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هفته انهم

ضربان  اقتصاد شهر

  گزارش

"مفت خوارگی" در صنعت خودرو
ســید محمد بحرینیان می گوید: طبــق اطالعات 
وزارت صمت کــه در تاریخ 11بهمــن 1396 روی 
درگاه خود قرار داده بود، حــدود 68 واحد در زمینه 
تولید انواع خودروهــا دارای پروانه بهره برداری بوده 
و 43 واحد نیز در دســت اجرا؛ حیرت آور نیســت؟! 
آیا هیچ عقل ســلیمی می توانــد آن را بپذیرد؟ این 
کارشــناس اقتصادی تاکید دارد: صنعت خودرو در 
جهان نیاز به هزینه های تحقیقاتی سنگین دارد، از 
این رو داشتن اقتصاد مقیاس بسیار حیاتی است. با 

کوتوله پروری و این تعداد بیهوده و...
۰4

سایه »کرونا« براقتصاد ایران 
اقتصاددانان تبعات اقتصاد کرونایی را بررسی می کنند؛

براساس برآوردهای اولیه، بیماری کرونا حداقل 6 دهم درصد از رشد اقتصاد جهانی را خواهد بلعید؛ اما اکنون که دامنه شیوع این 
ویروس به 60 کشور جهان گسترده شده است باید درانتظار ارقام باالتری بود. اقتصاد ایران نیز به عنوان یکی از کانون های اصلی 
این بیماری، به طور قطع آثار منفی آن را متحمل خواهد شد؛ آثاری که در گام نخست مشاغل خدماتی کشور را در پررونق ترین 
ماه سال با رکود جدی مواجه کرده است. اما اینکه این میهمان ناخوانده تا کجا بر بخش های اقتصاد ایران تأثیر می گذارد، به دوره 
ماندگاری آن در کشور بستگی دارد. هرچه این دوره طوالنی تر باشد، آثار منفی آن براقتصاد جدی تر و گسترده تر خواهد بود و 

درصورتی که درمدت کوتاهی قادر به مهار آن شویم، این آثار محدودتر خواهد بود. 

گزارش

ری۰2
عف

ا ج
آری

س: 
عک

گزارش

توسعه متوازن فضای سبز اصفهان
مدیرعامــل ســازمان پــارک هــا و فضای ســبز 
شــهرداری اصفهان گفت: 53 هکتار زمین از اراضی 
منابع طبیعــی به شــهرداری و ســازمان پارک ها 
واگذار شــده و امیدواریم این میزان به فضای ســبز 
اکولوژیک فضای ســبز شــهر اصفهان افزوده شود. 
فروغ مرتضایی نژاد در نشســت خبری سه شنبه ها 
با رسانه که به دلیل مقابله با شــیوع کرونا از طریق 
فضای مجــازی انجام شــد، ضمن تبریــک هفته 
درختکاری و منابع طبیعی، اظهــار کرد: در ابتدای 
سال 98 فضای ســبز شــهر اصفهان 3 هزار و 700 

۰3هکتار بود که با اضافه شدن....
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طهماسب مظاهری گفت: 95 درصد نقدینگی فعلی اقتصاد کشور در بانکهاست. 
رئیس کل سابق بانک مرکزی اضافه کرد: چاپ پول به معنای تولید ثروت نیست، 
آنچه که در قالب سیاست های نابخردانه به ویژه در 14 سال اخیر اتفاق افتاده اینکه ما 
برای تولید ثروت صرفاً به روش های مختلف چاپ پول روی آوردیم درصورتیکه هیچ 
کشوری از طریق چاپ اسکناس و ایجاد نقدینگی ثروتمند نشده است. وی افزود: 

بیش از 95 درصد نقدینگی در بانک ها وجود دارد.  

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان اصفهان با اشاره به اینکه هنوز 
زمان دقیق جلسه دستمزد 99 مشخص نیست، گفت: مطابق بررسی های صورت 
گرفته حداقل رقم نهایی سبدمعیشت کارگران برای سال آینده 4 میلیون و 940 
هزار تومان مشخص شده است. احمدرضا معینی، اظهار کرد: متاسفانه در حالیکه 
کمتر از 10 روز به پایان سال باقی مانده هنوز جلسه دستمزد برگزار نشده و در این 

خصوص به شخص وزیر نامه ای ارسال کرده ایم.

جامعه ایرانی نیز در شش ماه گذشته 
دچار ساده اندیشی مدیران دسکتاپی 
دولت تدبیر و امید شده است.  مدیر 
که  می گویند  مدیری  به  دسکتاپی 
دغدغه ها  از  گرفتن  فاصله  دلیل  به 
مردم،   روزمره  زندگی  سختی های  و 
میز  مانیتور  پشت  نشستن  با  صرفا 
مدیریتی خود اقدام به تصمیم گیری 
دسکتاپ  صفحه  اخبار  و  می کند 
خویش را با واقعیت های جامعه اشتباه 
این  تلخ  طعم  ما  جامعه  می گیرد. 
تصمیم گیری های غلط و فاجعه بار را 
در ماه های اخیر با افزایش بی سابقه 
قیمت ارز و سکه بارها و بارها تجربه 
را  از ثمرات آن  کرده است که یکی 
در کاهش اعتماد و مشارکت مردم در 

انتخابات اخیر شاهد بوده ایم.
ماه های بهمن و اسفند به طور حتم 
برای کسب وکارهای خرد به خصوص 
اصناف ماه های حساسی است چراکه 
در  نقدینگی  دریافت  روی  کسبه 
روزهای پایانی سال به شدت حساب 
باز می کنند. به عبارت دیگر اصناف با 
توجه به اعتباری که دارند در ماه های 
پایانی سال برای فراهم کردن اجناس 
در مغازه های خود چک های وعده ای 
چند ماهه به صاحبان کاال می دهند 
که معموال در سه ماهه نخست سال 
حالی  در  این  شود.  پاس  باید  آینده 
با توجه به شیوع کرونا در  است که 
کشور، نقدینگی مورد انتظار صاحبان 
به  نمی شود  فراهم  کسب وکارها 
طوری که می توان گفت سال آینده 
با سونامی چک های برگشتی روبه رو 

خواهیم بود.
به  ابتال  ترس  از  حاضر  حال  در 
در  مردم  رفت و آمد  کرونا،  ویروس 
اماکن عمومی به شدت کاهش یافته 
فروش  آن  دنبال  به  که  طوری  به 
توجهی  قابل  کاهش  با  نیز  اصناف 
روبه رو شده است. بر این اساس فروش 
با  باید  که  اصناف  عید  شب  کاالی 
شده  رکود  دچار  باشد،  همراه  رونق 
است. شیوع ویروس کرونا در کشور 
شرایطی را به وجود آورده که بازار با 
رکود 70 درصدی روبه رو شده است 
و در خیابان ها تردد خاصی مشاهده 
اینکه  وجود  با  رو  این  از  نمی شود. 
چیزی به آغاز سال 99 باقی نمانده اما 
مردم تمایلی به خرید ندارند و بیشتر 
از بابت سالمتی خود نگران هستند. 
برآوردها حاکی از آن است که مشاغل 
در حوزه های مختلف با کاهش فروش 
قابل توجهی روبه رو شده اند به طوری 
که حتی رستوران ها و کسب وکارهای 
مرتبط با حوزه غذا در تعطیلی به سر 

می برند.
به این ترتیب امکان پرداخت اجاره بها، 
مالیات و بسیاری از هزینه های دیگر 
از سوی صاحبان کسب وکارها وجود 
ندارد. از این رو اصناف این روزها به 
بر  می برند.  سر  به  نگرانی  در  شدت 
همین اساس قائم مقام وزیر صنعت 
از دولت درخواست کرد برای کاهش 
آسیب به کسب وکارهای خرد با توجه 
اقدام  شش  کرونا،  ویروس  شیوع  به 
را مورد توجه قرار دهد که از جمله 
مالیاتی  بخشودگی  به  می توان  آنها 
برخی اصناف در اسفند ماه اشاره کرد. 
اما نکته قابل تامل این است که آیا 
صنعت  وزارت  نظر  مورد  تمهیدات 
ارگان ها  و  سازمان ها  دیگر  سوی  از 

قابلیت اجرایی دارد؟. 

هنوز تکلیف دستمزد  99  مشخص نیستچاپ پول ثروت ایجاد نمی کند
گزارش

   تحلیل روز

از مدیران دسکتاپی
تا سونامی چک های برگشتی

Is fahan

مدیرکل گمرکات استان اصفهان خبر داد:

 نوسان:مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: طی 11 ماهه امسال، سه هزار و 
۲90 میلیارد ریال در آمد گمرکات استان اصفهان بوده که در مقایسه مدت مشابه 

سال قبل بیش از 30 درصد افزایش داشته است.
رسول کوهستانی پزوه با اشاره به اینکه 14 شرکت فعال مجاز اقتصادی در استان 
اصفهان وجود دارد، اظهار کرد: طی 11 ماه گذشته به منظور رونق تولید بابت حقوق 
ورودی و ارزش افزوده بیش از 447 میلیارد ریال ضمانت نامه بانکی اخذ شده که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲ و نیم برابر رشد داشته است .وی تعداد 
انبارهای اختصاصی مستقر در واحدهای تولیدی زیر کلید گمرکات  استان اصفهان را 
۲7 واحد برشمرد و گفت: با راه اندازی انبارهای اختصاصی هزینه های گمرکی شامل 
تخلیه، بارگیری و انبارداری واحدهای تولیدی به شدت کاهش یافته است و تعداد 
انبارهای اختصاصی استان پهناور اصفهان  نسبت به مدت مشابه سال قبل 3 برابر 
شده است.مدیرکل گمرکات استان اصفهان با اشاره به ماده 38 قانون رفع موانع تولید 
و دستورالعمل های مربوط به آن، افزود: تعدادی از انبارهای اختصاصی استان اصفهان 
در فاصله بیش از ۲00 کیلو متری از گمرک اصفهان قراردارند و همچنین برخی از  
انبارهای اختصاصی به صورت روباز هستند. کوهستانی پزوه، میزان واردات گمرکات  
استان اصفهان طی 11 ماهه امسال 95 هزار  و 199 تن و به ارزش 380  میلیون  و 
655 هزار دالر اعالم کرد و گفت: واردات استان نسبت به مدت مشابه سال قبل از 

لحاظ ارزش ۲0 درصد و حیث وزن 40 درصد رشد داشته است. 
وی عمده کاالی وارداتی گمرکات استان اصفهان را مواد اولیه و کاالهای واسطه ای 
جهت واحدهای تولیدی استان برشمرد و ادامه داد: مهمترین کاالهای وارداتی استان 

اصفهان ماشین آالت برقی، ماشین آالت مکانیکی   و آهن و چدن  بوده اند.
مدیرکل گمرکات استان اصفهان با اشاره واردات از کشورهای اروپایی طی 11 ماهه 
1398، اظهار کرد: چین، ترکیه، ایتالیا، آلمان و هند مهمترین کشورهای وارداتی 
استان اصفهان هستند. وی در ادامه میزان صادرات استان اصفهان طی 11 ماهه 
امسال را  6 میلیون و 755 هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و 455  میلیون  دالر اعالم 
کرد و گفت: صادرات استان اصفهان نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش 
8 درصد و حیث وزن 47 درصد رشد داشته است. وی تصریح کرد: عمده صادرات 
استان اصفهان  محصوالت و مصنوعات بوده که در واحد های تولیدی استان پردازش، 
فراوری و تولید شده است. وی ادامه داد: مهمترین کاالهای صادراتی استان اصفهان 
چدن، آهن و فوالد و مصنوعات آن، فراورده های نفتی و محصوالت شیمی آلی بوده 
اند. کوهستانی پزوه با اشاره به اینکه به 91 کشور جهان از استان اصفهان  در 11 
ماهه 1398 صادرات داشته ایم، گفت : مهمترین کشورهای هدف صادراتی استان 

اصفهان عراق، چین، افغانستان، امارات و پاکستان بوده است.

رشد ۴۷ درصدی صادرات استان اصفهان

آثار کرونا بر اقتصاد ایران
فرشاد فاطمی / اقتصاددان

براساس تازه ترین آمار ارائه شده ویروس 
»کرونا« در 60 کشور جهان شیوع پیدا 
کرده که به تبع آن روی اقتصاد این کشورها 
عنوان  به  نیز  ایران  است.  تأثیرگذاشته 
کشوری که تعداد مبتالیان و فوت شدگان 
در اثر این بیماری در آن باالست، با تبعات 
قطع  به طور  است.  درگیر  آن  اقتصادی 
شیوع این ویروس در کشورمان آثار منفی 
بر اقتصاد خواهد داشت، اما این آثار در کل 
اقتصاد ملی کوتاه مدت خواهد بود و احتماالً 
اواسط بهار سال آینده فروکش خواهد کرد 
و دوباره به حالت قبل بازمی گردیم. اما در 
همین کوتاه مدت بسیاری از کسب و کارها 
و مشاغل بخصوص در بخش خدمات زیان 
قابل توجهی را متحمل می شوند. در این 
میان مشاغلی مانند تاکسی های اینترنتی، 
برخی از اصناف در سطح خرده فروشی، 
در  ساله  هر  که  رستوران ها  و  هتلداری 
پررونقی  نوروز کسب و کار  آستانه عید 
داشتند، با رکود مواجه می شوند. با این 
حال این ریسک تازه در اقتصاد ایران مانند 
سایر ریسک هایی چون تحریم، بلندمدت 
و ماندگار نخواهد بود و پس از طی یک 
دوره کوتاه مدت شرایط تغییر خواهد کرد. 
میمون  و  مبارک  هرچند  حال  عین  در 
بخصوص  مشاغل  از  برخی  اما  نیست، 
اقالم  و  شوینده  مواد  تولیدکننده های 

بهداشتی با رشد قابل توجه تولید و رونق 
مواجه می شوند. بنابراین درکنار مشاغلی 
که در اثر این بیماری دچار رکود می شوند، 
برخی از مشاغل نیز رونق می گیرند. ولی 
این بدان معنا نیست که رونق این مشاغل 
اثر منفی رکود مشاغل خدماتی را خنثی 
می کند، چرا که اثر مثبت آن بر برخی 
مشاغل خیلی کوچکتر از آثار منفی آن بر 

کسب و کارهای کشور است.
درمجموع می توان گفت در اثر این بیماری 
اقتصاد کاهش  در  تقاضا  و  تولید  میزان 

خواهد یافت. 
اینکه شیوع ویروس کرونا تا چه اندازه بر 
اقتصاد ایران اثر منفی داشته باشد به دوره 
هرچه  یعنی  می شود.  مربوط  آن  زمانی 
طول دوره این بیماری در کشور کوتاه تر 
باشد به طور قطع آثار آن نیز بر اقتصاد 
کمتر و محدودتر خواهد بود. بنابراین نحوه 
بحران  این  کنترل  برای  دولت  مدیریت 
باعث  که  اقداماتی  دارد،  باالیی  اهمیت 
می شود از سرعت شیوع آن در کشور بکاهد 
و آن را مهار و کنترل کند. دراین راستا 
دولت می تواند با وجود محدودیت هایی که 
دارد از بودجه برخی از بخش ها کم کند و 
از بخش هایی که در اثر این بیماری آسیب 
دیده اند حمایت کند. در این زمینه معافیت 
دیده  آسیب  کارهای  و  کسب  مالیاتی 
می تواند راهکار مؤثری برای صیانت از آنها 

و اقتصاد ملی باشد.

تب کرونا در کسب و کارها
زهرا کریمی /اقتصاددان

هیچ تردیدی وجود ندارد که شیوع ویروس 
ایران  اقتصاد  بر وضعیت رکودی  »کرونا« 
دامن می زند. دراین میان حتی کشورهای 
صنعتی و با اقتصادهای بالنده نیز تحت تأثیر 
این ویروس با افت تولید ملی مواجه شده اند و 

نگران رکود ناشی از آن هستند.
با شیوع این ویروس، ضمن کاهش سفرها، 
مشاغلی مانند هتلداری، سینما، رستوران ها 
و... تعطیل شده اند. درحالی که این آثار برای 
اقتصاد کشورهای پیشرفته باعث بروز نگرانی 
شده است، در اقتصاد ایران که پیش از این 
نیز به دلیل اعمال محدودیت های تحریم 
با شرایط رکودی مواجه بود، آثار بیشتری 
خواهد داشت. درواقع این بحران برای اقتصاد 
کشورما که از سال 1397 وارد شرایط رکودی 
شده است، تبعات گسترده تری دارد. به دنبال 
شیوع این ویروس در کشور و نگرانی مردم، 
کسب و کار بسیاری از مشاغل بشدت آسیب 
دیده است، بنابراین صاحبان این مشاغل 
مجبور می شوند هزینه ها و مصرف خود را 
بشدت کاهش دهند. اما کسانی که بشدت 
از شیوع ویروس ضربه می بینند، شاغالن 
روزمزد هستند. به طور معمول در شرایط 
سخت کسانی که در ناامن ترین بخش های 
اقتصاد شاغل هستند، بیشترین صدمه را 
می بینند. چرا که شاغالن رسمی با پوشش 
بیمه، به هر صورت همچنان دستمزد خود 

را دریافت می کنند، اما نیروهای کار روزمزد، 
از این قاعده مستثنی هستند؛ و هر روزی که 
کار نکنند درآمدی ندارند. هر ساله در ماه های 
پایانی سال و در آستانه عید نوروز، دوره رونق 
فصلی اقتصاد ایران آغاز می شد که متأسفانه 
این رونق به رکود تبدیل شده و باعث شده 
است تا رونق بهاری نداشته باشیم. یکی از 
مشاغل پردرآمد موقتی برای کارگران مهاجر 
در شهرهای بزرگ خانه تکانی شب عید بود 
که برای دوره های کوتاه درآمد نسبتاً خوبی 
را نصیب کارگران خدمات خانگی میکرد. 
با شیوع ویروس کرونا خانه تکانی و تقاضا 
برای کارگر از سوی خانوارها عمالً از بین 
رفت. بدین ترتیب مشاغل غیررسمی که 
سهم باالیی هم در اشتغال کشور دارند، در 
مقایسه با مشاغل رسمی، آسیب بیشتری 
متحمل می شوند. با کم شدن رفت و آمد 
مردم، خیابان ها خلوت شده و تقاضا برای 
تاکسی های معمولی و اینترنتی نیز سقوط 
کرده است. درآمد این گروه نیز کاهش چشم 
گیری دارد. بسیاری از خویش فرمایان، که 
برای کسب و کار خود اماکن تجاری نسبتاً 
گران قیمتی را اجاره کرده اند، با کاهش شدید 
درآمد توان تأمین هزینه اجاره و آب و برق 
و... را ندارند و می توان تصور کرد که با تداوم 
این وضعیت بحرانی میزان ورشکستگی ها 
افزایش خواهد یافت. طبق آمار رسمی در 
سال 1397 تعداد بیمه شدگان رسمی کشور 
با رشد منفی 3 دهم درصدی مواجه شده 
است، یعنی نه تنها مشاغلی که تحت پوشش 
بیمه هستند افزایش نیافته، بلکه کاهش نیز 
پیدا کرده است. در مقابل مشاغل غیررسمی، 
موقت، با مزدهای پایین، بدون پوشش بیمه، 
عامل رشد اشتغال در کشور بوده  اند. تجربه 
نشان می دهد که در شرایط رکودی بخش 
غیررسمی نقش »اسفنج بازار کار« را بازی 
اشتغال  بحران کرونا سهم  بروز  می کنند. 
غیررسمی در اقتصاد ایران را افزایش می دهد. 
برای مواجهه با آثار منفی این بحران، دولت 
قدرت مانور زیادی ندارد. برخالف اقدامات 
دولت در کشورهایی نظیر چین و ژاپن که 
قدرت مالی باالیی دارند و می توانند صدمات 
کسب و کارها را تا حدودی جبران کنند، 
دولت ایران به دلیل تنگناهای مالی ناشی از 
محدودیت های تحریم، قرارگیری درفهرست 
سیاه »اف ای تی اف« و... قدرت مانور زیادی 
ندارد. در بودجه سال 1399 ، 17درصد از کل 
بودجه کشور به صندوق های بازنشستگی 
اختصاص دارد که ماهانه صرف پرداخت حقوق 
مستمری بگیران می شود، مستمری بگیرانی 
که حقوق بازنشستگی آنها به طور متوسط 
معادل حداقل مزد قانونی یعنی 1.5 میلیون 
تومان است. بنابراین دولتی که به سختی 
هزینه  های جاری کشور را تأمین می کند 
برای جبران خسارت های ناشی از شیوع کرونا 
توان چندانی ندارد. اگر در چنین شرایطی 
دولت بخواهد به مردم بابت این خسارت  ها 
یارانه نقدی بپردازد، با توجه به ظرفیت پایین 
تولیدی، احتماالً تورم شتاب خواهد گرفت.

