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هفته انهم

ضربان  اقتصاد شهر

گزارش

سرزندگی شهر در رونق عمرانی
رییس و اعضای شــورای اسالمی شــهر اصفهان به 
همراه معاونین و مدیران شهرداری اصفهان و اصحاب 
رسانه از پروژه های عمرانی شهر اصفهان شامل حلقه 
چهارم حفاظتی شهر اصفهان، پروژه نمایشگاه بزرگ 
بین المللی اصفهــان، ادامه بلوار فرزانــگان، تقاطع 
غیرهمسطح در بزرگراه شــهید اردستانی و مجموعه 
پل های نصف جهان بازدید کردند.   به گزارش نوسان 
به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، 
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان در این بازدید 

اظهار کرد: شمال شرق اصفهان دچار ...

  گزارش

چرخه خشکی رود زنده
اکنون صدها هزارســال اســت که از زمان پیدایش 
زاینده رود به عنوان یک عنصر طبیعی می  گذرد و این 
رود از از کویر مرکزی ایران عبــور می کند. رودخانه 
ای که موجــب شــکل گیری تمدن مهــم و بزرگ 
چندهزارساله ای در این منطقه جغرافیایی شده است. 
آب این رودخانه طی صدها هزار ســال با عبور خود، 
امالح و گل والی هایی را حمل کرده است. این امالح 
و گل والی ها به تدریج در بســتر این رودخانه رسوب 
کرده و رودخانه روی این رســوب گذاری سوار شده 

است. ...

03 02

تحلیل شرایط حاکم بر صنعت، دارو، خودرو و فلزات اساسی؛

3 صنعت پرطرفدار بورسی
بازار سرمایه در ســال 98 یکی از درخشــان ترین عملکردها را از خود بر جای گذاشــت.  در شرایطی که 
وضعیت کالن اقتصاد کشور در بدترین حالت خود قرار دارد و شــاخصی همچون تورم، از سقف 30 ساله 
خود گذر کرده؛ رشــد اقتصادی به عدد بی سابقه منفی 5 درصد رســیده؛ بازار سرمایه به مدد جهش نرخ 
ارز، تورم افسار گســیخته، ممنوعیت واردات برخی محصوالت، صرفه قابل توجه صادرات و رکود بازارهای 
موازی توانســته در 3 ماهه ابتدایی امســال، بیش از 37 درصد بازدهی را محقق کند. بیشترین توجه بازار 
در این بازه 3 ماهه به گروه های خودرویی، دارویی، غذایی و بانکی بوده و در پس آن، گروه های پاالیشــی، 
پتروشیمی، فوالدی و معدنی قرار داشته اند. این گزارش، به تحلیل شرایط حاکم بر سه صنعت، دارو، خودرو 

و فلزات اساسی می پردازد.
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رئیس اداره بیابان منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با بیان اینکه تنها از 
10درصد قابلیت بیابان های استان استفاده شده است، گفت: برای توسعه این قابلیت 
بهتر است از سوی سرمایه گذاران در مناطق بیابانی، سرمایه گذاری مناسبی انجام شود.
حسینعلی نریمانی، اظهار کرد: دشت سگزی با واقع شدن در 25 کیلومتری اصفهان 
به دلیل قرار گرفتن در نزدیکی مراکز استراتژیک همچون فرودگاه، راه آهن، راه های 

مواصالتی و ... از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان گفت: طرح بیمه مشاوره حقوقی و وکالت 
در راستای امکان استفاده همه مردم با هر توان مالی از خدمات وکال به شکل پایلوت در 
اصفهان اجرایی می شود.محمدرضا قنبری اظهار داشت: قوه قضائیه همیشه بر این نکته تاکید 
دارد که پیشگیری از وقوع جرم از مقابله و تصمیمات بعدی اهمیت بیشتری دارد و بر این 
اساس آموزش های حقوقی به مردم و رسیدن به راهکارهای مناسب در راستای گسترش 

فرهنگ پیشگیری از جرم از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

  نوسان:  استاندار سابق اصفهان گفت: 
اگــر روال توزیع بودجه میان اســتان ها 
و نحــوه بهره بــرداری از اســتعدادها و 
مزیت های نسبی مناطق به شکل مطلوبی 
انجام شود، آن وقت هیچ درخواستی برای 
تبدیل یک منطقه به استان جدید مطرح 

نمی شود.
محســن مهرعلیزاده در خصوص طرح 
تشکیل اســتان اصفهان شمالی، اظهار 
کرد: با این شــیوه بودجه بنــدی که در 
کشــور داریم این درخواســت هایی که 
خواهان تشکیل استان مستقل هستند 
به حق ارزیابی می شــود. بنده زمانی که 
استاندار خراسان بودم این درخواست ها 
مطرح می شــد و بعد از دوره مسئولیت 
من این تقسیم انجام شد و شبیه چنین 
موضوعــی برای اســتان اصفهــان هم 
مطرح می شود. وی افزود: هنگام مطرح 
شدن تقسیم اســتان خراسان خیلی ها 
می گفتند به دلیل تمامیت ارضی استان 
خراسان بزرگ، همه رنگ بودن امکاناتش 
در کشاورزی و معدن و برنج کاری مناسب 
در جنوبش، این تقسیم کار درستی نیست. 
بنابراین اســتان خراســان یا هر استان 
دیگری اگر به نحوی اداره شوند که از همه 
استعدادها و ظرفیتشان به شکل گلچین 
مناسب استفاده بشــود در این صورت 
می توان گفت که تقسیم یک استان کار 

درستی نیست.
اســتاندار ســابق اصفهان تصریح کرد: 
بنابراین همان طور که اشــاره شــد اگر 
برنامه ریزی اقتصادی استان ها و استفاده از 
امکانات به شکل درستی باشد تقسیم آن 
استان کار درستی نیست، اما اگر به شکل 
وضعیت امروز که بودجه برخی استان ها 
هر روز محدودتر می شــود پیش برویم 
نمی توان به درخواست برخی از مناطق 
مبنی بر تشکیل یک استان جدید ایراد 

گرفت. 
مهرعلیزاده گفت: اگر روال توزیع بودجه 
میان اســتان ها و نحوه بهره بــرداری از 
استعدادها و مزیت های نسبی مناطق به 
شکل مطلوبی انجام شود، آن وقت هیچ 
درخواســتی برای تبدیل یک منطقه به 

استان جدید مطرح نمی شود. 
وی ادامه داد: یک نظریه مطرح است که 
کشور به چند منطقه اقتصادی محدود 
تبدیل شــود، مثال 10 منطقه. بنابراین 
اگر بخواهیم این سؤال را مطرح کنیم که 
آیا تقسیم یک استان کار علمی است یا 
خیر؟ بنده هیچ جوابی نمی توانم به این 
سؤال بدهم. اعتقاد بنده این است که اگر 
شیوه بودجه بندی علمی و منطقی باشد 
تقسیم بندی استان اصفهان کار درستی 
نیست، اما اگر نحوه بودجه بندی همینی 
باشد که هم اکنون است خواسته آن هایی 
که خواهان تقسیم هستند، منطقی است.

اســتاندار ســابق اصفهــان در همین 
خصوص افــزود: البته منطقی در حیطه 
خواســته های یک منطقه محدود. بنده 
در مجموع این نوع تقسیم بندی استان ها 
در بعد کالن را به نفع کشــور نمی دانم. 
مهرعلیــزاده گفت: باید شــیوه صحیح 
بودجه بندی را به کار بگیریم تا بهره برداری 
از استعدادهای یک منطقه و درآمدهای 
نفتی به شکل صحیح انجام شود تا رشد 
پایدار در بَر داشــته باشــد. متخصصان 
امر باید در این زمینه ها کار کنند تا بلکه 
خواســته های مردم یک منطقه را بتوان 
با رویکرد علمی و منطقی پاسخ داد و به 

آن ها جامه عمل پوشاند.

اجرای طرح بیمه وکالت دراصفهاناز قابلیت  بیابان های اصفهان استفاده نکردیم
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تقسیم یک استان 
کار درستی نیست

Is fahan

اصفهان در هفته ای که گذشت؛

 نوسان:»اصفهان در هفته ای که گذشت« متاثر از رویدادهای کل کشور 
کاهش نرخ دالر را به خود دید. دالر با ورود به کانال ۱۱ هزار تومان موجب 
ایجاد تغییراتی محسوس در رفتار برخی از مردم شد و نگرانی عده ای را 
برانگیخت.برنامه راهبردی اصفهان ۱4۰5 در زیست پذیری اصفهان از سوی 
شهردار اصفهان اعالم شد، حاجیان اصفهانی بعد از مدتها چشم انتظاری 
عازم سفر حج شدند، اتاق بازرگانی اصفهان دبیرخانه فراکسیون تولید و 
صادرات ایران شد، شهر کتاب اصفهان یک سالگی اش را جشن گرفت و 
حمام تاریخی شیخ بهایی بعد از مدت ها که در دست مرمت و بازسازی قرار 

داشت، باالخره به روی عموم مردم بازگشایی شد.

زیست پذیری در 
برنامه اصفهان ۱4۰5  

در هفته اخیر شهردار اصفهان از تدوین ششمین برنامه بلندمدت شهر اصفهان خبر 
داده و گفت که این برنامه سومین برنامه راهبردی با عنوان »برنامه راهبردی اصفهان 
1405« است که در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله شهر اصفهان در حال تنظیم 
و تدوین است. به گفته قدرت اهلل نوروزی، این برنامه جهات مختلف رشد و پیشرفت 
را مشخص خواهد کرد و نقش موثر و تعیین کننده ای در راستای زیست پذیری 
شهر اصفهان خواهد داشت. او افزود: »برنامه راهبردی اصفهان 1405« می تواند به 
عنوان یک گفتمان واحد و یکپارچه برای پیشرفت شهر و شهرداری قرار گیرد. این 
برنامه بر اساس تجارب، دستاوردها و نتایج برنامه های قبلی و مبتنی بر اصول علمی و 
اجرایی و با توجه به وظایف شهرداری، نیازهای شهر، شهروندان و شهرداری و عوامل 
محیطی و نگاه به افق آینده ترسیم خواهد شد. همچنین در تدوین این برنامه تعامل 
درون سازمانی شامل همکاری همه معاونت ها، مناطق، سازمان ها و شرکت ها دیده 
خواهد شد تا در مرحله اجرا نیز به بهترین نحو شهرداری به سمت اهداف تعیین شده 
حرکت کند. از این رو مهمترین مزایای »برنامه راهبردی اصفهان 1405« حرکت از 
بخشی نگری به سمت نتیجه محوری است و سعی می شود برنامه عملیاتی آن بر 
مبنای نتایج مورد انتظار تدوین و اجرا شود. عالوه بر این از مهمترین اصول »برنامه 
اصفهان 1405« سنجش پذیری آن خواهد بود تا بتوان میزان حرکت به سوی 

اهداف در برنامه را مشخص کرده و مورد سنجش قرار داد.«

حاجیان اصفهانی 
عازم سفر حج شدند

قصه پرماجرای اعزام حجاجا به بیت اهلل الحرام باالخره به سرو سامانی نسبی رسید 
و روز دوشنبه 24 تیرماه اعزام زائران اصفهانی از فرودگاه بین المللی شهید بهشتی 
اصفهان آغاز شد و 200 نفر از حجاج به مقصد جده اعزام شدند. به گفته مدیرکل 
فرودگاه های استان اصفهان، این اعزام در قالب 41 سورتی پرواز که 18 پرواز به جده، 
17 پرواز به مقصد مدینه است انجام می شود و حجاج اعزامي امسال از استان های 
اصفهان و چهارمحال و بختیاری خواهند بود که عملیات اعزام در قالب 52 کاروان 
مشتمل بر 49 کاروان از اصفهان و 3 کاروان از چهارمحال و بختیاری انجام می شود 
که از این تعداد 28 کاروان مدینه قبل و 2 کاروان مدینه بعد هستند. او آمار حجاج 
اعزامی از این فرودگاه را 7 هزار و 7 نفر به همراه 260 نفر از عوامل عملیات حج و 
تعداد زائر اعزامی از استان چهارمحال و بختیاری 385 نفر به همراه 14 نفر عوامل 
حج دانست که در کل از فرودگاه اصفهان 7 هزار و 666 نفر شامل 7 هزار و 392 زائر 

و 274 نفر عوامل عملیات حج به خانه خدا مشرف می شوند.

اتاق بازرگانی اصفهان
دبیرخانه فراکسیون تولید و صادرات ایران 

دیگر رویداد هفته اخیر در اصفهان این بود که در نخستین نشست فراکسیون تولید 
و صادرات اتاق ایران، اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان دبیرخانه فراکسیون تولید و 
صادرات انتخاب شد. رئیس اتاق بازرگانی در این نشست که با حضور روسا و اعضای 
هیات رئیسه  اتاق های بازرگانی  اصفهان، تبریز، اهواز، یاسوج، بیرجند، قزوین، 
گرگان، شیراز و البرز در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، وظیفه اصلی 
همه منتخبان اتاق ایران و اتاق های بازرگانی سراسر کشور را ادای دین به فعاالن 
اقتصادی بر مبنای گفتمان تولید مدار عنوان کرد و بر ضرورت تعیین ساز و کارهای 

اجرایی جهت حمایت از بقای تولید و صادرات در اتاق ایران تاکید کرد.

یک سالگی 
شهر کتاب اصفهان

جشن یک سالگی »شهر کتاب« اصفهان روز جمعه 28 تیرماه با حضور سروش 
صحت مدیر شهر کتاب اصفهان و جمعی از فعاالن حوزه کتاب و عالقمندان به این 
حوزه برگزار شد. در این نشست سروش صحت سخنانی را درباره فرهنگ و هنر 
غعنی اصفهان و اصفهانی ها بیان کرد و بعد علی خدایی نویسنده معروف و محبوب 
اصفهان با اشاره به فعالیت های شاخص شهر کتاب اصفهان گفت: »شهر کتاب از 
سال گذشته تاکنون عالوه بر معرفی و فروش کتاب های مختلف، برنامه های فرهنگی 
و هنری متعددی برگزار کرده، به گونه ای هر هفته حداقل چهار عنوان برنامه برای 
طیف های گوناگون جامعه در حوزه هایی مثل ادبیات، هنر، معماری و... در این محل 
برپاشده است.« به گفته او، شهر کتاب امسال بر روی هفت عنوان برنامه شاخص 

هدف گذاری کرده که تاکنون دو عنوان مشخص شده است. 

بازگشایی حمام 
تاریخی شیخ بهایی 

بعد از مدت ها که از انجام مرمت و بازسازی حمام تاریخی شیخ بهایی می گذرد، این 
اثر تاریخی ارزشمند برای بازدید عموم عالقمندان بازگشایی شد.

مدیرکل اداره میراث فرهنگی اصفهان با اعالم این خبر درباره طوالنی شدن مراحل 
مرمت و بازسازی این حمام به تغییرات زیاد در ساختمان آن توسط مالکان در طول 
سالهای گذشته اشاره کرده و گفته با توجه به خاص بودن حمام شیخ بهایی درصدد 
هستیم تا کاربری های متناسب با شخصیت شیخ بهایی در این حمام برپا شود و با 

تأمین اعتبارات امیدواریم این پروژه در سال جاری به بهره برداری برسد.

یک شهر و چند رویداد

زاینده رود با عبور خود باعث شده کد ارتفاعیش 
یک مترونیم از سایر نقاط شهر باالتر برود. اگر 
دقت کنید کد ارتفاعی خیابان چهارباغ باال 
در محدوده هتل پل و یا چهارراه نظر پایین تر 
از رودخانه است. همین موضوع باعث شده 
تا رمپ هایی در دو طرف تمام پل های روی 
زاینده رود ساخته شود که در حالت عادی هیچ 
کاربردی نداشته است. اما زمانی که رودخانه 
طغیان می کرده و آب رودخانه از روی پل لبریز 
و فضاهای پیرامونی رودخانه مانند چهارراه 
نظر و خیابان آمادگان دچار آب گرفتگی) نه 
سیل گرفتگی( می شده است این تفاوت سطح 

کاربرد داشته است.
نکته مهمی که جا دارد به آن اشاره کنم سه 
و  رودخانه  حریم  رودخانه،  بستر  اصطالح 
شناخت  که  است  رودخانه  طغیانی  حریم 
آن در مدیریت رودخانه بسیار مهم و اساسی 
است. بستر یعنی جایی که رودخانه از آن عبور 
می کند و انتظار داریم همیشه پر آب باشد. حریم 
رودخانه مکانی است که هرچندسال یکبار در 
پیک بارش ها دچار آب گرفتگی می شود. حریم 
طغیانی نیز سطوح وسیعی در اطراف رودخانه 
است که به شکل تقریبی هر 25 سال، 50 سال 
و 100 سال یکبار هنگام طغیان رودخانه دچار 

آب گرفتگی می شود.
با این توضیح باید اشاره کنم در نقاطی از دشت 
یا حریم طغیانی  زاینده رود که سیل گیری 
جای بیشتری داشته است و مردم می توانستند 
از سطح سیل گیر بیرون بروند و خانه ها و 
مزارع شان را بسازند شهرهایی مانند زرین شهر، 

مبارکه و اصفهان شکل گرفته است.

از سد زاینده رود 
تا تغییر مدیریت رودخانه

از دیدگاه من در کنار تمام مواردی که موجب 

خشک شدن زاینده رود شده اند دو عامل نقش 
بسیار مهم و اساسی نسبت به سایر عوامل 
داشته است و روی هم  60 درصد از علل خشکی 
از: عبارت اند  را شامل می شوند که  رود  این 
اول: سد زاینده رود در سال 1348 در منطقه 
چادگان اصفهان مورد بهره برداری قرار گرفت 
و 1 میلیارد 400 میلیون متر مکعب از آب 
زاینده رود را به شکل مخزنی جذب خودش 
کرد. جذب این مقدار آب از دو جهت بر خشکی 
زاینده رود تاثیرگذار بود. در درجه اول باعث 
می شد حریم و بستر زاینده رود در شهرهایی 
مانند مبارکه، اصفهان و زرین شهر که پیشتر با 
سیالب روبه رو بود دچار تغییر شود و مردم این 
شهرها به بهانه اینکه دیگر از سیالب خبری 
نیست برای ساخت وساز به حریم رودخانه 
هجوم بردند. ازسوی دیگر توسعه صنایع و 
ذوب آهن،  مانند  کارخانه هایی  ساخت وساز 
پلی اکریل و بخصوص فوالد مبارکه که علل 
قاعده نباید در آن منطقه ایجاد شود را به دنبال 
داشت. زیرا این صنایع آب بر هستند و باید در 
کنار مخازن عظیم آب ساخته شود اما وجود این 
حجم آب این خیال را ایجاد می کند که می شود 
این صنایع را در آنجا احداث کرد تا جایی که در 
ابتدای انقالب طرح ساخت فوالد مبارکه را از 

هرمزگان به اصفهان انتقال می دهند.
دوم: تغییر مدیریت: مشکل دوم تغییر مدیریت 
آب زاینده رود از منطقه ای به حوزه ای بود که در 
دولت دوم سیدمحمد خاتمی رخداد. درنظر 
داشته باشید اداره کردن یک رودخانه خودش 
یک تخصص می خواهد . هر رودخانه از آنجایی 
که سرچشمه می گیرد تا جایی که از بین می رود 
می نامند.  آب ریز  حوزه  یک  اصطالح  در  را 
حوزه آب ریز زاینده رود از کوه های زردکوه در 
چهارمحال بختیاری آغاز می شود و پس از گذر 
از شهر اصفهان در تاالب گاوخونی پایان می یابد. 

این مسیر، آب تولید شده آن، آب های ورودی 
و خروجی نیازمند یک مدیریت یکپارچه است.

پیش از سال 75 سازمانی به نام سازمان عمران 
زاینده رود برای مدیریت حوزه آب ریز زاینده رود 
در وزارت نیرو وجود داشت. اما در دولت دوم 
تغییر  برای  مصوبه ای  خاتمی  محمد  سید 
مدیریت رودخانه ها و آب استان ها از حالت 
منطقه ای به استانی به مجلس داده می شود. 
مصوبه ای که در دولت آقای احمدی نژاد اجرایی 
می شود. همچنین در هنگام اجرای این مصوبه 
سازمان آب مطقه ای را در استان چهارمحال 
بختیاری افتتاح می کنند. متاسفانه مدیران این 
سازمان بیشتر بودجه هایی که برای مدیریت 
کل رودخانه زاینده رود در نظر گرفته شده بود 
را به مدیریت این رود در قسمت چهارمحال 
بختیاری اختصاص می دهند. ازسوی دیگر 
در سرشاخ های زاینده رود یک تعداد بندخاکی 
احداث می کنند که موجب باال آمد سطح آب 
می شود سپس با نصب موتور پمپ شروع به 
برداشت بی رویه آب در باالدست به منظور 
توسعه کشاورزی می کنند. برداشت این حجم 
از آب جدای آسیبی که به آب ها و سفرهای 
جلوی  می شود  موجب  که  وارد  زیرزمینی 
150 میلیون مترمکعب از آبی که باید به شهر 
اصفهان و سپس تاالب گاوخونی برود گرفته 
شود. درنظر داشته باشید چاه استخر ابوذر در 
سال 54 نزدیک به 20 متر عمق داشت اما اکنون 
در عمق 180 متری کف شکنی کردند با این 
وجود در سال گذشته بازهم با مشکل تامین آب 

روبه رو شد.

