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

سال پنجم/ شماره صد و شانزده/ سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸/ قیمت ۲۰۰۰ تومان 

هفته انهم

ضربان  اقتصاد شهر

  گزارش

رشدهایبیمحابا
»گرگ بــازار«، »کاســبی قشــر مرفــه« و »قمار 
پرریســک« واژه های آشــنایی بــرای قدیمی های 
بازار ســهام هنگام مواجهه عموم با شــغل آنهاست. 
صحبت نیم قرن پیش نیســت، همین چند ســال 
پیش اگر جایی از بورس تهران صحبت می شــد نه 
تنها غیرجذاب می آمد، بلکه مخاطبان پس از آگاهی 
از فعالیت شما در این بازار با واژه های اینچنینی شما 
را بدرقه می کردند. اکنون اما طی دو ســال اخیر چه 
اتفاقی افتاده که مشارکت در عرضه های اولیه که به 

100 هزار نفر هم نمی رسید تا ...

  گزارش

سهمگیریآرامازخردهفروشی
آمار خریدهای آنالین در یک ماه گذشــته حاکی از 
آن است که شــهروندان ایرانی در این مدت ۲۲۵۹ 
میلیون تراکنش بــا ارزش ۲۷۹1 هزار میلیارد ریال 
انجــام داده اند که بیــش از ۹۷ درصــد این ارزش 
مربوط به خرید کاال و خدمات بوده اســت. آخرین 
گزارش منتشــر شــده از ســوی شاپرک)شــبکه 
الکترونیــک پرداخــت کارت( حاکی از رشــد ۴۲/ 
1درصدی تعداد تراکنش ها بوده و این رشــد برای 
ارزش تراکنش های ۶۳/ 10 درصد اســت. البته این 

آمار نشان می دهد رشد حقیقی ...

۰۵ ۰۴

تمام تناقض گویی های میراث
زوایای پیدا و پنهان مرمت گنبدشیخ لطف اله همچنان در راس اخبار میراث فرهنگی کشور؛

۲۳ آبان امســال بود که مهدی حجت رئیس کمیته ملی ایکوموس ایران به تغییر رنگ ترک مرمت شده گنبد 
شیخ لطف اهلل اشــاره کرد. از آن زمان پیش از دوماه می گذرد و زوایای پیدا و پنهان مرمت این ترک همچنان 
در راس اخبار میراث فرهنگی کشــور قرار دارد. زوایای پنهانی که تاکنون مسئولین اداره کل میراث فرهنگی 
اصفهان و حتی وزارت  میراث فرهنگی کشور به آن پاســخ روش و شفافی نداده و حتی با تناقض گویی  ها باعث 

پیچیده تر شدن ماجرا شده اند. 

گزارش

۰۲
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معاون حفاظت و بهره بداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: آبی که اکنون در 
زاینده رود جاری است به درخواست دوستداران محیط زیست جریان دارد و وزارت 
نیرو، موافق توزیع آب در رودخانه زاینده رود نبود. حسن ساسانی، افزود: در سال آبی 
جاری، میزان بارش های حوضه زاینده رود در ایستگاه  شاخص ۴۳۵میلی متر بوده 
است. این آمار به این معناست که میزان بارش ها نسبت به سال گذشته ۵۵ درصد و 

نسبت به متوسط بلند مدت ۲۸ درصد کاهش داشته است.

مدیرعامل بانک ملت گفت: مطابق قانون رفع موانع تولید، بانکها دیگر مجاز به سرمایه 
گذاری نیستند، اما بانک ملت می تواند در صورتی که سرمایه گذار ۳0 درصد آورده 
داشته باشد، ۷0 درصد دیگر را در قالب تسهیالت با سود 1۸ درصد تا سقف 1000 
میلیارد تومان پرداخت کند. محمد بیگدلی اظهار کرد: بانک ملت منابع خوبی جهت 
حمایت از تولید، حفظ و ایجاد اشتغال جدید دارد و براساس سیاست بانک ملت هیچ 

واحد تولیدی با ساختار مالی مناسب نباید تعطیل شود.

  نوسان: استاندار اصفهان خواستار 
کمک و حمایت سیســتم بانکی 
کشور از سرمایه گذاران به خصوص 
در طرح های انتقال آب و پروژه های 

ریلی استان شد.
عباس رضایی در دیدار مدیرعامل بانک 
ملت و معاونان وی، با اشاره به مجموعه 
اقدامات خوب بانک ملت در کشــور و 
استان، اظهار کرد: با وجودی که اصفهان 
بزرگترین استان صنعتی کشور است، اما 
به دلیل تفکر برخورداری و نصف جهان 
بودن این شــهر همواره در ابعاد مالی و 
تخصیص بودجه مــورد کم لطفی قرار 
می گیرد. وی با اشاره به پتانسیل استان 
اصفهان در بخش های مختلف تولید و 
صنعت، تاکید کرد: ۸0 درصد واحدهای 
نســاجی و ۹1 درصد واحدهای قطعه 
سازی های کشــور در استان اصفهان 
هستند که نیازمند حمایت هستند، اما 
متاسفانه برخی سختگیری های بانکی 
مشکالتی برای واحدهای تولیدی ایجاد 

کرده است.
اســتاندار اصفهان کارگروه تسهیل و 
همچنین شــورای حل اختالف بانکی 
را نسخه رفع این مشــکالت دانست و 
تصریح کرد: استان اصفهان در شرایط 
فعلی نیاز به ورود سرمایه گذاران دارد. 
وی خواستار سرمایه گذاری بانک ملت 
در استان اصفهان شد و گفت: بزرگترین 
و اصلی ترین معضل اصفهان، موضوع 
آب است که حل آن خواسته تمام مردم 

استان است.
رضایی به دو طرح مهــم آبی اصفهان 
اشاره کرد و توضیح داد: طرح بهشت آباد 
به طول ۶۵ کیلومتر اکنون دارای مجوز 
بوده و مطابق مــاده ۲۳ قانون و تبصره 
1۹ از شــورای عالی اقصــاد، به دنبال 
جذب سرمایه گذار برای احداث است. 
وی همچنین با اشاره به ســامانه دوم 
آبرسانی اصفهان بزرگ، اظهار کرد: این 
سامانه نقش پدافند غیرعامل اصفهان 
در تامین آب شرب اســتان را دارد، چرا 
که این استان اکنون یک خط انتقال آب 

شرب دارد.
اســتاندار اصفهان افــزود: در صورت 
ســرمایه گذاری در این طــرح، دولت 
می تواند هر مترمکعــب آب را 1۲1۲ 
تومان خریداری کند بــه این نحو که 
۲۵0 تومان آن از مردم در قالب قبوض 
دریافت می کند و بقیــه را دولت تقبل 
خواهد کرد. وی همچنین به پروژه قطار 
سریع السیر اصفهان- تهران اشاره کرد 
و گفت: با راه اندازی این قطار با سرعت 
۳۲0 کیلومتر، مسیر اصفهان- تهران 
به مدت یک ســاعت و ۲0 دقیقه طی 
خواهد شــد. رضایی با بیــان اینکه در 
حال حاضر چینی ها بــرای این طرح 
1۳.۶ میلیارد یوآن سرمایه گذاری کرده 
و خط ال ســی آن باز شده است، اظهار 
کرد: قرارگاه خاتم انبیا با هفت پیمانکار 
در حــال کار کردن بــر روی این پروژه 
است و ۸۵ درصد زیرسازی پروژه قطار 
سریع السیر اصفهان- تهران انجام شده 
است، اما برای سال آینده نیاز به سرمایه 
گــذاری دارد. وی همچنین بر برخی 
طرحهای ریلی و کوچک استان اشاره 
کرد و افزود: پروژه های قطار حومه ای 
اصفهان-شاهین شهر و اصفهان-نجف 
آباد با داشــتن مجوز از شــورای عالی 
ترافیک و مســکن آماده کار است، اما 
برای اجرا نیازمند اعتبارات و ســرمایه 
گذاری بانکها است. استاندار اصفهان از 
بانک ملت خواستار سرمایه گذاری و یا 
حمایت از سرمایه گذاران برای ورود به 

این طرح ها شد.

بانکهادیگرمجازبهسرمایهگذارینیستندوزارتنیروموافقتوزیعآبدرزایندهرودنیست
رویدادنامه

   گزارش

طرحهایریلیوآبی
نیازمندسرمایهگذاری

Is fahan

اصفهان در هفته ای که گذشت؛

»اصفهان در هفته اي که گذشت« شاهد بازگشایي زاینده رود در بستر 
رودخانه بود. آبي که قطع جریانش حیات پرندگان مهاجر این رودخانه 
را در معر خطري جدي قرار داده بود و نگراني فعاالن محیط زیست را 
بهره برداری شرکت آب  و  معاون حفاظت  که  اگرچه  بود.  برانگیخته 
منطقه ای اصفهان گفته  آبی که اکنون در زاینده رود جاری است به 
درخواست دوستداران محیط زیست جریان دارد و وزارت نیرو با توجه 
به شرایط و کمبود منابع آبی، موافق توزیع آب در رودخانه زاینده رود 
نبود. اعالم عقد تفاهم نامه بین شهرداری، نماینده استاندار و سازمان 
صمت برای راه اندازی بازارچه و کنسرسیوم تراش سنگ های قیمتی و 
نیمه قیمتی اصفهان، امدادرساني اصفهاني ها به سیل زدگان سیستاني.

 
شاصفهان صاحب نخستین بازارچه طالی کشور 

رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان، از عقد تفاهم نامه بین شهرداری، 
نماینده استاندار و سازمان صمت برای راه اندازی بازارچه و کنسرسیوم تراش 
سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی اصفهان با اشتغال زایی بسیار باال خبر داده 
و در خصوص محل بازارچه طال اصفهان، گفته که قرار است این بازارچه در 
ضلع شرقی خیابان چهارباغ اصفهان و در قسمت زیرزمین آن راه اندازی 
شود. هوشنگ شیشه بران محوریت اصلی این بازارچه را شامل آموزش، 
مباحث فنی، فروش و بازاریابی دانسته و ابراز امیدواری کرده که تمام عالقه 
مندان به فن تراش سنگ قیمتی و نیمه قیمتی و تعاونی ها از ایران بتوانند 

در این بازارچه حضور پرقدرت داشته باشند.

امدادرساني به سیل زده ها
وقوع سیل در استان سیستان و بلوچستان، نه فقط این استان محروم و 
برخي دیگر از مناطق کشور، بلکه اصفهان را نیز در هفته اخیر درمعرض اخبار 
و رویدادهایي تازه قرار داد. در این راستا، استانداري و شهرداري اصفهان به 
مدد سیل زدگان این منطقه شتافتند و کمک هاي امدادي خود را براي باز 

کردن معابر و رااه ها به استان سیستان و بلوچستان اعزام کردند.
این امدادها به گفته مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان، شامل 
حدود 1۲ تیم امداد سیل از شهرداری اصفهان با قایق، غواص و تجهیزات 
الزم براي تخلیه آب، بیش از ۲0 دستگاه ماشین آالت سنگین، دستگاه ام 
آر آی سیار از بیمارستان شهید آیت اهلل صدوقی به همراه حدود ۲0 پزشک 
و پرستار از جامعه بسیج استان است. همچنین بیش از ۴0 پایگاه در سطح 
استان کمک ها را جمع آوری می کنند. 10 هزار تخته پتو و بیش از 10 هزار 
متر مربع موکت و بسیاری مایحتاج ضروری نیز از دیگر کمک هاي دولتي 
و مردمي اصفهان براي هم وطنان سیل زده در سیستان و بلوچستان است.

اصفهان شهر دوستدار کودك 
چند وقتي مي شود که زمزمه هاي معرفي اصفهان به شهر دوستدار کودک 
به گوش مي رسد. حاال خبر تازه اینکه معاون شهرسازی و معماری شهرداری 
اصفهان از تصویب برنامه اقدام اجرایی شهر دوستدار کودک اصفهان در 
شورای اسالمی شهر اصفهان خبر داده و گفته با هماهنگی یونیسف و وزارت 
کشور، نشان کاندیداتوری شهر دوستدار کودک کشور در بهمن ماه جاری 
به اصفهان اعطا می شود. سید احمد حسینی نیا افزوده یکی از فعالیت های 
اساسی حوزه معاونت شهرسازی و معماری برای پیوستن اصفهان به شبکه 
شهرهای دوستدار کودک جهان، تدوین برنامه اقدام اجرایی شهر دوستدار 
کودک اصفهان بوده است که در قالب 10 هدف، 1۷ راهبرد و ۹۴ اقدام 
اجرایی به همراه مشخص کردن دستگاه های متولی و همکار برای اجرای این 
برنامه آماده شد و مصوبه شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در این خصوص 

گرفته شده است. 
او با اشاره به اینکه، این برنامه در وزارت کشور با حضور اعضای یونیسف، 
وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و دفتر امور زنان و خانواده 
معماری  و  شهرسازی  معاونت  که  کرده  تصریح  ارائه شده،  کشور  وزارت 
شهرداری اصفهان درزمینه شهر دوستدار کودک اقداماتي همچون تدوین 
بازی  انواع فضای  بر  ارتقای کیفی نظارت  الیحه )تبیین فرایند توسعه(، 

کودکان و اخذ مصوبه شورای اسالمی شهر را دنبال کرده است.

طلوع فجر در اصفهان
 ماه بهمن همیشه با نام جشنواره فیلم فجر گره خورده است. به ویژه اینکه 
در چند سال اخیر تعدادي از فیلم هاي این جشنواره در استان هاي مختلف 
کشور نیز به روي پرده مي رود و عالقمندان به هنر هفتم را به سوي خود 
مي کشاند. امسال نیز این رویداد فرهنگی 1۴ بهمن در سالن اصلی پردیس 
سینمای اصفهان به طور رسمی آغاز می شود و فیلم هاي آن از 1۵ الی ۲1 
بهمن ماه در ۲ پردیس سینمایی ساحل و سیتی سنتر اکران مي شود.  آن 
طور که مدیر اجرایی دهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان گفته، یک روز پیش 
از افتتاحیه رسمی، افتتاحیه معنوی  این جشنواره با حضور جمعی از اهالی 
فرهنگ و هنر در گلستان شهدای اصفهان همراه با تجدید میثاق هنرمندان 

با شهدا وآرمانهای امام)ره( برگزار خواهد شد. 
۳ برنامه بزرگداشت از سینماگران استان اصفهان و تحلیل از خانواده شهید 
عبدالرسول زرین در آستانه چهل و یک سالگی انقالب اسالمی از برنامه هاي 

ویژه این مراسم است.
دهقاني همچنین ویژگی جشنواره فیلم فجر امسال نسبت به سال های 
گذشته  را اهدای جایزه مقاومت به مناسبت شهادت سردار سپهبد شهید 

حاج قاسم سلیمانی دانسته است. 
همچنین او گفته که امسال به کمک بخش خصوصی و رایزنی های انجام 
گرفته با اتحادیه تهیه کنندگان، شاهد اکران ۲۲ فیلم در بخش سودای 

سیمرغ در دهمین جشنواره فیلم فجر استان اصفهان خواهیم بود.

اصفهان 
شهر دوستدار كودك

میراث فرهنگی  اداره کل  مسئولین 
اصفهان تاکنون تمام قد پشت مرمت اخیر 
گنبد شیخ لطف اله ایستاده اند. آنها با این 
ادعا که برای نظر دادن در مورد درستی 
و نادرستی این گنبد باید از نزدیک آن را 
مورد بررسی قرار داد؛ نه از دور! شیوه مرمت 
این گنبد را بی نظیر توصیف و اعالم کردند، 
آماده حضور کارشناسان روی گنبد هستند. 
همچنین دلیل تغییر رنگ ترک مورد بحث را 
پاک سازی و بندکشی اعالم و ابتدا ادعا کردند، 
به مرور زمان در اثر بارش باران و برخورد با 
آلودگی هوا رفع خواهد شد. آنها همچنین 
ادعا کردند، مرمت گنبد هنوز کامل نیست 
و در صورت مرمت تمامی ترک ها، دورنگی 
گنبد رفع و رنگ آن یک دست می شود.  با 
این وجود در میدان عمل به نظر می رسد 

ماجرا به گونع ای دیگر است.

باالخره قدمت کاشی ها صفوی است؟
یکی از تناقص  گویی های آشکار مسئولین 
با  رابطه  در  اصفهان  میراث فرهنگی 
این گنبد است.  تعیین قدمت کاشی های 
ناصرطاهری معاون اداره کل میراث فرهنگی 
اصفهان در گفتگو  با خبرگزاری ایسنا به 
تاریخ ۲۵ آبان ماه ادعا کرد:"هیچ گنبدی 
امروز با همان کاشی های صفوی وجود ندارد، 
چون تقریبا هر ۵0 سال یک بار کاشی ها 

مرمت و بازسازی شده است. 
فریبا خطابخش مدیر پایگاه نقش جهان نیز 
در همان گفتگو اگرچه ابتدا اعالم کرد که 
این گنبد پیشتر مورد مرمت قرار گرفته و 
کاشی های آن صفوی نیست اما در جای 
دیگری در همان مصاحبه ادعا کرد: "کاشی ها 
صفوی بود و ما نمی خواستیم آن ها را نو کنیم؛ 
بلکه می خواستیم مرمت کنیم". خطابخش 
تاریخ ۵ بهمن ماه در جمع  همچنین در 
اصحاب رسانه بر ادعا دوم خود تاکید کرد و 
گفت: "  ۹۵ درصد کاشی های ترک مرمت 
شده گنبد همان کاشی های اصل صفوی 
است و چیزی اضافه نشده بلکه آنچه اضافه 
شده کاشی هایی است که ریخته یا تخریب 

شده و دیگر قابل استفاده نبوده است".
جبل عاملی  عبداهلل  اما  حال،  همین  در 
مدیرکل اسبق میراث فرهنگی اصفهان در 
گفتگو با خبرگزاری ایسنا در تاریخ ۴ آذرماه 
ادعای ناصر طاهری مبنی بر اینکه "کاشی 
هیچ گنبدی صفوی نیست" را رد و گفت: 

مسجد شیخ لطف اهلل همیشه موضعی مرمت 
شده و نمی توان گفت که کاشی صفوی 
نداشته است! با این وجود فریدون الیهاری 
با بخش  گفتگو  در  تاریخ ۲۵ دی ماه  در 
خبری ساعت ۲0 شبکه چهارم سیما، با بیان 
اینکه بخش عظیمی از کاشی ها و آجرهای 
گنبد در اواخر دوره قاجار و اویل پهلوی از 
بین رفته بود؛ به مرمت کامل این گنبد در 
سال های 1۳1۳ تا 1۳1۵ اشاره کرد و قدمت 

کاشی های این گنبد را پهلوی دانست.
حسین مصدق زاده که در دوره پهلوی در 
مرمت گنبد مشارکت داشته است در مورد 
آن مرمت می گوید: در آن زمان کاشی های 
دو ترک از گنبد که آسیب بیشتری دیده بود 
به طور کامل برچیده و کاشی های قدیمی 
که سالم بودند مجدداً استفاده شدند. موارد 
کمبود هم با کاشی های نو به همان سبک 
اینکه سایر  بازسازی گردید. ضمن  قدیم 
قسمت های گنبد هم که آسیب کمتری 

دیده بود به صورت موضعی مرمت شد.

استقبال از کارشناسان چه شد؟
مسئولین  پاسخ گویی  و  برخورد  نحوه 
کارشناسان  به  اصفهان  میراث فرهنگی 
مستقل و منتقد مرمت اخیر و شنیدن نظرات 
آنها یکی دیگر از مسائل بحث برانگیزی که در 
جریان این رویدا به وقع پیوست. آنها بارها 
ادعا کردند، مانعی برای اینکه کارشناسان، 
بررسی  مورد  و  رویت  نزدیک  از  را  گنبد 
قرار دهند وجود ندارد! و برای ارائه یک نظر 
درست باید گنبد را از نزدیک مورد بررسی 
قرار داد. از سوی دیگر تمامی کارشناسان 
مستقل معتقدند مرمت گنبد دارای خطا و 
اشتباه است اما میزان این خطا و اشتباهات 
و راهکار جبران آن تنها با رویت گنبد از 
نمای نزدیک و بررسی گزارش های مرمتی 

امکانپذیر است. 
با این وجود نزدیک به دوماه است که پیگیری 
این کارشناسان برای برای بازدید از گنبد و 
بررسی گزارش های مرمت از سوی مسئولین 
میراث بی جواب مانده است و مسئولین به 
دالیل گوناگون از زیر بار بازدید کارشناسان 
از گنبد شانه خالی کرده اند. در برخی از موارد 
نیز پاسخ کارشناسان را با برخوردی تند، دور 

از ادب و کلمات نامناسب داده اند.
جالب اینکه در تاریخ 10 آذرماه مسئولین 
همین اداره از تعدادی خبرنگار به منظور 

بازدید از گنبد و شنیدن توضیحات مسئولین 
دعوت به عمل آورد اما به نامه درخواست 
»بنیاد تاریخ، فرهنگ و تمدن آریا« در تاریخ 
کارشناساس   10 بازدید  برای  دی ماه   ۴
مستقل که تعدادی از آنها در دهه ۶0 گنبد 
را مورد مرمت موضعی قرار داده بودند، هنوز 
پاسخی نداده اند. حتی وقتی در ششم دی 
ماه، این تعداد کارشناس به منظور بازدید 
از گنبد در میدان نقش جهان حاضر شدند 
نتوانستند گنبد را از نزدیک مشاهده کنند. 
این درحالی است که در تاریخ ۲۹ دی ماه، 
شهر  اسالمی  شواری  عضو  روشن  فریده 
اصفهان بدون تخصص میراثی و با مدرک 
از  تن  چند  همراه  توانست  آینده پژوهی 

مسولین میراث از گنبد بازدید کند.
این  از  نیز چند روز پس  فریدون الهیاری 
بازهم  کشور  سمن های  جمع  در  بازدید 
تاکید کرد: از دور نمی شود در این مورد نظر 
داد؛ باید از نزدیک گنبد را دید و پای صحبت 
کارشناسان نشست. وی اضافه کرد: خوب 
است نشستی برگزار شود تا همکاران ما 
مرمت  درباره  تخصصی  به صورت  بتوانند 
گنبد مسجد شیخ لطف اهلل توضیحاتی را 
بیان کنند. متخصصین مختلف، ان جی 
گوناگونی  خبرنگاران  و  ها،کارشناسان  او 
تاکنون از این گنبد بازدید کرده اند که بخشی 
از آن ها کار را تائید کرده اند و برخی دیگر نیز 
گفته اند اگر فالن کار را می کردید بهتر بود. 
نمی گویم صد در صد تائید کرده اند اما صد در 

صد هم نگفتند که خراب بوده است!.