اقتصاددانان تبعات اقتصاد کرونایی را بررسی می کنند؛

سایه »کرونا« براقتصاد ایران
در اثر بیماری کرونا میزان تولید و تقاضا در اقتصاد کاهش خواهد یافت

براســاس برآوردهــای اولیــه و زمانــی کــه چیــن تنهــا کانــون اصلــی ویــروس »کرونــا« در دنیــا بــود، ایــن 
بیمــاری حداقــل 6 دهــم درصــد از رشــد اقتصــاد جهانــی را خواهــد بلعیــد، امــا اکنــون کــه دامنه شــیوع 
ایــن ویــروس بــه 6۰ کشــور جهــان گســترده شــده اســت بایــد درانتظــار ارقــام باالتری بــود. اقتصــاد ایــران نیز بــه عنوان 
ــه در گام  ــاری ک ــد، آث ــد ش ــل خواه ــی آن را متحم ــار منف ــع آث ــور قط ــاری، به ط ــن بیم ــی ای ــای اصل ــی از کانون ه یک
نخســت مشــاغل خدماتــی کشــور را در پررونق تریــن مــاه ســال بــا رکــود جــدی مواجــه کــرده اســت. امــا اینکــه ایــن 
میهمــان ناخوانــده تــا کجــا بــر بخش هــای اقتصــاد ایــران تأثیــر می گــذارد، بــه دوره مانــدگاری آن در کشــور بســتگی 
دارد. هرچــه ایــن دوره طوالنی تــر باشــد، آثــار منفــی آن براقتصــاد جدی تــر و گســترده تر خواهــد بــود و درصورتــی کــه 
درمــدت کوتاهــی قــادر بــه مهــار آن شــویم، ایــن آثــار محدودتر خواهــد بــود. درخصــوص آثــار »کرونــا« براقتصــاد ایران 

دو اقتصــاددان تحلیل هــای خــود را ارائــه کرده انــد کــه در ادامــه در قالــب یادداشــت تنظیــم شــده اســت.
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مدیرعامل شرکت یکپارچه آبفا استان اصفهان اعالم کرد:

 نوسان: هاشم امینی با بیان اینکه شرکت یکپارچه آب و فاضالب استان اصفهان، 
آبرسانی پایدار به روستاییان را در اولویت قرارداده اعالم کرد: در سالهای اخیر به رغم 
چالش های موجود، آب شرب پایدار جمعیت تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان 
بزرگ تامین گردید، بدین ترتیب هم اکنون تامین پایدار آب شرب روستاییان یکی از 
اولویت های شرکت یکپارچه آب وفاضالب استان اصفهان است. مدیرعامل در مراسم 
معارفه تعدادی از معاونین و مدیران شرکت یکپارچه آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: فرایندیکپارچه سازی   با توجه به حفظ کرامت و شئونات نیروی انسانی صورت 

گرفت به طوریکه جایگاه شغلی، حقوق و مزایای کارکنان محفوظ بماند.
هاشم امینی خطاب به همه کارکنان شرکت یکپارچه آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: همه باید با در نظر گرفتن ویژگی هایی همچون همدلی، وحدت، همکاری و 
تعامل اقدام به انجام وظایف محوله نمایند تا این شرکت از لحاظ خدمات رسانی به 
مردم  همچنان پیشرو در صنعت آبفا  در کشور باقی بماند. وی در ادامه عنوان کرد: 
در حال حاضر ۲9 تصفیه خانه فاضالب در استان اصفهان در مدار بهره برداری قرار 
دارد و در حالی که طرح های توسعه ای در بخش فاضالب در استان باید با قوت 
ادامه یابد ، بهره برداری علمی و اصولی از تاسیسات در این بخش  نیز از اهمیت 

بسزایی برخوردار است.
امینی  با بیان اینکه از لحاظ مالی شرکت یکپارچه آب و فاضالب استان اصفهان 
مبتنی بر قانون تجارت اداره می شود اظهار داشت: باید با حساسیت و با استفاده از 
تمام ظرفیت ها و تجهیزات کنترل و پایش کیفی آب و پساب به طور  مستمر در 
دستور کار قرار گیرد. در این جلسه مهندس حبیبیان بعنوان قائم مقام مدیرعامل 
،دکتر حکمتیان معاون بهره برداری و توسعه فاضالب، مهندس اکبری معاون بهره 
برداری و توسعه آب، مهندس سجادی فر معاون مالی و پیشتیبانی، مهندس قبادیان 
معاون منابع انسانی، آقای حاج عبدالرحمانی مدیر حراست و امور محرمانه،خانم 
مهندس امیری مدیر مرکز کنترل کیفی پایش آب و فاضالب، مهندس بیشه مشاور 
عالی و مجری طرح های مهم آب و فاضالب ، آقای مرادی مدیر امور حقوقی امالک و 
اراضی ، آقای نوراله زاده مدیر حسابرسی داخلی ، آقای سلیمانی مدیردفتر  مدیرعامل 
و هیات مدیره  و مهندس صفایی مشاور رسیدگی به صورت حساب آب و فاضالب 

در طرح های توسعه ای وبهره برداری ومعرفی شدند.

تامین پایدار آب شرب روستاییان؛ 
از اولویت های شرکت یکپارچه آبفا اصفهان

 نوسان: تقریبا چیزی حدود 40 درصد 
از تولید ناخالص داخلی ایران مربوط به 
کسب وکارهای کوچک و متوسط است 
و حاال این مشــاغل در آســتانه نوروز با 
میهمان ناخوانده ای بــه نام کرونا مواجه 
شده اند و این موضوع نگرانی های جدی 

برای فعاالن اقتصادی ایجاد کرده است.
در همین زمینه غالمحســین شافعی، 
رئیــس اتــاق ایــران در نامــه ای بــه 
رئیس جمهوری، ابراز نگرانی کرده است 

و برای نجات این کســب وکارها هشت 
پیشنهاد بخش خصوصی را مطرح کرده 

است:
تســریع در فعال ســازی دیپلماســی 
اقتصادی و بهداشــتی برای اســتمرار 

صادرات و واردات
تســهیل فرآیند ثبت ســفارش، اعطای 
موقت فرصت واردات بــدون انتقال ارز 
و اعطای فوری تســهیالت مالی ارزی و 

ریالی برای تأمین مواد اولیه این مشاغل

ارتقای اولویــت بازپرداخت بدهکاری و 
دیون دولت به بخش خصوصی در الیحه 

بودجه و نظام مدیریت مالی دولت
تمدید 6 ماهه کلیه مزایــا و معافیت ها 
نظیر آیین نامه افزایش ســرمایه از محل 

تجدید ارزیابی دارایی ها
بخشــودگی مالیات، حق بیمــه تأمین 
اجتماعی و سایر عوارض )نظیر عوارض 

شهرداری ها و دهیاری ها(
امهــال و تنفــس 6 ماهه وصــول کلیه 

مطالبــات بانک هــا، ادارات دولتــی و 
عمومی

تدوین »برنامه جامع نقش آفرینی نظام 
پولی- مالی-اعتباری کشــور در کنترل 
بحران اقتصــادی کرونا« با مشــارکت 

بخش خصوصی
 تدوین »برنامــه جامع بهبــود فضای 
کســب وکار و ارتقای ســرمایه پذیری 
کســب وکارهای خدماتــی کوچــک و 

متوسط« با مشارکت بخش خصوصی

در نامه رئیس اتاق ایران به رئیس جمهوری مطرح شد:

 ٨ پیشنهاد برای نجات مشاغل خرد ایران
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 نوسان: معاون شهرسازی و معماری 
طراحی  گفت:  اصفهان  شهرداری 
امام  میدان  اصلی  و  جانبی  های 
و طرح  دولت  دروازه  یا  حسین)ع( 
از  حسین  امام  میدان  ساماندهی 
اواخر دی ماه در دستور کار معاونت 
گرفته  قرار  معماری  و  شهرسازی 
فضاهای  قالب  در  طرح  این  است، 
شهری، ساماندهی میدان و گذرهای 
پیرامون آن و با توجه به اتصال محور 
پیاده چهارباغ به محور خیابان سپه 
که در آینده پیاده راه می شود، تهیه 

شده است. 
سید احمد حسینی نیا ادامه داد: در 
محدودیت  به  توجه  با  حاضر  حال 
زمانی، ساماندهی رفیوژ وسط میدان 
که  است  گرفته  قرار  اجرا  اولویت  در 
طبق برنامه زمانبندی، فاز اول طرح تا 
انتهای سال اجرایی می شود. معاون 
شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان 
افزود: همزمان با شروع عملیات حفاری 
در محل دروازه دولت به منظور تاسیس 
قبل  های  در سال  که  مترو  ایستگاه 
به  متعلق  آبراهی  است،  انجام گرفته 
یافت شد که مسیر آن  دوره صفویه 
از طرف جنوب به شمال است. در آن 
زمان حفاری متوقف و مستندات کامل 
شماره  از  پس  و  تهیه  آبراهه  این  از 
گذاری کامل آجرها و تهیه آبراهه به 
موقعیت  نقشه  موزه،  سایت  صورت 
انتقال  انبار  به  و  بندی  بسته  آجرها 
داده شده تا پس از احداث مترو اجرا 
شود. وی بیان کرد: با وجود بازشوهای 
ایستگاه امام حسین )ع( و استفاده دوره 
ای از این میدان، ایجاد سایت موزه و 
بازدید از آبراهه در وسط میدان منطقی 
نیست. لذا با توجه به هماهنگی انجام 
و  فرهنگی  میراث  سازمان  با  شده 
برگزاری کمیته های مشترک مقرر شد 
مسیر آبراهه در سطح میدان به صورت 

نمادین اجرا شود.    
حسینی نیا افزود: همچنین کف فرش 
متفاوت، تابلوی راهنمایی و آجرهای 
اصلی آبراهه در داخل ایستگاه به صورت 
سایت موزه طبق طرحی با هماهنگی 
سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی 
معاون  شود.  می  گذاشته  نمایش  به 
شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان 
در  ها  راه  پیاده  تعریض عرض  افزود: 
چهار سمت میدان و خصوصا مقابل 
شهرداری در ضلع شرقی میدان موجب 
تسهیل در امور و مرور شهروندان به 
طرف میدان نقش جهان و از میدان به 
سمت چهارباغ می شود که سرزندگی 
میدان امام حسین )ع( را به دنبال دارد. 
امام  میدان  سنگفرش  داد:  ادامه  وی 
حسین )ع( موجب احترام به حرکت 
پیاده شهروندان خواهد شد. همچنین 
وجود نورگیرهای مترو و قرارگیری آن 
در مرکز میدان با کمترین ارتفاع، عرض 
محدوده  در  چرخش  برای  مناسب 
میانی میدان، آبنمای داخلی در محور 
شهرداری فضای خاص فرهنگی را به 
وجود می آورد که شهروندان بتوانند 
در آن حرکت کنند و در ایام خاص، 
میدان امام حسین )ع( نقش فرهنگی 
مراسم  و  سخنرانی  برای  را  بیشتری 

دیگر ایفا کند.  
پایه  با  نورپردازی  گفت:  نیا  حسینی 
های کوتاه و در کف، ایجاد فضای سبز 
با کاشت گل های فصلی و تغییر فضا 
میدان  شدن  متنوع  باعث  فصول  در 

می شود. 

معاون خدمات شــهری شــهردار اصفهان گفت: از تمام بخش های مناطق 15 گانه و 
سازمان های زیرمجموعه شهرداری خواسته شــده تا در ایام نوروز با افزایش توان خود 
برای پاک سازی مناسب شهر تالش کنند، بر همین اساس عالوه بر خانه تکانی شهر، 
معابر و مکان های عمومی گندزدایی و ضدعفونی می شود.حسین امیری، افزود: در یک 
جلسه هماهنگی تصمیمات ۲3 گانه ای اتخاذ و به مدیران مناطق و سازمان ها ابالغ شده 

و تمام بخش ها برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا بسیج شده اند.

مدیریت شهری، امسال به دلیل شرایط ناشی از بیماری کرونا، مراسم روز درختکاری 
را در بیمارستان خورشــید که یکی از مراکز درمانی فعال در خصوص این بیماری در 
اصفهان است، برگزار کرد و نهال هایی را با نام امید و زندگی در این بیمارستان کاشت. 
شهردار اصفهان در جمع کادر درمانی بیمارستان خورشید گفت: زندگی جاری است و 
مثل همیشه، تالش و مقاومت را به ما یادآوری می کند. ایثار و تالش همه کادر پزشکی، 

قابل تقدیر است. 

کاشت نهال هایی به نام " امید" و "زندگی" شستشوی روزانه شهر و شهرتکانی  

گزارش

گزارش

ساماندهی دروازه دولت
در دستور کار

شهردار اصفهان مطرح کرد:

مرتضایی نژاد با بیان اینکه فضای سبز شهر در 
محدوده رینگ چهارم و پروژه های مختلف 
مختلف،  بازارهای  اجالس،  سالن  مانند 
شهرک نمایشگاه ها و ... افزایش پیدا کرد، 
تصریح کرد: تعداد درختان موجود در شهر 
حدود 3 و نیم میلیون اصله درخت است که 
با اقدامات انجام شده این تعداد به 3 میلیون و 

700 هزار اصله درخت می رسد.  

اقدامات سازمان پارکها 
به مناسبت هفته درختکاری

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان ادامه داد: تاکید شده گونه 
های گیاهی مقاوم به خشکی کاشت شود و 
گونه هایی با سن باال و ریشه پر باشد تا دوام 
بیشتری داشته باشد. وی با اشاره به اقدامات 
سازمان پارکها به مناسبت هفته درختکاری، 
اضافه کرد: هفته درختکاری یا هفته منابع 
طبیعی از 15 تا ۲۲ اسفند است به همین 
مناسبت برنامه ریزی ثبت نام نهال رایگان در 
سایت سازمان از 8 تا 1۲ اسفند انجام و نهال 
ها به نهال های مثمر تغییر پیدا کرد، 30 هزار 
اصله نهال برای تمام مناطق شهر اصفهان پیش 
بینی شد که این نهال ها نهال هایی چندساله، 
ریشه پر و با قدرت زیستی و ماندگاری باال 
هستند. مرتضایی نژاد تاکید کرد: طبق برنامه 
اعالم شده در سایت قرار بود از 15 اسفند مشابه 
سالهای گذشته توزیع نهال انجام بگیرد اما با 
توجه به شیوع بیماری ویروسی کرونا تصمیم 
گرفته شد توزیع نهال ها توسط مناطق انجام 
بگیرد؛ از 15 تا ۲۲ اسفند از طریق مناطق و کد 
رهگیری با شهروندان تماس گرفته می شود و 
نهال ها درب منازل به شهروندان تحویل داده 
می شود تا نیاز به مراجعه حضوری نباشد.

دغدغه آسیب دیدن درختان 
بر اثر مواد ضدعفونی 

وی با اشاره به ضدعفونی شهر و موضوع 
سطح  شد  قرار  گفت:  درختان،  حفاظت 
چون  اما  شود  عفونی  ضد  معابر  سخت 
محلول استفاده شده، محلولی قلیایی است 
طبق دستورالعملی قرار شده تا پیمانکاران 
نسبت به این موضوع آگاهی پیدا کرده و این 
کار روی سطوح فضای سبز انجام نگیرد زیرا 
تا ارتفاع دومتر این پاشش انجام شده بود. 
دستورالعمل اصالحی به معاونت خدمات 
شهری ابالغ شده که بر اساس آن در تنه 
درختان هیچگونه پاشش مواد ضدعفونی 

صورت نگیرد.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان در پاسخ به سوالی در مورد 
لزوم کاشت درختان توت در اصفهان، ضمن 
تاکید بر عدم کاشت درختان توت در معابر، 
ادامه داد: درختان توتی که در شهر وجود 
دارد مربوط به گذشته است که باعث آلودگی 
و نازیبایی در شهر می شود؛ هم اکنون طبق 
دستورالعمل ها به هیچ عنوان کاشت درخت 
توت در معابر انجام نمی شود. وی با بیان اینکه 
جلساتی را با NGOها داشته ایم، افزود: 
یکی از تاکیدات NGOها لزوم استفاده از 
گونه های مثمر بود؛ نهال های مثمر در سایت 
داخل پارک ها کاشته می شود، دستورالعمل 
احداث توتستان و نارنجستان به مناطق ارسال 
شده است و برخی مناطق نیز کار خود را 
آغاز کرده اند. مدیرعامل سازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری اصفهان اضافه کرد: 
64 هکتار دیم کاری انجام شده و تمام بذرها 
کاشته شده اند که تا دو سال آینده این مقدار 
اضافه می شود.  فضای سبز شهر  به  نیز 

اقدامات زیباسازی 
فضای سبز برای نوروز 

وی با بیان اینکه اقدامات خود را برای نوروز 
امسال از پاییز آغاز کرده ایم،  افزود: عالوه بر 
کاشت گل ها و گل آرایی رفیوژها امسال به 
جداره اتوبان ها پرداختیم؛ کار گل های آویز را 
برای نوروز داریم که امیدواریم منظره زیبایی 
را برای عید ایجاد کند، از پس از عید نیز که 
گل های آویز و فصلی تمام می شود جداره 
های اتوبان ها گیاهان باالرونده و پیچ های 
اناری و امین الدوله که سازگار با خشکی بوده 

و زیبا هستند انجام می شود.
مرتضایی نژاد تاکید کرد: در میدان امام علی 
)ع( و میدان امام حسین همزمان با عملیات 
عمرانی بام سبز اجرا می شود؛ در محور 
چهارباغ عباسی نقاطی که عملیات عمرانی 
آن به اتمام رسیده، کاشت گل و گیاهان آغاز 
شده است، در تمام بخش های پیش بینی 
شده عملیات کاشت فضای سبز متفاوت از 
سال گذشته در حال انجام است؛ همچنین 
از درختان گل برای اولین بار استفاده می 
شود که تا ۲5 اسفندماه از گلخانه های 
انتظار سازمان بیرون می آید که یکسری از 
آنها داخل باکس ها در فضای شهر دیده می 
شود. وی با بیان اینکه پیمانکاران موظف 
شده اند به فضای سبز محالت ورود پیدا 
کنند، تاکید کرد: در داخل محالت اقدامات 
آبیاری، سم پاشی و گلکاری انجام می شود، 
امسال تاکید بیشتری به بافت محالت و 
حتی کوچه ها شده است. وی گفت: پهنه 
بندی تنوع کشت در اصفهان بر اساس گونه 
ها روی نقشه در نظر گرفته شده است، طی 
تحقیق به عمل آمده، در فضاهای مناطق 
و  ها  دارای یکسری محدودیت  گانه   15

فرصت ها هستیم که بر این اساس خورده 
اقلیم هایی در نظر گرفته شده تا برای هر 
منطقه بتوانیم پهنه بندی متفاوتی داشته 
باشیم. امیدوارم بتوانیم بر اساس اطالعات 
علمی، پهنه بندی ها، کاشت گیاهان واکاری 
ها و  توسعه را به گونه ای علمی دنبال کنیم.  
مرتضایی نژاد با بیان اینکه المان های سبز با 
درختان گل پایدار در دستور کار سازمان قرار 
گرفته است، تصریح کرد: اگر هر گونه هزینه 
ای می شود این هزینه ها باید به سمت انجام 
کارهای پایدار برود که یکی از این کارهای 
پایدار این است که المان ها تنها برای نوروز 
نباشد، به طور مثال اگر برای سال جدید المان 
درخت گل را داریم این درخت گل باید بتواند 
برای همیشه در فضای سبز شهر به عنوان 

یک المان زیبا مورد استفاده قرار بگیرد.  

استفاده از پساب 
بر اساس قانون هوای پاک

وی با بیان اینکه برنامه سازمان توزیع متوازن 
فضای سبز در مناطق است، اضافه کرد: در 
برخی مناطق که زمینی دیگر وجود ندارد 
الگوی کشت به صورت بام سبز است و برای 
سال 99 دنبال می شود، برخی مناطق نیز 
که در حال توسعه هستند زمین ها و کاربری 
های سبز در حال تملک برای ایجاد فضای 
سبز است؛ برای گل آرایی نیز، همه مناطق به 

صورت کامال متوازن پیش بینی شده است.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان اظهار کرد: سال 97 و 
98 برنامه های ویژه ای برای باغ های بانوان 
در نظر گرفته شد که باعث تغییرات اساسی 
شد. همچنین کلینیک  های فضای سبز 
در مناطق 15 گانه شهر راه  اندازی می  شود، 
کلینیک گیاه پزشکی این سازمان با هدف 
شناسایی آفات و بیماری  های موجود در 
گیاهان و درمان آنها در بوستان ملت راه  

اندازی شده است. 
وی با بیان اینکه نگاه ما به فضای سبز نگاه 
فضای سبز اکولوژیک است، تاکید کرد: سرانه 
فضای سبز اکولوژیک شهر ۲7 مترمربع است، 
در تمام جنگل های شهر آبشخورهایی برای 
حیات وحش پیش بینی شد، 700 هکتار 
فضای سبز اکولوژیک ما در جنگل شرق 
قرار دارد بنابراین همه این موارد در راستای 
پایداری جانوران و پرندگانی است که در این 

بخش ها شکل می گیرد.
 مرتضایی نژاد افزود: تاکید اصلی سازمان 
بر این است اگر از پساب استفاده می کند بر 
اساس قانون هوای پاک باشد. در این قانون 
تاکید شده وزارت کشور و وزارت نیرو پساب 
را در اختیار شهرداری ها برای استفاده در 

فضای شهر قرار دهد.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان گفت: بین هشت تا 10 
پارک جدید در مناطق 15 گانه افتتاح می 
شود؛ عالوه بر اینکه فضاهای موجود باززنده 
سازی شده به این فضاها حدود 150 هکتار 
می تواند اضافه شود؛ 90 هکتار به پایان 
رسیده و 60 هکتار دیم کاری انجام گرفته 

است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان خبر داد:

توسعه متوازن فضای سبز اصفهان
برای توسعه فضای سبز شهر اصفهان، 5۳ هکتار زمین تملک شد

citizen

 نوسان:شهردار اصفهان گفت: اقدامات شهرداری برای عید نوروز 
تعطیل نمی شود بلکه متفاوت از سال های قبل برگزار می شود، بهار 
آمدنی است و باید از آن استقبال کنیم. قدرت اله نوروزی با اشاره به 
اینکه این روزها بزرگترین چالش برای شهروندان ویروس کرونا است، 
اظهار کرد: شهرداری همزمان با شیوع اقدامات جدی را آغاز کرد و در 
همان ابتدا دستورات هفت گانه صادر و ستاد ویژه مقابله با کرونا در 

شهرداری تشکیل شد.
نوروزی با بیان اینکه در همین راستا ناوگان حمل و نقل عمومی ضدعفونی شد، 
گفت: همه ناوگان اعم از مترو و اتوبوس ها، پایان هر شب ضدعفونی می شود. 
در ابتدای هفته جاری هم دومین مرحله را با ضدعفونی معابر، ادارات، بانک ها، 
بیمارستان ها، ایستگاه های اتوبوس و مکان های پرتردد توسط ۲5 خودروی 

مه پاش آغاز کردیم.
شهردار اصفهان تصریح کرد: در گام بعدی الیحه 10 میلیاردی را به شورای 
شهر داده و در همان روز شورا این مصوبه را تصویب کرد تا برخی اقدامات دیگر 
برای مقابله با کرونا انجام شود. مقرر شد در جلسه با مدیران و ستاد ویژه ای 
که همه دستگاه ها حضور دارند میز خدمت شهرداری به صورتی عمل کند که 
تبدیل به میز آموزش شود و ابزار و لوازم مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد. وی 
با بیان اینکه نیروهای پسماند، فضای سبز و پاکبانان شهر اصفهان جزو نیروهای 
آسیب پذیر در مقابله با این ویروس هستند، گفت: از همین رو به پیمانکاران 
اعالم کردیم هر روز ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی را به میزان مورد نیاز 
در اختیار کارگران قرار دهند. نوروزی اظهار کرد: برای اطالع رسانی در این 
زمینه هم در سطح شهر و فضای مجازی مطالبی را منتشر کردیم و طرح های 

گرافیکی آموزشی را در سطح شهر منتشر کردیم.

