
تاکیدشان این است که سیاست گذاران ایران 
در شرایط  آچمز قرار بگیرند تا چاره ای جز 
نداشته  رکودآفرین  و  تورم زا  سیاست های 
باشند. چون در این صورت مردم به صورت 
فراگیر درد تحریم ها را کشیده و این بزرگترین 
نیروی محرکه مایوس شدن مردم از ساختار 
که  داشت  توجه  باید  شد.  خواهد  قدرت 
گزارش مرکز آمار از داده های بهار سال ۱۳۹۸ 
نشان می دهد برای دومین بار در دو دهه 
گذشته شاخص فالکت در ایران از استاندارد 
۵0 درصد عبور کرده است و باید مسئوالن 
بدانند که میانگین جهانی این شاخص  تقریبا 

۱2 درصد است.
وی یادآور شد: در الیحه بودجه ۹۸ سهم 
مالیات بر ثروت و مستغالت از کل درآمدهای 
مالیاتی کشور حدود ۳.۷ درصد و سهم مالیات 
بر امالك و مستغالت حدود یک درصد است 
که وقتی نسبت آن به تولید ناخالص داخلی 
را در نظر بگیریم به 0.0۷ درصد می رسد در 
حالی که میانگین جهانی سهم مالیات بر ثروت 
و مستغالت از تولید ناخالص داخلی بین ۵ تا 
۵.۵ درصد است. در واقع این یک جهت گیری 
غیرعادی به نفع ثروتمندان و به ضرر فرودستان 
است. اگر سهم مالیات بر امالك و مستغالت 
کشور در استاندارد کشوری مانند چین بود 
یعنی ۱0 درصد تولید ناخالص داخلی بود، 
و  امالك  از  درآمدهای دولت  در سال ۹۸ 

مستغالت ۹0 برابر افزایش می یافت.

اســتاد اقتصــاد دانشــگاه عالمــه طباطبايــی گفت: براســاس محاســبات بنــده و در چارچــوب الگوی پیشــنهادی 
گزارش

گروه     اقتصاد
تومــاس پیکتــی، بــه اســتناد داده  هــای ســال ۹۶، بــه ازای هــر يــک درصــد تــورم اضافــه شــده ناشــی از ايــن 
ــان دارايی هــا ايجــاد  ــه نفــع صاحب ــت ب ــان ران ــارد توم ــن، ۱5 هــزار میلی ــد افزايــش قیمــت بنزي ــورم زا مانن سیاســت های ت
می شــود در حالیکــه فشــار آن بــه خانوارهــا و تولیدکننــدگان تحمیــل می شــود. در حالــی کــه تبلیغــات رســمی ادعــا می کنــد 

اين سیاست ها به خاطر فقرا انجام می شود و اين طنز تلخ موضوع سیاست های تورم زا است .

در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد عنوان شد؛

بدعت  گذاری در رفتارهای مالی
فرشاد مومنی: يک درصد تورم اضافی، ۱5 هزار میلیارد تومان رانت ايجاد می کند

 نوسان: جمشید پژویان، استاد اقتصاد 
دانشــگاه عالمه گفت: عمده افراد دارای 
درآمد بدون شــغل که مرکــز آمار اعالم 
کرده کسانی هســتند که با تلفن همراه 
در منزل خود کاالیــی را خریداری و بعد 
از اندکی آن را به فروش می رســانند. این 
افراد عموما خــود را بدون شــغل اعالم 

می کنند، درنتیجه بدون این که نقشــی 
در تولید داشته باشد صاحب درآمدهای 
هنگفتی می شــوند و این در حالی است 
که باید این درآمدها در راســتای تجارت 

و جابه جایی کاال به دست آید.
این استاد اقتصاد دانشــگاه اضافه کرد: از 
مصادیق دیگر این گونــه افراد می توان به 

کسانی اشاره داشت که در بانک ها حساب 
داشته و از سودهای میلیونی آن بهره  مند 
می شوند، بنابراین نمی توان به آمار مرکز 
آمار اســتناد کرد چون این افراد به خاطر 
نپرداختن مالیــات، از گفتن درآمدهای 
خــود در زمــان سرشــماری ممانعت 

می کنند.

استاد اقتصاد دانشگاه عالمه:

عمده افراد بیکار دارای درآمد داللی هستند 
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شهردار  گوی  و  گفت  نوسان:   
سارايوو به عنوان پايتخت کشور 
بوسنی هرزگوين که به ديدار دکتر 
آمده  اصفهان  شهردار  نوروزی، 
فرهنگی  تعامالت  جنس  از  بود 
و سینمايی بود تا آنجائیکه اين 
ديدار دعوت شهردار اصفهان از 
هنرمندان بوسنی برای حضور و 
شرکت در جشنواره بین المللی 
اصفهان  نوجوان  و  کودک  فیلم 
از  سارايوو  شهردار  دعوت  و 
هنرمندان اصفهانی برای حضور 
در جشنواره فیلم سارايوو را در 

پی داشت.    
قدرت اله نوروزی در دیدار با شهردار 
بوسنی  کشور  پایتخت  سارایوو، 
اصفهان  اینکه  به  اشاره  با  هرزگوین، 
شهری تاریخی، میراثی، صنعتی و البته 
از همه مهمتر فرهنگی و  دانشگاهی 
است، اظهار کرد: در تاریخ ایران، اصفهان 
یکی از مهمترین شهرهاست که چندین 
دوره تاریخی پایتخت ایران بوده است. 
وی ادامه داد: در حال حاضر هم اصفهان 
در بسیاری از حوزه ها پیشتاز است و 
در عرصه بین الملل هم توانسته با ۱4 
شهر در کشورهای مختلف تفاهم نامه 

خواهرخواندگی منعقد کند.     
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه تاکنون 
شهر اصفهان میزبان میهمانانی از کشور 
بوسنی هرزگوین بوده است که دیدار و 
گفت و گو با شهردار موستار یکی از این 
دیدارها بوده است، تصریح کرد: شهر 
های  حوزه  در  دارد  آمادگی  اصفهان 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تعامالتی 

را با شهر سارایوو داشته باشد.  
اسکاکا،  عبداله  دیدار  این  ادامه  در 
شهردار سارایوو نیز با ابراز خرسندی از 
سفر به شهر اصفهان، این شهر را یکی از 
بزرگترین شهرهای تاریخ جهان توصیف 
روابط  بوسنی  و  ایران  گفت:  و  کرد 
دیرینه دارند و ایران در جنگ بوسنی 
کمک های زیادی به مردم و کشور ما 
داشته است. وی ادامه داد: مردم بوسنی 
هرزگوین احساس خوبی نسبت به مردم 

ایران داشته و آنها را دوست دارند.  
شهردار سارایوو با اشاره به همکاریهای 
ایران و بوسنی هرزگوین در سال های 
جزو  ایران  کشور  کرد:  اظهار  اخیر، 
کشورهایی بود که بعد از جنگ، بوسنی 
و  شناخت  رسمیت  به  را  هرزگوین 
سفارت خود را در این کشور مستقر 
کرد. وی بیان کرد: همکاری مطلوب 
شما با یونسکو می تواند تجربه ای برای 
باشد  فرهنگی  و  هنری  زمینه  در  ما 
چراکه ما همکاری خود با این نهاد بین 
المللی را به تازگی آغاز کرده ایم و به 
عنوان شهر سینمائی از سوی یونسکو 

انتخاب شده ایم.   
عبداله اسکاکا به برگزاری جشنواره شهر 
سارایوو به عنوان یک جشنواره سینمایی 
اشاره کرد و گفت: سینمای ایران یکی 
است  جهان  در  مطرح  سینماهای  از 
که به همین سبب از شما درخواست 
سارایوو  فیلم  جشنواره  در  کنیم  می 
که اواسط شهریور ماه هر سال برگزار 
می شود، شرکت کنید. وی از شهردار 
اصفهان و هنرمندان اصفهانی نیز دعوت 
کرد تا در این جشنواره شرکت و حضور 
داشته باشند. شهردار سارایوو به ساخت 
فیلمی با موضوع کودکان و جنگ در 
فیلم  این  گفت:  و  کرد  اشاره  بوسنی 
روایتگر تاثیر آموزش در شرایط سخت 

است.

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: مدیریت شهری اصفهان به منظور ایجاد شور 
و نشاط اجتماعی برای برگزاری یازدهمین انتحابات مجلس شورای اسالمی بی طرفانه 
و بدون جهت گیری سیاسی ورود کند.علیرضا نصراصفهانی با اشاره به در پیش رو بودن 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی در دوم اسفند ماه سال جاری اظهار 
کرد: الزم است شرایط برای برگزاری بهتر این انتخابات و حضور حداکثری مردم فراهم 

شود. وی تاکید کرد: الزمه حضورمردم، بسترسازی برای ایجاد امید است .

با حضور مدیران استان، کلنگ احداث اولین مجموعه فرهنگی ناشنوایان، در شهرك نگین 
ملک شــهر با زیربنای حدود ۳000 مترمربع به زمین خورد. مدیر منطقه ۱2 شهرداری 
اصفهان در این ارتباط گفت: این مرکز با زیربنای حدود ۳ هزار مترمربع در ۶ طبقه به عنوان 
بزرگترین مرکز ناشنوایان کشور شناخته می شود. علی باقری تصریح کرد: هزینه های پروانه 
ساختمانی برای این مرکز با گرفتن مصوبه شورای شهر به صورت کامالً رایگان در اختیار 

ناشنوایان قرار می گیرد.

معافیت مرکز ناشنوایان از هزینه های پروانه و عوارضبی طرفی مدیریت شهری در انتخابات مجلس 

گزارش

گزارش

دیپلماسی شهری 
با چاشنی هنر هفتم

شهردار اصفهان:

شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه فقدان برنامه 
ریزی سبب بی نظمی و فاصله گرفتن از اهداف 
تعیین شده می شود، گفت: برنامه ریزی اساس 
همه اقداماتی است که در یک سازمان اجرایی 

می شود و ما را به مدیریت شایسته می رساند.
شهردار اصفهان بیان کرد: شهر از مصنوعات 
شکل گرفته است و دست بشری چنان در ایجاد 
این مصنوعات دخالت دارد که باید با توجه به 
موضوعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برنامه 
ها را تدوین کرد تا بتوان خدمات بهتری به مردم 

ارائه داد. 
وی با اشاره به اینکه اگر شهر را به عنوان یک 
موجود پیچیده بخواهیم مدیریت کنیم باید 
برنامه داشته باشیم و اصلی ترین پایه برنامه 
اصفهان  آمار است، گفت: شهرداری  ریزی، 
در سال های گذشته برنامه ریزی های خوبی 
در این عرصه داشته و تالش می کند به سوی 

برنامه ریزی مدرن حرکت کند. 
نوروزی افزود: برنامه ریزی می تواند منابع مهم 
شهر را به طور موثر هدایت کند. ما نمی توانیم 
بدون برنامه کیفیت خدمات را افزایش داده 
و هزینه را کاهش دهیم و از فرصت ها به نحو 

شایسته استفاده کنیم.

سنجش پذيری و نتیجه محوری 
رويکرد برنامه ۱۴۰5 

وی با بیان اینکه برنامه ریزی بر اساس آمار، 
منافعی همچون تحول سازمانی را به دنبال 
خواهد داشت، گفت: برای داشتن یک نظام 
جایی  از  درست  تصویر  باید  دقیق  آماری 
که قرار داریم و مسیریابی نقطه ای که قرار 

است به آن دست پیدا کنیم، داشته باشیم. 
شهردار اصفهان تصریح کرد: معاونت برنامه 
ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان 
در این مسیر کمک های خوبی کرده و همگرایی 
مطلوبی در شهرداری اصفهان و سازمان های 

خدمات رسان ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه اولین برنامه های شهری در 
اصفهان شامل طرح اصفهان 22+ در سال ۷۵ و 
بعد از آن برنامه سال ۸۵، سال ۹0، ۹۵ بوده و 
هم اکنون در حال اجرای طرح اصفهان ۱400 
و تدوین برنامه اصفهان ۱40۵ هستیم، اظهار 
کرد: رویکرد این برنامه سنجش پذیری و نتیجه 
محوری است چراکه شورای پنجم شهر اصفهان 
اساس  بر  را  برنامه خود  و مدیریت شهری 

شاخصه سنجش پذیری ارائه کرده است.
نوروزی فاز نخست طرح اصفهان ۱40۵ را 
شناخت و تجزیه و تحلیل شهر عنوان کرد و 
گفت: در این بخش شهر از نگاه متخصصان و 

نخبگان مورد بررسی قرار می گیرد.
وی همچنین از تهیه و تدوین آمارنامه شهر 
اصفهان برای یازدهمین سال متوالی خبر داد 
و افزود: این آمارنامه با همکاری ۶0 ارگان و در 
قالب 4200 عنوان اطالعاتی تهیه شده است. 
همچنین زیرساخت های اطالعات مکانی نیز در 
قالب سند جامع »SDI« در حال تهیه است که 
تفاهم نامه آن بین شهرداری اصفهان و سازمان 

ها و ارگان های مرتبط به امضا رسیده است.
شهردار اصفهان کاهش هزینه ها برای همه 
ارگان های مشارکت کننده در تهیه این سند را 
از مزایای آن عنوان کرد و گفت: نشست امروز هم 
می تواند سنگ بنایی برای تدوین برنامه ریزی 

مبتنی بر آمار باشد تا شهرداری ها با پیچیدگی 
حوزه شهری در راستای خدمات رسانی به مردم 

و اداره ارزان شهر گام های موثری بردارد.
وی افزود: راه رسیدن به شهر زیست پذیر 
گیری شکل  خدمات،  کیفیت  افزایش  و 
 نشست های این چنینی و گفت و گوهای در 

حاشیه آن است. 

داده های باکیفیت 
پیش نیاز حکمرانی شايسته 

رییس مرکز آمار ایران گفت: داده های با کیفیت 
پیش نیاز حکمرانی شایسته در شهرها است 
و باید مورد توجه قرار گیرد. جواد حسین زاده 
افزود: برنامه ریزی مبتنی بر آمار رمز موفقیت 
و پیشرفت سازمان ها است و البته بدون آمار 

درست امکان برنامه ریزی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه یکی از گرایش های آمار، 
بهره وری است، تصریح کرد: خوشبختانه در 
حال حاضر نظام آماری کشور مطلوب است، اما 
در حوزه بودجه و اعتبارات ۵۵ درصد نیازهای 
آماری در سطح ملی و ۳۵ درصد نیازهای آماری 
در سطح استانی و البته کمتر از ۱۵ درصد در 
سطح شهرستانی تأمین می شود که در این 
راستا نیاز داریم تا کیفیت آمارها و گستره آن 

توسعه یابد.
رییس مرکز آمار ایران با بیان اینکه داده های 
باکیفیت پیش نیاز حکمرانی شایسته در شهرها 
است و باید مورد توجه قرار گیرد، تأکید کرد: 
آمارهای رسمی را به عنوان کاالهای عمومی 
که از طرف حاکمیت ها برای اداره حاکمیت 
تولید می شود، می دانیم و وقتی آمار رسمی 

تولید می شود اگر باورپذیری کمی داشته باشد 
در حوزه کاالهای عمومی به معنای کم بودن 
کیفیت آمار مطرح خواهد شد. وی ادامه داد: 
در حوزه آمار رسمی حذف موازی کاری ها 
صورت می گیرد و باید فهرستی از آمارهای 
رسمی وجود داشته باشد تا تکلیف دستگاه های 
مختلف برای تولید آمارهای رسمی روشن شود.

حسین زاده با بیان اینکه در نظام آماری کشور 
تصمیم  و  گذاری  سیاست  مرجع  باالترین 
گیری، شورای عالی آمار است، اظهار کرد: 
فهرستی را به شورای عالی آمار ارائه و مصوب 
می کنیم تا تقسیم کار ملی در حوزه آمارهای 
رسمی انجام شود. رییس مرکز آمار ایران گفت: 
توسعه پایدار سه بعد پایداری محیط زیستی، 
پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی دارد که 
تمرکز افراطی به هرکدام از آنها ما را در مواجه 
با توسعه پایدار با مشکل مواجه می کند. وی با 
تأکید بر برنامه ریزی فضایی، برنامه ریزی شهری 
آمایش  و آمایش سرزمین تصریح کرد: در 
سرزمین سه المان انسان، فضا و فعالیت بسیار 
حائز اهمیت است و آمارها باید بتواند مباحث 

مربوط به این سه بعد را پوشش دهد.

امضاء تفاهم نامه 
برای بهبود برنامه ريزی شهری

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 
بین  تفاهم نامه  امضاء  از  اصفهان  شهردار 
و  ایران  آمار  مرکز  و  اصفهان  شهرداری 
مدیریت های جامع آماری در حاشیه برگزاری 
نخستین نشست ساالنه آمار و برنامه ریزی در 
مدیریت شهری خبر داد و گفت: این تفاهم نامه 
در راستای بهبود در برنامه ریزی شهری امضاء 

می شود.
علیرضا صادقیان نیز در این نشست اظهار کرد: 
هدف از برگزاری این نشست که برای نخستین 
بار در کشور برگزار می شود، پررنگ تر کردن 
نقش آمار در برنامه ریزی و مدیریت شهری 

است. 
وی با بیان اینکه برای بهتر زندگی کردن باید 
به نقش آمار در برنامه ریزی توجه شود، تصریح 
کرد: برای اینکه آینده بهتری برای شهر و 
شهروندان ترسیم کنیم باید برنامه ریزی را بیش 

از پیش مورد توجه قرار دهیم.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 
شهردار اصفهان ابراز امیدواری کرد: برگزاری 
نشست ساالنه آمار و برنامه ریزی در مدیریت 
شهری سرآغازی باشد برای اینکه تمام کسانی 
که در مدیریت شهری ایفای نقش می کنند 
توجه ویژه ای به آمار و برنامه ریزی داشته 
باشند. وی ادامه داد: امروز در حاشیه برگزاری 
نخستین نشست ساالنه آمار و برنامه ریزی 
در مدیریت شهری تفاهم نامه ای با مرکز آمار 
ایران و مدیریت های جامع آماری برای بهبود 
در برنامه ریزی خواهیم داشت و امیدواریم در 
سال های آینده پربارتر، گسترده تر و اثربخش تر 
این برنامه ها ادامه پیدا کند. صادقیان تأکید کرد: 
آمار به عنوان بخش مهمی از نظام مدیریتی می 
تواند اطالعات مفیدی را در اختیار سازمان ها 

قرار دهد.