ازثبیت کننده تا فتوشاپ تا ..
شائبه احتمال استفاده از ماده ای ثبیت کننده 
روی ترک مرمت شده مسئله ای بود که از 
همان ابتدا در میان کارشناسان به وجود آمد. 
شک وگمانی که البته خود مسئولین میراث 
به آن اشاره و بارها در صحبت هایشان آن را 
تایید و رد کردند. فریدون الهیاری در همان 
ابتدا با اشاره به مهارت مرمتگران این گنبد 
احتمال استفاده از ماده ای که باعث تغییر 

رنگ گنبد شده است را رد کرد.
فریبا خطابخش نیز در گفتگو با خبرگزاری 
رد  ضمن  آبان ماه   ۲۵ تاریخ  به  ایسنا 
استفاده از روغن برزک گفت: ما تنها از یک 
تثبیت کننده بدون رنگ استفاده کردیم تا 
کاشی ها را از تخریب بارندگی حفظ کنند. 
از سوی دیگر مهدی رضایت پیمانکار مرمت 

این گنبد نیز در تاریخ 10 آذرماه نیر به وجود 
ذرات نانو اشاره کرد و گفت: "وقتی داریم در 
نمای آجری بند می کشیم یا حتی وقتی در 
کاشی ها و سرامیک های نو در سرویس های 
بهداشتی بندکشی می کنند با ذرات نانو 
طرف هستیم و این ذرات به کل بدنه پخش 
می شود. در مورد ترک گنبد نیز کل ترک 
دوغاب داده شده و ما باید این کار را می کردیم 
تا از نفوذ آب جلوگیری شود. اما به مرورزمان 
با سه چهار دفعه باران این ذرات که روی 
کاشی هاست شسته می شود و براقی رنگ ها 

پیدا می شود".
با این وجود احتمال استفاده از روغن برزک 
و یا هر روغن دیگری زمانی قوت گرفت 
که برف اخیر روی ترک مرمت شده گنبد 
ننشست و تصاویر این آن در خروجی چند 
هرچند  شد.  منتشر  معتبر  خبرگزاری 
مسئولین میراث فرهنگی کشور و اصفهان 
در ابتدا تصاویر را فتوشاپ توصیف کردند اما 
خیلی زود زمانی که با شهادت اهالی میدان 
نقش جهان روبه رو ناچار به عقب نشینی از 
این ادعا شده و دالیلی برای آن  آورند تا آن 
را طبیعی جلوه دهند. از جمله اینکه بیان 
می کنند گچ کار شده در قسمت مرمتی 
آنقدر عالی بوده که مانع نشست برف روی 
ترک شده!. یا اینکه چون ترک مرمت شده 
حسابی مورد پاکسازی قرار نگرفته این اتفاق 

روی داده است!.
فریبا خطابخش که ابتدا تصاویر را فتوشاپ 
بیان کرده بود در گفتگو با ایسنا اعالم می کند، 
برف روی ترک مرمت شده نشست اما خیلی 
زود آب شد. خطابخش که پیشتر اعالم کرده 
بود روی گنبد ماده تثبیت کننده استفاده 
شده است اینبار می گوید:" وهلل که هیچ 
پوششی هم روی سطح گنبد استفاده نشده 
اصلی  را سرجای  کاشی ها  االن  اما  است 
خودش بردیم و سطح صاف شده و مسلماً 

نباید باران و برف به آن نفوذ کند".

مسئولین چه چیزی را پنهان می کنید؟
اکنون این پرسش اساسی پیش می آید که 
چرا مسئولین تاکنون مانع بازدید کارشناسان 
مستقل از گنبد شده اند. چرا روی یک حرف 
و ماجرا نه تنها با یکدیگر که با خودشان هم 
اتفاق نظر ندارند. چرا تصاویر منتشر شده 
گنبد در روز برفی را ابتدا فتوشاپ بیان کردند 
و بعد برای آن دلیل آوردند؟ اگر فتوشاپ 
بوده است پس دالیل برای چیست؟ والبته 
ده ها چرای دیگر که مجالش در این گزارش 
نمی گنجد. اما اصحاب رسانه و کارشناسان 
مستقل آماده شنیدن صحبت مسئولین 
میراث هستند تا بداند "آنها چه چیری را 

پنهان می کنند؟"

زوایای پیدا و پنهان مرمت گنبدشیخ لطف اله همچنان در راس اخبار میراث فرهنگی كشور؛

تمام تناقض گویی های میراث 
الهیاری: نمی گویم کارشناسان صد در صد تائید کرده اند؛ اما صد در صد هم نگفتند که خراب بوده است!

۲۳ آبــان امســال بــود کــه مهــدی حجــت رئیــس کمیتــه ملــی ایکومــوس ایــران بــه تغییــر رنــگ 
گزارش

گروه  شهری
ــذرد و  ــاه می گ ــش از دوم ــان پی ــرد. از آن زم ــاره ک ــیخ لطف اهلل اش ــد ش ــده گنب ــت ش ــرك مرم ت
ــای پیــدا و پنهــان مرمــت ایــن تــرك همچنــان در راس اخبــار میراث فرهنگــی کشــور قــرار  زوای
ــی وزارت   ــان و حت ــی اصفه ــئولین اداره کل میراث فرهنگ ــون مس ــه تاکن ــی ک ــای پنهان دارد. زوای
ــا تناقض گویــی  هــا باعــث  ــداده و حتــی ب ــه آن پاســخ روش و شــفافی ن میراث فرهنگــی کشــور ب

پیچیده تر شدن ماجرا شده اند. 
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 نوسان: معاون عمران شهری شهردار 
مبلغ  و  تعداد  مقایسه  اصفهان گفت: 
قراردادهای عمرانی انجام شده در سال 
جاری شهرداری اصفهان نشان می دهد 
امسال تعداد و مبلغ قراردادهای عمرانی 
شهرداری نسبت به سال ۹۷ سه و نیم 
برابر افزایش پیدا کرده است. ایرج مظفر 
اظهار کرد: آمار و ارقام نشان می دهد به 
بسیار  اقدامات  مباحث درآمدی،  رغم 
شده  انجام  عمرانی  بخش  در  خوبی 
که شاید در چند سال گذشته وجود 
و اجرای این تعداد از پروژه کم سابقه 
بوده است. وی با اشاره به تحقق بودجه 
عمرانی شهرداری اصفهان، تصریح کرد: 
بودجه  درصد   ۶0 درآمدی  لحاظ  از 
عمرانی محقق شده و حدود ۵۳ درصد 

بودجه جذب عمران شده است.
معاون عمران شهری شهردار اصفهان 
حفاظتی  رینگ  پروژه  به  اشاره  با 
همزمان  حاضر  حال  در  افزود:  شهر، 
در  چهارم  رینگ  مسیر  کیلومتر   1۵
حال احداث است و این نشان دهنده 
حرکت عمرانی بسیار بزرگی است که 
افتاده و شاید اصفهان  اتفاق  در شهر 
در این بخش یکی از بهترین ها باشد 
و نمره خوبی به دست آورد. وی ادامه 
داد: به دلیل مشکالتی که در شمال و 
شمال شرق اصفهان وجود دارد و تردد 
کامیون های سنگین در خیابان بعثت، 
میدان جوان و چهارراه عاشق اصفهانی 
این  اجرای  اولویت  برآمدیم  صدد  در 
پروژه بزرگ را در شمال و شرق اصفهان 

رقم بزنیم.
مظفر گفت: طی برنامه دو ساله )سال 
اصفهان  شهرداری  (که   ۹۹ و   ۹۸
تدوین کرده، تالش می کنیم عالوه بر 
ساماندهی ۹ کیلومتر از حلقه حفاظتی 
به انضمام دو تقاطع بزرگ و پنج پل 
زیرگذر کوچک در مسیر، بلوار فرزانگان 
را به رینگ چهارم در منطقه 1۴ متصل 
کنیم. وی با بیان اینکه پروژه ادامه بلوار 
فرزانگان در حال حاضر با فعالیت های 
شبانه روزی کارگران و مدیران عمرانی 
می کند  دنبال  را  خوبی  رویکرد  شهر 
پیش  شده  انجام  زمان بندی  طبق  و 
می رود، خاطرنشان کرد: طبق برنامه ای 
که در حال حاضر پیش بینی  شده هر 
فرزانـگان،  بلوار  ادامه  فعال  پروژه  سه 
تقاطع  و  رینگ  کیلومتر  یک  احداث 
تقاطع  و   1۴ و  مناطق10  آفتاب)در 
نصف جهان( طبق برنامه در حال اجرا 
در  سال  پایان  تا  امیدواریم  و  است 
و  فرزانگان  بلوار  کیلومتر  پنج  حدود 
یک کیلومتر رینگ در منطقه 1۴ و 
ادامه تقاطع آفتاب به طـور کامل به 
بهره برداری برسد و با این حرکت بزرگ، 
ترافیک سنگینی را که در بخش های 
شمال شرق اصفهان شاهد هستیم، از 
بین ببریم تا مشکل ۲0 ساله ترافیک 

این مناطق رفع شود.
معاون عمران شهری شهردار اصفهان 
تصریح کرد: در سال ۹۹ طبق برنامه 
جهان  نصف  تقاطع  شده،  زمان بندی 
و  می شود  متصل  آفتاب  تقاطـع  به 
برنامه هایی در این زمینه برای کل رینگ 

چهارم اجرا خواهد شد. 
وی گفت: در حال حاضر با مسئوالن 
تا  شده  مذاکره  زمینه  این  در  ارتش 
بتوانیم چنانچه توافقی حاصل شد، در 
مسیر رینگ، اراضی جنوب و جنوب 
مسیر  از  بخشی  و  آزادسازی  را  غرب 
جنوبی رینگ را نیز در سال های آینده 

آزادسازی کنیم.

رئیس شورای شهر اصفهان گفت: تشکیل ستاد توسعه کارآفرینی و کمک به ایجاد صندوق 
سرمایه گذاری خطرپذیر برای جذب طبقه خالق اصفهان از مهم ترین اقدامات در حمایت از 
استارتاپ ها بوده است. علیرضا نصراصفهانی در مراسم رونمایی از مجموعه استارتاپ "رایابان" 
با اشاره به اینکه راه اندازی اکوسیستم کارآفرینی در شهر اصفهان یکی از وعده های شورای 
حاضر در انتخابات بود، ادامه داد: بخشی از ساختمان جهان نما در مرکز شهر به مجموعه ای 
از استارتاپ ها تخصیص یافت تا بتوانیم بخشی از دغدغه فعاالن این حوزه ها را پاسخ دهیم.

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: شرایط 
سنتی حاکم بر مدیریت شهری باعث می شود مدیران نسبت به حصور استارتاپ ها موضع گیری 
کنند که این نگرش همواره ســدی را برای توســعه آن ها ایجاد می کندشــیرین طغیانی با 
اشاره به اینکه چند سالی است در کشــور گفتمانی در حوزه جوانان درخصوص پروژه هایی با 
رویکرد کسب وکارهای نوپا ایجاد شده، اظهار کرد: کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی 
شورای شهر در حوزه های عملیاتی  خود بیش از پیش شــاهد حضور استارتاپ ها بوده است.

مدیریتسنتیمانعازتوسعهاستارتاپهاستصندوقخطرپذیرشهرداریاصفهانحامیاستارتاپها

گزارش

گزارش

افزایش3.۵برابری
قراردادهایعمرانی

با همکاری فرهنگستان هنر و شهرداری اصفهان انجام می شود؛

شهردار اصفهان گفت: با اشاره به روز جهانی 
آموزش و برنامه های شهرداری به همین 
مناسبت، اظهار کرد: به دنبال ایجاد یک روش 
هوشمندانه و خالقانه برای حل مشکالت 
هستیم اما آموزش از جمله فعالیت هایی 
است که باعث می شود تا یادگیری در عمل 
فعال شود و این یادگیری بتواند موجب تغییر 
شده و با این تغییر پایدار بتوان در جامعه تغییر 
ایجاد کرد. قدرت اله نوروزی تصریح کرد: روز 
آموزش که اساس و پایه تحول است را به همه 
فعاالن این حوزه تبریک می گویم. به همین 
مناسبت حوزه برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انسانی شهرداری در کتابخانه مرکزی برنامه 
ای با موضوع نقش و اهمیت آموزش در 
پیشبرد اهداف سازمان برگزار کرد. امیدوارم 
با آموزش درست شاهد تغییر در کیفیت 

زندگی شهروندان باشیم.

ساماندهی خانه های خالی بافت 
فرسوده 

وی بیان کرد: ما با استفاده از نظر صاحبنظران 
و تشکیل جلسات متعدد در شورا و حضور 
آنها در جلسات بودجه ای ناگزیر به جذب 
درآمد برای شهر هستیم چراکه پروژه ها 
نیاز به تامین مالی دارد و این بودجه امیدوارم 
به ما کمک کند تا بتوانیم آنها را به اتمام 
برسانیم. پروژه رینگ چهارم یک طرح ملی 
و فرا استانی است، مترو نیز نیاز به تامین 
مالی باالیی دارد و امیدوارم سال آینده این 
بودجه در مسیر بهبود کیفیت زندگی مردم 
در اصفهان باشد. شهردار اصفهان تصریح 

کرد: شهرک رسالت در حاشیه خیابان امام 
خمینی که یکی از ورودی های شهر اصفهان 
به شمار می رود، واقع شده و پارک خودرو 
از جمله خودروهای سنگین باعث ایجاد 

مزاحمت و شلوغی برای مردم شده است. 
نوروزی در پاسخ به درخواست شهروندی 
مبنی بر رسیدگی به وضعیت خانه های 
خالی در خیابان هارونیه که سبب نا امنی 
محله شده است، گفت: در ماده 110 قانون 
شهرداری ها تصریح شده که اگر ساختمانی 
مخروبه بود و منافی با پاکی و پاکیزگی شهر 
است و زیبایی شهر را از بین می برد، شهردار 
حق اخطار دارد و باید پس از طی تشریفات 

قانونی اقدام به بررسی کند. 
وی با بیان اینکه این مورد هم بررسی می 
تاریخی  بافت  دارای  منطقه سه  اما  شود 
است که برخی از این خانه ها باید حفظ 
شود، افزود: باید از خانه های هارونیه بازدید 
و بر اساس ماده 110 اخطار داده شود تا اگر 
مالکان اقدامی نکردند بر اساس آنچه قانونگذار 
مشخص کرده و مطابق قانون است، برای این 

خانه ها اقدام شود. 

کارگاه های آموزشی خانه حقوق 
یکی دیگر از شهروندان اصفهانی با اشاره به 
راه اندازی خانه حقوق از سوی شهرداری از 
شهردار اصفهان درخواست کرد با استفاده 
از ظرفیت خانه حقوق کارگاه های آموزشی 
برای آشنایی مردم با حقوق ۳0 هزار معلول 
و 10 هزار نابینای اصفهانی برگزار شود که 
شهردار اصفهان در این باره اظهار کرد: ما 

به دنبال این هستیم که معلوالن را از لحاظ 
اجتماعی و اقتصادی مستقل کنیم تا بتوانند 
زندگی راحت و بدون دغدغه ای داشته باشند. 
وی افزود: خانه حقوق ابتکاری بود که در این 
دوره مدیریت شهری انجام شد تا مشکالت 
حقوقی مردم کمتر شود. اولین هدفی که 
اینجا دنبال می کنیم این است در این خانه به 
گونه ای آموزش داده شود تا کارکنان حقوق 
مردم را بیشتر رعایت کنند زیرا جمع زیادی 
از مردم با شهرداری ها سروکار دارند و ما می 
خواهیم با برگزاری کارگاه ها و همایش ها، 

مردم را با شهروند مداری آشنا کنیم.  
نوروزی تصریح کرد: به دنبال توانمندسازی 
شهروندان هستیم تا از این طریق آسایش 
مردم فراهم شود. در همین راستا دوره های 
آموزش حقوق کودک و شهروندی را برگزار 
کرده ایم و درصددیم حقوق دانان نیز در این 
خانه های حقوق، ترویج گر حقوق باشند. 
وی افزود: خانه حقوق شهر اصفهان با کمک 
معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت 
حقوقی وزارت دادگستری تفاهم نامه ای را 
منعقد کرده است و با مرجع ملی کنوانسیون 
جهاد  و  کودک  انجمن  کودک،  حقوق 
دانشگاهی نیز گام های خوبی را طی می کند 
تا پناهگاه مردم و مرکز آموزش و یادگیری 

شهروندان باشد. 
افراد  برای  داد:  ادامه  اصفهان  شهردار 
دارای معلولیت نیز کتابی برای آشنایی با 
حقوق آن ها آماده کرده ایم و شهرداری 
پشتیبان بسیار خوبی برای همه شهروندان 

به ویژه معلوالن است.

نوسازی باجه های شارژ اصفهان کارت 
شهروند دیگری در تماس با رادیو خواستار 
که  کارت شد  شارژ  های  باجه  ساماندهی 
شهردار اصفهان هم بیان کرد: ایستگاه های 
های  باجه  و  زیباسازی  و  تعویض  اتوبوس 
شارژ کارت هم ساماندهی می شود زیرا اینجا 
اصفهان است و باید لوازم و حمل و نقل آن هم 
سرآمد باشد. البته این کار در حال پیگیری 
است تا این اتفاق خوب در شهر رقم بخورد. 
وی ادامه داد: از سال گذشته توانستیم تعدادی 
از اتوبوس ها را با قیمت ۲۲0 میلیون تومان 
بازسای کنیم. دولت در صدد است برای کاهش 
آالیندگی ها به حمل و نقل رسیدگی بیشتری 
داشته باشد. البته شهرداری اصفهان توانسته 
با بهترین شکل و کمترین هزینه این کار را 
انجام دهد. به همین سبب از ما دعوت شد و 
در سازمان برنامه بودجه به این تفاهم رسیدیم 
که اصفهان پایلوت بازسازی و نوسازی ناوگان 
حمل و نقل باشد و اگر این تفاهمنامه قطعی 
شود 10 هزار موتور برقی به شهر افزوده و 

تعدادی تاکسی نیز نوسازی می شود. 
نوروزی با بیان اینکه ۷00 اتوبوس نیز قرار است 
بازسازی شود که اتفاق خوبی است، اظهار کرد: 
یکی از اقدامات راه اندازی سامانه »ای وی ال« 
است که اگر اجرایی شود ناوگان اتوبوس را 
هوشمندسازی کرده و عرصه تحول بزرگی در 

شهر می شود. 

راه اندازی پاتوق گردشگری در محالت 
تخت فوالد

یکی از ساکنان محله احمدیه اصفهان واقع در 
جوار قبرستان تخت فوالد هم در مورد لزوم 
بازسازی این فضا به ویژه در بخش هایی که 
برخی خانه های مسکونی در بین قبرستان 
مردم می  افسردگی  و موجب  گرفته  قرار 
شود، خواستار رسیدگی شهرداری شد که 
کرد:  اظهار  مورد  این  در  اصفهان  شهردار 
پروژه ساماندهی تکیه میرفندرسکی، تکیه 
یافته  پایان  سیدالعراقین  و  آبادی  خاتون 
است، البته کار خوبی هم در گلستان شهدا به 
جهت ساخت پارکینگ در حال انجام است 
که آزادسازی های زیادی داشت. ساماندهی 
اطراف محله احمدیه هم مدنظر ماست. وی 
ادامه داد: وقتی می گوییم می خواهیم خنده 
بر لبان مردم باشد به معنای آن است که تالش 
می کنیم، افسرده نباشند. به همین علت 
پاتوق گردشگری مذهبی در محالت  هم 
اطراف تخت فوالد ایجاد می شود تا جایی که 
شهروندان احساس کنند در دل تخت فوالد 
می توانند گردشگری زیارتی اصفهان را تجربه 

کنند.
اصفهانی  شهروندان  از  پایان  در  نوروزی 
بابت طرح انتقادات، پرسش ها و درخواست 
های خود از شهرداری قدردانی کرد و گفت: 
طرح سواالت باعث می شود ما هم سریعتر 
گری  مطالبه  و  نقد  از  کنیم.  رسیدگی 
خوشحال می شویم زیرا ما را در راستای انجام 

وظایف ترغیب می کند.            

شهردار اصفهان در پاسخ به شهروندان مطرح كرد:

تخت فوالد، پاتوق گردشگری مذهبی 
خانه حقوق ابتکاری بود که در این دوره مدیریت شهری انجام شد

citizen

 نوسان:معاون فرهنگی شهردار اصفهان گفت: یکی از وظایف 
شهرداری ها با رویکرد تحقق شهر فرهنگی، نگاه و بازنمایی 
بُن مایه های هویتی شهرها است. این نگاه ما را به سیاست ها 
و اهداف فرهنگستان هنر ایران نزدیک کرده و انگیزش ایجاد 
می کند. محمد عیدی با اشاره به همکاری شهرداری اصفهان 
و فرهنگستان هنر ایران، اظهار کرد: فرهنگستان هنر ایران از 
ارکان رکین بازنمایی هویت هنری ایران است و در ابعاد ملی و 
بین المللی وظایف خطیری داشته و در این زمینه ها گام های 

موثری برداشته است.  

