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هفته انهم

ضربان  اقتصاد شهر

گزارش

نشانه شناسی از پروژه های شهری
شیرین طغیانی در نشست تخصصی پروژه های محرک 
توسعه، گفت: مدیریت شهری اصفهان درست یا اشتباه 
طی سال های گذشته به دنبال ایجاد پروژه های بزرگ 
مقیاس در شــهر بوده تا توســعه رقم بخورد. رییس 
کمیسیون عمران و شهرســازی شورای شهر اصفهان 
تصریح کرد: پروژه های محرک توسعه برای بازآفرینی 
هر بافت از شــهر نقش کاتالیزور دارد و باید زود بازده 
باشد. وی افزود: در شــهری که به توسعه یافتگی آن 
می بالیم وجود 660 گلوگاه شهری قابل تصور نیست؛ از 

این رو باید برای رفع این گلوگاه ها تالش ...

  گزارش

بیم و امیدهای سنگی
گزارش هفته گذشته "نوسان" با عنوان "سنگ محک 
نمایشگاه سنگ" با بازتابهای متفاوتی در جامعه سنگ 
روبرو شد. برخی کمبودهای این نمایشگاه را به ناتوانی 
مجری نسبت دادند و برخی از اینکه در همین شرایط 
سخت اقتصادی، موفق به برگزاری آن شده، را مالکی 
بر توان باالی این شــرکت در برگــزاری رویدادهای 
نمایشگاهی ارزیابی کردند. اما چرا پایتخت سنگ ایران 
در برگزاری رویداد با اهمیتی مانند نمایشــگاه سنگ 
دچار چالش می شــود؟؛ محور مهمی که جای تامل 

فراوان دارد. به اعتقاد محمود بندرچی...
0۳ 0۵

دانستن اینکه کدام رسانه راستش را نمی گوید؛ کدام رســانه همه چیز را نمی گوید و کدام رسانه حقایق را بی کم وکاست، ثبت و 
ضبط کرده؛ پیش از هر چیز، سبب ساز افزایش سواد رسانه ای مخاطبان خواهد شد. در گزارش پیش رو، به مقایسه شیوه روایت دو 
مسئله مهم مطرح در نشست بررسی فعالیت های انجام شده در محور میانی چهارباغ ، یعنی » استفاده یا عدم استفاده شهرداری از 
بتن، در محور میانی« و »مغایرت یا عدم مغایرت فعالیت های انجام شده با طرح مصوب میراث فرهنگی«، توسط رسانه های حاضر 
در این نشست پرداخته ایم. نشستی که تنها چند خبرنگار، توفیق حضور در آن را یافتند و عصر همان روز، روایت هایی از آن دیدار را 
در رسانه خود منتشر کردند؛ روایت هایی که اتفاقات روزهای بعد  ذهن دوستداران چهارباغ را درگیر این مسئله کرد که به راستی 

0۴چه اتفاقی در آن نشست روی داده است؟

گزارش

نگاهی به نحوه روایت ۴ رسانه از اتفاقاتی که این روزها بر چهارباغ می گذرد؛

یک نشست و چهار گزارش
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نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی گفت: در گذشته بلبرینگ 
از کشور چین وارد می کردیم، اما در تحریم های کنونی در گلپایگان تولید می شود.

علی بختیار در بازدید از شرکت های صنعتی این شهرستان با بیان اینکه صنعت 
از  بلبرینگ  صنعت  کرد:  اظهار  است  شده  بومی  گلپایگان  در  سازی  بلبرینگ 
لحاظ ظرفیت تولید با ایجاد دو خط تولید در حال فعالیت است و با همکاری های 
الزم یک خط تولید 12 میلیارد تومانی در این واحد صنعتی ایجاد خواهد شد.

استاندار اصفهان با بیان اینکه سیستم بانکی کشور با قوانین نظام هماهنگ نیست، گفت: 
شعب اضافی بانک باید جمع آوری شود؛ زیرا یکی از مشکالت بانک ها اضافه بودن شعبه در 
برخی روستاها و شهرها است. عباس رضایی همچنین اضافه کرد: اگر توسعه همه جانبه نباشد 
نتیجه نخواهیم گرفت. وی اهمیت اشتغال را مانند آب برای دولت مهم و باارزش دانست و 
گفت: برای سرمایه گذاری که با در نظر گرفتن آمایش سرزمینی در هر شهرستان استان 

سرمایه گذاری کند نهایت همکاری را خواهیم داشت.

  نوسان: پروفسور جواد صالحی اصفهانی، 
استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تِک و عضو 
ارشد اندیشکده بروکینگز، طی یادداشتی 
تأکید کرده است که اقتصاد ایران می تواند 
در صورت اتخاذ سیاســت های مناســب، 
حتی با همین سطح از درآمدهای نفتی نیز 
کنار بیاید. آمریکا که در ماه نوامبر )آبان 97( 
برخی مشتریان نفت ایران را به مدت شش 
ماه از اجرای تحریم ها معاف کرده بود، اخیراً 
تصمیم گرفت که این معافیــت را تمدید 
نکند؛ تصمیمی که مطمئناً اوضاع اقتصاد 
آســیب پذیر ایران را بدتر خواهد کرد اما در 
عین حال باید گفت پیش بینی هایی که در 
مورد سقوط اقتصاد ایران مطرح می شوند، 

به شدت اغراق آمیز هستند.
اگــر پیش بینــی به تازگی تعدیل شــده 
صندوق بین المللی پــول در مورد اقتصاد 
ایران )رشــد اقتصادی منفی 6 درصد( را 
قبول کنیم، آن گاه برخالف برخی ادعاهای 
بدبینانه و هشــداردهنده باید بگوییم که 
تأثیر تحریم های آمریکا بــر اقتصاد ایران 
چندان هم شدید نیســت. در واقع میزان 
کاهش تولید ناخالص داخلی ایران در یک 
یا دو سال آینده کمتر از آن چیزی است که 
برخی کشورها اروپایی مانند یونان، اسپانیا 
و ایتالیا در ســال های بعد از بحران جهانی 
2008 شاهدش بودند. بنابراین بهتر است 
برای توصیف چشــم انداز اقتصاد ایران در 
یک یا دو سال آینده، از واژه هایی همچون 
»رکود عمیق« به جای »سقوط اقتصادی« 
اســتفاده کنیم. اگرچه نفت کمتــر از 20 
درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل 
می دهد اما اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به 
نفت دارد. در نبود یک برنامه مناسب برای 
تغییر ســاختار اقتصاد و کاهش وابستگی 
آن به نفت، از دست رفتن درآمدهای نفتی 
می تواند اثراتی شدیدتر از آنچه سهم نفت 
از تولید ناخالص داخلی نشــان می دهد، بر 
جای بگذارد. نفت حدود نیمی از صادرات 
ایــران و 40 درصد از درآمدهــای دولت را 
تشکیل می دهد. در 10 ســال اخیر ایران 
ساالنه به طور متوســط 67 میلیارد دالر از 
محل صادرات نفت درآمد کسب کرده است؛ 
اما اکنون صادرات نفت ایران به یک ســوم 
گذشته تقلیل یافته و انتظار می رود درآمد 
حاصل از آن در ســال جاری به کمتر از 30 

میلیارد دالر برسد.
در عین دســت کم 3 دلیل وجود دارد که 
نشــان می دهد اقتصاد ایــران می تواند در 
صورت اتخاذ سیاست های مناسب، با همین 
سطح از درآمدهای نفتی نیز به حیات خود 
ادامه داده و حتی در بلندمدت از این طریق 
وابســتگی خود را به نفــت کاهش دهد تا 

]به طور ناخواسته[ به خود لطف کرده باشد.
اوالً باید خاطرنشان کنیم که ایران قبالً نیز 
در سال 2012 چنین شــرایطی را تجربه 
کرده اســت. تأثیر اندک تحریم ها بر رشد 
اقتصادی ایران به دلیل است که بخش های 
بزرگ اقتصــاد ایــران ماننــد خدمات و 
کشــاورزی کــه مجموعاً دو ســوم تولید 
ناخالص داخلی ایران را تشکیل می دهند، 
کمتر به تجارت خارجی وابسته اند و به همین 
دلیل مصونیت بیشتری در برابر تحریم ها 
دارند. نکته دومی که باید به آن اشاره کنیم 
این اســت که ایران بدهی خارجی زیادی 
ندارد و به همین تحت فشار وام دهندگان 

خارجی نیست. 
اگر دولتمردان ایران می خواهند با موفقیت 
در برابر خواسته های آمریکا مقاومت کنند، 
باید کاری فراتر از یافتن راهکارهایی برای 

غلبه بر تحریم ها انجام دهند.. 

از سرمایه گذاری براساس آمایش سرزمین حمایت می کنیمبلبرینگ گلپایگانی جایگزین مدل چینی
رویداد

 دیدگاه

چشم اندازی روشن برای شهر
از  با حضور جمعی  که  نشست  این  در 
مدیران و مسئوالن آژانس های مسافرتی 
اصفهان برگزار شد، آنها در حضوررئیــس 
و  اقتصــادی  حقوقــی،  کمیســیون 
بیان  به  شــهر  شــورای  گردشــگری 
دغدغه ها و مشکالت خود در حوزه کاری 
پرداختند و بر ضرورت جلب توجه سرمایه 
گذاران و جذب سرمایه هایشان در حوزه 
گردشگری تاکید کردند. در این نشست 
همچنین ضمن تاکید بر ضرورت مشارکت 
و همکاری همه ارگان ها، نهادها و سازمان 
های خصوصی و دولتی، تاکید شد که 
شهرداری اصفهان تنها در حوزه تسهیل 
گری فعالیت کرده و از دخالت مستقیم در 

این حوزه خودداری کند. 
درآمد  افزایش  و  اقتصــادی  توســعه 
شـهروندان، توسـعه فرهنگی و اجتماعی 
شـهر، توسـعه زیرسـاخت های شـهری، 
بهبـود شـرایط زیســت محیطی شــهر، 
بازنمایــی هویــت فرهنگــی و توســعه 
مشــارکت پذیری و جــذب ســرمایه 
گذاران بــرای رونق هر چه بیشـتر شـهر 
از جمله اهداف و برنامه های مشخص و 
»اصفهان 2020«  نشست  شده  تدوین 

اعالم شد.

ماه رمضان و گرانی!
با فرارسیدن ماه رمضان بازار خرید و فروش 
برخی از کاالها و اقالم خوراکی داغ تر می 
شود  و این مسئله ضرورت کنترل و تنظیم 

بازار این اقالم را بیش از قبل نمایان می 
کند. اقالمی مانند خرما که در ماه رمضان 
مصرفی بیش از سایر دوره های سال دارد، 
در هفته اخیر با گرانی بی سابقه ای مواجه 
شد که قیمت آن را به 40 هزار تومان برای 
هر کیلوگرم رساند! علت این گرانی به گفته 
رئیس اتحادیه خرده فروشان میوه و سبزی 
همچنین  و  آب وهوایی  شرایط  اصفهان 

صادرات خرما عنوان شد.
زولبیا و بامیه هم از دیگر اقالم خوراکی 
رئیس  است.  رمضان  ماه  در  پرمصرف 
تعیین  اصفهان  شیرینی  و  گز  اتحادیه 
نرخ این دو شیرینی پرطرفدار را بر اساس 
گرانی و دو نرخی شدن قیمت کاغذ و مقوا 
دانست و گفت: امسال زولبیا و بامیه درجه 
 یک با نرخ 18 و درجه  دو 15 هزار تومان در 
شیرینی فروشی های شهر اصفهان عرضه 

می  شود. 
شکر  سهمیه  اعالم  درباره  همچنین  او 
توسط ستاد تنظیم بازار در کشور برای 
بازار ماه رمضان به تمام استان  ها، بیان 
کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت قول 
همکاری داده  اند که نیاز مصرفی شکر 
قنادان و شیرینی  فروشان اصفهانی را در 

ماه رمضان تامین کنند.

اخطاریه آقای استاندار!
در  غیرقانونی  های  ساختمان  تخریب 
حاشیه رودخانه زاینده رود خبری است که 
در هفته های اخیر در رسانه های اصفهان 
دست به دست می گردد. این رویداد که با 

تخریب برخی از ویالهای شخصی در باغ 
بهادارن و دیگر نقاط خوش آب و هوای 
استان که از ساحل زیبایی در جوار زاینده 
رود است هم همراه بود، در نهایت منجر به 
این شد تا استاندار اصفهان در آخرین اخطار 
خود فرصتی یک ماهه را برای دستگاه ها و 
صاحبان این ساختمان ها مشخص کند تا 
به تعیین تکلیف وضعیت ساختمان های 

شخصی خود بپردازند.
عباس رضایی در جلسه شورای هماهنگی 
مدیریت بحران استان که با دستور رفع 
سازه های مسیر سیالب برگزار شد، اظهار 
کرد: هیچ عقلی در هیچ کجای دنیا اجازه 
نخواهد داد که در حریم رودخانه سازه 
هایی احداث شود تا در زمان سیل خسارات 

زیادی را وارد کند.
  او با بیان اینکه احداث سازه های غیرمجاز 
در مسیر رودخانه های کشور در سیل اخیر 
40 هزار میلیارد تومان خسارت به دنبال 
داشت، افزود: 54 سازه احداث شده خالف 
قانون در مسیر رودخانه در استان باید تا یک 
ماه آینده و تشکیل جلسه بعدی مدیریت 
بحران تعیین تکلیف شود. او همچنین 
تاکید کرد که اگر تکلیف مشخصی از سوی 
صاحبان اسن ساختمان ها تعیین نشود، با 
استفاده از مصوبات قانونی و مندرجات و 
هماهنگی های به عمل آمده با دستگاه ها، 
شرکت آب منطقه ای وظیفه قانونی خود را 
با توجه به تاکید استانداری بر اجرای قانون 
و آیین نامه های موجود و با هماهنگی 

مقامات قضایی به انجام خواهد رساند.

آِب سد به نیمه رسید
از  همواره  اش  حواشی  و  رود  زاینده 
خبرسازترین رویدادهای اصفهان اند. این رگ 
حیاتی فالت مرکزی ایران که در سال های 
اخیر با بحران جدی بی آبی مواجه شده، از 
ابتدای سال 98 با تغییرات قابل توجهی روبرو 
شده که موجب جریان آب در بستر آن برای 
مدتی طوالنی تر از دوران رهاسازی آب در 
سالهای اخیر شده است. درحالیکه در روزهای 
گذشته خبر امتداد جریان آب در زاینده رود 
تا پایان تابستان امسال دهان به دهان می 
چرخید، این خبر ازسوی مسئوالن مربوطه 
تکذیب شد و اعالم شد که آب طبق قرار قبلی 
تا 20 خرداد در رودخانه جاری است و هنوز 
برای امتداد جریانش تا پایان تابستان تصمیم 
گیری نشده است. اما خبر تازه اینکه به گفته 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان، 
حجم آب موجود در مخزن سد زاینده رود 
که حجیم ترین سد در استان به شمار می 
رود، با افزایش 190 درصدی نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته به 614 میلیون مترمکعب 
رسیده و در حال حاضر 50 درصد مخزن این 
سد پر است. او همچنین با اشاره به اینکه میزان 
بارندگی های استان از ابتدای سال آبی جاری 
تاکنون به حدود 189 میلی متر رسیده است، 
تاکید کرد که این رقم در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته بیش از 141 درصد و در 
مقایسه با مدت متوسط بلندمدت حدود 25 

درصد افزایش پیدا کرده است. 

خبرهای خوش برای بیکارها!
از خبرهای خوب هفته اخیر این بود که 
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
اصفهان از احداث دو شهرک بزرگ پوشاک 
در کاشان و اصفهان و ایجاد 200 هزار شغل 
در این دو شهرستان در آینده ای نزدیک خبر 
داد. محسن نیرومند ترجیح داد در سخنانش 
که در جلسه کارگروه اشتغال اردستان بیان 
کرده، به نرخ بیکاری در اصفهان هم اشاره کند 
تا بر ضرورت ایجاد اشتغال برای جوانان هم 
تاکیدی کرده باشد. به همین جهت هم گفت: 
نرخ بیکاری در استان اصفهان 13.7 دهم 
درصد است، در حالیکه نرخ بیکاری کمتر از 
6 درصد مطلوب تلقی می شود. او نرخ بیکاری 
در میان تحصیلکرده های استان اصفهان را 21 
درصد اعالم کرد و گفت: نرخ بیکاری در میان 
غیر تحصیل کرده ها نیز 9 درصد است که 
شرایط معقولی دارد اما مورد نگران کننده نرخ 
بیکاری در جوانان 15 تا 29 سال استان است. 
او با تاکید بر اینکه 40 درصد از فارغ التحصیالن 
رشته آی. تی در کشور بیکار هستند، گفت: ما 
از نظر فرهنگی فضایی برای برخی رشته های 
مورد عالقه جوانان ایجاد نکردیم تا هر فرد در 
رشته مورد عالقه خود فعالیت کند، اما اینکه 
جوانان ایرانی حاضر به کار کردن در مشاغل 
سخت نیستند نیز نشان از اشکال در فرهنگ 

کار کشور دارد.

با تمرکز بر سه موضوع هنر، میراث فرهنگی و گردشگری بررسی شد؛

اصفهان 2020
رکود عمیق

به جای سقوط اقتصادی

»اصفهان در هفته ای که گذشت« میزبان رویدادی مهم در عرصه میراث فرهنگی و گردشگری بود. 
نشست »اصفهان ۲۰۲۰« که به عنوان پروژه مهمی از سوی شورای اسالمی شهر معرفی شد و هدف 
آن تمرکز بر سه موضوع درآمدزا و مهم یعنی هنر، میراث فرهنگی و گردشگری اعالم شد، برگزار و در خصوص 

مسائل مرتبط با این سه محور بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

گزارش
گروه  شهری

Is fahan

نرخ بیکاری در میان تحصیلکرده های استان اصفهان   ۲۱ درصد است

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبرداد:

آب  شرکت  مدیرعامل  نوسان:   
و فاضالب استان اصفهان گفت: از 
سال 89 تا پایان سال 97 حدود 
2600 هزار کیلومتر شبکه فاضالب 
استان  مختلف  های  شهر  در 

اجراءشد.
این در حالیست هم اکنون طول 
شبکه فاضالب در استان اصفهان 

بیش از 7600 کیلومتر است .
آبفا  افزود:  امینی  هاشم  مهندس 
استان اصفهان رتبه دوم  را در بین شرکت های آب و فاضالب شهری 
کشور  را به جهت اجرای طول  شبکه فاضالب  را به خود اختصاص داد .

مهندس هاشم امینی  با بیان اینکه  در سال های اخیر شرکت آبفا استان 
اصفهان با تنگناهایی مالی  مواجه بود اما به لحاظ ارتقاء سطح بهداشت و 
رفاه عمومی مردم اجراءشبکه فاضالب را در نقاط مختلف استان در دستور 
کار قرارگرفت عنوان کرد:در حال حاضر بیش از 2 میلیون و 900 هزار 
نفر در استان تحت پوشش خدمات شبکه فاضالب قرار دارند که حدود 
70 درصد جمعیت استان را شامل می شود و در صدد هستیم با استفاده 
از توان مالی بخش خصوصی صد در صد جمعیت استان را تحت پوشش 

شبکه فاضالب قرار دهیم.
وی با اشاره به تعداد تصفیه خانه های فاضالب در مدار تصریح کرد: در 
حال حاضر 25 تصفیه خانه فاضالب در استان اصفهان در مدار بهره 
برداری قرار دارد که بیشترین تعداد تصفیه خانه های فاضالب در مدار 
را  میان شرکت های آب وفاضالب شهری در کشور را آبفا اصفهان دارد  .

مهندس هاشم امینی با اشاره به برنامه های آتی آبفا استان اصفهان در 
توسعه سامانه های جمع آوری و تصفیه فاضالب عنوان کرد: طی برنامه 
ایی  هدف گذاری شده فرایند ساخت  تصفیه خانه های  فاضالب در حال 
احداث تکمیل شوند  وهر سال تصفیه خانه ایی در مدار  بهره برداری 

قرار گیرد .
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان گفت: بعنوان مثال در نظر 
داریم تصفیه خانه های  فاضالب )در شهرهای ، نطنز، اژیه، وچادگان هر 
چه سریعتر عملیات احداث آن ها تمام شوند و در مدار بهره برداری قرار 

گیرند.
همچنین ظرفیت  تصفیه خانه فاضالب فوالدشهر نجف آباد، بوئین و داران 

ارتقاء یابد. 
وی افزود: بازسازی و ارتقای تصفیه خانه  های فاضالب قدیمی همانند 
تصفیه خانه فاضالب   جنوب و شمال اصفهان ، شاهین شهر، شهرضا و 

بهارستان انجام شده است . 

در 8 سال گذشته  2600 هزار کیلومتر 
شبکه فاضالب در اصفهان اجراء شد

در چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق اصفهان تصویب شد

جلسه  چهارمین  در   : نوسان   
بازرگانی،  اتاق  نمایندگان  هیات 
صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، 
اصالح ساختار سازمانی این اتاق در 
کسب وکار  محیط  بهبود  راستای 
اعضا و بهبود شاخص های اقتصادی 

به تصویب رسید.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی اصفهان گفت: با توجه 
بهبود  در  اتاق  جدید  رویکرد  به 
شاخص های کسب وکار ساختار جدید اتاق طراحی شد و در این ساختار 
تالش شد که از نسل دوم و سوم اتاق های بازرگانی پیشرو الگوبرداری شود.

