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هفته انهم

ضربان  اقتصاد شهر

گزارش

نیروگیری از خورشید
رویداد " شهر خورشــیدی" با هدف تشویق و ترغیب 
شهروندان به اســتفاده از انرژی های نو و به ویژه انرژی 
خورشیدی و آشنایی بیشــتر آنان با این حوزه، از 12 
تا 14 تیرماه برگزار شــد. در این رویداد، شــرکت ها و 
نهادهای که در زمینه انرژی خورشیدی فعالیت داشته 
و یا تجهیزات نوینی در اختیار دارند، به معرفی اقدامات و 
تجهیزات خود می پردازند. شهردار اصفهان در افتتاحیه 
این رویداد گفت: برای تحقق واقعی شــهر خورشیدی 
به کمک و مشارکت مردم نیاز داریم. چراکه در مسیر 

انرژی های سبز گام برداریم توسعه پایدار ...

  گزارش

کمپین رسانه ای برای برند داستان گو
ورود اتاق بازرگانی به عنوان مجــری و هدایتگر پروژه 
برند شهری اصفهان از اواسط سال 1393 کلید خورد 
و در همان ســال با جذب انتظارات مدیریت شهری از 
اجرای این پروژه و میزان انطباق آن با مدل برندشهری 
در سایر شهرهای دنیا، موفق به جلب همکاری آنان در 
پیشبرد برنامه های خود گردید. شــعار و لوگوی برند 
شهری اصفهان با تاکید بر واژه » شکوه« در سال 1394 
طی فراخوان عمومی اعالم و بالغ بر یکصد پیشنهاد به 
دبیرخانه پروژه از سوی بهترین آژانس های برندینگ 

ارائه شد. این پروژه بعدها با ارزیابی نظرات ...
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نگاهی به آنچه این روزها بر صنعت نساجی اصفهان می رود؛

تحریم به کام نساجی
روزگاری نساجی و فاســتونی اصفهان آنچنان زبانزد خاص و عام بود که نصف جهان را منچستر شرق نام 
نهادند. اما با گذر زمان، این صنعت دستخوش تغییر و  اتفاقات بسیار و البته ناخوشایند شد و به دلیل برخی 
سیاســت های نادرســت، واردات بی رویه و بی توجهی دولت، به یکباره کارخانجات نساجی بسیاری در 
اصفهان رو به تعطیلی رفتند.  این روزها اما با افزایش یکباره نرخ ارز، گویا دیگر واردات صرفه اقتصادی ندارد 
و این امر بارقه ای از امید در دل فعاالن این صنعت جوانه زده اســت. حال و روز صنعت نساجی اصفهان در 

روزهای تحریم چگونه است؟؛
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رئیس اتاق اصناف استان اصفهان گفت: شرایط اقتصادی شرایط خوبی نیست و اصناف با 
چنگ و دندان در حال حفظ شرایط کنونی هستند و آرامش حاکم بر بازار و اصناف به دلیل 

تعلقی است که به نظامشان دارند. 
رسول جهانگیری، اظهار کرد: اصفهان سومین استان پس از تهران و خراسان رضوی است 
که بیشترین واحد صنفی را دارد. در استان سهم زنان از اصناف 20 درصد است که می توان 

به 40 هزار واحد صنفی در سطح استان که متصدی آنها زنان هستند اشاره کرد.

رئیس سابق شهرك علمي و تحقیقاتي اصفهان گفت: برخي از تغییراتي که در شهرك علمي 
تحقیقاتي رخ داد ریسک داشت، اما خروجي آن نشان داد که اثرات این تغییرات مثبت بود.
سید مهدي ابطحي در مراسم معارفه رئیس شهرك علمي و تحقیقاتي اصفهان، اظهار کرد: در 
شروع مسئولیتم گفتم که مسئولیت مهمي به من واگذار شده، اما براي بنده قابل پیش بیني 
نبود که این مسئولیت کوتاه مدت باشد وگرنه آن را قبول نمي کردم. وي تاکید کرد: شهرك 

علمي تحقیقاتي در عرصه بین المللي چهره خوبي دارد.

  نوسان:  رئیس خانه صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان گفت: نسخه نجات 
صنعت کشور، دخالت تشکل های صنعتی 
و خانه های صنعــت و معدن در تصمیم 
گیری ها و مســائل حوزه صنعت است.

سید عبدالوهاب ســهل آبادی، اظهار 
کرد: صنعت کشــور دارای نقاط قوت  
بسیار اســت و صنایع مختلف از جمله 
صنعت پتروشیمی، فوالد، ساختمان 
سازی، ماشین ســازی و خدمات فنی 
مهندسی موفقیت های زیادی داشته 
اســت و امیدواریم با پیشــرفت آنها از 
آنها بهره ببریم از سوی دیگر بتوانیم در 
راستای حل مشکالت آنها گام برداریم. 
وی به پتانسیل باالی صنعت در اصفهان 
اشاره کرد و گفت: هر استانی که در رسته 
کاری خاصی فعالیت دارد از توانمندی 
باالیی برخوردار اســت، البتــه دارای 
مشکالت بیشــتری در این خصوص 
است، به همین منظور استان اصفهان 
نیازمند توجه بیشتر برای حل مسائل 
حوزه صنعت اســت. با توجه به اینکه 
اصفهان، یک استان صنعتی بزرگ است 
مطمئنا مشــکالت در آن بیشتر حس 

خواهد شد.
رئیس خانه صنعت، معــدن و تجارت 
استان اصفهان با تاکید بر اینکه تحریم ها 
فشار زیادی را به صنعت تحمیل کرده 
است، افزود: متاســفانه مسائل داخلی 
ناشــی از بی کفایتی و خودتحریمی ها 
است، به عنوان مثال نرخ ارز پیشنهادی 
در مراحل اولیه و واگذاری ارز به برخی 
صادرکنندگان و برنگرداندن آن بعد از 

صادرات، به مشکالت دامن زده است.
وی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی 
رهبر معظم انقالب با عنوان رونق تولید، 
خاطرنشان کرد: من بعد از فرمایش مقام 
معظم رهبری این مطالــب را به وزارت 
صنعت گزارش داده و مطالبه کرده ام. 
امروزه هنگامی کــه می خواهیم به امر 
شکوفایی اقتصادی که پایه و اساس آن 
تولید ملی است توجه کنیم، مشاهده 
 می کنیم که بسیاری از مشکالت را نباید 

خودمان ایجاد می کردیم.
رئیس خانه صنعت، معــدن و تجارت 
استان اصفهان با بیان اینکه واحدهای 
تولیدی توانمند استان در حدود 8500 
واحد هستند که باید بهتر از امروز عمل 
کنند، اظهار کرد: وظیفــه واحدهای 
تولیدی پویا کردن اشــتغال و اقتصاد 
اســت و دولت باید به  آ نها کمک کند و 
از سوی دیگر بانک مرکزی باید مقابل 

سیل خروشان نقدینگی بایستد. 
ســهل آبادی با تاکید بر اینکه نسخه 
نجــات صنعــت کشــور، دخالــت 
تشکل های صنعتی و خانه های صنعت 
و معدن در تصمیم گیری ها و مســائل 
حوزه صنعت است، اظهار کرد: شرایط 
نباید به گونه ای باشــد که  امور مربوط 
به بخش تولید مصوب شود و سپس به 

اطالع تشکل ها برسانند. 
وی با بیان اینکه امروز در بخش اصناف 
با داشــتن ســه میلیون واحد صنفی 
مشــکالتمان به مراتب کمتر از بخش 
صنعت با 90 هزار واحد اســت، گفت: 
دلیل این موضوع دخالت خود واحدها، 
تشکل ها و اتحادیه هایشان است. آنها 
در تصویب امور برخورد مستقیم دارند 
و معتقدم بسیاری از مسائل مربوط به 
حوزه صنعت بایــد به بخش خصوصی 

واگذار شود.

اثر تغییرات مثبت بودشرایط اقتصادی خوب نیست
رویداد

 گزارش

به گزارش اداره رسانه شرکت نمایشگاه های 
علی  اصفهان،  استان  بین المللی 
یارمحمدیان با اشاره به اینکه نمایشگاه نقش 
تاثیرگذاری در خروج بنگاه های اقتصادی 
و کسب و کارهای مختلف از رکود دارد، 
گفت: در طول فعالیت 26 ساله شرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، 
هیچ گاه تعداد رویدادهای نمایشگاهی این 
شرکت از تعداد مشخصی فراتر نرفته بود 
با برنامه ریزی های  اما طی دو سال اخیر 
منسجم، موفق شدیم بر تعداد رویدادهای 

نمایشگاهی اصفهان بیفزاییم.
وی افزود: با تمامی تالش ها و برنامه ریزی های 
عنوان   49 گذشته  سال  در  شده،  انجام 
عنوان   55 جاری  سال  در  و  نمایشگاهی 
نمایشگاهی پیش بینی و اجرا شد که توانست 
نقش تاثیرگذاری در رونق تولید و توسعه 

فروش کسب و کارها داشته باشد.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی 
نمونه  اینکه  بر  تاکید  با  اصفهان  استان 
مشابه برخی نمایشگاه هایی که برای سال 
در  شده اند،  برنامه ریزی  اصفهان  در   98
دیگر استان ها و حتی نمایشگاه بین المللی 
و منتفی شده اند، تصریح  لغو  نیز  تهران 
تمایل  اقتصادی،  پرنوسان  وضعیت  کرد: 
حفظ  برای  کارها  و  کسب   و  شرکت ها 
انصراف  همچنین  و  موجود  وضعیت 
برنامه های  اجرای  از  اقتصادی  بنگاه های 
توسعه در فعالیت های خود سبب شده تا 

نمایشگاه ها  در  به حضور  کمتری  تمایل 
داشته باشند؛ بنابراین، بسیاری از عناوین 
از  استان های دیگر پیش  نمایشگاهی در 
برگزاری لغو و منتفی شده اند اما نمایشگاه 
اصفهان تالش کرده شرایطی برای فعاالن 
اقتصادی فراهم کند که بتوانند با هر وضعیتی 
در نمایشگاه حاضر شوند و محصوالت و 

خدمات خود را به نمایش بگذارند.
وی تاکید کرد: با جدیت اعتقاد داریم که 
حضور در نمایشگاه ها، می تواند به توسعه و 
رونق کسب و کارها منتجر شود و بر همین 
به  را  نمایشگاه ها  می کنیم  تالش  اساس 
بهترین شکل ممکن و با حضور همه جانبه 
صاحبان کسب و کار از استان اصفهان و 

دیگر استان های کشور برگزار کنیم.

برگزاری  به  اشاره  با  یارمحمدیان 
از  نمایشگاهی  عنوان   13 موفقیت آمیز 
ابتدای سال 98 تاکنون در اصفهان، یادآور 
شد: هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
دام، طیور، دامپزشکی و آبزیان، پانزدهمین 
نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع 
بین المللی  نمایشگاه  پانزدهمین  وابسته، 
نمایشگاه  یازدهمین  خودرو،  قطعات 
بین المللی گردشگری و صنایع دستی و 
صنایع  بین المللی  نمایشگاه  هفدهمین 
چوب از جمله نمایشگاه هایی بوده اند که از 
ابتدای امسال در اصفهان برگزار شده اند و 
مطلوب،  بسیار  کیفیت  از  برخورداری  با 
توانسته اند نیازهای مخاطبان این رویدادها 

را به خوبی پاسخ گویند.

از صحبت های خود  وی در بخش دیگری 
درباره تاثیر حضور شرکت ها در رویدادهای 
نمایشگاهی بر روند فروش محصوالت و یا 
انعقاد قرارداد با شرکت های داخلی و خارجی 
نمایشگاهی  رویدادهای  در  حضور  گفت: 
همواره با اثرات درخور توجهی همراه بوده 
است؛ البته به شرط آنکه شرکت ها بتوانند از 
موقعیتهای ایجاد شده در این رویدادها به نحو 

احسن استفاده کنند.
بین المللی  نمایشگاه های  شرکت  مدیرعامل 
استان اصفهان افزود: حضور در یک نمایشگاه 
تنها به انعقاد قراداد و یا فروش محصوالت محدود 
نمی شود، بلکه برقراری یک ارتباط کاری و یا 
رونمایی از یک محصول می تواند با نتایج فراوانی 

از حیث همکاری های آتی همراه باشد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان خبر داد:

نسخه پیش بینی 55 عنوان نمایشگاهی در سال 98
نجات صنعت

شرکت  مدیرعامل 
ی  ه ها یشگا نما
از  اصفهان  استان  بین المللی 
برنامه ریزی برای اجرا و برگزاری 
55 عنوان نمایشگاهی طی سال 

۹۸ در این کالنشهر خبر داد.

گزارش
گروه  شهری

Is fahan

اصفهان در هفته ای که گذشت؛

 نوسان: »اصفهان در هفته ای که گذشت« پوشیده از غباری نرم بود 
که در زمان های شلوغ و پر رفت و آمد در شهر گاهی نفس کشیدن را 
برای آدمی دشوار می کرد. آلودگی در کنار گرمای هوا قدم زدن در پیاده 
روهای شهر را حتی در ساعات منتهی به غروب آفتاب به کاری عاری از 

لذت بدل ساخت...

بازگشت زاینده رود
حواشی ناتمام زاینده رود دست از سر اصفهان و اصفهانی ها برنمی دارد. روزهایی 
که تا همین چند سال قبل رودخانه بی آنکه مانعی بر سر راهش باشد در بستر خود 
جاری بود و به آرامی طی مسیر می کرد گذشت و حاال چند سالی می شود که 
این بزرگترین سرمایه مادی و معنوی نصف جهان در محاق خطر قرار گرفته و هر 
آن یک بیماری مهلک بر پیکر دردمندش ظاهر می شود. بعد از اینکه چند روزی 
رودخانه دوباره خشک و جریان آب در آن متوقف شد، بوی نامطبوعی که در این 
هوای گرم از لجن های جای گرفته در بسترش متصاعد می شد چهره زشتی به 
شهر داد و بر خشکی و آلودگی هرچه بیشتر هوای این روزهای اصفهان افزود. اما 
طی تصمیمی ناگهانی از بعدازظهر روز جمعه 14 تیرماه در بستر رود جاری شد 

و به اصفهان رسید. 
این در حالی است که در برخی از نقاط شهر صدای اعتراض مردم درخصوص 
کمبود آب و حتی قطعی آن در این ایام گرم تابستانی بلند شده که می گویند آب 
ندارند! خبرگزاری ایسنا در گزارش کاملی که در اینباره منتشر کرده، بعد از بیان 
نظرات تعدادی از مردم می نویسد: البته که مدیران آب اصفهان بر این تاکید دارند 
که تقریبا در 9 ماه سال و تا دمای 33 درجه در تامین آب شرب مردم مشکلی 
نداریم، اما با باال رفتن دمای هوا به بیش از 33 درجه پنج درصد نیاز آبی اصفهان 
افزایش می یابد و در شرایطی که سامانه اول آبرساني اصفهان بزرگ تنها قادر به 
تامین 12 مترمکعب تامین آب است، در این شرایط شاهد کمبود دو و نیم تا سه 
مترمکعب آب بر ثانیه در سامانه هستیم که باید با مدیریت مصرف و فشار، شرایط 
را پشت سر گذاشت...البته هفته گذشته مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان در جمع خبرنگاران آب پاکی را روی دست مردم ریخت و تاکید کرد: حتی 
اگر سد زاینده رود هم سرریز کند، اگر سامانه دوم آبرسانی اصفهان در مدار نباشد، 
ظرفیت سامانه اول آبرسانی اصفهان بزرگ همچنان دچار کمبود است، چرا که افق 
سامانه اول آبرسانی اصفهان بزرگ در سال 86 به اتمام رسیده است و بعد از این 

سال باید طرح دیگری وارد مدار می شد.«

خطر در کمین بازار تاریخی اصفهان
بازار تبریز که آتش گرفت و سرای »ایکی قاپیلی« آن که سوخت، مسئوالن دیگر 
شهرها از خواب خرگوشی پریدند و با خود گفتند بعید نیست اگر یکی از همین 
روزها هم خبر آتش سوزی در بازارهای تاریخی شهر ما بلند شود و آن وقت به 
هزار و یک کار کرده و نکرده متهم شویم! این بود که یک به یک شروع به هشدار 
و اطالع رسانی کردند که بازار تاریخی شهر ما هم در معرض خطر تخریب و آتش 
سوزی است و سالهاست که از استاندارهای الزم برای رفت و آمد جمعیت زیاد و 
ازدحام برخوردار نیست و سیستم برق کشی و لوله کشی اش مشکالت عمده دارد 
و اگر جایی آتشی برپا شود ماشین های بزرگ آتش نشانی قادر نیستند وارد بازار 

شوند و اصال ساختار سنتی و قدیمی بازار چنین اجازه ای را به آنها نخواهد داد.
حاال خبرگزاری ایرنا در اقدامی قابل توجه همه مسئوالن و مدیران مرتبط با بازار 
تاریخی اصفهان را گرد هم جمع کرده و از آنها خواسته تا چالش های فعلی این بازار 
را بررسی کرده و بگویند چه باید کرد تا این بازار که میراث ثبت شده جهانی اصفهان 
است به سرنوشت تالخ بازار رضا مشهد و بازار تاریخی تبریز دچار نشود. پایاِن باز این 
گزارش اما این سوال را به ذهن می آورد که بعد از گفتن همه این حرف ها دقیقا از 
چه روزی قرار است پروسه طوالنی تجهیز بازار به ابزارهای امنیتی الزم آغاز شود؟

برپایی دو نمایشگاه فرش و مبلمان
این روزها مردم کشورمان از نظر اقتصادی روزهای نسبتا دشواری را می گذرانند 
و بخش اعظم درآمدشان الزاما صرف خرید ملزومات اولیه زندگی مثل برنج، نان و 
مرغ و ... می شود و طبعا برای خرید وسایل غیرضروری دیگر پولی در بساطشان 
باقی نمی ماند. در این میان برگزاری نمایشگاه فرش و مبلمان کمی دور از انتظار به 
نظر می رسد! نخستین نمایشگاه تخصصی مبلمان راحتی که برای نخستین بار در 
اصفهان به صورت تخصصی طی روزهای 11 تا 14 تیرماه برپا شد  توانمندی های 
60 شرکت را در فضایی بالغ بر 4200 مترمربع به نمایش گذاشت و شرکت  های 
صنعتی، توزیعی و تولیدی فعال در حوزه مبلمان راحتی از استان  های تهران، البرز 
و اصفهان، انواع مبلمان راحتی را به نمایش گذاشتند. از جمله مهمترین برندهای 
حاضر در این نمایشگاه می  توان به چوبینا، چوبیران، ایران فرنیچر، نیمکت، مایهور، 

بالسا، دل  آرا، برلین، لرد، آکاژو، چیدمان مدرن، کرال و آلماچوب اشاره کرد.
در کنار این نمایشگاه دهمین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی که 10 شرکت 
معتبر از اصفهان، یزد، کاشان و تبریز در آن حضور داشتند هم از 11 تا 15 تیرماه 
در 3500 متر مربع فضای نمایشگاهی برپا شد و محصوالت برندهای مطرحی 
همچون فرش قیطران، فرش بهشتی تبریز، فرش مشهد هالل، فرش شوکران و 

فرش اهورا را به نمایش گذاشت.

ثبت ملی ۱۳ میراث فرهنگی ناملموس استان
ثبت 13 میراث فرهنگی ناملموس استان اصفهان در فهرست آثار ملی از رویدادهای 
هفته اخیر بود. در همایش شورای ثبت میراث ناملموس کشور که روزهای 4 و 5 
تیرماه در اردبیل برگزار شد، پرونده 13 اثر از اصفهان که شامل مهارت بافت قالی 
یلمه علی آباد دهاقان ، آداب و رسوم پخت کاشی ابوزید آباد آران و بیدگل،  آیین 
پخت سمنوی نذری شهرضا، دانش سنتی و مراحل کاشت خربزه سین برخوار، 
دانش سنتی و مراحل کاشت خربزه گرگاب شاهین شهرو میمه، مهارت پخت کباب 
گلپایگان، دانش سخت جوز قند کاشان، برزك و قمصر، دانش پخت کلوچه سنتی 
کاشان، مهارت ساخت عروسک نوعروسان بادرود، آیین جوش شهرستان نائین، نظام 
آبیاری چشمه ثالثه جوشقان استرك کاشان، هنر بافت قالی یلمه های طالخونچه و 

مهارت بافت قالی مهاباد اردستان هستند در این فهرست ثبت شده است.