تیشه به ریشه بیشه
با این وجود در کنار دوعامل بزرگ ذکر شده 
شاید به اندازه 5 درصد نابودی بیشه زار اطراف 
بستر زاینده رود در میزان تامین آب و خشکی 

این رودخانه تاثیرگذار بوده است.درنظر داشته 
باشید رودخانه زاینده رود در شهر اصفهان از 
دیرباز تفرجگاه مردم این شهر بوده است. در 
دو طرف بستر این رود بیشه زاری پوشیده از 
درختان توت، بید و نارون وجود داشته که به 
شکل فصلی بار می دادند. درکنار این بیشه زار 
آب بسیار اندک و باریکی از درون رودخانه 
همیشه جاری بوده است. انچنان که رضا براهنی 
می گوید: "زاینده رود یک شاش موش آب بوده 
است". یعنی آب حداقلی دائم جاری که موجب 
پدید آمدن یک تمدن بزرگ 5 هزارساله در 
کویرمرکزی ایران شده است. همچنین طبق 
آماری که از قدیمی ترین دستگاه ثبات نصب 
شده در زاینده رود وجود داشته است دبی این 
رود به طور میانگین 2 متر آب در ثانیه بوده است 
که اگر به 256 روز سال تامین دهیم  حدود 60 

میلیون مکعب آب می شود.
ازسوی دیگر پیش از انقالب یکی از شهرداران 
اصفهان در سفری که به اروپا داشته مقداری 
بذر نی با از آنجا به اصفهان می اورد این بذر ها را 
در این بیشه زار بخش می کند. هرچند این کار 
اشتباه بود زیرا گیاه نی گیاه بومی این منطقه نبود 
اما در ذات خود یک اثر مثبت داشته است. زیرا 
ریشه این نی ها در کف رودخانه مانند یک عایق 
عمل می کنند باعث می شود در فاصله سال 48 
تا 69 که حجم اب ورودی زاینده رود در اصفهان 
اندک شده بود زندگی جانوری با همان مقدرا 
اندک با ادامه پیدا کند شهر با طراوت بماند.
با این وجود شهرداری اصفهان در ابتدای دهه 
70 با تخریب بیشه زار اطراف زاینده رود سعی 
می کند از آن بستر باریک رودخانه عریض مانند 
راین برای شهر اصفهان بسازد که در عرض 
آن در پهن ترین بخش به 260 متر می رسد. 
درحالی که در گذشته تنها در زمان سیالب ها 
بستر زاینده رود این اندازه عریض می شد. در 
نهایت با دو اتفاق زاینده رود نابود می شود یک 
افزایش حجم برداشت آب در باالدست و انقال 
آن به یزد و دوم تغییر اقلیم. باید پذیرفیت به 
غیر امسال به دلیل گرم شدن کره زمین دیگر 
آن حجم از ذخایر برف در کوه های بختیاری 

وجود ندارد.
از سوی دیگر باید تاکید کنم فاجعه خشک شدن 
زاینده رود تنها شهر اصفهان را تحت تاثیر قرار 
نداده است بلکه فاجعه بزرگتر در پایین دست 
و در تاالب گاوخونی درحال رخدادن است. این 
تاالب همیشه مقصد پرندگان مهاجر سیبرایی 
بوده است که در فصل سرما برای تخم گذاری 
به سوی این تاالب می آمدند. اکنون با خشک 
کاسته  مهاجرت  این  حجم  از  تاالب  شدن 
شده است. زمانی هم که پرندگان نتوانند برای 
تخم گذاری به سمت این تاالب مهاجرت کنند 
نسل شان منقرض می شود به شکلی که طبق 
آمار امسال سازمان حفاظت از محیط زیست 
هزار  از 200  پرندگان  این  مهاجرت  تعداد 
است. کرده  پیدا  کاهش  هزار   6 به  قطعه 
از این رو باید تاکید کنم مسئله زاینده رود یک 
مسله منطقه ای نیست بلکه یک مسئله ملی و 
حتی فراملی است که کل نابودی آن می تواند 
تاثیر  تحت  را  جهان  و  منطقه  اکوسیستم 

خودش قرار دهد.

ــی  ــر طبیع ــک عنص ــوان ی ــده رود به عن ــش زاین ــان پیدای ــه از زم ــت ک ــال اس ــا هزارس ــون صده اکن
گزارش

گروه   شهری
ــه ای کــه موجــب شــکل گیری  می  گــذرد و ایــن رود از از کویــر مرکــزی ایــران عبــور می کنــد. رودخان
تمــدن مهــم و بــزرگ چندهزارســاله ای در ایــن منطقــه جغرافیایــی شــده اســت. آب ایــن رودخانــه طــی صدهــا هــزار 
ســال بــا عبــور خــود، امــالح و گل والی هایــی را حمــل کــرده اســت. ایــن امــالح و گل والی هــا بــه تدریــج در بســتر ایــن 

رودخانه رسوب کرده و رودخانه روی این رسوب گذاری سوار شده است. 

نگاه همایون صادقی به فرآیندی که به خشکی زاینده رود منجر شد؛

چرخه خشکی رود زنده
نابودی زاینده رود می تواند اکوسیستم منطقه را تحت تاثیر خودش قرار دهد

 نوســان: اســتاندار اصفهان در هفتاد و 
چهارمین شــورای گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی استان اصفهان، اظهار کرد: بسیاری 
از مسایل اقتصادی استان با همگرایی بخش 

دولتی و خصوصی قابل حل است.
عبــاس رضایــی ادامــه داد: برخــی از 
تولیدکنندگان برای ارتباط با بانک مرکزی 
دچار مشکل بودند که این موضوع در جلسه 
ای با حضور رئیس بانک مرکزی و معاونین وی 
در استان مطرح شد تا به مرور رونق اقتصادی 

به واحدهای تولیدی استان اصفهان برگردد.
 وی با بیان اینکه بسته های حمایتی متنوعی 
از ســوی نهادهای اجرایی استان تهیه شده 
است، گفت: پیش از این بسته حمایتی اداره 
کل امور مالیاتی استان ارائه شد که به خوبی 
از ســوی تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی 
مورد استقبال قرار گرفت. وی اضافه کرد: در 
این جلسه از شورای گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی استان نیز بسته حمایتی اداره کل 
تأمین اجتماعی به تصویب رسید و به زودی 

در اختیار کارفرمایان و مراجعان این اداره کل 
قرار می گیرد تا شرایط استفاده از بیمه تأمین 

اجتماعی تسهیل شود.
رضایی با تاکید براینکه در شــرایط جنگ 
اقتصادی قرار داریم، خاطرنشان کرد: در این 
شرایط باید بروکراســی اداری را به حداقل 
برسانیم و همه دســتگاه های اجرایی هم  از 
مصوبات شورای گفتگوی استان که مغایرتی 
با قوانین مجلس شــورای اســالمی ندارد 

پیروی کنند.

استاندار اصفهان عنوان کرد: 

بسته حمایتی برای تسهیل شرایط فعاالن اقتصادی
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 نوسان: مدیر امور درآمد شهرداری 
اصفهان گفت: مجوز انتشار 7 هزار 
میلیارد ریال اوراق مشارکت که دو 
توسعه  برای  آن  ریال  میلیارد  هزار 
خطوط »بی آر تی« و 5 هزار میلیارد 
 2 خط  دوم  فاز  اجرای  برای  ریال 
فروش  به  اصفهان  شهری  قطار 
شهرداری  سوی  از  رسید،  خواهد 

اصفهان دریافت شد.
اداره  از  نقل  به  نوسان  گزارش  به 
شهرداری  ای  رسانه  ارتباطات 
به  اشاره  با  آخوندی  نادر  اصفهان، 
دریافت مجوز انتشار اوراق مشارکت 
تندرو  اتوبوسرانی  سامانه  توسعه 
میلیارد  هزار  دو  مبلغ  به   )BRT(
ریال، اظهار کرد: این اوراق با توجه 
به تبصره 5 قانون بودجه سال 97 
اسالمی  شورای  مصوبه  کشور،  کل 
شهر و سازمان برنامه و بودجه کل 
کشور و با مجوز بانک مرکزی منتشر 

می شود. 
اوراق  این  ناشر  اینکه  بیان  با  وی 
تصریح  است،  اصفهان  شهرداری 
کرد: موضوع مشارکت در این طرح 
اتوبوسرانی  سامانه  طرح  اجرای 
)BRT( بوده و مبلغ انتشار آن دو 
هزار میلیارد ریال و به عاملیت بانک 

شهر است. 
مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان 
ضامن این طرح را بانک شهر اعالم 
کرد و افزود: مدت اوراق مشارکت 4 
سال و با نرخ سود علی الحساب 18 
درصد ساالنه است که پرداخت سود 
آن هر سه ماه یکبار انجام می شود. 

وی با اشاره به ویژگی های این اوراق، 
بیان داشت: این اوراق بی نام،  معاف از 
مالیات و قابل معامله در بورس است 
انجام آینده  از هفته  آن  که فروش 

 می شود و بانک مرکزی تاریخ دقیق 
آن را اعالم خواهد کرد.  

ادامه به دریافت مجوز  آخوندی در 
انتشار اوراق مشارکت فاز دوم خط 
دو قطار شهری اصفهان اشاره کرد 
و افزود: انتشار این اوراق نیز با توجه 
به تبصره 5 قانون بودجه سال 97 
اسالمی  شورای  مصوبه  کشور،  کل 
شهر اصفهان، موافقت سازمان برنامه 
بانک  مجوز  و  کشور  کل  بودجه  و 
ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی 

مورخ 28 اسفندماه 98 است. 
وی ناشر این اوراق را نیز شهرداری 
اصفهان دانست و بیان کرد: موضوع 
مشارکت در این طرح اجرای فاز دوم 
خط 2 قطار شهری اصفهان به مبلغ 
انتشار پنج هزار میلیارد ریال است.  

مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان 
همه  را  طرح  این  در  عامل  بانک 
و  عنوان  تعاون  توسعه  بانک  شعب 
تصریح کرد: ضامن این اوراق بانک 
شهر و مدت مشارکت در آن چهار 
سال با نرخ سود علی الحساب 18 

درصد ساالنه است. 
وی با بیان اینکه سود این طرح نیز 
هر سه ماه یکبار پرداخت می شود، 
تاکید کرد: این اوراق بدون نام، معاف 
بورس  در  معامله  قابل  و  مالیات  از 

اوراق بهادار ایران است.     
و  مالی  معاون  است،  ذکر  شایان 
اقتصادی شهردار اصفهان نیز با اشاره 
برای  مشارکت  اوراق  از  استفاده  به 
اجرای پروژه های بزرگ عمرانی شهر، 
گفت: شهرداری اصفهان می کوشد تا 
برنامه ها  اوراق مشارکت که جزء  از 
اجرای برای  است،  دولت  قانون  و 

در  به خصوص  عمرانی  های  پروژه 
قطار شهری استفاده کند.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: هویت شهرسازی اصفهان با عنوان "شهر به 
مثابه سرزمین جهانی اصفهان" با پروفسور چهره ماندگار معماری ایران به همراه اعالن عمومی 
فرایند جایزه معماری و شهرسازی اصفهان در روز سه شنبه اول مرداد ماه  10 الی 14 در محل 
کتابخانه مرکزی شهرداری برگزار می  شود.سیداحمد حسینی نیا افزود: در این راستا، تحلیل 
گذشته تاریخی- فرهنگی شهرسازی اصفهان و چالش های رویارو و مسیرهای آینده برنامه -
ریزی و مدیریت آن می "تواند زمینه تعریف هویت شهرسازی متمایز برای اصفهان را فراهم کند.

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: از وزیر نیرو می خواهیم تا مشکالت اصفهان حاد 
نشده است اقدام مقتضی در خصوص تامین آب آشامیدنی مردم اصفهان انجام دهد. فتح 
اهلل معین، اظهار کرد: خوشبختانه یک ماه از تابستان را با مشکالت کمتر سپری کردیم، 
اما هنوز تامین آب آشامیدنی شهر اصفهان مشکل ساز است. معین افزود: به دور از آنکه 
بخواهیم در خصوص کیفیت آب صحبت کنیم باید گفت سامانه قدیمی شهر نمی تواند 

آب مورد نیاز را تامین کند. 

وزیر نیرو به مشکالت آب اصفهان ورود کندتوسعه آینده اصفهان بررسی می شود

 رویداد

گزارش

اوراق مشارکت 
برای توسعه حمل ونقل

ششمین برنامه بلندمدت شهر اصفهان تدوین می شود؛

به گزارش نوسان به نقل از اداره ارتباطات رسانه 
ای شهرداری اصفهان، رییس شورای اسالمی 
شهر اصفهان در این بازدید اظهار کرد: شمال 
شرق اصفهان دچار مشکالت عدیده و بسیاری 
مانند آلودگی بسیار زیاد هوا و ترافیک سنگین 
است. مدیریت شهری برای رهایی از مشکالت 
دستور  در  را  مطالعاتی جدی  محدوده،  این 
کار قرار داد و به همین منظور در طرح جدید 
مسیرهای قبلی منتهی به میدان فرزانگان شامل 
میدان جوان، خیابان عاشق اصفهانی و ... به دلیل 

ترافیک باالی این محور، حذف می شود. 

محرومیت زدایی از شمال شرق 
فتح اهلل معین ادامه داد: با حذف مسیر قبلی، 
از این پس خودروهایی که از سمت جنوب یا 
شرق شهر به اصفهان وارد می شوند، می توانند 
از اتوبان فرودگاه به سمت تقاطع غیر همسطح 
نصف جهان آمده و به وسیله کنارگذری که در 
این محور ساخته می شود، مسیر خود را به سوی 

تهران ادامه دهند. 
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه 
این موضوع یک گام اساسی برای محرومیت زدایی 

جدی برای منطقه شمال شرق اصفهان و رفع 
مشکالت و معضالت مردم و ایجاد امکان توسعه 
است، تاکید کرد: یکی از عواملی که مانع ایجاد 
توسعه در منطقه شده بود موضوع ترافیک بسیار 
زیاد و آلودگی باالی هوا بود که به طور قطع بخش 
عمده آن از این طریق حل می شود. وی اضافه کرد: 
مدیریت شهری تالش می کند در مسیر اجرای 
رینگ چهارم مانند تقاطع غیر همسطح نصف 

جهان تغییر کاربری صورت نگرفته و مجوز احداث 
واحدهای تجاری یا مسکونی صادر نشود و اطراف 
پروژه همان زمین های کشاورزی باقی بماند تا از 

ظرفیت های ترافیکی مسیر کم نشود.   
معین بیان داشت: تالش می شود محدوده پل 
شهید اردستانی تا کارخانه قند از رینگ چهارم، 
پایان سال آینده به بهره برداری برسد، این محدوده 
دارای آزادسازی های بسیاری بوده و نیازمند 
ساماندهی واحدهای صنفی و مسکونی کنار خط 

پروژه است.   

سرزندگی اصفهان 
با اجرای پروژه های عمرانی 

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان نیز 
در این بازدید ضمن تشکر از مدیران و کارگران 
شهرداری بابت اجرای پروژه عظیم رینگ چهارم 
حفاظتی شهر، اظهار کرد: امیدوارم با توجه به 
مشکالت اقتصادی این پروژه در موعد مقرر در 

اختیار شهروندان قرار گیرد. 
علیرضا نصر با اشاره به بازدید از پروژه نمایشگاه 
بزرگ اصفهان، اظهار کرد: مدیران شهرداری 
قول داده اند که تا پایان سال فاز اول این پروژه 
نیز به بهره برداری برسد. اهتمام و تالشی که 
برای اجرای این پروژه های عظیم وجود دارد 
قابل تقدیر است، الزم است مدیریت شهری برای 
این شهر آبروداری کرده و همواره اجرای پروژه 
های مختلف در حال اجرا باشد. وی بیان داشت: 
مردم اصفهان استحقاق هر نوع خدمتی را دارند و 
مدیریت شهری فعلی وظیفه دارد اصفهانی را که 
از مدیران قبلی تحویل گرفته با یک ارزش افزوده 

تحویل نسل های آینده دهد.  
نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان 
اینکه هم اکنون سرزندگی در شهر مشهود است، 
افزود: یکی از نشانه های سرزندگی اجرای پروژه 
های قابل توجه است که هم اکنون رونق عمرانی 

در شهر جریان دارد. 

پیشرفت پروژه ها از 
برنامه زمانبندی جلوتر است  

ایرج مظفر نیز در بازدید اعضای شورای اسالمی 
شهر اصفهان، مدیران شهری و خبرنگاران از 
پروژه های عمرانی در دست اجرای شهرداری 
کیلومتری  طول 78  از  کیلومتر  گفت: 45 
رینگ چهارم در محدوده شهر اصفهان و مابقی 
آن در محدوده چند شهر همجوار واقع شده 
است، 24 کیلومتر از طول رینگ حدفاصل 
کمربندی سپاهان  شهر تا کمربندی آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی در حال بهره  برداری بوده 
و بخش  هایی از آن نیز باید تعریض شود. وی از 
واقع شدن یک و نیم کیلومتر از رینگ چهارم در 
پروژه مجموعه پل  ها و تقاطع غیرهمسطح نصف 
جهان خبر داد و تصریح کرد: پنج هزار متر از این 
پروژه در مراحل نهایی آزادسازی است. همچنین 
در محدوده حدفاصل پروژه نصف جهان تا تقاطع 
غیرهمسطح در بزرگراه شهید اردستانی نیز 220 

هزار مترمربع در حال آزادسازی است.
اصفهان  شهرداری  شهری  عمران  معاون 
پیشرفت پل ها و تقاطع غیرهمسطح نصف 
جهان را 12 درصد ذکر کرد و افزود: این پروژه 
از برنامه زمان بندی جلوتر است. طول حلقه 
حفاظتی در این محدوده یک و نیم کیلومتر است 
که دارای سه هزار و 500 متر مسیر تندرو رفت 
و برگشت است. وی با بیان اینکه هزینه اجرایی 
پروژه مجموعه پل  ها و تقاطع غیرهمسطح نصف  
جهان 980 میلیارد ریال است، تاکید کرد: هزینه 
آزادسازی این طرح نیز 240 میلیارد ریال برآورد 
شده که در مجموع تمام هزینه  های پروژه یک 

هزار و 220 میلیارد ریال می شود.  
مظفر از واقع شدن دو کیلومتر از مسیر رینگ 
چهارم در پروژه تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه 
شهید اردستانی خبر داد و افزود: تاکنون 180 
هزار متر مربع آزادسازی این پروژه انجام شده و 

50 هزار مترمربع در حال نهایی شدن است.

پیشرفت 5۶ درصدی 
پروژه ادامه بلوار فرزانگان

وی در ادامه از پیشرفت 56 درصدی پروژه بلوار 
فرزانگان خبر داد و تصریح کرد: فاصله پروژه 
اردستانی تا بلوار فرزانگان چهار و نیم کیلومتر از 
مسیر رینگ چهارم را تشکیل می  دهد که 130 
هزارمترمربع آن در حال آزادسازی است.  معاون 
عمران شهری شهرداری اصفهان گفت: مسیر 
رینگ چهارم حدفاصل اتوبان معلم تا میدان 
استقالل به طول 10 کیلومتر در مرحله مطالعات 
قرار دارد، در مجموع 62 درصد رینگ چهارم در 
محدوده شهر اصفهان در مرحله بهره  برداری، 
20درصد در مرحله احداث و 18 درصد در مرحله 
آزادسازی است. وی از فعال بودن تمام کارگاه های 
معاونت عمران خبر داد و تاکید کرد: پروژه  هایی 
همچون احداث پایانه درون شهری صفه، پایانه 
قدس، خیابان  سازی  ها نیز در کنار پروژه های 
بزرگ عمرانی درحال انجام است. مظفر افزود: با 
اجرای پروژه های مختلف رینگ چهارم، محدوده 
شمال و شمال شرق اصفهان به طور کامل از 
وجود کامیون های سنگین رهایی پیدا کرده و 
آرزوی 20 ساله مردم اصفهان برطرف می شود. 

دستور تسریع در تکمیل 
پروژه نمایشگاه بزرگ

همچنین رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر 
به همراه معاونان شهرداری با حضور در پروژه در 
حال ساخت نمایشگاه بینالمللی بزرگ اصفهان، 
آخرین وضعیت پیشرفت این پروژه بزرگ شهری 
را بررسی کردند. در این بازدید، دستورات الزم 
برای تسریع در روند ساخت بزرگترین پروژه 

اقتصادی کالنشهر اصفهان صادر شد تا در سریع 
ترین زمان ممکن شاهد بهره برداری از آن باشیم. 

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان در بازدید از 
این پروژه با اشاره به اینکه نمایشگاه، زمینه ساز 
بازگشت رونق اقتصادی به کالنشهر اصفهان 
است، گفت: اصفهان به عنوان یکی از مراکز مهم 
و بزرگ اقتصادی کشور، نیازمند برخورداری 
از یک مجموعه نمایشگاهی مناسب برای ارائه 
تولیدات و خدمات شرکت های سراسر کشور بود. 
فتح اهلل معین افزود: اصفهان به دلیل برخورداری 
از موقعیت جغرافیایی بسیار مطلوب و وضعیت 
از  یکی  عنوان  به  می تواند  خاص،  اقتصادی 
قطب های اقتصادی کشور در زمینه های مختلفی 
نظیر تجارت، صنعت و کشاورزی مطرح شود؛ 
بنابراین، بهره برداری از یک نمایشگاه استاندارد، 
بزرگ و مدرن می تواند جایگاه اصفهان را در این 

عرصه ها تثبیت کند.
وی با اشاره به اینکه روند پیشرفت فیزیکی 
دو  در  اصفهان  بزرگ  بین المللی  نمایشگاه 
سال اخیر بسیار مطلوب بوده است، ادامه داد: 
امیدواریم هر چه زودتر شاهد بهره برداری از فاز 
یک این مجموعه بزرگ اقتصادی باشیم تا کمک 
شایانی به رونق اقتصادی بیشتر شهر اصفهان 

انجام شود.