مقاصد فرهنگی مشترك 
شهرداری اصفهان با فرهنگستان هنر 

وی تصریح کرد: یکی از وظایف شهرداری ها با رویکرد تحقق شهر فرهنگی، 
نگاه و بازنمایی بن مایه های هویتی شهرها است چراکه اگر شهر را موجود 
زنده بدانیم، این موجود زنده واجد شرایط گذشته، حال و آینده است و 
گذشته شهر دستمایه رویکردهای ما در اکنون و راهبردهای ما برای آینده 
شهر است. رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
ادامه داد: این نگاه ما را به سیاست ها و اهداف فرهنگستان هنر نزدیک 
کرده و انگیزش ایجاد می کند و باعث می شود اندیشمندان و محققان 
آن مجموعه به شهرداری ها نزدیک شده و بتوانند با هم افزایی در بازنمایی 
هویت شهرها کمک کنند. وی گفت: در این راستا یکی از طرح هایی 
که فرهنگستان هنر پیش رو داشت و از اهمیت ویژه ای برخوردار بود، 
تمهیداتی بود که برای همایش یکی از استادان نامی حوزه کاشیکاری و از 
مکتب دانان و مکتب داران این رشته به نام "علی محمد اصفهانی" اندیشید.   
معاون فرهنگی شهردار اصفهان تاکید کرد: استاد علی محمد اصفهانی از 
کاشی کاران اصفهانی و از کاشی کاران زبده و نامور عصر ناصری است که 
از اصفهان به تهران می آید و بانی بسیاری از جلوه های کاشیکاری تهران 
قدیم می شود، برخی از این کاشی ها با امضای خود استاد بوده و برخی باید 
بررسی شود و با توجه به اصالت نگاری که انجام می شود به ظن بسیار قوی 
گفته می شود که این ها از آثار استاد علی محمد اصفهانی است. عیدی 
افزود: فرهنگستان هنر ایران و شهرداری اصفهان با تجربه خوبی که در این 
زمینه کسب کرده اند، راغب هستند در برنامه های سترگ، هدفمند و 
روشمند آتی با یکدیگر مشارکت کرده تا بتوانند با توجه به اعتبار و ظرفیت 

هایی که هر دوطرف دارند در مقاصد فرهنگی خود موفق باشند. 

پروژه " خمسه نگاری" 
وی اضافه کرد: یکی از برنامه های مدنظر که اصرار داریم در آن شرکت 
کنیم تا دانش کارشناسی و توان اجرایی هر دو سو در کنار یکدیگر قرار 
گیرد، پروژه ای تحت عنوان "خمسه نگاری" است که متمرکز روی خمسه 
نگاری نظامی است. نظامی در دیوان خود اشارات زیبایی از اصفهان دارد و با 
توجه به اینکه در قرون چهارم و پنجم نوشته شده، در همان زمان اصفهان 
را سرآمد بالد روم می داند. رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه مقرر شد در این زمینه با فرهنگستان هنر و 
دانشگاه هنر اصفهان هم جهت شویم،  تاکید کرد: احتماال همایش خمسه 
نگاری در ۲۵ اسفند ماه سال جاری برگزار می شود، در سه حیطه مقرر 
است فعالیت ها انجام شود که یکی از آنها برگزاری نشست هایی در اصفهان 
با سه ضلع دانشگاه هنر اصفهان، فرهنگستان هنر ایران و شهرداری اصفهان 
است. وی افزود: دومین اقدام این است که در حوزه تولید اثر اقدامات جدی 
انجام دهیم، یعنی باتوجه به تصویری که نظامی بزرگوار از اصفهان ترسیم 
کرده، این تصویر دستمایه تخیل هنرمندان شده و بر مبنای آن تصویرسازی 
در قالب نظم به اثر هنری مانگار تبدیل شود و زینت موزه اصفهان شود. 
وی تاکید کرد: اقدام دیگری که می کوشیم آن را انجام دهیم بررسی تأثیر 
نظامی بر هنر اصفهان است، به ویژه هنر نگارگری و طراحی، مینیاتور و 
نقاشی؛ بسیاری از هنرمندان ما در شاخه های مختلف هنری تحت تأثیر 
خمسه نظامی بوده و از آن تأثیر گرفته اند. مبنا بر این است که این مایه نیز 
مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. معاون فرهنگی شهردار گفت: با توجه به 
اینکه اصفهان مرکز ایران قرار دارد، مقرر است وحدت و "هم کنشی" ایجاد 
و در این زمینه شهرهای دیگر مانند تبریز، شیراز و سایر کالنشهرهای بزرگ 

کشور را نیز در این راستا همپا و همراه کند.   
وی اضافه کرد: سیاست شهرداری اصفهان در زمینه فرهنگی در حوزه 
جهانشهری تعریف می شود و به این معنا واقف است که ظرفیت های بومی 
خود را تبدیل به امر و مسئله جهانی کند، از این رو شهرداری اصفهان راغب 
است و آمادگی دارد با فرهنگستان هنر که در بعد ملی و بین المللی بسیار 
نامدار است و ارتباطاتی را در سطح روابط بین فرهنگی در عرصه بین المللی 
دارد، اقدامات مشترکی انجام داده تا بتوانیم ظرفیت های جهانی اصفهان را 

هم بشناسیم و هم به جهانیان بشناسانیم.
عیدی تاکید کرد: می کوشیم به دنبال هویت خودمان برویم و این سطح 
از انسجام فرهنگی در شهر اصفهان را تقویت کنیم، از این رو می طلبد 
در زمینه فعالیت های فرهنگی پا را از جغرافیای فرهنگی اصفهان فراتر 
بگذاریم زیرا گمان داریم جغرافیای فرهنگی اصفهان به اندازه جهان امروز 
گستردگی دارد. معاون فرهنگی شهردار اصفهان تصریح کرد: پروژه ۲0۲0 
که به عنوان یک پروژه گسترده گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی 
اصفهان محسوب می شود با این نوع اهداف ما همخوانی بسیاری دارد 
و ما باور داریم این نوع نگاه و اقدامات، تقویت کننده طرح ۲0۲0 نیز 
هست؛ ظرفیتی که پروژه ۲0۲0 در شهر اصفهان ایجاد می کند موجب می 
شود ما نیز در تحقق این نوع اهداف برای بازنمایی هویت فرهنگی اصفهان 

موفق تر عمل کنیم.   

بازشناسی هویت هنری اصفهان

شهردار اصفهان در برنامه رادیویی "شهر پرسشگر؛ شهردار پاسخگو"  گفت: تالش داریم پاتوق 
گردشگری در محالت اطراف تخت فوالد ایجاد کنیم تا جایی که شهروندان احساس کنند در دل تخت 
فوالد می توانند گردشگری زیارتی و مذهبی اصفهان را تجربه کنند. قدرت اله نوروزی، همچنین تاکید کرد: الیحه بودجه 
شهرداری اصفهان به شورای شهر ارسال شد. شهرداری در سه سال گذشته تحول بزرگی ایجاد کرده به طوریکه میزان 
بودجه ۸6 درصد افزایش نسبت به سه سال اخیر داشته است. در این بودجه نیز پروژه های محرك توسعه تعریف شده 

تا بتواند منشا تغییرات و تحول، رونق و ایجاد اشتغال شود.

گزارش
گروه شهری

 نوسان: معــاون شهرســازی و معماری 
شهرداری اصفهان با اشاره به تصویب برنامه 
اقدام اجرایی شهر دوستدار کودک اصفهان 
در شورای اسالمی شــهر اصفهان در هفته 
جاری، گفت: با هماهنگی یونیسف و وزارت 
کشور، نشــان کاندیداتوری شهر دوستدار 
کودک کشور در بهمن ماه جاری به اصفهان 

اعطا می شود.
سید احمد حسینی نیا، اظهار کرد: یکی از 
مباحثی که امروزه مورد تأکید صاحب نظران 
و متخصصان عرصه شهرسازی و برنامه ریزی 

شهری قرارگرفته است، برنامه ریزی شهرها 
بر اســاس اصول و معیارهای شــهرهای 

دوستدار کودک است.
 وی افزود: در این راستا، یکی از فعالیت های 
اساسی حوزه معاونت شهرسازی و معماری 
برای پیوســتن اصفهان به شبکه شهرهای 
دوستدار کودک جهان، تدوین برنامه اقدام 
اجرایی شهر دوستدار کودک اصفهان بوده 
است. وی با اشــاره به اینکه، این برنامه در 
وزارت کشــور با حضور اعضای یونیســف، 
وزارت کشــور، ســازمان شــهرداری ها و 

دهیاری ها و دفتر امور زنان و خانواده وزارت 
کشــور ارائه شــده، تصریح کــرد: معاونت 
شهرسازی و معماری شــهرداری اصفهان 
درزمینهٔ  شــهر دوســتدار کودک اقدامات 
همچون تدوین الیحه)تبیین فرایند توسعه(، 
ارتقای کیفــی نظارت بر انــواع فضای بازی 
کودکان و اخذ مصوبه شورای اسالمی شهر را 

دنبال کرده است.
حسینی نیا خاطرنشــان کرد: در خصوص 
دســتورالعمل پیشــنهادی ایــن موضوع، 
فعالیت هایی همچون شــرکت در برگزاری 

برنامه جلوه گاه امید جشــنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان شامل انتخابات 
داوران، تعییــن فیلم برتر، اهــدا جوایز و ...، 
تشــکیل کارگروه اجرایی و شــبکه شــهر 
دوستدار کودک، شرکت در جلسات شورای 
اسالمی شهر اصفهان جهت طرح اتاق مادر و 
کودک و مراحل تدوین و تصویب آن، برگزاری 
اولین کنفرانس ملی شهر دوستدار کودک و 
پیگیری ساختار، تشکیالت و فراگیری مرکز 
شــهر دوســتدار کودک در چارت سازمانی 

شهرداری اصفهان انجام شده است.

در بهمن ماه جاری اتفاق می افتد؛

اعطای نشان كاندیداتوری شهر دوستدار كودك به اصفهان 
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قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی گفت: اضافه کار کارگران در بازنشستگی موثر خواهد بود. محمدحسن 
زدا در صفحه شخصی خود مطالبی ویدیویی تحت عنوان »دانستنی های تأمین اجتماعی« منتشر 
می کند. زدا، در اینباره نوشــته است: برخی مردم ســوال می کنند که در طول سنوات خدمتی شان 
اضافه کاری داشته اند، اما تأمین اجتماعی این اضافه کار را در حقوق بازنشستگی تأثیر نداده است، علت 
چیســت؟ وی اضافه کرد: بخش نامه ای را صادر کرده ایم که فرمول خاصی دارد، بیمه شدگان نگران 
نباشند، بابت آن سال هایی که حق بیمه از اضافه کارشان کسر شده، در حقوق بازنشستگی اثرگذار است.

بانک های ایرانی تا آبان  امســال حدود ۳۲1 میلیون کارت بانکی صــادر کرده اند. آمار 
 بانک مرکزی حاکی از آن اســت که تا پایان آبان، بانک های ملی، ملت و سپه بیشترین 
کارت های  بانکی را صــادر کرده اند. در  مجموع کل نظام بانکی تا آبان ماه ســال جاری، 
حدود ۳۲1 میلیون و ۷۶۳ هزار کارت بانکی صادر کرده  است. به این ترتیب در صورتی که 
جمعیت ایران را ۸0 میلیون در نظر بگیریم، به طور میانگین  بانک های ایرانی حدود  چهار 

کارت برای  هر نفر صادر کرده اند .

٤کارتبهازایهرایرانیاضافهکاردربازنشستگیحسابمیشود
یادداشت
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  نوسان:یک کارشــناس اقتصادی، 
اتکا به منابع داخلی و صادرات غیرنفتی 
در الیحه بودجه را ویژگــی بارز الیحه 
بودجه 1۳۹۹ دانســت و بخش هایی از 
منابع درآمدزای این الیحه را قابل تحقق 
ندانســت؛ ولــی در ازای آن منابع قابل 
تحقق برای درآمدزایــی را صادرات گاز، 
خدمات مهندســی و افزایش صادرات 
صنایع پایین دستی پتروشیمی برشمرد.

مجیــد دالوری، با بیان اینکــه یکی از 
خصوصیات بارز الیحــه بودجه 1۳۹۹، 
اتکا به منابع داخلی و صادرات غیرنفتی 
اســت، اظهار کرد: منابع عمده الیحه 
بودجه 1۳۹۹ برای درآمدزایی، مالیات و 
اوراق قرضه است که با توجه به مشخص 
نبودن شرایط بازار نفت، صادرات و قیمت 
آن، به محقق شــدن درآمدزایی از نفت 

نمی توان چندان امیدوار بود.
این اقتصاددان با بیان اینکه با شــفاف 
نبودن ارقــام در الیحــه بودجه 1۳۹۹ 
نمی توان درباره صادرات نفت و صادرات 
غیرنفتی همچون فلزات، پتروشیمی، 
برق و گاز اظهــار نظر کرد، گفت: بخش 
عمده ای از منابع داخلی برای درآمدزایی 
همچون مالیات تحقق پیــدا می کند. 
بخش های دیگر منابع داخلی به رشــد 
بخش های اقتصادی همچون کشاورزی 
بســتگی دارد. درصد قابــل توجهی از 
مالیات از بخش صنعت اخذ می شــود 
که صنایع مشکالت خاص خودشان را 
دارند و زیر ظرفیت کار می کنند. دالوری 
افزود: با توجه به مشکالتی که در انتقال 
پول وجود دارد، تحقق مالیات در بخش 
صنعت و خدمات نسبت به بقیه بخش ها 

کمتر است. 
همچنین می توان نســبت به افزایش 
صادرات کشــور در زمینه پتروشیمی، 
بنزیــن، فرآورده هــای نفتــی و گاز به 
کشورهای همسایه در سال آینده امیدوار 
بــود. وی ادامه داد: به واســطه افزایش 
قیمت ها به ویژه در بخش مسکن و سایر 
بخش ها و افزایش نرخ ارز برای بانک ها، 
بانک ها از زیان دهی خارج شده اند و باید 
اموال مازادشان را تا پایان سال بفروشند؛ 
بنابراین اگر اموال مــازاد به مولد کردن 
دارایی هــا تبدیل شــود، امکان تحقق 

بخشی از آن تا پایان سال وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تحرک 
چشمگیر اخیر بورس اظهار کرد: این امر 
امکان آن را برای بانک ها و شــرکت های 
دولتی فراهم می کند که بخشی از اموال  
خود را با قیمت مناسب بفروشند و از بانک 
مرکزی اوراق بخرند که در نهایت بخشی 
از کسری بودجه از این طریق تامین شود. 
وی ادامه داد: ثبات الزمه بهم نریختن بازار 
است؛ در این صورت می توان امیدوار بود 
که بانک هــا از زیان دهی خارج شــوند. 
وزارت اقتصاد نیز با راه اندازی سایتی برای 
شناسایی و اصالح اموال مازاد بانک ها به 
این امر کمک می کند تا بخشی از آن ها 

فروخته شود.
دالوری با بیان اینکه بخشــی از اهداف 
درآمدزایــی در بودجه در ســال آینده 
محقق می شود، اظهار کرد: یکی از منابع 
برای درآمدزایی، صادرات گاز و خدمات 
مهندسی اســت. همچنین با افزایش 
تولید بنزین و فرآورده های نفتی دیگر، به 
خصوص صنایع پایین دستی پتروشیمی 
می توان بخشی از ارز را سرمایه گذاری و 

صادرات را در این بخش افزایش داد.

گزارش

کدامپیشبینیها
بهپولمیرسد؟

جامعه ما نخبه پرور که نیست، نخبه ستیز هم هست. البته الزم است 
میان نخبه گرایی و نخبه پروری تفکیکی داشته بشیم. در جامعه ما 

نخبه پروری نیست ولی نخبه گرایی بر آن غالب است. 
زمینه های نخبه گرایی و نخبه ساالری سنتی از دیر باز در ایران وجود داشت و 
در دورۀ معاصر هم که گرفتار نخبه گرایی پوپولیستی شده ایم. ما از ملت هایی 
هستیم که متأسفانه همچنان نیاز به قهرمان داریم و بیش تر وقت ها این قهرمان 
نماها هستند که سوار بر امواج می شوند و پوپولیســم راه می اندازند. اما هرگز ما 

نخبه پرور نبوده ایم.

امر پیشین
امر پسین

تا آن جا که بنده پیگیری کردم، متوسط ضریب هوشی ایران را حدود ۸۴ براورد 
می کنند. این البته در حد گمانه ای است که باید مورد بررسی ومداّقه قرار بگیرد 
اما بنابر پاره ای داده ها،رتبه ایران در 1۸۵ کشور جهان ۹۷ بوده است. روشن است 
که اینجانب به ژنوم قومی خاصی به آن مفهوم ذات باورانه قائل نیستم و دیدگاه 
نژادپرستانه را موجه نمی دانم، این که بیاییم بگوییم برای نمونه نژاد "ژرمن" یا نژاد 
دیگر بهرۀ هوشی بیشتر و برتری دارد. تحقیقات زیادی هست که عوامل ساختی 
و کارکردی مانند فقر غذایی وضعف نهادهای آموزشی، متوسط هوش مردم را 
پایین می آورد و خود این می تواند بیان گر تاثیر ساختار های اقتصادی وفرهنگی 

در نخبه پروری باشد. 
در کشورهای توسعه یافته و یا پیشرو مانند آمریکا و انگلیس تا ژاپن، کره جنوبی، 
تایوان و هنگ کنگ، بهرۀ هوشــی به طور متوســط بین 100 تا 10۵ است، در 
کشورهای در حال توسعه مانند ترکیه و این ها، حدود ۸0 تا ۹0 گفته شده است و 
درکشورهای محروم و مشکل دار مثال در آفریقا، بهرۀ هوشی پایین تر از ۷۵ است. 
می بینید که هم در سطح فردی، تفاوت های قابل لمسی هست و هم در سطح 
جوامع و در میان کشــورها. برمبنای برخی مطالعات علمی، میانگین متوسط 
هوشی ایرانیان در چند ســال اخیر افت آشکاری داشته است! البته هیچ کدام از 
این ها در حکم »امر پیشین« نیستند بلکه »امر پسینی« به شمار می روند و باید به 

صورت تجربی بررسی و تحقیق و تبیین بشوند.

رکورددارمهاجرت
 نیروی متخصص

براساس آمارهای منتشر شده ما ۴ تا ۵ میلیون مهاجر ایرانی در ۳۲ کشور جهان 
داریم که آمریکا بیشترین سهم را از آن دارد و یک میلیون ایرانی به آنجا مهاجرت 
کرده اند. بیش از یک چهارم ایرانی تبارهای آمریکا دارای مدارک فوق لیسانس 
و دکترا هستند که در ۶۷ گروه نژادی آمریکا، این باالترین شاخص تحصیالت 

است.
ایرانیان مقیم خارج از کشور، دست کم سرمایه ای بالغ بر ۸00 میلیارد دالر دارا 
هستند )برابر با بیش از یک دهه پول فروش نفت کشور( حاال این ۸00 میلیارد 
دالر به کنار. سرمایه فکری و سرمایه انسانی ما نیز عالوه بر این سرمایه اقتصادی ، 
در خارج از کشور گردش می کند و خیر آن به سیستمهای فراملی می رسد. امروز 
بیش از ۵00 پروفسور ایرانی در ایالت های متحد آمریکا وجود دارد که در ام آی تی 
یا استنفورد یا دیگر مراکز علمی و دانشگاهی آمریکا تاثیرگذار هستند و این رقم 

برابر با یک پنجم کل استادان ما در داخل کشور است. 
کل تعداد استادان در داخل کشور در سال ۸۹-۹0 برابر با ۲۵۶0 نفر بوده است اما 
هم اکنون تنها ۵00 استاد ایرانی در استانداردهای سطح باالی جهانی در آمریکا 
مشغول به کارند، آیا می توانید عمق ماجرا را تصور بکنید؟ تنها در آمریکا و نه در 

تمامی کشورهای دنیا، یک پنجم استادان در داخل، استاد ایرانی داریم!
همچنین متخصصان ایرانی در کشورهای عضو ســازمان همکاری اقتصادی 
و توسعه برابر با یک چهارم کل متخصصان ما در داخل هستند. بنا بر آمار خود 
آقایان مسوول، تنها نیم تا دو درصد از این ایرانیان مهاجرت کرده به خارج، فعالیت 

سیاسی دارند و مخالف سیاسی فعال نظام محسوب می شوند. 
می بینید که مساله ی ما فقط این نیست که نتوانسته ایم اپوزوسیون را در داخل 
نگه داریم و با آن در یک تعامل سازنده باشیم تا کشور در مسیر پیشرفت حرکت 
بکند، چون اپوزوسیون در دنیای آزاد،سبب پیشرفت جوامع است،ما نه تنها از این 
ظرفیت استفاده نکرده ایم بلکه کل نخبگان مان را هم داریم از دست می دهیم. 
وقتی خودشــان می گویند نیم تا دو درصد اینها نیروی مخالف هستند، به این 
معنی ا ست که دســت کم ۹۸ درصد دیگر از این نخبگانی که رفتند، به سبب 
وضعیت و ناکارآمدی ساختار است که می روند و نمی توانند این جا بمانند و این 

حقیقتا یک فاجعه است.
چندی پیش سازمان توسعه ملل متحد گزارشــی را منتشر کرد و در آن آشکار 
شد که ایران رکورددارمهاجرت نیروی متخصص است، با 1۵0 تا 1۸0 هزار نفر 
خروجی در ســال. براساس معادله های اقتصادی، خروج ســاالنه ی این میزان 

نیروی متخصص برابر است با خروج ۵0 میلیارد دالر سرمایه در هر سال...