بازگشت زندگی
 به اصفهان

گزارش

به گفته علی اکبر بنی طبا، حداکثر ظرفیت 
اسمی تصفیه خانه باباشیخعلی اصفهان 
حدود 10.3 مترمکعب در ثانیه است که 
می توانیم استفاده و وارد شبکه توزیع آب 
کنیم، همچنین حدود 1.2 مترمکعب نیز 
از منابع چاه ها تامین می شود و در مجموع 
حداکثر ظرفیت تامین آب شرب 56 شهر 
و بیش از 300 روستا در حوزه آبرسانی 
اصفهان بزرگ به میزان 11.5 مترمکعب 
بر ثانیه از زاینده رود بهره مند می شوند. 
به  توجه  با  مصرف  پیک  در  افزود:  وی 
بین  ثانیه  بر  مترمکعب  موجودی 11.5 
2.5 تا 3 مترمکعب بر ثانیه با کمبود آب 
مواجه هستیم چرا که در پیک مصرف در 
فصل تابستان بین 14 تا 14.5 متر مکعب 
میزان مصرف است و ما دچار کمبود می 
شویم. وی اظهار کرد: اگر دمای هوا 33 
درصد باشد منابع آبی موجود تکافوی نیاز 
ما را می دهد، اما در دمای هوا بیشتر با توجه 
به اینکه سیستم های برودتی وارد مدار 

می شود و تبخیر آب باالتر می رود منابع 
موجود اصفهان دیگر تکافوی نیاز مردم 

نخواهد بود.
سخنگوی شرکت آبفای استان در گفت 
وگو با ایسنا تاکید کرد: چاره ای نداریم که 
تا زمان تکمیل سامانه دوم آبرسانی اصفهان 
بزرگ از منابع محلی و چاه ها استفاده 
البته استفاده از چاه ها به منزله  کنیم، 
این نیست که در کیفیت آب شرب مردم 
اختالل ایجاد شود، به طور قطع آب موجود 
از شاخص های الزم برای شرب و بهداشت 
سوی  از  آن  وضعیت  و  است  برخوردار 
دستگاه نظارتی و مرکز بهداشت بررسی 
می شود و کیفیت آب هیچ مشکلی ندارد. 
وی با بیان اینکه در مجموع برداشت ما از 
چاه ها 1200 لیتر بر ثانیه است در حالی 

که 10 هزار و 300 لیتر آب از تصفیه خانه 
باباشیخعلی تامین می شود، تاکید کرد: در 
این شرایط و در فصل گرم ناچار به استفاده 
از منابع محلی هستیم، چرا که از ابتدای 
هفته نخست تیرماه با افت فشار و قطعی 
آب در برخی نقاط شهر و شهرستان ها 

مواجه بودیم. 
بنی طبا در خصوص مدیریت مصرف نیز، 
تصریح کرد: شهروندان باید مطابق سال 
گذشته که 7 درصد کاهش مصرف آب 
نسبت به سال 96 داشتند، امسال نیز این 
روند حفظ کنند و جاری بودن زاینده رود 
را چراغ سبزی برای عدم مدیریت مصرف 
تلقی نکنند و اگر همانند سال گذشته رفتار 
کنند، گذر از گرمای تابستان به راحتی 
انتظار  وجود  این  با  بود،  خواهد  میسر 

می رود که سامانه دوم آبرسانی اصفهان 
بزرگ هر چه سریعتر راه اندازی شود. وی 
با تاکید بر اینکه شرکت آبفا در ارتباط با 
سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ کوتاهی 
آبفای  های  شرکت  گفت:  است،  نکرده 
شهری متولی تامین آب نیستند و مجری 
سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ شرکت 
آب منطقه ای است و باید از این مجموعه 

مطالبه گری کرد.
بنی طبا گفت: امیدواریم با تالش صورت 
گرفته آسیب های ناشی از کمبود آب و 
به حداقل کاهش  آبی  محدودیت منابع 
یابد و با بهره برداری از این سامانه در سال 
های آینده با مشکل مواجه نشویم. البته در 
شرایطی که مردم دچار کمبود و افت فشار 
آب هستند می توانند نسبت به تهیه ذخایر 
استراتژیک آب یا همان پمپ آب اقدام 

کنند. 
وی به شهروندان توصیه کرد تا از مخازن 
ذخیره آب استفاده کنند به این دلیل که 
از مخازن  یکی  منازل  پمپ های داخل 
استراتژیک هستند و به منابع آبی ذخیره 
سخنگوی  کنند.  می  کمک  اصفهان 
شرکت آبفای اصفهان تاکید کرد: تازمانی 
تامین آب شرب اصفهان در شرایط  که 
مطلوبی قرار نگیرد، به صورت موکد برای 
انشعابات مسکونی و غیرمسکونی، استفاده 
از این مخازن را تاکید می کنیم که البته 
شهروندان بعد از نصب مخازن، باید اقدام به 

نصب پمپ کنند.

سخنگوی شرکت آبفای استان اصفهان؛

پیش بینی افت فشار را می کردیم
شرکت  سخنگوی 
آبفای استان اصفهان، 
در پاسخ به گالیه مردم نسبت به افت 
فشار و قطعی آب در مناطق مختلف 
منابع  به  با توجه  اصفهان، می گوید: 
تامین آب، شرکت آبفا پیش از این نیز 
قطعی و افت فشار آب را در پیک مصرف 
صورت  به  دما  که  زمانی  و  تابستان 
مستمر باالی ۳5 درجه باشد، پیش بینی 
کرده بود.۹۸ در این کالنشهر خبر داد.

گزارش
گروه  شهری
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 نوسان: معاون شهرسازی و معماری 
شهردار اصفهان گفت: منطقه رهنان با 
داشتن پتانسیل های فراوان بستر مناسبی 
است تا با برنامه ریزی اصولی و هوشمندانه 
در زمینه توسعه اقتصادی استان به یکی 
از قطب های گردشگری و اقتصادی تبدیل 

شود.
سید احمد حسینی نیا اظهار کرد: امروزه 
از  یکی  عنوان  به  گردشگری  صنعت 
عوامل مهم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی در جهان روز به روز گسترش 
یافته و مورد تاکید دولت ها، شهرداری ها 
و بخش های خصوصی در ارتباط با مقاصد 
اقتصادی و فرهنگی قرار گرفته است. وی 
افزود: اصفهان به عنوان شهری با پیشینه 
از  یکی  همواره  که  فرهنگی  و  تاریخی 
زیباترین مکان ها در سفرنامه گردشگران 
بوده، می تواند به عنوان یکی از زیباترین 

مقاصد گردشگری در جهان مطرح شود.
شهردار  معماری  و  شهرسازی  معاون 
اصفهان ادامه داد: منطقه رهنان با داشتن 
دستی،  صنایع  در  فراوان  پتانسیل های 
محصوالت خوراکی مختص منطقه، آثار 
باستانی و مجاورت خیابان امام خمینی 
برنامه ریزی  با  تا  است  مناسبی  بستر 
توسعه  زمینه  در  هوشمندانه  و  اصولی 
قطب های  از  یکی  به  استان  اقتصادی 
گردشگری و اقتصادی تبدیل شود. وی 
بسیار  کاستی های  وجود  اینکه  بیان  با 
عالوه بر فرسودگی بافت، باعث فرسودگی 
این  در  پویایی  نداشتن  و  عملکردی 
منطقه شده است به گونه ای که شاهد 
مهاجرت مردم بومی منطقه به مناطق 
ایجاد  برای  کرد:  تصریح  دیگر هستیم، 
با  است  ضروری  منطقه  این  در  تحول 
شناسایی و بررسی نقاط ضعف، مشکالت 
زیرساختی و فرسودگی منطقه، نسبت به 
ارائه  راهکارهای کارشناسانه و هوشمندانه 
در جهت رفع موانع و نیل به هدف توسعه  

پایدار اقدام کنیم.
حسینی نیا اظهار کرد: توجه به اهدافی 
همچون، استانی برتر در صنعت توریسم 
با اتکا بر منابع فرهنگی هنری و طبیعی 
و همچنین رشد صنعت گردشگری و از 
رهنان  بافت  فرسودگی،  مسئله  طرفی 
می تواند با یک دید کلی و در ارتباط با 
هم در راستای تعریف پروژه های محرك 

توسعه مورد توجه قرار گیرد.
توجه  با  واقع  در  کرد:   وی خاطرنشان 
به وجود بناهای با ارزش تاریخی، وجود 
هویت  با  و  اصلی  مسیرهای  و  شاکله 
دیرینه، وجود صنایع دستی و هنرهای 
و  اهالی و وجود هویت  بین  خانگی در 
حس تعلق به محله، ایده محور گردشگری 
می تواند به عنوان پروژه محرك توسعه، 
عالوه بر ایجاد مزیت اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی تا حد زیادی به اصالح بافت 

فرسوده منطقه منجر شود.
شهردار  معماری  و  شهرسازی  معاون 
اهداف اصلی محور  به  اشاره  با  اصفهان 
توسعه  ایجاد  گفت:  رهنان،  گردشگری 
پایدار و کمک به ماندگاری بافت و طراحی 
محور گردشگری رهنان به عنوان پروژه 
از اهداف اصلی و حفظ  محرك توسعه 
و پاسداشت هویت دیرینه رهنان، ایجاد 
از طریق  بافت فرسوده  اثرات مثبت در 
نفوذ یک فضای پویا )مسیر گردشگری( 
به قسمت های مختلف، معرفی رهنان به 
اصفهان، ایران و دنیا، افزایش سرزندگی 
روزافزون،  فرسودگی  کاهش  و  رهنان 
افزایش رونق اقتصادی رهنان، ایجاد بازار 
ایجاد  زنان،  و  برای جوانان  تولید  و  کار 
درآمدی مستمر برای شهرداری و ساکنان، 
ترغیب ساکنان رهنان به ماندن در بافت و 
پررنگ ساختن نقش انسان پیاده در محله 

از دیگر اهداف این اقدام است.

معــاون عمرانی شــهرداری اصفهــان در بازدید از پــروژه تقاطع بــزرگ نصف جهان 
اظهار کــرد: این پــروژه به دلیل وجود برخی مســائل و مشــکالت، به صــورت جدی 
آغاز نشــده بود اما از حدود دو ســال پیش و آغــاز فعالیت مدیریت جدید شــهرداری، 
یکــی از پروژه هایــی که به صــورت جدی مــورد پیگیری قــرار گرفت. ایــرج مظفر 
تصریح کرد: در این دو ســال تامین اعتبار صــورت گرفته و اجرای ایــن بخش از حلقه 
حفاظتی در شمال شرق و شــرق اصفهان در دستور کار مدیریت شــهری قرار گرفت. 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: رفع مشکالت با روش های سنتی 
امکان پذیر نیست به همین دلیل باید به سمت شرکت های دانش بنیان حرکت کرد که 
در این راســتا آغوش مدیریت شــهری برای دریافت ایده های خالقانه بــاز خواهد بود.
علیرضا صلواتی، گفت: مشکالت شهر را می توان با کمک شرکت های دانش بنیان رفع کرد 
البته نه با برنامه های سخت و پر هزینه؛ باید توجه داشت سرعت ایجاد مشکالت از سرعت 

مدیران در رفع آن بیشتر است.

آغوش باز مدیریت شهری به روی ایده های خالقانهحلقه حفاظتی در دستور کار مدیریت شهری

گزارش

گزارش

رهنان قطب 
گردشگری می شود

پیشرفت 7۲ درصدی پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان؛

قدرت اله نوروزی با بیان اینکه برای تحقق 
واقعی شهر خورشیدی به کمک و مشارکت 
مردم نیاز داریم، اظهار کرد: استفاده از انرژی 
تجدید پذیر را از خودمان شروع کردیم و 
خوشحالم که این رویداد با حضور شرکت 
های دانش بنیان برگزار می شود. وی تصریح 
کرد: به دلیل افزایش دمای کره زمین و 
افزایش گازهای گلخانه ای و نوع سوخت 
هایی که در جهان استفاده می شود دنیا به 
استفاده از راهکارهای جایگزین در حوزه 
انرژی روی آورده است. خوشبختانه در برنامه 
پنجم و ششم توسعه نیز به این موضوع توجه 
شده اما همچنان جنبه اجرایی نداشته است. 
اراده ما در شهرداری به حرکت در این مسیر 
است و بنا داریم شهروندان و مردم را نسبت به 
این موضوع، تشویق و ترغیب کنیم تا شهر 
خورشیدی یک شعار نباشد و به صورت 

واقعی محقق شود.  

انتظار مشارکت 
از مردم داریم

دوره  این  در  داد:  ادامه  اصفهان  شهردار 
مدیریت شهری گام هایی در این خصوص 
برداشته شده است. توجه به انرژی تجدید 
پذیر و پاك را از خودمان شروع کردیم و از 
مردم هم انتظار مشارکت داریم. در این حوزه 
جدیت داریم و معتقدیم با کمک مردم می 

توان در این زمینه تحول ایجاد کرد. 
وی اضافه کرد: تالش می کنیم با فرهنگ 
سازی مردمی شهروندان را به استفاده از 
انرژی های خورشیدی جذب کنیم. شهر 
خورشیدی شهری است که روی هر پشت 
بام آن یک پنل خورشیدی وجود دارد و این 

انرژی را به برق تبدیل می کند. ما برای تحقق 
شهر خورشیدی به چنین مشارکت مردمی 
نیاز داریم. وی اعالم کرد: اگر بر پشت بام 
هر خانه ای پنل خورشیدی نصب شود، هر 
خانوار تامین کننده 20 درصد انرژی برق 

شهر خواهد بود.
نوروزی افزود: در مدیریت شهری کنونی 
اصفهان توجه ویژه ای به انرژی خورشیدی 
شده است، اما با وجود همه تالش ها تنها 
300 کیلو وات انرژی خورشیدی تولید می 
شود که 109 کیلووات در سالن اجالس و 
بقیه در نقاط مختلف از جمله مناطق هشت، 
شش و  13 است و این میزان باید افزایش 
یابد. نوروزی با اشاره به این که بر اساس 
قرارداد جدید و با مشارکت بخش خصوصی 
و شرکتهای دانش بنیان 500 کیلو وات 
برق خورشیدی تولید می شود، خاطرنشان 
کرد: شهرداری اصفهان اراده کرده تا در این 
مسیر حرکت کند و به طور یقین نمایندگان 
مجلس و استانداری اصفهان نیز به این مهم 
توجه دارند و این موضوع باید در عمل نیز 

تبلور پیدا کند.     

تجهیزات خورشیدی
به دل محالت می رود

همچنین رییس مرکز پژوهش های شورای 
که  زمانی  گفت:  اصفهان  شهر  اسالمی 
در دی ماه، آلودگی هوای اصفهان به اوج 
می رسد به غلط همه چیز را به خودروها 
نسبت می دهیم در حالی که 40 درصد 
آلودگی شهرها در آن فصل سرد سال ناشی 
از سیستم گرمایش منازل است. کوروش 

خسروی افزود: فرهنگسازی و الزام نصب 
پنل های خورشیدی برای صدور پروانه های 
ساختمانی از جمله تالش های مدیریت 
شهری است که تالش می کند اصفهان به 
عنوان شهری خورشیدی با آالیندگی کمتر 
و منابع انرژی ارزانتر باشد. وی با بیان اینکه 
این دغدغه در شورای شهر و به ویژه در مرکز 
پژوهش های شورا وجود دارد، افزود: مرکز 
پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان 
از پاییز سال 96 مطالعاتی در زمینه انرژی 
های خورشیدی انجام داده است. مشکل 
اساسی در کل کشور در انتشار و استفاده 
از تکنولوژی سبز و ارزان بودن بیش از حد 
انرژی است که سبب شده مردم رغبتی برای 
استفاده از انرژی های پاك نداشته باشند. 
این درحالی است که هر کدام از آبگرمکن 
های خورشیدی کوچک معادل 62 درخت 
در کاهش انتشار کربن در سال تاثیرگذار 

است.
وی اعالم کرد: با تالش معاونت شهرسازی 
شهرداری و کمیسیون ماده پنج استان از 
ابتدای امسال نصب سیستم های خورشیدی 
در ساختمان های گروه )ج و د ( الزامی شد اما 
در ساختمان های گروه )الف و ب( در حال 
حاضر اختیاری است. بر اساس این مصوبه هر 
کسی بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد باید 
نصب تجهیزات خورشیدی در ساختمان 
را پیش بینی کرده باشد. خسروی با بیان 
اینکه اصفهان نخستین شهر در ایران است 
که نصب سیستم های خورشیدی را در 
ساختمان های )ج و د( الزامی کرد، گفت: 
این نمایشگاه شهر خورشیدی را در فضای 
باز و محل رفت و آمد مردم برگزار کردیم تا 

مردم با این حوزه آشنا شوند. نمایشگاه های 
بعدی تجهیزات خورشیدی در دل محله 
های شهر برای فرهنگسازی برگزار می شود 
و در فرهنگسراها نیز ادامه می یابد تا مردم 

از نزدیک با تکنولوژی های سبز آشنا شوند.
رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی 
شهر اصفهان تصریح کرد: فرهنگسازی و الزام 
در پروانه ساخت از جمله تالش های مدیریت 
شهری است که اصفهان به عنوان شهری 
خورشیدی با آالیندگی کمتر و با منابع 
ارزانتر انرژی باشد و بتوان این نعمت بزرگ 

را به ثروت تبدیل کرد. 

پیشتازی شهرداری 
در حوزه انرژی خورشیدی

شرکت  مدیرعامل  پیرپیران،  حمیدرضا 
توزیع برق شهرستان اصفهان، با اشاره به 
اینکه روند استفاده از انرژی خورشیدی در 
جهان، روند پر شتابی است اما این روند در 
داشت:  اظهار  ندارد،  زیادی  ایران سرعت 
وزارت نیرو برای تشویق مردم به استفاده 
از انرژی خورشیدی، مشوق هایی را در نظر 
گرفت اما با افزایش هزینه تجهیزات، این 

مشوق ها نیز روند نزولی به خود گرفت. 
از  کمتر  اصفهان  در شهر  داد:  ادامه  وی 
انرژی  با  الکتریکی شهر  نیاز  درصد  یک 
خورشیدی تأمین می شود و در این شرایط، 
شهری  مدیریت  و  شهرداری  پیشتازی 
اصفهان به برگزاری این رویداد و همچنین 
تشویق و الزام مردم به استفاده از انرژی 

خورشیدی، بسیار ارزشمند است.  
وی اظهار داشت: این برنامه ریزی به ویژه 
اکنون که شهر در شرایط اوج مصرف است 
و تالش داریم تابستان را بدون خاموشی 

سپری کنیم، بسیار مهم است.  
وی افزود: ساالنه 29 میلیارد تن کربن تولید 
می شود که 6 درصد آن در مصارف خانگی، 
23 درصد در بخش حمل و نقل و 41 درصد 
در بخش صنعت برق و گرما است. پیش بینی 
می شود تا سال 2050 این رقم به حدود 50 

میلیارد تن کربن در سال برسد.
وی اعالم کرد: تابش خورشید در ژاپن نصف 
از کشور ما و در اسپانیا 80 درصد تابش گرما 
است، به بیان دیگر میانگین تابش انرژی 
خورشیدی در دنیا 3.9 کیلووات ساعت بر 
مترمربع، در ایران 5.1 کیلووات ساعت بر 
مترمربع و در اصفهان 5.8 کیلووات ساعت 

بر مترمربع است.  
گفتنی است در این مراسم همچنین تفاهم 
نامه علمی، آموزشی، پژوهشی و عملیاتی 
برق  توزیع  شرکت  با  اصفهان  شهرداری 
شهرستان اصفهان در زمینه توسعه استفاده 
از انرژی خورشیدی، منعقد و به امضای 
شهردار اصفهان و مدیرعامل شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان رسید. انجام اقداماتی 
در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ استفاده از 
انرژی خورشیدی، همکاری های مشترك با 
ایجاد کمیته راهبردی مشترك و تعامل برای 
آموزش همگانی به شهروندان از جمله مفاد 

این تفاهم نامه است.  

شهرداری اصفهان به دنبال توسعه انرژی خورشیدی؛

نیروگیری از خورشید
شهردار اصفهان: برای تحقق شهر خورشیدی به مشارکت مردم نیاز داریم

رویداد " شهر خورشیدی" با هدف تشویق و ترغیب شهروندان به استفاده از انرژی های نو و به ویژه انرژی 
خورشیدی و آشنایی بیشتر آنان با این حوزه، از ۱۲ تا ۱4 تیرماه برگزار شد. در این رویداد، شرکت ها و نهادهای 
که در زمینه انرژی خورشیدی فعالیت داشته و یا تجهیزات نوینی در اختیار دارند، به معرفی اقدامات و تجهیزات خود می پردازند. 
شهردار اصفهان در افتتاحیه این رویداد گفت: برای تحقق واقعی شهر خورشیدی به کمک و مشارکت مردم نیاز داریم. چراکه در مسیر

 انرژی های سبز گام برداریم توسعه پایدار محقق خواهد شد.

