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سال  ششم/ شماره صد و سی و هفت/ سه شنبه 7  مرداد ۱۳۹۹/ قیمت ۲۰۰۰ تومان 

هفته انهم

ضربان  اقتصاد شهر

  گزارش

دیدگاه اشتباه
از دید بسیاری از کارشناســان و صاحب نظران 
خشکســالی زاینده رود، بازو بســته کردن مدام 
جریان آب این رودخانه و کاهش سطح آب های 
زیرزمینی تهدید جدی برای آثار تاریخی شــهر 
و استان اصفهان محســوب می شود. این نگرانی 
بخصوص در رابطه با سســت شدن پایه  پل های 
تاریخــی روی رودخانه زاینــده رود که از مالت 
آهک ســاخته شده اســت و گفته می شود برای 
حفظ مقاومت باید در مجــاورت جریان دائمی 

آب و رطوبت باشد بیشتر ...
۰۲

 گزارش

چراغ سبز بورس کاال به معامالت ریلی
بعد از پذیرش رسمی ریل آهن تولیدی شرکت 
ذوب آهن اصفهان در یکصد و بیســت و سومین 
جلســه هیات پذیرش کاال و اوراق بهادار بورس 
کاال در تاریخ ۲۴ خــرداد ۱۳۹۹، اولین عرضه 
این محصول در روز چهارشــنبه بــه تاریخ ۲۵ 
تیر مــاه ۱۳۹۹ در بورس کاال صــورت گرفت. 
این تصمیم به دنبال داشــتن مشــتریان ُخرد و 
با سیاســت غلبه بر آنچه که تا به حال در مورد 
تمایل به مصرف ریل از نوع وارداتی بوده اســت 

به اجرا گذاشته شد. البته ...
۰5

هزارمین روز آقای شهردار
بیش از ۱000 روز از حضورش در ساختمان قدیمی شهرداری اصفهان می گذرد. روزهایی که به گفته خودش پر از فراز و نشیب وهمراه با شادی و غم 
بوده است. پیش از شهردارشدن رویاهای بزرگی برای اصفهان در سر داشت، آرزوهایی که یا در عمل زمینه تحقق آن فراهم نشد و یا برخی شرایط امکان 
بروز آن را میسر نساخت. مانند تصمیمات کالن سیاسی و البته فراز و فرود نرخ ارز که چالش های زیادی را در تامین مالی پروژه های شهری و جذب 
سرمایه گذاران خارجی  پدید آورد. با این وجود قدرت اهلل نوروزی، اغلب ۱8 ساعت از زمان خود را در اتاق مشرف به دروازه دولت و میان جلسات گوناگون 
می گذراند. او معتقد است کار در مستند شهردار اصفهان سخت، اما شیرین است. آنچه در ادامه می خوانید گفتگوی "نوسان" با شهردار اصفهان است.
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سورنا ستاری معاون فناوری رییس جمهوری در سفر یک روزه به اصفهان از نمایشگاه 
محصوالت فناورانه و دانش بنیان دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان بازدید و با حضور در مرکز 
نوآوری سالمت دیجیتال، از سامانه زیست ایران رونمایی کرد. همچنین عملیات اجرایی 
پارک تجهیزات پزشکی و سالمت در این سفر آغاز شد؛ این پارک با مشارکت بخش خصوصی 
در ۲0 هکتار احداث می شود. شایان ذکر است، مجتمع کارگاهی و آزمایشگاهی تالش 
اصفهان با زیربنای سه هزار متر مربع محل استقرار آزمایشی شرکت های فناور اصفهان است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان از برگزاری نمایشگاه ها به صورت 
تخصصی تا پایان امسال خبر داد. علی یارمحمدیان  با اشاره به برگزاری رویدادهای نمایشگاهی 
در شرایط فعلی، گفت: به دلیل سرپوشیده بودن نمایشگاه این احتمال وجود دارد که شاهد 
شیوع ویروس کرونا باشیم و به همین دلیل ستاد پیشگیری از کرونا دستور داده تا به صورت کامل 
نمایشگاه های عمومی در تمام استان ها تا پایان سال برگزار نشود وفقط نمایشگاه های تخصصی مربوط 
به مشاغل و کسب وکارهای مختلف با حضور متخصصان و فعاالن حوزه مربوطه برگزار می شود. 

کمیسیون  سخنگوی  نوسان:    
اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی 
بازار  در  عمق بخشی  با  دولت  گفت: 
باید پایداری و ثبات را در بازار بورس 
حاکم کند چرا که اگر وضعیت فعلی 
بازار بورس به همین منوال پیش برود 
افزایش شاخص ها دائمی نخواهد بود و 
نهایتاً کاهش شدیدی پیدا خواهد کرد.

وضعیت  خصوص  در  طغیانی  مهدی 
سرمایه گذاری  و  بورس  بازار  کنونی 
بی سابقه مردم در این بازار، اظهار کرد: 
به هر حال بازار سرمایه همراه با ریسک 
است و کسانی که قصد سرمایه گذاری 
در این بازار را دارند باید متوجه باشند 
که با یک بازار پر ریسک مواجه هستند 
می تواند  که  همان طور  بورس  بازار  و 
شاخص های آن افزایش قابل توجه پیدا 
کند به همان اندازه هم می تواند ناگهانی 
مسائل  این  افزود:  وی  بیاید.  پایین 
از  بسیاری  و  است  بازار  واقعیت های 
افراد به این دلیل که تجربه قبلی ندارند 
فقط رونق بازار را می بینند و رکود آن 
را تجربه نکرده اند. بنابراین کسی توصیه 
نمی کند که فردی خانه مسکونی خود 
را بفروشد و وارد بازار سرمایه و بورس 
شود، کار عقالنی این است که مردم 
اضافه پس انداز خود را که به آن احتیاج 

فوری ندارند وارد بورس کنند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 
وظیفه  داد:  ادامه  اسالمی،  شورای 
و  مجری  عنوان  به  بورس  شرکت 
سازمان بورس به عنوان ناظر، این است 
که بازار را به شکلی مدیریت کنند که 
این رونق فعلی در بازار بورس، پایدار 
باقی بماند چرا که در ۴ ماه گذشته 
نتیجه  بورس  در  شاخص ها  افزایش 
نیست  کشور  اقتصاد  طبیعی  حرکت 
و افزایش شاخص ها عمدتاً به تورم بر 
می گردد و ناشی از توزیع سهام دولتی 
در بازار است که برای همیشه نمی تواند 
ادامه یابد و سرانجام متوقف می شود که 
در نتیجه بازار باید با قابلیت های اصلِی 
طغیانی  کند.  پیدا  تطبیق  خودش، 
تصریح کرد: هم اکنون برخی شرکت ها 
بعضاً سهامشان ۲0 درصد افزایش پیدا 
کرده است، اما اصل تولیدشان نسبت 
به پارسال کمتر هم شده است و نه تنها 
سود نداشته اند بلکه زیان هم داشته اند 
یا برخی شرکت های دیگر سهامشان 
۱0 برابر شده است که این وضعیت به 

هیچ وجه طبیعی نیست.
مجلس  در  اصفهان  مردم  نماینده 
شورای اسالمی گفت: نکته اصلی در 
اینجاست که دولت با عمق بخشی در 
بازار  در  را  ثبات  و  پایداری  باید  بازار 
بورس حاکم کند که این مهم، مطالبه 
کمیسیون اقتصادِی مجلس نیز هست 
و باید در این خصوص تالش شود. اگر 
همین  به  بورس  بازار  فعلی  وضعیت 
شاخص ها  افزایش  برود  پیش  منوال 
کاهش  نهایتاً  و  بود  نخواهد  دائمی 
شدیدی پیدا خواهد کرد. وی با بیان 
اینکه شرایط رشِد طبیعِی بورس فعاًل 
در جهان وجود ندارد، خاطرنشان کرد: 
کمیسیون اقتصادی مجلس اخیراً دو 
است  داشته  بورس  سازمان  با  جلسه 
و این هفته هم جلسه دیگری خواهیم 
داشت. تمام تذکرات الزم را به سازمان 
و بحث  داد  داده ایم و خواهیم  بورس 
کمیسیون اقتصادی این است که باید 
عالج واقعه آینده را همین حاال کرد تا 
بازار دچار مشکل نشود و سرمایه های 

مردم از دست نرود.

اصفهان؛ میزبان نمایشگاه های تخصصیافتتاح مجتمع آزمایشگاهی شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 
اصفهان نامه

     گزارش

عمق بخشی به
 بازاِر بورس

Is fahan

اصفهان در هفته ای که گذشت؛

 نوسان:اصفهان در هفته ای گذشته با چند رویداد میراثی دست به 
گریبان بود. مرمت سه دهانه از پل تاریخی سی و سه پل اضطراری شد؛ 
احداث هتل در چهارباغ توسط فعالین میراث فرهنگی به نقد کشده 
شد و  در این بین تپه تاریخی اشرف، تاریخ اصفهان به دوره اشکانیان 
ارتباط داد. اخباری که همگی با سکوت معنادار میراث فرهنگی همراه 
بود. اما خبر خوب هفته، ورود شرکت تامین سرمایه بانک ملت یرای 
انتشار اوراق مشارکت شهرداری اصفهان به منظور اجرای فاز سوم خط 
۲ قطار شهری اصفهان به مبلغ ۳هزار میلیارد ریال بود که می تواند به 
روند تکمیل این پروژه در شرایط نامساعد اقتصادی کنونی کمک شایان 
توجهی داشته باشد.آنچه می خوانید مهمترین رویدادهایی است که 

درهفته گذشته براصفهان گذشت؛
مرمت اضطراری سی و سه پل اصفهان

سه دهانه از پل تاریخی سی و سه پل اصفهان مرمت و بازسازی اضطراری شد. 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان درباره بررسی 
و پایش بناهای تاریخی در حوزه میراث فرهنگی گفت: کارشناسان متوجه آسیب 
به سه دهانه از این پل تاریخی بر اثر فرسایش و عوامل طبیعی و انسانی شدند. 
فریدون الهیاری افزود:استادکاران زبده مرمت بناهای تاریخی اداره کل میراث فرهنگی 
استان، بخشی از آجرهای فرسوده و بندکشی آجرهای طبقه باالی پل سی و سه پل 
استحکام بخشی کرده و تزئینات این سه دهانه پل را در مدت یک روز مرمت کردند. 
سی وسه پل یا پل اهلل وردی خان پلی با ۳۳ دهانه، ۲۹۵ متر طول و ۱۴ متر عرض، 
زیرنظر اهلل وردی خان و با معماری استاد حسین بنا اصفهانی  همزمان با حکومت شاه 
عباس صفوی بر روی زاینده رود در شهر اصفهان ساخته شده است. این بنای تاریخی 

سال ۱۳۱0 با شماره ۱۱0 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.
سهم کاشان از

آب زاینده رود افزایش می یابد
سهم انتقال آب زاینده رود به شهرستان کاشان از ۵00 لیتر به ۷00 لیتر در ثانیه 
افزایش می یابد. فرماندار ویژه کاشان در نشست مشترک شورای حفاظت از منابع آب 
شهرستان های کاشان و آران و بیدگل استان اصفهان بیان کرد: مجوز انتقال ۷00 لیتر 
آب زاینده رود صادر و مصوب شده و پیگیری ها برای اجرا شدن آن باید به جد انجام 
شود. علی اکبر مرتضایی قهرودی، خواستار برگزاری نشست های تخصصی مدیران 
مرتبط با منابع آب برای مدیریت آن در منطقه با حضور استادان و پژوهشگران 
دانشگاه ها شد و اضافه کرد: باید کوشش شود در این نشست های تخصصی از 
ظرفیت های قانونی دولت برای کوتاه مدت و بلندمدت استفاده شود. فرماندار آران و 
بیدگل نیز با اشاره به سرانه ۲۵0 لیتری آب آشامیدنی در کشور، ادامه داد: این رقم 
در شهرستان آران و بیدگل ۲۲0 لیتر در روز است. اسماعیل بایبوردی اضافه کرد: 
سرانه آب در کشورهای پرآب اروپایی ۱۱0 تا ۱۵0 لیتر در شبانه روز است که نشان 

می دهد میزان مصرف در ایران خیلی زیاد است.
مشارکت »تملت« در تامین مالی
مترو و اتوبوس شهرداری اصفهان

تامین سرمایه بانک ملت انتشار ۷ هزار و ۳00 میلیارد ریال اوراق مشارکت برای 
شهرداری شیراز و اصفهان را با موفقیت پشت سرگذاشت. روح اهلل حسینی مقدم، 
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت درباره جزئیات این اوراق گفت: تامین 
نقدینگی درخصوص اجرای سه طرح توسعه با انتشار اوراق مشارکت شهرداری 
شیراز و اصفهان، با مشارکت تامین سرمایه بانک ملت و ضمانت بانک ملت صورت 
گرفت. حسینی مقدم در ادامه با تشریح جزئیات اوراق مشارکت شهرداری اصفهان 
گفت: بخشی از این اوراق مربوط به تامین مالی شهرداری اصفهان بود. بر این اساس 
درخواست اخذ مجوز عملیات و ضمانت انتشار اوراق مشارکت شهرداری اصفهان 
به منظور اجرای فاز سوم خط ۲ قطار شهری این شهر به مبلغ ۳هزار میلیارد ریال 
صادر شد. این اوراق با نرخ سود ساالنه ۱8 درصد منتشر شد.  وی با اشاره به مرحله 
سوم اوراق منتشر شده گفت: مرحله سوم نیز مربوط به موافقت اصولی انتشار اوراق 
مشارکت شهرداری اصفهان به منظور توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی اصفهان به 
ارزش یک هزار و ۳00 میلیارد ریال بود. به گفته حسینی مقدم، عرضه اولیه تمامی 
این سه اوراق روز سه شنبه ۳۱ تیرماه سال ۱۳۹۹ با ضمانت بانک ملت و در شعب 
منتخب بانک ملت و به صورت الکترونیکی و با نام، از طریق سامانه مجاز سیما صورت 
گرفت که با موفقیت همراه شد. وی در ادامه توضیح داد: مدت مشارکت این اوراق 
چهار  ساله و مقاطع پرداخت سود علی الحساب آن هر سه ماه یک بار است. تعهد 
پذیره نویسی این اوراق توسط تامین سرمایه بانک ملت انجام خواهد شد و از آنجا 
که این اوراق غیرقابل بازخرید در بازار پول هستند، معامالت ثانویه و انجام تعهدات 
بازارگردانی آن پس از گشایش نماد در بازار بورس یا فرابورس صورت خواهد پذیرفت.

۲ هزار نقطه برداشت پمپاژی 
در مسیر زاینده رود

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان در گفت وگو با خبرگزاری مهر از 
وجود دو هزار نقطه برداشت پمپاژی در سرشاخه ها و طول رودخانه زاینده خبر داد 
که تأثیر منفی روی گردش آب در این حوضه را تشدید می کند. اسفندیار امینی، 
با بیان اینکه تأثیر خشکسالی با ترسالی بر حوضه های آبریز مانند زاینده رود در 
نهایت بستگی به درصد بارش ها دارد، اظهار داشت: در یک سال حتی اگر بارش ها 
۱0 درصد نسبت به میزان معمول بیشتر باشد تأثیر مستقیمی بر حوضه آبریز دارد. 
وی افزود: این تأثیر در صورتی است که تمام مسیرهای آبی نظیر رودخانه اصلی، 
سرشاخه ها، آبراهه ها، ارتفاعات و آب های زیرزمینی در دسترس بوده و دستخوش 
اتفاقات غیرطبیعی نشده باشد. امینی با اشاره به اینکه حدود دو هزار نقطه برداشت 
پمپاژی در سرشاخه ها و طول رودخانه زاینده داریم، داریم، ادامه داد: این برداشت ها 
که بسیاری از آنها نیز غیرمجاز است در باالدست حوضه زاینده رود تأثیر منفی بر 
روی این حوضه آبریز می گذارد. وی گفت: بر این اساس هم اکنون بند و سدهایی 
مانند زاینده رود، نکوآباد، چم آسمان، آبشار، وجود دریاچه های قایقرانی، سنگ بندها، 
بندهای فوالد مبارک، ذوب آهن و صنایع نظامی، تأثیر منفی روی گردش آب در 
این حوضه را تشدید کرده و اجازه نمی دهند ترسالی واقعی تأثیر خود را روی حوضه 

آبریز بگذارد.

پیوند تاریخ اصفهان 
به دوره اشکانیان

هفته گذشته علی محمد فصیحی نائینی 
مسئول پایش پل های تاریخی اصفهان 
درگفت وگو با خبرگزاری ایسنا با ابراز 
نگرانی از از خطر فرونشست آثار تاریخی 
وارد  جلوی  است  "الزم  گفت:  اصفهان 
تاریخی  به پل های  شدن آسیب جدی 
اصفهان را بگیریم و برای جلوگیری از آن 
مطالعات جدی انجام دهیم. او شکستگی 
لوله فاضالب در نزدیکی پل خواجو را نشانه 
فرونشست زمین که هر لحظه به شکلی در 
گوشه شهر خود را نشان خواهدداد دانست 
و بازوبسته شدن مدام آب در بستر این 
رودخانه را خطری جدی برای پل های 

تاریخی اصفهان قلمداد کرد. 
دیگری  وگوی  گفت  در  البته  فصیحی 
این  وضعیت  "نوسان"  خبرنگار  با  که 
مساعد  سازه ای  جهت  به  را  پل ها 
"خوشبختانه  کرد:  اعالم  و  خواند 
رودخانه  روی  تاریخی  پل های  تمامی 
کارشناسان  سوی  از  مدام  زاینده رود 
مورد پایش قرار می گیرند و خطری آنها 
ماست  وظیفه  اما  نمی کند؛  تهدید  را 
که نسبت به پدیده فرونشست هشدار 
در  فاضالب  لوله  زیرا شکستگی  دهیم 
نزدیکی پل خواجو نشانه ای است که ما 
باید آن را جدی بگیریم و فکری برای 
جاری شدن جریان دائمی آب در این 
رودخانه بکنیم. زیرا جاری شدن آب در 
این رودخانه هم به مقاومت بنا کمک 
می کند و هم از جهت منظر شهری، پل، 
جاری  آن  در  آب  که  رودخانه ای  روی 
فصیحی  درحالی  است.  زیباتر  است 
بیان می کند که پیشتر  را  این مطالب 
میراث فرهنگی  کارشناسان  سایر  نیز 
بازوبسته کردن مدام جریان آب رودخانه 
چندسال  خشکسالی های  و  زاینده رود 
اخیر را خطر جدی برای دوام پل ها و 
سایر آثار تاریخی شهر اصفهان بیان کرده 
بودند. پاییز سال گذشته فریدون الهیاری 

استان  میراث فرهنگی  اداره  مدیرکل 
اصفهان نیز در این رابطه هشدار داده و 
گفت:"پایین رفتن سفره های زیرزمینی 
و نشست زمین، مدرسه چهارباغ، میدان 
نقش جهان و پل های تاریخی را در بحران 
قرار داده است و مسوالن در این زمینه 
پیشتر  کنند".  عمل  هوشیارانه تر  باید 
نیز در سال های ۹6 و ۹0 خبرکج  شدگی 
بخشی از سی و سه پل توجه رسانه ها را 
به خود جلب کرد که طی مدتی کوتاهی 
از سوی کارشناسان تکذیب شد و علت 
این اتفاق را مرمت های این پل در دهه ها 

گذشته بیان کردند.

خشکی زاینده رود
تهدید پل ها نیست!

با این حال باید دید آیا خشکسالی های 
دو دهه گذشته و بازوبسته شدن جریان 
برای  تهدید  این رودخانه  مدام آب در 
پل های تاریخی است؟ برای پاسخ به این 
حیدری،  داریوش  دکتر  سراغ  پرسش 
کارشناس مرمت آثار و ابنیه تاریخی و 
استاد دانشگاه هنر اصفهان که در دهه 
بخشی  و  پل خواجو  مرمت  مشاور   80
از ۳۳ پل بود رفتیم تا نظر وی را جویا 

شویم.
حیدری معتقد است: "ابتدا باید دید آیا 
بازوبسته شدن آب رودخانه  خشکی و 
زاینده رود به پایه پل های تاریخی روی 
آن آسیب وارد می کند؟ و سپس در پی 
باشیم!" وی   برای حل مسئله  چاره ای 
ادامه داد: برخی معتقدند بازوبسته شدن 
مدام آب به پایه این پل ها آسیب وارد 
می کند و باعث نشست آن می شود. به 
اعتقاد من این دیدگاه اشتباه است!. زیرا 
رودخانه زاینده رود یک رودخانه فصلی 
است که در طول تاریخ بارها و بارها حجم 
آب آن کم و قطع شده است، همچنین 
که در کتاب جغرافیای مرکزی ایران از 

رودخانه  بزرگترین  بعنوان  زاینده رود 
متون  در  است  نام برده  ایران  فصلی 
تاریخی نیز بارها به کم آبی زاینده رود 
اشاره شده است. از سوی دیگر بافت بستر 
زاینده رود تا به سنگ بستر برسد از شن 
و ماسه رودخانه ای تشکیل شده است 
که در صورت خشک شدن رودخانه و 
زیرزمینی  آب های  سطح  رفتن  پایین 
نشست خیلی ناچیزی خواهد داشت و 
این نسشت رودخانه یکبار رخ داده است؛ 
پس نباید هر بار با قطع شدن آب، نگرانی 

برای فرونشست وجود داشته باشد.
او ادامه داد: گروه دیگری نیز معتقدند 
از آنجایی که مالت به کار رفته در این 
پل ها آهکی است، برای حفظ مقاومت 
خود باید در مجاورت دائم آب قرار گیرد؛ 
از  را  این صورت مقاومت خود  در غیر 
دست می دهند. این دیدگاه نیز صحیح 
هنگامی  شیمی  علم  اساس  بر  نیست. 
و  یا خاک  با خاک)  آهک  واکنش  که 
خاکستر اگر مالت ساروج باشد( کامل 
شد دیگر نیازی نیست بنا در مجاروت 
آب قرار گیرد اما در طول آن مدت که در 
برخی منابع ۲ سال و در برخی دیگری از 
منابع آن را ۷ سال ذکر کرده اند باید در 
مجاورت رطوبت قرار گیرند. خوشبختانه 
اکنون حدود ۴ قرن است که از ساخت 
این پل ها گذشته است و نزدیک به ۴ 
قرن پیش واکنش ها انجام شده است. از 
این رو جای نگرانی وجود ندارد. از طرف 
رودخانه ها  بستر  دنیا  تمام  در  دیگر  
زهکش اطراف خود هستند و در تمام 
طول سال حتی اگر آب در آنها جاری 
نباشد زیر بستر آنها مرطوب است )مگر 
اینکه خشکسالی طوالنی مدت و مطلق 
صورت گیرد( برای همین هم گاهی در 
فصل تابستان شاهد رویش علف و برخی 
رودخانه ها  بستر  در  خودرو  گیاهان 

هستیم.