در بازدید اعضای شورای شهر، اصحاب رسانه و مدیران شهری از پروژه های عمرانی مطرح شد؛

سرزندگی شهر در رونق عمرانی 
رینگ چهارم گامی اساسی برای محرومیت زدایی منطقه شمال شرق اصفهان است

رییس و اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان به همراه معاونین و مدیران شهرداری اصفهان و اصحاب رسانه از پروژه 
های عمرانی شهر اصفهان شامل حلقه چهارم حفاظتی شهر اصفهان، پروژه نمایشگاه بزرگ بین المللی اصفهان، 

ادامه بلوار فرزانگان، تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه شهید اردستانی و مجموعه پل های نصف جهان بازدید کردند.   

گزارش
گروه شهری

citizen

 نوســان:  به گفته مدیرعامل شرکت 
واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه میزان 
مطالبات این شرکت از دولت حدود 200 
میلیاردتومان بابــت یارانه بلیت و حدود 
400 میلیارد تومان بابت خرید اتوبوس 
اســت و نمیتوان به وصول این مطالبات 

آنچنان خوشبین بود.
قــدرت افتخاری افــزود:  بــرای وصول 
مطالبات اتوبوســرانی اصفهان تاکنون 
پیگیری های زیادی انجام شــده، اما در 

عین حال راهکارهای خوبی برای افزایش 
منابع مالی آن وجود دارد.

 وی افزود: بــه نظرم یکــی از مهم ترین 
راهکارهــا بــرای افزایش منابــع مالی، 
دریافــت عــوارض در بخش ســوخت، 
خودروهای شــخصی و تخصیص آن به 
حمل و نقل همگانی اســت، اجرای این 
راهکار دور از دسترس نیســت، اما باید 
قوانین و مقــرارت در حــوزه اختیارات 
مدیریت اســتان، شــهر و حتی دولت 

و مجلس در این راســتا تدوین شــود.
افتخــاری تاکید کــرد: موضــوع دیگر 
تخصیص بخشــی از جرایــم راهنمایی 
رانندگی به توســعه و نوســازی ناوگان 
حمل ونقل همگانی به عنوان یک راهکار 
منطقی برای افزایــش درآمدهای پایدار 
است، اما متأسفانه سهم شهرداری ها در 
این باره پرداخت نشده در حالی که بارها 
و بارها مدیریت شــهری و معاونت حمل 

ونقل بر این موضوع تاکید کردند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه مطرح کرد:

بدهی ۶۰۰ میلیارد تومانی دولت به اتوبوسرانی اصفهان

معین: اصفهان به عنوان یکی از مراکز مهم و بزرگ 
اقتصادی کشــور، نیازمند برخــورداری از یک 
مجموعه نمایشگاهی مناسب برای ارائه تولیدات و 

خدمات شرکت های سراسر کشور بود

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان: پیشرفت 
پل ها و تقاطع غیرهمسطح نصف جهان ، ۱۲ درصد 

بوده و این پروژه از برنامه زمان بندی جلوتر است

از  اصفهان  شهردار  نوسان:   
تدوین ششمین برنامه بلندمدت 
شهر اصفهان خبر داد و گفت: این 
برنامه سومین برنامه راهبردی با 
عنوان »برنامه راهبردی اصفهان 
۱4۰5« است که در چارچوب سند 
چشم انداز ۲۰ ساله شهر اصفهان 

در حال تنظیم و تدوین است.  

قدرت اله نوروزی با اشاره به اهمیت 
مدیریت  سیستم  در  ریزی  برنامه 
شهری و اداره شهر اظهار کرد: برنامه ریزی به عنوان یک نگرش علمی به تعیین 
اهداف فرآیندها ، تصمیمات و اتخاذ روش و انتخاب ابزارهای رسیدن به آنها 
کمک می کند و به سازمان اجازه می دهد به شکل سیستمی و جامع با ارائه 
روش ها و سازوکارهای مناسب رسیدن به اهداف پیش بینی شده سازمان را 

آسان تر و امکان پذیرتر کند.  
شهردار اصفهان افزود: با توجه به اهمیت برنامه ریزی برای سازمان های بزرگ 
همچون شهرداری، برنامه راهبردی به عنوان باالترین سطح برنامه ریزی در 
شهرداری تعریف می شود که جهت گیری و مسیرهای بلندمدت دستیابی به 

اهداف راهبردی شهرداری اصفهان را تعیین می کند.  
وی با بیان اینکه در حال حاضر شهرداری اصفهان ششمین برنامه بلندمدت 
شهر اصفهان و سومین برنامه راهبردی را با عنوان »برنامه راهبردی اصفهان 
1405« در دست تهیه دارد که در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله شهر 
اصفهان در حال تنظیم و تدوین است، گفت: این برنامه جهات مختلف رشد 
و پیشرفت را مشخص خواهد کرد و نقش موثر و تعیین کننده ای در راستای 

زیست پذیری شهر اصفهان خواهد داشت. 

تحقق گفتمان یکپارچه 
برای پیشرفت شهر 

نوروزی افزود: »برنامه راهبردی اصفهان 1405« می تواند به عنوان یک گفتمان 
واحد و یکپارچه برای پیشرفت شهر و شهرداری قرار گیرد. این برنامه بر اساس 
تجارب، دستاوردها و نتایج برنامه های قبلی و مبتنی بر اصول علمی و اجرایی و با 
توجه به وظایف شهرداری، نیازهای شهر، شهروندان و شهرداری و عوامل محیطی 

و نگاه به افق آینده ترسیم خواهد شد.  
وی با تاکید بر تدوین مشارکتی این برنامه، افزود: در تدوین این برنامه تعامل 
درون سازمانی شامل همکاری همه معاونت ها، مناطق، سازمان ها و شرکت ها 
دیده خواهد شد تا در مرحله اجرا نیز به بهترین نحو شهرداری به سمت اهداف 
تعیین شده حرکت کند. از این رو مهمترین مزایای »برنامه راهبردی اصفهان 
1405« حرکت از بخشی نگری به سمت نتیجه محوری است و سعی می شود 
برنامه عملیاتی آن بر مبنای نتایج مورد انتظار تدوین و اجرا شود. عالوه بر این از 
مهمترین اصول »برنامه اصفهان 1405« سنجش پذیری آن خواهد بود تا بتوان 
میزان حرکت به سوی اهداف در برنامه را مشخص کرده و مورد سنجش قرار داد. 

شهروندان ناظران اجرای
شفاف برنامه راهبردی  

وی تصریح کرد: در فرآیند تدوین »برنامه راهبردی اصفهان 1405« مشارکت 
ذینفعان در مدیریت شهری در باالترین سطح خود انجام می شود و شهروندان 
به عنوان یکی از اصلی ترین ذینفعان در مراحل مختلف برنامه ریزی مورد توجه 
قرار خواهند گرفت به گونه ای که این میزان تاثیرگذاری در فرآیند برنامه ریزی 
و مدیریت شهری در باالترین سطح خود به اندازه ای می رسد که برنامه ریزان 
تنها اجراکننده تصمیمات مردم خواهند بود که فراتر از تقویت تصمیمات و 

معتبرسازی آنها با نیازها و نظرهای مردم است. 
نوروزی اضافه کرد: این برنامه زمینه ای مهم برای تحقق عینی مردم ساالری 
را فراهم می کند اما نکته ای که معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی به 
عنوان متولی »برنامه راهبردی اصفهان 1405« باید مورد توجه قرار دهد این 
است که مشارکت زمانی اتفاق می افتد و کارکرد مناسبی دارد که مستقیم و 
فعاالنه باشد. به طوریکه افراد شرکت کننده در آن تغییرات و دستاوردهای 
روشن و شفاف آن را احساس کنند و مشارکت را صرفا برای تایید اهداف خاص 
برنامه ریزان و سیاستگذاران تلقی نکنند بلکه به عنوان ناظر در جهت تامین 

خواسته ها و نیازهای آنها در فرآیند تدوین و اجرا در نظر بگیرند.

از بخشی نگری
 به نتیجه محوری

با انتقال کارخانه روغن نباتی ناز ؛

 نوسان : مدیر منطقه 11 شهرداری 
اصفهان گفت: پس از سال ها مطالبه 
شهروندان و با پیگیری های مستمر، 
کارخانه روغن نباتی ناز از شهر اصفهان 

خارج می شود.    
اقتصادبازار،  پایگاه خبری  به گزارش 
آخرین کارخانه موجود در داخل شهر 
اصفهان کارخانه روغن نباتی ناز بود که 
را  بسیاری  مشکالت محیط زیستی 
طی سالیان گذشته برای مردم منطقه 

11 و مناطق اطراف ایجاد می کرد.
حمید اشرفی مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان نیز در خصوص روند اقدامات 
اجرایی پیرامون توافق های الزم برای خروج کارخانه روغن نباتی ناز از محدوده 
شهر، اظهار کرد: کارخانه روغن نباتی ناز به دلیل وجود بوی نامطبوع در وضعیت 
مطلوبی قرار نداشت و بوی نامطبوعی که از این کارخانه متصاعد می شد موجب 
آزار ساکنان منطقه بود. وی با بیان اینکه کارخانه روغن نباتی ناز آخرین بازمانده 
کارخانه های درون شهری اصفهان بود، تاکید کرد: این کارخانه در زمینی به 
وسعت 60 هزار متر مربع، بیش از 55 سال سابقه حضور در این منطقه را دارد، 
وجود 60 هزار مترمربع زمین در شهر و انتفاعی که از کارخانه نصیب برخی افراد 
می شد جا به جایی آن را دشواری کرده بود، به همین واسطه مساعدت هایی 
در استانداری انجام و قطعه زمینی در محدوده شهرستان میمه به صاحبان این 

کارخانه داده شد و روند انتقال کارخانه به این شهرستان آغاز شد.   

آخرین کارخانه
درون شهری منتقل شد
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اســتاد اقتصاد دانشــگاه عالمه طباطبایــی گفت: ایجاد بــازار متشــکل ارزی معنا 
نمی دهد، بــازار یعنی مکانی کــه قیمت بر اســاس عرضه و تقاضــا قیمت ها تعیین 
شــود. محمدقلی یوســفی، اضافه کرد: بیش از هزار دلیل وجود دارد کــه نرخ ارز باید 
افزایش یابد، اما یک دلیل هم وجود ندارد که دالر باید کاهش قیمت داشــته باشــد.
وی افزود: در چنین شرایطی اصال منطقی نیست که دولت با مداخله در نرخ ارز، برای یک عده 

ای رانت ایجاد کند و در مقابل نیز قیمت ها همچنان سیر صعودی داشته باشد

سیامک قاسمی گفت: کشور در رکود تورمی عمیقی قرار دارد. از نظر عمق دوره یا گپ 
رکود تورمی، یکی از قوی ترین و بلندترین هاست. این اقتصاددان اضافه کرد: اقتصاد ایران 
در حالت بحران بین 90 تا 100 میلیارد دالر صادرات نفتی و غیرنفتی دارد، اما در امسال 
در بهترین حالت نزیک به 40 تا 45 میلیارد دالر درآمد خواهد داشت. وی تاکید کرد: فشار 
اصلی به مردم از این منظر است که احساس عدالت مالیاتی وجود ندارد و خیلی ها از دامنه 

مالیاتی بیرون هستند.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در این 
نشست سالیانه با بیان اینکه شرکت پاالیش نفت 
اصفهان در صنعت  فرآورده های نفتی، کک و 
سوخت هسته ای فعالیت می کند، گفت: در 
حال حاضر 10 شرکت پاالیشی کشور در این 
حوزه فعالیت دارند و براساس گزارش عملکرد 
شرکت های پاالیشی در سال 97، شرکت 
پاالیش نفت اصفهان ازنظر تولید محصوالت 
نفت گاز در جایگاه نخست، از نظر دریافت 

خوراک نفت خام و میعانات گازی و همچنین 
تولید گاز مایع در جایگاه دوم، در تولید نفت 
سفید و نفت کوره در جایگاه سوم و در تولید 
بنزین در مقام پنجم قرار دارد. مرتضی ابراهیمی 
با اشاره به وضعیت خوب پروژه های پاالیشگاه 
اصفهان طی یک سال گذشته، تصریح کرد: 
آنچه برای ما مهم است نداشتن حادثه در 
شرکت است و خوشبختانه در سال 97 هیچ 
گونه حادثه ناتوان کننده نداشته ایم و این یکی 

از مزیتهای بزرگ ما در سال 97 است.
وی با بیان اینکه تعمیرات اساسی پاالیشگاه 
اصفهان طبق هرسال انجام شد، اما در این دوره 
مزیت هایی نسبت به گذشته داشت، اظهار کرد: 
یکی از بزرگترین کارهای شرکت پاالیش نفت 
اصفهان که برای نخستین بار در کشور صورت 
گرفت، دست بردن در واحدهای آیزوماکس 
بود که تاثیر بسزایی در سوددهی پاالیشگاه 
داشت. همچنین با توجه به اینکه قرار بود واحد 
تقطیر راه اندازی شود، با ذخیره سازی تمام 
آیزومایکس مازاد و بدون کم کردن ظرفیت، 
این واحد در مدار قرار گرفت که موجب سود 

چندین میلیارد تومانی این شرکت شد.
ــرکت  ــس ش ــت آیزوماک ــزود: ظرفی وی اف
ــزار و 800  ــان 25 ه ــت اصفه ــش نف پاالی
ــورت  ــات ص ــا اقدام ــه ب ــت ک ــکه اس بش
ــش دو  ــب کاه ــال 97 موج ــه در س گرفت
درصــدی هزینــه تولیــد شــد کــه باتوجــه 
بــه گــردش مالــی پاالیشــگاه، رقــم بزرگــی 
ــال 97  ــه در س ــان اینک ــا بی ــت. وی ب اس
ــان  ــگاه اصفه ــروژه در پاالیش ــدود 5 پ ح
انــدازی شــد، گفــت: در زمــان راه  راه 
ــش  ــه پی ــان س ــگاه اصفه ــدازی پاالیش ان
فــرض درنظــر گرفتــه شــد. یکــی تامیــن 
آب از محــل زاینــده رود در حــدود 1100 

مترمکعــب در ســاعت بــرای ظرفیــت تولید 
ــود کــه حتــی نصــف  200 هــزار بشــکه ب
ــم.  ــی کردی ــرف م ــزان آب را مص ــن می ای
پیــش فــرض دوم ظرفیــت پاالیشــگاه بــود 
ــه 360  کــه از 200 هــزار بشــکه اکنــون ب
هــزار بشــکه افزایــش یافتــه اســت و پیــش 
ــود  ــا ب ــراورده ه ــت ف ــوم کیفی ــرض س ف
کــه در زمــان راه انــدازی پاالیشــگاه بحــث 
بنزیــن و درصــد اکتــان آن بااهمیــت بــود.

پروژه تصفیه خانه 
پساب شاهین شهر تعریف شد

ابراهیمی با اشاره به خشکی رودخانه زاینده رود 
و تعریف پروژه هایی برای رفع مشکل آب این 
مجموعه بزرگ تولیدی، اظهار کرد: به همین 
منظور پروژه تصفیه خانه پساب شاهین شهر 
تعریف شد، همچنین درراستاي مصرف بهینه 
آب، خط انتقال، ایستگاه پمپاژ و  تصفیه خانه 
پساب شهري در شرکت پاالیش نفت اصفهان 
در مدت 24 ماه و با هزینه ای بالغ بر یکصد 
میلیارد تومان در محل شرکت پاالیش نفت 

اصفهان احداث شد. 
ســاخت  طراحــی،  بــه  همچنیــن  وی 
و  کیلوولــت   230/33 پســت  نصــب  و 
احــداث خــط انتقال فشــارقوی در شــرکت 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــان اش ــش اصفه پاالی
ــد  ــق ش ــگاه موف ــی پاالیش ــروه مهندس گ
ــا شــرکت  ــدت ب ــی م ــرات طوالن ــا مذاک ب
ــرق از را  ــه میــزان 60 مــگاوات ب ــر، ب توانی
خریــداری کنــد. جهــت اتصــال بــاس بــار 
230 کیلوولــت اصلــی نیــروگاه شــهید 
منتظــری بــا دو انشــعاب بــرای پاالیشــگاه 
ــه  ــاز ب ــداری شــده، نی ــرف خری ــدار ب خری
احــداث خــط انتقــال و پســت بــرق فشــار 
ــن منظــور پاالیشــگاه  ــه ای ــوی اســت. ب ق
ــت انجــام  ــران جه ــو ای ــا شــرکت موننک ب
ــی  ــاوره و طراح ــی، مش ــات مهندس خدم
 230/KV33 ــارقوی ــت فش ــی پس تفصیل
کیلوولــت و خــط انتقــال فشــار قــوی 
ــروژه  ــه پ ــناد مناقص ــه اس KV230 و تهی
ــرارداد منعقــد کــرد. ــه عنــوان مشــاور ق ب
مدیرعامــل شــرکت پاالیــش نفــت اصفهان 
ــار  ــروژه، اظه ــن پ ــه اهــداف ای ــا اشــاره ب ب
کــرد: بــه منظــور تأمیــن بــرق مــورد نیــاز 
واحدهــای عملیاتــی جدیــد پاالیشــگاه در 
ــه  ــه ب ــا توج ــی، ب ــمالی و جنوب بخــش ش
ــات انجــام شــده مشــخص شــد در  مطالع
صورتــی کــه بتــوان از شــرکت بــرق منطقه 
ای اصفهــان از محــل کامــل ایمــن و قابــل 
اطمینــان بــرق مــورد نیــاز را تامیــن کــرد 
ــداث  ــه اح ــبت ب ــادی نس ــاظ اقتص از لح
نیــروگاه داخلــی کامــال بــه صرفــه خواهــد 

ــه در  ــان اینک ــا بی ــن ب ــود. وی همچنی ب
ســال 97 واحــد تقطیــر و گاز مایــع شــماره 
3 شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان و چنــد 
طــرح مهــم زیســت محیطی ایــن شــرکت 
ــت  ــت: ظرفی ــید، گف ــرداری رس ــه بهره ب ب
ــان،  ــت اصفه ــش نف ــرکت پاالی ــی ش کل
بــه طــور متوســط  375 هــزار بشــکه 
در روز اســت کــه بــا راه انــدازی واحــد 
تقطیــر شــماره 3،  ایــن ظرفیــت در 3 
ــه  ــده و در نتیج ــع ش ــر، توزی ــد تقطی واح
ــوراک  ــی خ ــار ترافیک ــش ب ــب کاه موج
ــزود:  ــی اف ــت. ابراهیم ــده اس ــا ش در آنه
ــر  ــت ه ــد، ظرفی ــن واح ــدازي ای ــا راه ان ب
کــدام از واحدهــاي تقطیــر 1و2 ، بــه 120 
ــد و   ــي یاب ــش م ــکه در روز کاه ــزار بش ه
همچنیــن ظرفیــت واحــد تقطیــر شــماره 
ــود.  ــد ب ــزار بشــکه خواه ــه 120 ه 3 روزان

بهبود عملکرد 
شرکت پاالیش نفت اصفهان

وی ادامه داد: با راه اندازي واحد تقطیر شماره 
3 واحدهاي کاهش گرانروي موجود از مدار 
عملیاتي نفت خام خارج شده و در مدار عملیاتي 
اصلي قرار گرفت که این تغییرات موجب کاهش 
میزان تولید نفت کوره و به جاي آن افزایش 
تولید محصوالت با ارزشی همچون بنزین، نفت 
سفید، سوخت هواپیما و گازوئیل شده است. 
وی با تاکید بر اینکه هدف راه اندازی این واحد 
بهبود عملکرد شرکت پاالیش نفت اصفهان 
است، البته ظرفیت پاالیشی افزایش نخواهد 
یافت، گفت: با راه اندازی این واحد، ظرفیت 
کلی پاالیشگاه از 375 هزار به روزانه 360 هزار 
بشکه کاهش مي یابد و در سال جاری پاالیشگاه 
تومان  میلیارد  تا 900  بین 800  اصفهان 

سودآوری خواهد داشت.
وی در ادامه در خصوص کیفیت فرآورده های 
تولیدی پاالیشگاه، از جمله بنزین، تاکید کرد: 
کیفیت این فراورده به شدت زیرنظر و ارزیابی 
می شود و خوشبختانه تاامروز مشکل نداشته 
ایم. در سال 94 تمام بنزین تولیدی پاالیشگاه 
یورو4 شد و امروز بخش زیادی از بنزین تولید 
مدیرعامل  گفته  به  است.  یورو5  پاالیشگاه 
شرکت پاالیش نفت اصفهان، تا امسال بالغ 
بنزین سازی  واحد  تومان  میلیارد  بر 900 
سودداشته است و تغییرات واحدهای بنزین 
سازی به طور قطع درسوددهی پاالیشگاه نقش 
داشته است.وی همچنین به تولید فراورده های 
دیگری همچون دیزل و نفت کوره در پاالیشگاه 
اصفهان اشاره کرد و گفت: انباشتگی نفت کوره 
یکی از معضالت پاالیشگاه اصفهان بود به نحوی 
که حدود 12 مخزن 100 هزار بشکه ای برای 

