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سال  ششم/ شماره صد وبیست و نه/ سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹/ قیمت ۲۰۰۰ تومان 

هفته انهم

ضربان  اقتصاد شهر

 اصفهان در سمفونی آمارها
کارنامه اصفهان در سرمایه گذاری خارجی، تسهیالت تولید و اشتغال و طرحهای قابل بهره برداری کشور بررسی شد؛

روند صدور جواز سرمایه گذاری خارجی در اولین ماه از سال ۹۹ بیانگر آن اســت که »اصفهان« جایگاه دوم را به لحاظ  تعداد 
بیشترین سرمایه گذاری در کشور داشته است. سهم استان از میان طرح های سرمایه گذاری شده برابر با 3 طرح است که در این 
رتبه بندی بعد از استان تهران با 5 طرح، و باالتر از استان خراسان رضوی با  ۲ طرح قرار دارد. از سوی دیگر، گزارش منتشر شده 
درخصوص تسهیالت برنامه تولید و اشتغال)تبصره ۱۸( به تفکیک استان از ابتدای اسفند ۱3۹۷ تا پایان ۹۸ نیز نشان دهنده آن 

است که اصفهان حائز بیشترین تسهیالت به لحاظ تعداد در میان استان های کشور است..

گزارش

۰۲

  دیدگاه

به کجا چنین شتابان؟
بحث داغ این روزها بورس اســت، چه در بین مردم، 
چه در بین مسئولین، چه در خروجی خبرگزاری ها 
و شــبکه های اجتماعی. رشــد فوق العاده شاخص 
بورس در اســفند و فروردین و عرضه اولیه شســتا 
هم دیگر حســابی زمین بازی را جذاب کرده است. 
در این بین اتفاق دیگر این اســت که بازار سرمایه به 
صورت مدون و قانونمند از ســمت دولت و مجلس و 
نظام حمایت می شود. اتفاقی فرخنده که باعث شده 
تا برای اولین بار سهام شرکت های بزرگ دولتی در 

بازار سرمایه عرضه شود و این می تواند ...

۰۴

 گزارش

حباب بازی دولت
اگرچه بورس ایــران طی چند ماه اخیــر بر خالف 
جهت بازارهــای جهانی روندی صعــودی را تجربه 
کرده، اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند با وجودی 
که دولت عامل اصلی این صعود برای جبران کسری 
بودجه خود اســت، اما با ترکیدن حبــاب بورس و 
ریزش آن، تورمی شــدید در انتظار اقتصاد کشــور 
است. رسول بخشــی در الیو اینســتاگرامی خود با 
موضوع »بازار بورس و حباب و رونــد نقدینگی« با 
اشاره به شرایط حساس کشور و اوج گیری شاخص 

بورس، می گوید: بورس ایران در ...

۰۵

 گزارش

3۴ خدمت شهرسازی با یک کلیک
با راه اندازی سامانه شهروندســپاری خدمات حوزه 
شهرسازی به شهروندان با عنوان ســامانه اصفهان 
نما، 34 خدمــت تخصصــی حوزه شهرســازی از 
طریق این سامانه به آدرسmy.isfahan.irبه 
شهروندان ارائه می شود و شهروندان برای انجام این 
خدمات دیگر نیازی به مراجعه حضوری نداشــته و 
می توانند از داخل منازل خود خدمات را به صورت 
غیرحضوری دریافت کنند. بنا بر اعالم شــهرداری 
اصفهــان، مناطق 6، ۷، ۸ و ۱۲ پایلــوت اجرای این 

طرح هستند. از این رو شهردار اصفهان ...

۰۳



سال ششم/ شماره ۱۲۹/ ۱۳خرداد ۱۳۹۹/ ۱۰شوال۱۴۴۱

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

www.eghtesadbazar. ir

2  June  2020 No.129

info@eghtesadbazar. ir

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف با اشاره به بیکاری بسیاری از قالیبافان در 
دوران کرونا گفت: با راه اندازی سامانه جامع آنالین فرش دستباف، ضمن ارائه خدمات 
آموزشی و بیمه ای و اخذ مجوز، امکان فروش آنالین فرش دستباف و صنایع دستی نیز 
فراهم شده است.عبداهلل بهرامی، با اشاره به فعالیت بیش از 35٠٠ تعاونی فرش، صنایع 
دستی و گردشگری در شهرها و روستاها اظهار کرد: این تعاونی ها نزدیک به 36٠ هزار نفر 

را به طور مستقیم تحت پوشش قرار داده اند.

شعبه 6٠ شورای حل اختالف اقتصادی شهرستان اصفهان جهت بررسی تخصصی 
مشکالت و دعوای فعاالن اقتصادی استان ظهر امروز در محل اتاق بازرگانی اصفهان افتتاح 
شد.رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به اینکه افتتاح این شعبه در راستای مطالبه 
فعاالن اقتصادی جهت تشکیل دادگاه های تجاری و اقتصادی است، اظهار کرد: امروز 
شوراهای حل اختالف اقتصادی و شوارهای سازش در استان فعال هستند و امیدواریم 

افتتاح این شعبه نیز حرکتی جهت کمک به فعاالن اقتصادی اصفهان باشد.

 نوسان: استاد اقتصاد دانشگاه 
بورس  در  مردم  گفت:  اصفهان، 
باید سبد دارایی تشکیل دهند و 
دارایی های خود را در قالب سهام 

های متفاوت تقسیم کنند.
ایسنا  با  گفت وگو  در  طیبی  کمیل 
درباره این سوال مردم که آیا سهام 
عدالت خود را آزاد کنند یا خیر، اظهار 
آزادسازی  موضوع  دولت  اگر  کرد: 
کرد،  نمی  اعالم  را  عدالت  سهام 
قطعیت  عدم  و  بالتکلیفی  با  مردم 
مواجه  خود  سهام  آزادسازی  در 
بودند و تصمیم گیری برای آنها مردم 
نسبت به اینکه چگونه تغییر دارایی 
دهند، سخت تر می شد. وی تاکید 
برای  خود  پیشنهاد  در  دولت  کرد: 
نوعی  به  عدالت،  سهام  آزادسازی 
سهام مردم را ضمانت کرده و به طور 
قطع این کار اکنون با ریسک کمتری 
نسبت به زمانی که دولت اعالم نکرده 

بود، مواجه است.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان تاکید 
کرد: با آزادسازی سهام عدالت دولت 
افرادی  تا  کند  می  ایجاد  ای  زمینه 
که سهام دار هستند بتوانند دارایی 
خود را تغییر و جابجا کنند و حتی 
بعدا وارد بازار سهام و سرمایه گذاری 
کنونی  شرایط  در  همچنین  کنند، 
برای  مشوقی  عامل  کار  این  کرونا 

کمک به مردم است. 
بینی  پیش  مردم  اینکه  درباره  وی 
آنها  عدالت  سهام  ارزش  کنند  می 
اکنون قدرت ریسک  و  یابد  افزایش 
ندارند،  خود  سهام  آزادکردن  برای 
دست  در  کار  این  مدیریت  افزود: 
دولت است و احتمال دارد این سهام 
روند  اما  باشد،  داشته  افزایشی  روند 
افزایشی آن در مقابل سایر سهام های 

بازار سرمایه کمتر است.
به  دولت  ورود  اینکه  بیان  با  طیبی 
برای  کمک  نوعی  به  سرمایه  بازار 
از  کرد:  اظهار  است،  بودجه  کسری 
این طریق دولت تا حدودی می تواند 
تامین منابع کند و آزادسازی سهام 
عدالت به نوعی دادن قدرت مانور به 
دارندگان سهام است تا بتوانند اشراف 
بیشتری به دارایی های خود داشته 
باشند از سوی دیگر دولت به دنبال 

اعتمادسازی است. 
وی درباره هجوم مردم به بازار بورس 
مردم  متاسفانه  آگاهی، گفت:  بدون 
سمت  به  همواره  اند  کرده  عادت 
سودهای آنی و بادآورده بروند و اینکه 
بورس،  بازار  وارد  آگاهی  هیچ  بدون 
ارز، طال و ... می شوند احتمال آسیب 

و ضرر وجود دارد.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان تاکید 
دارایی  نوع  یک  داشتن  نگه  کرد: 
و  نیست  مردم  صالح  به  بورس  در 
احتمال می رود به دلیل نوسانات بازار 
توصیه  بنابراین  شوند،  ضرر  موجب 
می شود مردم دارایی های خود را به 
سبد تبدیل کنند. وی با بیان اینکه 
حوصله مردم کوتاه مدت است و اگر 
زود به سود نرسند احتمال می رود 
بورس خارج  از  را  های خود  دارایی 
و به بازارهای دیگر وارد کنند، تاکید 
کرد: در نظر گرفتن سود متعادل و 
متوسط در بورس، بهتر از سودهای 
افرادی که  اکنون  است، چراکه  آنی 
وارد بورس می شوند انتظار افزایش 
دارایی دارند و در صورت افت قیمتها 

از بازار سرمایه خارج خواهند شد.

افتتاح شعبه 60 شورای حل اختالف اقتصادی اصفهان امکان فروش آنالین فرش دستباف فراهم شد
اصفهان نامه

   گزارش

آزادسازی سهام عدالت
به روایت کمیل طیبی

Is fahan

اصفهان در هفته ای که گذشت؛

امام)نقش جهان( اصفهان به عنوان ثروت و  نوسان:ثبت میدان   
دارایی میراث فرهنگی در دنیا مهمترین خبری بود که طی هفته 
سرمایه گذاری  جذب  زمینه  شاید  تا  گذشت  اصفهان  بر  گذشته 
بیشتر برای استفاده بهینه از این عنوان جهانی فراهم شود. این اتفاق 
ارزشمند در چارچوب یک طرح تحقیقاتی با عنوان »زنجیره جذب 
از میراث فرهنگی  برای تعریف کاربری های جدید  سرمایه گذاری 
شهرهای مهم دنیا« و در قالب اَبَر پروژه »افق ۲۰۲۰« اتحادیه اروپا 
اجرا شد. اما خبر میراثی مهم دیگر اصفهان در هفته گذشته، خبر 
تعدیل هتل پنج ستاره در کوچه سینما سپاهان بود که با پیگیری 
میراث دوستان اصفهانی به نتیجه رسید. اما "اصفهان در هفته ای که 

گذشت" با چند اتفاق خوب و بد دیگر نیز همراه بود؛
هتل در حال احداث چهارباغ 
زیر ذره بین میراث دوستان

مدتی می شود که هتلی پنج ستاره در کوچه سینما سپاهان و در همسایگی 
چهارباغ اصفهان در دست احداث است. از ابتدای ساخت این هتل برخی حواشی 
درباره گود برداری آن و شبهاتی درباره ارتفاع آن وجود داشت. اکنون که با باال 
رفتن تیرآهن ها ارتفاع این هتل  تقریباً مشخص شده، شبهات بیشتری به وجود 
آمده است.  مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: بخش هایی از هتل در 
حال احداث در کوچه سینما سپاهان که از سمت شیخ بهایی قابل رویت است 
باید تعدیل شود. فریدون الهیاری، درباره ارتفاع این هتل گفت: چنانچه این هتل 
تأثیرات منظری روی چهارباغ داشته باشد، باید تعدیل شود. ارتفاع این هتل در 
کمیسیون ماده پنج و مراجع قانونی مشخص می شود و باید تمام جوانب در نظر 

گرفته شود.
میدان امام اصفهان 

ثروت میراث فرهنگی دنیا 
میدان امام )نقش جهان( اصفهان در قالب یک طرح تحقیقاتی به عنوان ثروت 
)دارایی( میراث فرهنگی در دنیا ثبت و معرفی شد تا زمینه جذب سرمایه گذاری 

بیشتر برای استفاده بهینه از آن فراهم شود.
مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه اصفهان با اعالم این خبر گفت: 
میدان امام اصفهان با توجه به ویژگی های منحصر بفرد میراثی، تاریخی، اقتصادی 
و شهری که دارد در طرح تحقیقاتی که توسط اتحادیه اروپا انجام شد، به عنوان 
ثروت میراث فرهنگی برای معرفی به سازمان های بین المللی انتخاب و معرفی 
شد.  سید کمیل طیبی با بیان اینکه این طرح تحقیقاتی با عنوان »زنجیره جذب 
سرمایه گذاری برای تعریف کاربری های جدید از میراث فرهنگی شهرهای مهم 
دنیا« در قالب اَبَر پروژه »افق ۲٠۲٠« اتحادیه اروپا اجرا شد، افزود: به تازگی، 
میدان امام اصفهان به عنوان دارایی)asset(  میراث فرهنگی از سوی اتحادیه 
اروپا در این طرح تحقیقاتی، معرفی و ثبت شد. افق ۲٠۲٠ یک اَبَر طرح پژوهشی 
است که اجرای آن از سال ۲٠۱6 توسط اتحادیه اروپا در زمینه های مختلف مانند 
توسعه پایدار، محیط زیست، انرژی پاک و میراث فرهنگی و با همکاری مؤسسه ها 

و دانشگاه های مختلف دنیا آغاز شد. 
تنظیم ۱۳ قرارداد برای 

ساماندهی رودخانه های اصفهان
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان از تنظیم ۱3 قرارداد از محل اعتبارات 
جاری این شرکت برای ساماندهی رودخانه های استان خبر داد. "مسعود میرمحمد 
صادقی" با بیان اینکه ۱3 قرارداد جهت ساماندهی، الیروبی و رپرگذاری )نشانه 
گذاری( رودخانه های استان اصفهان تنظیم و از طریق مناقصه به شرکت های 
پیمانکار واگذار شد، اظهار کرد: به رغم پیگیری های مکرر در خصوص جذب 
اعتبارات ملی و استانی جهت ساماندهی رودخانه های استان اصفهان، شرکت 
آب منطقه ای استان اصفهان با جذب اعتبار از هزینه کرد، نسبت به قراردادهای 
ساماندهی، الیروبی و نشانه گذاری رودخانه های شهرستان های کاشان، آران و 
بیدگل، تیران و کرون، گلپایگان، برخوار، چادگان، اصفهان، نطنز، خوانسار و 
لنجان مبادرت کرد. وی با اشاره به تخصیص ۱4 میلیارد تومان جهت تنظیم 
قرارداد ساماندهی رودخانه های استان اصفهان از محل اعتبارات جاری شرکت 
آب منطقه ای تصریح کرد: ۸ هشت قرارداد شروع به کار شده است و مابقی در 

آینده نزدیک فعال می شود.
اصفهان زرد شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: از هشتم خرداد تاکنون وضعیت شهر 
اصفهان در زمینه شیوع کرونا زرد اعالم شده است. طاهره چنگیز در خصوص 
آخرین وضعیت استان اصفهان در خصوص شیوع کرونا اظهار کرد: روند بیماران 
بستری در بیمارستان ها نزولی و روند شناسایی بیماران سرپایی مانند دیگر 
شهرهای کشور صعودی است. وی تعداد بیماران بستری کرونا در بیمارستان های 
استان را 5۲ نفر اعالم کرد و گفت: این بیماران در دو بیمارستان امین و خورشید 
بستری هستند.رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص فوتی های ناشی 
از بیماری کرونا در استان اصفهان از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون گفت: یک 
هزار و ۱٠٠ نفر بیمار مبتالی قطعی و مشکوک به کرونا در اصفهان به جز منطقه 
کاشان جان خود را از دست داده اند که تاکنون آزمایش بیش از 4٠٠ نفر از این 

افراد مثبت بوده است.
دوستداران محیط زیست

خواهان لغو مجوزهای برداشت آب 
جمعی از فعاالن محیط زیست استان اصفهان عضو "جمعیت پیام سبز" لغو 
مجوز زیست محیطی طرح  برداشت آب در باالدست رودخانه زاینده رود به منظور 
احیا و محافظت از تاالب بین المللی گاوخونی را خواستار شدند. اعضای جمعیت 
حمایت از منابع طبیعی و محیط زیست پیام سبز در نامه ای خطاب به عیسی 
کالنتری معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره 
به آخرین وضعیت تاالب بین المللی گاوخونی واقع در شرق اصفهان خواهان لغو 
مجوز زیست محیطی طرح برداشت آب در باالدست رودخانه زاینده رود شدند.

از ثبت جهانی "نقش جهان"
تا ساماندهی رودخانه های اصفهان

کارنامه سرمایه گذاری خارجی سال ۹۸ بیانگر 
آن است که کشورهای هلند، ترکیه و آلمان 
در میان پیشتازان سرمایه گذاری خارجی در 
کشور قرار داشته اند. به گفته فعاالن افتصادی، 
تحریم ها  اعمال  با  اروپایی  سرمایه گذاران 
سرمایه گذاری در طرح های کوچک و متوسط 
را در دستور کار قرار داده اند تا هم از تحریم ها در 
امان باشند و هم بتوانند در صورت بروز مشکل 
به خروج سرمایه های خود  نسبت  راحت تر 
اقدام کنند؛ از سوی دیگر غالب سرمایه گذاری 
صورت گرفته از سوی اروپایی ها در مناطق آزاد 
و ویژه صورت گرفته که این امر نیز این امکان را 
به سرمایه گذاران می دهد که از یکسو بتوانند 
از تسهیالت پیش بینی شده در این مناطق 
استفاده کنند و از سوی دیگر از معافیت های 

تحریمی بهره مند شوند.

استان های پیشتاز
با توجه به داده های اعالم شده می توان گفت در 
مدت زمان مورد بررسی بیشترین سرمایه گذاری 
به لحاظ تعداد طرح، به پنج استان »تهران«، 
»اصفهان«، »خراسان رضوی«،  »سیستان و 
بلوچستان« و »البرز« اختصاص داشته و این 
استان ها توانسته اند در مدت زمان مورد بررسی 
سرمایه گذاری  مصوبات  از  سهم  بیشترین 
خارجی را به خود اختصاص دهند. آمار اعالم 
شده همچنین بیانگر آن است که در جایگاه 
گیالن،  »کردستان،  استان های  نیز  بعدی 
یزد، آذربایجان شرقی، سمنان و فارس« قرار 
در  گفت  می توان  شرایط  این  با  گرفته اند. 

اولین ماه سال جاری ۱۱ استان در مصوبات 
سرمایه گذاری خارجی سهم داشته اند. سهم 
استان تهران از میان طرح های سرمایه گذاری 
شده برابر با 5 طرح، استان اصفهان 3 طرح، 
به  و  بوده  طرح   ۲ رضوی  خراسان  استان 
سیستان و بلوچستان، البرز، کردستان، گیالن، 
یزد، آذربایجان شرقی، سمنان و فارس نیز 
هر کدام یک طرح اختصاص یافته است. اما به 
لحاظ حجم سرمایه گذاری طرح های مصوب 
نیز استان های »سیستان و بلوچستان« با ۷۸ 
درصد، »تهران« ۸ درصد، »البرز« 6 درصد، 
»اصفهان و کردستان« هر کدام سه درصد، 
»گیالن و فارس« هر کدام با یک درصد و 
استان های »آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، 
سمنان و یزد« جمعا 4۲/ ٠درصد از حجم 
سرمایه گذاری مصوب در فروردین ماه را به خود 

اختصاص داده اند.
براساس داده های اعالم شده از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد 
بررسی در مجموع ۱۱ طرح موفق به اخذ مجوز 
جذب مصوبه سرمایه گذاری خارجی شده اند 
که باالترین حجم سرمایه گذاری خارجی در 
اولین ماه سال جاری به گروه های »ساخت 
مواد و محصوالت شیمیایی«، »ساخت کک، 
فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های 
فلزی«،  کانسارهای  »استخراج  هسته ای«، 
»استخراج سایر معادن طبقه بندی نشده در 
جای دیگر« و »ساخت پوشاک، عمل آوردن 
و رنگ کردن پوست« صورت گرفته است. اما 
در جایگاه های بعدی نیز گروه های »ساخت 

کاغذ و محصوالت کاغذی«، »دباغی و پرداخت 
چرم، ساخت چمدان، کیف دستی، زین و یراق 
و انواع پاپوش«،  »ساخت محصوالت از الستیک 
و پالستیک«، »ساخت ماشین آالت و تجهیزات 
طبقه بندی نشده در جای دیگر«، »ساخت 
محصوالت فلزی و فابریکی به جز ماشین آالت 
و  ماشین آالت  »ساخت  و  تجهیزات«  و 
دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای 

دیگر« اشاره کرد.