آمارنامه شهر اصفهان با 4200 داده اطالعاتی تهیه شد؛

راه درست برمبنای واقعیات آماری 
شهردار اصفهان: افزايش کیفیت خدمات شهری در گرو برنامه ريزی مبتنی بر آمار دقیق است

citizen

 SDI نوسان: شهردار اصفهان گفت: طی دو هفته گذشته سند 
با  شهر اصفهان )سند جامع تبادل اطالعات و خدمات مکانی( 
همه سازمان های شهری امضا شد، اين سند مهم گام ويژه ای در 
راستای برنامه ريزی بهتر و اداره ارزان شهر با رعايت کیفیت است. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت اله نوروزی در گفت 
و گوی زنده رادیویی با رادیو اصفهان با اشاره به ۳۱ اکتبر )۹ آبان( روز شهرهای 
جهان، اظهار کرد: در روز شهرهای جهان، هر ساله نگاه مدیران شهری، برنامه 
ریزان شهری و شهروندان به داشتن شهری بهتر و زندگی بهتر که شعار این روز 
است معطوف می شود. نوآوری و سبک زندگی بهتر برای نسل آینده شعار این 
رویداد برای سال 20۱۹ بود. وی افزود: از آنجا که آمار و برنامه ریزی و توجه به 
اولویت بندی ارتباط مستقیمی با خدمت رسانی به مردم و تاب آوری شهر برای 
مقابله با بحران ها و افزایش رضایتمندی مردم در کیفیت خدمات دارد این موضوع 
می تواند زندگی بهتر را برای نسل امروز و آیندگان شهر رقم بزند. وی تصریح کرد: 
در اصفهان برای تبدیل این شهر به شهر دوستدار کودك و سالمند، حرکت به 
سمت شهر هوشمند، تدوین طرح جامع شهر اصفهان برای اولین بار با مشارکت 
مردم و تهیه سند راهبردی اصفهان ۱40۵ برای تحقق زندگی بهتر برای همه 

شهروندان با برنامه ریزی نوین شهری به طور جد در حال تالش هستیم. 
شهردار اصفهان با بیان اینکه شهرداری اصفهان انرژی خود را بر روی برنامه 
 SDI ریزی نوین شهری معطوف کرده است، افزود: طی دو هفته گذشته سند
شهر اصفهان با همه سازمان های شهری امضا شد، این سند مهم گام ویژه ای 
در راستای برنامه ریزی بهتر و اداره ارزان شهر با رعایت کیفیت است. وی تاکید 
کرد: اجالس آمار و برنامه ریزی شهری به میزبانی شهرداری اصفهان و با حضور 
صاحبنظران در اصفهان برگزار شد که این اجالس، اولین گردهمایی آمار و برنامه 
ریزی شهری است و هدف این است که همه انرژی ها و توانایی ها در راستای 
بهبود برنامه ریزی شهری و استفاده از آمار برای خدمت رسانی بهتر به مردم 

تجمیع شده و از هدررفت منابع جلوگیری شود.  
نوروزی گفت: امیدوارم تالقی این برنامه با برگزاری نمایشگاه اتوکام و حضور 
پرشور استارتاپ ها در نمایشگاه امسال در کنار حضور شرکت های کامپیوتری 
و مخابراتی با نگاه خالقانه ای که در این نمایشگاه داشتند، بتواند دستاوردهای 
بهتری را برای مردم شهر اصفهان به همراه آورد. به تمام کسانی که به حوزه 
استارتاپ ها و مسائل آی تی و اتوماسیون اداری عالقمند هستند توصیه می 
کنم از این نمایشگاه بازدید کنند. وی اضافه کرد: شهرداری اصفهان نیز غرفه 
های خود را در این نمایشگاه تمجیع کرده و خدمات جدید خود را به نمایش 
گذاشته، شهروندان می توانند از این خدمات جدید شهرداری دیدن کرده و با 

آن ها آشنا شوند.

 SDI  با سند
شهر ارزان اداره می شود

شهردار اصفهان از تهیه و تدوين آمارنامه شهر اصفهان برای يازدهمین سال متوالی خبر داد و گفت: 
اين آمارنامه با همکاری ۶۰ ارگان و در قالب ۴۲۰۰ داده اطالعاتی تهیه شده است. قدرت اله نوروزی در 
اولین نشست ساالنه آمار و برنامه ريزی در مديريت شهری که با حضور رئیس مرکز آمار ايران، اعضای شورای شهر، 
نمايندگانی از کالنشهرها و جمعی از مديران شهری و استانی در حوزه آمار و برنامه ريزی برگزار شد، اظهار کرد: اين 
نشست برای اولین بار در اين سطح برگزار می شود و قرار است با ارائه نظرات کارشناسی در حوزه آمار و برنامه ريزی 
امکانی فراهم شود تا شهرداری ها بتوانند براساس واقعیات آماری راه درست را برای خدمت رسانی بهتر به شهروندان 

پیدا کنند.

گزارش
گروه شهری

مدير منطقه سه شهرداری اصفهان:

سه  منطقه  مدير  نوسان:   
به  اشاره  با  اصفهان  شهرداری 
وجود ۲۶۳ هکتار بافت فرسوده 
اصفهان  شهر  سه  منطقه  در 
گفت: دو هزار و ۹۰۰ مترمربع از 
گلوگاه های منطقه در شش ماهه 
نخست امسال آزادسازی شد.    

ای  رسانه  ارتباطات  اداره  بهگزارش 
کارگر  حسین  اصفهان،  شهرداری 
میدان  ملی  پروژه  تکمیل  مورد  در 
امام علی)ع( اظهار کرد: آزادسازی طرح میدان جلوخان در دست اقدام است 
و آزادسازی بخش باقی مانده، بستگی به اتمام پروژه تجاری - اداری کمرزرین 
داشته تا با جابجایی طالفروشان آزادسازی عمده آن انجام شود. وی افزود: در ۶ 
ماهه نخست سال ۹۸ برای اجرای این بخش از طرح میدان امام علی)ع( بیش 
از هزار و ۵00 مترمربع آزادسازی با هزینه ای بالغ بر ۷۷ میلیارد و ۱00 میلیون 
ریال انجام شده و امیدواریم مالکان این محدوده برای آزادسازی بخش باقی مانده 

همکاری الزم را داشته باشند.   
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با اشاره به دیگر آزادسازی های سطح منطقه 
تصریح کرد: این منطقه با 2۶۳ هکتار بافت فرسوده ای دارای گلوگاه های زیادی 
است که عالوه بر عبور و مرور دشوار در این معابر، خدمت رسانی و امدادرسانی 
به شهروندان را نیز با مشکالتی روبرو می کند. از این رو یکی از سیاست های 
مدیریت شهری حذف گلوگاه هاست که در این منطقه در شش ماهه نخست 
سال جاری مساحت بیش از دو هزار و ۹00 مترمربع با هزینه ای بالغ بر 4۶ 

میلیارد و ۵2۵ میلیون ریال از گلوگاه ها آزادسازی شده است.    
وی افزود: از دیگر طرح های آزادسازی منطقه می توان به طرح تعریض خیابان 
ها، طرح های عمرانی و آزادسازی مربوط به ایستگاه های مترو در میدان امام علی 
)ع( به نام کوچه نمکی، ایستگاه چهارراه فلسطین و ایستگاه دروازه دولت جنب 
پارك شهید رجائی با بیش از ۶۵۳ هزار مترمربع و با هزینه ۷۳ میلیارد و ۱00 

میلیون ریال اشاره کرد. 
کارگر، همچنین با اشاره به فعالیت های عمرانی - ترافیکی منطقه سه اظهار کرد: 
سال های گذشته تنها خط اتوبوس BRT محدوده مرکزی شهر از مسیر شرق به 
غرب راه اندازی شد و طی آن ارغوانیه را از مسیر خیابان های جی، ولیعصر )عج(، 
عبدالرزاق و مسجد سید به پایانه صمدیه متصل کرد و عملیات ساخت دو ایستگاه 

بدون سقف در خیابان ولیعصر)عج( در منطقه سه انجام شد.   
 BRT وی افزود: در حال حاضر عملیات عمرانی ساخت دو ایستگاه اتوبوس
مسقف در خیابان عبدالرزاق، همچنین مسقف کردن دو ایستگاه خیابان ولیعصر 
)عج( با هزینه ای بالغ بر چهار میلیارد و ۵00 میلیون ریال در دست اقدام است.

آزادسازی میدان »جلوخان«
در گرو همکاری مالکان

 نوســان: مدیرعامــل شــرکت واحد 
اتوبوســرانی اصفهان و حومه گفت: این 
شرکت موفق به کسب سهم ۱۷ درصدی 
از کل ســفرهای روزانه شــهروندان در 

سال جاری شده است.
قــدرت افتخــاری اظهار کــرد: در حال 
حاضر یک هزار و ۶۷۸ دســتگاه اتوبوس 
)۱۱۵4 دولتــی و ۵24 خصوصــی( به 
صورت روزانه در ۶۳ خط دولتی، ۳۵ خط 

خصوصی و ســه خط تندرو در مجموع با 
ناوگانی که متوســط عمر آن ۹.2 ســال 
اســت نســبت به جابه جایی مسافران 
اقدام می شود. وی با اشــاره به بازسازی 
4۷ دستگاه اتوبوس فرسوده در سال ۹۷، 
تصریح کرد: در ســال گذشــته نوسازی 
ناوگان اتوبوســرانی با بــه کارگیری ۵0 
دســتگاه اتوبوس جدید و بهبود ناوگان 
با خروج ۶0 دســتگاه اتوبوس فرسوده و 

آالینده از چرخه خدمات رقم خورد.
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی 
اصفهــان و حومه با بیان اینکه در ســال 
جاری بازســازی ۱۵0 دســتگاه اتوبوس 
در دستور کار قرار گرفته است، گفت: در 
حال حاضر تعداد ۱00 دســتگاه اتوبوس 
در حال بازســازی اســت که امیدواریم 
تعــدادی از آنها تا پایان ســال به چرخه 

حمل ونقل اضافه شود.

افتخاری خبر داد:

سهم ۱۷ درصدی اتوبوسرانی از کل سفرهای روزانه 
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واردات بیش از ۱۵00 قلم کاالی غیرضروری ازجمله سنگ پا ممنوع اعالم شد. سعید 
عباســپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات با اعالم این خبر گفت: »براساس 
سیاســت های جدید وزارت، بیش از ۱۵00 قلم کاال ازجمله ســنگ پا که واردات آنها 
غیرضروری بوده یا آن که توان ســاخت داخل آنها وجود دارد، ممنوع اعالم شده و این 
فهرست به صورت مستمر درحال افزایش اســت.« عباسپور تاکید کرد: »به هیچ وجه 

اجازه واردات این کاال و سایر کاالهای غیرضروری به کشور داده نمی شود.«

صاحبان خودروهای فرانسوی و چینی برای تامین قطعات موردنیازشــان به دردسر افتاده اند. 
علیرضا نیک آیین، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعالم این موضوع به تسنیم گفته است: 
»امروز مهمترین مشکل، تامین قطعات خودروهای اروپایی ازجمله محصوالت رنو در بازار است.« 
نیک آیین با اشاره به این که صاحبان خودروهای چینی و خودروهای باالی 200 میلیون تومان در 
بازار برای تامین قطعات دچار مشکل شده اند، گفت: »در بخش خودروهای چینی برخی از قطعات 

در بازار نیست و در مقطعی همان قطعات با چندین برابر قیمت به  فروش می رسند. 

دردسر صاحبان خودروهای فرانسویواردات سنگ پا ممنوع
گزارش

think

  خیرخواهان معتقد اســت: در 
ايران از آمار به عنــوان ويترين 
استفاده می کنند. موارد مثبت را 
بازنمايی می کنند و موارد منفی را 
پنهان می کنند. اما استقالل آماری 
يکی از اولويت هاست که درنهايت 
بايد بی طرفی همه جانبه داشــته 
باشد و وضعیت را به قدری شفاف 
نشــان دهد که گام های اصالحی 

خیلی سريع برداشته شود.
ارائه آمارهــای دقیق، شــفاف، به موقع 
و جامع نگــر چــه تأثیــری بــر رونــد 
سیاســت گذاری های اقتصــادی دارد؟ 
جعفر خیرخواهان، استاد اقتصاد دانشگاه 
مشهد می گوید: در گذشته حجم و ابعاد 
اقتصاد ایران کوچک و ســرعت تحوالت 
اقتصادی کند بود ولی دنیای فعلی دنیای 
سرعت است؛ ســرعت تحوالت در حوزه 
اقتصادی هم باالست. در دنیای سرعت، 
فعاالن اقتصادی، دولت و سیاست گذاران 
اقتصاد به آمار نیاز دارنــد؛ آمار مواد اصلی 
تحلیل و آینده نگری در هر حوزه ای است. 
اما متأســفانه ارائه آمار در ایران با موانع و 
مشکالت جدید مواجه اســت. او درباره 
مشــکالت حوزه آمار می گوید: آمار باید 
به شکل قابل فهم ارائه شود اما متأسفانه 
به صورت درهم ، پیچیده، مبهم و غیرشفاف 
ارائه می شود که مشکلی را حل نمی کند.

به گفتــه خیرخواهان در کشــورهای 
پیشرفته هر سازمان و وزارتخانه ای یک 
واحد آماری وجود دارد تا با دقت تغییر و 
تحوالت حوزه کاری خود را رصد کنند و 
به شکل روشن و شفاف تحلیلی از وضعیت 
داشته باشند اما این اهمیت کمتر در ایران 
موردتوجه اســت. او درباره اهمیت آمار 
در اقتصاد می گوید: اقتصاد در آیینه آمار 
نتیجه اهمیت قائل شدن به این مهم است 
و باید این ارائه به صورتی باشد که مقایسه 

روزانه و هفتگی ارائه دهد.
اســتاد اقتصاد دانشــگاه مشهد تصریح 
می کند: آمــار دووجهی اســت؛ صورتی 
خوب که به مذاق خیلی ها خوش می آید 
و وجه بد آن ممکن است امنیتی و سیاسی 
هم بشــود. اما آنچه در شرایط امروز مهم 
است نیاز به یک بی طرفی آماری است که 
در شرایط بی طرفی تهیه شود. استقالل 
آماری یکــی از اولویت هاســت که باید 
بی طرفی همه جانبه داشته باشد و وضعیت 
را به قدری شفاف نشان دهد که درنهایت 
گام های اصالحی خیلی سریع برداشته 
شود. خیرخواهان تشریح می کند: روند 
تولید آمــار باید گســترده، تخصصی و 
قابل فهم باشد و این سه ویژگی می تواند به 

روند خوداصالحی کمک کند.
او آمار و اهمیت آن را به ارتش منسجمی 
تعبیر می کند کــه وظیفــه آن دفاع از 
مرزهاســت و وظیفه آمار دفاع از مسیر 
توسعه کشور است. وی ادامه می دهد: آمار 
در دوره ریاست جمهوری نهم و دهم مورد 
تخریب قرار گرفت و در این دوره هم این 
روند تا حدودی ادامه دارد. باید واقعیت را 
هرچند تلخ، نشان داد وگرنه هم اقتصاد و 

هم سیاست گذاری به بیراهه می رود.
خیرخواهان گفته خــود را چنین ادامه 
می دهــد: وظیفــه و کارکرد آمــار مثل 
دماسنج و مسیریاب اســت که عیب ها 
را نشــان می دهد و باید به دنبال درمان 
به موقع و متناســب رفت اما متأســفانه 
سازمان آماری پوشــش فراگیر مسائل 
جامعه را بی طــرف نشــان نمی دهد و 
چتر آمــار فراگیــر و قابل تعمیم به همه 

افت وخیزهای جامعه نیست.

 دیدگاه

آمار 
ویترین است

مرحله اول مسابقات استانی مهارتهای تخصصی بهره برداری آبفا برگزار شد؛

 نوسان:مرحله اول مسابقات  استانی مهارتهای فنی و تخصصی 
بهره برداری شرکتهای آب وفاضالب کشور با حضور ۱7۸ تیم  در 
تاريخ ۲۱ الی ۲۳ مهرماه در دو بخــش تئوری و عملی در اصفهان 
برگزار شد. ۴۰ تیم در بخش نصب انشــعاب آب، ۲۱ تیم در بخش 
نصب انشعاب فاضالب،  ۴5 تیم در بخش تعمیرات خطوط لوله، ۳۸ 
تیم در بخش عیب يابی مدارهای فرمان در تابلوهای برق  و ۳۴ نفر 

در بخش آزمون پارامترهای شیمیايی نمونه آب شرکت کردند.
پس از برگزاری  مرحله اول مسابقات اســتانی در تاریخ 2۱ الی  2۳ مهر ماه 
۸ تیم در هر بخش بعنوان برگزیده شــناخته شدند که در تاریخ یکم آبان ماه 
رقابت نهایی بمنظور انتخاب ۵ تیم برای راهیابی به مرحله بلوکی انجام گرفت. 
در نهایت در بخش تعمیرات خطوط لوله آب شرکت آبفا روستایی اصفهان به 
مرحله بلوکی راه یافت و تیمهای آبفا منطقه ۳ ویک به ترتیب به مقام های دوم 

و سوم دست یافتند.
در بخش نصب انشــعاب آب تیم آبفاخوروبیابانک به مرحله بلوکی رسید و 
تیمهای آبفا روستایی اصفهان و آبفا نجف آباد در رده های بعدی قرار گرفتند. 
در بخش نصب انشعاب فاضالب تیم آبفاکوهپایه به مرحله بلوکی راه یافت و 
تیمهای آبفا منطقه یک و آبفا روســتایی خوروبیابانک به ترتیب به مقام دوم 
و سوم دســت یافتند. در بخش عیب یابی مدار فرمان تابلوهای برق تیم آبفا 
لنجان به مرحله بلوکی صعود کرد و تیمهای آبفا ستاد مرکزی و تصفیه خانه 
فاضالب شمال به ترتیب به مقامهای دوم و ســوم رسیدند. در بخش آزمون 
کنترل شیمیایی آب خانم محدثه السادات  شاهمردای و شیما شاپور بلند به 
مرحله بلوکی راه یافتند و سید محسن حسینی و ریحانه نصر اصفهانی مقام 

دوم و فاطمه عقدایی و مریم پور عباسی به مقام سوم دست یافتند. 
گفتنی است در مرحله بلوکی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با شرکتهای 
آبفا یزد،کاشــان،کهگیلویه وبویرآحمد و چهارمحال و بختیــاری در گروه با 
یکدیگر به رقابت می پردازند. بهره برداران شرکت آبفا استان اصفهان در حالی 
در مســابقات مهارتهای فنی و تخصصی بهره برداری شرکتهای آب وفاضالب 
کشورحضور یافتند که در چند ســال اخیر به رغم محدودیتهای منابع آبی به 
خوبی توانستند آب شرب مشترکین را به صورت پایدار تامین کنند، که این مهم 

ناشی از مهارت بهره برداران در استفاده بهینه از تاسیسات و منابع بوده است.

ارائه خدمات مطلوبتر 
برای مشترکین

باقری، مدیر آبرسانی شرکت آبفا استان اصفهان برگزاری مسابقات مهارتهای 
فنی و تخصصی بهره برداری شرکتهای آب و فاضالب کشــور را  امری بسیار 
ارزشمند دانست و عنوان کرد: با برگزاری این مسابقات قطعا ارائه خدمات بسیار 
مطلوبتر و بهتر از گذشته در اختیار مشترکین قرار می گیرد چراکه برگزاری این 

مسابقات در ارتقاء دانش بهره برداران بسیار موثر می باشد.
عضو کمیته علمی و اجرایی  مسابقات مهارتهای فنی و تخصصی بهره برداری 
شرکتهای آب و فاضالب کشــورگفت: قطعا برگزاری این مسابقات در نهایت 
افزایش سرعت عمل، استفاده از تجهیزات به روز، افزایش کیفی سطح خدمات 
را بهمراه دارد که این امر هدف غایی فعاالن صنعت آبفا در اصفهان می باشد. وی 
افزود: باید نظارت ها  بر انجام فعالیتهای در بخش بهره برداری بیش از گذشته 
باشد تا بهره برداران در حین انجام وظایف محوله تمام نکات علمی، تخصصی، 

ایمنی و استاندارد را به خوبی رعایت کنند.

