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سال  ششم/ شماره صد و سی و سه/ یکشنبه ۸  تیر ۱۳۹۹/ قیمت ۲۰۰۰ تومان 

هفته انهم

ضربان  اقتصاد شهر

  گزارش

احیای خواهرخواندگی کهن
هفته گذشــته الیحــه خواهرخواندگی دو شــهر 
اصفهان و حیدرآباد هند که چندی پیش از ســوی 
شــهرداری اصفهان برای بررسی به شــورای شهر 
ارســال شــده بود با رای اکثریت اعضای این شورا 
تصویب و یــک گام رو به جلو برای عقــد کامل این 
قرارداد برداشته شد؛ پیمانی که اولین صحبت های 
پیرامون آن به برگــزاری هفته فرهنگــی ایران در 
بهمن ســال 92 در حیدرآباد که به »اصفهان نو« نیز 
مشهور اســت باز می گردد تا برای اولین بار شهری از 

ایران خواهرخوانده یکی از ...

۰3

  تحلیل

چک های بی محل دولت
طی روزهای گذشته دالر از مرز 20 هزار تومان 
و ســکه از 8.5 میلیون تومان گذر کرد. شاخص 
بورس نیز به یک میلیــون و چهارصدهزار واحد 
رســید. چه اتفاقــی در حال رخ دادن اســت و 
آینده اقتصاد ایــران چگونه خواهــد بود؟ این 
پاســخی اســت که دکتر پویا ناظران، تحلیل گر 
مســائل اقتصادی با پیدا کردن منشا پول هایی 
که صرف خرید دارایی های ســرمایه ای شــده 
اســت به آن پاســخ می دهد. در ادامه تحلیل او 

را می خوانید؛
۰5

شاید در 1403
محمدباقر نوبخت، معــاون رئیس جمهور، با ابــراز ناامیدی از به اینکــه نمی توانیم تعهد کنیم در این دولت شــاهد 
بهره برداری از پروژه قطار سریع السیر اصفهان - قم- تهران باشــیم، تاکید کرد: یکی از مباحث زیرساختی دیگر که در 
دولت کنونی پیگیری می شود، اما در این دولت به پایان نمی رسد، قطار سریع الســیر تهران-اصفهان است. این پروژه 
بزرگ از مسیر فاینانس انجام می شــود و با چینی ها درباره آن وارد گفتگو شــده ایم. بااینکه تحریم ها بر این پروژه اثر 

گذاشته، اما پیگیر انجام آن هستیم.

گزارش

۰۲

نوبخت ازتکمیل قطار سریع السیر تا پایان دولت یازدهم ابراز ناامیدی کرد؛
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مدیرعامل شرکت نمایشگاه های اصفهان در آیین افتتاح هجدهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت دام، طیور، دامپزشکی و آبزیان اصفهان، اظهار کرد: این نمایشگاه 
نقطه آغازی برای رویدادهای تجاری است تا بتواند رونق اقتصادی را به شهر اصفهان 
نمایشگاه  صنعت  کرونا،  شیوع  با  متاسفانه  افزود:  یارمحمدیان  علی  بازگرداند. 
ها جزء مشاغل آسیب دیده از کرونا قرار نگرفت. وی تاکید کرد: باید توجه داشت که 
نمایشگاه بهترین و کوتاه ترین راه حل برای رونق و جهش تولید در کشور است.

معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه برای تامین ریل پروژه قطار 
سریع السیر اصفهان- تهران اعالم آمادگی کرده ایم، گفت: اولویت نخست ذوب آهن، 
تامین ریل داخل کشور است، اما بعد از تامین تعهدات داخل، به طور صد درصد صادرات 
ریل خواهیم داشت. مهرداد توالئیان با اشاره به وضعیت تولید ریل ملی، اظهار کرد: طی 
یک سال گذشته ذوب آهن اصفهان در تولید ریل راه آهن و شمش آن به خودکفایی 

کامل رسیده است.

شافعی،  حسین  غالم  نوسان:   
نسبت  ایران،  بازرگانی  اتاق  رئیس 
به تجزیه طبقه متوسط هشدار داده 
مرکز  گزارش  طبق  است:»  گفته  و 
جینی  ضریب  مجلس  پژوهش های 
داشته،  صعودی  روند  سال ۱۳۹۲  از 
این یعنی افزایش قابل توجه نابرابری 
و شکاف اجتماعی؛ علی رغم افزایش 
درآمد اسمی خانوارها به نظر می رسد 
که طبق این آمار با وجود باال رفتن 
کشور  متوسط  طبقه  خرید  قدرت 
در حال تجزیه است. موضوع بسیار 
مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد.«

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در این 
ارتباط معتقد است: برای احیای طبقه 
بویژه  امکانات و  نیاز به آموزش،  سوم 
نتیجه  هم  فعال  تعامل  داریم.  تعامل 
این  باز است که  اقتصاد  در چارچوب 
باید هم در بخش اقتصاد داخلی و هم 

خارجی روی دهد.
سید کمیل طیبی در مورد تاثیر کاهش 
وزن طبقه متوسط جامعه در یک دهه 
اخیر اظهار داشت: این اظهار نظرها به 
شرایط اقتصادی بر می گردد که بویژه 
بوده ایم.  آن  شاهد  اخیر  دهه  یک  در 
بازارهای  نوسانات  مرتبا  این مدت  در 
مختلف و تشدید تحریم ها را داشتیم 
که  شده  تورم  انباشت  به  منجر  که 
میانگین این انباشت از اوایل سال 90 
تا به امروز دو رقمی است. طبیعتاً این 
موضوع منجر به مشکالت ریشه ای از 
جمله انحراف در منابع یا عدم تخصیص 
باعث هدر رفت  این  و  منابع می شود 
می شود.   ... و  درآمدی  انسانی،  منابع 
وی ادامه داد: یعنی در این مدت ارزش 
ریال به طور مرتب کاهش پیدا کرده و 
قدرت خرید خود را در مقابل سایر ارزها 
از دست داده است. این بدین معنا است 
که قدرت خرید شهروندان بسیار کاهش 
پیدا کرده و حتی در دهه اخیر به ۴0 
درصد هم رسیده است که با دو سه دهه 
اخیر نیز قابل مقایسه نیست. وقتی این 
قدرت خرید کاهش پیدا می کند طبیعتاً 
خط فقر و ضریب جینی افزایش می یابد 
و وقتی این ضریب به ۴0 درصد برسد 
طبیعتاً یعنی طبقه متوسط از بین رفته 

و به طبقه پایین تنزل پیدا کرده است.
اصفهان  دانشگاه  اقتصاد  استاد  این 
تصریح کرد: البته این معنای دیگری هم 
دارد و آن تشدید اختالف درآمدی و و 
تجمع منابع در دست طبقه حداقل  و 
گسترش طبقه زیر خط فقر و یا نزدیک 
آن است. البته در کنار این بار تورمی 
رکود  مانند  مسائلی  تورم،  انباشت  و 
نیروی  عرضه  بر  که  افتاده  اتفاق  نیز 
و  تاثیر می گذارد  خانوارها  توسط  کار 
این به معنای بیکاری نیروی کار است 
قدرت  و  درآمدی  منابع  دوباره  که 
خرید خانوارها را کاهش می دهد. وی 
اهمیت طبقه متوسط در  به  اشاره  با 
داشت:  اظهار  کشور  اقتصادی  رشد 
طبیعتا وقتی قدرت خرید کاهش پیدا 
می کند، بهره وری تنزل و کارایی نیروی 
کار از بین می رود و نباید فراموش کرد 
وقتی منابع انسانی را از دست می دهیم 
دیگر هوش اجتماعی تعدیل نمی شود 
که متغیر تاثیرگذار بر رشد اقتصادی 
است. طیبی افزود: بنابراین برای احیای 
امکانات  آموزش،  به  نیاز  سوم  طبقه 
و بویژه تعامل داریم. تعامل فعال هم 
نتیجه چارچوب اقتصاد باز  است که 
این باید هم در بخش اقتصاد داخلی و 

هم خارجی روی دهد.

آمادگی ذوب آهن برای تامین ریل پروژه قطارسریع السیر نخستین نمایشگاه اصفهان در سال 99 آغاز به کار کرد
اصفهان نامه

    نگاه

تجزیه »طبقه متوسط«
به چه معناست؟

Is fahan

اصفهان در هفته ای که گذشت؛

نوسان:در هفته ای که گذشت، اصفهان میزبان رییس سازمان   
مدیریت و برنامه ریزی کشور بود. محمدباقر نوبخت دربارۀ موضوعاتی 
چون ارتباط آزادراهی اصفهان به شیراز، شش خطه کردن مسیر 
اصفهان به شهرضا، علت تأخیر در پرداخت های دولت، ریل گذاری 
یزد به شیراز، ساخت ۴۰۰۰ هزار مسکن ویژۀ محرومان تحت پوشش 
کمیته امداد، قطار سریع السیر تهران، قم، اصفهان و تدبیر دولت 
برای جلوگیری از گرانی اجناس مورد نیاز مردم توضیحات مفصلی را 
بیان کرد. اما در کنار این خبر که با امیدواری های بسیاری برای آینده 
اصفهان همراه بود، خبر تحریم شرکتهایی  که تنها مراودات محدود 
اقتصادی با فوالد مبارکه اصفهان داشته اند با واکنش های متفاوتی 
روبرو شد. حمیدرضا عظیمیان آن را به "درماندگی سیاسی" آمریکا 
تعبیر کرد و این اقدام را نشان از جایگاه ارزنده این مجتمع عظیم 

صنعتی در تارک صنعت کشور دانست.
نویدهای نوبخت 

برای اصفهان
محمدباقر نوبخت که روز جمعه ششم تیرماه به اصفهان سفر کرده بود در 
حاشیه بازدید از متروی بهارستان در جمع خبرنگاران اصفهان، اظهار کرد: یکی 
از اقداماتی که مربوط به استان و شهر اصفهان می شود، ارتباط آزادراهی اصفهان 
به شیراز است که ما این عملیات  را از شیراز آغاز کردیم و تا ایزد خواست نیز 
پیش بردیم. وی ادامه داد: در حال حاضر هزار و ۶00 میلیارد اعتبار نیاز است 
تا بتوانیم 22۴ کیلومتر باقیمانده را تکمیل کنیم و این رقمی است که ما با 
وزارت دفاع در آن مشارکت داریم. تاکنون دولت بخشی از سهم خود را برای 
این پروژه پرداخت کرده و بخش دیگر نیز طبق زمان بندی ای که داشته ایم 
پرداخت خواهیم کرد تا این راه مواصالتی که کریدور شمال جنوب را تکمیل 

می کند، افتتاح شود.
معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: با افتتاح این راه مواصالتی مسیر اصفهان 
به شیراز برای مسافران  ۱۳0 کیلومتر کوتاه تر خواهد شد که تقریباً مساوی 
با دو ساعت صرفه جویی در زمان است. نوبخت افزود: در بحث زیرساخت ها 
بازدیدی نیز از شش خطه کردن مسیر اصفهان به شهرضا داشتیم که این 
پروژه در حال انجام است و به امید خدا تا شب عید آماده خواهد شد. تعهد ما 
برای کمک به این پروژه ۶0 میلیارد بوده که بخشی از آن را پرداخت کرده ایم 
و بخش دیگر نیز ایفا خواهد شد. معاون رئیس جمهور دربارۀ موضوعاتی چون 
ارتباط آزادراهی اصفهان به شیراز، شش خطه کردن مسیر اصفهان به شهرضا، 
علت تأخیر در پرداخت های دولت، ریل گذاری یزد به شیراز، ساخت ۴000 
هزار مسکن ویژۀ محرومان تحت پوشش کمیته امداد، قطار سریع السیر تهران، 
قم، اصفهان و تدبیر دولت برای جلوگیری از گرانی اجناس مورد نیاز مردم 

توضیحاتی را بیان کرد.

هستیم بر آن عهد 
که بستیم

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان به ششمین دوره تحریم های ظالمانه آمریکا علیه 
این شرکت، پاسخ داد.در بخشی از پیام حمیدرضا عظیمیان، آمده است: کسانی 
که امروز در اقدامی حقیرانه نام شرکتهایی  را در لیست تحریم های خود اعالم  
کرده اند که تنها مراودات محدود اقتصادی با فوالد مبارکه اصفهان داشته اند 
قطعا از پیشینیان خود تاریخ پر افتخار فوالدمبارکه را شنیده اند و می دانند که 
اگر امروز فوالد مبارکه اصفهان درخشان ترین ستاره سپهر صنعتی و اقتصادی 
جمهوری اسالمی ایران است نه تنها در سایه محدودیتهای شدید دوران جنگ 
تحمیلی متولد شده بلکه در دوران تحریم های همه جانبه بیگانگان به چنان بلوغ 
اقتصادی رسیده که وقتی نام پرافتخارش در سالهای اخیر یکباره و دوباره و سه 
باره به طور مستقیم مورد تحریم های ظالمانه قرار گرفت نه تنها اندک خللی به 
روند موفقیت های اقتصادی و دانشی آن وارد نگردید که با اتکا به توان و تخصص 
بومی کارکنان خود هر روز بیش از پیش مسیر پیشرفت و توسعه را در نوردید و 
امروز در جایگاهی قرار گرفته که دشمنان مایوس خود را وادار به انجام اقداماتی 
نموده که به جز تعبیر "درماندگی سیاسی" نام دیگری نمی توان بر آن نهاد. وی 
تاکید کرد: ما مردان پوالدینیم که در مسیر تولید، توسعه و مقاومت اقتصادی زره 
فوالدی به تن کرده ایم و با این نسیم های سیاسی نه تنها از پای ننشسته بلکه 

نقش بی بدیل فوالدمردان ایران زمین را به رخ جهانیان خواهیم کشید.

راه اندازی چهار میز 
صادرات تخصصی در اصفهان  

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: راه اندازی چهار میز 
صادراتی تخصصی در حوزه صنوف تولیدی مبل، کیف و کفش، پوشاک و 
فرش دستباف را در این استان دنبال می کنیم. ایرج موفق با اشاره به مکاتبه های 
انجام شده با مرکز اصناف و بازرگانان اظهارداشت: این اتحادیه ها باید کار و 
پیگیری های ویژه ای را در این زمینه انجام دهند و این کارها را با تالش و فعالیت 
مضاعف در کمیسیون ها پیش ببرند. وی ادامه داد: کمیسیون های چهارگانه 
تخصصی اصناف شامل کمیسون فنی، بازرسی، رسیدگی به شکایات و حل 
اختالف باید وقت بیشتری در این زمینه صرف کنند و موثرتر در کمیسیون ها 

ورود پیدا کنند تا شرایط اصناف استان بهتر از گذشته شود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با اشاره به اهمیت راه اندازی 
مرکز مشاوره سرمایه گذاری اصناف در استان گفت: راه اندازی این مرکز نتایج 
مطلوب و هدفمندی برای استان بدنبال دارد و متخصصان بازرگانی و صنفی 
می توانند در این مرکز به سرمایه گذاران مشاوره ارائه دهند. وی با اشاره به لزوم 
ثبت اطالعات صنوف تولیدی در سامانه بهین یاب اظهارداشت: صنوف تولیدی 
می توانند همانند واحدهای صنعتی، برای برخورداری از امکانات و تسهیالت، با 
ورود در این سامانه، نسبت به ثبت اطالعات و آمار خود اقدام کنند. موفق ادامه 
داد: صنوف تولیدی پس از ثبت نام در سامانه بهین یاب از تسهیالت الزم برای 
ورود ماشین آالت)ثبت سفارش(، معافیت حقوق گمرکی برای ورود ماشین 

آالت نو و دست دوم برخوردار خواهند شد. 

ما مردان پوالدینیم …  

یازدهم  دولت  آمدن  کار  روی  از  پس 
پنج  با گذشت  و  اسفند سال 9۳   در 
مورد  این طرح  تصویب،  زمان  از  سال 
یکبار  سرانجام  و  گرفت  قرار  بازنگری 
دیگر  جمهوری  رئیس  توسط  دیگر 
کلنگ زنی شد. حسن روحانی طی سفر 
استانی به اصفهان در خصوص احداث 
اصفهان، گفت:  قم-  تهران-  آهن  خط 
»یکی از طرح های بسیار مهم موردنظر 
دولت برای این استان، قطار سریع السیر 

اصفهان – قم – تهران است. 
این خط باید سریع تر راه اندازی شود و 
برای این منظور 2.۶ میلیارد دالر منابع 
برای آن تامین کرده ایم که با تکنولوژی 
جدید و سرعت ۳00 کیلومتر عملیاتی 

خواهد شد«.  
به این ترتیب احداث خط ریلی اصفهان- 
قم- تهران و اجرای طرح قطار پرسرعت 
از مرکز کشور تا پایتخت در دستور کار 
گرفت.  قرار  شهرسازی  و  راه  وزارت 
سریع السیر  قطار  پروژه  وجود  این  با 
دولت  طی  همواره  تهران  اصفهان- 
یازدهم و دوازدهم از جهات فنی، حجم 
سرمایه گذاری، مسایل سیاسی و تحریم 
ها و ... با مشکالت و چالش های مختلفی 
مواجه بوده و حتی در برخی ایام شاهد 

توقف این طرح بودیم.

مشکل در ۳۰ کیلومتر
باقی مانده است!

رئیس دفتر منطقه ای مرکز تحقیقات راه 
و مسکن و شهرسازی اواخر آذر ماه 98 در 
خصوص آخرین وضعیت این پروژه اعالم 
کرد: زیرسازی پروژه قطار سریع السیر 
اصفهان  محدوده  در  اصفهان-تهران 
کیلومتر   ۳0 در  مشکل  و  شده  انجام 
باقی مانده و در مسیر مورچه خورت و 
در نهایت اتصال به ترمینال کاوه است. 
به گفته حسین حجتی، در مطالعات این 
پرژه قطار سریع السیر اصفهان-تهران از 
ایستگاه راه آهن تهران آغاز و در خاتمه 

به پل المپیک در ورزشگاه نقش جهان 
می رسد، اما ما به دنبال اتصال این طرح 
به ترمینال کاوه هستیم تا این ترمینال 
به عنوان ایستگاه TOD ، حمل نقل 
شهری را به برون شهری متصل کند؛ با 
این وجود تخصیص اعتبارات در پیشبرد 

این پروژه حرف اول را می زند. 
اگرچه در این سال ها دولتی ها در هر 
مقطعی، مدت زمان چهار یا پنج ساله 
اعالم  ابرپروژه  این  اتمام  برای  را  ای 
اعتبارات  تخصیص  همواره  اما  کردند، 
طرح  این  اتمام  سر  بر  محکمی  سد 
بوده است؛ تا جاییکه استاندار اصفهان 
پنجشنبه هفته گذشته در جریان سفر 
محمدباقرنوبخت-معاون رئیس جمهور 
از تأثیر تحریم ها در عدم پیشرفت قطار 
سریع السیر اصفهان – تهران سخن گفت 
و تاکید کرد: به دلیل تحریم ها نمی توانیم 
برای این پروژه مهم از فاینانس های وعده 
داده شده استفاده کنیم؛ درحالیکه به 
طور مثال آزادسازی 20 کیلومتر نخست 
اصفهان به سمت قم دارای هزینه هایی 
است که اکنون برای ما قابل پرداخت 

نیست.
عباس رضایی البته اضافه کرد: با وجود 
اینکه قطار سریع السیر اصفهان - قم - 
تهران دارای مشکالتی است، اما کارهای 
اجرایی پروژه با قوت در حال انجام است 
و۶ کارگاه مهم در این بخش در حال 

فعالیت هستند.
درصد   ۷0 حاضر  حال  در  افزود:  وی 
پروژه  این  برای  الزم  زیرساخت های 
از اصفهان تا دلیجان آماده شده و این 
اقدام دولت کمک مؤثری برای سرعت 
اصفهان  سریع السیر  قطار  به  بخشیدن 
- تهران خواهد بود. به گفته رضایی، در 
سفر معاون رئیس جمهور به اصفهان، با 
تخصیص ۱۳2 میلیارد تومان از سوی 
دولت برای سه موضوع آزادسازی، بیمه 
و مالیات های موجود این پروژه موافقت 

شد.