سهم اصفهان از
طرحهای قابل بهره برداری

ازسوی دیگر سهم 3٠ استان کشور از ۲٠٠ 
طرح صنعتی قابل بهره برداری تا سال ۱4٠٠ 
اعالم شد. براساس داده های اعالم شده در حال 
حاضر ۱۲ هزار 5٠٠ طرح نیمه تمام با پیشرفت 
بیش از 6٠ درصد در کشور وجود دارد و سهم 
نیمه تمام ها با پیشرفت بیش از ۸٠ درصد نیز 3 
هزار و ۸٠٠ طرح است. براساس داده های اعالم 
شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از 
میان 3٠ استان بیشترین سهم از ۲٠٠ طرح 
مدنظر به استان های کرمان با ۲6 طرح، یزد 
با ۱۷ طرح، تهران با ۱۱ طرح و استان های 
اصفهان و البرز با ۹ طرح اختصاص داشته است 
و این استان ها در این خصوص توانسته اند عنوان 

استان های پیشتاز را به خود اختصاص دهند.
با توجه به داده های اعالم شده سهم استان 
است که 5 درصد  با ۹ طرح  برابر  اصفهان 
سهم از کل را به خود اختصاص داده است، 
سرمایه گذاری در نظر گرفته شده برای این 

استان نیز حدود ۲ هزار میلیارد تومان است و 
به این طریق سهم از کل سرمایه گذاری این 
استان نیز ۲/ ۱ درصد خواهد بود. اما اشتغال زایی 
که به واسطه این طرح ها در استان اصفهان 
ایجاد خواهد شد بیش از دو هزار و 3۹4 نفر 
محاسبه شده است.  در این میان از مجموع 
۲٠٠ طرحی که قرار است تا سال ۱4٠٠ به 
بهره برداری برسد بخش اعظمی از طرح ها به 
طرح های فوالدی اختصاص دارد و معدنی های 
نیز جایگاه قابل توجهی را در این میان به خود 
اختصاص داده اند. در کنار این دو گروه رصد 
لیست منتشر شده از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نشان دهنده آن است که این 
وزارتخانه گوشه چشمی نیز به صنایع دارویی و 
دانش بیان داشته و این دو گروه نیز توانسته اند 
سهمی در لیست ۲٠٠ تایی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به خود اختصاص دهند. در این 
لیست اما از صنایع غذایی نباید گذشت که در 
بخش های مختلف توانسته سهم خوبی را به خود 
اختصاص دهد. گروه نساجی نیز از سایر گروه ها 
جا نمانده  و توانسته سهم خوبی را در این لیست 
به خود اختصاص دهند. طرح های پتروشیمی، 
پلیمری، خودروسازی، بلور و شیشه و ... از دیگر 
طرح هایی هستند که توانسته اند در میان ۲٠٠ 
گروهی که قرار است تا سال آینده به بهره برداری 

برسند جای گیرند.

سهم اصفهان از تبصره ۱۸
تسهیالت  درخصوص  شده  منتشر  گزارش 
برنامه تولید و اشتغال )تبصره ۱۸( به تفکیک 
استان از ابتدای اسفند ۱3۹۷ تا پایان ۹۸ نیز 
نشان دهنده آن است که از مجموع تسهیالت 
پیش بینی شده، به ۷۱۲ فقره درخواست حدود 
4٠ هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده 
است. در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 
دریافت  برای  درخواست  4۱5فقره  و  5هزار 
تسهیالت برنامه تولید و اشتغال ثبت شده است. با 
توجه به داده های اعالم شده بیشترین تسهیالت 
به لحاظ تعداد به استان های »اصفهان، یزد، البرز، 

تهران و آذربایجان شرقی« اختصاص یافته است.
زمان  در مدت  اعالم شده  داده های  براساس 
مورد بررسی برای 56 فقره درخواست در استان 
اصفهان، سه هزار و ۷۸3 میلیارد ریال تسهیالت 
پرداخت شده است. اما تسهیالت پرداختی به 
استان یزد نیز به عنوان دومین استان پیشتاز در 
دریافت تسهیالت در مدت زمان مورد بررسی 
برای 53 فقره درخواست، بیش از دو هزار و 
43٠میلیارد ریال بوده است. سهم استان البرز نیز 
از تسهیالت دریافتی برای 4۹ فقره درخواست، 
سه هزار و 43۱میلیارد ریال است. استان تهران 
نیز در مدت زمان مورد بررسی برای 4۱ فقره 
درخواست، موفق به اخذ سه هزار و 3۲ میلیارد 
ریال تسهیالت شده که با این شرایط به لحاظ 
تعداد، این استان در جایگاه چهارم قرار گرفته 
است. اما سهم استان آذربایجان شرقی نیز از 
تسهیالت پرداختی هزار و 45۱ میلیارد ریال 

برای 34 فقره درخواست بوده است.

کارنامه اصفهان در سرمایه گذاری خارجی، تسهیالت تولید و اشتغال و طرحهای قابل بهره برداری کشور بررسی شد؛

اصفهان در سمفونی آمارها
در اولین ماه از سال ۹۹ »اصفهان« در جایگاه دوم به لحاظ  تعداد بیشترین سرمایه گذاری در کشور قرار دارد

 نوســان: شــیوع ویروس کرونا صنعت 
گردشگری را به شــدت مورد هدف قرار داده 
است و در این میان بیشترین خسارت را برای 
شهر اصفهان به همراه داشــته است. گفته 
می شود در دو ماه اســفند ۹۸ و فروردین ۹۹ 
فعاالن حوزه گردشــگری این استان بالغ بر 

4٠٠ میلیارد تومان خسارت دیده اند.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اصفهان در این ارتباط معتقد 
است: تاسیسات گردشگری استان اصفهان 
قبل از ورود کرونا به کشــور آسیب دیده بود 
زیرا از آغاز شــیوع ویروس کرونا در چین این 

استان عمال با کاهش گردشگر مواجه شد و با 
ورود این ویروس به کشور نیز در ماه های اسفند 
و فروردین شــاهد تعطیلی کامل تاسیسات 
گردشــگری در اصفهان تحــت تاثیر توقف 
کامل ســفرهای داخلی و خارجی به استان 
بودیم. فریدون اله یاری اضافه کرد: با توجه به 
اینکه فصل بهار پیک گردشــگری برای این 
استان محسوب می شود خسارت قابل توجهی 
به تاسیسات گردشگری اســتان وارد شده 
است. برآورد خسارت تاسیسات گردشگری 
استان اصفهان اعم از هتل ها و سایر تاسیسات 
گردشگری در دو ماه اســفند۹۸ و فروردین 

۹۹ نشــان می دهد که بالغ بر 4٠٠ میلیارد 
تومان بوده است که پیش بینی می شود این 
رقم با احتساب اردیبهشت ماه به نزدیک 6٠٠ 

میلیارد تومان نیز برسد.
اله یاری به بسته نجات گردشگری از زیان کرونا 
که در دولت تدارک دیده شــده است اشاره 
کرد و افزود: نوع حمایت از سوی دولت برای 
این حوزه با توجه به تنوعی که به لحاظ سطح 
ســرمایه گذاری و فعالیت دارد باید متناسب 
با آن و متنوع باشــد زیرا در حوزه گردشگری 
بنگاه های بزرگ و مشاغل خرد فعالیت دارند 
که برای هرکدام با توجه به ظرفیت هایشان 

باید تســهیالت با نرخ های مختلف در نظر 
گرفته شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان تشریح کرد:

گردشگری اصفهان در تنگنای کرونا

ــه  ــت ک ــر آن اس ــال ۹۹ بیانگ ــاه از س ــن م ــی در اولی ــرمایه گذاری خارج ــواز س ــدور ج ــد ص رون
ــه لحــاظ  تعــداد بیشــترین ســرمایه گذاری در کشــور داشــته اســت.  »اصفهــان« جایــگاه دوم را ب
ــا ۳ طــرح اســت کــه در ایــن رتبــه بنــدی بعــد  ــر ب ســهم اســتان از میــان طرح هــای ســرمایه گذاری شــده براب
از اســتان تهــران بــا 5 طــرح، و باالتــر از اســتان خراســان رضــوی بــا  ۲ طــرح قــرار دارد. از ســوی دیگــر، گــزارش 
منتشــر شــده درخصــوص تســهیالت برنامــه تولیــد و اشــتغال)تبصره ۱۸( بــه تفکیــک اســتان از ابتــدای اســفند 
۱۳۹۷ تــا پایــان ۹۸ نیــز نشــان دهنده آن اســت کــه اصفهــان حائــز بیشــترین تســهیالت بــه لحــاظ تعــداد در میان 
اســتان هــای کشــور اســت..این گــزارش بــا بررســی اجمالــی برخــی گزارشــات اعالمــی، ســعی دارد تــا جایــگاه 

اصفهــان را در میــان ســایر اســتانهای کشــور جســتجو کنــد.

گزارش
گروه  شهری
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در  اصفهان گفت:  نوسان:شهردار   
شبکه   ۹ در  اصفهان  حاضر  حال 
بین المللی از جمله شبکه شهرهای 
شهرهای  شبکه  و  پایدار  هوشمند 
این  از  هدف  و  است  عضو  خالق 
اصفهان  شناساندن  ها،  عضویت 
در مجامع بین المللی و استفاده از 
برای توسعه  این شبکه ها  ظرفیت 

است. 
قدرت اله نوروزی در برنامه زنده تلویزیونی 
"زنده رود" در گفتگو با شهروندان اعالم 
کرد: نهمین شبکه ای که اصفهان اخیرا 
به آن پیوسته، شبکه شهرهای هوشمند 
واقع  کره  در  آن  مرکز  که  است  پایدار 
شده و نهمین شبکه جهانی است که در 
راستای سیاست هوشمندسازی شهر به 
آن پیوستیم که این امر بیانگر دیپلماسی 
نوروزی  است.   اصفهان  شهرداری  قوی 
گفت: در راستای شهر هوشمند، هم اکنون 
 my.isfahan.ir امکانی از طریق سایت
فراهم شده که شهروندان با چند کلیک 
استعالمات  از خدماتی چون  توانند  می 
بانک، دبیرخانه، محاسبه عوارض نوسازی و 
کسب و پیشه، نقشه های شهر، پرونده های 
شهرسازی، پروانه ساختمانی، امور مربوط 
به مهندسان طراح و ناظر بهره مند شوند. 
حال  در  داد:  ادامه  اصفهان  شهردار 
حاضر 34 خدمت شهرسازی به صورت 
می شود  ارائه  سایت  این  در  الکترونیک 
که به زودی این خدمات به ۱٠٠ خدمت 
اهمیت  به  اشاره  با  افزایش می یابد. وی 
تحقق شهر الکترونیک و شهر هوشمند، 
تجمع  شاهد  دیگر  امیدواریم  گفت: 
شهروندان در شهرداری نباشیم و مردم با 
استفاده از اینترنت و از منزل امور مربوط 
به شهرداری را انجام دهند. در حال حاضر 
مردم  درصد  سه  نظرسنجی،  اساس  بر 
به صورت غیر حضوری نیازهای خود را 
برطرف می کنند که این میزان کم است 
و مردم باید بیشتر برای استفاده از خدمات 
الکترونیکی راهنمایی شوند تا امور خود را 

از طریق اینترنت انجام دهند. 
همراهی  بدون  اینکه  بیان  با  نوروزی 
هوشمند  شهر  فرآیندها  این  با  مردم 
ارزش  کرد:  اظهار  شود،  نمی  محقق 
اقدام برای راه اندازی سایت جهت ارائه 
از  کمتر  مردم،  به  الکترونیکی  خدمات 
احداث پل های بزرگ شهر، حلقه بزرگ 
ترافیکی و مترو نیست زیرا این اقدام هم 
آرامش، آسایش و رضایت شهروندان را به

 همراه دارد و دست واسطه ها را هم کوتاه 
می کند.

وی در خصوص شرایط حاکم بر شهر در 
اثر شیوع بیماری کرونا نیز گفت: شهرداری 
را  شهری  فضاهای  تمام  زمان  همان  از 
ضدعفونی  با  تا  داد  قرار  کنترل  تحت 
کردن آنها این ویروس را مهار کند. وی 
ادامه داد: مترو به عنوان یک ابزار مناسب 
برای حمل و نقل عمومی، روزانه تعداد 
زیادی از شهروندان را جا به جا می کرد، 
اما به محض اعالم خطر شیوع در آن، مترو 
تعطیل شد و در نظرسنجی انجام شده ۷3 
اقدام شهرداری  از این  درصد شهروندان 
ابراز رضایت کردند. همچنین 65 درصد 
در  شهرداری  فعالیت های  از  شهروندان 
رضایت  رسانی،  اطالع  و  آموزش  حوزه 
داشتند که انجام این اقدامات حاصل تالش 
بی وقفه و بی دریغ کارکنان شهرداری برای 

حفظ سالمتی مردم بوده است.
و  تعامل  اگر  قطعاً  کرد:  تصریح  وی 
همه  کارکنان  مؤثر  نقش  و  همکاری 
بخش های شهرداری نبود، شاهد بهبود 

وضعیت نبودیم.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: راهکارهای پیشگیرانه 
درخصوص شیوع کرونا منجر به کاهش ۸٠ درصدی تعداد مسافران و ۷٠ درصدی درآمد 
اتوبوســرانی اصفهان شــد. امیراحمد زندآور با بیان اینکه این تدابیری منجر به کاهش 
۸٠ درصدی تعداد مســافران و ۷٠ درصدی درآمد اتوبوسرانی اصفهان شد، افزود: تعداد 
مســافران از 55٠ هزار نفر در روز به ۱۱٠ هزار نفر کاهش پیدا کــرد و درآمد روزانه پنج 

میلیارد و 5٠٠ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۸٠٠ میلیون تومان رسید.

معاون عمران شهری شــهردار اصفهان گفت: پروژه حلقه حفاظتی کالنشهر اصفهان، 
پروژه سالن اجالس و کف سازی میدان امام حسین )ع( از جمله طرح های در دست اجرا 
است. ایرج مظفر اظهار کرد: با سنگفرش شدن میدان امام حســین )ع( تردد خودروها 
حذف نخواهد شــد، بلکه به صورت محدود و هدایت شده انجام می شود.وی عنوان کرد: 
پروژه سالن اجتماعات گلستان شهدا ۷6 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و تا آخر 

شهریورماه سال جاری به بهره برداری می رسد.

محدودیت تردد خودرو در میدان امام حسینکاهش 70 درصدی درآمد اتوبوسرانی اصفهان 

گزارش

گزارش

عضویت اصفهان 
در ٩ شبکه بین المللی

۲۰۰ نفر اشتغال با بهره برداری از »رفاه« زیرگذر میدان امام علی؛

شهردار اصفهان در برنامه تلویزیونی " زنده 
رود" پیرامون این اتفاق گفت:  در راستای 
شهر هوشمند، هم اکنون امکانی از طریق 
سایت my.isfahan.ir فراهم شده که 
شهروندان با چند کلیک می توانند از 34 
خدمت شهرسازی به صورت الکترونیک بهره 
مند شوند که به زودی این خدمات به ۱٠٠ 

خدمت افزایش می یابد.
امیدواریم  کرد:  اضافه  نوروزی،  اله  قدرت 
دیگر شاهد تجمع شهروندان در شهرداری 
نباشیم و مردم با استفاده از اینترنت و از منزل 
امور مربوط به شهرداری را انجام دهند. در 
شهرداری  خدمات  به  مربوط  نظرسنجی 
درصد   3 شد  مشخص  کرونا  زمان  در 
شرکت کنندگان در نظرسنجی از خدمات 
الکترونیک استفاده می کنند که این میزان 
کم است. بدون همراهی مردم با این فرآیندها 

شهر هوشمند محقق نمی شود.
خدمات  ارائه  ارزش  کرد:  اضافه  وی 
الکترونیکی به مردم، کمتر از احداث پل های 
بزرگ شهر، حلقه بزرگ ترافیکی و مترو 
نیست زیرا این اقدام هم آرامش، آسایش 
و رضایت شهروندان را به همراه دارد و هم 

دست واسطه ها را کوتاه می کند.

کاهش مراجعات مردمی
در  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
حاشیه بازدید از منطقه ۷ شهرداری اصفهان 
با بیان اینکه این بازدید متاثر از درخواست ها 
و صحبت های شهروندان انجام شد، اظهار 
کرد: با توجه به اینکه موضوع شهر الکترونیک 
و شهرداری الکترونیک هم اکنون در حال 

اجرا است و توسط مدیریت شهری پیگیری 
می شود دغدغه هایی پیرامون این موضوع 
وجود داشت که به همین دلیل تصمیم گرفتیم 
به صورت میدانی به همراه شهردار از روند 
اجرای امور بازدیدی داشته باشیم و برای رفع 
نواقص و مشکالت، تصمیمات الزم اتخاذ شود. 
علیرضا نصر تصریح کرد: محاسن و معایبی 
در راستای الکترونیکی شدن برخی خدمات 
شهرداری وجود دارد اما حسن اجرای این کار 
این است که شهروندانی که تمایل دارند می 
توانند بدون مراجعه به شهرداری بسیاری از 
کارهای خود را به صورت اینترنتی انجام دهند 
که این اتفاق بسیار خوبی است. وی اضافه 
کرد: گزارشاتی که از کارمندان، شهرداران 
و عوامل اجرایی شهرداری گرفته می شود با 
بررسی های میدانی مطابقت داده می شود تا 
بفهمیم این گزارشات با چیزی که مشاهده 

می شود چه میزان فاصله داشته دارد.  
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه 
داد: با وجود مقاومت هایی که در خصوص 
به حجم  توجه  با  و  دارد  وجود  تغییرات 
مراجعات مردم، روند خوبی را شاهد هستیم 
اما در این میان به صبوری و همراهی مردم 
و دقت نظر کارمندان و مدیران شهرداری 
نیازمندیم تا این موضوع به تدریج نهادینه 
شده و ما بتوانیم خیرات و برکات این اقدام را 

شاهد و ناظر باشیم. 

گستره خدمات غیرحضوری 
در شهرداری منطقه هفت 

مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان نیز در 
موضوع  کرد:  اظهار  بازدید  این  حاشیه 

پیگیری  منطقه  این  در  شهروندسپاری 
شد تا دیگر برای انجام هرکاری به مراجعه 
مردم  و  نباشد  نیاز  شهروندان  حضوری 
بتوانند به صورت الکترونیکی از داخل منازل 
درخواست های خود را ثبت و کارکنان 
شهرداری کارهای آنها را انجام دهند که با 
این روند در برخی موارد حتی نیاز به یک بار 

حضور در شهرداری هم نیست.   
علی اصغر شاطوری اظهار کرد: این کار به 
صورت جدی در منطقه ۷ شروع شد و 
موضوع شهروندسپاری با نرم افزار مکمل 
سرای هشت با نام "اصفهان نما" به صورت 
پایلوت از حدود یک ماه پیش در منطقه 
آغاز به کار کرد و با تبلیغات و اطالع رسانی 
هایی که انجام شد با استقبال خوبی از 
سوی مردم مواجه شدیم. وی اضافه کرد: 
شاید شهروندان ما در منطقه ۷ با کارهای 
به صورت  امور خود  انجام  و  الکترونیک 
الکترونیکی آشنایی زیادی نداشته باشند 
اما در این مدت کمتر از یک ماه که سامانه 
"اصفهان نما" راه اندازی شده با آمار بسیار 
خوبی از سوی شهروندان مواجه شدیم به 
نحوی که روزانه حدود ۸ درخواست پروانه 
ثبت شهروندسپاری داریم به این معنی که 
افراد در منازل خود درخواست صدور پروانه 

داده اند. 
مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان گفت: 
سمت  به  اینکه  جز  به  نداریم  ای  چاره 
و  شهرداری  امورات  شهروندسپاری 
شهرداری  خدمات  کردن  الکترونیکی 
حرکت کنیم و بتوانیم مراجعه حضوری 
خدمات  نبود  دالیل  به  که  مردمی 

الکترونیکی به شهرداری مراجعه می کنند را 
هر روز کاهش داده و مردم را به سمت ثبت 
درخواست های خود به صورت الکترونیک 
سوق دهیم. وی ادامه داد: طبیعی است 
که به دلیل تازگی این روند، ممکن است 
اما  شوند  مواجه  مشکالتی  با  شهروندان 
با صبر و همراهی این فرآیند اجرا شده و 
بسیاری از مشکالت و مراجعات مردم را 

کاهش می دهد. 
که  صورتی  در  کرد:  تاکید  شاطوری 
شهروندان متوجه شوند بدون حضورشان 
زمان  کمترین  در  آنها  های  درخواست 
انجام  الزم  کیفیت  حداکثر  با  و  ممکن 
شهرداری  در  به حضور  نیازی  شود  می 
احساس نمی کنند، هم اکنون این روند 
در منطقه ۷ آغاز شده و نیاز به حمایت و 
پشتیبانی از سوی مدیریت عالی شهرداری 
در همه بخش ها از جمله نیروی انسانی، 
خدمات  تا  دارد  ...وجود  و  ها  زیرساخت 
شایسته ای به مردم ارایه شود. وی با بیان 
اینکه حضور شهردار و رییس شورای شهر، 
امروز در منطقه ۷ به همین دلیل بود، افزود: 
این حضور به مدیران شهرداری و مردم می 
فهماند که این سیستم برای آنها ارزشمند 
بوده و نیاز است که به این سمت حرکت 
کنیم، امیدواریم حضور شهردار و رییس 
شورای اسالمی شهر در منطقه، سرآغاز رفع 
مشکالت و احداث و پایه گذاری زیرساخت 

های مورد نظر برای خدمات موجود باشد. 

سامانه اصفهان نما 
اولویت پیگیری درخواست مردمی 

مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان گفت: 
شهروندان با مراجعه به سامانه "اصفهان 
نما" می توانند پس از ثبت نام مقدماتی و 
خدماتی  گذرواژه  و  کاربری  نام  دریافت 
بانک، استعالم دفترخانه،  مانند استعالم 
پروانه ساختمان، پروانه تخریب و بازسازی و 
احداث بنا، پایان سفت کاری و پایان ساخت 
را به صورت الکترونیکی دریافت کنند، این 
سامانه خدمات دیگری نیز دارد و قرار است 
تمام خدمات شهرسازی به این نرم افزار 
انتقال پیدا کرده و به صورت شهروندسپاری 
انجام شود. خدمات دیگری نیز مانند عوارض 
نوسازی، عوارض کسب، عوارض خودرو، 
نقشه های جی آی اس شهرداری، عقب 
نشینی ها، میزان باقی مانده پالک و ... نیز 
روی سامانه اصفهان نما قرار دارد که بروشور 
آن نیز تهیه شده و شهروندان می توانند از 
داخل منزل این خدمات را بدون مراجعه 

حضوری دریافت کنند.   
در  ما  کاری  اولویت  کرد:  تصریح  وی 
شهرداری منطقه ۷ روی درخواست های 
شهروندانی است که از طریق این سیستم 
وارد می شوند،  تمام تالش ما جلب اطمینان 
شهروندان در این موضوع بوده تا بدانند 
کارشان بدون حضور، با کمترین زمان و با 

بهترین کیفیت انجام می شود.