نظارت مستمر 
روی بازارهای کوثر 

شهردار اصفهان از توزیع 30 هزار نهال رایگان به مردم گفت و تصریح کرد: 
چون می خواهیم از شهروندان مراقبت بیشتری شود، امسال درختان به آدرس 
هایی که مردم در زمان ثبت نام عنوان کرده اند، تحویل می شود. وی در مورد 
ضدعفونی بازار گل و گیاه و بازارهای کوثر که مورد پرسش یکی از شهروندان 
بود، گفت: این بازارها محل های عمومی پرترددی است که در ایام نوروز از 
استقبال بیشتری برخوردار است به همین سبب از همان روز اول روی این 
مکان ها متمرکز شدیم و دستکش در اختیار هر فردی که بخواهد وارد بازارها 

شود، قرار می گیرد و فضا نیز مرتب ضدعفونی می شود.
نوروزی تصریح کرد: شهرداری یک دستگاه خدمات رسان دائمی و مستمر 
است بنابراین شهرداری در هیچ زمانی تعطیل نیست و نظارت روی بازارهای 
کوثر ادامه دارد. وی با اشاره به اینکه استقبال برای خرید از بازارهای کوثر در 
اصفهان بسیار باال است اما به گونه ای مدیریت کردیم که همه اقالم مورد نیاز 
مردم در بازارها موجود باشد، گفت: اقدامات شهرداری هم برای عید نوروز 
تعطیل نمی شود بلکه متفاوت از سال های قبل برگزار می شود، بهار آمدنی 
است و باید از آن استقبال کنیم. شهردار اصفهان در مورد پارکینگ بازار گل 
و گیاه همدانیان هم اظهار کرد: قرار شد بازار کوثر 5 که در مجاورت این بازار 
قرار دارد، پارکینگ خود را به پارک خودروهایی که به بازار گل و گیاه مراجعه 

می کنند، اختصاص دهد.
فرصت برای 

پروانه های ساختمانی 
وی در مورد صدور پروانه ساختمان و تجمع مردم در شهرداری هم به راهکاری 
در این زمینه اشاره و تصریح کرد: برای اینکه مراجعات و تجمع برای دریافت 
پروانه ساختمانی زیاد است، نامه ای را تهیه و به شورای شهر ارسال کردیم مبنی 
بر اینکه حساب های مالی مربوط به دریافت پروانه تا پایان سال جاری مشخص 
شود و تا 4 ماه آینده برای انجام امور اداری به مردم فرصت دهیم. با این اقدام 
فقط کافی است شهروندان یک بار برای محاسبات مراجعه کنند و پرونده مفتوح 
می ماند و تا تیرماه سال 99 می توانند به شهرداری های مناطق مراجعه و بقیه 

کار خود را انجام دهند.
شهردار اصفهان به توجه شهرداری برای حفاظت از کودکان کار در مقابله با 
کرونا خبر داد و افزود: در این زمینه فعالیت هایی را در مناطق کمتر برخوردار 
انجام دادیم و این اقدامات در حال اجراست. وی افزود: ما به عنوان یک دستگاه 
عملیاتی به نبرد با ویروس کرونا می رویم اما نسخه این کار را باید متخصصان 

بپیچند و باید اقدامات منسجم داشته باشیم تا ویروس را مهار کنیم.

بهره برداری از جاده فرزانگان پایان امسال 
وی در مورد آسفالت خیابان جلوان هم که مورد نقد یکی از شهروندان منطقه 
14 بود هم گفت: این خیابان اگر در محدوده شهر باشد از همین امروز باید 
مشکل حل شود. اما بخشی از این خیابان در محدوده شهر نیست و در حریم 
واقع شده که به همین دلیل خدمات رسانی به آن جزو ماموریت شهرداری 
نیست بلکه متولی دیگری یعنی راه و شهرسازی دارد. شهردار اصفهان برای 
حل مشکالت ترافیکی این خیابان به افتتاح جاده فرزانگان در پایان سال جاری 
اشاره کرد و افزود: شهرداری های دو منطقه 10 و 14 اصفهان نقش مهمی در 
ساخت این جاده داشتند و قول دادیم اواخر اسفند این پروژه در اختیار مردم 
قرار گیرد. نوروزی در مورد مسدود شدن خیابان نیروگاه توسط میوه فروش ها 
نیز تصریح کرد: جاده نیروگاه به شهرک عباسپور، بلوار شفق و درچه وصل می 
شود و در یکی دو سال گذشته از سه راهی که به درچه و نیروگاه ختم می شود 
مغازه ها آزادسازی و بلواری در محدوده شهر اصفهان احداث شد که به همین 

سبب مشکلی در این قسمت به لحاظ ترافیکی وجود ندارد.
 شهرداری به سهم خود ستاد ویژه ای تشکیل داده و امیدواریم با این ستاد، 

اقدامات به شکل جدی تر و گسترده تر انجام شود. 

اقدامات شهرداری 
تعطیل بردار نیست

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: 5۳ هکتار زمین از اراضی منابع طبیعی 
به شهرداری و سازمان پارک ها واگذار شده و امیدواریم این میزان به فضای سبز اکولوژیک فضای سبز 
شهر اصفهان افزوده شود. فروغ مرتضایی نژاد در نشست خبری سه شنبه ها با رسانه که به دلیل مقابله با شیوع کرونا از 
طریق فضای مجازی انجام شد، ضمن تبریک هفته درختکاری و منابع طبیعی، اظهار کرد: در ابتدای سال ۹۸ فضای سبز 
شهر اصفهان ۳ هزار و 7۰۰ هکتار بود که با اضافه شدن حدود ۱5۰ هکتار به عرصه فضای سبز شهر اصفهان این میزان 

به ۳ هزار و ۸5۰ هکتار رسیده است. 

گزارش
گروه شهری

 نوسان: مدیرعامــل سازمان ساماندهی 
مشاغل شــهری و فرآورده های کشاورزی 
شــهرداری اصفهان گفت: بازارهای کوثر 
تعطیل نشده بلکه به امکانات پیشگیری 
از شیوع ویروس کرونا تجهیز شده و روزانه 

چندین مرتبه ضدعفونی می شود.
محمد مجیــری، اضافه کرد:  در شــرایط 

فعلی هنگام ورود شــهروندان به بازارهای 
کوثر، دســت کش، محلــول ضدعفونی و 

آموزش های الزم به آنها ارائه می شود.
وی ادامــه داد: بر اســاس مصوبه ســتاد 
تنظیم بــازار، مقرر شــد ۲0 درصد اقالم 
ضدعفونی کننده توزیعی شهر برای تامین 
نیاز شــهروندان در اختیار فروشگاه های 

می گیــرد. قــرار  شــهرداری  کوثــر 
مدیرعامل سازمان ســاماندهی مشاغل 
شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
اصفهان تاکید کرد: عــالوه بر ضدعفونی 
کردن محیط میدان مرکزی میوه و تره بار، 
هر شب پنج هزار خودروی وارد شده به این 

محوطه گندزدایی و ضدعفونی می شود.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری عنوان کرد:

توزیع ۲۰ درصد اقالم ضدعفونی کننده در بازارهای کوثر
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محمد شــریعتمداری، وزیر کار از واریز 10 میلیارد تومان به حساب 40 هزار معلول 
ضایعه نخاعی برای تهیه اقالم بهداشــتی خبرداد. او در حساب شخصی توییتر خود 
نوشــت: »با کمک درخور ستایش رئیس بنیاد مســتضعفان و همت رئیس سازمان 
بهزیستی  مبلغ 10 میلیارد تومان به حســاب 40 هزار نفر از معلوالن ضایعه نخاعی، 
شدید و خیلی شدید مســتقر در منزل برای تهیه اقالم بهداشتی و ضدعفونی برای 

پیشگیری از کرونا مستقیم به کارت آنها واریز شد..«

محمد رجبی، عضو هیأت مدیره انجمن شــرکت های حمل ونقل ریلی، گفت: »هم زمان 
با شــیوع ویروس کرونا، روزانه 7 تا 8 هزار بلیت قطار کنســل و اســترداد می شــود.«
 او با بیان اینکه مسافرانی که بعد از تاریخ ســوم اسفند اقدام به خرید بلیت قطار کنند، در 
صورت کنسلی جریمه از آنها دریافت نخواهد شد، به مهر گفت:»مسافرانی که پیش از تاریخ 
سوم اسفند نیز بلیت قطار خریداری کرده باشند، در صورت کنسلی یا استرداد، بدون کسر 

جریمه، مبلغ بلیت آنها بازگردانده خواهد شد.«

٨ هزار عدد بلیت قطار در روز کنسل می شودکمک هزینه خرید اقالم بهداشتی برای معلوالن
 گزارش

 پس از پخش متن اثر گذار جناب 
دکتر فاضلی تحــت عنوان ظلم 
آشــکار و گرفتن مالیات،  دوست 
عزیز جناب دکتر خالقی نیز متنی  
با دید دیگری ارائه کردند که مالیات 
دادنی است نه گرفتنی؟!  مالیات چه 
دادنی باشــد و چه گرفتنی، پیآمد 
مبارکی در جامعه خواهد داشــت 
و آن درگیر شدن آحاد درآمددار 
با چگونگــی هزینه های  جامعه 
دولتی  و حساب کشــی از دولت 

است. 
آن سیصدهزار نفر میلیاردری که اثری 
از سوابقشــان در اداره مالیات نیست، 
در حال حاضر به کار خود مشغولند و 
به کار دولت کار چندانــی ندارند زیرا 
از مــال و اموال آنان چیزی برداشــت 
نمیشــود و آنان بکار خود مشغولند و 
دولت بکار خود مشغول!   لیکن زمانی 
که آن ســیصدهزار نفر در تور مالیاتی 
قرار گرفتند و از مالشان مبالغی به غلط 
یا درســت برداشت شــد، زبانشان در 
مسایل اجتماعی و اقتصادی باز خواهد 
شد که دولت با پولشان چه کرده است؟ 
دولت محترم سخت مشغول گسترش 
تور مالیــات گیری اســت و در تالش 
اســت هــر روز ماهیان بیشــتری به 
داخل این تور بیاندازد لیکن باید بیاد 
داشته باشــد این ماهیان زبان دارند 
و دستشان به دهنشــان میرسد و به 
رسانه ها دسترسی دارند و بلدند حرف 
بزنند و صدایشان بلند خواهد بود! شاید 
زمانی که تعدادشان کم بود و حرفشان 
چندان منشاء اثر نبود لیکن زمانی که 
سیصدهزار نفر شدند دیگر نمی شود 

حرفشان را نشنیده گرفت.
 آن ها  پــول، قوانین، دنیــا و وظایف
 دولت ها  را خوب می شناسند و نمی 
شــود آنها را ســر دواند! آن گاه دولت 
محترم باید پاسخگوی محل خرج این 

مالیات ها باشد. 
این پول ها با پول های نفت فرق دارد 
که ۲ میلیارد دالرش را دوســتان باال 
میکشــند و امور به خیر و خوشــی با 
حبس های کوتاه مــدت پر مرخصی 
ختم به خیر و فراموش می شــود! این 
پولها صاحــب دارد و صاحب آن تا ابد 
چشمش بدنبال آنست که سرنوشت 

آن چه شد؟ 
دولــت محتــرم چشــمه کوچکی 
از ســروصدای صاحبــان پــول را در 
موسســات اعتباری دید و مجبور شد 
سی هزارمیلیارد تومان از خزانه دولت 
بپردازد تا سرو صدا بخوابد لیکن در این 
مورد از دســت آن ها خالصی نخواهد 

داشت. 
 آنوقت دولت محترم بــرای هر کاری 
باید به این خیل عظیم و سایر مالیات 
دهندگان پاسخ گوید آن هم نه پاسخی 
از جنس پاسخ های 40 ساله گذشته! 
باید به تک تک آن ها توضیح داد که با 

پول آن ها چه کرده اید؟
 فعال دولت و سازمان مالیاتی از وصول 
مالیات بیشتر سرخوشند لیکن زمان 
پاســخگوئی در مورد نحوه هزینه این 

پول ها چندان دور نیست! 
اگر به جهان بنگریم در هر کشوری که 
مالیات بیشتر است دولت ها پاسخگو 
تر و شفاف ترند، دولت ما هم با گرفتن 
مالیات بیشتر باید در مورد پاسخگویی 

و شفافیت بسیاربیاموزد و  تمرین کند.

 اقتصاددان

مالیات
 دادنی یا گرفتنی؟

 کرونــا رشــد اقتصادی چیــن را 
1.۲ درصــد کاهش می دهــد. این 
پیش بینی صندوق جهانــی پول از 
اقتصاد چین در  سال ۲0۲0 میالدی 
است. حاال کســب وکارهای چین 
به دلیل شــیوع این ویروس هزینه 
سنگینی متحمل شــده اند و فقط 
در بخش گردشــگری، این کشــور 
185 میلیــارد دالر خســارت دیده 
اســت. با وجود این، چینی ها بیشتر 
از هرچیز برای کسب وکارهای کوچک نگران هستند. براساس گزارش بلومبرگ فقط 
یک سوم کسب وکارهای کوچک چین برای یک ماه آینده پول نقد دارند. همین موضوع 
موجب شده است که چینی ها برای مشاغل خرد درخواست وام های کم بهره کنند و 
تالش کرده اند تا دست دالل ها را از بازار مواد اولیه این مشاغل کوتاه کنند. به جز این، 
آنها برای فروش مشاغل کوچک زیرساخت های قدرتمند فروشگاه های آنالین شان را 

به خدمت گرفته اند.
کرونا رشد اقتصادی 

چین را ُکند کرد
درحالی که چینی ها برای رسیدن به جایگاه بزرگ ترین اقتصاد جهان آماده می شدند، 
در ابتدای  سال جدید میالدی با مانعی بزرگ در این راه مواجه شدند. این مانع بزرگ 
ویروس کرونای جدید بود. این ویروس که اولین بار در شهر ووهان چین مشاهده شد، 
تاکنون بیش از 80 هزار چینی را مبتال کرده و نزدیک به سه هزار نفر از این تعداد را به کام 
مرگ کشانده است. هرچند تا پایان ماه فوریه میالدی نزدیک به 60 کشور درگیر این 

بیماری شده اند، چین بیشترین خسارت را از این بیماری متحمل شده است.
چین در دودهه گذشته همواره رشد اقتصادی ساالنه باالتر از 6 درصد را تجربه کرده 
است و در برخی از سال ها حتی موفق شده بود که به رشد دورقمی هم دست پیدا کند. 
این رشد پایدار در اقتصاد کشور چین باعث شده که کارشناسان انتظار داشته باشند 
که در آینده، چین به عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهان جانشین ایاالت متحده آمریکا 
شود اما حادثه ای که به نظر می رسد رسیدن چین به رتبه اول اقتصاد جهان را به تعویق 
بیندازد، کاهش رشد اقتصادی چین به دلیل شیوع ویروس کرونای جدید است.نرخ 
رشد اقتصادی چین در دو ســال متوالی ۲018 و ۲019 میالدی باالتر از 6 درصد بود. 
مقامات چینی امیدوار بودند تا با حفظ این رشد اقتصادی، تا پایان  سال ۲030میالدی 

بتوانند آمریکا را پشت سر بگذارند.
به نظر می رسد با شیوع کرونا این آرزوی چینی ها حداقل در آینده دورتری محقق شود. 
براساس پیش بینی های بانک جهانی شیوع ویروس کرونا باعث 1.۲ درصد کاهش در 
رشد اقتصادی چین در  سال ۲0۲0 خواهد شــد.این به این معنی است که چین در 
 سال جاری رشــد کمتر از 5 درصد را تجربه خواهد کرد. این کاهش رشد اقتصادی از 
 سال 1990 میالدی بی سابقه بوده است. این درحالی است که براساس پیش بینی ها 
اثر منفی این بیماری بر رشد اقتصادی آمریکا در  سال جاری کمتر از 0.5 درصد و اثر آن 

بر رشد جهانی اقتصاد کمتر از  0.1 درصد خواهد بود.

آسیب شدید به 
گردشگری و صنعت خودرو

بخش های مختلفی از اقتصاد چین به دلیل شــیوع بیماری کرونا دچار رکود عمیق 
شــده اســت. طبق گزارش صندوق بین المللی پول ویروس کرونا بــا کاهش هزینه 
مصرف کنندگان و گردشــگری در دوماه اول  ســال میالدی جاری 1.3تریلیون یوان 
)185 میلیارد دالر( برای چین هزینه داشــته اســت.بخش عمده این ضرر اقتصادی 
ناشی از کاهش شدید ورود گردشگر به کشور چین است. طبق همین گزارش، شیوع 
ویروس کرونا احتماال 900 میلیارد یوآن در ژانویه و فوریه به صنعت گردشگری چین 
آسیب رسانده است.صنعت خودروسازی بخش دیگری از اقتصاد چین است که شاهد 
افت شدیدی در تولید و صادرات بوده است. براساس آمارهای منتشرشده توسط اتحادیه 
خودروهای ســواری چین، فروش خودروهای چینی در دوهفتــه ابتدایی ماه فوریه 
9۲ درصد کاهش را نسبت به ماه گذشته تجربه کرده است. درحالی  که در فوریه  سال 
۲019 میالدی روزانه نزدیک به 60 هزار خودرو چینی به فروش می رسید، این میزان 
به کمتر از  5 هزار خودرو در روز کاهش پیدا کرده اســت. همچنین به دلیل مشکالت 
ایجادشده ناشی از شیوع کرونا خودروسازان بزرگ داخلی و جهانی موقتا تولید خود را 
درکشور چین متوقف کرده اند. کارشناسان معتقدند این کاهش تولید در بزرگ ترین بازار 
خودروی جهان اثرات منفی جبران ناپذیری را بر رشد اقتصادی چین خواهد گذاشت.

راهکارهای فوری برای جلوگیری 
از ورشکستگی مشاغل خرد

سیاست گذاران چینی برای مقابله با ورشکســتگی بنگاه های کوچک و متوسط دو 
استراتژی مکمل را اتخاذ کرده اند؛ در مرحله اول دولت چین بانک های عامل را ملزم 
کرده است تا به بنگاه های کوچک و متوسط وام هایی با بهره پایین تر از میانگین بهره 
بازار ارایه دهند. بر اســاس گفته های مقامات بانک مرکزی چین، این بانک تاکنون 
حدود ۲50 میلیارد دالر به بازار ارز تزریق کرده  است. عالوه بر این، بانک مرکزی حدود 

60 میلیارد دالر وام در اختیار کسب وکارهای کوچک و متوسط قرار خواهد داد.
در همین رابطه چین لو، یکی از مدیران بانک مرکزی چین گفته است: »بانک مرکزی 
به  زودی نقدینگی بیشتر به بازار تزریق خواهد کرد و کماکان متعهد کمک به رشد 

اقتصادی و توسعه پایدار در چین خواهد بود.«
در کنار تالش دولتمردان چینی برای تأمین مالی بنگاه ها، مقامات این کشور به شدت 
وضع بازار را رصد کرده و از هرگونه افزایش قیمتی که به وسیله واسطه گران ایجاد شده، 

جلوگیری می کنند.

راهکارهای چینی 
برای نجات مشاغل خرد

  نوسان:با وجود حمایت های دولتی از 
صنعت خودرو، چرا این صنعت اوضاع 

خوب و به سامانی ندارد؟
متأســفانه امروز فضایی در کشور حاکم 
شــده که بدون ارائــه آمــار، اطالعات و 
مستندات دقیق و فقط براساس تبلیغات 
ِصرف، عالئــم غلط داده و آحــاد مردم را 
به گمراهی می کشــند. شــک نکنید که 
این بخش صنعتی ناکارآمد شــده است، 
اما باید دانســت ناکارآمدی آن متناسب 
بــا ناکارآمــدی بســیاری از بخش های 
اقتصادی، تولیدی و خدماتی دیگر و چه 
بسا کمتر از آنان است. در ایران، دولت  - به 
جز چند دوره زمانی در طول بیش از یک 
سده گذشته  و مجلس، از صنایع تولیدی 
دارای دانش فنی، حمایت واقعی نکرده اند 
و همچنان هــم این روند ادامــه دارد. اما 
برعکس شــاهد حمایت های کم نظیری 
از تولیدهــای مبتنی  بر خام فروشــی با 
ارائه پایین ترین قیمت مــواد اولیه به آنها 
هســتیم، ازجمله صنایع پتروشــیمی یا 
صنایع فلزات اساســی که بــه آنها مواد 
اولیه ای همچون سنگ آهن با بهای بسیار 
مناسب و تا حدودی ناچیز و یا بهره برداری 
از امکاناتی همچون ســوخت، آب تقریباً 
مجانی و یــا انرژی الکتریکــی ارزان داده 
می شــود. آنچه را که در ایــن صنعت و با 
تصویری ظاهری به عنــوان حمایت فکر 
می کنیــد، حمایت واقعــی از ذات تولید 
نبوده، بلکه بیــم آن مــی رود که برخی 
اســتدالل های بدون مبنا و مستندات در 
این صنعــت، با نام حمایــت اما در جهت 
برآورده ساختن مطامع عده ای ذینفع بوده 

باشد.