ناامیدی از بهره برداری
رئیس  نوبخت-معاون  محمدباقر  اما 
اینکه  به  نسبت  ناامیدی  با  جمهور، 
نمی توانیم تعهد کنیم در این دولت شاهد 
سریع السیر  قطار  پروژه  از  بهره برداری 
تهران- قم- اصفهان باشیم، تاکید کرد: 
که یکی از مباحث زیرساختی دیگر که در 
دولت کنونی پیگیری می شود، اما در این 
دولت به پایان نمی رسد، قطار سریع السیر 
تهران-اصفهان است. این پروژه بزرگ از 
مسیر فاینانس انجام می شود و با چینی ها 
بااینکه  شدیم.  گفتگو  وارد  آن  درباره 
تحریم ها بر این پروژه اثر گذاشته، اما پیگیر 

انجام آن هستیم.
اما مجری پروژه قطار سریع السیر تهران-
قم –اصفهان با اعتقاد بر اینکه انجام این 
پروژه در دوران سخت تحریم ها، هنری 
خاص است و بهره برداری از آن موجب 
تغییر نوع نگاه و امید در مردم می شود به 
"نوسان" گفت: به طور قطع پروژه قطار 
عنوان  به  اصفهان-تهران  السیر  سریع 
بزرگترین طرح توسعه ای کشور، مشابهی 
همانند آن وجود ندارد و به طور قطع این 
طرح 8 میلیارد دالری به نوعی روند توسعه 
زیرساخت های حمل و نقل کشور را تغییر 
خواهد داد. اگر ایجاد این قطار را مبدا قرار 
دهیم، مسیر توسعه کشور به دوران پیشا 
احداث قطار و پسا احداث قطار سریع السیر 
تقسیم می شود. به گفته علیرضا صلواتی، با 
بهره برداری از این پروژه تمام پارامترهای 
توسعه ای و پیشرفت در منطقه مرکزی 
کشور و پایتخت دگرگون می شود؛ چراکه 
با احداث این قطار، فاصله اصفهان تا تهران 
به عنوان معین پایتخت تنها به ۱00 دقیقه 
می رسد که در این شرایط اصفهان می 
تواند نیازهای پایتخت را در مواقع بحرانی 

مرتفع کند.
وی ادامه داد: با توجه به واقع شدن این قطار 
در مرکزی ترین شریان کشور، دسترسی 
استان های جنوبی همچون اهواز، شیراز و 
یزد به شمال و پایتخت تسهیل می شود و با 

ایجاد شبکه ریلی بین اصفهان، یزد، شیراز و 
اهواز در آینده به طور قطع دسترسی های 
تمام محدوده های جنوب، جنوب غربی و 
شرقی کشور به پایتخت آسان تر خواهد 
شد، براین اساس تاکید معاون اول رئیس 
جمهور، رئیس جمهور و استاندار اصفهان 

بر اتمام هر چه سریع تر این پروژه است.  
مجری طرح های زیربنایی استان اصفهان 
تاکید کرد: با وجود مزایای این ابرپروژه، 
قطار سریع السیر اصفهان-تهران همواره 
با چالش های مختلفی درگیر بوده است. 
وی با بیان اینکه این پروژه به اعتبار داخلی 
و خارجی به صورت فاینانس نیاز دارد، 
یادآور شد: خوشبختانه در سفر محمدباقر 
تملک  بحث  برای  اصفهان  به  نوبخت 
20 کیلومتر پایانی مسیر قطار به سمت 
اصفهان، ۱۳2 میلیارد تومان مصوب شد تا 
بتوانیم در سال 99 بحث تملک مسیر قطار 
را به اتمام برسانیم؛ از سوی دیگر فایناس 
این پروژه تایید شده و با توجه به پیشرفت 
مرحله به مرحله باز خواهد شد. به گفته 
صلواتی، در صورت تخصیص این اعتبار، 
بخش مهمی از اعتبار تملک پروژه حل 
خواهد شد و برنامه داریم با وجودی که این 
پروژه در این دولت دوازدهم به اتمام نمی 
رسد، اما تا پایان دولت دوازدهم عملیات 
ریل گذاری پروژه قطار سریع السیر تهران-
قم-اصفهان را به اتمام برسانیم و در صورت 
حل تمام مشکالت فنی، معارضات ملکی 
و ... تا چهار سال آینده یعنی ۱۴0۳، این 

طرح به طور کامل به بهره برداری برسد.
 وی با تاکید بر اینکه اتمام پروژه قطار 
سریع السیر اصفهان-تهران در گرو رفع 
چالش های داخلی و خارجی بر سر راه این 
طرح است، گفت: در نظر داریم از پتانسیل 
تامین  در  اصفهان  آهن  ذوب  مجموعه 
ریل این طرح بهره ببریم البته باید توجه 
داشت که ریل این قطار ویژه و خاص است. 
به گفته مجری پروژه قطار سریع السیر 
اصفهان-تهران، 29 درصد زیرسازی قطار 
در محور قم- اصفهان انجام شده است و به 
طور قطع بعد از ریل گذاری، با ورود ناوگان 

آن، پیشرفت پروژه بیشتر خواهد شد.
بدون شک، با توجه به اینکه پروژه قطار 
سریع السیر اصفهان-تهران، مقدمه ایجاد 
خطوط بعدی قطارها سریع السیر کشور 
تهران-مشهد،  تبریز،  تهران-  جمله  از 
اصفهان -شیراز و اصفهان- یزد خواهد 
بود، تخصیص به موقع اعتبارات، اجرا و 
بهره برداری هر چه سریعتر این ابرپروژه 
در دوران سخت تحریم ها می تواند مسیر 
جدیدی را پیش روی توسعه کشور قرار 

دهد.

محمدباقر نوبخت ار تکمیل قطار سریع السیر اصفهان- تهران تا پایان دولت یازدهم ابراز ناامیدی کرد؛

شاید در 1403
احداث قطار سریع السیر، روند توسعه زیرساخت های حمل و نقل کشور را متحول می کند

ــران  ــان- ته ــیر اصفه ــار سریع الس ــدازی قط ــده راه ان ــش ای ــال پی ــه ۴۰ س ــک ب نزدی
شــکل گرفــت و توســط یــک شــرکت ژاپنــی دنبــال شــد؛ امــا بعــد از مدتــی ایــن طــرح 
مســکوت مانــد. تــا اینکــه در ســال ۸۲ بــار دیگــر مســئوالن اســتانی و کشــوری بــه فکــر 
ــا خاطــره شــیرین ایــن  ــد ت ــدازی قطــار پرســرعت اصفهــان ـ قــم ـ تهــران افتادن راه ان
ــد و در  ــرگرفته ش ــروژه از س ــن پ ــداث ای ــب کار اح ــن ترتی ــازند. بدی ــده س ــروژه را زن پ
ســال ۸6 بــا تعییــن مســیر حرکــت قطــار، اقدامــات الزم پیگیــری گردیــد. تأمیــن اعتبــار 
خارجــی بــرای اجــرای ایــن پــروژه در ســال ۸۹ میــان ایــران و چیــن بررســی و در نهایــت 
شــورای اقتصــاد مصوبــه اجــرای طــرح را بــا فاینانــس چینــی بــه تصویــب رســاند و قــرار بــود طبــق 
ــرار  ــرداری ق ــورد بهره ب ــم م ــت ده ــران در دول ــان- ته ــیر اصفه ــار سریع الس ــروژه قط ــا پ پیش بینی ه

گیــرد. پــروژه ای کــه تاکنــون بــه بهــره بــرداری نرســیده اســت!!!
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گفت:  اصفهان  شهردار  نوسان:  
سالن  پروژه  کنونی  پیشرفت 
همایش های بین المللی اصفهان 
۸۴ درصد است که با تامین و خرید 
تجهیزات این طرح تا پایان سال ۹۹ 

افتتاح می شود.
قدرت اله نوروزی در نشست بررسی 
وضعیت پروژه های عمرانی با حضور 
معاونان و مدیران شهری، با اشاره به 
اینکه این جلسه دو هفته یک بار ویژه 
بررسی وضعیت عمرانی شهر اصفهان 
حوزه  این  مسئوالن  همه  حضور  با 
تشکیل می شود و در  جلسه امروز 
بحث های مختلفی در مورد طرحهای 
منطقه 5 و ۳ مطرح شد، اظهار کرد: 
پروژه میدان امام علی )ع( از ابتدای 
ما  توجه  مورد  شهری  مدیریت  کار 
ای  کمیته  تشکیل  با  و  گرفت  قرار 
قرار شد مشکالت این پروژه برطرف 
به  که  رفاهی  فروشگاه  شعبه  شود. 
بر  شد،  افتتاح  محل  این  در  تازگی 
اساس گزارشات، مورد استقبال مردم 
و کسبه قرار گرفته است. از زمان بهره 
برداری از فروشگاه، رونق کسب و کار 
و رفت و آمد مردم در این منطقه زیاد 
شده که می تواند عامل محرکی برای 

رشد و توسعه منطقه باشد.
شهردار اصفهان تصریح کرد: در مورد 
نقاط  قرار شد  )ع(  علی  امام  میدان 
پیشرفت  هرچند  شود.  رفع  ضعف 
کار در قسمت بازار کمر زرین خوب 
بوده است که باید با تشکیل کمیته 
میدان  از  بهتر  استفاده  برای  عالی، 
امام علی )ع( تصمیم گیری شود. وی 
در مورد نحوه بهره برداری از فضای 
اصلی میدان افزود: قرار شد در این 
برگزار  مختلف  های  نمایشگاه  فضا 
معاونت  راستا  همین  در  که  شود 
در  تا  کرد  پیدا  ماموریت  فرهنگی 
دهد.  ارایه  هایی  طرح  زمینه  این 
هم اکنون چند طرح وجود دارد که 
اگر با فضای فرهنگی میدان منطبق 
باشد، اجرایی می شود. وی در مورد 
پیشرفت پروژه اجالس سران، اظهار 
کرد: پیگیری بهره بردار و نحوه بهره 
برداری از این پروژه در نشست امروز 
مسئوالن عمرانی شهر مورد بررسی 
پروژه  تکمیل  قرار گرفت. همچنین 
می  دنبال  بندی  اولویت  براساس 
مداخله  به  نیاز  که  مواردی  تا  شود 
بردار  بهره  سوی  از  دارد  بردار  بهره 

تکمیل شود.
کنونی  پیشرفت  اصفهان  شهردار 
طرح را 8۴ درصد عنوان و اظهار کرد: 
تاکید ما همچنان این است که پروژه 
تا پایان 99 افتتاح شود و وقتی می 
گوییم پایان 99 منظور افتتاح سالن 
اجالس است چراکه این پروژه مرکب 
از  بسیاری  و  است  پاساژ  و  هتل  از 
اقدامات مانند زیرساخت ها، جدول 
کشی، خیابان سازی، فضای سبز،آب 
نما و سنگ فرش های بیرون تمام 
شده و ۱5 درصد باقی مانده در این 
پروژه مربوط به خریداری تجهیزات و 
نصب آنهاست. وی در مورد ایستگاه 
کرد:  اضافه  نیز  سه  منطقه  متروی 
مترو چند  این منطقه در خط دوم 
ایستگاه دارد که ایستگاه میدان امام 
و  هاست  ایستگاه  این  از  یکی  علی 
داده  آن  طرح  در  کوچکی  تغییرات 
ساخت،  صورت  در  که  است  شده 
شهر  در  مترو  ایستگاه  بزرگترین 

اصفهان خواهد بود.

رئیس کمیســیون بهداشــت و خدمات شــهری شــورای شــهر اصفهان گفت: زیباسازی و 
نورپردازی هایی که برای ایام نوروز 99 تدارک دیده شد به دلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا نمود 
زیادی پیدا نکرد اما نوید زیباســازی درخور برای پیاده راه چهارباغ را می دهیم. عباسعلی جوادی 
همچنین ادامه داد: با تمهیداتی که در ســازمان آرامستان ها اندیشیده شد امکان پوشش تمامی 
مراسم های مربوط در باغ رضوان اصفهان وجود دارد. وی اضافه کرد: خواسته بسیاری از همشهریان 
ایجاد مقبره های خانوادگی در باغ رضوان اســت کــه باید در این رابطه به جمع بندی برســیم.

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از پلمب ۱0 انبار غیرمجاز 
نگهداری پسماند خشک و جمع آوری ۱۳ تن بار ذخیره شــده آن ها خبر داد. محمد 
منوچهری، با بیان اینکه خرداد ماه امسال تعداد ۳۱ فقره اخطار برای انبارهای متخلف 
صادر و ۱0 انبار نیز به طور کامل پلمب شد، افزود: از این تعداد، موجودی کاالهای هشت 
انبار غیرمجاز جمع آوری و به شش انبار دیگر و یک واحد منزل مسکونی متخلف و دو 

مغازه که محل دپوی پسماند خشک بود، فرصت ۱0 روزه داده شد.

 جمع آوری کاالی انبارهای غیرمجاز پسماند در اصفهاننوید اجرای زیباسازی پیاده راه چهارباغ

گزارش

گفت و گو

پیشرفت 84 درصدی 
پسالن همایشهای بین المللی

معاون شهردار اصفهان مطرح کرد:

با یک جستجوی ساده در گوگل به اطالعات 
جالبی از شهر حیدرآباد خواهید رسید. این شهر 
با وسعت ۶25 کیلومتر پایتخت ایالت تلنگانا در 
جنوب هند و ششمین کالنشهر این کشور است؛ 
جمعیت آن بالغ بر ۶ میلیون نفر است که اکثریت 
آن را مسلمانان تشکیل  می دهند. قدمت حیدرآباد 
که به شهر معابد، مساجد و بازارها مشهور است به 
حدود ۴00 سال پیش و زمان حکومت سلسله 

قطبشاهیان باز می گردد. 
موسس این سلسله سلطان قلی همدانی از 
ترکان قراقویونلو اهل ایران بود که در سال 
۱5۱8 همزمان با پادشاهی شاه عباس اول در 
این شهر به تخت پادشاهی نشست، در این شهر 

حکومت کرد. 
قطبشاهیان که حدود 200 سال در این شهر 
حکومت کردند به دلیل ریشه ایرانی و مذهب 
شیعه رابطه نزدیکی با دربار صفوی داشتند و در 
موارد زیادی بخصوص در احداث بناهای فاخر 
این شهر و دفاع در برابر دشمنان از دربار صفوی 
و دانش و هنر ایرانیان کمک گرفتند. معماران 
ایرانی، تالش کردند تا ساختمان های حیدرآباد را 
مانند اصفهان بنا کنند از این رو نام دوم این شهر 
»اصفهان نو« است. بنای عظیم و تاریخی چهار 
منار یا چارمنارعمارتی که سمبل این شهر و به 
دستور محمد قلی قطبشاه بنا گردید از جمله 

همین آثار است.
همچنین حضور چندساله ایرانی ها در این شهر 
تاثیر مهمی بر زبان، فرهنگ، هنر، معماری و 
سایر ابعاد زندگی مردم جنوب هند گذاشته 
است و عامل مهمی برای ایجاد تحوالت سیاسی، 
بوده،  منطقه  این  مردم  واقتصادی  اجتماعی 
به طوری که بدون در نظر گرفتن نقش ایرانیان و 
پادشاهان شیعه مذهب در این منطقه هیچ مورخ 
و پژوهشگری نمی تواند تصویر درست و کاملی از 

گذشته و حال این منطقه ارائه دهد.

از شهر مساجد و بازارها 
تا قطب آی.تی و دانشگاهی

جهات  به  حیدرآباد  شده،  ذکر  موارد  جدای 
سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و علمی از شهرهای 
مهم و تاثیرگذار هند است. کشاورزی بخش اصلی 
اقتصاد این شهر را تشکیل می دهد، صنایع مهمی 
هواپیماسازی  داروسازی، کشتی سازی،  چون 
و ماشین سازی در آن فعال است. همچنین این 
شهر قطب آی.تی هند محسوب می شود و تقریبا 
تمام شرکت های بزرگ رایانه ای جهان از جمله 
مایکروسافت که بزرگترین شعبه خود در خارج 
از آمریکا را در این شهر تاسیس کرده است شعبه 

دارند. 
حیدرآباد شهری دانشگاهی محسوب می شود 
که دانشگاه های معتبر و مراکز علمی و فرهنگی 
زیادی در تمامی رشته ها و مقاطع در آن فعال 
هستند. از جمله می توان به دانشگاه  تکنولوژی 
جواهر لعل نهرو که دارای رتبه "آ" است و در 
تمامی رشته های تکنولوژی دانشجو می پذیرد. 
دانشگاه عثمانیه که از قدیمی ترین دانشگاه های 
رده  در  دانشگاه حیدرآباد که  و  است  جهان 
معتبر جهان محسوب می شود  دانشگاه های 
اشاره کرد. بخشی از توسعه چشم گیر حیدرآباد 
که از ابتدای قرن 2۱ با آن روبه رو بوده است 
مدیون توجه روزافزون شرکت ها و بنیادهای 
علمی و فرهنگی کشورهای مختلف است که در 

آن فعالیت می کنند.
اصفهان - حیدرآباد 

یک گام به خواهرخواندگی 
هرچند مصوبه خواهرخواندگی این دو شهر در 
شورای اسالمی شهر اصفهان به تصویب رسیده 
است اما به نظر می رسد تا امضای کامل این قرار 
داد هنوز چند مرحله ای باقی است.ایمان حجتی، 
مدیرکل ارتباطات و اموربین الملل شهرداری 
اصفهان با اشاره به مراحلی که شهرهای ایران 

برای عقد قرارداد خواهرخواندگی با سایر شهرهای 
جهان باید طی کنند در این رابطه توضیح می 
دهد: طبق روالی که وزارت کشور در سال های 
پیش در این ارتباط مشخص کرد، ابتدا باید 
عالقمندی پیرامون این موضوع میان دو شهر 
ابراز شود. سپس در وزارت کشور مورد بررسی 
قرار گیرد و مورد تصویب شورای اسالمی شهر 
قرار گرفته و در نهایت مراحل پایانی در وزارت 
امورخارجه طی شود تا شهری از ایران با یکی از 

شهرهای جهان خواهرخوانده شوند. 
حجتی با اعالم اینکه در حال حاضر قرارداد 
خواهرخواندگی میان این دو شهر مصوبه شورای 
اسالمی شهر اصفهان را دریافت کرده است و 
سایر مراحل نیز به خوبی درحال طی شدن 
است به شکلی که ما در آستانه عقد کامل این 
قرارداد هستیم در رابطه با چگونگی و دالیل عقد 
این قرار داد گفت: در سال ۱۳92 هفته فرهنگی 
ایران در حیدرآباد با مشارکت ویژه شهر اصفهان 
و شهرداری اصفهان برگزار شد و عالقمندی اولیه 
برقراری این ارتباط شکل گرفت. خوشبختانه 
اشتراک فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زیادی 
میان دو شهر وجود دارد. هردو شهر عضو شبکه 
شهرهای خالق یونسکو هستند و بخش هایی 
از معماری این شهر با الهام از اصفهان ساخته 
شده است.مدیرکل ارتباطات و اموربین الملل 
شهرداری اصفهان خواهرخواندگی میان این 
دو شهر را اتفاقی مثبت ارزیابی کرد و گفت: این 
اولین بار است که میان یک شهر از ایران و شهری 
در هند قرارداد خواهرخواندگی بسته می شود. 
این درحالی است که از گذشته های دور روابط 
فرهنگی عمیقی میان ایران و هند وجود داشت و 
در کتابخانه های این کشور از جمله کتابخانه های 
شهر حیدرآباد به واسطه محوریت فرهنگی در 
جنوب هند، نسخ خطی غنی و ارزشمند اسالمی 
و نسخ زیادی به زبان فارسی وجود دارد. فراموش 

نکنیم هر قرارداد خواهرخواندگی ها ابتدا از لحاظ 
ارتباط انسانی و فرهنگی برای شهرها ارزش آفرین 
هستند و سپس در ابعاد مختلف می تواند زمینه 
همکاری میان شهرهای ایجاد کنند. از جمله 
اینکه در جریان مقابله با ویروس کرونا اصفهان 

توانست این ظرفیت به خوبی استفاده کند.
تغییر رویکرد، الزمه بهره گیری 

از ظرفیت خواهرشهرها
درحال حاضر اصفهان با۱۳ شهر در جهان پیمان 
خواهرخواندگی دارد و حیدرآباد چهاردهمین 
شهری است که به زودی با آن خواهرخوانده 
خواهد شد. با این وجود بنظر می رسد این شهر 
در سال های گذشته به آن اندازه که باید از این 

ظرفیت استفاده کند بهره نبرده است. 
خواهرخواندگی  مرکز  ریس  رجایی،  علیرضا 
شهرهای ایران با بیان اینکه انحصارطلبی بخش 
حاکمیت مانع از کارکرد چنین پیمان های شده 
است، تاکید کرد: معقوله خواهر خواندگی شکلی 
مردم محور دارد که باید توسط نهادهای مدنی و 
سمن ها در حوزه های مختلف محیط زیست، 
میراث فرهنگی، بالهای طبیعی و هرآنچه شهر 
از جهت زیرساخت و روساخت به آن احتیاج 
دارد به دو شیوه اداره شود؛ شیوه اول توسط 
سمن هایی که در داخل با جامعه مدنی سایر 
کشورها در ارتباط است و شیوه دوم انجمن هایی 
مانند انجمن  ایرانیان مقیم هند و یا سایر کشورها 
که در خارج از کشور برای حفظ و ترویج هویت 
ملی ایران با جامعه مدنی آن کشورها در تعامل 
و ارتباط است. رجایی ادامه داد: بخش حاکمیت 
و شهرداری ها نیز باید حراست و حمایت آن را 
برعهده گیرند و مسئولیت ها را بدون گزینش، 
متناسب با تخصص و ظرفیت نهادهای مدنی 
میان آنها تقسیم کنند تا چنین پیمان هایی برای 
شهرها کارکرد داشته باشد. با این وجود در ایران 
انحصارطلبی بخش حاکمیت و شهرداری ها که 
می خواهند تمام وظایف و مسئولیت اداره شهرها 
را به دست خود گیرند تاکنون مانع از ورود و 
حضور سازمان مردم نهاد و جامعه مدنی برای 
ارتباط با سایر ملل و کارایی چنین پیمان هایی 
شده است. درحالی که اگر بخواهیم این پیمان ها 
جنبه عملی به خود بگیرند و قواعد دیپلماسی 
ارتقا  جز  چاره ای  رعایت شوند  میان شهرها 
تخصص جامعه مدنی نداریم زیرا این پیمان، 
میان مردم دو کشور است و دولت ها صرفا واسطه 

برقراری ارتباط هستند.
خواهرخوانده تازه اصفهان 

چگونه خواهد بود؟
با نگاهی به سابقه رابطه اصفهان و حیدرآباد 
می توان متوجه شد، سده ها پیش از اینکه مفهوم 
خواهرخواندگی در عرصه دیپلماسی جهان متولد 
شود این دو شهر در عمل خواهرخوانده یکدیگر 
بودند و دربار صفوی و نخبگان اصفهانی نقش 
مهمی در توسعه حیدرآباد ایفا کردند. اکنون نیز 
با توجه به توسعه حیدرآباد در دودهه گذشته و 
شرایطی ایران با توجه به تحریم ها قرار دارد این 
پیمان به شرط حمایت از نهادهای مدنی و بخش 
خصوصی در تمامی عرصه های علمی، فرهنگی 
و سیاسی می تواند برای اصفهان سودآور بوده و 
پلی برای ارتباط این شهر با جامعه مدنی و بخش 

خصوصی سایر کشورهای جهان باشد.