امکان ثبت درخواست شهروندان از طریق سامانه "اصفهان نما" به بهره برداری رسید؛

۳۴ خدمت شهرسازی با یک کلیک
نوروزی: ارزش ارائه خدمات الکترونیکی، کمتر از احداث پل های بزرگ، حلقه های ترافیکی و مترو نیست

citizen

در  رفاه  فروشگاه  از  برداری  بهره  گفت:  اصفهان  نوسان:شهردار   
زیرگذر میدان امام علی سبب ایجاد شغل برای ۲۰۰ نفر و تبدیل فضایی 
راکد و بدون استفاده به عرصه ای برای رونق اقتصادی شد. به گزارش 
نوسان و به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت 
اله نوروزی در آئین افتتاح فروشگاه رفاه در زیرگذر میدان امام علی 
)ع( اصفهان، با بیان اینکه از همان روزهای ابتدایی حضور در شهرداری 
اصفهان به دنبال حل مشکالت میدان امام علی بودیم و اکنون برخی 
از این مسائل حل شده است، اظهار کرد: اشتغال زایی برای حدود ۲۰۰ 
نفر به واسطه بهره برداری از این فروشگاه نمونه ای از این اقدامات 
است. وی ادامه داد: این فروشگاه می تواند نیاز نقاط حاشیه ای شهر 

اصفهان را تامین کند.

شهردار اصفهان با اشاره به اینکه این فروشگاه با مشارکت بخش خصوصی 
راه اندازی شده است، تصریح کرد: مذاکراتی با مدیران فروشگاه زنجیره ای 
رفاه که همواره ثابت کردند می توانند در عرصه سرمایه گذاری برای ایجاد 
فروشگاه های بزرگ نقش آفرینی کنند، انجام و مقرر شد شهرداری و 
فروشگاه زنجیره ای رفاه به تعهدات خود در زمان مقرر عمل کند و امروز 

نتیجه انجام تعهدات به موقع را شاهد هستیم. 
وی ادامه داد: میدان امام علی در آینده با تحوالت بیشتری روبرو خواهد 

بود و مشکالت کسبه آن هم با تشکیل کمیته مردمی رفع خواهد شد.
نوروزی با بیان اینکه انتظار داریم به زودی پروژه های کمر زرین، ایستگاه 
مترو، سرای خیار و … به نتایج مورد نظر برسد، گفت: همچنین با 
محوریت وزارت صنعت مذاکراتی انجام شده تا بزرگترین نمایشگاه و 
موزه سنگ های قیمتی کشور در سرای خیار اصفهان ایجاد شود. وی با 
اشاره به اینکه پروژه مجموعه تجاری کمر زرین و ایستگاه مترو میدان 
امام علی )ع( نیز به زودی از سوی شهرداری تکمیل می شود، افزود: 
شهروندان امسال شاهد رونق و شکوفایی شهر در آئین افتتاح پروژه  های 
متعدد خواهند بود، در همین راستا خوشبختانه جاده فرزانگان که هر 
روز شاهد تردد تعداد زیاد کامیون و تصادفات بود، قبل از ایام نوروز بهره 
برداری شد و ادعا داریم که تاکنون از کشته شدن چند نفر جلوگیری 
شده و این نتیجه تالش های شبانه روزی و فعالیت سه شیفت کارگران 

شهرداری است.

نمود شعار حمایت از سرمایه گذار 
همچنین در ادامه این مراسم، علیرضا نصر اصفهانی، رئیس شورای شهر 
اصفهان اظهار کرد: محلی که امروز در آن فروشگاه رفاه امام علی )ع( 
احداث شده، جزئی از سرمایه های شهر است که سال ها دردمندانه بدون 
استفاده رها شده بود اما به همت شهرداری و با مشارکت سرمایه گذار 
بخش خصوصی در جهت تأمین رفاه و آسایش مردم مورد استفاده قرار 
گرفت. وی ادامه داد: بهره برداری از این فروشگاه استفاده از یک فضای 
بالتکلیف را مشخص کرد و از سویی حضور سرمایه گذار بخش خصوصی 

در این عرصه به افزایش مشارکت و سرمایه گذاری در شهر کمک کرد.
رئیس شورای شهر اصفهان ماموریت های تعریف شده شهرداری اصفهان 
را 3۲٠ مورد عنوان کرد و افزود: ماموریت های شهرداری در راستای 
آسایش و رفاه شهروندان است که مشارکت بخش خصوصی به ویژه در 

شرایط سخت کنونی می تواند حالل بسیاری از مشکالت باشد.
وی با اشاره به اینکه ایجاد شرایط برای حضور بخش خصوصی در پروژه 
های شهری اصفهان را در تراز شهرهای توسعه یافته و رو به رشد قرار 
می دهد، گفت: بهره برداری از فروشگاه رفاه میدان امام علی )ع( شعار 
پهن کردن فرش قرمز جلوی پای سرمایه گذاران و تسهیل شرایط برای 

سرمایه گذاری آنان در شهر را به واقعیت تبدیل کرد.
نصر اصفهانی اظهار کرد: بودجه های دولتی و شهرداری پاسخگوی اجرای 
طرح ها نیست، براساس برنامه 5 ساله شهر اصفهان، شهرداری باید حدود 
۲٠ هزار میلیارد تومان عملیات مالی در شهر داشته باشد که بخش عمده 

آن با مشارکت سرمایه گذار فراهم می شود.

آمادگی »رفاه« 
برای راه اندازی دو فروشگاه مدرن 

در ادامه این مراسم، رسول محمدی، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 
شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه کشور اظهار کرد: فروشگاه رفاه امام 
علی )ع( اصفهان زمینه اشتغال ۲٠٠ نفر را فراهم کرده است و می تواند 
به  برای دسترسی  را  اطراف  در  نفری ساکن  هزار  نیاز جمعیت 3٠٠ 

خدمات بهتر و نوین در فروشگاهی بزرگ و استاندارد فراهم کند.
وی افزود: این فروشگاه توسط شهرداری اصفهان ساخته شده و باید بهره 
برداری خوبی از آن داشته باشیم و رضایت شهروندان را جلب کنیم. 
با حجم  بزرگ  آمادگی داریم در شهر اصفهان دو فروشگاه  همچنین 
سرمایه گذاری ۲٠٠ تا 3٠٠ میلیارد تومانی مطابق با استانداردهای روز 

دنیا احداث کنیم.
مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه کشور اضافه کرد: فروشگاه 
رفاه امام علی )ع( اصفهان با متراژ پنج هزار متر مربع و پارکینگ همسطح 
با گنجایش 4٠٠ خودرو، فاخرترین فروشگاه رفاه به شمار می رود که در 

آن »کافه کتاب« نیز راه اندازی شده است.

تبدیل فضایی راکد
به عرصه رونق اقتصاد و اشتغال

با راه اندازی سامانه شهروندسپاری خدمات حوزه شهرسازی به شهروندان با عنوان سامانه اصفهان نما، 
۳4 خدمت تخصصی حوزه شهرسازی از طریق این سامانه به آدرسmy.isfahan.irبه شهروندان ارائه 
می شود و شهروندان برای انجام این خدمات دیگر نیازی به مراجعه حضوری نداشته و می توانند از داخل منازل خود 
خدمات را به صورت غیرحضوری دریافت کنند. بنا بر اعالم شهرداری اصفهان، مناطق 6، ۷، ۸ و ۱۲ پایلوت اجرای این 
طرح هستند. از این رو شهردار اصفهان به همراه رییس شورای شهر، بازدید کرد تا از نحوه اجرای این سامانه و مشکالت 

مردم در این خصوص آگاهی یابد.  

گزارش
گروه شهری

نوسان:مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان گفت: توسعه فضای سبز آرامستان 
به کنترل ریزگردهای شرق اصفهان که در 

کانون سجزی قرار دارد، کمک می کند.   
منصور شیشه فروش در بازدید از سازمان 
آرامستان شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
شهر اصفهان در اقلیم خشک و نیمه خشک 
قرار دارد، از همین رو تامین آب مورد نیاز برای 
فضای سبز آرامستان که در ورودی شرق قرار 
گرفته است بسیار اهمیت دارد، اظهار کرد: 
آرامستان اصفهان در نزدیکی کانون گرد و 

غبار اصفهان در سجزی است و باید توسعه 
فضای سبز و تامین آب مورد نیاز آن در دستور 

کار باشد.
وی ادامه داد: با اقداماتی که شهرداری در این 
راستا در آرامستان انجام داده است، کنترل 
ریزگردها تسهیل شده است و می توان از این 
ظرفیت برای جلوگیری از ورود ریزگردها به 

شهر اصفهان استفاده کرد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
با اشاره به اینکه آب فضای سبز آرامستان از 
طریق چاه های منطقه تامین می شود، گفت: 

آبیاری با تانکر، دفع آفات گیاهی، تامین آب 
اضطراری برای فصول گرم، توسعه آبیاری 
نوین و هدایت آب های سطحی سال از دیگر 
اقدامات سازمان آرامستان ها برای فضای سبز 

این بخش بوده است.
شیشه فروش اقدام شهرداری اصفهان برای 
استفاده از سیالب های شهری را هم قابل 
توجه ارزیابی کرد و گفت: با طرحی که تهیه 
شده، سیالب ها و باران های شهری جمع 
آوری و برای آبیاری فضای سبز یا مصارف 

دیگر بهره برداری می شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

توسعه فضای سبز آرامستان به کنترل ریزگردهای شرق کمک می کند
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پیش بینی صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران نشان می دهد که رشد نقدینگی 
از 35.۸ درصد در سال ۹۸ به ۱۹.5 درصد در ســال جاری خواهد رسید که ۱6.3 
درصد کاهش را نشان می دهد. رشد نقدینگی ایران در ســال ۱3۹۷ برابر با ۲۲.3 
درصد بود که این رقم برای ســال ۹۸ به 35.۸ درصد رســید. با این حال در سال 
۱3۹۹ رشد نقدینگی به ۱۹.5 درصد خواهد رسید که کاهشی ۱6.3 درصدی را به 

ثبت خواهد رساند.

وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعــات با بیان اینکه ســهم اقتصاد دیجیتــال از تولید 
ناخالص داخلی با رشــد حدود دوبرابری به 6/5 درصد رسیده است، گفت: »بیشترین 
ســهم همچنان متعلق به اپراتورها و بیشــترین رشــد برای استارت آپ هاســت.«
محمدجواد آذری جهرمی پیش از این گفته بود: » در  سال ۹۷ به  دلیل وجود چالش های 
اقتصادی ازجمله تحریم های ظالمانه نرخ رشد اقتصادی کشور منفی 3.۷ درصد شد اما 

ارتباطات و فناوری اطالعات به نرخ رشد 3۱.3 درصد رسید.«

٦.٥٪ سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی ١٦.3 ٪  کاهش رشد نقدینگی ایران
 اقتصادنامه

چندماهی است که سیل نقدینگی به سّد 
بورس سرازیر شــده و تصمیم گیرندگان 
درتالشند از حجم نقدینگی واردشده عقب 
نمانده عمق و گنجایش این سد را بیش تر 
کنند، در کنار تمــام بیم ها و امیدها، یک 
فرصت طالیی و گــذرا در زمینه ای دیگر 
برای سیاست گذار و قانون گذار دست داده 
که اگر آن را دریابنــد، در مقابل آیندگان 

سربلند خواهند بود.
اگــر بــه ریشــه ی مشــکالت مهم و 
بی نظمی های عجیــب و غریب اقتصاد 
ایران طی ۱5 سال اخیر بپردازیم در نهایت 
به نام نقدینگی سرگردان به عنوان متهم 
ردیف اول می رسیم. جدای از عوامل ایجاد 
نقدینگی که بارها توسط دیگران بیان شده 
و بارها نیز توسط سیاست گذار، قانون گذار 
و نظارت گر مورد بی توجهی قرار گرفته، 
"هجوم نقدینگی" یا "ســیل نقدینگی" 

مشکل دیگری است.
این هجوم عموماً چون موجی متوســط 
با رمز "می گوینــد فالن بازار ســودآور 
اســت" آغاز شــده و از راه های گوناگون، 
اقشار مختلف جامعه را وسوسه و با خود 
همراه کرده و تبدیل به ســیلی ویرانگر 
می شود. این ســیل به هر بازاری که وارد 
گشته، با ایجاد یک تقاضای حجیم با رشد 
شتابان، تعادل و مناسبات درازمدت بازار 
را به یک باره در هم می شــکند؛ آن هم در 
شرایطی که ســمت عرضه ی بازار توان 
همراهی با تقاضای جدید را نداشته و در 
مــدت زمانی کوتاه، رکورد شــکنی های 
قیمتی یکی پس از دیگری رخ می دهند. 
پس از مدتی، بازارِ مورد هجوم در تعادلی 
بد و ضد رفاه و با قیمت هــای باال به حال 
خود رها شده و یا به قول جماعت سفته باز، 

اشباع می شود.
پس از اشــباع بازار مورد هجوم، نوبت به 
بازار بعدی رســیده و این چرخــه ادامه 
می یابد. طی چندســال اخیر این فرایند 
برای بازارهای پولی )شبکه بانکی(، خودرو، 
مسکن، ارز، طال و فلزات تکرار شده و پس 
از ویرانی های بسیار این بار گذرش به بازار 
بورس افتاده است. بازاری که طی سالیان 
گذشته بارها توسط سیاســت گذاران و 
کارشناســان به عنــوان مقصد مطلوب 
نقدینگی عنوان شده است. دولت این بار 
سعی کرده با آسان سازی عرضه اولیه ها، 
عرضــه ســهام شــرکت های دولتی و 
آزادسازی سهام عدالت تا حدودی سمت 
عرضه را به پای تقاضا برساند ولی گویا این 
سرنوشت قرار است به نحوی دیگر گریبان 

بورس را هم بگیرد. 
هر قدر دوران بحران دوران سختی ها است، 
دوران پس از بحران دوران فرصت هاست. 
در این دوران همچون دوران پس ازامتحان، 
عیوب ساختاری که موجب بروز و تشدید 
بحران شده راحت تر قابل شناسایی بوده و 
زمان کافی )تا بحران بعدی( برای بررسی 
دقیق و رفع عیب ها و ایجاد ساختارهای 
جدید، وجود دارد. بنابراین انتظار می رود 
قبل از آن که سیل نقدینگی سربرگردانده 
و راه یکــی از بازارهای پیش گفته را پیش 
گیرد، متولیان سیاست گذار و قانون گذار 
کشور، فرصت به دست آمده را برای خراب 
کردن پل های پشت سر نقدینگی غنیمت 
شــمرند.هرچند در حال حاضر و قبل از 
انجام تحقیقات دقیق، پیچیدن نسخه های 
پرحجــم و کم اثر غیرمســئوالنه به نظر 
می رســد؛ ولی توصیه می شود در جریان 
این بررســی ها دو مقوله ی "آزادســازی 
بازارها" و "ابزارهای مالیاتی" مورد توجه 

جدی قرار گیرند.

  بازار

تخریب پل های 
پشت سر نقدینگی 

 نوسان:آزادسازی ســهام و عدالت و تاثیر آن بر سایر بازارها موضوع 
داغ هفته گذشته بود که به کرات از سوی اقتصاددانان بدان پرداخته 
شد. عده ای آن را مالمت کردند و بسیاری بر چرایی آن خرده گرفتند.  
در این بین نقد و تحلیل نقدینگی ســرگردان بازارهای ایران موضوع 
مهم دیگری بود که طی هفته گذشته در فضای مجازی دست به دست 
می شد. فرشــاد مومنی اقتصاددان نهادگرا نیز به تحقق نرخ تورم ۲۲ 
درصدی با وجود سیاســت های کنونی دولت پرداخت و امکان پذیر 

نبودن آن را بدیهی دانست؛
سهام عدالت را از 

چنگ طبقات ضعیف در نیاورید! 
دکتر مصطفی نصراصفهانی، اقتصاددان حوزه اقتصادرفتاری طی یادداشتی در کانال 
تلگرامی خود نوشت: در جدیدترین نظریات اقتصاد فقر، روی جنبه های شناختی فقرا 
تأکید می شود. به این معنا که اگر فقرا بتوانند تصمیم های درست اتخاذ کنند می توانند به 
راحتی از فقر خارج شوند. او اخیار فروش سهام عدالت را به نقد کشیده و اضافه می کند: 
تحریک به فروش دارایی طبقات ضعیف دقیقا بر عکس چیزی است که در ادبیات اقتصاد 
فقر مورد تجویز قرار می گیرد. فرآیند فقرزدائی از طریق دارایی- سازی اتفاق می افتد و باید 

تالش کرد تا فقرا بیشتر پس انداز کنند و بیشتر دارایی سازی کنند. 
نصر اضافه می کند: فلسفه دستور مقام معظم رهبری مبنی بر آزادسازی سهام عدالت، 
این است که در این تورم و شرایط اقتصادی نامناسب طبقات ضعیف بتوانند کمی این 
درد و رنج را راحت تر تحمل کنند. بنابراین کلیت آزادسازی سهام عدالت بسیار ایده خوبی 
است، اما آنچه که در تحقق این فلسفه اهمیت زیاد دارد »جزئیات« مربوطه است. وی می 
نویسد: سهام عدالت می تواند به عنوان یک وثیقه بسیار مناسب برای فقرا در نظر گرفته 
شود. حال که فقرا و طبقات ضعیف این دارایی بشدت نقدشونده را دارند و با فشردن یک 
دکمه امکان مصادره آن وجود دارد بهتر است همین دارایی وثیقه وام فقرا قرار بگیرد. این 

روش بسیار مناسب تر از ایجاد امکان فروش مستقیم است.

بورس به کسری بودجه 
کمک می کند؟

دکتر کمیل طیبی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به تاکید دولت بر بورس گفت: 
االن دولت از مکانیزیم بازار سرمایه و عرضه سهام خود استفاده می کند که می تواند 
منابعی برای تامین مالبی شرکت های تولیدی باشد و از سوی دیگر تامین کننده منابع 
مالی کسری بودجه باشد. چون بازار سرمایه در ایران پرریسک است اگر این اقدام درست 
هدایت و مدیریت شود و مقام سیاست گذار چه در داخل و چه در خارج از دولت بتواند 

اهداف کنترل تروم را زمان به زمان رصد کنند و جلو ببرند، می تواند کمک کننده باشد.
وی ادامه داد: مثال سیاست گذار باید نرخ هدف تورم را ۲٠ درصد قرار دهد و سیاست 
انقباظی را در پیش بگیرد و همچنین چون رکود و سال جهش تولید است باید سیاست 
انبساطی را در مدنظر قرار دهد که یکی از این اقدامات معافیت های مالیاتی است. پول 
چاپ کردن از اخذ مالیات خیلی آسان تر است، ولی شرایط فعلی کار را سخت کرده 
است که نیاز هســت هماهنگی الزم در بخش های مختلف و ضمانت اجرایی وجود 
داشته باشد.این اقتصاددان معتقد است،بازار سرمایه از طریق این منابع و سپرده هایی 
که مردم جمع می شود می تواند کمک کننده باشد؛ بنابراین دولت نباید تنها به فکر 
پوشش کسری بودجه خود باشد. به اعتقاد وی تعامل با بازار سرمایه مستلزم ملزومات و 

زیرساخت هایی است.

چه گونه حداقل »چرند« نگوییم؟  
استادیار اقتصاد مالی، انستیتو فناوری استیونس در یادداشت با انتقاد از اضافه گویی برخی 
اقتصاددانان کشور نوشت: چرا اساسا ممکن است چرند بگوییم؟ یکی   دلیلش این که به 
خاطر فشار اجتماعی و عالقه شخصی مان سعی کنیم در مورد موضوعاتی که دقیقا در 
حوزه تخصص و اطالعات ما نیست هم تحلیلی داشته باشیم. چند توصیه احتیاطی به 

ذهن می رسد که احتمال خطای فاحش را در این شرایط کم کند:
 حامد قدوسی ادامه داد: در هر مساله ای سعی کنیم خوب بفهمیم که »عرضه« و »تقاضا« 
دقیقا چه طور رفتار می کنند و »تعادل« چه طور شکل می گیرد. اگر متخصص حوزه ای 
نیستیم، حداقل چند مقاله مروری در آن زمینه بخوانیم. سپس یک سری آمار و ارقام 
اساسی را جمع کنیم و یک سری تخمین سرانگشتی بزنیم تا شهودی از ابعاد مساله و 
پارامترهای کلیدی پیدا کنیم و در ادامه اعداد را در ظرف مناســب خود بگذاریم. مثال 
حدس و تخمین های خودمــان یا اعداد ادعایی دیگران را با شــاخص های مثل تولید 
ناخالص داخلی یا میانه درآمد خانوار یا بودجه دولت یا حجم صادرات نفت و امثال آن 

قیاس کنیم تا مطمئن باشیم خیلی پرت نیست. 
او در انتها می نویســد: دقت کنیم که همه این ها فقط احتمال »چرند« گفتن را پایین 
می آورند و لزوما به این معنی نیست که اگر آن ها را رعایت کنیم »حرف نو و غیربدیهی« 

می زنیم. ولی باز حرف بدیهی زدن به تر از حرف غلط زدن است.
 