گزارش
 نوسان:  مدیر پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان )سالن گروه شهری

اجالس سران( گفت: احداث سالن اصلی، سالن جنبی، محوطه 
سازی و خیابان سازی پروژه مرکز همایش  ها تا کنون 7۲ درصد 
پیشرفت داشته و پیش  بینی می شود این پروژه تا پایان سال آینده 

تکمیل شده و به نقطه مطلوبی برسد.    
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، مهدی احمدی مهر 
در  سی و چهارمین نشست خبری سه شنبه ها با رسانه و در جریان بازدید 
خبرنگاران از این پروژه، با بیان اینکه این پروژه به واسطه برگزاری اجالس 
سران غیر متعهدها در سال 90 بر اساس مصوبه دولت در اصفهان کلید 
خورد، اظهار کرد: در آن زمان مقرر بود دولت مبلغ 100 میلیاردتومان به این 
پروژه کمک کند و مابقی آن توسط شهرداری اصفهان تامین و پروژه ظرف 
دو سال ساخته شود، به همین منظور در همان زمان مقدمات کار فراهم 
و شهرداری وارد عرصه ساخت و ساز شد. در کنار سالن اجالس سران نیز 

طراحی مجموعه هتل و ساختمان های تجاری پیش بینی شد. 
وی تصریح کرد: دولت از 100 میلیارد تومان تعهد خود، تنها 20 میلیارد 
برای این پروژه اختصاص داد و مابقی تعهدات خود را عمل نکرد که پس 
از این اتفاق، شهرداری به صورت مستقیم وارد شد تا این مجموعه را با 

مشارکت بخش خصوصی تکمیل کند.   
مدیر پروژه سالن اجالس سران ادامه داد: با این وجود سالن اصلی اجالس 
پیشرفت بسیار خوبی داشته است و شهرداری این پروژه را حدود 72 درصد 

در بخش سالن اصلی، سالن های جانبی و محوطه سازی جلو برده است. 
وی اضافه کرد: مرکز همایش های بین المللی تا پیش از ورود دکتر نوروزی 
به عنوان شهردار اصفهان با رکود مواجه شده بود که خوشبختانه پس از 
روی کار آمدن دور جدید مدیریت شهری، طی یکسال و نیم گذشته، 
عزم جدی مبنی بر اتمام این پروژه وجود داشته و رونق به فضای این 

پروژه بازگشته است. 
احمدی مهر بیان داشت: حدود 30 میلیاردتومان بدهی از دوره های 
گذشته به پیمانکاران این مجموعه وجود داشت که بدهی ها پرداخت 
شد. طی ماه های گذشته مناقصات بسیار زیادی برای این پروژه برگزار 
و حدود 6 مناقصه نیز به نتیجه رسید. هم اکنون نیز پیش پرداخت ها و 
پرداخت های بسیار خوبی به پیمانکاران انجام شده و میزان بدهی به 

پیمانکاران بسیار اندك است. 
وی اضافه کرد: روح جدیدی در این پروژه دمیده شده و در حال حاضر حدود 
250 نفر به صورت مستقیم و 100 نفر نیز به طور غیر مستقیم در این پروژه 

مشغول فعالیت هستند.   
مدیر پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان در ادامه با اشاره به
 ویژگی های فنی پروژه، افزود: موقعیت این پروژه از لحاظ دسترسی به 
رینگ سوم و چهارم ترافیکی شهر و فرودگاه اصفهان بسیار خوب است. از 
این منطقه تا فرودگاه حدود 20 دقیقه فاصله است و مهمانان می توانند به 

راحتی به فرودگاه دسترسی پیدا کنند. 
وی با بیان اینکه در ابتدای ساخت پروژه، مشاوران، طرح های بسیاری برای 
اجرای آن پیشنهاد کردند، گفت: در نهایت طرح "اصفهان، نصف جهان" و 
طراحی کروی شکل که تداعی کننده اصفهان نصف جهان است، انتخاب 

شد. 
مدیر پروژه سالن اجالس سران اضافه کرد: تا به امروز هزینه های اجرایی 
پروژه بالغ بر 320 میلیارد تومان بوده که پیش بینی می شود 300 میلیارد 
دیگر برای تکمیل این پروژه اعتبار نیاز باشد. خوشبختانه با تصمیمات 
شهردار اصفهان تامین اعتبار کامل روی پروژه صورت گرفته است. تاکنون 
28 قرارداد با پیمانکاران منعقد و از ابتدای سال جاری نیز هر هفته یک 
مناقصه برگزار شده و تا چند هفته آینده سه پیمانکار جدید به پروژه اضافه 

می  شود.
 وی در ادامه به دالیل تاخیر اجرای پروژه اشاره کرد و گفت: با توجه به وجود 
آمدن شرایط اقتصادی و بحران دالر در سال 90 و با توجه به اینکه سرمایه 
گذاران در تکاپوی بازگشت کوتاه مدت سرمایه خود بودند، معادالت پیش 
بینی شده به هم خورد اما اکنون شهرداری اصفهان تالش کرده سرمایه 
گذاری  ها را در این پروژه فعال کند و از آنجا که در این دوره، توجه زیادی 
به اتمام پروژه های نیمه تمام بود، در خصوص این پروژه نیز برنامه ریزی
 ویژه ای صورت گرفت. وی در رابطه با پیش بینی زمان اتمام پروژه مرکز 
همایش  ها، تصریح کرد: با توجه به شرایط سخت اقتصادی و تورم موجود، 
پیش بینی کمی دشوار است اما چنانچه مشکل خاصی به وجود نیاید، پیش 

بینی می شود تا پایان سال آینده پروژه به نقطه مطلوبی برسد.
 وی گفت: بهتر است برای بهره برداری از این پروژه، بخش خصوصی ورود 
پیدا کند تا این مرکز رونق گیرد. باتوجه به اینکه ساالنه 500 نشست بین 
المللی، فنی و تخصصی در کشور برگزار می  شود که بیشتر آنها در تهران 
است، بهره برداری سالن  هایی همچون اجالس در اصفهان می  تواند برنامه 

ریزی  های خوبی برای برگزاری همایش  ها و برنامه  های مختلف باشد. 
احمدی ادامه داد: توجه به معماری اصیل ایرانی اسالمی در پروژه مرکز 
همایش  ها مورد تاکید و توجه بوده است، در بخش البی مجموعه، صنعت 
مس بر روی شیشه کار شده و این اقدام توسط هنرمندان به نام اصفهان انجام 

شده است.
 وی با اشاره به لزوم احداث هتل در نظرگرفته شده در مجاورت مرکز 
همایش  ها، تصریح کرد: برای ساخت هتل باید سرمایه گذار وارد شود و 
پیگیری ها در این خصوص در حال انجام است. گفتنی است مرکز همایش 
های بین المللی اصفهان در شرق اصفهان در حال احداث است و وسعت 

زیربنای مجموع آن 420 هزار متر مربع است. 

رکود 
به رونق تبدیل شد

citizen

 نوسان:  شهردار اصفهان با اشاره به امضای 
توافق نامه همکاری بین سازمان ملی بهره 
وری ایران و شهرداری اصفهان گفت: امضای 
این توافق نامه می تواند به گسترش اقدامات 
شهرداری اصفهان برای ارتقای بهره وری به 
ویژه در عرصه مدیریت شهری کمک کند.     
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری 
اصفهان، بر اساس توافق نامه همکاری بین 
ســازمان ملی بهره وری ایران و شهرداری 

اصفهــان، شــهرداری اصفهــان از طریق 
همکاری مشترك با این سازمان تالش می 
کند به »شــهرداري بهره ور« کشور تبدیل 

شود.  
فاطمــه پهلوانــی، رئیس ســازمان ملي 
بهره وري ایران در حاشیه امضای این توافق 
نامه، اظهار کرد: بــرای ارتقای بهره وری در 
شهرها در کنار شــهرداری ها خواهیم بود 
و در این راستا اقدام به تدوین استانداردها و 

خط مشی های مشخص خواهیم کرد. وی 
با اشاره به اینکه یکی دیگر از راه های تعامل 
سازمان ملی بهره وری با سازمان ها و دستگاه 
های دیگر معرفی مشــاوران متخصص در 
حوزه بهره وری به ســازمان ها برای اجرای 
روش های علمی است، گفت: سازمان ملی 
بهره وری به امور دستگاه ها وارد نمی شود 
و صرفا اقدام به تبیین سیاست ها و روش ها 

می کند. 

امضای توافق نامه سازمان ملی بهره وری و شهرداری اصفهان؛

تالش برای افزایش بهره وری در عرصه مدیریت شهری
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مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی با حمایت از برنامه اقدام ملی و افزایش تولید و 
عرضه مسکن، اعالم کرد: تولید مســکن در کشور به ســاالنه 350 هزار واحد کاهش 
یافته است.در این گزارش تحلیلی، با تأکید که بر اینکه بخش مسکن در پی بروز برخی 
مشکالت در اقتصاد کشور، دچار نارسایی هایی شده است، آمده: تحریم ها، کاهش فروش 
نفت، کاهش ارزش پول ملّی و سایر مشکالت اقتصادی در یک سال گذشته سبب تشدید 

مشکل تولید و عرضه مسکن در کشور شده است..

رئیس سازمان توســعه تجارت می گوید: پس از صدور بخشنامه های متعدد ارزی از سال 
گذشــته تاکنون به دلیل محدودیت های ارزی، عــده ای به عنوان حق العمــل کار وارد 
کار صادراتی شــده اند و با اســتفاده از کارت های بازرگانی یکبار مصــرف، کاالی برخی 
صادرکنندگان را صادر می کنند و بــه ازای هر دالر کاالی صادراتــی از صادرکننده 100 
الی 150 تومان حق العمل یا حــق داللی می گیرند.محمدرضا مودودی، با یک حســاب 

سرانگشتی معتقد است که حدود 810 میلیارد تومان سود نصیب دالالن شده است.

ساخت 180 قصه از روایت های ناگفته 
توسط  اصفهان  تاریخی  آثار  مورد  در 
کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی طی 
فرآیند شکل  بر  آغازی  4 سال گذشته 
گیری پروسه برندشهری اصفهان است. 
روایت هایی که از زبان نخبگان، هنرمندان 
و فرهیختگان شهر بیان و در اختیار آژانس 
های گردشگری برای معرفی به گردشگران 

خارجی می گیرد.
برند  بررسی  نشست  در  گذشته  هفته 
با حضور  استان اصفهان که  گردشگری 
اتاق  نمایندگان  هیات  اعضای  و  رییس 
بازرگانی اصفهان و چند تن از مسوولین 
استان برگزار شد، اعالم گردید که صدا و 
سیما در اجرای بزرگ ترین کمپین داخلی 
و بین المللی تبلیغاتی تاریخ اصفهان با 
محوریت برند گردشگری مشارکت خواهد 
اصفهان  شهری  برند  از  هدف  اما  نمود. 
چیست؟ و چه نقشی در توسعه فضای 
کسب و کار اصفهان که برنامه کلیدی اتاق 
بازرگانی طی سال های آینده است برعهده 
دارد؟. رضا گنجوی مدیر پروژه برند شهری 
اصفهان معتقد است، برند شهری باعث می 
شود شهرها به سرمایه خارجی شهروندان 
آن شهر تبدیل شوند و منافع اقتصادی برای 

همه مردم شهر به ارمغان آورد.

آمادگی صدا و سیما 
برای کمک به توسعه گردشگری 

بازرگانی  مدیرکل  مهر،  مهدوی  عباس 
سازمان صدا و سیما، در این نشست با ارائه 
گزارشی از سیاست های حمایتی رسانه 

ملی از فعاالن اقتصادی بخش خصوصی 
از سال 96 مطابق با منویات مقام معظم 
رهبری و تاکید ایشان بر اهمیت حمایت از 
تولید و اشتغال اظهار داشت: رسانه ملی در 
چند سال اخیر حمایت از تولیدکنندگان 
و صنعتگران بخش خصوصی را با ارائه و 
پخش تبلیغات رایگان در برنامه های پر 
مخاطب این سازمان در برنامه خود قرار 
داده است و اکنون نیز عالوه بر ارائه پکیج 
های رایگان تبلیغاتی برای فعاالن اقتصادی 
اشتغالزا در کشور، آماده تعامل بیشتر با 
اتاق های بازرگانی کشور به عنوان پارلمان 
بخش خصوصی به منظور ارائه خدمات بهتر 
و حتی مشارکت در کمپین های اصالح 
سبک زندگی شهروندان، حمایت و توسعه 
گردشگری و ... می باشد.  مدیرکل بازرگانی 
سازمان صدا و سیما از آمادگی رسانه های 
بین المللی این سازمان مانند پرس تی 
وی، هیسبان تی وی، العالم، سحر و ... به 
منظور کمک به توسعه گردشگری کشور و 
مشارکت در کمپین های معرفی توانمندی 
های جاذبه های گردشگری و از همه مهمتر 
گردشگری  صنعت  برندسازی  به  کمک 

کشور در سطح بین المللی خبر داد.

کمپینی برای 
جذب گردشگران

مسعود گلشیرازی، رییس اتاق بازرگانی 
اصفهان نیز ضمن اشاره به اقدامات مثبت 
اخیر صدا و سیما در راستای رونق تولید و 
کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی خواستار 
هدفمند تر و سازمان یافته تر شدن این 

این  تشکیل  از  هدف  شد.وی  اقدامات 
نشست را برنامه ریزی برای راههای جذب 
سرمایه گذار داخلی و خارجی در استان و 
ایجاد رونق کسب و کار فعالین اقتصادی 
های  پتانسیل  از  استفاده  با  گردشگری 
موجود در صدا و سیما بیان نمود. وی  با 
اشاره به ظرفیت بی نظیر مشهد مقدس در 
جذب توریست مذهبی خواستار تشکیل 
گردشگران  این  جذب  برای  کمپینی 
اصفهان  تاریخی  آثار  از  بازدید  جهت 
افزود: در شرایط جنگ  شد. گلشیرازی 
اقتصادی اخیر، باید کمپینی برای شناسایی 
ظرفیت های گردشگری کشور در سطح 
بین المللی معرفی شده و عمال با سیاه نمایی 
ها و سیاست های ایران هراسانه تبلیغی 

رسانه های غربی علیه ایران مقابله گردد. 
رییس اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: 
بزرگترین  ها  هواپیما  چارترینگ  امروزه 
ضربه را به گردشگری می زند و باید برای 
رفع این چالش تدابیری اندیشیده شود 
پلتفرم  طراحی  خواستار  ادامه  در  وی   .
گردشگری کشور و استان شد و تاکید کرد: 
همچنین  باید روابط عمومی بین المللی 
شناسایی ظرفیت های بی نظیر گردشگری 
از  خارجی  هدف  های  بازار  به  کشور 
محل بلیط فروشی اماکن گردشگری به 

گردشگران خارجی تشکیل گردد. 

گردشگری مهمترین 
راهکار خروج از بحران

سید حسن قاضی عسگر، معاون هماهنگی 
با  نیز  اقتصادی استانداری اصفهان  امور 

بیان اینکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان 
تواند در شرایط  صنعت گردشگری می 
جنگ اقتصادی تحمیل شده بر اقتصاد 
کشور، یکی از مهمترین راهکارهای خروج 
از بحران و جبران کننده کاهش درآمدهای 
نفتی و ارزی کشور باشد تصریح کرد: استان 
و شهر اصفهان در زمینه تاریخی ، فرهنگی 
، آداب و سنن، صنایع دستی و حتی غذا و 
... دارای ظرفیت های بی نظیری است که 
استانداری اصفهان نیز بر این باور است که 
با حمایت از بخش های مختلف این حوزه 
و تسهیل سرمایه گذاری در این بخش، گام 
های ارزشمندی در زمینه افزایش جذب 
گردشگر، معرفی مطلوب فرهنگ ، تمدن 
و تاریخ بی نظیر تمدن ایرانی اسالمی و 
اصفهان بعنوان نگین درخشان این فرهنگ 

برداشته شود.  

عروس اقتصاد
گردشگری است

محمد رضا رجالی، عضو هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی اصفهان نیزبا تاکید بر اهمیت 
ارائه داستان مناسب در جذب مخاطب؛ 
ظرفیت بی نظیر فرهنگ، تمدن و آثار 
تاریخی و صنایع دستی اصفهان را یکی از 
مهمترین پتانسیل های گردشگری استان و 
کشور دانست که می توان با روایت داستانی 
از  توجهی  قابل  بخش  آن؛  برای  جذاب 
گردشگران تاریخی و فرهنگی جهان را 

جذب کرد. 
رییس کمیسیون گردشگری و برند شهری 
دوره هشتم اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه 
با بیان اینکه امروزه گردشگری به عنوان 
که  اطالق می شود چرا  اقتصاد  عروس 
درآمد آن در بین 70 درصد شهروندان 
توزیع می شود افزود: به منظور استفاده از 
ظرفیت های بی نظیر گردشگری استان و 
کشور نیازمند حمایت  و مشارکت همه 
جانبه،  هدفمند و هماهنگ همه سازمان 
های  بخش  و  حاکمیتی  دولتی،  های 
عمومی و خصوصی به همراه همراهی و 

مشارکت شهروندان هستیم.  
در ادامه بهرام عبدالحسینی، مدیرکل صدا 
و سیمای مرکز اصفهان عدم وجود مشاور 
رسانه ای قوی در صنایع استان را یکی از 
مشکالت اصلی فعالین اقتصادی دانست و 
گفت: در مبحث برند نیز الزم است تبلیغات 
هوشمندانه ای انجام شده و نگاه مسوولین 
و مردم نسبت به گردشگری تغییر یابد. 
گفتنی است در ابتدای این نشست رضا 
گنجوی، مدیرپروژه برند گردشگری استان 
گردشگری  برند  تشریح  ضمن  اصفهان 
اصفهان تفاوت اصلی اتاق بازرگانی اصفهان 
دردوره نهم با دوره های گذشته را ایجاد 
به  کمک  راستای  در  هایی  اکوسیستم 
بازاریابی استان، ایجاد مکانیزم رونق کاری 
بین اعضا و ساز و کار اثربخشی بیشتر در 
تعامالت با دولت بیان کرد و افزود: هدف 
اصلی از ایجاد برند اصفهان کمک به رونق 

اقتصاد استان می باشد.

اجاره کارت بازرگانی؛ 150 تومان  برای هر دالرکاهش تولید مسکن به 350 هزار واحد 
گزارش

ورود اتــاق بازرگانــی بــه عنــوان مجــری و هدایتگــر پــروژه برنــد شــهری اصفهــان از اواســط ســال ۱۳۹۳ 
گزارش

گروه   شهری
کلیــد خــورد و در همــان ســال بــا جــذب انتظــارات مدیریــت شــهری از اجــرای ایــن پــروژه و میــزان 
انطبــاق آن بــا مــدل برندشــهری در ســایر شــهرهای دنیــا، موفــق بــه جلــب همــکاری آنــان در پیشــبرد برنامــه هــای 
خــود گردیــد. شــعار و لوگــوی برنــد شــهری اصفهان بــا تاکیــد بــر واژه » شــکوه« در ســال ۱۳۹4 طــی فراخــوان عمومی 
اعــالم و بالــغ بــر یکصــد پیشــنهاد بــه دبیرخانــه پــروژه از ســوی بهتریــن آژانس هــای برندینــگ ارائــه شــد. این پــروژه 
بعدهــا بــا ارزیابــی نظــرات متخصصــان تبلیغــات و اصفهــان شناســی، ارزیابــی نظــرات 5۰۰ گردشــگر ســفر کــرده بــه 
اصفهــان از ۲۰ کشــور خارجــی، داوری بهتریــن اســتادان تبلیغــات، ارتباطــات، رســانه، مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی و 
کلینیــک زبــان شناســی، لوگــو و شــعار منتخــب برنــد شــهری ادامــه یافــت. بــدون تردیــد مــی تــوان ایــن حرکــت را 
جــدی تریــن اقــدام در راســتای توســعه گردشــگری اصفهــان دانســت کــه طــی ســالیان گذشــته بــه همت کمیســیون 

گردشگری و برندشهری اتاق بازرگانی اصفهان به اجرا در آمده است.

بزرگ ترین کمپین بین المللی تبلیغاتی تاریخ اصفهان با محوریت برند گردشگری کلید خورد؛

کمپین رسانه ای برای برند داستان گو
هدف اصلی از ایجاد برند اصفهان کمک به رونق اقتصاد استان می باشد

think

 7۲ هزار کیلووات ساعت برق برای هر بیت کوین ؛

 نوسان:برق ارزان این بار به قالب بزرگی با عنوان ارز دیجیتال گرفتار 
شده است. آمار و ارقام حاکی از آن است که قیمت استخراج هر بیت کوین 
در جهان 7۰۰۰ دالر است و برای هر بیت کوین 7۲ هزار کیلووات ساعت 

برق مصرف می شود که به اندازه مصرف ۲۸ مشترک است. 
ارز دیجیتال و به طور خاص بیت کوین، این بار نه به خاطر تازگی و جذابیت 
بلکه به دلیل سوءاستفاده برخی فعاالن اقتصادی در قالب آن از برق ارزان کشور، 
بار دیگر در سر فصل اخبار قرار گرفته است. در این راستا اخبار متعددی از این 
سوءاستفاده به گوش می رسد و حتی اخباری اعالم شده مبنی بر این که روند رو 
به رشد راه اندازی واحد های استخراج ارز دیجیتال، به گونه ای است که در برخی 
مراکز برخوردار از تعرفه برق رایگان مانند مساجد و مدارس نیز شاهد استخراج 
بیت کوین هستیم. چندی پیش در برخی اخبار موضوع اعتراض از سوی برخی 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی هم منتشر و حتی به سوءاستفاده از انرژی 
ارزان در استخراج ارز دیجیتال در دو استودیوی سازمان صدا و سیما اشاره 
شد.همچنین اعالم شد با توجه به اینکه برق در ایران مشمول یارانه است و 
هزینه بسیار پایینی در مقایسه با بسیاری کشور ها داراست، عده ای بر اساس 
گزارش های واصله در حال سوءاستفاده از برق صنعتی و کشاورزی در مزرعه ارز 
دیجیتال هستند که این نوع برق به مراتب بسیار ارزان تر از برق خانگی است و 
کسانی که در کار استخراج ارز دیجیتالی هستند، سعی می کنند سوله هایی که 
مجهز به برق صنعتی یا کشاورزی هستند را برای استخراج اجاره یا خریداری 
کنند. از سوی دیگر در برخی اخبار اعالم و این تذکر داده شده که در موضوع 
خرید و فروش بیت کوین و ارز های دیجیتالی در ایران هنوز قانون شفافی وجود 
ندارد و تنوع نظرات نتیجه گیری برای قانونی یا غیرقانونی بودن آن را با مشکل 

مواجه کرده است.