حیدرآباد هند، خواهر شهر جدید اصفهان می شود؛

احیای خواهرخواندگی کهن
آی.تی، کشاورزی، داروسازی و ماشین سازی بخش اصلی اقتصاد شهر حیدرآباد را تشکیل می دهند

citizen

 نوسان:در حالی که از نظر اقتصادی و با توجه به اینکه شیوع بیماری 
است  آورده  وجود  به  کشور  شهرهای  در  زیادی  مشکالت  کرونا 
شهرداری اصفهان با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی سعی کرده 
کارگاه های عمرانی در شهر تعطیل نشود و پروژه ها با سرعت و قوت 
اجرا و در موعد مقرر بهره برداری شود. به گزارش نوسان و به نقل 
از ایمنا، در این دوره مدیریت شهری پروژه های شهری و فرا شهری 
زیادی در حال اجرا است، اما با توجه به اینکه بسیاری از آنها همچون 
خط دوم متروی اصفهان، مرکز همایش ها یا حلقه حفاظتی شهر در 
فعالیت های  آید  نظر  به  است  ممکن  نیست  دید شهروندان  مقابل 
این  عمرانی طی یکی دو سال گذشته در سطح شهر کمتر شده؛ 
در حالی است که در حال حاضر تنها حدود یک هزار و ۱۰۰ میلیارد 
تومان قرارداد در خط دو مترو منعقد شده و کار می شود. برای اطالع 
بهتر از فعالیت های عمرانی انجام شده و در حال اجرای شهرداری با 
ایرج مظفر، معاون عمران شهری شهردار اصفهان گفت و گویی انجام 

داده ایم که مشروح آن را در ادامه می خوانید:
 طرح ها و پروژه های عمرانی شهر چه تفاوتی از نظر تعداد و ارقام ریالی 

نسبت به سال قبل دارد؟
بودجه کل شهرداری اصفهان در سال جاری پنج هزار و 200 میلیارد تومان 
است که با احتساب بودجه سازمان های وابسته به شش هزار میلیارد تومان 
می رسد. از پنج هزار و 200 میلیارد تومان بودجه شهرداری، سه هزار و ۴۶0 
میلیارد تومان بودجه عمرانی، یک هزار و 520 میلیارد تومان بودجه جاری و 
220 میلیارد تومان توسط شهرداری برای پرداخت دیون در نظر گرفته شده 
است. حدود ۷0 درصد بودجه شهرداری امسال عمرانی و ۳0 درصد جاری 
است و بودجه عمرانی شهر حدود ۳5 تا ۴0 درصد رشد داشته است. نخستین 
سیاست شهرداری تکمیل پروژه های نیمه تمام از جمله قطار شهری، حلقه 
حفاظتی، مرکز همایش ها و پروژه های آبرسانی است که اعتبار خوبی برای 

آن در نظر گرفته شده است. 
 ضرورت اجرای حلقه حفاظتی شهر چه بود؟

به هر حال از حدود 25 سال پیش یک معضل ترافیکی بزرگ به واسطه 
تردد خودروهای سنگین در قسمت شمال شرق اصفهان در مناطق ۱۴ و ۱0 
شهرداری وجود داشت و هر 20 روز یکبار شاهد تصادف منجر به فوت در 
این محور بودیم، البته گزارش های پلیس راهور نیز حکایت داشت که در این 
مسیر مشکالت زیاد ترافیکی وجود دارد. حلقه حفاظتی یک پروژه شاخص در 
مقیاس استانی است زیرا دور تا دور شهر اصفهان و پنج شهر اطراف را در بر 
می گیرد؛ طول مسیر پروژه حلقه حفاظتی شهر ۷8 کیلومتر با عرض مناسب 
است به طوری که چهار الین مسیر رفت، چهار الین برگشت در تندرو و دو 
مسیر کندرو برای آن در نظر گرفته شده است. تمام تقاطع های مسیر حلقه 
حفاظتی شهر غیرهمسطح است که حدود ۴۶ کیلومتر از مسیر ۷8 کیلومتری 

آن در محدوده ۱۱ منطقه است و مابقی در پنج شهر اطراف قرار می گیرد.
 در حال حاضر پیشرفت اجرای پروژه چقدر است؟

سال 89 پروژه حلقه حفاظتی شهر مصوب شد، اما اقدامی برای اجرای آن 
انجام نشد تا اینکه سال 9۷ مدیریت جدید شهری مصمم به اجرای آن شد؛ 
از این رو مراحل اجرای پروژه اولویت بندی شد. اولویت نخست پروژه حلقه 
حفاظتی شهر به طول 9 کیلومتر حدفاصل کارخانه قند تا اتصال به بلوار 
فرزانگان و ادامه آن در شهر دولت آباد است که باید با پیگیری استانداری و 
همکاری شهرداری شهرهای اطراف اجرا شود. شهرداری اصفهان با احداث 
ادامه بلوار فرزانگان، شش کیلومتر مسیر را اجرا کرد و یک و نیم کیلومتر 
رینگ را در منطقه ۱۴ همچنین تقاطع آفتاب را احداث کرد و در روزهای 
پایانی سال 98 به بهره برداری رساند، اما هنوز آئین افتتاح رسمی برای این 
پروژه فرا شهری برگزار نشده است. با بهره برداری از پروژه ادامه بلوار فرزانگان 
و اتصال آن به تقاطع آفتاب در اتوبان فرودگاه در حال حاضر ترافیک خیابان 

بعثت، چهارراه عاشق و میدان جوان حذف شده است. 
آیا انجام بخش اعظمی از اقدامات عمرانی زیر شهر و مخفی ماندن آنها 

از انظار شهروندان شائبه ای برای مردم به وجود آورده است؟
شاید این شائبه برای مردم به وجود آید که فعالیت های عمرانی طی یکی دو 
سال گذشته در سطح شهر کمتر شده که به نظر می رسد دلیل آن انجام بخش 
اعظمی از اقدامات عمرانی زیر شهر و مخفی ماندن آنها از انظار شهروندان باشد 
در حالی که پروژه هایی که قبالً انجام می شد در محدوده داخل شهر و در دید 
شهروندان بود. اتفاقی که افتاده این است که در خط دو قطار شهری در حال 
حاضر فعالیت عمرانی 9 ایستگاه در حال انجام است در حالی که فعالیت 
عمرانی یک ایستگاه قابل مشاهده است زیرا ایستگاه ها با استفاده از روش های 
جدید در حال احداث است. دلیل دیگر اجرای پروژه های حلقه حفاظتی و 
مرکز همایش ها است که خارج از شهر قرار دارد و در دید شهروندان نیست. 
 مهم ترین پروژه های مهم تحویل شده در سال های ۹۷ و ۹۸ چیست؟

پیاده راه سازی  پروژه های مهم تحویل شده در سال های 9۷ و 98 شامل 
چهارباغ به مبلغ ۷.8 میلیارد تومان، دوربرگردان شهید باالیی به مبلغ ۴.۷ 
میلیارد تومان، احداث پارک جنگلی روح االمین به مبلغ دو میلیارد تومان، 
پارک پردیس هنر به مبلغ ۳0 میلیارد تومان، پل مترو ادامه خط یک در 
میدان استقالل به مبلغ هشت میلیارد تومان، سالن ورزش ناصرخسرو به مبلغ 
۴.2 میلیارد تومان، احداث تصفیه خانه فاضالب شاهین شهر و خط انتقال 
آب به طول ۱8 کیلومتر در منطقه ۱2 به مبلغ ۱0 میلیارد تومان، پیشرفت 
۱2 درصدی در پروژه مرکز همایش ها با 200 میلیارد تومان اعتبار، پایانه 
مسافربری مجاور ایستگاه مترو صفه و عاشق آباد به مبلغ هفت میلیارد تومان، 
مجموعه ورزشی مادر و کودک به مبلغ دو میلیارد تومان، تقاطع روح االمین به 
مبلغ هفت میلیارد تومان، خیابان هفت تیر به مبلغ یک و نیم میلیارد تومان، 
پارک شهید اشرفی اصفهانی به مبلغ هشت میلیارد تومان، تعریض پل اقارب 
پرست به مبلغ ۱.2 میلیارد تومان، ادامه بلوار فرزانگان به طول شش کیلومتر 
)بدون آزادسازی( ۱5 میلیارد تومان، احداث پل آفتاب و یک و نیم کیلومتر از 
رینگ حفاظتی در منطقه ۱۴ بدون آزادسازی مبلغ ۷0 میلیارد تومان و مرکز 

فرهنگی دکتر کتابی به مبلغ ۱0۳ میلیارد تومان بوده است.

بهره برداری
 از ۴۰ پروژه در شهر اصفهان

هفته گذشته الیحه خواهرخواندگی دو شهر اصفهان و حیدرآباد هند که چندی پیش از سوی شهرداری اصفهان 
برای بررسی به شورای شهر ارسال شده بود با رای اکثریت اعضای این شورا تصویب و یک گام رو به جلو برای عقد 
کامل این قرارداد برداشته شد؛ پیمانی که اولین صحبت های پیرامون آن به برگزاری هفته فرهنگی ایران در بهمن 
سال ۹۲ در حیدرآباد که به »اصفهان نو« نیز مشهور است باز می گردد تا برای اولین بار شهری از ایران خواهرخوانده 
یکی از شهرهای کشور هند گردد. اما دلیل این انتخاب چه بوده است و این پیمان چه ارزش افزوده ای برای دو شهر 

و حتی کشور می تواند داشته باشد؟ پاسخ این پرسش را در گزارش پیش رو خواهید خواند.

گزارش
گروه شهری

پایانه های  سازمان  نوسان:مدیرعامل 
مسافربری شهرداری اصفهان گفت: چهار 
در  صفه  مسافربری  پایانه  در  مهم  پروژه 
افتتاح«  یک  یکشنبه،  »هر  برنامه  ادامه 

بهره برداری می شود.
عباس محبوبی، اظهار کرد: ایجاد بسترهای 
به  رسانی  خدمت  بهبود  جهت  مناسب 
و  مسافر  نقل  و  حمل  حوزه  ذی نفعان 
از  اصفهان  شهر  پایانه های  در  شهروندان 
دغدغه هایی است که در راستای تحقق آن 

در پایانه صفه چند پروژه کلیدی با هزینه ای 
ریال  میلیون  و ۱20  میلیارد  بر 25  بالغ 
تعریف شد و در ادامه برنامه »هر یکشنبه، 
یک افتتاح« روز یکشنبه هشتم تیرماه به 
بهره برداری خواهد رسید. وی با بیان اینکه 
یکی از اساسی ترین پروژه ها، ایجاد جایگاه 
سوخت گازوئیل است که در راستای تامین 
خودروهای  مالکان  و  رانندگان  حال  رفاه 
مسافربری احداث می شود، تصریح کرد: بر 
اساس برآورد اولیه مهندسان، زمان احداث 

پروژه جایگاه سوخت گازوئیل حدود 9 ماه 
پیش بینی شده بود که با کمک همکاران و 
پیگیری شبانه روزی این مدت به حدود یک 

سوم تقلیل پیدا کرد.
مسافربری  پایانه های  سازمان  مدیرعامل 
اجرای  با  داد:  ادامه  اصفهان  شهرداری 
پروژه ایجاد جایگاه سوخت گازوئیل ضمن 
کاهش بار ترافیکی برای انتقال اتوبوس ها به 
جایگاه های مجاور، زمان استراحت رانندگان 
و ایمنی سفر مسافران افزایش می یابد. وی 

خاطرنشان کرد: سازمان پایانه ها از معدود 
خود  پایانه  دو  در  که  است  سازمان هایی 
جایگاه سوخت احداث کرده است. محبوبی 
افزود: از دیگر پروژه های آماده افتتاح اصالح 
محل  و  اتوبوس ها  تردد  مسیر  هندسی 
پیاده شدن مسافر برای ایجاد بستری امن 
جهت تردد مسافران و رانندگان بوده که از 
مزیت های اجرای این پروژه جلوگیری از 
بروز حوادث متعدد در مسیر تردد اتوبوس ها 

و مسافران و هدایت آب های سطحی است.

همزمان با دهه کرامت رونمایی می شود؛

افتتاح ۴ پروژه پایانه های اصفهان 
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جزئیات برنامه تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را اجرایی نکرده اند، 
اعالم شد.بر اساس اعالم سازمان توسعه تجارت، دارندگان کارت های بازرگانی که نسبت به 
ایفای تعهدات ارزی خود تاکنون اقدامی نکرده اند، در دو زمان بندی جریمه خواهند شد. 
واحدهای غیرتولیدی که با داشتن کارت های بازرگانی اقدام به صادرات کرده ولی ارز خود را 
باز نگردانده اند، از تاریخ هفتم تیر ماه امسال مشمول جریمه شده و کارت های بازرگانی آنها 
معلق خواهد شد. همچنین واحدهای تولیدی تا پایان تیرماه باید به این تعهد عمل کنند.

افتتاح ۱۷ طرح پتروشــیمی در امسال و ابتدای ســال آینده، قرار است تولید ایران در 
این صنعت را به ۱00 میلیون تن در سال برساند. جهشی که ظرفیت تولید محصوالت 
پتروشیمی را 5۱ درصد افزایش خواهد داد و درآمد را نیز ۶۶ درصد باال می برد. افزایش 
درآمد صنعت پتروشیمی با جهش دوم پتروشیمی به 25 میلیارد دالر در حالی محقق 
می شــود که مجموع درآمد این صنعت در ســال 92 و در آغاز دولت تدبیر و امید، ۱2 

میلیارد دالر بود.

٥١٪ افزایش تولید در جهش دوم پتروشیمیتعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگان متخلف
 اقتصادنامه

 خبر ورود کســب و کارهایی که 
زمانی نوپا و اســتارتاپی بوده اند 
و از دل اکوسیســتم استارتاپی 
ایران رشد کردند؛ خبری جالب و 
مهم برای این اکوسیســتم و علی 
الخصوص سرمایه گذاران خطر پذیر 
خطرپذیر،  گذاران  سرمایه  است. 
کســب و کار خود را بر روی ورود 
سرمایه به استارتاپ ها بنا نهاده اند و 
مابه ازای آن سهام آن ها را دریافت 

می کنند.
این کسب و کارهای سرمایه گذاری  
خطرپذیر به طور کلی مایل به سرمایه 
گذاری بر مجموعه هایی هستند که 
میزان ریسک آن ها پایین تر و میزان 
سود دهی و زمان ســود دهی آن ها 

باالتر باشد.
همچنین آن هــا تمایل زیــادی به 
ســرمایه گــذاری بر روی کســب و 
کارهایی که نتوانند سهام آن ها را به 
راحتی تبدیل به پول کنند تا بتوانند 
با آن به سرمایه گذاری مجدد بر روی 

سایر مجموعه ها بپردازند، ندارند.
از جمله روش های تبدیل این سهام 
استارتاپ ها به جریان پولی می توان 
به فروش این سهام به ســایر افراد یا 
مجموعه های ســرمایه گذاری دیگر 
و یا فروش این ســهام در بورس اشاره 

کرد 
در ســال های اخیر با توجه به تحریم 
ها و جهش قیمت ها و کاهش ارزش 
ریال در مقابل سایر ارزها و لزوم توجه 
به این اصل که پول به سمت بازارهای 
کم ریســک تر و ســود ده تر حرکت 
می کند. این سرمایه ها گاه به سمت 
بازارهای دیگری مانند مسکن و طال 
و... حرکت کرده و یا از کشــور خارج 
شــده اند.اما با توجه به تالش هایی 
که مدتی بود تا ایــن روش ورود این 
کسب و کارهای به بورس عملی شود 
و لزوم توجه جدی تر دولت به بورس 
در جهت کاهش نقدینگی موجود در 
جامعه و افزایش سرمایه مولد کسب و 
کارها این توجه جدی تر گشته و بیش 
از هر زمانی به مرحله عملی شــدن 

نزدیک شده است.
از تبعات عرضه ســهام این کسب و 
کارها همانطور که اشاره شد ترغیب 
سرمایه گذاران خطرپذیر به سرمایه 
گذاری بیشــتر و همینطور کســب 
سرمایه توسط این کسب و کارها بوده 
و همینطور انگیزه ای تازه برای کسب 

و کارهای نوپاتر این اکوسیستم است.
از طرفی ورود کسب و کارها به بورس 
نتایجی مانند نظارت بــر روند مالی 
مجموعه مورد نظــر را در پی خواهد 
داشت که این شیوه هم می تواند برای 
فضای پرابهام میزان درآمــد و... این 
نوع کسب و کارها کمک کرده و سایر 
مجموعه های نزدیک به این نهاد مالی 

را نیز به این سمت سوق دهد. 
همچنین به علت ایــن که مجموعه 
های مورد نظر کــه توانایی عرضه به 
بورس را دارند از نظر ریسک سرمایه 
در جایگاه مناسبی هستند. باید این 
موضوع را متوجه بود که اســتارتاپ 
ها در مراحل اولیــه و... توانایی عرضه 
به این نهاد مالی را به علت ریســک 
باال نخواهند داشت و همچنان جهت 
تامین سرمایه باید به روش های دیگر 
مانند ســرمایه گذاران خطر پذیر یا 

فرشتگان سرمایه گذار بپردازند.

 دیدگاه     

بورس میزبان جدید
استارتاپ ها

پاندومــی ویروس کرونا چنــان بحرانی در 
اقتصاد جهان ایجاد کرده که از جنگ جهانی 
دوم تابحال نظیر آن رخ نــداده بود. آنچه از 
ابتدای شــروع اپیدمی ویروس کرونا تا به 
امروز در جهان اتفاق افتاده عبارت است از : 
بحران در بهداشت و درمان، بحران در اقتصاد و سرانجام بحران 
در حاکمیت کشورها که اینها همه بر صلح و توسعه اقتصادی در 

کل جهان تاثیر دارد.