چرا نخبه ها می روند
 اما نمی آیند

بررسی آمار منتشر شده از سوی شاپرک در 
سال گذشته نشان می دهد سهم خرید های 
اینترنتــی از کل تعداد تراکنش هــا از 1/ ۵ 
درصد فراتر نرفت و این رقــم برای موبایل 
0۶/ ۶ درصد بود. در عین حال سهم خرید 
اینترنتی از مبلغ تراکنش ها در سال گذشته 
کمتر از ۹ درصد بود که به عبارتی ۲۳۳هزار 
میلیارد تومان، و این رقم برای خرید موبایلی 
۸/ ۸ میلیــارد تومان بود که ســهم ۳۴/ 0 
درصدی را برای آن نشان می دهد. همچنین 
آمار شــاپرک حاکی از آن است که ضریب 
نفوذ درگاه های پرداختی موبایلی و اینترنتی 
در ماه گذشته رشد داشــته، اما این رقم در 
 POS مقایسه با ضریب نفوذ دستگاه های

خیلی کم است. 
دلیل این موضــوع به امــکان تهی راحت 
دستگاه های POS برای کسب وکارها ولو 
دست فروشــان و از طرفی سختگیری های 
بانک مرکزی و ســایر نهادهــای نظارتی 
در ایجــاد درگاه های پرداختــی موبایلی و 
اینترنتی و حتی محدودیت های اعمال شده 
برای خدماتی مانند فین تــک برمی گردد. 
البته در این میان، مقاومت عموم جامعه در 
برابر خرید آنالین و تمایل آن به شیوه های 
پرداخت ســنتی نیــز در اقبــال کمرنگ 
خرید های اینرنتی و موبایلی بی تاثیر نیست. 
به رغم رشد نســبی تمایل به خرید آ نالین 
طی سال های اخیر چالش های اقتصادی بر 

رفتار خرید در ایــن عرصه نوپا هم هم تاثیر 
داشته است.

حرکت برخالف پیش بینی ها
پیش بینی می شد سهم تجارت الکترونیکی 
از GDP کشــور در سال گذشــته روند 
نزولی داشته باشــد. بنابر آمار گزارش مرکز 
توســعه تجارت الکترونیکی، ســهم این 
صنعت از GDP کشــور 10 درصد، بالغ بر 
۲0۸ هزار میلیارد تومان باشــد. در حالی 
که حجم تجــارت الکترونیکی در ســال 
 GDP 1۳۹۶ معــادل 0۳/ 11 درصــد
بوده اســت. بنابر تعریف ایــن مرکز، کلیه 
فعالیت های تجاری، مبادالت خرید و فروش 
محصوالت از طریــق ابزارهای الکترونیکی 
را تجــارت الکترونیکی می گوینــد. به این 
ترتیب، خرده فروشــی آنالین، جابه جایی 
اینترنتــی ســرمایه، بازاریابــی اینترنتی، 
خدمات اینترنتی، خدمات اینترنتی، تبادل 
الکترونیکی داده و کلیه تراکنش های آنالین 
در دسته فعالیت های تجارت الکترونیکی 
قرار می گیرد.  گزارشی که اخیرا دیجی کاال 
منتشر کرده نیز نشان می دهد به رغم اینکه 
تا پایان سال گذشته تعداد کاربران اینترنت 
کشــور از مرز ۷0میلیون گذشته و بیش از 
۳1 هزار فروشگاه آنالین دارای نماد اعتماد 
الکترونیکی در کشــور وجود دارد و تعداد 
تراکنش آنالیــن ۹0 درصد رشــد و آمار 

خرده فروشی آنالین کشــور در دهه 1۳۹0 
ساالنه رشد بالغ بر 111درصد را داشته است. 
با این حال، سهم خرده فروشی آنالین از کل 
بازار خرده فروشــی ایران ناچیز و کمتر از ۲ 

درصد برآورد می شود. 
در حالی که این رقم در سال ۲01۸ در ترکیه 
۷/ ۴ درصد، در آلمان ۹/ 1۲ درصد، در نروژ 
۶/ 1۲ درصد، کره جنوبــی، ۴/ 1۳ درصد، 
بریتانیا ۶/ ۲0 درصد، در آمریکا ۴/ 1۵ و در 

چین ۲۴ درصد است.

 رفتار کاربران ایرانی 
در دنیای تجارت الکترونیکی

آمار منتشــر شــده از ســوی دیجی کاال 
درباره بررســی رفتار خریداران آنالین کاال 
نشان می دهد در شــش ماه نخست سال 
مجموع این کاربران بیــش 10هزار و ۸00 
سال در ســایت ها برای خرید آنالین وقت 
صرف کردند. به عبارت دیگــر، اگر یک نفر 
می توانســت این زمان را صرف کند باید از 
10۸ قرن پیش شروع می کرد. با این حال، 
در یک روز معمولی کاربــران بیش از چهار 
میلیون بار از طریق وب سایت و اپلیکیشن 
از این ســایت خرده فروشــی بازدید دارند 
که متوســط زمان هر بازدید از وب سایت ۶ 
دقیقه و ۴۶ ثانیه و از اپلیکیشــن ۹ دقیقه و 
۲۶ ثانیه است. این آمار در واقع حاکی از آن 
است که اقبال کسب وکارهایی که پلت فرم 

قوی موبایلی دارند برای دیده شدن و جذب 
مشتری بیشتر از آنهایی است که از تقویت 
پلت فرم موبایلی خود غفلــت کردند. البته 
بررســی رفتار خرید کاربران هم این آمار را 
تأیید می کند به طوری که بیش از ۸0 درصد 
بازدیدها از طریق اپلیکیشــن و موبایل وب 
بوده و این در حالی اســت که سهم این دو 
پلت فرم از تعداد ســفارش ها ۷۴درصد و از 
میزان فروش ریالی بالغ بر ۶۸ درصد است. 
این بررسی نشــان می دهد کسب وکارهای 
خرده فروشی آنالین می توانند بازار پر رونقی 
برای خــود در اســتان های تهــران، البرز، 
مازندران و گیالن رقم بزننــد، چراکه این 
چهار استان به ترتیب بیشتر تراکم مشتریان 
آنالیــن را دارنــد. بنابر آمار دیجــی کاال، 
۵1درصد از ســفارش ها با استفاده از درگاه 
پرداخت اینترنتی و ۴۹ درصد با کارتخوان 
سیار )POS( تسویه می شود. با این حال، 
ســهم ریالی پرداخــت از درگاه اینترنتی 
نزدیک بــه ۶0 درصــد از کل مبالغ خرید 
است. همچنین متوســط ارزش ریالی هر 
سفارش در نیمه نخست سال جاری حدود 
۴1۹ هزار تومان بوده است. این رقم در سال 
گذشته حدود ۴۲1هزار تومان و در سال ۹۶ 
نیز بالغ بر ۴۲۹ هزار تومان بوده است.  کاربران 
براســاس این گزارش عمدتــا و به ترتیب 
موبایل، هارداکســترنال، پاوربانک، ساعت، 
هدفون و هندزفری، کنسول پلی استیشن 
و کفش را جســت و جو کرده اند. به همین 
نســبت کاالهای دیجیتال مثــل لپ تاپ، 
موبایل و پاوربانک و پس از آن کاالهای رده 
خانه و آشپزخانه سهم ریالی باالیی در فروش 
دارند و بیشترین سهم تعدادی فروش هم به 
ترتیب به رده های خوردنی و آشامیدنی، خانه 
و آشپزخانه، کاالهای دیجیتال و آرایشی و 

بهداشتی اختصاص دارد.
این گزارش همچنین نشــان دهنده تغییر 
مدل خرید از کاالهای خارجی به ســمت 
کاالهای ایرانی هم هســت که دالیل آن را 
می توان در تالطمات بازار ارز و کاهش واردات 

کاالهای خارجی جست وجو کرد. 
بر این اساس سهم فروش تعدادی کاالهای 
ایرانی در نیمه اول سال ۹۷ حدود ۵۵ درصد 
کل کاالهای فروخته شــده بــود که این 
میزان در نیمه اول ســال ۹۸ به ۶۸ درصد 
افزایش یافت. تغییر جایگاه فروش در برخی 
کاالهای خاص مانند تلویزیون و در اختیار 
گرفتن ســهم اصلی بازار توسط یک برند 
ایرانی نشان دهنده این موضوع است که رشد 
قیمت و کاهش واردات باعث رشــد فروش 

برند ایرانی شده است.
 نکته جالب یا حتی عجیب در این گزارش 
تحلیل فروش دو کاال )پوشــک و گوشــی 
هوشمند( در مقاطع بحرانی بازار است. این 
تحلیل به وضوح نشــان می دهد در مقاطع 
بحرانی کاهش کاال و به رغم افزایش قیمت 
کاال تقاضا برای خرید آن هم به شــدت باال 

رفته است.

میزان خرید آنالین در ایران هنوز از متوسط جهانی پایین تر است؛

سهم گیری آرام از خرده فروشی
آمارها و سبک زندگی مردم خبر از رشد خرید آنالین در کشور دارد

آمــار خریدهــای آنالیــن در یــک مــاه گذشــته حاکــی از آن اســت کــه شــهروندان ایرانــی در ایــن 
گزارش

گروه بازرگانی
مــدت ۲۲۵۹ میلیــون تراکنــش بــا ارزش ۲۷۹۱ هــزار میلیــارد ریــال انجــام داده انــد که بیــش از ۹۷ 
ــوی  ــده از س ــر ش ــزارش منتش ــن گ ــت. آخری ــوده اس ــات ب ــد کاال و خدم ــه خری ــوط ب ــن ارزش مرب ــد ای درص
شاپرك)شــبکه الکترونیــک پرداخــت کارت( حاکــی از رشــد ۴۲/ ۱درصــدی تعــداد تراکنش هــا بــوده و ایــن رشــد 
بــرای ارزش تراکنش هــای 6۳/ ۱۰ درصــد اســت. البتــه ایــن آمــار نشــان می دهــد رشــد حقیقــی ارزش تراکنــش 
نســبت بــه آذر ســال ۹۷ در حــدود ۲۱/ ۹ درصــد بــوده اســت. اگرچــه آمارهــا و ســبک زندگــی مــردم بــه رشــد 
خریــد آنالیــن در کشــور اشــاره دارد بــا ایــن حــال، ســهم پرداخــت اینترنتــی از تعــداد کل تراکنش هــا کمتــر از 

۳/ 6 درصد بوده و این رقم برای پرداخت های موبایلی در حدود ۵۷/ ۵ درصد است.

 نوسان:  استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان 
گفت: نوسانات ارز و افزایش نرخ دالر به 
دلیل برخی اتفاقــات در منطقه، کوتاه 
مدت اســت به طور قطع بازار به شرایط 

ثبات قبل باز می گردد.
کمیل طیبی با بیان این کــه نگاهی به 
تاریخچه بازار ارز نشــان می دهد که هر 
ساله در زمستان شــاهد افزایش نرخ ارز 
هســتیم، به خبرگزاری ایسنا می گوید: 
روند افزایش نــرخ ارز به طــور معمول 
خود را در پاییز و به ویژه آذرماه نشــان 
می دهد، اما اکنون بــازار ارز دیگر توان 
افزایش دوباره قیمت را نــدارد، چراکه 

تقاضا برای سال جدید میالدی و تسویه 
حساب ها وجود ندارد.

این استاد اقتصاد ادامه داد: از سوی دیگر 
امســال تقاضا برای ســفرهای خارجی 
حدود ۲۵ درصد نســبت به ســال های 

گذشته کاهش یافته است. 
وی با پیش بینــی بــازار ارز در ماه های 
پایانی امسال، گفت: برای نرخ دالر حتی 
با در نظــر گرفتن نرخ تــورم، معتقد به 
کانال 1۴ هزار تومان نیســتم و اگر دالر 
به این رقم برســد حباب گونه است و تا 
پایان سال دالر در محدود 1۳ تا 1۳۵00 
تومان خواهد بود. طیبی با تاکید بر اینکه 

تنش های سیاسی به ضرر شاخص های 
اقتصادی اســت و موجــب تاثیر منفی 
بر ســرمایه گذاری می شــود، افزود: در 
شــرایط نامطمئن انگیزه برای سرمایه 

گذاری کمتر می شود. 
وی بــا بیــان اینکــه شــوک های آنی 
اقتصادی بر رشد اقتصادی در بلندمدت 
اثرگــذار خواهد بــود، تاکید کــرد: به 
طور قطــع این تنش ها، ســیگنال های 
خوبی بــرای اقتصاد نیســت و موجب 
تشدید نوســانات قیمتی خواهد شد و 
در درازمدت برخــی بخش ها را به رکود 

خواهد برد.

یک استاد اقتصاد مطرح کرد:

بازار به شرایط ثبات قبل بازمی گردد
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در حالی که  سال گذشته به علت افزایش ناگهانی قیمت ارز بسیاری از کارگاه های تولید 
پوشاک تعطیل و نیمه تعطیل شدند، برخی از این کارگاه ها با توجه به کاهش واردات 
پوشاک قاچاق دوباره فعال شده اند. رضا رحمانی، وزیر صنعت، اعالم کرد که در ۹ ماهه 
امسال تولیدات صنعت پوشاک ۲0 درصد افزایش یافته است.  ابوالقاسم پورشیرازی، رئیس 
اتحادیه پوشاک تهران با تأیید این مطلب گفته: » ۹۶ درصد پوشاک در تولیدهای صنفی 
تولید می شوند و تولید کنندگان پوشاک صنعتی تقریبا ۴ درصد تولید را برعهده دارند.«

اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه عالمه گفت: بازار سرمایه ایران در حال تطبیق 
خودش با قیمت ریال است و تا مدت های زیادی این تطبیق ادامه خواهد یافت.

دکتر لطفعلی بخشی، با اشاره به ویژگی های بازارسرمایه تاکید کرد: به کسانی که می 
خواهند به بورس بروند، می گویم که بازار سرمایه بسیار مطمئن تر از ارز، طال و مسکن 
است. عضو هیات علمی دانشگاه عالمه در حال تصذیح کرد: شرایط بازار ارز به روابط بین 

المللی و سیاست های بانک مرکزی بستگی دارد.

  نوســان: قیمت طال در معامالت 
روز پنج شنبه بازار جهانی که سرمایه 
گذاران منتظر تصمیم سیاست پولی 
بانک مرکــزی اروپا بودنــد با وجود 
نگرانی ها نسبت به شــیوع بیماری 

مرگبار در چین، کاهش پیدا کرد.
گفته می شــود، هر اونس طال برای 
تحویل فوری در معامالت روز جاری 
بــازار ســنگاپور 0.1 درصد کاهش 
یافت و بــه 1۵۵۷ دالر و ۳۷ ســنت 
رســید. در بازار معامالت آتی آمریکا 
نیز هر اونــس طال تغییــر چندانی 

نداشت و در 1۵۵۷ دالر ایستاد.
نگرانیهای فزاینده نســبت به شیوع 
یک ویروس کرونای جدید در چین، 
از قیمت طال پشــتیبانی کرده است. 
با بیش از ۵00 مورد ابتال و 1۷ مورد 
مرگ که در چین تایید شــده است، 
ســازمان جهانی بهداشــت روز پنج 
شنبه درباره اعالم وضعیت اضطراری 
جهانی بر ســر شــیوع این بیماری 

تصمیم خواهد گرفت.
 ایلیا اســپیواک، استراتژیست ارشد 
ارزی در دیلــی فارکــس در این باره 
گفت: به نظر می رسد بازار طال انگیزه 
ای برای حرکت در هیچ جهتی ندارد 
حتی شیوع ویروس کرونا هم به طال، 
روند صعودی معنی داری نبخشیده 
است. با این حال اگر سازمان جهانی 
بهداشــت وضعیت اضطراری جهانی 
اعالم کند، بازار ممکن اســت نگران 
تکرار دوران اپیدمی سارس شود که 
تاثیر اقتصــادی قابل توجهی خواهد 
داشت و طال ممکن است در واکنش 

به این موضوع، باال رود.
 طال در شــرایط ابهامات سیاسی و 
اقتصادی بــه پناهگاه مطمئن برای 
دارایــی ســرمایه گــذاران تبدیل

 می شود.
بر اساس گزارش رویترز، چین تا چند 
روز دیگر به استقبال سال نوی چینی 
می رود کــه فرصت مناســبی برای 
خرید طال به شمار می رود اما سرمایه 
گــذاران نگــران تهدید گســترش 
بیماری با سفر صدها میلیون چینی 
در طول تعطیالت ســال نو هستند. 
موضــوع دیگــری که مــورد توجه 
ســرمایه گذاران قرار دارد، نشســت 
سیاســت پولی بانک مرکزی اروپا به 

ریاست کریستین الگارد است. 
وانگ تائو، تحلیلگر فنی رویترز پیش 
بینی کرد هراونس طال برای تحویل 
فوری از آنجا که نتوانسته از مقاومت 
در ســطح 1۵۶۴ دالر عبــور کند، 
ممکن است حمایت در سطح 1۵۴۵ 

دالر و ۹۶ سنت را دوباره بیازماید.

بورس تهران از ابتدای سال جاری بازدهی 
بیش از 1۳0 درصدی را در سطح شاخص کل 
تجربه کرده که رکوردی بی سابقه در مقایسه با 
عملکرد تقریبا صفر بازارهای موازی محسوب 
می شود. گرچه در گذشته افت وخیزهای بازار 
سهام اثر واقعی بر اقتصاد نداشت، اما اکنون 
این رونق و احتمال اصالح آینده آن فرصت ها 
واقعی  بخش  پیش روی  را  تهدیدهایی  و 
اقتصاد قرار داده است. از یکسو، نقدینگی 
ورودی به بورس که می تواند بستری برای 
رونق تولید و تامین مالی شود، گرفتار نوعی 
برخورد ویترینی در بستر سفته بازی شده 
است. در سمت دیگر، گستردگی درگیری 
سرمایه گذاران عمومی در بازار سهام باعث 
می شود نتوان در صورت رکود بازار سهام، از 

اثرات دامنه دار آن بر اقتصاد غافل ماند.

منشأ پول رسانی به سهام کجاست؟
نگاهی به آمارهای معامالتی بورس تهران از 
ابتدای سال ۹۸ نکات جالبی به همراه دارد. 
ارزش مجموع معامالت طی حدود 10 ماه 
اخیر به ۲۹0 هزار میلیارد تومان می رسد. 
ارزش بازار کل بورس نیز رقمی کمی کمتر 
از 1۵00 هزار میلیارد تومان را نشان می دهد 
که با توجه به سهام شناور حدود ۲0 درصدی، 
ارزش سهام قابل معامله حدود ۳00 هزار 

میلیارد تومان برآورد می شود. 
بر این اساس، در یک حساب سرانگشتی 
تقریبا همه سهام قابل معامله در مدت زمان 
کمتر از یک سال حداقل یک بار دست به 
نسبت  مالی  بازارهای  در  شده اند.  دست 
گردش پول یکی از معیارهای نقدشوندگی 

است که عدد یک )یا 100 درصد( برای 
بورس های پیشرفته و توسعه یافته است. فراتر 
رفتن بورس تهران از این عدد نشان دهنده 
تغییر مهمی است که از نظر جذب نقدینگی 
در تاریخ این بازار بی سابقه است.  نکته جالب 
توجه دیگر مشارکت حدود ۷۷ درصدی 
سهامداران ُخرد در معامالت بورس تهران 
از ابتدای سال است. رقمی که حتی در رونق 
قدرتمند سال ۹۲ نیز سابقه نداشته است. 
در آن سال مشارکت حقیقی ها در معامالت 
۲0 واحد درصد کمتر )یعنی ۵۷ درصد( بوده 

است.
 این آمار نیز به خوبی نشان می دهد افراد 
زیادی به بازار سهام وارد شده اند. در این میان 
اما، خالص خرید سهامداران حقیقی از ابتدای 
تومان  سال حدود ۷هزار و ۶۷0 میلیارد 
است که اگر فقط به این شاهد توجه کنیم، 
ممکن است فرض شود پول های تازه زیادی 
به بازار نیامده است. اما این معیار به دو دلیل 
می تواند خطا باشد؛ اوال، پول هایی که از طریق 
سرمایه گذاران ُخرد وارد شده، ولی مسیر ورود 
آن صندوق ها یا سبدگردان هایی هستند 
که تحت عنوان حقوقی در بازار شناخته 
می شوند. یعنی پول از سمت حقیقی ها به این 
نهادهای مالی وارد شده و آنها سرمایه را وارد 

بورس کرده اند.
 ثانیا، خود سرمایه گذاران حقوقی هستند 
که با مشاهده رونق طوالنی مدت بازار سهام، 
سرمایه های جدیدی را به بازار وارد کرده اند. 
مثال شرکت هایی که ممکن است دارایی نقد 
یا حتی سایر سرمایه های بالاستفاده خود را 
در فضای جدید وارد بازار سهام کرده باشند. 

با در نظر گرفتن این موارد می توان با اطمینان 
بیشتری از جذب نقدینگی تازه به بورس 
سخن گفت، بدون آنکه نیاز باشد همه این 
پول های تازه از سمت سهامداران حقیقی 

وارد شده باشد.