  نوســان: از نظر شما حمایت چگونه 
باید تعریف شود؟

در کشور ما حمایت بعضاً در پول پاشی های 
بی قاعده، که آنهم بیم آن می رود بیشتر در 
دایره ذینفعان انجام پذیرفته باشد، بدون 
مقایســه با نحوه عمل ســایر کشورهای 
موفق شده، تصور می شود. با این اوصاف، از 
صنعت خودرو نه تنها حمایت نشده، بلکه 
وسیله ای در دست تصمیم گیران اقتصادی 
کشور و همچنین برخی از مدیران ناکارآمد 
در رأس تصمیم گیــری ایــن صنعت که 

دارای اهلیــت حرفــه ای نبوده اند، برای 
خرید محبوبیت و اجرای مقاصد سیاسی 
چه داخلی و چه خارجی درآمده است. به 
نظرم این روزها، بسیاری برای رد گم کردن 
سوءمدیریت های نظام تصمیم گیری برای 
این صنعت در بســتر زمان های طالیی از 
دست رفته کشورمان، یا توجیه احتمالی 
منافع ذینفعانی که از این وضعیت به دلیل 
منابع فراوان ارزی که می تواند از کشــور 
خارج شود، به انحاء مختلف بهره می برند، 
به حق یا ناحق، لگــدی را بر بدنه صنعت 

خودرو پرتاب می کنند.
توجه داشــته باشــید، در حقیقت خرید 
محبوبیت اولویت اول بوده و نه تعالی این 
صنعت، بسیار ارزشــمند که می توانست 
باعث اثر تاثیرگذاری در توســعه اقتصاد و 
ایجاد فناوری در همه بخش های صنعتی 

کشور شود. 
امــا در همیــن بخــش خــودرو اگر به 
مستندات شــرکتی همچون بهمن، که 
بخش غالبــی از فعالیت هایش مبتنی بر 
مونتاژ اســت، نگاهی انداخته و محاسبه 
شود، این شاخص برای این شرکت مثبت 

شده و به حدود ۲0 درصد می رسد. 
از این رو شاهد رشد قارچ گونه واحدهای 
مونتــاژی، تحت نــام بََزک شــده تولید 
بوده و تحــت سیاســتگذاری های غلط 
بخش های تصمیم گیر در اقتصاد، شاهد 
رواج کوتوله پروری با آرایشی بی محتوی 

همچون »ایجاد رقابت« هستیم. 
نتیجه چنین تفکری، ناتوانی کاماًل قابل 
مشاهده و تعطیلی اینگونه واحدها در این 
شــرایط و کمبود ارزی حاصل از کاهش 

فروش نفت هستیم.

 نوســان:آیا آنگونه که برخی ها ادعا 
دارند، با آزاد کــردن واردات می توان 
رقابت پذیری ایــن صنعت را برطرف 

کرد؟
این استدالل را کسانی مطرح می کنند که 
عمداً یا ســهواً نمی خواهند چشم خود را 
روی واقعیت ها باز کنند. تاکنون کشورمان 
با همین عبارت های بََزک شده و در ظاهر 
منطقی، چند بار پیش و پــس از انقالب 
ضربه اساسی به مســیر حرکت نامنطبق 
بر برنامــه ولی به هرحال روبه رشــد، ولو 

نا کارآمد این صنعت - کــه دولت ها هیچ 
برنامه عقالنی برای پیشــرفت آن نداشته 
و به صورت کامالً روشــن در مقایســه با 
کره جنوبی و چین این گفته صحت خود 
را نشــان می دهد - زده اند. بــرای نمونه 
پس از جنگ تحمیلی، با همین استدالل 
ساده انگارنه و عوام گرایانه، سیل واردات را 
سبب شدند و هنوز پس از 30 سال همان 
کســانی که تحت لوای واژه های آرایش 
شده، دم از تولید و رقابت و صادرات زدند 
و واحدهایی ایجــاد کردنــد، مونتاژکار 
باقی مانده و بدون ارز نفتــی هیچ کاری 
نمی توانند انجــام دهند. از ایــن رو، این 

موضوع یک خالف گویی بزرگ است. 
در هیچ کشوری طی  60 سال گذشته که 
در تولید خودرو برنامه ریزی کردند و اکنون 
سری میان ســرها برآورده اند، نمی بینید 
که واردات منجر به ایجــاد رقابت  پذیری 
شده باشد، بلکه بر عکس از مسیر خالف 
آن، یعنی مسیر منطبق با برنامه منسجم و 
مستحکم و مبتنی بر اراده و حل مشکالت 
و نه اتکاء بر تصادف و قضــا و قدر، موفق 

شده اند.
داشتن برنامه بلندمدت، همراه با حمایت 
واقعی، اما مشــروط و کاهنــده - همراه 
با داشــتن تصمیم گیــران دارای اهلیت 
حرفه ای، چیزی که به شــدت از فقر آن 
در رنج هستیم - اســت که قدرت رقابت 
عقالنــی را می تــوان درســطح جهانی 
ایجاد کرد، نــه اینکه با به بــازی گرفتن 
این واژه، بدون توجــه به محیط آن باعث 
ایجاد»رقابــت مخرب« در ایــن اقتصاد 
ضعیف شد. یک حلقه غایب و مفقود بزرگ 
در علت ناکارآمد ی ها در این صنعت و دیگر 
صنایع کشور، نبود شایســتگی و اهلیت 
حرفه ای در میان تصمیم سازان اقتصادی 

و صنعتی است.
 برخی که بر طبــل آزادی واردات جهت 
ایجاد رقابت می کوبند، بیم آن می رود که 
ذینفعانی در پس این سیاستگذاری های 

خانمان برانداز باشند.
ما اکنــون با یک صنعت خســته و دارای 
مشــکالت فراوان روبه رو هســتیم. البته 
بخش عمده ای از مشــکالت، خــارج از 
این صنعت به آن تحمیل شده است. این 
مشــکالت نه تنها خودروســازـ  منظور 

خودروسازان با عمق منطقی داخلی سازی 
شده است و نه خودروســازان مونتاژکار - 
بلکه تمامی زنجیره ایجاد ارزش آن را مبتال 
کرده اســت. به واقع باید گفــت، زندگی 
کارگران و فعاالن اقتصادی این صنعت با 
این تصمیم ها دچار آسیب های بسیاری 

شده است. 

  نوسان:به نظر شما بهترین الگو که می 
توان در ایران پیاده کرد، کدام است، آیا 

الگوی ترکیه خوب نیست؟
نمی دانم آیا ترکیه الگویــی در این زمینه 
طراحی کرده یا خیر؟ البته بعید می دانم، 
چراکه شــاخص های اقتصادی منتشره 
بانک جهانی، عدم ترازهای قابل توجهی 
را در آن کشور نشــان می دهد که به طور 
مزمن طی چند دهه ادامه دار بوده اســت. 
الگوی قطعــه  - خودرو )مبتنی بــر ارادِه 
داشتن خودرو ملی و رشــد قطعه سازان 
قادر به توانایی طراحی( در کشــورهایی 
که آن را در پیش گرفتند، نتیجه مفیدتر 
و موفقیت آمیزی داشــته است، از جمله 
کره جنوبی و اخیراً تایوان. از ســوی دیگر، 
کشــورهایی که الگوی خــودرو – قطعه 
)مبتنی بر انتخاب یک خودروساز پیشرفته 
و شکل گیری استعمارگرایانه قطعه سازان 
داخلی حول دانش تجربه شــده و کهنه 
تأمین کنندگان قطعات آن خودروســاز 
پیشرفته( را برگزیدند، همچنان مونتاژکار 
باقی ماندند و نتوانســتند نشــان تجاری 

مطرحی را در دنیا عرضه کنند.

  نوسان:شما متناسب با توان کشور، 
چه راهبرد و اســتراتژی را پیشنهاد 

می کنید؟
این بخــش از صنعــت همچون ســایر 
بخش های صنعتی است. در این خصوص 
بارها گفته ام که نمی تــوان دیگر از دو قوه 
مجریه و مقننــه انتظار توســعه یافتگی 
کشور را به دالیل حضور افراد بدون اهلیت 
حرفه ای در تصمیم گیری های اقتصادی 
داشت. در چند دوره محدود افراد با اهلیت 
حرفه ای و توانمند توانستند اقتصاد ملی 
کشور را سر و ســامان دهند، اما این افراد 
ستاره هایی بودند که به صورت جزیره ای و 
نه به صورت فرآیندی، توانستند موفقیت 
حاصل کنند. باید گفت ما با مانایی و پایدار 
بودن در اقتصاد روبه رو نیستیم. اما به دلیل 
همین چنــد دوره و حضور،  فــداکاری و 
تالش صادقانه کارشناســان با شرافت در 
رده میانی دیوانساالری دولتی و در جهت 
حفظ منابع ملی و میهن دوستی خود، در 
مواردی برخالف نظــرات و دیدگاه های 
مدیران مافوق ارشــد خود که دارای عدم 
اهلیت حرفه ای در تصمیم گیری اقتصادی 
بوده اند، به طور مستقل با صالحدیدهای 
خود اقداماتی در این کشــور انجام داده و 
امکاناتی فراهم کردند که هنوز کشــور را 
می تواند محافظت و قادر سازد که توانایی 
امکان جهش برای پیشــرفت را داشــته 

باشد.
گفته ای از اینشــتین نشان دهنده راه حل 
می باشد: »به هنگام رویارویی با مشکالت 
اساسی، نمی توانیم از همان سطح تفکری 
که آن مشکالت را به وجود آورده ایم، آنها 
را برطرف کنیم.« بنابراین حیاتی است که 
از ســطحی باالتر آنها را حل و رفع کرد. با 
ذخیره دانش موجــود می توان حرکت رو 
به تعالی را آغاز کرد، الزمه آن نیز تشکیل 
یک گروه نخبه و انتخابی است که مستقل 
از دو قوه مجریه و مقننه درخصوص اقتصاد 
کشور تصمیم گیری کنند. بارها گفته ام که 
کشور به شدت نیاز به گروهی از نخبگان 
دارد که به میزها شــخصیت می دهند، نه 

کسانی که از میزها شخصیت می گیرند. 

چالش های صنعت خودروسازی در گفت وگو با  سید محمد بحرینیان؛

"مفت خوارگی" در صنعت خودرو
بحرینیان: کشور نیاز به نخبگانی دارد که به میزها شخصیت می دهند؛ نه کسانی که از میزها شخصیت می گیرند

ســید محمــد بحرینیــان مــی گویــد: طبــق اطالعــات وزارت صمــت کــه در تاریــخ ۱۱بهمــن ۱۳۹6 
گفت و گو

گروه  اندیشه
روی درگاه خــود قــرار داده بــود، حــدود 6۸ واحــد در زمینــه تولیــد انــواع خودروهــا دارای پروانــه 
بهره بــرداری بــوده و 4۳ واحــد نیــز در دســت اجــرا؛ حیــرت آور نیســت؟! آیــا هیــچ عقــل ســلیمی می توانــد آن 
را بپذیــرد؟ ایــن کارشــناس اقتصــادی تاکیــد دارد: صنعــت خــودرو در جهــان نیــاز بــه هزینه هــای تحقیقاتــی 
ســنگین دارد، از ایــن رو داشــتن اقتصــاد مقیــاس بســیار حیاتــی اســت. بــا کوتوله پــروری و ایــن تعــداد بیهــوده 
و غیرعقالنــی از واحدهــای بــه اصطــالح تولیــدی، واضــح اســت کــه نمی تــوان کار مفیــدی در ایــن صنعــت انجــام 
داد. آنچــه مــی خوانیــد، گفــت وگــو بــا ســیدمحمد بحرینیــان، صنعتگــر و پژوهشــگر توســعه پیرامــون چالــش 

های صنعت خودروسازی کشور است؛

چین چگونه کسب وکارهای کوچک را از کرونا محافظت می کند؟؛

آگهی تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شــرکت درمان تجهیز آیریک با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 4۲4۲7 و شناسه ملی 10۲6060۲۲77 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرتضی 
عطارزاده جوزدانی با پرداخت 9000000 ریال به صندوق شــرکت و وحید 
خســروی با پرداخت 1000000 ریال به صندوق شــرکت در زمره شرکای 
شرکت قرار گرفتند و ســرمایه شــرکت از مبلغ 10000000 میلیون ریال 
نقدی به ۲0000000 ریال افزایش یافت و ماده 4 اساســنامه به شرح ذیل 
اصالح شد. ماده 4 اساسنامه اصالحی: ســرمایه شرکت مبلغ ۲0000000 
ریال که تماما پرداخت و در اختیار مدیرعامل شرکت قرار گرفته است. اسامی 
شرکا بعد از افزایش : هاجر عطار زاده جوزدانی شماره ملی 1۲90713103 
دارنــده 1000000 ریال ســهم الشــرکه و وحیــد یقینی شــماره ملی 
007۲935456 دارنده 9000000 ریال ســهم الشرکه ومرتضی عطارزاده 
جوزدانی شماره ملی 5418665839 دارنده 9000000 ریال سهم الشرکه 
و وحید خسروی شماره ملی 1۲87۲49698 دارنده 1000000 ریال سهم 
الشرکه. اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
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مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با بیان اینکه تقاضای سفر در 
حمل ونقل هوایی به شدت کاهش یافته است، گفت: »شیوع بیماری کرونا موجب شده 
است هواپیماهای شرکت های هواپیمایی داخلی با کمتر از 50 درصد ظرفیت پرواز کنند و 
ابطال بلیت از سوی مسافران ادامه دارد. ضمن اینکه برای پروازهای نوروزی هم ابطال بلیت 
را داشته ایم.«  دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی به فارس گفت: »با شیوع بیماری و کاهش 
تقاضای سفر، تعداد زیادی از ناوگان حمل ونقل هوایی از چرخه عملیات خارج شده است.«

منوچهر سلمان زاده، مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری گفت:   »مرزهای نیمه فعال 
ایران برای مراودات تجاری تنها در ارتباط با کشورهای ترکیه، پاکستان و ترکمنستان است؛ 
یعنی در حال حاضر جمهوری اسالمی با این سه کشور به صورت یک طرفه مراودات تجاری 
دارد.«او در گفت وگو با برنامه »روی خط بازار« رادیو اقتصاد گفت:   »حجم تجارت کشور با 
توجه به اعمال محدودیت های موقت در مرزهای ناشی از ویروس کرونا 18 درصد کاهش 

یافته است.«

 ویروس »کرونا« در اقتصاد جهانی 
و اقتصاد کشــورهای مختلف که 
ســهم باالیی در آن دارنــد، با به 
فعالیت های  کشــاندن  تعطیلی 
اقتصادی آثار منفی گســترده ای 

داشته است.
بــرای مثــال تعطیلــی صنعــت 
خودروســازی ژاپن که ۲0 درصد از 
تولید ناخالص داخلی این کشــور را 
تشــکیل می دهد، اثر مخربی برجای 

خواهد گذاشت.
 درمجموع با توجه به شــعار »مصرف 
برای تولید« باید گفــت این بیماری 
روی مصرف و تقاضا تأثیر داشته و آن 
را محدود کرده که این محدودیت به 
صورت مســتقیم روی بخش تولید 

اثرگذار است. 
هم اکنــون شــیوع این بیمــاری در 
بســیاری از شهرهای کشــور جریان 
عادی کســب و کارها و اقتصاد کشور 
را مختل کرده اســت حال هرچه این 
شرایط تداوم داشته باشد، آثار منفی 
آن نیــز ملموس تر خواهد بــود این 
بحــران در بازارهای مالــی جهان اثر 
منفی شدیدی داشــته است که این 
افت بواســطه کاهــش 10 درصدی 
تولید بســیاری از کاالهای اساســی 
مانند فلزات اساسی، مواد پتروشیمی 
رخ داده اســت. در ایران هنوز بشدتی 
که در دنیا شاهد آن هستیم، این آثار 
در بخش تولید و بازارهای مالی دیده 

نشده است. 
البته پیش از ایــن نیز اقتصاد و بخش 
تولیــد از تحریم و بی ثباتی بــازار ارز 
تأثیرپذیرفتــه بود، ولی هنــوز کرونا 
درعمل باعــث افزایــش هزینه های 
تولید نشده اســت. با این حال شیوع 
این ویروس در کسب و کارهای به طور 
عمــده خدماتی تأثیر منفــی زیادی 
داشــته است، مشــاغلی مانند خرده 
فروشی، لوازم خانگی، هتلداری و حتی 
پوشــاک که تحت تأثیر این شرایط 
به دلیل افت شدید تقاضا دچار رکود 
شــده اند که این رکود با یک تأخیر به 
سایر بخش های اقتصادی و کل اقتصاد 
ملی می رسد. درخصوص تأثیر کرونا 
بر بازار سرمایه نیز به دلیل نقدینگی 
کالنی که راهی این بازار شده است و 
همچنین جو بــازاری که در آن وجود 
دارد، شاهد تأثیر قابل توجهی نیستیم 
هرچند که در روز شنبه هفته جاری 
کرونا در کنار برخــی از عوامل دیگر 
باعث ریزش شدید شــاخص شد. با 
تداوم این شرایط کاهش تولید برخی 
از صنایــع حاضر در بــورس می تواند 

آثاری در این بازار داشته باشد.

بیماری کرونا از دی ماه 1398 در چین آغاز شد 
و با اقدامات سختگیرانه دولت مانند قرنطینه 
شهر ووهان، تعطیلی کارخانه ها و پروژه های 
ساخت و ساز در سراسر کشور چین همراه 
بود. کار به جایی رسید که در بهمن 98 برخی 
روزها تا ۲ هزار مبتال اضافه می شد؛ اما در 15 
اسفند 98 ، خبرگزاری شین هوآی چین اعالم 
کرد روز قبل تنها 1۲6 مورد جدید شناسایی 
شده است همچنین به جز استان هوبی که 
شهر ووهان در آن قرار گرفته، مابقی استان 
های چین مورد جدیدی از شهروندان ساکن 
چین گزارش نکرده اند و تنها مبتالیان جدید به

 مسافران خارجی که به چین سفر کرده اند 
مربوط می شود.

تاثیر اپیدمی بر اقتصاد جهانی
الف( تاثیر بر تقاضا

در کوتاه مدت این اپیدمی بر صنعت توریسم، 
حمل و نقل، خرده فروشی، سرگرمی و به 
طور کمی بر همه خدماتی که افراد در جایی 
جمع می شوند تاثیر سوء خواهد گذاشت و 
در نتیجه با افزایش بیکاری و رکود اقتصادی 
کوتاه مدت مواجه خواهیم شد. به طور مثال 
شرکت هواپیمایی لوفت هانزا تاکنون 7100 
پرواز خود را بدلیل مالحظات بهداشتی در 
مورد ویروس کرونا لغو کرده و سهام این کمپانی 
30% افت داشته است. شرکت هواپیمایی فالی 
بی)FLYBE( نیز با 40 سال سابقه و حمل 
8 میلیون مسافر در سال اعالم ورشکستگی 
کرد. اگر حمل و نقل را حلقه اول زنجیره 
صنعت گردشگری فرض کنیم، بزودی شاهد 
ورشکستگی و یا دست کم بحران در صنایع 

دیگر مانند هتلداری و رستوران نیز خواهیم بود.
ب ( تاثیر بر زنجیره تامین کاال درجهان

شرایط نامناسب پزشکی و مدیریت و کنترل 
نادرست، منجر به اپیدمی ویروس در جهان شده 
و این باعث می شود کمپانی ها میزان ساعات 
کاری خود را کاهش و یا کارکنان خود را به دور 
کاری ترغیب و یا حتی ممکن است تعطیلی 
موقت را انتخاب کنند. فرشگاه اینترنتی آمازون 
علی رغم آنکه این روزها بدلیل ترس مردم در 
آمریکا از خرید حضوری، بسیار پر طرفدار شده 
و سفارشات خود را با تاخیر در حال تحویل دادن 
است، اما بدلیل حفاطت از جان کارمندان خود 
در چند دفتر در شهرهای امریکا خواسته که کار 
خود را از خانه انجام دهند. کمپانی اپل، سومین 
برند با ارزش جهان نیز طی هفته های اخیر با 
کاهش شدید ارزش سهام و کاهش درآمد روبرو 
شده است؛ چرا که از یک سو بدلیل تعطیلی 
بسیاری از اپ استورهای این کمپانی در چین، 
فروش محصوالت کاهش یافته  و از سوی دیگر 
از آنجا که مراحل ساخت نهایی آیفون در چین 
صورت می گیرد، کارخانه ها بر اثر اپیدمی کرونا 

تعطیل ویا با کاهش ساعت کار روبرو شده اند.
ج ( تاثیر بر بازارهای مالی:

اپیدمی این بیماری سود شرکت ها و ریسک 
پذیری بازار را کاهش می دهد و نوسانات بازار 
سهام در کشورهای مختلف بصورت دومینویی 
در حال افزایش است. در چین شاخص بورس 
شانگهای در ابتدای اپیدمی در دی 1398 ، 15 
درصد کاهش یافت اما از اواسط بهمن و تا امروز 
در حال بهبود و نزدیک شدن به اعداد و ارقام قبل 
از آغاز اپیدمی است. اما شاخص بورس در ژاپن 
و کره جنوبی، تا اروپا و آمریکا هر روز در حال 
کاهش می باشد. گسترش اپیدمی در بازارهای 
مالی عمدتا به دو اثر تقسیم می شود: از یک سو 
گسترش اپیدمی تاثیر منفی بر مصرف، تولید 
و سرمایه گذاری می گذارد و منتج به کاهش 

شاخص سهام می گردد؛ از سوی دیگر بدلیل 
احساس هراس، سرمایه گذاران ترجیح می 
دهند در اوراق خزانه کوتاه مدت و بلند مدت 
سرمایه گذاری کنند که این امر نیز باعث کاهش 

شاخص سود اینگونه اوراق گردیده است.
اجازه دهید موضوع اپیدمی را در دو سناریو 

خوش بینانه و بدبینانه بررسی کنیم:
اول: سناریو خوش بینانه: کنترل سریع اپیدمی 

و تاثیر حداکثر 4 تا  6 ماهه بر اقتصاد جهان.
دوم: سناریو بد بینانه: اپیدمی از کنترل خارج 
شود؛ همه کشورها درگیر مسئله شده و بیش از 
10 میلیون نفر آلوده این بحران در سراسر جهان 

گردند؛ ظهور بحران اقتصادی در جهان.