اما با وجود بحران اقتصادی، تاکنون نشــانه هایی از بروز بحران مالی 
مشاهده نشده و برای مقایســه میزان خسارت به اقتصاد جهانی هنوز 
به ســطح خســارت های رکود بزرگ دهه ی ۱9۳0 نرسیده است. 
امروز در مقایســه با بحران های قبلی در اقتصاد کــه منتج به بحران 

مالی شدند سه تفاوت بزرگ وجود دارد:
اول: سیستم مدرن و با تجربه بانکهای مرکزی

دوم: انعطاف پذیری و ابزارهای پولی و مالی متنوع در دست دولت ها 
سوم: اقتصاد دیجیتال. این ســه تفاوت به کشورها کمک کرده اند تا 

بحران را مدیریت کنند.
در مورد بحران در بهداشت و درمان، آنچه ویروس کرونا پدید آورده 
بیشترین مرگ در قرن حاضر پس از آنفوالنزای اسپانیایی در ۱9۱8 
با 50 میلیون کشته اســت. تاکنون نزدیک به 9 میلیون در جهان به 
ویروس کرونا مبتال شــده اند و نزدیک به نیم میلیون  نفر جان خود 
را از دســت داده اند. با اپیدمی ویروس کرونا کاســتی ها و مشکالت 

حوزه ی بهداشت و درمان در همه کشورهای جهان مشخص شد.
بحران اقتصــادی، از اپیدمــی ویروس کرونا نشــات گرفــت و این 
بزرگترین بحران اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم است که موجب 

شده نرخ بیکاری به حد بی سابقه باال رود.
 بحران مالی 2008 اقتصــاد جهان را به لرزه انداخــت و همه مردم 
متاثر از آن شــدند اما در 2009 اقتصاد جهــان تنها یک دهم درصد 
کاهش یافــت، این در حالی اســت که تحت تاثیر بحــران اقتصادی 
ویروس کرونا، صندوق بین المللی پول کاهش ۳ درصدی در اقتصاد 

جهان را پیش بینی می کند.
 بانک جهانی پیش بینی مــی کند اقتصاد جهان در ســال جاری 5 
درصد کاهش یابد. آنچه حائز اهمیت است در هر دو پیش بینی ذکر 
شــده اگر ویروس کرونا تا خرداد ماه کنترل نشــود آن اعداد بزرگتر 
و کاهش بیشــتری در حجم اقتصاد خواهیم داشــت. اما در صورت 
کنترل، سال آینده اقتصاد به سرعت بهبود خواهد یافت و تا ۶ درصد 

رشد خواهد کرد. 
اوضاع در اروپا، آمریکا و بخش هایی از آســیا روبه بهبود است اما در 
آمریکای جنوبی، هند و آفریقا رو به وخامت می رود و اگر به ســرعت 
کنترل نشود و یا موج دوم در پاییز و زمستان رخ دهد رشد اقتصادی 
جهــان در 202۱ تا 8 درصد کاهــش خواهد یافت که این چالشــی 
بزرگ برای اقتصاد، اشتغال و فقر جهانی در پی خواهد داشت و قطعا 

صلح جهانی را نیز تحت تاثیر می گذارد.
با این حال بحــران اقتصادی حــال حاضر بنا به ۳ دلیل ذکر شــده 
تبدیل به بحران مالی نشده است اما ۳ دلیل هم وجود دارد که امکان 

تبدیل بحران اقتصادی به بحران مالی را امکان پذیر می کند:
اول: رشد اقتصاد جهان کند شده و تولید ناخالص داخلی درکمترین 
میزان خود می باشــد. وضعیت مشابه اواخر دهه ۱920 است. امسال 
رشــد منفی در GDP  خواهیم داشــت و اگر این روند ادامه یابد ، 

تراژدی رکود بزرگ ۱9۳0 ممکن است تکرار شود.
دوم: افزایش شــدید بیکاری، بــه دلیل محدودیت هــای مرتبط با 
ویروس کرونا نرخ بیکاری در همه ی کشــورها افزایــش یافته، نرخ 
بیکاری در آمریکا به ۱۴ درصد رسیده، در اروپا ۷ درصد و در چین ۶ 
درصد ، در صورت عدم کنترل ویروس کرونا و یا بروز موج های بعدی 
این ارقام افزایــش خواهند یافت که در صــورت افزایش نرخ بیکاری 

یکی دیگر از پارامترهای رکود اقتصادی محقق خواهد شد.
ســوم: در اواخر دهه ی ۱920 جنگ تجاری رخ داد هم اکنون هم در 
چنین وضعیتی هســتیم ، لغو معاهدات تجاری، ایجاد محدودیت در 
تجارت آزاد، پوپولیسم و یک جانبه گرایی در حال وارد آوردن ضربه 

های مهلکی به اقتصاد جهان است.
همزمان و نشــات گرفته از بحــران اقتصادی، بحــران اجتماعی نیز 
در کشــورهای مختلف در حال نمایان شدن اســت، بیکاری و ترس 
و ناامیدی از آینده، مصرف مشــروبات الکلی را در ۴0 میلیون بیکار 
آمریکایی بــاال برده، تظاهــرات و ناآرامی اجتماعــی در پی تبعیض 
نژادی پلیس هم ارتباط نزدیکی بــا ترس و بدبینی به آینده و بیکاری 

دارد.
 اما در چین اوضاع متفاوت اســت، بنابر گزارش صندوق بین المللی 
پول، رشــد اقتصادی چین در 2020 در حدود یک درصد خواهد بود 

اما در 202۱ به 9 درصد خواهد رسید. 
جهان در حال تغییر است و مناقشــه ها و تقابل بین دو اقتصاد بزرگ 
جهان، چین و امریکا که از دوســال پیش علنی شده بتدریج شدیدتر 
می شود و ادامه این تقابل نظم جدیدی درجهان بوجود خواهد آورد.

اقتصاد جهانی
و پاندومی کرونا

مدیرعامل شــرکت آبفا استان اصفهان 
با بیان اینکــه نگاه حمایتــی دولت به 
روستاها مانند گذشته وجود دارد، تاکید 
کرد: براین اساس تعرفه های روستاها از 
شــهرها متفاوت خواهد بود و روستاها 
همانند قبل از تعرفه های تخفیفی بهره 
مند می شوند. امینی با اذعان به اینکه به 
دلیل نبود اعتبارات و امکانات  در بخش 
روســتایی شــاهد یک عقــب ماندگی 
هســتیم، تصریح کرد:  یکپارچه سازی 
شــرکت های آبفا شــهری و روستایی، 
در کاهش هزینه های دولــت تاثیر می 
گذارد و موجب بهبود و افزایش کیفیت 

خدمات  می گردد.
 امینی در اشاره به پویش "الف ب ایران" 
که از ســال 98 در وزارت نیرو آغاز شده 
اســت، گفت: مطابق پویــش "الف ب 
ایران" هر هفته در کشور پروژه هایی در 
حوزه آبفا افتتاح می شــود که این طرح 
در ســال 99 همچنان ادامه دارد و تاثیر 
ارزشــمندی در حوزه های آب و برق و 

تحقق پروژه های متعدد دارد.

زیرساختها در 
جهش تولید موثرند

هاشــم امینی با بیان اهمیت زیرساخت 
آب و بــرق در جهش تولید، افــزود: در 
اواخــر ســال 98، هفت پــروژه با ۷58 
میلیــارد تومــان اعتبــار در قالب این 
پویش بــه بهره بــرداری رســید که به 
دلیل مشکالت ناشی از شــیوع کرونا از 
طریق ویدئو کنفرانــس افتتاح گردید. 
ازجمله بازسازی شــبکه فاضالب شهر 
اصفهان با اســتفاده از فاینانس خارجی 
بود که با اعتبار ۷00میلیــارد تومان در 
فاز اول اجرا شد. احداث شبکه فاضالب 
در محالت پیرامونــی و محالتی دیگری 
مثل جی شیر، روشن دشــت و پینارت 
در دســت اقدام هســتند. رئیس هیات 
مدیره شرکت آبفا استان اصفهان اعالم 
کرد: طی یک دهه اخیر استان اصفهان 
با وجود خشکســالی های شدید و فشار 
بر شــرکت آبفا برای تامین آب شرب و 
بهداشت، با فرهنگ سازی، اطالع رسانی 
و شفاف سازی صحیح و به موقع، موجب 

شد تنش اجتماعی ســنگینی نداشته 
باشــیم که این امر به فرهنــگ مردم و 
فرهنگ سازی از طریق مدیران استان و 
نقش  رسانه ها برمی گردد. وی در ادامه 
یادآور شــد: تا زمانی که سامانه آبرسانی 
اصفهان بــزرگ )گالب 2( به ســامانه 
شرب اضافه نشود، درفصل گرم با مشکل 

کمبود آب مواجه هستیم..

کنترل کیفیت آب 
با ۲۱ آزمایشگاه ثابت و سیار 

امینی در بیان حساســیت مجموعه آب 
و فاضالب در تامین آب شــرب مطابق با 
استانداردهای بهداشنی و پزشکی، گفت: 
افزایش مصــرف آب بطــور روزانه برای 
شستن دست ها حاکی از حساسیت الزم 
در مقابله با کرونا اســت و در حال حاضر 
با افزایش ۳0 تــا ۴0درصدی مصرف آب 
بدلیل پیک مصرف تابســتان و از طرفی 
کرونا مواجه هســتیم. کنتــرل کیفی 
شــرکت آب و فاضالب توســط نیروی 
متخصص بطور روزانه پایش می شــود. 
عالوه بر 2هزار کلرسنجی توسط عوامل 
آبفا، مراکز بهداشتی اســتان نیز نظارت 
های خود را اعمال می کنند. همچنین، 
2۱ آزمایشــگاه میکروبی، ۴ آزمایشگاه 
شیمیایی، یک باب آزمایشگاه بیولوژیک، 
یک آزمایشگاه ریزآالینده معدنی و یک 
آزمایشگاه ســیار آبفا بطور ثابت و سیار 
کیفیت آب را کنترل می کنند. وی تاکید 
کرد: ما نمی توانیم آبی خارج از استاندارد 

در شبکه ها جاری سازیم.

اتصال باغبهادران 
به تصفیه خانه باباشیخ علی 

امینی، دیگــر پروژه های ایــن پویش 
که اســفندماه به بهره برداری رسید را، 
آبرســانی به شهر باغشــاد و 8 روستای 
لنجــان اعالم کــرد و  گفت: بــه مردم 
باغبهــادران و لنجان قــول می دهیم 
طی ماه های آینده مردم این شــهر نیز 
به تصفیه خانــه باباشــیخ علی متصل 
شوند. وی ابراز امیدواری کرد که تصفیه 
خانه شهر اژیه آبرسانی به مجتمع های 
روســتایی فالورجــان و  ... در قالب این 

پویش به بهره برداری برســد و آبرسانی 
به شــهر دهاقان، گلشــهر و ۱۳روستا 
داشــته باشــیم. امینی گفت: توجه به 
موضوع آب پایدار در روســتاها از محل 

صندوق توسعه ملی پیگیری می شود.

افت فشار آب شهر
برطرف می شود

امینی بــا بیــان اینکه افت فشــار آب 
مناطــق قائمیه، بلوار شــفق و گلزار در 
اصفهــان از جملــه مطالبــات و گالیه 
های مردم این مناطق بود، یادآور شــد: 
به زودی مخرن ۱0 هــزار مترمکعبی با 
اعتبار ۱2 میلیارد تومان احداث خواهد 
شد و مشــکل افت فشــار این مناطق 

برطرف می شود. 
مدیرعامل شــرکت آبفا استان اصفهان 
در ادامه به برخی پروژه های شرکت آبفا 
در سال 99 اشاره کرد و افزود: اصالح و 
بازسازی 2۴0 کیلومتر شبکه آب استان 
در شهر و روستاها و همچنین مطالعات 
آبرســانی به شهرســتان فریدونشهر، 
مطالعات تامین آب بخشــی از مجتمع 
های روســتایی اردســتان و مطالعات 
آبرســانی به بخش مرکزی و تامین آب 
بافت مرکزی اصفهان از جمله این طرح 
ها است که در ســال جاری اجرایی می 
شــود.وی از احداث تصفیــه خانه های 
دیگری در نقاط مختلف استان اصفهان 
خبر داد که می تواند ســهم بسزایی در 

تامین آب پایدار داشته باشد. 

اصالح ۲5۰ کیلومتر 
شبکه های فاضالب استان

مدیر عامل شــرکت آبفا استان اصفهان 
با بیان آنکه در بخش فاضالب در ســال 
99، برنامه ریزی شده است، از اصالح و 
توسعه 250 کیلومتر شبکه های شهرها 
و روســتاهای اســتان خبر داد و افزود: 
همچنین با استفاده از فناوری های روز 
دنیا در حوزه فاضــالب، ۳۶۷ کیلومتر 
شــبکه های فاضالب را ویدیو متری می 
کنیم و تصفیه خانه هــای فاضالبی که 
دچار مشکل شــده اند، از جمله تصفیه 
خانه شهرســتان های ســمیرم، ورزنه، 

قهدریجان و شــمال و جنوب اصفهان 
را بازســازی خواهیم کــرد. وی با ابراز 
خرســندی از اینکه اصفهان در زمینه 
هوشمندســازی شــبکه هــای آب و 
فاضالب پیشــرو بوده است، تاکید کرد: 
در ســال 98،  ۱۷ حلقه چــاه حفاری و 
تجهیز شــد و در نظر داریم در سال 99 
نیز ۱۳ حلقه چاه دیگر در روســتاهای 
استان حفاری کنیم.  همچنین در سال 
جاری طبــق برنامه پیش بینی شــده، 
۳۱0 کیلومتر لوله کشــی آب در شهر و 
روستاهای استان اجرا می کنیم که این 

عدد در سال 98، ۱۶0 کیلومتر بود.
امینی بیان کرد: طبق برنامه ریزی های 
انجام شــده، در ســال جاری به منظور 
ارائه خدمات بهتر به مشــترکان، ۳۶۷ 
کیلومتر ویدیومتــری و 5 هزار کیلومتر 
شستشوی شــبکه فاضالب و 5۱0 هزار 
سم پاشی در شبکه های فاضالب صورت 
مــی گیــرد. مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهان از برنامه هایی 
در بحث آب بدون درآمد و پرت شــبکه  
در شهرســتان ها صحبت کرد و افزود: 
هم اکنون در حوزه شهری )با شانزده و 
یک دهم درصد( شاهد کمترین میزان  
آب بدون درآمد و پرت شــبکه هستیم 
و بــا توجه به فرســودگی شــبکه های 
روســتایی، روســتاهایی که باالی ۳5 
درصد پرت شبکه دارند در برنامه اصالح 

شبکه قرار می دهیم.

مدیریت مصرف آبفا 
در استفاده از پساب

امینی در بخش دیگری از ســخنان خود 
از انعقاد تفاهم نامه ای مربوط به استفاده 
از آب های خاکستری با ســازمان نظام 
مهندســی در برخی مجتمع ها خبر داد 
که آب خاکســتری در محل تصفیه و به 
مصرف می رسد. وی در مورد استفاده از 
پســاب در صنایع بیان کرد: فاضالب ۱۱ 
شهر در حاشیه زاینده رود بصورت پساب 
تصفیه شــده به فوالد مبارکه اختصاص 
یافت. همچنین، پاالیشــگاه از فاضالب 
شاهین شهر استفاده می کند. نیروگاه ها 
و صنایع دیگری توانسته اند در جایگزینی 
پساب موفق باشند. ضمن آنکه، ۴0درصد 
از فضای سبز شــهر اصفهان با استفاده از 
پساب آبیاری می شود. مدیرعامل شرکت 
آبفا اســتان اصفهان، مشــکل اصلی آب 
اصفهان  را در بخش آب شرب عنوان کرد 
و افزود: بسته شــدن زاینده رود، وضعیت

 چاه هــای فلمــن را تحت تاثیــر قرار 
خواهد داد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان مطرح کرد:

نگاه حمایتی به روستاها 
اولویت آبفا در سال جاری، افزایش سطح خدمات آبرسانی به روستاهاست

ــه  ــگاران ب ــا خبرن ــود ب ــانه ای خ ــت رس ــان در نشس ــتان اصفه ــا در اس ــرکت آبف ــل ش مدیرعام
گزارش

گروه  اقتصاد
ــاختاری در  ــرات س ــه تغیی ــاره ب ــا اش ــور ب ــرق در کش ــرف آب و ب ــت مص ــه مدیری ــبت هفت مناس
معاونــت شــرکت، یکــی از رویکردهــا در بودجــه ســال ۹۹ را، روســتا محــور بــودن آن عنــوان کــرد و گفــت: در 
تالشــیم تــا بــا یــک برنامــه جهــادی و منســجم ســطح خدمــات روســتاها را بــه شــهرها نزدیــک ســازیم. هاشــم 
امینــی یکــی از اقدامــات مهــم در ســاختار وزارت نیــرو را، یکپارچــه ســازی شــبکه آب و فاضــالب روســتایی و 
شــهری اعــالم کــرد کــه هماننــد دیگــر دســتگاه هــای خدماتــی، تامیــن، توزیــع و انتقــال آب شــهرها و روســتاها 
بطــور یکســان توســط شــرکت آب و فاضــالب اســتان اجــرا مــی گــردد. وی گفــت: بعــد از ایــن یکپارچــه ســازی، 

۳۰ شرکت آبفا روستایی منحل شد و تمام امور در شرکت های استانی دنبال می گردد.

آیا بحران در اقتصاد جهان تبدیل به بحران مالی خواهد شد؟؛
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بازار سهام همچنان پربازده ترین بازار برای سرمایه گذاری است. براساس گزارش سازمان 
بورس و اوراق بهادار، شاخص کل بورس در پایان هفته سوم خرداد امسال روی یک میلیون 
و ۱5۳هزار واحد قرار داشت که در انتهای هفته چهارم حدود ۷۶هزار واحد رشد کرد. این 
اتفاق درحالی رقم خورد که از پنج روز کاری معمول بورس در هر هفته، یک روز با افت 
چهارهزار واحدی مواجه شد و چهارشنبه نیز تعطیل رسمی بود؛ یعنی در واقع بورس در 

سه روز ۷۶هزار واحد رشد کرد. 

بررسی گزارش مقدماتی سامانه بهین یاب از وضع میزان تولیدات روزانه ثبت شده محصوالت 
بهداشتی مقابله با کرونا حاکی از تولید ۷9 میلیون و۶00 هزار عدد انواع ماسک از ابتدای اسفند  
پارسال تا تاریخ بیست وهفتم خرداد امسال است. همچنین در مدت یادشده 2۷۱ میلیون و 
900 هزار جفت انواع دستکش، 9۷9 هزار و 900 عدد لباس یک سره پزشکی و 852 هزار عدد 
شیلد صورت پزشکی تولید شد. در این مدت 28 میلیون و ۷00 هزار لیتر الکل )اتانول( طبی، 

2۴ هزار تن انواع ضدعفونی کننده و 8۶ میلیون عدد پد الکلی تولید شد. 

  نوســان:با شــیوع ویــروس 
دولــت  اهمیــت  کوویــد-۱۹ 
الکترونیک در بحث ارایه خدمات 
به ارباب رجوع و شناسایی اقشار 

ضعیف بیش از پیش احساس شد.
»حسین میرزایی« کارشناس و مشاور 
حقوقی دولت الکترونیک درباره اهمیت 
دولــت الکترونیک اظهار داشــت: »در 
کشورهای آلمان، چین، اوکراین و  کانادا 
که از نظام های اطالعاتی پیشــرفته و 
پایگاه های اطالعاتی گسترده برخوردار 
هستند، شهروندان ملزم هستند آدرس 
دقیق محل سکونت را درصورت تغییر 

به روزرسانی کنند.«
او افزود: »یک مرجع هــم برای این کار 
وجود دارد و اطالعات را ثبت می کنند و 
با کمک این تکنولوژی در دوران شیوع 
کرونا، حمایت های دولت با اســتفاده از 
کدپســتی هایی که در اختیار داشتند، 
برای افراد ارسال می شد.«این کارشناس 
دولت الکترونیک گفت: »2۳ ســال از 
تصویب قانون اختصاص شــماره ملی و 
کدپستی به ایرانیان می گذرد و براساس 
این قانون، ســازمان ثبت احوال مکلف 
اســت با همکاری شــرکت ملی پست 
بین شــماره ملی افراد و کدپستی آنها 
ارتباط برقرار کند تا از این طریق امکان 
اســتعالم اطالعات هویتی و امکاناتی 
براســاس کدملی برای تمام دستگاه ها 
فراهم شود.«کارشناس حوزه ارتباطات 
گفت: »برای تحقق ایــن موضوع ابتدا 
باید همه دستگاه ها، سازمان ها، بانک ها، 
مدارس و ســازمان تأمین اجتماعی که 
آدرس را به صورت خوداظهاری از افراد 
می گیرند، مکلف شوند بخش آدرس را 
حذف کنند.« او افزود: »مردم نیز مکلف 
شوند به سایت اعالم تغییر نشانی مراجعه 
و کدپستی خود را اظهار کنند و سازمان 
ثبت احوال نیز به تمام دستگاه هایی که 
بخش آدرس را حــذف کردند، خدمات 
وب سرویس اســتعالم را ارایه دهد تا با 
اخذ کدملی اطالعات هویتی و سکونتی 

مراجعان را دریافت کنند.«
میرزایــی تصریــح کــرد: »ســازمان 
پســت،  شــرکت  و  ثبت احــوال 
زیرساخت های الزم برای ادغام اطالعات 
هویتی و سکونتی را فراهم کرده و تنها 
نیاز به عزم ملی در این خصوص اســت 
تا بزرگ ترین تحــول در این خصوص را 
شاهد باشیم.«او درباره مزایای این اقدام 
گفت: »با تحقق  ایــن امر همان طور که 
محل ســکونت افراد تعیین می شــود، 
خانه های خالی نیز شناســایی می شود 
و با ایــن روش می توان برنامه ریزی های 
الزم همچون اخذ مالیات از این خانه ها 

را انجام داد.«

چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ برای پاسخ 
به این سئوال سه فرضیه مطرح می شود. 
و  دالرها  فروش  با  خانواده ها  اینکه  یک 
طالهایی که سال 9۷ خریده بودند در بورس 
سرمایه گذاری کردند! اما با افزایش قیمت 
دالر و طال در ماه های اخیر این فرضیه رد 
می شود. فرضیه دوم، خرید سهام توسط مردم 
به واسطه وام است. اتفاقی که ژاپنی ها در دهه 
90.م آنرا تجربه کردند و با دریافت وام بانکی 
شروع به خرید سهام از بورس کردند، در نتیجه 
حبابی شکل گرفت که با ترکیدن آن بیش از 
یک دهه اقتصاد این کشور با رکود روبرو شد. 
چندسال بعد اتفاق مشابهی در آمریکا افتادکه 
آمریکایی ها از طریق خودپرداز از بانکها پول 
قرض می گرفتند و سهام شرکتهای اینترنتی 
را می خریدند. این شکل خرید سهام به حباب 
دات کام منجر شد و اوایل سال 2000 ترکید..