اتاق اصفهان  مسعود گلشیرازی در چهارمین جلسه هیات نمایندگان 
افزود: در ساختار جدید اتاق، عالوه بر ارائه خدمات قبلی، مدیریت توسعه 
کسب وکار، مدیریت بررسی های اقتصادی با هدف شبکه سازی و بهبود 

محیط کسب وکار ایجاد شده است.
گلشیرازی بسترسازی برای جذب سرمایه گذار و ایجاد زیرساخت های برای 
معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان اصفهان را یکی دیگر از بخش های 
ساختار جدید اتاق بازرگانی برشمرد و گفت: ایجاد شوراها و مراکز رشد 

یکی از بخش های مهم ساختار جدید اتاق بازرگانی است.
او با اشاره به نقش مهم هیات های حل اختالف مالیاتی و بیمه تأمین 

اجتماعی از تقویت این بخش با ایجاد سازوکار جدید خبر داد. 
رئیس اتاق اصفهان همچنین از راه اندازی بخش مطالعات اقتصادی در اتاق 
اصفهان خبر داد و گفت: هدف از راه اندازی این مرکز بررسی مؤلفه های 
اقتصادی و ارائه دیدگاه های کارشناسی به تصمیم گیران اقتصادی استان 

و کشور است.
در ادامه بهرام سبحانی، نایب رئیس اتاق اصفهان خواستار مشخص شدن 
مسیر حرکتی نمایشگاه های استان اصفهان شد و گفت: ارائه اطالعات 
دقیق و شفاف از استراتژی نمایشگاه در ساخت مکان جدید و برگزاری 
سرمایه گذاران تشویق  به  می تواند  خارجی  و  داخلی  نمایشگاه های 

 کمک کند.
سیدرسول رنجبران، عضو هیات رئیسه اتاق اصفهان نیز در این جلسه گفت: 
نمایشگاه ها مکانی مؤثر برای توسعه تجارت و جذب سرمایه گذاری است 
و اتاق اصفهان در سرمایه گذاری افزایش سهم در شرکت نمایشگاه های 

استان مصمم است.
افزود: شورای  اتاق فکر برای شورای گفتگو شد و  او خواستار تشکیل 
گفتگوی استان به عنوان باالترین رکن استان نقش مؤثری در حل مسائل و 
مشکالت بخش های اقتصادی دارد و ایجاد اتاق فکر متشکل از کارشناسان 

خبره می تواند به اثربخشی این شورا کمک کند.

اصالح ساختار اتاق اصفهان 
برای بهبود کسب وکار

 نوسان:  در تازه ترین رتبه بندی تایمز از میان 
بیش از یکهزار و 250 دانشــگاه از 86 کشــور 
جهان نام سه دانشگاه اصفهان، کاشان و صنعتی 

اصفهان می درخشد.
به گزارش نوسان، به نقل از ایسنا، این محاسبات 
توسط شــرکت خدمات حرفه ای پرایس واتر 
هاوس کوپرز )PWC( انجام شــده است که 
تنها رتبه بندی دانشگاه های جهان است که به 

بررسی کامل و مستقل می پردازد.
محاسبه امتیازات هر دانشگاه در این رتبه بندی 

از طریق سه منبع اطالعاتی داده های ارسالی از 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که به صورت 
خود اظهاری جمع آوری می شــوند، داده های 
حاصل از نظرسنجی شهرت توسط متخصصین 
آمــوزش عالی و اطالعــات تولیــدات علمی 
موسسات آموزش عالی نمایه شــده در پایگاه 

استنادی اسکوپوس جمع آوری شده است. 
ایران از ســال 2012 با یک دانشگاه در این رتبه 
بندی حضور داشته و هر سال با افزایش دانشگاه 
در این نظام رتبه بندی حضور داشته است. در 

سال 2019، تعداد 29 دانشــگاه از ایران شامل 
دانشگاه های صنعتی نوشیروانی بابل، اصفهان، 
صنعتی امیرکبیر، خواجه نصیرالدین طوسی، 
کاشان، مازندران، علم و صنعت، شهید بهشتی، 
صنعتی اصفهان، علوم پزشکی شهید بهشتی، 
شیراز، علوم پزشکی مشــهد، الزهرا، صنعتی 
شریف، صنعتی شیراز، بیرجند، تبریز، خوارزمی، 
تهران، باهنر کرمان، علوم پزکی تهران، شاهرود، 
شهید مدنی آذربایجان، فردوسی مشهد، یزد، 

گیالن، علوم پزشکی ایران و ارومیه هستند.

در این رتبه بندی 13 شاخص عملکرد تدریس، 
تحقیق، انتقال دانش و چشم انداز بین المللی در 
نظر گرفته شده است. دانشگاه های کاشان، علوم 
پزشکی مشهد و صنعتی شیراز برای نخستین بار 
در این رتبه بندی قرار گرفته اند. بنا به اعالم روابط 
عمومی دانشگاه کاشان، این دانشگاه در نخستین 
دوره حضورش در این نظام رتبه بندی، رتبه 99 
آسیا، رتبه چهار در میان دانشگاه های کشور و 
رتبه نخست در میان دانشگاه های جامع کشور 

را کسب کرد.

در تازه ترین رتبه بندی تایمز عنوان شد؛

دانشگاه های اصفهان در میان برترین های جهان
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  نوسان: مدیرعامل سازمان سرمایه 
گذاری و مشارکتهای شهرداری،گفت: از 
اهداف و اقدامات سازمان سرمایه گذاری، 
افزایش درآمدهای پایدار، کاهش هزینه 
های انجام برخی از پروژه های مشارکتی، 
مدیریت منابع شهرداری با هدف ارزش 
آفرینی اقتصادی و مولدسازی دارائیهای 

شهر است.
شهرام رئیسی با اشاره به توزیع عادالنه 
مناطق  تمامی  در  مشارکتی  خدمات 
افزود:  اصفهان  شهرداری  گانه  پانزده 
در گذشته کانون توجهات امور سرمایه 
گذاري بر انجام پروژه های تجاری، اداري 
مسکونی و مجتمع هاي چند منظوره در 
شهر بود. لیکن با توجه به سیاست های 
راهبردی سازمان سرمایه گذاری، با ورود 
به حوزه های مختلف از جمله، عمران 
و شهرسازی، فرهنگی،هنری و ورزشی، 
انرژی های  گردشگری، حمل ونقل و 
پاک و فناوری های نوین، گستردگی 
خدمات مشارکتی و استفاده از ظرفیت 
این حوزه ها در کسب درآمد های پایدار 
شهری زمینه های ایجاد شور و نشاط 

اجتماعی را فراهم آورد.
گذاری  سرمایه  سازمان  مدیرعامل 
شهرداري اصفهان با بیان اینکه در سال 
1397 با شناسایي فرصتهاي موجود، 
جهت  مشارکتي  فرصت  عنوان   29
فراخوان  به  گذاران  سرمایه  شناسایي 
پروژه  داشت: 21  اظهار  شد،  گذاشته 
مشارکتي با ارزش ریالي بالغ بر 520 
میلیارد تومان  در سال گذشته با نهایي 
مرحله  در  مرتبط  فرآیندهاي  شدن 
تصریح  قرار گرفت. وي  قرارداد  انعقاد 
های  پروژه  کار  گردش  فرآیند  کرد: 
مشارکتی از مرحله معرفی فرصت های 
سرمایه گذاری تا مرحله انعقاد قرارداد 
و اجرای مفاد قرارداد به صورت کامال 

شفاف تدوین شد.
در  سازمان  اقدامات  بیان  با  رئیسی 
بخش  مشارکت  محصوالت  بررسي 
خصوصي در پروژه هاي شهري، به بیان 
در  آن  اقتصادي  آفریني  ارزش  نقش 
بودجه 98 شهرداري اصفهان پرداخت 
و تصریح کرد: پیش بیني درآمد حاصل 
از سرمایه گذاري و مشارکت در سال 
جاري نسبت به گذشته حدود %320 

افزایش یافته است. 
وي به تعیین تکلیف و رفع مشکل برخي 
از پروژه های مشارکتی راکد در جهت 
دفاع از حقوق مادی و معنوی مدیریت 
از  کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  شهری 
سیاست ها و برنامه هاي راهبردی آتی  
این سازمان، بهره برداری از توانمندی 
های مالی و فنی سرمایه گذاران و فعاالن 
اقتصادی به مشارکت در باز زنده سازی و 
غنی بخشی مراکز تفریحی و گردشگری، 
بازگشایی گلوگاه های شهری با محوریت 
بافت تاریخی و ناکارآمد، ایجاد و پیش 
برد طرح های محرک توسعه با توجه 
به ظرفیت های مناطق ، افزایش سرانه 
پروژه های عمران شهری در بافت های 
فرسوده، ایجاد زیرساختهاي گردشگري 
مرتبط  هاي  پروژه  انجام  و  شهر  در 
  IT و ارتباط  فناوري  نقل،  و  با حمل 
شیرین  است،  ذکر  باشد.شایان  مي 
و  عمران  کمسیون  رئیس  طغیانی، 
شهرسازي شوراي شهر، با بیان اهمیت 
به کارگیری ظرفیت و توانمندی فعاالن 
رفع  شهری،  بازآفرینی  در  اقتصادی 
گلوگاه ها و بهسازی بافت های فرسوده 
به اهمیت ورود سازمان سرمایه گذاری 
به پروژه های مشارکتی در حوزه های 
حمل ونقل عمومی و محیط زیست، 
نشاط  و  ورزشي  هنري،  فرهنگي، 

اجتماعي، گردشگري نیز تاکید نمود.

مدیر کمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان گفت: بیشترین تخلفات ساخت و ساز 
سال گذشته مربوط به احداث بالکن مازاد بر پروانه، عقب نشینی نکردن، اضافه ساخت 
مازاد بر پروانه، تبدیل موقعیت و کسری  پارکینگ بوده است. غالمعلی فیض اللهی اظهار 
کرد: در سال گذشته احداث بالکن مازاد بر پروانه یک هزار و 729، اضافه ساخت مازاد بر 
پروانه چهار هزار و 102 مورد، تبدیل موقعیت سه هزار و 212 و کسری پارکینگ دو هزار 

و 923 مورد تخلف را داشته است.

طرح ساخت اتوبوس هیبرید شهری براساس تفاهم نامه همکاری علمی کاربردی متقابل میان 
شرکت اتوبوسرانی شهرداری اصفهان و جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی 
آغاز شد.به گزارش پایگاه خبری اقتصادبازار؛ شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و جهاد دانشگاهی 
واحد دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی تفاهم نامه تولید اتوبوس های هیبریدی را امضا کردند.

شایان ذکر است، اتوبوسهای هیبریدی به منظور کاهش آلودگی زیست محیطی و بهره  مندی از 
هوای پاک در کالنشهرها تولید و در اختیار شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان قرار می گیرد.

اتوبوس هیبریدی در راه اصفهان5 تخلف عمده ساختمانی در سال گذشته

گزارش

گزارش

بازگشایی 
گلوگاه های شهری

مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان تاکید کرد:

دانشگاه  شهرسازی  گروه  علمی  عضوهیئت 
آزاد نجف آباد با بیان اینکه پروژه های محرک 
توسعه باید از جنس بازآفرینی و مشارکت محور 
باشد، تأکید کرد: ما با شهری تاریخی، فرهنگی 
و توسعه یافته نسبت به سایر شهرهای کشور 
روبه رو هستیم، اما در عین حال در این شهر دو 
هزار و 400 کیلومتر از مساحت شهر اصفهان را 
بافت فرسوده تشکیل می دهد که اگر بخواهیم 
واقعی تر به آن نگاه کنیم وسعت بافت فرسوده 
شهر اصفهان به عدد چهار هزار کیلومتر می رسد.

پروژه های بزرگ مقیاس
محرک توسعه نیستند!

طغیانی با بیان اینکه بافت فرسوده گاهی با 
بافت با ارزش سایه به سایه حرکت می کند، 
یا  اصفهان درست  گفت: مدیریت شهری 
اشتباه طی سال های گذشته به دنبال ایجاد 
پروژه های بزرگ مقیاس در شهر بوده تا توسعه 
رقم بخورد. وی تأکید کرد: پروژه های محرک 
توسعه می تواند کیفیت کالبد و اقتصاد شهر را 
ارتقاء دهد، البته هر پروژه ای که نوع نگاه ما را 
به سمت رشد افقی شهر ببرد، می تواند به شهر 
آسیب برساند که مصداق بارز آن پروژه هایی 

است که ریزدانه ها را تحت تأثیر قرار می دهد.
رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای 
اسالمی شهر اصفهان با اشاره به پروژه های 
سالن اجالس تصریح کرد: طراحی معماری و 
کالبدی سالن اجالس بسیار فاخر است و گفته 
می شود پس از بهره برداری می تواند محلی 
برای برگزاری اجالس های بین المللی باشد، 
اما مگر چندبار در اصفهان برگزاری چنین 
جلساتی اتفاق می افتد که نیاز یک پروژه عظیم 

در این مقیاس داشته باشیم.
تکمیل سالن اجالس

نیازمند ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار 
وی با بیان اینکه اتمام پروژه سالن اجالس 
350 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، افزود: این 
درحالی است که بودجه منطقه 15 شهرداری 
اصفهان 70 میلیارد تومان است و نیاز به بودجه 
های بیشتری دارد؛ البته پروژه اجالس فاخر 
است و مصالح و تجهیزات خوبی در آن به کار 
رفته، اما می توانستیم هزینه های کالنی را که 
در یک نقطه شهر صرف کرده ایم در بافت های 

داخل شهر هزینه کرده و نتایج بهتری بگیریم.
طغیانی ادامه داد: پروژه سالن اجالس یک 
سالن اصلی و چهار سالن جنبی دارد که قرار 
است همزمان با هتل و مجموعه تجاری که 
قرار است با مشارکت بخش خصوصی احداث 
شود، مورد بهره برداری قرار گیرد چرا که بهره 
برداری از پروژه اجالس بدون بخش هتل و 
مجموع تجاری یک پروژه نیمه کاره است؛ البته 
این به معنای نادیده گرفتن زحمات انجام شده 
توسط مدیران شهری نیست، اما دردسرهای 
پروژه های اجالس پس از افتتاح آن آغاز خواهد 
شد چرا که مشخص نیست چند اجالس با 

شرایط بین المللی در آن اجرا خواهد شد.

وجود ۶۶۰ گلوگاه 
در محالت شهر

وی با بیان اینکه در محالت شهر اصفهان 
660 گلوگاه وجود دارد که برای بازگشایی آن 
ها باید اقدامات اساسی انجام شود، اظهار کرد: 
در شهری که به توسعه یافتگی آن می بالیم 
وجود این میزان گلوگاه قابل تصور نیست از این 

رو باید برای رفع گلوگاه ها تالش کرد، چرا که 
اگر توجه کافی صورت نگیرد کیفیت زندگی در 

شهر اصفهان تنزل پیدا می کند.
شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رییس 
از  انتقاد  با  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای 
تعریف پروژه ای که در محل قبلی کارخانه 
ریسباف به وسعت 340 هزار مترمربع در محل 
چهارباغ باال طی دوره قبل مدیریت شهری 
اصفهان تعریف شده است، گفت: در این پروژه 
بارگذاری سنگین تجاری انجام شده و برای آن 
هفت هزار پارک خودرو تعریف شده در حالی 
که زمان طراحی نقشه آن به این موضوع فکر 
نشده که در صورت بروز حادثه روند خروج 
خودروها از پارکینگ مجموعه تجاری چگونه 
انجام خواهد شد؟، از این رو جلساتی برگزار 
شد تا حجم بارگذاری تعریف شده کاهش پیدا 

کند و ظرفیت طرح متعادل شود.
وی درخصوص ایجاد بازارهای کوثر در نقاط 
مختلف شهر اصفهان گفت: راه اندازی بعضی 
از این بازارها با بافت های منطقه ای، اجتماعی 
و اقتصادی بعضی مناطق همخوانی نداشته از 
نرو ساکنان اطراف بازارها به عجز آمده و حتی 
تعدادی از کسبه محله ها از وجود آن ها که 
اقتصاد و فروششان را تحت تأثیر قرار داده، 
انتقاد دارند؛ مسائلی از این قبیل باعث شد که 
در شورای پنجم رویکردها را تغییر داده و از 

توسعه کمی این بازارها جلوگیری کنیم.

شهرداری ها دچار مشکالت 
بیشتری خواهند شد

طغیانی با انتقاد از حمایت نکردن دولت از 
شهرداری تأکید کرد: براساس قوانین جدید، 

شهرداری ها دچار مشکالت بیشتری خواهند 
شد چرا که دولت شهرداری ها را به حال خود 
رها کرده و حتی آنجایی که متعهد به حمایت 
مالی می شود، بدهی های خود را پرداخت 

نمی کند.
وی تصریح کرد: امروز شهرداری اصفهان به 
16 هزار و 500 نفر حقوق می دهد از این رو 
می توان گفت شهرداری به نهاد خیریه تبدیل 
شده و در دوره ای از زمان عده ای که نیاز به 
کار داشته اند به روش های مختلف در نهاد 
شهرداری نفوذ کرده اند و امروز اگر کسی یک 
نفر از این نیروها را تعدیل کند در بسیاری از 

محافل مورد نقد قرار می گیرد.
رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای 
اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: شهرداری 
باید حقوق کارکنان خود را پرداخت، نظافت 
شهر را انجام، زباله ها را از سطح شهر جمع آوری 
و آبیاری فضای سبز را انجام دهد و در این راستا 
هزینه های زیادی را متحمل می شود درحالی 
که دولت شهرداری را رها کرده و شهرداری ها 
جز اینکه درآمد خود را از طریق پرداخت 
عوارض شهروندان ترک کند نخواهد داشت.

باید نگران 
مردم شهر باشیم

به  شهرداری  اداره  هزینه  داد:  ادامه  وی 
دلیل تعدد نیرو و استفاده نکردن مناسب از 
ظرفیت ها بسیار زیاد است بنابراین باید نگران 
مردم شهر باشیم که بسیاری از تصمیمات 
یا  درآمد  نتایج  براساس  شهری  مدیریت 

تصمیمات بسیار احساسی است.
طغیانی با بیان اینکه نباید از پدیده رانت در 
مدیریت شهری شهرهای ایران غافل شد، 
گفت: برخی پروژه ها با استفاده از رانت ساخته 
می شود؛ چرا که درآمد قابل توجهی برای 
شهرداری به همراه داشته باشد و این درحالی 
امکان  پروژه ها  این  از  هیچکدام  که  است 

سنجی و نیازسنجی خوبی ندارد.

به دنبال ایجاد پروژه های
مشارکتی جدید نیستیم

وی تأکید کرد: در دوره جدید مدیریت شهری 
با توجه به افزایش دقت نظر بر فعالیت سازمان 
سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی، نسبت 
به نوع و جنس پروژه های مشارکتی در شهر 
مذاکراتی انجام شده است، البته به دنبال ایجاد 
پروژه های مشارکتی جدید نیستیم؛ چرا که 
معتقدیم باید تکلیف پروژه های مشارکتی 

نیمه تمام قبل مشخص شود.
رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای 
اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه پروژه های 
مشارکتی از بخش سنتی و ساختمان سازی 
تعریف  رویکرد  گفت:  است،  شده  خارج 
پروژه ها تغییر کرده و کیفیت اجرای آن ها در 
این دوره افزایش پیدا کرده است و خوشبختانه 
شهرداری برای اجرای پروژه های خود قانون 
را تغییر نمی دهد چرا که معتقد است نباید از 

یک نردبان باطل باال رفت.

پروژه های محرک توسعه چیست؟ و چه نقشی در توسعه شهر دارد؛

نشانه شناسی از پروژه های شهری
هر پروژه ای که ما را به سمت رشد افقی شهر ببرد، می تواند به شهر آسیب برساند!

شیرین طغیانی در نشست تخصصی پروژه های محرک توسعه، گفت: مدیریت شهری اصفهان درست یا اشتباه 
طی سال های گذشته به دنبال ایجاد پروژه های بزرگ مقیاس در شهر بوده تا توسعه رقم بخورد. رییس کمیسیون 
عمران و شهرسازی شورای شهر اصفهان تصریح کرد: پروژه های محرک توسعه برای بازآفرینی هر بافت از شهر نقش کاتالیزور 
دارد و باید زود بازده باشد. وی افزود: در شهری که به توسعه یافتگی آن می بالیم وجود ۶۶۰ گلوگاه شهری قابل تصور نیست؛ 
از این رو باید برای رفع این گلوگاه ها تالش کرد، چرا که اگر توجه کافی صورت نگیرد کیفیت زندگی در شهر اصفهان تنزل پیدا 
می کند. بازنشر این گزارش از خبرگزاری " ایمنا" از این جهت دارای اهمیت است که نوع نگاه مدیریت شهری در حوزه عمران 

و شهرسازی و تاکید بر عدم ایجاد پروژه های مشارکتی جدید تا تعیین تکلیف پروژه های مشارکتی نیمه تمام را تایید می کند. 