ذخیره سازی نفت کوره داشتیم، همه آنها پر 
شده بود، از سوی دیگر از برخی مخازن دیزل نیز 
استفاده کردیم. ابراهیمی با تاکید بر اینکه نفت 
کوره یکی از معضالت پاالیشگاه اصفهان است، 
تصریح کرد: اگر این محصول فرآوری و تبدیل 
نشود به طور قطع پاالیشگاه تعطیلی می شود، 
بنابراین پروژه هایی که بر روی فرآورده و کیفیت 
آن متمرکز می شود موجب حیات پاالیشگاه 
خواهد شد و در این راستا پروژه گوگردزدایی 
از نفت کوره را در دستور کار داریم و قرارداد 
این پروژه امضا شده است. وی با تاکید بر اینکه 
بدون اجرای این طرح ها پاالیشگاه اصفهان می 
خوابد، بنابراین از سهامداران می خواهیم تا به 
اجرای پروژه ها کمک کنند و قول می دهیم 
سال آینده راه اندازی واحدهای تصفیه دیزل 
و پیشرفت مناسبی از واحدهای باقی مانده 
از طرح بهبود و بهینه سازی را اعالم کنیم. به 
گفته مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان، 
در صورت راه اندازی واحد دیزل بین 600 تا 
700 میلیارد تومان سود در پاالیشگاه حاصل 
می شود. اجرای این پروژه ها الزامی است و 
شرکت پاالیش نفت اصفهان تا افق 1400 
باید سرآمد شرکت های تولیدکننده فرآورده 
های نفتی کشور شود.وی همچنین با اشاره به 
20 پروژه های در دست اجرای شرکت پاالیش 
تصفیه  احداث  پروژه  گفت:  اصفهان،  نفت 
گازوئیل، تکمیل مخازن، یوتیلیتی و آفسایت، 
احداث تقطیر 3، بویلرهای جدید و واحد آب 
DM، مدرنیزه کردن سیستم برق پاالیشگاه، 
خطوط ارتباطی مخازن بنزین سازی، احداث 
پست 230/33  احداث  بارگیری،  سکوهای 
کیلوولت، احداث ایستگاه پمپاژ و سیستم 
تصفیه پساب شاهین شهر، احداث یوتیلیتی 
پروژه های داخلی، بازسازی برج خنک کننده 
آب، احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعی، 
طرح بهبود فرایند و بهینه سازی و ... از پروژه های 
فعال این مجموعه است که مبلغ برآوردی این 
طرح ها حدود 40 هزار و 808 میلیارد ریال و 
929 میلیون یورو بوده که تاکنون 15 هزار و 76 
میلیارد ریال و 327 میلیون یورو آن پرداخت 

شده است.  
پاالیش  اینکه شرکت  بیان  با  ادامه  وی در 
نفت اصفهان در بهمن ماه 96 موفق به اخذ 
المللی  بین  سیستم  استاندارد  گواهینامه 

مدیریت انرژی ISO-50001 شد و در سال 
97 این گواهینامه تمدید شد، گفت: درراستای 
پیاده سازی استاندارد، خط مشی انرژی تدوین 
شده و اهداف کالن و خرد و پروژه های انرژی 
اولویت بندی شده شرکت تعیین شده است 
تا طی 5 سال، شاخص انرژی از مقدار 3043 
مگاژول بر تن نفت خام به 2366 مگاژول بر 
تن نفت خام کاهش یابد. ابراهیمی همچنین 
به گزارش عملکرد اجتماعی این شرکت در 
سال 97 اشاره کرد و گفت: مجموع کمک های 
بالعوض پاالیشگاه اصفهان در سال 97 رقم 
293 هزار و 322 میلیون ریال بود که این هزینه 
در راستای مسئولیت های اجتماعی صرف کمک 
به صندوق حمایت از بخش توسعه کشاورزی 
سازگاری  کارگروه  مصوبات  براساس  استان 
مبارزه با کم آبی، کمک به بازسازی مدرسه ادب 
سرپل ذهاب، مساعدت در تکمیل برخی پروژه 
های عمرانی استان، کمک جهت آزادی زندانیان 
غیرعمد به ستاد دیه، خرید دستگاه تنفس 
مصنوعی بیمارستان گلدیس شاهین شهر، 
مساعدت جهت برگزاری اجالس استانی نماز، 
حمایت از دومین کنگره ملی علوم و مهندسی 
آب و فاضالب ایران، حمایت مالی از رویداد ایده 
شو شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و ... شد.

ضربه پذیری کدام بخش اقتصاد بیشتر است؟رمزگشایی از قیمت دالر 
گزارش

مجمــع عمومــی ســالیانه شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان در ســال منتهــی بــه ۲۹ اســفند ۹7 بــا حضور 
گزارش

گروه   شهری
۸۸ درصــد ســهامداران برگــزار شــد کــه در پایــان بــا موافقــت ســهامداران ســود تقســیمي هــر ســهم 
شــرکت بــراي ســال مالــي ۱۳۹7، ۸۰ تومــان تعییــن شــد. براســاس گــزارش عملکــرد شــرکت هــای 
پاالیشــی در ســال ۹7، شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان ازنظــر تولیــد محصــوالت نفــت گاز در جایــگاه 
نخســت، از نظــر دریافــت خــوراک نفــت خــام و میعانــات گازی و همچنیــن تولیــد گاز مایــع در جایــگاه 

دوم، در تولید نفت سفید و نفت کوره در جایگاه سوم و در تولید بنزین در مقام پنجم قرار دارد. 

در مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پاالیش نفت اصفهان منتهی به سال ۱۳۹۷ اعالم شد؛

سود تقسيمي؛ هر سهم 80 تومان
ابراهیمی: در سال ۹7 هیچ گونه حادثه ناتوان کننده نداشته ایم

think

  نوســان: رئیس کل بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایــران گفت: با 
صــادرات و تولید ملی، بســیاری از 
مشکالت حل می شــود و باید گفت 
تغییر نرخ ارز تنها به دســت فعاالن 

اقتصادی انجام می شود.
عبدالناصر همتی در جمع اعضای اتاق 
بازرگانی  و فعاالن اقتصادی اصفهان، 
اظهار کرد: بهتر از من می دانید شرایط 
کشور بســیار ویژه و ســخت است و 
تحریم های ســختی بر کشور و ملت 
ایران جاری اســت و بایــد گفت این 
تحریم ها تنها ناشی از آمریکا نیست، 
بلکه بسیاری از کشور ها در آن دخیل 
هستند. وی ادامه داد: بنابر شرایطی 
که حدود دو سال است بر کشور حاکم 
شده، مســئوالن و فعاالن اقتصادی 
کشــور وظیفه دارند بــا تالش خود 

شرایط حاکم در کشور را بهبود دهند.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: 
هدف دشمن از طرح ریزی تحریم ها 
این بود تا اقتصاد کشــور را نابود کند 
و قصد داشــت کمر اقتصاد کشور را 
بشکند، اما خوشــبختانه با مقاومت 
مردم و مســئوالن مواجه شد و امروز 
توانسته ایم بسیاری از این مشکالت 
را پشت ســر بگذاریم. همتی، علت 
کاهــش رشــد اقتصادی در ســال 
گذشــته را تغییرات نرخ ارزی اعالم 
کرد و گفت: کاهش رشــد اقتصادی 
کشــور با اینکه کمتر از دو درصد بود 
از تغییر قیمت نفــت و تغییرات نرخ 
ارز سرچشمه گرفت، اما خوشبختانه 
از دوماه پیش توانســته ایــم ثبات 
کاهنده ای را در کشــور حاکم کنیم. 
وی با بیان اینکه بایــد از فرصت ها به 
خوبی استفاده کنیم، گفت: جمهوری 
اسالمی ایران امروز با همه مشکالت 
به مرحله مثبت خود رســیده است و 
در حال حاضر کشور در موقعیتی است 
که از همه جهــات حرفی برای گفتن 
دارد و ما تعیین می کنیم که چگونه 
مذاکره کنیم و اگــر اندکی بر همت 
فعاالن اقتصادی افزوده شــود نیازی 

به صادرات نفت خام نخواهیم داشت.
رئیس کل بانک مرکــزی در پایان از 
دغدغه دولت، گفت: طبقه متوســط 
جامعه یکی از دغدغه های مهم دولت 
است و معتقدم با صادرات و تولید ملی 

بسیار از مشکالت حل می شوند. 
وی افزود: تغییر نرخ ارز تنها به دست 
فعاالن اقتصادی انجام می شــود، اما 
در خصوص ارزش پــول ملی تاکید 
دارم اگر تولید ملی رونق داشته باشد، 

ارزش پول کشور نیز باال خواهد رفت.
همچنین در این جلســه اســتاندار 
اصفهان اظهار کرد: چندین جلســه 
برای جلسه امروز برگزار شد و نتیجه 
آن شــد تا دوســتانی که امروز برای 
بیان مشکالت خود به پشت تریبون 
می روند، دســته بندی شوند. عباس 
رضایی ادامــه داد: با همه اتفاقاتی که 
در سطح کشور و منطقه افتاد بازهم 
نرخ ارز ثابت ماند کــه این امر برای ما 
باورنکردنــی بــود. وی در خصوص 
مشــکالت تولید، خاطرنشــان کرد: 
اگر مسائلی در خصوص تولید مطرح 
شود همه مدیرانی که در قسمت های 
مختلف اســتان کار می کنند تالش 
خود را به باالترین سطح می رسانند تا 
در جهت رفع موانع تولید قدم بردارند 

و زیرساخت های الزم را فراهم کنند.

 گزارش

طبقه متوسط 
دغدغه های مهم دولت
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شرکت پاالیش نفت اصفهان ازنظر تولید محصوالت 
نفت گاز در جایگاه نخست، از نظر دریافت خوراک 
نفت خام و میعانات گازی و همچنین تولید گاز مایع 
در جایگاه دوم، در تولید نفت سفید و نفت کوره در 
جایگاه سوم و در تولید بنزین در مقام پنجم قرار دارد

یکی از بزرگترین کارهای شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان که برای نخســتین بار در کشور صورت 
گرفت، دست بردن در واحدهای آیزوماکس بود 

که تاثیر بسزایی در سوددهی پاالیشگاه داشت

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی اعالم کرد؛

پژوهش های  مرکز  نوسان:   
ادامه  در  اسالمی  شورای  مجلس 
درباره  خود  گزارشات  سلسله 
شاخص امنیت سرمایه گذاری در 
ایران، مناسب ترین و نامناسب ترین 
پاییز  را در  این منظر  از  استان ها 

سال 1397 اعالم کرده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادبازار، 
مرکز پژوهش های مجلس شورای 
گزارش  چهارمین  در  اسالمی 
سنجش فصلی امنیت سرمایه گذاری در ایران به »پایش امنیت سرمایه 
گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری در پاییز 1397« پرداخته 
و نوشته است: شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران در این فصل 
کمیت 6.43 از 10 )10 بدترین حالت( ارزیابی شده است. این در حالی 
 6.32 گذشته  سال  تابستان  فصل  مطالعه  در  شاخص  این  که  است 
محاسبه شده بود که نشان می دهد کمیت امنیت سرمایه گذاری در پاییز 
1397 نسبت به فصل گذشته 0.11 افزایش یافته و نامناسب تر ارزیابی 

شده است.
داده  های  وعده  به  ملی  مسئوالن  »عمل  عامل  سه  گزارش  این  در 
شده«، »احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی« و »اعمال نفوذ و تبانی 
در معامالت ادارات حکومتی« نامناسب ترین مولفه های امنیت سرمایه 

گذاری ارزیابی شده اند. 
اما این گزارش مناسب ترین مولفه های سرمایه گذاری را نیز در پاییز 97 
نسبت به تابستان این سال، »سرقت پول )پول نقد، کاال، تجهیزات و 
ماشین آالت(«، »رواج توزیع کاالی قاچاق« و »استفاده غیرمجاز از نام و 

عالئم تجاری یا مالکیت معنوی« عنوان کرده است.
این گزارش که از مجموعه داده های پیمایشی و آماری و شاخص کلی 
)ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری( تهیه شده، نشان می دهد که 
فعاالن اقتصادی مشارکت کننده در داده های پیمایشی استان های ایالم، 
خوزستان و البرز را نامناسب ترین و استان های مرکزی، سمنان و یزد 

را مناسب ترین استان ها از نظر امنیت سرمایه گذاری معرفی کرده اند.
 اما پس از تلفیق داده های آماری و یافته های پیمایشی، استان های 
تهران، کهگیلویه و بویراحمد و ایالم نامناسب ترین و استان های خراسان 
جنوبی، سمنان و قم مناسب ترین وضعیت از نظر شاخص امنیت سرمایه 

گذاری نسبت به سایر استان ها در پاییز 1397 بوده اند.
در تابستان سال گذشته، سه استان قم، مرکزی و خراسان جنوبی جزو 
مناسب ترین استان ها از این نظر ارزیابی شده و سه استان کهگیلویه و 
بویراحمد، تهران و البرز به ترتیب جزو نامناسب ترین استان ها ارزیابی 

شده بودند.
براساس این گزارش از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی، فعاالن اقتصادی 
در حوزه های صنعت، بدترین ارزیابی و فعاالن اقتصادی در حوزه های 
هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا و حوزه های نفت خام و گاز طبیعی، 
تامین آب، برق و گار به طور مشترک بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت 

سرمایه گذاری ارائه کرده اند.

مناسب ترین استان ها 
از منظر امنیت سرمایه گذاری

وزیر صنعت در بازدید از نمایشگاه فرصت های داخل و رونق تولید عنوان کرد؛

 نوسان : دکتر رضا رحمانی وزیر 
ودکتر  تجارت  و  معدن   ، صنعت 
منصور غالمی وزیر علوم ، تحقیقات 
با حضور در غرفه ذوب  و فناوری 
آهن اصفهان در نخستین نمایشگاه 
فرصت های ساخت داخل و رونق 
تولید در محل نمایشگاه های بین 
المللی تهران از آخرین دستاوردها 
و نیازهای بومی سازی این شرکت 

مطلع شدند .
رضا رحمانی وزیر صنعت ، معدن و تجارت در این بازدید  گفت : این یک 
فرصت استثنایی برای صنایع است تا با شرکت در این نمایشگاه نیازهای 
خود را با شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها مطرح و در زمینه 

ساخت و بومی سازی آن اقدام الزم را به عمل آورند .
 وی خاطر نشان ساخت : تمامی نمایشگاه ها تا کنون عرضه محور و 
توانمندی ها به نمایش گذاشته می شد ولی این نمایشگاه تقاضا محور و 

براساس نیازها می باشد .
وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به این موضوع که با ساخت قطعات 
مورد نیاز و بومی سازی آن از خروج ارز جلوگیری خواهد شد گفت : تا 
کنون 22 درصد در زمینه بومی سازی صرفه جویی ارزی داشتیم و امید 

است تا پایان سال این رقم افزایش چشمگیری داشته باشد . 
با اشاره به این موضوع که درصنعت فوالد تقریبا به خود کفایی  وی 
رسیدیم افزود : حتی اگر هزینه ساخت قطعات در داخل بیشتر از نمونه 
خارجی باشد ، باید ساخت داخل قطعات انجام گردد و با توجه به تحریم 

ها باید این مهم باید سرعت گیرد . 
وی، ذوب آهن اصفهان را مادر صنعت فوالد دانست و گفت: این مجتمع 
عظیم صنعتی با تکیه بر دانش داخل و پتانسیل نیروی انسانی توانایی رفع 

گلوگاه های خود را دارد
.وی یاد آور شد: با توجه به اینکه ، ذوب آهن اصفهان  با کمبود مواد اولیه 
مواجه است ، مشکل سنگ آهن این شرکت را نیز حل خواهیم کرد. وی 
گفت : این شرکت با توجه قدمت و سرمایه انسانی با دانش خود می تواند 

در این عرصه الگوی دیگر صنایع باشد .
دکتر منصور غالمی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری نیز ضمن مثبت 
ارزیابی کردن دستاوردهای شرکت در امر بومی سازی گفت : ذوب آهن 
اصفهان پایه گذار صنعت فوالد است و با ارتباط نزدیک با شرکت های 

دانش بنیان می تواند بیش از پیش به این صنعت کمک کند .

گلوگاه های ذوب آهن 
با تکیه بر دانش داخلی مرتفع می شود
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فرماندار کاشان گفت: به زودی با رونمایی از سامانه معرفی پتانسیل های سرمایه گذاری کاشان، 
قابلیت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری در شهرستان کاشان بازنشانی و معرفی می شود.

علی اکبر مرتضایی اظهار داشت: در همین راستا با رونمایی از سامانه معرفی پتانسیل 
های سرمایه گذاری کاشان، قابلیت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری در شهرستان 
کاشان بازنشانی و معرفی می شود و در این راستا الزم است روسای ادارات این شهرستان 

فرصتهای سرمایه گذاری را شناسایی و معرفی کنند.

مدیرعامل پتروشیمی اصفهان گفت: پتروشیمی اصفهان در واگذاری به بخش خصوصی 
لطمه دید و به فرد ناصوابی واگذار شد. اکبر ترکان، با بیان اینکه پتروشیمی اصفهان نگین 
پتروشیمی های کشور است، اظهار کرد: به دلیل مدیریت نادرست آن فرد، در 33 ماه شرکت 
به تعطیلی می رسد و پس از آن کارکنان حدود 10 ماه در  مقابل وزارت نفت و استانداری 
تجمع برگزار می کردند. ترکان با بیان اینکه در حال حاضر 1160 نفر مشغول بکارند، افزود: سال 

گذشته رکوردهای جدیدی به ثبت رساندیم.

  نوســان:  رئیس اتاق بازرگانی 
اصفهــان گفــت: اتــاق بازرگانی 
اصفهان آماده تقویت و توسعه روابط 
بازرگانی، گردشگری و کشاورزی با 

سن پترزبورگ روسیه است. 
به گزارش پایگاه خبری اقتصادبازار 
و به نقل از اتــاق بازرگانی اصفهان، 
دیــدار  در  گلشــیرازی  مســعود 
سرکنســول روســیه در اصفهان، 
اظهار کرد: روســیه بــه عنوان یکی 
از بازارهای هدف صادراتی اســتان 
محسوب می شود و بازرگانان استان 
اصفهــان همکاری نزدیکــی با این 

کشور دارند.
 وی خواســتار معرفی شرکت های 
فعال ســن پترزبورگ روسیه برای 
آشنایی شرکت های استان اصفهان 
شــد و گفــت: برگــزاری میزهای 
مشترک دو طرف می تواند به تقویت 

روابط تجاری دو طرف منجر شود.
گلشــیرازی خواســتار راه اندازی 
خطــوط هوایــی بین اصفهــان و 
شهرهای روسیه شد و افزود: اصفهان 
به عنوان صنعتی ترین استان کشور 
و همچنین یکــی از اســتان های 
گردشــگر پذیر می توانــد پایلوت 

پروازی ایران و روسیه باشد.
سرکنسول روســیه در اصفهان در 
این دیدار گفت: بیســتمین سالگرد 
پترزبورگ  ســن  خواهرخوانندگی 
روســیه و اصفهان ایــران در قالب 
رویداد فرهنگی ،هنری و اقتصادی 
در شــهر ســن پترزبــورگ برگزار

 می شود. 
بوریس بورمیستروف اراده سیاسی 
دو کشــور را بــر تقویــت و تعمیق 
روابــط اقتصادی برشــمرد و افزود: 
برگزاری متعدد دیدارهای سران دو 
کشور نقش موثری در توسعه روابط 

سیاسی و اقتصادی خواهد داشت.
 وی از اعزام هیات بلند پایه سیاسی 
و اقتصادی از اتان اصفهان به ســن 
پترزبــورگ طــی چند مــاه آینده 
خبــر داد و اظهار کــرد: این هیئت 
با هدف تقویــت روابط سیاســی، 
فرهنگی و اقتصــادی بین اصفهان 
و ســت پترزبورگ به این شهر سفر

 می کنند.
 وی خواستار تدوین برنامه اقتصادی 
از ســال 2019 تــا 2022 با هدف 
توســعه روابط اقتصادی و فرهنگی 
اصفهان و ســن پترزبورگ شــد و 
افــزود: برنامه ریزی دقیــق بین دو 
شهر می تواند حجم مبادالت تجاری 

دو شهر را چندین برابر کند. 

پتانسیل نهفته در صنعت دارو
در سال 98، صنعت دارو به عنوان یکی از 
صنایع بسیار سودآور بازار سرمایه مورد 
دریافت  گرفت.  قرار  تحلیلگران  توجه 
ارز 4200 تومانی این صنعت از یک سو 
سوی  از  نرخ ها  افزایش  جدید  موج  و 
دیگر، حاشیه سود این صنعت را به کلی 
دگرگون ساخته است و به طور متوسط، 

در سال 97  این صنعت  ناخالص  سود 
از 41 درصد  به سال 96 بیش  نسبت 
نسبت رشد داشته و سود خالص نیز 96 

درصد رشد را تجربه کرده است.
از دیگر سو، به دلیل افزایش تقاضا در بازار 
و همچنین تزریق نقدینگی از سوی دولت، 
طور  به  صنعت  مطالبات  وصول  دوره 
متوسط نصف شده و همین امر موجب 
شده تا با وجود رشد حدوداً 60 درصدی 
فروش شرکت های دارویی، هزینه مالی 

این شرکت ها تقریباً ثابت باقی بماند.
با توجه به اظهار نظر مدیران شرکت های 
دارویی در مجامع امسال، موجودی مواد 

استراتژیک این شرکت ها تقریباً تا پایان 
سال، کفاف تولید را می دهد و این یعنی، 
قسمت اعظم بهای تمام شده این صنعت 
تا پایان سال ثابت خواهد بود و هر گونه 
افزایش نرخ دارو منجر به افزایش مضاعف 

سودآوری می شود.