باید توجه داشت یکی از پیامدهای اینگونه 
سرمایه گذاری ها افزایش نرخ بهره بین بانک ها 
است. وقتی مردم از خط اعتباری استفاده 
نیازمند پول نقد بیشتری  بانک  می کنند 
ازحساب سپرده اش در بانک مرکزی می شود 
که این امر باعث افزایش نرخ بهره وام هایی 
می شودکه بانک ها بهم می دهند. اما طی دو 
سه ماه اخیر اتفاق عجیبی در کشور افتاده 
که با کاهش شدید نرخ بهره در بازار بین 
بانک ها همراه بوده و در نتیجه این فرضیه 
نیز رد می شود. بنابراین سئوال این است که 
چطور می شود همه این اتفاقات در بازارهای 
مالی کشور باهم رخ دهند؟ تنها موردی که 
می تواند باعث چنین اتفاقی شود، بی شک 

افزایش نرخ پایه پولی است.

پایه پولی چیست؟
هر اقتصاد دو نوع پول وجود دارد. نوع اول، 
بدهی بانک مرکزی و دارایی بانک هاست که 
به آن پایه پولی می گویند ونوع دوم، بدهی 
بانک ها و دارایی مردم که به آن نقدینگی 
می گویند. به بیان دیگر همانطور که مردم 
نزد بانک ها سپرده دارند، بانک ها نیز نزد بانک 
مرکزی سپرده دارند. زمانی که بانک مرکزی 
پایه پولی را افزایش می دهد حساب سپرده 
بانک ها پر شد و در نتیجه نیازشان به به پول 
نقد کم شده و در نهایت نرخ بهره بین بانک ها 

نیز کاهش پیدا می کند.
اما چرا بانک مرکزی نرخ پایه پولی را در 
ماههای اخیر کاهش داده است؟. زمانی که 
دولت با حساب خالی چک می کشد بانک 
مرکزی ناچار می شود چک دولت را پاس کند، 
بنابراین بانک مرکزی با چند دکمه نوع اول 
پول را خلق و به حساب دولت واریز می کند 
تا چک دولت پاس و مبلغ آن وارد حساب 
بانک ها نزد بانک مرکزی شود. در نتیجه نیز 
دولت به بانک مرکزی بدهکار می شود و پایه 

پولی نیز افزایش پیدا می کند. 
البته اگر خلق پول متناسب با رشد مولدها 
اقتصادی باشد خیلی هم خوب است! اما 
اگر به دالیل دیگر مانند کسری بودجه باشد 
ایجاد تورم می کند. از طرف دیگر این اتفاق 
دست بانک ها را برای وام دادن که ایجاد 
باز می گذارد  نقدینگی در جامعه می کند 
که در شرایط عادی ایجاد تورم می کند اما 
در شرایط رکود ابتدا باعث  افزایش ارزش 
دارایی های سرمایه ای مانند سهام، مسکن، 
طال می شود؛ اما پس از مدتی و با عادی شدن 

شرایط باعث بروز نشانه های تورمی می شود. 
عالوه بر اینها در کوتاه مدت نرخ بهره بین 
بانک ها را هم کاهش می دهد. ازسوی دیگر 
در سال 9۷ دولت در پی کاهش درآمد ارزی 
که باعث کسری بودجه آن شد دو راه پیشرو 
داشت؛ انتشار اوراق بدهی یا استقراض از بانک 
مرکزی!. هرچند راه اول درست تر بود اما دولت 
راه دوم را انتخاب کرد. در نتیحه طبق آمار 
بانک مرکزی پایه پولی در سال 95 حدود 
۱۷% ، سال 9۶ ۱9% و سال 9۷ حدود 2۴ % 
شد و در سال گذشته ۳۳ %رشد کرد که در 
بهمن و اسفند به سرعت رشد آن افزوده شد. 
به بیان دیگر با افزایش سرعت چاپ پول در 
اسفند سال گذشته، 2۴ هزار میلیارد تومان 
یا 2۴ همت به پایه پولی کشور اضافه شد و در 
کل به ۳52 همت رسید. همچنین شواهد 
نشان می دهد در پی کسری بودجه در بهار 

امسال به سرعت رشد پایه پولی افزوده شد.

دعوای میان نهادهای اقتصادی
ازسوی دیگر ۱2 اردیبهشت امسال عبدالناصر 
همتی، رئیس کل بانک مرکزی برای چندمین 
با تاکید اعالم کرد:" در شرایط حاضر  بار 
اقتصادی انتشار اوراق بدهی روش مناسب تری 
برای تامین کسری و نیز جلوگیری از پولی 

کردن بودجه و تورم است." 
منظور او از روش "مناسب تر" یعنی جبران 
پایه  پولی  افزایش  نسبت  بودجه  کسری 
است. از روزنه این متن می توان به انعکاس 
دعوای میان سازمان برنامه و بودجه، وزارت 
اقتصاد و بانک مرکزی پی برد. از آنجایی که 
کارشناسان وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان 

برنامه و بودجه  با ابزار اوراق بدهی آشنایی 
چندانی ندارند به اشتباه توصیه به استقراض 
از بانک مرکزی می کنند اما مشاوران همتی به 
درست تاکید می کنند زیر بار بی رویه افزایش 

پایه پولی نرود.
ازسوی دیگر درحالی که وزارت اقتصاد زیر 
بار انتشار اوراق بدهی به اندازه الزم نمی رود، 
سازمان برنامه از حساب دولت اضافه برداشت 
می کند. بنابراین بانک مرکزی در عمل انجام 
شده قرار می گیرد و ناچار به افزایش پایه پولی 
می شود.همچنین زمانی که رئیس کل بانک 
مرکزی مشاهد می کند از طریق این دو نهاد 
اقتصادی راه به جایی نمی برد، به سراغ شورای 
سران قوا می روند تا با انتشار اوراق بدهی، تورم 
را به شکل پایدار مهار کنند. ازاین رو این شورا 
در اندازه ای که وزارت اقتصاد تاکید کند اجازه 
انتشار اوراق بدهی را به بانک مرکزی می دهد 
و در نتیجه 2۳ اردیبهشت بانک مرکزی خبر 
از انتشار این اوراق و فروش آن به بانک ها را 
می دهد هرچند دولت درحال خرج کردن 

پایه پولی است.
با این وجود در 2۶ اردیبهشت در پی اجازه 
چاپ این اوراق، عبدالناصر همتی برای اولین 
بار در تاریخ ایران خبر از هدف گذاری تورمی 
می دهد و در ۶ خرداد بانک مرکزی با انتشار 
چهارچوب اجرای این سیاست صحبت از 
هدف 22% برای تورم کرده و روز بعد برگزاری 
اولین حراج اوراق خزانه در تاریخ ۱۳ خرداد را 
اعالم می کند. در ۱۳ خرداد ۱0 همت از این 
اوراق با سررسید ۳سال ونیم حراج می شود. 
بسیاری از خریدارها با مشاهده رشد پایه 
پولی انتظار بروز تورم باال در نیمه دوم سال را 
داشتند و حاضر نبودند خود را برای این مدت 
به سود ۱5 درصد محدود کنند، در نتیجه 
تنها 5 همت فروخته شد. متاسفانه پافشاری 
وزارت اقتصاد برای پرداخت سود کم، باعث 
افزایش پایه پولی و تورم می شود. ازسوی 
دیگر در حال حاضر آمار دقیقی هم از میزان 

پایه پولی امروز کشور وجود ندارد. 
مرکزی  بانک  بی نظمی  دلیل  به  هرچند 
پایه پولی خرداد  در اعالم آمار میزان نرخ 
اطالعات دقیقی وجود ندارد، اما با کنار هم 
قرار دادن ارقام گوناگون از میزان افزایش نرخ 
دالر،کسری بودجه، رشد بورس و.. می توان 
تخمین زد که در ۳ ماهه اول امسال بین 50 
تا ۷0 همت به نرخ پایه پولی اضافه شده و اگر 
به همین شکل پیش برویم در نیمه دوم سال 
با یک تورم بسیار وحشتناک و بی سابقه روبه رو 
خواهیم شد و این به معنی ونزوئالیی شدن 
اقتصاد کشور خواهد بود.بنابراین امروز باید 
دست فرمان را چرخاند، دولت باید کمک 
کند تا بانک مرکزی هفته ای 5 همت از اوراق 
بدهی را به فروش برساند و با نرخ بهره بازار راه 
بیآید. بانک مرکزی نیز باید برای غلبه بر افکار 
نادرست به شکل منظم و شفاف آمار پایه پولی 
را منتشر کند. در غیر این صورت باید پیامدهای 
این اتفاق را قبول کنیم. مردم نیز بهتر است 
به جای حفظ ریال آن را به دارایی هایی چون 
ارز، طال و مسکن تبدیل کنند زیرا که ریال 

روزبه روز بی ارزش تر خواهد شد.

 چک های بی محل دولت

تولید 80 میلیون ماسک از ابتدای اسفند 98باالترین بازدهی در اختیار بورس
 تحلیل

نگاه "پویا ناظران" به آنچه اینروزها بر اقتصاد ایران می گذرد؛  گزارش

راههای شناسایی 
خانه های خالی

اول با این سوال شروع کنیم: چرا همیشه در جامعه 
یک سری تاکسی خالی، یک سری آدم مجرد، یک 
سری آدم بیکار، یک سری اثر هنری فروش نرفته در 
گالری ها، یک سری شرکت نوپای تامین مالی نشده و 

البته یک تعداد خانه خالی داریم؟
همه این  مشاهدات می روند ذیل مساله »جســت و جو« در اقتصاد )با انواع 
و اقسام تنوع هایش(. جســت و جو یعنی چی؟ یعنی در مورد محصوالتی که 
کومودیتی و اســتاندارد نیستند )مثل شــیر یا بلیط تهران-مشهد(، افراد با 
ســلیقه مختلف نیاز به زمان دارند تا محصوالت مختلــف را آزمایش کنند 
و یک جایی تصمیم بگیرند که کافی اســت. مثال، کســی که دنبال شریک 
زندگی است، لزوما با دیدن اولین فرد »مناسب« متوقف نمی شود چون فکر 
می کند شاید اگر مدتی بیش تری بگردد، فرد »مناسب تری« پیدا کند. کسی 
که تابلوی نقاشی می فروشد، لزوما به اولین خریدار بلی نمی گوید چون فکر 

می کند اگر صبر کند شاید قیمت به تری دریافت کند و الخ
خب این جا یک بده-بســتان را می بینیم: هر قدر صبر کنیم به همان میزان 
از مطلوبیت ناشــی از جفت و جور )Match( را  در مدت معطلی از دســت 
می دهیم. مثال کسی که اولین پیش نهاد شغلی را قبول نمی کند تا یافتن شغل 
بعدی از حقوق محروم است. ولی در عوض شانس یافتن یک جفت و جور به تر 
برای مدت طوالنی را بیش تر می کنیم. همین بده بستان )Trade-off( به 

ما می گوید میزان تعادلی موجودی خالی در هر بازاری از کجا می آید.
خب حاال در بازار مسکن: هم فروشــنده و هم خریدار )تملکی یا اجاره ای(، 
انگیزه دارند که مدتی صبر کنند یا بگردند. »پس در تعادل همیشه تعدادی 
خانه خالی وجود خواهد داشت«؛ فروشنده عرضه کرده است ولی هنوز جفت 
و جور بهینه برای طرفین رخ نداده اســت.  ولی اگر فروشنده ببینید که پس 
از مدت طوالنی صبر کردن، کسی پیدا نشــد )به اصطالح بازار بی رونق(، چه 
می کند؟ قیمت را پایین می آورد تا بالخره کســی راضی به خرید شود. از آن 
طرف اگر خریدار ببیند که پس از مدتی گشتن، خانه مناسب را پیدا نکرد، چه 
می  کند؟ به یک چیزی راضی می شود ولی گشتن بالقوه را ادامه می دهد و در 
اولین فرصتی که خانه به تری پیدا کرد، قبلی را تخلیه می کند. )اگر مالک بوده، 
خانه جدیدی می خرد و قبلی را برای فروش می گذارد( حاال در این چارچوب 
چه چیزی تعیین می کند که در تعادل بلندمــدت چه قدر خانه خالی وجود 

خواهد داشت؟
به این  عدد می گوییم نرخ طبیعی یا ســاختاری خانه های خالی در اقتصاد 
)شبیه نرخ طبیعی بیکاری(. خب یک عامل بدیهی در تعیین نرخ خانه های 
خالی »رشد قیمت« است. فروشنده اگر ببیند که قیمت با نرخ خوبی در طول 
زمان رشد می کند، »هزینه ای« که از معطلی و عدم فروش/اجاره خانه تحمل 
می کنم کم تر می شود چون رشد احتمالی قیمت جبران  Dividend )مثال 

اجاره یا بهره( از دست رفته را می کند.
در نتیجه در بازارهایی با رشد قیمت، تعداد متوسط خانه های خالی بیش تر 
می شود. عامل دیگر میزان نوســانات در جامعه و اقتصاد است. در یک شهر 
کوچک و با اقتصاد آرام و قابل پیش بینی، خانه خالــی کم خواهد بود چون 

»شوک« به زندگی خانوارها کم است و انگیزه جا به جایی زیاد نیست.
در مقابل در اقتصادهای با تالطم )فرصت/تهدید( زیــاد نرخ خانه خالی باال 
می رود چون افراد با نرخ بیش تری جا به جا می شــوند )چــه فیزیکی و چه 
اقتصادی(. عامل ســوم  »هزینه و فناوری جســت و جو« است. در یک شهر 
اروپایی کالسیک که ســاختمان ها پر واحد، معماری ها شبیه هم و کیفیت 
محالت نزدیک به هم اســت، خانه خالی کم  خواهد بود چون جست و جوی 
بیش تر فایده چندانی ندارد و کمابیش مشــابه همان خانه اول گیر خریدار 
می آید. در مقابل در تهران یا خیلی شــهرهای آمریکایی، فایده جست و جو 
زیاد است چون خانه ها و محله ها خیلی با هم فرق دارند و نیاز به جست و جوی 

زیادی هست تا خانه مناسب پیدا شود. 
در این شــهرها خانه ها برای مدت طوالنی معطل )خالی( می مانند. فناوری 
جست و جو هم مهم است: اگر خریدار/فروشنده بتوانند همه گزینه ها را یک 
جا ببیند، نیاز به معطلی زیادی ندارد. ایده »روز فروش« احتماال از این جنس 
است: یک روز خاص را اعالم می کنیم که همه خریداران بالقوه حاضر شوند.

جمع بندی: خانه خالی پدیده ای طبیعی در اقتصاد است و در همه جا مشاهده 
می شود و کار کرد مشخصی دارد. شاید جالب باشد که نگاهی به اعداد دنیای 
واقعی بیندازیم: نرخ خانه های خالی در تهران حول و حوش ۱2 درصد است، 
متوسط این عدد در آمریکا و کشورهای اروپایی هم »کمابیش« همین و حتی 
باالتر )حدود ۱8 درصد( اســت )البته در برخی زمان ها مثل بحران مالی نرخ 

باال می رود و برخی زمان ها کم تر(.

نرخ طبیعی
خانه های خالی در اقتصاد

 نوسان: وزیر راه وشهرســازی گفــت: »کسانی که 
قصد دارند واحد مســکونی اجاره ای تولید کنند؛ اعم 
از نهادها یا اشخاص حقیقی از ســوی وزارت راه زمین 
99 ساله همراه با تسهیالت ســاخت مسکن دریافت 
می کنند.«محمــد اســالمی افزود: »بعد از ســاخت 
این خانه ها از آنجا که ســازنده خانه هــای اجاره ای از 
دولت یارانه دریافت کرده اند باید به نرخ های مصــوب خانه ها را اجاره دهند.«او 
از پیشنهاد وزارت راه به شهرداری و انبوه سازان خبر داد و گفت:   »ساخت مسکن 
اجاره ای در دستور کار وزارت راه است و پیشنهاد دادیم که شهرداریها وارد این 
کار شوند یا اجرای اجاره داری حرفه ای را که دغدغه جمعی مستأجران کشورمان 
است، برای دستیابی به مســکن با نرخ عادالنه و مصوب توسعه دهند.«او گفت: 
»اجاره داری حرفه ای در کشــورهای پیشــرفته اجرایی می شود و شرکت های 
بزرگی هســتند که خانه هایی را که متعلق به خودشان است اجاره می دهند..«

 نوسان: رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت:  
»تنها حدود 20 درصد معامالت مربوط مصنوعات 
طال)طالی ساخته شده( است و 80 درصد معامالت 
به ســکه و طالی آب شــده تعلــق دارد.« ابراهیم 
محمدولی با بیان اینکه تقاضا برای ســکه و طالی 
آب شده بسیار بیشتر از مصنوعات طال است، گفت: 
»خریداران تمایل دارند که برای کسب ســود بیشتر، اجرتی را بابت خرید 
طال پرداخت نکنند، به همین دلیل به ســراغ طالی آب شــده می روند.«

او با اشــاره به مصوبه حذف عوارض و مالیات بر ارزش افــزوده  واردات 
طال تا پایان  ســال 99 اضافه کرد: »عدم ثبات بازار طال مانع آشکارشدن 
تأثیر مثبت این مصوبه خواهد شــد، درصورتی که بازار ارز ثبات نداشته 
و قیمت دالر باال برود، هرچه طال نیز وارد شــود، با افزایش قیمت مواجه 

خواهد شد.«

 نوســان: هیأت عامل بانک مرکــزی به منظور 
اجرای قانون پولی و بانکی کشور برای حفظ ارزش 
پول ملی و کمک به رشد اقتصادی، در جلسه دیروز 
ترتیبات جدید اجرای سیاســت پولی را تصویب 
کرد که بر اساس مفاد دستورالعمل »عملیات بازار 
باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک 
مرکزی«، نرخ ســود ســپرده گذاری نزد بانک مرکزی را با دو واحد درصد 
افزایش در ســطح ۱2 درصد تعیین کرد. بانک مرکزی اعالم کرد که رشد 
اقتصادی بدون نفت در مسیر صعودی قرار گرفته است. از طرف دیگر، نرخ 
تورم از تورم هدف اعالم شده )22درصد( فاصله دارد. بر این اساس، هیأت 
عامل بانک مرکزی به منظور اجرای قانون پولی و بانکی کشور برای حفظ 
ارزش پول ملی، در جلسه چهارشنبه چهارم تیرماه ۱۳99 ترتیبات جدید 

اجرای سیاست پولی را تصویب کرد.

 نوســان: معاون وزیر نیرو اظهار داشت: »تعداد 
شــهرهای با تنش آبی در دوره خشکســالی 5۴۷ 
شــهر بود که اکنون به حدود ۱۷0 شــهر رسیده 
است.« قاسم تقی زاده خامســی درباره تغییر تعداد 
شــهرهای با تنش آبی افزود: »50 شــهر پرتنش 
است و مشکل بقیه شــهرها تقریبا رفع شده است. 
رفع مشکل شهرهای دارای تنش آبی بســته به حل فرسودگی شبکه است 
که اعتبار زیــادی می خواهد.« معاون وزیر نیرو با بیــان اینکه بارندگی 5۱  
سال اخیر بیانگر این است که کشــور ما در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار 
داشته و در بارندگی نامتوازن است، اظهار داشت: »کشور ما همواره گرفتار 
خشکسالی بلندمدت و ترسالی کوتاه مدت اســت.« او افزود: »ما بعد از یک 
دهه خشکسالی وارد دوره ترسالی شــده ایم که البته همیشه بارندگی ها در 

سال های پرآب همراه با سیل و تخریب بوده است.« 

پرداخت یارانه به سازندگان مسکن اجاره ای١٧۰ شهر در تنش آبی به  سر می برند١٢٪ نرخ سود سپرده گذاری بانک ها در بانک مرکزیسکه و طالی آب شده؛ 8۰٪ معامالت بازار طال 
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ناظران: با ادامه روند فعلی، اقتصاد ایران ونزوئالیی خواهد شد!!!