باید زیاده خواهی  بانک های خصوصی متوقف شود
 استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی اظهار داشت: به مسئوالن محترم بانک مرکزی 
باید گوشزد کرد که نباید تحت عنوان هدفگذاری تورمی، نرخی را تعیین کرد که در درجه 
اول با استمرار سیاست های نادرست کنونی امکان پذیر نیست و حتی اگر محقق هم شود، 
ایران همچنان در زمره ده اقتصاد با باالترین نرخ تورم در دنیا، باقی خواهد ماند. تا زمانی 
که بانک مرکزی قادر و مایل به کاهش ضریب فزاینده و مهار زیاده خواهی های بانک های 

خصوصی نباشد، اقتصاد ایران روی آرامش نخواهد دید.
 فرشاد مومنی اضافه کرد: اقتصاد ایران با چشــم اندازهای نگران کننده روبه رو است از 
همین روی مسولیت فعاالن حیطه اندیشه به این اعتبار افزایش می یابد تا کمک کنند 
نظام تصمیم گیری مسائل حیاتی و سرنوشت ساز کشور را درست تشخیص بدهند و در 
برابر فرصت طلبی ها مقاومت کند. در حال حاضر یکی از موضوعاتی که برای ترساندن 
مردم و یا مسئوالن استفاده می شود، پدیده جهش یافته و خطرناکی به نام نقدینگی است 

و در کنار آن پیشنهادهایی برای امکان هدایت این نقدینگی مطرح می شود.

حرف بدیهی زدن 
بهتر از حرف غلط زدن 

اتفاقی که در ماه های اخیر در بورس افتاده، 
در اقتصاد ما کم نظیر است. در چهل روزی 
اول ســال ۹۹، ۲۸ هــزار و 5٠٠ میلیارد 
تومان پول وارد بازار ســرمایه شــده، در 
حالی که در کل سال ۹۸ تقریبا همین رقم 
نقدینگی جذب بورس شــده بود. از سوی 
دیگر در ســال ۹۱ و ۹۲ در بهترین حالت 
ارزش معامالت بازار سرمایه 5٠٠ میلیارد 
تومان بــود ولی درحــال حاضر میانگین 
ارزش معامالت بــه ده هزار میلیارد تومان 

رسیده است.

چرا بازار سرمایه؟
اقبال به بورس و جذب نقدینگی به سمت 
آن و رشد شــاخص دالیل مختلفی دارد. 
اول آنکه بعد از ۱5 ســال بهــره بانکی به 
۱5 درصد رسیده اســت، در حالی که در 
این ســال ها عموما بهره بانکی باالی ۱۸ 
درصد بود و در مقاطعــی تا 35 درصد هم 
می رسید. دلیل دوم به نرخ ارز برمی گردد 
که برای اولین بار در کشور ارز متناسب با 
مقدار نقدینگــی و وزن پولی ریال معامله 
می شود و در نتیجه حباب مثبت و منفی 
در بازار ارز وجود ندارد. بنابراین شرکت های 
فعال در بازار ســرمایه به صــورت به روز و 
بدون تأخیر خودشان و دارایی هایشان را با 
نرخ ارز تطبیق می دهند. یکی از مشکالت 
بازار سرمایه این بود که در ایران ابتدا بازار 
ارز حرکت می کرد، بعد طال، بعد مســکن 
و در انتها بعد از یکی دو سال بازار سرمایه 
حرکتی به خود می دید، چون بعد از کلی 
البی و تصمیم گیری در سازمان های دولتی 
و وزارتخانه ها، به این نتیجه می رسیدند که 
شرکت ها و تولیدکننده ها و واردکننده ها 
و صادرکننده هــا هم باید با نــرخ ارز بازار 
کار کنند اما اآلن شــرایط عوض شده و در 
هفته های گذشــته برای اولین بار نرخ ارز 
نیمایی به ۱5 هزار تومان رسیده که تقریبا 
معادل نرخ ارز در بازار آزاد است. بسیاری از 
شرکت های فعال در بازار سرمایه درآمدها 
و ذخایــر ارزی زیــادی دارنــد و از محل 
صــادرات می توانند تســعیر ارز را خوب 

شناسایی کنند.
اتفاق دیگر این اســت که به صورت مدون 
و قانونمند بازار ســرمایه از ســمت دولت 
و مجلس و نظام حمایت می شــود. برای 

اولین بار سهام شرکت های بزرگ دولتی 
قرار اســت در بازار ســرمایه عرضه شود و 
این می تواند مقدمه ای باشــد برای بلوغ و 
حرفه ای شدن بازار ســرمایه کشور، چرا 
که یکی از مشکالت اصلی بازار سرمایه ما 
شــرکت های دولتی و شبه دولتی هستند 
که در سال های گذشته که مدیریت شان 
با دولت بوده، عموما به سهام داران شــان 
پاســخ گو نبوده انــد و با ســوءمدیریت و 
زیان دهی مدیریت شــده اند. در سال های 
آینــده این شــرکت ها در بازار ســرمایه 
پاسخ گو خواهند بود و به سمت سوددهی 

و بهره وری می روند.
عامل دیگر کوچ نقدینگــی و ارزش باالی 
معامــالت و رشــد شــاخص در بورس 
طراحی ابزارها و سیستم هایی ســت که 
اجازه ســفته بازی در بازارهای دیگر را به 
مردم نمی دهد. در بازار مسکن سفته بازان 
با مالیات سنگین مواجه می شوند، در بازار 
ارز و طال هم همین طور اســت. همچنین 
در بازار طال خریداری، نگهداری و فروش 
سرمایه مشــکل اســت و در بازار ارز هم 
نوسانات به حداقل رســیده و شوک های 
ســابق وجود ندارد. وقتی نرخ ارز واقعی و 
وزن پولی با نرخ ارز برابر باشــد، انگیزه ای 
برای سفته بازی باقی نمی ماند. در نتیجه 
نقدینگی ترجیح می دهد در بازاری باشد 
که شــرکت های فعال در آن درآمدهای 
ارزی باالیی دارند تا هم ارزش سرمایه اش 

حفظ شود و هم سود خوبی بدست آید.

ارزش محوری به جای سودمحوری
در واقع اهالی بازار سرمایه شرکت هایی را 
می خرند که این شرکت ها تازه دارایی شان 
را با قانون جدید تجدید ارزیابی دارایی ها 
به روز می کنند و به نوعی ارزش ریالی شان 
را حفظ می کنند. پارادایم جدیدی در بازار 
سرمایه شکل گرفته که از بازار EPS)سود 
هر سهم(محور به سمت بازار ارزش محور 
حرکت می کند. امروز ســهام دارها طبق 
تبعی سهام نمی خرند بلکه معامالت طبق 
ارزش شرکت هاســت و ارزش جایگزینی 
شرکت ها را بررسی می کنند؛ مثال شرکتی 
که کل ارزش بازارش ۸٠٠ میلیارد تومان 
است، راه اندازی اش 5 هزار میلیارد تومان 
سرمایه نیاز دارد. راه اندازی یک خط تولید 

5٠٠ میلیارد تومان هزینــه در پی دارد و 
شــرکتی با 5 خط تولید صنعتی و به روز، 
۲5٠٠ میلیــارد تومان تجهیزات صنعتی 
دارد. چطور می شود که این شرکت در بازار 
سرمایه ۷٠٠ یا ۸٠٠ میلیارد تومان ارزش 

بازارش باشد.
یکی دیگر از دالیل رونــق در اکثر صنایع 
کاهش قیمــت جهانی نفت و مشــتقات 
نفتی اســت که مواد اولیه برخی از صنایع 
ما را تشکیل می دهند و اکثرا با 5٠ الی 6٠ 
درصد کاهش مواد اولیه مواجه شده اند اما 
در تولیدات افزایش قیمت داشــتیم و در 
محصوالت پتروشیمی هم آن چنان کاهش 

قیمت نبوده که حاشیه سود را کم کند.

حبابی در کار نیست
رشد شــاخص بورس و ســهام شرکت ها 
حباب نیســت و پایدار خواهد بود، چرا که 
ناشــی از ارزش گذاری جدید شــرکت ها 
براســاس دارایی ســت، در حالی که قبال 
براســاس ســود ارزش گذاری می شدند. 
همچنین این اتفاق به نــدرت در اقتصاد 
ما افتاده که ارز تک نرخی داشــته باشیم 
و صادرکننده ها به راحتی ارزش شــان را 
بیاورند در سامانه نیما و با قیمت بازار آزاد 
بفروشند. پیش بینی می شود که با توجه 
به نقدینگی موجود در کشور تا آخر امسال 
چیزی حدود ۲٠٠ هزار میلیــارد تومان 
دیگر سرمایه وارد بورس شود. اگر مدیریت 
خوبی صورت گیرد، حبابی در کار نخواهد 
بود. البته این برای کلیت بازار سرمایه است 
و قطعا ســهم هایی وجود دارد که حباب 

داشته باشند.

تازه واردها چه کنند؟
افراد تازه وارد به هیچ عنوان بدون مشورت 
با افراد خبره و به صورت مستقیم وارد بازار 
سرمایه نشوند و با حداقل سرمایه شروع به 
فعالیت بورسی کنند. افراد ناگزیر به کسب 
دانش و تخصــص الزم بــرای فعالیت در 
بازار سرمایه هســتند و نمی توان براساس 
اخبار و شایعات و فضای مجازی و شانس 
و اقبال و جو بازار اقــدام به خرید و فروش 
ســهام کرد که در این صورت ضرر قطعی 
اســت. در واقع ما دو نوع ریســک در بازار 
داریم؛ یکی سیستماتیک و متأثر از عوامل 

داخلی اقتصاد یک کشــور است و دیگری 
غیرسیستماتیک و غیرمنتظره که خارج 
از چارچوب اقتصاد جای می گیرد. افراد اگر 
قرار است به ریسک های غیرسیستماتیک 
فکر کنند، اصــال نباید وارد بازار شــوند. 
بنابراین با توجه به وجود این ریسک های 
غیرسیســتماتیک و مقطعی بودن آنها، 
باید افق سرمایه گذاری را بلندمدت تعریف 
کرد. در بورس کســانی ضرر می کنند که 
اســتراتژی معامالتی ندارند و با پول های 
اجاره ای کــه تحت مدیریت خودشــان 
نیســت، وارد بازار سرمایه شــده اند. بازار 
ســرمایه همیشــه روند صعودی ندارد و 
نوسان جزئی از بازار ســرمایه است، پس 
حداقل افــق ســرمایه گذاری تان در بازار 

سرمایه را یک ساله تعریف کنید.
خوش بختانه فراینــد صدور کد معامالتی 
طوالنی شده تا شتاب و هیجان افراد گرفته 
شــود. همچنین با تعریــف صندوق های 
معامالتــی افراد به صورت غیرمســتقیم 
و با ریســک کمتر وارد بازار می شــوند. تا 
امروز نوع معامالت نشــان می دهد که ما 
کم تر شاهد رفتار هیجانی در بازار سرمایه 
هستیم. حداقل در سال ۹۹ رفتار هیجانی 
ندیدیم ولی هرماه صد هزار کد معامالتی 
جدید وارد بازار ســرمایه می شوند و رفتار 

این افراد جدید مهم است.
سهام شرکت های بزرگ مثل هلدینگ ها 
ریســک کمتری دارد و نقدشوندگی قابل 
قبولی هم دارنــد و رفتن به ســمت این 
شــرکت ها برای ســرمایه گذاران جدید 

مطلوب خواهد بود.

شستا وارد می شود
متولی بازار ســرمایه دولت است و عرضه 
شــرکت های دولتی مثل شســتا در بازار 
سرمایه به نوعی حمایت از بورس و کمک 
به تعمیق آن به شــمار می آید. همچنین 
ورود این شــرکت ها بــه بازار ســرمایه 
باعث شــفافیت آنها و پاسخ گویی شــان 
به سهام داران شــان می گردد. با توجه به 
حجم نقدینگی موجود در کشور و ارزش 
معامالت نیاز است که شرکت های جدید 
وارد بازار سرمایه شــوند تا بازار از بسته و 
محدود بودن خارج شده و عمق پیدا کند 
و به بلوغ برسد.  البته برخی این نقد را وارد 
می کنند که ورود جایی مثل شســتا که 
خودش ابرسهام دار بورس است و 6 درصد 
از کل سهام شرکت های بازار سرمایه را در 
اختیار دارد، یک الیــه جدید به مالکیت و 
حاکمیت شــرکت ها اضافه کرده که بعدا 
مشکالتی را در پی خواهد داشت. همچنین 
دولت در سال جاری با نفت 4٠ دالری 35٠ 
هزار میلیارد تمان کسری بودجه داشت و 
با وضعیت فعلی ۷٠٠ هزار میلیارد تومان 
کسری بودجه پیش بینی می شود. بخشی از 
این کسری بودجه از طریق قرض از صندوق 
ذخیره ارزی تأمین می شود، بخشی از آن 
از طریق بازار سرمایه و عرضه شرکت های 
دولتی در بورس و بخشــی هم به وســیله 
انتقال برنامه ها و پروژه ها به سال بعد. این 
ســه گزینه پیش روی دولت قرار دارد و هر 

سه هم اجرا می شود.

استارت آپ ها هم بورسی می شوند
شــرکت های حوزه آی تــی و دیجیتال 
مثل کافه بازار و دیجی کاال هم قصد ورود 
به بازار ســرمایه را دارند. این اتفاق بسیار 
خوب است، چرا که این شرکت ها گردش 
مالی باالیی داشته و از خیلی شرکت های 
حاضر در بــازار ســرمایه صــورت مالی 
شفاف تری نیز دارند و آینده بهتری هم در 
انتظارشان اســت و رو به توسعه هستند. 
در واقع از جمله بهترین شــرکت ها برای 

سرمایه گذاری به شمار می روند.

این روزها صف دریافت کد بورسی و اشتیاق به حضور در بازار سرمایه در جامعه فرا گیرشده است؛

به کجا چنین شتابان؟
تا امروز نوع معامالت نشان می دهد که ما کم تر شاهد رفتار هیجانی در بازار سرمایه هستیم!

بحــث داغ ایــن روزهــا بــورس اســت، چــه در بیــن مــردم، چــه در بیــن مســئولین، چــه در 
دیدگاه

گروه  بازرگانی
ــورس در  ــاخص ب ــاده ش ــد فوق الع ــی. رش ــبکه های اجتماع ــا و ش ــی خبرگزاری ه خروج
اســفند و فروردیــن و عرضــه اولیــه شســتا هــم دیگــر حســابی زمیــن بــازی را جــذاب کــرده اســت. در ایــن 
بیــن اتفــاق دیگــر ایــن اســت کــه بــازار ســرمایه بــه صــورت مــدون و قانونمنــد از ســمت دولــت و مجلــس 
ــرکت های  ــهام ش ــار س ــن ب ــرای اولی ــا ب ــده ت ــث ش ــه باع ــده ک ــی فرخن ــود. اتفاق ــت می ش ــام حمای و نظ
ــازار ســرمایه عرضــه شــود و ایــن می توانــد مقدمــه ای بــرای بلــوغ و حرفــه ای شــدن  بــزرگ دولتــی در ب

بازار سرمایه کشور باشد.

اقتصادانان ایران در هفته ای که گذشت؛
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فرامک عزیز کریمی، مدیرکل دفتر امور غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد 
کشاورزی، با اعالم این عدد گفت: »مقدار واردات به  طور طبیعی معادل تفاوت میان 
تولید و نیاز کشور با احتساب برخی مالحظات ازجمله ذخایر استراتژیک است. بنابراین 
با توجه به قیمت باالی برنج کیفی تولید داخل و عدم توانایی  قدرت خرید دهک های 
پایین، سالیانه به  طور میانگین حدود یک تا یک میلیون و 5٠٠ هزارتن برنج وارد کشور 

می شود.«

ارزش واردات موبایل در  سال ۹۸ نسبت به  سال ۹۷ رشد 3۲۸ درصدی را تجربه کرده و وزن 
واردات این کاال با رشد 36٠ درصدی همراه بوده است. ارزیابی ها نشان می دهد ارزش هر تن 
موبایل واردشده به کشور 353 میلیون و ۲5٠ هزار دالر بوده است. آمار روند واردات و مصرف 
موبایل طی ۱۲ماه  سال ۱3۹۸ نشان می دهد که واردات موبایل از طریق رویه تجاری در  
سال ۱3۹۸ نسبت به  سال ۱3۹۷ بیش از ۹٠ درصد رشد داشته است؛ به طوری  که در  سال 

گذشته تعداد ۱5 میلیون و 3۸٠ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده است.

 ارز هــای رمز پایه نوعــی از ارز های 
دیجیتال هســتند که کاربــران با 
استفاده از آن ها می توانند معامالت 
آنالین انجام دهند. ایــن رمز ارز ها 
مبتنی بر فناوری توزیع شده ی بالک 
چین بــوده و مانند ارز هــای عادی 
توســط بانک ها و دولت هــا کنترل 
نمی شوند بلکه این ارز های رمزپایه 
از طریق فرآیندی به نام ماینینگ یا 

استخراج تولید می شوند.
در ایران در سال های اخیر با استفاده 
از این فناوری، پرداخت در معامالت، 
گسترش چشمگیری پیدا کرد و در 
نهایت با توجه به انتقال نظیر به نظیر 
و غیرمتمرکز بــودن آن ها که منجر 
به حذف نهاد های واســط شدو در 
این میان لزوم ایجاد سیاست گذاری 
عمومی در مواجهه بــا این پدیده ی 
نوظهور اقتصادی  نیز دوچندان شده 

است.
در همیــن راســتا بانــک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایــران در تاریخ 
۸ بهمــن ۹۷ با محوریــت انقالب 
بالک چیــن به منظــور ممانعت از 
بروز صدمــات، حمایــت از حقوق 
مصرف کنندگان و تســهیل کسب 
و کار در این حــوزه، چارچوب اولیه 
مقــررات مربوط به رمــز ارز ها را در 
سندی تحت عنوان الزامات و ضوابط 
حوزه ی رمز ارز ها تدوین کرد. مطابق 
بند یک این آیین نامه استفاده از رمز 
ارز ها صرفا با مسئولیت خطر پذیری 
از سوی متعاملین صورت می گیرد و 
مشــمول حمایت و ضمانت دولت و 
نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در 

مبادالت داخل کشور مجاز نیست.
اما تصمیم گیری در حوزه ارز آن هم 
بدون ارائه تعریفی از رمز ارز ها واینکه 
آیا مالیت دارند یــا خیر وماهیت آن 
واقعی است یا مجازی، مصوبه دولت 
را با ابهاماتی مواجه ســاخته است؛ 
مهمترین ابهام، اما این اســت که آیا 
به اســتناد اصلی از قانون اساســی، 
می توان بدون پیشنهاد بانک مرکزی 
و بدون تصویب شورای پول و اعتبار 
در مــورد موضوع مهمــی مثل ارز 

تصمیم گیری کرد؟
ممکن است گفته شــود با توجه به 
خال قانونی در خصــوص رمز ارز ها 
دولت می تواند مقرراتــی را در این 
خصــوص وضع کند، امــا در جواب 
باید گفت این ادعا اقراری اســت به 
عدم قانون، و دولت اگر واقعا اهمیت 
موضــوع را می داند بایــد برای حل 
این مشــکل الیحه به قید فوریت به 

مجلس دهد.

دانشگاه  اقتصاد  دانشکده  گروه  مدیر 
اصفهان با بیان اینکه روزانه به طور متوسط 
بانک ها ۱5٠٠ میلیارد تومان خلق می 
کنند، اظهار می کند: در شرایط کنونی این 
عدد روزانه سر از شاخص بورس درآورده و 
قیمت سهام رو به افزایش است. به عقیده 
این اقتصاددان، رشد شاخص بورس به 
دلیل عرضه کمتر از تقاضا است و اکنون 
حباب بورس در حال بزرگ شدن است 
و هر چه این حباب بزرگتر شود، احتمال 

ترکیدن آن بیشتر است.
او دولت را عامل ایجاد حباب بورس می 
داند و می گوید: پیش از این شرایط بازار 
ایجاب می کرد که مردم وارد بورس شوند، 
اما امروز دولت به دلیل کسری بودجه 
ناشی از رکود اقتصادی ناشی از تحریم ها و 
شیوع ویروس کرونا، بازار سهام را تحریک 
کرده است. او به کسری 5٠ هزار میلیارد 
تومانی درآمدهای مالیاتی دولت اشاره می 
کند و ادامه می دهد: دولت در این شرایط 
به دنبال تامین مالی بوده که یکی از این راه 
ها تامین مالی از طریق بورس است تا از این 
طریق نقدینگی جامعه را به سمت اهداف 
خود جذب کند و هر چه دولت سهام 
بیشتری را بفروشند درآمد بیشتری عاید 

خود خواهد کرد.
بخشی، درباره اینکه آیا دولت بعد از فروش 
سهام شرکت های خود بورس را رها خواهد 
کرد؟ واینکه آیا حباب این بازار ترکیده می 
شود؟ توضیح می دهد: ترکیدن حباب 
بورس، به احتمال زیاد با تورم شدید نیز 
همراه است و در آینده این حباب به عنوان 
بخشی از ارزش ذاتی شرکت ها قلمداد 
می شود و بعد از این تورم ارزش اسمی 

سهام باال می رود. بنابراین حباب موجود 
در ارزش ذاتی شرکت ها همچنان وجود 

خواهد داشت. 
برای  دوم  سناریوی  به  اقتصاددان  این 
کنترل بازار بورس اشاره می کند و می 
گوید: تورم شکل گرفته برای جلوگیری 
از نترکیدن حباب بورس می تواند سرمایه 
گذاری در بازارهای موازی بورس را بیشتر 
کند که موجب افزایش قیمت دالر، طال و 
مسکن را شده و شاید در این شرایط بورس 

فرو بریزد.

