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توسعه ُکشی در اصفهان مدرن
محمد منصور فالمکی برای فعــاالن عرصه معماری 
و شهرسازی نامی آشناســت. چهره ماندگار معماری 
ایران روز یکم مردادماه به دعوت معاونت شهرسازی 
شهرداری مهمان اصفهان شــد تا به روایت مدیریت 
شــهر اصفهان در دوران طالیی صفویه بپردازد و در 
خالل حرف هایــش مدیران اصفهانــی را در معرض 
شــنیدن نســخه هایی ناب برای مدیریت شهر قرار 
دهد. نســخه هایی که به زعم او قادرند اصفهان را از 
وضعیت نامطلوب کنونی دور کرده و به آنچه در تاریخ 

پرشکوهش داشته قدمی نزدیکتر...

  گفت و گو

نامه نگاری میراثی
»اصفهان در هفته ای که گذشــت« میزبان اعضاي 
کمیسیون انرژي مجلس بود. در این هفته همچنین 
جمعی از فعاالن میراث فرهنگی و میراث دوســتان 
اصفهان درباره تخریب حریــم میدان نقش جهان به 
نامه نگاری با مقامات باالدست کشوری پرداختند به 
این امید که راهکاری درخصــوص جلوگیری از این 
تخریب اتخاذ شــود. نصف جهان همچنین در هفته 
اخیر شاهد کاهش خروجی ســد زاینده رود و برپایی 
چهاردهمین دوره مســابقات پومسه قهرمانی بانوان 

کشور بود.. تعدادی از فعاالن میراث ...

  گزارش

بازگشت به راه مردم
علی صرافیان، معتقد اســت، پیروزی لیســت امید 
در انتخابات مجلس و شواری شــهر بی شک وامدار 
تایید شخص آقای خاتمی بود. ســرمایه ای ملی که 
سیاستگذاران اصالح طلب نتوانتسند از آن به خوبی 
مواظبت و حراست کنند. مدرس علوم سیاسی و دبیر 
پیشین انجمن صنفی روزنامه نگاران اصفهان، تاکید 
دارد، آغاز آن شکاف عمیق و البته اشتباه بزرگتر جایی 
بود که امیدهای پیروز، بنیان این پیروزی را به نام خود 
ثبت کردند و سایر گروههای انصراف داده و یا شکست 

خورده را دلجویی نکردند، تا از حلقه اصالحات...
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تسهیالت تولید، دغدغه آقای استاندار در دیدار با مدیران بانکی؛

 بدون تعارف 
اگرچه اســتاندار اصفهان با دیدار روزهای یکشــنبه با اهالی تولید و همچنین بازدیدهای دسته جمعی با 
مدیران استان طی روزهای چهارشنبه به شهرک ها و نواحی صنعتی به دنبال رفع مشکالت پیش پای این 
بخش است و عزمی جدی در عملیاتی و اجرایی شدن عنوان سال رونق تولید دارد، اما هنوز فعاالن اقتصادی 
از سختگیری و حتی سنگ اندازی های سیستم بانکی گالیه مند هستند. به همین منظور عباس رضایی 
در تالش است، شرایط را در اصفهان تســهیل کند. او دو هفته پیش و در همکاری با اتاق بازرگانی پذیرای 
همتی- رئیس کل بانک مرکزی- بود و 26 گروه به نمایندگــی از گروه های مختلف تولیدی و اقتصادی به 
طور مستقیم مشــکالت و چالش های خود را بازگو کردند. به گفته استاندار، بخش اعظمی از مشکالت در 

این دیدار مرتفع می شود. 
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حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار با اشاره به این که نرخ بیکاری فارغ التحصیالن 
2 برابر بیکاری عمومی است، گفت: اغلب فعالیت های بخش خصوصی بیشتر در بخش 
خدمات است و به همین دلیل نرخ اشتغال در بخش خدمات بیش از سایر بخش هاست. 
او افزود: اختالف نظرهایی درباره مبنای تهیه آمار بیکاری در مرکز آمار وجود دارد، معتقدم 
که این آمار در واقعیت بیشتر از رقمی است که اعالم می شود، اما با این حال هم نرخ بیکاری 

فارغ التحصیالن دو الی سه برابر بیشتر از نرخ بیکاری عمومی است.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مالیات ستانی از فعالیت های اختالل زای اقتصادی باید ابتدا 
یک سری تغییرات ساختاری در اقتصاد اجرا شود. وی افزود: با توجه به شرایط نسبتاً آرام و 
غیربحرانی اقتصاد کشور فضای الزم برای بررسی باآرامش پیشنهاد مالیات ستانی از 
فعالیت های اختالل زای اقتصادی ایجاد شده است.محمدعلی دهقان دهنوی، گفت: پیشنهاد 
اولیه وزارت اقتصاد برای ایجاد این پایه مالیاتی در حوزه فعالیت های اختالل زا به کمیسیون 
اقتصادی دولت ارسال شده تا بعد از بررسی های نهایی در هیأت دولت تصویب شود.

  نوسان: عضو هیات علمی دانشگاه 
صنعتی اصفهان گفــت: نگاه به حفظ 
منابع آبــی و احیای زاینــده رود باید 
چند وجهی و در ابعاد مختلف زیست 
محیطی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی 
و فرهنگی باشد و نگاه تک بُعدی به آن 

سودبخش نیست.
حمیدرضا صفوی در گفت و گو با ایرنا 
خاطرنشان کرد: قانون نگرش استانی 
به منابع آبی که در اسفند سال ۱۳۸۴ 
تصویب شد بدترین ضربه را به پیکره 
آب کشور زد، زیرا مرزهای سیاسی به 
مرزهای آبی ترجیح داده شد و بر این 
اســاس هر اســتان حق خود دانست 
که منابع آبی را بی حساب و کتاب در 
استان خود استفاده کند و نگرش جامع 

نگرانه نداشته باشد.
وی، صدور مجوز غیراصولی حفر چاه ها 
در ســال ۱۳۸۵ را به عنــوان دومین 
تصمیم ناعاقالنه دانســت که نه تنها 
سودی به همراه نداشت، بلکه آب های 
زیرزمینــی را بشــدت دســتخوش 
اســتفاده غیرعقالنی کرد، ۵۰ درصد 
از چاه های کشــور پس از تاریخ مزبور 
حفر شــد که نتیجه آن کاهش شدید 
ســفره های آب زیرزمینــی و بــروز 
بحران فعلی بود. به گفتــه او، اقدامات 
پوپولیستی برخی از ســردمداران که 
فقط برای خشنودسازی جامعه هدف 
و کســب رضایت مردم انجام شــد، 
اکنون ضرر و نتایج تأسف برانگیز خود 
را نمایان می کنــد و دامنگیر همگان 

می شود.
صفوی، توجه همزمــان و جامع نگر 
به انرژی، آب و کشــاورزی را ضروری 
خوانــد و گفت: این ســه مقوله برهم 
تأثیر گذارند و نمی تــوان از یکی برای 
حفظ دیگری چشم پوشــی کرد. این 
محقق آب تصریح کــرد: نگاه به حفظ 
منابع آبــی و احیای زاینــده رود باید 
چند وجهی و در ابعاد مختلف زیست 
محیطی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی 
و فرهنگی باشد و نگاه تک بُعدی به آن 

سودبخش نیست.
اســتاد دانشــکده عمران دانشــگاه 
صنعتی اصفهان ادامه داد: تمام نگاه ها 
در موضوع خشکســالی زاینده رود به 
انسان معطوف شــده است برای مثال 
گفته می شود که خشکی این رودخانه 
و تــاالب گاوخونی باعث انتشــار ریز 
گردهایی می شود که برای شهروندان 
ضرر دارد، در همین دیدگاه نیز دوباره 
فقط انسان لحاظ شده و به سایر اجزای 

محیط زیست توجهی نشده است.
عضو هیأت علمی دانشــکده عمران 
دانشگاه صنعتی اصفهان خاطرنشان 
کرد: آیا آبی که کشــاورزان به صورت 
غیرقانونی مورد استفاده قرار می دهند 
ســبب تولید ثروت برای آنان شده یا 
صنایع ما توانسته اند با استفاده از آب 
زاینده رود به صنایعی پیشرو و کارآمد 
تبدیل شوند، به طور حتم جواب این 

پرسش ها منفی است.
صفوی با بیان اینکه نظام پرداخت یارانه 
در انرژی و آب سبب بی مباالتی مصرف 
کنندگان شده اســت، گفت: وقتی به 
کشــاورز آب و برق را به نــرخ کمتر از 
قیمت اصلی می دهنــد، به طور قطع 
آن را دلسوزانه مصرف نمی کند و شکل 
گیری کشت غیراصولی، سنتی، غیر 

کارآمد و با هدررفت باال را در پی دارد.