فرونشست یکبار 
پل ها را تهدید می کند

حیدری در رابطه با فرونشست عمومی 
زمین های استان و شهر اصفهان در اثر 
کاهش آب های زیر زمینی گفت: این پدیده 
مربوط به زمین های اطراف اصفهان مانند 
دشت مهیار است و خوشبختانه در سطح 
شهر اصفهان و بستر رودخانه با آن روبه رو 
نیستیم. زیرا همانطور که اشاره کردم بستر 
رودخانه زاینده رود زهکش اطراف اش است 
و با توجه به بافت ماسه ای بستر، این موضوع 
رخ نمی دهد. تنها چیزی که در این میان 
می تواند موجب سستی و آسیب به پایه های 
پل شود هوازدگی است آن هم به این معنا 
که اگر ما خاک اطراف رودخانه را برای مدت 
طوالنی کناربزنیم و اجازه دهیم پی ها برای 
مدت طوالنی در مجاورت هوا قرار گیرند آن 
زمان الیه روی مالت پوسته پوسته می شود 
و به تدریج مقاومت مالت پی ها از دست 
می رود. این کارشناس مرمت آثار و ابنیه 
تاریخی تاکید کرد: تا اینجا نتیجه می گیریم 
ارتباطی بین فرونشست پایه پل ها در اثر 
خشکسالی رودخانه زاینده رود و فرونشست 
زمین های اطراف اصفهان تاکنون اثر روی 
اصفهان  تاریخی  پایه های  آسیب دیدگی 
نداشته است. مگر اینکه همانطور که اشاره 
کردم خشکسالی بلندمدت و یا شرایط 

خاص دیگری پیش بی آید.

یــخ زدگـی 
خطری برای پل ها

متاسفانه گاهی برخی افراد با تخصص 
معماری و باستان شناسی که در حوزه 
خود صاحب نام و صاحب نظر هستند در 
رابطه با موارد باال اظهار نظر می کنند. 
مردم نیز آن را قبول می کنند؛ در حالی 
تخصص  که  فردیی  مورد  این  در  که 
شیمی مالت و مصالح دارد باید اظهار 

نظر کند.
این را "حیدری" می گوید و درآصخر 
باعث  امروز  آنچه  کند:  می  تاکید 
نگرانی در رابطه با پل ها است یخ زدگی، 
شدن  پوسته پوسته  و  فرسایش 
سنگ های صفوی است. همچنین باید 
هدایت آب و مسیر ناودان ها مورد تعمیر 
باران روی آجر پل ها  قرار گیرد تا آب 
تا موجب پوسیدگی  نکند  پیدا  جریان 
به  نهایت  در  که  آجرها  شوره زدگی  و 
فرسایش و تخریب آنها منتهی می شود 

را به دنبال نداشته باشد. 

آیا خشکی زاینده رود تهدیدی برای پل های تاریخی اصفهان است؟؛

دیدگاه اشتباه
حیدری: نسشت رودخانه یکبار رخ داده؛ پس نباید با قطع شدن آب، نگرانی برای فرونشست پل ها وجود داشته باشد

ــته   ــازو بس ــده رود، ب ــالی زاین ــران خشکس ــان و صاحب نظ ــیاری از کارشناس ــد بس از دی
کــردن مــدام جریــان آب ایــن رودخانــه و کاهــش ســطح آب هــای زیرزمینی تهدیــد جدی 
بــرای آثــار تاریخــی شــهر و اســتان اصفهــان محســوب می شــود. ایــن نگرانــی بخصــوص 
در رابطــه بــا سســت شــدن پایــه  پل هــای تاریخــی روی رودخانــه زاینــده رود کــه از مــات 
ــد در مجــاورت  ــرای حفــظ مقاومــت بای آهــک ســاخته شــده اســت و گفتــه می شــود ب
ــر از  ــه ه ــی ک ــورد. نگران ــم می خ ــه چش ــتر ب ــد بیش ــت باش ــی آب و رطوب ــان دائم جری
چندگاهــی بــا رخ دادن برخــی از اتفاق هــا پیرامــون ایــن پل هــا بیشــتر می شــود. اکنــون 
نیــز طــی یــک مــاه گذشــته انتشــار تصاویــری از لــق شــدن و افتادگــی چنــد آجــر از قســمت باالیــی 
۳۳ پــل و شکســتگی لولــه فاضــاب در مجــاورت پــل خواجــو نگرانــی از آینــده ایــن پل هــا را تشــدید 
کــرده اســت. امــا آیــا خشکســالی  چنــد ســال گذشــته زاینــده رود تهدیــدی جــدی بــرای ایــن پل هــا 
ــد. ــنیده اید را می خوانی ــون ش ــه تاکن ــاوت از آنچ ــری متف ــزارش نظ ــن گ ــد؟ در ای ــاب می آی ــه حس ب

گزارش
گروه شهری

گار
ه ن

نام
وز

/ ر
رم

ا خ
دان

مان



سال ششم/ شماره ۱۳٧/  ٧ مرداد ۱۳۹۹/ ٧ ذوالحجه۱۴۴۱

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

www.eghtesadbazar. ir

28  July   2020 No.137

info@eghtesadbazar. ir

شهری  عمران  معاون  نوسان:  
بر  بنا  گفت:  اصفهان  شهردار 
دستور شهردار اصفهان محاسبه 
شهرداری  در  حفاری ها  عوارض 
طریق  از  الکترونیکی  صورت  به 
سامانه اصفهان نما انجام می شود.

ایرج مظفر، اظهار کرد: مجوز حفاری 
در دو نوع صادر می شود، نوع اول به 
صورت تک انشعابی است که معموالً 
شهرداری  از  ساختمان ها  مالکان 
سیر  از  پس  و  کرده  درخواست 
مراحل اداری، تعهدات مربوطه را ارائه 
و  می کنند  دریافت  را  الزم  مجوز  و 
نوع دیگر مربوط به مجوزهای طولی 
خدماتی  شرکت های  حفاری های  و 
این  توسط  آن  درخواست  که  است 
شرکت ها به شهرداری ارجاع می شود، 
پس از آن کمیسیون حفاری تشکیل 
شده و درباره نحوه اجرای حفاری ها، 
زمان اتمام و ترمیم محل حفاری شده 

تصمیم گیری می شود.
شهردار  شهری  عمران  معاون 
اصفهان تاکید کرد: تمام شرکت های 
خدمات رسانی از جمله آب، برق، گاز و 
تلفن برای تمامی حفاری های خود باید 
به شهرداری مراجعه و مجوز حفاری 
شهری  عمران  معاون  کنند.  دریافت 
شهردار اصفهان افزود: در صورتی که 
مسیر مورد نظر برای حفاری زیر ۱00 
حفاری  کمیسیون  جلسه  باشد  متر 
مربوطه تشکیل می شود،  منطقه  در 
متر،  باالی ۱00  مسیرهای  برای  اما 
به  مربوطه  منطقه  طریق  از  موضوع 
معاونت عمران شهری ارجاع می شود تا 
در جلسه کمیسیون حفاری درخواست 
معبر  و  آسفالت  نوع  و  شده  بررسی 
مورد نظر شرکت های خدمات رسانی 
برنامه  آن  اساس  بر  و  مشخص 
زمان بندی انجام عملیات از شرکت های 
خدمات رسانی دریافت می شود، سپس 
عوارض مجوز حفاری بر اساس هزینه 
خسارت وارده بر آسفالت معابر برای 
واریز  جهت  خدمات رسان  شرکت 
با  وی  شد.  خواهد  صادر  و  محاسبه 
بیان اینکه محاسبه عوارض حفاری ها 
الکترونیکی  صورت  به  شهرداری  در 
انجام  نما  اصفهان  سامانه  طریق  از 
مسیر  ترمیم  کرد:  اظهار  می شود، 
حفاری شده پس از انجام عملیات مورد 
در  خدمات رسانی  شرکت های  نظر 

مدت زمان مشخصی باید انجام شود.
پایش  ایرج مظفر گفت: در سیستم 
حفاری ها که در مناطق ۱۵ گانه شهر 
برقرار است، محاسبات مربوط به صدور 
مصوبه  اساس  بر  حفاری  مجوزهای 
با  وی  می شود.  انجام  شهر  شورای 
بیان اینکه زمان صدور مجوز حفاری ها 
و  حقیقی  افراد  برای  شهرداری  در 
کاهش  خدمات رسانی  شرکت های 
یافته است، افزود: در حال حاضر بین 
یک هفته تا ۱0 روز مجوزهای حفاری 

برای متقاضیان صادر می شود.
معاون عمران شهری شهردار اصفهان 
ترمیم  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح 
و  است  متقاضی  عهده  بر  ترانشه ها 
کیفیت خوبی ندارد که شهرداری در 
شرکت های  با  مذاکرات  انجام  حال 
دریافت  با  بتواند  تا  است  تاسیساتی 
هزینه های ترمیم مستقیماً نسبت به 
ترمیم ترانشه ها اقدام کند که این کار 
برای مناطق پنج و۱۲ و با شرکت های 
صورت  به  گاز  و  آب  خدمات رسانی 

پایلوت در دست اقدام است.

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری از احداث باغ کارگاه خاتم در منطقه ۱۵ خبر داد و گفت: در 
سال های اخیر هنر خاتم کاری همانند سایر رشته های صنایع دستی با رکود و فراموشی 
مواجه شده است. مسعود قاسمی تاکید کرد: منطقه ۱۵ شــهرداری در صدد است با 
همت هنرمندان این عرصه و یاری مسئوالن ذیربط در جهت رونق بازار و تولیدات این 
هنر زیبا تمامی توان خود را به کار گرفته و تا حد توان زمینه الزم را برای گسترش روز 

افزون آن فراهم کند.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری گفت: سال گذشته ۳۵ هزار و ۱۵۵ 
متر مربع پارک محلی در شهر اصفهان ایجاد شده که با توجه به تأکید شورا قرار شد در 
سال ۹۹ این میزان افزایش یابد. فروغ مرتضایی نژاد، تصریح کرد: در این راستا سازمان 
پارک ها پارامترهای مختلف را برای ایجاد پارک های محله ای مورد بررسی قرار داده که 
از جمله آنها ایجاد عدالت اجتماعی، مدیریت بحران، تعدیل جزایر حرارتی، فیلترهای 

آلودگی و دسترسی به منابع آب، خاک و درصد کاربری های سازگار است.

 توسعه پارکهای  محله ای در شهر اصفهاناحداث باغ کارگاه خاتم در منطقه 15

گزارش

گزارش

صدور مجوز حفاری
در کمتر از 10 روز

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان:

نوسان : هزار روز از حضور شما در 
مسند شهرداری اصفهان می گذرد، 
این  اتفاق در  بهترین  فکر می کنید 

مدت کدام است؟  
اتفاقات زیادی در این مدت من را خوشحال 
کرده؛ به عنوان مثال زمانی که قول دادم چهار 
ماهه خط یک مترو اصفهان را بعد از ۱۷ سال 
به اتمام برسانم، برای بسیاری باور کردنی نبود، 
اما زمانیکه سر موعد چهار ماه این نوسان: پروژه 
با حضور معاون اول رئیس جمهور افتتاح شد، 
برایم بسیار خوشحال کننده بود و باعث شد با 
جدیت بیشتری پای قول و وعده هایم بمانم. 
همچنین بسیاری می گفتند اجرای حلقه 
حفاظتی اصفهان کار شدنی نیست و حتی به 
دلیل مشکالتش، به آن ورود پیدا نکنیم، اما من 
با جدیت به این موضوع ورود پیدا کردم و اکنون 

از اینکه طرح پیش می رود، انرژی می گیرم.

 نوسان: تصور می کنید دلیل برخی 
وعده های  و  تصمیمات  با  مخالفت ها 

شما چیست؟
اینکه مخالفان من می گویند، کاری نمی شود، یا 
حساب شده حرف نمی زنند یا از کارهای بزرگ 
و ریسک کردن می ترسند. در حالیکه من از 
همان کودکی ریسک پذیر بودم و معتقدم رمز 
موفقیت این است که از مسائلی که می ترسیم 
باید عبور کنیم و حتی شکست را گامی برای 

یادگیری می دانم.

ریسک های  از  یکی  شاید  نوسان:   
در  شما  فعالیت  روزه  هزار  دوره 
سالن  پروژه  به  ورودتان  شهرداری، 

اجاس و تاکید بر اتمام آن است.
دقیقا؛ یکی از ریسک های بزرگم تکمیل پروژه 
سالن اجالس بود، در حالیکه اگر با نگاهی 
سیاسی و بی توجه به منافع عمومی، به مسائل 
دیگر توجه می کردم نباید به این طرح ورود 
می کردم. حتی به من همین توصیه شد که این 
کار شدنی نیست، اما بعد از بررسی به نتیجه 
رسیدم، درست یا غلط سرمایه گذاری صورت 
گرفته که رها کردن آن به نوعی هدر دادن 
حقوق مردم است. بنابراین ریسک کردم و سال 
گذشته ۴00 میلیارد تومان برای آن هزینه 
کردم که تنها ۲00 میلیارد آن برای آزادسازی 
هزینه شد، کاری که باید سال ها قبل صورت 
می گرفت و ۲00 میلیارد هم برای اجرای 

پروژه درنظر گرفتم، البته نوسانات نرخ ارز شاید 
محاسباتمان را برهم بزند و امسال نیز جهت 
تکمیل آن باید ۲۵0 میلیارد تومان هزینه کنیم. 
امیدوارم با وجود مشکالت اقتصادی و تحریم ها 

ساخت سالن را به اتمام برسانیم.

 نوسان: تا چه اندازه مصلحت سنجی و 
برخی اولویت های زمانی و مکانی، بر قدرت 
اند؟ تاثبرگذاشته  شما  ریسک پذیری 

به طور قطع نداشتن اولویت زمان و مکان در امور 
شهرداری موجب برهم ریختگی امور می شود. 
براین اساس معتقدم، نمی توان نسبت به زمان 
بی توجه ماند، چراکه ما بسیار درگیر فشردگی 
زمان و انباشتگی موضوعات هستیم. بنابراین 
باید با اولویت بندی دقیق و سریع امور را پیش 
ببریم. مثال اگر امروز به دنبال اوراق مشارکت 
بانک مرکزی برویم بهتر از این است که برای 
موضوعی خاص با نمایندگان مذاکره کنیم. 
است.  شهرداری  اولویت  اعتبار  جذب  چون 
خوشبختانه طی تمام روزهای گذشته، سعی 
کرده ام با اولویت بندی امور، حتی یک لحظه را 

به بطالت نگذرانده ام.

از  بسیاری  برای  شاید  نوسان:   
اصفهانیها جالب باشد که بدانند شهردار 
اصفهان برای خلوت کردن با خود، کجای 

این شهر را  انتخاب می کند؟
می دانم که فرصت مان بسیار کم است، اما برخی 
شب ها تنها و گاهی با خانواده ام در چهارباغ 
پیاده می روم و مسائل را بررسی می کنم و 
حتی ساعت ۱۲ شب برای جویا شدن امور به 
معاونین خود زنگ می زنم. همچنین گاهی به 
تنهایی رانندگی و در نقاط مختلف شهر توقف 
و در مسیر فکر می کنم و با مدیرانم هماهنگ 
می شوم. معتقدم بازدید در فضاهای غیررسمی 

نتایج بهتری به همراه دارد.

و  محدود  زمان  این  در  اما  نوسان:   
ورزش،  برای  فرصتی  آیا  خود  پرکار 

فیلم دیدن یا کتاب خواندن دارید؟
متاسفانه برای ورزش و دیدن فیلم فرصتی 
ندارم، مگر اینکه در جشنواره ها گاهی فرصت 
فیلم دیدن پیدا شود، اما با وجود نداشتن زمانی 
برای فراغت، هیچگاه مطالعه را رها نکرده ام و 
درحالیکه بین ساعت ۱۲ تا یک بامداد می خوابم 
حتی فضای مجازی را رصد می کنم اما سعی 

می کنم نسبت به این فضا و برخی اظهارنظرهای 
رفتار  بی اعتنا«  زاده های  »نجیب  همانند  آن، 
مطالعات  دانشگاهی  موارد  برای  اگرچه  کنم. 
عمیقی دارم، اما اکنون کتاب های مربوط به تاریخ، 
جامعه شناسی، علوم ارتباطات، علوم سیاسی و ... را 
مطالعه می کنم و »انسان بی خرد« یا »۴8 قانون 
قدرت« کتاب های مورد عالقه ام است و معتقدم 
کار بدون مطالعه، معنا ندارد. باید تئوری ها و 
نظریات را به ویژه در علوم انسانی بشناسیم، شاید 
بتوان اصول فنی را به معمار و مهندس بسپاریم، 
اما علوم انسانی را نمی توان به کسی واگذار کرد. 

 نوسان: به اعتقاد شما امروز مدیران به غیر 
از تخصص به دانش دیگری هم نیاز دارند؟

هیچ مدیری بدون داشتن دانش عمومی و 
تخصصی موفق نمی شود. امروز بحث داشبورد 
مدیریتی مطرح است که مطابق آن باید اطالعاتم 
را در جنبه های عمومی بیشتر کنم تا بتوانم برای 
اجرا و یا عدم اجرای پروژه ها تصمیم بگیرم. 
حتی به جوانان توصیه می کنم قبل از هر چیز 
با تحصیالت، در یک حوزه متخصص شوند و 
افرادی اجتماعی و ارتباطی باشند. خوشبختانه 
در  مختلفی  پتانسیل های  اصفهان  امروز 
حوزه های گردشگری، کارآفرینی و... دارد و 
جوانان می توانند در کمترین اشغال فضایی، 

اتفاقات خوبی رقم بزنند.

خود  مطالعات  به  توجه  با  نوسان:   
تصور  عمومی،  حوزه  در  خصوص  به 
می کنید در بحث مدیریت و ارتقا فضای 
شهری در جذب سرمایه گذاران موفق 

عمل کرده اید؟
بیشترین هنر در حوزه شهری، دانش و فن 
مذاکره است. معتقدم شهرداری اصفهان در این 
بخش موفق بوده و اگر امروز پروژه های عمرانی 
شهر فعال است مرهون این هنر و ارتباط است. 
در زمان برجام آمد و شدهای زیادی در شهر 
شکل گرفت و سرمایه گذاران خارجی به امید 
از  بعد  اما  وارد کشور شدند،  سرمایه گذاری 
برجام شرایط متفاوت شد، با این وجود مجموعه 
مدیریت شهری جلسات زیادی با سرمایه گذاران 
داخلی داشت و خوشبختانه در شرایط فعلی با 
جلب نظر قرارگاه خاتم در حوزه سرمایه گذاری 
۲0 درصدی جهت اجرای پروژه تراموا اصفهان 
وارد عمل شده ایم. همچنین سرمایه گذاران 
زیادی را برای ساخت سازهای شهری، شهر 

فرش و ...  جذب کرده ایم، از سوی دیگر در 
جلسات مختلف به دنبال شناخت مشکالت 
باید  و رفع آن هستیم. معتقدم  انبوه سازان 
فضایی ایجاد کنیم تا سرمایه گذاران به این باور 
برسند که سرمایه گذاری در اصفهان موجب ضرر 
نیست و خوشبختانه طی دو سال گذشته وضع 
سرمایه گذاری اصفهان بهبود یافته و پروژه های 

مشارکتی خوبی تعریف شده است.

نوسان: بنابراین آیا شهرداری اصفهان 
رسیده  مالی  انضباط  به  دوره  این  در 

است؟
به طور قطع با انضباط مالی، رونق ساخت و ساز، 
جذب سرمایه گذار، افزایش بهره وری و ... بودجه 
های شهری تحقق می یابد. با وجودیکه درآمد 
اصلی شهرداری از این حوزه است، اما ما  به دنبال 
درآمدهای پایدار و جذب سرمایه گذاران هستیم. 
به عنوان مثال یکی از رویاهایم ایجاد تئاتر شهر 
بود که با جلب و جذب سرمایه گذار، پیش بینی 
می شود تا پایان این دوره شهرداری، در چهارباغ 

اصفهان صاحب تئاتر شهر شویم.