ارز دیجیتال چیست؟
ارز دیجیتال یا Cryptocurrency یک فرم از پول الکترونیکی است که 
به منظور امنیت بیش تر، حذف واسطه ها و ناشناس بودن طراحی شد. ارز های 
دیجیتال از یک فناوری غیرمتمرکز استفاده می کنند که به کاربران امکان پرداخت 
امن و ذخیره پول را بدون نیاز به ثبت نام یا استفاده از بانک ها و سازمان های واسطه 
می دهند. اکثر ارز های دیجیتال روی پایگاه داده توزیع شده ای به نام بالك چین 
اجرا می شوند و بیشتر واحد های اصلی آن توسط یک فرآیند به نام استخراج یا 
ماین تولید می شوند.اولین و معروف ترین ارز دیجیتال بیت کوین است که در 
سال 2009 ایجاد شد، با این حال در سال های گذشته ارز های دیجیتال زیادی 
)در حدود 900 ارز دیجیتال( در بازار های جهانی تجارت می شود. اگرچه هنوز 
مشروعیت ارز های دیجیتالی و در صدر آن ها بیت کوین از طرف بانک مرکزی و 
مسؤوالن مربوطه در کشور به اثبات نرسیده است، اما ممنوعیت قطعی هم در 
زمینه عدم استفاده از آن ها اعالم نشده و برخی از صرافی ها و سایت های آنالین 

به خرید و فروش این ارز ها اقدام می کنند.

آیا راه اندازی مزرعه استخراج ارز دیجیتال 
در ایران قانونی است؟

در حالی که بحث ارز دیجیتال این روز ها دوباره داغ شده است، چندی پیش آذری 
جهرمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات - ارز های دیجیتال را یکی از تحوالت 
دنیای امروز دانست و با بیان اینکه رویکرد انفعالی درباره فناوری و انتظار دستگاه ها 
از یکدیگر باعث عقب ماندگی و در نهایت انفعال حاکمیت خواهد شد، اظهار کرده 
ارتباطات و فناوری اطالعات در عرصه  از ظرفیت های موجود  با استفاده  بود: 
بانکداری و نظام مالی کشور و نیز ظرفیت باالی جوانان کشور، مقرر شد پست بانک 
ایران با اعالم فراخوان و شناسایی نخبگان کشور در این عرصه، اولین ارز دیجیتال 
طراحی شده را به صورت آزمایشی پیاده سازی و این مدل را برای بررسی و تأیید 
به نظام بانکی کشور عرضه کند.او پس از آن با بیان این که ارز دیجیتال در نهایت 
خواهد آمد که ما از قبل باید فکری به حال آن بکنیم و درباره استفاده از ارز های 
مجازی نظرات مختلفی وجود دارد، گفته بود واقعیت این است که ما می خواهیم 
این مدل را که قبالً در ژاپن هم پیاده شده، پیاده سازی کنیم تا با استفاده از 
ظرفیت های موجود یک مدل آزمایشی را برای تصمیم گیری های نهایی اجرا کنیم.

تا زمان اعالم سیاست، وارد فضای ارز های دیجیتال نشوید
در این باره سیدابولحسن فیروزآبادی - رئیس مرکز ملی فضای مجازی- درباره 
تصمیماتی درباره ورود به عرصه ارز های دیجیتال مانند بیت کوین که هنوز توسط 
مسؤوالن بانکی تایید نشده، اظهار کرده بود: ما در مرکز ملی فضای مجازی در 
حال بررسی این موضوع هستیم و به طور مفصل جلسات مشترکی با بانک مرکزی 
داریم. اما به دلیل این که روی زنجیره بازار ارز مجازی در کشور هیچ گونه کنترل و 
مدیریتی وجود ندارد و درحقیقت صراف هایی که به این فعالیت مبادرت می کنند، 
مجوز ندارند، نظر و توصیه مان به مردم این است که به هیچ وجه فعالً وارد این فضا 
نشوند تا سیاست و مقررات خود را در از حوزه اعالم کنیم.از طرفی در گزارش بانک 
مرکزی درباره ارز های دیجیتالی آمده بود: در جلسه سی ام شورای عالی مبارزه با 
پولشویی در تاریخ 9 دی ماه 1396، به کارگیری ابزار بیت کوین )Bit Coin( و 
سایر ارز های مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعالم شد. از آنجا که 
انواع ارز های مجازی از این قابلیت برخوردار هستند که به ابزاری برای پولشویی و 
تأمین مالی تروریسم و به طور کل، جابه جایی منابع پولی مجرمان بدل شوند، حوزه 
نظارت بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرایم از طریق ارز های مجازی، موضوع 

ممنوعیت به کارگیری ارز های مجازی را به بانک ها ابالغ کرده است.
در هر حال به گفته معاون وزیر نیرو، در کشور عده ای با بهره گیری از سوخت 
فسیلی یارانه ای و هزینه های یارانه ای صنعت برق اقدام به استخراج رمز رز ها 
همچون بیت کوین می کنند که این کار اگر به صورت پنهانی و بدون پایش برق 
مصرفی هم باشد، می تواند مفهوم قاچاق انرژی را در اذهان القا کند. دولت در حال 
تدوین نرخ و ضوابط الزم برای فعالیت استخراج رمز ارز ها است و به زودی شرایط 

این کار برای استفاده از شبکه برق سراسری اعالم می شود.

برق ارزان 
در قالب ارز دیجیتال!

  نوسان: رئیس پژوهشگاه فضایی ایران از 
راه اندازی کارخانه نوآوری حوزه فضایی در 
نزدیکی دانشگاه صنعتی اصفهان خبر داد 
و گفت: این کارخانه های مرکزی در شهر 
اســتان اصفهان خواهد بود که نسبت به 
حمایت از کسب و کارهای نوپا در حوزه های 

مرتبط با فناوری فضایی اقدام خواهد کرد.
ســعید صمیمی در افتتــاح گردهمایی 
شــرکت های دانش بنیان و اســتارتاپ ها 
که در محل صندوق نوآوری و شــکوفایی 
برگزار شد، افزود: بدون شــک این رویداد 
ســه روزه و برگزاری نشســت های تبادل 
فناوری و نوآوری بســتری مناسب برای 
شــناخت بازیگران زنجیره ارزش صنعت 
فضایی کشور و شــناخت توانمندی ها و 
ایده های خالقانه آنهــا و همچنین عرضه 
نیازمندی های کشور در حوزه فضایی است 
و گامی مهم برای توســعه صنعت فضایی 

کشور محسوب می شود.
صمیمی با تاکید بر اینکــه این رویداد 
در حالی برگزار می شود که آمار و ارقام 
جهانی حکایت از رشد روزافزون اقتصاد 
فضاپایه در جهان را دارد، خاطرنشــان 
کرد: عالوه بر آن شرکت های نوآور با ارائه 
سرویس های جدید مبتنی بر داده های 
فضایی نقش مهمی در رشد و توسعه این 

اقتصاد نوظهور دارند.
وی در عین حــال با طرح این ســوال که 
بازیگران بخش فضایی بخصوص آنهایی که 
نقش حاکمیتی دارند، چه نقشی در حمایت 
از کسب و کارهای فضاپایه و رونق بخشیدن 
به صنعت فضایی کشــور دارند، ادامه داد: 
بدون شک در این میان پژوهشگاه فضایی 
ایران به عنوان یک سازمان دانش محور با 
برخورداری از نیروهای جوان و متخصص 
می تواند نقش کلیدی در این حوزه ایفا کند؛ 
چرا که این پژوهشگاه با تجربیات ارزشمند 
در حوزه طراحی و ســاخت ماهواره های 
مخابراتــی و سنجشــی و همچنیــن 
برخورداری از زیرساخت های آزمایشگاهی 
پیشــرفته می تواند حمایت هــای قوی از 
شرکت های دانش بنیان و اســتارتاپ در 

حوزه فناوری فضایی به عمل آورد.
رئیس پژوهشــگاه فضایی ایــران یادآور 
شد: تاکنون در انجام پروژه های طراحی و 
ساخت ماهواره این پژوهشگاه با به کارگیری 
رویکرد مدیریت تحقیقــات، با بیش از 50 
شــرکت دانش بنیان در حوزه مشاوره در 
طراحی و ســاخت بــه ارزش 25 میلیارد 
تومان همکاری داشته و با حدود 20 دانشگاه 
معتبر کشور در حوزه توسعه دانش فضایی و 
همچنین مشاوره در حوزه طراحی و توسعه 
همکاری به ارزش حدود 20 میلیارد تومان 
داشته اســت. وی همچنین یادآور شد: در 
حوزه پایش محصــوالت راهبردی نظیر 
گندم، برنج و سیب زمینی و همچنین پایش 
منابع آبی و آمایش سرزمین خدماتی را ارائه 
داده است که به قطع یقین می تواند کمک 
شایانی برای شــرکت های دانش بنیان و 
استارتاپی در حوزه خدمات جهت ورود به 

بازار باشد.
به گفته صمیمی، در حوزه ارزیابی خسارت 
سیل به کشــاورزان، آمارهای تولیدی این 
پژوهشگاه مبنای پرداخت خسارت توسط 
وزارت کشــور قرار داده شده است. رئیس 
پژوهشگاه فضایی ایران اضافه کرد: عالوه 
بر آن این پژوهشگاه در شهر اصفهان و در 
نزدیکی دانشگاه صنعتی اصفهان، فضای 
مناسبی را برای تأسیس کارخانه نوآوری 
حوزه فضایی در نظر گرفته که به عنوان یک 
"هاب مرکزی" در این منطقه به حمایت از 

کسب و کارهای نو بپردازد.

 گزارش

راه اندازی کارخانه 
نوآوری فضایی

 نوسان:  مدیر کل محیط زیست استان 
اصفهان در پاســخ به ســواالت اعضای 
شورای اسالمی شهر اصفهان در خصوص 
گالیــه از وضعیــت آالیندگی زیســت 
محیطی در اصفهان و عدم ارائه و شــفاف 
سازی در خصوص آالیندگی نیروگاه های 
هســته ای اعالم کرد: چگونه می توان با 

بودجه 250 میلیون تومانی 10 هزار واحد 
صنعتی موجود در اصفهان را پایش کرد.

ایرج حشــمتی با اعالم اینکه از تخصیص 
بودجه 18 میلیارد تومانی بــه این نهاد، 
11 میلیــارد آن صرف حقــوق کارکنان 
می شود، گفت: چطور امکان دارد با 250 
میلیون تومــان بتوان 10 هــزار صنعت 

موجود در استان را پایش کرد و پول اسنپ 
بازرسین هم نمی شود.

 وی با بیان اینکه بــا عصای جادویی نمی 
توانم مشکالت زیست محیطی اصفهان را 
حل و فصل کنم، افــزود: به مردم اصفهان 
خیانت نمی کنم اما نمی توانم خدمتی هم 

انجام دهم.

امضای توافق نامه سازمان ملی بهره وری و شهرداری اصفهان؛

تالش برای افزایش بهره وری در عرصه مدیریت شهری
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محمد جهانگیری، رئیس کمیسیون گردشگری و سالمت اتاق مشترك بازرگانی ایران و 
عراق می گوید: اگرچه بیش از 18 درصد مسافران عراقی به عنوان توریست سالمت به ایران 

وارد می شوند ولی داللی در این بخش مسئله ساز شده است. 
او تصریح می کند: برای همین ما سعی کردیم که ارتباط شهروندان عراقی با شرکت های 
ارائه دهنده خدمات برگزار شود. برای همین در نشستی که در اتاق ایران برگزارشده 
بود و سرکنسول نجف هم در آن شرکت داشت، فعاالن حوزه سالمت معرفی شدند.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان گلپایگان گفت: در سال 77 پرورش ماهی در گلپایگان 
صفر بوده، اما در سال گذشته این عدد در شهرستان به 700 تن رسیده است.

حیدرعلی گل محمدی با بیان اینکه تولیدات دامی گلپایگان تولیدات خوب و با کیفیتی 
است، اظهار کرد: حدود 12 هزار بهره بردار در بخش کشاورزی در شهرستان مشغول به کار 
هستند، شغل دوم خیلی از کارمندان ادارات ما کشاورزی است. وی تاکید کرد: گلپایگان 

استعداد خوبی در پرورش ماهی دارد.

 امیــن اهلل فرهــادی مدیرعامل 
مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران در 
یادداشتی به تشریح ضرورت توجه 
به رتبه بندی فعــاالن اقتصادی در 
حوزه تجارت خارجی پرداخته است. 
به عقیده وی، یکی از الزامات اساسی 
در زمینه گسترش مبادله و توسعه 
روابط اقتصادی با طرف های خارجی 
آگاهــی از رتبه هــای بنگاه های 

اقتصادی طرف مقابل است.
رتبه بندی یعنــی تعیین عیــار و اعتبار 
افراد حقیقی و حقوقی، قــدرت پایداری 
در بازاریابــی و حفظ بازار، قــدرت مالی و 
اقتصادی، کیفیت محصول و میزان تعهد 
به خدمات پس از فروش و مسئولیت های 
اجتماعی ناشــی از آن که توســط یک 
موسسه رتبه بندی معتبر تعیین شده باشد. 
بررسی تجربیات جهانی موید این موضوع 
اســت که رتبه بندی بنگاه های اقتصادی 
در کشــورهای توســعه یافتــه قدمتی 
200 ساله داشته و مکانیزم رتبه بندی به 
فرآیندی شناخته شده و علمی در تبادالت 

بین المللی تجاری مبدل گردیده است.
خوشبختانه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران بر اساس تکالیف قانونی 
مصرحه در قوانین مختلف از جمله آئین-
نامه اجرایــی قانون مقررات صــادرات و 
واردات، تبصره ذیل ماده 5 قانون حداکثر 
استفاده از توان تولیدی و خدماتی و قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز اقدامات وسیعی 
را از سال 89 در دستور کار خود قرار داده و 
با سرمایه گذاری انسانی و مادی قابل توجه، 
رتبه بندی بیش از 1500 بنگاه اقتصادی را 
با ارتباط و تعامل کارشناسی با موسسات 
معتبر بین المللی و انتقال دانش رتبه بندی 

به داخل کشور به ثمر رسانیده است.
 مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایــران با انجام 
مطالعات تطبیقی خارجی و داخلی و فراهم 
نمودن زیرساخت  های الزم برای انجام رتبه 
بندی، عملیات اجرایی رتبه بندی تخصصی 
را بر اســاس مدل های ارزیابی قابل اجرا و 
مورد تایید موسسات بین المللی با هدف 
سامان بخشی و شفاف سازی فضای کسب 
و کار و اعتمادسازی الزم و انتشار اطالعات 
شفاف از رتبه بنگاه ها در فضای اقتصاد بین 
الملل و فراهم کردن بستر جذب سرمایه 
گذاران خارجی با تکیه بر تجارب موفق بین 
المللی در گرایش های تخصصی مختلف 
آغاز نموده اســت.با عنایت به مراتب فوق 
توصیه و تاکید می نماید اتاق های مشترك 
به منظور حفظ اعتبار ملــی و اقتصادی 
کشور اعضای خود را تشویق و موظف 
به داشــتن رتبه نمایند تــا ضمن رفع 
دغدغه های مسئولین اتاق ها، راه مذاکره 
مقتدرانه و موفق در تعامالت خارجی و 

بین المللی فراهم گردد.

کشور  نساجی  فعاالن  از  بسیاری  اگرچه 
معتقدند، باز بودن درهای واردات و تعرفه 
پایین در این سال ها ضربه مهلکی را به این 
صنعت زده و ترکیه و چین را متهمان اصلی 
نابودی صنعت پوشاك و نساجی ایران می 
دانند، اما از سال گذشته با تحریم های جدیدی 
افزایش  و  شد  اعمال  کشورمان  علیه  که 
به یکباره نرخ ارز، گویا دیگر واردات صرفه 
اقتصادی ندارد و این امر بارقه ای از امید در دل 
فعاالن این صنعت در کشور و اصفهان روشن 
کرده تا جایی که به گفته نائب رئیس اتحادیه 
صنف محصوالت نساجی اصفهان، اینروزها 
شرایط صنعت نساجی، خوب و طی 25 سال 
گذشته بی سابقه است؛ چرا که افزایش نرخ 
دالر و جلوگیری از واردات زمینه خوبی را برای 
بهبود شرایط این صنعت فراهم آورده است؛ 
البته هرچند خالء هایی در زیرساخت ها وجود 
دارد و با کمبود تکنولوژی دوخت و دوز، مد، 
آموزش و ... مواجهیم، و از سوی دیگر ماشین 
ندارد؛  وجود  دوخت  انواع  تخصصی  آالت 
در حالیکه در دنیا این ماشین آالت تا جایی 
پیشرفت داشته که برای هر مدل دوخت، 

چندین آیتم وجود دارد.

تحریم های داخلی
به اعتقاد مرتضی منصوری، تحریم ها به 
نفع بیشتر تولیدکنندگان نساجی است، با 
این وجود گاها شاهد تحریم های داخلی 
هستیم و دولت نه تنها نرخ مواد اولیه را کم

صنایع  با  مقابله  یارای  بلکه  کند،  نمی 
پتروشیمی را نیز ندارد و در برهه ای از زمان، 

تعرفه های واردات پنبه نیز باال برده است.
او می گوید: متاسفانه امروز تولیدکنندگان 
نساجی مواد پتروشیمی را 9 درصد باالتر 
از قیمت جهانی خرید می کنند، از سوی 
دیگر پنبه نیز با قیمت جهانی و با دالر به 
تولیدکنندگان نساجی فروخته می شود، 
اما اگر مواد اولیه با قیمت متعادل و ارزان در 
فرصت  گیرد،  قرار  تولیدکنندگان  اختیار 
طالیی برای صنعت نساجی ایجاد می شود 
که روند فعلی و بازار عرضه و تقاضا را طی 25 
سال گذشته در صنعت نساجی کشور بی نظیر 
نموده است. حال اکنون به دنبال خالء بازار و 
مقابله با واردات، فروشندگان پوشاك با تمام 
شدن اجناس انبارهایشان، نیازمند پوشاك 
برای عرضه در بازار هستند، چراکه دیگر 
نمی توانند پوشاك مورد نیاز خود را از چین، 

هند، ترکیه و ... وارد کنند.

اصفهان کمبود تولید پوشاک دارد
به گفته یکی از فعاالن نساجی اصفهان، در 
حال حاضر درخواست پارچه در کشور به 
شدت افزایش یافته، اما متاسفانه با کمبود 
پارچه برای تولید پوشاك مواجهیم، همچنین 
در بحث پارچه های معمولی و تخصصی به 
خصوص برای لباس زنانه که وارداتی است، 
دچار کمبودیم. از سوی دیگر با فقدان مواد 
اولیه نساجی همچون پنبه و ویسکوز روبرو 
هستیم. او تاکید می کند: با وجودی که 
اصفهان قطب صنعت نساجی و مواد اولیه آن 
است، امروز کمبود تولید پوشاك دارد و در 
صورت تامین مواد اولیه و پارچه می تواند به 

دوران گذشته خود بازگردد، اما تا زمانی که 
پارچه نداشته باشیم قادر به تولید پوشاك 

نخواهیم بود.
اما امروز فعاالن صنعت نساجی اصفهان بر 
این باور رسیده اند که باید با تجمیع پتانسیل 
این صنعت در یک مجموعه و رفع مشکالت 
آن عالوه بر اشتغالزایی، تولید باالی پوشاك 
کشور را از این محل تامین کنیم. براساس 
پیش بینی ها، در چشم انداز صنعت پوشاك 
اصفهان با توجه به به قدمت و نقش باالی 
اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم صنعتی 
و ارزش افزوده باال و توان بالقوه و بالفعل 
و  اقتصادی  نخست  جایگاه  آن،  صادراتی 
علمی و فناوری منطقه خواهد بود و باید در 
افق 1408 به جایگاه اول و قطب این صنعت 
در منطقه غرب آسیا برسند و بتواند با توسعه 
فناوری و کسب درجه عالی تولیدات دانش 
 ،APN محور با محوریت تولید شبکه محور
به صادراتی معادل 5 میلیارد دالر در سال 
دست یابد. براین اساس ایده راه اندازی شهرك 
نساجی از سوی فعاالن این صنعت و برخی 
دانشگاهیان در اصفهان شکل گرفته است 
و به گفته حاجی دلیگانی نماینده مجلس، 
قرار است کلنگ شهرك نساجی در سفر آتی 

رئیس جمهور به اصفهان به زمین زده شود. 