طرح جدید مالیاتی در راه استنرخ دو برابری بیکاری دانشگاه رفته ها 
گزارش

  نگاه

منابع آبی درتنگنای 
تصمیمات دولتی

Is fahan

اصفهان در هفته ای که گذشت؛

 نوسان:»اصفهان در هفته ای که گذشت« میزبان اعضاي کمیسیون انرژي 
مجلس بود. در این هفته همچنین جمعی از فعاالن میراث فرهنگی و میراث 
دوستان اصفهان درباره تخریب حریم میدان نقش جهان به نامه نگاری با مقامات 
باالدست کشوری پرداختند به این امید که راهکاری درخصوص جلوگیری از این 
تخریب اتخاذ شود. نصف جهان همچنین در هفته اخیر شاهد کاهش خروجی سد 
زاینده رود و برپایی چهاردهمین دوره مسابقات پومسه قهرمانی بانوان کشور بود..

به داِد نقش جهان برسید
تعدادی از فعاالن میراث فرهنگی اصفهان دست به کار نامه نگاری با وزیر وزرا 
شده و با عنوان جمعی از تشکل های مردمی و صاحبنظران معماری، شهرسازی 
و میراث فرهنگی در نامه ای خطاب به محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی و 
علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
از پافشاری مدیریت شهری و بی توجهی اداره میراث فرهنگی بر ساخت خیابان 
آقانجفی در نزدیکی مسجد شیخ لطف اهلل ابراز نگرانی کردند. آنها نوشتند: »طی 
مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ مقرر شد: شهرداری اصفهان 
طرح ساماندهی در قالب طراحی شهری با تاکید بر رویکرد مداخله حداقلی 
در بافت و انطباق با گذرهای موجود را تهیه و پس از تائید اداره کل میراث 
فرهنگی جهت طی مراحل قانونی به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال 
تا امکان ادامه کار فراهم آید. با وجود این مصوبه نه تنها پیگیری برای تخلفات و 
جبران تخریب های گذشته دیده نمی شود، بلکه هنوز فراخوانی برای بررسی نظر 
کارشناسان منتشر نشده است. اخیرا نیز هجوم خودسرانه ماشین آالت شهرداری 
برای ادامه خاکبرداری و حفاری موجب نگرانی جدی شده، چنانکه گویی مدیران 
اصفهان تالش چندانی برای پاسداری از سالمت آن مجموعه تاریخی ندارند و 
توسعه شهری را صرفا در تخریب داشته های اصیل و جایگزینی با کالبدهای نوساز 

می بینند.«
آقانجفی به  بر احداث خیابان  از اصرار  این شدند که  امضاکنندگان خواستار 
بهانه کاهش ترافیک، رونق محله یا هر بهانه ناموجه و فریبنده جلوگیری شود. 
فضاسازی خبری مبنی بر پیشرفت اجرایی خیابان و ناگزیر بودن احداث آن، 
متوقف و به شهروندان بابت ارزش آن محله آگاهی رسانی شود. کمیته ای شایسته 
برای فراخوان و جمع آوری ایده های پیشنهادی، مشخص شود. فراخوان همگانی 
برای نظرسنجی از کارشناسان و متخصصان حوزه شهرسازی، معماری و باستان 
شناسی منتشر شود. فرآیند انتخاب و تدوین طرح نهایی، کامال شفاف و منصفانه 
باشد و حیثیت فرهنگی ایران، حرمت تاریخی میدان نقش جهان و ظرفیت 

گردشگری بافت همجوار آن، مدنظر قرار گیرد.
امید آنکه این نامه و ابراز نگرانی ها به گوش مسئوالن امر بنشیند و فکری 

بیندیشند...

کاهش خروجی سد زاینده رود
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان از کاهش خروجی سد 
زاینده رود خبر داده و گفته در حال حاضر ذخیره این سد ۷۹6 میلیون مترمکعب 
است و خروجی آن به ۷۴ مترمکعب رسیده است. حسن ساسانی به ایسنا گفته 
خروجی سد زاینده رود طبق برنامه زمان بندی برای توزیع آب کشاورزی کاهش 
یافته و به مدت ۱۰ روز تحویل آب متوقف می شود. او با بیان اینکه ۳۰ تیرماه 
ذخیره سد زاینده رود ۷۹6 میلیون مترمکعب است، گفته در حال حاضر ورودی 
سد زاینده رود ۷2 و خروجی آن ۷۴ مترمکعب بر ثانیه است. در حال حاضر تحویل 
آب به کشاورزان غرب اصفهان حذف شده و هنوز تحویل آب به شرق اصفهان 
ادامه دارد چرا که مدت تحویل حقابه کشت تابستانه شرق اصفهان 2۰ روز است 

و تا هفته آینده آب در زاینده رود جریان دارد. 
ساسانی خاطرنشان کرده در شهریور ماه به طور قطع آب تحویل کشاورزان داده 
می شود اما احتمال دارد زمان و نحوه توزیع حقابه کشاورزان غرب و شرق اصفهان 

اندکی متفاوت باشد.

قهرمانی برای سومین سال متوالی
اصفهان از روز شنبه 2۹ تیرماه میزبان رقابت ۳2۳ پومسه رو در مجموعه ورزشی 
کوثر بود که در نهایت با قهرمانی اصفهان به پایان رسید. در مجموع بخش تیمی 
و انفرادی تیم اصفهان با کسب ۷ مدال طال، 2 نقره، ۳ برنز و ۷۴ امتیاز قهرمان 
شد و تیم البرز با ۴ مدال طال، یک نقره، ۴ برنز و ۵2 امتیاز بر سکوی نایب قهرمانی 

ایستاد و تیم تهران با ۵ مدال نقره، ۴ برنز و ۳۵ امتیاز به مقام سوم رسید.
پومسه در تکواندو یکی از مهمترین جنبه های آموزشی هنرهای رزمی و مجموعه 
ای از حرکات کالسیک تکواندو شامل تکنیک های ایستادن، دست، پا و جابجایی 

است.
 

اصفهان را به کالن شهر تبدیل نکنید!
محمد منصور فالمکی برای فعاالن عرصه معماری و شهرسازی نامی آشناست. 
چهره ماندگار معماری ایران که تحصیل کرده دانشگاه های مطرح ایتالیا بوده و 
سال ها فعالیت در حوزه های مختلف مرتبط با دو حوزه معماری و شهرسازی 
و تدریس در دانشگاه های مطرح کشور را در کارنامه دارد. او روز یکم مردادماه 
به دعوت معاونت شهرسازی شهرداری اصفهان مهمان اصفهانی ها شد تا ضمن 
واگویه عشق ناتمامش به اصفهان، به روایت ساختار اداره و مدیریت شهر در 
دورا طالیی صفویه در اصفهان بپردازد و در خالل حرف های شیرینش مدیران 
اصفهانی را در معرض شنیدن نسخه های نابش برای مدیریت شهر قرار دهد. 
نسخه هایی که اگر به زعم او قادر هستند اصفهان را از وضعیت نامطلوب کنونی 
دور کرده و به آنچه در تاریخ پرشکوهش داشته حداقل قدمی نزدیک کند. او در 
همایش »شهر به مثابه سرزمین جهانی اصفهان« حاضر شد و با مرور کوتاهی بر 
تاریخ اصفهان گفت که مسئوالن اصفهانی نباید تالش کنند این شهر به یک کالن 
شهر بزرگ تبدیل شود. او با ابراز نگرانی از بزرگ و بزرگتر شدن اصفهان، تاکید 
کرد که اصفهان باید از نسخه های بومی و محلی خودش پیروی کند و دستخوش 

توسعه بی مدارا و بی حد و مرز نشود.

نامه نگاری میراثی

به نظر می رسد جریان    نوسان:  
گذشته  سال  چند  طی  اصالحات 
و  شده  خارج  خود  اصلی  روند  از 
مردم اعتمادشان را به این جریان 

از دست داده اند. چرا اینگونه شد؟
اصالح  رقیب  انکه  از  بیشتر  نظرم  به 
باشد  این موضوع شده  طلبان موجب 
این  پذیری  سازمان  ضعف  و  عملکرد 
جریان و نداشتن یک استراتژی مشخص 
این  موجبات  جامعه  نیاز  با  هماهنگ 
آسیب شده است. مردم کمتر با مسائل 
و  هستند   آشنا  جریان  این  تئوریک 
عالقه ای هم به مطالعه مولفه ها و متن 
اصالحات ندارند. از سوی دیگر ضعف 
عملکرد لیدرهای اصالح طلب خسارت 
وارد  اعتماد  های  شاخص  به  عمیقی 
کرده بعنوان مثال مردم آقای خاتمی را  
رهبر و سمبل  اصالحات  می شناسند 
اما سیاستگذاران اصالح طلب  از ایشان 
و  مواظبت  ملی  سرمایه  یک  بعنوان  
حراست نمی کنند؛ لذا زمانی که فعالین 
اصالح طلب کم می آورند بناگاه سرمایه 
ملی و اجتماعی خود را به هدف پیروزی 
متاسفانه  گذارند.   می  حراج  به  آنی 
خبری  بی  از  نشان  عملکرد  نحوه 
و  فحوا  از  طلب  اصالح  سیاستگذاران 
و  پیروزی  است.  شده  اصالحات  متن 
انتخابات  در  را  امید  لیست  محبوبیت 
انتخابات  و  اسالمی  شورای  مجلس 
تایید  وامدار  شک  بی  شهر  شواری 

شخص ایشان است. 