بازار بورس 
بی اثر در حجم نقدینگی

او درباره تاثیر بورس بر نقدینگی، معتقد 
است: بازار بورس تاثیری بر حجم نقدینگی 
ندارد و کم و زیاد شدن نقدینگی ریشه در 
فعالیت های بانکی دارد. بخشی تاکید می 
کند: همواره ورود سرمایه به بورس خوب 
است، اما مشروط بر اینکه با ورود نقدینگی 
به بازار سرمایه، سهام های جدید نیز به 
بورس عرضه شود تا از ایجاد حباب در این 

بازار جلوگیری کند.
او درباره اینکه آیا جمع آوری نقدینگی 
موجب کنترل تورم می شود؟ اظهار می 
کند: شاید برای مدت کوتاهی این اتفاق رخ 
دهد، اما زمانی که در بورس عرضه نباشد و 
ورود نقدینگی بیش از عرضه باشد، حباب 
ایجاد می شود، اما بعد از ترکیدن حباب 
بورس، شاهد افزایش قیمت و رشد تورم 

خواهیم بود.
دانشگاه  اقتصاد  دانشکده  گروه  مدیر 
اصفهان تاکید می کند: مشخص نیست تا 
چه زمانی تقاضا برای بورس وجود دارد و 

شاید فردا، هفته آینده، ماه آینده و ... حباب 
بورس بترکد، این حباب در نرخ ارز خالی 
می شود، از سوی دیگر دولت با کمبود 
تا  تواند  ارزی مواجه است و نمی  منابع 
مدتی نرخ ارز را این گونه نگه دارد. او با بیان 
اینکه گفته می شود روزانه ۱٠٠ هزار نفر 
وارد بورس می شوند، می گوید: اگر دولت 
باعث ترکیدن حباب شود ممکن است در 
آینده شاهد مشکالت اجتماعی و اقتصادی 
شویم، به هر حال دولت با کمبود درآمدهای 
مالیاتی و ارزی مواجه است، از سوی دیگر در 
بخش خصوصی بسیاری افراد به دلیل کرونا 

کار خود را از دست داده اند.
بخشی، درباره اینکه به غیر از بورس، دولت 
راهکار دیگری برای جبران کسری بودجه 
دهد:  می  توضیح  داشت،  خواهد  خود 
۲4٠٠ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور 
است که ۷٠ درصد آن در اختیار ۸ دهم 
سپرده ها و حدود ۱٠٠ هزار نفر است. این 
سپرده ها بلندمدت بوده که روزانه بانک ها 
به هر کدام از آنها نزدیک 3 میلیون تومان 
سود پرداخت می کند. او ادامه می دهد: 
دولت برای کنترل این اوضاع می تواند این 
سپرده ها را منشا مالیات قرار دهد که با این 
کار سپرده ها از بانک خارج و به سمت بازار 
سفته بازی ارز، طال، سکه، مسکن و ... می 
رود و در نهایت موجب تورم خواهد شد، اما 
دولت در راهکاری باید قبل از خروج این 
سپرده ها، راه های ورود این نقدینگی به 

بازارهای سفته بازی را ببندد.
این استاد اقتصاد تاکید می کند: پرداخت 
سود به سپرده های بانکی موجب بیکاری 
دریافت  سیاست  با  بنابراین  شود،  می 
مالیات از حساب های بانکی دولت می 

تواند با روانه کردن این نقدینگی به سمت 
تولید به اقتصاد کشور کمک کند. به گفته 
بخشی، روزانه ۱5٠٠ میلیارد نقدینگی به 
دو دلیل سودهای بانکی و وام های بانکی 
وارد کشور می شود، چراکه بانک ها، وام ها 
را از هیچ خلق می کنند و هیچ حساب و 

سپرده ای قبل آن باز نمی شود.
او با تاکید بر اینکه در شرایطی که نرخ 
رشد اقتصادی کشور منفی است نباید این 
میزان سود به سپرده های بانکی تزریق 
شود، پیش بینی می کند: ریزش بورس 
در آینده حتمی است، اما برای اینکه این 
ریزش آرام باشد دولت ناچار به ایجاد تورم 
است. او همچنین نرخ ارز را دلیل افت 
ارزش پول کشور در روزهای اخیر می 
داند و تصریح می کند: زمانی که با کمبود 
منابع ارزی مواجه باشیم، نمی توان بازار 
ارز را مدیریت کنیم، در این فضا نقدینگی 
افزایش یابد و با افزایش نرخ ارز، ارزش پول 

کاهش می یابد.

دولت ناچار به 
افزایش تورم است

دانشگاه  اقتصاد  دانشکده  گروه  مدیر 
حفظ  برای  دولت  داد:  ادامه  اصفهان 
جذابیت بازار بورس ناچار است تورم را 
جذابیت  شرایط  این  در  دهد،  افزایش 
بازارهای دیگر همچون طال و ارز افزایش 
می یابد. وی با بیان اینکه دولت اکنون در 
حال عرضه سهام به بازار بورس و کسب 
درآمد از این طریق است، اظهار می کند: 
دولت عالوه بر مخارج جاری و عمرانی، از 
سوی دیگر بدهی بسیاری به بانک ها، 
بانک مرکزی و پیمانکاران دارد، بنابراین 
اگر بخواهد درآمد حاصل از بورس را جهت 
تسویه بدهی های بانکی هزینه کند باز 
دچار مشکل می شود، چراکه دولت سهام 
خود را به مردم و بخش خصوصی عرضه 
می کند و از سوی دیگر سپرده های آنها 
به دولت منتقل می شود در این شرایط 
سطح نقدینگی در کشور کاهش می یابد، 
اما در آینده نوکول غیرارادی ایجاد می شود 
یعنی حجم بدهی از دارایی های ما بیشتر 
می شود، البته بعید است دولت چنین 
اقدامی را انجام دهد و این مشکل ایجاد 

نخواهد شد.
بخشی با اشاره به اینکه در طول 45 سال 
گذشته نقدینگی کشور بیش از 4٠ هزار 
برابر شده است، می گوید: در کشورهای 
اروپایی رشد نقدینگی و تولید آنها یکی 
است، مشکل امروز کشور رشد نقدینگی 
است و برای حل مسئله حباب بازار بورس، 
طال، مسکن و ... باید جلو رشد نقدینگی 
در کشور گرفته شود، از سوی دیگر کشور 
منابع و پتانسیل های طبیعی بسیاری 
برای تولید و پیشرفت دارد. به گفته این 
اقتصاددان، کسب درآمد تک محصولی از 
نفت موجب رشد نقدینگی و دوبرابر شدن 
در هر سه سال و نیم شده است در حالیکه 

باید این اتفاق باید طی 4٠ سال رخ دهد.

حباب بازی دولت

328٪ رشد  328 درصدی واردات تلفن همراهواردات ساالنه یک تا ١.٥ میلیون تن برنج به کشور 
 گزارش

فراز و فرود بازار سرمایه به روایت مدیر گروه دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان؛  دیدگاه

حکایت
 ارزهای معلق

صادرات کشور در ســال ۱۳۹۸ با تراز تجاری منفی )۲۳65 میلیون دالر( 
مواجه بوده است. در حالی که در ســال ۱۳۹۷ با تراز تجاری مثبت )۳۰65 
میلیون دالر( مواجه بوده ایم؛ که این موضوع نیز به دلیل رشــد منفی 6.6 
درصدی صادرات و رشــد 6.۰6 درصدی واردات در سال ۱۳۹۸ نسبت به 
سال ۱۳۹۷ بوده است. با اعمال تحریم های ظالمانه و یک جانبه ایاالت متحده 
آمریکا بعد از خروج از برجام، تکیه بر صادرات کاال های غیر نفتی کشور )به 
استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل 
تجارت چمدانی( از ضرورت بیش از پیشی برخوردار است. بررسی وضعیت 
پنج شریک اول تجاری ایران در دو بخش صادرات و واردات در سال ۱۳۹۸ 
نشان دهنده تحوالتی نسبت به پایان سال ۱۳۹۷ است که در ادامه در دو 

بخش صادرات و واردات تشریح می گردد.
اول: صادرات

 در بخش مقاصد صادراتی ایران برای سال ۱3۹۸ به ترتیب کشور های چین )٠۱.۲3 
درصد(، عــراق )۲۱.۷3 درصد(، ترکیه )۱۲.۲ درصد(، امــارات متحده عربی )۸۸.۱٠ 
درصد(، افغانستان )5.۷۱ درصد( و سایر )۲6.4۷ درصد( بوده  اند. با مقایسه وضعیت 
ســال ۱3۹۸ با ســال ۱3۹۷  مالحظه می  شود که کشــور کره جنوبی با سهم )5.۸ 
درصدی( و ارزش ۲56۸ میلیون دالر از کل صادرات ایران در سال ۱3۹۷ که پنجمین 
شریک تجاری ایران بود در سال ۱3۹۸ از بین پنج شریک تجاری خارجی شد. با خروج 
کره جنوبی از میان مهم ترین مقاصد صادراتی کشور، ترکیه جایگزین آن شده است. به 
گونه  ای که این کشور با سهم صادراتی ۱۲.۲ درصدی سومین مقصد صادراتی کاال های 
ایران با ارزش 5٠46 میلیون دالر است.صادرات ۱3۹۸ نسبت به سال ۱3۹۷ با کاهش 
6.6 درصدی مواجه شده اســت به گونه  ای که از 44.3 میلیارد دالر به 4۱.4 میلیارد 
دالر کاهش یافته است که بیشترین کاهش در میان شرکای تجاری مربوط به امارات 
با کاهش ۲4.4۲ درصدی و سپس افغانستان با کاهش ۱۹.34 درصدی بوده است. در 
این بین صادرات به چین و عراق در میان پنج شریک اصلی صادرات کشور به ترتیب با 
3.۲۸ درصد و ٠.34 درصد رشد مواجه بوده است. نکته قابل تأمل در ارتباط با وضعیت 
مقاصد صادراتی کشور، تمرکز گرایی مقاصد صادراتی کشور است به گونه  ای که در سال 
۱3۹۷ سهم صادرات به پنج مقصد صادراتی کشور 66.۸۸ درصد بوده که این سهم در 
سال ۱3۹۸ به ۷3.53 درصد رسیده است که این موضع به دلیل اعمال شرایط سخت 

تحریمی و برخالف سیاست های تجاری کلی کشور است.
دوم: واردات

وضعیت مهم ترین شرکای تجاری کشور از لحاظ واردات برخالف تجارت از لحاظ نوع 
شرکا بدون تغییر مانده است. به گونه ای که در سال ۱3۹۸ به مانند سال ۱3۹۷ به ترتیب 
چین )۲5.63 درصد(، امارات متحده عربی )۲٠.3۸ درصد(، ترکیه )۱۱.4۲ درصد(، هند 

)۸.4۱ درصد(  و آلمان  )4.۸۱ درصد( مهم ترین شرکای وارداتی ایران بوده اند.
در مجموع واردات ایران در سال ۱3۹۸ نسبت به ســال ۱3۹۷ با رشد 6.٠6 درصدی 
مواجه بوده است. در بین پنج مقصد وارداتی کشور بیشترین رشد به ترتیب مربوط به 
کشــور های ترکیه )۹٠.۹ درصد(، هند )4۱.6 درصد(، امارات متحده عربی )35.۷۲ 
درصد(، چین )۸.۷ درصد( بوده اســت در این بین واردات از آلمان با رشد منفی ۱4.۹ 
درصدی مواجه بوده اســت. با وجود این که به جزء آلمان واردات از سایر کشور ها رشد 

داشته است، اما واردات کشور از سایر کشور ها با کاهش ۲3 درصدی مواجه بوده است. 
با توجه به آنچه آمد، می  توان گفت:

۱. کشور در سال ۱3۹۸ با تراز تجاری منفی )۲365 میلیون دالر( مواجه بوده است. در 
حالی که در سال ۱3۹۷ با تراز تجاری مثبت )3٠65 میلیون دالر( مواجه بوده ایم؛ که 
این موضوع نیز به دلیل رشد منفی 6.6 درصدی صادرات و رشد 6.٠6 درصدی واردات 

در سال ۱3۹۸ نسبت به سال ۱3۹۷ بوده است.
۲. در سال ۱3۹۸ پنج شریک وارداتی کشور نســبت به سال ۱3۹۷ بدون تغییر بوده 
است. با این حال وضعیت واردات با تغییراتی مواجه بوده است به گونه ای که جزء آلمان با 
رشد منفی ۱4.۹ درصدی سایر پنج مقصد وارداتی کشور به ترتیب ترکیه )۹٠.۹ درصد(، 
هند )4۱.6 درصد(، امارات متحده عربی )35.۷۲ درصد(، چین )۸.۷ درصد( با رشــد 

واردات مواجه بوده است.
3. در سال ۱3۹۸ پنج شریک صادراتی کشور نسبت به سال ۱3۹۷ تغییر نموده است. به 
این صورت که کره جنوبی به با سهم 5.۸ درصدی و ارزش ۲5، 6۸ میلیون دالری عنوان 
پنجمین مقصد صادراتی کشور از لیست پنج کشور اول حذف و ترکیه با سهم ۱۲.۲ 
درصدی و ارزش 5٠46 میلیون دالر به عنوان دومین مقصد صادراتی کشور جایگزین 
آن شده است. کمترین رشد صادراتی پنج شریک تجاری کشور به ترتیب مربوطه به 
امارات متحده عربی )۲4.4۲ درصد(، افغانستان )۱۹.34 درصد( بوده است. این در حالی 

که صادرات به کشور های چین )3.۲۸ درصد( و عراق )٠.34 درصد( افزایش یافته است.
4.در سال ۱3۹۸ نســبت به ســال ۱3۹۷ هم در بخش صادرات هم در بخش واردات 
تمرکز گرایی کشور افزایش یافته است. به گونه ای که در سال ۱3۹۷ سهم صادرات به 
پنج مقصد صادراتی کشــور 66.۸۸ درصد بوده که این سهم در سال ۱3۹۸ به ۷3.53 
درصد رسیده است. در بخش واردات سهم پنج مقصد وارداتی کشور از 55.۷5 درصد در 
سال ۱3۹۷ به ۷٠.65 درصد در سال ۱3۹۸ رسیده است که نشان دهنده تمرکزگرایی 

مقاصد وارداتی کشور در سال ۱3۹۸ نسبت به سال ۱3۹۷ بوده است.

تراز منفی تجارت 

اگرچـه بـورس ایران طی چنـد ماه اخیر بـر خالف جهت بازارهـای جهانی رونـدی صعودی را تجربـه کرده، 
امـا بسـیاری از اقتصاددانـان معتقدنـد بـا وجودی کـه دولت عامـل اصلی این صعـود برای جبران کسـری 
بودجـه خود اسـت، اما با ترکیـدن حباب بورس و ریزش آن، تورمی شـدید در انتظار اقتصاد کشـور اسـت. 
رسـول بخشـی در الیو اینسـتاگرامی خود بـا موضوع »بازار بـورس و حبـاب و روند نقدینگی« با اشـاره به 
شـرایط حسـاس کشـور و اوج گیری شـاخص بـورس، مـی گوید: بـورس ایران در طول 5۲ سـال گذشـته 
چنیـن اوجی را تجربه نکرده اسـت و رشـد شـاخص بورس بیشـتر از رشـد تمـام دارایی هـای دیگر اتفاق 

گزارش

گروه بازرگانی

 نوسان: وزیر تعاون،  کار و رفاه اجتماعی گفت: 
»یک میلیون کارگاه ثبت شــده با ســه میلیون 
و ۲٠٠ هزار کارگر مشــمول که از شــیوع کرونا 

آسیب دیدند تسهیالت دریافت می کنند.« 
محمد شریعتمدار  در حاشــیه نشست با رئیس 
بنیاد مستضعفان گفت: »به ازای هر نفر از نیروی 
انسانی کارگاه هایی که مستقیم از کرونا لطمه دیده اند مبلغ ۱6 میلیون 
تومان و به ازای هر کارگر کارگاه هایی که غیر مستقیم لطمه خورده اند، 
مبلغ ۱۲ میلیون تومان تسهیالت با نرخ سود ۱۲ درصد تعلق می گیرد؛ 
این واحدها باید بعــد از دریافت پیامک به ســامانه کارا مراجعه و ثبت 
نام کننــد.« او ادامه داد: »پس از ثبت نام، و تاییــد نهایی، به بانک های 
عامل مراجعه و تســهیالت خود را از هفته دوم خــرداد به بعد دریافت 

می کنند.«

 نوسان: مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی  
ایران و چین، گفت: »در چهار ماهه نخســت  سال 
جاری صادرات کشورمان به چین افت 5٠ درصدی 
داشته اســت.«  او توضیح داد: »با توجه به ارتباط 
حدود 35 تا 4٠ درصدی ارتباطات نفتی ما با کشور 
چین این میزان بیش از ۱٠ میلیارد دالر در  ســال 
بوده است. بنابراین زمانی که نفت حذف شود یا به حداقل میزان برسد اثر 
آن در رابطه ایران با چین حس خواهد شد. از طرف دیگر بیش از 5٠ درصد 
صادرات غیرنفتی ما نیز فرآورده هــای نفتی از جمله؛ گازهــا، میعانات و 
پتروشیمی هاست که براساس پایه قیمتی نفت محاسبه می شود. بنابراین 
اگر قیمت نفت افت کند قیمت این فرآورده ها نیز افت خواهد کرد و اثرات 
افت صادرات پتروشــیمی با دنیا و چین را در ماه های آینده بیشتر از سایر 

حوزه ها در آمارهای صادراتی خواهیم دید.«

 نوســان: وزیر نیرو گفت: »امســال مجوز کشت 
برنج با بارش های دوســال اخیر در استان خوزستان 
صادر می شــود. »رضا اردکانیان« با اشاره به تصویب 
ممنوعیت کشــت برنج به جزدر مناطق شمالی در 
هیأت وزیران با پیشنهاد کارگروه سازگاری با کم آبی 
افزود: »مصوبه مالحظاتی دارد که بر اساس آن کشت 
برنج با اعمال سازوکارهایی ازجمله خشکه کاری و آبیاری تحت فشار زیر نظر 
وزارت جهاد کشاورزی مجاز اعالم شود.« وزیر نیرو ادامه داد: »ورودی سدهای 
استان خوزستان امسال نسبت به مدت مشابه  سال گذشته 5٠ درصد کاهش 
داشت، امسال میزان ذخیره سدهای استان خوزستان، ۲۲ میلیارد مترمکعب 
است که  سال گذشته در مدت مشــابه 44 میلیارد مترمکعب بود که البته با 
برنامه ریزی های انجام شــده، رهاسازی آب از این ســدها امسال ۱4 درصد و 

میزان زمین های زیر کشت نیز ۱3 درصد افزایش می یابد.«

 نوسان:اتاق بازرگانی تهــران در جدیدترین گزارش 
خود اعالم کرده که خرید ارز بــرای واردات در دوماهه 
ابتدایی امســال در قیاس با مدت مشــابه  سال قبل 
6۲ درصد کاهش یافته است.براساس آمار و اطالعات 
ارایه شده از اول فروردین ماه تا ۲۸ اردیبهشت ماه  سال 
۱3۹۸، دو میلیارد و ۷5٠ میلیون دالر یورو در ســامانه 
نیما از صادرکنندگان خریداری شــده که این عدد در مدت مشابه  سال جاری 
به حدود یک میلیارد یورو کاهش یافته  که  به این ترتیــب افتی 6۲ درصدی را 
نشــان می دهد.همچنین از اول فروردین ماه تا ۲۸ اردیبهشت ماه  سال ۱3۹۸ 
صادرکنندگان بیش از ســه میلیارد و ۱٠٠ میلیون یورو ارز در سامانه نیما برای 
فروش ارایه کردند که این عدد در مدت مشابه  سال جاری به حدود ۱.5 میلیارد 
یورو کاهش یافته که افتی 5٠ درصدی را نشــان می دهد. براساس این نمودار، 

میانگین معامالت در هفته پایانی اردیبهشت ماه افزایشی شده است.

یک میلیون کارگاه تسهیالت کرونا می گیرند٦٢٪ کاهش خرید ارز برای واردات در نیمامجوز کشت برنج در خوزستان صادر می شودافت ٥٠درصدی صادرات ایران به چین
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رسول بخشی: دولت برای حفظ جذابیت بازار بورس ناچار است تورم را افزایش دهد!