 نوسان: یکی از اولویت های اصفهان 
رونق  و  شمال  سنتر  سیتی  احداث 
پروژه شهرک سامت و کم شدن بار 
ترافیکی هسته مرکزی شهر است، اما 

چرا تاکنون این اتفاق رخ نداده است؟
سرمایه گذار و شریک شهرداری در پروژه های 
شهرک سالمت و سیتی سنتر شمال اقدامات 
زیادی انجام و با فضاسازی اشتغال باالیی ایجاد 
کرده است. در توضیح اینکه چرا هنوز این پروژه 
ها به ثمر نرسیده یا هنوز کم فروغ است باید 
بگویم مثال پروژه سیتی سنتر شمال قفل شده 
بود که با جلسات مختلف، مشکالت آن مرتفع 
و پیش بینی می شود با افتتاح این طرح در مهر 
ماه امسال، شاهد تحول بزرگی در منطقه شمال 
اصفهان باشیم. از سوی دیگر پروژه شهرک 
سالمت بنا بود گره ترافیکی مرکز شهر را حل 
کند، اما اینکه حل کرد یا خیر را، بعید می دانم؛ 
اما به طور قطع وجود این شهرک در آن نقطه 
شهر اثرات مهمی خواهد داشت و شهرداری 
طی سه سال گذشته تعامالت و همکاری زیادی 
با سرمایه گذار این پروژه داشته است. حتی وی 
را به ادامه کار، ساخت هتل و بیمارستان ترغیب 
کرده است. ما با مشارکت خود به دنبال رشد و 
ارتقا شهر هستیم، البته باید توجه داشت که 
شهرداری نمی تواند بیمارستان بسازد و این 
کار باید در حیطه تخصصی و با حمایت سرمایه 
گذار آن صورت گیرد. بنابراین ما به دنبال فروش 
سهم خود به شریک مان هستیم. اما به شخصه 
آینده شهرک سالمت اصفهان را روشن می بینم 
و معتقدم امروز جای جای اصفهان قابلیت رشد و 

سرمایه گذاری جدید دارد.

 نوسان: و اگر بخواهید یک جمله در 
مورد این کلمات بگویید...

چهارباغ: محل ظهور همه زیبایی ها 
تمام  آرامش  و  آسایش  مرکز  رود:  زاینده   

شهروندان.
خواهرشهرها : تقویت روابط برای ارتقا سطح 

کیفی زندگی مردم اصفهان.
اتاق بازرگانی:  محلی که می تواند سرمایه گذاری 

در اصفهان را تقویت کند.
نمایشگاه بزرگ اصفهان: خیلی خوشحالم که 

نمایشگاه به اینجا رسید.
برج جهان نما: جسد بی روح اصفهان که به دنبال 

روح بخشی به آن هستم.
از پروژه های موفق  آکواریوم اصفهان: یکی 

اصفهان قبل از من.
مهدی جمالی نژاد: یکی از دوستان و همکاران 

من که هنوز با هم در تعامل و ارتباط هستیم 
مسعود صرامی: یکی از افراد موفق اصفهان و 
کشور و سعی کرده ام مشکالتش را مرتفع کنم 

تا کارش را توسعه دهد.

گفت وگوی اختصاصی "نوسان" با قدرت اله نوروزی در آستانه سه سالگی حضور بر مسند شهرداری اصفهان؛

هزارمین روز آقای شهردار
نوروزی: طی دو سال گذشته وضع سرمایه گذاری اصفهان بهبود یافت  و پروژه های مشارکتی خوبی تعریف شد

citizen

 نوسان:معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان 
از  استفاده  و  به سامانه »اصفهان من«  مراجعه  با  گفت: شهروندان 
مجموعه ۹۰ خدمت غیرحضوری بدون نیاز به مراجعه حضوری به 
مناطق شهرداری برای انجام برخی کارها، ریسک ابتا به بیماری کرونا 

را کاهش دهند.
به گزارش نوسان و به نقل از ایمنا، علیرضا صادقیان اظهار کرد: شهرداری 
اصفهان با هدف حفظ سالمت مردم در شرایط سخت کرونایی، کاهش تردد در 
سطح شهر و کاستن مراجعات مردمی به شهرداری و برای جلب رضایتمندی 
هرچه بیشتر شهروندان و بسترسازی تحقق شهرداری الکترونیکی سامانه 

»اصفهان من« را راه اندازی کرد. 
وی افزود: اصفهان من یک سامانه شهروندی است که عالوه بر ارائه خدمات 
در حوزه های مختلف شهری و جامعیت در ارائه خدمات و ایجاد یک درگاه 
واحد خدمات شهروندی از طریق فراهم آوردن فضایی ساده و با کاربرد زیاد 
اهداف دیگری را نیز دنبال می کند تا شهروندان در مدیریت شهر سهیم باشند.
کرد:  تاکید  اصفهان  شهردار  انسانی  سرمایه  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
شهرداری اصفهان از شهروندان درخواست می کند با مراجعه به این سامانه 
و استفاده از مجموعه ۹0 خدمت غیرحضوری بدون نیاز به مراجعه به مناطق 

برای انجام برخی کارها، ریسک ابتال به بیماری کرونا را کاهش دهند. 
وی ادامه داد: بر این اساس تمامی شهروندان می توانند اموری چون بررسی 
ترافیک آنالین، خدمات استعالم ها، صدور پروانه ساختمانی، صدور پایان کار، 
مشاهده وضعیت ملک، پرداخت قبوض نوسازی و کسب و پیشه، عوارض 
خودرو، دریافت مجوزهای تابلو صنعتی، تابلو برنده خاکبرداری و تخریب ملک، 
نصب سازه داربستی، جابجایی درختان، نوبت دهی معاینه فنی خودرو را در 

حداقل زمان از طریق این سامانه انجام دهند.
صادقیان اظهار کرد: عالوه بر این خدمات امکان گزارش شکایات و تخلفات 
شهری، درخواست های عمرانی و درخواست های دیگر نیز از طریق سامانه 
اصفهان من وجود دارد که مشارکت شهروندان را در مدیریت شهر افزایش 
می دهد. وی با بیان اینکه شهروندان می توانند نسبت به پیگیری درخواست های 
ثبت شده خود بر اساس کد پیگیری که به صورت اتوماتیک برای آنها صادر 
می شود، اقدام کرده و وضعیت بررسی درخواست های خود را مشاهده کنند، 
افزود: همچنین خدمات گفت و گوی آنالین نیز از طریق سرویس گفت و 
گوی سامانه میسر شده است و عالقه مندان می توانند به صورت آنالین مشاوره 

الزم را دریافت کنند. 
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: با 
ثبت نام در سامانه اصفهان من، شهروندان دارای پروفایل شهروندی می شوند و 

امکان درخواست اصفهان کارت اختصاصی نیز برای آنها مهیا می شود. 
وی گفت: مرکز ۱۳۷ شهرداری اصفهان در تمامی اوقات پاسخگوی سواالت و 

آماده ارائه راهنمایی به شهروندان اصفهانی است.

با سامانه »اصفهان من«
ریسک کرونا را کاهش دهید

 نوسان:مدیر پژوهش، خاقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان 
گفت: تبیین نقش خواهر خوانده ها در افزایش همگرایی و توسعه 
روابط سیاسی و فرهنگی به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی است که در دانشگاه اصفهان 

مورد پژوهش قرار گرفت.
قدرت افتخاری، اظهار کرد: خواهرخواندگی، اقدام و حرکتی نمادین برای نشان 
دادن توافق میان دو شهر جهت توسعه روابط در ابعاد مختلف شهری است. 
وی افزود: در تفاهم نامه ای مسئوالن شهرها متعهد می شوند تا در چهارچوب 
ضوابطی خاص همکاری های فنی، عمرانی، فرهنگی، ترافیکی، علمی و آموزشی 

با یکدیگر داشته باشند.
مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
پیمان خواهر خواندگی رابطه ای دوستانه و هدفمند است که به منظور تبادل 
اطالعات و تجربیات، توسعه مناسبات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، شهری، 
فنی و سیاسی میان یک جامعه شهری با جامعه شهری مشابه خارجی برقرار 
می شود، تصریح کرد: اصفهان به دالیل گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی، برخورداری از جاذبه های گردشگری و با توجه به پیشینه تاریخی 
و فرهنگی و تمدنی، به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم در سال ۲006 و 
پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی در سال ۲0۱0، یکی از شهرهای مهم 

ایران به شمار می رود. 
وی ادامه داد: این شهر در حال حاضر با ۱۳ شهر دنیا از جمله شیان چین، 
کواالالمپور پایتخت مالزی، فلورانس ایتالیا، یاش رومانی، بارسلون اسپانیا، ایروان 
پایتخت ارمنستان، شهر کویت، فرایبورگ آلمان، هاوانا پایتخت کوبا، الهور 
پاکستان، سن پترزبورگ روسیه، داکار پایتخت سنگال و بعلبک لبنان قرارداد 

خواهرخواندگی دارد.
افتخاری گفت: پروژه پژوهشی تبیین نقش خواهر خوانده ها در افزایش همگرایی 
و توسعه روابط سیاسی و فرهنگی به صورت توصیفی-تحلیلی بوده و بر اساس 
ترکیبی از رهیافت ارتباطی کارل دویچ و تئوری سازه انگاری در پی پاسخ 
و بررسی این سوال انجام شده که نقش شهرهای خواهرخوانده در افزایش 

همگرایی و توسعه روابط سیاسی و فرهنگی با اصفهان چیست؟
 البته فرض اصلی بر این است که اصفهان با قابلیت های فوق در این زمینه 
نقش مؤثری در ارتباط با کشورهای دیگر در قالب قراردادهای خواهرخواندگی 

داشته است.

بیش از ۱۰۰۰ روز از حضورش در ساختمان قدیمی شهرداری اصفهان می گذرد. روزهایی که به گفته خودش پر از 
فراز و نشیب وهمراه با شادی و غم بوده است. پیش از شهردارشدن رویاهای بزرگی برای اصفهان در سر داشت، 
آرزوهایی که یا در عمل زمینه تحقق آن فراهم نشد و یا برخی شرایط امکان بروز آن را میسر نساخت. مانند 
تصمیمات کان سیاسی و البته فراز و فرود نرخ ارز که چالش های زیادی را در تامین مالی پروژه های شهری و 
جذب سرمایه گذاران خارجی  پدید آورد. با این وجود قدرت اهلل نوروزی، اغلب ۱8 ساعت از زمان خود را در اتاق 
مشرف به دروازه دولت و میان جلسات گوناگون می گذراند. او معتقد است کار در مستند شهردار اصفهان سخت، 

اما شیرین است. آنچه در ادامه می خوانید گفتگوی "نوسان" با شهردار اصفهان است.
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مدیر پژوهش، خاقیت و فناوری های نوین شهرداری عنوان کرد:

اصفهان به دنبال 
تبین نقش خواهر خوانده ها
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اقتصادنامه

   رشــد غیرمترقبه و بســیار سریع 
بورس در ســال ۹8 و ۹۹ از سایر موارد 
سرمایه گذاری مانند طال، ارز، مسکن و 
اتومبیل، دارای علل متعددی است که 
به بسیاری از آنها در گزارشات و مقاالت 
و مصاحبه ها اشاره شده است. لیکن در 
گوشه و کنار چندین عامل دیگر وجود 
دارد که کمتر مورد بازبینی و کندوکاو 
قرار گرفته است. من تالش می کنم به 
برخی از این عوامل، کــه چندان مورد 

توجه نبوده است، اشاره کنم.

اول: بورس پناهــگاه مالیاتی پول های 
بزرگ: در تابستان سال ۹8 شایعه اخذ 
مالیات از سپرده ای بزرگ و حساب های 
بانکی پرگردش مطرح شد و پس از آن، 
اخبار احضار برخی از صاحبان سپرده ها 
به سازمان مالیاتی و اخذ مالیات از آنها 
به گوش رســید. بنابرایــن دارندگان 
ســپرده های بــزرگ و حســاب های 
پرگردش بانکی متوجه شدند که دیگر 
بانک برای پول های آنهــا محل امن و 
مناسبی نیست و سازمان مالیاتی با این 

نشانی به سراغ آنها خواهد آمد.

دوم: خانه نشینی کرونایی: به دلیل شیوع 
کرونا و خانه نشــینی انبوهی از مردم، 
روی آوری به شبکه های اجتماعی بسیار 
گســترش یافت و کانال های تبلیغات 
و آمــوزش بورس مشــتریان زیادی را 
جذب کردند که به دلیل خانه نشینی، 
می توانست وقت آنها را پر کرده و آموزش 
الزم را فرا گرفته و با اخذ کد بورسی وارد 
حیطه معامالت شــوند. افزایش مداوم 
شاخص و قیمت سهام به جذب بیشتر 
دارندگان پس اندازهای بزرگ و کوچک 

به بورس کمک زیادی کرد.

ســوم: مالیات بر خریداران سکه: اعالم 
دریافت مالیــات از خریداران ســکه و 
اعدام سلطان سکه، برخی از سفته بازان 
را متوجه ساخت که دولت ممکن است 
از قول خود عدول کند و سکه پناهگاه 
مطمئنی برای نگهداری و حفظ ارزش 
پول نباشد، بنابراین تبدیل سکه به سهام 
نیز در دستور کار بســیاری از آنان قرار 
گرفت و حجم پول های ورودی به بورس 

را افزایش داد.

چهارم: نوسانات نرخ ارز: با سیاست های 
بانــک مرکزی در ســال گذشــته ارز 
وضعیت نسبتاً آرامی داشت و از نوسانات 
بزرگ در آن خبری نبود بنابراین برای 

سفته بازان جذابیت چندانی نداشت.

پنجم: ســپرده های بانکی: نرخ ســود 
ســپرده های بانکی در ایران هیچگاه 
نتوانســته نقــش واقعی خــود را در 
اقتصاد ایــران ایفا کند و این مســیر 
دولت هــای ما اغلب سیاســت های با 
نرخ بهره منفــی را در پیش گرفته اند 
کــه اثــرات زیانبــاری در تخصیص 
منابع و فســاد به همراه داشــته است. 

ششــم: ســهولت کار با بورس: خرید 
اتومبیل، مســکن، ســکه و...  هر یک 
نیازمند حداقل منابع مالی است که از 
توان مالی گروه کثیــری از افراد جامعه 
خارج اســت حال آنکه ورود بــه بازار 
بورس حتی با پس اندازهای خرد امکان 
پذیر است و به همین دلیل بسیاری از 
دارندگان پس اندازهــای کوچک نیز 

سریعاً جذب آن شدند.

 دریچه     

ــاغ اســت. هتــل  ــی چهارب ــه غرب هتــل جهــان، یکــی از اولیــن هتل هــای مــدرن اصفهــان واقــع در بدن
گزارش

گروه   اقتصاد
»آمریــک«، هتــل »فردوســی« و هتــل »جهان« ســه نام ایــن بنــای ۹۰ ســاله در ادوار مختلف هســتند. گفته 
مــی شــود، قریــب بــه دو ســال قبــل بحــث مطالعــات پــروژۀ مرمــت و احیــای هتــل جهــان اصفهــان آغاز 
شــده و بــا عاقمنــدی مالــک ایــن میــراث مانــدگار و بر اســاس همیــن مطالعــات طرح مرمــت و احیــا تهیه  
و بــر اســاس ایــن طــرح نیــز اقدامــات اجرایــی انجــام می شــود. ایــن هتــل بــا مجمــوع ۴۴ اتــاق در دهــه 

۶۰ به خوابگاه پسران دانشگاه هنر تبدیل شد و سپس به دست فراموشی سپرده شد. 

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: »با فقری که هر روز بیشتر می شود و اکنون 6 دهک 
جامعه زیر خط فقر قرار گرفته اند، نیاز به سرمایه گذاری خارجی داریم، ما در بخش 
بهره برداری از معادن، نفت و گاز و فوالد امکان جذب داریم.« مسعود خوانساری افزود: »ما 
در ایران ۳0 هزار مرکز گردشگری داریم، اما کمترین توریست را داریم، وقتی ۱۵ سال پیش 
قرارداد کرسنت منعقد شد، علیه آن هیاهو شد و اکنون ۱۵ سال است که گاز می سوزد 

بدون اینکه یک سنت دریافت کنیم.« 

٦ دهک جامعه زیر خط فقر قرار دارند
بازنشستگان منتظر دریافت سهامی هستند که وزیر تعاون وعده واگذاری آن را داده است. برآورد 
می شود که با اجرای این طرح معادل یک میلیارد و ۴۴0 میلیون سهم شستا عاید بازنشستگان 
تأمین اجتماعی شود.پس از خبر خوب همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با 
شاغالن، هفته گذشته در مراسم گرامیداشت هفته بهزیستی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
مژده دیگری برای بازنشستگان داشت.شریعتمداری در این مراسم اعالم کرد که ۲درصد 
از سهام شستا به مستمری بگیران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی تعلق می گیرد.

سهام شستا به بازنشستگان تأمین اجتماعی می رسد

6 عـامــل 
رکوردشکنی  بورس اتاقی برای مادِر اصفهان . . .

با کمی ظرافت، می توان هتل جهان را هتلی جهانی کرد و قصه اش را ورد زبان همگان ساخت 

برسد به دست مالک هتل جهان؛

سال ها ایستاده بود بَِر چهارباغ. داشت، به چنارها 
و آدم ها نگاه می کرد و پیر می شد که جلوی 
ستون ها و کنگره های باشکوهش را پرده گرفتند 
تا هتل جهان را احیا کنند؛ هتل جهانی که یک بار، 
به زیباترین شکل ممکن در جهاِن داستاِن علی 
خدایی احیا شده و می تواند در عالم واقع نیز اتاقی 
داشته باشد، برای یکی از شخصیت های قصۀ 
»آدم های چهارباغ« که لقبش »مادر اصفهان« 

بود و نامش: »عادله ُدواچی«.
فرض کنیم ساِل ۱۴۵0 هجری شمسی است، 
باد می وزد و اشرفی ها را روی زنده رود می ریزد. در 
همین لحظه مردی به مردی دیگر، سالم می کند:

 _یک هتل خوب می خواهم آقا.
_ چیطو هتلی باِشد؟ مجلل، سنتی، قانون 

شیکن یا قصه دار؟
_  هتل قصه دار دیگر چه صیغه ای است؟

_ هتلی قصه داری اصواهان، هتل جهانه س. 
صادقی هدایت یه خّطایی از سفرنامه شا تو همین 
هتله نوشته س، میرزاده عشقی ام اینجا اومده 
بوده س، ارحام صدرم همینجور، اما هیچکدومی 

اینا قصه ای هتل جهان نیس. عجله که نداری؟
 _نه آقا.

_  پس بیشین اینجا لبی آب تا براد بقیه شا بوگم. 
نیم قرنی پیش یه بنده خدایی به اسمی علی 

خدایی، بوگو علی خدایی
 _علی خدایی.

 _بله، این آقا اومد یه کتابی نوشت آ اسمشا 
گذاشت »آدم هایی چارباغ«. تو این کتاب که 
حاال اصواهانیا مثی الالی به گوشی بچاشون 
می خونن، قصه یه زنی بود که صداش می کردن 

عادله دواچی.
_ بوگو دواچی.

_دواچی.
_می دونی دواچی چی چیه س؟

_نه.

_   همین پارچه چی چلواری سیفیدا که قبلی 
پوشک و اینا برا بچا استفاده می کردن.

_ ملتفت شدم آقا.
_ جونم برات بوگد که این عادله دواچی، کهنه 

شوری محله چارباغ بوده س. بوگو چارباغ
_ چهارباغ.

 _ هان باریکال. این زن، از صبح تا ااِلی شوم، 
می شسته س لبی مادی و هی چنگ می زده س 
به این کهنه ها و زردا را سیفید می کرده س و می 
داده س دسی صاحباش. اما از یه جای به بعدا، 
نه تو مسیری نیاصرم، نه تو مسیری فرشادی، 
نه سرلت، دیگه هیشکی بهش دواچی نمی دد 
که بشورد. چرا؟ چون که ماشینی لباسشوی 
»زانوسی« تازه اومده بوده س تو بازار و همه 
خریده بودن. خب مردی حسابی دیگه خودد 
فکراشا بکن که سی تا زانو کوجا و دو تا زانو 
این زن؟ خالصه، یه مردی به اسمی مرتضی 

درفشی. بوگو مرتضا درفشی
_ مرتِضی درفشی.

 _ نه انگار شوما درست ملتفت نشدی. ُمر َت ضا
_ مرتَضا

_ حاال شد. این مش مرتضا به عادله دواچی که 
سرگردون شده بوده س میگد تو که شستن و 
سابیدن بلدی، برو برا بزرگترا کار کن. برو این هتل 
جهان پیشی آقا مهدی. عادله هم میرد و اونجا 

موندگار می شد.
_ همین؟

 _ شوما هف ماه به دونیا اومدین؟
_  متوجه نشدم.

_ میگم تعجیل نکن. بذار قشنگ براد بوگم چی 
به چیه س. آخه این اصواهان، همه چیش رو 

حساب و کتابه س.
_ ببخشید، بفرمایید. سراپا گوشم.

_ صاحبی هتل جهان یه ارمنی بوده س به 
اسمی تونی خان. بوگو تونی خان

_ تونی خان.
_ هان باریکال، این تونی خان یه اتاقای طبقه 
باال هتل جهانا میدد به عادله. عادله هم تشتی 
اتاق که  دواچی شوریشا می ذارد گوشه این 
یادش نرد از کوجا به کوجا رسیده س. این تشته 
حاالم هس و همه ش درسه س آ حکمت. بری 
می بینی توشا پُری شمعدونی کردن. اما یه وقت 
فکر نکنی قصه ی هتل جهان همین تشته سا. نه، 

بیش از ایناس.
_ بی تاب شدم، لطفا اصل مطلب را بگویید.