وقتی فقط سفته بازی رونق گرفت
کارشناسان اقتصادی برای سال های متمادی 
بازارهای  به  پول ها  ورود  تاکید می کردند 
سفته بازی برای اقتصاد مخرب است. یعنی 
بازارهایی مثل ارز، سکه و حتی خرید و فروش 
ملک )نه ساخت( که عمال کمکی به تولید و 
رونق اقتصادی نمی کند یکی از معضالت 
اقتصاد است. بنابراین، همواره سرمایه گذاران 
برای ورود به بورس تشویق می شدند، زیرا 
پول ها در بازار سهام می تواند به بخش تولید 
کمک کند. اما این توصیه بر اساس تصوری 
کلی از یک بورس کارآ و در خدمت تولید 
معنادار است، نه بازار سهامی که صرفا در آن 
سفته بازی انجام می شود.  به عبارت دقیق تر، 
زمانی که بورس در دنیا شکل گرفت با هدف 
تامین مالی بنگاه ها و مشارکت مردمی در 
تولید بود. به این ترتیب، بنگاه های اقتصادی 
می توانستند با ورود به بازار سهام بخشی 
از سرمایه مورد نیاز خود را از پس اندازهای 
ُخرد تامین کنند. سپس برای رونق ادامه دار 
ثانویه سهام  بازار  مالی،  تامین  بستر  این 
دارایی  نقدشوندگی  به  که  گرفت  شکل 

سرمایه گذاران کمک کند.
 یعنی بازار ثانویه، یا همان چیزی که در آن 
فقط برگه های سهام معامله می شود نوعی 
سفته بازی است که راه را برای کمک مالی به 

تولید واقعی هموار می کند.  اما برخورد ما با 
بازار سرمایه ویترینی بوده است و عمده پول ها 
در بورس به جای تامین مالی شرکت ها، صرف 
خرید و فروش های سفته بازی در بازار ثانویه 
می شود. مثال از ابتدای سال که حدود ۲۹0 
هزار میلیارد تومان ارزش معامالت سهام 
بوده، فقط کمی بیش از ۲ هزار میلیارد تومان 

ارزش عرضه اولیه های بورسی بوده است.  

رکود بورس یا رکود اقتصادی؟
سخن آخر به یک نگرانی مربوط می شود. 
هرچند در نبود اطالعات کافی از جریان 
نقدینگی در بازارهای مختلف و حتی ارقام 
دقیق اعتبارات بورسی نمی توان به دقت 
ابعاد هجوم پول ها را به بازار سهام برآورد 
کرد، اما نشانه های متعددی وجود دارند که 
تایید کننده موج قدرتمند نقدینگی به این بازار 
است. این مساله همان اندازه خوب، می تواند 
نگرانی هایی را برای آینده به همراه داشته 
باشد. در دوره های پیشین بورس، هیچ گاه 
این سطح از مشارکت مردمی در سهام تکرار 
نشده و چون قیمت سهام در سفره مردم 
نمی آید، حتی ریزش های سنگین بورس نیز 

بر اقتصاد ایران اثری نداشته است. 
اما این کامال خام اندیشانه است که اگر ضریب 
نفوذ سهام میان مردم افزایش یافته باشد، باز 
هم هرگونه ریزش سهام به اقتصاد لطمه وارد 
نمی کند. در اقتصادی مثل آمریکا که بورس 
واقعا آینه اقتصاد و بخش مهمی از آن است، 
هنوز بحث های کارشناسی مطرح می شود 
که نمی تواند بین دو اتفاق تفکیک قائل شود 
»اینکه ریزش بورس بود که رکود بزرگ 
)1۹۲۹( را رقم زد یا رکود بزرگ باعث ریزش 
بورس شد«. این جمله پیام مهمی با خود دارد 
مبنی بر آنکه نمی توان انتظار داشت بورس 
در سطح وسیعی از جامعه نفوذ پیدا کند، اما 

نوسان آن بر کل جامعه بی تاثیر باشد. 
وقتی بنزین ماده مصرفی عموم مردم است، 
پس تغییرات قیمت آن نیز مهم است. بورس 
هم اگر گستره بیشتری پیدا کرده است، 
نوسان قیمت سهام نیز دامنه اثر بزرگ تری 

خواهد داشت.
همه پول های ورودی به بورس طبیعتا از 
بانکی،  وام  بعضی  شده اند؛  تامین  محلی 
برخی استقراض از دوست و آشنا، بخشی 
امثالهم. پس سهامداران  و  دارایی  فروش 
در خارج از بورس به نوعی بدهکار محسوب 
می شوند. بنابراین، اگر قیمت سهام ریزش 
کند، این بدهکاران که به نظر می رسد کثرت 
قابل توجهی پیدا کرده اند با مشکلی مواجه 
می شوند که می تواند دامن اقتصاد را نیز 
بورسی  کارشناسان  به عنوان  پس  بگیرد. 
را  بی محابای سهام  اگر دغدغه رشدهای 
که احتماال با رشد واقعی تولید و سود همراه 
نمی شود را دارید، باید نسبت به این مساله 
عمومی در اقتصاد بیشتر مداقه کرد و هرچه 
زودتر برای اصالح فضا و استفاده صحیح از 

سرمایه های جدید چاره جویید.

رشدهای بی محابا

بازارسرمایه؛مطمئنترازارز،طالومسکن٢٠٪افزایشتولیدپوشاک
 اقتصاددان

فرصت و تهدید رونق سهام بررسی شد؛ گزارش

"طال"
منتظریکتلنگر!

 نوسان:اســتاد اقتصاد دانشــگاه عالمه 
طباطبایی اظهار داشــت: متاســفانه نگاه 
نئولیبرالی آن هم نه از نــوع علمی بلکه از 
نگاه پوپولیستی، موجب شده تا اوالً نهادهای 
داخلی تضعیف شــوند و ثانیــًا بنیان های 
اقتصادی کشور رشــد نکنند که نتیجه آن 
لطمه و آسیب به تولید کشور بوده است. بهرام سحابی با بیان اینکه 
نباید همه مســائل را به بیرون منتســب کرد گفت: در حال حاضر 
شرایط به گونه ای است که ســرمایه های فیزیکی ما دیگر کارایی 

ندارند و سرمایه های انسانی و اجتماعی روز به روز از بین می روند. 
بهرام ســحابی در مورد تاثیر ارتباط اقتصادی با فرامرز در روند رشد و توسعه 
کشور گفت: در اقتصاد ارتباط با خارج یک اصل است چون ما  نمی توانیم تمام 
نیازهای خود را در داخل برطرف کنیم. اما اگر پتانســیل های داخلی تقویت 
نشــود نگاه به بیرون باعث تضعیف اقتصاد می شود یعنی اگر پتانسیل داخل 
را بشناسیم و به نیروهای داخلی و سرمایه فیزیکی بها بدهیم ارتباط با بیرون 
هیچ مشکلی ندارد. اما وقتی ســرمایه های فیزیکی و انسانی بصورت مناسب 
بهره برداری  و با هم ترکیب نمی شوند، خود به خود به خارج وابسته می شویم. 
وی ادامه داد: اگر قرار باشد رشــد اقتصادی داشته باشیم این به معنای تولید 
و توزیع مناســب اســت و یکی از مباحث مهم در توزیع، صادرات و واردات 
کاال است که هر دو به رشــد اقتصادی کمک می کند. اما در حال حاضر دچار 
معضل تحریم هستیم و حتی صادرات هم داشته باشیم، نمی توانیم از پول آن 
بهره برداری کنیم.این استاد اقتصاد بین الملل دانشگاه با بیان اینکه نباید همه 
مسائل را به بیرون منتسب کرد گفت: از گذشــته نگاه ملی بر این تاکید دارد 
که باید اقتصاد داخلی تقویت شود، پتانسیل ها شناخته و از آنها بهره برداری 
مناسب صورت بگیرد. اما وقتی قوانین و عوامل موثر بر تولید داخلی در کنار 
هم استفاده نمی شوند خود به خود نمی توان از آنها بهره برداری کرد. در حال 
حاضر شرایط به گونه ای است که سرمایه های فیزیکی ما دیگر کارایی ندارند و 
سرمایه های انسانی و اجتماعی روز به روز از بین می روند. همه اینها عماًل دست 
به دست هم می دهند تا شعار بسیار مناسب نگاه به درون محقق نشود. سحابی 
متذکر شد: در اقتصاد دو نوع باز و بســته داریم؛ اقتصاد باز به معنای ارتباط با 
بیرون است و بسته برعکس آن. تجربه نشان داده اقتصادهای بسته نمی توانند 
رشد اقتصادی مطلوب داشته باشند. چین، ترکیه و سایر کشورهایی که رشد 
اقتصادی داشته اند را مالحظه کنید، رشد اقتصادی این کشورها اصوالً در سایه 
مبادالت بین المللی بوده و آن نیز خود در ســایه اقتصاد سیاسی امکان پذیر 

است یعنی تعامل با دنیا.
این استاد دانشگاه با تاکید بر نقش تولید در اقتصاد کشور گفت: متاسفانه در کشور 
ما تولید در حاشیه قرار گرفته است چون واردات کشور مناسب و منطقی نیست. 
واردات یعنی برطرف کردن نیازهای اساسی تولید کشور، وگرنه واردات مصرفی 
کشور را دچار معضلی می کند که اواخر دوران پهلوی به آن مبتال شده بود. در آن 
دوران دروازه های اقتصاد را به شدت باز کردند و همه نوع کاال وارد شد درحالیکه 

حمایتی از تولید صورت نگرفت. 
وی افزود: برای نمونه در ارتباط با هدفمندسازی یارانه ها که قیمت ها افزایش یافت، 
مقرر شد تا درآمدهای حاصل از آن میان تولیدکنندگان توزیع شود تا نیازهای خود 
را برطرف کنند اما در عمل اینگونه نشد و درآمدها بیشتر به سمت مصرف کاالهایی 

هدایت شد که آنها را تولید نمی کردیم و در نتیجه موجب افزایش واردات شد.
 این اقتصاددان با بیان اینکه سیاســت های پولی و مالی اقتصاد باید در راستای 
حمایت از تولید باشد گفت: مثال اگر دولت کســری بودجه ایجاد می کند و این 
کسری صرفاً برای موارد مصرفی اســت که ربطی به بنیان های تولیدی ندارد، 
این کسری روزبه روز مضاعف می شود و کشــور را به خارج وابسته می کند.  وی 
خاطرنشان کرد: برای تقویت تولید داخل نیاز به ماشین آالت و مواد اولیه اصلی 
است که بیشــتر آنها باید از خارج تامین شود تا بنیان های تولید تقویت شود اما 
اینگونه نمی شود و این باعث تولید کاالها یا محصوالت کم کیفیت مانند خودرو 
می شود، چون ما به سمت تولید ملی نرفتیم و این تولید وابسته است که عمال 
نمی تواند رشد اقتصادی را نتیجه بدهد. هرچند شــاید رشد ظاهری حتی تا ۵ 
درصد هم وجود داشته باشد، اما رشدی که اساساً موجب توسعه نشود عمال تاثیری 

نداشته و دوباره رو به افول می گذارد.
سحابی متذکر شد: متاسفانه نگاه نئولیبرالی آن هم نه از نوع علمی بلکه از نگاه 
پوپولیستی، موجب شده تا اوالً نهادهای داخلی تضعیف شوند و ثانیاً بنیان های 

اقتصادی کشور رشد نکنند که نتیجه آن لطمه و آسیب به تولید کشور بوده است.

سرمایه های انسانی
روز به روز از بین می روند!

»گرگ بـازار«، »کاسـبی قشـر مرفـه« و »قمـار پرریسـک« واژه های آشـنایی بـرای قدیمی هـای بازار 
سـهام هنـگام مواجهـه عمـوم با شـغل آنهاسـت. صحبت نیم قـرن پیش نیسـت، همین چند سـال 
پیـش اگر جایـی از بـورس تهران صحبت می شـد نـه تنها غیرجـذاب می آمـد، بلکـه مخاطبان پس 
از آگاهـی از فعالیـت شـما در ایـن بـازار با واژه هـای اینچنینی شـما را بدرقـه می کردند. اکنـون اما طی دو سـال اخیر 
چـه اتفاقـی افتـاده کـه مشـارکت در عرضه هـای اولیـه که بـه ۱۰۰ هـزار نفر هم نمی رسـید تا مـرز یک میلیـون نفر 
پیـش رود؟ چگونـه گرگ بـازار پیشـین تبدیل به بـازاری عمومـی و جذاب برای خانواده ها شـده اسـت؟ آیـا اهمال در 

سیاسـت گذاری درسـت، ایـن فرصـت اسـتثنایی را به بحرانـی جدی تبدیـل می کند؟

گزارش

گروه   بازرگانی

استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی مطرح کرد:

 نوسان: وزارت توســعه بین المللی انگلیس، اعالم 
کرد که لندن یــک هفته از آنکه طــرح »برگزیت« را 
رسما اجرایی کند، با امضای 11 قرارداد سرمایه گذاری 
در آفریقا بــه ارزش ۶ میلیارد پوند خبــر داد.  بوریس 
جانسون، نخســت وزیر انگلیس که میزبان سران ۲1 
کشور آفریقایی از ۵۴ کشــور این قاره در لندن است، 
از آمادگی لندن برای توسعه  همکاری های اقتصادی و مشارکت های تجاری با 
کشورهای حوزه قاره آفریقا در »دوره پسا برگزیت« خبر داد و از آفریقا به عنوان 
آینده یاد کرد. آفریقا با جمعیت رو به فزونی آن جدیدترین بازار نوظهور جهان 
محسوب می شود و همان گونه که کشورهای چین، روسیه، ترکیه، ژاپن، هند، 
فرانســه و برخی قدرت های اقتصادی دیگــر جهان بهره بــرداری از این بازار را 
آغاز کرده اند، دولت انگلیس نیز تصمیم گرفته با ورود مجــدد به بازار آفریقا، از 

ظرفیت های فوق العاده آن برای سرمایه گذاری استفاده کند.

 نوسان:  مهناز امامدادی، رئیس دبیرخانه ستاد  
ســاماندهی و حمایت از مشــاغل خانگی گفت: 
»۸۲ درصد متقاضیان وام اشــتغال خانگی زنان 
هســتند که ۴۷ درصد آنهــا  را زنان سرپرســت 
خانواده تشــکیل می دهند.« او به ایســنا توضیح 
داد: »از  ســال 1۳۹۵ تا 1۳۹۸ بیش از ۲۴0 هزار 
مجوز مشاغل خانگی صادر شــده و به 1۲۳ هزار نفر تسهیالت پرداخت 
شده است.« مهناز امامدادی در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: »مشاغل 
خانگی یکی از بهترین راهکارهای ایجاد اشتغال برای جویندگان کار است 
و همه کشورها از این فرصت به نحو شایسته اســتفاده کرده اند.« او ادامه 
داد: »در زمینه ایجاد و حمایت از مشاغل خانگی، توسعه رشته های نوین 
را در دســتور کار قرار داده  و تالش کردیم در حوزه مشــاغل خانگی نگاه 
جدیدی به رشته های قدیمی و توسعه رشته های جدیدتر داشته باشیم.«

 نوســان: وزیــر اقتصــادی و دارایــی گفــت: 
محدودیت های دولت باعث شده تا 1۴00 قلم کاال 
در گمرک باقی بماند و ترخیص نشود. فرهاد دژپسند 
درباره وضع صــادرات کاالهای غیرنفتــی افزود: از 
این تعداد کاال، مهلت برخی از آنها به اتمام رســیده 
و برخی دیگر جــزو کاالهای لوکس هســتند و به 
همین دلیل نامه ای به دولت ارسال کردیم که کاالهای لوکس حذف، معدوم 
یا جزو اموال تملیکی شوند؛ زیرا کاالهای لوکس ترخیص نمی شوند و سایر 
کاالها را باید دستگاه های مربوطه بررسی کنند و اگر الزم است عرضه شوند.
ویادامه داد: »بخشی از وضع اقتصادی کشور مربوط به تجارت خارجی است 
و با وجود تمام فشارها و محدودیت هایی که اعمال شده، در 10 ماهه نخست 
امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، حدود ۳ درصد تغییر داشته است، به 
عبارتی این فشارها نتوانسته اثری بر صادرات غیرنفتی و واردات داشته باشد.

 نوســان: بانک مرکزی با صدور اطالعیه ای اعالم 
کرد کــه بانک هــا می توانند امکان انجــام تراکنش 
با رمز دوم ایســتا تــا مجموع یک میلیــون ریال در 
هر ۲۴ ســاعت برای هر کارت بانکی را مشــروط به 
پذیرش مخاطرات آن از ســوی مشتری فراهم کنند. 
همچنین از هفته دوم بهمن ، ارایه خدمات پرداخت 
غیرحضوری با رمز دوم ایســتا طــی چند روز در بانک هــای مختلف متوقف 
می شود. براساس آنچه بانک مرکزی اعالم کرده، مشتریان بانکی باید در صورت 
وجود هر گونه سوال یا ابهامی در خصوص فعال ســازی یا استفاده از رمزهای 
پویای کارت های بانکی با شــماره تلفن های مرکز ارتباط  با مشــتریان بانک 
خود تماس بگیرند و مرکز تماس کاشف با شماره ۹100۹۹۶0 نیز به صورت 
شبانه روزی آماده پاســخگویی به سواالت و دریافت پیشــنهادات و انتقادات 
هم میهنان در خصوص نحوه خدمت رسانی بانک ها و موسسات اعتباری است.   

خیز انگلیس برای ورود به آفریقااعالم شماره تماس برای اختالل رمز دومترخیص كاالهای لوكس ممنوع٨٢٪ وام اشتغال خانگی را زنان می گیرند
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 نوســان :  دهمیــن همایش و 
نمایشگاه »چشمانداز صنعت فوالد 
و سنگ آهن ایران با نگاهی به بازار« 
با حضور فعاالن این صنعت در مرکز 
همایش های بین المللی صداوسیما 

برگزار شد.
حمیدرضا عظیمیــان در این همایش 
و در »میزگرد تخصصی تعامل متقابل 
دو حوزۀ سنگ آهن و فوالد، هم افزایی 
و چالشــها« گفت: در بهمن ماه ســال 
گذشــته فوالد مبارکه دارای دو ذخیرۀ 
کنسانترۀ سنگ آهن و گندله و اسلب بود 
که با کاهش ورود مواد اولیه به مبارکه و 
به منظور جلوگیری از توقف تولید، این دو 
ذخیره مصرف شده و اگر این روند اصالح 
نشود، به دلیل عدم تولید فوالد مبارکه و 
سایر فوالدسازان، بحران تفاوت قیمت و 

افزایش قیمت ایجاد خواهد شد.
مدیرعامل فوالدمبارکه با تأکید بر اینکه 
در تمام دنیا ارزش افزودۀ معدن بیش از 
فوالد است، گفت: جای تأمل است که 
چرا معدنی ها فوالدساز شده اند و تأمین 
کنندگان سنگ آهن خودشان در حال 
حاضر مصرف کنندۀ سنگ آهن هستند 
و این امر باعث شــده فوالدســاز هم به 

سمت معدن کاری برود. 
وی افــزود: مــا در شــرایط صددرصد 
تحریمی، الکترود موردنیــاز را تأمین 
کرده ایم. ما هیچــگاه اعتراض و گالیه 
ای از کمبود قطعۀ یدکــی و کاالهای 
استراتژیک نداشته ایم، اما از نبود مواد 
اولیۀ داخلی )ســنگ آهن( به شــدت 
در رنجیم و کسی نیســت به این سؤال 
پاسخ دهد که فوالد مبارکه باید از کجا 
مواد اولیۀ موردنیــاز خود را تأمین کند. 
وی ادامــه داد: این شــرکت ۵0 درصد 
فوالد کشــور را تولید میکند و در نظر 
دارد همزمان و همــراه با افزایش تقاضا 
هم در کمیت و هم در کیفیت ســهم 
۵0 درصدی خود را در بازار ایران حفظ 
کند؛ یعنی همواره بتواند نیاز کشور را در 
بخشهای مختلف خودروسازی، نفت و 
گاز، لوازم خانگی، صنایع ساختمان، لوله 
و پروفیل و همه بخش هایی که نیاز به 

مقاطع عریض دارند، پاسخگو باشد.
عظیمیان تاکیــد کــرد: در آینده نیز 
فوالد مبارکه با تقاضاهای جدید مواجه 
خواهد بود. این تقاضاها عمدتا در حوزۀ 
فوالدهای باکیفیت و با استحکام بیشتر، 
وزن کمتر، قیمت مناسب و ضدخوردگی 
خواهند بود و فوالد مبارکه برای اینکه 
بتواند بــه این نیاز پاســخ دهد، تالش 
مضاعف، بهینه ســازی، به روزرسانی 
فرایند و ارتقای تکنولوژی و ظرفیت های 
خطوط تولید را در دستور کار خود قرار 

داده است.
مدیرعامل فوالدمبارکه در خاتمه گفت: 
برای اجــرای طرح نورد گرم شــمارۀ 
۲ فــوالد مبارکه کــه ۴/۵ میلیون تن 
ظرفیت دارد، با یک شرکت خارجی به 

توافق رسیده ایم. 
بنا بر توافقات انجام شده ۵۴ درصد پروژه 
به دست پیمانکاران و سازندگان داخلی 
انجام می شــود و ۴۶ درصد به دســت 
پیمانکار خارجی. اجــرای این پروژه به 
طور مستقیم برای 1000 نفر در داخل 
شرکت فوالد مبارکه فرصت شغلی ایجاد 

خواهد کرد. 
با اجرای این طرح، کلیۀ نیازهای صنایع 
مختلف کشــور و انواع ورق در ابعاد و 
کیفیت های مختلف تأمین خواهد شد.

 با راه انــدازی این خــط تولید صدها 
کارخانــه در سراســر کشــور فعال

 خواهد شد.