شوک  مثبت
شهرک پوشاک

اصفهان،  نساجی  شهرك  طراح  گفته  به 
شهرك پوشاك اصفهان از سال 92 تاکنون 
بزرگترین پروژه کشور شناخته شده  و یکی از 

بزرگترین پروژه های کشور در این دولت است 
که عالوه بر ایجاد 120 هزار شغل، ساالنه پنج 
میلیارد دالر پوشاك تولید می کند و از واردات 

جلوگیری خواهد شد.
آرش امامی با بیان اینکه در طراحی این 
مجموعه از روش های نوین تولید شبکه ای 
استفاده می شود، توضیح می دهد: در مرحله 
تحقیقاتی  پروژه  و  کلی  طراحی  نخست 
شهرك از سوی تیم تحقیقاتی انجام شد 
و در مرحله دوم زمینی به مساحت 950 
هزار مترمربع در جاده اصفهان-تهران کنار 
پاالیشگاه به این شهرك اختصاص یافت 
و اکنون در مرحله ارجاع از استانداری به 
راه و شهرسازی استان اصفهان برای اخذ 

استعالمات مربوطه و ... هستیم.
او یادآور می شود: حدود 15 میلیارد دالر 
از بازار ایران متعلق به صنعت پوشاك است 
تامین  از خارج  بازار  و 60 درصد پوشاك 
می شود، درحالیکه این شهرك وظیفه دارد 
پنج میلیارد دالر پوشاك بازار داخل را فراهم 
کند و برای فراهم کردن این میزان پوشاك، 
120 هزار شغل مستقیم و پنج برابر آن یعنی 
حدود 600 هزار شغل، تحریک می شود که 
تمام خدمات از جمله رستوران ها، هتل ها، 
گمرك،  ها،  مهدکودك  درمانی،  خدمات 
دفتر کنترل کیفیت، مراکز تحقیقات توسعه، 
آژانس های حمل و نقل و ... را شامل می شود 
و فنی و حرفه ای و دانشگاه علمی کاربردی 
که یکی از پایه های اساسی این شهرك است، 
همچنین کارگاه های خوشه درچه، خوشه 
خورزوق و دلیگان که سرویس دهی پارچه 
را برعهده دارند، در این شرایط وارد عمل می 
شوند و در نتیجه به طور مستقیم شوك مثبتی 
به نساجی ها وارد می شود، البته به صرفه بودن 
شهرك پوشاك وابسته به تامین زیرساخت ها 

از جمله زمین توسط دولت است.
به گفته حسین سیستانی، فرماندار اصفهان، 
بسیاری از پوشاك تولید داخل با برند خارجی 
در ایران عرضه می شود که ظلم بزرگی به 
فعاالن این صنعت است، این درحالیست که 
صنعت نساجی و پوشاك ما می تواند زبانزد 
خاص و عام باشد. فعاالن عرصه نساجی 
معتقدند، با حمایت فعاالن بخش خصوصی 
و دولت می توانیم دوباره به قطب صنعت 
اتفاق  این  شویم؛  تبدیل  منطقه  پوشاك 
در سایه پژوهش رخ می دهد و بسیاری از 
مشکالت صنایع از جمله نساجی قابل حل 
خواهد بود و می توان گام بلندی در اشتغالزایی 
برداریم، بنابراین اگر مجتمعی با داشتن ویژگی 
های تولید، توزیع، پژوهش و بازرگانی در 
بخش نساجی فعال شود به طور قطع کارآیی 

الزم را برای پیشرفت خواهد داشت.
از  ناشی  امید  وجود  با  رسد  می  نظر  به 
تحریم ها که این روزها در دل فعاالن صنعت 
نساجی برای احیای دوباره آن ایجاد شده، 
دولت نیز باید شرایط را برای فعالیت این 
اولیه،  تامین مواد  به خصوص در  صنعت 

زیرساخت ها و ... تسهیل کند.

تحریم به کام نساجی

گلپایگان استعداد خوبی در پرورش ماهی داردداللی در بخش سالمت مسئله ساز شده است
 استارتآپ

نگاهی به آنچه اینروزها بر صنعت نساجی اصفهان می رود؛ یادداشت

ضرورت توجه به 
رتبه بندی فعاالن اقتصادی

در این نوشــته قصد آن را دارم که فضای استارتاپی و 
کســب و کارهای مجازی در اصفهان را بررسی کنم. 
در چند سال اخیر فعالیت های چشمگیری از طرف 
بسیاری از 13 جزء اکوسیستم کارآفرینی در اصفهان 
)شامل: نهادهای دولتی ، شرکت های نوپا، سازمان های 
مــردم نهاد)ســمن ها(، مجموعه های رســانه ای و 
چند رسانه ای، مشارکت کننده ها، عالقه مندان، مجموعه های کمک کارآفرین ، 
اتحادیه ها، اصناف، نظام مهندســی تخصصی، مراکز آموزشــی و پژوهشی، 
مشاوران و نیروهای متخصص،  ارائه دهند گان تضمین و امنیت کسب  و  کار( 
برای رشد شاخص های 14 گانه کارآفرینی )شامل: درك فرصت، مهارت های 
راه اندازی کسب و کار، ریسک پذیری، شبکه سازی، پشتیبانی فرهنگی، کسب 
و کار نوپا مبتنی بر فرصت، جذب فناوری، سرمایه انسانی، رقابت پذیری، نوآوری 
در محصول، نوآوری در فرآیند، رشد باال، بین المللی سازی، سرمایه ریسک( 

صورت پذیرفته است.
 در حالی کــه توســعه کارآفرینــی در گرو بهره منــدي از تمــام ظرفیتها و 
توانمندي هاي بالفعل و بالقوه کارآفرینانه فارغ از هرگونه تعلقات و گرایشات و 
به دور از هرگونه قشري نگري و جزیرهاي عمل نمودن و دوري از هرگونه موازي 
کاري است. درحقیقت برنامه ریزي براي توسعه کارآفرینی، نیازمند توجه به 
موضوعات مختلف از زوایا و جنبه هاي متعــددي دارد که ضرورت بکارگیري 
رهیافت اکوسیستم را روشن می کند ولی باید گفت، امروزه این فضا را می توان 
تشبیه به نوزادی بسیار کوچک با تصویری کاریکاتوری که در دستگاه رشد قرار 

دارد، کرد که راهی طوالنی و سخت برای آینده در جهت بلوغ کامل خود دارد.
فعالیت کسب و کارها در این فضا بر اساس موج اتفاقات صورت پذیرفته در کشور 
بوده و اقدامات کوچکی در جهت بومی سازی صورت پذیرفته ولی زمان بر است 

تا به مدل های ثابت تبدیل شود.
عالوه بر این که استارتاپ ها و کســب و کارهای مجازی بعضی محصول محور 
در عرصه های مختلفی از جمله آموزش و... هســتند ولی یکی از محاسن این 
اتفاق را می توان به ایجاد بستر خدماتی در جهت ارتباط بهتر تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان و بســیاری از راهکارهای بین این دو عامل در نظر گرفت 
که به نوبه خود می تواند تولیدات و کسب و کارها را در عرصه داخلی و جهانی 
آماده کند. اما متاسفانه در چند سال اخیر تعامل خوبی بین صادرکنندگان و 
فعالین عرصه استارتاپی ایجاد نشده تا بتوانیم از ابزار این اتفاق برای بین المللی 
سازی کسب و کارهای داخلی در جهت فتح قله های اقتصادی به رقابت جهانی 
استفاده کنیم. اما ابتدا باید دید در شهر اصفهان مزیت های صادراتی چیست 
تا بتوانیم همگرایی مجموعه ها را در این راســتا داشته باشیم.مدتی پیش بر 
اســاس اطالعات ثانویه گمرك در اصفهان برای بررسی بیشترین محصوالت 
صادراتی تحقیق و پژوهشی انجام پذیرفت تا بتوان محصوالتی که در عرصه های 
جهانی ارزش صادراتی بیشتری دارد، شناسایی شود که بر این اساس به ترتیب 

محصوالت زیر دریافت شد:
1-فرش  2- سرامیک و مصنوعات  3- صمغ ها  4- آهن و فوالد   5- سنگ های 
گرانبها، طال  6- نمک ها و سولفات ها   7- لبنیات  8- مصنوعات از چدن و آهن   
9- مصنوعات از ســنگ  10- مس و مصنوعات  11- فرآورده های غالت، آرد  
12- سرب و مصنوعات آن 13- شیشــه و مصنوعات آن 14- لباس و اشیای 
نسجی 15- ریســمان، نخ و نمد  16- قند و شــکر  17- مصنوعات معدنی  

18-الیاف سنتتیک 19- فراورده های خوراکی.
برای رسیدن اکوسیستم کارآفرینی پیشرو می توان با توجه به در نظر گرفتن 
استراتژی مدل آیزنبرگ از فرآیندی سه ســطحی در این راستا استفاده نمود 
که شامل پرورش MVP، راه اندازی کسب و کار مبتنی بر MVP و درنهایت 
بالندگی کسب و کارها اشاره کرد که برای هر سطح نیازمند برنامه های جامعی 
با در نظر گرفتن اولویت های تولیدی اســت. حال اگر بخواهیم به پیشنهادات 

مقدماتی و کلی اشاره نماییم به ترتیب فرآیند:
 1- آموزش، انگیزه، شبکه سازی در قالب رویدادهای کارآفرینی

 2-سازمان های حمایت گری همانند شتابدهندگان کسب و کار، مراکز رشد 
و فناوری، فضای کار اشتراکی، ایجاد پلتفرم های جمع سپاری مالی و همکاری 

صنایع و تولیدی
 3- ایجاد صندوق های جسورانه، باشگاه های سرمایه گذاری، مدلی در جهت 
همکاری شرکت شهرك های صنعتی، شرکت نمایشگاه ها، رسانه ها و... در نظر 
گرفت که می توان مدل های پیشنهادی هر کدام را در فرآیندی مفصل در آینده 
به آن اشاره نمود. در راستای تعامل این اتفاق زحمات زیادی طی چند سال اخیر 
انجام شده که امیدوارم در آینده ای نزدیک بتوانیم رشد قابل توجهی در عرصه 
صادرات با کمک تکنولوژی های جدید داشته باشیم. ما تازه شروع کردیم و در 
راستای گام دوم انقالب، باید جوانان با ابزارهای جدید تکنولوژی به میدان آمده 

تا برای رشدی برق آسای GDP کشور عزیزمان اقدام کنیم. 

مسیریابی از 19  ارزش صادراتی 

شـاید امـروز از صنعتی کـه در آغـاز، کار خـود را از کارگاه های کوچک خانگی شـروع کـرد و بعد از 
جنـگ جهانـی دوم با توسـعه و احـداث کارخانجاتی همچـون نازباف، ریسـباف، پشـمباف، نخ تاب، 
وطـن زاینـده رود و ... زنـان و مـردان بسـیاری را روانـه کار مـی کرد، کمتر نـام و نشـانی باقی مانده 
باشـد. در آن روزهـا نسـاجی و فاسـتونی اصفهان آنچنـان زبانزد خـاص و عام بود کـه نصف جهان، 
منچسـتر شـرق لقب گرفـت؛ اما بـه مرور، ایـن صنعت دسـتخوش تغییـر و  اتفاقات بسـیار و البته 
ناخوشـایند شـد و بـه دلیل برخی سیاسـت های نادرسـت، واردات بـی رویه و بی توجهـی دولت، به 
یکباره گوشـه گیر و کارخانجات نسـاجی بسـیاری در اصفهان رو به تعطیلی و ورشکسـتگی رفتند.  

امـا حـال و روز صنعت نسـاجی اصفهـان در روزهای تحریم چگونه اسـت؟؛

گزارش

گروه شهری

نگاهی به فضای کسب و کارهای مجازی در اصفهان
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 نوسان: معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع استانداری اصفهان با بیان اینکه مجلس باید 
تخصیص یارانه های کور به انرژی ها در کشــور را 
پایان دهد، گفت: دانشگاه ها باید با پژوهش بیشتر 
در زمینه انرژی های سبز، تولید و توسعه تجهیزات 
این انرژی هــا را در کشــور بومی ســازی کنند.
حســن قاضی عســگر افزود: اســتانداری اصفهــان نیز پیگیر توســعه 
انرژی های خورشــیدی بــوده و بر این اســاس تاکنــون  800 مگاوات 
پنل های خورشــیدی نصب و راه اندازی شــده و به تازگــی موفق به عقد 
قرارداد برای تولیــد  200 مگاوات برق با تکنولوژی های روز دنیا شــدیم.
 وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: مجلس باید تخصیص یارانه های 
کور به انرژی ها در کشــور را پایان دهد، زیرا این عمل سبب جلوگیری از 

رشد و توسعه شده است.

 نوسان:  مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنایع  
شیمیایی ایران گفت: صنعت و معدن به عنوان مولد 
اقتصاد کشور نقش غیر قابل انکاری در درآمد افراد و 
رشد بخش اقتصادی کشور دارد. امیر رحیمی، اظهار 
کرد: لزوم مقررات زدایی در گمرك، وزارت صمت باید 
مبنا باشد، چراکه مقرراتی که موجب کاهش تولید 
شود تحریم داخلی است. وی ادامه داد: شرکت صنایع شیمیایی ایران تا به امروز 
بزرگترین واحد تولید کننده الکیل بنزن خطی است که مواد اولیه مواد شوینده 

را در کشور تامین می کند.
رحیمی، با بیان اینکه تحریم ها در میزان تولید تاثیری نداشته  است، تصریح 
کرد: شرکت صنایع شیمیایی ایران با 40 درصد بیشتر از ظرفیت طراحی خود 
تولید دارد و کارمندان بدون هیچ چشم داشتی، مشــغول به کارند تا باری از 

دوش دولت بردارند و خدمتی به کشور ارائه دهند.

 نوســان: رییس نمایندگی وزارت امور خارجه در 
استان اصفهان گفت: با نگاهی جامع تر به ظرفیت های 
خواهرخواندگی متوجه می شــویم بخش مهمی که 
می تــوان از ظرفیت خواهرخوانده ها اســتقاده کرد و 
مورد توجه ویژه قــرار داد، مراودات اقتصادی اســت 
که بی شک مورد اســتقبال هر دو طرف قرار می گیرد.

علیرضا ساالریان با بیان اینکه خواهرخوانگی؛ بستری که فراهم می شود تا دو شهر 
با هم خواهرخوانده شوند، از فاکتورهای مهمی برای ایجاد ارتباطات و دیپلماسی 
شهری است، اظهار کرد: حتما اینطور نیســت که همه ظرفیت های سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی، علمی و گردشگری شهرها برای عقد خواهرخواندگی دیده 
و در نظر گرفته شود. زیرا نفس امضای سند خواهرخواندگی برای پرستیژ و اعتبار 
یک شهر خوب است. وی تاکید کرد: بی شک اینکه یک شهر، تعداد زیادی خواهر 
خوانده داشته باشد برای اعتبار بین المللی آن بســیار خوب و کاربردی است..

 نوسان: هیاتی از مدیریت شهری اصفهان به مناسبت 
بیستمین سالگرد خواهرخواندگی شهرهای اصفهان 
و ســن پترزبورگ، از 19 تا 22 مردادماه عازم روســیه 
خواهند بود. قرار اســت فعاالن اقتصادی و کارآفرینان 
اصفهان نیز برای تعمیق و توسعه همکاری های  تجاری، 
این هیئت را همراهی کنند و با مدیریت »کمیته توسعه 
کارآفرینی و بازار« شهرداری سن پترزبورگ، نشست هایی بین فعاالن اقتصادی دو 
شهر برگزار شود.به گفته کورش خسروی، رییس مرکز پژوهش های شورای شهر 
اصفهان، این برنامه در راستای تقویت تجارت بین الملل شهر اصفهان برگزار خواهد 
شــد. وی همچنین اضافه کرد: اداره کل ارتباطات و روابط بین الملل شهرداری 
اصفهان با همکاری مرکز پژوهش های شورا در تالش  هستند، زمینه حضور موثر 
بخش خصوصی اصفهان در این رویداد را فراهم کنند. عالقه مندان جهت حضور 
در این نشســت به لینک http://yon.ir/QOJpE مراجعه و ثبت نام کنند.

 تخصیص یارانه های کور انرژی  را پایان دهیدنشست فعاالن اقتصادی اصفهان و سن پترزبورگ"خواهرخواندگی" بسترساز توسعه اقتصادی شهرتحریم ها در تولید تاثیری نداشته  است
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 نوســان:   اگر صادرات به طــور کامل 
متوقف شود نزدیک به 10 میلیون تن مازاد 
فوالد در کشور ایجاد خواهد شد که بایستی 
از طریق تبدیل بــه کاالی دیگر با ارزش 
افزوده باالتر و محصول نهایی دیگر راهکار 

صادرات آن پیدا شود.
عزیز قنواتی، مدیرعامــل فوالد امیرکبیر 
کاشان گفت: قیمت فوالد ایران هنوز هم از 
قیمت های جهانی پایین تر است بنابراین با 

توجه به افزایش هزینه های صورت گرفته، 
بهای تمام شــده تولید فوالد به ســقف 
رسیده و کاهش قیمت های فوالد داخلی 

بعید  به نظر می رسد.
قنواتی افزود: تولید با توجه به نیاز داخلی 
شاهد مازاد اســت لذا اگر قانون عرضه و 
تقاضا حاکم شود، واحدهایی که نیازمند 
نقدینگی هستند مجبور به تولید و فروش 
تا سطح نقطه سر به سر و بعضا کمتر از آن 

و با مقداری زیان به منظور جبران هزینه 
های ثابت خود هستند.

 بنابراین راهی جز این وجــود ندارد که با 
پروژه های داخلی از سوی دولت فعال شود 
و یا بســته های حمایتی نظیر استمهال 
به واحدهای دارای بدهــی بانکی و ارزی

 داده شود. 
وی ادامه داد: از این رو باید به کمک دولت 
و بخش خصوصی و با همکاری انجمن های 

مربوطه و تولید کنندگان به ویژه واحدهای 
صادرات محور، بسته ای متناسب با تحریم 

جدید تنظیم گردد. 
توجه داشته باشیم که اگر صادرات به طور 
کامل متوقف شود نزدیک به 10 میلیون 
تن مازاد فوالد در کشور ایجاد خواهد شد 
که بایستی از طریق تبدیل به کاالی دیگر 
با ارزش افزوده باالتر و محصول نهایی دیگر 

راهکار صادرات آن پیدا شود.

مدیرعامل فوالد امیرکبیر کاشان:

راهی جز صادرات نداریم

 نوســان :  در مجمع عمومی عادی 
سالیانه فوالد هرمزگان، مهندس فرزاد 
ارزانی مدیرعامل شرکت فوالد در جمع 
سهامداران گفت: فوالد هرمزگان با تولید 
بیش از یک میلیون و 400 هزار تن، پس 
از فوالد مبارکه، فوالد خوزستان و ذوب 
آهن اصفهان چهارمین تولیدکننده برتر 
فوالد کشور اســت و سهم 7.5 درصدی 
از تولیــد فوالد میانی کشــور را به خود 

اختصاص داده است.
وی افزود: این شــرکت در سال گذشته 
موفق به تولید یک میلیون و 440 هزار 
تن تختال و یک میلیون و 691 هزار تن 
آهن اسفنجی شد که در مقایسه با مدت 
مشابه ســال قبل به ترتیب رشد 0.21 

درصد و 10.85 درصد رشد داشته است.
ارزانی با اشــاره به سیاست های کاهش 
بهای تمام شده در فوالد هرمزگان گفت: 
شرکت در ســال قبل، مدیریت کاهش 
مصرف الکتــرود، نســوز و رفع عیوب 
تختال را در دستور کار قرار داد و هزینه 
های تولید در مجموعه کاهش یافت به 
گونه ای کهبهای تمام شده هر کیلوگرم 
تختال شــرکت به 1987 تومان رسید. 
وی توضیــح داد: 49 درصد هزینه های 
تولید فوالد هرمــزگان مربوط به خرید 
گندله می باشــد. 8 درصد از بهای تمام 
شــده تولید نیز متعلق بــه خرید آهن 
اســفنجی، 7 درصد حقــوق و مزایا، 7 
درصد فروآلیاژها و افزودنی ها، 4 درصد 
برق، 4 درصد تعمیــرات، 4 درصد گاز 
طبیعــی، 4 درصد الکتــرود، 4 درصد 
هزینه های عمومــی و 3 درصد قطعات 

یدکی می باشد.
وی در ادامه اشاره ای به عملکرد شرکت 
در حوزه مســئولت اجتماعی داشت و 
گفت: کمک به آزادســازی مددجویان، 
کمک به توســعه برنامه های فرهنگی 
با توجه بــه نیاز حــوزه های اســتان، 
مســاعدت جهت تهیه سبد کاال جهت 
زنان بدسرپرست و سرپرست خانواده، 
مساعدت به کمیته امداد امام خمینی، 
کمک به زلزلــه زدگان غرب کشــور، 
همکاری با ســازمان بســیج کارگری، 
مشــارکت و همکاری جهت برگزاری 
برنامه هــای مناســبتی و همایش ها، 
مساعدت مالی جهت حمایت از کودکان 
سرطانی اســتان هرمزگان، حمایت از 
حوزه ها و بنیادهای فرهنگی و مذهبی 
استان و ارتباط با رســانه های محلی و 
ملی از جمله اقدامــات فوالد هرمزگان 
در راستای ایفای نقش مسئولیت های 

اجتماعی است.
مهندس ارزانی ادامه داد: شرکت فوالد 
هرمزگان افزایش 33 درصدی درآمد را 
در سال 97 شاهد بود. شرکت همچنین 
در سال قبل شاهد افزایش 98 درصدی 
ســود ناخالص و افزایش 335 درصدی 
ســود عملیاتی را داشــت. وی تصریح 
کرد: روند قیمت سهم در سال گذشته 
مثبت بوده به گونه ای که قیمت هر سهم 
از 1918 ریال در فروردیــن ماه به 5435 
ریال در اسفند ماه رسید. این ارقام گویای 
رشد چشمگیر ارزش سهم نسبت به سال 
96 نیز بوده اســت چراکه هر سهم فوالد 
هرمزگان که در اسفند 96 به 2022 ریال 
رسیده بود در انتهای سال گذشته به 5435 

ریال رسید.
ارزانی تاکید کرد: سود عملیاتی شرکت در 
سال گذشته 1867 میلیارد تومانی و سود 
خالص 1643 میلیارد تومانی ثبت شد. وی 
خبر داد« سودآوری فوالد هرمزگان در سال 

گذشته نسبت به 96 بالغ بر 334درصد بود.