_ دل مالشا بذار کنار، بذار این قصه خوب 
بیشیند به جوند که بعد که رفتی از اینجا و 

خواسی برا یکی تعریف کنی به اِن و ِمن نیفتی.
_ بله، چشم، دیگر حرفی نمی زنم. گوشم با 

شماست.
_ احسنت. این اتاقی عادله، یه پنجره داشته س 
با پرده ای کرکر که وا می شده س به چارباغ. از 
اونجای که عادله دواچی عاشقی چارباغ و آدماش 
بوده س، شبا ورمیجیگیده س رو تختی فنری 

این اتاق و ...
_ ببخشید ورمیجیگیده یعنی چه؟

_ یعنی می جسه س باال، می پریده س رو تخت 
آ می رفته س تو هوا. چیطو ماهی تو مای تابه 
ورمیجیلیزد؟ اینم همونجور. آ کارا خدا دری 
سقف وا می شده س و عادله کلی چارباغا تو یه 

نظر می دیده س.
_ راستی آقا؟

_ اینا قصه س. بوگو قصه
_ قصه

_ بله، ولی این که االن به شوما میگم قصه 
نیس دیگه، تاریخه س. سالی ۱۳۹۹ که میان 
این هتال بسازن، میگن چیکار کنیم چیکار 
نکنیم. می بینن اگه یه اتاق برا عادله دواچی 
بذارن کنار و شبیهی همون اتاقی کتابی آدمای 
چارباغ بسازنش، هم احترام گذاشتن به نویسندۀ 

فقیدی شهرشون، هم یه ویژگی خاص دادن به 
هتلشون، همم گردشگرای ادبیا می تونن جلبی 
این هتل کنن. این کارا به بهترین شکلی ممکن 
انجام میدن و دیگه از اون سال به بعد تمومی 
مردومی شهر قصه »عادله« آ رازی اتاقشا به هم 
و دو می گن، به توریستا می گن. جوریه س که برا 
گرفتنی این اتاق صف می بندن. بهش می گن 
اتاقی مادری اصفهان. حتی خودی اصواهانیام 
که اینجا کاشونه دارن، بعضی شبا میرن تو این 
اتاق می خوابن ببینن چیطورکی بوده س که این 

سقفه وا می شده س برا عادله.
_ ممنون که گفتید، از کدام طرف باید رفت به 

این هتِل جهان؟
دنباله سیا سه پال بگیر آ برو باال، دسی چپد 
مشخصه س. یه هتل جهان بیشتر نیس تو کلی 

چارباغ.
_ اسم شما چی بود آقا؟ می خواهم در خاطراتم 

بنویسم.
_ به من میگن احمد سیبی. )با خنده( حاال بوگو 

احمد سیبی 
_ سپاس فراوان آقای احمد سیبی.

_ دسی خدا به همراد. این قصه را برا همه 
همشهریاد بوگویا. نگی مدیونی این چارباغی و 

همه آدماش.
_ چشم آقا، با کمال میل. بدرود.

برگردیم به سال ۱۳۹۹ هجری شمسی، حاال 
جلوی هتل جهان را پرده گرفته اند تا احیایش 
کنند. کاش یک نفر این نوشته را به همراه یک 
جلد از کتاب »آدم های چهارباغ« به دست مالک 
هتل جهان برساند و به او بگوید: اگر می خواهید 
یک جاذبۀ گردشگری جدید برای اصفهان خلق 
کنید، مثل تونی خان به عادله دواچی یک اتاق 
بدهید؛ اتاقی ساده با تشت، گل شمعدانی، پردۀ 
کرکر و تختی فنری به نام مادر نصف جهان و برای 

همۀ جهان.
مالک هتل گفته: هتل جهان هتل خواهد ماند و 
اگر نمی ماند، چهارباغ حتما چیزی کم داشت. پس 
با کمی ظرافت، می توان آن را هتلی جهانی کرد و 
قصه اش را ورد زبان همه، نیز می توان این پیشنهاد 
را نادیده گرفت و از آن یک هتل عادی ساخت؛ 
مثل همۀ هتل های جدید، بی هیچ روح و قصه ای.

 نوسان: مجانی کــردن کاال و اقالم باعث 
پرت منابع و افزایش فساد خواهد شد. باید 
از این حیث با هر نوع سهمیه بندی در کشور 
مخالف بود. حتــی دونرخی کردن قیمت 
بنزین هم اشــتباه بود. بنابر اخبار منتشر 
شده، طرح دو فوریتی توزیع قیر رایگان از 
سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
تصویب شده و حداکثر تا دو روز آینده نهایی 

می شود. بر مبنای این طرح مقرر شده بالغ 
بر ۲ میلیون تن قیر توسط وزارت نفت در 

اختیار پیمانکاران قرار گیرد.
در همین رابطه، یک کارشناس اقتصادی 
معتقد است؛ هر کجا دو نرخی ایجاد شده، 
عامل فساد گسترده بوده است؛ یک دانش 
آموخته اقتصاد پیدا نمی کنیــد که از دو 
نرخی بودن کاالها در اقتصــاد دفاع کند. 

هرگونه برخــورد با امــوال دولتی و منابع 
عمومی به صورت رانتی اشتباه است

مهدی پازوکی در این باره گفت: هر پدیده 
ای که باعث ایجاد چنــد نرخی در اقتصاد 
ایران شود، پدیده ای رانتی بوده و باید با آن 
مخالفت کرد. اینکه قیر بدین نحو در اختیار 
وزارت راه قرار گیرد و به فالن پیمانکار داده 
شود، نتیجه ای جز فســاد در برندارد. وی 

افزود: وقتی سیســتم ســهمیه بندی راه 
بیندازیم، صف ایجاد می شــود. و بر اساس 
مبانی تئوری، هرگاه صف ایجاد شــد، به 
منزله فساد است. زیرا می بینیم که کسانی 
پول بیشتری خرج می کنند تا نوبت خود 
را جلو بیندازند. بنابراین هرگونه برخورد با 
اموال دولتی و منابع عمومی به صورت رانتی 

اشتباه است.

توزیع قیر رایگان به روایت یه اقتصاددان:

مجلس نباید رانت توزیع کند

اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت؛

 نوسان:تورم، نقدینگی، افزایش نرخ ارز، بی ثباتی در بازارهای مختلف 
اقتصادی از مشکات اصلی اقتصاد کشور طی سال های متمادی  بوده 
و هست تا جایی که در چند ماه اخیر افزایش نرخ تورم و گرانی های 
افسارگسیخته وضعیت معیشتی مردم را بسیار دچار مشکل کرده 
است. در این بین کاهش نرخ بهره بانکی در هفته ای گذشت باعث 
واکنش بازارهای مختلف بود. کامران ندری، راهکار برون رفت از این 
وضعیت فعلی اقتصاد کشور را افزایش نرخ بهره می داند و معتقد است: 
پیشتر می توانستیم با تغییر محسوس در نرخ بهره بانکی انتظارات 
مردم را مدیریت کنیم اما آنچه از ظاهر امر پیداست، نشان می دهد 

مسئوالن تمایلی ندارند که نرخ بهره به لنگر انتظارات مبدل شود. 
چین ایران را مشتری می داند؛ نه متحد

حسین راغفر در گفت وگو با روزنامه آرمانی با اشاره به دیپلماسي تله بدهي 
گفت: واقعیت این است که پس از طرح قرارداد ایران و چین در فضاي 
رسانه اي کشور واکنش ها در این زمینه بیشتر احساسي و هیجاني بوده است. 
نکته دیگر اینکه این سند به صورت پنهاني تنظیم شده و پس از مدتي نیز 
عنوان مي شود پنهاني نبوده است. چطور ممکن است سندي با این عمق 
و اهمیت وجود داشته باشد اما وزارت خارجه آن را به تازگي منتشر کند. 
اخبار مرتبط با این قرارداد نیز بیشتر از سوي رسانه هاي خارجي مطرح شده 
و پس از آن رسانه هاي داخلي به این قرارداد توجه نشان داده اند. به صورت 
طبیعي هنگامي که رسانه هاي خارجي به چنین موضوعاتي دامن مي زنند 
اهداف خاص خود را نیز دنبال مي کنند. برخي در داخل کشور به این مساله 
توجه کافي نمي کنند که ابعاد داخلي این پنهان کاري ها ممکن است چه 
پیامدهاي مهمي براي کشور به همراه داشته باشد. از سوي دیگر برخي 
فشارهاي سیاسي در داخل کشور وجود دارد که تالش مي کند این قرارداد 
هر چه زودتر منعقد شود. به همین دلیل نیز تالش مي کنند جنبه هاي مثبت 
این قرارداد در بین افکار عمومي جامعه بازتاب پیدا کند. این در حالي است 
که قراردادهایي بین چین و برخي کشورهاي دیگر منعقد شده که از آن با 
عنوان دیپلماسي تله بدهي نام مي برند. چیني ها مدت هاست تئوري »کمربند 
راه« را دنبال مي کنند که در ایران از آن به عنوان »جاده ابریشم جدید« نام 

مي برند. چیني با این تئوري به دنبال کنترل منابع انرژي جهان هستند.

دالر به زیر ۱۵ هزار تومان اگر . . .
کارشناس ارشد بانکی گفت: اگر بانک مرکزی موفق شود ۲۷ میلیارد دالر ارز 
صادراتی بازنگشته را از طریق فشار به صادرکنندگان وارد چرخه اقتصادی 
کشور کند، شاهد کاهش نرخ ارز به زیر ۱۵ هزار تومان خواهیم بود. »تاج 
محمد قجاوند«  با اشاره به یادداشت رئیس کل بانک مرکزی در فضای 
مجازی، ضمن تایید محتوای آن تاکید کرد: این یادداشت، مبنایی علمی 
و تجربی داشت و بانک مرکزی طی روزهای گذشته با استفاده از ابزارهای 
ساده، اما علمی، تالش کرد تا بتواند بر التهاب بازار مسلط شود. قجاوند یکی 
از اقدامات برای کاهش عطش مراجعه مردم به بازارهایی مانند ارز و طال را 
از طریق هدایت سرمایه آنان به سمت بانک ها دانست و گفت: طی روزهای 
گذشته برخی بانک ها اقدام به فروش اوراق سپرده ۱8 درصدی کرده اند که 
بنا بر مشاهدات حضوری که داشته ام، با استقبال زیادی مواجه شده است. 
ارتقای سود سپرده های بانکی از ۱۵ درصد به ۱8 درصد، اقدام مثبتی بود 
که بانک مرکزی در این شرایط انجام داد تا فاصله میان تورم موجود با سود 

سپرده ها کمتر شود.

نادیده گرفتن مردم
یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت با افزایش نقدینگی تورم را افزایش می 
دهد و با افزایش تورم ارزش دارایی هایش افزایش می یابد و از محل افزایش 

دارایی ها، بدهی های خود را می پردازد.
حیدر مستخدمین حسینی استاد دانشگاه در این ارتباط می گوید: دولت ها 
و مجالس مختلف می آیند و می روند اما آنچه از خود به جای می گذارند،  
وضعیت بد اقتصادی و وضعیت بد معیشتی با توجه به  افزایش قیمت ها 
و تورم  است که دقیقا این ها به عنوان یادمانی از دولت ها و مجلس ها به 
یادگار می ماند. دولت و مجلس در تصمیم گیری ها  مردم را نادیده می 
گیرند، در حالی که  جور ناکارآمدی  این تصمیمات را باید مردم بدهند.  این 
کارشناس اقتصادی اضافه کرد: مساله بسیار مهم برای مردم  این است که از 
امنیت ذهنی، شغلی، فکری، اجتماعی و اقتصادی برخوردار باشند که از این 
امنیت برخوردار نیستند،  درحالیکه وظیفه هر دولتی به عنوان حکمران آن 
است که در وهله اول در حوزه های مختلف جامعه احساس امنیت شغلی، 
اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند. شرایط اقتصادی کشور شرایطی خاص و 
ویژه است لذا در این شرایط دولتمردان و نمایندگان مجلس باید تصمیماتی 

اتخاذ کنند که متناسب با شرایط کشور باشد.

مدیرت انتظارات تورمی
یک استاد اقتصاد معتقد است: تأثیر روانی افزایش نرخ ارز بر افزایش قیمت ها 
بیشتر از تأثیر واقعی و حقیقی این پدیده در اقتصاد است. راهکار برون 
رفت از این وضعیت افزایش نرخ بهره است. ما پیشتر می توانستیم با تغییر 
محسوس در نرخ بهره بانکی انتظارات مردم را مدیریت کنیم اما آنچه از ظاهر 
امر پیداست، نشان می دهد مسئوالن تمایلی ندارند که نرخ بهره به لنگر 
انتظارات مبدل شود. کامران ندری اضافه کرد: البته افزایش نرخ بهره بانکی 
اقدامی آنی نیست اما می توانستیم در میان مدت آن را به گونه ای مدیریت 
کنیم که مؤثر باشد. در همین موقعیت کنونی با تأثیر نسبی که این راهکار 
بر رفع انتظارات تورمی دارد باز هم مورد استفاده مسئوالن قرار نگرفت. در 
جمع بندی نهایی می توان گفت رفع پدیده ای به نام انتظارات تورمی راه حل 
ساده و زود بازده ندارد. موضوع زمانی بغرنج می شود که اعتماد عمومی در 
شرایط قابل قبولی نباشد. سخن پایانی آنکه انتظارات تورمی در صورتی قابل 
مدیریت است که مردم مسئوالن را باور داشته باشند.  باور به این اصل که 

می توانند اقتصاد را مدیریت کنند.

اقتصاد، جامعه
و انتظارات تورمی
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همچنان که پیش بینی شده بود حق مسکن کارگران در هیأت وزیران به تصویب نرسید و 
افزایش مبلغ  آن در فیش حقوقی تیرماه کارگران لحاظ نشد.درحالی که در هفته های اخیر 
 بسیاری از فعاالن حوزه کار و مقامات کارگری تصویب هر چه سریع تر افزایش حق مسکن 
کارگری را  خواستار شده و بر ضرورت پرداخت معوقات آن از ابتدای سال تأکید داشتند و 
مصوبه شورای عالی کار در افزایش ۲00 هزار تومانی حق مسکن سال ۱۳۹۹ به تصویب 
 هیأت وزیران نرسیده است. مبلغ حق مسکن کارگران درحال حاضر ۱00 هزار تومان است. 

معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل ونقل کشور اعالم کرد: »دلیل کنار گذاشتن هندی ها از پروژه خط ریلی چابهار- زاهدان 
این بود که خود آنها پای کار نیامدند و نهایتا این پروژه با اعتبار ۳00 میلیون یورویی صندوق 
توسعه ملی آغاز شده و امیدواریم تا پایان دولت به بهره برداری برسد.« عباس خطیبی افزود: 
»با وجود امضای تفاهم نامه و حتی پس از تمدید آن، اما به نظر می رسید طرف هندی چندان 

در فاز عملیاتی جدی نیست.«

 اخیرا یکی از نماینــدگان مجلس 
گفته اســت که چرا قیمت ســیمان 
و فــوالد افزایش یافته بــا اینکه کل 
نهاده های تولید آن داخلی هســتند. 
احتماال تصور می شــود این اقدامات 
به تشدید تورم می انجامد و باید برای 
مهار تورم جلوی چنیــن اقداماتی را 
گرفت. قبل از پرداختن به این دغدغه 
باید خطای تحلیلــی موجود در این 
اظهارنظر را شــناخت؛ زیرا به تجربه 
مشاهده شده که مشابه همین خطا 
در ســطوح مختلــف تصمیم گیری 
در میان مدیران عالی اجرایی وجود 

دارد.
مثال گفته می شــود چرا قیمت خرما 
افزایــش یافته با اینکــه خرما تولید 
داخل اســت و به ارز ربط مســتقیم 
ندارد. ریشــه این خطا بــه این نگاه 
برمی گــردد که موضــوع را از منظر 
حســابداری آن هم نگاهی ایســتا 
نگاه می کند و تصــور می کند قیمت 
فقــط تابعی از هزینــه تولید صورت 
گرفته در گذشــته است. اگر از منظر 
اقتصادی به مســاله نگاه کنیم، باید 
توجه کنیــم کــه اوال در کوتاه مدت 
می تواند شکافی بین هزینه تمام   شده 
و قیمت فروش ایجاد شــود. این امر 
در شــرایط بی ثباتــی اقتصاد کالن 
بســیار محتمل اســت و اگر از وقوع 
چنین امری راضی نیســتیم، راه حل 
سرکوب قیمت نیســت، بلکه راه حل 
فعال کردن مــورد »مالیات بر درآمد 
اتفاقی« اســت. اگر جهش هایی در 
قیمت هــا رخ می دهد، بــه جای راه 
صدبار امتحان شده و شکست خورده 
کنترل قیمت، بایــد درآمد دولت را 
از این سود بادآورده افزایش داد. اگر 
نگاه پویا به موضوع داشته باشیم، باید 
بدانیم که هزینه های تمام شده ثابت 
باقی نمی ماند و بــا یک وقفه افزایش 
به آنها نیز منتقل می شــود و حاشیه 
بین هزینه تمام شده و قیمت فروش 

اصالح می شود. 
اگر به زبان خودمانــی بخواهیم این 
مســاله را بیان کنیم بایــد بگوییم 
صاحب درخت خرما نیز قرار اســت 
در این اقتصاد تنفس کند و اگر بداند 
که قیمت ها رو به افزایش است حتما 
در قیمت محصولی که عرضه می کند 
تجدیدنظر می کند تا امــکان بقا در 
اقتصاد تورمی داشته باشد. تردیدی 
نیست که انتظار فداکاری و پذیرش 
زیان یا افت قــدرت خرید برای هیچ 
عرضه کننــده ای از جملــه صاحبان 
درخــت خرمــا و تولیدکننــدگان 

سیمان و فوالد معقول نیست.

بنا بر اعالم شرکت ذوب آهن اصفهان در 
این عرضه ۱۳۲0 تن ریل در قیمت پایه 
۱۵۷000 ریال به کیلوگرم عرضه شد که 
مقدار 660 تن آن به صورت سلف در قیمت 
پایه مورد معامله قرار گرفت و بقیه آن به 
صورت مچینگ عرضه شد. ریل عرضه شده 
از نوع UIC60 مطابق با استانداردهای بین 
المللی و اروپایی مورد استفاده خطوط راه 

آهن بین شهری بوده است.
گرفته  صورت  های  بینی  پیش  مطابق 
شرکت ذوب آهن اصفهان قادر است تمام 
خطوط  ریل  به  کشور  نیاز  مورد  مقدار 
پرسرعت از نوع 60E۱ را تامین کند و در 
صورت تخصیص ظرفیت کلی تا مقدار ۴00 
هزار تن در سال از این نوع ریل را تولید کند و 
با توجه به اینکه در حال حاضر پیش بینی بر 
نیاز به ۹0 تا ۱00 هزار تن ریل در سال برای 
بازار داخل است، برنامه ریزی ذوب آهن برای 
تولید ۱۲0 هزار تن ریل است. با درنظرگیری 
توسعه خطوط مترو و راه آهن حداقل حدود 
۲۵ هزار تن تقاضا برای ریل در بورس کاال 

برآورد می شود.

تاش برای دستیابی 
به تمام تکنولوژی ها

همچنین از دیگر فعالیت های انجام شده 
تالش  ریلی  محصوالت  تولید  حوزه  در 
برای دستیابی به تمام تکنولوژی های مورد 
نیاز تولید ریل خصوصاً تکمیل پروژه های 
حباب  و  گوگردزدایی  شامل  فوالدسازی 
زدایی و ریخته گری مخصوص نوع خود 
است. گفته می شود در قیمت گذاری این 

محصول جدای از توجه به پایین تر بودن 
نسبت به نوع وارداتی، متغیرهایی از جمله 
های  قیمت  ارز،  نرخ  شده،  تمام  هزینه 
جهانی، هزینه های بندری و ... درنظر گرفته 

شده است.
همچنین کشف قیمت عادالنه این محصول 
با توجه به مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس، 
تامین نیاز مصرف کننده واقعی و حذف 
واسطه ها، برآورد دقیق تر از نیاز ساالنه کشور 
و برنامه ریزی صادرات مازاد تولید، از مزایای 
این عرضه برای شرکت ذوب آهن است، 
همچنین بعد از اولین استفاده از این نوع 
محصول در محور میانه- بستان آباد در آذر 
ماه سال گذشته می توان به استفاده از این 
محصول در محور زاهدان - چابهار و محور 
میانه - تبریز و همدان - سنندج  و خطوط 
متروی شهر اصفهان و سایر کالن شهرها 
اشاره کرد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، 
ذوب آهن اصفهان با هدف گسترش بازار 
هرچه  تحقق  در جهت  تالش  و  مصرف 
بهتر حقوق مصرف کننده به دنبال تداوم و 
گسترش عرضه در بورس کاال همراه با کسب 
بهترین حضور در بازارهای خارجی و کسب 

درآمدهای ارزی است.