چرامعدنیها
فوالدسازشدهاند؟

industry

 نوسان:رویکرد فوالد مبارکه در تأمین 
محصول موردنیاز بازار چگونه است؟

از  بزرگی  بخش  همواره  شرکت  این 
تولید فوالد کشور را بر عهده داشته و در 
تالش است با تولید محصوالت متنوع در 
از  بسیاری  تقاضای  گوناگون  گریدهای 
مصرف کنندگان داخلی و خارجی را تأمین 
کند. این شرکت توانسته باوجود تحریمها 
و مشکالت اقتصادی که بسیاری از صنایع 
را با مشکل مواجه کرده، فروش داخلی و 
صادرات خود را تا حد قاب لتوجهی افزایش 

دهد.

 نوسان:در حال حاضر وضعیت تولید 
فوالد در ایران و به طورکلی در جهان در 

چه شرایطی است؟
اهمیت زیاد تولید و مصرف فوالد در رشد 
اقتصادی و صنعتی کشورها سبب شده 
این فلز از جایگاهی ویژه در تجارت جهانی 
برخوردار باشد. در چند سال گذشته، تولید 
فوالد جهان رشد چشم گیری داشته و 
از  بیش  به  تولید در سال ۲01۸  حجم 
میلیارد و ۸00 میلیون تن رسیده  یک 
است. کشور چین بزرگترین تولیدکنندۀ 
فوالد جهان به شمار می رود و به تنهایی 
بیش از ۵1 درصد تولید فوالد دنیا را به 
خود اختصاص داده است. کشورهای هند 
و ژاپن نیز به ترتیب با تولید 10۶ و 10۴ 

میلیون تن فوالد از دیگر کشورهای بزرگ 
تولیدکنندۀ فوالد هستند. در این میان، 
ایران با تولید ۲۵ میلیون تن فوالد در سال 
بزرگ  تولیدکنندۀ  زمرۀ 10  در   ،۲01۸
فوالد جهان قرار گرفت. برنامه ریزیها و 
هدف گذاری های گستردهای برای افزایش 
تولید فوالد و ارتقای جایگاه کشور در میان 
جهان  فوالد  تولیدکنندگان  بزرگترین 
انجام شده و بر اساس افق 1۴0۴ توسعه، 
تولید فوالد کشور باید به ۵۵ میلیون تن 
در سال برسد. به همین دلیل بسیاری از 
شرکت های بزرگ فوالدی تالش می کنند 
تا با برنامه ریزی و اجرای طرح های توسعه 
ای خود، هماهنگ با این برنامه، ظرفیت و 
تولید فوالد خود را افزایش دهند. شرکت 
فوالد مبارکه یکی از بزرگترین واحدهای 
تولید فوالد کشور به شمار می رود. این 
شرکت تالش دارد با ایفای نقش محوری در 
توسعۀ صنعتی، اقتصادی و اجتماعی کشور 
و ارتقای سطح فناوری صنعت فوالد، بیش 
از ۵0 درصد از فوالد موردنیاز کشور را به 
منظور استفاده در صنایع مختلف کشور از 
قبیل خودروسازی و قطعه سازی، صنایع 
فلزی سبک و سنگین، لوله های انتقال 
سیاالت، صنایع بسته بندی، صنایع لوازم 
خانگی و الکتریکی و صنایع لوله و پروفایل 
تأمین کند. شرکت فوالد مبارکه دارای 
۷ مجتمع صنعتی در نقاط مختلف کشور 

است و بیش از ۲0 هزار نفر در بخش های 
گوناگون این شرکت مشغول کارند.

 نوسان:مسیر افزایش تولید در سایۀ 
چه  از  مبارکه  فوالد  در  ریزی  برنامه 

جایگاهی برخوردار است؟
شرکت فوالد مبارکه با استفاده از رویکرد 
انتظارات  و  نیازها  بازاریابی،  تحقیقات 
فعلی و آتی مشتریان خود را شناسایی و 
با تحلیل میزان مصرف و واردات، بررسی 
تغییرات فناورانۀ مصرف کنندگان، بررسی 
محصوالت جایگزین و سایر شاخص های 
تقاضا، اقدام به انتشار گزارش تقاضای بازار 
کرده است و از خروجی این گزارش، برای 
تدوین نقشۀ راه فناوری سازمان استفاده 

میکند.
این شرکت با بهره گیری از دانش فنی 
مطلوب، نیروی انسانی کارآمد و فناوری به 
روز، همواره سهم زیادی از فوالد تولیدشده 
در کشور را به خود اختصاص داده و می 
تکمیل محصوالت خود، سهم  با  کوشد 
قابل توجهی از تولید فوالد خود را به فروش 
گریدهای ویژه همچون محصوالت گرم، 

سرد و پوشش دار اختصاص دهد.
شرکت فوالد مبارکه همواره تالش کرده 
با برنامه ریزی و هدفگذاری و همچنین 
اجرای طرحهای توسعه ای، ظرفیت تولید 
خود را گسترش دهد و نقش مؤثرتری 

در صنعت فوالد کشور ایفا کند. بررسی 
آمارهای تولید شرکت فوالد مبارکه نشان 
شرکت  این  تولیدات  مجموع  دهد  می 
افزایشی  با   ۹۸ سال  نخست  ماه   ۹ در 
مشابه  مدت  به  نسبت  درصدی   1۴/۲
میلیون   ۵/۹ از  بیش  به  گذشته،  سال 
تولید  مدت  این  در  است.  رسیده  تن 
میلیون   ۳/۵ حدود  با  گرم  محصوالت 
تن، ۵۹ درصد از محصوالت تولیدی این 
اختصاص داده است.  به خود  را  شرکت 
تناژ تولیدی محصوالت سرد، پوششدار و 
سایر محصوالت )تختال( شرکت در ۹ ماه 
نخست سال 1۳۹۸ به ترتیب به 1/1۲، 

0/۲1 و 1/1 میلیون تن رسید.

شرایط  در  درآمد  نوسان:افزایش   
دشوار اقتصادی در فوالد مبارکه چگونه 

مدیریت شده است؟
شرایط نامساعد اقتصاد کشور در سال های 
۹۷ و ۹۸ سبب شد بسیاری از واحدهای 
تولیدی و کارخانه های کشور با مشکالت 
اقتصادی فراوانی دست به گریبان شوند. 
بااین حال، شرکت فوالد مبارکه با برنامه 
ریزی ها و اقدامات مناسب توانست در کنار 
افزایش تولید، فروش محصوالت خود را 
نیز افزایش دهد. بررسی آمارهای شرکت 
فوالد مبارکه نشان می دهد حجم فروش 
محصوالت این شرکت در ۹ ماه نخست 
سال ۹۸، با افزایش 11/۶ درصدی نسبتبه 
مدت مشابه سال گذشته به ۵/۷۵ میلیون 
مقدار حدود ۴/۶  این  از  که  رسیده  تن 
میلیون تن به فروش داخلی و 1/1 میلیون 
تن به صادرات اختصاص یافته است. برنامه 
ریزی های انجام شدۀ این شرکت در سال 
1۳۹۸، سبب شد صادرات این شرکت نه 
تنها تحت تأثیر تشدید تحریم های غرب 
کاهش نیابد؛ بلکه آمار صادرات این شرکت 
در ۹ ماه نخست سال جاری در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته افزایشی ۴۷/۲ 

درصدی داشته باشد.
افزایش تولید و فروش محصوالت شرکت 
فوالد مبارکه در ۹ ماه نخست سال ۹۸ در 
کنار نوسانات ارزی سبب شد ارزش ریالی 
افزایش  شرکت  این  محصوالت  فروش 
چشم گیری یابد. در نمودار شمارۀ ۲، می 
شرکت  محصوالت  فروش  میزان  توان 
فوالد مبارکه را در ۹ ماه نخست سال ۹۸ 
با مدت مشابه سال گذشته  در مقایسه 
مشاهده کرد. چنانکه مقایسۀ مبلغ فروش 
محصوالت شرکت فوالد مبارکه در ۹ ماه 
نخست سالهای ۹۷ و ۹۸ نشان میدهد، 
ارزش ریالی فروش محصوالت از 1۶1/۵ 
هزار میلیارد ریال به ۲۹۶/1 هزار میلیارد 

ریال افزایش یافته است.

معــاون اقتصــادی و مالــی فــوالد مبارکــه معتقــد اســت، ایــن شــرکت توانســته باوجــود تحریــم هــا و مشــکالت 
گفت و گو

گروه صنعت
اقتصــادی کــه بســیاری از صنایــع را بــا مشــکل مواجــه کــرده، فــروش داخلــی و صــادرات خــود را تــا حــد قابــل 
توجهــی افزایــش دهــد. طهمــورث جوانبخــت، بــا بررســی آمارهــای تولیــد شــرکت فــوالد مبارکــه تاکیــد دارد: مجمــوع تولیــدات 
ایــن شــرکت در ۹ مــاه نخســت ســال۹۸  بــا افزایشــی ۱۴/۲ درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته، بــه بیــش از ۵/۹ 
میلیــون تــن رســیده اســت. در ایــن مــدت تولیــد محصــوالت گــرم بــا حــدود ۳/۵ میلیــون تــن، ۵۹ درصــد از محصــوالت تولیدی 
ایــن شــرکت را بــه خــود اختصــاص داده اســت. ایــن مصاحبــه به بررســی عملکــرد شــرکت فــوالد مبارکــه در ۹ مــاه ابتدایی ســال 

۱۳۹۸  اختصاص دارد.

افزایش سودآوری در تنگنای اقتصادی

مدیر عامل شرکت ورق های پوشش دار تاراز مطرح کرد: خوشبختانه شرکت تاراز 
هم سال گذشته و هم امسال توانسته در این جشنواره حضور پیدا کند و دستاوردهای 
قابل توجهی را کسب نماید. سعید بزرگی ادامه داد: شرکت ورق های پوشش دار 
تاراز برای سال جدید قصد دارد تمام طرح های توسعه ای را با استفاده از توان داخلی 
و بومی سازی راه اندازی و ظرفیت فوالدی شرکت را به بیش از ۲ برابر شرایط فعلی 

گسترش دهد.

با تولید بیش از ۷۳ هزار  و ۵0۸ تن تختال با سیکل گاز زدایی تحت خأل در واحد 
RH ناحیۀ فوالدسازی و ریخته گری مداوم، رکورد جدیدی در دیماه سال جاری به 
ثبت رسید. دانیال نظری، رئیس واحد متالورژی ثانویه فوالد مبارکه، ضمن اعالم این 
خبر، رکورد قبلی تولید در این واحد را به میزان ۵۵ هزار و ۲۸۳ تن دانست. همچنین 
کارکنان ناحیۀ فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه، رکورد تولید ماهانۀ فوالد 

مخصوص لوله های انتقال نفت و گازترش را بهبود  دادند.

ثبتدورکوردجدیددرفوالدمبارکهدرخششتارازدرجشنوارهملیفوالد

باوجود تحریمها و مشکالت اقتصادی، فروش داخلی و صادرات فوالدمبارکه افزایش یافت

نگاهی به عملکرد فوالد مباركه در 9 ماه ابتدایی سال جاری در گفت وگو با طهمورث جوانبخت:

در بیست و دومین دورۀ رتبه بندی شرکت های برتر کشور  اعالم شد:

برتر  شرکتهای  بندی  رتبه  دورۀ  ودومین  بیست  :در  نوسان   
کشور )IMI ۱۰۰(، شرکت فوالد مبارکه در بین ۵۰۰ بنگاه صنعتی 
و اقتصادی ایران، موفــــــق به کسب عنوان »شرکت پیشرو 
که  این همایش  در  اقتصادبازار،  پایگاه خبری  گزارش  به  « شد. 
المللی  روز یکشنبه ۲۹ دیماه در محل سالن همایش های بین 
صداوسیمای و با حضور محمدباقر عالی معاون وزیر صنعت معدن 
و تجارت، مجید درویش مدیر مرکز رتبه بندی شرکتهای برتر و 
جمعی از مدیران شرکتهای برتر کشور برگزار شد، از شرکتهای 

برتر کشور با اهدای لوح تقدیر و تندیس تقدیر شد.
در این رتبه بندی، شرکت فوالد مبارکۀ اصفهان عالوه بر کسب عنوان 
پیشرو، رتبۀ اول ازنظر شاخص فروش در گروه فلزات اساسی، رتبۀ دوم در 
شاخص ارزش بازار، رتبۀ دوم در شاخص ارزش افزوده، رتبۀ دوم در شاخص 
بیشترین سودآوری و رتبۀ پنجم در شاخص فروش را در میان ۵00 شرکت 

بزرگ کشور به خود اختصاص داد.

شرکت های بزرگ 
پیشران توسعه کشور

در این جلسه که در آن نقش شرکت های بزرگ بر شاخص اقتصادی به 
عنوان پیشران و لوکوموتیو ایجاد رشد و توسعه در کشور و تجزیه وتحلیل 
نتایج این رتبه بندی ها به منظور تدوین سیاست های صنعتی کشور 
بررسی شد، حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل گروه فوالد مبارکه، پس از 
دریافت تندیس و لوح تقدیر این همایش، طی سخنانی در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: به طور قطع کسب این موفقیت که با همدلی و همکاری 
کارکنان و با برنامه ریزی های مدون شرکت در مسیر تعالی انجام شده، به 

طور اتفاقی و یکشبه به دست نیامده است. 
وی با تأکید بر اینکه تمامی شرکت های حاضر در فرایند انتخاب 100 
شرکت برتر، ازجمله فوالد مبارکه، سالیان سال برای رسیدن به این نقطه 
برنامه ریزی و تالش کرده اند، تصریح کرد: اینکه تمامی مراحل و فرایند 
انتخاب 100 شرکت برتر و شرکت پیشرو بر مبنای رأی و ارزیابی ارزیابان 

زبدۀ کشوری و بین المللی انجام می شود از نقاط قوت این فرایند است.
وی در پاسخ به سؤال دربارۀ نقش و جایگاه فوالد مبارکه در حوزۀ اشتغال 
زایی تصریح کرد: در حال حاضر در گروه فوالد مبارکه به طور مستقیم 

حدود ۲۵ هزار نفر مشغول کارند.
 همچنین به طور غیرمستقیم حدود ۳۵0 هزار فرصت شغلی در زنجیرۀ 

تأمین و تولید فوالد مبارکه ایجاد شده است.
وی در پاســــخ به سؤال یکی از خبرنگـــــاران درخصوص زمان آغاز 
عملیات احداث نورد گرم شمارۀ ۲ فوالد مبارکه گفت: در شرایط فعلی که 
کشور در اوج جنگ اقتصادی است و گسترش تولید به ویژه اتکا به اقتصاد 
غیرنفتی می تواند به بهبود فضای کسبوکار و درآمدزایی کشور کمک کند، 
به طور قطع مسئوالن و متولیان امر می توانند روند اجرای این پروژۀ ملی 

را تسهیل و تسریع کنند. 
به عبارت دیگر، شرایط تحریم ایجاب می کند که با هموار کردن مسیر 
اجرای چنین پروژه هایی موانع از پیش روی تولید و رونق اقتصادی کشور 
برداشته شود. باید به خاطر داشته باشیم هرچه این پروژه عظیم زودتر اجرا 
شود، کشور زودتر از واردات بسیاری از انواع ورقهای خاص و وارداتی بینیاز 

خواهد شد. 
ضمن اینکه فضای بسیار مناسبی برای ایجاد فرصت های شغلی بیشتر 

برای جوانان و رونق کسب وکار در منطقه و کشور فراهم خواهد شد. 
وی در ادامه با بیان اینکه گروه فوالد مبارکه علیرغم همۀ تحریم ها و 
محدودیت ها، به بیشترین میزان سودآوری برای ذی نفعان و کشور دست 
یافته است، اظهار داشت: شایسته است مطابق با شرایط تحریم، این شرکت 

مورد حمایت قرار گیرد.
در جریان برگزاری این همایش، معاون تکنولوژی فوالد مبارکه نیز گفت: 
شرکت فوالد مبارکه بر بستری از نظام های تعالی بنا نهاده شده و برنامه 
های استراتژی خود را به بررسی توانمندی ها معطوف ساخته است و 

طبیعتا نتایج متناسب با آن را حاصل خواهد کرد.
 

فوالدمبارکه؛
نمونۀ بارز شادابی و پویایی

سید مهدی نقوی با تأکید بر اینکه فوالد مبارکه دو بار جایزۀ تعالی سازمانی 
ایران و جایزۀ تعالی اروپا و همچنین تندیس جایزۀ ملی کیفیت را به خود 
اختصاص داده است گفت: این شرکت با برنامه ریزی های مدون از سال 
های گذشته تا امروز و با تعریف سیستم های متفاوت، در سایۀ همت و عزم 
راسخ مجموعۀ مدیریت و کارکنان توانسته در سخت ترین شرایط، پویایی 

شرکت را حفظ کند. 
وی کسب عنوان پیشرو را نمونۀ بارزی از شادابی و پویایی شرکت فوالد 
مبارکه دانست و تصریح کرد: در همین خصوص استراتژی جدید و بعدی 

شرکت حرکت به سمت فرایندها و صاحب تکنولوژی شدن است.
معاون تکنولوژی فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: این شرکت 1۸ سال سابقۀ

 بومی سازی قطعات و ۲۷ سال سابقۀ تولید فوالد را در کارنامۀ خود دارد و 
اکنون با رسیدن به سطح قابل توجهی از بلوغ سازمانی، حرکت خود را در 

مسیر صاحب تکنولوژی شدن آغاز کرده است. 
وی در همین زمینه تصریح کرد: فوالد مبارکه برای دستیابی به موفقیت 
های بزرگ، تمام توانمندی کشور ایران برای ساخت تجهیزات و فرایندهای 
با این دانش و تکنولوژی را  تولید فوالد را بررسی و مسیرهای مرتبط 

استخراج کرده است. 
ضمن اینکه برای رفع موانع پیش روی خود برنامه های مدونی پیشبینی 

کرده است تا بتواند کشور را صاحب دانش فرایند تولید فوالد نماید.

فوالد مباركه »شركت پیشرو«
در بین 500 بنگاه موفق ایران

 نوســان: خداداد غریب پور در میزگرد 
تخصـــــصی بررســـــی مهمتـــــرین 
مســائل روز صنعت فوالد و صنایع وابسته 
تصریح کــرد: انتقاد وارده بــه طرح جامع 
فوالد این اســت که بایــد زنجیرۀ صنعت 
بهطور کامل مصوب میشـــــد و فراتـــر 
از آن اقدامی انجام نمیگرفت. وی ادامه داد: 
کار اشتباه این است که معدنیها فوالدساز 
شدهاند و فوالدسازها معدندار. اکنون ۵0 
درصد ظرفیت فوالد کشــور بدون معدن 
اســت؛ بهطوریکه ذوبآهــن 100 درصد، 
فوالد مبارکه ۵0 درصد و فوالد تربت و آهن 

پاسارگاد شیراز نیز بدون معدن هستند.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو خاطرنشــان 

کرد: احــداث فوالدســازی در ســنگان 
غیرکارشناسی است و باید کنسانترۀ تولیدی 
به فوالد خوزســتان و فوالد مبارکه حمل 
گردد تا به محصول تبدیل شود. وی  با اشاره 
به انتقاد موجود مبنی بر مداخلۀ دولت در 
قیمت معدن و فوالد، تصریح کرد: اگر قیمت 
سنگآهن آزاد شود، باید با نرخ ۶00 تومان 
به فروش برسد، همچون نفت که با قیمت 
۹۵ درصد فوب خلیجفارس فروخته میشود 
و محصوالت آن در بورس به فروش میرسد. 
وی ادامه داد: اکنون قیمت کنسانترۀ داخلی 
۷00 تومان و قیمت صادراتی ۹۴0 تومان 
اســت. همچنین، قیمت آهن اســفنجی 
۲ میلیــون و 100 هزار تومــان، و قیمت 

صادراتی آن ۳ میلیــون و ۳00 هزار تومان 
اســت. علت اینکه مصرف آهن اسفنجی 
در داخل کشور افزایش یافته جذاب شدن 

قیمت آن است.
رئیس هیئت عامل ایمیــدرو با بیان اینکه 
ســاالنه 10 میلیون تن فوالد در کشــور 
مصرف میشــود، گفت: این میزان مصرف، 
معادل ارز نیمایی، 100 هزار میلیارد تومان 
است، یعنی1۲0 میلیون تومان برای هر نفر، 
بدین ترتیب گویا برای کشور درآمد ایجاد 
میکنیم. وی افزود: باید اصالحاتی در قانون 
رفع موانع تولید صورت بگیرد و اجازه داشته 
باشیم ۶ میلیون سنگآهن مازاد را به ذوبآهن 
تحویل دهیم؛ چراکه معتقدیم فوالد مبارکه 

نباید 10 درصــــــد زیر رانـــــــدمان 
خـــــود تولید  کند.

انتقاد رئیس هیئت عامل ایمیدرو از آنچه این روزها در صنعت فوالد می گذرد؛

باید زنجیرۀ صنعت به طور كامل مصوب می شد
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آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات موسسه فرا داد گستر فربد سپاهان به شماره ثبت ۴۶۷۳ و 
شناســه ملی 1۴00۵۸۸۴۵1۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 

العاده مورخ ۲0/0۴/1۳۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
* مرکز اصلی موسســه به اســتان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش 
مرکزی ، شهر بهارستان، محله خرم)بلوک 1۲۵( ، خیابان فردوسی ، کوچه 
صبا 1 ، پالک ۸۴۵ ، طبقه دوم ، واحد ۴ - کدپستی ۸1۴۴1۵۷۴۸۶ انتقال 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
 * نام موسســه به " رایا آفرین یگانه آریا " تغییر یافــت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )۷۴۳۴۶۵(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت پاک پاالیش رز ســبز سپاهان شــرکت سهامی 
خاص به شــماره ثبت 1۶۵۲ و شناســه ملی 1۴00۴۲۴۵۸۶۶ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/10/1۳۹۷ شرکت مذکور 
در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و آقای مســعود زمانی بروجنی کد ملی 
۴۶۵0۷11۴۳۶ به سمت مدیر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردید.