سناریو    خوشبینانه
چین اپیدمی را تا اواخر فروردین 1399 کامال 
کنترل کند و موارد جدید نزدیک به صفر شود 
و در سایر کشورها نیز اپیدمی تا اواخر خرداد 
1399 کنترل و یا دست کم تا اردیبهشت ماه 
واکسن مقابله، تولید و روانه بازار گردد. تعداد 
مبتالیان حداکثر دو برابر مقدار کنونی یعنی 
۲00.000 نفر شود و تعداد جان باختگان نیز 
کمتر از 6.000 نفر باشد.آکسفورد اکونومیک با 
بررسی کشورهای چین با دربرگیری 17 درصد 
اقتصاد دنیا، ژاپن 7 درصد، کره جنوبی و ایتالیا 
هرکدام ۲ درصد اقتصاد دنیا پیش بینی می 
کند، رشد اقتصاد جهانی در سال ۲0۲0 ، دو 
دهم درصد کاهش یابد. این عدد در پیش بینی 
موسسه گلدمن پنج دهم درصد است. در زمان 
اپیدمی سارس ۲003 در چین ، GDP  این 
کشور ۲درصد کاهش یافت و اقتصاد جهان نیز 
با سه دهم درصد کاهش مواجه شد. باید توجه 
داشت، در آن زمان، اندازه اقتصاد چین نصف 
اندازه فعلی بود و میزان گسترش  اپیدمی ویروس 

سارس در سایر کشورها کمتر از زمان فعلی بود.

سناریو  بدبینانه
اپیدمی از کنترل خارج شود و به یک بیماری 
همه گیر جهانی تبدیل شود. در این صورت 
ممکن است باعث برهم خوردن نظام عرضه و 
تقاضا تا پایان سال 1399 شده  و زنجیره تامین 
کاال را در سراسر جهان تحت تاثیر شدید قرار 
دهد. در اینصورت رشد تولید ناخالص داخلی 
بطور متوسط ۲ تا 3 درصد در کل جهان کاهش 

خواهد یافت.

راه حل چین برای 
مقابله با تاثیرات منفی اپیدمی کرونا

چین برای عبور از بحران های مالی مانند بحران 
های سال 1998 و ۲008 اوراق خزانه ویژه صادر 
می کند و سرمایه گذاری گسترده ای در زیر 
ساخت ها انجام می دهد. ساخت راه های جدید، 
توسعه حمل و نقل ریلی، ساخت شهرک های 
جدید، ساخت فرودگاه و بیمارستان از جمله 
این اقدامات هستند. هر چند در آن زمان موضوع 
بسیار بحث برانگیز بود اما اکنون و پس از گذشت 
سالها، ثابت گردیده، آن ساخت و سازها کامال 
درست و بجا بوده و باعث حفظ ثبات اقتصاد و 
رونق تولید شد. البته برخی از آن ساخت و سازها 
هم مثل برخی شهرک های مسکونی که به شهر 
ارواح مشهور شده بال استفاده ماندند اما اکنون 
چین با درس گرفتن از آن اشتباهات درحال 
آغاز دور جدیدی از ساخت و ساز و توسعه زیر 
ساخت ها می باشد. از جمله این اقدامات، توسعه 
شبکه ریلی بین شهری و شهری، توسعه آموزش، 
پزشکی و تکنولوژی، بخصوص توسعه شبکه  
5G، هوش مصنوعی و شهر های هوشمند است. 
موضوع دیگر اعطاء تسهیالت جهت مشارکت 
بخش خصوصی در ایجاد وتوسعه زیر ساخت 
هاست که همراه با مشوقهای ویژه و تضمین سود 
است. کاهش مالیات از دیگر مشوق های دولت 
چین در مواقع مواجه با بحران اقتصادی است. 
وقتی اقتصاد با مشکلی روبرو می شود با پایین 
آوردن مالیات ها، دولت منابع مالی صاحبان 
کسب و کار را افزایش داده و به آنها برای عبور از 
بحران کمک می کند؛ چرا که اگر چنین نکند و 
کسب و کارها وارد رکود و ورشکستگی شوند 

دولت از مالیات آنها محروم خواهد شد.
کمک دیگر دولت، پرداخت بخشی از سهم بیمه 
تامین اجتماعی کارفرمایان است. از دیگرسو، 
دولت ورود شرکتها به بازار  بورس را تسهیل 
نموده و اقدام به تشویق اشخاص برای سرمایه 
گذاری در بورس اوراق بهادار می کند که این 
امر موجب تامین بخشی از سرمایه درگردش 
شرکت ها خواهد شد. این دوران زمان خوبی 
برای اصالح و یا ادغام برخی صنایع و کسب و 
کارها نیز می باشدکه با توجه به عملکرد گذشته 
آن صنایع، دولت اقدام به اصالحات در آن صنایع 
می کند. از دیگر اقدامات دولت در این بحران 
ها، اعطای مشوق های ساخت و خرید مسکن، 
خرید خودرو ، کاهش تعرفه ها و تقویت صنایع 
نبرد  اپیدمی  تردید،  بدون  است.  پیشرفته 

اصالحات و تبدیل تهدید به فرصت است.

مهمان ناخوانده؛ بالی جان اقتصاد دنیا

١٨٪ کاهش حجم تجارت ایران پس از کرونا٥٠٪ ظرفیت پروازها خالی است
 گزارش

نگاهی به تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی؛  دیدگاه

افت شدید 
تقاضا

 نوسان:مهدی کرمی پور، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق می گوید که 
مرزهای غربی به جز اقلیم کردستان بسته است و صادرات کاال به عراق منتفی 
شده است. او درباره بسته های حمایتی دولت برای تولیدکنندگان در شرایط 
پیش آمده می گوید که این بسته ها کمک خاصی برای برگرداندن بازار ایران 

نمی کند و بیشتر مربوط به تعویق مالیات، بدهی های بانکی و بیمه ای است.
کرونا بازار بزرگ صادرات ایران را بســت. دیروز هیأت گذرگاه های مرزی عراق 
اعالم کرد که پنج مرز زمینی خود با ایران را به صورت موقت بسته است. بر این 
اساس، پنج مرز زمینی شلمچه، شیب، زرباطیه، منذریه و مندلی میان ایران و 
عراق بسته شده و صادرات ایران به این کشور متوقف شده است. گرچه عراق اعالم 
کرده است که فعال تصمیم دارد که به مدت یک هفته این مرزها را تعطیل کند اما 
فعاالن اقتصادی می گویند مشخص نیست که دیگر بتوان به سادگی بازار این 

کشور را برگرداند یا نه؟
مهدی کرمی پور، دبیرکل اتاق مشــترک ایران و عراق در توصیف وضع فعاالن 

اقتصادی بازار عراق می گوید که یک جمله بگویم: »همه مان خانه نشین شدیم!«
او توضیح می دهد که ترکیه و عربستان با مدیریت یکپارچه و هماهنگ کرونا به 
ظاهر توانسته اند این بیماری را تحت کنترل درآورند و با رقابت شدیدی که آنها 
برای دستیابی به بازار عراق داشته اند و همچنین توقف صادرات ایران به عراق، 
آنها به سرعت جایگزین ایران می شــوند، ضمن اینکه در این شرایط اردن هم 

صادراتش را به عراق افزایش داده است.
تجارت ایران و عراق ۱۰ برابر تجارت با اروپا

حجم تجارت ایران و عراق بیشــتر از 10 برابر تجارت ایران و تمام کشــورهای 
اتحادیه اروپاست. ایران و عراق ساالنه حدود 13 میلیارد دالر تجارت دارند که از 
این میان دست باالی تجارت متعلق به ایران است و این کشور بیشتر به عنوان 
مشتری ایران به شمار می آید. براساس اعالم گمرک  سال گذشته حجم تجارت 

ایران و عراق از 9 میلیارد دالر عبور کرده است.
با وجود این و درشرایطی که عراق می توانست یکی از بزرگ ترین ناجیان تجارت 
ایران از تحریم باشــد، کرونا آخرین امیدهای اقتصاد تحریم زده را از بین برد و 

صادرکنندگان ایرانی را خانه نشین کرده است.
بر اساس اعالم هیأت گذرگاه های مرزی عراق، این کشور پنج مرز زمینی خود 
با ایران را به صورت موقت از امروز تا یک هفته بســت. براساس این گزارش، 
درحال حاضر فقط مرز کردستان باز است که البته با ترافیک سنگین کامیون ها 
همراه است و به گفته فعاالن اقتصادی صادرات ایران به عراق هم فعال ممنوع 
شده و عبور کامیون ها برای تحویل محموله های سفارش قبلی و واردات ایران 

فعال است.
واردات کاال مختل نشده است

این موضوع درحالی رخ می دهد که خبر اعالم بسته شدن مرزهای کشورهای 
همسایه روی ایران نه فقط صادرات ایران را مختل کرد بلکه نگرانی هایی برای 
واردات کاال به ایران وجود دارد. البته روح اهلل لطیفی، سخنگوی گمرک ایران به 

ایلنا گفته است که نگرانی جدی برای واردات کاال به ایران وجود ندارد.
او توضیح داده است: »×بیشتر تجارت کشور از طریق دریا انجام می شود، به عالوه 
اینکه هم اکنون 13 مرز زمینی کشور باز و تجارت فرامرزی درحال انجام است.« 
لطیفی تأکید کرده است که بیشتر تجارت کشور از طریق دریا صورت می گیرد و 

نگرانی زیادی در این زمینه وجود ندارد .
لطیفی گفت: »جدا از این، اکثر مرزهای دریایی کشور باز و مبادالت تجاری برقرار 
است. برای مســیرهای دورتر چه در دریای خزر به روسیه و کشورهای آسیای 
میانه و چه در جنوب برای کشورهای دورتر مثل شرق آسیا، اروپا و حتی آمریکای 

التین مشکلی در مرزهای آبی وجود ندارد.«
او تأکید کرده است: »مرزهای افغانستان اعم از مسافری و تجاری به طور کامل باز 
است، در ضمن مشکل خاصی در سایر مرزها غیر از ترکیه وجود ندارد. همچنین 

مرزهای اقلیم کردستان عراق همچنان باز و کاالی ایرانی صادر می شود.«
اعتماد ازدست رفته عراقی ها به مواد غذایی ایران

با این حال، مهدی کرمی پور، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق به »شهروند« 
می گوید که مرزهای غربی به جز اقلیم کردستان بسته است و صادرات کاال به 
عراق منتفی شده است. او درباره بسته های حمایتی دولت برای تولیدکنندگان 
در شرایط پیش آمده می گوید که این بسته ها کمک خاصی برای برگرداندن بازار 

ایران نمی کند و بیشتر مربوط به تعویق مالیات، بدهی های بانکی و بیمه ای است.
به گفته کرمی پور، حجم بزرگی از بازار ایران در عــراق مربوط به صادرات مواد 
غذایی بوده است که با شــیوع کرونا در ایران دیگر نمی توان به راحتی بازار مواد 
غذایی ایــران را در عراق پس گرفت و ترکیه و عربســتان در این بازار به راحتی 

جایگزین ایران می شوند. 

انسداد 
مرز تجارت با عراق

ویـروس کرونـا در حال جهانی شـدن اسـت و می توانـد اقتصاد جهـان را راکد کند. شـیوع این ویروس از اعماق اسـتان  
هوبی چین آغاز شـد و به سـرعت رو به گسـترش اسـت. حاال مـوارد باالیی از ابتال بـه این ویـروس در کره جنوبی، ایتالیا 
و ایـران هـم دیـده و اولیـن آمار مرگ ومیر در آمریکا گزارش شـده اسـت. خسـارت های اقتصادی شـیوع ایـن ویروس 
می توانـد شـامل آمریـکا، منطقه یـورو و ژاپن شـود. رشـد اقتصـادی در چین بـه پایین ترین حـد خود رسـیده و ۲.7 
تریلیـون دالر از اقتصـاد جهـان کم شـده که برابـر با کل تولیـد ناخالص داخلی انگلیس اسـت. به خاطر ناشـناخته های 
بسـیاری کـه در مورد همه گیری ایـن ویروس وجود دارد و پاسـخ متفـاوت دولت ها و کسـب وکارها، نمی توان پیش بینی 
دقیقـی ارائـه داد. اقتصاددانـان تخمیـن می زننـد رشـد تولیـد ناخالـص داخلـی در سـه ماهه اول ۲۰۲۰ تـا ۱.۲ درصد 
به صـورت سـاالنه کاهش یابـد و اگر چین نتوانـد در ماه مارس به سـرعت روی پای خود بایسـتد، ایـن پیش بینی خوشـبینانه خواهد بود.

تحلیل

گروه  بازرگانی

 نوســان: طبق اعالم دبیر انجمن واردکنندگان 
خودرو چنانچه مجاز اعالم شــدن واردات خودرو در 
الیحه بودجه  سال 1399 واقعا اجراشود، واردکنندگان 
خودرو می توانند قیمت های کنونی در بازار را به نصف 
برسانند.در این باره مهدی دادفر گفت: »باوجود اینکه 
طی دوسال اخیر کسب وکار همه واردکنندگان خودرو  
زائل شده اســت، اما همچنان برخی از آنها در بازار حضور داشته و آمادگی این 
را دارند که به سرعت بتوانند نیازهای بازار  خودرو را تأمین کنند.«دبیر انجمن 
واردکنندگان خودرو ادامه داد: »رئیس بانک مرکزی با واردات کاال بدون انتقال 
ارز کامال مخالف بوده و می گوید »مگر واردکننده ای هــم داریم که در خارج از 
کشور پولی داشته باشد؟« البته که این موضوع صحت ندارد و برای واردکنندگان 
خودرو این امکان وجود دارد که با استفاده از اعتبارات خود بتوانند به لحاظ ارزی 

نیاز خودروهای وارداتی کشور را تأمین کنند.«

 نوســان: جمشــید عدالتیان، اقتصاددان درباره  
افزایــش قیمــت دالر گفــت: »واقعا جای ســوال 
دارد در شــرایطی کــه کاهــش تقاضــای ارز بــه 
دلیــل کاهــش واردات و تقاضــای ارز مســافرتی 
وجــود دارد، نــرخ ارز چرا رونــد افزایشــی دارد؟ 
بانک مرکــزی باید این مــورد را شــفاف تر کند.«
او توضیــح داد: »آقای همتی باید تــالش کنند تا ثبات بــازار را حفظ کنند 
و باید پاســخگو باشــند چرا وقتی تقاضا برای ارز کاهش پیدا کرده، اما نرخ 
درحال افزایش اســت؟« عدالتیان ریشه رشد پیاپی شــاخص بورس را هم 
ریزش ارزش ریال دانست و گفت: »در کشــور ما نرخ ارز رابطه مستقیمی با 
بورس دارد، شــرکت هایی که درآمد ارزی دارند، بالطبع بــا افزایش نرخ ارز، 
سودشــان افزایش پیدامی کند و این خود را در رشد شاخص نشان می دهد، 
پس رشــد شــاخص بورس درحال حاضر نتیجه افزایش نرخ ارز اســت..«

 نوســان: مهدی شــاه مرادی، عضو هیأت مدیره 
انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشــکی، مشکل 
اصلی تولیدکنندگان محصوالت ضدعفونی را تأمین 
الکل عنوان کرد و از افزایش هفت تا هشــت برابری 
تولید محصوالت ضدعفونی بعد از شــیوع ویروس 
کرونا خبر داد. او همچنین با اشــاره به برهم خوردن 
تعادل عرضــه و تقاضای این محصول در پی شــیوع ویــروس کرونا، میزان 
تقاضا را در روزهای اخیر 10 برابر عرضه توصیــف کرد و گفت که در روزهای 
نخســت شــیوع این ویروس میزان تقاضا به صد برابر عرضه نیز رسیده بود.
عضــو هیأت مدیــره انجمــن تولیدکنندگان تجهیــزات پزشــکی با بیان 
اینکه نگرانــی مردم نیــز باعــث خرید بیــش از نیــاز و ایجــاد تقاضای 
کاذب شــده اســت، تصریــح کــرد: »اکنــون بهتریــن فرصــت بــرای 
فــروش این محصــوالت اســت و دلیلــی بــرای احتــکار وجود نــدارد.

 نوســان: گوگل از حدود 8هزار کارمند خود در 
دفترش در دوبلین خواســته دورکاری کنند و در 
محل کار حاضر نشــوند.  به گــزارش  رویترز، این 
تصمیم پس از آن گرفته شد که نشانه هایی شبیه به 
آنفلوآنزا در یکی از این کارمندان در این مرکز دیده 
شد.  ایرلند در روز یکشنبه نخستین مورد ابتال به 
ویروس کرونا را گزارش داد و مدرسه دانش آموز مبتالشده را تعطیل کرد.  
ویروس کرونا که در اواخر دسامبر در چین شایع شد، به بیش از 60 کشور 
دیگر راه یافته و تا حاال جان بیش از 3هزار نفر را گرفته و 86هزارو500 نفر 

را مبتال کرده است.
یکی از منابع در این شــرکت گفت به منظور احتیاط بیشــتر از همکاران 
شخصی که مشکوک به کروناست، خواستیم کارهای خود را در خانه انجام 

دهند تا وضع آنها مشخص شود.

قیمت خودروهای خارجی را به نصف می رسانیم٨ هزار کارمند گوگل دورکار شدندافزایش ١۰ برابری تقاضای الکلعلت رشد عجیب بهای دالر و شاخص بورس
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گزارش

   نگاه

 نوسان :در جلسه کمیسیون معادن اتاق 
بازرگانی اصفهان که با حضور معاون امور 
معادن فوالد مبارکه، معــاون امور معادن 
و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت اســتان و معاون خرید ذوب آهن 
تشکیل شد، مقرر شد شرکت فوالد مبارکه 
و ذوب آهن اصفهان به منظــور راه اندازی 
و فعال کردن معادن ســنگ آهن استان 
اصفهان با هماهنگی بهره برداران معادن 
اقدامات الزم را انجام دهند. مجتبی کاروان، 
رئیس کمیســیون معادن اتاق بازرگانی 
اصفهان انعقاد تفاهم نامه میان معدنکاران 
ســنگ آهن و واحدهای فوالدی استان را 
در رفع بحران تامین سنگ آهن فوالدی ها، 
همچنین فروش معادن سنگ آهن داخل 
استان موثر دانســت. کاروان تشریح کرد: 
واحدهای فوالدی برای تامین سنگ آهن از 
داخل استان و حمایت از معادن سنگ آهن 
باید به نحوی روند خرید را اصالح کنند تا 
معادن بتوانند با واحدهای فوالدی قرارداد 

همکاری امضا کنند.
سیدمحمدیاســر طیب نیا، معاون امور 
معادن فوالد مبارکه نیز در این نشســت، 
داشتن نگاه بلندمدت را رافع اختالف نظر 
میان معــدن داران و فوالدی ها دانســت 
و افزود: درصورت تعامل معــدن داران با 
فوالدمبارکه و ذوب آهن در بلندمدت سود 
مناسبی عاید آنها خواهد شد.  وی با بیان 
اینکه خرید مواد اولیه از سوی ما با قیمت 
مناســب از معدن داران صورت می گیرد، 
تصریح کرد: استراتژی جدید ما کار با تمام 
معادن حتی معادن کوچک مقیاس است 
و با وجود باال نبودن عیار معادن استان، ما 
به دلیل تبدیل این مواد به کنسانتره آماده 
همکاری با معادن دارای حداقل عیار 35 
هستیم. معاون امور معادن فوالد مبارکه در 
ادامه به منظور تعامل با معادن سنگ آهن 
در زمینه های مشارکت، سرمایه گذاری، 
خرید بلندمدت مــواد اولیه و حتی خرید 

معدن اعالم آمادگی کرد.  
محمدجعفــر صالحــی، معــاون خرید 
ذوب آهن نیز بــا بیان اینکه مــواد اولیه 
با قیمــت روز از معدنــداران خریداری 
می شــود، افزود: آغــوش ذوب آهن روی 
معادن کوچک مقیــاس نیز بــاز بوده و 
قراردادهای ما از ۲ هزار تــن  به باال بوده و 
از آمادگی کامل برای خریــد مواد اولیه و 
مشارکت با معادن با هر مقیاس برخوردار 
هستیم.  حسام الدین فرهادی نسب، مشاور 
کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان 
نیز گفت: با توجه به رسالت اتاق بازرگانی 
مبنی بر کمک به کسب و کار اعضا در این 
کمیسیون اقدامات متعددی برای تسهیل 
در امور معادن و تولید ســنگ آهن و رفع 
نیاز واحدهای فوالدی انجام شــده است. 
وی افزود: مشکالت معدن داران و بخش 
خصوصی ناشی از تصمیمات حاکمیتی 
است و معدن داران و فوالدســازان هر دو 
قربانی قیمت گذاری دســتوری هستند.  
با توجه به اســتقبال و حســن همکاری 
صمیمانه معاونت معدنی فوالد مبارکه و 
معاونت بازرگانی ذوب آهن معتقدیم برای 
پیشبرد صنعت و اقتصاد کشور باید دست 
به دســت هم دهیم و با تعامل بتوانیم این 
امر مهم را به سرانجام برسانیم و به همین 
منظور هم پس از برگزاری جلسات متعدد 
در کمیته های ذیل کمیســیون معادن 
مصوب شد تا کارگروهی برای جمع آوری 
ظرفیت های معادن ســنگ آهن داخل 
اســتان و اجرایی شدن مصوبات تشکیل 
شود تا هم بتواند به این مشکل رسیدگی 
کند و هم در نهایت با ارائه گزارشی جامع 
بتواند در تصمیم گیری های استانی مورد 

استفاده قرار گیرد.