مرور دستورالعمل های پنج گانه 
بمنظور اجرای صحیح  پروژه ها

جعفری معاون بهره برداری شرکت آبفا روستایی استان اصفهان برگزاری این 
مسابقات را عاملی بسیار تاثیر گذار در اجرای اصولی پروژه ها برشمرد و گفت: 
برگزاری این مسابقات منجر می شود کارشناسان عالوه بر مرور دستورالعمل 
های پنج گانه شرکت مهندسی آب وفاضالب که بمنظور اجرای صحیح  پروژه 
ها تدوین نموده با فضای عملیاتی اجرا پروژه ها بیش از پیش آشنا شوند به گونه 
ایی که در ترسیم طرحها محدودیهای اجراء را بخوبی لحاظ نمایند. عضو کمیته 
علمی ، اجرایی این مسابقات در ادامه افزود: مشاهدات حاکی ازآن است  شرکت 
کنندگان در مسابقات مهارت سعی در انجام محورهای مسابقه    به صورت علمی 
، تخصصی و استاندارد دارند که   این رویه در صورت نهادینه شدن ارتقاءکیفی 
خدمات را بدنبال دارد. وی تحلیل نتایج مسابقات را عاملی موثر در شناسایی 
نقاط ضعف و قوت بهره برداران دانست و خاطر نشان ساخت: با تحلیل و بررسی  
نتایج مسابقات می توان راهکارهایی جهت رفع نقاط ضعف ونیز ارتقاء نقاط قوت 

مدنظرقرار داد. 

انتظار درخشش 
بهره برداران آبفا اصفهان را داريم

توکلی، مدیر بهره برداری از تاسیســات فاضالب شــرکت آبفا استان اصفهان 
برگزاری این دوره از مسابقات را بســیار مطلوب در آموزش مهارت  تخصصی 
به بهره برداران برشــمرد و اعالم کرد: برگزاری این مسابقات در حقیقت دوره 
آموزشی بســیار جامع و کامل پیرامون موضوعات فنی و اجرایی، بخش های 
مختلف بهره برداری می باشد به نحویی که بهره برداران با دانش روز آشنا می 
شوند. دبیر کمیته علمی مســابقات مهارتهای فنی و تخصصی بهره برداری 
شــرکتهای آب و فاضالب کشــورافزود: شــرکت کنندگان در این مسابقات 
تجهیزات، ابزار آالت و مصالح آنها بسیار کامل بوده که این رویه در صورت تداوم  
در ارائه خدمات مطلوب موثر واقع می شود. وی سطح علمی و تخصصی شرکت 
کنندگان در این مسابقات را قابل توجه دانست و خاطر نشان ساخت: بررسی 
ها بیانگر آن است که سطح علمی و تخصصی شرکت کنندگان بسیار باالست 
و انتظار می رود شاهد درخشــش بهره برداران آبفا اصفهان در سطوح بلوکی و 

نهایی باشیم.

اعالم برگزیدگان 
رقابت ۱۷8 تیم آبفای اصفهان 

   شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
در رابطه با مقابله با تهديدات احتمالی در 
راستای پدافند غیرعامل چه برنامه هايی 

در دستور کار قرار داده است؟
شرکت آب وفاضالب استان اصفهان بعنوان 
رئیس کار گروه آب پدافند غیرعامل آب استان 
شامل آب وفاضالب )شهری وروستایی( ،آب 
منطقه ای، محیط زیست وبهداشت محیط 
میباشــد این کارگروه  با تشــکیل جلسات  
متعدد بر اســاس وظایف به منظور کاهش 
آســیب پذیری وحفاظت از تأسیسات وزیر 
ساختهای آبی در راستای اهداف پدافند غیر 
عامل در دستور کار قرار دهد.این در حالیست 
که در بند ۱۱ ماده ۱2۱ قانون برنامه پنج ساله 
چهارم توسعه کشور آمده است که باید اصول 
پدافند غیر عامل در طراحــی و اجرای طرح 
های حســاس و مهم و یا در دست مطالعه و 
نیز در تاسیسات زیربنایی و ساختمان های 
حساس و شریان های اصلی و حیاتی کشور 
رعایت شود، همچنین آموزش عمومی مردم، 
توسط دســتگاه های اجرایی این قانون، به 
منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از 

سوانح طبیعی، باید مد نظر قرار گیرد.
  با توجه به اين که، سیستم های تامین 
آب از جمله نقاط آسیب پذير در مقابل 
تهديدات هستند برای حفاظت از منابع 

آبی چه تدابیری را مد نظر قرار داديد؟
اجرای اقدامات حفاظت سایبری در شرکت 
و واحدهــای تابعه، تشــکیل کمیته پدافند 
سایبری و تشکیل جلســات مستمر جهت 
اجرای مصوبات، پیگیری جهت بومی سازی 
نرم افزارها، پیگیری جهت امن سازی شبکه 
و اســتفاده از فایر وال ها، تهیه و بکارگیری 
تجهیــزات مختلف برای  مدیریت شــرایط 
بحران مد نظر قــرار دادیم . کــه در نهایت 

ورزیدگی ســازمانی و نیروی انسانی در ارائه 
خدمات در شرایط غیر عادی و حضور موفق 
در مدیریت بحران زلزله و ســیل و.....در سایر 
استان ها و خشکســالی در استان اصفهان، 
جانشین تهران در شرایط بحران، کسب عنوان 
برتر در بین شرکت های آب و فاضالب کشور، 
کسب عنوان برتر در بین شرکت ها در استان، 
ارزیابی ونظارت بر مانورهای تمرینی آموزشی 
صنعت آب وبرق در کل کشور،ارزیابی نظارت 
وتهیه گزارش درس آموخته از سیل خوزستان 
با مأموریت از طرف وزارت نیــرو وراه اندازی 
اکیپ غواصی بمنظور مأموریتهای تأسیسات 
زیر آبی صنعت آب وبرق در استان و استانهای 

مرکزی جنوب کشور بوده است.
  پدافند غیر عامل يکی از شاخه های 
مديريت بحران اســت که بیشترين 
تاکید آن بر مديريت پیش از بحران است  
بنابراين در هنگام وقوع حوادث ناگهانی ، 
بحران پیش آمده را چگونه مديريت می 

کنید؟
احتمالی  مختلف  حوادث  با  مقابله  برای   
ویژه  های  دستورالعمل  آب  با  رابطه  در 
تنظیم  نموده ایم. بعنوان مثال ایجاد  دفتر 
پدافند غیر عامل  و مدیریت بحران زیر  نظر  
نیروی  و  امکانات  و تخصیص   مدیرعامل 
انسانی  الزم، ایجاد نمایندگی دفتر  مذکور در 
واحدهای تابعه  شهرستانی، تشکیل کمیته 
وزیر کمیته های تخصصی پدافند غیر عامل  
برای  هدایت  و نظارت ستادی بر فعالیت ها و 
همچنین مدیریت وقایع احتمالی با فرماندهی 
مدیرعامل  و اعضای ستادی، درج فعالیت 
های پدافند غیر عامل در بودجه های ساالنه 
واحدها ، تهیه و اجرای شاخص های  ارزیابی 
و نظارت بر عملکرد و ارزیابی ، واحدهای تابعه 

می باشد.

  در ارتباط با  مطالعات پدافند غیر عامل 
در طرح ها و تاسیســات شرکت آبفا 
استان اصفهان  چه تدابیری اتخاذ کرده 

ايد؟
 استفاده از الگوها و مصالح و طرح های مقاوم 
و تاب آوری، ایجاد ظرفیت های جایگزین در 
ارائه  خدمات ، تهیه و بکارگیری ظرفیت های 
جایگزین زیر ســاختاری،  تهیه و بکارگیری 
سامانه های ایمن گندزدایی ، تهیه و بکارگیری 
سامانه های ایمن گندزدایی ،  تجهیزکانکس 
مدیریت بحران-جرثقیل و خــاور بحران- 
تریلر- نیروهای واکنش سریع، تجهیز اتاق و 
انبارهای بحران شامل تانکر ثابت و سیار، دیزل 
ژنراتور، نیروی انسانی، کامپیوتر، سامانه اطالع 
رسانی، خاورهای بحران و ماشین های آالت، 
آزمایشگاه سیار و آزمایشگاه جایگزین، اصالح  
خطوط ، شــیرخانه  ها و هوشــمند سازی 
شبکه های  آبرسانی تله متری- پایش فشار- 
هوشمند سازی تنظیم فشار از جمله اقداماتی 

بوده است. 
  با توجه به اينکه در حال حاضر بیش از 
۴ میلیون نفر تنها از طريق يک سامانه 
آبرسانی آب شرب تامین می شود برای 
اطمینان خاطر در ارتقای ضريب ايمنی 
تامین آب شرب شــهرهای حوزه آبريز 
زاينده رود چه تمهیداتی اتخاذ نموده ايد؟  
 مطالعه واجرای برنامه آبرســانی اضطراری 
در آبرســانی اصفهان بــزرگ و تعمیم آن به 
شهرستانها ، تهیه دستورالعمل حمل و توزیع 
آب تانکری و تعامل جهت استفاده از بخش 
خصوصی و نیروهای مسلح و استانهای معین 
، استفاده ازظرفیت های بومی برای مدیریت 
بحران)نایین،اردستان،......( در شرایط بحران 
و اکثر مناطق دیگر ، تهیــه برنامه عملیاتی 
اقدام در شرایط اضطراری ، از جمله برخی از 

راهکارها می باشد. البته این اقدامات درشرایط 
اضطراری وبحرانی اســت. منتهی تنها اقدام 
اساسی و موثر اجرای ســامانه دوم آبرسانی 
اصفهان بزرگ اســت که در حال انجام می 
باشــد و امید می رود با اتمام این طرح مهم 
آبرسانی مشکالت تامین آب شرب ۵۶ شهر 
و ۳00 روستای تحت پوشش طرح آبرسانی 

اصفهان بزرگ مرتفع شود.
  ارتقای تاب آوری يکی از اهداف اجرای 
پدافندغیرعامل درشرکتها، سازمانها و 
نهادها می باشد آيا در اين زمینه شرکت 
آبفا اصفهان به دستاوردهايی هم رسیده 

است؟ 
 با توجه بــه این که نقش نیروی انســانی در 
اجرای اقدامات پدافند غیرعامل بمنظور تاب 
آوری  شرکتها در مقابل وقوع حوادث و بحرانها 
از اهمیت بســزایی برخوردار است. بنابراین 
به لحاظ افزایش ظرفیتهای سازمانی و برون 
سازمانی و ارتقاء توانمندی های شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان اقداماتی همانند برنامه 
ریزی آموزشــی نیروی انسانی در دستور کار 
قرار گرفت. همچنین ۹ دوره برنامه آموزشی 
برای پرسنل بر مبنای نظام آموزشی وزارت 
نیرو تعییــن وتا کنون ۱۷۶۵0 نفر ســاعت  
دوره ی آموزشی برای ۵۷۸ نفرنیروی انسانی 
اجرا شده اســت. همچنین با توجه به ارتباط 
منسجم و مستمر شــرکت با مردم و طبقات 
مختلف  جامعه دســتورالعمل هایی از قبیل 
، انجام برنامه های آموزشــی و اطالع رسانی 
در قالب های مختلف، اطالع رسانی صادقانه 
در شرایط اضطراری،اســتفاده از سمن ها در 
توسعه فعالیتهای آموزشی، تشویق و ترغیب 
بخش خصوصی برای ایفای نقــش در ارائه  
خدمات و مدیریت شرایط اضطراری،استفاده 
از وســایل ارتبــاط جمعی و شــبکه های 
اجتماعی، ارتباط مؤثر بــا کانونهای اثرگذار 
هدایت اجتماعی،برنامه های بازدید و آموزش 
چهره به چهره وآموزش برای رفتار مناسب در 

شرایط اجتماعی بوده است.
  آيا در مورد اجرای بهتــر و دقیقتر 
مباحث پدافند غیرعامل از سوی شرکت 
آبفا استان اصفهان  تحقیق و پژوهشی 

هم در دستور کارقرار گرفته است؟  
 ۱۵ مورد تحقیــق و پژوهش  در راســتای 
موضوع پدافند غیر عامل در شرکت آبفا استان 
اصفهان انجام گرفت که در این زمینه می توان 
به امکان سنجی روش های افزایش تولید بیو 
گاز در تصفیه های فاضالب به روش لجن فعال 
،افزایش زیست تجزیه پذیری و کاهش حجم 
لجن بیولوژیکی اســتفاده از تصفیه متوالی 
اولتراسونیک و نانوفتوکالیست Tio2،  تحلیل 
و بررســی الگوی مصرف آب شهری با تاکید 
برمدیریت بحران آب ،ارزیابی راندمان تصفیه 
فاضالب خانگی به وسیله سیستم ورمی فیلتر 
در مقیاس پایلوت ،ارزیابی و مدل سازی کیفی 
تاالب های مصنوعی هیبریــدی به منظور 
تصفیه پساب شهری، تهیه ســامانه جامع 
تحقیقات صنعت آب و فاضالب کشور ،کنترل 
و افزایش بهره وری واحد تزریق منعقد کننده 
در تصفیه خانه آب شــرب اصفهان براساس 
سامانه های حسگر جریان باروساخت و آماده 
سازی واحد عملیاتی تحقیق و توسعه شرکت 

آبفا استان اصفهان اشاره کرد.

در چند سال اخیر در اصفهان صورت گرفت:

مدیریت آبرسانی به رغم کاهش حدود 25 درصدی منابع آبی
تنها اقدام اساسی و موثر برای تامین آب اصفهان، اجرای سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ است

آب آشــامیدنی جــزء ســرمايه هــا و زيرســاخت هــای کلیــدی هــر کشــوری اســت دسترســی 
گزارش

گروه   شهری
ــت  ــی از مديري ــت. بخش ــع اس ــی جوام ــای حیات ــی از نیازه ــالم، يک ــامیدنی س ــه آب آش ب
آبرســانی، تامیــن امنیــت آبرســانی و شــبکه توزيــع آب اســت و در ايــن میــان پدافنــد غیــر عامــل يکــی از 
شــاخه هــای مديريــت بحــران اســت کــه بیشــترين تاکیــد آن بــر مديريــت پیــش از بحــران مــی باشــد. با 
توجــه بــه اهمیــت نگهــداری وتامیــن امنیــت تاسیســات آبرســانی، کــه بــه عنــوان مراکــز اســتراتژيک 
محســوب مــی شــود گفتگويــی بــا  مهنــدس هاشــم امینــی مديــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
اصفهــان پیرامــون ايجــاد يــک سیســتم ايمــن و مناســب جهــت پیشــگیری، شناســايی بــه موقــع و بــه 

تأخیر انداختن تهديدات، بمنظور حفاظت از منابع آب و شبکه توزيع آب صورت گرفت.

 نوسان: مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان در خصوص پدیده فرونشســت زمین 
در محدوده فرودگاه اصفهان، گفت: مواردی که 
اعالم شده محدوده های بیرون فرودگاه و تحت 

کنترل بوده و مورد خاصی نداشته است.
منصور شیشــه فروش در گفت وگو با ایسنا، در 
خصوص وضعیت فرونشست زمین در اصفهان، 
اظهار کرد: بــه طور عمده پدیده فرونشســت 
زمین ناشی از سال های خشکسالی و همچنین 

بهره برداری بیش از حــد از آب های زیرزمینی 
است به نحوی که براثر برداشت های بی رویه و 
حتی غیرمجاز، سفره های آبهای زیرزمینی تخلیه 
و در نهایت با پدیده ای به نام فرونشست زمین 
مواجه می شویم. وی با تاکید بر اینکه به دلیل 
خشکسالی های پی در پی، کشور و به خصوص 
استان اصفهان درگیر پدیده فرونشست زمین 
شده اند، اظهار کرد: مطابق مطالعات شرکت آب 
منطقه ای، ۳۵ محدوده و دشت های مطالعاتی 

در استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفته اند که 
بیشترین نرخ فرونشست مربوط به دشت های 
کاشان، گلپایگان، برخوار، مهیار، اصفهان و دامنه 

بوده است.
وی در خصــوص پدیده فرونشســت زمین در 
محدوده فرودگاه اصفهــان، گفت: به طور کلی 
مطالعات برنامــه ریزی هــای الزم در مناطق 
مختلف برای پایداری انجام شــده شده است و 
به طور قطع اجرای طرح تعادل بخشــی منابع 

زیرزمینی بهترین راهکار برای کنترل برداشت 
از آب های زیرزمینی و فرونشست زمین است. 
شیشه فروش در خصوص وضعیت فرونشست 
زمین در مناطق شــهری اصفهان، گفت: این 
بررسی توسط شهرداری اصفهان و در اتاق فکری 
با همکاری دانشگاه اصفهان و صنعتی اصفهان 
در حال انجام است و بسته پایدارسازی و ایمن 
سازی مناطق شهری در دستور کار قرار گرفته 

است.

مديرکل مديريت بحران استانداری اصفهان:

فرونشست فرودگاه اصفهان تحت کنترل است
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تورم مهر ماه چند بود؟ آحاد اقتصادی با پاسخ به این سوال می توانند وضعیت آینده 
اقتصاد را تحلیل و پیش بینی کنند. پیش بینی کنند که آیا خطر التهابات اخیر هنوز در 
کمین اقتصاد بوده یا به پایان رسیده است؟ اما وقتی به دنبال پاسخ آن می گردند، ناامید 
می شوند. »بانک مرکزی« و »مرکز آمار« دو نهادی اند که تخمین گر تورم را محاسبه 
می کنند. مرکز آمار تورم مهر را ۷/ ۱ درصد اما بانک مرکزی تنها ۶/ 0 درصد محاسبه 

کرده  است. این تفاوت ۳ برابری چطور توجیه می شود؟  

امید علی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بررسی لیست تراکنش های 
مالی ۳00 هزار نفر میلیاردر نشان می دهد که نیمی از آنان مؤدی مالیاتی نیستند و نیم 
دیگر هم کمتر از آنچه الزم است مالیات می پردازند. وی افزود: در 2 ماه گذشته تمامی 
دستگاه های اجرایی کشور با پیگیری های انجام شده و همگرا شدن ۳ قوا، داده و اطالعات 
مربوطه را برای سازمان امور مالیاتی ارسال کردند. پارسا گفت: امسال ۷۵ هزار میلیارد 

ریال از معوقات مالیاتی در کشور وصول شد.