وضعیت کلی تجارت ایران با شرکای اصلی در سال ۱۳۹۸؛
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 نوســان : معاون بهــره برداری 
شــرکت فوالدمبارکــه گفت: با 
وجود محدودیت های ایجاد شده 
در عرصه تولید به دلیل شــیوع 
بیماری کرونا، در اردیبهشت ماه به 
رکوردهای جدید تولید در نواحی 
تولیــد در فوالدمبارکه  مختلف 

دست یافتیم. 
مختار بخشیان، با اعالم این خبر گفت: 
بهار امســال در کنار تلخی های کرونا 
ویروس، فوالدمردان خط مقدم جبهه 
صنعت با دســت یابی بــه رکوردهای 
متعــدد در نواحــی تولیدی شــرکت 
فوالدمبارکــه توانســتند، حــالوت و 
شــیرینی خاصی به فضــای این بنگاه 

صنعتی ببخشند.
معاون بهره برداری شرکت فوالدمبارکه 
با اشــاره به دســتیابی فوالد مبارکه به 
رکوردهای جدیــد تولیــد در نواحی 
مختلف، اظهار کرد: فعاالن ناحیه آهن 
سازی توانستند رکورد تولید ۷۱6 هزار 
و 5٠٠ تن آهن اسفنجی در واحدهای 
احیا را به ثبت برســانند و رکورد قبلی 
این ناحیه در فروردین ماه با ۷۱۱ هزار 
و 5٠٠ تن را، بهبود دهند. وی همچنین 
افزود: در واحد شهید خرازی ناحیه آهن 
ســازی، نیز رکورد تولید ماهیانه آهن 
اسفنجی به میزان ۲55 هزار و ۷٠٠ تن 
به ثبت رسید در حالیکه رکورد قبلی این 
قسمت در فروردین ماه ۲5۱ هزار و 6٠٠ 

تن بود.
معاون بهره برداری فوالد مبارکه افزود: 
در مجتمع فوالد سبا نیز شاهد دستیابی 
به رکورد تولید ماهیانــه کالف گرم به 
میــزان ۱3۱ هزار و ۲٠٠ تــن بودیم تا 
رکورد قبلی این مجتمع که در فروردین 
امسال ۱۲۷ هزار و ۱۹6 تن بود، افزایش 
یابد. وی تصریح کرد: همــکاران نورد 
سرد نیز از این دومینوی رکورد با تولید 
ماهیانه 53 هــزار و ۷٠ تن محصول در 
بازپخت شماره ۲ و در زنجیره قلع اندود، 
رکورد تولید ماهیانه خط تمپر به میزان 
۱3٠٠۷ تن، خط قلع انــدود به میزان 
۱٠۲4۲ تن و خط برش قلع اندود ۱ به 
میزان 4۸3۸ تن بــه جمع رکوردهای 

اردیبهشت ماه اضافه شدند.
بخشیان اضافه کرد: تامین به موقع مواد 
اولیه، آماده به کاری تجهیزات، تعمیرات 
برنامه ریزی شــده، همدلی، همراهی و 
همکاری تمامی پرســنل، پیمانکاران 
و ذینفعان در کنــار راهنمایی مدیریت 
ارشد و معاونین و مدیران شرکت باعث 
شد تا درکنار هم شــاهد دست یابی به 
رکوردهای غرورآمیز در نواحی تولیدی 

شرکت باشیم. 
معاون بهــره بــرداری فوالدمبارکه در 
پایان افزود: در ماه های ابتدایی سال به 
دلیل شــرایط خاص تولید و مواجهه با 
کرونا ویروس، تالشگران شرکت فوالد 
مبارکه محدودیت هایی در عرصه تولید 
داشتند، ولی با همت و غیرت یک یک 
این عزیزان توانستیم با همکاری همه 
کارکنان، کارگران، شرکتهای پیمانکاری 
و پشــتیبانی بــه رکوردهــای جدید

 دست یابیم.
 به گزارش نوســان و به نقل از شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان، همچنین در سال 
جهش تولید و در اردیبهشــت امسال 
مقدار ۸54 هزار و ۸6٠ تن محصوالت 
این شرکت به مقصد مشــتریان فوالد 
مبارکه حمل شــد که دســتیابی به 
این رکــورد نســبت به رکــورد قبلی 
)اردیبهشــت ۹۸( بیــش از ۱۲ درصد 

افزایش داشته است.

ثبت رکوردهای جدید
در فوالد مبارکه 

industry

و  دستاوردها  از  قدردانی  ضمن  طغیانی، 
تالش مدیران و کارکنان فوالد مبارکه اظهار 
داشت: به نوبۀ خود از مدیران و کارگران عزیز 
این شرکت تشکر میکنم و به ایشان خدا قوت 
میگویم؛ چراکه این عزیزان در واقع در خط 
مقدم جبهۀ تولید و ایجاد ارزش در اقتصاد 

کشور مشغول فعالیت اند.
این نمایندۀ مردم اصفهان در مجلس شورای 
مجلس  نمایندگان  کرد:  تأکید  اسالمی 
براساس رسالتی که بر دوش دارند، هر جا که 
نیاز به اصالح قوانین و رفع موانع قانونی تولید 
باشد، از هیچ همکاری و تالشی مضایقه نمی 
کنند و به گونه ای عمل خواهند کرد که موانع 
داخلی و تحریم ها نتواند به صنایع و اقتصاد 

کشور آسیب برساند.

تاکید بر حمایت 
از سازندگان واقعی

مواقع،  بسیاری  در  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
موانعی که میتوان از آنها با عنوان تحریم های 
داخلی یاد کرد، تأثیر مخرب بیشتری نسبتبه 
تحریم های خارجی دارد، گفت: بدون تردید 
مجلس یازدهم برای رفع موانع و مشکالت 
تولیدکنندگان داخلی تالش خواهد کرد و 
بهبود فضای کسب وکار و رونق اقتصادی را در 

اولویت اقدامات خود قرار خواهد داد.
نمایندۀ مردم اصفهان در بخش دیگری از 
سخنان خود افزود: باید دست در دست هم و 
به دور از هرگونه نگاه منطقه ای، کاری کنیم 
که تولید به بهترین شکل ممکن ادامه یابد 
و محصوالت تولیدشده با قیمت تمام شدۀ 
هرچه کمتر به دست مصرف کنندگان واقعی 

برسد. باید با ارائۀ ایده های بهتر شرایطی فراهم 
کنیم که قیمت ها در بازار به بهترین شکل 

ممکن مدیریت شود.
وی در ادامه، بر حمایت از سازندگان واقعی 
توسعۀ  های  طرح  گفت:  و  کرد  تأکید 
با  باید  کارخانجات، به ویژه صنعت فوالد، 
جدیت انجام شود. به خاطر داشته باشیم که 
ظرفیتهای مهندسی خوبی در کشور وجود 
دارد که با استفاده از آنها می توان رونق خاصی 
در ساخت و تولید و بازار اقتصادی ایجاد کرد.

وی تصریح کرد: تمامی صنایع استان باید 
در حوزۀ مسئولیت های اجتماعی خود با 
همکاری مسئوالن استان از واگرایی بپرهیزند 
و به صورت همگرا عمل کنند تا از این طریق 
هر سال شاهد به بار نشستن پروژه های بزرگ 

و هدفمند باشیم. 
پای  پیش  از  موانع  و  ها  سنگ  باید 
تولیدکنندگان و صاحبان صنایع برداشته شود. 
باید به گونه ای عمل کرد که صنعت به مدد 
کشاورزی بیاید تا با حفظ کشاورزی به عنوان 
کسب وکار دوم قشر آسیب پذیر، کشاورز و 
صنعت کشاورزی را یاری کنیم. در این زمینه 
میتوان صنایع پاییندستی پراکنده در سطح 
اصفهان  استان صنعتی  را در شرق  کشور 
متمرکز کرد و از این طریق به اشتغال پایدار و 

رونق اقتصادی هرچه بهتر دست یافت.

مجلس یاریرسان 
بخش صنعت کشور 

در این بازدید، مهندس عظیمیان مدیرعامل 
فوالد مبارکه نیز با ارائۀ گزارشی از عملکرد 
شرکت در سالهای اخیر به ویژه در سال ۹۸ 

گفت: خرسندیم که در سالی که به فرمودۀ 
مقام معظم رهبری »جهش تولید« نامگذاری 
شده است، سه واحد مهم دیگر در گروه فوالد 
مبارکه به بهره برداری خواهند رسید و به شعار 

سال جامۀ عمل خواهند پوشاند.
وی از طرح ۸٠٠ هزار تنی فوالدسازی شرکت 
بختیاری،  و  فوالد سفیددشت چهارمحال 
طرح 5 میلیون تنی تولید کنسانترۀ سنگان 
در استان خراسان رضوی و واحد الکترود 
گرافیتی اردکان به عنوان سه پروژۀ مهم و 
آمادۀ بهره برداری در گروه فوالد مبارکه یاد 
و تصریح کرد: فوالد مبارکه برای حفظ سهم 
5٠ درصدی خود از تولید فوالد کشور در 
افق ۱4٠4 پروژه های متعدد دیگری را نیز 
طراحی و در دست اجرا دارد که در سال های 

آتی به بهره برداری خواهند رسید.
از  دیگری  بخش  در  عظیمیان  مهندس 
سخنان خود با اشاره به عملکرد اقتصادی 
فوالد مبارکه اظهار داشت: در سال ۹۸ فروش 
و ۱٠٠  هزار  به 3۹  مبارکه  فوالد  شرکت 
میلیارد تومان رسید و این رقم نسبتبه مدت 
مشابه سال ۹۷ که ۲3 هزار میلیارد تومان بود، 
رشد 6۷ درصدی داشته است. وی خاطرنشان 
کرد: سود خالص فوالد مبارکه در سال ۹۷، به 
میزان ۱۲ هزار و   ۲3٠ میلیارد تومان و در 
سال ۹۸ نیز به حدود ۱۲ هزار  و 3۸٠ میلیارد 
تومان افزایش یافته و  یک درصد رشد داشته 
است. ازاین رو سهامداران این شرکت همچون 
سال های اخیر از خرید سهام فوالد مبارکه به 

نحو مطلوب بهره مند شده اند.
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه با بیان اینکه 
سرمایۀ فعلی شرکت فوالد مبارکه طی دو 

بار افزایش سرمایه در سال های ۹۷ و ۹۸ به 
۲٠هزار  و ۹٠٠ میلیارد تومان رسیده و این 
شرکت در حال حاضر دومین شرکت بورسی 
کشور است، ادامه داد: به لحاظ ارزش بازار 
ارزش سهام فوالد مبارکه به طور واقعی ۱۸٠ 

هزار میلیارد تومان است. 
عظیمیان تأکید کرد: در حال حاضر عمدۀ نیاز 
شرکت فوالد مبارکه به مواد اولیه و تجهیزات 
و قطعات یدکی از داخل کشور تأمین میشود. 
در همین زمینه از ابتدای سال ۱3۸۱ تاکنون 
با حمایت های فوالد مبارکه بیش از ۱٠٠ هزار 
قطعه و تجهیز در داخل کشور بومیسازی شده 
و بیش از 6 هزار میلیارد تومان صرفه جویی 

اقتصادی به بار آورده است.
وی گام نهادن فوالد مبارکه در فرایند ماشین 
سازی و بومیسازی همۀ بخشهای صنعت 
فوالد را یکی از مهمترین اقدامات استراتژیک 
این شرکت دانست و گفت: با این رویکرد 
کشور ایران به فناوری ساخت خطوط تولید 

صنایع فوالد دست خواهد یافت.
وی در همین خصوص اظهار داشت: یکی 
از نمونه های موفق و به بار نشستۀ این تفکر، 
احداث ماشین ریخته گری شمارۀ 5 است 
که در سال ۹6 افتتاح شده و به بهره برداری 
باشیم که  باید توجه داشته  رسیده است. 
در سال ۹۲ واردات ورق کشور نزدیک به 5 
میلیون تن بوده، اما در سال ۹۸ به طورکلی 
4۸٠ هزار تن ورقهای خاص واردات داشته ایم 
و این نتیجۀ احداث این ماشین و بهره برداری 
بهینه از ظرفیت های ایجادشده در گروه است.

مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان اینکه در بخش 
و  محدودیت  شاهد  هنوز  خاص  ورقهای 
واردات هستیم، گفت: فوالد مبارکه به منظور 
تأمین حداکثری ورق های خاص موردنیاز 
کشور و با رویکرد نهادینه کردن دانش فنی 
احداث خطوط تولید، احداث خط نورد گرم 
شمارۀ ۲ را در دستور کار خود قرار داده است 
و در این فرایند با هدف نهادینه کردن دانش 
فنی ساخت و تولید خطوط تولید، ساخت 
بیش از 5٠ درصد تجهیزات این خط تولید را 

در داخل کشور هدفگذاری کرده است.
در  مبارکه  فوالد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
زمینۀ استفادۀ بهینه از منابع آبی اقدامات 
گستردهای انجام داده است گفت: احداث 
بازچرخانی  و  تصفیه  آوری،  جمع  شبکۀ 
شرکت  همجوار  های  شهرستان  فاضالب 
مهمترین  از  کارخانه  تولید  خطوط  در 

دستاوردهای شرکت در این حوزه بوده است.
مهندس عظیمیان از رعایت پروتکل های 
مربوط به بیماری کرونا و استمرار افزایش تولید 
در فوالد مبارکه در این شرایط سخت به عنوان 
یکی دیگر از مهمترین دستاوردهای مهم 

شرکت یاد کرد. 
خود ضمن  سخنان  پایانی  بخش  در  وی 
قدردانی از زحمات تمامی نمایندگان مجلس 
در ادوار گذشته خاطرنشان کرد: بدون شک 
قوۀ مقننۀ کشور و به طور مشخص مجلس 
پیش  از  بیش  تواند  می  اسالمی  شورای 

یاریرسان بخش صنعت کشور باشد.

در آســتانۀ آغــاز بــه کار یازدهمیــن دورۀ مجلــس شــورای اســالمی، دکتــر مهــدی طغیانــی نماینــدۀ 
گزارش

گروه صنعت
مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســالمی، ضمــن بازدیــد از خطــوط تولیــد فــوالد مبارکــه و دیدار 
بــا مدیرعامــل و معاونــان ایــن شــرکت، بــر اهمیــت رفــع موانــع و مشــکالت تولیدکننــدگان داخلــی تأکید کــرد. وی 
بــا بیــان اینکــه نزدیــک بــه نیمــی از اقتصــاد اســتان را بخــش صنعــت در برگرفتــه اســت، تصریــح کــرد: فــوالد 
مبارکــه ازجملــه مجموعــه هایــی اســت کــه هــم جایــگاه مهمــی در تولیــد و اقتصــاد کشــور دارد و هــم از حیــث 
نیــروی انســانی و مهندســی نقــش تعییــن کنندهــای در توســعۀ بومــی ســازی تکنولــوژی صنعت فــوالد ایفــا میکند. 
ازایــن رو اعتقــاد مــا بــر ایــن اســت کــه ایــن شــرکت میتوانــد بــا عنایــت بــه ظرفیــت هــای یادشــده، در زمینــۀ 

توسعه و تولید استان و صادر کردن توان تکنولوژیک کشور نیز نقش آفرین باشد.

فوالدمبارکه نقش آفرین توسعه استان

مرتضی شبانی در مجمع عمومی شرکت ایریسا گفت: طبق گزارش سال مالی ۹۸ ، 
سود ناخالص شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱٠۹ درصد افزایش یافت. شبانی 
افزود: این شرکت در سال مذکور به ۲۲ میلیارد ریال سود خالص دست یافت که حدود 
۲۸ درصد آن در مجمع و به ازای هر سهم مبلغ ۲٠ ریال سود تقسیم گردید. شایان ذکر 
است، ۷5 درصد از سهام شرکت ایریسا متعلق به شرکت فوالد مبارکه و ۲5 درصد آن 

متعلق به کارکنان و بازنشستگان شرکت است.

رکورد تولید ماهانۀ کالف سرد گالوانیزۀ شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، به ۲٠ هزار و ۸۸4 
تن رسید. شهرام عالی وند مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر کاشان ضمن اعالم این خبر 
و با بیان اینکه حتی شیوع بیماری کرونا نیز نتوانست در مسیر تعالی روزافزون این شرکت 
خللی ایجاد کند، گفت: دستیابی به این موفقیت در سال جهش تولید بسیار ارزشمند است. 
وی از کاهش توقفات خط تولید، افزایش بهرهوری کارکنان و استفادۀ حداکثری از تجهیزات 

بهعنوان مهمترین عوامل اثرگذار در کسب این موفقیت یاد کرد.

رکوردشکنی در فوالد امیرکبیر کاشانرشد ١0٩ درصدی سود ناخالص شرکت ایریسا

مجلس یازدهم برای رفع موانع و مشکالت تولیدکنندگان داخلی تالش خواهد کرد

نمایندۀ مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

در دومین ماه سال جهش تولید در فوالدمبارکه اتفاق افتاد؛

فوالد مبارکه در دومین ماه سال جاری که از سوی مفام معظم رهبری 
به نام جهش تولید نامگذاری شده است، موفق شد تا علیرغم مشکالت 
عدیده، همچنان بر مدار رکوردشکنی های پیاپی خود حرکت کند. این 
گزارش نگاهی دارد به آنچه طی اردیبهشت ماه بر بخش های این مجمتع 

بزرگ صنعتی گذشت؛
شکسب رکورد ماهانۀ 

تولید آهن اسفنجی در ناحیۀ آهن سازی
تالشگران ناحیۀ آهن سازی فوالدمبارکه در سال جهش تولید در ادامۀ عملکرد 
موفقیت آمیز این ناحیه با همت و تالش مضاعـــــف مـــــوفق شدند تولیـــــد 
آهن اسفنجی در مجموع واحدهای احیا مستقیم را به ۷۱6 هزار و 5٠٠ تن افزایش 

دهند. 
مدیر ناحیۀ آهن سازی ضمن تأیید این خبر افزود: در مگامدول های احیا مستقیم 

شهید خرازی نیز رکورد تولید ۲55 هزار و ۷٠٠ تن به ثبت رسید. 
داریوش رشیدی رکورد قبلی تولید آهن اسفنجی در مجموع واحدهای احیا 
مستقیم را ۷۱۱ هزار و 5٠٠ تن و رکورد پیشین واحد شهید خرازی را ۲5۱ هزار و 
6٠٠ تن و مربوط به فروردین ماه سال جاری اعالم کرد.وی با بیان اینکه در شرایط 
سخت مقابله با ویروس کرونا تأمین سالمت نیروی انسانی و رعایت پروتکل های 
مقابله با این بیماری در اولویت بوده است، از برنامه ریزی حساب شده برای تأمین 
گندلۀ مناسب، کاهش توقفات و افزایش بهره وری با پشتیبانی و همکاری کارکنان 
واحدهای گندله سازی، انباشت و برداشت، برنامه ریزی و همچنین از همدلی 
مدیریت و کارکنان به عنوان مهمترین عوامل تأثیرگذار در کسب این موفقیت یاد 
کرد. مدیر ناحیۀ آهنسازی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر اینکه بیشترین 

میزان تولید آهن اسفنجی کشور مربوط به فوالد مبارکه است.

دست یابی به رکورد تولید 
ماهانۀ آهن اسفنجی در فوالد سفید دشت

همزمان با دومین ماه از سال جهش تولید، کارکنان پرتالش واحد احیا مستقیم 
شرکت فوالد سفیددشت با تولید ۷۲ هزار و 533 تن آهن اسفنجی موفق شدند 
به میزان ۲ هزار و ۲۲۸ تن رکورد تولید ماهانۀ قبلی را که در دی ماه ۹۸ به دست 

آمده بود، بهبود بخشند. 
جمشید علی بابایی، مدیر عملیات شرکت فوالد سفیددشت، با تأیید این خبر گفت: 
از آغاز راه اندازی واحد احیا مستقیم این شرکت، تاکنون بیش از ۲ میلیون تن آهن 

اسفنجی در این واحد تولید شده است.
سرپرست واحد تکنولوژی فوالد سفیددشت در ادامه از پیشرفت ۸۲ درصدی روند 
اجرای پروژۀ فوالدسازی این شرکت خبر داد و ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال 
جاری با راه اندازی این واحد، در بهره برداری از واحد فوالدسازی و ریخته گری نیز 

مانند واحد احیا مستقیم در بین طرح های استانی پیشتاز باشیم.

دست یابی به رکورد تولید 
کالف گرم در مجتمع فوالد سبا

تالشگران مجتمع فوالد سبا با ثبت رکورد ۱3۱ هزار و ۲٠٠ تن تولید ماهانۀ کالف 
گرم  برگ زرین دیگری به کارنامۀ گروه فوالد مبارکه افزودند. مصطفی عطائی پور 
با اعالم این خبر گفت: رکورد قبلی تولید ماهانۀ کالف گرم متعلق به فروردین ماه 
گذشته و به میزان ۱۲۷ هزار و ۱۹6 تن بوده است.مدیر مجتمع فوالد سبا ضمن 
تبریک این موفقیت به همکاران و شرکای کسب وکار گروه فوالد مبارکه، ابراز 
امیدواری کرد که با تأمین مواد اولیه و اجرای پروژه های طرح توسعه، چابکی و 
سرعت در تعمیرات نواحی و افزایش رضایت کارکنان همچون دو ماه ابتدایی سال 

۹۹ بتوانند در تحقق شعار جهش تولید در این سال همچنان افتخار بیافریند.

کسب رکوردهای تولید 
روزانه و ماهانه در ناحیۀ نورد سرد

بهزاد بهادرانی، مدیر ناحیۀ نورد سرد، از کسب رکوردهای تولید روزانه و ماهانه 
در خطوط مختلف این ناحیه در اردیبهشت ماه ۱3۹۹ خبر داد و گفت: کارکنان 
بلندهمت و پرتالش واحدهای آنیلینگ شمارۀ ۲، تمپرمیل و قلع اندود در ادامۀ 
افتخارآفرینی های خود در دومین ماه از سال جهش تولید نیز به رکوردهای 

جدیدی دست یافتند.