عرضه رقابتی 
دیگر محصوالت ریلی

بنا به گفته شرکت ذوب آهن اصفهان، این 
مجموعه صنعتی به دنبال عرضه رقابتی 
ریل  انواع  شامل  ریلی  محصوالت  دیگر 
معدن، مترو، ریل آسانسور و دیگر محصوالت 
صنعتی با ارزش افزوده باال متناسب با نیاز و 

شرایط بازار و قوانین و مقررات بورس است.
بهزاد کرمی معاون بازاریابی و فروش شرکت 
سهامی ذوب آهن نیز چندی پیش به ایسنا، 
گفته بود که ذوب آهن اصفهان تولید ریل با 
باالترین استانداردهای روز دنیا را در دستور 
کار خود قرار داده است با این وجود، خط 
تولید ریل در ذوب آهن اصفهان یک خط 
تولید دو منظوره بوده و عالوه بر ریل، قادر 
به تولید انواع تیرآهن های سنگین ازجمله 

تیرآهن های بال پهن است.
وی افزود: در ماه های اولیه راه اندازی خط 
تولید ریل، تداوم واردات ریل از خارج کشور، 
ذوب آهن اصفهان با ظرفیت ۴00 هزار تنی 
خط تولید ریل خود قادر به پاسخگویی کامل 
به نیاز داخلی و بلکه صادرات این محصول 
و  تولید  باالی  به ظرفیت  توجه  با  است. 
مرغوبیت و استانداردهای کسب شده توسط 
ریل های تولیدی ذوب آهن، دیگر هیچگونه 
وارداتی از سوی شرکت های مصرف کننده 
این محصول از خارج از کشور توجیه پذیر 
نیست و در حال حاضر شرکت ذوب آهن 
اصفهان این توانایی را دارد که تمام نیاز ریلی 
کشور را تامین کند، همچنین تولید انواع 
ریل های مترو نیز در این کارخانه صورت 

می گیرد.
همچنین معاون بهره برداری شرکت ذوب 
آهن اصفهان با بیان اینکه ذوب آهن اصفهان 
امکان تولید ساالنه ۲00 هزار تن ریل را دارد 
به ایسنا گفته بود که باتوجه به مشترک 
بودن کارگاه تولید ریل با برخی محصوالت 
همچون تیرآهن، آرک های معدنی  و ... بسته 
به نیاز مشتری، خطوط تولید خود را در آن 

کارگاه تغییر می دهیم.
مهرداد توالئیان با تاکید بر اینکه ذوب آهن 
اصفهان در سال ۱۳۹۹ به طور کامل قابلیت 
تامین ریل مورد نیاز کشور را دارد، تصریح 
کرد: با توجه به دستور وزیر صمت مبنی بر 
ممنوعیت واردات ریل، هر مناقصه ای جهت 
تامین ریل برگزار شود، مجموعه ذوب آهن 
به عنوان تنها تولیدکننده داخلی در آن 

شرکت خواهد کرد.
توالئیان خاطرنشان کرد: ذوب آهن اصفهان 
در جلسه با وزیر صمت وعده داده، با وجودی 
که انحصار تولید ریل استاندارد کشور را دارد، 
این عامل هیچ تاثیری در قیمت فروش 
نداشته باشد و به طور حتم با قیمتی پایین 
تر از قیمت جهانی ریل را تحویل مشتریان 

داخلی خواهیم داد.
وی به استانداردهای تولید ریل اشاره کرد 
و گفت: در دنیا ریل های تولیدی براساس 
-EN۱۳ خطوط پرسرعت و با استاندارد
6۷۴ تولید می شود و خوشبختانه مجموعه 
ذوب آهن اصفهان نیز به چنین استانداردی 

دست یافته است.

تمام خطوط ریلی 
پرسرعت نیستند

آهن  ذوب  شرکت  برداری  بهره  معاون 
اصفهان با بیان اینکه در کشور هنوز تمام 
خطوط ریلی پرسرعت نیستند، تاکید کرد: 
با توجه به سیاست گذاری راه آهن جمهوری 
اسالمی، هر کجا خطوط ریلی تعریف می 
شود، براساس استاندارد جدید است تا در 
آینده کشور دچار مشکل نشود. وی با اشاره به 
اینکه البته برخی معادن برای سیستم های 
داخلی خود ریل را مطابق استانداردهای 
قدیمی )فیش 860( سفارش می دهند، 
قراردادی  در  گل گهر  شرکت  گفت: 
درخواست تولید ۹ هزار تن ریل با استاندارد 
قدیمی را به ذوب آهن داد که اکنون حدود 

۵00 تن دیگر از این قرارداد باقی مانده است.
توالئیان همچنین به پتانسیل ذوب آهن 
در تامین ریل خطوط مترو، اشاره کرد و 
افزود: تامین خطوط مترو کشور همچون 
بهارستان، براساس استانداردهای روز دنیا 
در دستور کار ذوب آهن اصفهان است. وی 
با اشاره به نیاز کشور به توسعه خطوط ریلی، 
گفت: با توجه به سیاست های دولت پیش 
بینی می شود بین ۹0 تا ۱00 هزار تن ریل 
برای پروژه های عمرانی کشور مورد استفاده 
قرار گیرد و البته برنامه ذوب آهن تولید ۱۲0 
هزار تن ریل با توجه به سفارش مشتری 

خواهد شد.
آهن  ذوب  شرکت  برداری  بهره  معاون 
اصفهان با تاکید بر اینکه آنچه به عنوان ریل 
راه آهن با استانداردهای جدید تولید می شود 
اکنون در انحصار ذوب آهن اصفهان است، 
گفت: به غیر از قراردادهای موجود ذوب آهن 
با شرکت زیرساخت، امسال طی قراردادی 
با قرارگاه خاتم النبیاء تامین ریل مورد نیاز 
خطوط راه آهن چابهار - زاهدان در دستور 

کار این مجموعه است.

چراغ سبز بورس کاال به معامالت ریلی 

هندی ها از پروژه راه آهن چابهار کنار گذاشته شدند؟حق مسکن کارگران به تابستان کشید  
 آینده

اولین عرضه ریل آهن تولیدی شرکت ذوب آهن در بورس کاال صورت گرفت؛یادداشت

خطای تحلیلی 
فراگیر

در جهان امــروز آن چه بیش از همه می تواند به توســعه اقتصادی 
کشــورها کمک نماید، فضای کسب و کار مســاعد و وجود امنیت 
سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری به عنوان متغیر کان اقتصادی با 
ایجاد پیوندهای داخلی و خارجی میان اقتصادها، موجب ارزآوری و 
ورود سرمایه و دانش و تکنولوژی می شود و با انتقال منحنی تقاضای 

کل میزان تولید ناخالص داخلی را افزایش می دهد.
ایجاد امنیت سرمایه گذاری توسط دولت ها به عنوان کاالی عمومی و پوشش  ریسک های 
ناشی از آن می تواند افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی را به دنبال داشته باشد و 
الزمه آن وجود چارچوبی معین و باثبات از شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی 
است که در سرمایه گذار ایجاد انگیزه نماید و امنیت حقوقی  او را تضمین نماید. وجود 
امنیت سرمایه گذاری این اطمینان را به سرمایه گذار می دهد که بسترهای رقابت و آزادی 
اقتصادی، ثبات قوانین و مقررات و شفافیت حاکم است و  نظام حقوقی حمایت کننده از 

مالکیت فکری و معنوی و دولت متعهد زمینه را برای سرمایه گذاری مهیا کرده است.
متاسفانه اقتصاد ایران سالهاست که با مسائل سیاسی گره خورده و تنش های بین المللی 
در این بخش به شدت متغیرهای کالن را تحت تاثیر قرار داده است. بنا بر گزارش مجمع 
جهانی اقتصاد در شاخص رقابت پذیری سال ۲0۱۹، ایران از میان ۱۴۱ کشور رتبه ۹۹ را 

کسب کرده که نسبت به سال قبل ۱0 پله تنزل یافته است.
 در این گزارش شــاخص »نهادها«، »زیرســاخت ها«، »ثبات اقتصاد کالن«، »بازار 
محصول«، »بازار نیروی کار«، »نظام مالی«، »اندازه بازار« و»پویایی کســب و کار«، با 
کاهش امتیاز، شرایط نامطلوب تری را تجربه کرده است. در گزارش بانک جهانی نیز 
رتبه سال ۲0۲0 ایران در شاخص فضای کسب و کار از میان ۱۹0 کشور، ۱۲0 ارزیابی 
شده است. همین دو شاخص اصلی برای یک سرمایه گذار کافی است تا مجاب شود که 

سرمایه خود را وارد چرخه اقتصادی کشوری نماید یا خیر.
 در دهه اخیر به دلیل وجود تحریم ها و تشدید آن و شکل گیری فضای ناامنی و بی ثباتی 
اقتصادی، باعث شده تا سرمایه های بخش خصوصی کاهش داشته باشد و یا از کشور 
خارج شود و سرمایه های موجود که عمدتا به شکل سپرده در بانکهاست به دلیل شرایط 
اقتصادی نامطلوب، وارد بازارهای موازی شده و چرخه مخرب سوداگری را شکل دادند. 
از زمســتان ۹6 با خبرهای خروج آمریکا از برجام و حاکم شدن فضای نااطمینانی در 
کشور، مرکز پژوهش های مجلس، اقدام به پایش حوزه امنیت سرمایه گذاری کرده است. 
این پایش با استفاده از آمارهای رسمی و مشارکت فعاالن اقتصادی بر اساس ۳8 مولفه 

پیمایشی بوده است.
با بررسی ۹دوره پایش می توان دریافت که روند نزولی این شاخص از تابستان سال 
۹8 آغاز شد. این اتفاق چندان دور از ذهن نبود. با توجه به اینکه شوک های اقتصادی 
کشور نشات گرفته از مسائل سیاسی و امنیتی است، به نظر می رسد افزایش قیمت 
حامل های انرژی و به تبع آن اعتراضات مردمی ریسک سرمایه گذاری در فصل پاییز 
۹8 را افزایش داد. بر اساس ارزیابی های انجام شده در فصل زمستان این شاخص به 
عدد ۵٫8۴ از ۱0 رسیده که نسبت به پاییز اندکی بهبود یافته است. به نظر می رسد 
فعاالن اقتصادی در این فصل توانستند اندکی با شرایط تورمی ناشی از افزایش قیمت 
سوخت وفق یابند و با دستیابی به راه های دور زدن تحریم، انتظار بهبود سرمایه گذاری 

در این فصل را افزایش دهند.
 در این فصل با هدایت سرمایه ها به سمت بازار بورس و اوج گیری آن و ثبات نسبی در بازار 
سکه و ارز، اندکی چشم انداز سرمایه گذاری بهبود یافت. با شیوع و تشدید ویروس کرونا در 
اسفند ماه و اعمال محدودیت های ویژه، بسیاری از کسب و کارها تعطیل و مرزهای بین 
المللی نیز بسته شد. وجود چنین شرایطی انگیزه حضور سرمایه گذاران را کمرنگ کرد و 
به نظر می رسد امنیت سرمایه گذاری که در زمستان اندکی بهبود یافته بود تحت تاثیر 
این ویروس و نوسانات شدید ارزی، ممکن است در بهار ۹۹ بسیار نامساعد ارزیابی شود 
چرا که امنیت سرمایه گذاری نیازمند ثبات در متغیرهای کالن اقتصادی است و قابل 

پیش بینی بودن آنهاست که این روزها چنین رویه ای مشاهده نمی شود.
از میان مولفه های پایش امنیت سرمایه گذاری، » عمل مســئوالن ملی و استانی به 
وعده های داده شــده« در دوره های مختلف جز نامســاعدترین مولفه ارزیابی شده 
است. نامساعد بودن این مولفه نشان از عدم وجود اطمینان فعاالن اقتصادی به دولت 
و مسئوالن استانی در عمل کردن به وعده هایشان است. وجود اطمینان و اعتماد میان 
مردم و حاکمیت یکی از مولفه های اصلی توسعه و سرمایه اجتماعی است. کمرنگ شدن 
این شاخص در جامعه باعث می شود تا بخش های تولیدی جامعه نتواند سیاست ها و 

تصمیمات دولتی را بپذیرند و بر اساس آن وضعیت بنگاه اقتصادی را پیش بینی نمایند.
بنابراین هر فعال متناســب با دیدگاه خود عمل کرده و به عنــوان عضوی از جامعه 
تولیدکنندگان به صورت ناخواسته باعث ایجاد هرج و مرج و آشفتگی اقتصادی می شود. 
بنابراین الزم است در برهه ای که کشور به ارزیابی فعاالن اقتصادی، تحت تاثیر شدید 
تحریم خارجی و کســری بودجه و کمبود درآمدهای ارزی است، دولت و مسئوالن با 
فعاالن اقتصادی همدل باشند. خوب است که آنها به جای دست اندازی و بستن راه های 
فعالیت و تولید به روش هایی همچون بخشنامه های مختلف، فرآیندهای زمان بر اداری و 
مقررات دست و پاگیر، برای برون رفت از این شرایط زمینه ایجاد اعتماد را فراهم نمایند تا 
به پشتوانه این اعتماد و در کنار مساعد شدن سایر مولفه ها، امنیت برای حضور سرمایه 

در کشور فراهم شود.

سرانجام مشاغل ایرانی ها !؟

 نوســان: مدیــرکل بین الملل بانــک مرکزی از 
گســترش بیش ازپیش همکاری های ارزی و بانکی 
میان ایران و عراق خبر داد و گفت: »درصورت تحقق 
این امر، حجم قابل توجهی از منابع ارزی که به چندین  
میلیارد دالر می رســد، وارد بازار شده و بخش زیادی 
از تقاضای ارز از این محل پوشــش داده می شــود.«

حمید قنبری که به همراه وزیــر امورخارجه برای انجــام مذاکرات بانکی 
به عراق ســفر کرده بود، در این رابطه خاطرنشــان کــرد: »در این دیدار 
مذاکرات مفید و سازنده ای با طرف عراقی انجام گرفت که نتایج آن در سفر 
نخست وزیر عراق و هیأت همراه به تهران، نهایی می شود.«  او افزود: »انتظار 
می رود درصورت تحقق ایــن امر، حجم قابل توجهــی از منابع ارزی که به 
چندین  میلیارد دالر می رسد، وارد بازار شده و بخش زیادی از تقاضای ارز از 

این محل پوشش داده شود.«

 نوســان: بررســی آمار دوره ســه ماهه امســال  
گویــای واردات ۱۲ هزار تن مقاطــع طویل فوالدی 
)میلگرد، نبشــی،  ناودانی و ســایر مقاطع( اســت 
که در مقایســه بــا رقم ۲۷ هــزار تن دوره مشــابه 
پارســال کاهــش ۵6 درصــدی  را نشــان می دهد.
بــه گــزارش ایرنــا، فصــل بهــار امســال به طور 
متوســط 6۴.6 درصد کاهــش واردات در زمینه  تیرآهن، میلگرد و نبشــی، 
ناودانی و ســایر مقاطع رقم خورده اســت. ســه ماهه نخست ســال گذشته 
 ۴ هزار تــن تیرآهن، ۹ هزار تن میلگرد و ۱۴ هزار تن نبشــی، ناودانی و ســایر 
مقاطع انجام شــده، اما  امســال در دوره ایــن گــزارش واردات تیرآهن صفر 
بــود، میلگرد بــا واردات ۵هزار تن نســبت بــه پارســال ۴۴  درصد کاهش 
نشــان می دهد و نبشــی، ناودانی و ســایر مقاطع فوالدی بــا واردات ۷ هزار 
تنی نســبت  به ســه ماهه نخست ســال گذشــته ۵6 درصد کاهش یافت. 

 نوســان: معاون فنی و امور گمرکی ایران از رشــد 
۳0 درصدی صادرات محصوالت کشــاورزی با وجود 
شیوع ویروس کرونا و اعمال تحریم ها خبر داد. مهرداد 
جمال ارونقی با بیــان اینکه میزان صــادرات اقالم و 
محصوالت کشاورزی در چهار ماهه نخست  سال جاری 
بیش از ۲ میلیون و ۷06 هزار تن بود، گفت: »این صادرات 
نسبت به مدت مشابه  سال قبل با آمار ۲ میلیون و ۷۴ هزار تن بیش از ۳0.۴ درصد 
رشد داشته است.« ارونقی با اشاره به اینکه محصوالت صادر شده در  سال جاری 
دارای ارزشی معادل یک میلیارد و 6۹0 میلیون دالر است، افزود: »این رقم نسبت 
به ارزش اقالم صادراتی  ســال ۹8 در مدت مشــابه با ارزشی معادل یک میلیارد 
و ۵8۲ میلیون دالر از رشــدی معادل 6.8 درصد برخوردار بوده اســت.« ارونقی 
اقالم عمده کاالهای کشاورزی صادر شده را پسته، گوجه فرنگی، هندوانه، سیب، 
رب گوجه فرنگی، مغز پسته، شکالت، بیسکویت، سیب زمینی و پنیر برشمرد. 

 نوسان:  سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی 
ایران گفــت: »تاکنون بیــش از ۲ میلیــون تن گندم 
به صورت تضمینی-مباشرتی توسط شبکه تعاونی های 
روســتایی و کشــاورزی ایران خریداری شده است.« 
غنی زاده گفت: »میزان کل خرید تضمینی- مباشرتی 
گندم توسط شبکه تعاونی های روستایی و کشاورزی 
ایران ۲ میلیون و ۱۲8 هزار و ۴۲۹ تن است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه 
در  سال گذشته ۱۲ درصد رشد داشته است.« او ادامه داد: »میزان گندم خریداری 
شده در دوره مشابه  ســال قبل یک میلیون و ۹0۷ هزار تن بوده است.«  غنی زاده 
تاکید کرد: »تاکنون بیشترین میزان خرید تضمینی- مباشرتی گندم در کل کشور، 
توسط شبکه تعاونی های روستایی و کشــاورزی ایران با خرید میزان ۷۹۹ هزار و 
88۳ تن معادل ۳8 درصد کل خرید گندم کشور در استان خوزستان و کمترین 
میزان خرید گندم به مقدار 80۲ تن در استان گیالن ۳ درصد صورت گرفته است.«

گسترش همکاری های ارزی ایران و عراق٢ میلیون تن گندم تضمینی خریداری شد٣٠,٤٪ رشد صادرات محصوالت کشاورزیکاهش ٥٦ درصدی واردات مقاطع فوالدی

 ها
ده

برا

capital

تولید ریل راه آهن با استانداردهای جدید در انحصار ذوب آهن اصفهان قرار دارد

بعد از پذیرش رسـمی ریل آهن تولیدی شـرکت ذوب آهن اصفهان در یکصد و بیسـت و سـومین جلسـه 
هیـات پذیـرش کاال و اوراق بهـادار بـورس کاال در تاریخ ۲۴ خـرداد ۱۳۹۹، اولین عرضه این محصـول در روز 
چهارشـنبه به تاریـخ ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۹ در بورس کاال صورت گرفت. این تصمیم به دنبال داشـتن مشـتریان 
ُخـرد و بـا سیاسـت غلبه بر آنچـه که تا به حـال در مورد تمایـل به مصرف ریـل از نوع وارداتی بوده اسـت به اجرا گذاشـته 
شـد. البتـه در این فرآینـد مزایایی وجـود دارد از جمله اینکه خریدار و فروشـنده مطابـق با قوانین جـاری بورس متعهد به 
اجرا هسـتند و تولید ریل اسـتاندارد داخلی در جامعه نهادینه شـده و هیـچ گونه ابهامی در این خصـوص باقی نخواهد ماند.
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حمیدرضا عظیمیان با تشــریح اقدامات و 
اولویت های گروه فوالدمبارکه اضافه کرد: 
برای تحقق اهداف، عالوه بر اقدامات انجام 
شده در فوالد مبارکه، مجتمع فوالد سبا و   
واحد 800 هزار تنی فوالد سفیددشت، بنا را 
بر آن گذاشته ایم که ظرفیت فوالد هرمزگان 
نیز از ۱.۵ میلیون به ۲ میلیون تن افزایش 
یابد؛ ضمن اینکه در فوالد هرمزگان احداث 
یک خط نــورد ورق عریــض و همچنین 
احداث یک واحد احیا مستقیم به ظرفیت 
۹00 هزار تن در دســتور کارگــروه فوالد 
مبارکه قرار گرفته و پیش بینی می شود با 
کمترین فوت وقت اجرا گردد و به موقع به 

بهره برداری برسد.
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه با  اشــاره به 
اهمیت احداث خط نــورد عریض در فوالد 
هرمزگان تصریح کرد: با به بار نشستن این 
خط تولید که ظرفیــت آن ۱.۲ میلیون تن 
در ســال اســت و  ورق های خاص را تولید 
خواهد کرد، شــرکت فوالد هرمزگان دیگر 
تنها یک تولیدکنندۀ ِصرف تختال نخواهد 
بود. مهندس عظیمیــان در بخش دیگری 
از سخنان خود به اجرای طرح های توسعه 
در شرکت فوالد امیرکبیر کاشان اشاره کرد 
و گفت: توسعۀ این شــرکت براساس طرح 
جامع فوالد و با هدف تأمین هرچه بیشــتر 
نیاز کشور به محصوالت خاص صورت می 
گیرد؛ از این رو ایجاد خط نورد ســرد در این 
شرکت به شــدت موردنیاز است. به گفتۀ 

مهندس عظیمیان، در جریان احداث این 
طرح ها به گونه ای برنامه ریزی شده است که 
از توانایی و ظرفیت شرکت های داخلی بیشتر 
استفاده شود؛ از این رو در این فرایند بسیاری 
از سازندگان و شرکت های داخلی وارد عرصۀ 
ساخت وساز خواهند شــد و درعین حال 
فرصت های شغلی قابل مالحظه ای نیز برای 

جوانان ایجاد می شود.