رشد قیمتی خودروسازان
 با اتکا به اهرم اخبار

در خصوص گروه خودرویی، به رغم به 
وضعیت وخیم سال 97 و کاهش شدید 
تیراژ تولید، وجود برخی اخبار حاشیه ای 
منجر به افزایش توجه بازار به این گروه 
شده است. ابالغ اصالحیه قانون استفاده 
حداکثری از توان تولید داخلی و خصوصاً 
ابالغ دستورالعمل معافیت مالیاتی افزایش 
سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، 
اتفاق مثبتی برای شرکت هایی نظیر ایران 
خودرو است که با افزایش سرمایه از این 
محل، خود را از شمولیت ماده 141 خارج 
کنند. ایران خودرو برای اینکار نیازمند 
و  است  سرمایه  افزایش  درصد   1000
سهام  قیمتی  جذابیت های  امر،  همین 
این شرکت خودروساز را افزایش داده و 
موجب رشد بیش از 80 درصدی آن در 

سال 98 شده است.
اما در کنار بحث تجدید ارزیابی، افزایش 
تیراژ دو شرکت ایران خودرو و سایپا در 

فاصله  و  خرداد  و  اردیبهشت  ماه های 
گرفتن متوسط تولید آن ها از وضعیت 
نکته  دیگر   ،97 زمستان  بحرانی 
در سال 98  امیدبخش صنعت خودرو 
ماه  اردیبهشت  در  ایران خودرو  است. 
مجموعاً 26 هزار و 863 خودرو تولید کرده 
و مقدار فروش این شرکت نیز 14 هزار و 
2 خودرو بوده است، این میزان تولید در 
فروردین ماه برابر با 15 هزار و 663 خودرو 
بوده و بر این اساس، میزان تولید محصول 
نسبت  ماه  اردیبهشت  در  ایران خودرو 
به ماه قبل با 71 درصد رشد مواجه شده 

است.
سایپا نیز در اردیبهشت ماه، 39 هزار و 
512 عدد خودرو تولید کرده که این عدد 
در فروردین ماه برابر با 18 هزار و 445 
خودرو بوده و بر این اساس، میزان تولید 
خودروی سایپا در اردیبهشت نسبت به 
فروردین، 114 درصد رشد را تجربه کرده 
است. عالوه بر دالیل فوق، عزم دولت برای 
واگذاری مانده سهام خود در سایپا و ایران 
خودرو باعث شده تا سناریوهای متفاوتی 
برای سهام این دو خودروساز مطرح شود. 
از یک سو برخی شایعات از وجود خریدار 
قطعی برای بلوک های مدیریتی سایپا خبر 
می دهد و همین امر باعث شده تا سایپا 
از سقف دو ساله قیمتی خود عبور کند و 
نمادهایی همچون وساپا، ورنا به دلیل در 

اختیار داشتن حق رأی مدیریتی، مورد 
توجه بازار قرار گیرند.

تداوم صادرات فلزاتی ها 
در شرایط تحریمی

در خصوص گروه فلزات اساسی، تورم و 
جهش ارزی، دو اهرم اصلی برای افزایش 
فوالدی  شرکت های  سهام  جذابیت 
در  صنعت  این  اینکه  رغم  به  هستند. 
مورد  مرتبه  سه   ،98 و   97 سال  طی 
آمارهای  اما  گرفت  قرار  آمریکا  تحریم 
مثبت  همچنان  صنعت  این  صادراتی 
بوده و. بر اساس آمارهای اعالمی از سوی 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران )ایمیدرو(، میزان صادرات 
زنجیره معدن و صنایع معدنی کشور در 
سال 97 برابر با 6.2 میلیارد دالر بوده 
درصد  آمارها، 67  این  اساس  بر  است. 
از کل صادرات زنجیره معدن کشور به 
فوالدی  زنجیره  و  فوالدی  محصوالت 
اختصاص داشته و پس از آن، مس با 15 و 
سنگ آهن با 13 درصد در رتبه های بعدی 

قرار دارند.
نکته مهم در روند ماهانه صادراتی معدن 
و صنایع معدنی کشور، صعودی شدن این 
اعداد در ماه های بهمن و اسفند و پرش 
از 384 میلیون  عدد صادراتی دی ماه 
دالر به 617 میلیون دالر در بهمن ماه و 
پس از آن 684 دالر در اسفند ماه است. 
عددی که در مرداد ماه در پایین ترین حد 
خود 343 میلیون دالر و اردیبهشت ماه 
در باالترین حد خود 720 میلیون دالر 
بوده است و این یعنی، صادرات دالری 
محصوالت معدنی و صنایع معدنی کشور 
که در تمام سال 97 تحت شدیدترین 
تحریم های آمریکا بوده و سه بار نیز مورد 
تأکید مقامات آمریکایی قرار گرفته، در 

محدوده ماکسیمم ساالنه خود قرار دارد.
فوالدسازان بزرگ کشور در فروردین ماه 
مجموعاً 437 هزار تن فوالد صادر کرده اند 
مشابه  مدت  به  نسبت  درصد   25 که 
سال قبل رشد کرده است. بر این اساس، 
بیشترین میزان صادرات فوالد کشور در 
فوالد خوزستان 258 هزار تن ثبت شده 
که 95 درصد نسبت به فروردین سال 
گذشته افزایش داشته است. فوالد مبارکه 
تن محصول  هزار  مدت 56  همین  در 
صادر کرده است که 45 درصد افزایش 
یافته است و این در حالی است که این 
شرکت در همین مدت، عرضه های داخلی 
خود را نیاز افزایش داده و توانسته نیاز 

داخلی را نیز به خوبی تأمین کند.
مزیت  صنایع  تنها  مذکور،  سه صنعت 
اما  نبوده  بازار سرمایه در سال 98  دار 
شرایط  که  می دهد  نشان  بررسی های 
سه  این  در  صادرات  و  تولید  مناسب 

صنعت، تا پایان سال تداوم خواهد داشت.

 3 صنعت پرطرفدار بورسی

پتروشیمی اصفهان به فرد ناصوابی واگذار شدرونمایی از سامانه پتانسیل های سرمایه گذاری کاشان
 اقتصاددان

تحلیل شرایط حاکم بر صنعت، دارو، خودرو و فلزات اساسی؛ گزارش

توسعه بازرگانی
و گردشگری با روسیه 

   اگر می خواهیــم در مورد عملکرد وزارت امــور اقتصادی و دارایی 
قضاوت کنیم، باید این کار را براساس متغیرهای اقتصادی انجام دهیم. 
اگر ما بخواهیم قضاوت کنیم که یک وزیر خوب کار کرده یا خیر!؛ باید 
ببینیم آیا خروجی هایی که ما می بینیم قابل قبول اســت و بهبودی 
حاصل شده یا نه. برای ارزیابی عملکرد وزارت فعلی اقتصاد باید موضوع 

به موضوع این بررسی انجام شود.
رشد اقتصادی: اگر وزارت اقتصاد در این شــاخص خوب عمل کرده باشد، 
در حال حاضر رشــد اقتصادی که پیش روی ما خواهد بود به سهم خود باید 
امیدوارکننده باشد که من فعالً هیچ اقدامی ندیدم که بگویم این مسیر در حال 

پیشروی به سمت رشد اقتصادی است که سهم وزارت اقتصاد بوده است. 

اشتغال: ســازمان های مختلفی درگیر قضیه اشــتغال و متولی آن هستند. 
بنابراین از نظر اشــتغال ما نمی توانیم قضاوت کنیم که وزارت اقتصاد خوب 
کار کرده یا نه چون اصالً وزارت اقتصاد متولی واحد آن نیســت و سازمان های 

بسیاری در این قضیه دخیل هستند. 

جذب ســرمایه گذاری خارجی: در بحث ســرمایه گذاری خارجی اشاره 
می شود که این جذب انجام شده است و ما توانسته ایم درصدی سرمایه گذاری 
خارجی جذب کنیم؛ اما اینکه این سرمایه گذاری چه بوده و در کجا جذب شده، 
من ردی از این قضیه که به چشم بیاید که این سرمایه گذاری خارجی بوده است، 
ندیدم چون اکثراً صنایع ما در رکودند، مشــکل تولید و تأمین قطعات دارند و 
زیر ظرفیت کار می کنند. بنابراین سرمایه گذاری خارجی یک جا باید خودش 
را نشان بدهد که مشاهده نمی شود، مگر اینکه ارقامی که اعالم می شود، ببینیم 

درست است یا خیر.

درآمدهای مالیاتی: متولی آن، وزارت اقتصاد اســت. در مــورد اینکه آیا 
درآمدهای مالیاتی رشد کرده اند، متغیرهای اقتصادی نشان می دهد که رشد 
کرده اند؛ اما اینکه اعالم می شــود فرار مالیاتی کم شــده، من این را احساس 
نمی کنم و نمی بینم که اعالم شده باشد این  میزان توانسته ایم فرار مالیاتی را 
کشف کنیم. در بحث پیاده سازی سیستم های مالیاتی جدید که به وسیله آن 
بتوانیم مالیات بر ارزش افزوده را توسعه بدهیم یا مالیات بر عایدی سرمایه را، 
هنوز نتیجه نداده است. پس درواقع این را هم نمی توان قضاوت کرد. صحبت ها، 
صحبت هایی قوی نیست. من از معاونان وزیر اقتصاد بحثی قوی در این مورد 

نشنیدم چون باید این بحث ها علمی و کارشناسی شده باشد.

تورم: وزارت اقتصاد متولی تورم نیست؛ ولی هماهنگی ای که با بانک مرکزی 
وجود دارد، در حال حاضر خوب اســت. این دوره تنها دوره ای است که بانک 
مرکزی و این وزارتخانه توانسته اند کنار هم بنشــینند و سیاست های شان را 
هماهنگ کنند؛ یعنی استقاللی که ما همیشه برای بانک مرکزی صحبتش را 
می کردیم، به نظر می رسد در حال حاضر بانک مرکزی در حال حرفه ای تر شدن 
است و هم وزارت اقتصاد جایگاه خودش را دارد پیدا می کند؛ ولی خوب اوایل 
این کار اســت؛ اما اینکه بگوییم کار این وزیر است یا وزیر قبلی، به نظر من این 
وزیر بهتر توانسته اســت این هماهنگی را ایجاد کند چون خودش هم اقتصاد 

خوانده است.

گمرکات: در مــورد نرخ ارز ایــن وزارتخانه متولی آن نیســت؛ ولی در بحث 
گمرکات که چقدر هماهنگ هســتند برای کاالیی که صادر می شود ارز آن 
بر گردد، باید با بانک مرکزی هماهنگ باشند که اگر آن اجازه می دهد صادر شود 
ارزش هم باید برگردد؛ یعنی به گونه ای از بانک مرکزی در روال برگشــت این 
ارزها مطالبه کند. نقش وزارت اقتصاد در بخش تجارت خارجی چیست، اینکه 
فقط دروازه های ورود و خروج را کنترل کند یا اینکه روی سیاست های بازرگانی 
و عوارض گمرکی موثر است، هنوز دارای ابهام است. کجا محدوده ورود وزارت 
اقتصاد به بخش بازرگانی اســت؛ از آن جایی که وزارت صمت آنجا متولی اش 
است وزارت اقتصاد کجاست چون معموالً شنیدیم که یکدیگر را قبول ندارند. 

یک سازمان صادرات را آزاد می کند و دیگری در بحث عوارض دخالت می کند.

بانک ها: من در بحث بانکی هنوز چیزی حس نمی کنم. بانک ها کماکان بر بانک 
مرکزی و وزارت اقتصاد به نوعی غالب انــد تا برعکس؛ اما احاطه وزارت اقتصاد 
بر صنعت بیمه قوی تر اســت؛ ولی نه بر صنعت بانکداری؛ هنوز بانک ها عدم 
کارایی ها و ضعف هایی که دارند را نه پذیرفته اند و نه درصدد رفع آن هستند مثاًل 
در بحث مطالبات معوق، اصالح ساختار بانکی، تخصیص منابع و مصارف آن 

هنوز مشکل دارند و دوندگی ها زیاد است.

ردی از سرمایه گذاری خارجی 
نمی بینیم!

بـازار سـرمایه در سـال ۹۸ یکـی از درخشـان تریـن عملکردهـا را از خود بـر جای گذاشـت و در 
وضعیتـی کـه وضعیـت کالن اقتصـادی کشـور در بدتریـن حالت خـود قرار داشـته و شـاخصی 
همچـون تورم، از سـقف ۳۰ سـاله خـود گذر کـرده و رشـد اقتصادی به عـدد بی سـابقه منفی 5 
درصـدی رسـیده، بازار سـرمایه به مدد جهش نرخ ارز، تورم افسـار گسـیخته، ممنوعیـت واردات 
برخـی محصـوالت، صرفه قابل توجه صـادرات و رکود بازارهـای موازی توانسـته در ۳ ماهه ابتدایی 
امسـال، بیـش از ۳7 درصـد بازدهـی محقـق کند.بیشـترین توجـه بـازار در ایـن بـازه ۳ ماهه به 
گروه هـای خودرویـی، دارویی، غذایـی و بانکی بوده و در پس آن، گروه های پاالیشـی، پتروشـیمی، 
فـوالدی و معدنـی قرار داشـته اند. نگاهی بـه بازدهی 75 درصدی شـاخص هموزن نشـان می دهد کـه تمرکز بازار 
در ایـن مدت بیشـتر بـر نمادهای کوچکتـر و صنایع چابکتـر از نظر تطبیـق با شـرایط تورمی بوده اسـت. در این 

نوشـتار، به تحلیل شـرایط حاکم بر سـه صنعـت، دارو، خـودرو و فلـزات اساسـی پرداخته ایم.

گزارش

گروه صنعت

نگاهی به عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی؛
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 نوسان: معاون گمرک از ترخیص 6653 خودرو 
وارداتی براســاس مصوبه هیأت وزیران خبر داد و 
گفت: تاکنــون برای 340  دســتگاه از خودروهای 
اظهار شــده صدور پروانه انجام نشده است . مهرداد 
جمال ارونقــی  افــزود: تاکنون 340 دســتگاه از 
خودروهای  اظهار شده منجر به صدور پروانه نشده و 
به دالیلی نتوانسته اند مجوزهای الزم را برای ترخیص اخذ کنند . او به یکی 
از دالیل  عدم ترخیص خودروهای اشــاره کرد و گفت: عــالوه بر آمار فوق 
بالغ بر 1048 دستگاه خودرو نیز با وجود آن که اظهارشده  و پروانه گمرکی 
دریافت کرده اند، امکان خروج آنها فراهم نیست؛ به دلیل آن که در مهلت یاد 
شده نتوانستند  از گمرک خارج  شوند  .  ارونقی ادامه داد: برای این خودروها 
قرار شد پیش نویسی از سوی دســتگاه های مربوطه مبنی بر تمدید مهلت 

زمانی تهیه و به  تصویب هیأت وزیران برسد. 

 نوسان:  مدیرکل گمــرک اصفهان گفت: گمرک  
اصفهان از لحاظ صادرات و واردات جزء 20 گمرک 
برتر کشور است و این استان به دلیل قرارگرفتن در 
مرکز کشور، شــاهراه حیاتی جریان تجارت کشور 

است.
رسول کوهستانی پزوه با بیان اینکه اصفهان قطب 
صنعتی بزرگ کشور است، اظهار کرد: براساس آمار بیش از هشت هزار واحد 
صنفی کوچک و بزرگ در اصفهان مشــغول به فعالیت هستند. وی افزود: 
در سال رونق تولید، در یک شرایط نابرابر قرارداریم، تحریم های ناعادالنه و 
ناجوانمردانه شرایط تجارت را سخت می کند، اما فعاالن اقتصادی توانسته 
اند این مشکالت را رفع و کشــور را از تگنا خارج کنند. وی از تمام دستگاه 
های مرتبط و نظارتی با تجارت خارجی درخواست کمک کرد و گفت: اتاق 

مدیریت جدید برای تمام صنوف و فعاالن صنفی باز است.

 نوســان:   بــه گفتــه مدیــر کل ســابق 
گمــرک اصفهــان بیشــترین حجــم فعالیــت 
گمــرک اصفهــان در زمینــه صــادرات اســت. 
احمدی ونهری درخصــوص آمار صــادرات انجام 
شــده طی ســال 97، گفت: بالغ بر یــک میلیارد 
و 165 میلیــون دالر صــادرات از گمرک اســتان 
انجام شــده که 4 درصد از نظــر وزن و 33 درصــد از نظــر ارزش افزایش 
صادرات نســبت به سال قبل ثبت شــده اســت. وی ادامه داد: در سه ماهه 
ســال 98 نیز بالغ بر 478 میلیــون دالر صادرات از گمرکات اســتان انجام 
شــده که 25 درصد وزنی و 208 درصد ارزشی نســبت به مقدار مشابه در 
سال گذشــته بوده اســت. وی درخصوص واردات، گفت: در سال 97، بالغ 
بر369 میلیون دالر واردات انجام شده اســت که 25 درصد افزایش وزنی و 
57 درصد افزایش ارزشی نسبت به مدت مشــابه سال قبل ثبت شده است.

 نوســان:  رئیس اتــاق بازرگانی اصفهــان گفت: 
کنترل موسســات مالی غیرمجــاز، نحــوه ورود و 
نظــارت بر عملکــرد این موسســات در شــفافیت 
مالی کشــور کمک می کنــد و باید گفــت کنترل 
این امر یکــی از اقدامات مهم بانک مرکزی اســت.

مســعود گلشــیرازی، اظهار کرد: امروز با راه اندازی 
سامانه جامع ارزی شــاهد تثبیت نرخ ارز در بازار هســتیم. وی در خصوص 
موسســات مالی غیرمجاز، اظهار کرد: نحــوه ورود و نظارت بــر عملکرد این 
موسســات موضوعی بود که پیگیری آن به شــفافیت مالی کشور کمک می 
کرد و باید گفــت کنترل این امر یکــی از اقدامات مهم بانک مرکزی اســت.

رئیــس اتاق بازرگانی اصفهان خاطرنشــان کرد: شــاهد هســتیم اســتان 
اصفهان با بیــش از 9800 واحــد صنعتــی در تامین ســرمایه در گردش 
خود بــه عنــوان مهمتریــن چالش اقتصــادی دچار مشــکل هســتند. 

 ۶۶٥۳ خودروی خارجی از گمرک ترخیص شدسرمایه در گردش مهمترین چالش اقتصادی اصفهانصادرات، بیشترین فعالیت گمرک اصفهان گمرک اصفهان شاهراه حیاتی تجارت کشور
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بررسی های نشان می دهد که شرایط مناسب تولید و صادرات در سه صنعت، تا پایان سال تداوم خواهد داشت
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بازار سرمایه به مدد جهش نرخ ارز، تورم افسار 
گسیخته، ممنوعیت واردات برخی محصوالت، 
صرفه قابــل توجه صادرات و رکــود بازارهای 
موازی توانسته در ۳ ماهه ابتدایی امسال، بیش 

از ۳7 درصد بازدهی محقق کند
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 نوسان :  وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در جریان افتتاح نخستین نمایشگاه 
فرصتهای ساخت داخل و رونق تولید، 
ضمن بازدیــد از غرفۀ فوالد مبارکه 
گفت: در جنگ اقتصادی کشور، نقش 

فوالد مبارکه بسیار مهم بوده است.
دکتر رضا رحمانی با قدردانی از روند رشد 
فوالد مبارکه گفت: توانمندی متخصصان 
ایرانی در چنین نمایشگاه هایی به فعلیت 
می رسد و نمود الزم را پیدا می کند. وی با 
اشاره به توانمندی های متخصصان فوالد 
مبارکه گفت: متخصصان جوان ایرانی با 
تکیه بر فناوری های نوین، ظرفیت های 
بسیار قابل توجهی دارند و این نمایشگاه 
فرصت الزم برای عرضۀ این توانمندی ها 

را در اختیار آن ها قرار میدهد.
وزیر صنعت، معدن و تجــارت افزود: این 
نمایشگاه نشــان دهندۀ هنر مقاومت در 
برابر تحریم های ناحق است. وی با تأکید بر 
اینکه تسهیل روند تولید و رفع موانع تولید 
در صنعت فوالد از اولویت هاست، تصریح 
کرد: درراستای حمایت از رونق تولید و رفع 
مشکل کمبود سنگ آهن فوالدسازان، در 
پی راه حل مناسب برای رفع کمبود گندله 
و کنستانتره هستیم و به زودی در جلسه 
ای با حضور مدیران مربوطه به این موضوع 

رسیدگی خواهیم کرد.
رضا رحمانی همچنین در مراسم افتتاحیۀ 
نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت 
داخل و رونق تولید گفت: این نمایشگاه آغاز 
یک حرکت بزرگ در عرصۀ تولید و صنعت 

کشور است.
وی اظهار داشــت: رهبر معظم انقالب در 
دیدار با نخبگان و اساتید دانشگاهی کشور 
درخصوص ساخت داخل نکاتی فرمودند و از 
همان روز، وزارت صمت و وزارت علوم با توان 
و انگیزۀ جدید حرکت هایی را آغاز کردند.