دستیابی به رکورد جدید حمل محصول
سعید رشیدی، رئیس برنامه ریزی و کنترل حمل محصوالت فوالد مبارکه، در 
گفت وگو با خبرنگار فوالد از دستیابی به رکورد حمل محصوالت به مقدار بیش از  
۸54.۸6٠ تن در اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد. وی رکورد قبلی را مربوط به 
اردیبهشت ماه سال ۱3۹۸ و به مقدار ۷63 هزار و 64 تن اعالم کرد و افزود: به لطف 
خدا و با برنامه ریزی مناسب و تالش و پیگیری مستمر کارکنان واحد برنامه ریزی و 
کنترل حمل محصوالت، شاهد افزایش ۱۲ درصدی حمل ماهانۀ محصوالت نسبت 

به رکورد قبلی در سال ۹۸ بوده ایم.
رشیدی همچنین از حمل بیش از ۷میلیون و 4۹٠ هزار تن انواع محصوالت طبق 
سفارش مشتریان به اقصی نقاط کشور در سال ۹۸ خبر داد و اظهار داشت: در هر 
دو حوزۀ حمل جادهای و حمل ریلی رکوردهای جدیدی با بیش از 5.۷ درصد 
افزایش نسبت به رکورد سال ۹6 حاصل شده است.رئیس برنامه ریزی و کنترل 
حمل محصوالت مبارکه حمل و تحویل این حجم از محصوالت را در پاسخگویی 
به تقاضای بازار تأثیرگذار دانست و گفت: تحویل به موقع سفارش های مشتریان که 
صنایع پایین دستی صنعت فوالد را شامل می شود، موجب افزایش رضایتمندی 
مشتریان و کاهش التهاب بازار می شود. وی افزایش حمل محصوالت را موجب 
کاهش ماندگاری محصوالت تولیدشده در انبارها برشمرد و خاطرنشان کرد: این 
امر کاهش هزینه ها و افزایش درآمد و سودآوری شرکت را به همراه خواهد داشت.
سعید رشیدی کسب این موفقیت ها را در شرایط سخت ناشی از شیوع بیماری 
کرونا و درحالیکه بسیاری کشورها از این جهت با مشکالت زیادی روبه رو شده اند، 
مرهون لطف الهی و رهنمودهای مدیریت عالی شرکت و نیز تالش و همکاری 

کارکنان محترم در واحدهای مختلف دانست.

استمرار 
رکورد شکنی ها 

 نوســان:  مدیر ارشــد خدمات فنی و 
پشتیبانی فوالد مبارکه گفت: به طورکلی 
فوالدســازان کشــور به خصوص فوالد 
مبارکه ســال ۹۸ را بــا دو چالش تأمین 
الکتــرود گرافیتی و  تأمین مــواد اولیه، 
یعنی کنسانترۀ سنگ آهن و گندله شروع 

کردند.
جواد نیلــی، ادامه داد: با تــالش فراگیر 
و همچنیــن تمهیدات مدیریت ارشــد 
سازمان، مشکل الکترود گرافیتی تا اواسط 

سال ۹۸ حل شد، ولی چالش تأمین مواد 
اولیه به دلیل جاذبه های صادراتی در این 
حوزه و سرمایه گذاری های انجام شده در 
بخش های پایین دســتی و شرکت های 
معدنی کم وبیش ادامــه دارد و هنوز هم 

بزرگترین نگرانی ما در سال ۹۹ است.
 وی اضافه کرد: اثــر چالش های فوق، که 
ســهم مواد اولیه در آن بسیار قابل توجه 
است، به گونه ای بود که فوالد مبارکه در 
ســال ۹۸ با کاهش ۷٠٠ هزار تن گندله، 

۱.3 میلیون تن آهن اســفنجی و ۹٠٠ 
هزار تن تختال روبه رو شــد؛ به گونه ای 
که تمام ذخیرۀ اسلب فوالد مبارکه برای 
پاسخگویی به نیاز بازار و کنترل قیمت و 

به میزان 6٠٠ هزار تن به مصرف رسید.
وی اضافه کرد: برنامۀ تولید فوالد مبارکه 
برای ســال ۹۹ بهره برداری حداکثری از 
ظرفیت های خطوط مختلف تولید است 
که با تولید ۷.5 میلیــون تن گندله، ۹.3 
میلیون تن آهن اســفنجی، ۷.۲ میلیون 

تن تختال، 6.6 میلیــون تن کالف گرم و 
۱.6 میلیون تن محصوالت ســرد محقق 
خواهد شد. البته در صورتی که مواد اولیه 
و انرژی به موقع و بــه میزان کافی تأمین 

گردد.
 وی تاکید کرد: استراتژی شرکت بر تولید 
6 محصول جدید درسال جاری است که 
مصارف آن ها در مخازن تحت فشار، لوله 
سازی، صنایع نیروگاهی و خودروسازی 

بوده که عمدتا هم وارداتی هستند.

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه عنوان کرد:

پشتیبانی از تولید ٦ محصول جدید در سال 99
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آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت حفاری آب نیل اصفهان شــرکت با مســئولیت محدود به شماره ثبت 
4۹۹٠ و شناســه ملی ۱٠۲6٠۲6۱3۹4 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

٠۱/٠۸/۱3۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اصفهان به نشانی اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزی ، شهر اصفهان، محله شــیخ کلینی ، کوچه پنجم ، خیابان جابر بن حیان ، پالک -۱۱6 ، 

طبقه اول کدپستی ۸۱6۸۹46۸۹۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 

)۸5354۱(

آگهی تغییرات شرکت

آگهــی تغییرات موسســه قهرمانان میالد نصــف جهان به شــماره ثبت 5۷۷۹ و شناســه ملی 
۱4٠٠۸3٠۷۹46 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فــوق العاده مــورخ ٠۲/۱3۹۹/۲۷ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موضوع فعالیت موسسه به شرح ذیل تغییر یافت و ماده اساسنامه بدین 

شرح اصالح گردید. 
ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نیســت .تصدی به آموزش فوتبال و فوتســال و 
حضور در مسابقات ورزشی مربوطه در دوبخش آقایان و بانوان.پس از اخذ مجوز از مجوز از مراجع 

ذیصالح. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 

)۸5354۲(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت تعاونــی عرفان صنعــت اصفهان به شــماره ثبت ۸٠3 و شناســه ملی 
۱٠۲6٠۱4٠۱۲۱ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲3/٠4/۱3۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد : 
زهــره قربانــی کدملــی۱۱4۲۱3٠۹۹۱ به ســمت رئیــس هیئت مدیــره و محســن قربانی 
کدملی۱۱4۱۸۹4٠۲5 به ســمت نایب رئیس هیئــت مدیره و مدیرعامل و محمــد علی قربانی 

کدملی ۱۱4۲4۱4663به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند.
 مقرر شــد چکها و اســناد تعهد آور شــرکت پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء محسن قربانی 
)مدیر عامل( و زهره قربانی )سمت:رییس هیئت مدیره( ومهرشرکت معتبر و در غیاب زهره قربانی 
)سمت : رئیس هیئت مدیره( محمد علی قربانی )ســمت : منشی هیئت مدیره( حق امضاء خواهد 

داشت و اوراق عادی با امضاء محسن قربانی )مدیرعامل(و مهر شرکت معتبر خواهد بود .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی 

شهر )۸5354۷(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات تعاونی شرکت کفش خوشگام به شماره ثبت ۸5 و شناسه ملی ۱٠۲6٠٠۲4۷٠4 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱٠/۱3۹۸ و نامه شماره 
۱4۱۸5 -٠5/۱۲/۱3۹۸ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرســتان نجــف آباد تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد :
 احمد تاجیک بشــماره ملی ٠٠4۷4۲۱46٠ و احمد حصارکی بشماره ملی ٠٠4۱6۷5۷٠3 5 و 
محمد حصارکی بشماره ملی ٠٠4۱6۹۹54۸ 4 به عنوان اعضای هیأت تصفیه برای مدت دو سال 

انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد 

)۸545۲۸(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران نجف آباد به شماره ثبت 
۱۹۱5 و شناسه ملی ۱٠۲6٠۲٠3۹۲٠ به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/٠۸/۱3۹۸ و 

نامه شماره ۱4۹۸۲ مورخ ۲6/۱۲/۱3۹۸ اداره تعاون نجف اباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
محســن قیصریــان کدملــی ۱٠۹٠۹۹5٠۲4 بســمت رئیــس و ابراهیــم والیتــی کدملــی 
۱٠۹۱٠5۲۸۷5بســمت نایب رئیس و مهدی ادیمی کدملی ۱۲۹٠۹۹5664بسمت منشی هیئت 
مدیره و عزیز اله علیان کدملی۱٠۹٠335۲٠۲ به ســمت مدیر عامل برای مدت ســه سال انتخاب 
وکلیه چکها و اسناد تعهد آور شرکت با امضاء عزیز اله علیان )مدیر عامل ( و محسن قیصریان ) رئیس 
هیئت مدیره ( ومهرشرکت معتبر و در غیاب ) رئیس( ابراهیم والیتی )نائب رییس( حق امضاء خواهد 
داشت و اوراق عادی با امضاء عزیز اله علیان )مدیر عامل(ومهر شرکت معتبر خواهد بود . اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد )۸545۲6(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت منحله در حال تصفیه مسکن مهر شماره سه شهید اندرزگو اصفهان شرکت 
تعاونی به شــماره ثبت 3۲٠٠6 و شناســه ملی ۱٠۲6٠5۲55۲۱ به اســتناد صورتجلسه هیئت 

تصفیه مورخ ۱٠/٠5/۱3۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
مهدی خدنگی رئیس هیئــت تصفیــه ۱۲۸۱۸۷4353 و مهدی اخوان بی تقصیــر نایب رئیس 
تصفیه ۱۲۸۲3۷3۱٠۲ و علیرضا ریاحی منشی هیئت تصفیه ۱۲۸۲۸6۱۲۹۸ و شهاب اشرف پور 
مدیرتصفیه ۱۹۷۱4۹4۹4۱ برای مدت دوسال انتخاب شــدند.کلیه اسناد واوراق مالی وتعهدآور 
وقراردادها با امضای آقای شــهاب اشــرف پور )مدیرتصفیه( وآقای مهدی خدنگی )رئیس هیات 
تصفیه( و درغیاب رئیس با امضاءمهدی اخوان بی تقصیر )نائب رئیس یا منشی( و مهر هیات معتبر 
اســت. اوراق و نامه های عادی با امضای شهاب اشــرف پور )مدیرتصفیه( و مهرهیات معتبراست. 
 E6 نشــانی هیات تصفیه )جهت مکاتبات( به آدرس: اصفهان - فوالد شــهر - مسکن مهر - محله
-گلستان ۱4 شــرکت تعاونی اندرزگو - ســاختمان یاس وکدپســتی : ۸4۹۱3۷۷۸۱5و تلفن : 
٠۹۱3۲۱٠۷۱۸۱ تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )۸53543(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت کفش خوشــگام به شــماره ثبت ۸5 و شناســه ملی ۱٠۲6٠٠۲4۷٠4 به اســتناد صورتجلســه هیئت تصفیه مورخ 
۲۱/۱٠/۱3۹۸ و نامه شماره ۱45۱6 - ۱۲/۱۲/۱3۹۸ ادراه تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان نجف آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 

احمد حصارکی بشماره ملی ٠٠4۱6۷5۷٠3 به سمت رئیس هیئت تصفیه و احمد تاجیک بشــماره ملی ٠٠4۷4۲۱46٠ به سمت نائب رئیس 
هیئت تصفیه و مدیر تصفیه و محمد حصارکی بشماره ملی ٠٠4۱6۹۹54۸ به سمت منشــی هیأت تصفیه به سمت برای مدت دو سال انتخاب 
شــدند. کلیه اســناد و اوراق مالی وتعهد آور وقراردادها با امضاء احمد تاجیک )مدیرتصفیه( و آقای احمد حصارکی )رئیس هیأت تصفیه( و مهر 
هیأت تصفیه معتبر می باشــد. اوراق ونامه های عادی با امضای احمد تاجیک )مدیرتصفیه( ومهر هیأت معتبر اســت. 5- نشــانی محل تصفیه 
به آدرس : اســتان اصفهان - شهرستان نجف آباد - بخش مهردشــت - شهر دهق-شــهرک صنعتی-کوچه دوم-بلوار ولی عصر-پالک ٠-طبقه 

همکف- کد پستی: ۸54۱۹4۸۷3۱ تعیین گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد )۸545۲۷(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت مهندسی بهینه طراح اســپادان با مسئولیت محدود به شــماره ثبت ۱6446 و شناســه ملی ۱٠۲6٠3۷3۸۲۱ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲٠/٠۲/۱3۹۹ عباسعلی ذاکری با دریافت کل ســهم الشرکه خود به مبلغ ۱53۸46553ریال ، افسانه 
جمالزاده با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ 3۸36۱5۱۸4 ریال ، لیال فقیهی نیا با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ 3۸36۱5۱۸4 ریال  
پویا فلسفیون با دریافت کل سهم الشــرکه خود به مبلغ 3۸36۱5۱۸4ریال ، سارا ذاکری با دریافت کل ســهم الشرکه خود به مبلغ 3۸36۱5۱۸4 
ریال و محمد ذاکری با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ ۲۷6۹۲3٠۷6 از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر در شرکت هیچ حق و حقوق 
و سمتی ندارند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ســه میلیارد ریال نقدی به ۲3۹ ۷6۹ 43٠ ۱ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین 

شرح اصالح شد : 
سرمایه شرکت مبلغ ۲3۹ ۷6۹ 43٠ ۱ریال نقدی است که تماما به صورت نقد پرداخت ودر اختیار مدیران شرکت قرار گرفت. - اسامی شرکاء و میزان 
سهم الشرکه فعلی هر یک بدین شرح می باشد : فرهاد ایزدی دارنده ۱53۸46553ریال سهم الشرکه ، احمدرضا فلسفیون دارنده ۲۷6۹۲3٠۸6 ریال 

سهم الشرکه ، حمیدرضا اخوان دارنده ٠٠٠ ٠٠٠ 3٠٠ ریال سهم الشرکه و سید سلیمان حسینی دارنده ٠٠٠ ٠٠٠ 3٠٠ ریال سهم الشرکه.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )۸5354۸(

آگهی تغییرات شرکت

تاسیس شرکت با مســئولیت محدود نیرو پردازش صنایع آیلین درتاریخ ۲۷/٠۲/۱3۹۹ به شماره ثبت 4۷6۷ به شناسه ملی ۱4٠٠۹۱44۲5۸ 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خدمات مهندســی - برق و 
اتوماسیون- ابزار دقیق- صنایع نفت- نصب و تعمیرات آساسنور- تاسیسات فنی پاالیشــگاهی- تاسیسات مکانیکی - تولید وسائل برقی خودرو 
و صنعت - اجرای کلیه پروژه های ســاختمانی اعم از ابنیه – ساختماهای آجری – بتنی- فلزی -آپارتمان ســازی - سد سازی- را ه و باند- پل 
سازی- تونل سازی - خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی- شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی- انعقاد 
قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی- اخذ وام و تسهیالت صرفا جهت تحقق اهداف شرکت-تامین نیروی انسانی موقت- اخد و اعطای نمایندگی 
داخلی و خارجی و تاسیس شعب در سراسر ایران- شرکت در کلیه نمایشگاه های بین المللی درصورت لزوم درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزی ، شهر نجف 
آباد، محله فردوســی ، کوچه پیروز مهر ]صاحب الزمان ۷۲-۲۱[ ، خیابان فردوســی ، پالک ٠ ، طبقه همکف کدپستی ۸5۱4۷۱۹346 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 5٠٠٠٠٠٠٠٠ ریال نقدی میزان ســهم الشرکه هر یک از شــرکا آقای جواد ابراهیم زاده به شماره ملی 
۱٠۸٠٠۸۱۱۸6 دارنده 4۹5٠٠٠٠٠٠ ریال سهم الشــرکه آقای حسین ابراهیم زاده به شــماره ملی ۱٠۹۱۲۹53۷۹ دارنده 5٠٠٠٠٠٠ ریال 
سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای جواد ابراهیم زاده به شــماره ملی ۱٠۸٠٠۸۱۱۸6 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حسین ابراهیم زاده به شماره ملی ۱٠۹۱۲۹53۷۹ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اســناد مالی و اداری و تعهد آور شــرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است اختیارات 

مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد )۸53545(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی انحالل شرکت مسکن مهر شماره سه شهید اندرزگو اصفهان شرکت تعاونی به شماره ثبت 
3۲٠٠6 و شناسه ملی ۱٠۲6٠5۲55۲۱ به استناد نامه شــماره ۱۲۹۹۷۷ مورخ ۱۱/۱۱/۱3۹۷ 
اداره تعاون شهرستان اصفهان و به استناد ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی 

ایران و ماده ۲5 آئین نامه اجرایی همان قانون شرکت منحل گردید .

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 
)۸53544(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مســکن کارکنان بنیاد شــهید و امور ایثارگران نجف آباد به شماره 
ثبت ۱۹۱5 و شناســه ملی ۱٠۲6٠۲٠3۹۲٠ به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ ۲۹/٠۸/۱3۹۸ و نامه شــماره ۱4۹۸۱ مورخ ۲6/۱۲/۱3۹۸ اداره تعاون نجف اباد 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
محســن قیصریان کدملی ۱٠۹٠۹۹5٠۲4 ومهــدی ادیمی کدملــی۱۲۹٠۹۹5664 وابراهیم 
والیتی محمــد حســین ۸۸5 ۱٠۹۱٠5۲۸۷5 ۱344/۱۱/٠۷ به ســمت اعضــای اصلی هیات 
مدیره و مســعوداحمدی نیا کدملی ۱۱5۹٠۸۷54۷ وغالمرضــا داوری کدملی ۱٠۹۱45۸3٠۸ 
و سیدمجیدصدری کدملی۱٠۹۱4۹۸٠۸3 بســمت بازرس اصلی و محســن پورعبداله کدملی 
۱٠۹۱٠۸٠356 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال انتخاب گردیدند . اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد )۸545۲5(

آگهی تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی طیف پردازان اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
5٠۸٠۱ و شناسه ملی ۱٠۲6٠6۹35۸5 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق 

العاده مورخ ٠۱/٠۷/۱3۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 لیال معتمدی محمدیان به شــماره ملــی ۱۲۸۷۲4۹٠6۱ و عزت تاج میر ریاحــی نصر آبادی به 
شماره ملی ۱۲۸34۹۲۷۷6 و محمد نصر آزادانی به شــماره ملی ۱۲۹٠6۹٠۲5۱ بعنوان اعضای 

هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
رحمان تاجمیر ریاحی به شماره ملی ۱۲۹٠۷٠٠۱۹۲ به سمت بازرس اصلی و محمد علی تاجمیر 
ریاحی به شــماره ملی ۱۲۹٠٠3۸53۸ به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی 

انتخاب شدند.
 ترازنامه و حساب سود و زیان شــرکت منتهی به ســال ۲۹/۱۲/۱3۹۷ مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 

)۸53546(



طبیعتا مقایسه بین این دو بازار مالی بورس و ارزدیجیتال برای هر شخص 
متفاوت و منحصر به فرد است؛ اما اگر شما سابقه ی سرمایه گذاری در بورس 
را داشته باشد ، سرمایه گذاری در ارز های دیجیتال برایتان کار پیچیده ای 
نخواهد بود. ما در این مقاله می کوشیم به ویژگی ها، مزایا و معایب هر کدام 

بپردازیم. لطفا با ما همراه باشید.
شباهت های بازار بورس و بازار ارز دیجیتال

* قانون عرضه و تقاضا
عملکرد این دو بازار بر اسـاس میزان تقاضا تعیین می شـود. این مسـئله مسـتقیما به 
تعـداد خریدارانـی که یک ارز یا یک سـهم را می خرند وابسـته اسـت. افزایش قیمت 
زمانـی اتفـاق مـی افتد که هـر خریدار در بازه ی زمانی متفاوت حاضر باشـد بیشـتر از 

خریداران پیشـین برای خرید یک سـهم یا ارز پـول بپردازند. 
* ارزش گذاری مبتنی بر ایده

ارز دیجیتـال بـر اسـاس ایـده ای کـه در وایت پیپر مربوط به آن نوشـته شـده اسـت 
ارزش گـذاری مـی شـود و  یک سـهام بر مبنای کسـب و کار متعلق بـه آن که هردو 
بـه نوعـی به ماهیت ایـده و میزان کاربرد پذیـری آن در صنایع مختلف باز می گردند.