تعامل فوالدسازان برای
 رفع بحران سنگ آهن

industry

مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره به وجود 
بیش از 1600 هکتار فضای سبز در فوالد 
مبارکه که بیش از 95 درصد آن به روش 
قطرهای آبیاری می شود، تصریح کرد: 
فضای  میزان  این  توسعه  و  برای حفظ 
سبز با سرمایه گذاری های قابل توجه و 
پروژه های متعددی که انجام شده است، 
تالش شده آب موردنیاز این میزان فضای 
سبز را از محل تصفیه و بازچرخانی پساب 
انسانی و صنعتی کارخانه و بدون هیچ 
برداشت آب اضافی از زاینده رود تأمین 
کنیم.  مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح 
کرد: با توجه به اینکه در تابلوی اهداف 
ساالنه شرکت، رعایت دستورالعمل های 
زیست محیطی یکی از ارکان و اهداف ثابت 
شرکت است، همواره سرمایه گذاری های 
قابل توجهی برای انجام پژوهش ها و اجرای 
پروژه های متنوع تر در این زمینه انجام 
شده و می شود.  وی در ادامه خاطرنشان 
کرد: شرکت فوالد مبارکه در راستای تحقق 
اهداف کالن خود در حوزٔە محیط زیست 
و همگام با توسعه کمی و کیفی تولیدات 
خود، توسعه و به روزرسانی زیرساختها و 
تجهیزات کنترل کنندٔە آالینده ها را نیز 
سرلوحه اقدامات قرار داده است . در این 
خصوص طراحی و احداث غبارگیرهای 
غبارگیرهای  فوالدسازی،  واحد  ثانویه 
سرند واحدهای ا کساید و پروداکت و نصب 
و اجرای سیستم مهپاش شارژ ه وپرهای 
واحد احیا مستقیم در ناحیه آهن سازی 
به همراه سایر غبارگیرهای نصب شده در 
مسیر نوار نقاله ها بخشی از فعالیتهای یک 
دهه اخیر فوالد مبارکه در جهت کنترل 
بر 300  بالغ  بوده که رقمی  آالینده ها 
میلیارد تومان را شامل می شود. همچنین 
برای طراحی و نصب سایت مدرن مدیریت 
پسماند و احداث ال گونها و بسترهایی لجن 
خشک کن در تصفیه خانه صفائیه رقمی 
بالغ بر 50 میلیارد تومان اختصاص یافته 
است. عالوه بر این جهت توسعه تصفیه 
با هدف بازچرخانی و  خانه های پساب 
استفاده مجدد پساب ها در فرایند تولید و 
به خصوص طرح استفاده از پساب شهری 
تا کنون رقمی بالغ بر 450 میلیارد تومان 

هزینه شده است.  

نگهداری از فضای سبز
وی با تأ کید بر اینکه این شرکت به منظور 

نگهداری از فضای سبز خود که بالغ بر 50 
درصد از کل سطح سایت شرکت فوالد 
مبارکه را دربرمی گیرد، و برای نگهداری 
کنترل  و  دفع  سیستمهای  تعمیرات  و 
آالینده ساالنه رقمی بالغ بر 50 میلیارد 
تومان هزینه صرف کرده است، گفت: نصب 
آنالین  پایش  سیستمهای  اندازی  راه  و 
بر روی کلیه خروجیهای شرکت فوالد 
مبارکه در بخش دودکشها و تصفیه خانه 
ها اکنون رقمی بالغ بر ۲0 میلیارد تومان 
ارزش گذاری شده است. این شرکت هم 
سوم  دریاچه  احداث  طرحهای  اکنون 
سیستم  نصب  با  همراه  پساب  ذخیره 
تصفیه تکمیلی پساب شهری را با هزینه 
ای بالغ بر 60 میلیارد تومان در دست اقدام 
دارد. عالوه براین احداث سیلوهای ذخیرٔە 
ریزدانه مواد معدنی و رفع برخی از اشکاالت 
را  آالینده  راهبری سیستمهای دفع  در 
باهدف بهبود شاخصهای زیست محیطی 
خود با هزینه ای بالغ بر 30 میلیارد تومان 
پیش بینی و در دستور کار داشته است. 
طرحهای فرآوری سرباره به عنوان محصول 
جانبی فرایند تولید و با هدف ایجاد ارزش 
افزوده برای محصوالت شرکت یکی دیگر 
از اقداماتی است که با کمک مرا کز علمی 
و پژوهشی کشور با هزینه ای بالغ بر 10 
میلیارد تومان در دست اقدام است. این 
شرکت با مشارکت شرکتهای مهندسی 
داخلی فرایند فروش و صادرات سرباره را 
نیز به موازات فعالیتهای علمی و تحقیقاتی 

خود در این زمینه دنبال کرده است.

افزایش بی رویه قیمتها 
به نفع هیچکس نیست

مهندس عظیمیان با ابراز ناخرسندی از 
افزایش بی رویه قیمــــت انواع محصوالت 
افزایـــــش  گفت:  کشور،  در  فوالدی 
بی رویه قیمتها به نفع هیچکس نیست. 
بی  افزایش  موافق  مطلقا  مبارکه  فوالد 
رویه قیمتها نیست. ازآنجا که این شرکت 
صنعت ساز است، سود خود را در گردش 
چرخ سایر صنایع باالدست و پایین دست 
خود و رونق اقتصادی هرچه بیشتر کشور 
می داند، نه در افزایش بی رویه قیمتها؛ و 
این امر بدون شک در سایه آرامش ایجاد 
می شود. وی از برگزاری جلسات متعدد 
در این خصوص خبر داد و اظهار امیدواری 
کرد: با پیشنهادها و تمهیدات وزارت صمت 

و انجمن فوالد کشور، به زودی شاهد ایجاد 
آرامش در بازار باشیم.  وی در خصوص نحوه 
قیمت گذاری محصوالت فوالدی در کشور 
گفت: در حال حاضر کشف قیمت از طریق 
آخرین  براساس  شود.  می  انجام  بورس 
هماهنگی ها میان وزارت صمت، انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران و فوالدسازان 
کشور، شرایط به گونه ای شد که وزارت 
صمت پیشنهاد اصالحی خود را به ستاد 
تنظیم بازار ارائه کند و در آنجا موضوع 
مچینگ، قیمت گذاری و حقوق مشتریان 
خرد مد نظر قرار گیرد تا با در نظر گرفتن 
همه موارد، بازار به آرامش الزم برسد . وی 
در تشریح تمهیدات وزارت صمت برای 
فوالدسازان  موردنیاز  آهن  تأمین سنگ 
در سال 1399 گفت: با پیگیریهای همه 
فوالدسازان قرار بر این شده که تا پایان سال 
جاری، وزارت صمت با معادن به گونهای 
برنامه ریزی و هماهنگی کنند که سنگ 
آهن و کنسانتره موردنیاز فوالدسازان در 
سال پیش رو تأمین گردد. به همین منظور 
شرکت فوالدتکنیک به عنوان مشاور طرح، 

این پیشنهاد را آماده کرده است.  

فوالدمبارکه
پرچم دار بومی سازی

وی درخصوص چگونگی وضعیت تولید 
فوالد مبارکه در سال 1398 خاطرنشان 
با   1398 سال  در  شرکت  این  کرد: 
ازجمله  متعددی  های  محدودیت 
کنسانتره و انرژی مواجه بود، اما با تالش 
جمعی مدیریت و کارکنان و با اتکا به برخی 
ظرفیتهای موجود توانست در بسیاری از 
خطوط تولید به اهداف از پیش تعیین شده 
دست یابد. بااینحال، به دلیل نبود منابع 
کافی سنگ آهن حدود 9 تا 10 درصد 
برنامه تولید خود را از دست داد. امیدواریم 
با تمهیداتی که وزارت صمت در دستور کار 
دارد سال آینده شاهد بروز چنین شرایطی 

برای فوالدسازها نباشیم. 
با  ادامه  در  مبارکه  فوالد  مدیرعامل 
برای  مبارکه  فوالد  استراتژی  به  اشاره 
داشت:  اظهار  خاص  محصوالت  تولید 
بومی  دار  پرچم  نوعی  به  مبارکه  فوالد 
سازی تجهیزات موردنیاز خطوط تولید 
صنعت فوالد و انجام پژوهش برای تولید 
محصوالت جدیدی است که امکان تولید 
آنها در شرکت وجود نداشته است. ازاینرو با 

سرمایه گذاریهای قابل توجه و همکاریهای 
گستردهای که با شرکتهای دانش بنیان و 
دانشگاهها و مرا کز تحقیقاتی کشور دارد 
تالش کرده است نیاز صنایع پایین دست به 
انواع ورقهای خاص را تأمین کند؛ تاجاییکه 
در سال جاری موفق شد بخشی از ورقهای 
موردنیاز صنایع نفت و گاز و خودروسازان 
کشور را تأمین کند، محصوالتی که تا کنون 

عمدتا وارداتی بوده اند.

مقابله با کرونا
براساس پروتکلهای وزارت بهداشت

وی در پاسخ به این سؤال که فوالد مبارکه 
در مقابله با ویروس کرونا چه اقداماتی انجام 
از  پیش  که  همچنان  گفت:  است  داده 
این اشاره شد، با وجود حدود ۲0 هزار نفر 
نیروی انسانی فوالد مبارکه، این شرکت 
خود را از جامعه پیرامون جدا نمی داند؛ 
بنابراین طبق پروتکلهای وزارت بهداشت 
و درمان عمل می کند و آنچه را الزام است 

در شرکت اجرا نموده و می نماید. به عنوان 
مثال، ضمن پایش بهداشتی امکان عمومی 
و کارگاه ها و خطوط تولید شرکت، زمان 
حضور کارکنان در برخی محل های کاری 
به کمترین حد ممکن کاهش داده شده 
است. عالوه بر این با تعطیلی برخی مرا کز 
طبخ و رستورانها، در این راستا اقدامات 
حالی  در  این  است.  شده  انجام  مؤثری 
است که همکاران ما در بخش اورژانس و 
درمان شرکت به طور جدی و فعال با مراکز 
بهداشتی و درمانی منطقه و استان همکاری 
دارند و مباحث مربوط به این شرایط را 

رصد می کنند.  
مهندس عظیمیان در پاسخ به این سؤال 
بنگاه  یک  عنوان  به  مبارکه  فوالد  که 
اقتصادی مؤثر در صنعت فوالد کشور، در 
زمینه مقابله با ویروس کرونا چه همکاری 
هایی با منطقه و استان داشته است، اظهار 
ملی  تهدید  یک  کرونا  ویروس  داشت: 
است؛ ازاینرو نگاه فوالد مبارکه به این بحث 
هم جامع و ملی است. به همین دلیل در 
راستای تعهد به مسئولیت های اجتماعی 
سازمان، با تخصیص منابع مالی خود، از 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مرا کز 
آموزش و پرورش و بهزیستی شهرستان 
تجهیزات  و  مواد  تأمین  برای  مبارکه 
موردنیاز مقابله با این ویروس خطرنا ک 

حمایت کرده است.

بــه مناســبت روز درختــکاری مدیرعامــل فــوالد مبارکــه ضمــن غــرس یک اصلــه نهال در شــرکت، 
گزارش

گروه صنعت
ــد کــرد.  ــأ کی ــر اهمیــت فضــای ســبز و نقــش آن در ســالمت محیــط کار و محیــط زیســت ت ب
حمیدرضــا عظیمیــان گفــت: امــروزه رعایــت دســتورالعمل هــای زیســت محیطــی یکــی از مهترین دســتورالعمل 
هــای هــر بنــگاه اقتصــادی و کارخانــه تولیــدی اســت و در واقــع دیگــر یــک اقــدام نمایشــی نیســت، بلکــه یک 
الــزام بســیار مهــم اســت. ایــن امــر از ابتــدا تــا کنــون در فــوالد مبارکــه نــه فقــط بــه عنــوان یک الــزام بلکــه در 

مقام یک مسئولیت اجتماعی خطیر ملی و همتراز با استانداردهای جهانی مدنظر بوده و هست.

مقابله با تهدید ملی

مدیرعامل فوالد سنگان گفت: باالترین رکورد تولید گندله در شرق کشور شکسته شد. 
به گفته علی امرائی، تولید 1575۲ تن گندله در حالی بدست آمد که باالترین رکورد از 
شروع بهره برداری در کارخانه گندله سازی بوده است.مدیرعامل فوالد سنگان یادآور 
شد، برای تولید پنج میلیون تن گندله بعنوان ظرفیت اسمی کارخانه در سال، نیاز به 
تولید 15696 تن گندله در روز است که با توجه به کسب این مهم، رکورد”تولید اسمی” 

عظیم ترین کارخانه گندله سازی شرق کشور نیز شکسته شد.

با بازنشستگی محمود اکبری، طی حکمی از سوی مهندس حمیدرضاعظیمیان 
مدیر عامل فوالد مبارکه، غالمرضا طاهری سرپرستی معاونت فروش و بازاریابی این 
شرکت را عهده دار شد.گفتنـی اسـت غالمرضا طاهـری دارای مـدرک کارشناسـی 
مهندسـی مـواد اسـت کـه از سـال 1373 بـه اسـتخدام فـوالد مبارکـه درآمـده و 
پیـش از ایـن در سـمت مدیـر برنامـه ریـزی و تحقیقـات بازاریابـی مشـغول بـه 

فعالیـت بـوده اسـت.

 طاهری سرپرست معاونت فروش فوالد مبارکه شدرکورد »تولید اسمی« فوالد سنگان شکست

عظیمیان: رویکرد فوالد مبارکه به الزاامات زیست محیطی، ملی و جهانی است

اجرای پروتکل های بهداشتی در فوالدمبارکه برای جلوگیری از کرونا الزامی شد؛

برای اولین بار در فوالد مبارکه انجام شد؛

 نوسان :با همکاری کارشناسان 
های  شرکت  و  مبارکه  فوالد 
بار  اولین  برای  داخلی  سازندۀ 
سنسورهای تشخیص سرباره با 
کمتر از نصف هزینۀ نوع مشابه 

وارداتی، بومی سازی شد.
دفتر  رئیس  اقتصادبازار،  گزارش  به 
ریخته  و  فوالدسازی  تعمیرات  فنی 
خبر  این  اعالم  ضمن  مداوم  گری 
در  سرباره  تشخیص  سیستم  گفت: 
ماشینهای ریخته گری نقش بسیار مهمی در جلوگیری از تخلیۀ سرباره موجود در 
پاتیلها به تاندیش و سپس ریخته گری دارد. عباس محمدی در تشریح چگونگی 
شکل گیری سرباره و تأثیر آن در فرایند تولید مواد مذاب گفت: به طور طبیعی 
مواد مذاب به طور معمول همواره حاوی مقداری سرباره است که به دلیل چگالی 
کمتر نسبت به فوالد مذاب در باالی ذوب قرار می گیرد. این مواد در انتهای زمان 
تخلیۀ پاتیل بر روی تاندیش ماشینهای ریخته گری، با ایجاد جریان گردابی کف 
پاتیل، به مجرای خروجی راه می یابد و باعث تجمع در تاندیش و افزایش ریسک 
ورود به قالب و ایجاد ناخالصی و حتی بیرون ریختن مواد مذاب از تاندیش خواهد 
شد. وی افزود: عملکرد این سیستم به گونه ای است که با تشخیص به موقع وجود 
سرباره در مجرای خروجی پاتیل هشدار صادر می کند و به طور خودکار جریان 

مذاب قطع می شود.
رئیس دفتر فنی تعمیرات فوالدسازی و ریخته گری مداوم اظهار داشت: برای حصول 
این امر سنسورهایی در باالی کاست خروجی پاتیلها نصب شده است که با اتصال به 
سیستم آشکارساز ESD100 واقع در اتاق برق، سیگنال تحریک را دریافت میکند 
و باتوجه به خاصیت نفوذپذیری مغناطیسی متفاوت سرباره و فوالد سیگنالی را به 
صورت فیدبک به سیستم آشکارساز ارسال می کند. در اصل سیستم اندازه گیری 
سربارۀ حمل شده در پاتیل ذوب را تشخیص می دهد. این سیستم به مقادیر کمی 
سرباره پاسخ میدهد و این امکان را فراهم می آورد که اپراتور قبل از شناسایی بصری 
بتواند واکنش نشان دهد. به گفتۀ عباس محمدی سیستم آشکارساز با فیلتراسیون 
نویزها و تجزیه وتحلیل سیگنال دریافتی از سنسور، میزان سربارۀ خروجی پاتیل را 
تعیین می کند و با رسیدن درصد اسلگ به میزان 10 درصد فرمان بستن کاست 
خروجی پاتیل صادر می شود. وی در ادامه تصریح کرد: این سنسور که به طور 
خاصی با شرایط موجود در سایت سازگار شده است، خروجی پاتیل را محصور 
می کند و مدوالسیون های هدایت الکتریکی در ذوب خروجی پاتیل را تشخیص 
میدهد. استفاده از این سنسور به این صورت است که به دور محل خروج مذاب از 
پاتیل وصل شده و با اندازه گیری شار اطراف لوله، درصد سربارۀ مذاب را تشخیص 
میدهد و همان طور که در شکل مالحظه می شود سنسور از دو حلقۀ سیم 
پیچیشده تشکیل شده است. یک سیگنال جریانی معین به عنوان جریان تحریک 
ارسال، و در خروجی یک سیگنال ولتاژ دریافت میشود و بر اساس مقدار این 
سیگنال ولتاژی میتوان مقدار سرباره در مذاب را تشخیص داد. وی در بخش 
دیگری از سخنان خود اظهار داشت: سرباره دارای رسانایی بسیار کمتری نسبت به 
فوالد مذاب است و بنابراین جریان گردابی کمتری در سرباره القا میشود تا بر میدان 
تأثیر بگذارند. این پدیده باعث تغییر در ولتاژهای اندازه گیری می شود و بدین معنی 
است که فوالد را می توان از سرباره تشخیص داد. وی از عمر باالی سنسورها و 
آسیب دیدن آنها در فرایند تخریب و بازسازی نسوز پاتیلها به عنوان دو عامل اصلی 
خرابی و تعویض این تجهیزات حساس نام برد و ادامه داد: این سنسورها تا پیش از 
این از خارج از کشور و با قیمت های زیاد تأمین می شد که در سالهای اخیر سازندۀ 
خارجی به دلیل تحریم از فروش آنها به ایران خودداری می کرد و خطوط تولید با 

ریسک توقف مواجه بود.
 وی با تأکید بر اینکه نمونۀ بومی سازی شده به خوبی با نوع مشابه وارداتی قابل 
رقابت است، اظهار داشت: با همت و پیگیری دفتر فنی تعمیرات ناحیه، کارشناسان 
تعمیرات واحدهای ریخته گری مداوم و آماده سازی پاتیل با همکاری شرکت 
آبادیس فاطر، تحریمها را به فرصت تبدیل کردند و کار بومی سازی این سنسورهای 
وارداتی با موفقیت انجام شد؛ به نحوی که نسوزهای بومی سازی شده پس از 
گذراندن فرایند تست سرد و گرم و تأیید بهره بردار به خوبی در مدار تولید قرار 

گرفت.
گفتنی است هزینۀ ساخت و تأمین این محصول از داخل کمتر از نصف قیمت 
سنسورهای خارجی است و ساالنه از خروج میزان زیادی ارز از کشور جلوگیری 

خواهد شد.
 )ESD100( وی در بخش پایانی سخنان خود از بومیسازی کل سیستم آشکارساز
در آیندۀ نزدیک خبر داد و گفت: با همت و تالش شرکتهای دانش بنیان داخلی و 
ظرفیت و توانمندی مجموعه کارشناسی ناحیۀ بومی سازی در حال پیگیری است.

بومی سازی سنسورهای تشخیص سرباره

به منظور مهار ویروس کرونا صورت گرفت؛

 نوسان :شرکت فوالد سفیددشت به منظور پیشگیری از شیوع 
کرونا ویروس، اقدام به گندزدایی و کاهش ساعت کار نیرو های خود 

کرد. 
محمود ارباب زاده مدیرعامل شرکت فوالد سفیددشت گفت: این شرکت 
در راستای حفظ سالمت همکاران و پرسنل و همچنین جلوگیری از شیوع 

ویروس کرونا اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده است.
استان  از آن در  از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور و پس  افزود:  وی 
چهارمحال و بختیاری، اقدامات زیر جهت مهار این ویروس در شرکت فوالد 

سفیددشت انجام شد.
ارباب زاده در ادامه افزود: با بیان اینکه امسال این شرکت چندین رکورد تولید 
به ثبت رسانده است اضافه کرد: برای ما چیزی مهمتر از سالمت کارگران 
و خانواده های آن ها نیست، به همین منظور از تمام توان خود برای مقابله 
با این ویروس استفاده خواهیم کرد. ارباب زاده در پایان گفت: پیمانکاران و 
مشاورینی که فعالیت آن ها ضروری نیست در کارخانه حضور نخواهند یافت.