نرخ خانه های خالی در تهران ۱۲ درصد است؛
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طـی روزهـای گذشـته دالر از مـرز ۲۰ هـزار تومان و سـکه از ۸.5 میلیون تومـان گذر کرد. شـاخص بورس 
نیـز بـه یک میلیون و چهارصدهزار واحد رسـید. چـه اتفاقی در حال رخ دادن اسـت و آینـده اقتصاد ایران 
چگونـه خواهـد بود؟ این پاسـخی اسـت که دکتـر پویا ناظـران، تحلیل گر مسـائل اقتصادی با پیـدا کردن 
منشـا پول هایی که صرف خرید دارایی های سـرمایه ای شـده اسـت به آن پاسـخ می دهـد. در ادامه تحلیـل او را می خوانید؛

تحلیل

گروه  صنعت
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 نوسان:  مدیرعامل فــوالد مبارکه در 
تشریح اهمیت احداث اَبَرپروژۀ نورد گرم 
شــمارۀ 2 فوالد مبارکه گفت: ظرفیت 
اسمی خط نورد گرم شــمارۀ یک فوالد 
مبارکه ۴.2 میلیون تن و با تمام ظرفیت 
خروجی آن 5.2 میلیون تن اســت. این 
بدان معنی اســت که نه تنها بخشی از 
ظرفیت فوالد خام بــدون عملیات نورد 
معطل مانده اســت، بلکه با اکتفا به خط 
نورد شمارۀ یک، از تولید بسیاری از ورق 
های خاص در کشــور ناتوانیم و به ناچار 

آن ها را از محل واردات تأمین می کنیم.
وی گفت: با به بهره برداری رسیدن خط 
نورد گرم شــمارۀ 2، ظرفیت نوردگرم 
فوالد مبارکه به میزان قابل مالحظه ای 
افزایــش خواهــد یافت و تمامــی نیاز 
کشور به انواع ورق های فوالدی، به ویژه 
ورق های خــاص و وارداتــی در صنایع 
نفت و گاز، پتروشــیمی، لوازم خانگی و 
خودروسازی برطرف و مشکالت مربوط 
بــه محدودیــت ورق در کشــور نیز به 

طورکلی رفع خواهد شد.
عظیمیان از ارادۀ فــوالد مبارکه برای در 
اختیار داشتن دو واحد تحقیقاتی فوالد 
آلیاژی کشور در اسفراین و یزد خبر داد 
و گفت: در صورت موافقت مســئولین 
محترم، با عملیاتی شدن این برنامه ها به 
یقین امکان تولید انواع فوالدهای خاص 
که ارزش افزودۀ بسیار بیشتری نسبت به 
ورقهای نورد گرم و سرد معمولی دارند، 
در کشــور فراهم خواهد شد و به عبارت 
بهتر صنعت فوالد کشــور طی سه سال 
آینده جهش چشمگیری خواهد داشت. 
ضمن اینکه از این طریق ساالنه عالوه بر 
ایجاد ارزش افزودۀ بیشتر در این حوزه، 
از خروج مقادیر بسیار زیادی ارز از کشور 

جلوگیری خواهد شد.
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه در بخش 
دیگری از ســخنان خود تأکیــد کرد: 
در ســال ۱۳9۶ قرار بود این پــروژه با 
ظرفیت ۳ میلیون تن و بــا صرف مبلغ 
۴۱۱ میلیــون یورو توســط شــرکت 
SMS دماگ آلمان ساخته و راه اندازی 
شود، اما با خروج آمریکا از برجام، پروژه 
معطل ماند؛ تا اینکه امروز طی قراردادی 
که با شرکت ســازنده منعقد کرده ایم، 
ظرفیت خط نورد به میزان قابل توجهی 
افزایش خواهــد یافت و قــرارداد مالی 
آن نیز در بخش ارزی بــه 255 میلیون 
یورو بــه همین مقدار ســرمایه گذاری 
داخلی تغییر یافته اســت. ضمن اینکه 
طبق قرارداد قبل در ســال مذکور، قرار 
بر این بود که 2۷ درصد پروژه ســاخت 
داخل باشــد، اما خوشــبختانه امروز با 
عنایت به افزایــش توانمندیهای داخلی 
و حمایتهای فوالد مبارکه از سازندگان 
داخلی در سال های اخیر، طبق قرارداد 
جدید عملیات ســاخت داخــل به 5۴ 

درصد افزایش یافته است.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود 
خاطرنشــان کرد: پروژۀ انقالب صنعتی 
نسل چهارم در صنعت فوالد کشور پروژۀ 
دیگری اســت که فوالد مبارکه در مسیر 
آن گام برداشته و اهمیت آن از نورد گرم 
شمارۀ2 چندین برابر بیشتر است.وی در 
همین زمینه از به بهره برداری رســیدن 
مرحلــۀ اول ادارۀ هوشــمند و دیجیتال 
کارخانــه در دهۀ مبارکۀ فجــر انقالب 
اســالمی ســال جاری خبر داد و گفت: 
ســازوکار این حرکت بزرگ که در واقع 
انقالب صنعتی چهارم است و به الگویی 
برای سایر صنایع کشور مبدل خواهد شد، 
به طور کامل در شرکت دیده شده و امید 
می رود تا ۳ سال آینده، ادارۀ این شرکت به 

طور کامال هوشمند انجام شود. 

بی نیازی از
واردات محصوالت تخت

industry

معدن  صنعت،  وزارت  سرپرست  با حضور 
و تجارت، معاون سرپرست وزارت صمت و 
رئیس هیئت عامل ایمیدرو، معاون امور معدن 
و صنایع معدنی وزارت صمت، امام جمعه و 
نمایندۀ مردم شهرستان مبارکه در مجلس 
مبارکه،  فوالد  مدیرعامل  اسالمی،  شورای 
رئیس سازمان صمت اصفهان، معاون استاندار، 
مادر شهید حاج حسین خرازی و جمعی از 
مسئولین نظامی و انتظامی استان و شهرستان 
مبارکه، ضمن افتتاح چند پروژۀ بزرگ ملی 
در فوالد مبارکه کلنگ عملیات تکمیل طرح 
قاسم  حاج  شهید  اَبَرپروژۀ  خرازی،  شهید 
سلیمانی )نورد گرم شمارۀ 2( با شعار »پویش 
ملی تولید، تداوم و امید« در این شرکت به 

زمین زده شد.

ایستگاه دوم 
»پویش تولید، تداوم و امید« 

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
ایستگاه دوم »پویش تولید، تداوم و امید« امروز 
در فوالد مبارکه است و ایستگاه اول این پویش 
را هفتۀ گذشته با افتتاح پروژۀ کنسانترۀ سنگان 
به دست رئیس جمهوری محترم و به همت 

فوالد مبارکه شاهد بودیم.
مدرس خیابانی با تأکید بر اینکه قطار توسعۀ 
کشور توقف ناپذیر است گفت: علیرغم تمامی 
تالش های دشمنان، شاهدیم که توسعه ها 
یکی پس از دیگری در حال افتتاح است. حدود 

۱2 هزار طرح با بیش از ۶0 درصد پیشرفت و 
۳800 طرح با بیش از 80 درصد پیشرفت در 
کشور در حال پیگیری است. وی با تأکید بر 
اینکه استان اصفهان قطب صنعتی کشور است 
خاطرنشان کرد: استان اصفهان در دوران دفاع 

مقدس نیز به خوبی ِدین خود را ادا کرده است.
مدرس خیابانی ادامه داد: متأسفانه در حال 
حاضر در حوزۀ تولید ورق های موردنیاز صنایع 
خودروسازی، صنایع نفت و گاز و لوله سازی و 
لوازم خانگی واردکننده هستیم؛ اما با به بهره 
فوالد  شمارۀ 2  گرم  نورد  رسیدن  برداری 
مبارکۀ اصفهان که ظرفیت آن ۴.2 میلیون تن 
است، در تمامی این حوزه ها نه تنها از واردات 
بی نیاز خواهیم شد، بلکه می توانیم ساالنه از 
محل صادرات مازاد مصرف و نیاز داخل، مقادیر 
قابل توجهی نیز برای کشور ارزآوری داشته 

باشیم.
سرپرست وزارت صمت از تحول عظیم در 
عنوان  به  واردات  به  وابستگی  قطع  حوزۀ 
اولین دستاورد پروژۀ نورد گرم شمارۀ 2 فوالد 
مبارکه نام برد و خاطرنشان کرد: این همان 
خواستۀ مقام معظم رهبری است که از سالها 
قبل تأکید داشته اند از اقتصاد متکی به نفت 
رهایی یابیم. وی در ادامه با تأکید بر اهمیت 
استفاده از توان ساخت داخل در اجرای این 
پروژۀ عظیم گفت: به یقین اگر ۶0 درصد این 
پروژه به دست توانمند جوانان کشور انجام شود، 
تعداد زیادی فرصت شغلی ایجاد خواهد شد و 

انشاءاهلل تأثیر جهش تولید که مورد تأکید مقام 
معظم رهبری است در سفرۀ مردم مشخص 
خواهد شد.به گفتۀ مدرس خیابانی، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به شدت به دنبال قطع 
واردات و استفاده از ظرفیت های داخلی است 
و از اجرای چنین طرح هایی با قدرت حمایت 
خواهد کرد. همچنانکه با شروع کرونا ظرفیت 
تولید ماسک در کشور روزانه ۱90 هزار عدد 
بود، اما امروز به توان تولید ۶ میلیون ماسک 
رسیده ایم و واردات تجهیزات مربوط به کرونا 
نه تنها قطع شده، بلکه به صادرکننده تبدیل 
شده ایم.وی گفت: علیرغم همۀ فشارها در 
تمام حوزه ها به پیشرفت های قابل مالحظه 

ای دست یافته ایم.
به  خداقوت  عرض  ضمن  خیابانی  مدرس 
همۀ مدیران و کارکنان فوالد مبارکه گفت: در 
چنین شرایط اقتصادی و فشار تحریم ها، وارد 
شدن به کار تولید و توسعه کار هر کسی نیست؛ 
اما اینکه شرکت هایی مانند فوالد مبارکه با اتکا 
به منابع داخلی خود وارد این عرصه می شوند و 
قطار توسعۀ کشور را به جلو هدایت می کنند، 
شایستۀ قدردانی است. وی در بخش پایانی 
وزارت  حداکثری  حمایت  از  خود  سخنان 
صمت و سایر مسئولین مربوطه برای احداث 
و به بهره برداری رساندن هرچه سریعتر پروژۀ 
نورد گرم شمارۀ 2 فوالد مبارکه خبر داد و گفت: 
به مردم شریف ایران این قول را می دهیم که 
انشاءاهلل با همت عزیزان فوالد مبارکه و حمایت 

های الزم، این پروژه در وقت مقرر در مدار تولید 
قرار گیرد.

ارزش تولیدات فوالدمبارکه
۳.5 میلیارد دالر در سال

در آیین کلنگ زنی اَبَر پروژۀ نورد گرم شمارۀ 
2 فوالد مبارکه ، خداداد غریب پور،  رئیس 
هیئت عامل ایمیدرو نیز طی سخنانی گفت: 
خوشبختانه امروز سرپرست محترم وزارت 
ارزش  بازدید کردند که  از شرکتی  صمت 
تولیدات آن ۳.5 میلیارد دالر در سال است. 
این شرکت در سال گذشته ۴۴ هزار میلیارد 
تومان فروش داشت و نزدیک به 900 میلیون 
یورو   و   ۱0 هزار میلیارد تومان پروژۀ توسعه ای 
در دست اجرا دارد. این بدان معنی است که این 
شرکت یکی از بزرگترین شرکتهای توسعه ای 
در بخش معدن و صنایع معدنی کشور است. 
شرکت فوالد مبارکه از سال گذشته ۷هزار و 
900 میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته و 
در سال جاری نیز برنامه های منسجمی برای 

رشد سودآوری شرکت در نظر دارد.
غریب پور با تأکید بر اینکه تمامی توسعه های 
این شرکت اعم از افزایش ظرفیت در شرکت، 
به بهره برداری رساندن فوالدسازی 800هزار 
های  توسعه  و  سفیددشت  شرکت  تنی 
شرکتهای هرمزگان و اردکان با منابع داخلی 
شرکت و در شرایط سخت تحریم در حال انجام 
است، گفت: خوشبختانه شرکت فوالد مبارکه با 
اتکا به توان باالی مدیران و متخصصان داخلی 
خود این پروژه ها را با توان مالی خود به پیش 
برده است. این در حالی است که بومی سازی 
حدود هزار  و 200قطعه و تجهیز استراتژیک، 
پیچیده و تحریمی صنعت فوالد نیز در دستور 

کار این شرکت است.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو هدف صادراتی 
فوالد مبارکه در سال ۱۳99 را ۱.5 میلیون تن 
اعالم کرد و گفت: با این میزان صادرات بیش 
از ۶00 میلیون دالر ارز به کشور وارد خواهد 
شد. وی با بیان اینکه مجموعه ای از اقدامات 
بسیار ارزنده در فوالد مبارکه انجام شده است 
تصریح کرد: یکی از اقدامات ارزشمند در حوزۀ 
صنعت فوالد، تدوین طرح جامع فوالد بود که 
خوشبختانه به ثمر نشست. همچنانکه عزیزان 
مستحضرند، امسال به ظرفیت بیش از ۴2 
میلیون تن دست خواهیم یافت. در سنگان به 
ظرفیت ۶0 میلیون تن کنسانتره و 50 میلیون 
تن گندله و در آهن اسفنجی هم به ۳5 میلیون 
تن ظرفیت رسیدهایم. به عبارت بهتر یکی از 
معدود برنامه های محقق شده ظرفیت های 
پیش بینی شده در صنعت فوالد کشور است. 
وی با تأکید بر اینکه فوالد مبارکه نیمی از فوالد 
کشور را تولید می کند بر اهمیت و نقش این 
گروه فوالدساز در صنعت فوالد کشور تأکید 
کرد و گفت: در نتیجۀ این اقدامات ظرفیت 
های خوب دیگری در باال و پایین دست این 

صنعت شکل گرفته است.

آخریــن و مهمتریــن حلقــه عملیــات اجرایــی ابرپــروژه نــورد گــرم شــماره ۲ فوالدمبارکه کلنــگ زنی 
گزارش

گروه صنعت
شــد تــا بــرگ زریــن دیگــری بــه افتخــارات بزرگتریــن تولیدکننــده آهــن اســفنجی دنیــا اضافــه 
گــردد. بــه گفتــه حمیدرضــا عظیمیــان، بــا بهــره بــرداری از ظرفیــت نوردگــرم فــوالد مبارکــه، تمامــی نیاز کشــور به 
انــواع ورق هــای فــوالدی، بــه ویــژه ورق هــای خــاص و وارداتــی در صنایــع نفــت و گاز، پتروشــیمی، لــوازم خانگــی و 
خودروســازی برطــرف و مشــکالت مربــوط بــه محدودیــت ورق در کشــور نیــز بــه طورکلــی رفع خواهــد شــد. در این 
آییــن، حســین مــدرس خیابانــی، سرپرســت وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، پــس از افتتــاح پــروژه هــای بویلــر 
بازیافــت حرارتــی نیــروگاه گازی )HRSG(، شــبکۀ فشــار قــوی و فشــار متوســط شــمارۀ۲  شــهید خرازی و  ســوئیچ 
گیــری هــای ۴۰۰ و 6۳  کیلوولــت شــمارۀ ۲  و کلنگزنــی اَبَرپــروژۀ تکمیــل طرح شــهید خرازی از شــرکت فــوالد مبارکه 

به عنوان بزرگترین مجتمع صنعتی کشور که نماد کار و تالش، تولید و توسعۀ کشور است نام برد.

فوالدمبارکه؛ نماد تولید و توسعه

مدیـرکل دیوان محاسبات استان اصفهان، پس از بازدید از خطوط تولید فوالد مبارکه گفت: 
به عنوان یک ایرانی به خود می بالم که چنین صنعت معظمی در کشور داریم و می توانیم مواد 
اولیۀ بیــش از ۳ هزار واحـــد تولیــدی و کارخــانه های دیگر را از این شرکت تأمین کنیم.

بهــزاد فالطــون زاده، اظهار داشت: فوالد مبارکه فقط یک تولیدکنندۀ صرف نیست، بلکه 
به عنوان بنیان گذار یک فرایند بسیار کالن در تولید ملی نقش آفرین است. به همین دلیل 
کوتاه ترین توقف خطوط تولید این شرکت می تواند خسارت زیادی به همراه داشته باشد.

سید مصطفی علوی در جریان بازدید از فوالد مبارکه از تأمین گاز فوالد مبارکه به 
صورت مستمر در تمام طول سال خبر داد.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، اضافه 
کرد: تکنولوژی و عظمت این شرکت و تولید انواع محصوالت خاص و موردنیاز صنایع 
کشور ازجمله خودروسازی و لوازم خانگی برای هر ایرانی غرورآفرین است. وی اظهار 
داشت: البته در فصل سرد، ناچار به کاهش و ایجاد محدودیت هستیم. اما تالش داریم، 

انرژی موردنیاز فوالد مبارکه را به صورت مستمر تأمین کنیم. 

تأمین گاز فوالد مبارکه به صورت مستمر به عنوان یک ایرانی به خود میبالم

غریب پور: امسال به ظرفیت بیش از ۴۲ میلیون تن دست خواهیم یافت

عملیات اجرایی ابَرپروژۀ تکمیل طرح شهید خرازی فوالدمبارکه کلنگ زنی شد؛

هفدهمین دورۀجایزۀ ملی تعالی سازمانی برگزار شد؛

 نوسان: در هفدهمین دورۀ جایزۀ 
تعالی سازمانی که در سالن  ملی 
مدیریت  سازمان  های  همایش 
بر  عالوه  شد،  برگزار  صنعتی 
شرکت فوالد مبارکۀ اصفهان که 
تنها  توانست  بار  سومین  برای 
را  دوره  این  جایزۀ  زرین  تندیس 
فوالد  های  شرکت  کند،  کسب 
امیرکبیر کاشان، فوالد هرمزگان 
جنوب، ورق خودرو چهارمحال و بختیاری و فوالدسنگ مبارکۀ اصفهان 

نیز افتخار آفریدند.
به تندیس بلورین جایزۀ ملی تعالی سازمانی

برای شرکت فوالد امیرکبیر کاشان 
شرکت فوالد امیرکبیر کاشان در نخستین حضور خود در این جایزه به دریافت 
تندیس بلورین نائل شد و به جمع پنج شرکت فوالد دارندۀ تندیس تعالی سازمانی 
)شرکتهای فوالد مبارکه، فوالد خوزستان، فوالد خراسان و ذوب آهن اصفهان( 
پیوست.در پی کسب این موفقیت شهرام عالی وند مدیرعامل این شرکت، کسب 
دستاوردهای موفقیت آمیز مدیریت و کارکنان آن در سال های اخیر به ویژه 
دستاوردهای سال 98 را غرورآفرین خواند. وی در همین خصوص از زحمات و 
حمایت های مدبرانۀ هیئت مدیره و کلیۀ مدیران و کارکنان ساعی و تعالی گرای 

شرکت و همچنین از حمایت های خانواده گرانقدر شرکت تشکر و قدردانی کرد.
تقدیرنامۀ چهارستارۀ تعالی

برای شرکت فوالد هرمزگان جنوب 
در هفدهمین همایش تعالی سازمانی، شرکت فوالد هرمزگان جنوب موفق به 
کسب تقدیرنامۀ  چهارستارۀ تعالی شد و به جمع افتخارآفرینان گروه فوالد مبارکه 
در این جایزه پیوست.فرزاد  ارزانی در همین خصوص گفت: راه اندازی سیستم 
اطالعاتی مدیریت بودجۀ خرید، ممیزی مراقبتی و تمدید گواهینامه های نظام 
های مدیریت کیفیت، مدیریت آموزشی، مدیریت ایمنی و بهداشت، مدیریت 
محیط زیست، مدیریت شکایت مشتریان، اخذ گواهینامۀ مدیریت انرژی، طراحی 
سیستم جامع پشتیبانی خارجی، پروژۀ طراحی سیستم جامع حمل جادهای و 
ایجاد مشارکت ارزش افزا با شرکت های زنجیرۀ تأمین برای تأمین پایدار مواد اولیه و 
...  بخشی از اقداماتی است که در شرکت آغاز شده و به شکل مستمر  و هدفمند در 
حال اجراست. وی تصریح کرد: مجموعۀ این عوامل و همکاری مدیریت و کارکنان 

شرکت به کسب این موفقیت انجامید.
تقدیرنامۀ سه ستارۀ جایزۀ ملی تعالی 
برای شرکت ورق خودرو چهارمحال 

پس از اینکه تیم ارزیابان هفدهمین دورۀ جایزۀ ملی تعالی سازمانی طی سه روز کار 
فشرده و بر اساس مدل EFQM، شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری را 
مورد ارزیابی قرار دادند، در نهایت این شرکت با کسب امتیاز الزم توانست تقدیرنامۀ 
ورق خودرو  مدیرعامل شرکت  اسماعیلی  کند.اصغر  آن خود  از  را  سه ستاره 
چهارمحال و بختیاری پس از دریافت این تقدیرنامه با بیان مطلب فوق افزود: با 
همت مدیریت و کارکنان شرکت برای حضور هرچه موفق تر در این جایزه، برنامه 
ریزی های خوبی انجام دادیم و در این مرحله به یکی از اهداف میان مدت شرکت 
در مسیر تعالی دست یافتیم.وی با بیان اینکه شرکت در سال ۱۳95 نیز موفق به 
اخذ گواهینامۀ اهتمام به کیفیت از دبیرخانۀ جایزۀ ملی تعالی و در سال ۱۳9۶ نیز 
موفق به دریافت گواهینامۀ دوستارۀ اهتمام به کیفیت از بنیاد کیفیت اروپا شده 
بود، گفت: کسب تقدیرنامۀ سه ستاره در اولین حضور شرکت در این جایزه، نشان 
از اهتمام، تعهد و آمادگی کارکنان در پیاده سازی و نهادینه کردن فرهنگ تعالی 
در سازمان دارد.اسماعیلی در همین خصوص از حمایت های هیئت مدیره و تالش 

های مدیران و کارکنان شرکت قدردانی کرد.
تقدیرنامۀ سیستم تعالی

برای شرکت فوالدسنگ مبارکه 
با کسب تقدیرنامۀ یک ستاره جایزۀ ملی تعالی سازمانی از سوی شرکت فوالدسنگ 
مبارکۀ اصفهان در هفدهمین دورۀ این جایزه، ویترین افتخارات گروه فوالد مبارکه 
کامل شد. مهرداد فقیهیان مدیرعامل شرکت فوالدسنگ مبارکۀ اصفهان در پی 
کسب این افتخار گفت: تعالی سازمانی منجر به پایداری و بقای سازمان میگردد؛ 
بنابراین حرکت در مسیر تعالی و سرآمدی برای سازمانها یک نیاز و ضرورت اجتناب 
ناپذیر است. وی افزود: شرکت معدنی و صنعتی فوالدسنگ مبارکۀ اصفهان پس از 
استقرار سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 900۱:20۱5  و  اخذ 
گواهینامه  از شرکت توف آلمان، با هدف به کارگیری روش های نوین مدیریتی در 
سازمان، سیستم های مدیریت ایمنی و سالمت شغلی و محیط زیست مبتنی بر 
استانداردهای بین المللی ISO ۱۴00۱:20۱5  و ISO  ۴500۱:20۱8 و   مدل 
تعالی سازمانی را با همت و تالش کارکنان خدوم خود در شرکت مستقر کرد و 
اکنون نیز طی فرایند ارزیابی جایزۀ ملی تعالی، به کسب تقدیرنامۀ سیستم تعالی 

نائل گشت تا برگ زرین دیگری در کارنامۀ افتخارات شرکت ثبت گردد.