معتقدند،  بسیاری  نوسان:    
انتخابات  به  ایشان  یکطرفه  ورود 
شوراهای شهر و تاکید بر رای دادن 
به یک لیست تمام کمال که بعضا 
شناخت درستی هم از بسیاری از 
این  به  نداشت  وجود  آن  اعضای 

جریان آسیب زیادی وارد کرد.
به وضوح  می توان گفت در  انتخابات 
شوراهای اسالمی شهرها، اگر هر فرد 
از  چه  و  موافق  جناح  از  چه  دیگری 
و  تهران  در  به خصوص  مخالف  جناح 
رای  ها  صندوق  از  کالنشهرها  سایر 
تغییر چندانی  بیرون می آمد  شرایط 
نمی کرد. به شرط تشویق آقای خاتمی 
در قالب افزایش مشارکت، نه تایید یک 
روند  انتخابات  مسلما  خاص،   لیست 
دموکراتیک خود را بنحو مناسب تری 
طی می کرد و چه بسا برگ های برنده 
می شد؛  اصالح طلبان  نصیب  بیشتری 
و  طلبان  اصالح  از  ترکیبی  نهایت  یا 
محافظه کاران راهی شوراها می شدند 
اداره شهر تمرین دمکراسی می  و در 
کردند و بطور حتم شفافیت هم بیشتر 
می  انحصار  و  شدن  یکدست  مانع  و 
گردید؛ اما نفوذ حلقه پیرامونی و تمامیت 
خواهی حول شخصیت ایشان، با برهم 
شدن  نفله  موجب  بازی  شرایط  زدن 
اصالحات  جوان  حامیان  از  بسیاری 
باوجود  آقای خاتمی  متاسفانه  گشت. 

یک  است  سیاسی  نخبه  یک  اینکه 
اشتباه استراتژیک  بواسطه تن دادن به 
نظر مشاورین و اطرافیان خودکه بیشتر 
دست اندرکاران سابق  حزب مشارکت 
اند مرتکب شد.  حمایت از لیست امید 
در شهرستانها اشتباهی بزرگ بود. این 
لیست ها متشکل از افرادی بود که بعضا 
و منش مشخص  دانش سیاسی  هیچ 
نداشتند و فقط بواسطه ارتباط و رفاقت 
با آقایان یا تمکن مالی در درون لیست 
امر موجب  این  بودند.  گنجانیده شده 
ساعت   ۴۸ لیست ها  سایر  که   شد 
قبل از انتخابات پس از  هزینه و برنامه 
ریزی درست و علمی و با وجود افراد 
متبحر و مختصص در خود، به مذبح 
برده شوند و این آغاز یک شکاف عمیق 
شد. اشتباه بزرگترآنجا بود که آن سید 
بزرگوار و منادی اصالحات به امیدهای 
پیروز یادآور نشدند که این پیروزی را 
به حساب خود واریز نکنند و دوپینگ 
صورت گرفته را فراموش نکنند. معتقدم 
باید به نحوی نیروهایی که پا به صحنه 
گذاشته بودند و بواسطه حمایت ایشان از 
یک لیست، یا انصراف دادند و یا شکست 
از  تا  کردند،  می  دلجویی  را  خوردند 
حلقه اصالحات رانده نشوند. این مهم 
هم صورت نگرفت و نهایتا موجب شد 
خیل عظیمی از دوستداران و حامیان 
طیف  از  خروج  به  مجبور  اصالحات، 
اصالحات و دمیدن  شعارهای فراتر از 

اصالحات بشوند.

ریشه  اوصاف  این  با  نوسان:     
به  را  اصالحات  جریان  دوپارگی 
عملکرد روزهای بعد از انتخابات می 

دانید.
ببینید؛ متاسفانه بالفاصله پس از خروج 
لیست امید از صندوقها ما شاهد ظهور 
تمامیت خواهی در این تیم برنده بودیم 
. به طور مثال در اصفهان یکی از احزاب 
مدعی اصالح طلبی به مرکزیت اصفهان 
مناصب  همه  اشغال  در  سعی  عمال 
شهردار  کرسی  و  شهرداری   اجرایی 
نمود. این حزب کوچک در حالی خود را 
اصالح طلب می داند که لیدر آن تاب و 
تحمل هیچ انتقادی مبنی بر پاسخگویی 
و  روشنگری  را نداشت و پس از پیروزی 
آنچنان روحیه خشن و مغروری از خود 
بروز داد که موجب تذکر پیران  اصالح 

طلبی چون دکتر صلواتی شد .
نکته مهم تر اینکه ضعف اصالح طلبان 
شهرها  اسالمی  شورای  خاص  تنها 
این  هم  مجلس  در  متاسفانه  نیست. 
موضوع به گونه دیگری صدق می کند. 
نظارت  به جهت  مجلس  انتخابات  در 
سوی  از  نگهبان  شورای  استصوابی 
در  اصالح طلبان  شوراهای هماهنگی 
داده شد که  فراخوانی  ها   شهرستان 
هر شخص خارج از جناح رقیب که از 
فیلتر شورای نگهبان خارج شده جهت 
تنظیم لیست اصالح طلبان خود را به 

شورای سیاستگزاری شهرستان ها  ) 
و  شورا  این  در  عضویت  چگونگی  که 
شهرستان  در  راهبردی  ناکام  شورای 
ها جای بحث بسیار  دارد ( معرفی کند 
لذا نتیجه آن شد که  بعضا اشخاصی  
لیست  در  نبودند   اصالح طلب   که 
کسانی  شدند  گنجانیده  اصالح طلبان 
که  متاسفانه به جای منافع ملی و اهداف 
اصالح طلبی در پی برداشت حق خود 
از سفره انقالب باشند و نتیجه آن شد 
که اکنون شاهدیم؛ یعنی تولد یکی از 
ضعیف ترین ادوار مجلس پس از پیروی 
همین  مثال  به عنوان  اسالمی!  انقالب 
حذف  موجب  که  بازنشستگی  قانون 
بخشی از افراد با تجربه و شایسته  به 

بهانه جوانگرابی شد. 

را  امید  لیست  یعنی  نوسان:    
نمی  طلبی  اصالح  جامعه  نماینده 

دانید؟
وارد  امید  لیست  براساس  که  آنانی 
شدند. بجز چند تن مابقی حتی در نطق 
های پیش از دستور  از آمال و آرزوهای 
مردم نه تنها دفاع نکردند که جرات بیان 
هم نداشتند . یک زمانی روزنامه یکی 
بود:"صدای  زده  تیتر  شهرستان ها  از 
نماینده ما هم آخر در مجلس شنیده 
سرما  بود:"  زده  زیرتیتر  بعد  شد." 
خورده بود و  عطسه کرد." لیست امید 
متاسفانه  دارد.  را  حالت  همین  دقیقا 
جرات بیان ندارد. دلیل آن شاید این 
باشد که کرسی ها بزرگتر از نمایندگان 
هستند و جاذبه  کرسی ها و ترس تیغ 
نظارت  استصوابی  نمایندگان را گرفته  
بودجه های ضعیف  نمونه اش تصویب 
که  است  کشور  اقتصادی  وضعیت  و  
کشور را  با چالش روبه رو کرده و  اینها 
همه  درحالی اتفاق افتاده  که جملگی 
حوادث و چالش ها قابل پیش بینی بود  و 

می شد جلوی آن را گرفت.

  نوسان: اما چرا جریان اصالحات به 
نوعی به بن بست رسید؟

ماهیت  اصالح طلب  جریان  چون 
با جناح محافظه کار  تقابل  وجودیش 

بود؛ لذا از لحاظ ایدئولوژی همه آنهایی 
که اصالح طلب بودند خواسته متشرکی 
نداشتند و چه بسا که فرصت طلبان نیز 

در آنها نفوذ کردند.
 این بود که در عمق ماجرا ، اصالح طلبی 
در قامت یک پروژه، شکست خورد؛ اما 
رفرم  یا  طلبی  اصالح  نکنید  فراموش 
سیاسی به عنوان یک پروسه  از مشروطه 
داشت.  خواهد  و  داشته  ادامه  تاکنون 

چون با رشد شهرنشینی، افزایش سواد 
ارتباط  دستگاه های  قدرت  آگاهی  و 
جمعی همگی موجب شده تا مردم از 
حقوق خود آگاه شوند و به حکومت بابت 

مطالبات خود  فشار  آورند.

این  برگرداندن  راه  نوسان:     
مشروعیت چیست؟

امر  این  راه  کردید.  درستی  سوال 
اپوزسیون  به  است.  اعتماد  برگرداندن 
جایی  بدانند  مردم  تا  بگذاریم  احترام 
برای حرف زدن دارند. این مسله کمک 
می کند تا جامعه مدنی  و واژه دولت – 
ملت شکل بگیرد و احزاب قوی شوند 
راهی جز رعایت حقوق مردم تحزب و 

جریان آزاد اطالعات نداریم.
اکثر اصالح طلب های کنونی هم  باید 
یک شجاعت مدنی پیدا کنند با قدرت 
از  بسیاری  زیرا  کنند  خداحافظی 
افراد درون اصالحات  متفاوت با انچه 

اصالحات باید باشد عمل می کنند. 
بقا  جهت  اصالح طلبان  تردید،  بدون 
مردمند  با   منطقی  همراهی  نیازمند 
و باید به سمت جامعه بازگردند. باید 
از  کنند.  توجه  زمانه  مقتضیات  به 
ضربه  اصالحات  به  که  فرصت طلبانی 
می زند فاصله گرفت و به نوعی راه مردم 
را در پیش گرفت.هرچند که اینروزها با 
شرایط بین المللی حاکم بر منطقه، باید 
دید مناسبات جامعه جهانی ما را مجبور 

به اتخاذ چه تاکنیکی می نماید .