افزایش 33 درصدی 
درآمد فوالد هرمزگان 

industry

 بــا توجــه بــه وضــع موجــود، برنامۀ 
فــوالد مبارکــه در ســال رونــق تولیــد 

؟ چیست
 بدیهــی اســت بــا توجــه بــه ظرفیــت زیــاد 
معــادن کشــور و نیــاز بــه توســعۀ روزافــزون 
صنعــت فــوالد، توســعۀ فعالیتهــای حــوزۀ 
معدن و صنایع معدنــی مؤثرترین راه پویایی 
اقتصــاد کشــور اســت. در همیــن راســتا و به 
ــل،  ــازار داخ ــری ب ــن حداکث ــور تأمی منظ
طبــق برنامــه مقــرر اســت در گــروه فــوالد 
ــوالد  ــه، ف ــوالد مبارک ــرکت ف ــه )ش مبارک
ــش  ــبا( بی ــوالد س ــع ف ــزگان و مجتم هرم
از 8 میلیــون و 500هــزار تــن فــوالد خــام 
تولیــد شــود کــه در ایــن مســیر راهبــردی، 
ســهم فــوالد مبارکــه 5میلیــون و600 هــزار 
تــن، ســهم فــوالد هرمــزگان یک میلیــون و 
500 هــزار تــن و ســهم مجتمــع فوالد ســبا 
ــت. ــن اس ــزار ت ــون و 420 ه ــم یکمیلی ه
در بخــش تولیــد کالف گــرم مقــرر اســت 
ــزار  ــون و 100 ه ــه 5 میلی ــوالد مبارک در ف
ــک  ــز ی ــبا نی ــوالد س ــع ف ــن و در مجتم ت
میلیــون و 400 هــزار تــن کالف گــرم تولید 
شــود. ضمــن اینکــه تولیــد یــک میلیــون و 
586 هــزار تــن کالف خــام نیــز در دســتور 
کار اســت. بــه خاطــر داشــته باشــیم یکــی 
از اقدامــات بســیار ارزشــمندی کــه بعــد از 
ــت،  ــورت گرف ــران ص ــور ای ــالب در کش انق
توجــه بــه صنایــع مــادر و احــداث کارخانــه 

معظــم فــوالد مبارکــه بــوده اســت.
 ارزیابــی شــما از رونــد تولیــد فوالد 

ــت؟ ــور چگونه اس کش
گزارشــهای موجــود درخصــوص رونــد 
تولیــد فــوالد خــام در کشــور و پیــش 
ــد  ــال 1401 نشــان میده ــا س ــی آن ت بین

تولیــد فــوالد خــام کشــور در ســال 1356 
ــن  ــت. ای ــوده اس ــن ب ــزار ت ــدود 700ه ح
ــه  ــوالد مبارک ــد ف ــا ورود قدرتمن ــزان ب می
بــه عرصــۀ تولیــد فــوالد از ســال 72 روبــه 
فزونــی گذاشــت تــا اینکــه در ســال 80 به 6 
میلیــون و 600هــزار تــن و در ســال 97 بــه 
25 میلیــون تــن رســید. در طــی این ســالها 
همــواره ســهم فــوالد مبارکــه از ایــن میزان 
ــوده اســت. در  ــد، حــدود 50 درصــد ب تولی
ــال 1356  ــوالد در س ــی ف ــگ جهان رنکین
رتبــۀ تولیــد فــوالد ایــران 35 بــوده اســت؛ 
ــه  ــه در ســال 1397 ب ــن رتب ــه ای درحالیک

رتبــۀ دهــم ارتقــا یافتــه اســت.
ــه  ــه چگون ــوالد مبارک ــۀ راه ف  نقش

ــت؟ اس
با تحقق افزایش ظرفیتهای فوالد هرمزگان و 
فوالد سفیددشت به گونه ای برنامه ریزی شده 
است که ظرفیت گروه فوالد مبارکه تا سال 
1399 به 12 میلیون و 800 هزار تن افزایش 
یابد و فوالد مبارکه بتواند همچنان سهم عمدۀ 

خود در تولید فوالد کشور را حفظ کند.
ــوزۀ  ــه در ح ــوالد مبارک ــات ف  اقدام
بومــی ســازِی هرچــه بیشــتر صنعت 

فــوالد چــه بــوده اســت؟
با توجه به اینکه فوالد مبارکه به طور مستقیم 
در فهرست تحریم های ظالمانه قرار گرفته 
است، خوشبختانه در حرکتی پویش گونه، همۀ 
کارکنان فوالد مبارکه هم دل و هم قسم شده اند 
تا با اتکا به دانش فنی متخصصان فوالد مبارکه 
و با همکاری شرکت های دانشبنیان، دانشگاهها 
و سازندگان داخلی کشور، قطعات و تجهیزات 
موردنیاز شرکت را بومیسازی کنند و در این 
راستا، حدود 2800 شرکت با فوالد مبارکه 
همکاری میکنند و اقالم موردنیازخطوط تولید 

و پشتیبانی را تأمین مینمایند. خوشبختانه در 
پی این اقدامات، تاکنون بیش از 4 هزار و 180 
میلیارد تومان بابت تأمین داخلی بسیاری از 
این اقالم، صرفه جویی اقتصادی به بار نشسته 
و  از سازندگان  مبارکه حمایت  فوالد  است. 
تولیدکنندگان داخلی را یکی از راهبردهای 
اصلی مدیریت شرکت میداند. به همین منظور، 
در فراخوانی ملی و با برپایی نمایشگاهی در 
تهران از تمامی سازندگان و فعاالن حوزۀ صنعت 
و معدن دعوت کرد تا توانمندیهای خود را در 

حوزۀ ساخت و تولید بروز و ظهور دهند.
 ارزیابــی شــما از اشــتغالزایی در 
حــوزۀ صنعــت فــوالد چگونه اســت؟
بدون شک، با توجه به وجود معادن غنی در 
کشور و نقش فزایندۀ صنعت فوالد در ایجاد 
فرصتهای شغلی، هرچقدر بتوانیم ظرفیتهای 
این حوزه را از حالت بالقوه به بالفعل تغییر دهیم، 
گامهای بلندتر و مؤثرتری در راستای اقتصاد 
بدون اتکا به صنعت نفت برداشته ایم.به طور 
مشخص، در گروه فوالد مبارکه و در استانهای 
اصفهان، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان و 
سنگان خراسان بیش از 25 هزار نفر به طور 
مستقیم و حدود 325 هزار نفر نیز به طور 
غیرمستقیم در سراسر کشور در حوزۀ فوالد 
مبارکه مشغول به کارند و با تکمیل طرحهای 
توسعۀ شرکت در اقصی نقاط کشور، نزدیک 
به 2 هزار نفر دیگر به طور مستقیم و بیش از 
10 هزار نفر دیگر به جمع خانوادۀ بزرگ فوالد 
مبارکه اضافه خواهند شد و از این طریق ارتزاق 

خواهند کرد.
ــی  ــود کمآب ــا وج ــه ب ــوالد مبارک  ف
چگونــه بــه تولیــد خــود ادامــه داد؟
در سال 73 که حدود 3 میلیون تن فوالد در 
فوالد مبارکه تولید میشده، میزان مصرف آب 

حدود 17/3 مترمکعب بر تن تولید بوده است. 
در سال رونق تولید، تولید فوالد در شرکت فوالد 
مبارکه با رشد 100 درصدی به 6/2 میلیون تن 
افزایش یافته  و این شرکت با انجام پروژهای 
مشترك با آبفای استان و سرمایه گذاری در 
ایجاد شبکۀ فاضالب شهری و همچنین با 
اجرای پروژه های متعدد جمع آوری و تصفیۀ 
پساب های صنعتی کارخانه و پساب های 
شهری شهرستانهای مجاور شرکت، پساب 
های مذکور را پس از تصفیه در خطوط تولید 
خود به گردش درآورد و توانست با 84 درصد 
صرفه جویی، علیرغم افزایش دو برابری تولید، 
مصرف آب را در حدود همان مصرف سال 73 
نگه دارد. ذکر این نکته الزم است که با این اقدام 
و جلوگیری از ورود پسابهای شهری به محیط 
زیست و زاینده رود از آلودگیهای زیست محیطی 
و به دنبال آن تحمیل هزینه های درمان برای 
تأمین سالمت جامعه به شدت کاسته شده 

است.
ــی و  ــطح مل ــه در س ــوالد مبارک  ف
ــب  ــی را کس ــه افتخارات ــی چ جهان

ــت؟ ــرده اس ک
برای پاسخ به این سؤال باید وقت زیادی صرف کنم ولی 
به اختصار برخی از مهمترین این عناوین عبارت اند از:

-کسب رتبۀ دهم در بین شرکتهای فوالدسازی دنیا 
براساس گزارش World Steel Dynamic؛

-کسب عنوان Award Winner Gold در 
ارزیابی EFQM اروپا؛

-کسب عنوان سازمان سرآمد سال؛
-کسب تندیس زرین تعالی سازمانی با باالترین امتیاز؛
-انتخاب به عنوان واحد نمونۀ استاندارد کشوری و استانی؛

-انتخاب به عنوان واحد نمونۀ کیفیت و استاندارد 
استانی و ملی از طرف ادارۀ کل استاندارد استان اصفهان؛

-کسب عنوان برترین شرکت دانشی کشور و راهیابی 
به جایزۀ مدیریت دانش )MAKE( آسیا؛

-کسب رتبۀ یازدهم شرکت برتر دانشی آسیا در کنار 
TOYOTA، SUMSUNG  و ... برای اولین بار 

در خاورمیانه؛
-دریافت لوح تقدیر از اولین جایزۀ مسئولیتهای 

اجتماعی در کشور؛
-کسب رتبۀ اول در جایزۀ بهره وری در صنایع معدنی 

ایمیدرو؛
-کسب تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف 

کنندگان؛
-کسب رتبۀ اول در گروه فلزات اساسی و رتبۀ پنجم 
در شاخص ارزشافزوده در رتبه بندی 100 شرکت 

برتر ایرانی.
 بــه نظــر شــما عامــل اصلی کســب 

ــت؟ ــن افتخارات چیس ای
تمامی افتخارات و موفقیتهای به دست آمده در 
فوالد مبارکه حاصل کار گروهی همۀ مدیران 
و کارکنان از ابتدا تاکنون بوده است. امید است 
در ادامه نیز با تالش شبانه روزی همۀ همکاران 
این روند ادامه داشته باشد و برای کشور منافع 
ارزشمندی به بار آورد.با توجه به نقش و جایگاه 
فوالد مبارکه در عرصۀ صنعت کشور این اطمینان 
خاطر را به همۀ هموطنان میدهیم که مدیران و 
کارکنان فوالد مبارکه در راه اعتالی نظام مقدس 
جمهوری اسالمی هم قسم و متحدند تا با نقش 
آفرینی در اقتصاد کشور، ِدیْن خود را به همۀ مردم، 

به ویژه ذی نفعان شرکت ادا کنند.

مهنــدس حمیدرضــا  عظیمیــان معتقــد اســت، بــا تحقــق افزایــش ظرفیت هــای فــوالد هرمزگان 
گفت و گو

گروه صنعت
و فــوالد سفیددشــت بــه گونــه ای برنامــه ریــزی شــده اســت کــه ظرفیــت گــروه فــوالد مبارکــه 
تــا ســال ۱۳۹۹ بــه ۱۲ میلیــون و ۸۰۰ هــزار تــن افزایــش یابــد و فــوالد مبارکــه بتوانــد همچنــان ســهم عمــدۀ 
خــود در تولیــد فــوالد کشــور را حفــظ کنــد. مدیرعامــل گــروه فــوالد مبارکــه همزمــان بــا روز صنعــت و معــدن 
در جمــع خبرنــگاران حاضــر شــد و ضمــن پاســخگویی بــه ســؤاالت آنــان، راهبردهــای گــروه فــوالد مبارکــه در 
حــوزه هــای تولیــد در ســال رونــق تولیــد، توســعه هــای آتــی، اقدامــات شــرکت در بخــش بومــی ســازی و 

اشتغال زایی را این چنین تشریح کرد؛

به دنبال رکوردهای جدید در سال رونق تولید

معاون وزیر صنعت گفت: برنامه شکل گیری صندوق جسورانه برای مباحث اکتشافات 
معدنی تدوین شده و در حال آماده سازی برای عرضه در بورس است و با آماده شدن این 
کنند. مشارکت  معدن  در  بیشتر  برای سرمایه گذاری  می توانند  صندوق، سهامداران 

خداداد غریب پور رئیس هیئت عامل ایمیدرو با اعالم برنامه ایجاد صندوق جسورانه حوزه 
اکتشاف گفت: نمی توان گفت تحریم ها در جذب سرمایه گذاری برای اجرای طرح های بخش 
معدن و صنایع معدنی بی تأثیر بوده، اما در صنایع فوالدی تمرکز ما بر بومی سازی دانش است.

معاون سرمایه گذاری و امور سهام شرکت های فوالد مبارکه گفت: تحریم ها جدی 
است اما ما را قفل نمی کند و باید دوراندیشی در سرمایه گذاری های جدید فوالد 
داشته باشیم تا زمانی که از این وضعیت عبور می کنیم به سطح خوبی از سرمایه 
ای  منطقه  های  افزود: همکاری  یزدخواستی،  رضا  یابیم.  گذاری مشترك دست 
سطح  در  و  است  نیاز  گذاری  سرمایه  های  هزینه  کاهش  برای  هرمزگان  فوالد 
هستیم. فوالد  زنجیره  در  مشترك  گذاری  سرمایه  و  همکاری  نیازمند  نیز  ملی 

تحریم ها ما را قفل نمی کندصندوق جسورانه در راه اکتشافات معدنی

توسعۀ فعالیت های حوزۀ معدن و صنایع معدنی مؤثرترین راه پویایی اقتصاد کشور

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه همزمان با روز صنعت و معدن مطرح کرد:

با حضور وزیر نیرو اعالم شد؛

 نوسان: در نشست و نمایشگاه تخصصی »سازگاری با کم آبی« که طی 
سه روز در تهران برگزار شد، بر اساس ارزیابی های کمیتۀ تخصصی 
معدن و صنایع معدنی کشور، شرکت فوالد مبارکه شایستۀ دریافت 
عنوان »واحد برتر در زمینۀ سازگاری با کم آبی« شناخته شد و لوح 

تقدیر این آئین را به خود اختصاص داد.
به گزارش خبرنگار فوالد، طی این مراسم، دکتر اردکانیان با بیان اینکه کارگروه 
ملی سازگاری با کم آبی با مصوبۀ هیئت وزیران از سال 96 و با عضویت وزارتخانه 
های نیرو، صمت، جهاد کشاورزی و همچنین سازمانهای مرتبط در این زمینه 
و با اهداف متقاعدسازی اذهان عمومی و سیاستگذاران بر مبنای واقعیتهای 
اقلیمی، تولید دانش دربارۀ ضرورتها و راهکارها و ابزارهای گفتمان در زمینۀ کم 
آبی، هماهنگ سازی تمامی ذینفعان مرتبط با حوزۀ آب، نشان دادن ظرفیتها 
و خلق شیوه های متناسب زیستی و ارائۀ مشاورههای سازگاری با کم آبی و 
سازماندهی ملی ارزشها و تجربیات ایجاد شده است، از تمامی سازمانها و کارخانه 
هایی که در این عرصه تالش کردند قدردانی نمود. معاون وزیر صنعت معدن و 
تجارت نیز در افتتاحیه همایش سازگاری با کم آبی گفت: با وجود اینکه صنعت 
2 درصد آب کشور را مصرف می کند اما وظیفه خود می دانیم که همکاری الزم 

با این بخش را داشته باشیم.
محسن صالحی نیا با بیان اینکه در سه محور اهداف خود را در این بخش پیاده 
سازی می کنیم، افزود: طبق این رویکرد در فرآیند تولید، استفاده از تجهیزات 
کم آب بر مورد توجه است، همچنین اجرای فرآیندهایی برای بهینه سازی 
مصرف آب و سازماندهی صنایع بر مبنای سیاست گذاری های ما در استفاده از 
تصفیه خانه آب انجام شده است. این گزارش حاکی است جواد نیلی مدیر ارشد 
خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه پس از دریافت این لوح تقدیر گفت: در 
روز نخست این همایش که با هدف تبادل اطالعات در خصوص تجارب موفق 
سازگاری با کمآبی میان ارکان کارگروه ملی سازگاری با کمآبی و مجموعه های 
دولتی و خصوصی فعال در سه حوزۀ » فضای سبز و آب و فاضالب شهری و 
روستایی«، »صنعت، معدن و انرژی« و »کشاورزی« همراه با نشست و نمایشگاه 
تخصصی برگزار شد، فوالد مبارکه طی گزارشی با عنوان »مدیریت یکپارچه 
آب در فوالد مبارکه« تمامی دستاوردهای خود در حوزۀ آب، کنترل مصارف و 

سازگاری با کمآبی را به اشتراك گذاشت.
 وی اظهار داشت: شرکت فوالد مبارکه با سرمایه گذاریهای هوشمندانه ای که از 
سالهای 90 تاکنون در حوزۀ مصرف بهینۀ آب انجام داده است، به دستاوردهای 
ارزشمندی در زمینۀ به کارگیری پسابهای تصفیه شدۀ صنعتی کارخانه و 
پسابهای شهری شهرستانهای مجاور شرکت در خطوط تولید دست یافته است 

که در سطح دنیا کم نظیر است.
نیلی گفت: بحران تأمین آب و تغییرات اقلیمی که دامن گیر قسمت های 
وسیعی از کرۀ زمین شده است، محرك توسعۀ راهکارها و فناوری های پیشرفته 

برای سازگاری با این شرایط شده است.
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: طی این 
نشست، نتایج اقدامات و تالشهای عوامل پیشرو در زمینه سازگاری با کم آبی 
با اهداف ذیل ارائه و در میان تمامی شرکتکنندگان به اشتراك گذاشته شد: 
شناسایی طرحهای موفق در سطح کشور که منجر به کاهش مصرف و تلفات 
آب و کاهش آلودگی منابع آبی با نهادینه کردن عادت متناسب با کم آبی شده 
است؛ شناسایی ظرفیتهای مناسب در صنایع مختلف آب شرب و کشاورزی؛ 
مدیریت منابع آب در توسعۀ ظرفیتهای بومی؛ اشتراك تجارب و توسعۀ گفتمان 

اجتماعی فراگیر در مورد سازگاری با کم آبی.
در این آئین، عباس اکبری محمدی، مدیر انرژی و سیاالت فوالد مبارکه نیز 
گفت: فوالد مبارکه در این همایش با ارائۀ گزارشی با عنوان »مدیریت یکپارچۀ 
آب شرکت فوالد مبارکه« اقدامات مؤثر و دستاوردهای شرکت در زمینۀ کاهش 
مصرف آب را تشریح کرد که مورد توجه و استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.

وی گفت: فوالد مبارکه در زمینۀ کاهش مصرف آب در چهار محور سرمایه 
گذاری کرده است: تصفیه و بازچرخانی حداکثری پساب صنعتی و تکمیل 
تصفیه خانه های داخلی شرکت؛ افزایش بهره وری آب و کاهش مصرف آن در 
فرایندهای تولید شرکت؛ جایگزینی قسمتی از آب خام موردنیاز شرکت از طریق 
جمع آوری، انتقال و تصفیۀ تکمیلی پساب شهرهای مجاور؛ ایفای نقش در حوزۀ 
مسئولیتهای اجتماعی در جهت بهبود سطح بهداشت و سالمت محیط زیست 
منطقه و رودخانۀ زاینده رود با ساماندهی شبکۀ جمع آوری و تصفیۀ پساب 
شهری. گفتنی است توسعۀ پایدار شرکت و منطقه و تضمین تابآوری در شرایط 

بحرانی بخش دیگری از دستاوردهای این سرمایه گذاری است.
 وی افزود: برخی از پروژه های انجام شده در حوزۀ سازگاری با کم آبی در فوالد 

مبارکه عبارت اند از:
-جمع آوری، تصفیه و انتقال پساب 9 شهر مجاور شرکت و احداث تصفیه خانه 

های مرتبط با آن؛
-احداث تصفیه خانۀ استحصال پساب شهری به همراه سیستم UF مستغرق؛

 RO احداث سیستم تصفیه خانۀ تکمیلی پساب صنعتی به همراه سیستم-
جهت بازچرخانی و استفادۀ مجدد از پساب در صنعت؛

-احداث RO تکمیلی با راندمان باال جهت افزایش درصد بازیابی پساب؛
-اجرای پروژه های متعدد در زمینۀ کاهش مصرف آب در فرایندهای تولید.