  نوسان:مســعود گلشــیرازی، رئیس 
اتاق اصفهان در مجمع مؤسســان انجمن 
صادرکنندگان این اســتان، با اشــاره به 
نقــش تعیین کننده بخــش خصوصی و 
صادرکنندگان در جنگ اقتصادی، گفت: 
شکل گیری شتاب دهنده صادراتی به همت 
اتاق و اعضای انجمن صادرکنندگان استان 
می تواند به شکل گیری واسطه های صادراتی 

و توسعه صادرات و تجارت کمک کند.
رئیس اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 
کشــاورزی اصفهان با بیان اینکه انجمن 
صادرکنندگان یکی از مهم ترین تشکل های 
اقتصادی استان اســت، گفت: در شرایط 
جنگ اقتصادی موجود، فعاالن اقتصادی 
به شــیوه های گوناگون درصــدد مقابله با 
این تحریم ها برآمده اند؛ اما متأســفانه آثار 
اقتصادی این تحریم ها در بودجه کشــور 

قابل مشاهده است.
مســعود گلشــیرازی، در جلسه مجمع 
مؤسســان انجمن صادرکنندگان استان 
اصفهان افزود: در جنــگ اقتصادی پیش 
رو، فعالیت هرچه بیشتر بخش خصوصی 
در کمرنگ کردن آثار تحریم ها بسیار مؤثر 
است. وی توجه به شاخص مداری در رفتار 
صنفی را بــرای هدف دار کــردن اقدامات 
صورت گرفته حائز اهمیت دانست و تصریح 
کرد: ایجاد حلقه ارتباطی میان بنگاه های 
اقتصادی که دارای منافع صنفی مشترك 
هستند، احصای مشــکالت و ارائه راه حل 
به مراجع ذی ربــط در ایجاد جریان مثبت 
اقتصادی بســیار تأثیرگذار خواهد بود. او 
افزود: در حوزه صــادرات، صادرکنندگان 
بخش خصوصی در مدیریت مشکالت ارزی 
کشور بسیار تأثیرگذار بوده اند و در یک سال 
گذشته بیش از ۸0 درصد تعهدات ارزی آنها 

ایفا شده است.
گلشــیرازی در ادامه از ایجاد سامانه ارزی 
کشــور ابراز خرســندی کرد و گفت: این 
ســامانه در شــفافیت عملکردها بســیار 
تأثیرگــذار بــوده اســت. او همچنین بر 
شــکل گیری شــتاب دهنده صادراتی به 
همــت اتــاق بازرگانی و اعضــای انجمن 
صادرکنندگان اســتان تأکیــد و تصریح 
کرد: با ایجاد این شــتاب دهنده می توان به 
شکل گیری واسطه های صادراتی پرداخت 
و اصفهان صنعتی را در دوره فرا صنعتی، به 
مرکزی برای صادرات و تجارت تبدیل کرد. 
رئیس اتاق اصفهان با تأکید بر اینکه اتاق به 
بسترسازی در زمینه تسهیل فعالیت های 
اعضا می پردازد، ابراز امیدواری کرد که این 
انجمن از بستر ایجاد شده به نحو مطلوب 

استفاده کند.
در این نشست ماهان میرشفیعی، نماینده 
اتاق ایران از صــدور موافقت اصولی انجمن 
صادرکنندگان استان اصفهان در مردادماه 

سال جاری از طرف اتاق ایران خبر داد.

فم تریپ یا فعالیت تبلیغاتی در زمینه گردشگری 
با  گردشگران  جذب  و  تاثیرگذاری  برای 
آژانس های  اینفلوئنسرها،  بالگرها،  از  دعوت 
مسافرتی توسط یک گروه گردشگری یا برند 
مسافرتی، توراپراتورها، آژانس های هواپیمایی 
با برگزار کنندگان کنفرانس های بین المللی در 
حوزه گردشگری با پرداخت هزینه ها و حمایت 
مالی ارائه می شود. معموال این سفرها برای 
پوشش سفر با ایجاد تولید محتوا در رسانه ها و 
شبکه های اجتماعی با مخاطبان بسیار برای 
به اشتراك گذاشتن تجربیات سفر به صورت 
سنتی یا دیجیتال ارائه می شود. اما منتقدان 
به سفر تبلیغی ۱2 اینفلوئنسر، از کشورهای 
فرانسه، ترکیه، روسیه، ایتالیا، اوکراین، هند، 
چین و برزیل اعتقاد دارند، این امر تصویری 
نادرست از ایران نشان می دهد و برای سایر 
آنها  بود.  خواهد  تکرار  غیرقابل  گردشگران 
می گویند، ارائه تصاویری خاص از اماکن تاریخی 
و فرهنگی ایران می تواند ایجاد توقع کاذب در 
گردشگرانی کند که تحت تاثیر چنین تبلیغاتی 

می خواهند به ایران  سفر کنند.
جای هیچ نگرانی نیست 

فریدون الهیاری، مدیرکل میراث فرهنگی استان 
اصفهان استفاده از اینفلوئنسرها و شبکه های 
اجتماعی را یکی از روش های موثر در معرفی 
ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری دانست و 
گفت: سعی داریم، جاذبه ها و امکان گردشگری 
مهم که در تورهای متداول کمتر مورد توجه و 

بازدید قرار می گیرند را در برنامه تور این گروه از 
اینفلوئنسرها جای دهیم تا گام مهمی در معرفی 
جاذبه های کمتر شناخته شده استان اصفهان 
برداریم . خوشبختانه موفق هم شدیم. زیرا در 
این مدت کم تماس های زیادی از خارج از کشور 

برای بازدید از این جاذبه ها داریم.
الهیاری، در ارتباط با رفتار گردشگران اینفلوئنسر 
و انتقادهایی که در شبکه های اجتماعی به برخی 
از آنها شد نیز گفت: پیش از هر بازدید همکاران 
ما تمام ضوابط و مقرارتی را که باید در امکان 

تاریخی ما داشته باشند را به آنها گوشزد کردند.
 خوشبختانه آنها نیز با برخی از محدویت های 
ما بخصوص در مساجد تاریحی کامال آشنایی 
داشتند و موارد را رعایت کردند. در برخی از 
موارد نیز هدف معرفی صنایع دستی و سایر 
ظرفیت های گردشگری و فرهنگی شهر اصفهان 
در کنار آثار تاریخی بود. مانند معرفی فرش ایرانی 
در مسجد شیخ  لطف اهلل؛ در چنین موردی پس 
از هماهنگی های الزم تمام مواردی را که باید در 
عکاسی رعایت شود تا شان این مسجد حفظ شود 
را به گروه عکاس توضیح دادیم. همکاران ما نیز در 
مسجد حاضر بودند تا همه چیز درست و صحیح 

انجام شود از این رو هیچ جای نگرانی نیست.
اقدامی مثبت

حوزه  پژوهشگر  و  مدرس  عباباف،  سعید 
ای  را شیوه  فم تریپ  از  استفاده  گردشگری 
نه چندان تازه اما مثبت و موثر برای جذب 
گردشگر دانست و گفت: این روش سال هاست 

برای جذب گردشگر در جهان رواج دارد. حتی 
پیش از انقالب نیز گروهی از جهانگردان و افراد 
مشهور برای معرفی جاذبه های گردشگری ایران 
به کشور ما سفر کرده بودند. اما در اتفاق اخیر 
استفاده از ظرفیت  شبکه های اجتماعی مانند 
هشتک های زیر تصاویر، باعث جلب توجه تعداد 
زیادی از افراد به این موضوع شد. از سوی دیگر 
این افراد به دعوت "هدی رستمی" که جهانگرد 
ایرانی است و تعداد بسیار باالیی از ایرانیان او را 
در اینستاگرام دنبال می کنند انجام شد که این 
موضوع نیز بیانگر توان اثرگذاری شبکه های 

اجتماعی می باشد.
این مدرس گردشگری در اراتباط با پیامدهای 
حضور  شک  بدون  گفت:  موضوع  این 
جاذبه های  معرفی  و  رونق  در  اینفلوئنسرها 
گردشگری ما نقش مثبی دارد. به عنوان نمونه 
تعداد دنبال کنندگان صفحه اینستاگرام هتل 
سنتی که این افراد در اصفهان در آن اقامت 
داشتند ظرف مدت ۵ روز از 4۳00 نفر به 
چیزی حدود ده هزار هفصد نفر  افزایش یافت. 
هرچند که نمی دانم چه تعداد از دنبال کنندگان 
تازه این صفحه ایرانی و چه تعداد افراد خارجی 
هستند اما این مسئله نشان دهنده تاثیرگذاری 
این موضوع است. از سوی دیگر این افراد، ایران 
واقعی و زندگی عادی مردم در آرامش و امنیت 
را به تصویر می کشند و این بهترین تبلیغ در برابر 
تبلیغ های منفی برخی از رسانه های خارجی 
است که سعی دارند ایران را کشوری نا امن 

نشان دهند.او ادامه داد: با این وجود، نقدهایی از 
دو جهت به این اتفاق وارد است. سمت اول، رفتار 
برخی از این گردشگران که دچار شیطنت هایی 
شدند. مانند انتشار تصویری از اینفلوئنسر هندی 
این گروه که روی لب بام خانه  عامری های 
نشسته بود. با توجه به اینکه این افراد قرار است 
تقاضای سفر را در سایر افراد تحریک کنند باید 
بیشتر مراقب رفتارهای خود و تصاویری که 
منتشر می کنند باشند. از سوی دیگر با توجه 
به اینکه این گروه از اینفلوئنسرهای لوکس 
تشکیل شده بودند و از آنجایی که زیرساخت 
چنین گردشگری هنوز در کشور ما چندان آماده 
نیست، گروهی نیز به این مسئله انتقاد داشتند 
که ورود این افراد در زمان مناسبی صورت نگرفته 
و بهتر بود اول این زیرساخت ها آماده بشود تا 
درصورتی که تعداد بیشتری گردشگر لوکس به 
ایران بخواهد سفر کند ما آمادگی داشته باشیم. 
هرچند در مقابل برخی نیز معتقدند حضور این 
افراد بسیار به موقع است و باید با درآمد حاصل 
از گردشگران زیرساخت ها را مرحله به مرحله 

آماده کنیم.
عکاسی تبلیغاتی عرف امکان تاريخی

عکاسی اینفلوئنسرها و شیوه عکاسی آنها در 
امکان تاریخی بخصوص در برخی از نقاط این 
امکان که بازدید و امکان عکاسی آن برای عموم 
رایج نیست یکی دیگر از انتقادهایی است که 
کاربران شبکه های اجتماعی به این موضوع 
داشتند. مسئله ای که البته نگاه مثبتی را نیز با 
خود به همراه دارد و در بسیاری از محوطه ها و 
موزه ها تاریخی مطرح جهان کامال عرف است. 
اما در ایران به دلیل نبود سازکار درست آن با 

انتقادهایی روبه رو است.
فاطمه احمدی، موزه دار و عضو هیات اجرایی 
دانشگاهی  موزه های  بین المللی  کمیته 
با تاکید به اینکه نظری در رابطه با حضور 
اینفلوئنسرها ندارد، در رابطه با عرف عکاسی 
تبلیغاتی و مادلینگ در موزه ها و محوطه های 
تاریخی در جهان گفت: شکی نیست در هیچ 
کجای دنیا امکان عکاسی حرفه ای برای تمام 
بازدیدکنندگان میسر نیست. اما در صورتی که 
این شیوه عکاسی به سود موزه و محوطه تاریخی 
باشد و بتواند در معرفی آن نقش مثبتی داشته 
باشد و شان آن را حفظ کند مانند طرح های 
پژوهشی و حتی تبلیغاتی در صورت موافقت 

مدیر موزه این مسئله مشکلی ندارد.
احمدی در ارتباط با عکاسی تبلیغاتی و مادلینگ 
در چنین محوطه هایی گفت: هرچند این کار 
در ایران عرف نیست اما در بسیاری از موزه ها 
و محوطه های تاریخی جهان تحت شرایط و 
ضوابطی خاص و مشخص و با امضاء تفاهم نامه 
میان مدیر موزه و گروه  عکاسی کامال رایج است. 
در ایران نیز از آنجایی که این مسئله در حال رواج 
است و بهتر است به جای اینکه جلو آن ایستادگی 
کنیم وزارت میراث فرهنگی ضوابط درست و 
شفافی را برای آن در نظر بگیرد. فراموش نکنیم 
این اتفاق در رونق موزه ها و محوطه های تاریخی 
ما نقش موثری دارد و می تواند باعث آشتی عامه 

مردم جامعه با فضاهای فرهنگی کشور شود.

فصل نو گردشگری

300 هزار میلیاردر فرار مالیاتی دارندتفاوت 3برابری تخمین نرخ تورم 
گزارش

دیدگاه موافقان و مخالفان از حضور اینفلوئنسرها در اماکن تاریخی؛ گزارش

شتاب دهنده صادراتی
برای توسعه صادرات

   نوسان:سهم کدام کاالی خارجی در بازار کشورمان بیشتر است؟ کدام 
کشورها بیشترين واردات به ايران را دارند؟ روند واردات کاهشی است؟در 
پاسخ به اين سؤال ها بايد گفت چین بیشترين سهم را از بازار ايران گرفته 
است. با آنکه اين کشور رتبه اول صادرات به کشورمان را دارد اما نسبت به سال 
گذشته جريان وارداتی از آن کاهشی شده است. کارشناسان عنوان می کنند  
علت اصلی کاهش واردات از چین به ممنوعیت واردات کاالهای ساخت داخل 

و کاالهای لوکس بر می گردد.
پاسخ سؤال دوم این اســت که حداقل طی شش ماهه سال جاری کشورهای چین، 
امارات، ترکیه، هند و آلمان بیشترین صادرات را به کشورمان داشتند. دلیل اینکه امارات 
توانسته به جایگاه دوم واردکننده کاال به کشورمان تبدیل شود به صادرات مجدد آن بر 
می گردد. به این شکل که کاالها از مقصد اول خریداری شده و به امارات می رود و بعد از 

آن به مرزهای دریایی ایران می رسد.
پاسخ سؤال سوم این است که روند واردات به کشور کاهشی نیست. برخالف اینکه 
برخی ها می گویند روند واردات به کشور کاهشی شده و این امر نگرانی هایی را در تأمین 
کاال ایجاد کرده است، گزارش شش ماهه واردات به کشور، رشد نشان می دهد. سال 
گذشــته ارزش واردات حدود ۱۱۶۵۵ میلیون دالر بود و اکنون این عدد به ۱4۸42 
میلیون دالر رسیده است. اگر بخواهیم مهم ترین بازارهای هدف وارداتی طی شش 
ماهه سال جاری را بررسی کنیم، می بینیم که ۵ شریک تجاری ایران سعی به حفظ 
صادرات خود کردند و تنها دو کشور چین و آلمان صادراتشان به ایران به صورت جزئی 
کاهش داشته است. به گونه ای که کاهش واردات از چین منفی ۳ درصد و آلمان منفی 

۱۳ درصد بوده است.
با اروپا قطع همکاری نشده است

از طرفی در لیســت بازارهای وارداتی کشــورمان، آلمان رتبه پنجم را دارد و این در 
شرایطی است که برخی ها عنوان می کردند که ایران با هیچ کدام از کشورهای اروپایی 
همکاری ندارد. سال گذشته میزان واردات ایران از آلمان حدود ۱۱۶۶ میلیون دالر بود 
و اکنون این رقم به ۱0۱۳ میلیون دالر رسیده است. این عدد گویای آن است سهم 

آلمان در بین کشورهای واردکننده کشورمان در کل 4.۷ درصد است.
چین رتبه اول واردات

چین اولین کشور صادرکننده به ایران که سهم 2۵ درصدی از کل واردات کشورمان 
دارد، در شش ماهه سال جاری به ارزش ۵۳04 میلیون دالر کاال وارد ایران کرده و این 
در شرایطی است که سال گذشته در مدت مشابه میزان واردات از چین ۵4۵۹ میلیون 

دالر بوده است.
امارات و سهم ۱7.۸ رصدی

دومین کشور صادرکننده کاال به ایران، امارات است. این کشور که 4۸ درصد میزان 
صادرات خود به کشورمان را افزایش داده است در آمارهای تجاری میزان صادرات خود 
به ایران را ۳۷۸0 میلیون دالر ثبت کرده و این رقم در شش ماهه سال گذشته 2۵۵۱ 
میلیون دالر بوده است. در حال حاضر امارات سهم ۱۷.۸ درصد بازار وارداتی کشورمان 

را در اختیار دارد.
سرمايه گذاری مشترک با ترکیه

فعاالن اقتصادی اعتقاد دارند که ترکیه یکی از شرکای خوب تجاری کشورمان است 
و می توان تجارت بین دو کشور را با سرعت افزایش داد. این کشور با تولید محصوالت 
نساجی و قطعات خودرو می تواند در شرایط تحریم بهترین دوست کشورمان باشد. 
از طرفی شنیده شده که برخی از تولیدکنندگان به دنبال سرمایه گذاری مشترك با 

ترکیه هستند.
هند و رشد 55 درصدی

هند هم که توانسته رتبه چهارم صادرات به ایران را ثبت کند، در شش ماهه سال جاری 
2۱2۷ میلیون دالر کاال وارد ایران کرد که این رقم نسبت به سال گذشته ۵۵ درصد 
رشد داشته است. سال گذشــته ارزش واردات از هند ۱۳۷۳ میلیون دالر بوده است. 

هند در شرایط حاضر ۱0 درصد بازار وارداتی کشورمان را از آن خود کرده است.
گفته می شود یکی از دالیلی که باعث شده روابط تجاری ایران و هند گسترش پیدا 
کند، بندر چابهار است. از طرفی عنوان می شود اگر تعرفه ترجیحی برای دو کشور ایران 
و هند تعریف شود امکان صادرات و واردات از این کشور بیشتر خواهد شد و می توان از 
پتانسیل بازار هند برای ورود به سایر کشورها استفاده کرد. هدف گذاری دولت ها این 

است که روابط تجاری ایران و هند به 20 میلیارد دالر برسد.
چگونه می توان کشورهای وارد کننده را افزايش داد؟

با این تفاسیر ۵ کشــور چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان ۷0 درصد بازار وارداتی 
ایران را به خود اختصاص دادند. کارشناســان توصیه می کنند که کشــورهای 
واردکننده کاال به کشــورمان را باید افزایش داد و ۷0 درصــد تجارت نباید به ۵ 
کشور خالصه شود. در این میان بهترین راهکار برای تعدد کشورهای واردکننده، 
توسعه صادرات است. زمانیکه صادرکنندگان به کشورهای جدید بروند می توانند 
در زمینه واردات هم تسهیل کننده باشند. در حال حاضر ایران به کشورهای چین، 
ترکیه و امارات بیشــترین صادرات را دارد لذا برای تنوع بازار وارداتی نیاز است که 

صادرکنندگان به کشورهای جدیدتری بروند.

شرکای تجاری ایران از شرق تا غرب

پروژه جذب »گردشـگران مبلغ« يـا همان »جهانگردان اثرگـذار«، جزو اولین قدم هـا در زدودن تصوير 
 )FeelIran( منفـی از ايـران محسـوب می شـود. چندی پیـش يک فم تريـپ با عنـوان فیـل ايـران
بـا دعـوت از ۱۲ فعـال اجتماعـی و رسـانه ای از کشـورهای مختلف بـا مديريت هدی رسـتمی يکی از 
اينفلوئنسـرهای معروف ايرانی در زمینه گردشـگری راه اندازی شـده اسـت. اين حرکت با هدف نشـان 
دادن ظرفیت هـای گردشـگری ايـران به میلیون هـا خارجی از طريق شـبکه های مجازی آغاز شـد. اما 
حضور اينفلوئنسـرها در اماکـن تاريخی ايران و بخصوص اصفهان و انتشـار تصاوير آنها در شـبکه های 
مجـازی، بـا واکنش هـای گوناگونی روبه رو شـد. تعداد زيـادی از کاربـران شـبکه های اجتماعی و حتی 
مسـئولین از حضور اين افراد اسـتقبال کرده و آن را اقدامی مثبت برای رشـد گردشـگری اصفهان دانسـتند. قدرت اهلل 
نـوروزی شـهردار اصفهـان اعـالم کـرد، پروژه هايـی مانند فم تريـپ به دلیـل رونقی کـه در صنعت گردشـگری ايجاد 
می کنـد مـورد حمايت شـهرداری قرار دارد. اما در مقابل گروهی نیز حضور اينفلوئنسـرها و شـیوه رفتار و پوشـش آنها 

را مـورد انتقاد قـرار دادند.