وی افزود: در گام اول، همایش دانشــگاه و 
صنعت به همت وزارت علوم برگزار شد و در 
گام بعدی، برگزاری »نمایشگاه فرصتهای 
ساخت داخل و رونق تولید« در دستور کار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت 
که امروز شاهد افتتاح آن هستیم. رحمانی 
اضافه کرد: همــۀ ما باید بــاور کنیم که 
»میتوانیم« و این خودباوری همان چیزی 
است که همواره در فرمایشات مؤکد امام 

راحل و مقام معظم رهبری بوده و هست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: 
اگر واحدهای بزرگ در حوزه های فوالد، 
خودرو و پتروشیمی فعال شوند، قطعا بر 
واحدهای کوچک و پایین دست نیز تأثیر 
خواهند داشــت. وی گفت: ضروری است 
نمایشگاه فرصت های ســاخت داخل در 
واحدهای بزرگ تداوم داشــته باشد و در 
واحدهای کوچک از طریق تشکل ها ادامه 
یابد؛ همچنین اطالع رسانی دقیق در این 

زمینه انجام شود.
رحمانی بیان کرد: در سیاست های تجاری 
و وارداتیمان این برنامــه را داریم که اگر 
کاالی ساخت داخل به حد کافی داشتیم، 
وارداتش را ممنوع می کنیم. وی اعالم کرد: 
مجموعه ای را برای شناســایی کاالهای 
دارای امکان ساخت داخل به عنوان مرکز 
ساخت داخل راه اندازی کردیم که به این 

امورات رسیدگی کنیم.
گفتنی است نمایشگاه فرصت های ساخت 
داخل و رونق تولید با هــدف رونق تولید، 
داخلی سازی نیازهای حوزه های صنایع 
خودرو و قطعات، لــوازم خانگی، صنایع 
دریایی، مخابرات، نفت و گاز و پتروشیمی، 
با مشارکت 21 شرکت از 27 تا 30 تیرماه 
در محل نمایشگاه های بین المللی تهران 

برپا بود.

نقش فوالد مبارکه
 بسیار مهم است

industry

در این مراسم مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان 
با اشاره به اینکه وضعیت سهم این شرکت 
بازار  از  مبارکه  فوالد  سهم  گفت:  بازار  در 
54.5 درصد بوده است. در سال 97 فروش 
محصوالت فوالدی 6 میلیون و 715 هزار 
تن بود که حدود 273 هزار تن کمتر از سال 
96 است و دلیل آن به مهر ماه سال گذشته 
مربوط می شود که فوالد مبارکه در فهرست 

تحریم های آمریکا قرار گرفت.

افزایش 44 برابری 
ارزش سهام فوالد مبارکه

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان در 
جلسه مجمع سالیانه صاحبان سهام شرکت با 
اشاره به جایگاه برتر فوالد مبارکه در بورس، آن 
را نتیجه همراهی بخش های مختلف دانست 
و گفت: 55 هزار میلیارد سود توزیع نشده به 
سرمایه شرکت اضافه شده و قدرت مالی بزرگی 
را برای شرکت ایجاد کرد. سهام افراد بسیار 
با ارزش است و اعداد و ارقام حاکی از شرایط 
مطلوب فوالد مبارکه است و با توجه به 45 
درصد ارزش افزوده سهام شرکت و 44 برابری 
ارزش سهام در 10 سال گذشته، بازدهی آن در 

مقایسه با ارز و سکه بهتر و مطمئن تر است.
حمیدرضا عظیمیان افزود: از لحاظ ریاضی 
علی رغم این که 273 هزار تن کمتر فروش 
داشتیم اما فروش ما در سال 96 رقم 158 هزار 
میلیارد بوده که در سال 97 به بیش از 23 هزار 
میلیارد رسیده است. در نتیجه 48 درصد رشد 
ریالی فروش را داشتیم. علی رغم این که حدود 
32 درصد کاهش فروش در بخش صادرات 
داشتیم ولی با توجه به تغییرات در قیمت ها 
2 درصد افزایش فروش در صادرات داشتیم. 
وی ادامه داد: در موضوع سودآوری شرکت 
درآمدهای عملیاتی از 20 هزار به 30 هزار 

میلیارد تومان رسیده است.
مدیر عامل فوالد مبارکه اصفهان تصریح کرد: 
سود عملیاتی گروه از 75 هزار به 150 هزار 
میلیارد رسیده است و معموال شرکت های 
و  را می خورند  اصلی  وابسته سود شرکت 
فعالیت گروه پایین خواهد آمد این در حالی 
است که در سال 96 سود خالص از 22 به 36 

درصد افزایش یافت.
عظیمیان در رابطه با افزایش هزینه های تولید 

اظهار کرد: حاشیه سود عملیاتی شرکت با 20 
درصد افزایش از 42 به 50 درصد رسیده است 
و حاشیه سود خالص از با 37 درصد رشد از 38 
درصد به 52 درصد رسیده است. ما با یک سری 
موارد نظیر پایین نگه داشتن هزینه ها و استفاده 
از معافیت های مالیاتی سال گذشته در افزایش 
سرمایه توانستیم بیش از 500 میلیارد تومان 
از معافیت مالیاتی استفاده کنیم. در حوزه 
سودآوری جمع هزینه های ساخت 64 درصد 
در سال 97 نسبت به سال 96 افزایش داشته 
است. این به خاطر افزایش نرخ سنگ، گندله، 
کنسانتره و هزینه بسیار زیاد سربار الکترود 
گرافیتی بوده است. متاسفانه از ابتدا الی انتهای 
سال 97 تغییرات نرخ الکترود از حدود 5 هزار 
یورو بر تن به نزدیک 16 الی 17 هزار یورو 
بر تن رسید. در مقطعی هزینه زیادی برای 
تامین الکترود از خارج صرف کردیم اما شرکت 
سعی کرد علی رغم افزایش نرخ این کاالی 

استراتژیک فعالیت متوقف نشود.

بازدهی شرکت برای 
سهام داران بسیار خوب بود

برای  مبارکه  فوالد  بازدهی  مورد  در  وی 
سهام داران به ذکر نکاتی پرداخت و گفت: 
بازدهی شرکت برای تمامی سهام داران بسیار 
خوب بوده است و در حوزه مدیریت دارایی 
و نحوه تامین مالی اگر نگاه کنیم گردش 
دارایی ها 6 درصد افزایش داشته است. در بازار 
به خاطر این که در تیر ماه افزایش شدید نرخ 
ارز داشتیم باعث شد هیجان زیادی به بازار وارد 
شود و ما مجبور شویم بخش زیادی از خریدها 
را نقدی انجام دهیم. ما هم با کسانی که از آنها 
طلبکار یا به آنها بدهکار هستیم سال 97 را به 

خوبی پشت سر گذاشتیم.
عظیمیان در خصوص ساخت ورقه های جدید 
اظهار کرد: نکته دومی که در راس پروژه ها 
قرار دارد این است که درحال حاضر نزدیک 
به 3 الی 5 میلیون تن از تولیدی که داریم به 
صورت خام فروشی به بازار عرضه می کنیم و 
از سال 87 فوالد مبارکه به دنبال احداث نورد 
گرم بوده است. به دلیل تحریم ها اروپایی ها ما 
را تنها گذاشتیم. متاسفانه بخش نورد گرم 
احداث نشده است و اگر فوالد مبارکه این 
بخش را احداث کند سبد محصوالتش کامل 
خواهد شد و می تواند محصوالت جدید را 
عرضه کند. ورقه های جدید به خصوص برای 
وزارت نفت در بخش گاز و نفت و همچنین در 
بخش خودروسازی ما می توانیم ورقه هایی که 
برای کاپوت و سقف خودرو استفاده می شود 

را تامین کنیم. این باعث می شود که کشور از 
خروج میلیون ها ارز جلوگیری کند.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در خصوص 
چالش های اساسی این شرکت گفت: فوالد 
مبارکه همواره مانند 30 سال گذشته اگر 
بتواند طرح های توسعه هم به کمک دولت 
هم سهام داران انجام دهد خود را در اوج حفظ 
خواهد کرد. فوالد مبارکه خواهد توانست برای 
کشور، مردم و سهام داران ارزش افزوده به وجود 
آورد. تمامی فوالدسازان درحال حاضر با چالش 
تامین مواد اولیه مواجه هستند که چالش اصلی 
محسوب می شود. این موارد شامل سنگ 
و... می شود کشور  گندله  آهن، کنسانتره، 
به خاطر عدم فروش نفت و مشکالت ارزی 
دریچه صادرات را به روی همه باز کرده است. 
این صادرات باعث شده که به ما کمتر خوراک 
داده شود. در جمع شورای معاونان به این 
نتیجه رسیدیم که ما خود را به صورت مستقیم 
به معدن وصل کنیم. لذا به دنبال این هستیم 
که نقطه وابستگی و ضعف فوالد مبارکه را حل 
کنیم. ما به این جمع بندی رسیدیم که در 
بخش های معدن سرمایه گذاری کنیم و خود 

را از این وابستگی رها کنیم.
عظیمیان به بحث بورس و سهام این شرکت 
ما  از  بورس  در  شرکتی  پرداخت:  چنین 
باالتر مجود ندارد و این مربوط به همراهی 
بخش های مختلف است. 55 هزار میلیارد 
سود توزیع نشده به سرمایه شرکت اضافه شد 
و قدرت بزرگی را ایجاد کرد. سهام افراد بسیار 
با ارزش است و اعداد و ارقام کامال روشن است 
که مبارکه در شرایط بسیار خوبی قرار دارد. 
مبارکه 45 درصد سهامش ارزش افزوده داشته 
و در مقایسه با بازدهی ارز و سکه شرایط مبارکه 
بهتر بوده است. وی گفت: اگر کسی که سهام 
مبارکه خرید همواره سود بیشتری داشته 
است. در طی 10 سال گذشته کسی که سهام 
مبارکه را داشته ارزش آن 44 برابر شده است. 
در پایان خرداد ماه ما بیش از 2 میلیون تن 
محصول تولید کردیم که نسبت به مدت مشابه 
در سال گذشته 6 درصد افزایش داشته است. 
اطمینان می دهیم که افراد در مجموعه فوالد 
مبارکه علی رغم تمام مشکالت افزایش تولید 
داریم و همین فعالیت در بخش ریالی و حوزه 

فروش وجود دارد.

۲5 هزار تن 
الکترود گرافیتی نیاز داریم

مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به 
اینکه مجموعه مبارکه بیش از 25 هزار تن 

الکترود گرافیتی نیاز دارند و برای این که تولید 
ثابت باشد اظهار داشت: سازمان ایمیدرو 
دستور داده که ذخیره 3 ساله داشته باشیم. 
شرکت های معدنی هرچه افزایش سرمایه 
دهند در ان شرکت می کنند و عالقه مندیم 
مبارکه در این زمینه حضور داشته باشد. به 
عنوان نماینده هیات مدیره، شورای معاونان و 
مدیران در فوالد مبارکه به طور کامال روشن 
عرض می کنم که اگر دشمن شدیدترین 
می کنیم  تالش  کند  اعمال  را  تحریم ها 
کمترین ضرر وارد شود و همواره باعث اقتدار 

کشور باشیم.
 وی افزود: خوشبختانه فوالد مبارکه اصفهان، 
سرمایه خود را از 75 هزار میلیارد ریال، به 130 
هزار میلیارد ریال افزایش داد. بازدهی خوبی را 

برای سهامداران به ارمغان آورده است.
عظیمیان تاکید کرد: اگر همچون 30 سال 
گذشته فوالد مبارکه بتواند هم به کمک دولت 
و هم به کمک سهامداران حلقه توسعه خود را 
حفظ کند می تواند موفقیت های زیادی را 
برای کشور به ارمغان بیاورد وارزش افزوده الزم 

را بوجود بیاورد.

مسئولیتهای اجتماعی

توسعه می یابد
گذشته  سال  در  فوالد  کمک های  حجم 
به میزان 10 میلیارد تومان بود. با توجه به 
افزایش مشکالت اجتماعی، پیشنهاد شد که 
میزان این کمک ها، 5 میلیارد تومان افزایش و 

به 15 میلیارد تومان برسد. 
مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان با تاکید 
از  داخلی  بازارهای  نیاز  تامین  اینکه  بر 
اولویت های اصلی فوالد مبارکه است، تصریح 
کرد: در سال جاری نیز این شرکت ابتدا 
بازارهای داخلی را تامین کرده و پس از آن 
با رویکرد حفظ بازارهای صادراتی، بخشی 
بازارهای جهانی  از محصوالت خود را به 

اختصاص داده است.
پشتوانه  به  کرد  اعالم  خانمه  در  وی 
سهامداران که همواره حامی بزرگترین تولید 
کننده فوالد کشور بوده اند بتوانیم در سال 98 
که سال رونق تولید نامگذاری شده است در 
جهت رشد و شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد 
برنامه های توسعه ای کشور را اجرا و برای 
سهامداران، ذینفعان و همچنین برای صنعت 

و اقتصاد کشور ارزش آفرین باشیم.

سود تقسیمی به ازای 
هر سهم، ۳۰۰ ریال

در ادامه، حسابرس به قرائت گزارش تفسیری 
مدیریت پرداخت. معاون اقتصادی و مالی 
با اذعان به باال بودن مصارف ارزی نسبت به 
منابع، بر پیگیری تعهدات ارزی و واردات 
در مقابل صادرات تاکید کرد. وی گفت: 
سهامداران حقیقی همه سود خود را دریافت 
کرده اند و به سهامداران حقوقی نیز بخش 
قابل توجهی پرداخت شده است. همچنین 
با وصول بدهی های تعاونی های فوالد و 
مسکن، در سال 99 پرونده تعاونی مسکن 

بسته می شود.
در این مجمع، صورت های مالی تصویب شد 
و سازمان بازرسی بعنوان بازرس انتخاب شد. 
اعضای هیات مدیره شامل سازمان توسعه 
ایران  معدنی  و صنایع  معادن  نوسازی  و 
)ایمیدرو(، شرکت های سرمایه گذاری استان 
بهسازان  غربی،  آذربایجان  اصفهان،  های 
انرژی تدبیرزنگان و شرکت سرمایه گذاری 
صدر تامین در مسئولیت خود باقی ماندند. در 
خاتمه، با 10 درصد سود هر سهم توافق شد 
و سود تقسیمی به ازای هر سهم، 300 ریال 

تعیین گردید.

مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان مربوط بــه دوره 
گزارش

گروه صنعت
ــره  ــا حضــور ۸۸/۸4 درصــدی ســهامداران، اعضــای هیــات مدی ــه ۹7.۱۲.۲۹ ب ــی منتهــی ب مال
شــامل دبیــر مجمــع، معــاون اقتصــادی و مالــی، حســابرس، نماینــده بــورس و ناظــران مجمــع برگــزار شــد و بــا 
تصویــب صــورت هــای مالــی شــرکت در ســال مالــی ۹7، ســود تقســیمی بــرای هــر ســهم، ۳۰۰ ریــال تعییــن 

شد.

تداوم مسير پرقدرت فوالد

در آئین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران، از روابط عمومی شرکت های فوالدمبارکه، فوالد 
هرمزگان و امیرکبیر کاشان تجلیل شد . ایرج ترابی مدیر روابط عمومی فوالدمبارکه سرآمدی 
را پیام سازنده روابط عمومی ها خواند و گفت: آنچه که امروزه در سرآمدی و پیشرفت سازمان ها 
تاثیر قابل توجهی دارد ایجاد شرایط بهبود و پذیرش اصالح و پویایی از سوی هر سازمان است. 
ترابی تصریح کرد: روابط عمومی سرآمد نه تنها به پیشرفت می اندیشد بلکه فراتر از یک بعد 

نگاه می کند و در مسیر تخصصی حرکت میکند.

مدیرعامل فـوالد مبارکه در بیستوششمین همایش بهرهوری شرکت گفت: خون 
توسعه و بهرهوری همیشه در رگهای فوالد مبارکه جاری بوده و امروز با در نظر گرفتن 
محدودیتها، بیش از هر زمان دیگر به ارتقای هدفمند این دو مقولۀ مهم نیازمندیم. 
مهندس عظیمیان تصریح کرد: تاکنون این مجموعۀ عظیم با تولید انواع ورقهای فوالدی نیاز 
کشور را تأمین کرده است؛ اما از این پس، صرفا تولید ورق هدف فوالد مبارکه نخواهد بود، 

بلکه باید با همت و پشتکار بهسوی صاحب تکنولوژی شدن حرکت کنیم.

توسعه در رگ  فوالد مبارکه جاری استسرآمدان روابط عمومی دست پر بازگشتند

عظیمیان: بازده سهام فوالدمبارکه از ارز و سکه بیشتر بود

مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فوالد مبارکه اصفهان برگزارشد؛

در همایش بهرهوری فوالدمبارکه عنوان شد؛

 نوسان : معاون تکنولوژی فوالد 
ششمین  و  بیست  در  مبارکه 
همایش بهره وری شرکت با ارائۀ 
وضعیت  و  عملکرد  از  گزارشی 
تجهیزات  و  کارکنان  وری  بهره 
در سال ۹7 گفت: سال گذشته 
از  ها،  محدودیت  همۀ  علیرغم 
تمامی جهات برای فوالد مبارکه 

سال پرخیر و برکتی بود.
منوچهر نیکفر افزود: در واحد گندله 
سازی دستاوردی درخشان حاصل شد و با تولید 7 میلیون و 459 هزار تن، 
102 درصد برنامه ساالنه محقق گردید. در واحد ریخته گری با تحقق 97 درصد 
برنامه 6 میلیون و 317 هزار تن فوالد خام تولید شد. در واحد نورد گرم با تحقق 
کم نظیر و 106 درصدی برنامه 5میلیون و 176 هزار تن ورق گرم تولید شد. 
در واحد نورد سرد نیز با تولید یک میلیون و 555 هزار تن محصول 104 درصد 

برنامه تحقق یافت که شایستۀ قدردانی است.
 وی ادامه داد: این شرکت با نگاه به بازارهای جهانی همواره تالش کرده است 
در عرصۀ صادرات نیز با اولویت تأمین بازار داخل، برای کشور ارزآوری مناسبی 

ایجاد کند.

روند روبهرشد تولید 
نیکفر خاطرنشان کرد: روند روبه رشد تولید در فوالد مبارکه حاصل اجرای طرح 
های توسعه و افزایش بهره وری نیروی انسانی و تجهیزات شرکت بوده است؛ 
تاجاییکه به طور مثال، در سال 1391، به ازای هر نفر 393 تن فوالد تولید 
شده و این میزان با افزایش قابل توجهی در سال 1397 به 581 تن افزایش 
یافته است.معاون تکنولوژی فوالد مبارکه در همین خصوص و با تأکید بر اینکه 
شرکت فوالد مبارکه اکنون به عنوان یک شرکت جهان تراز باید در زمینۀ بهره 
وری به شرایط بهتری دست یابد گفت: برای اینکه بتوانیم با شرکتهای پیشرو 
و الگو مانند اردمیر )719 تن بر نفر(، تاتا استیل )918 هزار تن بر نفر(، پوسکو 
)1.416 هزار تن بر نفر( و بائو استیل که یک میلیون و 479 هزار تن بر نفر است 
رقابت کنیم، نیاز به همت و تالش زیادی داریم؛ در غیر این صورت رقابت پذیری 

شرکت به مخاطره خواهد افتاد.

تشریح پروژه های 
بهره برداری شده

پروژه های به بهره برداری رسیده در سال 1397 و در حال اجرا در سال جاری، 
موضوع بخش دیگری از سخنان معاون تکنولوژی فوالد مبارکه بود. وی در این 
زمینه گفت: مهمترین این پروژه ها عبارتاند از: 1- توسعۀ زیر سقف مجتمع 
فوالد سبا برای افزایش ظرفیت از 750 به یک میلیون و 650 هزار تن؛ 2- 
افزایش ظرفیت کارخانۀ آهک کلسینه شرکت فوالدسنگ مبارکه با احداث دو 
کورۀ 400 تنی در دو فاز و در مجموع 800 تن در روز؛ 3- احداث نیروگاه 
CHP مجتمع فوالد سبا با طراحی و اجرای 7 دستگاه CHP4.2 مگاواتی؛ 
4- احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز به منظور تأمین گاز موردنیاز طرح های 
توسعۀ ظرفیت فوالد خام تا 7.2 میلیون تن؛ 5- احداث تصفیه خانۀ پساب 
صنعتی فوالد مبارکه با ظرفیت 3000 مترمکعب در ساعت؛ 6- بهره برداری 
از طرح جمع آوری، تصفیه و انتقال پساب شهرهای مجاور شرکت با ظرفیت 

450 لیتر بر ثانیه.

منابع محدود
خالقیتها نامحدودند

وی در ادامه به تشریح پروژه های ویژۀ اجراشده در کمیته های تحول شرکت 
پرداخت و با بیان اینکه اقدامات کمیته ها به واقع در راستای گفتۀ معروِف 
»منابع محدود، ولی خالقیت ها نامحدودند« صورت گرفته است، گفت: از محل 
اجرای 171 پروژه از سال 1394 تا پایان سال 1397 جمعا به میزان 10 هزار 
و182 میلیارد ریال صرفه جویی اقتصادی برای شرکت حاصل شده که شایستۀ 
قدردانی است.وی در همین خصوص تأکید کرد: توجه به توانمندی ها و خالقیت 
های نیروی انسانی در همۀ بخش ها یکی از نقاط قوت فوالد مبارکه است که 
در طی سالیان متمادی شرکت را به مسیر موفقیت هدایت کرده است.شرکت 
های پیشرو ازجمله نیپون استیل، بخش قابل مالحظه ای از درآمدهای خود را 

از محل بهره وری در نیروی انسانی و منابع به دست می آورند.
وی در ادامه، بر بهبود وضعیت شرکت در بخش هزینه های تعمیراتی و مصرف 
انرژی تأکید و اضافه کرد: برای رسیدن به وضعیت بهتر در حوزه های یادشده، 
باید با همکاری و برنامه ریزی های بهتر، کاهش هرچه بیشتر هزینه های منابع 
را به عنوان یک الزام در دستور کار قرار دهیم تا بهره وری منابع نیز افزایش یابد. 
به خاطر داشته باشیم شرکت های پیشرو ازجمله نیپون استیل، بخش قابل 
مالحظه ای از درآمدهای خود را از محل بهره وری در نیروی انسانی و منابع 

به دست میآورند.