افتخارآفرینی گروه فوالد مبارکه

 نوســان: در جریان افتتاح و کلنگزنی 
چند طرح ملی در فوالد مبارکه و در حضور 
سرپرست وزارت صمت، تفاهمنامۀ همکاری 
بین سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی 

کشور و فوالد مبارکه به امضا رسید.
به گزارش خبرنگار فوالد، در تشــریح مفاد 
این تفاهمنامه که به امضــای حمیدرضا 
عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه و علیرضا 
شهیدی رئیس ســازمان زمینشناسی و 
اکتشافات معدنی کشور رسید، محمدیاسر 
طیب نیا معاون امور معــادن فوالد مبارکه 

گفت: ازآنجاکه ســازمان زمینشناســی 
بزرگترین بانک اطالعاتی داده ها و مطالعات 
اکتشافی در سراسر کشور را در اختیار دارد 
و در فوالد مبارکه هم معاونتــی به نام امور 
معادن تشکیل شده اســت تا در این حوزه 
فعالیت داشــته باشــد، این تفاهمنامه به 
امضای دو طرف رسید تا بستر مناسبی برای 
استفاده از بانک داده های این سازمان برای 
فوالد مبارکه فراهم شود و بتوانیم پروژه های 
مشترکی را در زمینۀ فعالیت های آموزشی، 
اکتشافی و اجرای پروژه های زمین شناسی  

پیش ببریم.وی از ارائۀ خدمات آموزشــی 
و توانمندسازی کارشناسان فوالد مبارکه 
در بخــش های تخصصی زمینشناســی، 
اکتشــافات  و فرآوری مواد معدنی با بهره 
گیری از متخصصان سازمان، ایجاد امکان 
دسترســی به مقاالت، نشریات، گزارش ها 
و پایگاه داده های تخصصی مرتبط با علوم 
زمین و معدن کاری  در چهارچوب قوانین و 
مقررات و با در نظر گرفتن اولویت های تفاهم 
و همکاری میان دو طرف به عنوان بخشهایی 

از این تفاهم نامه یاد کرد.

تفاهمنامۀ همکاری بین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و فوالد مبارکه امضا شد؛

فرصت استفاده از بانک داده های معدنی

نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی: 

 نوسان: نمایندۀ مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه فوالد 
مبارکه با اجرای پروژه های بزرگ فعل »ما میتوانیم« را به خوبی صرف کرده است 

گفت: منابع محدود است؛ از خام فروشی مواد اولیه فوالد جداً جلوگیری شود.
پروین صالحی در آیین کلنگ زنی پروژۀ نورد گرم 2 با گرامیداشت حضور مسئوالن 
کشوری و استانی و مادر شهید بزرگوار شهید خرازی در مراسم افزود: منطقه 
انتظار دارد که از طرف وزارتخانۀ صمت شرایطی برای استقرار و تأمین واحدهای 
پاییندستی فوالد در آن ایجاد شود تا بتوانیم صنایع تبدیلی را برای محصوالت 
اولیۀ فوالد در این بخش از استان راه اندازی کنیم و بدین ترتیب، عالوه بر تأمین 
منافع برای منطقه، از هزینه های گزاف حمل ونقل نیز جلوگیری شود. وی تصریح 
کرد: در شهرهای صنعتی با رکود واحدهای صنعتی مواجه شده ایم و انتظار داریم 
این مناطق با توجه منابع مالی که اختصاص می دهید از حالت رکود خارج شوند 
و همچنین با توجه به تولید محصوالت داخلی، از ورود محصول مشابه خارجی 

جلوگیری شود که این امر مهم سبب دلگرمی واحدهای داخلی می شود.
وی اضافه کرد: نکتۀ مهم دیگر اینکه با پیوند خوردن متخصصان فوالد با قسمتهای 
پژوهشی کشور، امیدواریم در آیندۀ نه چندان دور شاهد این باشیم که با پیوند 
صنعت و دانشگاه، الکترود موردنیاز صنایع فوالدی در داخل ایران با فناوری داخلی 

بومی سازی شود.
صالحی در پایان سخنانش از سرپرست وزارت صمت درخواست کرد از خام فروشی 
مواد اولیۀ فوالدجداً جلوگیری شود، زیرا منابع محدود است. در بلندمدت باید 
مسئولین برنامه ریزی در نظر بگیرند که برای مثال این میزان سنگ آهن تا چند 
سال نیاز داخلی را رفع می کند و بر این اساس جلوی برخی خطرات برای صنعت 

فوالد در آینده گرفته شود.

از خام فـــروشی مــواد اولیــه 
فـــوالد جداً جلوگیری شود
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آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت حاکسان اوتوموتیو معموللری پارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 59980 و شناسه ملی ۱۴00۷۳9۴۷25 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 

فوق العاده مورخ ۱0/0۳/۱۳99 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 سرکان گولمز به شماره فراگیر ۱۱۴۷98028 و پیام مهدوی کیا به شماره ملی 2۷5۶05۶5۳۷ 

به سمت مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند .

اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 
)880۳2۷(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت تولید خوراک دام محبت دانه شرکت تعاونی به شماره ثبت 2۱0 و شناسه 
ملی ۱02۶0052592 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/09/۱۳98 و به 
استناد نامه شــماره ۴۴۶5 مورخ ۱۳/۱۱/۱۳98 اداره تعاون شهرستان تیران و کرون تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد :
 نام شرکت به " آردین دانه سپاهان سپهر " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تیران و 
کرون )890۶۱0(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت فنی و مهندسی صدرا ســازه زاینده رود ســهامی خاص به شماره ثبت 
۴۷9۴2 و شناســه ملی ۱02۶0۶۶0۶۶۷ به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 
20/0۳/۱۳99 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - مهدی صدرانی به شــماره ملی ۱289۷09۷0۱ ، 
رسول صدرانی به شماره ملی ۱292928۳۳۶ و سکینه صدرانی به شماره ملی ۱2۷0۴2۱۱۴۱ 
بســمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. - حسن چراغی شمس 
آبادی به شــماره ملی ۴۶2۳5۱5۴8۶ بســمت بازرس اصلی و عظیمه صالحی به شــماره ملی 

5۷599۷۳2۶۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 

)880۳25(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت شــهاب رایانه تیران با مسئولیت محدود به شــماره ثبت ۱58 و شناسه ملی 
۱02۶00۴۱۴09 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/0۱/۱۳99 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : شــعله مظاهری به کدملی ۱290۷۷5۷۷۱ با پرداخت 500000ریال به صندوق 
شــرکت و رضا امینی به کدملی 5۴99۴2۶۷2۴ با پرداخت 500000ریال به صندوق شرکت وارد 
شرکت شدند سرمایه شرکت از مبلغ ۱000000ریال نقدی به 2000000ریال افزایش یافت و ماده ۳ 
اساسنامه به شرح زیر اصالح شد:سرمایه شرکت مبلغ 2000000نقدی است که تماما به صورت نقد 
پرداخت و در اختیار مدیران شرکت قرار گرفت. محمد علی مظاهری کدملی۱8۱۷9۷۷99۷ دارنده 
500000ریال سهم الشرکه و معصومه مظاهری کدملی 00۴۶8۶۴598 دارنده 500000ریال سهم 
الشرکه و شــعله مظاهری کدملی۱290۷۷5۷۷۱ دارنده 500000ریال سهم الشرکه ورضا امینی 
کدملی5۴99۴2۶۷2۴ دارنده 500000ریال ســهم الشرکه اداره کل ثبت اســناد و امالک استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تیران و کرون )880۳52(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت مصرف کارگران گلشن نائین شرکت تعاونی به شــماره ثبت ۴۶5 و شناسه 
ملی ۱02۶009۶2۷۳ به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/0۴/۱۳9۷ و 
نامه شــماره۳۶۳۷ مورخ ۱8/5/9۷ اداره تعاون نایین تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت های مالی 
سال 95 و ۱۳9۶ مشتمل بر ترازنامه ،عملکرد سود و زیان به تصویب رسید . اخرین رقم سرمایه مبلغ 
۳09۳۳00000 ریال به تصویب رسید. اقای سیدحسن موسی کاظمی به کد ملی ۱2۴9۷89۴۳5 
اقای غالمرضا شهریاری به کد ملی ۱2۴9۶۷0۴5۴ ۳- اقای سیدهادی موسی کاظمی محمدی به 
کد ملی ۱2۴00۱۷8۷۱ به سمت بازرسان اصلی و اقای مهدی ثابتی به کد ملی ۱2۴950۳0۴۳ به 
سمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نایین )880۳5۳

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی خاکپی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 25۷ و شناسه 
ملی ۱08۴0۱۱0۳۱9 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 28/۱۱/۱۳98 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد :
 آقای محمدرضا مزروعی سبدانی به شماره ملی ۱290۱۱۷۱۷9 و خانم فاطمه مزروعی سبدانی به 
شماره ملی 5۱00۱9۳۱۶۶ و آقای مهدی سلطانی تهرانی به شماره ملی ۱288992۴08 به سمت 

اعضا هیئت مدیره برای مدت یک سال تا تاریخ28/۱۱/۱۳99 انتخاب شدند. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری میمه 
)890۶0۷(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت پشــتکوه با مســئولیت محدود به شــماره ثبــت ۶۴۷5 و شناســه ملی 
۱0۱0088۶58۱ به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 29/0۴/۱۳98 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : اصغر معماری فرد به شماره ملی ۶۱99۱۱8۳۶۷ به سمت عضو هیأت مدیره -امید دهقانی به 
شماره ملی 2۳0۱۱0۷0۳5 خارج از شرکاء به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود تعیین گردیدند. 
کلیه اســناد و مدارک و اوراق بهاء دار با امضای منفرد آقای اکبرمعماری فرد به سمت رئیس هیأت 
مدیره همراه با مهر شــرکت و یا امضای منفرد آقای اصغر معماری فرد به ســمت عضو هیأت مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشــد. کلیه مکاتبات و نامه های اداری شــرکت با امضاء مدیر عامل 
یا هریک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشــد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان )890۶09(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت حاکســان اوتوموتیو معموللری پارس شــرکت با مســئولیت محدود به 
شماره ثبت 59980 و شناســه ملی ۱۴00۷۳9۴۷25 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 

۱0/0۳/۱۳99 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 سرکان گولمز به شماره فراگیر ۱۱۴۷98028 به ســمت رئیس هیئت مدیره و پیام مهدوی کیا به 
شماره ملی 2۷5۶05۶5۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل به عنوان اعضای هیئت مدیره 
برای مدت نامحدود انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات قراردادها عقود اسالمی و نیز اسناد و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرداً رئیس هیئت 

مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 
)880۳2۶(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت تعاونی کاوشــگران الکترونیک زنده رود به شــماره ثبت ۴۱۶۳8 و شناســه ملی ۱02۶059۳۶8۶ به اســتناد نامه شماره 
۱22۱۳9 مــورخ ۱۷/۱2/۱۳98 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرســتان اصفهان و صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طــور فوق العاده مورخ 
2۶/۱۱/۱۳98 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و سایر صورت های مالی منتهی به 29/۱2/۱۳9۷ به تصویب رسید. - سجاد پورمعمار به شماره ملی 
۱2925۱0۷۳0، حسین ماهرالنقش به شــماره ملی ۱2۷0۶۱۱9۴۱، احمد ابوالقاسمی به شماره ملی ۱2929۶989۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت 
مدیره، حکیمه ابوالقاسمی به شماره ملی ۱2۷0۷۷۶۳۴۷ و عطیه پورمعمار به شــماره ملی ۱2908۷59۳۶ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره 
برای مدت سه سال انتخاب شدند. - محمد پورمعمار به شماره ملی 0۳ ۱28۷۷۳۳09۳ به ســمت بازرس اصلی و الهه سادات اعتصامی به شماره ملی 

۱2۷088۶525 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )880۳5۱(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت حاکســان اوتوموتیو معموللری پارس شرکت با مسئولیت محدود به شــماره ثبت 59980 و شناسه ملی ۱۴00۷۳9۴۷25 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱0/0۳/۱۳99 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : پیام مهدوی کیا به شماره ملی 2۷5۶05۶5۳۷ با پرداخت 
۱00000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد و ســرکان گولمز به شــماره فراگیر ۱۱۴۷98028 با پرداخت 89900000 ریال به صندوق 
شرکت سهم الشــرکه خود را به میزان 99900000 ریال افزایش داد. ســرمایه شــرکت از مبلغ ۱00000000 ریال به ۱90000000 ریال افزایش 
یافت. در نتیجه ماده ۴ اساسنامه به شرح مذکور اصالح می گردد.لسیت شرکا پس از افزایش ســرمایه: تیفیک ازیک ، به شماره فراگیر ۱۱۴۷9۷۳2۷ 
به نمایندگی شرکت حاکســان اتوموتیو معموللری صنایع و تجارت آنونیم شرکتی به شــماره فراگیر ۳00۳2۶29۷۳ دارنده 90000000 ریال سهم 
الشرکه. وسرکان گولمز به شماره فراگیر ۱۱۴۷98028 دارنده 99900000 ریال سهم الشرکه و پیام مهدوی کیا به شماره ملی 2۷5۶05۶5۳۷ دارنده 

۱00000 ریال سهم الشرکه. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )880۳28(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت روستائی تولیدی امام جواد االئمه ع برخوار شرکت تعاونی به شــماره ثبت ۱8592 و شناسه ملی ۱02۶0۳9۴9۴8 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱5/0۴/۱۳9۷ و نامه شــماره ۱258/۷۴0/۳۴2/۳/205 مورخ 0۷/۱2/۱۳9۷ اداره تعاون روستایی شهرستان برخوار 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امراله میر خانی کد ملی 5۱۱0۴92۳52 رئیس هیئت مدیره ورضا حیدری کد ملی 5۱۱0۳2۱۱۴9 نایب رئیس و مصطفی 
حق شناس کد ملی 5۱۱0088۳5۷ عضو هیئت مدیره و حیدر علی حق شناس کد ملی 5۱۱0۴225۱۶ عضو هیئت مدیره و ستار قاضی محمود آبادی 
کدملی 5۱۱0۴۶۳58۱ منشی هیئت مدیره و حسن حاج هاشمی به کد ملی 9۱۱0۴2۳۱5۶ را با اتفاق آراء به عنوان مدیرعامل خارج از اعضای شرکت 
برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.کلیه چکها،قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت و یا تمام و یا قسمتی از حق شرکت منتفی سازد 
به استثنای مواردی که هیئت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد، پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود . اوراق عادی شرکت فقط با امضاء مدیرعامل صادر خواهد شد مگر مراسالت هیئت مدیره که با امضاء رئیس 

هیئت مدیره صورت خواهد گرفت . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )880۳2۴(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت البرز الکتریک نور ســهامی خاص به شــماره ثبت 298 و شناسه ملی 
۱02۶00۶85۳5 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 2۶/۱0/۱۳98 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
مرکز اصلی شرکت به اســتان اصفهان ، شهرستان خوانســار ، بخش مرکزی ، دهستان چشمه 
سار ، روســتا منطقه صنعتی خوانسار، محله شــهرک صنعتی ، جاده صفا دشت ، خیابان سوم ، 
پالک ۱0 ، طبقه همکف کدپســتی 8۷9۷۱۶۴۳8۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه 

بشرح فوق اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری 

خوانسار )880۳۴9(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت تعاونی خدمات ذبح کنندگان دام کاشان به شماره ثبت ۳۱9۱ و شناسه 
ملی ۱02۶02۳۶۴92 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/02/۱۳99 و 

نامه شماره 9۱۴ مورخ 22/2/۱۳99 اداره تعاون کاشان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
اساسنامه جدیدی مشــتمل بر 52 ماده و۳8 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. 
مرکز اصلی شــرکت در واحد ثبتی کاشان به نشانی اســتان اصفهان ، شهرستان کاشان ، بخش 
مرکزی ، شهر کاشــان، محله پشــت دباغ خانه ، کوچه طبقه همکف کدپستی 8۷۱۶۶۷۴۶8۳ 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد.
 اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کاشان )890۶08(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات اتــاق اصناف شهرســتان آران و بیدگل به شــماره ثبت 209 و شناســه ملی 
۱۴00۷8۳2۳۴8 به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ 
2۶/0۶/۱۳98 و نامه شــماره ۱8۳۷/5 مورخ 8/۷/۱۳98 اداره صنعت و معــدن اران و بیدگل 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : داوود ارباب پور بیدگلی به شماره ملی ۶۱9955۴8۷۶ و حبیب اله 
غالمیان آرانی به شماره ملی ۶۱995۱8۳9۱ و میثم اویســی به شماره ملی ۶۱99۷۱0۳۴۷ 
ورحمت اله خادم حضرتی ۶۱9952۴۱0۱ وحســینعلی رمضانــی بیدگلی۶۱995۶۴۴۳۱ به 
عنوان اعضای هیئت مدیره و به ســمت اعضای اصلی اتاق اصناف شهرســتان آران و بیدگل به 
مدت ۴ سال انتخاب شدند . اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل )890۶۱۱(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت تعاونی کاوشگران الکترونیک زنده رود به شماره ثبت ۴۱۶۳8 و شناسه ملی 
۱02۶059۳۶8۶ به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 2۶/۱۱/۱۳98 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - حسین ماهرالنقش به شــماره ملی ۱2۷0۶۱۱9۴۱ به ســمت رئیس هیئت مدیره، سجاد 
پورمعمار به شــماره ملی ۱2925۱0۷۳0 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد ابوالقاسمی 
به شــماره ملی ۱2929۶989۱ به ســمت منشــی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت سه سال 
انتخابشدند. - کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور از قبیل چک، ســفته و برات و اوراق بهادار با امضای 
احمد ابوالقاســمی مدیرعامل و حســین ماهرالنقش )رئیــس هیئت مدیره( و در غیاب حســین 
ماهرالنقش )رئیس هیئت مدیره( با امضای ســجاد پورمعمار )نایب رئیــس هیئت مدیره( و با مهر 
شرکت معتبر خواد بود و اوراق عادی با امضای احمد ابوالقاسمی )مدیرعامل( و با مهر شرکت معتبر 

خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 

)880۳50(



صبح زود زدیم به راه. اغلب همین وقت ها راه می افتادیم ـ وقتی 
تاریکی تنبل تهران هنوز روی شهر بود و در خیابان  ها جز سرباز و 
سپور آدمیزادی به چشم نمی آمد. تا به معبر جاده برسیم خورشید 
خرامیده بود به آسمان و از زیر خط خواب چشم های نوجوانی مان 
ماشین  پنجرۀ  از  می کرد  بنا  که  می دیدیم  را  پرتوهایش  گاه 
چشممان را بزند. ما سه تا خواهر پشت ماشین می خوابیدیم و 
اغلب تا وقت صبحانه، که بابا ماشین را کنار می زد و مامان پی 
جایی با آب روان و سایه می گشت تا بساط پهن کند، چشم باز 

نمی کردیم.