گزارش

گروه  شهری

نگاهی به تازه ترين آمار واردات کشور

 نوسان: ســخنگوی دولت نیزدر حاشیه نشست 
ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: در جلسه 
ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همه دستگاه ها 
مکلف شدند تمام اقدامات مرتبط با کسب کار خود 
را به صورت الکترونیکی در ســامانه ســام )سامانه 
اطالع رســانی مجوزهای کشــور( وارد کنند. علی 
ربیعی، افزود: در این جلســه درباره مجوزها چقدر زمــان و هزینه می برد، 
شــرایط اولیه هر مجوز چیســت، چه مدارکی نیاز دارند و در چند مرحله 
کار انجام می شــود، برای هر کدام از این موارد تصمیماتی گرفته شد. وی با 
اشاره به تصمیم دیگر جلسه گفت: صمیم دیگر اینکه قرار شد اگر دستگاه ها 
مقررات جدیدی وضع کردند مرکز بتواند این را به هیأت وزیران اعالم کند و 
بسرعت لغو شود یعنی دستگاه ها مکلف شدند مقررات زایی جدید اگر داشته 

باشند باید حتماً با مرکز هماهنگ کنند در غیر این صورت لغو خواهد شد.

 نوســان: بررســی صورت های مالی بانک های  
بورسی نشــان می دهد در ســال ۹۷ میزان سود 
پرداختی ســپرده های بانکی به نســبت سال ۹۶ 
حدود ۳ درصد رشــد داشــته در حالی که رشــد 
شــبه پول حدود ۶/ ۱۹ درصد بوده اســت. نسبت 
سود پرداخت شده به سپرده گذاران به شبه پول نیز 
طی سال های ۹4 تا ۹۷ با کاهش مواجه بوده است. این نسبت در سال ۹4 
حدود ۷/ ۸ درصد بوده که در ســال ۹۷ به حدود ۶ درصد رسیده است. در 
واقع می توان نتیجه گرفت که بانک ها به نسبت سال های قبل با رشد جذب 
سپرده ها مواجه بوده اند در حالی که سود کمتری را به سپرده گذاران خود 
پرداخت کرده اند. به نظر می رسد محدود کردن سقف سود سپرده ها توسط 
بانک مرکزی و تغییر معیار پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه 

مدت از روز شمار به ماه شمار در این کاهش موثر بوده است.

 نوســان: بررســی عملکــرد صندوق هــای 
ســرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه نشان می دهد 
که از ۱۵۶ صندوق ســرمایه گذاری فعال در کشور، 
42 صندوق مهرماه را با زیان ســپری کردند. در این 
میان ۳۵ صندوق عملکردی بهتر از شــاخص کل 
بورس داشتند. در این میان، صندوق های سهامی نیز 
به دلیل برخورداری از پرتفویی که بخش عمده  آن به خرید سهم اختصاص 
دارد، عملکرد بهتری برای ارزیابی فعالیت صندوق ها را نشان می دهند و رصد 
آنها می تواند معیاری دقیق تر باشد. در این میان از ۵۸صندوق سهامی فعال، 
2۹صندوق زیان را در کارنامه خود ثبــت کردند. در صدر این نهادهای مالی، 
صندوق سرمایه گذاری مبین سرمایه با کسب بازدهی حدود ۸درصدی قرار 
داشت.  ۶/ ۷۷درصد از پرتفوی این صندوق به خرید سهام اختصاص داشته که 

سهام کاالمحور، بخش عمده ای از سبد این صندوق را تشکیل می دهد.

 نوســان: عبارت تحول دیجیتال، ایــن روزها در 
صنعت آی تی زیاد اســتفاده می شود و معنی آن هم 
می تواند بســته به شــرایط، متفاوت باشد. براساس 
گزارش IDC، در ســال 20۱۷، هزینه هایی که در 
سراســر جهان روی حوزه تحول دیجیتــال انجام 
شده- سخت افزاری، نرم افزاری و سرویس ها- از مرز 
۳/ ۱ تریلیون دالر گذشته است. براساس آمار مرکز تحلیلی فورستر، 4۶ درصد 
مدیران ارشد معتقدند که نیمی از سود تجاری آنها، تا سال 2020 تحت تاثیر 
انقالب دیجیتالی قرار خواهد گرفت. مجمع جهانی اقتصاد نیز اعالم کرده که 
تا ســال 202۵، ارزش حوزه تحول دیجیتال در جامعه و در صنعت، به ۱00 
تریلیون دالر می رسد. براســاس گزارش IDC،  هشتاد و پنج درصد مدیران 
ارشد شرکت ها اعالم کرده اند که چارچوب زمانی دو ساله برای اعمال مراحل 

تحول دیجیتالی در داخل کسب و  کار خود دارند وگرنه از رقبا عقب می مانند.

دستگاه ها اقدامات خود را در سامانه سام واردکنندنقشه راه دیجیتالی کسب و  کارهارصد دقیق صندوق ها در مهرماهرشد 3 درصدی در میزان سود سپرده های بانکی
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 نوســان :  پس از اين که فوالد 
مبارکه در شــش ماهه اول سال 
۱۳۹۸ توانست به اهداف خود در 
تولید کمی و کیفی دســت يابد، 
در بخش ساختن سود برای ذی 

نفعان نیز خوش درخشید.
معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه 
ضمن تائید این خبر گفت: با توجه به 
این که از ابتدای ســال جاری، رونق 
تولید از ســوی مقام معظم رهبری 
و همچنین دســت یابی بــه اهداف 
شرکت از سوی مدیریت ارشد فوالد 
مبارکه در دستور کار قرار گرفته بود، 
با تالش جمعی همه بخش های گروه 
فوالد مبارکه اهداف تولید محقق شد 
و سود ۶2۶ ریالی در شش ماهه اول 

سال ۱۳۹۸ نیز محقق شد.
طهمــورث جوانبخت با بیــان این 
که شــرکت در مدت مشــابه سال 
قبل ۳2۸ ریال ســود برای هر سهم 
شناســایی کرده بــود، تصریح کرد: 
علت اصلی رشــد ۹۱ درصدی سود 
در ۶ ماهه اول ســال جاری، افزایش 
۱04 درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ 
ماهه امسال )افزایش از مبلغ ۹۸ هزار 
و ۱0۱ میلیارد ریال بــه 200 هزار و 
۳۳۷ میلیــارد ریال( در مقایســه با 
دوره مشابه ســال قبل می باشد. که 
به لحاظ ریالی رکورد محســوب می 

گردد.
وی درآمد حاصل از فروش داخلی را 
معادل ۱۶۶ هزار و ۷۸۸ میلیارد ریال 
و درآمد حاصــل از صادرات را معادل 
۳۳ هزار و ۵4۹ میلیــارد ریال در ۶ 

ماهه اول سال جاری اعالم کرد.
معــاون اقتصــادی و مالــی فوالد 
مبارکه در بخش دیگری از ســخنان 
خود گفت: طی ۶ ماهــه اول ۱۳۹۸ 
سود ناخالص شــرکت با ۱2۵ درصد 
افزایش نســبت به دوره مشابه سال 
قبل از 4۶ هــزار و ۶۹ میلیارد ریال 
به ۱0۳ هــزار و ۸۳۹ میلیــارد ریال 
افزایش یافت. این در حالی است که 
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 
در شش ماهه نخست امسال نسبت 
به دوره مشــابه ۸۵ درصــد افزایش 

داشته است.
وی در ادامه از تحقــق ۶۹ درصدی 
سود نســبت به بودجه فوالد مبارکه 
در ســال ۹۸ خبــر داد و در ایــن 
خصوص اظهــار کرد: ســود خالص 
شــرکت پس از کســر مالیات به ۸۱ 
هــزار و 4۳۶ میلیارد ریال رســیده 

است.
جوانبخت افزایش سرمایه شرکت از 
مبلغ ۱۳0 هزار میلیارد به 2۱0 هزار 
میلیارد ریال) معادل۵۳/۶۱ درصد( 
از محــل ســود انباشــته را از دیگر 
برنامه های راهبــردی فوالد مبارکه 
اعالم کــرد و گفت: بــا راهبردهای 
هوشــمندانه ای که در دســتور کار 
فوالد مبارکه بوده است ما شاهد این 
هستیم که شرکت نه تنها همه ساله 
سود مناسبی را تقســیم کرده است 
بلکــه با اجرای توســعه هــای خود 
توانسته است بازدهی مناسبی برای 
سهامداران و ذینفعان شرکت ایجاد 

نماید.
 وی تصریح کرد: این افزایش سرمایه 
به تاییــد هیات مدیره و حســابرس 
مســتقل شرکت رســیده است و در 
انتظار صدور مجوز از ســوی سازمان 
بورس و اوراق بهــادار، برای برگزاری 

مجمع عمومی فوق العاده است.

رشد 91 درصدی سود
نسبت به سال قبل

industry

فوالد  کرد:  تصریح  عظیمیان  مهندس 
فوالد  تولید  درصدی   ۵0 سهم  مبارکه 
و سهم  ایمیدرو  شرکتهای  مجموعۀ  در 
یک درصدی در تولید ناخالص داخلی و ۵ 
درصدی در تولید ناخالص داخلی بخش 
صنعت و همچنین عنوان دومین شرکت 
بورسی با ۱۳0 هزار میلیارد ریال سرمایۀ 

ثبت شده را به خود اختصاص داده است.
او اظهار داشت: در زنجیره تأمین گستردۀ 
و  قطعــــات  مصرفــــــی،  مـــــواد 
تجهیــــزات بومی سازیشده شرکت فوالد 
مبارکه 2۸00 تأمین کننده فعال اند که ۸0 
درصد خدمات و کاالی موردنیاز شرکت را 
از داخل کشور تأمین میکنند. عالوه براین، 
در شبکۀ گسترده مشتریان این شرکت 

۱000 کارخانه و کارگاه به طور مستقیم و ۳ 
هزار کارخانه و کارگاه به طور غیرمستقیم 

در حال فعا    لیتند.
مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه به برنامه 
افزایش ظرفیت و توسعه در گروه  های 
طبق  گفت:  و  کرد  اشاره  مبارکه  فوالد 
برنامه، ظرفیت فوالد مبارکه از 4.۵ میلیون 
تن به 2.۷ میلیون تن، و ظرفیت مجتمع 
فوالد سبا از ۷۵0 هزار تن به یک میلیون 
و 200 هزار تن افزایش یافته و مقرر است 
در آینده نیز به ۶.۱ میلیون تن ارتقا یابد. 
ظرفیت فوالد هرمزگان پیش از این ۵.۱ 
میلیون تن بوده و در آینده به 2 میلیون تن 

افزایش خواهد یافت. 
ظرفیت فعلی فوالد سفیددشت تولید ۸00 
هزار تن آهن اسفنجی است، درحالیکه تا 
اواسط سال آینده، واحد فوالدسازی آن 
نیز به بهره برداری خواهد رسید. ظرفیت 
شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری 
قبلی  ظرفیت  است.  تن  هزار   400 نیز 
شرکت فوالد امیرکبیر کاشان ۱00 هزار 
تن بوده و در حال حاضر ۱۵0 هزار تن 
است و در آینده نیز به 4۵0 هزار تن افزایش 

خواهد یافت. 
معدنی  صنایع  فعلی  ظرفیت  همچنین 
سنگان نیز ۵ میلیون تن گندله است و در 
آیندۀ نزدیک نیز خط تولید ۵ میلیون تنی 

کنسانتره به بهره برداری خواهد رسید.

از سنگ تا رنگ 
وی با تأکید بر اینکه در مجموعۀ فوالد مبارکه 
از سنگ تا رنگ وجود دارد گفت: سنگ آهن 
ارسالی از معادن در فوالد مبارکه پس از 
فرآوری به گندله، آهن اسفنجی، فوالد مذاب، 
تختال ورق گرم و سرد، گالوانیزه، رنگی و 
قلع اندود تبدیل میشود و برای کشور ارزش 

افزوده اقتصادی گسترده ای ایجاد می کند.
او با اشاره به میزان تولید فوالد خام در گروه 
فوالد مبارکه )شرکت فوالد مبارکه، مجتمع 
فوالد سبا و فوالد هرمزگان( گفت: تولید گروه 
فوالد مبارکه در سال ۱۳۹۶، ۸ میلیون و ۶۶۷ 
هزار تن، در سال گذشته ۹ میلیون و 2۸ هزار 
تن و در هفت ماهۀ اول سال جاری ۵ میلیون 

و 4۹۶ هزار تن فوالد خام بوده است.
مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه با تأکید بر 
اینکه در سخت ترین شرایط فوالد مبارکه 
توانسته است با اولویت تأمین بازار داخلی، 
بازارهای صادراتی خود را حفظ کند گفت: 
میزان فروش محصوالت فوالدی این شرکت 
در بازارهای داخلی و صادراتی از حدود ۱۱0 

میلیون تن فراتر رفته است.
 

۳5 درصد محصوالت 
به لوله و پروفیل اختصاص دارد

وی در تشریح گسترۀ توزیع محصوالت فوالد 
این  مبارکه گفت: ۳۵ درصد محصوالت 
شرکت به تولیدکنندگان لوله و پروفیل، ۱۶ 
درصد به صنایع تکمیلی، ۸ درصد به حمل 
ونقل، مراکز خرده فروشی ۸ درصد و مابقی 
نیز به سازه های فلزی، شرکت های تجاری، 
لوله های انتقال سیاالت، لوازم خانگی، بسته 
بندی، ماشین آالت، مخازن و سایر صنایع 

اختصاص یافته است.
او با اشاره به روند فروش فوالد مبارکه گفت: 
فروش این شرکت در ۹۷ به 2۳4 هزار و 
۸02 میلیارد ریال رسید؛ این در حالی است 
که در هفت ماهۀ سال ۹۸ فروش شرکت به 
2۳4 هزار و 42۵ میلیارد ریال رسیده و این 

موفقیت بزرگی است.
از  دیگری  بخش  در  عظیمیان  مهندس 
سخنان خود با تأکید بر اینکه در شش ماهۀ 
اول سال جاری با تالش کارکنان واحدهای 
تولید و ستادی ۵۵ درصد بودجه پوشش داده 
شده است گفت: به یقین تا پایان سال شاهد 
موفقیت های بیشتر و عملکرد درخشان تر 

کارکنان خواهیم بود.
وی با اشاره به اهمیت تأمین سنگ آهن برای 
شرکت تصریح کرد: با پیگیریهای به عمل 

آمده و حمایت های خوب دولت و ایمیدرو 
شرایط در حال بهبود است.

وی خاطرنشان کرد: تا سال ۱400 هدف 
گذاری فوالد مبارکه حفظ سهم ۵0 درصدی 
در تولید فوالد کشور و رسیدن به ظرفیت 
۶.۱۱ میلیون تن و برای سال های ۱40۱، 
۱402 و ۱404 به ترتیب ظرفیت های ۱۵، 
۱۸ و 2۵ میلیون تن است که عمدۀ این 
سرمایه گذاری ها و افزایش ظرفیت ها در 

جنوب کشور خواهد بود.
مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره به عمده 
ترین اهداف اجرای پروژه ها در سال ۱۳۹۸ 
گفت: این اهداف عبارت اند از: توسعۀ ظرفیت 
های تولیدی گروه، مدیریت مؤثر پروژه های 
اجرایی؛ پشتیبانی مؤثر از بهبود عملکرد 
زیست محیطی شرکت، پشتیبانی مؤثر از 
افزایش کمیت و کیفیت محصوالت شرکت، 
زیرساختهای  ارتقای  از  مؤثر  پشتیبانی 
پشتیبانی فنی تولید، توسعۀ زیرساختهای 
مدیریت  و  فروش محصوالت  لجستیکی 

اثربخش کیفیت اجرای پروژه ها.
وی با اشاره به اهم طرحهای توسعۀ گروه 
فوالد مبارکه گفت: در حال حاضر، پروژۀ 
با ظرفیت  کنسانتره سنگ آهن سنگان 
۵ میلیون تن ۹۱ درصد پیشرفت داشته 
و پیش بینی می شود تا پایان سال به بهره 
برسد. فوالدسازی و ریخته گری  برداری 
فوالد سفیددشت با ظرفیت ۸00 هزار تن 
و ۷۸ درصد پیشرفت در سال ۱۳۹۹ و کورۀ 
شمارۀ 2 آهک سازی صنعتی و معدنی فوالد 
سنگ مبارکه با ۹۵ درصد پیشرفت تا پایان 
سال به بهره برداری خواهد رسید. همچنین 
پیش بینی میشود پروژۀ تکمیل ساخت 
کارخانۀ الکترود گرافیتی اردکان با 40 درصد 
پیشرفت تا سال ۱400 به بهره برداری برسد 
و کشور را از واردات الکترود گرافیتی بینیاز 
سازد. عالوه براین، فاز اول کوره های آهک 
کلسینه با ظرفیت تولید ۱۳۸ هزار تن و 
تصفیۀ  شبکۀ  پیشرفت،  درصد   ۹۶.۹۷
فاضالب شهرهای مجاور با 4۵0 لیتر بر ثانیه 
و ۵4.۹2 درصد پیشرفت و ایجاد تأسیسات 
فاضالب شهرهای دیزیچه و زیباشهر در 
شهرستان مبارکه با ۶۶.۷۹ درصد پیشرفت 
و اصالح بینهای کوره های پیشگرم ۳ و 4 نورد 
گرم به منظور افزایش تولید از 2۸0 تن بر 
ساعت به ۳۱0 تن و با42۷۳ درصد پیشرفت 

در حال اجراست.
مهندس عظیمیان اظهار داشت: پروژه های 
زیست محیطی در دست اجرا در واحدهای 

محصول، »بافر بین« احیا مستقیم 2، سرند 
غلتکی زیر چهار دیسک و چندین طرح دیگر 
بخش دیگری از پروژه های در دست اجرای 

فوالد مبارکه است.
دستاوردهای فوالد مبارکه در حوزۀ بهینه 
سازی مصرف انرژی و آب بخش دیگری از 
سخنان مدیرعامل فوالد مبارکه در این جلسه 
بود. وی در این خصوص گفت: فوالد مبارکه 
افزایش  افزایش تولید هیچگونه  علی رغم 
است،  نداشته  رود  زاینده  از  آبی  برداشت 
تاجاییکه در مقایسه با بزرگترین تولیدکنندگان 
فوالد جهان ازجمله آرسلورمیتال، تاتااستیل، 
کوبه استیل ژاپن، فوالد آلمان و آرسلور اسپانیا 
فوالد مبارکه با ۷۳.2 مترمکعب بر تن تولید 
فوالد خام کمترین میزان مصرف آب را به خود 
اختصاص داده است و از این حیث یک الگوی 

جهانی است.