مهمترین افتخارات شرکت در سال ۹7 
وی مهمترین افتخارات شرکت در سال 97 را به این شرح برشمرد:کسب جایزۀ 
طالیی بنیاد کیفیت اروپا در ارزیابی EFQM اروپا؛ کسب عنوان برترین شرکت 
دانشی کشور و راهیابی به جایزۀ مدیریت دانش آسیا؛ کسب رتبۀ یازدهم شرکت 
برتر دانشی آسیا در کنار TOYOTA و ...؛ دستیابی به رتبۀ اول ارزش افزودۀ 
بازار در کشور؛ دستیابی به رتبۀ دوم در ایجاد ارزش افزوده در 100 شرکت برتر؛ 
کسب تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان؛ گذر از تولید 110 
میلیون تن فوالد خام از ابتدا تاکنون؛ گذر از تولید 100 میلیون تن کالف گرم 
از ابتدا تاکنون؛ افزایش سودآوری شرکت به ازای هر سهم به میزان بیش از 100 
درصد در سال 1397؛ افزایش سود نقدی شرکت های سرمایه پذیر به بیش از 

1500 میلیارد تومان و رشد بیش از 80 درصدی در این حوزه.
 نیکفر مهمترین حوزه های تمرکز شرکت در مسیر تعالی در سال 1398 را به 
این شرح اعالم کرد: ارتقای ایمنی؛ ارتقای بهره وری؛ تمرکز بر تولید محصوالت 
ویژه؛ مدیریت هزینه ها در کلیۀ بخش های شرکت؛ کاهش مصارف انرژی و 
مواد و ضایعات؛ افزایش کیفیت و تنوع محصوالت؛ ارتقای چابکی سازمانی از 
طریق قابلیت انطباق سازمانی با تغییرات به طور سریع و اثربخش؛ توسعه و 

توانمندسازی کارکنان و مدیران و ارتقای شاخص های زیست محیطی.
معیارهای انتخاب افراد بهره ور بخش دیگری از سخنان منوچهر نیکفر در بیست 
و ششمین جشن بهره وری بود. وی در این خصوص از نقش افراد در تحقق 
اهداف واحد، مشارکت فردی در نظام های بهبود و تحول، نظام پیشنهادها، پروژه 
های تحول )TQ، QCC(، مدیریت دانش، پروژه های تحقیقاتی، کارت سبز، 
ارزیابی اهداف و ممیزی های سیستم های مدیریتی، پروژه های ویژه و تسهیل 
گری، ایمنی واحد و عملکردهای رفتاری و انضباطی فرد به عنوان مهمترین این 

معیارها نام برد.

تأمین بازار داخل اولویت دارد

با توجه به افزایش مشکالت اجتماعی، پیشنهاد 
شــد که میزان این کمک ها، 5 میلیارد تومان 

افزایش و به ۱5 میلیارد تومان برسد

در پایان خرداد ماه ما بیش از ۲ میلیون تن محصول 
تولید کردیم که نســبت به مدت مشابه در سال 

گذشته ۶ درصد افزایش داشته است
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رونوشت آگهی حصروراثت

تقی ریاحــی داراي شناســنامه شــماره 46 به شــرح دادخواســت به کالســه 
98/ 1287 ح 54  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان اشرف ریاحی قهجاورستانی بشناســنامه 26 درتاریخ 98/4/19 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 

2 برادر و 2 خواهر به اسامي:
1-  تقی ریاحی به ش ش 46 نسبت با متوفی برادر.

2-  حسین ریاحی قهجاورستانی به ش ش 613 نسبت با متوفی برادر .
3- حبیبه ریاحی قهجاورستانی به ش ش 76 نسبت با متوفی خواهر .

4-   عصمت ریاحی قهجاورستانی به ش ش 36 نسبت با متوفی خواهر.
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/534070

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت آیسان خاورمیانه کاال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5647 
و شناسه ملی 10320633370 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
15/04/1398 سرمایه شرکت از طریق تبدیل مطالبات حال شده و صدور سهام جدید از 
مبلغ ده میلیون ریال به مبلغ یازده میلیارد ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه به شرح 

ذیل اصالح گردید :
 ماده 5 : سرمایه شرکت مبلغ یازده میلیارد ریال نقدی می باشد که به یکصد سهم بانام 

عادی یکصد و ده میلیون ریالی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
کاشان )533770(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت آیسان خاورمیانه کاال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5647 
و شناسه ملی 10320633370 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/03/1398 
کلیه مبلغ سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان 

)533769(

رونوشت آگهی حصروراثت
رضــا نــوری داراي شناســنامه شــماره 772 بــه شــرح دادخواســت به کالســه
 98/ 1256 ح 10  از ایــن شــورا درخواســت گواهــي حصروراثت نمــوده و چنین 
توضیح داده که شــادروان حســین نوری بشناســنامه 112 درتاریخ 97/5/2 اقامتگاه 
دائمي خود بــدرود زندگــي گفته ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصراســت به 

3 پسر ، 3 دختر و همسر به اسامي:
1-   رضا نوری به ش ش 772 نسبت با متوفی فرزند.

2-  محمدتقی نوری به ش ش 274 نسبت با متوفی فرزند.
3-  عباس نوری به ش ش 691 نسبت با متوفی فرزند.

4-  معصومه نوری به ش ش 172 نسبت با متوفی فرزند.
5-  فاطمه نوری به ش ش 127 نسبت با متوفی فرزند.

6-  صدیقه نوری به ش ش  768 نسبت با متوفی فرزند .
7-  جمیله زمانی به ش ش 146 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/534084

رونوشت آگهی حصروراثت

اکرم شرکت العباسیه داراي شناسنامه شــماره 33119 به شرح دادخواست به کالسه
 1220/98 ح 10  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عبدالحمید هادی زاده بشناسنامه 39615 درتاریخ 98/2/21 اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 1 پسر ، 5 

دختر  ، 1 همسر و مادر  به اسامي:
1-  علیرضا هادی زاده به ش ش 51122 نســبت با متوفی فرزند) پسر(.2-  زهرا هادی 
زاده به ش ش 75279 نســبت با متوفی فرزند) دختر(.3-   مرضیه هادی زاده ه ش ش 
1600 نســبت با متوفی فرزند) دختر(.4-  فائزه هادی زاده به ش ش 1270113593 
نسبت با متوفی فرزند) دختر(.5-  محبوبه هادی زاده به ش ش 1272019535 نسبت 
با متوفی فرزند) دختر(.6- راضیه هادی زاده به ش ش 6128 نســبت با متوفی  فرزند) 
دختر(.7-  اکرم شرکت العباسیه به ش ش 33119 نسبت با متوفی  همسر.8-  سکینه 

خانم شرکت العباسیه به ش ش 567 نسبت با متوفی 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 10 شوراي حل اختالف. م الف/533803

رونوشت آگهی حصروراثت

ساره صادقیان مارنانی داراي شناسنامه شماره 1398 به شرح دادخواست به کالسه 
98/ 1241 ح 10  از ایــن شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نمــوده و چنین 
توضیح داده که شادروان امیرحسین صالحی بشناسنامه 46020 درتاریخ 98/4/6 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت

 به 1 دختر ، 1 همسر و پدر به اسامي:
1- مهدیس صالحی به ش ش 1275790356 نسبت با متوفی فرزند) دختر(.

2-  ساره صادقیان مارنانی به ش ش 1398 نسبت با متوفی همسر .
3- حسین صالحی اشترجانی به ش ش 26823 نسبت با متوفی پدر .

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/533795

رونوشت آگهی حصروراثت

آناهیتا نیکبخت اردلی داراي شناســنامه شماره 545 به شــرح دادخواست به کالسه 
1254/98 ح 10  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان مرتضــی رضائــی بشناســنامه 901 درتاریــخ 98/4/9 اقامتگاه
 دائمي خود بــدرود زندگــي گفته ورثــه حین الفــوت آن مرحوم منحصراســت به 

1 پسر ، 1 دختر، همسر، پدر و مادر به اسامي:
1-  رایان رضائی  به ش ش 1277449708 نسبت با متوفی فرزند) پسر(.

2- روژان رضائی به ش ش 0522127797 نسبت با متوفی فرزند) دختر(.
3- آناهیتا نیکبخت اردلی به ش ش 545 نسبت با متوفی همسر.

4- فاطمه غالمی به ش ش 40348 نسبت با متوفی مادر.
5- فرهاد رضائی به ش ش 75310 نسبت با متوفی پدر.

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/534057

رونوشت آگهی حصروراثت

مرتضی حاجیان منش داراي شناســنامه شماره 879 به شــرح دادخواست به کالسه 
1255/98 ح 10  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان ناهید یزدانی نوگرانی بشناســنامه 50 درتاریخ 98/4/12 اقامتگاه
 دائمي خود بــدرود زندگــي گفته ورثــه حین الفــوت آن مرحوم منحصراســت به 

3 پسر و همسر به اسامي:
1-  حسام حاجیان منش  به ش ش 1270617702 نسبت با متوفی فرزند.
2-  حامد حاجیان منش به ش ش 1270084331 نسبت با متوفی فرزند.

3-  هادی حاجیان منش به ش ش 4672 نسبت با متوفی فرزند.
4- مرتضی حاجیان منش به ش ش 879 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/534126

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت تعاونی مســکن ایثارگران فالورجان به شــماره ثبت 1122 و 
شناسه ملی 10260168472 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
23/06/1397 و نامه شماره 10632 مورخ 12/7/1397 صادره از اداره تعاون شهرستان 
فالورجان مدت فعالیت شرکت برای سه ســال تا تاریخ 27/6/1400 تمدید و ماده پنج 
اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری فالورجان )533771(

رونوشت آگهی حصروراثت

ترنج محمودی داراي شناســنامه شــماره 528 به شــرح دادخواســت به کالسه 
98/ 1252 ح 10  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان رمضان محمودی بــرام بشناســنامه 1512 درتاریخ 98/4/14 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 

1 پسر ،1 دختر و همسر به اسامي:
1-  ایمان محمودی برام به ش ش 1960370685 نسبت با متوفی فرزند) پسر(.
2-  الهام محمودی برام به ش ش 1960460161 نسبت با متوفی فرزند) دختر(.

3-  ترنج محمودی به ش ش 528  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/534032

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تعیین ســمت هیات تصفیه شــرکت تعاونی منحله مصرف کارگران سیمین به 
شماره ثبت 788 و شناسه ملی 10260138479 به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه 
مورخ 26/03/1398 و نامه شــماره 36537 مورخ 16/04/1398 صادره از اداره تعاون 
شهرستان اصفهان اســداله حاتمی کلیشــادی کدملی 1111615950 بسمت رئیس 
هیات تصفیــه ، محمد محمدی کدملی 1284709809 بســمت نائــب رئیس هیات 
تصفیه ، عبداله نوروزی باغکمه کدملی 1111618151 بسمت منشی هیأت تصفیه و 

مدیرتصفیه برای مدت دو سال انتخاب شدند.
کلیه اســناد و اوراق مالــی و تعهــدآور و قراردادها با امضــاء عبداله نــوروزی باغکمه 
)مدیرتصفیه( و محمد محمدی )نایب رئیس رئیس هیأت تصفیه( و مهر هیأت تصفیه 
معتبر می باشد. اوراق و نامه های عادی با امضای عبداله نوروزی باغکمه )مدیرتصفیه( و 

مهر هیأت معتبر است.
. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )533772(

رونوشت آگهی حصروراثت

مهدی نوراللهی داراي شناســنامه شــماره 586 به شــرح دادخواســت به کالســه
 1257/98 ح 10 از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان نوراله نوراللهی بشناســنامه 7 درتاریخ 98/4/11 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 2 پسر ،2 دختر  و همسر 

به اسامي:
1-  مهدی نوراللهی به ش ش 586 نسبت با متوفی فرزند .
2- حسن نوراللهی به ش ش 357 نسبت با متوفی فرزند .

3-  افسانه نورالهی به ش ش 2290 نسبت با متوفی فرزند .
4- مریم نورالهی به ش ش 1581 نسبت با متوفی فرزند .

5-   عزت قدمی خوراسگانی به ش ش 8673 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/534403

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت آریان آسانبر سیگما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 49908 
و شناسه ملی 10260683329 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 03/03/1397 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
رحیمه ایزدی1292552530 بعنــوان رئیس هیات مدیره، فاطمــه ایمانی فوالدی 
1292327405بعنوان نائب رئیس هیات مدیــره، داریوش همایونی1290782229 

بعنوان مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 
کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء: رئیس هیات مدیره و مدیرعامل متفقاً و 
با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیر عامل شرکت مجری مصوبات هیات مدیره خواهد 

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

اصفهان )533768(

نیمی از جمعیت استان اصفهان
 تحت پوشش تامین اجتماعی

محمد گورابی، مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان 
با اشاره به جایگاه تامین اجتماعی، گفت: 2 میلیون و 
400 هزار نفر از جمعیت استان تحت پوشش سازمان 
هزارنفر   340 شامل  که  هستند  اجتماعی  تامین 
مستمری بگیر و 25 هزار نفر برخوردار از بیمه بیکاری 
می گردد که با احتساب خانواده ها، از هر 9 نفر، معاش 

یک نفر وابسته به تامین اجتماعی است. 
وی از پرداخت 40 میلیارد تومان بیمه بیکاری در سال 

98 خبر داد که بیشترین بیمه بیکاری استان، بترتیب 
مربوط به شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان، پلی 

اکریل و اتوبوسرانی می شود. 

هزینه روزانه ۲۶ میلیارد، اما منابع ما ۲۰ میلیارد 
تومان است

گورابی، هزینه های تامین اجتماعی در استان اصفهان را 
روزانه بیش از 26 میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: این 
درحالی است که منابع درآمدی سازمان 20 میلیارد 
تومان هست و اختالف روزانه 6 میلیارد تومان هزینه 

منجربه مشکالت نقدینگی برای سازمان شده و اگر 
دولت با پرداخت ساالنه 180 هزار میلیارد تومان به 
وظایف خود درقبال تامین اجتماعی عمل کند، این 
معضل مرتفع می گردد. گورابی تاکید کرد: سازمان تامین 
اجتماعی بلحاظ ساختاری قوی است و در این شرایط، با 
وجود مشکل نقدینگی چیزی به نام ورشکستگی نداریم. 
او یکی از مولفه های توسعه کشور را برقراری عدالت 
اجتماعی و گستردگی فعالیت سازمان تامین اجتماعی 
در راستای حمایت از اقشار جامعه عنوان کرد و اظهار 
داشت: راهبرد اصلی ما ایجاد رضایتمندی، پاسخگویی 
و ارتقای سطح خدمات با کیفیت است. همچنین، 
استفاده از فناوری اطالعات و نهضت IT، می تواند ما 
را زودتر به هدف برساند. گورابی یادآور شد: با استفاده 
بدلیل  شهری  تردد  هزاران  الکترونیک،  خدمات  از 
جایگزینی خدمات غیرحضوری کاهش یافته و تا پایان 
سال، بالغ بر 50درصد خدمات سازمان ازجمله صدور و 
تمدید دفترچه، مشاهده سابقه، عنوان شغلی، سطح 
دستمزد، فیش مستمری بگیران و احکام صادره بصورت 

غیرحضوری و رایگان از طریق IT ارائه می گردد.

ستاد تسهیل و تقسیط بدهی کارفرمایان
مدیرکل تامین اجتماعی استان با اشاره به پرداخت 
بدهی مراکز غیردولتی بصورت تهاتر، گفت: بالغ بر 
1هزارو300 میلیارد تومان طلب ما از کارفرمایان استان 
اصفهان است و بلحاظ حمایت از کارفرما در سال رونق 
تولید، بسته حمایت از تولید را تهیه کرده ایم که شامل راه 
اندازی ستاد تسهیل و تقسیط بدهی ها می شود. محمد 

گورابی در مورد بیمه خبرنگاران از پیگیری از طریق 
استانداری و سازمان برنامه و بودجه صحبت کرد و افزود: 
خبرنگاران بیمه شده تا قبل از سال 97، مشمول یارانه و 

کمک دولت می شوند.

رشد منابع تامین اجتماعی
 همگام با هزینه ها نیست

در ادامه، مدیر درمان استان اصفهان با تاکید بر نهادینه 
سازی گفتگو و ترویج آموزش سالمت و بیمه در استان، 
اهمیت به رویکرد کارشناسی و مقدم دانستن پیشگیری 
بر درمان را مطرح کرد و افزود: آماده همکاری با رسانه 
ها در راستای اختصاص صفحه ای به حوزه سالمت و 
آشنایی با فرهنگ بیمه، بویژه سالمت بانوان و سالمندان 
هستیم. دکتر علی اعتصام پور با اشاره به 250میلیارد 

تومان هزینه های درمان در سال 92 و افزایش 7 برابری تا 
سال 94، بالغ بر 1400میلیارد تومان، اذعان داشت: رشد 
منابع ما همگام با هزینه ها نبوده و این مستلزم تعامل و 
همراهی دولت است. او از پرداخت 276 میلیارد تومان از 
600 میلیارد تومان بدهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
و 182 میلیارد به مراکز غیر دانشگاهی در 2 ماه اخیر خبر 
داد و افزود: باوجود 200هزار میلیارد طلب ما از دولت، از 
بانک رفاه وام گرفته ایم که  بصورت سه جانبه بین بیمه 
و درمان و موسسه  تهاتر کرده ایم. همچنین تا این لحظه، 
بدهی ما به دانشگاه و مراکز غیر دانشگاهی جمعا 619 

میلیارد تومان  است. 

ارائه بهترین هتلینگ در مراکز تحت پوشش
اعتصام پور با صحبت از تعهد در درمان مستقیم، 

خاطرنشان کرد: ادعای ما این است که در سطح بضاعت، 
بهترین هتلینگ را برای مخاطبان فراهم سازیم. چنانچه، 
افتتاح فضای 2400 متری در بیمارستان غرضی با 
تجهیزات به روز و بخش های ICU، NICU)نوزادان( 
با تخت های اتمی و استقرار پنج فوق تخصص نوزادان، 
بیهوشی، داخلی، زنان و غدد بصورت مقیم در این راستا 
بوده است. دکتر اعتصام پور در ادامه از افتتاح بخش 
های جدیدی در بیمارستان شریعتی، درمانگاه خوانسار، 
استقرار سی تی اسکن تخصصی در بیمارستان نجف 
آباد، راه اندازی پیشرفته ترین دستگاه سنجش تراکم 
استخوان در درمانگاه قدس، راه اندازی میز خدمت برای 
باز نشستگان و سنین باالی 65 سال و سهولت در نوبت 
دهی، راه اندازی نهضت خوشرویی و آموزش به منشی 
ها و پرستاران همراه با بسته های تشویقی بمنظور 

نتایج بهتر در ارائه خدمات به بیماران خبر داد. وی 
با اشاره به رشد یک و نیم درصدی تخت فعال مراکز 
بستری تامین اجتماعی استان از 96 تا 97، گفت: 
استان اصفهان با 708 تخت فعال، بیشترین تخت 
بعد از تهران را دارد. گفتنی است، در این مراکز 977 
هزارو941 بیمار در سال 97 بستری و درمان شده اند 

که حاکی از رشد 4/4درصدی است. 
مدیر درمان استان اصفهان با اشاره به ورود فوق تخصص 
های غدد، ریه، جراحی عروق، زانو و روماتولوژی، غدد 
اطفال، و فلوشیپ کلورکتال، فلوشیپ اپلوپالستی چشم، 
فلوشیپ جراحی عروق مغز و فوق ارولوژی به سیستم 
درمان تامین اجتماعی، گفت: فقط 10 درصد از تخت 
های بیمارستانی را در اختیار داریم. اعتصام پور با بیان 
آنکه اولویت اول سازمان، پرداخت بدهی های انباشته 
شده بوده است، در مورد بیمارستان میالد 4)مرحوم 
نوربخش( گفت: به این نتیجه رسیده ایم که تکمیل 
بیمارستان با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
و تامین منابع مالی با الگوهای جدید می تواند تحقق 
یابد. البته، شهرداری و استانداری باید برای حل مسئله 

پیشقدم شوند. 

نقش رسانه ها
 در ترویج فرهنگ پیشگیری و درمان

او با بیان آنکه در کل دنیا درمان یک چالش است، آشنایی 
بیماران با فرهنگ مصرف دارو و خطرات استفاده مکرر از 
سی تی اسکن، سونو و رادیولوژی را گوشزد کرد و افزود: 
رسانه ها موظف هستند که هشدارهای الزم را به مردم 
بدهند. اعتصام پور نیز بر نقش رسانه ها در جهت نظام 
ارجاع تاکید کرد و پاره ای از مشکالت بیماران در مراجعه 
به پزشک، مصرف دارو و استفاده نادرست از دفترچه بیمه 

را بدلیل عدم آگاهی بیماران دانست.

 حل مشکالت نقدینگی منوط به انجام تعهدات دولت
مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان مطرح کرد:

۲5 تیرمـاه سـالروز تصویـب قانون تامین اجتماعی اسـت که منشـأ آن به 
قانـون بیمه هـای کارگران سـاختمانی بازمی گـردد که نهـال آن را افرادی 
مطلع کاشـته انـد و اکنون بـه درختی تنومند تبدیل شـده اسـت و امروز 
بیـش از ۶۶درصـد جمعیـت تحت پوشـش سـازمان تامین اجتماعی هسـتند. در نشسـت 
مشـترک مدیـرکل تامین اجتماعـی و مدیر درمان اسـتان اصفهان با خبرنگاران بمناسـبت 
هفتـه تامیـن اجتماعـی و روز ۲5 تیرماه سـالروز تصویب قانـون تامین اجتماعـی، آخرین 

اقدامـات سـازمان تامین اجتماعـی در دوبخش بیمه و درمان تشـریح شـد.