* قیمت گذاری بر اساس ارز های فیات
ابتـدا بایـد عـرض شـود منظـور از ارز هـای فیـات یعنی پول هـای رسـمی رایج مثل 
دالر، یـورو و… در حـال حاضـر هـر دو بازار بر مبنای ارز های فیات نظیـر دالر و یورو 
قیمـت گذاری می شـوند. اکثر سـرمایه گذاران ارزش سـهم یا ارزدیجیتـال مورد نظر 
خـود را بـر اسـاس ارز هـای فیات اندازه می گیرنـد. بجز بورس و ارز دیجیتـال ، طال و 

فارکس را همبه یاد داشـته باشـید.
تفاوت های بازار بورس و بازار ارز دیجیتال

* عدم مالکیت
در هنـگام سـرمایه گذاری چـه در بـازار بورس و چـه در بازار ارزهای دیجیتـال در واقع 
روی ایـده سـرمایه گذاری می شـود، ولـی تفاوتـی کـه در بـازار سـهام وجـود دارد این 
اسـت که با ارزشـمند شـدن سـهام یک کمپانی، سـرمایه گذار سـهامدار آن کمپانی 

نخواهد شـد.
* دامنه نوسان

در بـورس ایـران دامنـه نوسـان معموال 3 یا 5 درصد اسـت، امـا در ارزهای دیجیتال 
چیـزی بـه نـام دامنه نوسـان وجود نـدارد. بـازار ارز هـای دیجیتال تقریبـا ۱٠ برابر 
سـریع تـر از بـازار بـورس عمـل مـی کند و همه چیـز را تحـت تاثیر خود قـرار می 
دهد. قیمت ها با سـرعت بیشـتری افزایش و کاهش می یابند و میزان نوسـان آنها 

نسـبت به بازار های دیگر خیلی بیشـتر اسـت .
* رانت و سفته بازی

در بـازار هـای بـورس معمـوال رانـت حـرف اول را میزند! مثال شـما میدانید شـرکت 
ایکس قرار اسـت شـعبه جدیدش را به زودی افتتاح کند؛ شـما با تمام سـرمایه خود 
سـهام این شـرکت را میخرید و بعد از افتتاح با سـود باال آنرا میفروشـید. طبیعتا تمام 
شـرایط برای سـفته بازی آزاد اسـت. اما در دنیای ارزهای دیجیتال رانت و سفته بازی 
تقریبـا کمتـر دیده میشـود. دلیل آن هم بین المللی بـودن بازار و عـدم کنترل دولت 
ها و شـرکت ها بر ارزهای دیجیتال اسـت. وارد شـدن به تعامالت مالی پرریسـک به 
منظور سـود بردن از نوسـانات ارزش یک کاال یا خدمت، سـفته بازی نامیده می شـود.

* شرایط ثبت نام
در بـورس ایـران شـما بـرای دریافـت کـد بورسـی خـود باید حداقل ۱۸ سـال سـن 
داشـته باشـید و دارای حداقـل مـدرک دیپلم باشـید. حـال آنکه جهـت عضویت در 

صرافـی هـای مشـهوری مثـل بایننس  فقـط به یک ایمیـل نیـاز دارید!
* گزارش عملکرد

رشـد بازار های ارز دیجیتال چندین برابر بورس رسـمی کشـور هاسـت. مثال در سال 
۲٠۱۷ بـورس زیمبـاوه بـا ۱۲٠ درصـد رشـد بهتریـن عملکـرد را در بین بازار سـهام 
داشـته اسـت، این در شـرایطی اسـت کـه در همـان سـال ارزدیجیتالی به نـام ریپل 

۲۸٠٠ درصـد افزایش قیمت داشـته اسـت.
* کمبود رقابت

در نهایـت از آنجایـی کـه ورود رقبای جدید به بازار ارز های دیجیتال بسـیار آسـان 
تـر اسـت، احتمـال از دور خـارج شـدن ارز هـای قدیمـی نسـبت به کمپانـی های 
قدیمی بسـیار بیشـتر اسـت. در حقیقت ، توجیهی برای حضور صدها ارز دیجیتال 

در صحنـه ی رقابت وجـود ندارد.
* ریسک

بـازار ارزهـای دیجیتال به همان میزان که سـود فراوانی نسـیب سـرمایه گـذاران می کند 
از ریسـک باالتـری هـم برخـوردار اسـت. از آنجـا که معامـالت ارزهـای دیجیتـال به طور 
شـبانه روزی انجام می گیرد ممکن اسـت دربازه کوتاهی نوسـان های شـدیدی رخ بدهد. 

* ساعت کار
بورس کشـورهای مختلف سـاعات کاری مشـخصی دارد. در ایران سـاعت رسـمی 
بـورس ۹ صبـح تـا ۱۲:3٠ ظهر روزهای کاری اسـت و پنجشـنبه ها تعطیل اسـت. 
امـا در ارزهـای دیجیتـال سـاعت کاری خاصی وجـود ندارد و صرافی هـا به صورت 

۲4 سـاعت کل هفته قابل معامله هسـتند.
* تاثیر اخبار و تحلیل ها

در بازار های بورس بیش از هرچیز اخبار و حوادث آن شـرکت موثر هسـتند. درسـت 
برعکـس ارزهـای دیجیتـال کـه بیشـتر از تحلیـل هـای فاندامنتـال با تحلیـل های 
تکنیکال سـرپنجه می زنند.شـما در بورس باید بیشتر از علم تکنیکال، اخبار ببینید، 
در شـبکه های اجتماعی به دنبال سـهام شـرکت مورد نظر باشـید و با هم سـرمایه 
گذارانتـان مشـورت کنیـد. اما در بـازار ارز های دیجیتال بایـد علم تحلیل تکنیکال را 

بیاموزیـد و بـا منطق آینده روند قیمتی یک سـهم را پیشـبینی کنید.
* دستکاری در قیمت

بازار بیت کوین برخالف بازار سـهام بسـیار مسـتعد دسـت کاری اسـت مثال زمانی 
کـه تعـداد زیـادی از تریدرهـا بـر سـر خریـد و فـروش یـک توکن همـکاری کنند 
می توانند نوسـان بسـیاری در بازار به وجود آورند و در برخی موارد گزارشـاتی مبنی 
از معامـالت جعلـی در برخـی از صرافـی ها گزارش شـده اسـت که ایـن آمار کذب 

باعـث بـه اشـتباه افتادن برخی از سـرمایه گـذران تازه وارد می شـود.
* قانون گذاری و ممنوعیت تبلیغات

چیـزی کـه کامال واضح اسـت این اسـت کـه کریپتو هنوز هم با مشـکالت خود کـه قانون 
گـذاری در رأس آن اسـت دسـت وپنجه نـرم می کند.  مثـال هر زمان که تعـدادی از دولت ها 
خریـد  و فـروش ارزهـای دیجیتال و یا ICOها را در کشـور خود ممنـوع اعالم می کنند.

من یــک اســکناس ٢٠ دالری دارم. آن را به هر قیمتی که 
بخواهید به شما می فروشم. فقط دقت کنید هر مبلغی را که 

می گویید باید پرداخت کنید.
پیشنهادها از یک دالر شروع می شود و با گام های یک دالری 
باال می رود، ولی نکته ای که وجود دارد این است که افراد دیگر 
هم می توانند روی این اسکناس ٢٠ دالری پیشنهاد قیمت 
دهند و اگر کسی توانست قیمت باالتری از شما پیشنهاد داده 
و شما را شکست دهد شما همچنان باید به اندازه پیشنهاد 
آخرتان بــه من پول بدهیــد و در ازای آن چیــزی دریافت 

نخواهید کرد..! 
افراد در ابتدا از اینکه می توانند یک اســکناس بیست دالری 
را ٢ یا ۵ یا ۱٠ دالر بخرند هیجان  زده می شــوند،پول مفت 
است، ولی در قیمت های ۱۷ و ۱۸ دالر یک جنگ تمام عیار 
بین پیشنهادهای دو نفر که می فهمند ممکن است در انتها 
مجبور شوند پول خیلی زیادی را برای هیچ پرداخت کنند در 
می گیرد.آن ها برای آنکه نبازند پشت سر هم پیشنهادهای 
باالتری می دهند. ناگهان یکی برای یک اسکناس ٢٠ دالری 

٢۱ دالر پیشنهاد می دهد که در حقیقت منطقي است چون 
در این قیمت برنده ۱ دالر می بازد )با احتساب بیست دالری 
که در یافت میکند( در حالی که بازنده ٢٠ دالر خواهد باخت. 
از اینجا همه چیز باال می گیرد. جنگ برای برد تبدیل می شود 
به جنگ برای کمتر باختن، و باعث می شود تا پیشنهادها برای 

یک اسکناس ٢٠ دالری به طور کاذب باال برود.
 )Adam Grant( استاد مدیریت دانشگاه وارتون آدام گرنت
که در جلسات مشاوره از این بازی استفاده می کند می گوید که 
یک افســر ارتش یک بار حدود ۵٠٠ دالر برای یک اسکناس 
٢٠ دالری پرداخت. استاد مدرسه کسب و کار هاروارد مکس 
بیزرمــن )Max Bazerman( ادعا می کنــد که حدود 
۱۷٠٠٠ دالر از به مزایده گذاشــتن یک اسکناس ٢٠ دالری 
بین دانشجویانش بدست آورده است و حداقل یک دانشجو 
بوده است که ٢٠۴ دالر برای یک اسکناس ٢٠ دالری پرداخت 

کرده است.
طبق دانسته های روانشناسان، افراد بیشتر از آنکه از بردن لذت 
ببرند از باختن متنفرند. به این نکته »بیزاری از باخت« گفته 
می شود که یکی از عوامل اصلی ضرر در بورس و سایر بازارهای 
مالی است. شما هنگامی که در یک معامله سود می کنید به 
سرعت پوزیشــن خود را می بندید و به آن اجازه رشد بیشتر 
نمیدهید و برعکس وقتی در ضرر هستید به آن اجازه رشد و 
بزرگ شدن می دهید چون ناخوداگاه ذهن شما از ضرر متنفر 
است و البته همین بیزاری از باخت عامل اصلی حباب قیمتی 
نیز هست. واکنش فروشندگان و خریداران در دوره ی رکود نیز 

با همین آزمون قابل توصیف است.

سال ششم
شماره صد و بیست و نه

۱3 خرداد ۱3۹۹
۱٠ شوال ۱44۱
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می دهد. اختصاص  کرونا  با  مقابله  به  دیگر  ین  تریلیون  ژاپن ۱.۷  مرکزی  بانک 
به گزارش رویترز، بانک مرکزی ژاپن اعالم کرد با هدف حمایت از شرکت های این 
کشور که در نتیجه شیوع کرونا دچار خسارت شده اند، یک بسته وام به ارزش ۱.۷ 
تریلیون ین ) ۱5.۸ میلیارد دالر( در نظر گرفته است. بانک مرکزی ژاپن از ماه مارس 
تاکنون در مجموع حدود ۱4.4 تریلیون ین نقدینگی به اشکال مختلف به بازارهای 

مالی تزریق کرده است تا از پیامدهای اقتصادی ویروس کرونا بکاهد.

شرکت هواپیمایی لوفت هانزا قصد دارد از اواسط ماه آینده میالدی پروازهای خود را به ۲٠ 
مقصد بین المللی در جهان از سر بگیرد. سخنگوی لوفت  هانزا در این خصوص خاطرنشان 
کرده است که این مقاصد بین المللی شامل شهرهای ماالگا، ونیز، ایبیزا، فارو، رودز، ِکِرت و 
مالورکا خواهد شد. ر اساس گزارش رویترز، این ایرالین بزرگ آلمانی پیشتر نیز اعالم کرده 
بود که پروازهای خود به شهرهای لس آنجلس، تورنتو و بمبئی را همزمان با برداشته شدن 

محدودیت در سفر و بازشدن مرزهای هوای کشورهای مختلف آغاز خواهد کرد. 

پروازهای جهانی شتاب گرفتبسته مالی جدید ژاپن برای مقابله با کرونا

چه کار کنم تا
وارد بورس شوم؟

بورس بهتر است یا ارزدیجیتال؟
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به فرزندان خود احترام بگذارید و آن ها را 
نیکو تربیت کنید تا مورد غفران پروردگار 
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برای ورود به بازار بورس، اولین چیزی 
که الزم داری این است که باید احراز 
جامع  »سامانه  در  را  سجام  هویت 
اطالعات مشتریان« انجام دهید. وقتی 
وارد سایت بشویم همه چیز مشخص 
است. مسیر ثبت نام در سامانه سجام و 
لیست مراکز احراز هویت کامال معلوم 
است و کافی است ثبت نام در سامانه 
سجام را بزنید تا خود سایت، فرد را در 

مسیر ثبت نام هدایت  کند.
بعد از اینکه در سجام ثبت نام کردید، 
باید به مراکز احراز هویت بروید. این 
مراکز صحت اطالعاتی که در سجام 
وارد کردید را بررسی می کنند. بعضی 
از دفاتر پیشخوان دولت این خدمت 
را ارائه می کنند. بعالوه می توانید برای 
احراز هویت به دفاتر کارگزاری مراجعه 
کنید که این چند مزیت دارد و اگر وقت 
بگذارید و به کارگزاری  برویی که دفاتر 
احراز هویت داشته باشند می توانید با 
یک دفعه مراجعه حضوری هم احراز 
هویت سجام را انجام دهی و هم در 
کارگزاری ثبت نام کنید. چون مرحله 
بعد از تایید احراز هویت در سجام، برای 
معامله باید در یک کارگزاری ثبت نام 

بکنید.
از آنجا که من با همه ی کارگزاری ها کار 
نکرده ام و تنها با چند تا از کارگزاری ها 
کار کردم و از خدماتشان استفاده کردم 

نهایتا می توانم در مورد آنها نظر بدهم.
مفید،  فارابی،  کارگزاری  با  مثالً 
دانا  نقش جهان،  تدبیر  آرمان  آگاه، 
و نهایت نگر خوارزمی کار کردم و از 

خدماتشان راضی بوده ام.
 مزیت این کارگزاری ها این است که در 
کنار عملیات اصلی که انجام می دهند، 
می کنند،  تسهیل  را  فروش  و  خرید 
بعالوه خدمات مشاوره ای هم می دهند.
نقش  تدبیر  آرمان  کارگزاری  مثالً 
جهان سایتی کنار سایت خودش به 
که  کرده  ایجاد   metawave نام 
اطالعات آماری از بازار به شما می دهد. 
مثال آنجا می توانید ببینید کدام سهم 
خریدش زیاد بوده است، حقیقی ها 
و حقوقی ها کدام سهم ها را خرید و 
فروش کردند و می توانید برای تصمیم 
گیری بهتر از این سایت استفاده کنید. 

صفحه  فارابی  کارگزاری  همچنین 
آنالین متفاوتی دارد و می تونید از این 
صفحه استفاده کنید و همه چیز را روی 

یک صفحه ببینید. 
یک سری خدمات  مفید  کارگزاری 
دیگر هم دارد که در منزل خدمات می 
دهند و به این ترتیب دیگر خیلی نیاز به 
مراحعه به کارگزاری هم نداشته باشید. 
یادم هست کارگزاری آگاه این چنین 
خدمتی را به نام آگاه اکسپرس و باشگاه 

مشتریان داشت. 
 easy کارگزاری مفید نیز خدمات

trader را دارد. 
همه این کارگزاری هایی را که گفتم 
نسبت به هم مزایایی دارند که کار 

کردن با آنها را جذاب می کنند. 
من از این کارگزاری هایی که گفتم 
استفاده کردم و خدمات خوبی دارند و 

تا االن از همه آنها راضی بوده ام.

یکی از ویژگی های مشترک اکثر سهامداران خرد حقیقی، دوری کردن 
از سهامی است که قرار است برای مدتی نسبتا طوالنی بسته باشد. این 
ویژگی خصوصا در مواقعی که سهم، پیش از بسته شدن برای مدتی رشد 
قیمتی نداشته باشد و همچنین در مواقعی که آینده ی بازار یا آن سهم از 

نظر سهامدار گنگ باشد، تشدید می شود.
سهامداران عمده )عمدتا حقوقی( گاهی از این ویژگی اخالقی سهامدارن 

خرد برای خارج کردن سهم های مستعد رشد از چنگ آنان بهره می برند.
دو موقعیت متداولی که چنین اتفاقی می تواند رخ می دهد، مواقع زیر 

هستند:
* در سهام عادی، پیش از مجمع افزایش سرمایه ی بیش از ۱٠٠ درصد 

)که سهم برای حدود ۲ ماه بسته می شود(
* در بازه ی ۲ ماهه ی معامالت حق تقدم ها )که پس از آن حق تقدم برای 

بازه ای حدودا 3 ماهه تا تبدیل شدن به سهم عادی بسته می شود(.
از بین موقعیت های فوق، به دو علت، مورد دوم برای خارج کردن سهم از 
دست سهامداران خرد محتمل تر/مناسب تر است. علت اول این که ذات 
افزایش سرمایه و رقیق شدن قیمت سهم خبر مثبتی برای سهامداران 
تلقی می شود و بنابرین درصدی از سهامداران علی رغم بسته شدن 

طوالنی سهم، در مجامع این چنینی شرکت می کنند. 
و علت دوم این که در حق تقدم این امکان وجود دارد که سهامدار خردی 
که امید به رشد قیمت سهام شرکت مربوطه دارد، با فروش حق تقدم 
و خرید سهم عادی، ضمن بهره مند شدن از رشدی که متصور است، از 
بلوکه شدن چند ماهه ی دارایی خود و متقبل شدن ریسک های بازار و 

سهم در زمان بسته بودن حق تقدم پیشگیری کند.
شرایط توصیف شده ی فوق سبب می شود که اگرچه به طور معمول 

ارزش حق تقدم در بدو گشایش 
این سهم ۱٠٠ تومان کمتر از 
ارزش سهم متناظر است )مثال 
و  تومان   ۱٠٠٠ سهم  قیمت 
قیمت سهمح ۹٠٠ تومان(، اما 
با نزدیک شدن به انتهای دوره ی 
قیمتی  فاصله ی  این  ماهه،   ۲
بیشتر شود و سهمح بیش از ۱٠٠ 
تومان از سهم ارزان تر باشد و 
همانطور که مطرح کردیم، علت 
این اتاق شدت گرفتن عرضه ی 
سهامداران خرد در حق تقدم 
با نزدیک شدن انتهای بازه ی ۲ 

ماهه است.
سوال: 

اما سهامداران حقوقی  عمده چگونه از این ویژگی برای خارج کردن سهم 
مستعد رشد از چنگ سهامداران خرد استفاده می کنند؟

گفتیم که با در جا زدن قیمت یک سهم پیش از بسته شدن طوالنی 
مدت، میل سهامداران خرد به فروش سهم افزایش پیدا می کند. 
سهامداران عمده با کنترل قیمت سهم عادی )از طریق عرضه کردن 
سهم در زمان زیاد شدن تقاضا(، از افزایش قیمت سهم جلوگیری 
می کنند. این جلوگیری از رشد قیمت سهم باعث می شود که قیمت حق 
تقدم سهم هم رشد نکند. )زیرا با باالتر رفتن قیمت حق تقدم از قیمت 
سهم، فرصت آربیتراژ بوجود می آید و عرضه در حق تقدم افزایش پیدا 

می کند و قیمت حق تقدم دوباره به تعادل روی قیمتی پایین تر از قیمت 
سهم عادی باز می گردد.

 این سهامداران عمده همزمان با عرضه کردن سهم و کنترل قیمت سهم، 
در حق تقدم که به علت ویژگی اخالقی مطرح شده قیمت پایین تری 
نسبت به ارزش واقعی دارد، با کدهای حقیقی یا حتی حقوقی اقدام به 
جمع کردن حق تقدم می نمایند. به عنوان نمونه ای از این اتفاق می توانید 
در پست های قبلی # رنیکح را جستجو کنید و تابلوی این حق تقدم را با 
تابلوی سهم متناظر مقایسه نمایید. این اتفاق زمانی که سهامدار عمده 
از بیرون آمدن خبر مثبتی در زمان بسته بودن حق تقدم مطلع است، 

بیشتر رخ می دهد.

حقه ی سهامدارن عمده وبیرون کشیدن سهم از چنگ سهامدارن خرد!

info@eghtesadbazar. ir

راز پولدار شدن در ایران

جامعه

در مورد رمز و راز کسب ثروت و پول  سخن بسیار گفته شده است 
مشهور ترین آن:

برو کار می کن مگو چیست کار                                 که سرمایه جاودانی است کار
اما در کشور ما پولدار شدن راهی ساده دارد  و چندان هم راز نیست. برای 
خودتان عناوینی چون کارآفرین ، سازنده ، کارفرما ، بازرگان و... بسازید و 
تا میتوانید از مردم  و سیستم بانکی به هر شکل و وسیله ای که می توانید 
با نام هایی  چون  پیش دریافت ،  پیش فروش ،مشارکت مدنی ، مضاربه ، 
قرض الحسنه ، زود بازده  ، اشتغال زایی و ...  پول بگیرید و بدهکار شوید . 
با پول ها گرفته شده کاالهای با دوام و سرمایه ای چون آهن ، مس ، چدن  
اتومبیل ،زمین ، آپارتمان و... بخرید. صبرتان را باال ببرید تا می توانید باز 
پرداخت بدهی و تعهدات خود را به تعویق بیاندازید و از فروش داراییها 

بنام خود کرده  خودداری کنید . پس از مدتی به مدد مدیریت اقتصادی 
مسئولین کشوری و به کمک تورم  با فروش بخشی از دارایهای کسب 
شده  بدهی های خود را پرداخت و اعتماد بیشتری را جلب خواهید 
نمود. این فرایند را ادامه دهید  بی شک ثروت ، شهرت ، احترام واعتماد به 

نفس زیادی کسب خواهید کرد .
شما  به سادگی موفق خواهید شد تمام کارآفرینان و آنهای که کار 
میکنند را  پشت سر گذاشته و آنها را به خاک سیاه بنشانید و از دور رقابت 

برای کسب ثروت  حذف کنید 
از نظر آن هایی که حرفه ای ترند  بدهی هرگز پرداخت نمی شود بلکه 
از نوعی به نوع دیگر تبدیل می شود  و همواره افزایش یافته و به کاالی با 

دوام  تبدیل می شود.
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