نشانی محل تصفیه اصفهان خیابان توحید میانی - ساختمان آریا - طبقه 
سوم- واحد ۳01- کدپستی ۸1۷۳۸۳۷۳۵1 تعیین گردید. 

اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و 
موسسات غیرتجاری فالورجان )۷۴۳۴۵۲(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آرتین تجارت نگین صفه با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت ۵۷۲۹۹ و شناسه ملی 1۴00۶۳00۳۸۳ به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مــورخ 1۹/10/1۳۹۸ مهدی نیلفــروش همدانی با پرداخت 
۴۹۵00000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خویش را افزایش داد . امیر رضا 
نیلفروش با پرداخت ۴۹۵00000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خویش را 
افزایش داد . سرمایه شرکت ازمبلغ یک میلیون ریال به یکصد میلیون ریال افزایش 
یافت و درنتیجه ماده ۴ اساسنامه بشرح زیر اصالح گردید. ماده ۴ اصالحی : سرمایه 
شرکت مبلغ 100000000 ریال اســت که تماما نقدی پرداخت شده است و در 
اختیار مدیرعامل شرکت قرار گرفته شده است. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه 
هریک بعد از افزایش سرمایه : مهدی نیلفروش همدانی دارای ۵0000000 ریال 

سهم الشرکه امیرضا نیلفروش دارای ۵0000000 ریال سهم الشرکه.
 اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )۷۴۴۶۸۴(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت مصرف کارکنان برق ناحیه نائین شرکت تعاونی به شماره ثبت ۸۵ و شناسه ملی 
10۲۶00۲۴۵۴۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1۸/0۸/1۳۹۸ و به 

استناد نامه شماره ۶۴۵0 مورخ 1۸/10/1۳۹۸ اداره تعاون شهرستان نایین تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 صورتهای مالی سال های 1۳۹۴-۹۷ مشتمل بر ترازنامه ، عملکرد سود و زیان به تصویب رسید.حسین 
گرگان محمدی 1۲۴۹۷۴۸۲۶۷ و رضا یوسف پور محمدی 1۲۴۹۶۷۷۵۷۲ 1 و ابراهیم علینقی نائینی 
1۲۴۹۵10۲۴۴ و احمد کوچکیان 1۲۴۹۶۴۸0۲۵ و مهرداد ثابتی 1۲۴00۲۶۶1۷ به سمت اعضای 
اصلی هیات مدیره و حســین پوربافرانی 1۲۴۹۷۳۶۸0۳ و منصور فروتن نائینــی 1۲۴۹۷1۸۹۳۷ و 
علیرضا یوسفی زاده نائینی 1۲۴۹۴۳۵۸۳۸ به ســمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت سه 
سال انتخاب گردیدند. احمد شــرافت 1۲۴۹۷۲0۶1۳ به سمت بازرس اصلی و حسین افضلی نائینی 

1۲۴۹۴۳۷0۶۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نایین )۷۴۳۴۵۴(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت تعاونی کشــاورزی دامداران کاشــان به شــماره ثبت ۳۴۵ و شناســه ملی 
10۲۶00۷۶۳۹0 به اســتناد نامه شــماره 1۳0۸/۷۴0/۳۴۲/۳/۲0۵ مورخ ۲۶/0۹/1۳۹۷ اداره تعاون 
روستائی شهرستان کاشان و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳0/0۷/1۳۹۷ تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: 
- عملیات ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی 1۳۹۶ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. - سرمایه شرکت 
به مبلغ 1۷۲1۳۷00000 ریال افزایش یافت. - ناصر سرافرازی به شــماره ملی 1۲۶1۴۵۹۳۶۹، الهیار 
اصیلی به شماره ملی 1۲۶۲۲۹0۵۲1، مهدی قاسمی به شماره ملی 1۲۶1۸۴۸۸۸۸، مهدی علیخانی 
کاشــانی به شــماره ملی 1۲۶0۴۶1۸۹0، غالمرضا باقدرت به شــماره ملی 1۲۶۲۶01۸۳۵ به عنوان 
اعضای اصلی هیئت مدیره، غالمعلی گلفام به شماره ملی 1۲۶1۴۶۶۷1۳ و اصغر عباسپور به شماره ملی 
1۲۶۲۲۵۵۳۵1 به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. - حسین 
مزدیان فر به شماره ملی 1۲۶۳1۵۹۲۳0 و علیرضا عطابخشی کاشی به شماره ملی 1۲۶1۹0۴۷۲۹ به 

سمت بازرسین شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجاری کاشان 

)۷۴۳۴۵۹(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات آمادگی و دبستان غیرانتفاعی دخترانه راه نوین نوید موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۴۹۶ 
و شناسه ملی 10۲۶0۵۵۸۲۹۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/0۹/1۳۹۸ و نامه 
شماره 1۶0/۴۵۸0۳۷/1۷00 مورخ 0۹/10/1۳۹۸ اداره کل موزش و پرورش استان اصفهان تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد : 
مرکز اصلی موسسه در واحد ثبتی اصفهان به نشانی استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر 
اصفهان، محله آبشاراول ، خیابان آبشاراول ، خیابان شهرزشمالی ]1۲-۶[ ، پالک ۵1 ، طبقه منفی 1 کدپستی 

۸1۶۵۶۵۴۶۴1 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید. 
ماده 17 – هیئت مدیره موسسه مرکب از سه عضو اصلی خواهد بود که از طرف مجمع عمومی به مدت دو سال 

انتخاب می شود . 
انتخاب مجدد هریک از اعضاء بال اشکال می باشد .

    تبصره 1: در صورت استعفا یا فوت یا سایر ممنوعیت های قانونی و یا غیبت غیرموجه مکرر هر یک از اعضای 
هیئت مدیره، مجمع عمومی نسبت به تعیین و انتخاب و تکمیل اعضای هیئت مدیره اقدام خواهد نمود. 

تبصره ۲ : در صورت سپری شدن و انقضای ماموریت دو ساله هیئت مدیره و عدم انتخاب هیئت مدیره جدید 
هیئت مدیره قبلی تا تعیین هیئت مدیره جدید به وظایف خود در موسسه ادامه خواهد داد. 

ج ( ماده ۲1 به شرح ذیل اصالح گردید : 
ماده ۲1 – هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای موسسه یا از خارج ، فرد واجد صالحیت را برای مدت 
دو سال به عنوان مدیر عامل انتخاب خواهد کرد که زیر نظر هیئت مدیره انجام وظیفه بنماید . انتخاب مجدد فرد 

مذکور بالمانع می باشد . 

د ( ماده ۲۴ اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید : 
ماده ۲۴ - مجمع عمومی عادی ، یک شــخص حقیقی یا حقوقی را برای مدت دو سال مالی به عنوان بازرس 
انتخاب می کند. انتخاب مجدد وی بال اشکال اســت . میزان حق الزحمه بازرس یا بازرسان با تصویب مجمع 

عمومی تعیین می گردد ه ( 

ماده ۳۷ و ۳۸ اساسنامه در یکدیگر ادغام و به شرح ذیل اصالح گردید :
 ماده ۳۷ - کلیه ی اسناد تعهد آور موسسه و اوراق مالی و پرداخت ها با امضای مدیرعامل همراه با مهر موسسه 

معتبر خواهد بود . 
سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر موسسه انجام خواهد شد. و ( مواد اساسنامه به ۴۶ 

ماده و 1۹ تبصره تقلیل یافت . 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )۷۴۳۴۶1(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت پارس ذوب اسپادانا ســهامی خاص به شماره ثبت 
۳۴0۳۴ و شناســه ملی 10۹۸00۶۸۶1۴ به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 0۵/10/1۳۹۸ موسسه کاربرد تحقیق 
به شناسه ملی 10۲۶010۳000 به سمت بازرس اصلی و منصور یزدانیان 
به شماره ملی 1۲۹11۵۷۴۵1 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند.
 اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهــان اداره ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )۷۴۳۴۴۹(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت سورن صنعت وحید شرکت با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 1۴۴۶ و شناسه ملی 10۹۸01۵1۷۹۳ به استناد صورتجلسه 

مجمع عمومی فوق العاده مورخ 0۷/10/1۳۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 مرکز اصلی شرکت از واحد ثبتی فالورجان به واحد ثبتی نجف آباد به نشانی 
استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزی ، شهر نجف آباد، محله 
کمربندی جنوبی نجف آباد ، بلوار ســردار شــهید غالمرضا صالحی ، بلوار 
شهید پارسا ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی ۸۵1۸1۵۳۸۴۷ تغییر یافت 

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

موسسات غیرتجاری فالورجان )۷۴۳۴۶۴(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مســکن کارکنان اداره امور مالیاتی کاشان به شماره ثبت ۲۴1۴ و 
شناسه ملی 10۲۶0۲۲10۸0 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1۹/1۲/1۳۹۶ و 

نامه شماره ۲1۲0۶ مورخ ۲۸/11/1۳۹۷ صادره از اداره تعاون کاشان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
- آقای غالمرضا گالبچی به شــماره ملی 1۲۶1۷۳۸۷۴۸ ، آقای مجید حجت نژاد به شماره ملی 
1۲۶1۷۴0۹۳۹ و آقای محمد واحدی زاده به شــماره ملی 1۲۶۲۲۶۴۳۷۵ بسمت اعضاء اصلی 
هیئت مدیره ، آقــای احمد زارع مقدم به شــماره ملی ۶1۹۹۵۵۸۲1۹ بســمت عضو علی البدل 

هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. 
- آقای مهدی صدوقی به شــماره ملی 1۲۶1۷۲1۸10 بســمت بازرس اصلی و آقای محمدعلی 
والیتی به شماره ملی 1۲۶0۸۳۳۹1۷ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید. 

- صورت های مالی منتهی به ۲۹/1۲/1۳۹۵ به تصویب مجمع رسید.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان )۷۴۳۴۵1(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت تعاونی کشــاورزی دامداران کاشــان به شــماره ثبت ۳۴۵ و شناســه ملی 
10۲۶00۷۶۳۹0 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 0۵/0۸/1۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

- ناصر ســرافرازی به شــماره ملی 1۲۶1۴۵۹۳۶۹ به ســمت رئیس هیئت مدیــره، مهدی علیخانی 
کاشانی به شماره ملی 1۲۶0۴۶1۸۹0 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره، اله یار اصیلی به شماره ملی 
1۲۶۲۲۹0۵۲1 به سمت منشی هیئت مدیره، غالمرضا باقدرت به شماره ملی 1۲۶۲۶01۸۳۵ و مهدی 
قاسمی به شماره ملی 1۲۶1۸۴۸۸۸۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و عباس گلفام به شماره ملی 

1۲۶1۶۷۹۸0۶ به سمت مدیرعامل )خارج از اعضا( برای مدت سه سال انتخاب شدند. 
- کلیه چکها، قراردادها اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت نماید یا قسمتی از حق شرکت را منتفی 
سازد به استثنای 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 همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ولی 
اوراق عادی شرکت فقط با امضا مدیرعامل صادر خواهد شد. ضمنا در غیاب رئیس هیئت مدیره نایب رئیس 

هیئت مدیره حق امضا خواهد داشت.
 اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجاری کاشان 

)۷۴۳۴۶0(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن استادان دانشگاه اصفهان به شــماره ثبت 1۴۳۲ و شناسه ملی 
10۲۶01۸۵110 به استناد نامه شماره ۹۶۷۳۸ مورخ 01/10/1۳۹۸ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

شهرستان اصفهان و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10/0۹/1۳۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
- حسین عموشــاهی به شــماره ملی 11۴1۲۷۲۹۶۲ به ســمت رئیس هیئت مدیره، فریبرز مومن 
بیک به شــماره ملــی 1۲۸۵۸۶۶0۵۳ به ســمت نایب رئیس هیئــت مدیــره، محمدرضا حیدری 
خوراسگانی به شماره ملی 1۲۸۳۷۹۳0۲۴ به سمت منشــی هیئت مدیره، ناصر ایزدی نیا به شماره 
ملی 1۲۸۵۵۶۸۴00 به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره و مهران زینلیان دســتجردی به شماره ملی 
1۲۸۸۹۷۶۷۵۵ به ســمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره )تا 

تاریخ ۲۸/0۳/1۴00( انتخاب شدند.
 - کلیه چکها و اســناد تعهدآور شــرکت پــس از تصویب هیئت مدیــره، با امضای مهــران زینلیان 
)مدیرعامل( و حســین عموشاهی )رئیس هیئت مدیره( و درغیاب حســین عموشاهی )رئیس هیئت 
مدیره(، فریبرز مومن بیک )نایب رئیس هیئت مدیره( حق امضا خواهد داشت و اوراق عادی با امضای 

مهران زینلیان )مدیرعامل( و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجاری اصفهان 

)۷۴۳۴۶۳(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت بین المللی اختر آونگ آریا با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت ۵۶۸۸۴ و شناسه ملی 1۴00۶1۳۲۴۵0 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲0/01/1۳۹۸ تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد :
 رسول صادقی به شماره ملی ۳۸01۶۸۴0۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره 
و محمد صادقی به شماره ملی ۴0۵0۴۸۷101 به سمت نائب رئیس هیئت 

مدیره و مدیر عامل و به مدت نامحدود تعیین شدند.
 اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهــان اداره ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )۷۴۳۴۵۵(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت کشــت و دام فجر کهن طرقرود شرکت تعاونی به 
شماره ثبت ۵۹۸ و شناســه ملی 10۸۴011۳۴۸0 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲0/0۹/1۳۹۸ و به استناد نامه 
شــماره 1۵1۷ مورخ ۲۶/۹/1۳۹۸ اداره تعاون شهرستان نطنز تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : زهرا محمد حســینی 1۲۳۹۹۸1۹۶1 و حسین محمد 
حسینی 1۲۳۹۹1۸0۲1 و بهاره اصغر گیوه چی 1۲۳۹۹۲1۵۶1 به سمت 
اعضای اصلی هیئت مدیره و حســن محمد حســینی 1۲۳۹۶1۸۶۳۸ و 
رضا محمد حسینی 1۲۳۹۸۸۹۶۷۴ به ســمت اعضای علی البدل هیئت 
مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب شدند. فاطمه ابوفاضلی 1۲۳۹۷۵۷۷۷۸ 
به سمت بازرس اصلی و روح اله محمد حسینی 1۲۳۹۹۳۸۷۷۲ به سمت 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجاری نطنز )۷۴۳۴۴۸(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت اصفهان آهن آپادانا با مســئولیت محدود به شماره ثبت ۴0۸1 و شناسه 
ملی 10۲۶0۷00۲۸۶ به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲1/10/1۳۹۸ 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
ســعید صمصمام شــریعت دارنده 11۹۹۹۹۸0000ریال ســهم الشــرکه بــا پرداخت مبلغ

 000 / 010 / 000 / 10 ریال سهم الشــرکه به صندوق شرکت سهم خود را به مبلغ سهم الشرکه 
000 / ۹۹0 / ۹۹۹ / ۲1 ریال سهم الشــرکه افزایش داد. در نتیجه سرمایه افزایش یافت و ماده ۴ 
اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید. ماده ۴ اصالحی : ســرمایه شرکت مبلغ 000 / 010 / 000 / ۲۲ 
ریال نقدی اســت که تماماً ونقدا پرداخت و در اختیار مدیر عامل شــرکت قرار گرفته است و مدیر 
عامل اقرار به دریافت آن نمود . شرکائ شرکت و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح ذیل می باشد. 
سید سعید صمصام شریعت مبلغ 000 / ۹۹0 / ۹۹۹ / ۲1 ریال سهم الشرکه و فائزه مشفقی مبلغ 

10000ریال سهم الشرکه و سید ایمان صمصام شریعت مبلغ 10000ریال سهم الشرکه.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد )۷۴۳۴۵۸(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت البرز الکتریک نور سهامی خاص به شماره ثبت 
۲۹۸ و شناســه ملی 10۲۶00۶۸۵۳۵ به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مــورخ 1۸/0۷/1۳۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
عبارت: خرید و فروش و توزیع مصالح ســاختمانی از جمله آجر، بلوک، 
سفال، سیمان، ریسه های روشــنایی به موضوع فعالیت شرکت ماده ۲ 

اساسنامه اضافه گردید.
 اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری خوانسار )۷۴۴۶۸۷(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت کشــت و دام فجر کهن طرقرود شرکت تعاونی به شــماره ثبت ۵۹۸ و 
شناســه ملی 10۸۴011۳۴۸0 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ ۲0/0۹/1۳۹۸ و به 
استناد نامه شماره 1۵1۷ مورخ ۲۶/۹/1۳۹۸ اداره تعاون شهرستان نطنز تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد : 
خانم بهاره اصغــر گیوه چی1۲۳۹۹۲1۵۶1 به ســمت رئیــس هیئت مدیره و آقای حســین 
محمد حســینی 1۲۳۹۹1۸0۲1 به ســمت نائب رئیس هیئــت مدیره و خانــم زهرا محمد 
حســینی1۲۳۹۹۸1۹۶1 به سمت منشی هیئت مدیره و آقای حســین محمد حسینی شماره 
ملی 1۲۳۹۹1۸0۲1 به ســمت مدیر عامل برای مدت ۳ سال انتخاب و با امضاء این صورتجلسه 

قبولی خود را اعالم نمود .
 مقرر گردید کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، عقود 
اسالمی و مشارکتهای مدنی و آنچه برای شرکت ایجاد تعهد می نماید و یا شرکت را بری سازد با 
امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره یا منشــی هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشــد. همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شــرکت با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر 

شرکت معتبر خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نطنز 

)۷۴۳۴۵۷(



هنگامی که ساتوشی ناکاموتو اولین ارز رمزنگاری 
پروتکل  یک  کرد،  ایجاد  را  کوین(  )بیت  جهان 
به عنوان  نیز  را  بالك چین  نام  به  شگفت انگیز 
بستر امن اطالعات مالی آن به وجود آورد. فناوری 
بالك چین بسیار بیشتر از یک سیستم ارتباط و 

ارسال اطالعات ساده است.

چرا بالك چین؟
می تـوان گفـت فنـاوری بالک چیـن ایـن امـکان را فراهـم سـاخته کـه اطالعات، 
تراکنش هـا و داده هـای مـورد نظرمـان را به صـورت رمزگـذاری شـده ارسـال و 
دریافـت کنیـم.  واقعیـت و ذات ایـده بالک چیـن نـه تنهـا در معامالت و مسـائل 
اقتصـادی و مالی قابل اسـتفاده اسـت، بلکـه در هر صنعت دیگری نیـز می توان از 
آن اسـتفاده کرد.یکـی از جالب تریـن ویژگی هـای بالک چیـن این اسـت که هیچ 
شـخص یـا مقام واحـدی کنترلی بر آن نـدارد. در عوض، بررسـی و تایید اطالعات 
به صـورت آنالیـن انجـام می شـود کـه آن را غیرمتمرکـز می سـازد. ایـن پروتـکل 

مزایـای فراوانـی را بـه همـراه می آورد مثل شـفافیت، سـرعت و امنیت.
همانطـور کـه گفتـه شـد بالک چیـن غیرمتمرکـز اسـت. یعنی همـه بـه داده ها 
دسترسـی دارنـد )به جـز بالک چین هـای خصوصـی که توسـط شـرکت ها ایجاد 
شـده اند(. ایـن بـدان معنـی اسـت کـه به محـض اینکه یـک تراکنـش، یـا داده و 
اطالعـات پـردازش و تاییـد می شـود، بالفاصلـه بـر روی بالک چیـن بـرای همـه 

کاربـران قابل مشـاهده اسـت.
تعریف بالك چین؛ 

چرا به این نام خوانده می شود
سـاده ترین تعریـف این اسـت کـه بالک چین از دو کلمـه بالک )کانتیر، بسـته( و 
چیـن بـه معنای )زنجیره( تشـکیل شـده اسـت.برای مثـال در دنیـای واقعی یک 
کانتینـر را در نظـر بگیرید که تعدادی جعبـه را از نقطه ای به نقطه دیگری می برد. 
 یعنـی هـر کانتینـر چندیـن جعبـه حمـل حـاوی اطالعـات حمـل می کنـد. 
کانتینرهـای حـاوی جعبه هـای اطالعـات بالک چیـن زنجیـروار و متصـل به هم 
شـبیه واگن هـای یک قطـار مرتبط و در حرکت می باشـند، حال تصـور کنید که 
کانتینـر اول بـه مقصـد خود رسـیده اسـت. در دنیـای رمزنگاری ایـن بدان معنی 
اسـت کـه بالک تایید شـده و سـپس بـرای همه قابل مشـاهده اسـت. ایـن روند 
برای هر بالک یکسـان اسـت. بعنی به محض تایید اطالعـات، تراکنش برای همه 