اولويت
أمین بازار داخل 

وی در ادامه با بیان اینکه هم اکنون جمع کل 
اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در گروه فوالد 
مبارکه به ۳۵0 هزار نفر رسیده است، گفت: 
بهره وری نیروی انسانی در فوالد مبارکه 
روند روبه رشدی داشته است. در حال حاضر 
بهره وری  شرکت فوالد مبارکه رکورددار 
در ایران و دارای فاصلۀ 400 تنی نسبت به 
شرکتهای برتر و استانداردهای جهانی است؛ 
به نحوی که بهره وری نیروی انسانی در فوالد 
مبارکه از ۵4۱ هزار تن بر نفر در سال ۹۶ به 
۵۸۱ هزار تن افزایش یافته است که قابل 

تقدیر است.
کاهش  اگرچه  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
صادرات برای کشور خبر خوبی نیست، اما فوالد 
مبارکه به منظور پیشگیری از هرگونه اخالل 
در بازار داخلی، تأمین بازار داخل را در اولویت 
خود قرار داده است؛ تاجایی که از سال ۹4 تا 
پایان ۹۷ صادرات محصوالت فوالد مبارکه ۵۱ 
درصد کاهش داشته است. در همین بازۀ زمانی 
در پی تالش کارکنان فوالد مبارکه، رشد 
۷۶ درصدی فروش داخلی و به همین میزان 
نیز کاهش واردات انواع محصوالت فوالدی به 

کشور را شاهد بوده ایم.
وی در خاتمۀ سخنان خود گفت: نهضت بومی 
سازی که از سال های قبل در فوالد مبارکه آغاز 
شده، اکنون در حال حرکت به سمت صاحب 
تکنولوژی شدن و صادرات فناوری به تمام 
دنیاست. به یقین شرکت فوالد مبارکه این 
ظرفیت را دارد که پس از سی سال تولید به 
سمت دستیابی به دانش فنی روز دنیا و صادر 
کردن آن حرکت کند. انشاءاهلل در سالهای آتی 
شرکت فوالد مبارکه عالوه بر فروش محصول 
و انواع محصوالت فوالدی، می تواند تکنولوژی 
ساخت بسیاری از خطوط تولید را نیز به 

فروش برساند.

مهنــدس عظیمیــان مديرعامــل فــوالد مبارکــه بــا ارائــۀ گزارشــی از وضعیــت تولیــد در فــوالد مبارکه 
گزارش

گروه صنعت
گفــت: در شــرکت فــوالد مبارکــه از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون رونــد تولیــد و عرضــه محصــول روبه 
رشــد بــوده اســت. وی در ايــن گــزارش اظهــار داشــت: در حــال حاضــر شــرکت فــوالد مبارکــه بزرگتريــن تولیدکنندۀ 
ــمال  ــه و ش ــدی در MENA )خاورمیان ــهم ۲۰ درص ــا س ــا ب ــمال آفريق ــه و ش ــت در خاورمیان ــوالدی تخ ــای ف ورق ه

آفريقا( و بزرگترين تولیدکنندۀ آهن اسفنجی در جهان )با ظرفیت تولید ۱۲ میلیون تن در سال( است.

فوالد مبارکه؛ رکورددار بهره وری در ایران

بر اساس آماری که از سوی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران منتشر شده، ایران در شش 
ماه نخست سال جاری 2۳ میلیون و 2۶0 هزار تن فوالد تولید کرده است. بر اساس این 
گزارش، شرکت فوالد مبارکه، عنوان بزرگترین تولیدکنندۀ فوالد در ایران را به خود 
اختصاص داده، به طوری که در این مدت 4 میلیون و ۳40 هزار تن فوالد تولید کرد. رتبۀ 
دوم بزرگترین تولیدکنندۀ فوالد ایران نیز به شرکت فوالد اصفهان تعلق گرفته است. 

همچنین شرکت فوالد  اکسین جایگاه سوم را به خود اختصاص دهد.

با تالش و پیگیری کارکنان واحد موادرسانی مجتمع فوالد سبا و با همکاری واحد 
بومیسازی دریچه های تخلیۀ غبار داست سیلوی کوره های قوس شمارۀ ۱ و 2 این مجتمع 
از حالت دستی به اتوماتیک ارتقا یافت. مهدی قاسمی سرپرست واحد موادرسانی مجتمع 
فوالد سبا ضمن تأیید این خبر گفت: تیمی متشکل از گروه های مکانیک، برق، تولید، 
موادرسانی، بومی سازی و دفتر فنی تعمیرات و شرکت های داخلی تشکیل شد و در نهایت 

عملکرد این دریچه ها  از حالت دستی به اتوماتیک تغییر وضعیت پیدا کرد.

دریچه های تخلیه غبار کوره های قوس اتوماتیک شدفوالد مبارکه بزرگ ترین تولیدکنندۀ فوالد ایران

عظیمیان: به دنبال صاحب تکنولوژی شدن و صادرات فناوری به تمام دنیا هستیم

دستاوردهای فوالد مبارکه تشریح شد؛

معاون وزير صمت عنوان کرد:

 نوسان : خداداد غريب پور معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و 
رئیس هیئت عامل ايمیدرو در جريان بازديد از فوالد مبارکه و در جمع 
مديران و کارکنان اين شـــــرکت و مديــــــران عامــــل 
شرکت های هولدينگ فوالد مبارکه از ارادۀ ايمیدرو  برای ذخیرۀ 
ســــود خـــود بــــرای اجــــرای توسعه های فوالد مبارکه 
خبر داد. وی که به همراه جمعی از مديران ايمیدرو به فوالد مبارکه 
آمده بود، پس از بازديد از خطوط تولید اين شرکت، تصريح کرد: 
فوالد مبارکه مجموعه ای غرورآفرين است. عملکرد اين شرکت نشان 

میدهد روند اين مجموعه به بهترين شکل در حال ادامه است.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو گفت: اولویت ما در کشور تأمین خوراك فوالد 
مبارکه و همچنیــن ذوب آهن است و با طراحـی انجام شده و پیگیری های تیم 
مدیریتی فوالد مبارکه خوشبختانه شرایط تأمین مواد اولیه روز به روز بهتر میشود. 
وی ضمن قدردانی از تالش کارکنان این شرکت اظهار کرد: خوشبختانه شرکت 
فوالد مبارکه، در سال رونق تولید، به خوبی توانسته هم بازار داخل را تأمین کند 
و هم بازارهای صادراتی خود را تا حد ممکن حفظ نماید. فوالد مبارکه در رونق 
تولید، بهینه سازی مصارف انرژی و آب در ایران و جهان می درخشد و من این 

موفقیت را تبریک میگویم.
از صادرات سنگ آهن 

جلوگیری شد
غریب پور با اشاره به مشکالتی که برای شرکت های بزرگ فوالدسازی کشور 
ازجمله فوالد مبارکه در بخش تأمین سنگ آهن به وجود آمده است، تصریح 
کرد: امسال در ایمیدرو، با هماهنگی معاونت معدنی وزارت صنایع و با حمایتهای 
وزارتخانه، کمیتۀ سنگ تشکیل شد و خوشبختانه سازماندهی خوبی در زمینۀ 
تأمین سنگ صورت گرفته است: اوال، شرکتهای سنگ آهنــی ملـــزم به 
تأمیــن خــوراك فوالد مبارکه شدند و این الزام به عنوان دستورالعمل در کمیتۀ 
سنگ تدوین شد و جلسات منظمی در این زمینه در حال برگزاری است؛ ثانیا، در 
برخی موارد نیز از صادرات سنگ آهن جلوگیری شده است. از سوی دیگر فوالد 
مبارکه نیز با چابکی توانست از برخی مبادی خروجی اقدام به تأمین خوراك کند.

وی از ایمیدرو به عنوان سازمانی توسعه محور و زمینه ساز توسعۀ کشور در بخش 
معدن و صنایع معدنی یاد و تصریح کرد: در دنیا حدود ۶۸ تا ۶۹ مادۀ معدنی 
وجود دارد و از این حیث کشور ما رتبۀ دهم دنیا را به خود اختصاص داده است 
و این میزان ظرفیت قابل توجه است. وی میزان رشد تولید فوالد ایران در هشت 
ماهۀ اول سال میالدی را ۶/۵ درصد اعالم کرد و گفت: این در حالی است که 

میزان رشد فوالد در دنیا ۳/۵ درصد بوده است. 
عدم تقسیم ۸ هزار میلیارد تومان 

از سود فوالد مبارکه 
او با تأکید بر اینکه رویکرد ایمیدرو توسعه ای است تصریح کرد: سازمان توسعه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران باید زمینه ساز افزایش ظرفیت ها و توسعه 
ها باشد؛ به همین سبب از سال ۹۷ همین رفتار را درخصوص بنگاه های بزرگ 
ازجمله فـــوالدمبـــارکه، مس، چادرملــــو و گلگهـــر و فوالدخوزستان، که به 
نوعی ایمیدرو در آنها سهام داشته و می توانسته در آنها تأثیرگذار باشد، در پیش 
گرفت. در همین زمینه در مجمعی که در سال ۹۷ برگزار شد، ۸ هزار میلیارد 
تومان از سود فوالد مبارکه را تقسیم نکردیم تا این شرکت بتواند طرح های توسعۀ 

خود در جنوب کشور برای ایجاد ظرفیت ۱0 میلیون تن را اجرا کند.
وی با اشاره به اینکه دشمن به خوبی می داند که اگر اقتصاد کشور را دچار مشکل 
کند به اهداف خود دست خواهد یافت، گفت: در فاز تحریم که تأمین منابع 
خارجی و استفاده از اعتبارات داخلی با مشکالتی مواجه است، باید شرایطی برای 
این بنگاه های بزرگ فراهم کرد تا بتوانند از محل منابع خود توسعه های مدنظر 
را اجرا کنند. بنابراین ازآنجاکه سود فوالد مبارکه در سال جاری به بیش از ۱۵ 
هزار میلیارد تومان و سرمایۀ این شرکت به 20 هزار میلیارد تومان خواهد رسید، 
باید شرایطی فراهم شود تا در مجمع عمومی آتی فوالد مبارکه، این شرکت پروژه 
هایی را آماده کند و ایمیدرو نیز به منظور تأمین منابع موردنیاز توسعه ای این 
شرکت سود خود از سرمایه گذاری در فوالد مبارکه را برای توسعه آن ذخیره کند.

نیروی انسانی 
ارزشمندترين سرمايۀ فوالد مبارکه 

وی در بخش دیگری از سخنان خود از نیروی انسانی فوالد مبارکه به عنوان 
واالترین و ارزشمندترین سرمایۀ این شرکت یاد و خاطرنشان کرد: ارزشمندترین 
سرمایۀ این شرکت سرمایۀ مادی، تجهیزات، تکنولوژی، گندله، آهن اسفنجی، 
قطعات نیست؛ بلکه نیروی انسانی است که این شرکت را بنا نهادند، به بهره 
برداری رساندند، بومی سازی کردند و توسعه دادند و بیش ازپیش به روزهای اوج 
خواهند رساند. به همین سبب ایمیدرو نیز به عنوان یک نهاد توسعه ای از این 
نیروی انسانی و سرمایه گذاری انجام شده در فوالد مبارکه حمایت خواهد کرد 

و منابع الزم را برای دستیابی این شرکت به اهداف بلند خود فراهم خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: سیاست دیگری که ایمیدرو 
اتخاذ کرده این است که ارز حاصل از شرکت های معدنی را در درون شرکت ها 
به مصرف برساند، همان گونه که با هماهنگی بانک مرکزی این امر برای فوالد 
مبارکه و سایر شرکتهای زیرمجموعــــه در تأمیـــن اقالم موردنیاز شرکت ها 
به خوبی محقق شد. با این رویکرد فوالد مبارکه توانست به خوبی عمل کند و ارز 

موردنیاز خود را نیز تأمین کند.
رویکرد سوم ایمیدرو که غریب پور به آن اشاره کرد، توسعۀ اکتشافات بوده است. 
وی در این خصوص گفت: نیمۀ دوم سال ۹۷ پهنۀ اکتشافات ایمیدرو 2۵0 هزار 
کیلومتر بوده است و امسال این عرصه به ۶۵0 هزار کیلومتر افزایش یافته و ذخایر 
قابل توجهی به کشور اضافه شده است. ازاین رو این امیدواری وجود دارد که در 
آیندۀ نزدیک مشکل فوالد مبارکه و سایر فوالدسازان کشور از محل همین افزایش 

اکتشافات حل شود.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو تصریح کرد: ایمیدرو با نگاه توسعه ای در بنگاه های 
اقتصادی بزرگ سودآوری و نه سوددهی را سیاستگذاری کرده است. با این 
رویکرد معادن کوچک مقیاس نیز احیا می گردند و به معدن کاران کوچک 
وام اختصاص خواهد یافت تا مشکل فوالدسازان به مرور حل شود، همچنان که 

بیش از ۳0 معدن کوچک فعال شده اند.

ذخیرۀ سود ایمیدرو 
برای توسعه های فوالد مبارکه

بهره وری نیروی انســانی در فــوالد مبارکه از 
5۴۱ هزار تن بر نفر در سال ۹۶ به 5۸۱ هزار تن 

افزايش يافته است
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آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت تجارت داران فردا با مســئولیت محدود به شماره 
ثبت 2۶۳۹۷ و شناسه ملی ۱02۶04۷۱4۱2 به استناد صورتجلسه هیئت 

مدیره مورخ ۱۱/0۷/۱۳۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
محل شــرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، محله انقالب ، کوچه گلخانه ، میدان 
انقالب ، پالك -۳ ، طبقه ســوم ، واحد ۵ کدپستی ۸۱44۷۱۳۸۱۹ تغییر 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.

 اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 
موسسات غیرتجاری اصفهان )۶۳۹۶۸۶(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت مصرف کارگران سیمان اصفهان شرکت تعاونی به 
شماره ثبت 202۳ و شناسه ملی ۱02۶0۱۶2۱۹4 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 2۹/04/۱۳۹۸ و به استناد نامه شماره 
۶۷۱۳ مورخ ۱0/۵/۱۳۹۸اداره تعاون شهرستان فالورجان تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد :
 ترازنامه منتهی به 2۹/۱2/۱۳۹۷ به تصویب مجمع عمومی رسید.محمد 
پهلوانی باغ ابریشــمی کدملی ۱۱4۱۸۶0۸۹۹ به ســمت بازرس اصلی و 
حسین کلکی نما کدملی ۱2۸0۳۶0۹4۱ به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
 اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجاری فالورجان )۶۳۹۶۸۷(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت چکاوك نور زاینده رود سهامی خاص به شماره 
ثبت ۳4۶۹۸ و شناســه ملی ۱0۸40۱20۷2۷ به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فــوق العــاده مــورخ 2۶/0۶/۱۳۹۸ تصمیمــات ذیل

 اتخاذ شد:
 ماده ۳۱ بدین شرح اصالح شد: هیأت مدیره شــرکت مرکب از ۳ الی ۵ 
نفر می باشدکه از بین سهامداران انتخاب می شوند و هر کدام به تنهایی 
یا تماما توســط مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده قابل عزل 

می باشند. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )۶۳۹۶۸۸(

آگهی تغییرات شرکت

آگهــی تغییرات شــرکت تعاونــی چند منظوره توســعه روســتای هومان به شــماره ثبــت ۷0 و شناســه ملی 
۱02۶0020۶4۱ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/0۱/۱۳۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

- ســمینه پور عزیزی به کدملــی ۱0۹۱42۳۶2۸ به ســمت رئیس هیئت مدیره، داود شــریف پــور به کدملی 
۵4۹۹40۷40۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و رســول شریف پور به کدملی ۱0۸00۷۳۹۳0 به 

سمت منشی هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. 
- کلیه قراردادها و اســناد تعهد آور از قبیل چک، ســفته و برات و اوراق بهادار پس از تصویب هیئت مدیره با امضای 
مدیرعامل و ســمینه پور عزیزی )رئیس هیئت مدیره( و در غیاب سمینه پور عزیزی )رئیس هیئت مدیره( با امضای 
رسول شریف پور )منشــی هیئت مدیره( و با مهر شــرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی با امضای داود شریف پور 

)مدیرعامل( و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تیران و کرون )۶4۳۹04(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت شــهر همراه صفه شــرکت با مســئولیت محدود به شــماره ثبت ۵۱۸0۹ و شناسه ملی 
۱02۶0۷0۵204 به اســتناد صورتجلســه مورخ ۱۳/0۶/۱۳۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقای علی خالقی به 
موجب سند صلح شــماره ۵2۷2 مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۸ تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 2۹۹ اصفهان مبلغ 
2۵00000 ریال از سهم الشرکه خود را به آقای حســین کاروان ۱2۸2۸۸4۷۵۱ واگذار نمود .شرکاء و میزان سهم 
الشرکه آنها عبارت اســت از : آقای حســین کاروان کد ملی ۱2۸2۸۸4۷۵۱ دارای ۸۵00000 ریال سهم الشرکه. 
آقای مهدی کاروان کد ملی ۱2۸۵۹02۱22 دارای2۵00000ریال ســهم الشــرکه .آقای سیدامیر ارسالن فاتحی 
پیکانی کد ملی ۱2۷0۸۹4420 دارای۵00000 ریال سهم الشرکه . آقای سعید طغرایی کد ملی ۱۸۱۷۱۸0۹۵۹ 
دارای ۵00000 ریال ســهم الشرکه. خانم ســادات شــریفی کد ملی 0۵۵۷۷۸۹۸2۶ دارای ۵00000ریال سهم 
الشــرکه. خانم حدیث مکی نژاد اصفهانی کد ملی ۱2۷2۷0۱۶۵4 دارای ۵00000 ریال ســهم الشرکه . آقای علی 
صفایی کد ملی ۵2۷00۳4۵22 دارای ۵00000 ریال سهم الشرکه. خانم زهره خلیلیان کد ملی ۱2۸0۸۵۵۳۸۱ 

دارای ۵00000 ریال سهم الشرکه. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )۶4۶۷40(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی انحالل شــرکت تاکســی تلفنی ســینا پیمای شــاهین شــهر 
بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت ۱۷۸۳۳ و شناســه ملی 
۱02۶0۳۸۷4۵4 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

۱4/0۷/۱۳۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
شــرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعــالم گردید و ناصــر آقابابائی به 
شــماره ملی 4۱۷۱۵۵۸2۳۹ بســمت مدیر تصفیه برای مدت یکسال 
انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه اســتان اصفهان شاهین شهر خیابان 

اقبال الهوری پالك ۱۷ کدپستی ۸۳۱۷۶4۳۱۵۱ می باشد. 

اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 
موسسات غیرتجاری اصفهان )۶۳۹۶۸۹(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت نور کاشان شرکت با مســئولیت محدود 
به شــماره ثبت 4۹۵ و شناســه ملی ۱02۶0۱00۸۱0 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومی فــوق العاده مــورخ 2۵/0۷/۱۳۹۸ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : رضا ســیاح فرزند محمد شماره ملی 
۱2۶0۵۵۷۷۵۸ با پرداخت مبلغ۹000000000ریال به صندوق 
شرکت ســهم الشــرکه خود را از مبلغ ۱۵000000000 ریال به 
مبلغ24000000000ریال افزایش داد. مجید ســیاح فرزند رضا 
شماره ملی00۷۶۵4۳02۱ با پرداخت مبلغ ۳000000000ریال 
به صندوق شرکت ،سهم الشــرکه خود را از مبلغ ۵000000000 
ریال به مبلــغ ۸000000000 ریال افزایــش داد. محمد مهدی 
ســیاح فرزند رضا شــماره ملی00۸۳۳۶۳۹4۷ با پرداخت مبلغ 
۳000000000ریال به صندوق شــرکت سهم الشــرکه خود را از 
مبلغ۵000000000 ریال به مبلغ ۸000000000 ریال افزایش 
داد. ســرمایه شــرکت از مبلغ 2۵000000000 ریــال به مبلغ 
40000000000 ریال افزایش یافت در نتیجه ســرمایه شــرکت 
مبلغ 40000000000 ریال می باشــد که تمامــا پرداخت و در 
اختیار مدیر عامل شرکت قرار گرفت. اســامی شرکا و میزان سهم 
الشرکه هر یک: محمدمهدی ســیاح دارای ۸000000000 ریال 
سهم الشرکه رضا سیاح دارای24000000000ریال سهم الشرکه 

مجید سیاح دارای ۸000000000 ریال سهم الشرکه.
 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کاشان )۶4۶۷۳۹(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت طلوع مهر زاینده رود با مســئولیت محدود به شــماره ثبت 22۹2۶ 
و شناســه ملی ۱02۶04۳۷4۵۸ به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فــوق العاده مورخ 

02/0۷/۱۳۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 طبق سند صلح سهم الشرکه شــماره ۱2۱۶۶۶ مورخ 2۱ / 0۶ / ۱۳۹۸ دفتر اسناد رسمی ۶0 
اصفهان و ســند اصالحیه شــماره ۱2۱۸۵۹ مورخ 0۱/0۷/۱۳۹۸ دفتر اســناد رسمی شماره 
۶0 اصفهان عاطفه امینی باغبادرانی دارنده۵0000 ریال ســهم الشــرکه ، تمام سهم الشرکه 
خود را به فریبا شمســی پوردهکردی به شــماره ملی 4۶2۱4۸40۶0 واگذار نمود و مجتبی 
تاج میر ریاحی دارنده ۸00000ریال ســهم الشــرکه که 000 4۵0 ریال از سهم الشرکه خود 
را به فریبا شمســی پوردهکردی واگــذار نمود و ۳۵0000 ریال از شــهم الشــرکه خود را به 
محمد رضا تیموری فر بــه کد ملی ۱2۸2۶۶۳۵۳4 واگــذار نمود و اعظم امینــی باغبادرانی 
دارنده۱۵0000ریال سهم الشــرکه که تمام سهم الشــرکه خود را به محمد رضا تیموری فر با 

مشخصات فوق واگذار نمود .
 ضمنا در سرمایه شــرکت تغییری حاصل نشد ..اسامی شرکا ومیزان ســهم الشرکه هریک به 
شرح ذیل می باشــد: فریبا شمسی پوردهکردی به شــماره ملی 4۶2۱4۸40۶0 دارنده 000 
۵00 ریال سهم الشرکه و محمد رضا تیموری فر به کد ملی ۱2۸2۶۶۳۵۳4 دارنده 000 ۵00 
ریال سهم الشرکه میباشند در ماده ۵ اساســنامه مدت فعالیت شرکت به مدت نامحدود تغییر 
یافت ماده ۱۸ به شرح ذیل اصالح شد : اداره شــرکت به عهده هیأت مدیره شرکت مرکب از 2 
الی ۷ نفر اســت که از بین شرکاء و خارج از شرکت به ســمت مدیر عامل و رئیس هئیت مدیره 
شــرکت برای مدت نامحدود انتخاب میشــود و میتواند ســمت های دیگری نیز داشته باشد . 
ضمنأ مدیرعامل می تواند خارج از شــرکت یا بین شــرکاء تعیین و انتخاب شود . در ماده ۱۹ 
اساسنامه حق امضاء به شــرح ذیل تغییر یافت : نحوه امضای اســناد و اوراق تعهدآور شرکت و 
چکها و بروات و سفته ها و ســایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشــخاصی را که حق امضاء دارند 

هیات مدیره تعیین خواهد نمود. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجاری 

اصفهان )۶۳۹۶۹0(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت تعاونــی دامداران مهر دشــت به شــماره ثبت ۶۶۵ و شناســه ملی 
۱0۸۶۱۶۵۸۳40 به استناد نامه شماره ۹۶۳/۷4۱ مورخ 0۱/0۹/۱۳۹۷ اداره تعاون روستائی 
شهرستان ســمیرم و صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 2۹/0۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: 
- ترازنامه و صورت های مالی سال ۱۳۹۶ به تصویب مجمع عمومی رسید.

 - آخرین رقم ســرمایه بــه مبلــغ ۷۵۳000000 ریال به تصویــب مجمع عمومی رســید. 
- آقای کرم اله رســتمی دندولو به شــماره ملی ۱20۹4۳۶۸۹2، آقای محمــد تقی بازریاری 
عبدالســلمیانلو به شــماره ملــی ۱20۹۹۷04۱4، آقــای مهــرداد قرمزی به شــماره ملی 
۱20۹۹۶۶۸۸۳، آقــای مهــدی پویان مهر بــه شــماره ملــی ۱20۹4۸2۹40، خانم زهرا 
فرهمند دندلو به شــماره ملی ۱20۹۸4۱۳۳۹ به ســمت اعضای اصلی هیئــت مدیره، آقای 
رضا رســتمی به شــماره ملی ۱20۹۸2222۹ و آقای غالمرضا نادری درشــوری به شــماره 
ملی ۱20۹4۶۹۹۹۵ به ســمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ســه سال انتخاب 

گردیدند. 
- آقای میثم ایمانی به شــماره ملــی ۱20۹۸۵۳20۵ و آقای ســعید قربانی به شــماره ملی 

۱20۹۸۳۶2۹۷ به سمت بازرسان شرکت برای مدت یک سال مالی اتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری 

سمیرم )۶4۶۷4۹(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت تعاونی دامداران مهر دشت به شماره ثبت ۶۶۵ و شناسه ملی ۱0۸۶۱۶۵۸۳40 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 2۹/0۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

 - آقای کرم اله رستمی دندولو به شــماره ملی ۱20۹4۳۶۸۹2 به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد 
تقی بازیاری عبدالســلیمانلو به شــماره ملی ۱20۹۹۷04۱4 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای 
غالمرضا ایمانی ایمانلو به شماره ملی ۱20۹4۸۱۵۸۸ به ســمت مدیرعامل )خارج از اعضا(، آقای مهدی 
پویان مهر به شــماره ملی ۱20۹4۸2۹40، آقای مهرداد قرمزی به شــماره ملی ۱20۹۹۶۶۸۸۳ و خانم 
زهرا فرهمند دندلو به شماره ملی ۱20۹۸4۱۳۳۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت سه سال 

انتخاب شدند. 
- طبق ماده ۵0 اساسنامه، کلیه چکها، قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت نماید و یا تمام 
یا قسمتی از حق شرکت را منتفی ســازد به اســتثنای مواردی که هیئت مدیره به منظور اداره امور جاری 
شرکت ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب هیئت مدیره با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و با 
مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی شرکت فقط با امضای مدیرعامل صادر خواهد شد مگر مراسالت 

هیئت مدیره که با امضای رئیس هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری سمیرم 

)۶4۶۷۵0(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت تعاونی چند منظوره توسعه روستای هومان به شماره ثبت ۷0 و شناسه 
ملی ۱02۶0020۶4۱ به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مــورخ 20/0۱/۱۳۹۸ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آخرین رقم ســرمایه به مبلغ ۱۵000000 ریال به مجمع گزارش 
گردید. - داود شــریف پور به شــماره ملی ۵4۹۹40۷4۱، ســمینه پورعزیزی به شماره ملی 
۱0۹۱42۳۶2۸، رسول شــریف پور به شــماره ملی ۱0۸00۷۳۹۳0 به سمت اعضای اصلی 
هیئت مدیره، رضوان شــریف پور به شــماره ملی ۵4۹۹4۳۱۶40 و بهروز شریف پور به شماره 
ملی ۵4۹۹420۶2۹ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ســه ســال انتخاب 
شدند. - پروانه قاری به شماره ملی ۵4۹۹۳4۸0۵۷ به سمت بازرس اصلی و بهاره شریف پور به 
شماره ملی ۱0۸0۸۵۶۷۳0 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تیران 

و کرون )۶4۳۹0۵(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت تعاونی کشاورزی واحد های مرغ تخمگذار استان اصفهان به شماره ثبت 
۵4۸0 و شناسه ملی ۱02۶02۶۶2۳4 به اســتناد نامه شماره ۱4۵2/۷۷۹/۱۸4/۳/20۵ مورخ 
2۱/۱2/۱۳۹۷ اداره تعاون روستائی شهرستان اصفهان و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 

مورخ 0۸/۱2/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
محل شــرکت به نشانی اســتان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، 
کوی امیریه ، خیابان ششــم ]۶[ ، خیابان صاعد اصفهانی ]آزادی[ ، پالك -۳۸ ، طبقه منفی ۱ 

کدپستی ۸۱۷4۹۶۶۶۵۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 
)۶4۶۷4۸(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت تعاونی صنف رادیاتور ساز اســتان اصفهان تعاونی به شماره ثبت ۳۷۱۷ 
و شناســه ملی ۱02۶024۶۸۶2 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ ۱4/0۵/۱۳۹۸ و 
نامه شــماره ۷۱02۹ مورخ ۱۷/0۷/۱۳۹۸ صادره از اداره تعاون شهرستان اصفهان سیدعباس 
حســینی ســمنانی کدملی ۱2۸۵۵044۷۱ بســمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ، مهدی 
بزرگزاد ارباب کدملی ۱2۸4۶۹۹2۵0 بســمت رئیــس هیات مدیره ، اکبــر رعنایی کدملی 
۱2۸0۹۳4۶2۱ بســمت نایب رئیس هیات مدیره ، رسول بخشــی کدملی ۱2۸22۷2۳۳0 
بسمت عضو هیات مدیره و علیرضا اعتباریان خوراسگانی کدملی ۱2۸۳۸02۳۷۶ بسمت منشی 
هیات مدیره برای مدت سه ســال انتخاب گردیدند. کلیه چکها و اسناد تعهد آور شرکت پس از 
تصویب هیئت مدیره با امضاء سیدعباس حسینی سمنانی )مدیرعامل( و مهدی بزرگزاد ارباب 
)رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت تعاونی معتبر و در غیاب مهدی بزرگزاد ارباب )رئیس هیئت 
مدیره( اکبر رعنایی )نایب رئیس هیئت مدیره( حق امضاء خواهد داشت و اوراق عادی با امضاء 
سیدعباس حسینی سمنانی )مدیرعامل( و مهر شرکت تعاونی معتبر خواهد بود و یا هر کدام از 
آقایان مهدی بزرگزاد ارباب و اکبر رعنایی و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )۶4۶۷42(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت تعاونی کشــاورزی کوثر علویجه به شــماره ثبت 2۵0۱ و شناسه ملی 
۱02۶02۱۸۶2۸ به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 0۵/0۷/۱۳۹۸ تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد :
 مرکز اصلی شرکت به استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مهردشت ، دهستان حسین 
آباد ، روســتا شــرکت تعاونی مرزنگوش، جاده غار ســنگریزعلویجه ، پالك 0 ، طبقه همکف 

کدپستی ۸۵۵۳۱۸۱۳۳۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری

 نجف آباد )۶4۳۹0۶(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت حمل و نقل مســافربری گلشــن کوهپایه ســهامی خاص به شماره 
ثبت ۱2۸۸۵ و شناســه ملی ۱02۶0۳۳۹0۵4 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
۱2/04/۱۳۹۸ و نامه شماره۳۷0۷۵/2۱ مورخ 2/۶/۱۳۹۸ اداره حمل و نقل اصفهان تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد : 
علیرضا میری جزه ئی به کد ملی ۵۶۵۹۳۵۸۹۳4 به ســمت مدیرعامــل و محمدتقی امرالهی 
کوپائی به کد ملی ۵۶۵۹۳۳۸۶۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد امرالهی کوپائی به کد 
ملی 00۵۶44۵۸۳0 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با 

امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 

)۶4۶۷4۳(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت تعاونی صنف رادیاتور ساز اســتان اصفهان به شــماره ثبت ۳۷۱۷ و 
شناســه ملی ۱02۶024۶۸۶2 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
2۷/04/۱۳۹۸ و نامه شــماره ۷۱02۹ مورخ ۱۷/0۷/۱۳۹۸ صادره از اداره تعاون شهرســتان 
اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سیدعباس حسینی ســمنانی کدملی ۱2۸۵۵044۷۱ ، 
مهدی بزرگزاد ارباب کدملی ۱2۸4۶۹۹2۵0 ، اکبر رعنایی کدملی ۱2۸0۹۳4۶2۱ ، رســول 
بخشــی کدملی ۱2۸22۷2۳۳0 و علیرضا اعتباریان خوراســگانی کدملــی ۱2۸۳۸02۳۷۶ 
بســمت اعضاء اصلی هیات مدیره، جــواد علی یــاری کدملی ۱2۹۱4۳۸04۱ ، ســیداحمد 
بارودکو کدملی ۱2۸۵۹2۶02۱ و حســین محمدزمانی رنانی کدملی ۱2۹۳۱۸۳۵۸۱ بسمت 
اعضاء علی البدل شــرکت تعاونی برای مدت سه ســال انتخاب گردیدند. - مصطفی کمالی فر 
کدملی ۱2۸۵۵۱۶2۷۳ ، جواد خورسندی کدملی ۱2۸۳40۱۵۱۷ و مصطفی چلونگر کدملی 
۱2۸۵4۱۹0۳0 بســمت بازرســین اصلی ، علی عالمی فرد کدملی ۱2۸۱۶4۸۳۷۱ بسمت 
بازرس علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یکســال مالی انتخاب گردیدند. - ترازنامه منتهی 
به 2۹/۱2/۱۳۹۷ به تصویب مجمع عمومی رســید. - آخرین رقم ســرمایه مبلغ ۵۱۸00000 
ریال اعالم گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )۶4۶۷4۱(



عصر پنج شنبه گذشــته در دانشــگاه شــريف، کارگاهی درباره 
جامعه شناسی سیستم های اجتماعی-تکنیکی داشتم. همان زمان، 
دزدی در حال باز کردن درب ماشــینی بود که در کوچه آران نزديکی 
دانشگاه پارک شده بود و به نام همسرم است. ساعت ۶ متوجه شدم 
که ماشین نیست. پلیس ۱۱۰ آمد، به همسرم خبر دادم و در کالنتری 
ستارخان تشکیل پرونده داديم. ساعت ۸ شــب جمعه، از کالنتری 
احمدآباد مستوفی در اسالمشهر خبر دادند که ماشین پیدا شده: ۳ 

رينگ و الستیک، ضبط و باتری به سرقت رفته بود.
پرونـده مـا در مقایسـه با ماجراهایی مثـل کالهبرداری سرراسـت بود: 
خودرویـی سـرقت شـده و بعـد پیـدا شـده بـود؛ نیـازی بـه تجسـس 
نبـود و بایـد مراحـل اداری بـرای تحویـل دادن آن انجام می شـد. تنها 
نکتـه پیچیده کننـده ایـن بود که ماشـین در تهران دزدیده شـده و در 
اسالمشـهر پیـدا شـده بـود. تصـور می کردیـم کـه می توانیـم آن را به 
زودی تحویـل بگیریـم، اما درگیر یک ماجرای کافکایی شـدیم: فرایند 
ثبـت شـکایت تـا تحویـل گرفتـن خـودرو ۵ روز زمـان بُرد. بـرای این 
کار به دو کالنتری، دو اداره آگاهی، دو دادسـرا در تهران و اسالمشـهر 
بـه همـراه پلیس راهـور و پارکینگ مراجعـه کردیم )مجموعـا، ۱۱ بار 
مراجعـه(. حـدود ۹0 برگـه کاغذ مصرف شـد کـه بـرای ۷۵ برگه آنها 
از جملـه فـرم ثبـت شـکایت و فـرم ترخیـص پـول پرداخـت کردیـم. 
تنهـا از کارت ملـی همسـرم ۷ بار کپـی گرفتم. حـدود 40 لیتر بنزین 
مصـرف شـد و در تمـام ایـن مـدت، پرونـده الکترونیکی مـا، از جمله 
تصویـر کارت ملـی همسـرم، میـان ادارات جابجـا می شـد. مجموعا، با 
42 پوزیشـن شـغلی تعامل داشـتیم و ۱۷ صاحب منصـب پرونده ما را 

امضـا کردند. همسـرم هـم ۱۹ برگـه را امضا کرد. 
بـه رغم نمایـش اولیه در مورد رایگان بودن حمـل خودرو به پارکینگ 
در مـوارد سـرقت، نهایتـا همچـون یـک مجرم هـم هزینـه جرثقیل و 
هـم هزینـه پارکینـگ را پرداخـت کردیـم. مجموعا حـدود 240 هزار 
تومـان بـه نهادهـای حاکمیتـی و اقمـار آنهـا ماننـد اتاق هـای فروش 
فـرم و کپی، عریضه نویسـی، دفتـر خدمات قضایی، دفتـر پلیس+۱0 و 
پارکینـگ پرداختیم. از برادران همسـرم بسـیار ممنونـم که کمک مان 
کردنـد: یکـی از آنهـا خـودروش را تمام مـدت در اختیارمان گذاشـت 
و دیگـری بـا دوسـت مکانیکـش بـاالی سـر ماشـین آمدنـد و راهش 
انداختنـد. اگـر ایـن کمک هـا نبـود، زمـان و هزینـه بسـیار بیشـتری 

می شـد. صرف 
ناکارآمدتریـن بخـش در ایـن میـان، دادسـرای ناحیـه 2 تهـران در 
سـعادت آباد بـود. بـرای گرفتـن امضـای دادیـار و ارسـال پرونـده بـه 
اسالمشـهر، یـک روز و نیـِم کاری معطـل شـدیم. منشـی دادیـار در 
اعتـراض همسـرم به ُکنـدی امور گفت: »باید در سیسـتم ثبت شـود؛ 
آیـا می دانید سیسـتم چیسـت؟« و من هـم گفتم: »آیا شـما می دانید 
سیسـتم فیلیِیر و سیسـتِم این افیشـنت چیسـت؟« به واژگان انگلیسی 

بـرای خوابانـدن بـاد دمـاغ آن منشـی و همکارانش نیاز داشـتم. 
در کالنتری ها با ما مهربان بودند. 