گندزدایی و کاهش ساعت کار 
در فوالد سفیددشت

ویروس کرونا یک تهدید ملی است؛ ازاینرو فوالد 
مبارکه در راستای تعهد به مسئولیتهای اجتماعی 
ســازمان، با تخصیص منابع مالی، از تأمین مواد و 
تجهیزات موردنیاز مقابله با این ویروس خطرناک 

حمایت کرده است
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آگهی تغییرات شرکت

آگهــی تغییرات شــرکت مرغداران اتحــاد ماکیــان داران وزوان شــرکت تعاونی به شــماره ثبــت ۲53 و 
شناســه ملی 10840109935 به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی مــورخ 03/11/1398 و 
نامــه شــماره 687/779/184/3/۲05 مــورخ ۲1/11/1398 اداره تعاون روســتایی شهرســتان شــاهین 
شــهرتصمیمات ذیل اتخاذ شــد : امام قلی قلــی زاده وزوانــی به کــد ملــی 6۲۲9857464 و محمد رضا 
خانعلی به کد ملی 6۲۲9895838 بعنوان بازرســان شــرکت برای مدت یک ســال مالی انتخاب شدند اداره 
کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری میمه )798608(

آگهی تغییرات شرکت

آگهــی تغییرات موسســه خدمات حفاظتی و مراقبتی مراقب گســتر ســپاهان به شــماره ثبــت 3771 و 
شناســه ملی 10۲60690413 به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی بطــور فوق العــاده مورخ 
17/05/1398 و به اســتناد نامه شــماره۲/45۲- 1۲0/706/1445 مــورخ ۲8/5/1398فرماندهی انتظامی 
اســتان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقای اکبــر گودرزی لگاله به شــماره ملــی 5759876473 و 
آقای ســید مرتضی طباطبایی به شــماره ملی 1۲8369۲147 و آقای محمد کریم باقری کیچی به شــماره 
ملی 5659564860 و آقای محســن نعمت اللهی به شــماره ملــی 1۲88157967 و آقــای جالل نعمت 
الهی به شــماره ملی 1۲88184557 بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دوســال انتخاب شــدند. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری اصفهان )796641(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییــرات شــرکت تعاونی کیمیــای پروتئیــن نجف آبــاد به شــماره ثبــت ۲406 و شناســه ملی 
10۲60۲۲0891 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 13/09/1398 محمود باســتانی نجف آبادی 
کدملی 1090۲5۲560 بســمت رئیس هیئــت مدیره ، مریم خلیلــی کدملی 1091۲33470 بســمت نائب 
رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامــل ، محمد انتشــاری نجف آبادی کدملی 10800۲8481 بســمت منشــی 
هیئت مدیره برای مدت ســه ســال انتخاب شدند. کلیه چکها و اســناد تعهد آور شــرکت پس از تصویب هیات 
مدیره با امضاء مریم خلیلــی )مدیرعامل( و محمود باســتانی نجف آبادی )رئیس هیئت مدیره( و مهر شــرکت 
تعاونی معتبــر و اوراق عادی با امضاء مریــم خلیلی )مدیرعامل( و مهر شــرکت تعاونی معتبر خواهد بــود. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری نجف آباد )796639(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت ســفیران زیست بوم کاشــان شــرکت تعاونی به شــماره ثبت 6۲37 و شناسه ملی 
14006943758 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/04/1398 و به اســتناد نامه 
شــماره 11۲90 مورخ ۲6/9/1398 اداره تعاون شهرستان کاشــان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت 
به شهرستان کاشــان ، بخش مرکزی ، شهر کاشــان، محله شــهید باهنر ، کوچه ))فرعی معصومی(( ، کوچه 
شهید محمود متقی کاشــانی ]مریخ[ ، پالک 54 ، طبقه اول کدپســتی 8714914714 انتقال یافت . اداره 
کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشــان )801606(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات موسسه مجمع خیرین بهداشت و سالمت امام هادی ع اســتان اصفهان به شماره ثبت ۲457 
و شناســه ملی 10۲60551540 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ ۲5/11/1396 و نامه شــماره 
101449/۲4/۲0 مورخ 03/11/98 دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
براساس بند چهارم ماده 3۲ اساسنامه اختیار طرح و دفاع از هرگونه دعوا در کلیه محاکم به مدیرعامل تفویض 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )801608(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییــرات شــرکت روســتایی وحــدت شــرکت تعاونی بــه شــماره ثبــت 136 و شناســه ملی 
10۲6000064۲ به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 30/06/1398 و نامه شــماره 
757/741/184/3/۲05 مورخ ۲8/07/1398 اداره تعاون روســتایی شهرســتان نطنزتصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : تغییربند4ماده5اساسنامه مربوط به موضوع شــرکت جمله بهره برداری جمعی ومشترک ازاراضی ملکی 
یااستیجاری به بهره برداری جمعی ومشــترک ازامالک ومســتغالت واراضی ملکی یااستیجاری تغییریافت 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجاری بادرود )801609(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی شرکت منحله در حال تصفیه توسعه فناوران ماخ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 195 و شناسه ملی 
14003060430 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲9/03/1397 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : رضا مرتعی قره بالغ به کدملی ۲949511۲۲8به سمت مدیر تصفیه برای مدت یکسال دیگر انتخاب شد 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خور و بیابانک )801410(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت رایکا توان پارسه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲150 و شناسه ملی 14007093759 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲9/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلی 
شرکت در واحد ثبتی اصفهان به نشانی استان اصفهان ، شهرستان فالورجان ، بخش مرکزی ، دهستان اشترجان 
، روستا منطقه صنعتی اشترجان، محله شهرک صنعتی اشترجان ، خیابان دوم ، خیابان فرعی ۲ ، پالک 114 ، 
طبقه همکف کدپستی8465196647 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجاری فالورجان )801605(

آگهی تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت کشــاورزی و گاوداران شهرســتان خمینی شهر شرکت تعاونی به شــماره ثبت 88 و 
شناسه ملی 10۲600۲5437 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 07/06/1398 و نامه شماره 
1۲9/184/3/۲05 مورخ 8/8/1398 اداره تعاون روســتایی خمینی شــهرتصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرتضی 
مختاری به شــمارملی 1140506374و محمدعلی عموسلطانی به شــماره ملی 1141316۲34و حشمت 
اله صالحی به شماره ملی 11417۲6۲89و یداله سلیمانی نجف آبادی به شماره ملی 1090868405 اسداله 
گل رضائی خوزانی به شــماره ملی 1141716674 به عنوان اعضای اصلی و محمدمهدی نقدعلی به شــماره 
ملی 1141184354 ومســعود حاجی باقری به شــماره ملی 114۲31۲674به عنوان اعضای علی البدل تا 
تاریخ ۲9/1۲/1400 و محمدجواد نقدعلی فروشــانی کدملی 1141161060 و رجبعلی مهرابی کوشــکی 
کدملی 1141899485به سمت بازرســان اصلی و علی البدل تا تاریخ ۲9/1۲/1398 تعیین شدند. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجاری خمینی شهر )801607(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت لیراب صنعت با مســئولیت محدود به شــماره ثبت 57196 و شناســه 
ملی 10101987755 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲0/06/1398 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - موارد ذیل به موضوع فعالیت شــرکت ماده ۲ اساسنامه الحاق شد: 
مشاوره ، مطالعه مهندســی ، آموزش، امکان ســنجی و اجرای پروژه های صنعتی اعم از طراحی 
، ســاخت ،بهره برداری و تعمیرات قطعات و تجهیزات صنعتی دوار و ثابــت ، صنایع حمل و نقل، 
صنایع ریلی، تجهیز و اتوماســیون خطوط تولید و تاسیســات صنعتی ، مهندسی مواد، مهندسی 
جوش ، مهندســی خوردگی، مدیریت خوردگی، بازرسی فنی ، آزمایشــات مخرب و غیر مخرب، 
کنترل کیفیت ، صنایع فلزات اساسی و ماشین سازی ، سازه ها ، مدیریت کیفیت و ایمنی صنعتی، 
ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی، اجرای سرویس های فنی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و نیز 
طراحی، ساخت ، نصب ،بهره برداری ، تعمیرات، بازرســی و آزمایش کلیه تجهیزات صنایع نفت و 
گاز و پتروشیمی، نیروگاهی ، مخازن ، خطوط لوله ، سازه ها و همچنین انجام کلیه امور بازرگانی ، 
صادرات و واردات کاال ها و تجهیزات مورد نیاز صنعت ، دریافت و اعطای نمایندگی از شرکت های 
ملی و بین المللی در زمینه فعالیت شرکت، اخذ تســهیالت از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 
صرفا جهت تحقق اهداف شــرکت، شــرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی و خصوصی. ثبت 
موضوع فعالیت به شرح مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد و در صورت لزوم پس 
از کسب مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح امکانپذیر می باشد. - تعداد اعضای هیئت مدیره ۲ الی 
9 نفر می باشد و ماده 14 اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید. - محل شرکت به نشانی استان 
اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزی ، شــهر اصفهان، محله آپادانا دوم ، کوچه پانزدهم 
خرداد]7-14[ ، خیابان آبشــار دوم ، پــالک -۲06 ، مجتمع ۲06 ، طبقه همکف به کد پســتی 

8166673391 و تلفن 03136303۲07 انتقال یافت و ماده 3 اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )798606(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت لیراب صنعت با مســئولیت محدود به شــماره ثبت 57196 و شناسه 
ملی 10101987755 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲0/06/1398 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
- عادل طاهری نیا به شــماره ملی 189948۲636 با پرداخــت 980000 ریال و کاظم عبدیان 
به شــماره ملی 3860580841 با پرداخت 40000 ریال به صندوق شــرکت در زمره شــرکا 
درآمدند. سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ ۲0۲0000 ریال افزایش یافت و ماده 

4 اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید. 
- شرکای شــرکت و میزان سهم الشــرکه هر یک بدین شرح می باشــد: فیروز فدائی فرد دارای 
980000 ریال، فرزانه امانی نــژاد دارای ۲0000 ریال، عادل طاهری نیا دارای 980000 ریال و 

کاظم عبدیان دارای 40000 ریال سهم الشرکه.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )798607(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت لیراب صنعت با مســئولیت محدود به شماره ثبت 57196 و شناسه ملی 
10101987755 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ ۲0/06/1398 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: فیروز فدائی فرد به شــماره ملی 4679669098، عادل طاهری نیا به شماره ملی 
189948۲636 و کاظم عبدیان به شــماره ملی 3860580841 به سمت اعضای هیئت مدیره 

برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )798610(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت تعاونی منحله در حال تصفیه مسکن مهر شماره یک زواره به شماره ثبت 54 و 
شناسه ملی 10۲60115350 به استناد نامه شماره 3148 مورخ ۲7/06/1397 اداره تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی شهرستان اردستان و صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲4/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

- ســیدمهدی آموزگار زواره به شــماره ملی 11895۲7197 به ســمت رئیس هیئت تصفیه، جالل 
گلخنی زواره به شــماره ملی 1189347679 به ســمت نایب رئیس هیئت تصفیه، جمشید عامری 
اردستانی به شماره ملی 1189311305 به سمت منشی هیئت تصفیه و علی نساجی زواره به شماره 
ملی 1189508516 به سمت مدیرتصفیه برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق مالی 
و تعهدآور و قراردادها با امضای آقای علی نســاجی زواره )مدیرتصفیه( و آقای سیدمهدی آموزگار زواره 
)رئیس هیئت تصفیه( و در غیاب رئیس با امضای آقای جالل گلخنی زواره )نایب رئیس هیئت تصفیه( و 
با مهر هیئت معتبر است. اوراق و نامه های عادی با امضای آقای علی نساجی زواره )مدیرتصفیه( و با مهر 
هیئت معتبر است. - نشانی هیئت تصفیه )جهت مکاتبات( به آدرس زواره- شهرک شهید چمران- بلوک 

3 و کدپستی8441946741 و تلفن 03154374459 تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره )79664۲(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت لیراب صنعت با مســئولیت محدود به شــماره ثبت 57196 و شناسه ملی 
10101987755 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲0/06/1398 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: 
- فرزانه امانی نژاد به شــماره ملی 4679394617 با دریافت مبلغ ۲0000 ریال از صندوق شرکت از 
شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۲0۲0000 ریال به مبلغ ۲000000 ریال کاهش یافت و 
ماده 4 اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید. - شرکای شرکت و میزان سهم الشرکه هر یک بدین شرح 
می باشد: فیروز فدائی فرد به شــماره ملی 4679669098 دارای 980000 ریال، عادل طاهری نیا به 
شماره ملی 189948۲636 دارای 980000 ریال، کاظم عبدیان به شماره ملی 3860580841 دارای 

40000 ریال سهم الشرکه.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )798609(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت پخش اکبر کاشان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 5917 و شناسه ملی 
14005461480 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 0۲/04/1398 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : حنیف شب زنده دار به شماره ملی1۲61953411 با واریز 6000000000 ریال به حساب بانک 
ملی شماره 01106۲8371003 بنام شرکت پخش اکبر سهم الشــرکه خود را به میزان 8999000000 
ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 3000000000 ریال به 9000000000 ریال افزایش 
و ماده 4 اساسنامه بنحو مذکور اصالح گردید.اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنها عبارتند از : حنیف شب 
زنده دار به شــماره ملی1۲61953411 دارای 8999000000 ریال سهم الشرکه و فهیمه شمس نیاء به 
کدملی 1۲633۲8857 دارای 1000000 ریال سهم الشرکه میباشند اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان )796640(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت پخش اکبر کاشــان شرکت با مســئولیت محدود به شــماره ثبت 5917 و 
شناسه ملی 14005461480 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 0۲/04/1398 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حنیف شب زنده دار به شماره ملی1۲61953411 با واریز 6000000000 
ریال به حساب بانک ملی شــماره 01106۲8371003 بنام شــرکت پخش اکبر سهم الشرکه خود را 
به میزان 8999000000 ریال افزایش داد. در نتیجه ســرمایه شــرکت از مبلغ 3000000000 ریال 
به 9000000000 ریال افزایش و ماده 4 اساســنامه بنحو مذکور اصالح گردید.اسامی شرکا و میزان 
سهم الشرکه آنها عبارتند از : حنیف شب زنده دار به شماره ملی1۲61953411 دارای 8999000000 
ریال سهم الشرکه و فهیمه شمس نیاء به کدملی 1۲633۲8857 دارای 1000000 ریال سهم الشرکه 
میباشند اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان 
)796640( تاسیس شرکت تعاونی زنان آینده ساز خرمنان درتاریخ 09/08/1398 به شماره ثبت 786 
به شناسه ملی 140087۲9047 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع: تهیه و اجرای طرح و تأمیــن و اداره واحد تولیدی در زمینه  تولید 
صنایع دستی)ملیله سازی( و تولید فرش دستباف و تابلو فرش و گلیم با استفاده از سرمایه و نیروی کار و 
مهارت اعضا و فروش محصوالت تولیدی. تبصره 1: در صورتیکه برای انجام هر یک از فعالیتهای موضوع 
تعاونی نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصالح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است. تبصره ۲: شرکت 
می تواند برای اجرای طرح مصوب و مــوارد مندرج در باال، با رعایت مقررات و اساســنامه و قراردادهای 
منعقده، از سرمایه و ذخائر موجود، اعتبارات و سرمایه گذاریهای بخشهای دولتی، عمومی، تعاونی، بانکها 
و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، هدایای نقدی و جنسی افراد و مؤسسات استفاده نموده و اقدام به اخذ 
اعتبارات و تسهیالت بانکی از طریق عقود اســالمی نماید. تبصره 3: در صورتیکه از طریق ارگان دولتی 
و یا عمومی ذیربط، ضوابط و مقرراتی در زمینه نوع و نحوه کار و اشــتغال، وسائل، تجهیزات، تأسیسات 
و اماکن مورد نیاز فعالیت قانونی شرکت و ســایر موارد مربوط وضع شده باشد شرکت مکلف به رعایت 
آنهاست. تبصره 4: شرکت می تواند مصالح، وسائل، تجهیزات، ماشین آالت، تأسیسات، انبار، کارگاه و دیگر 
نیازمندیهای خود را به طریق مقتضی و مقرون به صرفه منجمله واردات آنها از خارج از کشور تأمین نموده 
و در جهت تحقق اهداف شرکت در مؤسسات تولیدی، تعاونی و دیگر نهادهای اقتصادی سرمایه گذاری 
کند و یا اقدام به خرید سهام کارخانجات و مؤسسات دولتی و غیردولتی نماید. تبصره 5: شرکت می تواند 
با توجه به نوع فعالیت در صورت وجود تولیدات، با رعایت مقررات اقدام به صدور آنها به خارج از کشــور 
نماید و یــا نیازمندیهای خود را از خارج تأمین نماید. همچنین با برگزاری نمایشــگاه و یا شــرکت در 
نمایشگاههای داخلی و بین المللی، ایجاد دفاتر نمایندگی و شعب در داخل و خارج کشور تولیدات خود را 
عرضه نماید. تبصره 6: شرکت مکلف است در جهت ارتقاء دانش و مهارت های فنی و شغلی اعضای خود 
با دستگاه ها و مؤسســات ذیربط همکاری نموده و موجبات شرکت هیأت مدیره، مدیرعامل، بازرسان و 
دیگر اعضا را در دوره های آموزشی و تخصصی مربوط فراهم نماید. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 
مرکز اصلی: استان اصفهان - شهرســتان تیران و کرون - بخش مرکزی - دهســتان ورپشت - روستا 
خرمنان-خیابان 17شهریور-کوچه احســان-پالک 764-طبقه همکف- کدپستی 8534175571. 
سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ 171000000 ریال نقدی است منقسم به 34۲ سهم 500000 ریالی 
با نام که مبلغ 58000000 ریال آن پرداخت و مابقی در تعهد اعضا می باشد. اولین مدیران: خانم زهره 
رضائی به شماره ملی 5499576۲03 به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سلطانعلی مرادی خرمنانی 
به شــماره ملی 5499116903 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم مهری شــماعی به شماره 
ملی 1091044473 به سمت منشــی هیئت مدیره، محمد رضایی به شماره ملی 5499917809 به 
سمت مدیرعامل )خارج از اعضا(، علیرضا مرادی به شماره ملی 5499116997 و رمضانعلی رضائی به 
شماره ملی 5499565473 به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. 
دارندگان حق امضا: کلیه چکها و اسناد تعهدآور پس از تصویب هیئت مدیره با امضای آقای محمد رضایی 
)مدیرعامل( و خانم زهره رضائی )رئیس هیات مدیره( و در غیاب خانم زهره رضائی )رئیس هیئت مدیره(، 
آقای ســلطانعلی مرادی خرمنانی )نایب رئیس هیئت مدیره( حق امضا خواهد داشت و اوراق عادی با 
امضای آقای محمد رضایی )مدیرعامل( و با مهر شــرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل: طبق 
اساسنامه. آقای ابوذر فدائی به شماره ملی 5499433771 به سمت بازرس اصلی و آقای رضا لطف الهی 
به شماره ملی 54995۲3185 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. به 
موجب نامه شــماره 488374 مورخ 05/05/1398 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تیران و 

کرون ثبت و آگهی گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تیران و کرون 

)80141۲(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت تعاونی کیمیای پروتئین نجف آباد به شــماره ثبت ۲406 و شناســه ملی 
10۲60۲۲0891 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/09/1398 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 - مریم خلیلی کدملی 1091۲33470 ، محمود باستانی نجف آبادی کدملی 1090۲5۲560 و محمد 
انتشاری نجف آبادی کدملی 10800۲8481 بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره ، اعظم سلیمانی نجف 
آبادی کدملی 1091550506 و الهام خلیلی کدملی 10914۲4179 بسمت اعضای علی البدل هیات 

مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 
- بیژن فنائی نجف آبادی کدملی 1091164061 بسمت بازرســان اصلی و سپیده سیاه پور کدملی 

1960۲19669 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
 - صورتهای مالی سال 1397 مشتمل بر ترازنامه ، عملکرد سود و زیان به تصویب رسید. - آخرین رقم 

سرمایه مبلغ 1۲00000000 ریال اعالم گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد )796637(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت خدمات حفاظتی و مراقبتی مراقب گســتر ســپاهان موسسه غیر تجاری 
به شماره ثبت 3771 و شناســه ملی 10۲60690413 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
17/05/1398 و به اســتناد نامه شــماره۲/45۲- 1۲0/706/1445 مورخ ۲8/5/1398فرماندهی 

انتظامی استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
آقای اکبر گودرزی لگاله به شماره ملی 5759876473 به ســمت مدیر عامل و آقای سید مرتضی 
طباطبایی به شــماره ملی 1۲8369۲147به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کریم 
باقری کیچی به شماره ملی 5659564860 به سمت عضو و آقای محسن نعمت اللهی به شماره ملی 
1۲88157967 به سمت عضو و آقای جالل نعمت الهی به شــماره ملی 1۲88184557 به سمت 

رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسســه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، وکالتنامه ها و 

عقوداسالمی با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره ، همراه با مهر موسسه معتبر میباشد .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )796638(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت درمان تجهیز آیریک با مســئولیت محدود به شــماره ثبت 4۲4۲7 و شناســه ملی 
10۲6060۲۲77 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مــورخ ۲3/07/1398 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : هاجر عطار زاده جوزدانی با دریافــت 1000000 ریال از صندوق شــرکت و وحید یقینی با 
دریافت 9000000 ریال از صندوق شــرکت، از شرکت خارج و دیگر در شــرکت هیچ حق و حقوقی و سمتی 
ندارد وســرمایه شــرکت از مبلغ ۲0000000 ریــال به میلــغ 10000000 ریال کاهش یافــت . اصالحیه 
ماده 4 اساســنامه: سرمایه شــرکت 10000000 ریال نقدی اســت که تماما پرداخت و در اختیار مدیرعامل 
شــرکت می باشــد. مرتضی عطــارزاده جوزدانی شــماره ملــی 5418665839 دارنــده 9000000 ریال 
سهم الشــرکه و وحید خســروی شــماره ملی 1۲87۲49698 دارنده 1000000 ریال ســهم الشرکه اداره 
کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری اصفهان )801413(