گزارش
گروه شهری

 نوسان:  منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان، با ۳ هزار و ۶۰۰ هکتار حریم، 
با جمعیتی حدود ۱۳۰ هزار نفر طبق سرشماری سال ۹۵، در جنوب 
غرب شهر اصفهان واقع شده است. اعتبار این  منطقه در سال ۹7، 
۸۰ میلیاردتومان بود که حدود ۸۵ درصد آن محقق شد و نسبت به 
سال ۹۶ رشد ۴۰ درصدی را نشان می دهد. در سال ۹۸ نیز نزدیک به 
۱۰۰ میلیارد بودجه عمرانی و جاری منطقه است که ۶۳ درصد عمرانی 
و ۳7 درصد این بودجه جاری است. محمد شرفا، مدیر منطقه ۱۳ 
شهرداری اصفهان در ادامه سلسله نشست های " سه شنبه ها با 
رسانه، پاسخگویی در مسیر امید" در جمع اصحاب رسانه به اقدامات 

و برنامه های شهرداری در این نقطه از شهر پرداخت؛
مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان با اشاره به اقدامات عمرانی منطقه 13، 
گفت: بخشی از کارهای حوزه عمرانی مانند آسفالت، دفع آب های سطحی، 
ساماندهی سرویس های بهداشتی، بازسازی پل های عابر پیاده، پیاده روها و 
... نیازهای مردمی است که در سال گذشته انجام شد. از جمله دیگر پروژه های 
عمرانی که در سال گذشته انجام و هم اکنون رو به بهره برداری است می توان 
به بازسازی میدان گلستان در شفق، آغاز تعریض میدان سهروردی، تعریض 

پل اقارب پرست اشاره کرد.
محمد شرفا با اشاره به مطالبات چندین ساله مردم منطقه، افزود: امیدوارم با 
طرحی مناسب و گرفتن مصوبات باالدستی بتوانیم انتهای خیابان قائمیه را 
باز کنیم. باز شدن انتهای این خیابان همواره جزو درخواست های مردم بوده 
است. تالشمان بر این است انتهای خیابان قائمیه را به خیابان آتشگاه متصل 
کنیم. البته این موضوع هم اکنون در حد ایده است که با نگاه مثبت دستگاه 
های ذیربط مواجه شده است. وی بیان داشت: پل زندان از دیگر مشکالت 
ترافیکی منطقه است که تعریض آن در دستور کار قرار گرفته و الزم است با 
تفاهمنامه ای سه جانبه این کار صورت پذیرد زیرا همه این موضوع در اختیار 

شهرداری نیست.  

پروژه های شاخص منطقه ۱۳
مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان با اشاره به خیابان باغ فردوس در منطقه 
13 که در مجاورت ناژوان قرار گرفته،  گفت: استفاده از این محور با اقبال 
بسیار خوب مردم مواجه است که همین موضوع بار ترافیکی سنگینی را به 
آن تحمیل کرده است. به لحاظ ریالی منطقه 13، ساماندهی و تعریض این 
خیابان را در دستور کار قرار داده است. به دنبال دو مسیر کمکی برای خیابان 
باغ فردوس هستیم که هم اکنون ایده آن مطرح شده است و در صورت اجرا 

می توان مشکالت این خیابان را برطرف کند.
وی با اشاره به پروژه های شاخص منطقه 13 افزود: تملک و اجرای فاز اول 
پایانه غرب یکی از پروژه  های شاخص امسال در منطقه 13 به شمار می رود 
چرا که قرار است یکی از پایانه  های بزرگ شهر در بخش غرب اصفهان و در 
مجاورت پل اندیشه احداث شود. تاکنون بیش از 95 درصد زمین پایانه تملک 
و بخشی از آن آسفالت و جدول گذاری شده و در فاز نخست ایستگاه بی آر تی 
زندان را در آنجا مستقر خواهیم کرد و پس از تملک کامل زمین اجرای پایانه 

غرب را آغاز می کنیم.
شرفا، تملک و اجرای ادامه خیابان دستگرد را از دیگر پروژه های شاخص 
منطقه ذکر کرد و بیان داشت: نزدیک به 50 درصد این خیابان سال گذشته 
افتتاح شد که در بودجه سال جاری نیز تملک و اجرای ادامه آن خیابان پیش 

بینی شده است.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از پروژه های شاخص منطقه پارک کوهستانی 
قائمیه است، افزود: روی این پروژه حساسیت ویژه ای وجود دارد زیرا عالقه 
داریم به بهترین شکل ممکن و در سریعترین زمان این کار انجام شود. این 
پارک 37 هکتار مساحت دارد که از مشخصه های آن چشم انداز زیبا و پیش 
بینی جاده سالمت است. در بودجه امسال اعتبار مورد نیاز جهت احداث فاز 
اول آن در نظر گرفته شده است. امیدوارم این پروژه مشارکتی بتواند بخش 

قائمیه و دستگرد را متحول کند.

دفتر تسهیلگری در محله قائمیه
مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان از ایجاد دفتر تسهیلگری در محله قائمیه 
خبر داد و اضافه کرد: 88 هکتار بافت فرسوده در منطقه وجود دارد که به دنبال 
احیای این بافت هستیم. این دفتر ایجاد و مناقصه مشاور جهت شروع کار 
برگزار شده است تا با تعریف پروژه هایی و با کمک مردم توسعه و رشد منطقه 

ایجاد شود.
وی با اشاره به فعالیت مشاغل مزاحم در بخش ورودی این منطقه، گفت: مشاغل 
مزاحم آفتی در شهر است که البته ساماندهی بخشی از آن ها در این منطقه انجام 
شده، همچنین برای ساماندهی مشاغل مزاحم رو به روی مجتمع مسکونی 

سپهر اقداماتی در دست انجام است.
شرفا ادامه داد: یکی از مطالبات به حق مردم این منطقه احداث پارکینگ اطراف 
بیمارستان میالد است، از این رو زمینی برای احداث پارکینگ موقت در نظر 

گرفته ایم که در صورت تعامل با آموزش و پرورش این موضوع حل می شود.
وی با اشاره به پروژه های محرک توسعه در منطقه، گفت: اعتقاد داریم برای 
اصالح وضعیت محله  های قائمیه و دستگرد پروژه  های محرک توسعه باید در 
این منطقه تعریف شود، زیرا یکی از راه های برون رفت از شرایط بد اقتصادی 
فعلی تعریف چنین پروژه هایی است. با این وجود با توجه به نگاه متفاوت 
شورای شهر مقرر شده معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان 
دیدگاه مناطق برای تعریف پروژه  های محرک توسعه را بررسی کند و سپس 

تشخیص داده شود که کدام یک از آن ها قابلیت اجرایی دارد.

امیدواری به تحول
از دل پروژه های مشارکتی

citizen

 نوسان:  شــهردار اصفهان با اشاره به آتش 
سوزی بازار سنتی تبریز، همکاری کسبه و مغازه 
داران برای تامین ایمنی بازار بزرگ اصفهان را 
ضروری دانســت و گفت: مدیر عامل سازمان 
آتش نشانی اصفهان باید با توجه به حادثه تبریز 
و برای پیشــگیری از وقوع چنین حوادثی در 
اصفهان، آموزش تاب آوری شهری را در دستور 

کار خود قرار دهد.
قدرت اله نــوروزی در مــورد فــروش اوراق 
مشارکت از سوی شــهرداری در سال جدید، 
اظهار کرد: در ســال 96، مجــوز فروش 500 

میلیارد تومان اوراق مشــارکت برای خط دوم 
مترو گرفتیــم و اولین شــهرداری بودیم که 
توانستیم اوراق را به فروش برسانیم و از همین 
منبع اقدامات خوبی در خــط دو انجام دادیم 
و چندین ایســتگاه را در زیرزمین ســاختیم. 
وی با بیان اینکه به دلیل ساخت ایستگاه های 
مترو در خط 2 با شیوه جدید و از دو جبهه، برای 
ساخت ایستگاه های مترو از سمت غرب شهر 
هم به دنبال مجوز فروش اوراق مشارکت بودیم، 
تصریح کرد: در همین راستا سال گذشته مجوز 
فروش 500 میلیارد تومان دیگر اوراق مشارکت 

گرفتیم که به دلیل دریافــت موافقت در 28 
اسفندماه و روزهای پایانی سال 97، بخش کمی 
از اوراق به فروش رفت و در حال حاضر به دنبال 
دریافت مجوزهای فروش مابقی اوراق هستیم. 
برای بخش اتوبوسرانی هم مجوز فروش 200 

میلیارد تومان اوراق مشارکت دریافت کردیم.
وی در مــورد وضعیــت مالــی و کمک های 
شــهرداری به بخــش خصوصی فعــال در 
اتوبوسرانی نیز گفت: با اختصاص 10 میلیارد 
تومان بیشترین کمک را به اتوبوس های بخش 

خصوصی کردیم.

آموزش تاب آوری شهری در دستور کار مدیریت شهری؛

ایمنی بازار بزرگ اصفهان تامین می شود
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سرپرست سازمان امور مالیاتی کشــور گفت: تحقق درآمدهای مالیاتی امسال، نه با فشار 
مالیاتی بر اصناف و مشــاغلی که دارای پرونده مالیاتی هستند بلکه از طریق مقابله جدی 
با فرار مالیاتی، شناسایی مودیان جدید تامین خواهد شد. محمد قاسم پناهی با تاکید بر 
اینکه مبارزه با فرار مالیاتی در کانون توجه نظام مالیاتی قرار دارد، گفت: رصد تراکنش های 
سنگین و مشکوک بانکی از مهمترین برنامه های نظام مالیاتی برای مبارزه با فرار مالیاتی 

محسوب می شود.

رضا الفت نســب،  رئیس اتحادیه کســب وکارهای اینترنتی به فارس گفته اســت: 
»روزانه بین 70 تا   100 هزار آگهی خودرو در ســه پلتفورم دیوار، شیپور و باما ثبت 
می شــود .  «او همچنین تأکید کرد: » باوجود آن که برخی ها مدعی اند حذف قیمت 
از آگهی های اینترنتی فروش خــودرو، باعث کاهش قیمت  در بازار شــده، ولی ما 
معتقدیم مشکالت سیاســت های اقتصاد کالن و دالل بازی با حذف قیمت از بین 

نمی رود.«

بعد از این بازدید، نشستی هم برگزار شد 
که فقط چند خبرنگار، توفیق حضور در آن 
را داشتند و عصر همان روز، روایت هایی از 
آن دیدار را در رسانه خود منتشر کردند. 
مدیرکل  بعد  روز  سه  که  روایت هایی 
دفتر حفظ و احیا بناها و محوطه های 
تاریخی سازمان میراث فرهنگی کشور 
در گفت وگویی نسبت به نادرست بودن 
آن واکنش نشان داد و ذهن دوستداران 
که  کرد  مسئله  این  درگیر  را  چهارباغ 
گذشته  چه  نشست  آن  در  به راستی 
است؟  دانستن اینکه کدام رسانه راستش 
را نگفته، کدام رسانه همه چیز را نگفته و 
بی کم وکاست،  را  حقایق  رسانه  کدام 
از تاریخ شهر و کشور  به عنوان بخشی 
خود ثبت و ضبط کرده، پیش از هر چیز، 
سبب ساز افزایش سواد رسانه ای مخاطبان 
خواهد شد؛ ازاین رو، در گزارش پیش رو، 
به مقایسه شیوه روایت دو مسئله مهم 
مطرح شده در این نشست، یعنی »استفاده 
در  بتن،  از  شهرداری  استفاده  عدم  یا 
محور میانی چهارباغ« و »مغایرت یا عدم 
این  در  انجام شده  فعالیت های  مغایرت 
محور با طرح مصوب میراث فرهنگی«، 
توسط رسانه های حاضر در این نشست 

پرداخته ایم؛

خبرگزاری ایمنا 
ایمنا، گزارش خود را از این نشست، با تیتر 
»میراث فرهنگی بر پروژه چهارباغ نظارت 
کامل دارد« منتشر کرده و به نقل از سید 
و  دفتر حفظ  مدیرکل  احمدی،  هادی 
احیا بناها و محوطه های تاریخی سازمان 
میراث فرهنگی نوشت: » وی با بیان  اینکه 
هزینه های باستان شناسی در چهارباغ از 
سوی شهرداری تأمین خواهد شد، ادامه 
داد: بتن کاری که در چهارباغ ایجادشده 
و  پالستیک  شن،  از  استفاده  با  است 
بتن غیرمسلح بوده است، همچنین به 
شهرداری اجازه بتن کاری برای جوی های 
زیر آب داده شده است و حتی شهرداری 
در این بخش اجازه استفاده از مش مسلح 
را دارد. شهرداری در بخش هایی که برای 
استفاده از بتن منع  شده عملیاتی انجام 

نداده است.« 
این خبرگزاری در خصوص مغایرت یا عدم 
مغایرت اقدامات انجام شده در محور میانی 
چهارباغ با طرح مصوب میراث فرهنگی 

به نقل از فریدون اللهیاری، نوشته است: 
»مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان اصفهان با بیان اینکه 
طرح مصوب میراث فرهنگی وحی منزل 
نیست، افزود: در جلساتی که با شهرداری 
نیز داشته ایم در خصوص امکان تغییر در 
ممکن  کرده ایم،  صحبت  مصوب  طرح 
است در آنچه در گذشته اجرا شده است 
نیز نیاز به اصالحاتی داشته باشد که حتماً 

این کار انجام خواهد شد.« 

روزنامه اصفهان زیبا 
»فصل  تیتر  انتخاب  با  زیبا،  اصفهان 
برای شرح  جدید ساماندهی چهارباغ« 
ماوقع این نشست،  ماجرای بتن کاری را 
از زبان احمدی، این گونه نقل کرده است: 
»او در پاسخ به برخی از منتقدان که بیان 
می کنند بخشی از تاریخ چهارباغ زیر بتن 
رفته و جدیداً خسارت هایی به این محور 
واردشده هم گفت: خسارتی به چیزی وارد 
نشده، چون جزئیاتی که اجرا کرده اند شن 
و پالستیک و بتن غیرمسلح است یعنی 
به نظر می رسد حدس زده اند که ممکن 

است مجبور به جمع آوری شوند.  
در وسط محور هم اجازه داده ایم که مش 
مسلح کار کنند، البته با تأکید بر اینکه 
قابل  جمع کردن باشد. جای شکی نیست 
که روی آن بخش تاریک نباید بتن شود و 

نشده است.« 
فریدون  صحبت های  زیبا،  اصفهان 
یا  شدن  اجرایی  خصوص  در  اللهیاری 
نشدن طرح مصوب میراث فرهنگی در 
محور میانی را نیز به این شرح در گزارش 
خود آورده است: »طرح میانی چهارباغ 
مصوب شده ولی با توجه به حساسیت ها 
این  به  دارد،  محور  این  که  اهمیتی  و 
جمع بندی رسیدیم که کمیته راهبری 
برای چهارباغ داشته باشیم، ولی در حین 
اجرای طرح هم اگر مغایرت هایی باشد 
باید اصالح شود. بنابراین طرح مصوب  را 
نهایی نکردیم و  ممکن است تا هر موقع 
پیشنهاد بهتری آمد، تغییرات اعمال شود. 
ممکن است بخواهیم نمونه اجرا کنیم و 

بعد که تائید شد کامل اجرا کنیم. 
این روش را در خیلی از پروژه ها داشته ایم. 
بخش هایی از پروژه که با طرح مصوب 
هماهنگی دارند، می مانند و بخش هایی 

که هماهنگی ندارند، باید اصالح شوند.« 

خبرگزاری ایسنا
ایسنا، با انتخاب تیتر »بخشی از چهارباغ 
عباسی تاریک است« به روایت جزییات 
این نشست پرداخته و حرف های مدیرکل 
دفتر حفظ و احیا بناها و محوطه های 
را  فرهنگی  میراث  سازمان  تاریخی 
در  نباید   « است:  داده  بازتاب  این گونه 
بتن ها جمع  باید  و  بتن شود  چهارباغ 
شود. شهرداری باید بتن را جمع کند. در 
برخی جاها مخصوصاً در موقعیت هایی 
که باستان شناسی انجام نشده است باید 

باستان شناسی انجام شود.« 
در  نیز  اللهیاری  فریدون  صحبت های 
این خبرگزاری به این شکل بازگو شد: » 
درست است که طرح میانی مصوب شده 
است، اما حتی در این زمینه جمع بندی ها 
یک  نیازمند  محور،  این  که  داد  نشان 
کمیته راهبری است و این کمیته امروز 
تشکیل شده است، این کمیته در حین 
و  کرده  پایش  را  وضعیت  مدام  اجرا، 
مغایرت ها را اصالح می کند و گاهی حتی 
قرار  اصالح  مورد  می تواند  نیز  را  طرح 
دهد و به پیشنهادهای بهتر فکر می کند.  
طبق  باید  می شود  انجام  که  اقداماتی 
هماهنگی با میراث فرهنگی باشد و تا این 
لحظه نیز هرکجا ناهماهنگی وجود داشته 

باشد باید اصالح شود.« 

پایگاه تحلیلی خبری 
اسکان نیوز

اسکان نیوز، که تیتر » باستان شناسی در 
چهارباغ عباسی ضروری است/ تشکیل 
کمیته راهبردی برای چهارباغ« را برای 
گزارش خود برگزیده، اما درباره استفاده 
یا عدم استفاده شهرداری اصفهان از بتن 
است:  آورده  چهارباغ  میانی  محور  در 
استفاده  اجازه  کرد:  تأکید  »احمدی 
برای جوی های آب  تنها  بتنی  از مش 
و  است  داده شده  آب   حوض های  و 
شهرداری مجاز به استفاده از این  روش در 
بخش هایی که مجوز باستان شناسی صادر 
نشده است؛ نیست. چراکه پس از استفاده 
از بتن دیگر امکان کاوش باستان شناسی 

وجود نخواهد داشت.« 
فریدون  از  نقل  به  نیوز  اسکان  آنچه 
است:»  چنین  نیز  نوشته  اللهیاری 
ازاین پس اقدامات انجام شده در چهارباغ 
می شود.  رصد  راهبردی  کمیته  توسط 

همچنین در حین اجرا اگر مغایرت های 
با طرح وجود داشته باشد باید از سوی 
شهرداری اصالح شود. ازاین پس بنا به نیاز 
کمیته راهبردی این امکان را خواهد داشت 
تا در حین اجرا در صورت نیاز، اصالحاتی 
را در طرح داشته باشد. شهرداری اصفهان 
متعهد شد تا مطابق با نظر کمیته راهبردی 
را  اجرا  حین  در  پیشنهادی  اصالحات 

عملیاتی کند.« 
این سایت خبری تحلیلی، سخنان صریح 
احمدی، درباره مغایرت یا عدم مغایرت 
طرح پیاده شده در چهارباغ با طرح مصوب 
نیز در گزارش خود  را  میراث فرهنگی 
گنجانده است: »احمدی در پاسخ به این 
پرسش که آیا اقدامات انجام شده از سوی 
شهرداری اصفهان در محور میانی چهارباغ 
ابالغی  مصوب  طرح  با  مطابق  عباسی 
میراث فرهنگی است؟، گفت: در بازدید 
امروز مشخص شد بخش های از فعالیت 
میراث  ابالغی  طرح  با  مغایر  انجام شده 
فرهنگی است و شهرداری موظف به اصالح 

آن است.« 
نوسان، قضاوت ها درباره علت تشابهات و 
اختالفات این چهار گزارش را به خواننده 
واگذار و در ادامه، ماجرای تغییر مدیرعامل 
شهرداری  بهسازی  و  نوسازی  سازمان 
اصفهان را به عنوان اقدامی که مستقیماً با  
نشست 16 اردیبهشت مرتبط بوده، در دو 

خبرگزاری ایمنا و ایسنا بررسی می کند: 

یک تغییر 
دو روایت

 17 صبح  دقیقه ی   33 و   9 ساعت 
اردیبهشت ماه، خبرگزاری ایمنا از تغییر 
بهسازی  و  نوسازی  سازمان  مدیرعامل 
شهرداری اصفهان خبر داد. خبرگزاری 
ایسنا نیز، ساعت 12 و 39 دقیقه همان 
روز، در یادداشتی با تیتر » شهرداری باید 
بتن محور میانی چهارباغ را جمع کند« 
نوک پیکان انتقادات را متوجه سازمان 
اصفهان   شهرداری  بهسازی  و  نوسازی 
که ساعتی پیش، خبر تغییر مدیرعامل 

آن رسانه ای شده  بود، کرده و  فعالیت های 
به  یا  چهارباغ  در  سازمان  این  نادرست 
آتلیه  شخصی  سلیقه  اعمال  عبارتی، 
طراحی و مبتنی بر بتن بودن طرح های آن 
را، نتیجه عدم تغییر در بدنه این سازمان پس 
از در دست گرفتن امور توسط تیم جدید 
مدیریت شهری دانست.  به نظر می رسید، 
با برکناری مدیرعامل این سازمان، هیاهوی 
محور میانی چهارباغ هم خوابیده باشد؛ اما 
19 اردیبهشت ماه مدیرکل حفظ و احیای 
بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی میراث 
فرهنگی در گفت وگویی با اسکان نیوز، در 
واکنش به خبر ازسرگیری فعالیت های 
شهرداری در محور میانی چهارباغ صراحتاً 
اعالم کرد که هرگونه عملیات اجرایی در 
محور میانی چهارباغ عباسی مورد تائید 
سازمان میراث فرهنگی نیست و تاکنون 
فعالیت در چهارباغ  برای  هیچ مجوزی 

عباسی صادر نشده است.
احمدی با تأکید بر این که هرگونه فعالیت 
شهرداری اصفهان حدفاصل دروازه دولت 
عباسی  آمادگاه در چهارباغ  تا  خیابان 
تخریب و موجب دور ریختن پول بیت المال 
می شود، هشدار داد: » شهرداری اصفهان 
رسانه ای  فضای  ایجاد  با  نمی تواند 

مصوبه ای بگیرد.« 

روزی ١٠٠ هزار آگهی اینترنتی برای خودروتراکنش های بانکی رصد می شود
گزارش

پس ازاینکــه ۱۵۰ نفــر از فعــاالن فرهنگــی اصفهــان بــا امضــای نامــه ای از ســید احمــد حســینی نیا، معــاون 
گزارش

گروه شهری
معمــاری و شهرســازی شــهرداری اصفهــان درخواســت کردنــد تــا بــا یــک برنامــه  تعریف شــده و در مدت زمانی 
مشــخص، از اجــرای هرگونــه طــرح کالبــدی مانــدگار و ثابت در چهارباغ عباســی خــودداری کنــد و بعــد از آنکه رونوشــتی از این 
ــه دادســتان اصفهــان و رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و  ــا هــدف پیگــرد حقــوق عامــه، ب نامــه را نیــز ب
ــی، ۱۶  ــراث فرهنگ ــازمان می ــی س ــای تاریخ ــا و محوطه ه ــا بناه ــظ و احی ــر حف ــرکل دفت ــد، مدی ــال کردن ــگری ارس گردش
اردیبهشــت ماه بــه اصفهــان آمــد تــا بــه همــراه رئیــس پژوهشــکده باستان شناســی پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی، مدیــرکل 
ــاغ بازدیــد کنــد و به صــورت مســتقیم در جریــان  میــراث فرهنگــی اســتان و نماینــده شــهرداری اصفهــان از محــور چهارب

تغییرات چهارباغ قرار بگیرد. 