شـب اول بـا آرامـش خاصـی گفتند: »بـه زودی پیـدا خواهد شـد« و 
بعـدا گفتند: »دیدید گفتیـم به زودی پیدا خواهد شـد؟« در کالنتری 
احمدآبـاد پرسـیدم آیـا دوربین هـای محل کشـف بررسـی شـده و آیا 
انگشـت نگاری از ماشـین انجـام شـده؟ افسـر لبخنـد زد و پاسـخ داد 
دوربینـی نبوده و انگشـت نگاری هـم نمی کنیم. در دادسـرا، برای آنکه 
دسـتور ترخیـص را صـادر کنند از همسـرم امضا گرفتند که از کسـی 
شـکایت نـدارد و یـک پرونـده دیگـر بـا موفقیـت مختومـه شـد. هیچ 
کسـی حتـی الزم ندیـد تظاهـر کند کـه سـعی دارد سـارق را بیابد و 
مجـازات کنـد. بـه پلیسـی گفتـم: »شـما کاری برای مـا نکردیـد.« با 
اعتمـاد بـه نفـس گفـت: »ماشـین تان را تحویل تـان دادیـم.« من هم 
گفتـم: »نـه دزد را پیـدا کردید و نـه رد مال کردیـد.« لبخندی همراه 

بـا تعجـب زد و لحظاتی فکـر کرد.
کمـی مانـده بـود تـا بتواند موقعیتـش را از منظـر جدیدی ببینـد، اما 

به خـودش فرصـت نداد.   
اولیـن درس در جامعه شناسـی سیسـتم های اجتماعی-تکنیکـی ایـن 
اسـت کـه »کارکرد سیسـتم« را شناسـایی کنیـد. و معمـوال مصیبت 
اصلـی از همینجـا ناشـی می شـود کـه عناصر سیسـتم کارکـرد آن را 
نمی داننـد یـا فرامـوش کرده اند: سیسـتم به جعبه سـیاهی بدل شـده 
کـه تنهـا کار می کنـد یا به نظر می رسـد کـه دارد کار می کنـد. تصور 
کالنتـری، دادسـرا و آگاهـی ایـن بود که این سیسـتم گسـترده ایجاد 
شـده تـا ماشـین را »پیـدا کنند«. امـا کارکرد نیـروی انتظامـی و قوه 
قضائیـه ایـن نیسـت کـه باقیمانـده امـوال سرقت شـده را پیـدا کنـد؛ 
حتـی کارکـرد اصلـی اش این نیسـت کـه دزد را بیابد و مجـازات کند؛ 
بلکـه ایـن اسـت کـه بـا اقداماتی کـه انجام می دهـد »نرخ وقـوع جرم 

را کاهـش دهـد و از وقـوع جرایم بیشـتر پیشـگیری کند.« 
بـا رویکـرد کنونـی کـه بـه قول قدمـا، سـنگ را بسـته و سـگ را رها 
کـرده، دزدهـا بـا خیـال راحت به کارشـان مشـغول اند و هـر روز افراد 
بیشـتری در پـی بحـران اقتصـادی ناشـی از تحریم هایـی کـه اثـری 
نداشـتند و ندارنـد، شـغل دزدی را انتخـاب می کننـد؛ هـر شـکایِت 
سـرقت ایـن حـس را در ده هـا نفـر پدیـد مـی آورد و تقویـت می کند 
کـه بـه سـختی کار می کننـد و نان حالل سـر سـفره می برنـد؛ و برای 

نهادهـای اداری و اقمـار آنهـا ثـروت می آفریننـد.

یک جعبــه خالــی را در خانه  
یــا روی میزتان تصــور کنید. 
فرض کنیــد کاالیی خریده اید، 
خودش را مصــرف کرده اید اما 
جعبه مقوایی محکــم و خوبی 
دارد و دل تان نمی آید آن را دور 
بیندازید. شــما وسوسه می شوید وســایلی را داخل آن 

قرار دهید و جعبه را حفظ کنید.
وسایل را که داخل جعبه گذاشــتید، شأن و هویت پیدا 
می کند و به خودتــان می قبوالنید کــه وجودش الزم 
است. شــما بدون جعبه هم زندگی می کردید ولی حاال 

جعبه هست و جای شما را گاه تنگ می کند. 
نظام های سیاســی، اداری و حکمرانی هم با »مســأله 
جعبه خالی« دســت به گریبان هســتند. آن ها زمانی 
برای کاری، یک کارگروه، دفتر یا معاونت و اداره تشکیل 
داده اند. عین آدمی که کاالیی را سفارش داده و دریافت 

کرده باشد.
 این تشــکیالت مثل جعبه ای )به قول اداری ها، باکس( 

در ساختار اداری جا می گیرند.
کارشــان که تمام می شــود )کاال که مصرف می شود(، 

جعبه خالی باقی می ماند.
منافعی به این جعبه ها گره می خورند )عین عالقه شما 
به جعبه تان(. جعبه را نگه می دارند و برای آن که شــأن 
و هویت پیدا کند، »اصحاب جعبه« - افراد داخل جعبه 

یا کســانی که از جعبه نفع می برند - کار تراشیدن برای 
جعبه شان را شروع می کنند. 

اصحاب جعبه گرفتــن بودجه، وضــع قوانین، گرفتن 
اختیارات نظارتی و شــاید مهم تر از همه »مسأله سازی 
برای جعبه« را آغاز می کنند. هر جعبه در ساختار نظام 
سیاسی و اداری باید مسئول رسیدگی به مسأله ای باشد 
و اگر مسأله ای در واقعیت نیست، باید آن را ساخت. اول 
مسأله ای بود و برای حل آن جعبه ساختند، مسأله پایان 
یافت اما جعبه باقی ماند تا مسأله بسازد و به حیات خود 
ادامه دهد. موجودات زنده در فراینــد تکاملی از طریق 
تطبیق با شــرایط، اندام های اضافی و بی کارکرد خود را 

حذف کرده اند )جعبه های اضافی را دور ریخته اند.(
نظام های سیاســی و اداری هم بــا معضل بزرگ حذف 

کردن جعبه های اضافی مواجه هستند.
 نگه داشتن جعبه های اضافی، ظرفیت تطبیق با شرایط 
جدید، چابکی و الزامات حکمرانی نوآورانه را به شــدت 

کاهش می دهد. 
یک راه برای بهبود این اســت که بیندیشید چند جعبه 
اضافی در ســاختار ســازمانی تان وجود دارد، هر جعبه 
چقدر منابــع هدر می دهد، اصحاب جعبه چه کســانی 
هستند، چه منافعی دارند و چگونه برای دیگران دردسر 

درست می کنند. 
جعبه های اضافی را که حذف کنید، جا برای جعبه های 

ضروری باز می شود. 

سال پنجم
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به گفته کارشناسان صنعت سیمان؛ محدودیت های تعرفه ای و غیر تعرفه ای، تعرفه 
ترجیحی بین عراق و ترکیه و کشور های عربی استراتژی حمایت از تولید داخل در عراق 
نظیر سیمان، عدم حمایت از صادرات سیمان در ایران متناسب با رقیبانی نظیر ترکیه در 
بازار عراق از جمله چالش های بازار عراق است.به گفته یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی 
مشترك ایران و عراق، عراقی ها با این عنوان که می خواهند در سیمان خودکفا شوند، حتی 

پروژه های عمرانی خود را به ایرانی هایی که در مزایده ها برنده می شوند، نمی دهند.

چادر مشکی سه تا پنج دالری با قیمت نجومی به مردم فروخته می شود. این موضوع را 
افسانه محرابی،  مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اعالم کرد و به تسنیم توضیح  داد: »مشکل اصلی ناکامی کشور در تولید چادرمشکی 
پس از 40 سال قاچاق است و ایران  به عنوان یکی از بزرگترین مصرف کنندگان چادر 
مشکی هنوز در تولید این پارچه ناموفق است و  به نوعی حجم زیادی از نیاز بازار خود را 

از محل واردات تأمین می کند.«

فروش چادر مشکی ۵دالری به قیمت نجومیصادرات سیمان ایران به عراق کاهش یافت؟

الگوریتم ها فقرا را 
مجازات می کنند؟

یک اتفاق معمولی

  هفته نامه
n a v a s a nW e e k l y

پیامبر اکرم )ص( 

هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون 
تردید بهشت بر او واجب شود. 
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در شمارۀ ۱4 اکتبر 20۱۹ گاردین، مقاله ای با 
عنوان فوق منتشر شده که یافته های حاصل 
از پژوهشی چند ماهه در کشورهای مختلف 
دیجیتالیزه شدن  پیامدهای  دربارۀ  است 
خدمات رفاهی. بخش هایی از این مقاله در 

ادامه آمده است:
مواجهۀ  در  انقالبی  جهان،  سرتاسر  در 
دولت ها با فقرا رخ داده که شاید به چشم 
گاردین  که  مطالعه ای  براساس  نمی آید. 
طی سه ماه گذشته انجام داده، در جهان 
میلیاردها میلیارد دالر طی سال های اخیر 
در حوزۀ نوآوری های هوش مصنوعی هزینه 
شده تا فقر و به عبارتی نیازهای شهروندان 
را به »ُکد/ شماره« تبدیل کند و ارزیابی 
ماشین ها دربارۀ فقرا را جایگزین ارزیابی 
انسان ها کند. به گفتۀ ویرجینیا یوبانک 
)اندیشمند علوم سیاسی آمریکایی( »شما 
وعده های بسیار بزرگی می شنوید دربارۀ 
اینکه چگونه فناوری های جدیِد مواجهه با 
فقر موجب تسریع در پرداخت مزایا، افزایش 
کارایی و شفافیت، کاهش هدررفت منابع، و 
افزایش پس انداز مالیات دهندگان می شود، 
و اطمینان می دهند که منابع محدود به 
نیازمندان بیشتری برسد، اما در عمل چنین 

چیزی رخ نمی دهد«.
با غلبۀ ریاضت اقتصادی در حوزۀ سیاسی، 
مزایای میلیون ها نفر با برنامه های کامپیوتری 
حذف و یا کاهش می یابد، بدون آن که کسی 
توان کنترل و حتی درك این برنامه ها را 
داشته باشد. این همان هشداری است که 
فیلیپ الستون؛ ناظر سازمان ملل در زمینۀ 
دیجیتالیزه کردن  پیامدهای  دربارۀ  فقر، 

حمایت های اجتماعی مطرح کرده است. 
براساس یافته های گاردین، در ایالت ایلینوی 
دولت فدرال و دولتی ایالتی هم دست شده 
و دنبال آن هستند که دریافت کنندگان 
خدمات رفاهی باید »اضافه پرداختی های« 
گذشته خود را پس بدهند. این سیستم 
»بدهی زامبی« از طریق فناوری های جدید 
آسیب پذیرترین  ترس  موجب  و  مسلح، 
گروه های جامعه شده است. به گفتۀ یکی از 
دریافت کنندگان خدمات حمایتی: »شما 
بابت آنچه خورده اید، بدهکارید«.  در حوالی 
شهر نیوکسل در انگلستان، دولت در حال 
طراحی نسل جدیدی از ربات های رفاهی 
برای جایگزینی انسان ها است و شرکت های 
خصوصی این حوزه درحال ایجاد مفاهیمی 
مجازی،  کار  نیروی  هستند؛  جدید 

تصمیم گیری مکّمل، اتوماسیون رباتی.
براساس پژوهش گاردین، ویژگی مشترك 
این سیستم در کشورهای مختلف این است 
که به سرعت صاعقه در حال وقوع است و 
کمترین بحث عمومی و پاسخگویی نسبت به 
آن وجود ندارد. عنصر انسانی دولت رفاه در 
حال رقیق شدن است و اکنون افراد به صورت 
آنالین کانال بندی می شوند و یک الگوریتم 
ریاضی دربارۀ آن ها تصمیم می گیرد. در 
این جهان جدید به راحتی می توان نابرابری 
و تبعیض را تقویت کرد؛ کافی است در 
انگلستان یکی از ۵ میلیون بزرگسالی باشید 
که به اینترنت دسترسی ندارند یا سواد 
کامپیوتری ندارند. در اینجا شما دیگر انسان 
نیستید، بلکه یک کد ۱2 رقمی هستید که 
بستگی دارد چه الگوریتمی برای پردازش 

شما تعریف شده باشد.

  سلمان طاهری

طبق گزارش سالیانه بانک جهانی در 
برای  میالدی   2020-20۱۹ سال 
دومین سال متوالی اقتصاد ایران رکود 
اقتصادی  رشد  و  کند  می  تجربه  را 
کشور به عدد مایوس کنند ۷/۸- درصد 

خواهد رسید.
این پیش بینی متاثر از تحریم بر صنایع نفت و گاز کشور می 
باشد و این دشمنی خبیثانه ،خوشبختانه میتواند باعث خدمتی 

شگرف بر اقتصاد ایران و قطع وابستگی ما به نفت شود.
این پیش بینی ها عنوان میکند تامین کسری بودجه دولت ایران 
با فرض فروش روزانه ۵00هزار بشکه نفت با قیمت هر بشکه 
نفت ۱۹۵ دالر محّقق می شود و با قیمت فعلی نفت، اقتصاد 

ایران در سال آینده با مشکالت زیادی مواجه خواهد شد. 
این میزان تحریم که به اِذعان نهادهای پولی و مالی جهانی 
بزرگترین نوع تحریم در طول تاریخ بر یک کشور است در سال 
جاری درآمد دولت را ۵/4 درصد و در سال آینده ۱/۵درصد از 

تولید ناخالص کشور را شامل می شود.

راهکار مبارزه با اين تهديدهای سهمگین چیست؟؟
برای مقابله با این بحران طراحی و جداسازی درآمدهای نفتی 
از بودجه سال آینده ماه ها مورد کارشناسی ستاد بودجه قرار 
گرفته و برطبق آن الیحه 2ساالنه بودجه  مربوط به سالهای 

۱۳۹۹-۱400 تا پانزدهم آذرماه سال جاری به مجلس شورای 
اسالمی ارائه می گردد و در این الیحه ریال حاصل از فروش نفت 

در امور جاری کشور حذف شده است.
بر اساس دستور کار جلسه ستاد بودجه بررسی شرکت های 
تابعه دولتی در چهار محور بررسی و گزارش آن به مجلس ارائه 

میگردد.
همچنین بررسی گزارش بازبینی هزینه ها و اصالح هزینه ها 
در دستگاههای مختلف دولتی نیز در دستور کار این ستاد قرار 

گرفته است.
همچنین در این الیحه ۳برنامه دو ساله عمرانی، اشتغال، رفاهی 

و یارانه نیز دیده شده است.
بنده هم با بخش های زیادی از این الیحه که خود نیز در ارایه 
بخشی از آن همکاری داشته ام موافقم،ولی دغدغه اصلی من بر 
ایجاد منابع جدید جایگزین درآمدهای نفتی و سازوکار صحیح 
عملیاتی کردن سند اجرایی این برنامه است تا ضمن استفاده از 
منابع حاصل از فروش نفت در برنامه های عمرانی کشور،برنامه 
سالیانه امیلیون فرصت شغلی و برنامه های رفاه اجتماعی نیز در 
آن دیده شود. لذا پیشنهاد بنده به دولت و مجلس برای برون 
رفت از شرایط تحریم و اجرای صحیح اصالح اقتصادی ایران و 

حرکت بسوی توسعه پایدار به 2 بخش خالصه میگردد
عملکرد  کامل  بررسی  با  بودجه  و  برنامه  سازمان  و  _دولت 
گذشته و بودجه وزراتخانه ها و دستگاه های اجرائی و شرکت 

های تابعه دولتی، اصالح و تعدیل هزینه ها را بازبینی و شرکت 
های موازی را حذف نموده و در نهایت نرخ خدمات دولتی را در 
کشور کاهش داده واز طریق مجلس نهائی و به قانون تبدیل 

نمایند.

اصالح و بازبینی در يارانه های پنهان و پیدا
یارانه های پنهان که شامل کاالهای اساسی ،دارو ،فرآورده های 
پیدا  های  یارانه  و  تومان  میلیارد  و...۶4۹هزار  نفتی،گاز،برق 
که شامل یارانه های بودجه ای فرابودجه ای منابع نهادهای 
هزار   240 بر  ،بالغ  دولتی  شرکتهای  و  دولتی  غیر  عمومی 
میلیارد تومان است در مجموع 2/2برابر بودجه ساالنه کشور 
است که معادل ۱0میلیون و نهصد هزار تومان برای هر فرد 

ایرانی در سال می باشد.
یقیناً با اختصاص یارانه به تولید واقعی و حمایت دولت در جهت 
ارائه کاال و خدمات تولید با کیفیت و قیمت مناسب و پشتیبانی 
از صادرات غیر نفتی و حمایت از  دهک های آسیب پذیر واقعی و 
حذف تدریجی یارانه های پنهان و پیدا و اصالح قانون مالیاتی و 
جلوگیری از فرارهای مالیاتی ،گامی موثر در جهت رشد و ارتقاء 
اقتصاد برداشته و با تاکید بر عدم تاثیر اضافه تحریم ها بر اقتصاد 
ایران، تولید ناخالص داخلی را افزایش داده و با خروج از  رکود در 
بخش غیر نفتی اقتصاد شاهد کاهش نرخ توّرم و بهبود نرخ رشد 

اقتصادی کشور در دو سال آینده خواهیم بود.

عبور از تحریم با اصالح ساختار بودجه
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   رضا امیدی

نظریه سیستم ها  و مدیریت محیط زیست

زندگی

آن زمان که نظریه عمومی سیستم ها 
توسط “برتالنفی” در  سال های آخر  
پایان  از  پس  و  میالدی    ۱۹40 دهه 
به   شد،  منتشر  دوم،  جهانی  جنگ 
تدریج این دیدگاه منظومه ای )شبکه 
ای یا سازواره ای(  به تمامی عرصه های 
علم  و  دانش نفوذ   و گسترش یافت. از مجموعه ها در ریاضیات، 
ساخت و پرتاپ “اپولو”به کره ماه و ترمودینامیک،ً سیبرنتیک و 
 نیز سیستم های هوشمند تا فلسفه و  روانشناسی و سپس علم 

محیط زیست، همه به نوعی با نفوذ نظریه سیستم ها تحول  و  
تکاملی چشمگیر یافتند.

از این پس، مشکل از هر نوعی که باشد چه صنعت، چه محیط 
زیست و  نیز مشکالت روانشناختی، دیگر با شناسایی یک علت 
و یک  معلول مورد بررسی   قرار نمی گیرد و  در این صورت، راه 

حل هم هرگز تک بعدی نخواهد بود. 
سویه    چند  را  محیطی  و زیست  اجتماعی  مشکالت  بیاییم 
و الیه الیه ببینیم و راه حل هایی چند سویه  و سیستمی ارایه  
محیطی،  زیست  مشکالت  حل  برای  که  ای  گونه  به  دهیم 

عوامل یا سیستم های اجتماعی، اقتصادی فرهنگی  و  زیست 
محیطی را در شبکه ای از روابطی تو در تو و مرتبط با هم تجزیه 
و تحلیل کنیم و سپس چاره ای چند سو نگرانه و دارای ماهیت 
و کیفیتی کامل و کل گرا، ارایه نماییم و بدانیم که در هیچ کجای 
دنیا فقط یک سازمانی به نام  محیط زیست قادر به ایجاد نظم 

زیست محیطی هرگز نخواهد بود.
مدیریت محیط زیست باید از سطح خانواده  و  مدرسه و کارخانه 
و کارگاه شروع شود و سپس قوانین  و سیاست های حکمرانی 

خوب از ان  پشتیبانی کنند.

info@eghtesadbazar. ir