تشریح جزئیات احداث 
خط تولید ورق عریض

در همیــن خصــوص مدیرعامــل فوالد 
هرمزگان نیز افزود: ایــن افزایش ظرفیت 
با انجام اصالحاتی در واحد فوالدســازی و 
ریخته گری و برخی زیرساخت های شرکت 
عملیاتی خواهد شــد. در همین خصوص 
پروژه های متعددی در دست اقدام است و 
برخی از آنها نیز در آیندۀ نزدیک شروع به کار 

خواهد کرد.
فرزاد ارزانی همچنین در خصوص جزئیات 
احداث خط تولیــد ورق عریــض )پلیت 
میل( گفت: این خط که ظرفیــت آن ۱.۲ 
میلیون تن در سال است، زمینۀ دستیابی 
به ارزش افزودۀ بیشــتری را فراهم خواهد 
کرد. به عبارت بهتر شمش فوالد هرمزگان 
در بخش دیگری از کارخانه به ورق عریض 
تبدیل خواهد شد. وی در خصوص کاربرد  
ورق های عریض تولیدی در این خط تولید 
گفت: ورق های خروجــی این خط نورد در 

صنایع کشتیسازی، نفت و گاز، پتروشیمی و 
بسیاری از صنایع دیگر استفاده خواهد شد و با 
توجه به نیاز بازارهای داخلی و خارجی، ارزش 
افزودۀ قابل توجهی برای شرکت و  گروه فوالد 
مبارکه ایجاد خواهد کرد. مدیرعامل فوالد 
هرمزگان با تأکید بر اینکه در حال حاضر در 
فوالد هرمزگان با اســتفاده از دو واحد احیا 
مســتقیم یک میلیون و 6۵ هزار تن آهن 
اسفنجی تولید میشود، ادامه داد: با توجه به 
اینکه ظرفیت فوالد هرمزگان قراراست به 
۲ میلیون تن افزایش یابد، به آهن اسفنجی 
بیشتری نیاز است و به همین منظور، احداث 
یک مدول احیا مستقیم به ظرفیت ۹00 هزار 
تن در ســال در این توسعه ها در نظر گرفته 

شده است.

تولید بهترین اسلب ها
در فوالد هرمزگان 

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان در ادامه و 
در تبیین برنامه های این شرکت برای افزایش 
کیفیت تولیدات خود گفت: شرکت فوالد 
هرمزگان جنوب یکی از بهترین اسلب های 
کشــور را از منظر کیفیت تولید می کند. با 
این وجود همواره تالش می شود تا عیوب به 
حداقل ممکن کاهش یابد. بر همین اساس 
نیز باید خاطرنشان ساخت متوسط عیوب 
تختال تولیدی این مجموعه در بازرسی گرم 
از ۱.88 درصد در سال ۹۷ به ۱.6۳ درصد در 
ســال ۹8 کاهش یافت. در همین حال باید 

تاکید کرد که همچنان انتظار می رود با تداوم 
برنامه هایی که در خطوط تولید و بهره برداری 
اجرا می شــود؛ کیفیت تولید در این واحد 
فوالدی در سال جاری بیش از پیش افزایش 
یابد. در همین حال باید تاکید کرد که پروژه 
افزایش تولید فوالدســازی از طریق نصب 
لنس های تزریق اکسیژن نیز در دست اجرا 

است.
 وی افزود: باید خاطرنشــان ســاخت که 
اقدامات الزم برای شروع پروژه های افزایش 
ظرفیت ســازی از ۱.۵ به ۲ میلیــون تن در 
دست اجرا است. چندین پروژه برای تحقق 
این هدف آغاز شده و در حال انجام هستند. 
همچنین در نظر داریم کارخانــه نورد ورق 
عرض بــا ظرفیت تولید ۱.۲ میلیــون تن را 
احــداث و راه اندازی کنیــم. آگهی فراخوان 
برای این پروژه داده شده است. امید می رود 
شرکت های داخلی طبق دستورالعمل های 
صادر شــده برای اجرای این پروژه مشارکت 
کنند. در اجرای پروژه های توسعه ای یاد شده 
شرکت فوالد مبارکه نقش پشتیبانی و تامین 
مالی را بر عهده دارد. امید است در سایه این 
حمایت، پروژه ها با سرعت بیشتری جلو بروند.

ارزانی با اشاره بر الزامات تحقق ایجاد ظرفیت 
۱0 میلیون تن فوالد در اســتان هرمزگان 
گفت: براساس برنامه  ریزی ها قرار است استان 
هرمزگان به قطب سوم فوالد کشور تبدیل 
شود. برای تحقق این هدف قرار است مجموع 
ظرفیت تولید فوالد در منطقه ویژه اقتصادی 
خلیج فــارس واقع در اســتان هرمزگان به 
۱0 میلیون تن برسد. بخشی از این افزایش 
تولید به شرکت  های فوالدی واقع در منطقه 
همچون فوالد هرمزگان سپرده شده است. 
تاکنون پیشــرفت قابل توجهی در تحقق 
این هدف انجام گرفته اســت. انتظار می رود 
با برنامه ریزی های انجــام گرفته و پیگیری 
سازمان توسعه و نوســازی معدن و صنایع 
معدنی ایران )ایمیدرو( و وزارت صنعت، معدن 

و تجارت این هدف اجرایی شود. 
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان در تشریح 
اقدامــات این مجموعه بزرگ فــوالدی در 
راستای اجرای مسئولیت های اجتماعی خود 
گفت: این شــرکت همواره خود را در مقابل 
جامعه مسئول می داند. در همین راستا در 
طول سال های ۹8 و ۹۷ تعامل خوبی میان 
این شرکت با استان برقرار شده است. همواره 
تالش کرده ایم نسبت به نیازهای ویژه استان 
حساس باشــیم. هرجاکه حضور شرکت 
فوالد هرمزگان و فعالیت آن در منطقه تاثیر 
معناداری داشته حضور یافته ایم. متاسفانه 
در سال گذشته شاهد اتفاقات ناخوشایندی 
همچون سیل و زلزله در کشور بودیم. شرکت 
فوالد هرمزگان در طول این حوادث کوشید تا 
نقش اثرگذاری در کمک به مردم ایفا کند. از 
اواخر سال گذشته که ویروس کرونا در کشور 
شیوع پیدا کرد؛ حمایت های این مجموعه 
فوالدی برای مقابله با این ویروس آغاز شد و 

تاکنون ادامه دارد. 

گزارش

  گزارش

 نوســان: سرپرســت فرمانــداری 
شهرستان مبارکه، پس از بازدید از خطوط 
تولید شــرکت فوالد مبارکه، با اشاره به 
نقش مؤثر فوالد مبارکه در حوزۀ اقتصاد 
ملی گفت: فوالد مبارکه علیرغم فشــار 
تحریم های ظالمانه و مشکالت ناشی از 
شیوع بیماری کرونا که اقتصاد کشور را 
در شرایط سختی قرار داده، همچنان به 
عنوان یک صنعت مادر در منطقه و کشور 
تأثیرگذار است و نقش بسزایی در اقتصاد 

و اقتدار ملی ایفا می کند.
اصغر هدایــت تعامل و همــکاری های 
متقابــل را مقدمۀ تحقق شــعار جهش 
تولید دانست و خاطرنشان کرد: دستیابی 
به این شعار بر اساس منویات مقام معظم 
رهبری یک رسالت همگانی است. هدایت 
در ادامــه، ضمن مثبــت ارزیابی کردن 
نقش فوالد مبارکه در توســعۀ متوازن 
منطقه و قدردانی  از عزم و ارادۀ مدیریت 
فوالد مبارکه در این خصوص،  حمایت از 
صنعتگران را رســالت اصلی دولتمردان 
دانســت و افزود: حمایت از این شرکت، 
حمایت از اشــتغال و تولید اســت. وی 
خودکفایی و بومی سازیهای صورتگرفته 
در فوالد مبارکه را ازجمله برکات تحریم 
ها برشمرد و از مشارکت این شرکت در 
تأمین فوالد ویژه و مقاوم در محیط نفت 
و گاز ترش در پروژۀ خط لولۀ انتقال نفت 
از گوره به جاسک قدردانی کرد. سرپرست 
فرمانداری شهرستان مبارکه ضمن اشاره 
به سرمایه گذاریهای صورتگرفته و پروژه 
های اجراشــده در خصوص بازچرخانی 
و استفادۀ بهینه از آب موردنیاز، اقدامات 
صورت گرفته را بسیار ارزشمند ارزیابی 
کرد و افزود: فوالد مبارکه با اســتفاده از 
منابع داخلی و با تکیه بر دانش و تخصص 
نیروی انســانی خود، بســیاری از اقالم 
موردنیاز را بومیسازی کرده و با این قبیل 
اقدامات موجب امیدآفرینی و نشاط در 

جامعه شده است.
حمیدرضا عظیمیــان، مدیرعامل فوالد 
مبارکه، نیز در این دیدار از این شرکت به 
عنوان سرمایۀ ملی یاد کرد و گفت: عواید 
و دستاوردهای فوالد مبارکه تمامی مردم 
کشور را به طور مستقیم و غیرمستقیم 
در برمی گیرد و توســعه های خوبی که 
مد نظر قرار گرفته، در راســتای جهش 
تولید تعریف شده اســت. وی به سابقۀ 
دیرینۀ همکاریهــای فــوالد مبارکه با 
منطقۀ پیرامون خود از زمان بهره برداری 
تاکنون اشاره و بر ادامۀ این همکاری ها در 

چهارچوب مقررات تأکید کرد.
عظیمیان با اشاره به فعالیتهای انجام شده 
در راستای تکمیل بیش از پیش زنجیرۀ 
فوالد،  به اهمیت تولید محصوالت متنوع 
و ارزش افزودۀ بیشــتر بــرای ذینفعان 
در کشــور پرداخت و خاطرنشــان کرد: 
محصوالت فوالد مبارکه بسیاری از صنایع 
کشــور را تغذیه می کنند و تحریم های 
آمریکا علیه فوالد مبارکه نشان داد دشمن 
به درســتی مراکز اقتصادی تأثیرگذار را 
شناسایی کرده و قصد دارد با تحریم این 
شرکت، بسیاری از صنایع پایین دست را 
تحت تأثیر قرار دهد و روند فعالیتشان را 

متوقف سازد.
مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه در 
ادامه به اهمیت رفع مشکل تأمین مواد 
اولیه ازجمله سنگ آهن و گاز، اشاره و 
خاطرنشان کرد با رفع این مشکالت و 
محدودیت ها به تولید بیشــتر دست 
خواهیم یافت و دشمنان این مرز   و   بوم 

را مأیوس خواهیم کرد.

industry

مهنــدس عظیمیــان، مدیرعامــل گــروه فــوالد مبارکــه، در جریــان برگــزاری جلســۀ توســعۀ فــوالد 
گزارش

گروه  صنعت
ــوالد  ــل ف ــرکت در مح ــن ش ــل ای ــره و مدیرعام ــت مدی ــای هیئ ــور اعض ــا حض ــه ب ــزگان ک هرم
مبارکــه برگــزار شــد، بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: بــر اســاس ســند چشــمانداز )۱۴۰۴( مقــرر اســت کــه ظرفیــت 
فــوالد کشــور بــه ۵۵ میلیــون تــن برســد. بــر همیــن اســاس، فــوالد مبارکــه، کــه در حــال حاضــر حــدود نیمــی 
از تولیــد فــوالد کشــور را برعهــده دارد، در نقشــۀ راه خــود بــه گونــه ای برنامــه ریــزی کــرده اســت کــه بــه یاری 
خداونــد، بــا اجــرای طــرح هــای توســعه ای کــه عمدتــا در منطقــۀ جنــوب کشــور اجــرا خواهــد شــد، همچنــان 

سهم ۵۰ درصدی خود را در تولید فوالد کشور حفظ کند.

با تالش کارکنان ناحــیۀ نورد ســرد فـوالد مبارکه، در سـه ماهـۀ اول سـال »جهش 
تولید«، تولید محصوالت سیکل سرد خطوط نورد این شرکت با ۷ درصد رشد به ۲6۲ 
هزار تن رسید. بهزاد بهادرانی مدیر ناحیۀ نورد سرد فوالد مبارکه ضمن تأیید این خبر 
گفت: به منظور پاسخگویی به نیاز بازار، در خط تولید محصوالت قلع اندود نیز با تولید 
۳0 هزار تن و ثبت یک رکورد تولید در اردیبهشت ماه سال جاری، بخش قابل توجهی از 

نیاز بازار در حوزۀ بسته بندی صنایع غذایی تأمین شد.

رشد 7 درصدی تولید محصوالت سیکل سرد فوالد مبارکه
مدیرعامل برق منطقه ای اصفهان با ارسال تقدیرنامه ای از همکاری فوالد مبارکه با برق منــطقه 
ای در تنظیــم و کاهــــش برق مصــرفی در خطــوط تولیــــد این شــرکت به منــظور 
پیشگیری از خاموشی های شهری قدردانی کرد. رسول موسی رضایی، مدیرعامل برق منطقه 
ای اصفهان، در این تقدیرنامه عنوان کرد: شرکت فوالد مبارکه علیرغم نیاز شدید خطوط تولید 
خود به برق، همانند سالهای گذشته همکاری مؤثری در خصوص اجرای برنامه های پاسخگویی 
بار به منظور گذر از پیک مصرف شبکه داشته و در پایداری شبکه به خوبی ایفای نقش کرده است.

قدردانی برق منطقه ای اصفهان از فوالد مبارکه 

حمایت از فوالدمبارکه
حمایت از تولید است

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه در جلسۀ توسعۀ فوالد هرمزگان خبر داد:

افزایش ظرفیت و احداث یک خط نورد در فوالد هرمزگان
با احداث خط نورد عریض در فوالد هرمزگان این شرکت دیگر تنها یک تولیدکنندۀ ِصرف تختال نخواهد بود

 نوسان:مدیر خدمات فنی و پشــتیبانی مجتمع فوالد  سبا گفت: در 
راستای تحقق فرمایشــات مقام معظم رهبری مبنی بر تحقق شعار 
»جهش تولید« و همچنین به منظور دستیابی به اهداف کان سازمان 
و رشد تولید در فوالد سبا، با حمایت مدیر مجتمع فوالد سبا و تاش 
مجدانۀ کارکنان قسمتهای مختلف، مجموعۀ خدمات فنی و پشتیبانی 
سبا فعالیت های چشــمگیری را برنامه ریزی و اجرا نمود تا ظرفیت 
تولید در سه ماهۀ اول سال ۱۳۹۹ نسبت به زمان مشابه سـال گذشته 

افـزایش قـابل توجـهی داشته باشد.

داریوش دریابار، از تولید ۳۱ هزار مگاوات انرژی الکتریکی موردنیاز مجتمع 
فوالد سبا توسط نـیروگـاه گـــازی این واحد خبر داد و گفت: عالوه بر این، 
موفقیت های زیاد دیگری به دست آمد که برخی از مهمترین آن ها عبارتاند 

از:
- یکی از مولدهــای نیروگاه به ظرفیت ۴.۲ هزار مگاوات ســاعت که از اوایل 
راه اندازی به دلیل مشکالت مختلف از مدار خارج شده بود رفـع نقـص و راه 

اندازی شد و توسط متخصصان واحد تولید و توزیع برق در سیکل قرار گرفت.
- 600 هزار مترمکعب از پساب های صنعتی تصفیه و به چرخه بازگردانده شد 
که عالوه بر کاهش برداشت آب خام، در زمینۀ حفظ منابع طبیعی و حفاظت 

از محیطزیست گام مهمی به شمار می آید.
- کاهش خرابی ها و توان مصرفی پمپ های ارسال آب خنک کاری تجهیزات 
فوالدســازی با همکاری کارشناســان و متخصصان واحد ســیاالت صورت 
پذیرفت که با تغییرات اساسی در پمپ های مذکور از هدررفت انرژی به شکل 

قابل توجهی جلوگیری می کند.
- ۱۲۷ میلیون مترمکعب سیاالت گازی در سه ماه نخست سال ۱۳۹۹ توسط 

واحد اکسیژن سبا تولید و در چرخۀ  توزیع قرار گرفت.
- در جهت تضمین تولید مســتمر، سیستم تســت آب دمین و شارژ آن به 

سیستم تبخیر گاز  نصب و در مدار بهره برداری قرار گرفت.
- به منظور تداوم تولید و افزایش آماده به کاری تجهیزات در سه ماه نخست 
امســال حدود ۱۵ هزار نفر ســاعت در قالب ۷۹0 درخواســت کار توسط 
پیمانکاران تعمیرات مرکزی فوالد ســبا، فعالیت های تعمیراتی و بازسازی 
انجام شــد و در این مــدت به منظور حفــظ و ارتقای ســالمت پیمانکاران 
زیرمجموعه، دو واحد ساختمان رختکن با ظرفیتی بالغبر ۳۵0 نفر در قسمت 

های راه آهن و تعمیرات مرکزی ساخته و  تجهیز شد و به بهره برداری رسید.
- گواهینامۀ اســتاندارد و ســالمت بهره برداری آسانسورهای تحت پوشش 

تعمیرات مرکزی در مدتزمان فوق دریافت شد.
- در بخش تعمیرات تجهیزات در تعمیرگاه مرکزی سبا در سه ماهۀ نخست 

سال بالغ بر 880 درخواست باکیفیت مطلوب به اتمام رسید و تحویل شد.
وی در ادامه از انجام برخی فعالیت ها در این ناحیه برای اولین بار در فوالد سبا 
خبر داد و تصریح کرد: مهمترین این فعالیت ها عبارت اند از: ساخت ۱0 عدد 
قالب کناری ماشین های ریخته گری ســبا؛ سنگزنی تیغه های قیچی واحد 
ریخته گری و سرویس روتور موتور قفسۀ نورد و ساخت والوهای بالیند واحد 

احیای سبا.
دریابار در ادامه اضافه کرد: در زمینۀ بازرســی فنی و در بخش های مختلف 
شــامل اعالم   و   اطفا، کالیبراســیون، آزمایشــگاه الکترونیک و کامپیوتر، 
مخابرات، خوردگی، ماشین های دوار و جرثقیل های سقفی، بیش از  8 هزار و 
۲00 نفر ساعت در قالب ۲ هزار و ۲60 استاندارد تعمیراتی و ۳۵0 درخواست 

کار در سه ماه نخست سال انجام شده است. 
اهم این فعالیتها در این مدت شامل این موارد اســت: ساخت و بهره برداری 
تست بلوک کالیبره جهت دســتگاه ضخامت ســنج فلزات؛ مانیتور کردن 
پیشرفت عیوب سازه لدل تارت ریخته گری به کمک دستگاه پیشرفته و سه 
بُعدی )phase array(؛ انجام االیمنت لیزری وســافت فوت کمپرسور 
سیل گس واحد احیا مستقیم و غبارگیر شمارۀ ۲؛ انجام تست آنالیز جریان 
موتورهای مهم خطوط تولید؛ بهینه سازی لولۀ جعبه های F طبقات سرند و 
سیلوهای قدیم؛ بازسازی باسکول های محصول و درب غربی سبا؛ تعمیر سرو     
ولوهای معیوب سبا؛ کنترل پروسس پینچ رول با لود سل؛ تعمیر و راه اندازی 
تجهیز متال دتکتور سایت انباشت و برداشت و تعمیر HMI کاردامپر با توجه 

به نبود تجهیز یدکی و نیاز مبرم به آن.
مدیر خدمات فنی و پشتیبانی فوالد سبا ادامه داد: در بخش حمل ونقل ریلی 
در سه ماه نخست امسال مقدار قابل مالحظه ای مواد اولیه از سبا تخلیه شده 
که حدود 60 درصد نســبت به مدت مشابه ســال قبل افزایش داشته است. 
همچنین حمل و ارســال ۱8 هزار   و   ۵00 تن محصول از سبا، حمل بیش 
از ۱۲0 هزار تن سربارۀ گرم جمع آوری شــده، حدود ۳00 هزار تن خدمات 
محصوالت و ضایعات و همچنین در بخش مکانیســم نیز بیــش از ۷۷ هزار 
ســاعت خدمات از دیگر اقدامات انجام شــده در این ناحیه در سه ماهۀ  اول 

۹۹ بوده است.
به گفتۀ دریابار، در گروه فنی خدمات فنی و پشــتیبانی ســبا در ســه ماهه 
نخست بالغ بر یک هزار و ۲00 استاندارد تعمیراتی تدوین و یا بازنگری شده و 
بیش از ۱00 استاندارد و فعالیت تعمیراتی به صورت میدانی کنترل و پایش 
شــده اند. همچنین در بخش برنامه ریزی نیز بالغ بر ۵ هزار و ۷00 استاندارد 
تعمیراتی و درخواست کار در واحدهای مختلف برنامه ریزی و اجرا شده است.

وی در پایان از حمایت های مدیریت ارشد سازمان و همکاری تمامی مدیریتها 
و کارکنــان مجموعه های عملیاتی و ســتادی فوالد مبارکه و فوالد ســبا و 
همچنین از تالش های مجدانۀ کارکنــان و پیمانکاران زیرمجموعۀ خدمات 

فنی و پشتیبانی تشکر و قدردانی کرد.

تولید ٣1 هزار مگاوات انرژی الکتریکی 
در نیروگاه گازی مجتمع فوالد سبا

 نوسان:شــرکت فوالد مبارکه بنا بر اعالم 
انجمن جهانــی فوالد، باالترین شــاخص 
ایمنی را به خود اختصاص داد و کســب این 
دستاورد، قدردانی مدیریت ارشد این شرکت 
را در پی داشت. مدیر ایمنی، بهداشت حرفه 
ای و محیط زیســت فوالد مبارکــه در این 
ارتباط معتقد اســت: مهندس عظیمیان از 
ابتدای امر دو موضــوع ایمنی و توجه بیش 
از پیش به معیشــت کارکنان را در دستور 
کار قرار دادند. این امر نشان داد که مدیریت 
شرکت قوی تر از هر زمان دیگری بر موضوع 
ایمنی و ســالمت کارکنان تأکید دارد. هم 

اکنون هم خدا را شــاکریم که با حمایت ها 
و راهنمایی های مدیرعامل شــرکت در این 
زمینه، کارکنان توانســتند در سال ۹8 به 
عملکرد درخشــانی دســت یابند. حسین 
مدرســی فر   اضافه کرد: ایــن امر که فوالد 
مبارکه بنا بــر اعالم انجمــن جهانی فوالد 
در بین کل فوالدســازان عضــو این انجمن 
در ضریب تکرار و شــدت حــوادث بهترین 

عملکرد را داشته باعث افتخار است.
مدرسی فر به اقدامات این مجموعه در زمینۀ 
پیشگیری از ابتال به بیماری کرونا اشاره کرد 
و افزود: در اردیبهشــت ماه ۲۵ هزار تست از 

کارکنان امانــی و پیمانکار گرفته شــد تا 
وضعیت سالمت کارکنان در بهترین سطح 
حفظ شــود. غربالگری روزانه برای افراد به 
طور مرتب انجام می شــود. تاکنون 8 هزار   
و   ۵00 تست از همکاران گرفته شده و این 
کار به صورت غلتان و روزانــه ادامه دارد. کاِر 
بیماریابی نیز با جدیت دنبال می شــود، تا 
جایی که می توان ادعا کرد ما جزو    معدود    
واحدهــای صنعتی کشــوریم کــه در آن 
بیماریابی به صورت واقعی انجام می شــود. 
وی تصریح کرد: این اقدامات تا شکست کامل 

بیماری کرونا، در فوالد مبارکه ادامه دارد.