نگاهی به نحوه روایت 4 رسانه از اتفاقاتی که این روزها بر چهارباغ می گذرد؛

یک نشست و چهار گزارش
چهارباغ را پیش از لودرها، کلمه ها زیرورو می کنند

  مرکز آمار ایران اخیراً طی دو گزارش، 
آماری از عملکرد اقتصادی کشور شامل 
رشــد تولید ناخالص داخلــی و میزان 
اشتغال ایجاد شــده در 9 ماهه اول سال 
97 منتشــر نموده که بــه نظر عجیب، 

غیرواقعی و البته متناقض می آیند.
در گــزارش اول به رشــد منفــی 3,8 
درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت 
و منفی 1.9 درصدی محصول ناخالص 
داخلــی بدون نفت اشــاره کــرده و در 
گزارش دوم به افزایش 463928 نفری 
تعداد شاغالن در سال 1397 نسبت به 

سال 96 اشاره نموده است.
اینکه چرا به رغم نرخ رشد منفی تولید 
ناخالص داخلی حدود نیم میلیون نفر به 
تعداد شاغالن افزوده شده از منظرهای 
مختلــف قابل تأمــل و تحلیل اســت. 
مخاطبان این دو گزارش ممکن اســت 
احتمال دهند که مرکز آمار ایران در مورد 
افزایش شاغالن واقعیت را بیان نکرده یا 

متوسل به آمارسازی شده است.
به نظر نمی رســد این احتمال صحیح 
باشد؛ زیرا اگر قرار بر آمارسازی باشد در 
مورد نرخ رشد هم اینگونه عمل می شد. 
اما تحلیل دقیق تر که به نظر می رسد با 
واقعیت موجود تطبیق بیشــتری دارد 
با تمرکز بیشــتر بر اجزاء آمار منتشره 
می تواند به رفع شــبهه این آمار به ظاهر 
متناقض کمک کند. عالوه بر نرخ رشد 
کلی، مرکز آمــار ایران نرخ رشــد را به 
تفکیک بخش های سه گانه اقتصادی به 
شرح زیر ارائه کرده اســت: »  در 9 ماهه 
ســال 1397 رشــته فعالیت های گروه 
کشــاورزی منفی 2٫1 ، گروه صنعت 
منفی 7٫9 درصد و گــروه خدمات 0.6 
درصد نســبت به دوره  مشابه سال قبل، 

رشد داشته است.«
مالحظه می شــود که بخــش صنعت 
بزرگترین رکود را در سال گذشته تجربه 
کرده و پــس از آن بخش کشــاورزی از 
تحوالت ناشی از بازگشت تحریم ها تأثیر 
منفی پذیرفته است. اما بخش خدمات، 
نه تنها رشد منفی نداشته بلکه با رشدی 

مثبت اما جزئی همراه بوده است.
از طرف دیگر، آمار توزیع شــاغالن در سه 
بخش کشاورزی، صنعت و خدمات نشان 
می دهد که بخــش خدمات بیشــترین 
شاغالن را به خود اختصاص داده و پس از آن 
بخش های صنعت و کشاورزی قرار دارند.

در گزارش مرکز آمار ایران برای 9 ماهه 
اول سال 1397 در مورد توزیع شاغالن 
در سه بخش اقتصادی کشور آمده است 
که: »بررســی اشــتغال در بخش های 
عمده اقتصادی نشــان می دهد که در 
ســال 1397، بخش خدمات با 50٫3 
درصد بیش ترین ســهم اشــتغال را به 
خود اختصــاص داده اســت. در مراتب 
بعدی بخش های صنعت با 32 درصد و 

کشاورزی با 17٫7 درصد قرار دارند.«
همانگونه که مالحظه می شــود، بیش 
از 50 درصد شاغالن کشــور در بخش 
خدمات به کار گرفته شــده اند. مقایسه 
این دو آمار، می تواند تناقض اولیه مرتبط با 
رشد منفی اقتصاد و افزایش بیش از 400 
هزار نفری شــاغالن در 9 ماهه اول سال 

1397 را حل کند.
اگر چه دو بخش صنعت و کشــاورزی 
رشد منفی نسبتاً قابل مالحظه داشته اند 
اما رشد مثبت اما جزئی بخش خدمات 
که بیشترین شــاغالن کشــور را در بر 
می گیرد توانســته اســت به رغم رشد 
منفی کل اقتصاد، این تعداد شغل جدید 

را ایجاد کند.

  تحلیل

ناجی بازار کار
در زمان رشد منفی

think

اقتصاد ایران در سال ۹7 و چشم انداز آن در سال ۹۸ ؛

افزایش قیمت تمام شده تولید در اقتصاد ایران یکی از تبعات 
رشد نرخ ارز در سال گذشته بود که باعث شد باوجود رشد 
قیمت فروش کاال و خدمات و باال رفتن صرفه صادرات، بازهم 
نشان  آمارها  وارد شود.  تولیدکنندگان  به  قابل توجهی  فشار 
می دهد در سال ۹7 در کنار جهش نرخ ارز و افزایش قیمت 
فروش کاال و خدمات، نرخ تورم تولید در بخش های مختلف 
اقتصاد ایران نیز رشد کرده و به صورت قابل توجهی به مشکالت 

حوزه تولید دامن زده است.
وضعیت شاخص در سال ۱۳۹7

اطالعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از این است شاخص 
تورم تولیدکننده کل بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل زمستان 
سال 1397 نسبت به متوسط شاخص در چهار فصل منتهی به فصل 
زمستان سال 1396 معادل 64,6 درصد افزایش داشته است. در فصل 
زمستان پارسال، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بخش صنعت نسبت به 
فصل قبل 14,1 درصد و نسبت به زمستان سال قبل 89,2 درصد رشد 

نشان می دهد.
آمارها حاکی از این است که رشد نرخ تورم تولیدکننده در سال 97، در 
بخش معدن نیز 50,9 درصد نسبت به سال 1396 افزایش یافته و روند آن 
در تمام 4 فصل سال گذشته صعودی بوده است. بررسی ها نشان می دهد 
استخراج سنگ های آهنی،  به  فعالیت های معدنی مربوط  در سال 97 
استخراج سنگ مس، استخراج سنگ های تزئینی، استخراج زغال سنگ، 
استخراج شن و ماسه و استخراج سنگ کرومیت به ترتیب بیشترین تأثیر 

را بر افزایش شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن داشته اند.
در حوزه خدمات اما، باوجود رشد نرخ تورم تولیدکننده، شتاب این افزایش 
از بخش های دیگر کمتر بوده و تورم تولید در این بخش در فصل زمستان 
97 نسبت به فصل قبل 5,9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 
31 درصد برآورد شده است که تقریباً با نرخ تورم مصرف کننده در سال 
97 برابر است. بخش عمده کم بودن شیب رشد نرخ تورم تولید در حوزه 
خدمات می تواند ناشی از سهم اندک مواد اولیه در تولید نسبت به سایر 

بخش های اقتصادی باشد.
آخرین گزارش کلی مرکز آمار ایران از وضعیت نرخ تورم تولید در کشور 
مربوط به 4 فصل منتهی به پائیز 97 است که در آن درصد تغییرات 
میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در این دوره نسبت به دوره مشابه 
سال قبل معادل 35, 2 درصد اعالم شده است که با توجه به باال رفتن 
شتاب رشد تورم تولید در فصل زمستان، برآورد می شود در محاسبه این 

شاخص برای کل سال 97 با افزایش بیشتری مواجه شود.

چشم انداز شاخص در سال ۱۳۹۸؛
تولید در گردنه مشکالت

وحید شقاقی شهری
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

در سال 97 حوزه تولید تحت تأثیر عوامل مختلف به ویژه جهش نرخ ارز و 
افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید با افزایش هزینه ها مواجه شد 
و هرچند به واسطه افزایش قیمت فروش کاال و خدمات، مصرف کنندگان 
متحمل پرداخت این افزایش هزینه ها شدند اما به واسطه مسائلی مانند 
کاهش قدرت خرید سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی و در نتیجه 
کاهش تولید نهایی، عمالً در تقابل درآمد هزینه، کفه هزینه ها سنگین تر 

شد.
طبق اطالعات مرکز آمار ایران، تورم تولید حوزه صنعت در سال گذشته 
64,4 درصد نسبت به سال قبل از آن رشد کرده اما این میزان افزایش 
نسبت به هزینه های که از ناحیه نرخ ارز به نهاده های تولید تحمیل شده 
یا تحمیل خواهد شد پایین تر است پس در سال 98 نیز می توان انتظار 
داشت در کنار همه مسائل و مشکالتی که برای تولید وجود دارد، بنگاه های 

اقتصادی از ناحیه رشد تورم تولید نیز تحت فشار قرار بگیرند.
در سال 98 اگر مناقشات مربوط به ارز 4200 تومانی حل شود و به فرض 
باقی ماندن این نرخ ارز برای واردات کاالهای اساسی و مواد اولیه تولید، 
دولت بتواند نظام توزیع، نظارت و تولیدی را به درستی سامان بدهد، آنگاه 
تورم می توان انتظار داشت نرخ تورم مصرف کننده در محدوده 20 درصد 
تثبیت شود. از دیگر سو اگر همچنان روند سال 97 در این حوزه ادامه 
پیدا کند و مشکالت ارز ترجیحی حل نشود، احتمال افزایش نرخ تورم 
مصرف کننده به 35 تا 40 درصد وجود دارد. در صورت تحقق هر یک از 
این دو وضعیت، تورم تولید نیز متناسب با نرخ تورم تغییر می کند؛ در نمونه 
اول به واسطه تأمین مواد اولیه با نرخ ارز ترجیحی، کاهش نسبی هزینه را 
تجربه می کند و در نمونه دوم به واسطه افزایش قیمت فروش، خشی از 
هزینه های آن جبران می شود اما بااین همه درهرصورتی به واسطه پیش بینی 
پذیر نبودن فضای اقتصادی، واحدهای تولید همچنان با وضعیت نامساعدی 

همراه خواهند بود.
افزایش قیمت مواد اولیه، کاالهای واسطه ای و تجهیزات از یک سو و کاهش 
قدرت خرید سرمایه در گردش بنگاه های تولید از سوی دیگر به کاهش 
تولید بنگاه ها دامن زده و به افزایش قیمت کاالها و خدمات تولیدی منجر 
شده است. در مقابل قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و همین تولید 
محدود بنگاه ها نیز با مشکل فروش مواجه است. نتیجه این اتفاقات تضعیف، 
تعطیلی یا نیمه فعال شدن بنگاه های تولیدی خواهد بود و درنهایت به رکود 

سنگین منجر خواهد شد.
منبع: اتاق ایران

تولید در سرباالیی افزایش هزینه
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دانستن اینکه کدام رسانه راستش را نگفته، کدام 
رســانه همه چیز را نگفته و کدام رسانه حقایق را 
بی کم وکاست، به عنوان بخشی از تاریخ شهر و کشور 
خود ثبت و ضبط کرده، پیش از هر چیز، سبب ساز 

افزایش سواد رسانه ای مخاطبان خواهد شد
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علی ربیعی، عضو شورای مرکزی خانه کارگر گفت: »باوجود اقدامات صورت گرفته برای 
بیمه درمان تعداد زیادی از کارگران، هنوز 6 میلیون کارگر غیررسمی فاقد بیمه هستند.« 
ربیعی، گسترش تشکل های مرتبط با بحث ایمنی و بهداشت کار را یک نیاز اساسی برای 
جامعه کارگری دانست و با توجه به این که بسترهای این کار فراهم شده است، یادآور شد: 
»باید کارگران به ارتقای دانش خود در حوزه ایمنی و بهداشت و کارفرمایان نیز با اهتمام 

به این موضوع مهم به کاهش حوادث ناشی از کار کمک بیشتری کنند.«

رئیس اتاق اصناف اصفهان در خصوص کمبود ماکارونی در بازار، گفت: برخی صنایع 
تولیدکننده ماکارونی در رابطه با تأمین آرد مورد نیاز خود با توجه به ثبت در سامانه، دچار 
چالش شده اند، البته در ارتباط با اختصاص سهمیه آرد این واحدها اکنون هیچ مشکلی 
وجود ندارد. رسول جهانگیری، همچنین با ابراز بی اطالعی از نبود و کمبود ماکارونی در 
بازار و فروشگاه های زنجیره ای و حذف اتیکت قیمت ها، اظهار کرد: این موضوع را بعید 

می دانم؛ شاید موردی و لحظه ای باشد.

   نوسان: رمز دوم کارت های بانکی تنها 
دوهفته دیگر اعتبار دارد. براساس ابالغیه 
بانک مرکزی، مشتریان بانکی از ابتدای 
خرداد برای تراکنش های اینترنتی خود 
باید از رمــز دوم یکبار مصرف اســتفاده 
کنند؛ رمزهایی که حداکثر طول عمرشان 

60ثانیه است.
این خبر درحالی اعالم شده که براساس 
اعالم پلیس فتا در  سال 97 چیزی نزدیک 
به 20 تا 25 هزار پرونده برداشت غیرمجاز 
که بخش مهمی از آنها به خاطر ناآگاهی 

مردمی بوده، تشکیل  شده است.
مســئوالن بانک مرکزی حاال امیدوارند 
که بــا نشســتن رمزهای پویــا به جای 
رمزهای ثابت، کالهبرداری های اینترنتی 
از حساب افراد کنترل شــود. بهاءالدین 
حسینی هاشــمی، تحلیلگــر بانکی که 
معتقد است امنیت در بانکداری الکترونیک 
ایران در ســطح قابل قبولی قــرار دارد، 
به »شــهروند« می گوید: »حجم باالی 
برداشــت های غیرمجاز در ایران ناشی از 
بی احتیاطی خود افراد است. در هیچ جای 
دنیا افراد به راحتی شماره رمزهای بانکی 
خود را در اختیار دیگران قرار نمی دهند 
اما در ایران شاهد هستیم که چقدر افراد 
راحت گــول کالهبــرداران اینترنتی را 
می خورند.« او با اشاره به گسترش فعالیت 
درگاه های پرداخت جعلی در کشور، ادامه 
داد: »هرچند که یکبار مصرف شدن رمزها 
به نظر کمــی زمان می برد یا ســخت به 
نظر برسد اما این کار تا حد زیادی امنیت 
حساب های بانکی افراد را افزایش خواهد 
داد.« در مقابل رمز ثابت، رمز یکبار مصرف 
 OTP یا One Time Password
قرار دارد که به معنای کلمه رمزی است 
که فقط یکبار می تواند مورد استفاده قرار 
گیرد. عالوه بر جلوگیری از فیشــینگ با 
اســتفاده از این رمز یکبارمصرف جلوی 
برداشت از طریق کیالگرها )نرم افزارهایی 
که کلیدهای فشرده شده روی صفحه کلید 
را ذخیره می کند( را هم می توان گرفت. 
بانک ها در واقع باید به  وســیله ابزارهایی 
که در اختیار مشتریان خود قرار می دهند 
تا خردادماه 98 امکان استفاده از رمز دوم 
را فراهم کنند. پیش از این، برخی بانک ها 
از توکن که دستگاهی جداگانه برای تولید 
رمز بود، استفاده می کردند اما با گسترش 
تلفن های همراه در کشــورهای مختلف 
جهان این کار به  وسیله اپلیکیشن ها صورت 
می گیرد. بانک ها باید در اپلیکیشــن های 
موبایل خود یا با اپلیکیشن جداگانه امکان 
اســتفاده از رمز دوم را فراهم کنند.یادتان 
باشد اگر می خواهید بدانید که چگونه رمز 
یکبار مصرف تان را فعال کنیــد، باید ابتدا 
اپلیکیشــن های موبایلی رمز پویا را روی 

گوشی تان نصب کنید. 

و  ادعا  با وجودی که اصفهان     نوسان: 
پتانسیل های بسیاری در حوزه سنگ دارد؛ اما 
در عمل، طی چهارده، پانزده دوره نمایشگاه، 
نمایشگاه  در  حضور  از  موفقی  خروجی 
نیامده  بوجود  سنگ  اهالی  برای  اصفهان 
است؟ تا چه حد این حرف را قبول دارید؟

به این دلیل که اجرای نمایشگاه یک کار تخصصی 
است. به واقع مشکل نمایشگاه سنگ اصفهان 
طی سال های گذشته این بوده که برنامه و 
چشم انداز مشخص و بلندمدت پنج ساله برای 
این نمایشگاه تعریف نشده و برگزاری نمایشگاه 
تنها برای روشن ماندن چراغ آن بوده است. 
به همین دلیل این نمایشگاه تمام مزیت ها و 
بازخوردهای مثبت خود را به مرور زمان از دست 
داده و نوعی عدم اعتماد را در بین مشارکت 
کنندگان ایجاد کرده است. واحدهای صنفی 
و صنعتی به ما نیز می گفتند که نمایشگاه به 
غیر از هزینه برای آنها خروجی دیگری ندارد؛ 
البته با توجه به شرایط گذشته، شاید تصویر 
درستی در ذهن فعاالن سنگ پدید آمده باشد. . 

  نوسان: یعنی اعتقاد دارید که در این دوره 
این برنامه و چشم اندازه شکل گرفت؟

تمام تالش ما در این دوره تغییر این ذهنیت بود 
و توانستیم فضا را تلطیف کنیم. باید تاکید کنم 
این دوره نمایشگاه، یکی از تخصصی ترین و فنی 
ترین دوره های نمایشگاه در استان اصفهان بود 
و بیش از 40 درصد مشارکت کنندگان خارج از 
استان اصفهان بودند. در این دوره و در همین 
فضا، مشارکت کنندگانی از ایتالیا، چین، ترکیه 
و ... حضور داشتند؛ اما زمانی که صنعت سنگ 

اصفهان رغبتی برای حضور در نمایشگاه ندارد، 
مجری نمی تواند اقدام خاصی انجام دهد؛ با این 
حال باید برای ایجاد فضای خوب نمایشگاهی 

تالش کرد.  

  نوسان: پس در این دوره از نمایشگاه 
سنگ فضای مطلوبی ایجاد شد؟ 

دقیقا؛ البته باید اعتراف کنم بهتر بود که شرکت 
برگزاری  مجری  و  اصفهان  های  نمایشگاه 
نمایشگاه قبل از عقد قرارداد، با فعاالن بخش 
رویکرد  تغییر  و  مذاکره می شد  وارد  سنگ 
نمایشگاه را در این دوره یادآور می شد. اینکه هر 
کس توانمندی اجرا در این شرایط را دارد، وارد 
گود نمایشگاه شود. ما به عنوان مجری از مرداد 
سال گذشته، از مرحله عقد قرارداد تا بهمن 
ماه، دچار چالش های مختلفی بودیم و با وجود 
شناخت کافی اتاق بازرگانی، سازمان صنعت، 
معدن و کال مجموعه های معدنی و سازمان ها 
و تشکل های مرتبط استان اصفهان، از مجموعه 
و عملکرد ما متاسفانه هیچ یک از اتحادیه ها و 
تشکل های سنگی، مجری نمایشگاه را تا اواسط 
بهمن ماه جدی نگرفتند؛ در حالیکه مجری 
به دنبال شناساندن مزیت های صنعت سنگ 

اصفهان و استفاده از توانمندی های آن بود.

  نوسان: البته به نظر می رسد فعاالن سنگ 
اصفهان یکدیگر را بیشتر رقیب هم می 

دانند و همگرایی بین آنها وجود ندارد؟
برای  بازرگانی  اتاق  است.  گونه  این  دقیقا 
پانزدهمین نمایشگاه سنگ اصفهان جلسات 
مختلفی برگزار و حدود 30 تشکل صنفی را به 

اتاق دعوت کرد و خواهان مشارکت آنها در این 
دوره از نمایشگاه شد. اتحاد صنفی سنگ اصفهان 
سبب رونق تولید و توسعه بازار می شود، آنها با 
اتحادشان نه تنها نمایشگاه سنگ اصفهان، بلکه 
بقیه نمایشگاه ها که تبلور وحدت یک صنعت 
هست را جدی نمی گیرند. البته این به مجریان 
سابق نمایشگاه برمی گردد. بنده سال گذشته 
نمایشگاه فوالد را در اصفهان برگزار کردم و 
خوشبختانه تشکل های فوالدی و ریخته گری 
اصفهان با اتحاد خود از آن نمایشگاه استقبال 
کردند و امیدوارم در دوره آینده نیز فعاالن سنگ 

اصفهان ما را جدی بگیرند. 

  نوسان: یکی از انتقادات وارده به صنعت 
سنگ اصفهان، تعدد تشکل های سنگی 
است. آیا تصور نمی کنید تعدد این تشکل 
ها منجر به عدم موفقیت بخش سنگ به 

خصوص در بخش نمایشگاه شده است؟ 
تخصصی  مجری  و  برگزارکننده  عنوان  به 
با تعدد تشکل ها مشکل دارم و  نمایشگاه، 
معتقدم تشکل ها باید یکپارچه و تجمیع شوند. 
در استان اصفهان 30 تشکل سنگی وجود دارد 
و این آمار در کشور بیشتر است. به نظرم این کار 
اهالی رسانه است که باید با هیئت مدیره این 
تشکل ها وارد مذاکره شوند و دالیل شکل گیری و 

تعدد آنها را بپرسند. 
بدون تردید، تشکل ها دارای نقش حمایتی 
هستند. متاسفانه اصفهانی ها تاکید دارند که بازار 
نداریم؛ اما بنده با با قاطعیت می گویم بازار سنگ 
کشور در دست اصفهانی هاست و اکنون حتی 
یک واحد فراوری سنگ اجاره ای در اصفهان 

وجود ندارد. جالب است که مشتریان عراقی، 
بازار سنگ اصفهان را احاطه کرده اند، و خیلی از 
کارخانجات اصفهانی ها می گفتند وقت حضور در 

این نمایشگاه را نداریم.