همیشـه ُگله جـای آبـادی پیـدا می شـد کـه بایسـتیم بـرای صبحانه. 
مامـان سـفره را بـاز می کـرد و بـوی خیـار و گوجـه و صـدای تلـق 
تولـوق هـم زدن قنـد در لیـوان چـای سـرحالمان مـی آورد. بعـد از 
صبحانـه، بقیـۀ راه خوش تـر بود: صـدای هایـده ، مرضیه ، گلپـا، و اگر 
بابـا کمی بیشـتر سـرحوصله بـود، گوگـوش یـا معیـن، می پیچید به 
منظـرۀ مرتع های سـبز دشـت قزویـن، مخمـل طالیـی گندمزارهای 
اطـراف نطنـز و ناییـن، و زرد و اُخرایـی خـاک  تپه هـای کاشـان. بابـا 
گازش را می گرفـت و یک نفـس می رانـد تـا غـروب رسـیده باشـیم 
بـه تبریـز، شـیراز، یـزد، بندرعبـاس و شـهمیرزاد. هـر سـال، عیـد یا 

تابسـتان، برنامـه همیـن بود.
آن سـال می رفتیـم ارومیـه. امـا نه مهمان کسـی بودیم و نـه جایی را 
رزرو کـرده بودیـم. مامـان می گفـت اگر هیـچ هتـل و اقامتگاهی گیر 
نیامـد، شـنیده کـه لـب دریاچـۀ ارومیـه پالژهایی هسـت و می شـود 
آنجـا بیتوتـه کـرد. همینطـور بی برنامـه رفتیـم و یکـی دو سـاعت به 
غـروب مانـده بـود کـه وارد ارومیه شـدیم. بعد از سـر زدن به یکی دو 
هتـل فهمیدیـم کـه در آن تعطیالت محال اسـت اینجـور جاها اتاقی 
پیـدا کنیـم، و کار رسـید به مسـافرخانه و مهمان پذیر و ایـن در و آن 
در. بابـا ماشـین را پـارک می کـرد، می رفـت تو و وقتی برمی گشـت یا 
می گفـت »جـا نداشـتند«، یـا می گفت »با این سـه تا دختر مناسـب 
نبـود.« کاسـۀ چه کنـم بـه دسـت، مانـده بودیـم وسـط شـهر. مامان 
گفـت برویـم طـرف دریاچه، شـاید آن پالژها هنوز پر نشـده باشـند. 
بابـا شیشـۀ ماشـین را کشـید پایین و سـرش را از پنجره بـرد بیرون، 
تـا بپرسـد از کـدام طـرف بـرود طـرف پالژهـا. ماشـین کنـاری، کـه 
او هـم آقایـی همسـن و سـال بابـا بـود، شـروع کـرد آدرس دادن، و 
نگاهـی هـم بـه داخل ماشـین مـا انداخـت. پرسـید: »بـرای خودتان 
می خواهیـد؟« بابـا گفـت: »بله، جـای دیگر گیرمـان نیامـد. آنجا هم 
کـه می گوینـد حتمـاً پـر اسـت.« آن آقـا درجـا اشـاره کـرد: »بـزن 
کنـار« و رفـت ماشـینش را جلو مـا پارک کـرد. تا بابا بجنبـد و پیاده 
شـود، آن آقـا سـرش را آورده بـود تـوی ماشـین و داشـت بـا مامـان 
سـالم و علیـک می کـرد. نگذاشـت بابا پیاده شـود و گفت: »تشـریف 
بیاوریـد منـزل مـا. مهمـان ما هسـتید در ارومیـه. من هم مثل شـما 
چنـد تـا دختـر دارم.« بابـا بـه تعارف برگـزار کرد کـه: »قربان شـما، 
بچه هـا هـم از صبـح در راهنـد، بایـد زودتـر جایی اتـراق کنیـم.« اما 
آن آقـا کامـاًل جـدی گفـت: »دنبـال مـن بیاییـد، تـا خانـۀ مـا چنـد 
دقیقـه بیشـتر نیسـت. االن هـم بـه خانمـم خبـر می دهـم مهمـان 
داریـم.« مامـان و بابـا باز هـم به تعـارف و تشـکر می گذراندند که آن 
آقـا گوشـی تلفنـش، از اولیـن نمونه هـای تلفن همراه که ما به چشـم 
می دیدیـم، را درآورد و جلـو چشـم مـا در سـه کالم بـه خانـواده اش 

خبـر داد کـه مسـافر داریم.
مامـان و بابـا هـاج و واج مانـده بودنـد. تا بیاینـد تصمیـم بگیرند، آن 
آقـا راهنمـا زد و اشـاره کـرد: حرکـت! مـا سـه تـا هـم که گیج شـده 
بودیـم مـدام می پرسـیدیم: »کجـا می رویـم؟ همینطـور برویـم خانۀ 

مگر می شـود؟!« مـردم؟! 
فهمیـده و نفهمیـده، ماشـین پـارک شـده بـود در گاراژ، و چمدان ها 
و وسـایل منتقـل شـده بود تـوی خانه، و از سـینی چـای روبه رویمان 
عطـر گل سـرخ بـه هـوا بلنـد می شـد. آن وقت هـا هنـوز همـه در 
تهـران ماهـواره نداشـتند، اما شـهرهای مرزی می توانسـتند بـا آنتن، 
تلویزیون هـای کشـورهای اطـراف را بـا مصیبت برفک و پرش تماشـا 
کننـد کـه همـان هـم غنیمت بـود. بعـد از چای، سـینی عیـش آمد 
وسـط، و صـدای خواننده هـای زن تـرک در خانـه طنیـن انداخـت و 
مـا بچه هـا انـگار صد سـال بـود همدیگـر را می شـناختیم. آخرشـب، 
رختخواب هـای تمیـِز مثـل بـرگ گل، کنـار به کنـار پهن شـد، پارچ 
آب یـخ و تنـگ گالب گذاشـتند بـاالی سـر مـا، چراغ هـا را خامـوش 

کردنـد و خانـه در خوابـی آرام فـرو رفت.
مـا غریبه هـا سـه روز مهمـان ایـن خانـوادۀ سـخاوتمند بودیـم. بـا 
هـم شـهرهای اطـراف را گشـتیم، هلـوی هسـته جدا خوردیـم، نقـل 

خریدیـم و وقـت برگشـت، از هـم دل نمی کندیـم. 
نـه حرفـی از فـارس و ترک و تورک وسـط بود، نه از محـرم و نامحرم 

و نه از غریبه و آشـنا.
این ایرانی است که من شناخته ام. 

نـه از راه تعلیمـات کتاب هـای کـدر مدرسـه و نـه از راه رسـانه های 
مریـض مغـرض. ایـران ایـن اسـت و جـز این نیسـت و جز ایـن نباید 
باشـد، حتـی اگر صـد حکومت جابـر و جائر بر آن حکـم برانند. حکم 

آنهـا باطـل اسـت و سـرانجام حکم، حکم ماسـت .

در نظام اداری مشاهده می شــود برخی مدیران، بیش از حد 
نرمال در سازمان به سر می برند و دائما از مشغله و تالش شبانه 
روزی برای سازمان گله مندند و البته این نحوه عملکرد را جزء 
افتخارات و نشان دلسوزی خود به ســازمان می پندارند. این 
دسته از مدیران که مدام از ناتوانایی کارکنان در انجام کارها دم 
می زنند، اکثر کارها را مهم می پندارند و بدین ترتیب ضرورت 
تمرکز و دخالت مستقیم خود در تمامی امور را توجیه می کنند. 
چنین مدیرانی »سبک مدیریت ذره بینی« را به کار می برند و 

از بیماری »وسواس مدیریتی« رنج می برند. 
از بارزترین عالئم این بیماری یا ســندرم در مدیر، می توان به 
رفت و برگشت و اصالح مکرر پیش نویس نامه های تنظیمی 
زیردستان، درخواست تشریح جزئیات تمام امور از زیردستان، 
صدور بیش از حد دستور »جهت مذاکره با اینجانب« در پای 
نامه ها، حضور مدیر در سازمان بســیار بیش از زمان اداری، 
کنترل دقیق ورود و خروج کارکنان توســط شــخص مدیر، 
پرخاش های مکرر بر ســر کارکنان به علــت عدم حضور در 

سازمان به اندازه مدیر و ... اشاره کرد. سبک مدیریت ذره بینی 
که از عوامل متعــددی از جمله خود نخبه پنــداری و درک 
ناصحیح از مدیریت نشات می گیرد، مانع مسئولیت پذیری، 
خودشــکوفایی و خالقیت و نوآوری در کارکنان می گردد و 
منجر به بهره وری پایین مدیر و سازمان، و تنزل کیفیت زندگی 
کاری کارکنان می شود. بیماری وسواس مدیریتی اگر به تنزل 
و افول سازمان منجر نشــود، در بهترین حالت موجب رکود و 

جمود خواهد شد.
راه حل: 

»استعاره قانون بالُن« به این امر اشاره دارد که همچنان که برای 
باال رفتن و ارتقاء بالن، بایستی برخی منابع کم اهمیت و مانع 
اوج گیری را رها کرد و پایین انداخت، و از منابع ارزشمند باقی 
مانده برای ترفیع و باال رفتن بالُن بهره ُجست؛ مدیریت نیز در 
سازمان می بایست امور کم اهمیت را به زیردستان تفویض کرده 
و صرفا خط مشی ها، چارچوب ها و خطوط قرمز را برای ایشان 
مشخص کند. بر اساس »استعاره قانون بالُن« مدیر بایستی از 
صرف بیش از حد زمان و منابع خود در امور روزمره اجتناب کند. 
در بسیاری از جلسات، برنامه ها، شوراها و مراسماتی که مدیران 
مدعو آن هســتند، تصمیم گیرنده اصلی و صالح کارشناسان 
هســتند! طبق این قانون وظیفه اصلی مدیر پرداختن به امور 
استراتژیک و ضروری است که به رشد و توسعه سازمان منجر 
می شود. شایان ذکر است توجه به قانون بالُن به معنی غفلت از 
ناکارآمدی های کوچک سازمان نیست، بلکه طراحی سیستم 
کنترل، بازخوردگیری دوره ای، و تعبیه سنسورهایی بر اطمینان 

از عملکرد صحیح امور جاری در سازمان ضروری است.

سال ششم
شماره صد و سی و سه

8 تیر ۱۳99
۶ ذوالقعده ۱۴۴۱
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تازه ترین وضع معامالت ارزی از عرضه ۴5 میلیون دالری از سوی بازارساز خبر می دهد. 
در حالی طی روزهای اخیر روند بازار ارز دچار نوسان بوده که گزارش از این حکایت 
دارد که سوم تیرماه حدود ۴5 میلیون دالر از سوی بازارساز عرضه شده است که 
شامل عرضه و تقاضای بازار نیمایی نمی شود. این در حالی است که عبدالناصر همتی، 
رئیس کل بانک مرکزی، در آخرین اظهارات خود گفته بود که نوسانات فعلی بازار ارز 

شوک هایی گذرا و موقتی است. 

ارزش روز ۴9 شرکت حاضر در پرتفوی سهام عدالت در پی رشد شاخص و نمادهای 
معامالتی در بازار سهام در حال حاضر به بیش از 588۷ هزار میلیارد ریال رسیده که نشان 
از رشد 22 برابری ارزش سهام عدالت دارد.تعداد شرکت های حاضر در پرتفوی سهام 
عدالت ۴9 شرکت هستند که ارزش مقطع واگذاری آنها 2۶۶ هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال 
است. بر این اساس با توجه به تورم اقتصادی و افزایش قیمت سهام شرکت ها در بازار 
سرمایه، ارزش روز پرتفوی بیش از ۴9 میلیون مشمول سهام عدالت افزایش یافته است.

ارزش سهام عدالت ٢٢ برابر شدبازارساز ٤٥ میلیون دالر ارز وارد بازار کرد

به تورم باالی 50
درصد سالم کنید!!

ایرانی که من شناختم!

 

  هفته نامه
n a v a s a nW e e k l y

پیامبر اکرم )ص( 

به فرزندان خود احترام بگذارید و آن ها را 
نیکو تربیت کنید تا مورد غفران پروردگار 

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

استعاره قانون بالُن
نگاره

روایت دالر

کسب و کار

بار دیگر در سراشیبی سقوط ارزش 
ریال قرار گرفته ایم. ورود منابع پولی 
نفت  قیمت  افت  دلیل  به  کشور  به 
محدود شده است و به دلیل شیوع 
کرونا  ساختار اقتصادی کشور خصوصا 
در حوزه خدمات بسیار شکننده شده 
است. اگر چه بورس، سوپاپ اطمینان 
اقتصاد شده است و منبعی برای جبران 
کسری بودجه، اما در نهایت به دلیل 
عدم ورود نقدینگی جدید به اقتصاد 
کشور، در نهایت ما با تورم باالیی در 

سال 99 روبرو خواهیم بود.
این تورم البته به ثبات بازار سرمایه و 
جلوگیری از ریزش آن کمک خواهد 
کرد و البته همزمان بازارهای موازی 
مانند تقاضای مصرفی را از خواب بیدار 
خواهد کرد. تورمی که هم اکنون به 
پیشوازش رفته ایم و در قیمتها قابل 
مشاهده است به زودی به قیمت ارز 
هم سرایت خواهد کرد و دالر را  تا 
نزدیکیهای سقف قبلی باال خواهد برد. 
با افزایش قیمت دالر بخش دیگری از 
سپرده های بانکی روانه بازارهای طال و 
بورس خواهد شد و احتماال بورس بعد 
از استراحتی فرسایشی، مسیر خود را 
به سمت شاخص 2.5 میلیون واحدی 

در پیش خواهد گرفت.
بازار مسکن با افزایش قیمت مواجه 
می شود اما به دلیل نبود قدرت خرید 
کافی، شاید برای چند سال در رکود 

کامل تورمی باقی خواهد ماند.
خودروی زیر ۱00 میلیون تومان دیگر 
وجود نخواهد داشت و فشار زیادی به 
کارمندان و بازنشستگان حقوق بگیر 

وارد خواهد شد. 
این تورم باعث استقبال مردم  البته 
از بورس و عرضه های دولتی خواهد 
شد و احتماال رکورد حجم و ارزش 
معامالت نیز  مرتبا شکسته خواهد 
شد. در صورت عدم عرضه شرکتهای 
جدید، متاسفانه بورس نخواهد توانست 
منابع را به درستی مدیریت کند و در 
آن صورت است که حتی سهامهای 
بزرگ بازار نظیر فارس و فوالد و ... هم 
در نهایت دچار حباب قیمتی خواهند 
شد.  برای جلوگیری از این پدیده نیاز 
به عرضه اولیه شرکتهای بزرگ داریم، 
افزایش  باید  نیز  موجود  شرکتهای 
سرمایه های سنگین از محل آورده 

نقدی بدهند.  
در غیر این صورت تورم افسار گسیخته 
سال 99 همه چیز را درخواهد نوردید 
درست  کنترل  عدم  صورت  در  و 
نقدینگی، قدرت خرید بخش عمده ای 
از مردم از بین خواهد رفت. و در نهایت 
از شاخص 2.5 میلیون واحدی  بعد 
در صورت عدم مدیریت بازار و ورود 
شرکتهای جدید و تعمیق بازار به دلیل 
عدم ارزندگی قیمتی نمادهای بورسی 
و رشد بی رویه قیمت ها در آن زمان، 
با ریزش بی سابقه ای در بورس مواجه 

خواهیم بود!!

کل  اداره  و  سرشماری  دایره  از  آمده  بدست  اطالعات 
مالیات های درون مرزی ) IRS ( آمریکا نشان می دهد که 
میانگین سن بنیاگذاران کسب و کارهای موفق ۴۲ سال 
می باشد. بر خالف بسیاری از تبلیغات مجالت و مدارس 

کسب و کار که این سن را ۲۲ سالگی نشان می دهند.

چرا  این مسئله مهم است؟ 
ایده های خوب در هر سنی به ذهن می آید، اما تجربه ای را با خود 
به همراه دارد که آن ها را به داستن های موفقیت تبدیل می کند. 
استیو جابز هنگام کمک در پیدایش اپل 2۱ سال سن داشت ، اما 
زمان اختراع iMac توسط این شرکت یک مدیر عامل ۴۳ ساله 

بود.
با صرف نظر از آنچه در مورد افراد فوق العاده 22 ساله شنیده اید، 
نشستن در گوشه ای از دفترهای گسترده استارتاپ های محبوب 
آن ها در دره سیلیکون، اگر قصد دارید تا موفقترین کارآفرین های 

را پیدا کنید، باید به  چند دهه گذشته برگردید.
طبق مقاله کاری ارائه شده از دانشگاه MIT Sloan توسط پرفسور  
پیرآزوالی و دانشجوی دوره دکترا دنیل کیم، میانگین سن کارآفرینانی 
که شروع به کار شرکت ها را آغاز کرده و شروع به استخدام نیرو نموده 

اند، حداقل یک مورد استخدامی دارای ۴2 سال سن می باشد. 
به گفته آزوالی، ” اگر شما چیزی نمی دانستید و دو ایده یکسان 
داشتید، یکی از آن ها توسط یک شخص بسیار جوان و یکی توسط 
شخصی میان سال پیشنهاد شده بود و اگر می خواستید موفقیتتان را 
پیش بینی کنید، ریسک انجام کار با یک فرد میانسال جهت بهتر شدن 

اوضاع ،  تنها چیزی هست که باید آن را ادامه دهید.
محققان داده ها را، به استخدام با تکنولوژی باال، شرکت های پشتیبانی 

شده توسط VC و  شرکت های ثبت اختراع تقسیم کردند. 
در کل ایاالت متحده، میانگین سن بنیانگذاران به ترتیب برای این 

تقسیم ها ۴۳ ، ۴2 و ۴5 سال بوده است.
بین سال های 200۷ الی 20۱۴ ، کمتر از  یک درصد شرکت های 
استارتاپی با عملکرد باال توسط افراد با میانگین سنی 20 سال راه اندازی 
شده بودند. همچنین سرمایه گذاری های جدید با باالترین میزان رشد 
، دارای بنیانگذارانی با میانگین سنی ۴5 سال بوده اند. کیم و آزوالی 
، همچنین دریافتند ، در صورتی که کارآفرینان ، قبال در یک بخش 
خاص استخدام شده بودند،  ۱25 درصد موفق تر از زمانی بودند که 

کسب و کار خود را آغاز کردند.
به گفته کیم  در اکونومیست، ایده لزوما نباید بسیار ادامه دار باشد. 
به گفته او ” در این تئوری ، ما می دانیم که با افزایش سن تجربه های 
بسیاری بدست می آیند. برای مثال ، مقدار زیادی از سرمایه انسانی را از 

طریق تجربه بدست می آورید.
 همچنین منابع مالی بیشتری را به تناسب افزایش سنتان  و ارتباط 
های اجتماعی بدست می آورید که همه این ها به احتمال زیاد، 

شانس موفقیت شما را به عنوان یک کارآفرین افزایش می دهد “.
بسیاری از کسب و کارها با نیت موفق شدن شروع به کار کرده اند، 
اما همچنان مانند یکه خشک شکویی یا پیتزا فروشی کوچک مانده 
اند. به گفته کیم، این نقطه شروع چیزی است که باید تنظیم شود. 
کارآفرینی را چگونه تعریف می کنید؟ روزی است که یک نفر را 
استخدام می کنید ، روزی که با ایده خود به کاراژتان می آیید ، یا 
روزی است که در یک شتاب دهنده ثبت نام می کنید؟ هیچ توافقی 

در مقررات چگونگی تعریف شما از یک کارآفرین وجود ندارد.
اگر 22 ساله هستید یا احتماال فقط از یک برنامه MBA بیرون آمده 
اید و این دیدگاه اجتماعی وجود دارد که در حال حاضر نباید یک 
کارآفرین باشید ، درباره آن دوباره فکر کنید . زیرا ممکن است ایده ای 
بزرگ داشته باشید اما مهارت ها یا تجربه ای جهت مطرح کردن واقعی 
این ایده نداشته باشید. درباره مسیرهای کاری به عنوان گزینه ها فکر 

کنید ، نه فقط به عنوان مسیرهایی مطلق.

کارآفرین ٢۰ ساله دروغ است !

   محسن عباسی
دکترای مدیریت مالی

info@eghtesadbazar. ir
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بهره هوشی؛ چپ و راست

آموزش

یارون بروک می گوید: اصالً چه اهمیتی دارد که من بفهمم بهره 
هوشی ام با چه عددی تطبیق دارد، من همینم که هستم. از سویی دیگر 
این یک واقعیت است که حدود ده درصد جامعه کسانی هستند که با 
بهره هوشی پایین تر از 85 مشغوِل گذران زندگی خود هستند و قادر 
به آموزش و انجام کارهای ساده هم نیستند. دردناک ترینش در آمریکا 
داستان سربازانی است که در دوران جنگ ویتنام به خاطر اینکه قادر به 
قبولی در تست های هوش بسیار ساده ورود به ارتش نبودند، پذیرش 
نشدند اما در اواسط جنگ و به علت کمبود نیرو "مک نامارا " وزیر دفاع 
وقت دستور داد که همهء چند هزار نفری که در تست هوش رد شده 

بودند به خدمت گرفته شوند. 
در همین رابطه یک مربی آموزشی نقل می کند که من نمی توانستم این 
مفهوم ساده را به آنها آموزش بدهم که چطور برای پرتاب نارنجک به 
سمت هدف باید نارنجک را قوسی پرت کنند، نه اینکه مستقیم پرتش 
کنند. نرخ تلفات در بین این گروه چندین برابر سربازان عادی بود. به قول 
جوردن پیترسون چپ ها و راست ها هر دو در یک فقره اشتباه می کنند. 
راستها فکر می کنند هر کسی تالش کند، موفق می شود واال از تنبلی 
اوست و چپها اشتباه می کنند که معتقدند هر چیزی را می شود به هر 

کسی آموزش داد و تنها علت عقب ماندگی محیط است.
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   احسان گنجی