علــی صرافیــان، معتقــد اســت، پیــروزی لیســت امیــد در 
گفت وگو

گروه   شهری
ــدار  ــک وام ــی ش ــهر ب ــواری ش ــس و ش ــات مجل انتخاب
تاییــد شــخص آقــای خاتمــی بــود. ســرمایه ای ملی کــه سیاســتگذاران 
اصــالح طلــب نتوانتســند از آن بــه خوبــی مواظبــت و حراســت کننــد. 
مــدرس علــوم سیاســی و دبیر پیشــین انجمــن صنفــی روزنامه نــگاران 
اصفهــان، تاکیــد دارد، آغــاز آن شــکاف عمیــق و البتــه اشــتباه بزرگتــر 
جایــی بــود کــه امیدهــای پیــروز، بنیــان ایــن پیــروزی را بــه نــام خــود 
ثبــت کردنــد و ســایر گروههــای انصــراف داده و یــا شکســت خــورده را 
دلجویــی نکردنــد، تــا از حلقــه اصالحــات رانــده نشــوند. ایــن مهــم هم 
صــورت نگرفــت و نهایتــا باعــث شــد تا خیــل عظیمــی از  دوســتداران و 
حامیــان اصالحــات، مجبور بــه خــروج از آن طیــف و دمیدن  شــعارهایی 
فراتــر از اصالحــات گردنــد. آنچــه مــی خوانیــد بخــش کوتاهــی از گفت 
ــق در  ــکاف عمی ــدوکاو ش ــه کن ــه ب ــت ک ــا اوس ــا ب ــل م ــوی مفص و گ

جریان اصالحات می پردازد؛

"علی صرافیان" به دالیل از دست رفتن پایگاه اجتماعی جریان اصالح طلب می پردازد؛

بازگشت به راه مردم
تنها راه بازگرداندن مشروعیت به جریان اصالح طلب بازگشت به سمت جامعه و راه مردم است

هرچند اصالح طلبی در قامت یک پروژه، شکست 
خورد؛ اما فراموش نکنید اصــالح طلبی یا رفرم 
سیاسی به عنوان یک پروسه  از مشروطه تاکنون 

ادامه داشته و خواهد داشت
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برنامه  در نشست کالبدی   نوسان: 
مختلف  مشکالت  اصفهان  جامع 
اصفهان در حوزه کالبدی و با نگاه به 
نقش منطقه ای شهر مطرح و پایان 
تداوم زیست صنایع آالینده در اصفهان 
و تمایل صنعتگران به استقرار صنعت در 
شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان به عنوان 
جلسه  این  در  مسائل  ترین  کلیدی 

عنوان شد.
به گزارش نوسان به نقل از اداره ارتباطات 
رسانه ای شهرداری اصفهان، هجدهمین 
نشست از سلسله جلسات کانونی برنامه 
معاون  حضور  با  اصفهان  شهر  جامع 
معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان 
و جمعی از کارشناسان و متخصصان 
کالبدی  موضوع  با  شهرسازی  حوزه 

)نقش منطقه ای شهر( برگزار شد.
سید احمد حسینی نیا در این نشست 
با اشاره به اینکه تهیه برنامه جامع شهر 
اصفهان با رویکرد نوین به صورت پایلوت 
در شهر اصفهان در دستور کار وزارت 
راه و شهرسازی قرار گرفت، اظهار کرد: 
روش کار در این راستا تشکیل شورای 
راهبری با حضور ذینفعان و هم فکری 
برای پیشبرد آئین نامه است. وی ادامه 
داد: توسعه شهر، سیاست گذاری برای 
توسعه، اجماع برای چشم انداز شهر و 
تقویت برندسازی شهر اصفهان از جمله 

اهداف این برنامه است.  
معاون معماری و شهرسازی شهرداری 
"مشارکت  اینکه  بیان  با  اصفهان 
و  اقشار  همه  حضور  با  محوری" 
مردم  حضور  با  ریزی  برنامه  تداوم 
های  ویژگی  جمله  از  متخصصان  و 
ما  دیدگاه  گفت:  است،  برنامه  این 
بلکه  نیست  گرا  آل  ایده  مسائل  به 
مشکالت کلیدی، اساسی و واقعی را 
دنبال می کنیم. وی افزود: در برنامه 
جامع شهر اصفهان تکیه ما بر مباحث 
کالبدی صرف نیست بلکه به مشکالت 
نقل،  و  حمل  اجتماعی،  اقتصادی، 
محیط زیستی و ... نیز توجه می شود.

راهبردی  نگاه  داد:  ادامه  نیا  حسینی 
دارد و مشکالت  برنامه وجود  این  در 
شود.  می  بررسی  بندی،  اولویت  با 
توجه  با  مسائل  به  رویکرد  همچنین 
به شهر و و پیرامون آن است. وی با 
اشاره به فرآیند تهیه برنامه جامع شهر 
اصفهان تصریح کرد: فرآیند از طریق 
و  شهروندان  نخبگان،  با  نظر  اجماع 
تشکل های صنفی و برای رسیدن به 
شناخت، تحلیل، آینده نگری و تجویز 

دنبال می شود.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری 
اصفهان افزود: شورای راهبری ۱۷ عضو 
دارد که ریاست آن به عهده شورای شهر 
اصفهان و به نمایندگی رئیس کمیسیون 
است. همچنین  عمرانی شورای شهر 
دبیر اداری این شورا، معاونت شهرسازی 
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
و دبیر اجرایی آن، معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری اصفهان است.وی 
با بیان اینکه 6 کمیسیون اقتصادی، 
زیرساخت، حکمروایی، کالبدی، محیط 
زیست و سالمت، فرهنگی – اجتماعی 
در چارت برنامه جامع شهر اصفهان 
جلسات  گفت:  است،  شده  لحاظ 
مردمی تهیه برنامه جامع هفته گذشته 
در مدرسه بهشت آئین شهر اصفهان 
برگزار شد و بعد از برگزاری جلسات 
به  نیز  جلسات  این  نتایج  موضوعی، 
کمیسیون های تخصصی راه خواهد 
یافت و در مرحله بعد در پلن جهان 
نما )با رویکرد علت و معلولی( مباحث، 
برای شورای  نتایج  و  موشکافی شده 

راهبری ارسال می شود.

مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان گفت: برنامه ریزی و سیاست گذاری پروژه 
جدید نیازسنجی از شهروندان اصفهانی در حال انجام است و نتایج آن در ابتدای سال ۹۹ 
در اختیار مجموعه معاونت ها قرار خواهد گرفت تا در تدوین برنامه و بودجه سال ۱۴۰۰ 
مورد استفاده قرار گیرد.ســعید ابراهیمی اظهار کرد: نیاز سنجی و نظر سنجی در شهر 
اصفهان هر دو سال یکبار انجام می شود و محدوده پرسش گری آن شامل کل مناطق ۱۵ 

گانه شهر اصفهان است که شامل ۱۹۹ محله بوده است.

با تصویب قانون خصوصی سازی اتوبوسرانی، طبق مصوبات شورای اسالمی شهر اصفهان 
۷۵ درصد ناوگان اتوبوسرانی باید به بخش خصوصی واگذار شود، اما تاکنون تنها ۴۰ درصد 
از ناوگان اتوبوسرانی اصفهان واگذار شده، این در حالی است که در کالن شهر تهران بیش 
از ۹۰درصد، شــیراز ۱۰۰ درصد و مشــهد ۷۰ درصد واگذاری ناوگان انجام شده است.

قدرت افتخاری، مدیرعامل شــرکت اتوبوســرانی اصفهان در این ارتباط گفت: در حال 
حاضر اصفهان جزء آخرین کالن شهرها از نظر میزان و سهم خصوصی سازی قرار دارد.

واگذاری 40 درصد اتوبوس ها به بخش خصوصینیازسنجی از شهروندان در راستای برنامه 1400 

گزارش

گزارش

پایان تداوم زیست 
صنایع آالینده 

ششمین برنامه بلندمدت شهر اصفهان تدوین می شود؛

اظهار  فالمکی  منصور  محمد  پروفسور 
کرد: اگر برای یک شهر تعریفی نداشته 
باشیم نمی توانیم مقوله های در حال تجربه 
شدن را ببینیم؛ باید برای یک شهر تعریف 
و برنامه داشته باشیم، نمی توان به زاینده 
رود فکر نکرد و شهر را بی سرزمینش 
تصور کرد.  وی ادامه داد: در تعریف "شهر"  
سخن از موجودیت تغییرپذیر است که می 
توان آن را ساختار معنا کرد، ساختار یک 
شهر در برگیرنده همه شرایط سکونت، 
تولید و اقتصاد، فرهنگ، مدنیت و مذهب 

است.