  نوسان: اما فعاالن سنگی اصفهان رکود 
فضای کسب و کار را یکی از دالیل عدم 

حضور در نمایشگاه ها می دانند؟
متاسفانه فعاالن سنگ اصفهان نگرانند هزینه 
ای از آنها  گرفته شود و بازخوردی به دست نیاید. 
امروز در شهرک محمودآباد حتی یک واحد اجاره 
ای سنگ وجود ندارد، اگر فضای کسب و کار 
نامناسب بود اکنون باید شاهد واحدهایی باشیم 
که تعطیل شده باشند. در حالیکه در عمل عراق 
بهترین بازار برای فعاالن سنگ اصفهان است و 
حتی برخی تولیدکنندگان اصفهانی، در دنیا 

بازارهای متعددی دارند. 

برگزاری  آیا  اوصاف،  این  در  نوسان:    
اصفهان  سنگ  نمایشگاه  پانزدهمین 
خروجی متفاوتی با دوره های گذشته خود 

داشت؟
خوشبختانه نمایشگاه از نظر کیفی نسبت به ادوار 
گذشته بهتر بود و توانستیم آن را در سطح ملی 
برگزار کنیم. شرکت رستاک پادویژن به عنوان 
مجری نمایشگاه از دوره بعد با وجود اولویت فعاالن 
سنگ اصفهان، معطل آنها نمی شود، هر فعالی 
که می تواند غرفه مورد نظر خود را رزرو کند، وارد 
مذاکره خواهم شد. همچنین هر بخشی که نسبت 
به تعهدات خود پایبند بود غرفه خواهد گرفت. در 
غیر این صورت برای مجری نمایشگاه، اصفهانی، 
یزدی و تبریزی تفاوتی ندارد. متاسفانه به دلیل 
عملکرد نامناسب گذشته، دوستان مشارکت 
کننده در دوره های قبلی هر بالیی سر مجری 
آورده اند؛ اما قدرت و پیگیری تیم من در حدی 
است که توان تغییر این رویه را دارد و باید کاری 
کنم فعاالن سنگ از یکسال قبل برای نمایشگاه 
سنگ اصفهان همانند دنیا رزرو ساالنه داشته 
باشند.اگر شرکت رستاک پادویژن نمایشگاه 
سنگ را در اصفهان برگزار کرد، به دلیل احساس 
خال برگزاری مطلوب آن طی دوره های گذشته 
بود که تصور داشتیم می توانیم با حمایت فعاالن 
سنگ این خالها را جبران کنیم. متاسفانه در 
این دوره نمایشگاه، شرکت ما به عنوان مجری 
برگزارکننده، نزدیک 200 میلیون تومان زیان 

دادیم. 

  نوسان: با این وجود فضا را برای برگزاری 
شانزدهمین دوره نمایشگاه صنعت سنگ 

اصفهان چطور ارزیابی می کنید؟
خوشبختانه فرم های نظرسنجی که پُر شده از 
پانزدهمین دوره برگزاری نمایشگاه صنعت سنگ 
اصفهان، مثبت بود و حجم تبلیغات این دوره از 
نمایشگاه با تمامی ادوار نمایشگاه برابری می کرد. 
بالغ بر 50 بیلبورد تبلیغاتی در اصفهان نصب شد و 
از ظرفیت تمام رسانه ها برای معرفی این رویداد 
استفاده شد، اما امیدوارم اصفهانی ها یک بار برای 

بهتر شدن با یکدیگر متحد شوند. 

بیم و امیدهای سنگی

از کمبود ماکارونی در بازار بی اطالعم٦ میلیون کارگر غیررسمی بیمه نیستند
 بازار

نگاهی به نمایشگاه سنگ اصفهان در گفت و گو با " محمود بندرچی"؛ رویداد

خداحافظی با 
رمز دوم کارت بانکی

در برخـی از شـرکت هـا، بـه 
زمـره  در  کـه  آنهایـی  ویـژه 
بـزرگ  اقتصـادی  بنگاههـای 
بـه حسـاب می آینـد، پیـش 
آمـده به جـز دربـاره موضوع 
پـروژه تحقیقـات بـازاری که 
بـا آن شـرکت داشـته ام، بـا 
برخی دیگر از تیـم های کاری 
نیـز همـکالم شـوم؛ از جمله 
کارشناسـان روابـط عمومـی. 
قاعدتـا آنها می دانسـتند حرفه من چیسـت یـا در گپ و گفت 
هـای خودمانـی، این مـوارد مطرح می شـد. در مطلـب پیش رو 
مـی خواهـم برایتـان توضیـح بدهـم تحقیقـات بـازار چگونه 
مـی توانـد بـه روابـط عمومـی ها کمـک کند تـا بـا کیفیت و 
اثربخشـی بیشـتر بـه اهدافـی کـه تعریف کـرده اند برسـند.

مزایای تحقیقات بازار 
برای حرفه ای های روابط عمومی

مجموعه اتفاقاتی که در چند ســال گذشــته در اقتصاد ایران به وقوع پیوست، 
به گونه ای که در برخی از بازارها میزان عرضــه را از تقاضا پیش افتاد، صاحبان 
بنگاههای اقتصادی، مدیران عامل، مدیران بازاریابی و فروش را به این فکر انداخت، 
چگونه می توان در بین این همه رقیب و انتظارات جورواجور مشتریان، محصول 
یا سرویس خود را عرضه کنند؟ و با اقبال هم مواجه شوند!. از سوی دیگر شرکت 
ها در هنگام اجرای یک کمپین تبلیغاتی یا برندینگ که با بن مایه روابط عمومی 
طراحی و اجرا شده بود، این دغدغه را داشتند که به چه صورت میزان موفقیت و 

اثربخشی آن را به دور از غرض ورزی یا پنهان ماندن یک متغیر مهم اندازه بگیرند.
اینگونه شد که کمی دیرتر نسبت به کشورهای توسعه یافته، در ایران نیز افراد 
حرفه ای و متخصص در روابط عمومی، از شیوه ها و ابزارهای تحقیقات بازار کمک 
گرفتند تا میزان اثرگذاری برنامه ها و رویدادهای خود را بررســی کرده و حتی 
جهت و مسیر درست آن را مشخص کنند. روابط عمومی ها برای ارزیابی آگاهی و 
گرایش مخاطبان فعلی خود می توانند از تحقیقات بازار کمک بگیرند.متخصصان 
تحقیقات بازار در شرکت های بزرگ یا افراد یا آژانس های مستقل فعال در زمینه 
تحقیقات بازاریابی، مشخصا به روابط عمومی ها کمک می کنند تا در برنامه ریزی 
پروژه ها یا کمپین های تبلیغاتی خود، کانال های ارتباطی، رقبا و برندهای همکار 
و نیز میزان پوشش دهی کمی و کیفی پیام رسانی را، از طریق ابزارهای مختلف و 

به روز شناسایی، اندازه گیری و اولویت بندی نمایند. 
ابزار جدید و مناسب 
به کمک محقق بازار

استفاده از روش های جدید و ابزارهای مرتبط با آن در تحقیقات بازار برای افزایش 
کیفیت فعالیت های روابط عمومی، در ابتدا قطعا محدودیت هایی چون بودجه و 
زمان را برای افراد حرفه ای در روابط عمومی به وجود می آورد اما مهم پافشاری و 
پیگیری برای یافتن بهترین گزینه و به نتیجه رساندن فرضیه ای است که براساس 
آن یک روش یا ابزار تحقیقات بازار انتخاب می شود. تحقیقات بازار مشخص می کند 
چرا محصول یا سرویس یک شرکت، به درستی و آن گونه که از آن انتظار می رود، 
جواب نمی دهد.در بیشتر مواقع این تحقیقات بازار است که مشخص می کند چرا 
محصول یا سرویس یک شرکت، به درســتی و آن گونه که از آن انتظار می رود، 
جواب نمی دهد. فراتر آنکه تحقیقــات بازار به مدیران این امــکان را می دهد تا 
بر اساس یافته های میدانی و دســِت اول، به سراغ راه حل های واقعی و نه فانتزی، 
بروند. تحقیقات بازار برای روابط عمومی ها در بخش ارتباطات رسانه ای نیز بسیار 
کاربرد دارد. شناخت ذائقه مخاطبان )مشتریان( برای تولید و انتشارِ محتواهایی که 

برایشان جذاب باشد تا برند شما و محصوالت یا خدماتش را همواره دنبال کنند.
کسب اطالعات موثق 
با تحقیقات بازار معتبر

در زمانه ای که مخاطبان )مشــتریان( عموما یک تا چند قــدم از برندها جلوتر 
هستند و آگاهی آنها نســبت به أنواع محصوالت و ویژگی های آن، حتی بیشتر 
از خالق آن کاالست! بنابراین اطالعات شــفاف، موثق و اصطالحا محکم، برای 
نقل یک داستان یا اجرای یک کمپین، از جمله الزامات برای تیم روابط عمومی 
یک بنگاه اقتصادی می باشد.آیا مخاطب)مشتری( پس از آنکه متوجه می شود 
خبری که درباره یکی از محصوالت برند محبوبش مخابره شده، درست نیست و 
در جاهایی بزرگ نمایی شده و آنقدر هم که تاکید شده، مثال ضد ضربه نیست! 
به نظر شــما پس از یک دوره )نه چندان طوالنی( چه چیزی از آن برند باقی می 
ماند؟ من به شــما می گویم: محصوالتش! آن هم در انبار کارخانه. کارشناسان 
روابط عمومی در شرکت های بزرگ می توانند از تیم تحقیقات بازار شرکت، یک 
نفر را به جمع خود دعوت کنند و از او بخواهند برای دستیابی به اطالعات درست، 
به منظور طراحی داســتانهایی که می خواهند مخاطبان)مشتریان( شرکت را 
درگیر برندشان کنند. مثال از طریق انتخاب یک روش و ابزار به روز، نظرات مصرف 
کنندگان نمونه را برایشان جمع آوری نماید.پیشــنهاد من برای شرکت های 
متوسط و کوچک و حتی اصناف این اســت که از شرکت های تحقیقات بازار یا 
محققان بازارِ آزادکار )فریلنسر( استفاده نمایند. کافی است پیش از این که شریک 
تحقیقاتی خود را انتخاب کنید، از ســابقه و عملکرد او مطمئن شوید؛ مثال به 

مشتریان قبلی او زنگ بزنید و درباره کیفیت و میزان تخصص و تعهد آن بپرسید.
یادتان نرود، مهم ترین رکن، هدف شماست، اینکه بسته خبری که می خواهید 
منتشر کنید یا کمپین اطالع رسانی که در دست اقدام دارید، چه اهدافی دارد، چه 
افرادی را باید نشانه گیری کند، چه میزان بودجه در اختیار دارید، چقدر فرصت 
می توانید بگذارید و دست آخر اینکه چگونه موفقیت آن را اندازه گیری نمایید.

هدف؛ مهم ترین رکن است

گـزارش هفته گذشـته "نوسـان" با عنوان "سـنگ محک نمایشـگاه سـنگ" بـا بازتابهـای متفاوتی در 
جامعـه سـنگ روبرو شـد. برخی کمبودهـای این نمایشـگاه را بـه ناتوانی مجری نسـبت دادنـد و برخی 
از اینکـه در همیـن شـرایط سـخت اقتصـادی، موفق به برگـزاری آن شـده، را مالکـی بر توان بـاالی این 
شـرکت در برگـزاری رویدادهـای نمایشـگاهی ارزیابی کردنـد. اما چرا پایتخت سـنگ ایـران در برگزاری 
رویـداد بـا اهمیتی مانند نمایشـگاه سـنگ دچار چالـش می شـود؟؛ محور مهمی کـه جای تامـل فراوان 
دارد. بـه اعتقـاد محمـود بندرچی، مجـری برگزاری این رویداد، متاسـفانه اهالی سـنگ اصفهـان به دلیل 
ترس از دسـت دادن مشـتریان صادراتی خود از حضور در نمایشـگاه امتناع می کنند؛ این در حالی اسـت 
کـه بـه اعتقـاد وی سـنگ اصفهان اتفاقـا از نظر اقتصـادی در وضعیـت خوبی قـرار دارد. آنچـه در ادامه مـی خوانید گفت 
وگـوی مفصـل هفته نامه "نوسـان" با مدیر عامل شـرکت رسـتاک پادویـژن، مجری و برگـزار کننده پانزدهین نمایشـگاه 

صنعت سـنگ اصفهان اسـت.

گزارش

گروه صنعت

 نوســان: عضو هیئت مدیره بانک ملــی ایران 
گفت: در شــرایطی کــه 40 درصــد از منابع نظام 
بانکی کشور فریز شده اســت، بانک ها نمی توانند 
تامین مالــی بنگاه ها را بــه راحتی انجــام دهند.

اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  کریمــی،  بــرات 
محــور  بانــک  اقتصــادی  کشــور،  اقتصــاد 
اســت، اظهــار کــرد: 90 درصــد تامیــن مالــی واحدهــای تولیدی 
و بنــگاه هــای اقتصــادی از طریــق نظــام بانکــی انجــام می شــود.

 وی بانک ها و فعاالن اقتصــادی را دو بخش  مهم هر اقتصــاد عنوان کرد 
و افزود: در شــرایطی که 40 درصد از منابع نظام بانکی کشــور فریز شده 
اســت، بانک ها نمی توانند تامین مالی بنگاه ها را بــه راحتی انجام دهند.

کریمی تصریح کرد: بانک و فعاالن اقتصادی نباید در مقابل هم باشند بلکه 
در کنار هم می توانند رشد اقتصادی برای کشور ایجاد کنند.

 نوســان: در حال حاضر قیمت تمام شــده هر  
مترمکعــب آب 1200 تومان و این در شــرایطی 
اســت که تنها از مشــترکان 550 تومان بابت هر 
مترمکعب آب دریافت می شــود. محمدرضا احمد 
نســب، قائم مقام شــرکت آبفا تهران با اشاره به 
اختالف قیمت تمام شــده و آنچه که از مشترکان 
اخذ می شود، افزود: افزایش هفت درصدی قیمت آب نمی تواند این فاصله 
را پر کند، چرا که در حال حاضر قیمت آب بســیار پایین است و باید روی 
این موضوع بازنگری صورت گیرد. او با بیان این که آب در سبد خانوار، نیم 
درصد هزینه را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: با توجه به این که 
مصرف کنندگان دغدغه و استرســی برای پرداخت قبوض خود ندارند، به 
راحتی آب را مصرف می کنند؛ به همین دلیل باید بگویم که این قیمت ها 

تأثیری در مدیریت مصرف نخواهد داشت.

 نوسان: سرپرست ســازمان امــور مالیاتی گفت: 
ایگاه اطالعــات مودیــان مالیاتی در حــال حاضر 
دارای بیش از 1,3 میلیارد رکــورد اطالعاتی برای 
رصد مبــادالت بانکی، تجاری، گمرکی و ... اســت. 
محمد قاســم پناهی در ادامه به برنامــه های مهم 
سازمان برای مبارزه با فرار مالیاتی اشاره کرد و گفت: 
رصد تراکنش های سنگین و مشــکوک بانکی از مهمترین برنامه های نظام 
مالیاتی برای مبارزه با فرار مالیاتی محسوب می شود. عالوه بر این، شناسایی 
افرادی که از کارت بازرگانی سایرین یا حســاب بانکی دیگران سوء استفاده 
می کنند و همچنین شناســایی شــرکت های صوری و کاغــذی، از دیگر 
زمینه های مهم مبارزه با فرار مالیاتی به شمار می روند که البته در این رابطه، 
الزم اســت شــهروندان عزیز از در اختیار گذاردن کارت بازرگانی یا حساب 

بانکی خود به دیگران خودداری کنند.

 نوسان: معاون ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان اصفهان با بیان اینکه بار روانــی موجود در 
جامعه موجب چند برابر شــدن نــرخ برخی کاالها 
می شود، گفت: سیســتم توزیع در کشــور نیازمند 
اصالح است و باید شــکل و رویه قانونمند پیدا کند.
گرانــی  خصــوص  در   ، نــادری  اســماعیل 
کاالهــای اساســی طــی هفته هــای جــاری، اظهــار کــرد: بخشــی از 
گرانی ها بــه دلیل جــو روانی حاکــم در جامعه اســت که موجــب هجوم 
مردم بــرای خرید یک کاال و خالی شــدن قفســه فروشــگاه ها می شــود.
وی با اعتقاد بــر اینکــه نگرانی مــردم از نبــود کاالهای اساســی موجب 
مــوج جدید گرانــی و کمبــود یک محصــول در ظاهــر می شــود، افزود: 
متأســفانه دالالن در این شــرایط ســوار بر موج شــده و کاالهــای موجود 
را بــا قیمتی باالتــر از نــرخ تمــام شــده آن، در بــازار عرضــه می کنند.

نیمی از منابع نظام بانکی فریز استسیستم توزیع ایراد داردثبت 1.3 میلیارد رکورد اطالعاتی مودیان مالیاتی1200 تومان قیمت هر مترمکعب آب تهران
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 نوسان: اختالف قیمت بــورس و بازار بیرون 
ســبب ایجاد رانت شــده و پای دالالن را به بازار 
باز می کند.حمیدرضا عظیمیــان، مدیرعامل 
فوالد مبارکه در خصوص اختالف قیمت کاال در 
بورس کاال نسبت به قیمت بازار آزاد عنوان کرد: 
قیمت گذاری ها همواره از ســوی بورس صورت 
می گیرد تا قیمت های سلیقه ای بازار کاهش پیدا 
کرده و از نوسانات آن کم شود. وی به حیطه کاری 
خود اشــاره کرد و گفت: به عنوان مثال ما برای 
فوالد بر اساس تصمیمات بورس، کاالی خود را 
می فروشیم و در صورتی که کسی کاال را در جایی 

غیر از بورس کاال بفروشد، خالف مصوبات عمل 
کرده اســت زیرا ما فقط از طریق بورس خرید و 
فروش را انجام می دهیم.عظیمیان در پاسخ به این 
سوال که آیا اختالف قیمت موجود در بازار بیرون 
با بورس سبب ایجاد رانت می شود یا خیر، گفت: 
طبیعتا اختالف قیمت ها سبب ایجاد رانت شده و 
پای دالالن را به بازار باز می کند اما ما طی جلسات 
اخیر با وزارت صمت به دنبال برنامه ریزی هستیم 
تا اعالم قیمت نهایی در بورس را هر چه سریع تر به 

سرانجام برسانیم و قیمت ها را تعدیل کنیم.
مدیرعامل فوالد مبارکه اذعان کرد: در ماه اخیر 

به دلیل بروز ســیل و افزایش تقاضا و همچنین 
نوســانات قیمت ارز، بازار کمــی دچار هیجان 
شده و فعاالن بازار باید با در نظر گرفتن سیاست 
مناسب برای اقداماتی مانند افزایش عرضه و تولید 
در حجم مورد نیاز، هیجان را مهــار کند تا پای 

سوءاستفاده کنندگان به بازار باز نشود.
وی همچنین در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه 
اختالف قیمت هــا چه تاثیری بر ســود و هزینه 
شرکت ها دارد، گفت: بدون تردید تفاوت قیمت در 
بازار بیرون با بازار سرمایه بر عملکرد شرکت ها تاثیر 
گذاشته و ســبب بروز وقفه در فروش می شود.