قابل مشـاهده اسـت. ایـن دلیل »زنجیـره ای« بـودن تراکنش ها اسـت.
اطالعاتـی کـه در بالک هـا نگهـداری می شـود به عنـوان پایـگاه داده به اشـتراک 
گذاشـته شـده و به طـور پیوسـته در حـال انطباق و به روزرسـانی اسـت. این روش 
اسـتفاده از شـبکه دارای مزایای آشکاری اسـت: داده های بالک چین در یک مکان 
خـاص ذخیـره نمی شـود، بـه این معنی کـه پرونده هایـی که نگهـداری می کنند، 
واقعـا عمومی هسـتند و به راحتی قابل تاییدند. نسـخه متمرکـزی از این اطالعات 
وجـود نـدارد تـا یـک هکـر بتوانـد آن را تخریب کنـد. با میزبانـی داده ها توسـط 
میلیون هـا کامپیوتـر بـه طـور همزمـان، داده های آن بـرای هر کسـی در اینترنت 
قابـل دسترسـی اسـت.فناوری بالک چیـن ماننـد اینترنـت دارای یک اسـتحکام 
داخلـی اسـت. بـا ذخیـره بلوک هـای اطالعاتی  که در سراسـر شـبکه آن یکسـان 
هسـتند، زیـرا در بالک چیـن بـا ایجـاد هـر داده یک کـد Hash تولید می شـود 
کـه ایـن کـد با کـد   Hash قبلـی ترکیب و متصل شـده و یک بـالک جدید را 
ایجـاد می کنـد. هـر بـالک دارای، یک ترتیب خطـی، زمانی و رشـته کاراکترهای 
منحصربه فـرد اسـت. بـه همین علـت دسـت کاری و ایجـاد اطالعات نادرسـت و 
غیرقابـل ردیابی، تقریباً غیرممکن اسـت. هنگامی که یک بسـته اطالعـات  ایجاد 
می شـود، داده ها داخل یک بالک محافظت شـده قرار گرفته و از طریق رمزنگاری 

و اتصـال بـه اطالعـات قبلی، گروه بندی شـده و به کل شـبکه ارسـال می شـود.
کاربردهای بالك چین 

در حوزه ارتباطات و روابط عمومی
بـا توجـه به تعارف فـوق یکی از مهمترین مزایـای بالک چین در حـوزه ارتباطات، 
رسـانه و روابط عمومی هـا، جلوگیـری از هرگونـه دخـل و تصـرف، اسـتفاده از 
تغییرناپذیـری و انکارناپذیـری بالک چیـن بـرای مبـارزه با اخبار جعلـی یا همان 
فیـک نیـوز اسـت، ضمنـا جذاب تریـن بخـش ایـن فنـاوری غیرمتمرکزسـازی 
تکنولـوژی آن اسـت، بـه گونـه ای کـه هیـچ کـس قـادر نخواهـد بـود دارایی ها و 
اطالعـات شـما را حـذف کـرده یـا تغییـر دهـد و یـا از آن به نفـع خود اسـتفاده 
کند. مهمترین مزیت اسـتفاده از فناوری بالک چین، غیرقابل دسـتکاری بودن آن 
اسـت. اطالعات ارسـال شـده بالک چین زنجیروار با اسـتفاده از فناوری بالک چین 
در لحظه قابل بررسـی باشـد که این امکان دامنه گسـترش اخبار جعلی را کاهش 

خواهد داد و بررسـی ارسـال کننده را به آسـانی میسـر می سـازد.
فنـاوری بالک چین ریسـک ازدسـت رفتن اطالعات را بـا ذخیره داده هـا به صورت 
توزیـع شـده در سراسـر شـبکه، کامـال از بیـن می بـرد. قواعـد و سـاختاری کـه 
بالک چیـن از آن اسـتفاده می کنـد ایـن فنـاوری را از سـایر پایـگاه داده ها متمایز 
می کنـد. ایـن بـدان معناسـت کـه نمی تـوان داده ای را بـه آن افـزود کـه در تضاد 
بـا داده هـای ثبت شـده قبل باشـد. بدین ترتیـب داده هـا غیرقابل تغییـر و دارای 
ثبـات هسـتند؛ بدین ترتیـب اطالعـات و داده ها در عیـن شـفافیت دارای امنیت 
نیـز می باشـند.در واقـع بالک چیـن، سـاختار متفاوتی بر بسـتر اینترنـت به وجود 
آورده کـه امـکان ارتبـاط و تراکنش هـای امـن، غیرمتمرکز، بی واسـطه، با قابلیت 
رمزگـذاری، قابـل انتشـار بـالک چین عمومی  یـا خصوصی و نهایتـا تأمین کننده 
منافـع بـرای همـه ی کاربران می باشـد. پـس ارتباط اطمینان بخـش بین طرفین، 
شـفافیت و یکنواختی اطالعات بـرای همه کاربران، محرمانه بـودن اطالعات برای 
اعضـا و بیـن اعضـا و ده هـا مـورد دیگـر از جمله مزایایی اسـت کـه بالک چین در 
حـوزه رسـانه؛ ارتباطـات و روابط عمومی به ارمغـان می آورد و باعث اعتمادسـازی و 

اطمینـان بخشـی مخاطبان نسـبت به اطالعـات دریافتـی می گردد. 
این امر در حوزه رسـانه و روابط عمومی که برپایه ی اعتماد و شـفافیت و همچنین 
صداقت ایجاد گردیده؛ به عنوان سـتونی مسـتحکم پل ارتباطی سـازمان یا رسانه 
را بـا مخاطبـان، امـن و شـفاف سـاخته و سـالمت ارتبـاط را نیز به همـراه خواهد 
آورد، در نتیجه مخاطبین و ذی نفعان را نیز از سردرگمی  و تشکیک بین اطالعات 

درسـت و نادرسـت نجات خواهد داد.

تا پیش از آن شبی که شاید ۱۵ 
سال پیش بود و مهمان داشتیم 
و مــادرم از بعدازظهرش - بعد 
از ُرفت و روِب خانــه- افطاری 
را پخــت و بعد کــه مهمان ها 
رفتند، ظرف ها را شســت و بعد 
آشپزخانه را جمع و جور کرد و ســاعت ۱ نیمه شب بعد 
از همه ی ما رفت توی جا و ســاعت را کــوک کرد برای 
۲ ســاعت بعد که نخوابیده بیدار شــود و سحری آماده 
کند، من هم فکر می کردم جمله ی زیــر، یک مادرانه ی 
زیباست: »عطر قرمه سبزی پیچیده توی خانه؛ خانه بوی 

مادر می دهد«! 
و جمالتی از این دســت، که با پوشــاندن لباِس شعر و 
عاطفه بر تن کلیشه ها ی کهنه و ظالمانه، کار شبانه روزِی 
خانه و آشــپزخانه را به نام زن ســند زده است. تا قرن ها 
چنیــن چیزی آیه ی مســلّم بــود و موجــب منزلت و 
رســتگاری زن! )و البته توی بعضی افکار پوسیده، هنوز 

هم هست(.
اما بعدها که کلیشه های این چنینی کم کم در بوته ی نقد 
ریخته شدند، استدالل های ظاهرا منصفانه ای مثل »کار 
بیرون برای مرد، کار خانه بــرای زن« آمدند به میدان و 
عدالت چنین تعریف شد که »هر دو دارند کار می کنند؛ 

مرد برای اقتصاد خانواده، و زن بــرای آرامش اهل خانه. 
چه فرقی می کند؟«

البته در چنین قیاسی، یادمان رفت که کار بیرون، ساعت 
دارد، حقوق دارد، تعطیلــی دارد، مرخصی دارد، مواهب 
اجتماعی دارد، پیشــرفت دارد و نهایتا بازنشســتگی با 

مزایای مادام العمر. 
در حالی که کار خانه نهایتا )اگر تمیز و درست و با سلیقه 
انجام شــود( زنان را مفتخر می کند به لقــب »کدبانو«! 
می دانم که موکدا برای ذهن هایــی که همه چیز را صفر 
یا صد می بینند و احیانــا از انتهای پاراگــراف اول گارد 
گرفته اند، بایــد این نکته ی بدیهی را یــادآوری کنم که 
صحبت این نیست که این تابلو را پشت و رو کنیم و زنان 

به سیاه و سفیِد خانه دست نزنند ! 
وقتی از کارخانگی حرف می زنم، از سندی حرف می زنم 
که قرن هاســت ششــدانگ به نام زنان خورده  و تعابیر 
قشــنگی مثل »عطر دســت های مادر توی قرمه سبزی 
و...« نمی تواند این نابرابری و این کلیشه ی عقب افتاده را 

ماست مالی کند.
حرف آخر اینکه اگر ما مردهای مترقی! از شریک شدنمان 
در کارِ خانه به عنوان »کمــک  به زن« یاد می کنیم، هنوز 
این کلیشــه از گوشه ی ذهنمان پاک نشــده یا اگر هنوز 

برای کادوی روز زن دنبال لوازم آشپزخانه می گردیم...

سال پنجم
شماره صد و شانزده
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سال گذشته شهروندان عراقی با خرید ۷ هزار و ۵۹۶ واحد ملک در ترکیه در صدر 
فهرست قرار  گرفتند، ایرانیان نیز با خرید ۵ هزار و ۴۲۳ واحد جایگاه دوم را داشته اند . 
به گزارش  آناتولی ترکیه، براساس داده های سازمان آمار ترکیه، خرید ملک توسط اتباع 
خارجی در  سال گذشته با رشد 1۴.۷ درصدی نسبت به سال ۲01۸ از ۳۹ هزار و ۶۶۳ 
به ۴۵ هزار و ۴۸۳ واحد  رسیده است. روس ها پس از ایرانی ها در رتبه سوم و افغان ها و 

یمنی ها رتبه های بعدی را به  خود اختصاص دادند.  

مدیرکل توافقنامه ها و توسعه بازار سازمان بنادر و دریانوردی از نهایی شدن سرمایه گذاری 
حدود ۸۵ میلیون  دالری هندی ها در بندر چابهار خبر داد. محمد علی اصل سعیدی پور، 
 دراین باره گفت: »بر اساس قراردادی که با  هندی ها برای سرمایه گذاری در بندر چابهار امضا 
شده است، این طرف خارجی متعهد شده که حدود ۸۵  میلیون دالر در حوزه تجهیزات 
عملیات تخلیه و بارگیری سرمایه گذاری کند، ضمن اینکه  هندی ها توانسته اند موافقت 

آمریکایی ها برای این سرمایه گذاری را دریافت کنند و به زودی این اتفاق می افتد.« 

٨5 میلیون دالر سرمایه گذاری هندی ها در چابهار  5423 واحد خانه ترکیه را ایرانی ها خریدند

گردشگری
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درروابط عمومی آینده
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در کنار آالم سنگین و دردناک سقوط 
در  که  اینترنشنال  اوکراین  هواپیمای 
روزهای اخیر در ابعاد فردی و اجتماعی 
خود را نشان داده و عالوه بر خانواده های 
قربانیان این حادثه، مردم را نیز عزادار کرده، 
شاید بتوان گفت درعرصه کسب وکارها 
صنعت توریسم کشور نیز مشکالتی رخ 
داده است. گزارش های رسمی نشان از لغو 
تورهای ورودی دارد و گردشگران انفرادی 
بسیاری نیز در تماس با مراکز اقامتی در 
ایران که از پیش در آنها اتاق رزرو کرده 
بودند، اعالم می کنند به رغم عالقه ای که 
به دیدن ایران دارند، در شرایط کنونی 
صالح می دانند سفرشان را کنسل کنند. 
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی 
و گردشگری نیز، در گفت وگو با رسانه ها 
تلویحا این موضوع را تأیید کرده اما آماری 

در این زمینه ارایه نکرده است.
است:  ساده  موضوع  یک  درک 
گردشگری ایران، بدنی نحیف دارد؛ یک 
را  آن  می تواند  کوچک  سرماخوردگی 
مدت ها به بیماری دچار کند و حاال چه 
می شود اگر بعد از گذراندن یک دوره 
نقاهت این چنینی، ناگهان دچار ضربه ای 
به این بزرگی شود؟ اتفاقات ماه های اخیر 
هربار ضربه ای به گردشگری داخلی و 
وجهه خارجی توریسم ایران وارد کرده و 
هربار صاحبان کسب وکارهای توریستی 
را واداشته تا راه رفته برای جذب مشتری 

را دوباره از نو بپیمایند.
اثرگذاری التهابات اجتماعی و سیاسی 
بر گردشگری اما، تنها در ایران نیست 
که مشکل زاست؛ این صنعت اساسا در 
همه جای دنیا به عنوان صنعتی شناخته 
تحوالت  کوچک ترین  که  می شود 
آن  برای  چالش   بروز  به  این چنینی 

منتهی خواهد شد. 
ابعاد این چالش ها البته به فراخور وضع و 
استحکام گردشگری در هرکشور متفاوت 
است و نگاهی به شرایط توریسم ایران، 

درک این موضوع را بهتر خواهد کرد.
اما برای خروج از این بحران چه باید کرد؟ 
کاهش گردشگران ورودی به یک کشور 
می تواند ناشی از سه عامل اصلی باشد؛ 
طبیعی  بحران های  سیاسی،  التهابات 
در  مشکالتی  و  زلزله(  و  سیل  )مانند 
زیرساخت های توریسم. در این میان تنها 
مدیریت و حل عامل سوم از عهده فعاالن 
گردشگری برمی آید و برای دو عامل دیگر 
نیازمند آن است که در سطح کالن کشور 
اقداماتی صورت گیرد. حال با فرض اینکه 
ایران  دولت  برای  گردشگری  صنعت 
اولویت  و  اهمیت  درآمدزایی  لحاظ  به 
داشته باشد، مسئوالن مربوط باید دوباره 
از نو چهره سفر به ایران را در عرصه های 
بین المللی بازسازی کنند؛ به نگرانی های 
مسافران بالقوه ایران در قالب تبلیغاتی 
مناسب پاسخ دهند و البته در این تبلیغات 
چالش های  درباره  باشند  داشته  سعی 
موجود با مخاطب صادق باشند. این مسأله 
باید مطالبه نخست فعاالن گردشگری 
باشد که با دشواری های بسیار و به رغم 
در  گردشگری  توسعه  سنگالخ  مسیر 
ایران، تاکنون چراغ این صنعت را اگرچه 

کم نور، اما روشن نگه داشته اند.

 احسان گنجی

نهنگ ها شکارچیان بسیار باهوشی هستند. بعضی از آنها، ماهی های 
کوچک را صید می کنند و به همین منظور از تکنیک هوشمندانه ای بهره 
می گیرند. اما این نهنگ ها تنها در دریا بازیگرانی باهوش و خوش فکر 
نیستند، بلکه استراتژی شکار نهنگ ها در بازارهای سرمایه نیز به کار 

گرفته می شود.
بازارهایی نظیر ارز، سهام و ارزهای دیجیتالی، بازارهایی هستند که عمدتاً 
از آنها به عنوان مکانی برای فعالیت نهنگ ها یا بازیگران بزرگ یاد می شود. 
سوال مشخص این است که آیا این بازیگران بزرگ هستند که سمت و 
سوی بازار را مشخص می کنند؟ بررسی ها نشان می دهد روندی که طی 
ماه های گذشته در بازار ارز حکم فرما و با خروج بازیگران بزرگ همراه 

شده است، بی تفاوت به رفتار نهنگ ها نیست. 
نهنگ ها با توجه به سرمایه باالیی که در دست دارند، می توانند به یک باره 
قیمت بازار را به صورت تصاعدی رشد بدهند که این سیاست را پامپ 
می نامند.به دلیل اینکه انحصار بازار دالر برعهده سازمان خاصی نیست 
و میزان ارز نقدی بازار در شرایط مختلف نوسان می کند، این روش موثر 

می افتد. بنابراین هنگامی که بازیگران بزرگ، شروع به خرید با حجم باال 
می کنند، این موضوع منجر به افزایش زیاد بهای ارز در بازار می شود، 
گاهی اوقات این خرید به میزان کم آغاز می شود.اما این خریدها در زمانی 
صورت می گیرد که میزان افزایش قیمت همواره باالست و مورد توجه 
واقع می شود. با باال رفتن قیمت ها توجه ماهی های کوچک بازار به این 
نکته جلب می شود که سرمایه گذاری در این بازار چقدر می تواند به صرفه 
باشد، در این شرایط سرمایه گذاران کوچک به دنبال این هستند که با 
افزایش میزان سرمایه گذاری خود در بازار، همانند بازیگران بزرگ سود 
کسب کنند و وارد بازار می شوند. این شرایط نیز دوباره منجر به افزایش 
قابل توجه قیمت ها می شود، درست موضوعی که مدنظر نهنگ هاست. 
اما از یک زمان به بعد، که شرایط بازدهی برای نهنگ ها مطلوب باشد، 
فاز دوم یعنی دامپ آغاز می شود، نهنگ ها به شکل دسته جمعی از بازار 
خارج می شوند و موج بزرگی از تغییرات به وجود می آید، اما این خروج نیز 
آگاهانه صورت می گیرد، به نحوی که در فاز خروجی نیز به دنبال کسب 

سود از ماهی ها هستند.
در فاز دوم، قیمت ها شروع به کاهش می کنند. در این شرایط بازیگران 
کوچک یا به اصطالح ماهی ها فکر می کنند که این کاهش قیمت 
موقتی است و بازار را ترک نمی کنند. بنابراین حتی در این شرایط نیز به 
خریدهای خود در بازار ادامه می دهند، اما با سرمایه گذاری بیشتر، سود 
بیشتری عاید نهنگ ها می شود. نهنگ ها در این بازار تا می توانند شکار 
می کنند و هنگامی که تالطم دریا کاهش پیدا می کند، بسیار آهسته 
بازار را ترک می کنند. در این شرایط، سرمایه گذاران خرد در این بازار 
باقی می مانند، به این امید که موج دیگری به وجود آید و بتوانند در این 
بازار کسب سود کنند، اما در حقیقت باید به این نکته اشاره کرد که موج 

دیگر قیمتی نیز باعث ورود نهنگ ها در بازار خواهد شد و در نتیجه عمدتاً 
میزان سود به دست آمده برای بازیگران خرد، بسیار کم بوده است.

نهنگ ها باید دو ابزار داشته باشند، یکی سرمایه زیاد و دیگری اطالعات 
کافی درباره فعالیت دیگر بازیگران. این سیاست درباره بازارهایی به کار 
گرفته می شود که ارزش آن در یک دوره زمانی کوتاه، چند برابر رشد 
می کند. نهنگ هایی که از این روش استفاده می کنند، همواره به اطالعات 
داخلی دسترسی دارند و پیش از آنکه کل بازار بداند؛ متوجه تغییرات آن 

می شوند.
در این روش نهنگ ها، ارزهای ارزان را می خرند و آن را نگه می دارند، به 
هر میزان که دارای موقعیت بهتری باشند، بیشتر می توانند قیمت ها را 
تغییر دهند. یک نکته مهم که در اینجا می توان به آن اشاره کرد این است 
که به دنبال یک اتفاق به خصوص قیمت ها همان طور ثابت می مانند و باال 
نمی روند.این موضوع سرمایه داران را نگران کرده و آنها را به فروش، آن 
هم با پایین ترین قیمت ممکن ترغیب می کند. نهنگ ها هم از فرصتی که 
پیش آمده برای خرید استفاده می کنند. اما با ایجاد یک خبر نوسانی این 
دیوار فروش برداشته می شود، در این شرایط تقاضا افزایش پیدا می کند 
و موج قیمتی بزرگی در بازار ایجاد می شود. وقتی که حاشیه قیمتی به 

اندازه الزم گسترش پیدا می کند، نهنگ ها دامپ کردن را آغاز می کنند. 
به نظر می رسد که در حال حاضر بازار ارز کشور نیز در بخش دامپ وجود 
دارد، در این فاز، بازیگران بزرگ به دلیل کاهش نوسانات به دنبال خروج 
از بازار هستند و این کار را با استراتژی هوشمندانه انجام می دهند. این 
در حالی است که بررسی ها نشان می دهد که با انتشار یک خبر مهم 
در بخش سیاسی، بازار ارز می تواند دوباره به جوالنگاهی برای فعالیت 

نهنگ ها بدل شود.

كوچ دسته جمعی نهنگ ها
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  پرستو فخاریان

شركت های بی حباب!
بورس

افزایش چندبرابری قیمت سهام بسیاری از شرکت های بورسی باعث 
واکنش بعضی تحلیلگران و زدن برچسب »حبابی« روی آن ها شده 
است.اما چنانچه قبال هم در همین کانال بحث شد تشخیص حبابی 

بودن یا نبودن کار راحتی نیست)اگر نگوییم غیرممکن است(. 
طبق تعریف، شرط الزم وقوع حباب تفاوت ارزش ذاتی یک سهم با 
قیمت آن است. قیمت مشخص و معلوم است، اما ارزش ذاتی وابسته 
به جریان های نقدی آتی است. جریان های نقدی آتی هم چیزی نیست 
که تخمین آن کار راحتی باشد و به طور مشخصی تابع عملکرد مدیران 
شرکت خواهد بود. اما یک قاعده سرانگشتی برای پیشبینی آینده 
جریان های نقدی یک شرکت وجود دارد: هرچه واحد تحقیق و توسعه 
)R&D( یک بنگاه قوی تر باشد می توان انتظار داشت که آینده شرکت 
بهتر باشد. بازاریابی خوب هم با تحقیق و توسعه شدنی و پایدار می شود 

و با بازاریابی و تبلیغات )در سراسر دنیا( می توان آینده جریان های نقدی 
را تضمین کرد.اهمیت واحدهای تحقیق و توسعه تا جایی است که 
می توانند کاری کنند که »هیچ« افزایش قیمتی منجر به حبابی شدن 
سهم نشود! افزایش قیمت سهام یک شرکت )و اقبال سرمایه گذاران به 
آن( دست مدیران شرکت را برای تأمین مالی به روش های متعددی 
باز می کند، و این باز شدِن دست مدیران در تأمین مالی یعنی توانایی 
در ایجاد طرح های توسعه ای. مدیران شرکت های بورسی قدر این 
فرصت های طالیی را بدانند و شرکت شان را به شرکتی »بی حباب« 

تبدیل کنند!
پ.ن.: آنچه بیان شد به معنای توصیف وضع موجود نیست و هدف از 
آن، صرفا ترسیم نقشه راهی برای شرکت ها و سیاست گذاران است تا به 

استقبال افزایش قیمت سهام شرکت ها بروند. 

info@eghtesadbazar. ir
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