مدیر ایمنی، بهداشت حرفه ای و محیط زیست فوالد مبارکه:

رویکرد فوالد مبارکه، رعایت ایمنی در باالترین سطح است



سال ششم/ شماره ۱۳٧/  ٧ مرداد ۱۳۹۹/ ٧ ذوالحجه۱۴۴۱
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آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت کشــاورزی دامداران میمه شــرکت تعاونی 
به شــماره ثبت ۱۳۷ و شناســه ملی ۱0۲600۳6۷8۷ به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ ۱۱/0۷/۱۳۹8 و نامه 
شــماره ۵68/۷۷۹/۱8۴/۳/۲0۵ مــورخ 0۴/۱0/۱۳۹8 اداره تعاون 

روستایی شهرستان شاهین شهرتصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت : 

) الحاقیه ( ماده ۵ – موضوع و حدود عملیات شــرکت عبارت است از : 
باال بردن سطح زندگی اعضاء ، تولید محصوالت زراعی و دامی با رعایت 
اهداف توسعه کشاورزی و موازین تعاونی از طریق بهره برداری جمعی 

و مشترک اراضی ملکی و یا استیجاری .

اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری میمه )۹۲۳۲۹۹(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات تعاونی مصرف فرهنگیان اردســتان و حومه به شماره 
ثبت 6۴ و شناسه ملی ۱0۲600۱۹0۵6 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العــاده مورخ ۱۵/0۴/۱۳۹۹ و نامه شــماره 
۱۱6۵ مورخ ۲۱/۴/۹۹ اداره تعاون اردستان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
صورت های مالی ۹8 مشــتمل بــر ترازنامه، عملکرد ســود و زیان به 
تصویب رسید. جمشید عامری کدملی ۱۱8۹۳0۴۲۹۵ - محمدعلی 
مهدانیــان اردســتانی کدملــی ۱۱888۱8۵۵۴ - باقرکبریائی زاده 
کدملــی ۱۱8۹۵۴۴8۹۱ به ســمت بازرس اصلی و خلیــل قادرزاده 
اردستانی کدملی ۱۱8۹۲۹۴۱68 به ســمت بازرس علی البدل برای 

یکسال مالی انتخاب شدند.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری اردستان )۹۲۳۳0۱(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت منحله مســکن مهر مسجد 
مزرعه خطیر نطنز شرکت تعاونی به شماره ثبت ۵۳۹ 
و شناسه ملی ۱0۲60۱0۷۷۵۷ به استناد صورتجلسه 
هیئت تصفیه / مدیر تصفیه مــورخ ۱8/0۳/۱۳۹۹ به 
استناد نامه شــماره ۱0۹۴ مورخ 0۹/0۴/۱۳۹۹ اداره 
تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان نطنزتصمیمات 

ذیل اتخاذ شد :
 محمد وشــائی به کدملی ۱۲۳۹0۷۵۵۵۳ بســمت 
رئیــس هیات تصفیه و روح اله خســروی سرشــکی 
به کدملــی 006۱۹۳۴۷۷۱ بســمت نایــب رئیس 
تصفیه و علیرضا یدوی به کدملــی 00۵680۹6۴6 
بســمت منشــی هیــات تصفیــه و مدیــر تصفیه 
00۵680۹6۴6برای مدت دو سال انتخاب گردیدند 
کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور و قراردادها با امضای 
آقای علیرضا یدوی ) مدیر تصفیه ( و محمد وشــائی ) 
رئیس هیات تصفیه (و در غیاب رئیس هیات تصفیه با 
امضای روح اله خسروی سرشکی ) نایب رئیس هیات 
تصفیه ( و مهر شرکت معتبر می باشــد. اوراق و نامه 
های عادی با امضای آقای علیرضا یدوی ) مدیر تصفیه 

( و مهر شرکت معتبر است .
 نشــانی هیات تصفیــه )جهت مکاتبــات( به آدرس 
نطنز- بخــش مرکزی- شــهر نطنز ۱۷شــهریور-

خیابان آزادگان-بن بست ســعادت-پالک ۳۷۵ کد 
پستی8۷6۱۷۱۳۱8۳ تعیین گردید .

 اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع 
ثبت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری نطنز 

)۹۲۳۳0۲(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت کشــاورزی دامداران میمه شــرکت تعاونی 
به شــماره ثبت ۱۳۷ و شناســه ملی ۱0۲600۳6۷8۷ به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/0۷/۱۳۹8 و نامه شماره 
۵68/۷۷۹/۱8۴/۳/۲0۵ مورخ 0۴/۱0/۱۳۹8 اداره تعاون روســتایی 

شهرستان شاهین شهر تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 عملیات ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۷ شرکت مورد 
تصویب قرار گرفت.ابراهیم اســد به کد ملــی 6۲۲۹86۲۹۵6 ورضا 
درامان به کد ملی 6۲۲۹۷0۹۴۴۹ بعنوان بازرسان شرکت برای مدت 

یک سال مالی انتخاب شدند.

اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری میمه )۹۲۳۳00(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی ماهان تجهیز اسپیروز با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت ۵0۹۱۹ و شناسه ملی ۱0۲606۹۴8۹۲ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲8/0۴/۱۳۹۹ سعید ماهرانی 
برزانی و عماد حجتی هر یک با پرداخت مبلغ بیست و سه میلیارد ریال به 
صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ بیســت و پنج میلیارد ریال 
افزایش دادند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ چهار میلیارد ریال به پنجاه 
میلیارد ریال افزایش یافت و ماده ۴ اساســنامه بدین شرح گردید : * ماده 
۴ اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ پنجاه میلیارد ریال است که تماما نقدی 
پرداخت شده است و در اختیار مدیرعامل شرکت قرار گرفته شده است. - 
اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه فعلی هر یک بدین شرح می باشد : سعید 
ماهرانی برزانی و عماد حجتی هر یک دارنده بیست و پنج میلیارد ریال سهم 
الشرکه می باشند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )۹۲۳۳0۳(

صادرات ایران به اوراسیا 6۳ درصد رشد کرد. طبق آمارهای تحلیلی منتشرشده دفتر 
همکاری ایران و اوراسیا در سازمان توسعه تجارت ایران حجم کل تجارت فیمابین به 
۲هزار و ۴۱۷ میلیون دالر رسیده که نسبت به دوره مشابه  سال قبل ۱۴ درصد رشد 
داشته است. این میزان رشد در تجارت کل با وجود شیوع ویروس کرونا و کاهش حجم 
تجارت در سطح بین المللی در ماه های اخیر بیانگر پایداری تجارت با اتحادیه اقتصادی 

اوراسیا و قابلیت توسعه روابط تجاری و اقتصادی ج.ا ایران با آن اتحادیه است.

راه اندازی بورس امالک، مستغالت و امتیازات در شورای عالی بورس به تصویب رسید و به عنوان 
پنجمین بورس کشورمان شروع به کار می کند. حسین سالح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران 
با اعالم این خبر گفت: »این بورس با سرمایه ۵هزارمیلیارد تومانی راه اندازی می شود که 
۳۵درصد سهام آن متعلق به شرکت های بخش خصوصی در حوزه های مرتبط با ساختمان 
دولتی  و  غیردولتی  عمومی  نهادهای  اختیار  در  دیگر  مربوط، ۳۵درصد  و کسب وکارهای 
متناسب با این حوزه و ۳0درصد هم در اختیار عموم مردم در قالب پذیره نویسی قرار می گیرد.«

تجارت  و  معدن  صنعت،  خانه  رییس 
ایران با بیان اینکه تولیدات کشور ما امروز 
کرده  پیدا  فراوانی  صادراتی  قابلیت های 
است ادامه داد:روزی مردم  جنس ایرانی را 
نمی خریدند اما امروز کاالی ایرانی به دیگر 
کشورها و حتی اروپا صادر می شود.  رییس 
خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: 
تولید  زمینه  در  امروز  اسالمی  جمهوری 
محصوالت فوالد توانایی های بسیار خوبی 
پیدا کرده است. وی اضافه کرد: امروز برای 
تولید لوازم خانگی، پتروشیمی ها، مصالح 
ساختمانی، کاشی و سرامیک و شیرآالت 
در این مقطع زمانی برای تولید کنندگان 

موفقیت هایی بدست آمده است.  
سهل آبادی خاطرنشان کرد: مواد اولیه و 
اقالم مورد نیاز تولید کنندگان با استفاده از 
ارز حاصل از صادرات وارد کشور می شود اما 
شیوه و سازو کار درستی برای این کار وجود 
اقالم  از  ندارد که صادرکنندگان اطالعی 

مورد نیاز تولید کنندگان داشته باشند.
تولید  زندگی  همه  کرد:  تصریح  وی   
کنندگان در کشور است و بدون شک ارز 
مواد  خرید  بجز  را  صادراتشان  از  حاصل 
اولیه، مسدود نمی کنند و هرچقدر که چرخ 
موفق تر  آنها  بچرخد،  بهتر  کشور  اقتصاد 

خواهند بود.
کارخانه های  از  بسیاری  کرد:  اضافه  وی 
نوسان  درپی  کشور  متوسط  و  کوچک 
هستند.  مواجه  جدی  مشکل  با  ارز  نرخ 
وی اظهار داشت: تولیدکنندگان از دولت 
انتظار دارند قیمت اقالم و مواد اولیه ای که 
در کشور وجود دارد را بهتر کنترل کند تا 
فشار بیشتری بر آنها وارد نشود. سهل آبادی 
کشور  در  فوالدی  ورق های  امروز  گفت: 
نیروی کارگر  از  استفاده  با  و  تولید شده 
ایرانی ساخته و به تولید کننده ارائه می شود 
کشور  در  که  اولیه  مواد  سری  یک  اما 
افزایش قیمت  به  با توجه  تولید می شود 
کرده  پیدا  باالیی  بسیار  قیمت های  ارز،  

است. وی با بیان اینکه همه ما باید با هم 
همکاری و همبستگی داشته باشیم ادامه 
داد: تولیدکننده و صادرکنندگان  بدنبال 
این هستند که با استفاده از  ارز حاصل از 
صادرات بتوانند اقالم مورد نیاز را وارد کنند.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران 
افزود: دشمنان تاکنون تالش  زیادی برای 
ضربه زدن به اقتصاد کشور ما انجام دادند 

شوم  اهداف  به  اند  نتوانسته  امروز  تا  اما 
کرد:  تصریح  وی  کنند.  پیدا  دست  خود 
صنعتگران کشور ما در بحران کرونا کاری 
کردند که تاریخ به خود ندیده بود و در 
حالیکه کشورهای اروپایی برای مهار این 
و  متعددی  مشکالت  و  مسائل  با  بحران 
هجوم مردم به فروشگاه ها مواجه بودند اما 
تولید کنندگان در کشور ما به حق فعالیت 

کار  از  کارگری  هیچ  نگذاشتند  و  کردند 
اخراج شود. سهل آبادی اضافه کرد: صدها 
کارخانه تولیداتشان را در این مقطع عوض 
کردند و به طرف تولید مواد بهداشتی و ضد 
عفونی کننده مورد نیاز کشور روی آوردند. 
وی اضافه کرد: کشور در روزهای اول شیوع 
و  بهداشتی  مواد  با کمبود  ویروس کرونا 
امروز به  اما  ضدعفونی کننده مواجه بود 

همت شرکت های دانش بنیان ضمن تامین 
نیاز کشور، این مواد را به دیگر کشورها هم 

صادر می کنند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران 
در  فعالیت  برای  کنندگان  تولید  گفت: 
دوران شیوع کرونا زحمات و سختی های 
بسیاری را متحمل شدند اما امروز انتظار 
همکاری از طرف دولت در زمینه کاهش 
فشارهای بانکی، مالیاتی و جرائم بیمه ای را 
دارند. به گفته وی تولید کنندگان هر چه 
در توان داشتند در دوران کرونا به صحنه 
آوردند و امروز دولت باید از آنها قدردانی و 
تشکر کند و برای آرامش نسبی آنها تالش 

کند.
 سهل آبادی با اشاره به اینکه فشار بانک ها 
هر  تولیدکنندگان  معوقات  دریافت  برای 
کرد:  خاطرنشان  می شود  سخت تر  روز 
اما  ندارند  تقصیری  تولید کنندگان هیچ 
تاوان مسائل و مشکالت موجود را می دهند 
این  در  تقصیر  تقسیم  باید  صورتیکه  در 
زمینه انجام شود. وی تصریح کرد: اصحاب 
رسانه به ساماندهی وضعیت تولید کمک 
بزرگی کردند و در تبلیغ و ترویج استفاده 
از تولیدات داخلی سنگ تمام گذاشتند. 
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران 
ادامه داد: تولید کنندگان ایرانی هم امنیت 
برای  را  داخلی  تولیدات  این  از  استفاده 
مردم مهیا کردند و در این ایام به خوبی 
درخشیدند. وی اضافه کرد: باید تفکر تولید 
داشته باشیم و اقتصاد جامعه را تولیدی و 
پویا کنیم تا موتور محرکه جهش تولید  به 
حرکت درآید. سهل آبادی اظهار داشت: 
امروز برای تحقق جهش تولید باید کیفیت 
و  کند  پیدا  افزایش  تولیدات  کمیت  و 
صادرات بیشتری داشته باشیم و کارگران 

در رفاه بیشتری قرار داشته باشند.
 وی بیان کرد: مردم و تولیدکنندگان در 
بحران کرونا نشان دادند که شعار جهش 

تولید چقدر موثر بود.

باید تفکر تولید محور داشته باشیم

تولید انبوه؛ اصلی ترین رسالت بورس مسکن٦٣٪ رشد صادرات ایران به اوراسیا
 گزارش

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران:

  نوسان:طرح تحول دیجیتال فوالد مبارکه در آینده کوتاه مدت 
در صنایع دیگر فوالد کشور اجرا خواهد شد.

امیرناظمی، معاون وزیر ارتباطات  در مراســم  رونمایی از طرح تحول 
دیجیتال فوالد مبارکه گفت: این شرکت  نقش پیشرویی دارد و سرریز 
اقدام های مثبت آن، توســط ســایر شــرکت های فوالدی کشــور هم 

قابل مشاهده است. 
حمیدرضاعظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه نیز در این مراســم افزود: 
در پی توجه به منافع سهامداران و انتظار ایشان از فوالدمبارکه در حفظ 
منافع مشترک و بازدهی سرمایه گذاری انجام شــده بر آن هستیم که 

سهم خودمان را در بازار حفظ کنیم. 
به گفته وی، این هدف موجب می شود تا همراه با تحوالت صنعتی دنیا، 
نسل چهارم تکنولوژی و انقالب صنعتی را در فوالد مبارکه پیاده سازی 

کنیم.
مدیر عامل فوالد مبارکــه تصریح کرد: این اقدام باعــث افزایش 6 تا 8 
درصد بهره وری می شود که برای ســهامداران عزیز خبر بسیار خوشی 

خواهد بود. 
به گفته عظیمیــان، همراه با تحوالت تکنولــوژی خودمان را هماهنگ 
می کنیم که اگر به این اقدامات دســت نزنیم، در کمتــر از یک دهه از 

صحنه تولید، سودآوری و ارزش آفرینی خارج می شویم. 
وی افزود: در مرحله اول خودمان را مجهز و مســلح بــه تکنولوژی روز 
می کنیم تا در مرحله بعد رهاورد و نتیجه این سرمایه گذاری که افزایش 
بهره وری و سودآوری سهامداران است، به عنوان نمونه ای مثال زدنی در 

صنعت فوالد، برای تمام صنعت ایران قابل استفاده باشد.
 وی افزود: اجرای این طرح در شرکت فوالد مبارکه نه یک طرح فانتزی 
و تشــریفاتی، بلکه یک الزام و ضرورت حیاتی برای شــرکت و صنعت 

فوالد ایران است.
مدیر عامل فوالد مبارکه تصریح کرد: پروژه نــورد گرم ۲ یک ابر پروژه 
کشوری اســت و با همه اهمیت و اســتراتژیک بودن آن، معتقد هستم 
که اجرایی شــدن طرح تحول دیجیتال در فوالدمبارکه به مراتب از آن 

مهم تر و دارای اولویت بیشتری است.
 وی خاطرنشان کرد: چشــم انداز ما این اســت که عضو باشگاه فانوس 
دریایی بشویم و در کنار دیگر فوالدسازان جهان بهره وری باال و رسیدن 

به نسل چهارم تکنولوژی را برای فوالد مبارکه محقق کنیم.

رونمایی از طرح 
تحول دیجیتال فوالدمبارکه

تولیدکنندگان انتظار همکاری دولت برای کاهش فشارهای بانکی، مالیاتی و جرائم بیمه ای را دارند

با حضورمعاون وزیر ارتباطات انجام شد؛

رییـس خانه صنعـت، معدن و تجارت ایـران گفت: تنها راه نجات اقتصاد و ادامه راه کشـور بازگشـت 
ارز حاصـل از صـادرات بـه بـازار اسـت. سـیدعبدالوهاب سـهل آبادی در گفـت و گـو با ایرنـا اظهار 
داشـت: مسـائل ارزی یکـی از مشـکات امـروز کشـور ما محسـوب می شـود و با توجه بـه کاهش 
فـروش نفـت، مشـکات متعـددی بـرای اداره مملکـت و دولت ایجاد شـده اسـت. به گفتـه وی بانـک مرکزی در 
روزهـای گذشـته مقـدار قابل توجهـی ارز وارد چرخـه اقتصاد کشـور کرده که همیـن امر مقـداری موجب کاهش 

قیمت دالر شـده است.  

گزارش

گروه صنعت



این مبحث برای کسـانی که طراح محصول هسـتند، مدیر محصول هسـتند 
یـا قصد دارند به سـمت طراحـی محصول بیان میتونه مفید باشـه.

مـن میخـوام بحـث رو با یـک مثال شـروع کنم؛ فرض کنیـد برای خریـد خودرو 
بیـن دو گزینـه هـم سـطح از نظر اقتصـادی قـرار گرفته ایـد، چه معیـار هایی را 
بـرای مقایسـه دو خودرو در نظر میگیریـد؟ چه معیارهایی باعث ترجیح دادن یک 
خـودرو نسـبت به خودروی هم سـطح خود می شـود؟ خودروهایـی که وظیفه ی 
حمـل و نقـل را بعهـده دارنـد و اگر فاقد این وظیفه و هدف باشـند، به بازار معرفی 

نمی شـوند… پـس هر دو گزینه امـکان حرکت کـردن دارند.
حتمـا بـرای پاسـخ بـه این سـوال از کلمه آپشـن یـا امکانـات اسـتفاده  می کنید 
و پـس از اینکـه ظاهـر خـودروی مـورد نظر را با سـلیقه خـود انتخـاب کردید به 
سـراغ مهمتریـن معیار یعنی همان امکانـات می روید. در ایـن وضعیت به احتمال 
زیـاد، شـما چـک لیسـتی از امکانات هـر دو مـورد تهیه خواهیـد کـرد و آن ها را 
در معـرض مقایسـه قـرار مـی دهیـد و در نهایت آن مـورد را که به نیاز های شـما 
جواب مثبت داده باشـد و در عین حال با سـلیقه ی شـما هم سـو باشد را انتخاب 
مـی کنیـد. می توان گفـت مهم ترین معیـار انتخاب بین چند محصول هم سـطح 

همـان امکانات و آپشـن های آن محصول هسـتند.
حـال می خواهیـم این مثال را در محصوالت آنالین بسـط دهـم: در فضای آنالین 
نیـز اکثـر محصـوالت دارای رقبـا و سـرویس های مشـابه هسـتند که کاربـران با 
توجـه بـه نیازهایشـان و امکاناتـی کـه آن محصول در اختیارشـان قـرار می دهد، 
یکـی را انتخـاب مـی کننـد. همانطـور کـه اکثـرا اطـالع داریـد ایـن امکانـات در 
محصول دیجیتال همان فیچر ها هسـتند.فیچرهایی که به محصول شـما مزیت 
رقابتی و برتری نسـبت به سـایر سـرویس های مشـابه می دهد و دالیل انتخاب 
سـرویس شـما را از سـمت کاربران شـکل میدهند. بعنوان مثال، میتوانید صفحه 
ای از سرویس Basecamp رو مشاهده کنید، که در آن، فیچرهای سرویسش 
را به معرض مقایسـه با سـرویس های مختلف قرار داده اسـت و در این امر اسکیل 
کمپانـی های مختلف، تعـداد نیرو و حتی اهـداف اون بیزینس ها برایش اهمیتی 
نـدارد، تنهـا چیزی کـه در اینجا نقش بازی میکند و اهمیت زیادی برای مقایسـه 
و تصمیـم گرفتـن کاربـر دارد، فیچرهـای محصـول هسـتند.بنابراین، فیچرها به 
محصول شـما مزیت رقابتی و برتری نسـبت به سـایر محصوالت مشـابه می دهد 
و دالیل انتخاب محصول شـما از سـمت کاربران هسـتند. از سـوی دیگر“کاربران” 
و “نیازهـای کاربـران” باالتریـن اولویـت در شـکل گیری یـک فیچر )یا آپشـن در 

حوزه هـای دیگـر( را دارند. 