مدیرعامل فوالد مبارکه تشریح کرد:

اختالف قیمت بورس و بازار باعث رانت می شود

 نوسان :  فوالد مبارکه در احداث کارگاه 
های چندمنظورۀ برای انجمن حمایت از 

زندانیان مشارکت می کند.
به گزارش پایــگاه خبــری اقتصادبازار، 
همزمان با ایام ماه مبارک رمضان، سومین 
همایش نســیم مهرورزی ویــژۀ خانوادۀ 
زندانیــان نیازمند شهرســتان مبارکه با 
حضور امام جمعه، نمایندۀ مردم شهرستان 
مبارکــه در مجلس شــورای اســالمی، 
فرماندار، دادستان عمومی و انقالب، رئیس 
دادگستری، معاون اداری-مالی زندانهای 
اســتان اصفهان، جمعی از مســئوالن و 
مدیران اصناف این شهرستان و مدیرعامل 
فوالد مبارکه و جمعی از مدیران شرکتهای 
زیرمجموعۀ این شرکت در سالن اجتماعات 

هتل پردیس مبارکه برگزار شد.
در این همایش که با هــدف احداث پروژۀ 
کارگاهی چندمنظورۀ انجمن حمایت از 
خانواده های زندانی شهرستان مبارکه در 
محل زندان اسدآباد برگزار شد، مهندس 
عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن 
ابراز خرســندی از این اقدام گفت: از نگاه 
مدیریت فوالد مبارکه تعهد به مسئولیتهای 
اجتماعی همواره از رســالتهای اصلی این 
شرکت بوده است. وی با تأکید بر اهمیت و 
لزوم حمایت از زندانیان و خانواده های آنها 
افزود: هر اقدامی که برای کاهش آسیبهای 
اجتماعی انجام شــود، بدون شــک گام 

موفقی برای داشتن جامعه ای سالم است.
در ادامۀ ایــن همایش، حجت االســالم 
علی محرابی دادســتان عمومی و انقالب 
شهرستان مبارکه نیز طی سخنانی گفت: 
در احادیث آمده است که اگر جایی هستید 
که مردم به شــما احتیاج دارند و میتوانید 
در رفع گرفتاری آنها مؤثر باشــید، این از 

نعمتهای الهی است.
وی توزیع ســبد کاال بین خانــواده های 
زندانیان را خوب، ولی ناکافی دانســت و 
گفت: اینکه زندانیان بتوانند از وقت خود 
اســتفادۀ بهینه کنند و ضمن یادگیری 
مهارت و کار کردن بتوانند در زمان زندان 
بودن، به تولید و سودآوری اقتصادی برای 
خود و خانواده و جامعه مشــغول باشند 
بهترین حالت است و ایجاد چنین کارگاه 
هایی میتواند در حصــول این هدف مؤثر 
باشد.حجت االسالم علی محرابی ضمن 
قدردانی از نــگاه مدیریت فوالد مبارکه به 
مسئولیتهای اجتماعی شرکت و مشارکت 
آن در احــداث این بنای کارآمــد، اظهار 
امیدواری کرد با کمک ســایر شرکتها و 
اصناف شهرستان، سال آینده شاهد به بهره 
برداری رسیدن بخشهای عمدۀ این پروژه 
باشیم. در ادامۀ این همایش، خانم مهندس 
زهرا ســعیدی نماینده مردم شهرستان 
مبارکه در مجلس شورای اسالمی  نیز فوالد 
مبارکه را یکی از بزرگترین خیران استان 
دانست و تصریح کرد: اینکه شرکت فوالد 
مبارکه در راستای مسئولیتهای اجتماعی 
خود همواره شهرســتان را یاری میکند 

شایستۀ قدردانی است.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با 
تأکید بر اهمیت مشــارکت همه جانبۀ 
مســئوالن و مردم در کاهش آسیبهای 
اجتماعی خاطرنشان کرد: ایجاد چنین 
کارگاهی در زندان اســدآباد که میزبان 
زندانیان کل اســتان اســت بدون شک 
حمایت و همت تمامی مسئوالن استان 

را می طلبد.
به گزارش خبرنگاران، در این همایش پس 
از برگزاری مراســم نماز جماعت، مراسم 
گلریزان جهــت احداث بنــای مذکور با 
حضور مدیرعامل فوالد مبارکه و شرکتهای 
زیرمجموعۀ آن و ســایر خیرین و مدیران 

اصناف شهرستان مبارکه برگزار شد.

فوالد مبارکه
بزرگترین خّیر استان

industry

 واحد HSE فوالد مبارکه شــامل چه 
بخش هایی اســت و چه تعداد نیروی 
انســانی در این واحد مشغول فعالیت 

هستند؟
بخــش ایمنــی، بهداشــت حرفــه ای و 
محیط زیســت شــرکت فوالد مبارکه به 
 شکل متمرکز اداره می شــود. این واحدها 
در 10 حوزه متشــکل از واحدهای ایمنی، 
آتش نشــانی و محیط زیســت و بهداشت 
محیط و بهداشــت حرفه ای و طــب کار، 
درمــان، اورژانس، مــددکاری اجتماعی و 
روانشناسی مشغول به کار هستند. همچنین 
رسیدگی در زمینه های هلدینگ و مشاوره 
در گروه فــوالد مبارکه را ایــن واحد انجام 
می دهــد و درمجموع 219 نفــر در بخش 
HSE فوالد مبارکه مشغول به کار هستند.

 شــرکت فوالد مبارکــه در زمینه 
محیط زیست و رعایت مسائل مرتبط با 
آن تا چه اندازه سرمایه گذاری انجام داده 

است؟ 
از روزی کــه فــوالد مبارکه بنا شــد کل 
پروژه های مقوالت زیست محیطی آن دیده 
شــده و برای آن برنامه ریزی شده است. در 
آن زمان که ارزیابی زیست محیطی مطرح 
نبوده اســت فوالد مبارکه بــه این مقوله 
توجه داشته است. این شــرکت در زمینه 
تجهیزات و ایجاد زیرساخت و وسایل مورد 

نیاز به منظور دفع و کنترل آلودگی و به طور 
کلی در زمینه محیط زیســت تا پایان سال 
96 بیش از 600میلیارد تومان هزینه کرده 
اســت. درحال حاضر نیز کل پروژه های این 
شــرکت، براساس اســتانداردهای موجود 
انجام می شــود. فــوالد مبارکــه حتی در 
طراحی  ارزیابی زیست محیطی که سازمان 
محیط زیست درنظر گرفته، استانداردهای 
باالتــری را برای خود تعریف کرده اســت. 
برای نمونه استاندارد غبار خروجی استک ها 
عدد 100 میلگرم بر نرمال مترمکعب است 
که در طراحی هــای فــوالد مبارکه روی 
عدد 20 میلگرم بر نرمال مترمکعب است. 
در زمینه های مختلفی کــه آلودگی وجود 
دارد، ما آنها را شناســایی کرده و در جهت 
کاهش مصرف آن اقدام هــای مختلفی را 
انجام داده ایم، بــه گونه ای که خروجی ما به 
شــکل آنالین مانیتورینگ دیده می شود و 
می توانیم ادعا کنیم تنها سازمانی هستیم 
که خروجی خــارج از اســتاندارد نداریم و 
تمامی آن در حال کنترل اســت. از این رو 
می توان ادعا کرد که فوالد مبارکه همچنان 
صنعتی سبز است و در این مسیر به درستی 
گام برداشته است. هدف فوالد مبارکه تنها 
تولید نیست و حفظ محیط زیست را یکی 
از رســالت های خود می داند. شهر مبارکه 
حدود 20 تا 30 کیلومتر بــا فوالد مبارکه 
فاصلــه دارد اما شــهروندان مبارکه از نظر 

آلودگی این واحد هیچ گونه گالیه ای ندارند 
چراکه این شرکت اقدام به نصب و استقرار 
200 نوع از تجهیزات کنتــرل آلودگی هوا 
مولتی ســیلکون ها،  ســیلکون ها،  شامل 

بگ هوس ها، اسکرابرها و... کرده است.

 آیا حیات وحش خاصــی در محدوده 
و ســایت فوالد مبارکه وجود دارد؟ در 
محدوده شرکت فوالد مبارکه، حیات وحش 
خاصی وجود ندارد؛ اما به دنبال 1600 هکتار 
جنگل کاری و فضای ســبزی کــه در این 
منطقه ایجاد شده که حدود 2.5 برابر میزان 
توصیه شده از سوی سازمان محیط است، 
طبیعی است موجودات زنده ای هم پیرامون 
آن شکل گرفته اند. آبیاری 75درصد فضای 
سبز یادشده از طریق پساب های تصفیه شده 
انجام می شود که 1200 هکتار آن به شکل 

آبیاری قطره ای است.

 در زمینه بهینه ســازی مصرف آب، 
شرکت فوالد مبارکه چه اقدام هایی را 

انجام داده است؟
در شــرکت فــوالد مبارکــه طراحــی و 
بهره برداری از شــبکه های جمــع آوری، 
هدایت و انتقال پســاب ها به همراه ساخت 
و بهره بــرداری از تصفیه خانه های گوناگون 
انجام شــده اســت. این واحــد صنعتی با 
تصفیه خانه های واحدهای تولیدی، ســهم 

قابل توجهــی در کاهش مصــرف منابع و 
برداشت آب از رودخانه داشته است. یکی از 
تصفیه خانه های مهم فوالد مبارکه، تصفیه 
پساب صنعتی با ظرفیت 1300 مترمکعب 
در ساعت اســت که با اســتفاده از فرآیند 
فیزیکی و شــیمیایی طراحی شده است. 
تصفیه خانه پســاب بهداشــتی با ظرفیت 
70 مترمکعب در ســاعت بــا فرآیند لجن 
فعال کار می کند. همچنیــن تصفیه خانه 
واحدهای گالوانیزه، قلع اندود و ورق رنگی به 
ظرفیت 7 هزار مترمکعب در ساعت در روز 
با استفاده از فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی 
طراحی شــده اند. شــرکت فوالد مبارکه با 
بهره گیری از تصفیه خانه های موجود و سایر 
تصفیه خانه های کوچک و بزرگ  توانســته 
است تمام پساب های این شرکت را در حد 
استانداردهای زیست محیطی کشور تصفیه 
کند همچنین با بهره گیری تجهیزات نوین، 
سعی کرده است آبیاری گونه های مختلف 
گیاهی در منطقــه را در قالــب طرح های 
پژوهشی به طور بهینه انجام دهد. عالوه بر 
این موارد، با سرمایه گذاری های انجام شده 
و با اعتبار افزون بــر 11 میلیارد ریال به این 
سمت پیش رفته اســت که برداشت از آب 

رودخانه را به طور چشمگیری کاهش دهد.

در زمینه ضایعات موجود در کارخانه چه 
اقدام هایی از سوی شرکت فوالد مبارکه 

انجام شده است؟
از آنجا که ضایعات بــه نوعی طالی کثیف 
به شمار می رود از این رو شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان همواره بر مدیریت ضایعات تاکید 
داشته و در این زمینه ضایعات را جمع آوری، 
تفکیک و طبقه بندی کرده است تا کمترین 
میزان ضایعات دفعی را داشته باشد. فوالد 
مبارکه درحقیقت بازیافت، فرآوری و فروش 
هرچه بیشتر را در سرلوحه زیست محیطی 
خود قرار داده است، از این رو در این شرکت، 
یک سایت ضایعات طراحی شده و نخستین 
فاز واحد فرآوری سرباره آن در سال 1387 

شروع به کار کرده است.

 شــرکت فوالد مبارکــه تاکنون چه 
جایزه های محیط زیســتی داخلی یا 

بین المللی دریافت کرده است؟
با اقدام های زیســت محیطی انجام شده در 
شــرکت فوالد مبارکه این شــرکت موفق 
شــد در ســال 1376، گواهینامه مدیریت 
محیط زیست از موسســه DNV دریافت 
کنــد. همچنین شــرکت فــوالد مبارکه 
چندین بار از انجمن ســبز اروپا جایزه های 
گوناگون دریافت کرده اســت که ازجمله 
می توان به کســب باالترین ســطح جایزه 
مدیریت سبز اروپا و بنیاد جهانی انرژی برای 
پروژه فرآوری گرم ســرباره اشاره کرد. این 
جایزه ها به عنوان یکی از نقاط قوت شرکت 
فوالد مبارکه به شــمار می رود. درحقیقت 
یکی از نقاط قــوت فــوالد مبارکه رعایت 

استانداردهای محیط زیستی آن است.

شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان یکــی از شــرکت های پیشــرو در زمینــه صنعــت ســبز به شــمار 
گفت و گو

گروه صنعت
مــی  رود. ایــن واحــد صنعتــی بــا هــدف توســعه پایــدار از زمــان تاســیس تاکنون کوشــیده اســت 
ــا  ــن رو ب ــد. از ای ــرار ده ــود ق ــای خ ــرلوحه فعالیت ه ــد س ــد تولی ــت محیطی را در فرآین ــات زیس مالحظ
ــرژی از  ــع و ان ــه از مناب ــتفاده بهین ــو و اس ــوا از یک س ــاک و ه ــای آب، خ ــی در بخش ه ــای قابل توجه فعالیت ه
ســوی دیگــر کوشــیده اســت میــزان آلودگی هــای خــود را بــه حداقــل برســاند و بــا ســرمایه گذاری ریالــی و 
ارزی قــادر توانســته اســت انتشــار آالینده هــا را موردکنتــرل خــود درآورد. براســاس گزارش هــای اعــالم شــده 
از ســوی شــرکت فــوالد مبارکــه، ایــن واحــد تولیــدی از بــدو تاســیس بــا به کارگیــری انــواع تجهیــزات کنتــرل 
غبــار، از انتشــار ذرات آالینــده بــه شــکل موثــری جلوگیــری کــرده اســت. دربــاره اقدام هــای انجــام شــده از 
ســوی شــرکت فــوالد مبارکــه در زمینــه محیط زیســت، روزنامــه صمــت، بــا حســین  مدرســی فر، مدیــر ایمنــی، 

بهداشت حرفه ای و محیط زیست )HSE( این شرکت گفت وگویی داشته است که در ادامه می خوانید.

گام به گام تا صنعت سبز

اسرافیل احمدیه با اشاره به رکود صنایعی همچون صنعت ساختمان و ساخت و ساز 
که درصد زیادی از اشتغال را به خود اختصاص می دهد تصریح کرد: صنعت فوالد در 

شرایط حاضر می تواند تعیین کننده باشد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اضافه کرد: فوالد مبارکه 
با بیشتر از هزار و 500 واحد صنعتی مرتبط است که می تواند درصد زیادی از 

اشتغالزایی و سرمایه گذاری در استان را دربرگیرد.

معاون بهره برداری فوالدمبارکه گفت: فراتر از برنامه هستیم؛ هرچند که تنها نگرانی 
ما تامین مواد اولیه است. مختار بخشیان افزود: در سال جاری در چهار خط از خطوط 
تولید فوالد مبارکه توانستیم رکورد داشته باشیم.وی ادامه داد: به دلیل محدودیت هایی 
که داریم تامین مواد اولیه سخت شده و این موضوع ربطی به تحریم ها ندارد. وی افزود: 
درسیاستگذاری هایی که انجام شده، فوالد مبارکه ماموریت تامین ورق کشور را بر عهده 

دارد و چند معدن برای تامین مواد اولیه تعریف شده اند.

فراتر از برنامه هستیمفوالد مبارکه یکی از پایه های اشتغال کشور

مدیر HSE فوالد مبارکه اصفهان مطرح کرد:

فوالد مبارکه ۶۰۰ میلیارد تومان برای محیط زیست هزینه کرده است

در هجدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان صورت گرفت؛

هجدهمیــن  در  نوســان:   
همایــش روز ملــی حمایــت 
ــدگان،  ــرف کنن ــوق مص از حق
کــه روز یکشــنبه پانزدهــم 
ــور  ــا حض ــاه ب ــت م اردیبهش
وزیــر صنعــت، معــدن و تجارت، 
رئیــس ســازمان حمایــت از 
ــدگان و  ــرف کنن ــوق مص حق
مدیــران ســازمانها و شــرکتهای 
سالـــــــن  در  برگزیــده 
کنفـــــرانس نمایشــگاههای بیــن المللــی تهــران برگــزار شــد، 
شــرکت فــوالد مبارکــه بــرای چهارمیــن ســال متوالــی تندیــس 
ــرد. ــب ک ــدگان را کس ــرف کنن ــوق مص ــت از حق ــی حمای طالی

به گزارش خبرنگار فوالد، در این آئین مهندس حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل 
فوالد مبارکه پس از کسب باالترین تندیس این همایش گفت: تمام توان خود 
را برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان به کار بسته ایم. وی تأکید کرد: در 
فوالد مبارکه چندین طرح و سیستم برای تسریع ارسال سفارش مشتریان 
و تسهیل فرایند امور مصرف کنندگان، طراحی و به کار گرفته شده است تا 
بتوانیم سهم خود را در احترام و پاسداری از حقوق مصرف کنندگان به طور 

کامل ایفا کنیم.
را  کنندگان  مصرف  حقوق  از  حمایت  همایش  مبارکه  فوالد  مدیرعامل 
کارآمد توصیف کرد و افزود: نتیجۀ این ارزیابی ها باعث می شود شرکتها و 
بنگاهها از وضعیت عملکرد خود در زمینۀ احترام به حقوق مصرف کنندگان 
ارزشگذاری  این خصوص،  نکتۀ مهم در  آنان مطلع شوند.  و رضایتمندی 
تولیدکنندگان بر حمایت از مصرفکنندگان، در کنار توسعه و افزایش تولید، 

با به کارگیری روشهای مختلف است.
مهندس عظیمیان تصریح کرد: همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان و 
همایشهایی از این دست می تواند مایۀ دلگرمی و تشویق  شرکتها و بنگاههای 
خرد و کالنی باشد که علیرغم  مشکالت کنونی، هم به رونق تولید و اقتصاد 
داخلی کمک می کنند و هم خروجی استاندارد و مناسبی را برای رضایتمندی 

مصرف کنندگان خود ارائه می دهند.
وی خاطرنشان کرد: استراتژی مشتری مداری و خط مشی و سیاست تکریم 
مشتریان، موجب شده فوالد مبارکه همواره فراتر از الزامات و استانداردها گام 
بردارد. روند رو به رشد نتایج نظرسنجی مشتریان که از سال 80 آغازشده نشان 
می دهد که اقدامات صورت گرفته باعث افزایش قابل توجه سطح رضایتمندی 

آنان در این دوره شده است.
وی دربارۀ خدماتی که فوالد مبارکه برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
ارائه می دهد گفت: این شرکت در تنظیم و ارائۀ خدمات با استفاده از پیگیری 
و نظارت از راه دور مشتریان بر پایۀ CRM موفقیتهای چشمگیری داشته 
است؛ به نحوی که مشتریان از طریق اینترنت و سایت فوالد مبارکه می توانند 

عملیات فروش را با تمام جزئیات پیگیری کنند و بر آن نظارت داشته باشند.
او در ادامه افزود: همچنین برای رضایت مصرف کنندگان و حمایت هرچه 
بیشتر آنان، شرکت فوالد مبارکه طرح ارائۀ خدمات فنی قبل از فروش را راه 
اندازی کرده است تا بتواند ضمن بررسی درخواستهای مشتریان و ارزیابی 
فنی-متالورژیکی  اطالعات  هم  آنان،  واقعی  انتظارات  و  نیازها  شناخت  و 
مناسبی در مورد خواص و کاربردهای محصوالت خود و اطالعات فنی مثل 
محدوده های کیفی و ابعادی محصول، استانداردها و تلرانس های کیفی، 
روشهای بسته بندی و بازرسی و صدور گواهینامه کیفیت ارائه دهد و هم 

مشخصه های سفارش را کنترل و پارامترهای سفارش را نهایی کند.
وی از ایجاد مراکز فروش متعدد در سراسر کشور از سوی فوالد مبارکه بهعنوان 
چرخهای برای توزیع عادالنۀ محصوالت فوالد مبارکه یاد و تصریح کرد: رسالت 
این مراکز خدماتی توزیع عادالنۀ محصوالت گروه فوالد مبارکه به مشتریان 
خرد است.در همین خصوص مدیر پشتیبانی فروش و بازاریابی فوالد مبارکه 
تصریح کرد: در هر جامعه ای که تولید و عرضۀ محصوالت و خدمات به طور 
گسترده صورت می گیرد، دولتها مجموعه ای از سیاست های حمایتی را 
اعمال میکنند تا منافع عمومی جامعه حفظ و تأمین شود. همین امر مسئولیت 
و انگیزۀ تولیدکنندگان را برای رعایت حقوق مصرف کنندگان دوچندان می 
سازد. به همین دلیل، هرساله همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان برای ایجاد انگیزه و تشویق واحدهایی که به حقوق مصرف کنندگان 
احترام گذاشته اند برگزار و با اعطای تندیس و گواهینامه از واحدهای منتخب 

ملی تجلیل می گردد.
محمد تاجمیر ریاحی خاطرنشان کرد: در این همایش 545 شرکت ارزیابی 
گردیدند و 91 شرکت حائز دریافت جوایز شناخته شدند. در این بین 16 
شرکت تندیس طالیی، 26 شرکت تندیس نقرهای، 9 شرکت تندیس برنزین 
و 40 شرکت نیز موفق به دریافت گواهینامه شدند. در این میان، شرکت فوالد 

مبارکه برای چهارمین سال متوالی موفق به دریافت تندیس طالیی شد.
وی در تشریح نظام تولید و فروش شرکت فوالد مبارکه اظهار داشت: این 
با رویکرد مشتری مداری و احترام به حقوق  ابتدای بهره برداری  از  نظام 
مصرف کننده، ایجاد و راه اندازی شده و به همین منظور ساختارهای مناسب 
و متفاوتی برای تحقق این استراتژی در شرکت ایجاد گردیده است که از 
آن جمله می توان به فعالیتهای تحقیق و توسعه، تأمین سبد کاال مطابق 
نیاز مشتری، بهبود کیفیت محصوالت تولیدی هم جهت با نیاز مشتریان و 
بازار، ارائۀ خدمات خرده فروشی در سراسر کشور، بازدیدهای ادواری و ارتباط 
مداوم با مشتریان، ارائۀ کتابچه های فنی تخصصی، بررسی ادعاهای فنی و 
تجاری مصرف کنندگان، نظرسنجی ساالنه از مشتریان، برگزاری گردهمایی 
با حضور مشتریان، برگزاری جلسات فنی و تجاری با مشتریان، طراحی و 
پیاده سازی سیستم CRM با ارائۀ خدمات تجاری مالی و وضعیت سفارشها 
پیاده سازی  بررسی وضعیت صورت حسابهای مشتری،  تولید،  فرایند  در 
استاندارد مشتری مداری ISO10004 و استاندارد بررسی شکایات مشتریان 

ISO10002 اشاره کرد.
او تداوم اقدامات و برنامه های فوالد مبارکه در راستای مشتری مداری را یکی از 
مهمترین استراتژی های گروه فوالد مبارکه اعالم کرد و اظهار داشت: موفقیت 
های یادشده مسئولیت ما را در برابر جامعه و مشتریان بیش ازپیش می سازد 
و همین امر تداوم بهبود و توسعه در شرکت فوالد مبارکه را در تمام زمینه ها 
ضروری کرده است. در همین راستا، برخی از بهبودهایی که برای سال آینده 
پیشبینی و هدف گذاری شده است عبارتاند از: برنامه ریزی جهت ثبت و 
پیگیری اقدامات اصالحی حاصل از نتایج نظرسنجی مشتریان؛ جلسات فنی با 
مشتریان و ادعای مشتریان در نرم افزار اقدامات اجرایی شرکت به منظور سرعت 
بخشیدن به انجام اقدامات اصالحی و شفافیت و اثربخشی بیشتر اقدامات 
بهبود مدنظر مشتریان؛ برنامه ریزی برای پیاده سازی مرکز تماس مشتریان 
فوالد مبارکه؛ اجرای بانک جامع مشتریان فوالد مبارکه به منظور ایجاد بانک 
اطالعاتی منسجم از مشتریان بالقوه و بالفعل کشور و سهولت ارتباط با آنها.