صفویان، شاخص های 
اصفهان را می دانستند

من  دیدگاه  از  افزود:  فالمکی  پروفسور 
اصفهان بهترین روزهای خود را زمانی پیدا 

خواهد کرد که به عصر صفویان می رسد و 
موقعیت های سرزمینی و شهرساختی را 

پیدا می کند.
چهره ماندگار معماری ایران تصریح کرد: 
اصفهان روزهای درخشان تاریخش را که 
زندگی سامان یافته ای برای مردمش مهیا 
بود در عصر صفویان تجربه کرد.  کرده 

دورانی که سرزمینی با همه موهبت های 
بیشمار معماری و شهرساختی که آن را با 
هم یگانه کرده بود، به دست صفویان رسید. 
صفــــویانی که پیش از آغاز حکمرانی بر 
اصفهان این شهر را به خوبی می شناخته اند 
آن  به  بسیار  آمدوشدهای  اثر  در  و 
می دانستند شاخصه های این شهر چیست 
و چطور باید به آنها پرداخت و درنهایت هم 
حکومت آنها موجب ایجاد تحوالت مهمی 
در اصفهان شد. وی با بیان اینکه در عصر 
تحولی  شاهد  شهری،  ساختار  صفوی 
پویا بوده است، اظهار کرد: تحول پویا یک 
معنای جدی دارد که در هر اثر معماری به 
عنوان اثری بهینه خلق می شود و این وجه 
بهینه دائمی نیست، اما وقتی در کنار هم 

قرار می گیرند با هم تعامل می یابد.
این پروفسور معماری با بیان اینکه تحول 
پویا با دگرگونی، شهر را حرکت می دهد، 
نمونه تحول  بهترین  اصفهان  داد:  ادامه 
پویای شهری است و در طول تاریخ خود را 
به کمال رسانده است. این استاد دانشگاه با 
مروری به اصفهاِن پیش از عصر صفـــوی 
البته توجه کنید، تا قبل از  اظهار کرد: 
دوره صفویه، اصفهان شهـــری برخوردار 
از تحول پویا و در کمال سامان یابی بوده 
است. این کمال در مسجد جامع، میدان 
کهنه مجاور آن و بازار اصفهان نمود داشته 
که هر سه مکمل همدیگر بوده و در یگانه 
در  می کرده اند.  آدمی کمک  به  زیستن 
چنان شهری روزی نبوده که سخن تازه ای 

با تکیه بر دانش مذهبی به دنیا نیاید و لذا 
تحول در شهر هرگز  پایان نداشته و هر 
نیت و خواسته ای را به آدمیان یادآوری 

می کرده است. 
مهم  عوامل  از  یکی  را  مذهب  فالمکی 
و  دانست  شهر  نگهداشتن  زنده  برای 
افزود: بیشتر بزرگان و مشاهیر اصفهان 
در خانواده های مذهبی چشم بر جهان 

گشوده اند. 
وی با بیان اینکه اصفهان در دوران صفوی 
دارای ساختاربندی مشخص شده است و 
کار، سکونت، فرهنگ و مذهب چهار مقوله 
گفت:  است،  دوره  این  شهری  مدیریت 
چهار رکن اصلی و در حقیقت تمرکز تمام 
توانمندی های عناصر شهری را می توان  در 

میدان نقش جهان مشاهده کرد. 
اینکه  بیان  با  معماری  پروفسور  این 
اصفهان، غنی ترین و سرزنده ترین شهر 
براساس  کرد:  خاطرنشان  است،  کشور 
شناخت 6۵ ساله ای که از شهرهای ایران 
شهرهایی  شهرسازی  و  معماری  دارم 
مانند شیراز، مشهد و تبریز به پای اصفهان 

نمی رسد.
وی ادامه داد: پس از انقالب مشروطیت، 
مدیریت شهری استمرار یافته و قوانین 
شهری تدوین شد، اما با وجود این قوانین 
صورت  دگرگونی  شهری  ساختار  در 
نگرفت، اما پس از این دوران، شهرها از راه 
اقتصاد شهری توسعه یافته و پس از آن، 

قانون شهرسازی به این ها سامان داد.

اصفهان در عصر صنعت
قابل  تحوالت  صفویه  دوران  از  بعد 
مالحظه ای که گاه خوب و گاه نامطلوب 
اثر  اصفهان  ویژه  به  و  شهرها  بر  است 

می گذارند. 
چهره ماندگار معماری ایران اضافه کرد: 
تغییر  شهرها  اداره  قوانین  رفته رفته 
تازه ای اضافه می  می کنند و مقوله های 
همه  به  دارند  تالش  تازه  قوانین  شوند. 
شهرها نگاه یکسان داشته و با تکیه بر محور 
اقتصادی، توسعه را به صورت برابر در آنها 

صورت دهند.  
در این صورت، شهرها منتظر می مانند تا 
قانوِن دربرگیرنده فضای شهری به آنها 

سروسامان دهد. 
فالمکی با اشاره به گسترش شبکه های 
ارتباطی و توسعه صنایع در دوره پهلوی 
دوم و پس از دهه ۳۰ خورشیدی گفت: در 
دهه ۴۰ اولین شهری که دارای طرح جامع 
شد، اصفهان بود که این مهم به دست 
پروفسور "فایل" در سال ۱۳۴۸ تدوین 
شد؛ اما متاسفانه با فوت وی این طرح نیز 
کنار گذاشته شد، اما امیدوارم شهرداری 
اصفهان نسخه اصلی طرح جامع را که در 
کتابخانه کهن شهرداری است در اختیار 
شهرسازان قرار دهد و با استفاده از آن، 

طرح جامع را بررسی کند.  

چهار رکن اصلی
وجود ندارند 

وی با بیان اینکه در دوره کنونی ترسیم 
مهندسان  به دست  طرح جامع شهری 

مشاور انجام می شود، ادامه داد: ما شهری 
داریم که نقطه تمرکز خود را می توانست 
بر چهار اصل ساختار شهر تعریف کند، اما 
امروزه شاهدیم که این چهار رکن اصلی در 
آن وجود ندارند؛ اصفهان فاقد مرکز واحدی 
است که بتواند مدیریت خود را اعمال کند. 
وی تاکید کرد: بحث امروز ما این است که 
چگونه باید شهر را مدیریت کنیم؟؛ در واقع 
باید به سمتی حرکت کنیم که برای توسعه 

و شهرسازی ساختار مشخصی تعریف شود.
وی اضافه کرد: در این دوران، شهری که 
چهار محور اصلی آن در یک نقطه تعریف 
شده بود، به فضایی می رسد که دیگر دارای 
این ارکان نیست، میدان نقش جهان در آن 
تنها در حد یک یادمان باقی مانده است و 
خیابان های منتهی به آن صرفا مراکزی 
شلوغ برای آمدوشدهای اقتصادی هستند. 
در این دوران محورهای اصلی شهر حول 
صنعت شکل می گیرد، سکونت شاخصه 
اصلی خود را از دست داده و به اقتصاد 
خانواده ها وابسته می شود. او تاکید کرد: 
امروز باید تکلیف خود را با حوزه مدیریت 

شهری روشن کنیم. 

پروفسور فالمکی در همایش » شهر به مثابه سرزمین جهانی اصفهان« مطرح کرد:

توسعه ُکشی در اصفهان مدرن 
فالمکی: اصفهان نباید دستخوش توسعه بی مدارا و بی حد و مرز شود!

محمد منصور فالمکی برای فعاالن عرصه معماری و شهرسازی نامی آشناست. چهره ماندگار معماری ایران روز یکم 
مردادماه به دعوت معاونت شهرسازی شهرداری مهمان اصفهان شد تا به روایت مدیریت شهر اصفهان در دوران 
طالیی صفویه بپردازد و در خالل حرف هایش مدیران اصفهانی را در معرض شنیدن نسخه هایی ناب برای مدیریت شهر قرار دهد. 
نسخه هایی که به زعم او قادرند اصفهان را از وضعیت نامطلوب کنونی دور کرده و به آنچه در تاریخ پرشکوهش داشته قدمی نزدیکتر 
سازند. او در همایش »شهر به مثابه سرزمین جهانی اصفهان« حاضر شد و با مرور کوتاهی بر تاریخ اصفهان گفت که مسئوالن اصفهانی 
نباید تالش کنند این شهر به یک کالنشهر بزرگ تبدیل شود. فالمکی، با ابراز نگرانی از بزرگ و بزرگتر شدن اصفهان، تاکید کرد، 

اصفهان باید از نسخه های بومی و محلی خود پیروی کند و دستخوش توسعه بی مدارا و بی حد و مرز نشود.