فیچر چیست؟
فیچرهـا امکانـات و ابـزار اضافی محصول شـما هسـتند که در راسـتای اهـداف و 
چشـم انداز محصول اضافه می شـوند و به محصول شـما پر و بال می دهند. مثل 
کرم شـکالتی روی بسـتنی قیفی. اگر بدرسـتی و براساس نیاز کاربران به محصول 
اضافه شـوند، باعث رشـد و تقویت محصول می شـوند و اگر با نیاز آن ها سـازگار 

نباشـد، شـما منابع زیادی از تیم و محصـول خود را هـدر داده اید!
امـا فیچرهـای خـوب از کجـا می آینـد؟ برای پاسـخ به این سـوال بایـد با مفهوم 
فیچـر ریکوئسـت)Feature Request( آشـنا شـویم، درواقـع هـر امـکان 
یـا فیچـری کـه قرار اسـت به محصـول اضافـه شـود، از کانالـی به تیـم محصول 
پیشـنهاد می شـود درواقع این پیشـنهاد همان فیچر ریکوئسـت اسـت.هر کدام از 
ایـن گروه هـا بـه احتمال زیاد به شـما پیشـنهاد راه انـدازی یک فیچـر را در نقاط 

مختلـف محصـول می دهند:
• بخش فروش  و مارکتینگ

• مدیران و سهام داران 
• تیم توسعه

• تیم پشتیبانی
اگرچـه کـه ایده هـای این گروه هـا )تیم فروش و مارکتینـگ، مدیران و سـهام داران 
و تیم توسـعه( احتماال با محصول و اهداف تجاری محصول منطبق اسـت و حتی 
درک زیـادی از مشـتریان نیـز دارنـد، امـا بـا توجـه بـه دو واژه "کاربـران" و "نیـاز 
کاربـران" کـه در ابتـدا گفتـم، تیـم توسـعه، تیم فـروش و مدیـران و سـهامداران، 
مشـتریان شـما نیسـتند!پس نیاز اسـت تـا ایده هـای آن هـا را نیز توسـط کاربران 
)مشـتریان( به اعتبارسـنجی گذاشته شـود. نباید صرف اینکه این درخواسـت ها از 
کانـال تیـم توسـعه و یا سـهامداران آمـده، آن را سـریعا در مرحله اجرا قـرار دهیم.
همچنین نباید به درخواسـت یک کاربر، فیچری را خلق و اجرا کرد. شـما باید کل 
بـازار کاربرانتنـان را ببینیـد! نـه فقط به یک نفر یا بـه اقلیت کاربـران گوش دهید!

چند اصل برای راه اندازی فیچر جدید
اول: هزینـه پیچیدگـی محصـول: بـا هـر ابـزار و فیچـری کـه به محصـول اضافه 
می کنیـم، سـطح پیچیدگی آن را به واسـطه تغییـرات ظاهـری )UI(، گزینه های 
جدیـد روی دشـبورد محصـول، یـک یا دو صفحـه جدید و… بـاال می برید، همه 
ایـن مـوارد نبایـد عملکـرد اصلی محصولتـان را مختل کننـد. فیچرها نـه رایگان 
ایجـاد و نـه رایـگان نگهـداری می شـوند! بنابرایـن عالوه بـر اینکه بایـد کانال های 
ورودی درخواسـت فیچـر، ارزشـمندی، نیـاز کاربـران را بررسـی می کنیـد باید به 

هزینـه اجـرا و نگهـداری نیز باید دقـت کرد.
دوم: .اولویت بنـدی و تـوازن: عـالوه بـر در نظـر گرفتـن هزینه هـای مربـوط بـه 
اجـرا فیچـر جدیـد، الزامیسـت کـه مطمئـن شـوید اولویت هـای خـود را هنگام 
تصمیم گیـری بـرای اضافـه کـردن و یـا عـدم اضافـه کـردن آن فیچـر بدرسـتی 
چیده ایـد! اگـر محصول شـما غـرق در انجام کارهای فنی، رفع مشـکالت مختلف 
و بروزرسـانی های زیرسـاختی اسـت، زمان مناسـبی برای سـاختن فیچر جدید و 
جـذاب نیسـت زیـرا حفظ نقشـه راه سـالم محصول اسـت کـه تـوازن و نگهداری 

محصـول را حفـظ می کنـد.
سـوم: فیچرهـای بدرد نخـور ایجاد نکنید: زمانی که فیچرهـای زیادی به محصول 
خـود اضافـه می کنیـد، کاربرانتـان را حیـن کارکـردن بـا محصـول، در معـرض 
خسـتگی و کالفگـی قرار می دهیـد، از این رو برای ایجـاد و برنامه ریزی یک فیچر 
حتمـا نیاز اسـت تا بـا احتیاط زیاد قـدم بردارید و درمورد اینکه چـه بازخوردهایی 

بعـد از راه انـدازی ایـن فیچـر دریافت خواهید کـرد فکر کنید!

در حالی حدود دو سال از انتشــار آخرین گزارش های آینده نگر 
شرکت ها می گذرد که مدیران وقت ســازمان بورس انتشار این 
گزارش ها را چندان مفید ندانسته و معتقد بودند انتشار اطالعات 
پیش بینی سود ساالنه شرکت ها عاملی برای سیگنال دهی مدیران 
شرکت ها به بازار است، اما بازار سرمایه کشور با وجود تورم مداوم و 
فزاینده، باردیگر نیازمند اطالعاتی دقیق تر از روند سود شرکت ها در 

آینده نزدیک است.
گرچه هدف اصلی از معامله سهام، خرید آینده سهم و چشم انداز 
بلندمدت به وضعیت شــرکت است و افشــای اطالعات در تمام 
بازارهای مالی جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اما با نگاهی 
به عملکرد فعاالن بازار و بــه خصوص تازه واردان بــه این بازار به 
راحتی می توان متوجه بی میلی سرمایه گذاران به تحلیل و بررسی 
گزارش های مالی شرکت ها شــد. گواه این ادعا عدم توجه فعاالن 
بازار سرمایه به اطالعیه های منتشر شده گذشته نگر شرکت ها در 
سامانه کدال است. بارها شاهد عرضه سهام شرکت هایی بوده ایم 
که قبل از ورود به بورس ملزم به انتشار گزارش های مالی هستند 

اما تعداد افرادی که قبل از خرید سهام شرکت های عرضه اولی به 
این گزارش ها مراجعه کنند بسیار کم است.گرچه پیش بینی سود 
ساالنه شرکت برای مدت یک ســال می تواند بر اساس یکسری 
مفروضات محتاطانه، واقع بینانه یا خوش بینانه در نظر گرفته شود، 
اما این گزارش ها می تواند چشم انداز یکساله وضعیت سودآوری 

شرکت ها را در اختیار دارندگان سهام قرار دهد.
در این شرایط که بازار سرمایه به شدت از دید تحلیلی فاصله گرفته 
و صرفا مشاهده می کنیم که جریان وجه نقد را در نظر می گیرد، 
بازگشت گزارش های پیش بینی سود شرکت ها به سامانه کدال 
می تواند کیفیت تحلیل های آینده نگرانه به وضعیت سهام را بهبود 

بخشد و از سویی دیگر شفافیت بازار سهام را بیشتر کند.
تغییر جهت سرمایه گذاران از صف خرید به فروش و بالعکس به طور 
قطع در نتیجه ورود نقدینگی است که هدفی جز کسب بازدهی 
کوتاه مدت از این بازار را ندارد و از آنجا که نگاه بلندمدتی به بازار ندارد 
نیازی به گزارش های آینده نگر ندارد. خرید و فروش سهام این روزها 
مبتنی بر تحلیل نیست و نیاز است که بازارسرمایه کشور مجددا 

تحلیل محور باشد.
مهم ترین دلیل برای بازگشــت گزارش ســود ساالنه شرکت ها 
می تواند همین تغییر رفتار سرمایه گذاران و نگاه تحلیلی به آینده 
سهام باشد. شاید روزی برسد که سرمایه گذاران و سهامداران هنگام 
خرید سهم ابتدا به گزارش های مالی شــرکت ها رجوع کرده و با 
بررسی دقیق اقدام به معامله کنند.هر شخصی که به عنوان سهامدار 
خرد اقدام به خرید سهام می کند به نحوی در کسب و کار آن شرکت 
شریک شده است و طبیعتا شراکت، بدون بررسی چشم انداز یکساله 

ازعملیات شرکت و سودآوری آن بی مفهوم است

سال ششم
شماره صد و سی و  هفت

۷ مرداد ۱۳۹۹
۷ ذوالحجه ۱۴۴۱

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مجید محققیان
زیر نظر شورای سردبیری
   صفحه آرایی: نوسان

 چاپ:  پیام رسانه

 آدرس: اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی 
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رئیس صندوق بین المللی پول گفت: »بدهی کشورهای جهان به سطوح بی سابقه ای رسیده است.« 
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، صندوق بین المللی پول درحال آماده کردن ابزارهای حمایتی 
بیشتر برای کاهش تبعات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا روی کشورهای فقیر است. کریستالینا 
جیورجیوا در کنفرانس ویدیویی با روسای بانک های مرکزی و وزرای دارایی کشورهای عضو گروه 
۲0 گفت که کشورهای ثروتمند باید کماکان مهلت بازپرداخت بدهی های کشورهای فقیر را تمدید 
کنند و به منظور فرصت دادن به تقویت رشد اقتصادی این کشورها به کمک های خود ادامه دهند. 

پس از چندین ماه بحث سرانجام سران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا بر سر الیحه 
حمایت مالي براي تقویت رشد اقتصادي و کاستن از تبعات ناشي از کرونا با یکدیگر به 
توافق رسیدند. کمیسیون اروپا اعالم کرد ۷۵0 میلیارد یورو به مجموع اعتبارات قبلي 
خواهد افزود که این منابع صرف حمایت از بخش هاي مختلف اقتصادي خواهد شد و 
میزان تخصیص آن بستگي به  شدت شیوع کرونا خواهد داشت. چارلز میشل، رییس 

شوراي اروپا گفته است که این توافق یک لحظه حیاتي در تاریخ اروپاست. 

جزییات بسته بزرگ دو تریلیون دالري اروپانگرانی فزاینده از فقیرشدن جهان

استهالک بخش 
واقعی

طراحی محصول رقابتی 
از منظر فیچر!

 

  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.

 نگاه

 آینده نگر
 اقتصاد
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شمــاره 
صد و سی و هفت

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

عشق و نفرت در بازار

نگاره

موفقیت

ایران،  اقتصاد  اصلی  تهدیدهای  از  یکی 
و  اقتصادی  رشد  ظرفیت های  استهالک 
عوارض ناشی از آن به ویژه کاهش درآمد 
سرانه و گسترش فقر و بیکاری است. این 
مسئله، هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ 
برای کشور  اجتماعی، یک تهدید کالن 
می دهد  نشان  آمارها  می شود.  محسوب 
متوسط رشد اقتصادی در دوره ۱۳80 تا 
۱۳86 برابر با ۵.8 درصد، در دوره ۱۳8۷ 
تا ۱۳۹6 برابر با ۱.۹ درصد و در دو سال 
اخیر برابر با منفی 6 درصد بوده که حاکی 
رشد  بلندمدت  روند  تدریجی  کاهش  از 
اقتصادی است. اگرچه بخش عمده ای از 
رکود شدید دو سال گذشته ناشی از تشدید 
شیوع  نیز  اخیراً  و  خارجی  تحریم های 
ویروس کرونا است، ولی می  توان اثبات کرد 
که روند بلندمدت رشد اقتصادی در ایران، 
حتی بدون عوامل برون زا نیز روندی کاهنده 
بوده است. شواهد آماری نشان می دهد، 
تغییرات مهمی در عوامل تعیین کننده رشد 
اقتصادی در ایران در حال وقوع است. در 
اقتصاد ایران، اصلی ترین عامل تعیین کننده 
رشد اقتصادی، تغییرات موجودی سرمایه 
خالص )ارزش خالص دارایی های سرمایه ای 
مانند ماشین آالت،  تجهیزات، تأسیسات و 
ساختمان( است. موجودی سرمایه خالص 
نیز متأثر از میزان سرمایه گذاری  جدید و 
استهالک دارایی های موجود است. تحت 
ناکارایی  ویژه،  به  مختلف  عوامل  تأثیر 
قیمت ها،  بی ثباتی  ارزی،   سیاست های 
ناکارایی بازارهای مالی، درون گرایی اقتصاد 
ایران، انحصارات و سهم باالی بخش عمومی 
در اقتصاد، طی سال های گذشته مستمراً نرخ 
سرمایه  گذاری در کشور کاهش یافته است. 
بر اساس آمارها، روند کاهش سرمایه گذاری 
از سال ها پیش آغاز شده و در سال های 
اخیر به بیشترین حد رسیده است. سطح 
تشکیل سرمایه ناخالص به قیمت های ثابت 
در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹8 به ترتیب ۱۲.۳ 
درصد و ۵.۹ درصد ساالنه کاهش یافته 
است. میزان تشکیل سرمایه ثابت اقتصاد در 
سال ۱۳۹8 )به قیمت های ثابت( حدوداً ۴۳ 
درصد کمتر از سال ۱۳۹0 بوده است. کاهش 
نرخ سرمایه گذاری باعث شده است که در 
سال های اخیر، میزان سرمایه گذاری های 
جدید از میزان استهالک ساالنه دارایی های 
ثابت اقتصاد کمتر باشد. برای اینکه اقتصاد 
یک کشور بتواند رشد پایدار داشته باشد، 
الزم است به طور مستمر بخشی از مازاد 
ایجاد شده در اقتصاد صرف جبران استهالک 
دارایی های موجود و بخشی دیگر صرف 
ایجاد ظرفیت های جدید برای تولید شود. 
حال اگر سرمایه گذاری های جدید، کمتر از 
استهالک دارایی های ثابت باشد و بهره وری 
اقتصاد نیز ثابت باشد، در نتیجه ظرفیت 
جدید برای رشد اقتصادی بوجود نخواهد 
که  می شود  موجب  روندی  چنین  آمد. 
ظرفیت های مولد اقتصاد و به دنبال آن رشد 

اقتصادی کاهش یابد.  
استهالک  شد،   گفته  که  همان طور 
ظرفیت های رشد اقتصادی و قرار گرفتن در 
تله رشد پایین، موجب افزایش فاصله با رقبای 
منطقه ای و جهانی، کاهش منابع در دسترس 
برای سرمایه گذاری مجدد،  کاهش درآمد 
سرانه، کاهش رفاه اجتماعی و افزایش فقر 

خواهد شد.

همـان گونـه کـه »عضـات« مـا بعـد از کار کـردن زیـاد خسـته 
می شـوند، »مغـز« نیـز بعـد از تصمیـم  گیـری  هـای متعـدد در 
طـول روز، دچـار خسـتگی می شـودکه بـه آن، خسـتگی تصمیم 

می گوینـد.  )Decision fatigue(
مـا مـدام در حـال تصمیم گیری هسـتیم و با هر تصمیمـی، یک قدم 
به »خسـتگی تصمیم« نزدیک می شـویم. هر چند همه ی تصمیم ها 
بـزرگ و حیاتـی نیسـتند ولی هر کدام شـان، به سـهم خود بخشـی 
از انـرژی مغزمـان را می گیرنـد: از انتخـاب بیـن دو نـوع خمیردندان 
بـرای مسـواک صبحگاهـی و تصمیم گیری دربـاره  این که امـروز چه 
بپوشـم و انتخـاب درجـه ی حرارت بخـاری یا کولر ماشـین و انتخاب 
موسـیقی برای شـنیدن و برداشـتن یک نوع پنیر از قفسـه  پنیرهای 
سـوپرمارکت تـا تصمیم گیـری درباره  نحـوه  برخورد با خطـای فرزند 
و انتخـاب بیـن چند گزینه برای سـرمایه  گذاری و مهاجـرت و... همه 
و همـه تصمیم گیـری هسـتند. نکتـه  جالـب توجه این کـه ما بعضی 
تصمیـم  گیری هـا را عرفـاً تصمیم گیـری نمی دانیـم. مثـاًل بـرای باال 
رفتـن از یـک بـرج که دارای ۳ آسانسـور اسـت، وقتـی دکمه ی یکی 
ازآن هـا رامی فشـاریم،در واقـع، تصمیـم گرفته ایم، هر چند کـه آن را 

در زمـره ی تصمیمـات روزانه نیاوریم.
افـرادی کـه کار و زندگی شـان بـه گونـه ای اسـت کـه بایـد مـدام 
تصمیـم بگیرنـد، بیـش از بقیه در معرض »خسـتگی تصمیـم« قرار 
دارنـد. در یـک تحقیـق در آمریـکا، تعـدادی قاضی که بایـد درباره ی 
عفـو زندانیـان تصمیم گیـری می کردند، مورد بررسـی قـرار گرفتند. 
مشـخص شـد کـه آن هـا در ابتـدای روز، پرونده هـا را بهتـر بررسـی 

می کننـد و افراد بیشـتری را مشـمول عفـو می دانند، ولـی هر چه به 
پایـان روز نزدیک می شـوند، افـراد کمتری را عفو می کننـد. پرونده ها 
کمـا بیش یکسـان بودنـد و قضات نیز ثابـت. آنچه در سـاعات پایانی 
روز تغییر کرده بود، پدیدار شـدن حالت »خسـتگی تصمیم« بود که 

هنـگام صبح وجود نداشـت.
رولـف دوبلـی در کتـاب »هنر خوب زندگـی کـردن« می گوید: وقتی 
مغز به خاطر تصمیم  گیری های متعدد خسـته می شـود، معموالً سـر 

راسـت ترین تصمیمـات را می گیـرد که عمدتاً هم »بدترین« اسـت.

چه کنیم؟
اول: وقتی از مارک زاکربرگ بنیانگذار و مدیر فیس بوک پرسیدند چرا 
همیشه یک نوع تی شرت می پوشی پاسخ داد: نمی خواهم هر روز صبح 
درگیر تصمیم گیری درباره  این که کدام لباس را بپوشم. او با این کار 
در واقع، یکی از تصمیمات صبحگاهی اش را حذف و انرژی آن را برای 
تصمیم گیری های مهم تر کاری، ذخیره می کند. خانم آنجال مرکل صدر 
اعظم آلمان هم از این روش استفاده می کند و اکثراً یک نوع لباس می پوشد. 

استیوجابز نیز همین گونه بود.
برای این که »خستگی تصمیم« دیرتر رخ بدهد، تا حد امکان خود را در 
معرض تصمیم گیری های کم اهمیت قرار ندهیم. راهش این است که 
درباره ی برخی چیزها، یک تصمیم ثابت بگیریم. به عنوان مثال، به جای 
این که هر روز تصمیم بگیریم امروز چه غذایی درست کنیم، یک برنامه ی 
هفتگی یا ماهانه تدوین کنیم و از قید تصمیمات روزمره خالص شویم و 
انرژی مغزمان را ذخیره کنیم.یا یک مدیر می تواند جلسات خود را فقط در 

روزهای چهارشنبه برگزارکند و هر که از او وقت بخواهد، به جای این که 
فکر کند و درباره ی زمان جلسه با او تصمیم بگیرد، روز چهارشنبه را با او 
وعده کند. یا یک پدر روز خاصی را در هفته، برای بیرون بردن بچه ها در 

نظر بگیرد و... . 
دوم: تصمیمات مهم را »صبح« بگیریم. یادمان باشد که هر چه از روز 

می گذرد، به »خستگی تصمیم« بیشتر نزدیک می شویم.
سوم: -وقتی گزینه های قابل انتخاب برای تصمیم  گیری زیادتر باشد، 

»خستگی تصمیم« نیز بیشتر می شود.
اگر برای خریدکاغذدیواری به خیابانی که بورس کاغذ دیواری است برویم، 
در ده ها فروشگاه، صدها طرح می بینیم و تعددگزینه هاما راسردرگم 
می کند. در واقع ما بعد از دیدن ده ها طرح اولیه، دچار »خستگی تصمیم« 
می شویم و بعد از مدتی یکی از طرح ها را نه از سر شوق و عالقه که به خاطر 
»خستگی تصمیم« و گریز از ادامه ی این روند انتخاب می کنیم.  یکی از 
راه های مواجهه ی منطقی با تعدد گزینه ها، این است که به جای آن که مثاًل 
۱۲ گزینه را یک جا بررسی کنیم و به یکی برسیم، آن ها را به چند گروه 
کوچک تر تقسیم کنیم و سه تا سه تا بررسی کنیم تا به انتخاب نهایی برسیم.

چهارم: وقتی دچار »خستگی تصمیم« هستیم، تصمیم نگیریم؛ فرصتی 
به مغز دهیم تا خود را بازسازی کند. کمی استراحت و خوردن اندکی غذا 
که گلوکز مغز را تأمین کند، می تواند »خستگی تصمیم« را کاهش دهد. 
نیم ساعت خواب در وسط روز، می تواند در جلوگیری از خستگی تصمیم 

مؤثر باشد.
پنجم: انسان های کمال گرا که می خواهند بهترین خروجی را داشته 

باشند، بیش از بقیه دچار خستگی تصمیم می شوند.

"خستگی تصمیم" چیست؟

   حمید آذرمند

info@eghtesadbazar. ir
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