تندیس طالیی برای فوالد مبارکه



سال پنجم/ شماره ۸۱ /  ۲۴  اردیبهشت ۱۳۹۸/   ۸ رمضان ۱۴۴۰

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

www.eghtesadbazar. ir

14   May  2019 No.81

info@eghtesadbazar. ir

تاه
 کو

بار
اخ

Trading

رونوشت آگهی حصروراثت

مرجان نائل، داراي شناسنامه شماره 459 به شرح دادخواســت به کالسه 470/98 ح 
10  از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمود مظاهری صالحی بشناســنامه 44558 درتاریخ 8/13/ 97 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به2 پسر ، همسر و  مادر 

به اسامي: 
1-   پدرام مظاهری صالحی به ش ش 1270747762  نسبت با متوفی فرزند)پسر( .
2- علی مظاهری صالحی    به ش ش 1272660151   نسبت با متوفی فرزند) پسر( .

3-  بتول میرزاده فنی به ش ش 18611   نسبت با متوفی مادر .
4- مرجان نائل  به ش ش 459 نسبت با متوفی همسر.

والغیر.
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در یک نوبــت آگهي
 مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.

رییس شعبه 10  شوراي حل اختالف. م الف/459175

رونوشت آگهی حصروراثت

مهناز قدســی، داراي شناســنامه شــماره 1102 به شــرح دادخواســت به کالســه 
472/98 ح 54  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده کــه شــادروان نصــرت رهــی بشناســنامه 261  درتاریــخ 98/1/12 اقامتگاه 
دائمي خود بــدرود زندگــي گفته ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصراســت به

1 پسر ،2 دختر، همسر و مادر  به اسامي: 
1-  مهرداد قدسی  به ش ش 45739 نسبت با متوفی فرزند.

2- میترا قدسی به ش ش 1631 نسبت با متوفی فرزند.
3-  مهناز قدسی به ش ش 1102 نسبت با متوفی فرزند.

4-  مهدی قدسی به ش ش 1641 نسبت با متوفی همسر.
5-  فاطمه ایرجی به ش ش 3146 نسبت با متوفی مادر.

والغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 54 شوراي حل اختالف. م الف/459345

رونوشت آگهی حصروراثت

سید جالل شــیرانی، داراي شناسنامه شــماره 1193 به شــرح دادخواست به کالسه 
468/98 ح 10  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده که شادروان  ســید حسن شــیرانی بشناســنامه 53  درتاریخ 92/5/11 اقامتگاه 
دائمي خود بــدرود زندگــي گفته ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصراســت به

1  همسر 3 دختر و 1 پسر   به اسامي: 
1-  کوکب خداداد شمس آبادی  به ش ش 18 نسبت با متوفی همسر.

2- بتول شیرانی به ش ش 1195 نسبت با متوفی فرزند.
3- فاطمه شیرانی به ش ش 1194 نسبت با متوفی فرزند.

4- منیرالسادات شیرانی به ش ش 1192 نسبت با متوفی فرزند.
5- سید جالل شیرانی به ش ش 1193 نسبت با متوفی فرزند.

والغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 10 شوراي حل اختالف. م الف/460475

رونوشت آگهی حصروراثت

زهره براتی قهریزجانی)ذینفع( ، داراي شناسنامه شــماره 986 به شرح دادخواست به 
کالسه 494/98 ح 54  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان  علی شجاعی بشناســنامه 32  درتاریخ 97/8/28 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگــي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 3 پســر٬ 2 دختر   و  

1همسر  به اسامي: 
1-  مهرانگیز ملکوتی به ش ش 134  نسبت با متوفی همسر .

2-   ناصر شجاعی به ش ش 1330  نسبت با متوفی فرزند .
3-    منصور شجاعی به ش ش 288  نسبت با متوفی فرزند .

4-  غالمرضا  شجاعی  به ش ش 4308  نسبت با متوفی فرزند.
5-  زهرا شجاعی  به ش ش 1145  نسبت با متوفی فرزند .

6-    لیال شجاعی به ش ش 103 نسبت با متوفی فرزند.
 والغیر.اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي 
نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 54   شوراي حل اختالف. م الف/460102

رونوشت آگهی حصروراثت

مریــم محبیان ، داراي شناســنامه شــماره 111 به شــرح دادخواســت به کالســه 
469/98 ح 10  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده که شادروان اســماعیل عســگری  بشناســنامه 54  درتاریخ 98/2/12 اقامتگاه 
دائمي خود بــدرود زندگــي گفته ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصراســت به

 3 پسر٬  1همسر  ، مادر و پدر  به اسامي: 
1- مصطفی عسگری به ش ش 1273100263  نسبت با متوفی فرزند) پسر( .

2- محمدجواد عسگری  به ش ش 1275237134  نسبت با متوفی فرزند) پسر( .
3-   مهراد عسگری به ش ش 1278910662  نسبت با متوفی فرزند) پسر( .

4-  مریم محبیان  به ش ش 111  نسبت با متوفی همسر.
5-   زینب بیات به ش ش 59  نسبت با متوفی مادر .

6-  محمدباقر عسگری به ش ش 10 نسبت با متوفی پدر.
 والغیر.اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي 
نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 10  شوراي حل اختالف. م الف/4591186

رونوشت آگهی حصروراثت

علیرضا قربانیان قهفرخی، داراي شناســنامه شــماره 52152 به شــرح دادخواست 
به کالســه 499/98 ح 54  از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان علیمردان قربانیــان قهفرخی بشناســنامه 5632 درتاریخ
 2/30/ 86 اقامتــگاه دائمي خــود بدرود زندگي گفتــه ورثه حین الفــوت آن مرحوم 

منحصراست به3پسر و 1دختر به اسامي: 
1-    محمود قربانیان قهفرخی به ش ش 164  نسبت با متوفی فرزند )پسر( .
2-  منصور قربانیان قهفرخی به ش ش 121   نسبت با متوفی فرزند ) پسر( .

3-  علیرضا قربانیان قهفرخی به ش ش 52152   نسبت با متوفی فرزند  )پسر( .
4-    زهرا قربانیان قهفرخی به ش ش 155   نسبت با متوفی فرزند  )دختر(.

والغیر.
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در یک نوبــت آگهي

 مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.

رییس شعبه 54  شوراي حل اختالف. م الف/459365

رونوشت آگهی حصروراثت

مجید مشــکاتی، داراي شناســنامه شــماره 1378 به شــرح دادخواســت به کالسه 
462/98 ح 10  از این شــورا درخواســت گواهــي حصروراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده که شــادروان  اقدس مهاجر زفره  بشناســنامه 468  درتاریــخ 97/10/24 اقامتگاه 
دائمــي خود بــدرود زندگي گفتــه ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصراســت به 

1  پسر  و 2 دختر به اسامي: 
1- مجید مشکاتی به ش ش 1378 نسبت با متوفی فرزند.
2-  زهرا مشکاتی   به ش ش 931 نسبت با متوفی فرزتد .

3- مریم مشکاتی   به ش ش 1659 نسبت با متوفی فرزند .
 والغیر.

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.

رییس شعبه 10  شوراي حل اختالف. م الف/460136

رونوشت آگهی حصروراثت
سیدهاشم قریشی کهنگی، داراي شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواست به کالسه 
473/98 ح 10  از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان  سید رسول قریشی بشناسنامه 19 درتاریخ 8696/8/24 اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 6 پسر  و 

1 دختر  به اسامی:
1-  سید مرتضی قریشی کهنگی به ش ش 25 نسبت با متوفی فرزند.2-سید هاشم 
قریشی کهنگی به ش ش 7 نسبت با متوفی فرزند.3- سید ابوالفضل قریشی به ش 
ش 56 نسبت با متوفی فرزند.4-سید محمد قریشی کهنگی به ش ش 2 نسبت با 
متوفی فرزند.5- سید احمد قریشی به ش ش 633 نسبت با متوفی فرزند.6- سید 
رضا قریشی به ش ش 27 نسبت با متوفی فرزند. 7- فاطمه سادات قریشی کهنگی 

به ش ش 1079 نسبت با متوفی فرزند والغیر.
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.

رییس شعبه 10 شوراي حل اختالف. م الف/459785

رونوشت آگهی حصروراثت

زهرا غیاثــی اصفهانی، داراي شناســنامه شــماره 37584 به شــرح دادخواســت به 
کالســه 472/98 ح 10  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نمــوده و چنین 
توضیــح داده که شــادروان علیرضا خلیلیان  بشناســنامه 1427  درتاریــخ 98/1/28 
اقامتگاه دائمي خود بــدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 

2  پسر  و 1 همسر به اسامي: 
1-  عرفان خلیلیان به ش ش 1270646958 نسبت با متوفی فرزند.
2-   محمدارسالن خلیلیان به ش ش 10725 نسبت با متوفی فرزند .

3-  زهرا غیاثی اصفهانی   به ش ش 37574 نسبت با متوفی همسر .
 والغیر.

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.

رییس شعبه 10  شوراي حل اختالف. م الف/459314

رونوشت آگهی حصروراثت

محمدعلی صدیقی مورنانی ، داراي شناسنامه شماره 60 به شرح دادخواست به کالسه 
500/98 ح 54  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده که شــادروان یدالــه صدیقی مورنانــی بشناســنامه 125  درتاریــخ 95/2/12 
اقامتگاه دائمي خود بــدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به

 2 پسر٬ 3 دختر   و  1همسر  به اسامي: 
1-  محمدعلی صدیقی مورنانی به ش ش 60  نسبت با متوفی فرزند) پسر( .
2-  علیرضا صدیقی مورنانی به ش ش 860  نسبت با متوفی فرزند) پسر( .

3-   زهره صدیقی مورنانی به ش ش 52996  نسبت با متوفی فرزند) دختر( .
4-  زهرا صدیقی مورنانی به ش ش 585  نسبت با متوفی فرزند) دختر( .

5-   بدری صدیقی مورنانی به ش ش 1721  نسبت با متوفی فرزند) دختر( .
6-   صدیقه سیدافیونی به ش ش 171 نسبت با متوفی همسر.

 والغیر.اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي 
نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 54   شوراي حل اختالف. م الف/459317

رونوشت آگهی حصروراثت

علیرضا قربانیان قهفرخی، داراي شناســنامه شماره 52152 به شــرح دادخواست به 
کالسه 498/98 ح 54  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حبیبه علیرضا قربانیان قهفرخی بشناسنامه 3712  درتاریخ 75/1/18 
اقامتگاه دائمي خود بــدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به

3 پسر ،1 دختر و همسر  به اسامي: 
1-    محمود قربانیان قهفرخی به ش ش 164  نسبت با متوفی فرزند )پسر( .
2-  منصور قربانیان قهفرخی به ش ش 121   نسبت با متوفی فرزند ) پسر( .

3-  علیرضا قربانیان قهفرخی به ش ش 52152   نسبت با متوفی فرزند  )پسر( .
4-    زهرا قربانیان قهفرخی به ش ش 155   نسبت با متوفی فرزند  )دختر(.

5-  علیمردان قربانیان قهفرخی به ش ش 5632 نسبت با متوفی همسر.
والغیر.

اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 54 شوراي حل اختالف. م الف/459363

رونوشت آگهی حصروراثت

ناصر شــفیعی ، داراي شناســنامه شــماره 545 به شــرح دادخواســت به کالســه 
467/98 ح 54  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده که شــادروان  محمود شــفیعی  بشناســنامه 74  درتاریــخ 97/10/2 اقامتگاه 
دائمي خود بــدرود زندگــي گفته ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصراســت به

 3 پسر٬ 2 دختر   و  1همسر  به اسامي: 
1-  ناصر شفیعی به ش ش 545  نسبت با متوفی فرزند) پسر( .

2- اصغر شفیعی به ش ش 1426  نسبت با متوفی فرزند) پسر( .
3-  داود شفیعی به ش ش 161  نسبت با متوفی فرزند) پسر( .

4-  طیبه  شفیعی به ش ش 1215  نسبت با متوفی فرزند) دختر( .
5-  طاهره شفیعی به ش ش 2064  نسبت با متوفی فرزند) دختر( .

6-   فرطمه شفیعی به ش ش 70 نسبت با متوفی همسر.
 والغیر.اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي 
نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 10  شوراي حل اختالف. م الف/459095

رونوشت آگهی حصروراثت
احمد آقاداودی جلفائی، داراي شناسنامه شــماره 18558 به شرح دادخواست به 
کالسه 104/98 ح 10  از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان  سرور نوربخش جعفری بشناسنامه 169 درتاریخ 96/6/8 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 1 

دختر و 6 پسر به اسامی:
1- حســین آقاداودی جلفائی به ش ش 949 نســبت با متوفــی فرزند.2-جواد 
آقاداودی جلفائی به ش ش 1843 نســبت با متوفی فرزند.3-اســماعیل آقاداود 
جلفائی به ش ش 885 نســبت با متوفی فرزند.4- عباس آقاداود جلفائی به ش ش 
22691 نســبت با متوفی فرزند.5- ابراهیم آقاداودی جلفائی  به ش ش 20779 
نســبت با متوفی فرزند.6- احمد آقاداودی جلفائی  به ش ش 18558 نســبت با 
متوفی فرزند. 7- حبیبه آقاداودی جلفائی به ش ش 18557 نسبت با متوفی فرزند 
والغیر.اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي 
نماید تا هرکســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاریخ نشر 

نخستین آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.

رییس شعبه 10 شوراي حل اختالف. م الف/459153

رونوشت آگهی حصروراثت

سید میثم طباطبائی پزوه، داراي شناسنامه شماره 1270216252 به شرح دادخواست 
به کالســه 501/98 ح 54  از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان ســید محمد  باقر طباطبائی پزوه بشناســنامه 49  درتاریخ 
97/12/11 اقامتگاه دائمــي خود بدرود زندگــي گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم 

منحصراست به2 پسر ،1 دختر ، 1 همسر و مادر  به اسامي: 
1-   سید میثم طباطبائی پزوه به ش ش 1270216252  نسبت با متوفی فرزند )پسر( .

2- سیدمحسن طباطبائی پزوه به ش ش 1271604760   نسبت با متوفی فرزند ) پسر( .
3-   زهرا سادات طباطبائی پزوه به ش ش 1272966641   نسبت با متوفی فرزند  )دختر( .

4-     زهرا امینی پزوه فرزند رضا  به ش ش 12695   نسبت با متوفی همسر.
5-  فاطمه ربانی فرزند عبدالحسین به ش ش 29 نسبت با متوفی مادر.

والغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 54 شوراي حل اختالف. م الف/459418

رونوشت آگهی حصروراثت
لیال امین الرعایائی، داراي شناسنامه شماره 1560 به شــرح دادخواست به کالسه 481/98 
ح 54  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ابوالقاسم امین الرعایائی بشناسنامه 73 درتاریخ 96/8/8 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 4 پسر ، 4دختر  و  1همسربه اسامي: 
1-  رسول امین الرعایائی به ش ش 61286 نسبت با متوفی فرزند.2-محسن امین الرعایائی 
به ش ش 63100 نســبت با متوفی فرزند.3- مجید امین الرعایائی به ش ش 2012 نسبت با 
متوفی فرزند.4- حمید امین الرعایائی به ش ش 71175 نســبت با متوفی فرزند.5- رضوان 
امین الرعایائی به ش ش 23 نسبت با متوفی فرزند.6-عطاء امین الرعایائی به ش ش 61285 
نســبت با متوفی فرزند. 7-عذرا امین الرعایائی به ش ش 61287 نســبت بــا متوفی فرزند. 
8- لیال امین الرعایائی به ش ش 1560 نســبت بــا متوفی فرزند 9-عفت امیــن الرعایائی 

خوابجانی فرزند حسن به ش ش 14 نسبت با متوفی همسر .
والغیر.

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 54 شوراي حل اختالف. م الف/470477

رونوشت آگهی حصروراثت
اسکندر اکبری کلبی بکی، داراي شناسنامه شماره 12 به شرح دادخواست به کالسه 474/98 
ح 10  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ام لیال 
اکبری کلبی بکی بشناسنامه 77 درتاریخ 87/5/13 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 12 برادرزاده به اسامي: 
1-  فریدون اکبری کلبی بکی  به ش ش 9 نسبت با متوفی برادرزاده.2- برزو  اکبری کلبی بکی  به 
ش ش 23 نسبت با متوفی برادرزاده.3-اســکندر اکبری کلبی بکی  به ش ش 12 نسبت با متوفی 
برادرزاده.4-فریبرز اکبری کلبی بکی  به ش ش 5 نسبت با متوفی برادرزاده.5- نادر اکبری کلبی بکی  
به ش ش 920 نسبت با متوفی برادرزاده.6-  مریم اکبری کلبی بکی  به ش ش 581 نسبت با متوفی 
برادرزاده. 7-  عشرت اکبری کلبی بکی  به ش ش 2 نسبت با متوفی برادرزاده. 8- شهین اکبری کلبی 
بکی  به ش ش 4 نسبت با متوفی برادرزاده.9-  شهربانو اکبری کلبی بکی  به ش ش 742 نسبت با 
متوفی برادرزاده. 10- افسانه اکبری کلبی بکی  به ش ش 803 نسبت با متوفی برادرزاده.11- فریده 
اکبری کلبی بکی  به ش ش 17 نسبت با متوفی برادرزاده. 12- زهرا  اکبری کلبی بکی  به ش ش 13 
نسبت با متوفی برادرزاده. والغیر.اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 10 شوراي حل اختالف. م الف/460113

رونوشت آگهی حصروراثت

علی رضا قربانی نیکو، داراي شناســنامه شــماره 602 به شــرح دادخواست به کالسه 
504/98 ح 54  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده که شــادروان امیرحســین قربانی نیکــو  بشناســنامه 1273143132 درتاریخ
 6/10/ 97 اقامتــگاه دائمي خــود بدرود زندگي گفتــه ورثه حین الفــوت آن مرحوم 

منحصراست به  پدر و مادر به اسامي: 

1-   زهراء پورمهرابی   به ش ش 48166  نسبت با متوفی  مادر.
2-   علی رضا قربانی نیکو  به ش ش 602   نسبت با متوفی پدر  .

والغیر.
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در یک نوبــت آگهي

 مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.

رییس شعبه 54  شوراي حل اختالف. م الف/440443

رونوشت آگهی حصروراثت

ســید حمید خاجوئی، داراي شناسنامه شــماره 396 به شــرح دادخواست به کالسه 
486/98 ح 54  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان  خدیجه جعفریان ورنوســفادرانی بشناســنامه 267  درتاریخ 97/11/26 
اقامتگاه دائمي خود بــدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 

2پسر  و 1دختر به اسامي: 
1- سید حمید خاجوئی به ش ش 396 نسبت با متوفی فرزند.
2- سید حامد خاجوئی  به ش ش 412 نسبت با متوفی فرزتد .

3- فریده سادات  خاجوئی   به ش ش 1844 نسبت با متوفی فرزند .
 والغیر.

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.