گزارش
گروه شهری

citizen

 نوسان: مدیرعامل سازمان زیباسازی 
شــهرداری اصفهان گفت: تا چند روز 
آینده تندیس سلمان فارسی در منطقه 

۱۵ شهرداری اصفهان نصب می شود. 
بــه گزارش نوســان بــه نقــل از اداره 
ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، 
حســن موذنی با اشــاره نصب تندیس 
سلمان فارسی در منطقه ۱۵ شهرداری 
اصفهان، اظهار کرد: سازمان زیباسازی 
در راستای اهداف و سیاستگذاری خود 

ســاخت و نصب تندیس های مشاهیر 
فرهنگی و تاریخی را در دستور کار خود 

قرار داده است.
 از جمله آثاری که طــی روزهای آینده 
رونمایــی می شــود تندیس ســلمان 
فارســی اســت که در میــدان اصلی 
منطقه ۱۵ در ورودی شــهر اصفهان و 
میدان امام خمینــی این منطقه نصب 
می شــود. وی با اشــاره به مشخصات 
تندیس سلمان فارســی، تصریح کرد: 

این مجسمه برنزی بوده و ارتفاعی شش 
متری دارد که توسط اســاتید انجمن 
مجســمه ایران و اســتاد نعمت الهی و 
سایر مجسمه سازان برتر ایران ساخته 

شده است. 
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری 
اصفهان گفت: مواد به کار رفته در این اثر 
از مواد پایدار بوده و دارای جنسی محکم 
است که می تواند در مقابل انواع شرایط 

آب و هوایی اصفهان مقاوم باشد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان:

تندیس سلمان فارسی در اصفهان نصب می شود

در دهه ۴۰ اولین شهری که دارای طرح جامع شد، 
اصفهان بود که این مهم به دست پروفسور "فایل" 

در سال ۱۳۴۸ تدوین شد

اصفهان در دوران صفوی دارای ســاختاربندی 
مشخص شــده است و کار، ســکونت، فرهنگ و 

مذهب چهار مقوله مدیریت شهری این دوره است

گفت:  اصفهان  شهردار  نوسان:   
همه  استراتژی  باید  توانمندسازی 
صورت  این  در  زیرا  باشد  مسئوالن 
داشت.  موفق تری  عملکرد  می توان 
از  نقل  به  اقتصادبازار  گزارش  به 
شهرداری  ای  رسانه  ارتباطات  اداره 
اصفهان، قدرت اله نوروزی در هشتاد 
و هفتمین جلسه علنی شورای اسالمی 
شهر اصفهان ضمن تبریک روز ملی 
کارآفرینی و مهارت های فنی و حرفه 
ای با بیان اینکه با وجود افزایش تعداد 
فارغ التحصیالن، مهارت کافی در میان آنان وجود نداشته و متاسفانه تعداد زیادی 
از آن ها آمادگی ورود به بازار کار را ندارند، اظهار کرد: در همه رشته های تحصیلی 

در جامعه نیازمند مهارت آموزی و طی دوران کارورزی هستیم.  
وی الزمه شهر زیست پذیر را وجود نیروهای فعال با توان و تخصص باال در 
شهرداری ذکر کرد و افزود: در بخش فضای سبز، زیباسازی، عمران، شهرسازی 
و ... نیاز داریم همه نیروهای فعال مهارت الزم را داشته باشند تا بتوانیم موفق تر 

عمل کنیم. 
شهردار اصفهان با بیان اینکه اگر مهارت ها افزایش یابد شاهد کاهش جمعیت 
بیکار خواهیم بود، اضافه کرد: شهرداری با اجرای برنامه های فرهنگی در سطح 
شهر در راستای ترویج مهارت های فرهنگ شهروندی و ایمنی گام برداشته و به 
فعالیت خود ادامه می دهد. توانمندسازی باید استراتژی همه مسئوالن باشد زیرا 

در صورت وقوع این اتفاق می توان عملکرد موفق تری داشت.
برنامه های  از  را   ... و  آپ ها  استارت  بنیان،  دانش  از شرکت های  وی حمایت 
شهرداری اصفهان با توجه به مصوبات شورای شهر اعالم کرد و افزود: در این 
زمینه از ظرفیت فرهنگسراها استفاده کردیم و آموزش مهارت در این مراکز به 

شهروندان همچنان در دستور کار است.  
نوروزی، اجرای ۵۰۰ عنوان برنامه در سطح شهر در ایام تابستان را ناشی از ایجاد 
وحدت و همفکری در اصفهان دانست و ادامه داد: ما همه به دنبال فرهنگ سازی 
مهارتی هستیم، اگر همه به این باور برسند که مهارت های الزم را داشته باشند و 

این مهارت ها به کار گرفته شود، شهر و کشور بهتری خواهیم داشت.

تعامل شهرداری 
با اداره کل فنی و حرفه ای

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان نیز با حضور در صحن شورای 
اسالمی شهر اصفهان گفت: خوشبختانه به خاطر تعاملی که مجموعه شهرداری 
اصفهان با سازمان فنی و حرفه ای دارد، از ظرفیت فرهنگسراها برای مهارت های 
فنی و حرفه ای استفاده می شود در حالی که بسیاری از کالن شهرها در این 

خصوص دغدغه و گالیه دارند.  
آرش اخوان در هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان، با 
اشاره به اینکه بهترین نسخه در برنامه های کالن کشور برای گره گشایی از مشکل 
بیکاری، توجه به امر مهارت آموزی است، افزود: اگر می خواهیم شاهد رونق تولید 

باشیم باید کیفیت محصوالت و مهارت نیروی انسانی را افزایش دهیم. 
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان تأکید کرد: تدوین سند مهارتی در 
استان، نیازسنجی بر روی صنایع و صنوف در شهرستان ها و اتخاذ حکمرانی محلی 
برای اجرای سیاست ها از پایین به باال از اقدامات سازمان آموزش فنی وحرفه ای 
اصفهان است. وی با اشاره به اینکه آماده پیاده سازی طرح صالحیت حرفه ای 
در تمام سازمان ها هستیم، اظهار کرد: در نظام آموزش و پرورش، پایه و اساس 
آموزش تئوریک است اما در حوزه مهارت آموزی، ۷۰ درصد آموزش ها، عملی 

است و مهارت آموزی با ضمانت شغلی انجام می شود. 
وی اعالم کرد: اصفهان اولین شهری است که مهارت آموز را به کارگاه های سطح 

شهر فرستاده تا نیروهای توانمندی را برای اصناف تربیت کند.

از بخشی نگری
 به نتیجه محوری

 رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر:

 نوسان : رئیس کمیسیون فرهنگی 
اسالمی  شورای  ورزشی  و  اجتماعی 
در  ما  هدف  گفت:  اصفهان  شهر 
کمیسیون فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
که  است  این  اصفهان  شهر  شورای 
اصفهان را به قطب فرهنگی کودک و 
نوجوان تبدیل کنیم که برای تحقق آن 
باید از حضور مؤثر کودکان و نوجوانان 

بهره مند شویم.
ششمین  حاشیه  در  روشن  فریده 
برنامه ایده کاپ با محوریت نوجوانان با بیان اینکه نوجوانان آینده سازان جامعه 
هستند، اظهار کرد: باعث خوشحالی است که در برنامه ایده کاپ شاهد ورود 
فکری نوجوانان تا این اندازه در مسائل شهری بودیم و شاید قابل باور نباشد که 
این عزیزان تا چه اندازه به مسائل ریز شهری توجه دارند و می توانند در حل 

مشکالت شهری تاثیرگذار باشند.
وی افزود: احساس می کنم که ذهن ها در سنین باال بسته شده و تاحدی کلیشه 
ای است و یکسری مباحث از قبل در ذهن ها وجود دارد ولی نوجوانان ذهن پویا 
و فعالی دارند و راه های خیلی جالبی را برای حل مسائل ارائه می کنند که حتی 
گاهی این راه های خالقانه به ذهن یک فرد باتجربه هم نرسیده و چه خوب است 
که از ایده های خالقانه نوجوانان استفاده شود چرا که با نگاه بازتری به مسائل 
می اندیشند و با روش های ساده برای حل مسائل ایده می دهند.عضو شورای 
اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه هدف ما در کمیسیون فرهنگی اجتماعی و 
ورزشی شورای شهر اصفهان این است که در آینده ای نه چندان دور اصفهان را 
به قطب فرهنگی کودک و نوجوان تبدیل کنیم، ادامه داد: برای تحقق این منظور 
باید از حضور کودکان و نوجوانان بهره مند شده و نیازهای واقعی آنها را جویا 
شویم و آنها را در برنامه های مختلف فرهنگی و هنری شهر خالق و پویا دخیل 
کنیم. روشن خاطرنشان کرد: ما با حضور مؤثر کودکان و نوجوانان به هدف نهایی 
خود که تبدیل اصفهان به قطب فرهنگی کودک و نوجوان است، دست خواهیم 
یافت.گفتنی است؛ ایده های نوجوانان برای شهر در ششمین برنامه "ایده کاپ" 
به میزبانی مدیریت پژوهش، خالقیت و فناروی های نوین و با همکاری خانه 
نوجوان سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان روز پنجشنبه دوم 

مرداد در کتابخانه مرکزی ارائه و شنیده شد.