گزارش

گروه صنعت

دکتر علی اعتصام پور: رشد منابع ما همگام با هزینه ها نبوده و 
این مستلزم تعامل و همراهی دولت است

محمد گورابی: با اســتفاده از خدمات الکترونیک، بالغ 
بر 5۰درصد خدمات ســازمان ازجمله صــدور و تمدید 
دفترچه، مشاهده سابقه، عنوان شغلی، سطح دستمزد، 
فیش مســتمری بگیران و احــکام صــادره بصورت 

غیرحضوری و رایگان از طریق IT ارائه می گردد



ایـن  ناالیقنـد"  کشـور  مدیـران   "
جملـه ای اسـت کـه در تاکسـی، 
گفتگوهای خانوادگی و یا در شـبکه 
هـای اجتماعی تکرار می شـود. باره 
شـنیده ام کـه مدیـران مـا فاسـد، 
ناکارآمـد و ناالیـق هسـتند و بایـد 
تغییـر کننـد. اگـر مدیـران دیگری 
جایگزیـن آنـان شـوند اوضـاع بهتر 

شـود. می 
اندیشـه رایـج این اسـت: اگـر فردی 
صالح و کارآمد در راس امور یک سـازمان/ شـهر/ وزارت یا جامعه قرار گیرد 
بدیهـی اسـت کـه وضعیـت بهتـر خواهد شـد. به همیـن خاطـر در زمان 
انتخابـات/ انتصابـات شـور و هیجـان زیـادی داریم و همچنیـن فیلترهای 

متعـدد مـی گذاریـم تا افراد مناسـب انتخاب شـوند.
اینکـه افـراد صالح بایـد در راس حکومت/ مدیریت باشـند تا امور بسـامان 
شـود، ریشـه در فهمـی قدیمـی از سـنت سیاسـی یونانـی بـه خصـوص 
افالطـون دارد. واقعیـت آنسـت کـه زمـام داران آن مقـدار کـه مـا فکر می 
کنیم، مهم نیسـتند. این نظام کشـورداری و حکمرانی اسـت که حکمرانان 
را ناکارآمـد و فاسـد می کند. بالفاصله در ذهن خـود مصادیقی را مرور می 
کنیـد و مـن را متهـم مـی کنیـد به کلـی گویی یا اشـتباه. اما چند سـطر 

دیگر بـا من همراه باشـید.
در همـه جهـان مسـووالن ناکارآمـد و فاسـد وجـود دارنـد. کافیسـت بـه 
تجربـه بزریـل، چین، فنالند، اسـترالیا و کره جنوبی و رسـوایی زمـام داران 
آنـان نـگاه کنیـم. در همه آن هـا زمـام داران خطاکار وجود داشـتند. پس 

مسـووالن ناکارآمـد پدیده ای جهانی هسـتند. 
متاسـفانه درک مـا از کشـورداری مبتنی بر نگاه شـوماخری اسـت)مایکل 
شـوماخر قهرمـان افسـانه ای فرمـول یـک(. یعنـی فکـر مـی کنیـم، اگـر 
شـوماخری پیدا شـود که پشـت فرمان این ماشـین بنشـیند)قدرت را به 
دسـت بگیـرد( آنـگاه مـا به سـرعت بـه مقصـد خواهیم رسـید. حـاال اگر 
شـوماخر را نیـز یافتید، اگر این ماشـین سـه چرخ از چهـار چرخش پنجر 
باشـد و همچنین پدال گاز و ترمزش نیز کار نکند، شـوماخر قهرمان شـما 

چـه معجـزه ای می توانـد بکند؟
یکـی از اساسـی تریـن آمـوزه هایـی کـه از دانـش مهندسـی سیسـتم ها 
آموختـه ام و درسـتی آن را بـه تجربـه عمیقـا دریافتـه ام ایـن اسـت: در 
در  و  می کننـد  عمـل  خـوب  هـم  بـد  آدم هـای  خـوب،  سیسـتم های 
سیسـتم های بـد آدم هـای خـوب هم بـد عمـل می کنند. وقتی سیسـتم 
درسـت طراحـی شـده باشـد حتـی اگـر کسـی بخواهـد بـد باشـد هـم 
»نمی توانـد« بـد عمـل کنـد و یـا اگر هـم بتوانـد بـه زودی فیدبـک ها او 

را اصـالح خواهنـد کـرد.
تجویز راهبردی:

اول: بیشـتر از آن کـه در جسـتجوی »مدیـر کارآمـد« باشـیم تالش کنیم 
کـه »نظـام کارآمـد/ سـازمان کارآمد« ایجاد کنیم. کشـتی را کشـتی بانی 
دیگـر بایـد! حرف ناقصی اسـت. تا برخـی از قوانین ما برای 80 سـال پیش 
و برخـی از سیسـتم هـای ما مانند سیسـتم بودجـه ریزی برای 50 سـال 

پیش اسـت بـا تعویض مدیـران معجزه رخ نمـی دهد.
دوم: تجربـه جهانـی نشـان مـی دهـد دسـت کم شـش مکانیـزم زیر می 
تواند منجر به ارتقاء نظام کشـورداری شـود: رقابت بین گروه های سیاسـی 
شناسـنامه دار؛ آزادی بیان مسـووالنه؛ گردش آزاد اطالعات؛ تنوع دیدگاه ها 
و تحمل تفاوتها ؛ پاسـخگو بودن تمام اشـخاص حقیقی و نهادهای حقوقی 
کـه قـدرت و منابع را در اختیار دارند؛ وجود رسـانه های مسـتقل و منتقد

هر جا هستیم فقط یک قدم، تاکید می کنم یک قدم برداریم.

شرکت شما به فروشی که تعیین 
کرده اید نرســیده است. چه می 
کنید؟ تنبیــه مدیــران میانی؟ 
کاهــش حقــوق؟ ســخنرانی؟ 

برگزاری کالس های آموزشی؟ 
یک مدیــر در تهران دســت به 
کار متفاوتــی زد. این مدیر یک چادر مســافرتی در حیاط 
ساختمان های شرکت گذاشت و شب را آن جا ماند. با این 
حرکت نمادین بــه کارمندانش اعالم کرد تــا زمانی که به 
نتیجه مطلوب در فروش نرسند شــب ها را در همین چادر 

خواهند گذراند!! او چگونه به چنین راه حل متفاوتی رسید. 
به تعبیری ما دو نوع تفکر داریم: تفکر عمودی و تفکر افقی یا 
جانبی. در تفکر عمودی از مسیرهای محتمل، امکان پذیر و 
تجربه شــده پیروی می کنیم، اما در تفکر افقی مسیرهایی 
جدید، تجربه نشــده و متفاوت را جستجو می کنیم. تفکر 
عمودی به دنبال اینست که ریشه مساله چیست و تا راه حلی 
برای رفع ریشه پیدا کند. اما تفکر جانبی به صورت مستقیم 
به راه حل ها فکر می کند. تفکر عمودی به دنبال پاسخ »این 
چیست؟« است ولی تفکر جانبی در جستجوی »این چه می 

تواند باشد؟«. 
حال برای سنجش تفکر جانبی خود، به معمای زیر جواب 
دهید: یک پشــه با یک فیل ازدواج می کنــد ولی بچه آنها 
گورخر است، چرا؟ در تفکر عمودی چون همه چیز را طبق 
روال متعارف است با خود می گویید حتماً باید وقتی بچه ای 

می آید، از توی شکم مادرش باشــد ولی جواب آن براساس 
تفکر جانبی اینســت که بچه شان را از پرورشــگاه آوردند، 
تفکر جانبی تفکری اســت که جواب های کلیشه ای کنار 
گذاشته می شــود. دی بونو، خالق مفهوم تفکر جانبی می 
نویسد: »روشی است برای حل مساله از یک زاویه یا زوایای 

نامتعارف«.
و حاال یک سوال برای ســنجش تفکر جانبی شما)این بار 
بدون جواب(: جمعه از مبدا راه افتاد. دو روز طول کشــید تا 
برسد به مقصد. چهل و هشت ســاعت در مقصد ماند و بعد 
تصمیم گرفت برگردد اما وقتی داشت برمی گشت، غروب 
جمعه بود. چطور چنین چیزی ممکن است؟ الزم است به 
این ســوال با زاویه دید متفاوت )90% درجه چرخش( فکر 

کنید!
استعداد آدم ها متفاوت است. بخشی از توانمندی ما در تفکر 
جانبی/افقی بستگی به استعداد ما دارد و بخشی اش هم به 
تمرین و تجربه. بنابراین می شود و می توان با تمرین تفکر 

جانبی را در خودمان تقویت کنیم. 
یکی از راهکارهای ساده اش این است که بعد از اینکه با تفکر 
عمودی به جواب رسیدیم، ضمن تشکر از تفکر عمودی او را 
به مرخصی بفرستیم و از خودمان بپرسیم آیا راهکار دیگری 

هم وجود دارد ولو خنده دار و غیرمتعارف. 
به خودمان جرات دهیم که متفــاوت نگاه کنیم. همچنین 
یک راهکار دیگر این است که از آدم هایی استقبال کنیم که 

ذاتا تفکر جانبی قوی ای دارند.

  فردین علیخواه

سال پنجم
شماره  نود

31 تیرماه 1398
19 ذوالقعده  1440

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

 چاپ: آینده

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

 صندوق پستی: 8158981865
 تلفن: 031-32617859

 توزیع:آرمان پخش

نماینده فالورجان گفت: کسی یک شغل ایجاد کند، باید پای او را ببوسیم نه اینکه سنگ 
در مقابل پای او بیندازیم؛ برخی استعالم ها از ادارات چند ماه طول می کشد، آیا این رفتار 

در راستای رونق تولید است؟
موسوی الرگانی، با بیان اینکه برخی مدیران کل پاسخ تماس نمایندگان را هم نمی دهند 
تاکید کرد: برخی مدیران بعد از شش ماه حتی یک پاسخ »نه« نیز نمی دهند، در این جلسه 

نامی از کسی نمی برم اما اگر این روند ادامه یابد نام آنها را خواهم برد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است سهم هر ایرانی از کل یارانه های تخصیصی به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم در کشور ماهانه یک میلیون تومان است. مسعود خوانساری گفت: با 
ارزیابی رقم کل یارانه مشخص می شود که هر ایرانی حدودا ماهانه یک میلیون تومان سهم 
یارانه دارد که با توجه به تخصیص آن به برخی حوزه ها، عمال اقشار کم درآمد از آنها بهره 
زیادی نمی برند، از این رو به نظر می رسد اصالح نحوه پرداخت یارانه و حرکت به سمت  

پرداخت نقدی رامی توان مد نظر قرار داد.

سهم هر ایرانی از یارانه  ماهی یک میلیونباید پای کسی که اشتغال ایجاد کند بوسید

مطب
 یا آتلیه عکاسی؟

نگاه شوماخری به 
کشورداری

  هفته نامه
n a v a s a nW e e k l y

پیامبر اکرم )ص( 

هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون 
تردید بهشت بر او واجب شود. 
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دندانپزشک است. در صفحه اینستاگرامش 
و  سینما  بازیگر  چند  با  هایی  عکس 
تلویزیون، خواننده موسیقی پاپ و برخی 
سلبریتی های دیگر منتشر کرده است. 
وقتی میک آپ و استایل پوشش ایشان 
در عکس ها را نگاه می کنم کمتر میتوانم 
بپذیرم که مکان عکسبرداری کلینیک 
دندانپزشکی باشد. با خودم می گویم 
احتماال یا در همان کلینیک، آتلیه ای 
برای عکاسی وجود دارد و یا، در یک 
عکاسی، آتلیه ای ویژه با دیزاین کلینیک 

دندانپزشکی ساخته شده است. 
وجه برجسته این عکس ها نه شغل و 
است.  سلبریتی  نمادهای  بلکه  حرفه 
ایشان عکس های دیگری هم در صفحه 
شان دارند که بی شک مانند مدل های 
مشهور مجله فرانسوِی وگ در برخی 
از سالهای دور است. برایم به عنوان یک 
مطالعه  به  مند  عالقه  شناِس  جامعه 
در  حتی  که  است  جالب  سلبریتی 
اینستاگرام به صفحه ای برمی خورم که 
» صفحه هواداران خانم دکتر...« نام دارد. 
در شبکه های اجتماعی فارسی زبان 
مشابه این چنین افرادی به شدت در 
یا  استاد-سلبریتی«   « رشدند:  حال 
آنرا  محققان  از  برخی  که  ای  پدیده 
ستاره های دانشگاهی می نامند، »روان 
شناس-سلبریتی«، »مّداح-سلبریتی«، 
- ک د کو « ، » یتی سلبر - شک پز «
اخیرا  که  ای  نمونه  و  سلبریتی«، 
نشانه هایی از آن می بینم یعنی »آخوند-
سلبریتی«. هنوز مطالعاتم تکمیل نشده 
است در نتیجه درباره نمونه اخیر در 

آینده بیشتر خواهم نوشت. 
من  که  شناس-سلبریتی  روان  مورد 
آنان را پدیده »روانریتی« می نامم هم 
فرق چندانی با مثالی که در ابتدای این 
نوشته آوردم ندارد. روانریتی هم از طریق 
اینستاگرام مدام فیلم های یک دقیقه 
ای منتشر می کند. وقتی استایل لباس 
و میک آپ روانریتی و حتی طراحی 
داخلی مکاِن عکس و فیلم را بررسی 
می کنیم نمی دانیم که آیا در این تصاویر 
َفشن؛  ِتم مرکزی به شمار می رود یا 
شب ادراری کودک که ایشان درباره آن 
در حال صحبت اند. وجود عکس های 
پرتره، عکسی در حال اسکی، میز غذا در 
یک رستوران مدیترانه ای و جمله هایی در 
زیر عکس ها که هیچ ارتباطی به موضوع 
عکس ندارند از جمله تصاویری است که باز 
این سوال را در بیننده به وجود می آورد که 
آیا در حال تماشای صفحه یک سلبریتی 

است یا یک روان شناس متخصص؟ 
با توجه به آنچه در جامعه ایرانی در حال 
وقوع است اولویت یافتن نما و نمایش بر 
عمل و عملکرد و به تعبیر برخی از محققان 
اجتماعی  های  شبکه  عرصه  بدبین 
موضوعاتی  از جمله  »سطحی شدن« 
است که می توان بیشتر درباره آنها تأمل 
کرد. این روزها ولع سلبریتی شدن پدیده 
ای جدی است.  آنقدر جدی که حتی 
مطب پزشکان را تبدیل به صحنه نمایش 

یا آتلیه عکاسی کرده است.

بین  اقتصادی  ویژگی  کدام  اول:  پرسش 
»چاد« و »گینه بیسائو« و »بورگینافاسو« با 

»آلمان« و »ژاپن« و »فرانسه« مشترک است؟
سال  در  جهان  کشور  چند  دوم:  پرسش 
گذشته میالدی به تکنولوژی تورم زیر 3 % 

دست یافته اند؟
پرسش سوم: تورم کشور »الف« در سه سال اخیر به ترتیب 0.4 %، 0.1 % و 2 
% بوده و تورم کشور »ب« هم به ترتیب 0.4 %، 1.9 % و 1.3 %. به نظر شما این 
دو کشور کدام کشورها هستند؟ توضیح اینکه کشورهای »الف« و »ب« بعید 
است هیچ ویژگی مشترک اقتصادی دیگری بجز تورم زیر 3 % داشته باشند. 

تعداد اقتصاددانان خبره کشور »الف«، یک پنجاهم کشور »ب« هم نیست.
 به عالوه ساختار سیاسی کشور »الف« کامال متشنج است و ساختار سیاسی 
کشور »ب« کامال باثبات؛ اما هر دو کشور به آسانی تورم ساالنه را در زیر 3 % 

تثبیت کرده اند. 

اما پاسخ ها: 
در سال گذشته میالدی، حدود نیمی از کشورهای دنیا تورم ساالنه زیر 3 
درصد داشته اند، یعنی حدود 90 کشور. ضمنا کشور الف »عراق« است و 

کشور ب هم »آلمان« .
خالصه اینکه تکنولوژی رساندن تورم ساالنه به زیر 3 درصد، آن قدر 
جهان شمول شده که کشورهای متنوعی در بین 90 کشور دارنده این 

تکنولوژی قرار دارند: از کشورهای بسیار فقیری مثل بورگینافاسو و چاد 
گرفته تا کشورهای ثروتمند و دموکراتیکی مانند آلمان و ژاپن؛ از کشورهایی 
بی ثبات مثل عراق و افغانستان گرفته تا کشورهایی با حکومت کامال 

دیکتاتوری مانند عربستان و امارات و بحرین. 

اما در این شرایط
 چه تبعاتی دامن گیر ما ایرانیان می شود؟ 

اول، وقتی تورمی 5 الی 10 برابر »میانه« تورم جهان داریم، فاصله فقیر و 
ثروتمند مرتبا بیشتر می شود، بدون اینکه ثروتمندان ذره ای ثروت تولید 
کنند. تورم باال، هر ساله ثروتی بادآورده را در قالب جهش قیمت امالک و 
امثالهم به جیب ثروتمندان می ریزد. در مقابل، فقرا، معموال پس اندازی 

ندارند که قیمت ش با تورم باال برود. 
دوم، باال رفتن انتظارات تورمی شهروندان، یعنی سیاست گذاران می توانند با 
خیال راحت به خلق پول بپردازند و پول خلق شده را در قالب انواع یارانه سیاه 

بین نورچشمی ها توزیع کنند.
سوم، وقتی تورم ما 5 الی 10 برابر »میانه« تورم جهان است، حتی اگر برخی 
تولیدکنندگان ایرانی بتوانند کاالیی با قیمت قابل رقابت در سطح بین المللی 
تولید کنند، قیمت تمام شده آنها در هر سال به اندازه 5 الی 10 برابر رقبای 
خارجی رشد می کند و در نتیجه به سرعت قدرت رقابت بین المللی خود را از 
دست می دهند. به ناچار، باید به شوک های شدید قیمت دالر تن بدهیم تا 

بخشی از قدرت رقابت بین المللی تولیدکنندگان مان احیا شود. 

از طرف دیگر، 3 ویژگی مشترک بین همه 90 کشوری که به تورم زیر 3 % 
رسیده اند، مشاهده می شود: 

اول، در هیچ یک از آنها به مخیله سیاست گذاران هم خطور نکرده که به 
بهانه کنترل تورم، منابع ملی را در قالب دالر دولتی چوب حراج بزنند و انبوه 

#یارانه_سیاه را به جیب نورچشمی ها سرازیر کنند.
دوم، در هیچ یک به مخیله سیاست گذاران خطور نکرده که با بخشنامه های 

مکرر قیمت ها را کنترل کنند. 
سوم، همه این کشورها پذیرفته اند که رساندن تورم به زیر 3 درصد، فقط 
و فقط از مسیر کنترل خلق پول محقق می شود. همگی پذیرفته اند که 
برای خاموش کردن آتش تورم، باید ماشین چاپ پول در بانک مرکزی را 
خاموش کنند. بنابراین در کلیه این کشورها، مسئول رساندن تورم به زیر 3 
درصد، فقط و فقط یک نفر است. این فرد، نه رییس جمهور است و نه رییس 
مجلس، بلکه »رییس کل بانک مرکزی« است که چنین ماموریتی را نزد 
افکار عمومی می پذیرد و اختیارات الزم را نیز به طور کامل دریافت می کند. 

خالصه اینکه کلوپ کشورهایی که به »تکنولوژی تورم زیر 3 درصد« دست 
یافته اند، هم اکنون 90 عضو دارد؛ از گینه بیسائو و بورگینافاسو گرفته تا آلمان 
و ژاپن، از عراق و افعانستان گرفته، تا عربستان و بحرین. در شرایطی که هر 
ساله به تعداد اعضای این کلوپ افزوده می شود، باید منتظر بمانیم و ببینم 
چه زمانی یکی از طیف های سیاسی کشور تصمیم می گیرد که الاقل در 
شعارهای خود این عبارت را ذکر کند: »دستیابی ایران به تکنولوژی تورم 

زیر 3 درصدی، با استفاده از تجربیات 90 کشور دارنده این تکنولوژی«.

تکنولوژی تورم زیر ۳ %

ی 
خان

م 
اش

م ه
میث

رونوشت آگهی حصروراثت

بهروز عالئی آورگانی داراي شناسنامه شــماره 184 به شرح دادخواست 
به کالســه 1251/98 ح 10  از این شورا درخواســت گواهي حصروراثت 
نمــوده و چنین توضیــح داده کــه شــادروان  محمد عالئــی اورگانی 
اقامتــگاه دائمــي  بشناســنامه 4680272988 درتاریــخ 98/4/1 
خود بدرود زندگــي گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصراســت 

به پدر و مادربه اسامي:
1- بهروز عالئی آورگانی به ش ش 184 نسبت با متوفی پدر.

2-  فرنگیس کریمی آورگانی به ش ش 1467 نسبت با متوفی 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 شــورا تقدیم دارد واال گواهي 

صادرخواهد شد.
رییس شعبه 10 شوراي حل اختالف. م الف/533826

رونوشت آگهی حصروراثت

افسانه مختاری زازرانی داراي شناســنامه شماره 91 به شرح دادخواست
به کالسه 98/ 1292 ح 54  از این شــورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان امیرحســین براری بشناسنامه 
1271938030 درتاریــخ 98/3/9 اقامتگاه دائمي خــود بدرود زندگي 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به مادر به نام :

1-افسانه مختاری زازرانی به ش ش 91 نسبت با متوفی 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 نخســتین آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي 

صادرخواهد شد.
رییس شعبه 54 شوراي حل اختالف. م الف/534076
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