 اکبری خاطرنشان کرد: برای دستیابی به این موارد بالغ بر 8 هزار میلیارد ریال 
در فوالد مبارکه سرمایه گذاری شده است و نتیجۀ آن کاهش 40 درصدی 
مصرف آب خام در سال 97 نسبت به سال قبل و جایگاه ممتاز فوالد مبارکه 
در بین رقبای جهان تراز آن از منظر بهره وری آب است؛ به گونه ای که در 
فوالد مبارکه به ازای هر کیلوگرم تولید فوالد 2/73 لیتر آب مصرف می شود؛ 
این در حالی است که متوسط آب مصرفی برای تولید محصوالت تخت در 

جهان 8 لیتر است.

فوالد مبارکه واحد برتر 
همایش سازگاری با کم آبی
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رونوشت آگهی حصروراثت

بیژن کریمی دهناشــی داراي شناسنامه شماره 1727 به شــرح دادخواست به کالسه 
1088/98 ح 10  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فریبا آزادی بشناسنامه 101 درتاریخ 97/8/22 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 1همسر ، پدر ، 1 دختر و 2 پسر 

به اسامي:
1- بیژن کریمی دهناشی به ش ش 1727 نسبت با متوفی همسر.

2-  جواد آزادی به ش ش 2 نسبت با متوفی پدر.
3-  محدثه کریمی دهناشی به ش ش 5260227141 نسبت با متوفی فرزند) دختر(.

4-  امین کریمی دهناشی به ش ش 1740458151 نسبت با متوفی فرزند) پسر(.
5-  محمد کریمی دهناشی به ش ش 1742478891 نسبت با متوفی فرزند) پسر(.

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/519026

رونوشت آگهی حصروراثت

فاطمه امان الهی درچه با وکالت آقای رسول اصالنی داراي شناسنامه شماره 93 به شرح 
دادخواست به کالسه 1066/98 ح 10  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان حسن آتشین بشناســنامه 1119 درتاریخ 97/12/7 
اقامتگاه دائمي خود بــدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 

2پسر، 1 دختر و1  همسر به اسامي:
1- محمد آتشین به ش ش 1272721159 نسبت با متوفی فرزند.

2- علی آتشین به ش ش 1274468434 نسبت با متوفی فرزند.
3- مهسا آتشین به ش ش 1273776860 نسبت با متوفی فرزند.

4- فاطمه امان الهی درچه به ش ش 93 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/518994

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت ایده پردازان گروه آوش با مســئولیت محدود به 
شماره ثبت 5234 و شناسه ملی 14003167490 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العــاده مورخ 17/01/1398 مرکز اصلی شــرکت به 
استان اصفهان ، شهرســتان کاشان ، بخش مرکزی ، شــهر کاشان، فتح 
المبین ، کوچه ))فرعی اول(( ، بلوار نبی اکــرم ، پالك 21 ، طبقه همکف 
- کدپســتی 8717787111 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به 

شرح فوق اصالح گردید.

 اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری کاشان )520834(

آگهی تغییرات شرکت

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود خدمات هوشمند پزشکی ویستا سالمت 
شــایگان درتاریخ 06/04/1398 به شــماره ثبت 62608 به شناســه ملی 
14008426328 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیــل گردیده که خالصه آن به 

شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت :فعالیت شرکت فراهم نمودن بستر آسان برای ارتباط پزشک 
و بیمار از طریق تلفن همراه و وبســایت اینترنتی است. بیماران جهت بیان 
مشکالت پزشکی، بوســیله نرم افزار تلفن همراه، تماس تلفنی و یا وبسایت 
مربوطه، با پزشک ارتباط صوتی و یا صوتی-تصویری برقرار میکنند و پزشک 
توصیه های درمانی را انجام میدهد. ارجاع و اخذ نوبت از پزشکان متخصص و 
مراکز درمانی موردنظر بیمار، درصورت نیاز انجام میشود. درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مــدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، 
شهر اصفهان، فردوس ، خیابان اول فردوس ، کوچه فرعی اول فردوس ، پالك 
2 ، طبقه دوم کدپســتی 8158793665 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
اســت از مبلغ 10000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
آقای مهران شایگان فرد به شماره ملی 1284951022 دارنده 8000000 
ریال سهم الشرکه خانم مهرانگیز کلینی به شــماره ملی 1285500326 
دارنده 2000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای مهران شایگان 
فرد به شــماره ملی 1284951022و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 
و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم مهرانگیز کلینی به 
شماره ملی 1285500326و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های 
عادی و اداری با امضاء آقای مهران شایگان فرد همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )520832(

رونوشت آگهی حصروراثت

مهدی رزاززاده داراي شناسنامه شــماره 1270639617 به شرح دادخواست به کالسه 
98/ 1105 ح 54  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان طاهره لباف بشناسنامه 2029 درتاریخ 98/2/23 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 4 پسر ، 1 دختر ،همسر و مادر 

به اسامي:
1- محمدرضا رزاززاده به ش ش 1232 نسبت با متوفیه فرزند2- علیرضا رزاززاده به ش 
ش 894 نسبت با متوفیه فرزند 3- رسول رزاززاده به ش ش 4949 نسبت با متوفیه فرزند 
4-  مهدی رزاززاده به ش ش 1270639617 نسبت با متوفیه فرزند 5-  سعیده رزاززاده 
به ش ش 1126 نســبت با متوفیه فرزند 6-  مرتضی رزاززاده به ش ش 1547 نسبت با 

متوفیه همسر 7- احترام نواب فرد به ش ش 40878 نسبت با متوفیه مادر.
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/520236

رونوشت آگهی حصروراثت

سعید شیرازی داراي شناسنامه شماره 825 به شرح دادخواست به کالسه 946/98 ح 54  
از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مریم 

آقاجان زاده بشناسنامه 55208 درتاریخ 97/4/1 به اسامي:
1- شیما شیرازی به ش ش 1270799037 نسبت با متوفی فرزند.
2- عسل شیرازی به ش ش 1272036798 نسبت با متوفی فرزند.

3-  سعید شیرازی به ش ش 825 نسبت با متوفی همسر.
4-  حسین آقاجان زاده به ش ش 227 نسبت با متوفی پدر.
5-  طاهره باطنی به ش ش 52229 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/517893

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی حسنات اســپادانا سهامی خاص به شماره 
ثبت 16882 و شناسه ملی 10862138670 به استناد صورتجلسه هیئت 

مدیره مورخ 13/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 - حمیدرضا آریادوســت به شــماره ملی 1284810021 به سمت رئیس 
هیئت مدیــره، رویا ســادات الله زار به شــماره ملــی 1289521212 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حســن خطیبی اصفهانی به شماره ملی 
0066613566 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال 
انتخاب شدند. - مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهدبود. - کلیه 
اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )520831(

رونوشت آگهی حصروراثت

محمدعلی محســنی داراي شناسنامه شــماره 32989 به شــرح دادخواست به کالسه 
1120/98 ح 54  از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان بتول محسنی بشناسنامه 46 درتاریخ 97/1/28  اقامتگاه دائمي خود بدرود 

زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 3 برادر و 1 خواهر  به اسامي:

1-  حسن محسنی به ش ش 32988 نسبت با متوفی برادر.
2- محمدعلی محسنی به ش ش 32989 نسبت با متوفی برادر.

3- محمدرضا محسنی به ش ش 9187 نسبت با متوفی برادر.
4- صدیقه محسنی به ش ش 99 نسبت با متوفی خواهر.

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/518593

رونوشت آگهی حصروراثت

زهــرا رســتگار داراي شناســنامه شــماره 411 بــه شــرح دادخواســت به کالســه
 98/ 1082 ح 10  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان شهریار قربان نژاد بشناسنامه 9829 درتاریخ 98/4/2 اقامتگاه دائمي خود بدرود 

زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به مادر به اسم:

1-  زهرا رستگار به ش ش 411 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 10 شوراي حل اختالف. م الف/517788

رونوشت آگهی حصروراثت

محمدرضا رفیعی نائینی داراي شناسنامه شماره 145 به شرح دادخواست به کالسه 98/ 
1123 ح 54  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان مهدی رفیعی نائینی بشناســنامه 357 درتاریخ 98/4/2 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 2 پســر ، 3 دختر و 1 

همسر به اسامي:
1-  محمدرضا رفیعی نائینی به ش ش 145 نسبت با متوفی فرزند.

2-  علیرضا رفیعی نائینی به ش ش 1 نسبت با متوفی فرزند.
3- شهناز رفیعی نائینی به ش ش 1074 نسبت با متوفی فرزند.

4- شیدخت رفیعی نائینی به ش ش 229 نسبت با متوفی فرزند.
5- شهال رفیعی نائینی به ش ش 79 نسبت با متوفی فرزند.

6- مهین طباطبائی به ش ش 2 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/519457

رونوشت آگهی حصروراثت

فرزانه امین ارشــد داراي شناسنامه شــماره 21888 به شــرح دادخواست به کالسه 
1086/98 ح 10  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علیرضا امین ارشد بشناسنامه 42 درتاریخ 97/12/12 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 2 پســر ، 3 دختر  و 2 

همسر به اسامي:
1-  محمدحسین امین ارشد به ش ش 9938 نسبت با متوفی فرزند) پسر(.
2-  محمدرضا امین ارشد به ش ش 47576 نسبت با متوفی فرزند) پسر(.

3-  فرزانه امین ارشد به ش ش 21888 نسبت با متوفی فرزند) دختر(.
4-  فاطمه امین ارشد به ش ش 2415 نسبت با متوفی فرزند) دختر(.
5- مریم امین ارشد به ش ش 47575 نسبت با متوفی فرزند) دختر(.

6- فخرالزمان مهشید به ش ش 1751 نسبت با متوفی همسر.
7- شین دهقان کلیشادی به ش ش 10 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 10 شوراي حل اختالف. م الف/518882

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت حمل و نقل درون شهری پرواز اســپادانا نوین با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 20951 و شناسه ملی 10260418099 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/03/1398 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد :
ســید ناصر حســینی کدملی 1142000478بعنوان مدیر عامل و عضو 
هیئت مدیره - سید امید حسینی کدملی 1291094891 بعنوان رئیس 

هیات مدیره برای مدت پنج سال انتخاب شدند. 
کلیه اوراق واسناد مالی وتعهدات شــرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء 

مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 مدیر عامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
اصفهان )520853(

رونوشت آگهی حصروراثت

رویا عزتیان داراي شناسنامه شماره 774 به شرح دادخواست به کالسه 909/98 ح 54  از 
این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا 
عزتیان بشناســنامه 7855 درتاریخ 98/2/25 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 5 پسر و 4 دختر و 2 همسر به اسامي:
1- جمشید عزتیان  به ش ش 4096 نســبت با متوفی فرزند.2- هوشنگ عزتیان به ش 
ش 2662 نسبت با متوفی فرزند3- رضا عزتیان به ش ش 877 نسبت با متوفی فرزند4- 
حسین عزتیان به ش ش 73309 نســبت با متوفی فرزند5-  علیرضا عزتیان به ش ش 
76219 نســبت با متوفی فرزند6- ویکتوریا عزتیان به ش ش 2830 نســبت با متوفی 
فرزند7- آذر عزتیان به ش ش 3421 نسبت با متوفی فرزند8- رویا عزتیان به ش ش 775 
نسبت با متوفی فرزند9- شیما عزتیان به ش ش 7548 نسبت با متوفی فرزند10-  طوران 
مال آقامیرزائی به ش ش 280 نسبت با متوفی همســر11- زرین تاج قمشی  به ش ش 

904 نسبت با متوفی همسر.والغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هرکســي 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/520148

رونوشت آگهی حصروراثت

سمیه جعفری داراي شناسنامه شماره 305 به شرح دادخواست به کالسه 1090/98 ح 
10  از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
علی جعفری بشناســنامه 7 درتاریخ 98/3/25 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 1 پسر ، 3 دختر و 1 همسر به اسامي:
1- سعید جعفری  به ش ش 305 نسبت با متوفی فرزند.
2- سمیه جعفری به ش ش 956 نسبت با متوفی فرزند.

3- سمیرا جعفری به ش ش 114068 نسبت با متوفی فرزند.
4- سپیده جعفری به ش ش 1270022660 نسبت با متوفی فرزند.

5- مهین جعفری جاجائی به ش ش 174 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/519561

رونوشت آگهی حصروراثت

محمود دستگردی داراي شناسنامه شماره 242 به شرح دادخواست به کالسه 98/ 1133 
ح 54   از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
علی دستگردی بشناسنامه 73 درتاریخ 98/3/24 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 3 پسر ، 2 دختر و 1 همسر به اسامي:
1- محسن دستگردی به ش ش 15090 نسبت با متوفی فرزند.

2-  محمود دستگردی به ش ش 242 نسبت با متوفی فرزند.
3- حمیدرضا دستگردی به ش ش 8 نسبت با متوفی فرزند.

4- صدیقه دستگردی به ش ش 1387 نسبت با متوفی فرزند.
5- زهرا دستگردی به ش ش 2480 نسبت با متوفی فرزند.

6- فاطمه هاشم پور دستگردی به ش ش 38 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/519795

رونوشت آگهی حصروراثت

معصومه زارعی باطانی داراي شناســنامه شماره 2786 به شــرح دادخواست به کالسه 
98/ 1079 ح 10  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسنعلی زارعی باطانی بشناســنامه 5 درتاریخ 98/3/12 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 2 پسر ،2 دختر  و 

1همسر به اسامي:
1-  داود زارعی به ش ش 84 نسبت با متوفی فرزند.

2- امین زارعی باطانی به ش ش 1270337645 نسبت با متوفی فرزند.
3-  سمیه زارعی به ش ش 445 نسبت با متوفی فرزند.

4- معصومه زارعی باطانی به ش ش 2786 نسبت با متوفی فرزند.
5- سکینه خاتون زمانی آرا به ش ش 26 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/518876

رونوشت آگهی حصروراثت

حسین ســراجان داراي شناســنامه شــماره 27697 به شرح دادخواســت به کالسه 
98/ 1134 ح54  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اصغر ســراجان بشناســنامه 360 درتاریخ 98/3/18 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 4 پسر،3 دختر و1 

همسر به اسامي:
1-  عباس سراجان به ش ش 795 نسبت با متوفی فرزند) پسر(.2- رضا سراجان به ش 
ش 611 نسبت با متوفی فرزند) پسر(.3-  حســین سراجان به ش ش 27697 نسبت با 
متوفی فرزند) پسر(.4- محمد سراجان به ش ش 1724 نسبت با متوفی فرزند) پسر(.5- 
بتول سراجان دهکرد به ش ش 160 نسبت با متوفی فرزند) دختر(.6- نرگس سراجان 
دهکرد به ش ش 1101 نسبت با متوفی فرزند) دختر(.7- عفت سراجان دهکردی به ش 
ش 2273 نسبت با متوفی فرزند) دختر(.8-  فاطمه روفیگرحقیقت فرزند عبدالکریم به 

ش ش 118 نسبت با متوفی همسر والغیر.
 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/520075

رونوشت آگهی حصروراثت

رضا شفیعی طهمورستانی داراي شناسنامه شماره 12 به شرح دادخواست به کالسه 1085/98 
ح 10  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی 
شفیعی طهمورستانی  بشناسنامه 1 درتاریخ 98/3/25 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 4 پسر ،3 دختر  و 1همسر به اسامي:
1-  جواد شفیعی تهمورستانی به ش ش 1271261146 نسبت با متوفی فرزند.

2-  ابراهیم شفیعی طهمورستانی  به ش ش 16 نسبت با متوفی فرزند.
3-  رضا شفیعی طهمورستانی به ش ش 12 نسبت با متوفی فرزند.

4- اسماعیل شفیعی تهمورستانی به ش ش 1270271903 نسبت با متوفی فرزند.
5- صغرا شفیعی طهمورستانی به ش ش 181 نسبت با متوفی فرزند.

6- زهرا شفیعی تهمورستانی به ش ش 7 نسبت با متوفی فرزند.
7- اشرف شفیعی تهمورستانی به ش ش 1092 نسبت با متوفی فرزند.

8-  صدیقه باقری میشانی به ش ش 5 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 10 شوراي حل اختالف. م الف/518721

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییــرات شــرکت اعتبــار کارکنــان اداره کل آمــوزش فنی و 
حرفه ای اصفهان شــرکت تعاونــی به شــماره ثبت 8293 و شناســه 
ملــی 10260293881 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
06/04/1397 و به استناد نامه شــماره 57116 مورخ 17/5/1397 اداره 

تعاون شهرستان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

 آقای مســعود دانشــمند کد ملی ) 1291372172( به ســمت رئیس 
هیئت مدیره و آقای ســید محمد حســینی کد ملی ) 1290366896( 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی محمــدی کد ملی ) 
1290994749( به سمت منشــی هیئت مدیره و آقای اسماعیل صادق 
فالح کد ملی ) 1289991480( به سمت مدیر عامل برای مدت سه سال 

انتخاب شدند. 
کلیه قراردادها و اســناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار 
با امضاء آقای اسماعیل صادق فالح )ســمت: مدیر عامل( و آقای مسعود 
دانشمند )سمت: رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر و در غیاب آقای 
مسعود دانشمند )سمت: رئیس هیئت مدیره( آقای سید محمد حسینی 
)سمت: نایب رئیس هیئت مدیره ( حق امضاء خواهند داشت و اوراق عادی 
با امضاء آقای اســماعیل صادق فالح )ســمت: مدیرعامل( و مهر شرکت 

معتبر خواهد بود.

 اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 
موسسات غیرتجاری اصفهان )520852(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی حسنات اســپادانا سهامی خاص به شماره 
ثبت 16882 و شناسه ملی 10862138670 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 13/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد: 
- حســن خطیبی اصفهانــی به شــماره ملــی 006613566، حمیدرضا 
آریادوست به شماره ملی 1284810021 و رویا سادات الله زار به شماره ملی 
1289521212 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب 
شدند. - آقای سیامک فتحی دهکردی به شــماره ملی5279442879 به 
عنوان بازرس اصلی و سید مجتبی فقری به شماره ملی 1286975530 به 

عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری اصفهان )520830(

رونوشت آگهی حصروراثت

احترام مظاهری کلهرودی با وکالت خانم نوروزی داراي شناســنامه شــماره 7 به شرح 
دادخواست به کالسه 1122/98 ح 54 از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان عبداله خرم بخت بشناسنامه 71150 درتاریخ 98/2/19 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 2 

پسر ، 4 دختر و 1 همسر  به اسامي:
1- امیرهمایون خرم بخت به ش ش 356 نسبت با متوفی فرزند ) پسر(.
2- عبابهروز خرم بخت به ش ش 2051 نسبت با متوفی فرزند ) پسر(.

3-  هنگامه خرم بخت به ش ش 21 نسبت با متوفی فرزند ) دختر(.
4-  بتی خرم بخت به ش ش 2362 نسبت با متوفی فرزند ) دختر(.

5-  فاطمه خرم بخت به ش ش 5885 نسبت با متوفی فرزند ) دختر(.
6- نگار خرم بخت به ش ش 13088 نسبت با متوفی فرزند ) دختر(.

7-  احترام مظاهری کلهرودی به ش ش 7 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/519979

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت نوروز تدارك آپادانا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
58566 و شناسه ملی 14006810950 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 

العاده مورخ 01/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
آقای محمدرضا نوروزی به شماره ملی 1270835335 با پرداخت مبلغ سه میلیارد 
و شصت میلیون ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ نه میلیارد ریال 

افزایش داد.
 خانم زهرا عباسیان به شماره ملی 1282663641 با پرداخت مبلغ چهارصد میلیون 
ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ یک میلیارد ریال افزایش داد. در 
نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ شش میلیارد ریال به مبلغ ده میلیارد ریال افزایش یافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصالح گردید.

 اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 
غیرتجاری اصفهان )520854(



عقده خاک بر سری ایرانیان چهار نشانه 
دارد:

اول: نوسـتالوژی دیـروز: همیشـه مـی گوییم که 
دیـروز، خیلـی بهتـر از امـروز بـود. هر سـال می 
گیم دریغ از پارسـال. ولی هیـچ کدام مان حاضر 
نیسـتیم که به زندگی سـی سـال قبل بازگردیم.