رییس شعبه 54  شوراي حل اختالف. م الف/459106



داده هـای مرکـز آمار ایران نشـان  
و  منفـی  رشـد  خالـص  می دهـد 
مثبـت سـال های ۱۳۹۱ تـا ۱۳۹7، 
چهـار درصد اسـت. یعنی بـه طور 
متوسـط کمی بیـش از نیـم درصد 
در هـر سـال. در نـه ماه اول سـال 
اقتصـادی  رشـد  نـرخ  گذشـته، 
رشـد  میـزان  و  درصـد   ۳.7 کل، 
بخـش صنعـت 7.۹ درصـد منفی شـده اسـت. بـا توجه بـه انقباض 
اقتصـادی ناشـی از تحریـم نفـت و کاهـش درآمدهـای صادراتـی 
نفتـی، انتظـار مـی رود کـه در سـال جـاری نیـز رشـد اقتصـادی 
منفـی بشـود. اگر میـزان آن حدود ۴ درصد بشـود، در ایـن صورت، 
میانگین رشـد اقتصادی سـال هـای ۱۳۹۱ تـا ۱۳۹۸، صفر می شـود. 
از یـک نـگاه بلندمـدت و تاریخـی، در سـال هـای 1357تـا 1367، میزان رشـد 
اقتصـادی سـالیانه منفـی و برابـر 1,6 درصـد اسـت. دهـه ی 1390 نیـز بـر اثـر 
تحریم هـا، از دسـت رفتـه اسـت. پیامدهـای این عملکرد چیسـت و چـه خواهد 
بود؟اقتصـاد ایران نسـبت بـه اقتصادهای دیگـر از جمله ترکیه و عربسـتان دچار 
عقـب ماندگـی تمدنـی شـده اسـت. ایـن کشـورها بـا اسـتفاده از امکانـات نظام 
اقتصـاد جهانـی توانسـته انـد تـا حـد قابـل توجهی خـود را بـا تحوالت شـتابان 
مبتنـی بر فناوری پیشـرفته ی فناوری و اطالعات تطبیق بدهنـد و فاصله ی خود 
را بـا اقتصاد ایران بسـیار زیـاد کنند. تولید ترکیه با جمعیت تقریبا برابـر با ایران، 
حـدود 1100 میلیـارد دالر و ایـران حـدود 450 تـا 500 میلیارد دالر )بسـته به 
منابـع آماری مختلف( اسـت. تولید عربسـتان با جمعیتی حـدود 33 میلیون نفر 
750 میلیارد دالر اسـت. با ادامه ی این روند، چشـم انداز حاشـیه ای شدن اقتصاد 

ایـران در آینده وجـود دارد.
چرخ سرمایه گذاری متوقف خواهد شد

رشـد منفـی مذکـور همـراه با تورم باالسـت. تـورم نقطه بـه نقطه بـه 50 درصد 
رسـیده اسـت و با ادامه ی این وضع، میانگین کل تورم سـال جاری، دسـت کم به 
همیـن عدد خواهد رسـید. در این موقعیت تورم فزاینـده ی باال و نااطمینانی زیاد 
بـه آینـده، انتظـار سـرمایه گذاری بخـش خصوصی را داشـتن، انتظـار بی معنایی 
اسـت. از آنجـا کـه درآمدهـای نفتی در سـال جاری به شـدت افت خواهـد کرد، 
انتظـار تامین مالی پروژه های سـرمایه گذاری توسـط دولت نیز بی معناسـت. در 
بهتریـن حالـت، دولت سـعی خواهد کرد هزینه های عملیاتی و جـاری را تا جایی 
کـه ممکـن اسـت پوشـش بدهـد. در نتیجـه، چـرخ سـرمایه گذاری کالً متوقف 
خواهـد شـد و با اسـتمرار بـازی دومینویـی رکودی، رشـد اقتصادی منفـی ادامه 
خواهـد یافـت. بـا افزایـش نااطمینانـی بـه آینـده، چه بر اثـر تحریم ها و تشـدید 
فشـارها و چـه بـر اثـر تـورم خیلی بـاال برای اقتصـاد ایـران، بخشـی از نقدینگی 
حـدود 1700 هـزار میلیـارد تومانـی جـاری در اقتصـاد ، بـه سـوی دارایی هـای 
نقدپذیـر ارز و طـال حرکـت خواهد کـرد. در نتیجه، انتظـار افزایش نـرخ دالر، به 
رغـم همـه ی تالش های بانک مرکـزی در کنترل بـازار ارز، وجود دارد. بخشـی از 
فشـار ارز ناشـی از خروج سـرمایه است که به مقصد سـرمایه گذاری در مستغالت 
کشـورهای گرجسـتان و ترکیـه رخ می دهـد. بـا افزایش نـرخ دالر، دوباره سـطح 
عمومـی قیمـت هـا افزایش خواهـد یافت و احتمـال حرکت تـورم نقطه به نقطه 

بـه سـوی رکوردهـای جدید بیـش از 50 درصد وجـود دارد.
طبقه ی متوسط زیر خط فقر می گیرند

از نظـر سـاخت اجتماعـی، انتظـار مـی رود کـه طبقـه ی متوسـط کوچک تـر و 
الیه  هـای پایینـی آن بـه زیـر خـط فقـر بیافتند و شـدت فقـر الیه هـای محروم 
بیش تر بشـود. شـرایط تورمـی اگر برای گـروه ها و اقشـار اجتماعی فاقـد دارایی 
یـا فاقـد دارایی هـای قابل توجه، اثر منفی داشـته باشـد، برای صاحبان سـرمایه، 
اثـر مثبـت دارد. بنابرایـن، انتظـار مـی رود که توزیـع درآمـد نابرابرتر بشـود. این 
یعنـی، حرکـت جامعه به سـمت پوالریـزه )دو قطبی( شـدن و در نتیجه احتمال 
تکـرار وقایعـی چـون دی 1396. در ایـن موقعیت آیـا می تـوان کار خاصی انجام 
داد؟ پاسـخ، در نگاهـی واقـع بینانـه، منفی اسـت. موقعیت کنونی اقتصـاد ایران، 
ماننـد موقعیـت فردی اسـت کـه بر اثر بیمـاری خطرناکـی چون سـرطان، دچار 
کاهش وزن شـدید شـده اسـت. بـدون درمـان این بیمـاری، انتظـار افزایش وزن 
او انتظـار موجهـی نیسـت. شـاید بتوان بـا مسـکنی درد را کمی تسـکین داد اما 
نمی تـوان بـا ایـن روش مانـع افـت وزن او شـد. اقتصـاد ایـران به درمان اساسـی 
نیـاز دارد. تعامـل سـازنده با اقتصاد جهانی در عرصه ی سیاسـت خارجی و ابتنای 
سیاسـت داخلـی بـر الگوی حامی – پیروی فراگیر، کلید گشـایش درهـا به روی 
اقتصـاد ایـران و نوشـداروی درمـان بیمـاری از پای درآورنـده اسـت. در یک نگاه 
دیالکتیکـی، سیاسـت خارجـی و داخلـی، دو روی مقابل سـکه ی واحـدی به نام 

نـوع نظام حکمرانی اسـت.
چیزی برای جایگزینی 

درآمدهای نفتی وجود ندارد
ایـن موقعیـت اقتصـادی کـه همراه بـا انقبـاض بودجه اسـت، به معنـای کاهش 
وابسـتگی بـه درآمدهای نفتی نیسـت. این توهـم را باید کنار گذاشـت. موقعیت 
فعلـی اقتصـاد ایـران ماننـد فردی اسـت که دچـار خونریـزی اسـت و از او انتظار 
مـی رود کـه نه تنها بایسـتد و بر زمین نیافتد بلکـه قوی تر هم باشـد؛ این انتظار، 
زمانـی می توانـد موجه باشـد که در عالم مثال، از قبل مـاده ای  به عنوان جایگزین 
خـون فراهـم شـده باشـد تـا به فـرد بیمار بتـوان تزریـق کـرد.  اقتصاد ایـران در 
سـال هایی،  درآمـد نفتی قابـل توجه داشـت و می توانسـت آن را به ظرفیت های 
تولیـدی مولـد تبدیـل بکنـد و بـه تدریـج از وابسـتگی به نفـت رهایی یابـد؛ در 
گذشـته، چنیـن امکانـی فراهـم نشـد؛ در نتیجه، در شـرایط فعلی، چیـزی برای 
جایگزیـن سـازی درآمدهای نفتی وجـود ندارد.  بنابراین، یـا باید انتظارت تعدیل 

شـوند یـا باید سیاسـت ها تغییر یابنـد.  گریزی از این نیسـت. 
چنانچـه پیش تـر ذکـر کرده بـودم،  بازی میـان ایـران و آمریکا، تـا اینجا، به 
گونـه ای پیـش آمـده اسـت، که نـه آمریکا حاضر به عقب نشـینی از شـرایط 
12 گانـه ی اعالم شـده ی خود اسـت و نـه ایران به راحتی می تواند دسـت به 
نرمش بزند و آن شـرایط را بپذیرد. آمریکا احسـاس می کند در اعمال تحریم 
هـا و همـراه کـردن اروپا و دیگـران با خود، موفق بوده اسـت و نیازی به عقب 
نشـینی نـدارد؛ لغو معافیت های نفتی کشـورهایی چون کـره جنوبی و هند 
و ترکیه و چین، و اعالم آمادگی کشـورهای روسـیه و عربسـتان و حتی عراق  
بـرای پـر کردن جای ایـران، انعطاف ناپذیـری آمریکا را بیش تـر می کند. در 
نقطـه ی مقابـل، ایـران نیـز، بر این باور اسـت کـه پذیرش شـرایط آمریکا، به 
معنای تسـلیم اسـت و در نتیجه از پذیرش آن سـرباز می زند.  به این اعتبار، 
تنـش پیش آمـده همچنان ادامـه خواهد یافت و اقتصاد در معرض فشـارهای 
بیشـتری قـرار خواهد گرفـت. با این حسـاب باز،چنانچه پیش تـر ذکر کرده 
بودم،  احتماالً، نظام کوپنی کاالهای اساسـی، برای مدیریت شـرایط سـخت 

پیـش رو، بـه صحن اقتصاد ایران بازخواهد گشـت.  

چند وقت پیش پدرم منزلشان را 
فروختند و با من تماس گرفتند 
که باید بــرای دریافــت پول و 
کارهای سند زدن چه کنند، بنده 
هم گفتم پدرجــان وقتی چک 
رمزدار را خریدار به شــما دادند 
شما تشریف می برید بانک پول را به حساب خودتان یا ما 

می ریزید، بعد سند را امضا می کنید. 
ســاعت موعود زنگ زدم به تلفن همراهشــان گفتم پدر 

کجایید؟
 گفتند من و خریدار جلو بانک در ماشین ایشان نشستیم 
صحبت می کنیم و چک را دادیم بنگاهی ببرد بانک بریزد 
به حساب. برای یک لحظه ترســیدم و گفتم پدر آن چک 
پول نقد است و از کجا مطمئن هســتید که به حساب ما 
میریزند؟ پدرم گفتند نه بابا نگران نباش، خیلی آدم خوبی 

هستند. 
این اتفاق واقعی در ماه گذشــته افتاد و البته اعتماد پدرم 

جواب داد و پول هم واریز شد. 
اما آیا در همه موارد آدم ها قابل اعتمادند؟

سوال را طور دیگری می پرسم، آیا همه مردم کالهبردارند؟
این روزها مثــل اینکه فرض دوم که همــه کالهبردارند، 

بیشتر رایج است. 
دوســتی تعریف می کرد که در باران شدیدی که دو هفته 
قبل در تهران بارید به مدت چند ســاعت اســباب و لوازم 

منزلشان را در کامیون نگه داشتند، زیرا صاحبخانه ای که 
مستاجر اش بودند گفته بود باید تخلیه کند تا چک را بدهد 
و صاحبخانه جدید هم گفته باید همه وجه را بدهد تا کلید 

تحویل بگیرد. 
بماند که صاحبخانه قدیمی پس از تخلیه تازه به فکر جور 
کردن پول از حسابهای مختلف و بانک های مختلف بوده 
است و فرایند یک کاسه کردن پولهایش سه ساعتی زمان 

برده است. 
تعریف می کرد که  ما حتی فرصت نداشتیم منزل جدید 

را تمیز کنیم.
کاهش سطح اعتماد اجتماعی همیشــه ناشی از واقعیت 
اجتماعی نیست؛ بلکه می تواند ناشــی از احساس ناامنی 

باشد که در جامعه به دالیل مختلف ایجاد می شود. 
در واقع آنچه ســبب کاهش شــدید اعتماد مردم به هم 
می شــود واقعیت کالهبرداری و دزدی و خیانت در امانت 
نیســت بلکه احســاس ترس در این رابطه است.  چه بسا 
بیشتر مستاجرها به موقع مورد اجاره را تخلیه می کنند، 
صاحبخانه ها مبلغ ودیعه را پس می دهنــد و روال انجام 
می شود، ولی این احســاس بی اعتمادی باعث سخت تر 

شدن کارها می شود. 
هدفم از طــرح این مطلب عبارت اســت از اینکــه اگر ما 
بعنوان شهروندان واقع گرا، کمتر تالش در ایجاد احساس
 بی اعتمادی داشــته باشــیم و کمی به هم خوشبین تر 

باشیم، زندگی برایمان آسان تر خواهد بود. 

  محمدرضا منجذب

سال پنجم
شماره هشتاد و یک

24 اردیبهشت 1398
8 رمضان 1440

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

 چاپ: آینده

 آدرس: اصفهان، خیابان دانشگاه کوچه شماره 5 
ساختمان مرکز آموزش بازرگانی

 صندوق پستی: 8158981865
 تلفن: 031-32617859

 توزیع:آرمان پخش

تن ماهی از سبد خرید فروشگاه های اینترنتی حذف شده است و حاال از 17 برند تن ماهی 
تک و توکی از برندها در قفسه فروشگاه ها موجود است.میررضوی، دبیر سندیکای صنایع 
غذایی کنسروی می گوید، حذف دالر 4200 تومانی موجب شده که قیمت ماهی وارداتی صد 

درصد افزایش داشته باشد و قیمت قوطی های کنسروی هم با جهش عجیبی بروبرو شود.
در پی حذف واردات ماهی از گروه کاالهایی که با دالر 4200 تومانی وارد می شد؛ تن ماهی 

هم با 60درصد افزایش قیمت در فروشگاه ها عرضه و نایاب شد.

سامانه سنجینه، سامانه ای است که بهمن ماه  سال گذشته افتتاح شد. هدف از ایجاد سامانه 
سنجینه این بود که با توجه به اعتبارسنجی مالی در حوزه اعتمادسازی و رونق فضای 
کسب وکار کشور، بتواند از طریق این سامانه امکان احراز هویت دیجیتال را برای بخش 
خصوصی فراهم کند. در این سامانه وضع اعتباری افراد از نظر مالی و این که چقدر قابل 
اعتماد هستند، بررسی می شود و شما می توانید هم تصویری واقعی از وضع اعتباری خود 

نزد نظام مالی کشور و هم دیگران به دست بیاورید.

قبل از معامله به »سنجینه« سر بزنیدتن ماهی کجا غیب اش زد؟

دالل

اقتصاد ایران 
به کجا می رود؟

  هفته نامه
n a v a s a nW e e k l y

پیامبر اکرم )ص( 

هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون 
تردید بهشت بر او واجب شود. 

  آینده

 گاوخونی
 بازار
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در ادبیات اقتصادی مفهوم بروکر یا 
والراس وارد  بار توسط  اول  واسطه 

ادبیات اقتصاد خرد شد. 
تعادل  به  نحوه  توضیح  در  والراس 
فرض  گوید  می  بازار  یک  رسیدن 
کنید فروشنده )گان( قیمتی را برای 
فروش یک کاالی معین پیشنهاد می 
کنند و خریدار)ها( برای همان کاال 
قیمتی دیگر را. نقش بروکر این است 
که اطالعات قیمت فروشنده را به 
خریدار و اطالعات قیمت خریدار را به 
فروشنده اعالم میکند. در این صورت 
اگر قیمت اختالف داشته باشد بروکر 
مثال پیشنهاد افزایش قیمت را به 
خریدار برای انجام معامله و کاهش 
قیمت به فروشنده می کند. همزمان 
کاهش  به  بازار شروع  عرضه  مازاد 
میکند چون با کاهش قیمت کاهش 
افزایش  قیمت  کاهش  با  و  عرضه 
تقاضا رخ می دهد. این روند مجدا 
تکرار میشود و آنقدر تکرار میشود 
تا بازار کاال به تعادل برسد. در اینجا 
تبادل  فرضی(  )دالل  بروکر  نقش 
اطالعات میان دو گروه متقاضیان و 

عرضه کنندگان است.
در بازار حقیقی هم دالل چنین نقشی 
را ایفا میکند. اگر چنانچه اطالعات 
اطالعات  باشند  شفاف  بازارها  و 
بازار بدون واسطه در جریان خواهد 
دالیلی  به  بازارهایی  اگر  حال  بود. 
با  همراه  گذاری  قیمت  مشمول 
جریمه )تعزیرات( گردد که معموال 
این قیمت پایین تر از قیمت تعادلی 
باشد باز بروکر یا دالل از سهمیه بندی 
کاال که عده ای میتوانند از کاالی زیر 
قیمت خرید کنند استفاده میکند و 
همان نقش والراسی را ایفا می کند و 
شکاف میان خریدار واقعی و فروشنده 

را پر می کند. 
این اتفاق در شرایطی بیشتر تشدید 
مشمول  خریداران  که  شود  می 
شرایط خرید مصرف کننده واقعی 

آن کاال نباشد. 
برای  را  رانتی  شرایط  این  در 

مشموالن خرید ایجاد کرده ایم.
خصوص  در  بارها  اتفاق  این 
ایران  اقتصاد  در  مختلف  کاالهای 
تکرار شده است )مثال های اخیر: 
                                                                                         .)... و  سکه  ارز،  خودرو،  گوشت، 
البته نقش دیلر dealer میتواند 
کمی متفاوت باشد زیرا وی ممکن 
است کاالیی را بخرد و در آن ارزش 
افزوده ای ایجاد کند )مثال تعمیر و 
بازسازی یک منزل( و سپس آن را 
بفروشد. وی عالوه بر انتقال اطالعات 
نهایی  خریدار  به  اول  فروشنده  از 
ارزش افزوده ای هم ایجاد کرده است.

در  و  شفاف  اطالعات  اگر  نتیجه 
دسترس همگان باشد و قیمتگذاری 
قیمت  )زیر  کارآیی  عدم  با  توام 
تعادلی( اعمال نشود شکاف رانتی 
بین دو گروه خریدار و فروشنده ایجاد 

نمی شود.

  حامد بذرافکن

 

سه واژه رشد، پیشرفت و توسعه در سه معنای مختلفی به کار برده 
می شوند و حال اینکه ما در بسیاری اوقات آن ها را جابه جا به کار 

می بریم.
"رشد" ، تکثیر وضع موجود است. به عنوان مثال ایران خودرو امسال 
100 هزار خودرو تولید کرده است و سال دیگر 200 هزار خودرو با همان 
وضعیت تولید می کند یا افزایش تعداد جاده ها، فرودگاه ها، سدها نشانه 

رشد است.
"پیشرفت" اما در مرحله باالتری از رشد و به معنای این است که وضع 
موجود را با کیفیت مادی یا فناوری بهتری تکثیر کنیم یا ارتقا دهیم. 
به طور مثال ایران خودرو در سال آینده خودروهای مدل باالتری را با 

کیفیت و فناوری بهتر تولید می کند.
 یا اینکه سدها با فرآیند متفاوت و کیفیت بهینه تری ساخته شود. یا 
اینکه فوالد مبارکه تولید فوالد را به جای روش کوره بلند با روش قوس 
الکتریکی تولید کند. این ها نمونه هایی از مصادیق پیشرفت هستند. 
ما بعد از انقالب شاهد رشد و پیشرفت زیادی بودیم، حتی در برخی 

حوزه ها بیش از حد رشد و گاهی پیشرفت داشته ایم.
اما واژه سوم یعنی "توسعه" برخالف دو مفهوم قبلی، به معنای تحول 
کیفی در پدیده موجود است. توسعه به معنای تغییر در خلق وخوی 
فردی و الگوهای رفتاری، اجتماعی و حتی ماهیت پدیده هاست. 

به طور مثال اگر عضالت را قوی کنیم و افزایش دهیم با پدیده رشد 
روبه رو هستیم.  اگر با این عضالت بتوانیم کارهای حرفه ای ورزشی مثل 
ژیمناستیک انجام بدهیم با پدیده پیشرفت همراه بوده ایم اما اگر از لحاظ 

رفتارها و خلق وخوها انسان متفاوت دیگری شدیم، توسعه یافته ایم.
یافته،  توسعه  جامعه  در  جان دارترمی شود.  جامعه  توسعه،  در 
حساسیت ها و توجهات بیشتر است و جامعه نسبت به هر رفتاری 
واکنش نشان می دهد. به همین دلیل است که در جوامع توسعه یافته، 
جامعه زنده و پویاست و به نوعی روح پیدا می کند. زمانی که توسعه روی 
می دهد ابعاد کّمی پیشرفت و رشد در روح متجلی می شود و کیفیت 

تحول، مدنظر قرار می گیرد.
در واقع، از منظر دیگری، توسعه دارای دو بعد است: »بعد اقتصادی و 

مادی« و بعد »فرهنگی و رفتاری«. 
در بعد اقتصادی، توسعه تولید »رفاه« می کند و رفاه زمانی است که ما 
می توانیم خود را از فشارها و تصادف های طبیعی و غیرطبیعی مصون 

کنیم. در این بعِد توسعه، ما نیازمند سرمایه اقتصادی هستیم. 
سرمایه اقتصادی هم نیروی انسانی می خواهد و نیروی انسانی هم 
فنی  نیروی  نیازبه  احساس  بنابراین  می شود.  تربیت  دانشگاه  در 
شکل می گیرد. بعد اقتصادی به دنبال رفاه است و فرآیندی که طی 

می شود،رشدو پیشرفت است. 

اماتوسعه، بعد فرهنگی و رفتاری هم دارد؛ زمانی شما تمامی ابزارها 
وامکانات اقتصادی و رفاهی را در اختیار دارید اما از وضعیت جامعه تان 
احساس ناراحتی و کالفگی می کنید، آرام و قرار ندارید و نسبت به 
رفتارهای پیرامونی خود احساس انزجار می کنید. با وجود اینکه رفاه 
دارید اما احساس رضایت نمی کنید.  مثال ما در خودرویی مدرن با 
»رفاه« کامل نشسته ایم اما به علت بی نظمی و بی قانونی، از رانندگی 
در این شهر »رضایت« نداریم. در واقع فرزندان ما به دلیل عدم احساس 
رضایت است که مهاجرت می کنند و با پدیده فرار مغزها مواجه 
می شویم.  ما به طور نسبی »رفاه« داریم اما »رضایت« همان چیزی 
است که ما نمی توانیم تولید کنیم و به واقع رضایت نتیجه همان بعد دوم 

توسعه یعنی بعد فرهنگی رفتاری است.
زمانی که بعد دوم توسعه رخ نمی دهد، روابط و رفتارهای ما تیز و برنده و 
پرهزینه می شود. در جوامع توسعه نیافته، شما اگر چه ابزارهای پیشرفت 

را در اختیار دارید اما رفتارهایتان تیز و همراه با خشونت است.
 بنابراین در این مفهوم، توسعه به معنای صیقل دادن تیزی های 
اجتماعی است. جامعه ای که توانایی این را داشته باشد که تیزی ها را 
صیقل دهد، مناسباتش توسعه می یابد. بعد فرهنگی و رفتاری توسعه، 
تیزی های رفتار ما را صیقل می دهد و مناسبات اجتماعی ما را کم هزینه 
تر می کند و در نتیجه صیقل خوردن تیزی ها، رضایت شکل می گیرد.

تفاوت "رشد"، "پیشرفت" و "توسعه"
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