اصفهان؛ قطب فرهنگی
کودک و نوجوان
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نرخ تورم ۱2ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۸، به ۴۰.۴ درصد رسید که نسبت به همین اطالع 
در ماه قبل که ۳۷.6 درصد بود، 2.۸واحد  درصد افزایش را نشــان می دهد. مرکز آمار ایران 
اعالم کرد شاخص قیمت در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت به ماه 
قبل ۱.۳ درصد و در گروه عمده »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« ۳.۵ درصد افزایش نشان 
می دهد.  درصد تغییرات شاخص قیمت در ماه جاری نســبت به تیرماه ۱۳۹۷ برای این دو 

گروه به ترتیب ۷۱.۸ و ۳۸.۴ درصد است.

اجاره بها از دستمزد پیشــی گرفت. متوسط افزایش اجاره بهای مســکن در  سال جاری در 
کالنشهرها ۴۰ درصد بوده است و در  سال۹۷ چیزی حدود ۳۰ درصد افزایش را تجربه کرده 
است. به این ترتیب اجاره بها نسبت به قبل، از جهش قیمت ها حدود ۷۰ درصد رشد داشته 
است. این درحالی است که حداقل دستمزد کارگران در این بازه زمانی، ۱۹.۵ درصد در  سال۹۷ 
و ۳6.۵ درصد در  سال۹۸ افزایش یافته که درمجموع می شود ۵6 درصد. بنابراین از ابتدای  سال 
گذشــته تا امروز، افزایش کرایه خانه به تنهایی، ۱۴ درصد از افزایش دستمزد جلو زده است.

 ،۱۳۸2  ،۱۳۷۵ به  منتهی  سال های  در 
رونق  دوره های  که   ۱۳۹۱ و   ۱۳۸۷
رونق  است،  خورده  رقم  مسکن  قیمتی 
سرمایه گذاری در ساختمان نیز وجود داشته 
است. از طرف دیگر، در دهه ۱۳۸۰ بیماری 
هلندی ناشی از تزریق درآمدهای نفتی و 
پایین نگه داشتن نرخ ارز با اتکا به درآمدهای 
نفتی بخش غیرقابل مبادله اقتصاد را که 

مهم ترین آنها بخش مسکن و مستغالت 
است، گسترش داده و سرمایه گذاری بخش 
خصوصی در ساختمان را از روند بلندمدت 
افزایش  شدت  به  و  ساخته  متفاوت  آن 
داده است)این رونق سرمایه گذاری بخش 
خصوصی در ساختمان ناشی از بیماری 
هلندی بخش قابل توجهی از مصیبت های 
چند سال اخیر اقتصاد ایران شامل رقابت 
ریسک آمیز بانک ها، ناترازی نظام بانکی، 
نرخ های سود باال، رشد های باالی نقدینگی 
و نهایتا تخلیه آثار آنها در جهش های قیمتی 
همین  می دهد(.  توضیح  را  سال ۱۳۹۷ 
موضوع نیز توضیح دهنده رکود ساخت و ساز 
و فعالیت های حقیقی بخش ساختمان در 

حدود 6 سال اخیر بوده است.

تمایز در سیکل های رونق قیمتی 
مسکن

شواهد متعددی شامل پروانه های ساخت و 
مقدار سرمایه گذاری حقیقی در ساختمان 
نشان می دهد که برخالف سایر سیکل های 

رونق قیمتی مسکن که به طور معمول با 
رونق ساخت و ساز همراه بوده است، در رونق 
بسیار شدید قیمتی اخیر مسکن، رونق 
ساخت و ساز رخ نداده است. به عبارت دیگر، 
اولین بار است که رونق قیمتی مسکن منجر 
به رونق ساخت و ساز نشده است. واضح است 
که رونق شدید قیمتی مسکن آثار زیانباری 
روی رفاه بخش بزرگی از شهروندان به همراه 
داشته است. هنگامی که رونق قیمتی به رونق 
ساخت و ساز منجر می شود، آثار مثبت آن در 
ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال، بخشی از آثار 
منفی افزایش قیمت را جبران می کند، اما 
هنگامی که رونق قیمتی با رونق ساخت وساز 
همراه نباشد، گویی جامعه صرفا آثار منفی 
رونق قیمتی را متحمل شده و فقط اسباب 

شر بوده است.
حال پرسش این است که چرا رونق قیمتی 
مسکن خیر به همراه نداشته و منجر به رونق 

ساخت و ساز نشده است؟. 
دالیل متعددی می توان برای این موضوع 
برشمرد. یکی از این دالیل فقدان درآمدهای 
سرشار نفتی و بنابراین عدم امکان تداوم 
بیماری هلندی و عوارض آن از جمله رونق 
بخش مستغالت و مسکن است. یکی دیگر 
از این دالیل، وجود و تداوم تنگنای اعتباری 
و دشواری نظام بانکی در سال های اخیر 
بوده که امکان تامین مالی سرمایه گذاری در 
بخش مسکن و مستغالت را محدود کرده 

است. 
از جمله دالیل دیگری که در عدم تبدیل 
رونق قیمتی مسکن به رونق ساخت و ساز 
موثر بوده است، وجود فضای عدم اطمینان 
در کل اقتصاد کشور است که به طور طبیعی 
عاملی مهم در تعیین کل سرمایه گذاری و از 
جمله سرمایه گذاری بخش مسکن است. از 

جمله عوامل دیگری که می توان به آن اشاره 
کرد، خروج قابل توجه سرمایه در نیمه دوم 
سال ۱۳۹6 و نیمه اول سال ۱۳۹۷ است 
که در واقع گویی رونق ساخت و ساز را به 
بیرون از کشور منتقل کرده است. از جمله 
عوامل دیگری که می توان برای عدم رونق 
ساخت و ساز بخش مسکن ذکر کرد، طرح ها 
و لوایحی است که در مجلس و دولت برای 
اعمال انواعی از مالیات بر بخش مسکن در 
فعالیت  و سودآوری  است  بررسی  دست 
بخش مسکن را دچار ابهام کرده و به طور 
طبیعی سرمایه گذاری در این بخش را از 
جذابیت انداخته است. الزم است اشاره شود 
که حتی شدت جهش قیمتی مسکن در یک 
سال اخیر نیز تا حدی متاثر از این طرح ها و 

لوایح بوده است.

راه بازگشت؟!
آیا راهی برای برگشت رونق ساخت وساز 
بخش مسکن وجود دارد؟ واضح است که اگر 
قرار بر عدم تکرار بیماری هلندی دهه ۱۳۸۰ 
باشد، نباید انتظار رونق طوالنی و شدید در 
بخش ساخت و ساز را داشته باشیم. با این 
حال رکود طوالنی ساخت و ساز سبب شده 
است که فعالیت حقیقی بخش ساختمان 
زیر روند بلندمدت آن قرار گیرد و این به 
آن معنی است که با وجود عدم انتظار رونق 
طوالنی و شدید بخش ساخت وساز شبیه به 
دهه ۱۳۸۰ اما انتظار دوره ای کوتاه از رونق 
بخش ساخت و ساز با مهیا شدن شرایط وجود 
دارد. با توجه به اینکه مدیریت بازار ارز خروج 
سرمایه را تا حد قابل توجهی کنترل کرده 
است انتظار بر آن است که از این ناحیه اثر 
منفی بر رونق ساخت و ساز متوقف شده باشد 
و تداوم ثبات بازار ارز بتواند با وقفه ای به رونق 

فعالیت ساخت وساز کمک کند. 
اقتصاد  فراروی  عدم اطمینان  چنانچه 
بین المللی  مسائل  با  ارتباط  در  به ویژه 
دیده  آن  از  نشانه هایی  که  یابد  کاهش 
می شود، این عامل نیز می تواند به اعاده رونق 
ساخت و ساز کمک کند. با توجه به جهش 
قیمتی مسکن و تحلیل توان خرید مسکن 
خانوارها ضرورت دارد که تسهیالت بانکی 
و راه های تامین مالی خرید مسکن نیز مورد 
بازنگری قرار گیرد تا انگیزه سرمایه گذاری 
در ساخت و ساز را فراهم کند. در همین 
راستا، کاهش تدریجی نرخ سود نیز می تواند 
به رونق بخش مسکن کمک کند و با توجه 
به کاهش انتظارات تورمی و برنامه سیاست 
پولی مبتنی بر هدف گذاری تورم انتظار بهبود 

در ساخت و ساز از این منظر هم وجود دارد. 
شاید مهم ترین عاملی که در مقطع کنونی 
برای اعاده رونق ساخت و ساز در بخش مسکن 
باید مورد توجه قرار گیرد متوقف کردن 
لوایح و طرح های اعمال مالیات بر بخش 
مسکن است. جهش قیمت مسکن هر آنچه 
زیان بوده به رفاه خانوارها زده است و رونق 
قیمتی مسکن با احتمال زیاد متوقف شده 
است. یکی از معدود بخش های اقتصاد ایران 
که می تواند بدون نیاز به واردات قابل توجه و 
بدون نیاز چندان به منابع مالی دولت سبب 
اعاده رونق و جلوگیری از سقوط بیشتر تولید 
و اشتغال در شرایط کنونی شود، بخش 
مسکن است. گرچه جهش قیمتی مسکن 
تهیه مسکن برای دهک های میانی و پایینی 
را بسیار دشوار و در بسیاری موارد ناممکن 
ساخته است و شواهد نشان می دهد که 
ما در  دانشگاهی  چگونه همکاران جوان 
تامین حداقلی از مسکن در مضیقه به سر 
می برند؛ اما جهش قیمتی مسکن در حدود 
یک سال و نیم اخیر نتیجه طبیعی رشد های 
باالی نقدینگی متکی به نرخ سود باال در 
سال های قبل بوده است و دیگر نمی توان به 