شش اصل اساسی نظریه سیستم ها را اگر به دقت توجه کنیم، با 
برخوردی منطقی تر، گسترش این ویروس کرونا را می توان کنترل کرد:

) Holism - holistic( 1- اصل کل گرائی
در جهان هیچ پدیده ای به تنهائی و به خودی خود پدیدار نمی شود

جهـان و پدیـده های آن کل یک پارچه ای هسـتند کـه کوچکترین بی توجهی 
در یـک گوشـه و یـا یک قسـمت، به سـرعت تعادل سـایر قسـمت هـا را هم بر 

هم مـی ریزد.
شعر معروف سعدی در واقع، به بیان همین حقیقت پرداخته است:

بنی آدم اعضای یک پیکر اند
که در آفرینش، ز یک گوهرند
چوعضوی  به درد آورد روزگار

دگرعضو ها را نماند قرار
)Hierarchy( ۲- اصل سلسله مراتب

هر سیسـتم، از سیسـتم هائـی کوچک تر )Sub-systems( تشـکیل شـده 
اسـت بـه گونه ای که در سلسـله مراتبـی منظم در جهت هدف نهائی سیسـتم 
اصلـی در تعامـل بـا یکدیگـر انـد )مثـال: چند سـلول = بافـت؛ < چنـد بافت = 
انـدام؛ < چنـد انـدام = دسـتگاه؛ < چند دسـتگاه = موجود زنده )مانند دسـتگاه 

گـوارش، گـردش خون، کلیـه ها و دسـتگاه تنفس(
)Control( 3- اصل کنترل

در هـر سیسـتم  طبیعـی و زنـده، مکانیـزم دفاعی وجـود  دارد که سیسـتم را در 
برابـر بـی نظمی درونی یا حمله هـای بیرونی کنترل و حفاظت مـی کند. )مانند 
مکانیـزم دفاعـی  بیگانـه خـواری )فاگوسـیتوز( گلبول های سـپید و  نیز ترشـح 
آنتـی بـادی در بـدن  در مقابله با ویـروس و میکروب؛ مثال دیگر در اکوسیسـتم 
هـای طبیعـی : توالـی اکولوژیـک یـا ecological  succession موجـب 
تنظیـم  تعـادل در زیسـت بـوم  میشـود  و جمعیـت  وحوش بـا میـزان و ظرفیت 
علوفـه مراتـع طبیعـی همواره  در تعامل می باشـد؛ همچنین آتش سـوزی های 
طبیعی در جنگل های دسـت نخورده نمونه دیگری از سـاز و کار خود تنظیمی 

در طبیعت اسـت(.
)Interaction( 4- اصل رابطه متقابل یا تعامل

تمامـی اجـزای یک سیسـتم با یکدیگر در تعامل  مسـتمر و دائمی انـد و هیچ زیر 
مجموعـه ای نسـبت به رفتار ناهماهنـگ یکی از زیر مجموعه هـای دیگر هرگز 
واکنـش )re-action(از خـودن شـان نمـی دهـد بلکه رفتار تعاملـی و تنظیم 

کننـده بـرای برگردانـدن نظم و تعادل سیسـتم از خود بـروز می دهد
بـه عبارتـی در برابـر کـن کاری یک عضو، عضو دیگر  هیجان و عصبانیت نشـان 

نمیدهـد بلکه  همیـاری و همکاری می کند.
) Transformation( 5- اصل تغییر و  دگرگونی

سیسـتم هـا در برابـر اسـترس و یا بی نظمـی به سـرعت از خود انعطاف نشـان 
مـی دهنـد و تغئیـر ایجـاد می کنند. اگـر میکروبی بـه موجود زنـده حمله کند، 
سیسـتم  دفاعـی بـدن آن موجـود زنـده،  هـم درجه حـرارت و هورمـون هایش 
دچـار دکرگونـی می شـوند و هـم عامل خارجـی یا میکـروب را بـا حمله، هضم  

و تغییـر می دهند.
)Emergent properties( 6- اصل صفات و نقش های پدیدار شونده

هرچـه در سلسـله مراتب یک سیسـتم باال تـر رویم، نقش ها و صفـت های تازه 
ای خـود نمائـی و بـروز می کنـد. مثال یک میکـروب یا بک  ویروس در سیسـتم 
بـدن بـه یک عضو  حملـه  می کند، اما با با ورود به سیسـتم اجتمـاع، و همه گیر 
شـدن ویـروس ، صفـت های تـازه ای از خود نشـان می دهد که بسـیار متفاوت 
تـر از تخریـب صرفـا یـک عضو بـدن  می باشـد بلکه به سیسـتم روابـط خانواده 
و اجتمـاع و سیسـتم اقتصادی هم می تواند ضربه و آسـیب هولنـاک وارد نماید و 

نقـش آفرینی هـای پیش بینی نشـده ای کند.

نتیجه گیری:
در برابـر هـر بحـران بایسـتی از مکانیزم یا سـاز و کار سیسـتم های طبیعی 

بیاموزیم: درس 
اول: باید از هیجان و واکنش پرهیز کنیم.

دوم: باید با یکدیگر در تعامل  و هم کاری متقابل باشیم.
سـوم: بایسـتی از سـاز و کار هـای تنظیـم کننـده بـرای کنترل منطقـی بحران 

اسـتفاده کنیم.
چهارم: بایسـتی انعطاف پذیر بوده و قدرت تغییر  و سـازگاری با شـرایط جدید 

را کسـب و ایجاد کنیم.
پنجـم: بایسـتی خـود را جـزوی تفکیـک ناپذیـر از سیسـتم بحرانی به حسـاب 
آوریـم و نـه جـدای از آن و بـا کنـش و رفتـار خـود بـه  تعـادل یافتن سیسـتم 
کمـک کنیـم نـه اینکه با خـود محوری و منفعـت جوئی فردی بر شـدت بحران 
بیفزائیـم مـا همـه در یک کشـتی نشسـته ایـم و این یعنـی مفهـوم کل گرائی 
)Holism ( مـی باشـد. بهتریـن مثـال بـرای ادراک مفهوم کل گرائی داسـتان 

فیـل در مثنـوی موال نا اسـت.
ششـم: بایسـتی جایـگاه و وظیفـه خـود را در سلسـله مراتـب بحـران تعریف و 

کنیم. مشـخص 
منظور از از سلسله مراتب بحران این است:

بحران چند مرحله به هم پیوسته و وابسته دارد:
1- مرحله پیش از بحران

۲- مرحله بحران
3- مرحله پس از بحران

جامعه ای هوشـمند اسـت که پیشـاپیش بتواند با عالئم سـنجی دقیق، بحران 
هـای پیـش رو را شناسـائی و آمادگـی الزم را برای پیشـگیری و مقابله  با بحران 
تمهیـد نمایـد. بایـد بـرای درون بحـران و نیز بـرای پس از بحـران برنامـه اقدام 
)Action Plan( مشـخص داشـته و تدارکات لجسـتیکی الزم در اختیار باشد.

دولت هــای جهــان روش هــای 
مختلفی برای تعدی بــه مردم و 
اموالشان دارند. اینجا به سه روش 
معروف و شناخته شده برای دزدی، 
زورگیــری و جیب بری توســط 
دولت های جهان اشــاره می شود.

اول: مالیات قدیمی ترین شیوه ی حکام، سالطین و دولت ها 
برای زورگیری بوده و هست. کدام مالیات دهنده با رضایت 
مالیات می دهد؟ کــدام مالیات دهنده با رضایت، مالیات بر 

ارزش افزوده )مالیات بر مصرف( می پردازد.
دولت هایی که مقداری انصاف دارنــد به مالیات دهندگان 
پاسخ گو هستند؛ اما در حال حاضر دولت های جهان اکثراً 
بخش زیادی از پول مردمشــان را خرج جنــگ افروزی، 

پلیس بازی و تجمل گرایی می کنند.
 از معــدود کشــورهای خاص کــه بگذریم؛ بســیاری از 
دولت های جهــان از طریق مالیــات، زورگیری می کنند 
و به هیچ کس پاسخ گو نیســتند. بهانه ی این دولت ها برای 
زورگیری این است که دولت خرج دارد. با این بهانه چندین 
برابر از هزینه های معمول، خرج می کنند و برای تامین این 

هزینه های بی مورد مردم را اذیت می کنند.
دوم: روش دوم که به صورت خاص در صد ســال گذشــته 
رونق گرفته مالیاِت تورمی یا مالیاِت پنهان است. دولت ها 
برای جبران کسری بودجه، بانک مرکزی را تحت فشار قرار 
می دهند و از طریق افزایش پایه پولــی )یا به قول معروف، 

چاپ پول بی پشتوانه( قدرت خرید مردم را کاهش و در واقع 
جیب مردم را می زنند. 

این یکی از مدرن ترین جیب بری هــای دولت های جهان 
است. تصور کنید کسی که یکســال کار کرده و فالن قدر 
پس انداز کرده از این طریق بخشی از پس اندازش را از دست 

می دهد.
سوم: روش سوم، اســتقراض از آینده اســت. این روش به 
عنوان یکی از جدیدترین روش های با کالس و مدرن برای 
جیب بری است. تکنوکرات ها و اقتصاددانان با ایده پردازی 
و ایجــاد روش های مدرن پولی در این جیب بری شــریک 

دولت ها هستند. 
دولت ها ولخرجی می کنند و برای جبران ولخرجی ها اوراقی 
چاپ می کنند و به بهانه ی کنترل نرخ بهره و سایر بهانه ها 

این اوراق را خرید و فروش می کنند. 
بازی با این اوراق بعضاً منجر به انتقال هزینه ی ولخرجی ها 
به نسل های آینده می  شود. در این شیوه  ی مدرن، دولت ها 
نه تنهــا جیب مــردم معاصر کــه جیب آینــدگان را نیز 

می ربایند. 
تصور کنید دولت برای ولخرجی هایش به جای زورگیری 
از طریق مالیات، ورق های بی ارزشی را به مردم می فروشد 
و برای بازپرداخت اصل و سودشــان بارهــا اوراق جدیدی 
منتشــر می کند. متخصصین مالی و اقتصــادی که تصور 
می کنند بســیار عالم و دانشمند هســتند این روش های 

کاله برداری  و  جیب بری را به دولت ها آموزش می دهند.
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افزایش مصرف آب درکشور به 30 درصد جهش پیدا کرد. قاسم تقی زاده خامسی، معاون 
آب و آبفای وزیر نیرو، با اعالم این موضوع گفت: »بارندگی های اخیر به افزایش ذخایر 
آبی کشور کمک کرده، اما باید توجه داشت که ظرفیت تصفیه خانه ها محدود است و 
چون آب باید در اختیار همه ایرانی ها قرار گیرد، افزایش مصرف 30 درصدی آب در 
برخی شهرها و 15 درصدی در شهر تهران نگران کننده است.« او اظهار داشت: »این 
کار باید تدریجی انجام و از هم اینک شروع شود و به زمان پیک مصرف موکول نشود.«

احمدرضا عامری، رئیس اتحادیه شرکت های مسافربری، با اشاره به کاهش چشمگیر 
تقاضای سفر بین استان ها به ویژه قم و گیالن گفت: »در به در به دنبال تهیه و 
تأمین مواد ضدعفونی کننده برای گندزدایی و پاکسازی اتوبوس ها هستیم و به شدت 
با کمبود این مواد مواجه ایم.« او با اشاره به کاهش تقاضای سفر در بخش حمل ونقل 
جاده ای و اتوبوسی ادامه داد: »میزان تقاضای سفر و بلیت فروشی در این ایام به 

کمترین حد خود رسیده  و بر روی قیمت ها هم اثر گذاشته است.«

کمبود شدید مواد ضدعفونی برای اتوبوس ها٣٠٪ افزایش مصرف آب

ویروس کرونا 
اخالق و بازار

تحلیل گسترش
ویروس  کرونا از دیدگاه سیستمی

  هفته نامه
n a v a s a nW e e k l y

پیامبر اکرم )ص( 

هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون 
تردید بهشت بر او واجب شود. 
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نظرات خود را  در خصوص محتوای نشریه به ایمیل ما ارسال کنید 

دولت های جهان چگونه جیب مردم را می زنند؟
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در این چند روزی که کرونا خودنمایی 
جانب  از  را  اظهارنظرهایی  می کند، 
اقتصاددانان و اقتصادخوانان و عالقه مندان 
به اقتصاد بازار می بینم که از هجوم مردم 
برای خرید ماسک و مایع ضدعفونی اظهار 
تعجب می کنند و حتی از آن به منزله 
»رذیلت اخالقی جهان شمول« یاد می کنند 
. این تعابیر اگر از جانب اقتصاددانان و 
سیاست مداران منتقد بازار گفته شود، نه 
تنها جای تعجب ندارد که طبیعی است. 
است:  این  شاید  هم  مشهورترینشان 
توفان که بیاید، الشخورها هم می آیند. 
توفان ۲004 چارلی که آمد یخ دو دالری 
را در پمپ بنزینی در اورالندو می فروختند 
ده دالر. برف سال 139۲  تنکابن هم 
سبب شد آب معدنی 3000 تومنی بشود 
30000 تومان. حاال هم ویروس کرونا 
سبب شده ماسک 10000 تومنی مثال 
بشود 30000 تومان.  به عبارت دیگر، 
یک روز قبل این کاالها به قیمت بازار یا 
قیمت عادالنه فروخته می شد و اما پس 
از وقوع حادثه با فاجعه، قیمت ناعادالنه 
می شود.  قیمت ناعادالنه واژه ای است 
تحقیرآمیز برای توصیف رفتار فروشنده یا 
صاحب کاالیی که قیمتی باالتر از قیمت 
قابل قبول برای کاال یا خدمت خود بعد از 

وقوع حادثه یا فاجعه مطالبه می کند. 
اما اقتصاددانان در این فقره دو دسته اند: 

اول: اقتصاددانان بازار یا لسه فر که باور 
دارند »عبارت قیمت ناعادالنه گرچه از 
نظر احساسی قوی اما از نظر اقتصادی 
بی معناست« و اقتصاددانان نباید به آن 
توجهی کنند زیر این اصطالح مغشوش تر 
از آن است که ارزش تفکر و تأمین داشته 
باشد. به عبارت دیگر، از نظر ایشان با 
وقوع زلزله، سیل، بیماری و هر فاجعه 
دیگری شرایط بازار تغییر و قیمت هم 
تغییر می کند. اخالق و رذیلت اخالقی و 
فضیلت اخالقی هم معنایی در این میان 
ندارد. قیمت باالتر انگیزه الزم برای عرضه 
بیشتر این کاالها و خدمات مورد نیاز را 
فراهم می کند و متقاضیان آنها را منتفع 

می سازد. 
دوم: اقتصاددانان و اغلب سیاست مدارانی 
که باور دارند نباید در مواقع خاص در برابر 
قیمت ناعادالنه سکوت کرد و دولت در این 
مواقع باید مداخله کند زیرا افزایش قیمت 
نتیجه وقوع یک حادثه یا بیماری رذیلت 

اخالقی است. 
از آنجا که وقتی توفان می آید یا بیماری 
»این  می کند،  تهدید  را  مردم  کرونا 
بازار آزاد طبیعی  شرایط جدید، دیگر 
نیست که خریداران آزادانه به بازار بیایند 
و با فروشندگان سر قیمت توافق کنند. 
در شرایط اضطرار خریداران آزاد هیچ 
آزادی ای ندارند. خریدشان اجباری است 
و نه اختیاری. به عبارتی، از رنج دیگران 
در خطر ابتالی به بیماری و  توفان، پول 

درآوردن، غیراخالقی است.«
اما اینکه گروهی از مدافعان بازار آزاد در 
ایران حدی برای این آزادی بازار قائل اند 
و دست به دامان رذیلت اخالقی و عبارات 
آموزه های  از  می شوند،  خود  منتقدان 

ویروس کرونا است. 

 منصوره دهقانی

حتما قبل از ازدواج با همسرتان شرط و شروط هایی را با یکدیگر بنا 
نهاده اید و آنرا به صورت تعهداتی قانونی در سند رسمی ازدواجتان ذکر 
کرده و با امضایتان آن را رسمیت بخشیدید. شروطی که با عنوان شروط 
ضمن عقد ازدواج مشهورند. مثال حق طالق، حق تحصیل یا انتخاب 
محل سکونت، یا حق حضانت فرزند پس از طالق و.... بخشی از این ها 
در عقد نامه هایی که سر سفره عقد امضا کردید یا خواهید کرد موجود 
است و بخشی دیگر از این شروط را میتوانید تا جایی که منع قانونی 

نداشته باشد در عقد نامه اضافه کنید. 
عالوه بر این ها ممکن است بین شما و همسرتان شرط و شروطی وجود 
داشته باشد بدون این که در جایی مکتوب یا درج شده باشد ولی به 
رسم تعهد اخالقی سال هاست آن شرط را به جا آورده باشید. شرطی 
که شاید انجام آن طی سالها اگرچه سخت ولی قابل تحمل بوده است. 
ولی در زمان کنونی اجرایش دیگر برایتان میسر نباشد. شما چه اقدامی 
خواهید کرد؟ مثال من حقیر، تنها شرط ازدواج همسرم با من این بود 
که ایشان به هیچ وجه صبح ها برای تهیه نان از خانه خارج نشوند.  چرا؟ 
چون می خواستند نیم ساعت بیشتر در خواب ناز به سر برند . حتی ظهر 
ها و شبها نیز به امید آوردن نان نباشم. این را هم اضافه کردند چون به 
خوردن صبحانه عالقه ای ندارند، پس تهیه نان برایشان الزامی نیست. 
همچنین تاکید کردند اگر خودتان اهل صبحانه  هستید، خودتان هم 
باید نان تهیه کنید. یا با یک نانوایی قرارداد تهیه نان صبحگاهی ببندید. 

از آنجا که بنده یک عمر بدون صرف صبحانه و نان تازه ای که پدر و 
برادرانم تهیه می کردند، پایم را از خانه بیرون نگذاشته بودم و از طرفی 
نمی خواستم با رد این شرط بر بخت خود لگد بزنم، لذا پذیرفتم و قبول 
کردم که همسر آینده ام،  نه تنها هیچ صبحی نان به خانه نخواهد آورد، 
بلکه هیچ روزی مرتکب این عمل نخواهد شد. چند سالی برادران 

همسرم این زحمت را عهده دار بودند.  پس از اسباب کشی از  نزد آنها به 
گرمای دستگاهی به نام ماکروفر دلخوش کردم و سال هاست نان هایی 
که وقت و بی وقت در طول روز میخرم هر صبح به عشق نان تازه خانه 
پدری در ماکروفر می  گذارم. اما آن زمان سخت که به آن اشاره کردم 

اکنون فرا رسیده است.
 از روزی که کرونا ویروس به شهرهای مختلف کشور رسید و هر روز 
به گونه ای تلخ خودنمایی میکند، از روزی که تعطیلی های متعدد را 
رقم میزند و از روزی که قرار شد بیشتر در خانه بمانیم و از روزی که در 
نانوایی پشت منزلمان در میان چند مشتری ایستاده بودم و با وسواس 
به چهره مشتری ها و شاطر ها خیره شده بودم و دنبال ردی از ویروس 
کرونا بودم، تصمیم گرفتم به وفاداری به شرط همسرم خاتمه دهم و 

آن را لغو کنم.
حاال به این می اندیشم این ویروس تا کجا که رخنه نمی کند و 
آسیب های جدی وارد نمی کند. حتی وقتی آلوده نمی کند تاثیر 
ویرانگرش را می گذارد. با این وجود حضور کرونا ویروس در کنار تمام 
تخریب ها و قربانی هایش یک پیام کلی دارد. چیزی که از آن غافل 
بودیم. اینکه چقدر حاضریم به وقت نیاز برای هم ایثار کنیم و به خاطر 
حفظ چیزهایی که در یک خانواده لحظه لحظه  های عمرمان را برایش 
صرف کردیم از خود گذشتگی کنیم؟ این سئوال بزرگی ست. سئوالی 
که نسل ما بعد از جنگ، بعد از سرازیری در رفاه شهری، هرگز از خود 
نپرسیده و یا جدی آنرا مطرح نکرده است. حاال پاسخ به این سئوال 

هرچه که باشد مفهوم یک عمر کنار هم بودنمان را معنا می بخشد.

من، نان، کرونا

  محمدرضا فرهادی پور

نسبی بودن ذهن انسان و  مقایسه

ارزش

یادمان باشد ذهن همه ما منجمله مدیران   نسبی بوده و 
ارزش گذاری بر مبنای مقایسه انجام می شود . عدم  توجه به 
این  خصلت ذهن  و مدیریت آن همواره زیانبار است. کسی 
که از ارتفاع صد متری پریده باشد پریدن از ارتفاع ده متری 
برایش چندان اهمیت نخواهد داشت هر چند ممکن است 

جانش  را بگیرد  
در ذهن کسانی که جهت دست یابی به هدفی صرف نظر از 
درستی و یا غلط بودن آن  باعث مرگ هزاران نفر  شده باشند 
مرگ چند صد نفر بزرگ نخواهد بود. در ذهن کسانی که 

میلیونها انسان بی گناه را در در جنگ ها آواره کرده باشند  
آواره شدن صدها هزار نفر اهمیت چندانی نخواهد داشت و ...

در ذهن کسانیکه تجربه تاریخی مرگ میلیونها انسان را در 
اپیدمی های  گذشته دایما تکرار می کنند. مرگ چند صد 

نفر اهمیت زیادی نخواهد داشت .
اما برای کسانی که اهمیت جان انسان را در ذهن خود مدام 
تکرار می کنند مرگ یک انسان نیز بسیار بزرگ خواهد بود. با 
این توجه که بزرگنمایی نیر خصلت دیگر ذهن است که باید 

مدیریت شود.

info@eghtesadbazar. ir
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