دوم: غازپنـداری مـرغ همسـایه: مـا یک سـری جمالت کالسـیک داریم 
کـه ایـن گونه آغـاز می شـود: در کشـورهای پیشـرفته ..... ایـن جمالت 
با کشـورهای پیشـرفته یا با بقیه کشـورهای دنیا شـروع می شـود و هر 

چیـزی کـه واقعیـت دارد یا نـدارد اما آرزوی ماسـت را مـی گوییم.
گویی که ده ها سـال تمام کشـورهای دنیا را بررسـی میدانی و حضوری 

ایم.  کرده 
اگـر یـک ژاپنـی بیاید و چنـد عـدد پالسـتیک از روی زمین بـردارد می 
گوییـم کـه آن هـا چقـدر بـا شـعورند و مـا چقـدر ...! ولی اگر یـک گروه 
10 نفـره سـه شـبانه روز خـود را بـرای پاکسـازی جنـگل صـرف کننـد 
بازتابـی پیـدا نمی کند. اگر در اسـکاتلند کسـی مغـازه اش را بـاز بگذارد 
و قیمـت اجنـاس را بزنـد و بـرود و هر کسـی خـودش حسـاب کند این 
عیـن فرهنگ اسـت امـا اگر در ایران کسـی چنین کند )که کرده اسـت( 

می گوییـم ....
سـوم: نفـرت از مسـوولین و دیگـران: دیگـران بـد رانندگـی مـی کننـد. 
دیگـران صـف را رعایت نمی کننـد. دیگران بی توجهند. دیگـران صدای 
ضبط شـان باالسـت. دیگران فرزندان شـان را درسـت تربیت نمی کنند. 

اشـکال کار در دیگـران اسـت اگر نـه حتما مسـووالن مقصرند!
چهـارم: ناامیـدی نسـبت به هـر گونه تـالش: از نظر ما قرار نیسـت هیچ 
اتفاقـی بیفتـد! ایـن بهبودها هم کـه می بینـی اتفاقی، مـوردی و موقت 

است.
عـده ای هـم موج سـوار پوپولیسـت بـا توجـه بـه »عقـده خاك برسـری 
ایرانیـان« بـه »فرمول جادویـی محبوبیت و الیک در یک دقیقه« دسـت 

یافتـه انـد. این فرمـول محبوبیـت یک دقیقه ای چیسـت؟
هـر جا نشسـتید بگوییـد می توان »یک شـبه« گرانی، فسـاد و تبعیض و 
رانت و... را از بین برد و بعد قیافه دلسـوز واقعی مردم را بگیرید و بگویید 

حیف که نمـی خواهند.
بگوییـد که در فالن کشـور چنیـن کاری می کنند. دقـت کنید که اصال 
الزم نیسـت که واقعا در آن کشـور چنین کاری کنند. شـما فقط احتیاج 

دارید که از غازپنداری مرغ همسـایه اسـتفاده کنید.
مـدام بگوییـد همشـون سـر و ته یه کرباسـند. در پشـت هر پیشـرفتی، 
مذاکـره ای، تعاملـی، کاسـه ای زیـر نیم کاسـه هسـت )تئـوری توطئه( 
و بـدون اینکـه راهـکار عملـی بدهیـد صحنـه را تـرك کنیـد. بـا ایـن 
دسـتورالعمل یـک دقیقـه ای، شـما هـزاران الیـک بدسـت مـی آوریـد.

تجویز راهبردی:
چه می توان کرد؟

اول- کمـی فقـط کمـی در مـورد جهان بیشـتر بدانیم. حتی یـک مورد 
هم دیده نشـده اسـت که کشـورها و ملت ها یک شـبه، یک سـاله، حتی 

یک دهه به پیشـرفت و رفاه رسـیده باشـند. 
دوم-  به خاطر بیاوریم در همه کشـورها، هنوز که هنوز اسـت چالش های 
جدی دارند یکی از افسـردگی رنج می برد دیگری از ترافیک وحشـتناك 
)گاهـی چهـار سـاعت در ترافیک مـی مانند(، دیگـری از آلودگی شـدید 
هـوا، بعـدی از اعتبـاد و خودکشـی فزاینـده، دیگری از اختـالف طبقاتی 
بسـیار بسـیار زیـاد، دیگـری از پیری سـن و آخـری از سـنت های غلطی 
ماننـد گاوبـازی یا گاوپرسـتی! اینگونه نیسـت کـه دنیا همه بـا فرهنگ، 

خـوش حـال و خـوش آتیه باشـند و ما نفرین شـدگان زمین.
سـوم- دیـدن ابتـکارات: نسـل جدیدی که من مـی بینم از مـا خالق تر، 

امیدوارتر و باهوش تر هسـتند.
هر روز می بینم که چه ایده های نابی را به اجرا می گذارند.

 آن هـا هـر روز دنیـا را بهتر می کنند. امروز من راحـت تر و بهتر از دیروز 
کتـاب می خرم، تاکسـی مـی گیرم، پول جابجا می کنـم، قبض پرداخت 
مـی کنـم، خریـد مـی کنم، کولـر خانـه ام را تعمیر مـی کنم. اگـر امروز 
ماشـینم خراب شـود کمتر از 15 دقیقه تعمیرکار سـیار می رسد )این را 

بر اسـاس تجربه مـی گویم و نه آرمـان و آرزو(.
سـریع تـر از جریان اخبـار و اطالعات از کانال های متنـوع قرار می گیرم. 
تـا دیـروز باید به سـختی و بـا دایال آپ به اینترنت کم سـرعت وصل می 

شـدم اما امـروز فیلم می بینم. 
همـه ایـن ها را مدیون جوانان باهوشـی هسـتم که عقده خاك بر سـری 
ایرانیـان را ندارنـد. اصـال وقـت ندارنـد و وقت نمـی کنند به نوسـتالوژی 
دیـروز، نفـرت از دیگـران و مسـووالن و ناامیـدی بـه فـردا و غازنماهـای 

همسـایه فکر کنند. 
فقـط ایـده مـی دهند و اجرا می کنند، شکسـت می خورنـد و بهبود می 

دهنـد و دوباره شـروع می کنند.
ایـران مـا زخمی اسـت، افتان و خیـزان به پیش مـی رود. اما به پیش می 
رود. شـما مـی توانیـد من را نیز به لیسـت کسـانی که نسـبت بـه آن ها 
نفـرت داریـد اضافـه کنید و بگویید همه سـر و ته یک کرباسـند یا اینکه 

آسـتین های تان را باال بزنیـد و کاری کنید.

همیشــه، تابســتان، فصل نقل و 
انتقال مســتاجران، بهانه ای بوده 
برای بررسی مشــکالت این قشر از 
جامعه که امروز 35 درصد جمعیت 
81 میلیونی کشــور را تشــکیل 
می دهند. امروز که در حال مطالعه 
این وجیزه اید، 28 میلیون و 350 هزار هموطن مستاجر، یا در 
حال جابه جایی اند، یا در حال تمدید اجاره با قیمتی باالترند، یا 
به حاشیه های شهر کوچیده اند یا در اندیشه کوچیدنند، یا هم که 
به... »چه کنم چه کنم« افتاده اند. بنابراین اگر مشکالت کشور را 
به ترتیب اولویِت رسیدگی، لیست کنیم، به نظر می رسد مسئله 

مسکن یکی از آن مسائل در صدر این لیست خواهد بود. 
حاال کمی به عقــب برگردیم. به زمان مبــارزات انتخاباتی. به 
تیترها و تصاویر روزنامه های جریان هــای خاص. عکس یک 
شــدن یک ســلبریتی با جمله ای که به مردم می گوید به چه 

کسانی رای دهند و به چه کسانی رای ندهند. 
به شــبکه های بی در و پیکر اجتماعی کــه تولید محتوایش 
از آن طرف آب اســت)غرب( و مصرف کننــده اش این طرف 
آب. به بمباران خبری مغزها، فاســد کردن دموکراسی، مسخ 
شــدن آدم ها و در نهایت حرکت دادن آن ها به سمتی که آنها 
می خواهند. انتخاب مدیر با فریب دادن مردم و پیش قراولِی یک 
سلبریتی نتیجه ای بهتر از این نخواهد داشت. اگر  اشتباه نکنیم 
خرداد ماه ســال 96 همین موضوع تصویر روی جلد هفته نامه 

»نیوزویک« شد.
در تصویر، مردم در حالی که سرشان در گوشی است، در حال 

حرکت به سمت مرکز رای گیری هستند. روی تصویر سؤالی نوشته شده: 
  HOW BIG DATA IS CORRUPTING DEMOCRACY
یعنی، »چگونه اطالعات عظیم، دموکراسی را فاسد می کند؟« 
نیوزویــک در همان روی جلد پاســخ این ســؤال را می دهد: 

BRAIN WASHED  یعنی با شست وشوی مغزی!
مشکل در همه کشــورها هســت. کار مدیران یک کشور نیز 
حل همین مشکل هاست. وقتی مدیری 4 سال است حوصله 
راه اندازی ســامانه مهمی را که بر عهده اش گذاشته اند ندارد تا 
مشــکل جدی 35 درصد جمعیت یک کشور حل شود، وقتی 
اولویت اول نماینده مجلس می شود کنسرت و تلگرام و حضور 
زنان در اســتادیوم فوتبال، وقتی روزی نیســت که خبری از 
دستگیری اعضای شــورای یک شهر به دلیل فســاد مالی یا 
اخالقی منتشر نشود، نباید از این وضع تعجب کرد. بله، تحریم ها 
هم در این مشکالت سهم دارند. اما تحریم هم یک مشکل است 
و کار مدیر حل همین مشکل هاست. در دولت نهم و دهم تحریم 
بودیم اما، هسته ای هم بودیم. نفت هم می فروختیم، پول آن را 
هم می گرفتیم. امروز تحریم هستیم، هسته ای نیستیم، نفت کم 

می فروشیم و....!
وقتی توان تشخیص اولویت ها را نداریم، راه حل ها را می بینیم 
اما حوصله کار نداریم، به راه حل های کارشناسان بی توجهیم، 
راه حل همه مشکالت را در خارج از کشور می بینیم، ساخته های 
دیگران را مزخرف می نامیم اما طــرح جایگزین نداریم، وقتی 
دلمان خوش اســت که رئیس جمهور فرانســه می آید و برای 
جوانانمان شغل ایجاد می کند، یعنی ریشــه الاقل بخشی از 

مشکالت کشور در سوء مدیریت است و نه تحریم ها.

   سید قائم موسوی
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شرکت نستله، بزرگترین شرکت صنایع غذایی دنیا طی بیانه ای اعالم کرد، این شرکت به 
منظور کنترل و نظارت بر محصوالت و همچنین زنجیره تأمینی خود از بالك چین استفاده 
خواهد کرد و این شرکت اولین شرکت صنایع غذائی است که بدین گونه از بالك چین بهره 
می برد.طرح فوق بر روی بالك چین OpenSC پیاده سازی خواهد شد و طرح پایلوت آن 
ردیابی و نظارت از ابتدای تولید شیر در مزارع نیوزلند و انتقال آن به کارخانه های نستله و 

سپس انتقال محصوالت به انبارهای این شرکت در خاورمیانه است.

بر اساس آخرین آمار قابل دسترس و قابل مقایسه بین المللی منتشر شده توسط 
یونسکو) ژانویه 2019(، تا سال 2016 جمعیت کل دانشجویان بین المللی دنیا بالغ بر 
5.1 میلیون نفر بوده است! براین اساس، جمعیت دانشجویان بین المللی دنیا  در سال  
2005 ، 2.8 میلیون نفر بوده است که در طول بازه 2016-2005 به بیش از 5 میلیون 
نفر افزایش یافته است!پیش بینی ها نشان می دهد که در بازه 2030-2016 جمعیت 

دانشجویان بین المللی با سرعت قابل توجهی افزایش یافت.

افزایش نرخ رشد جمعیت دانشجویان بین المللیاستفاده از بالک چین در صنایع غذایی
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هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون 
تردید بهشت بر او واجب شود. 
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شمــاره 
هشتاد و هشت

نظرات خود را  در خصوص محتوای نشریه به ایمیل ما ارسال کنید  info@eghtesadbazar. ir
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جوجه ی ترسو یکی از معروف ترین هاِی 
بازی هاست. عنوان جوجه  نظریه ی 
این  به  خیابانیست  بازِی  از  برگرفته 
صورت که دو راننده با سرعت زیاد در یک 
امتداد به سوی هم می رانند! هر راننده 
ای به هر دلیلی خودش را از برخورد 
کند  منحرف  شدن  سرشاخ  و  نهایی 
بازنده محسوب می شود و از سِر حقارت 
جوجه خطاب می شود و راننده ای که به 
حرکتش ادامه دهد،برنده محسوب می 
شود.اگر هر دو کنار بروند منفعت بازی 
تقسیم می شود و اگر هر دو به مسیر 
خود ادامه دهند هر دو کشته می شوند.
هر راننده با ژستی که بنا دارد مسیر را تا 
آخر برود وارد بازی می شود تا دیگری را 
از ترس تصادم نهایی منحرف کند. یعنی 
با استفاده از بلوف حداکثری سعی در 

ترساندن و منحرف کرن حریف دارد! 
 در این بازی 4 سناریو قابل تصور است:

اول. بازیگر الف کنار برود و بازیگر ب 
برنده باشد. دوم. بازیگر ب کنار برود و 
الف برنده شود. سوم. هر دو منحرف 
شوند و منافع به تناسب تقسیم شود. 
چهارم. بدترین فرم بازی یعنی برخورد 

نهایی و کشته شدن هر دو بازیگر.
بعد از انقالب در برهه های مختلفی بازی 
ایران و آمریکا به سمت اجرایی شدن 
سناریوهای متنوع این بازی پیش رفت.
اشغال سفارت آمریکا در ایران،حمله 
طبس برای آزادسازی گروگانها،حمله 
به هواپیمای مسافربری ایران و دیگر 
کشاکش های 40 ساله با خویشتن 
داری هر کدام؛ آنها را از تصادم نهایی 
برحذر داشت)سناریوهای 1و2(. برجام 
در واقع انحراف هر دو از تصادم نهایی و 
تقسیم منافع)به تناسب ابزار و مؤلفه 

های قدرت(بود.)سناریو3(
در  نهفته  عقالنیت  اما  ترامپ  ظهور 
سناریوی سوم را نابود کرد.وی مانند 
هر  سرعت  با  که  مستی  ی  راننده 
چه تمام تر به سمت نقطه ی نهایی 
پیش می رود با سر و صدا،رفتارهای 
نامتعارف و متعارض در تالش بود تا در 
قالب استراتژی بلوف و اینکه بازیگری 
قاطع،غیرقابل پیش بینی و غیرعقالنی 
است ،رقیب را وادار به عقب نشینی و 
تحقیر کند و خودش را به عنوان قهرمان 
جلوه دهد. در مقابل ایران بعد از تجربه ی 
سیاست صبر و انتظار و برآورد شخصیت 
و جدیت ترامپ دست به اعمال متقابل 
ولی با شیب کندتری زد. نکته ی حائز 
اهمیت اینکه اصرار هر کدام از طرفین 
برای کسب بهترین نتیجه منجر به 
بدترین نتیجه برای همه خواهد شد و 
فهِم همین نکته سایر بازیگران را وادار به 

میانجی گری کرده است.
دوگانه مذاکره – جنگ که از منطق 
چماق و هویچ تبعیت می کند و مورد 
پذیرش ایران نیست در صورت مقاومت 
ایران و تالش در راستای تبدیل آن 
قابلیت  تحریم-مذاکره  ی  دوگانه  به 
جلوگیری از پیامدهای ناخواسته ی 
سناریوی چهارم بازی جوانک ترسو را 

خواهد داشت.

 پیام پورفالح

اقتصاد ایران بنا به شواهد آماری در میان 
اقتصادهای بی ثبات دسته بندی می شود. 
نمونه بارز این بی ثباتی تورم باال و نوسان 
اقتصادی ضمن پایین  قابل توجه رشد 

بودن آن است. 
قتصاد ایران جزء معدود اقتصادهایی است 
که نزدیک به 48 سال )از 1350 تاکنون( است از تورم های دورقمی 
رنج می برد و در این مدت در سال هایی انگشت شمار، نرخ تورم آن زیر 
10 درصد بوده است. همچنین، با وجود آنکه متوسط نرخ تورم کل 
جهان شامل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از سال 2000 به 
بعد حدود 3 درصد بوده، اقتصاد ایران در همین مدت دارای متوسط 
تورم حدود 16٫5 درصد بوده است. از طرف دیگر، بر اساس داده های 
از 1950 به بعد، انحراف معیار )به عنوان شاخصی برای بی ثباتی( رشد 
اقتصادی ایران از انحراف معیار رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای 
توسعه یافته و در حال توسعه و از جمله نفت خیز باالتر بوده است. 
لذا، بدون تردید می توان پذیرفت که اقتصاد ایران مشخصات بارز یک 
اقتصاد بی ثبات برای یک دوره طوالنی را داشته است و با استفاده از 
شاخص های دیگری از قبیل درصد تغییر نرخ ارز، درصد تغییر 

متغیرهای پولی و مانند آن نیز این موضوع مورد تایید قرار می گیرد.
بی ثباتی اقتصاد کالن یکی از مهم ترین عوامل ایجاد فقر و همچنین 
نابرابری است. در مورد فقر، دلیل آن است که بی ثباتی اقتصاد کالن 
سبب کاهش محسوس رشد اقتصادی می شود و این در مورد ایران 

نیز صادق است که متوسط رشد اقتصادی آن از 1350 تاکنون حدود 
3 درصد بوده است و برای یک اقتصاد در حال توسعه نرخ رشد پایینی 
محسوب می شود. بدون رشد اقتصادی قابل توجه رفع و ریشه کن 
کردن فقر اساسا ناممکن است. شاهد بارز آن وضعیت چین و هند است 
که تا قبل از اوج گرفتن رشد اقتصادی آنها، بخش عظیم فقیر جهان در 
آن دو کشور قرار داشت و از زمان آغاز رشد اقتصادی باالی آنها صدها 

میلیون از جمعیت فقیر جهان کاسته شده است. 
در مورد نابرابری، دلیل آن است که منبع درآمد و همچنین نوع ثروت 
دهک های متوسط و پایین درآمدی به گونه ای است که بر اثر بی ثباتی 
و بویژه تورم باال، بازتوزیع درآمد و ثروت به نفع دهک های باال و به ضرر 
دهک های متوسط و پایین صورت می گیرد که نتیجه آن افزایش 
نابرابری است. همانطور که اشاره شد، هیچ کشوری بدون داشتن نرخ 

رشد اقتصادی باال و پایدار و به ویژه رشد اشتغال زا قادر به رفع دائمی فقر 
نیست و برای داشتن رشد اقتصادی باال و پایدار الزم است ثبات اقتصاد 
کالن وجود داشته باشد. لذا، هر آنچه که ثبات اقتصاد کالن را تهدید 

می کند مانعی بر سر راه رفع دائمی فقر است.
اولین دل مشغولی سیاستگذاری اقتصاد کالن باید اعاده ثبات اقتصاد 
کالن باشد تا حداقل امکان دستیابی به رشد اقتصادی متوسطی را 
فراهم آورد و امکان رفع دائمی فقر و نابرابری را فراهم کند. در قدم دوم، 
الزم است نظام بازتوزیع درآمد مورد بازنگری اساسی قرار گیرد و به 
طور مشخص با استفاده از نظام مالیاتی بخشی از درآمد دهک های باال 
گرفته شود و در قالب یارانه های هدفمند و به ویژه پرداختهای انتقالی 
به دهک های پایین منتقل شود. برای این منظور، نیاز به حرکت به 

سوی مالیات بر مجموع درآمد وجود دارد.

راه درمان فقر و نابرابری

مشكالت بانكها همچنان باقي است

چرتکه

به بهانه رشد نرخ ارز ، تورم و افزایش صوري سود غیر عملیاتي بانکها ، 
دولت از پرداخت بدهي هاي خود به آنها شانه خالي مي کند. صورتهاي 
مالي اکثر بانکها نشان مي دهد که به لحاظ عملیاتي همچنان در بر 
همان  پاشنه سابق مي چرخد ، اتفاق مثبت عملیاتي رخ نداده و زیان 

مي سازند.
با تثبیت نرخ ارز  و افزایش تدریجي نقدینگي ، مجددا هزینه پول در 
کشور افزایش یافته ، مطالبات مشکوك الوصول و سوخت شده بانکها 
باال مي رود، دوباره و البته این بار با سرعت بیشتري به ورطه زیان 
دهي مي افتند.طي دو دهه گذشته همواره با رشد نرخ ارز بسیاري 
از مشکالت بانکها بطور صوري حل شده و به آینده موکول شده است. 
دولتها بجاي قبول مسولیت و پرداخت بدهي خود به سیستم بانکي 

بعد از سرکوب دوره هاي چند ساله ي نرخ ارز فنر را رها کرده و هزینه 
آن از جیب افراد جامعه پرداخت مي کنند ، کوتاه شدن عمر دوره هاي 
سرکوب ) دوره سالهاي  92 تا 96 را مقایسه کنید با 80 تا 91 و یا 70 تا 
80 ( ، یا سیکل زماني ٫سرکوب - جهش " ارزي بیانگر این است که در 
صورت حل نشدن مشکالت ساختاري ، این سیکل تبدیل به ممنتوم با 
سرعت باال خواهد شد و احتماال این بار مشکالت به شکل پیچیده تر و 

حاد طي کمتر از دوسال خودنمایي خواهد کرد.
شواهد و قرائن نشان مي دهد که دولت فعلي قصد و توان پرداخت 
بدهي هاي خود به بانکها را ندارد و این خبر یعني نه تنها مشکالت 
بانکها حل نخواهد شد که مشکالتي مثل لوپ تورم - رکود و افزایش 

افسار گسیخته نقدینگي نیز تداوم خواهد داشت . 
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