قبل برگشت و آن مسیر را وارونه کرد. 
تجربه گذشته ما باید به ما به خوبی تفهیم 
کرده باشد که تورم و افزایش سطح عمومی 
قیمت ها و از جمله مسکن یک پدیده پولی و 
ناشی از رشد باالی نقدینگی است و تا زمانی 
که نتوانیم رشد نقدینگی)نه رشد پایه پولی یا 
سایر کمیت های پولی( را مهار کنیم، قادر به 
مهار رشد قیمت ها و از جمله قیمت مسکن 
نخواهیم بود. بنابراین نیاز شدید اقتصاد ایران 
به جلوگیری از تعمیق رکود می طلبد به دنبال 
مهیاسازی شرایط رونق بخش مسکن باشیم 
و از هر آنچه این رونق را تهدید می کند)از 
جمله طرح های مالیاتی مربوط به مسکن( 
پرهیز کنیم. نباید فراموش کرد که عدم رونق 
ساخت وساز و تداوم رکود آن می تواند معضل 
مسکن خانوارها را وخیم تر کند. این به معنی 
غلبه نیروی تعقل بر نیروی احساس در روبه رو 
شدن با دشواری های اقتصاد کالن است. در 
زمان دیگری که اقتصاد به وضعیت عادی 
برگشت، الزم است مالیات ها مورد بازنگری 
اساسی قرار گیرند که از جمله مالیات های 
مرتبط با بخش مسکن نیز در درون آن مورد 

توجه قرار گیرد.

سبقت اجاره بها از دستمزدتورم تیر ٤0,٤  درصد شد
دیدگاه

اقتصــاد ایــران در طــول حــدود یــک ســال و نیــم گذشــته یکــی از شــدیدترین رونق هــای قیمتــی خود 
یادداشت

گروه   شهری
را تجربــه کــرد؛ بــه ایــن معنــی کــه پــس از دوره ای رکــود قیمتــی و عقــب مانــدن رشــد قیمتی مســکن 
از تــورم، افزایــش بســیار شــدید در حــد بیــش از ۱۰۰ درصــد را شــاهد بــود.  واضــح اســت کــه متاثــر از 
ســایر شــرایط اقتصــاد کالن تفاوت هایــی بیــن ایــن دوره هــای رونــق وجــود دارد؛ امــا آنچــه بــا اهمیــت 
اســت ایــن اســت کــه دوره هــای رونــق قیمتــی مســکن از نظــم قابل توجهی برخــوردار اســت کــه دلیل 
ــازار ارز وســهام دانســت.  ــا ب ــازار در مقایســه ب اصلــی آن را می تــوان دخالــت کمتــر دولــت در ایــن ب
ــورم  ــداوم ت ــی و ت ــای پول ــد کمیت ه ــا رش ــادگی ب ــه س ــم ب ــبتا منظ ــیکل نس ــن س ــن ای همچنی

قابل توضیح است.

نگاه دکتر تیمور رحمانی به آنچه بر بازار مسکن گذشت؛

رونقی که خیر نداشت!
اولین بار است که رونق قیمتی مسکن منجر به رونق ساخت و ساز نشد

think

دی
دون

سع
ی 

عل

  نوسان: استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان 
در خصوص رونق بازار ارزهای دیجیتال 
در کشور و سیاست های بازدارنده بانک 
مرکزی به ایســنا، گفت: وقتی صحبت 
از تجارت الکترونیک می کنیم منظور 
مبادله کاال و پرداخت های آن به صورت 
مجازی اســت، با این وجود خمیرمایه 
اصلی ایــن معامالت همان مشــتری، 
وجود کاال و ... بوده، اما سیستم توزیع آن 

متفاوت است.
کمیل طیبی بــا بیان اینکــه ارزهای 
دیجیتال نیز همان گونه است و تنها روش 
کار و نــوع پرداخت آن متفاوت اســت، 
اظهار کرد: در این بازار معامله دالر دیگر 
به صورت دالر فیزیکی نیســت و حتی 
ارزش باالتری نیز دارد، با این وجود باید 
جریان عرضه و تقاضا و شرایط بازار بر آن 
حاکم شود. وی با بیان اینکه پول در بازار 
به دو گونه است، گفت: در اقتصاد یک نوع 
پول را به عنوان مبنای ارزش می بینیم و 
پول دیگر به عنوان وسیله پرداخت است. 
وسیله پرداختی ارز دیجیتال امروز تغییر 
کرده، اما ذخیره ارزشی آن تغییر نکرده 
است، بنابراین در این شرایط پای بانک 
مرکزی و نظارت های آن به میان می آید.

اســتاد اقتصاد دانشــگاه اصفهــان در 
خصــوص اینکه آیــا سیاســت های 
سختگیرانه پیرامون استخراج ارزهای 
دیجیتال صحیح اســت یا خیر؟ اظهار 
کرد: امروز تقاضا برای ارزهای دیجیتال 
ایجاد شده است و حتی برخی واحدهای 
صنعتی با خرید دستگاه ماینر به دنبال 
اســتخراج این ارز هســتند که این کار 
مســتلزم برخی خدمات از جمله انرژی 
برق اســت. وی ادامه داد: بــه نظر می 
رسد طی یک ســال گذشته در کشور و 
به خصوص اصفهان اســتخراج ارزهای 
دیجیتال رشد کرده و حتی در اصفهان 
گفته می شــود حدود ۵۰۰ دســتگاه 
ماینر، بیت کوین استخراج می کنند، اما 
باید توجه داشت که استخراج این ارزها 

نیازمند فرهنگسازی است.
طیبی ادامه داد: هم عرضه کننده و هم 
متقاضی ارزهای دیجیتال باید شرایط 
و قدرت تحلیــل فاندامنتــال ارزهای 
دیجیتال را داشته باشد. وی با تاکید بر 
اینکه ارزهای دیجیتال پدیده جدیدی 
نیست که بتوان مشــکالت را با آن حل 
کرد، گفــت: اگر مبنا، مبنای درســتی 
نباشد ارزهای دیجیتال حتی می تواند 
مشــکالتی را برای متقاضیان آن ایجاد 
کند، به این دلیل که بانک مرکزی نسبت 
به این ارزها مقاومت می کند تا ساختار 

مشخصی را برای آن ایجاد کند.
این تحلیلگــر اقتصــادی در خصوص 
گرایش بســیاری از مردم و حتی بخش 
تولید و صنعــت به اســتخراج ارزهای 
دیجیتال، گفت: اگــر محدودیت هایی 
برای ارزهای دیجیتال ایجاد شــود که 
زمینه ساز داللی شود به طور قطع کشور 
را از تولید دور می کنــد. وی با اعتقاد بر 
اینکه با ساماندهی اســتخراج ارزهای 
دیجیتال حتی می توانیم به سمت رفع 
مشــکالت تولید حرکت کنیم، گفت: 
هر کســی نمی تواند وارد این بازار شود 
شــاید از این طریق بتوان نیــاز مالی و 
ارزی واحدهای تولیدی را مرتفع کنیم.
طیبی با بیان اینکه بخشــی از مبادالت 
کشور به صورت مجازی انجام می شود، 
تصریح کرد: باید وجود ارزهای مجازی 
را در اقتصاد کشور بپذیریم منتها نباید از 

شرایط بازار و اقتصاد دور شویم.

 گزارش

ارزهای مجازی
را بپذیریم

نی
ما

رح
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 از جمله دالیل دیگری که در عدم تبدیل رونق 
قیمتی مســکن به رونق ساخت و ساز موثر بوده 
است، وجود فضای عدم اطمینان در کل اقتصاد 

کشور است

نگاهی به تبعات اتخاذ سیاست های ارزی مناسب در روسیه؛

مورد  کشوری  است  ممکن  آیا 
تحریم های همه جانبه قرار بگیرد 
از  ناشی  منفی  تبعات  به رغم  و 
تحریم ها نرخ تورم از ۱۷ درصد به 
۳/ 2 درصد و نرخ بیکاری از ۸/ ۵ 
به ۸/ ۴ درصد در عرض سه سال 

کاهش یابد؟
این است که در صورت  واقعیت 
اقتصادی  سیاست های  اتخاذ 
مناسب، تاثیر تحریم ها در به زانو 
در آوردن اقتصادهای ملی مستقل کامال محدود است. ارقامی که در باال 
آمد افسانه نیستند بلکه واقعیت های کشور روسیه را منعکس می کنند 
که به دلیل اتخاذ سیاست های ارزی مناسب نه تنها آثار نامطلوب تحریم 

را خنثی کرد بلکه به موفقیت های چشمگیر دست یافت.
به راستی درس اقتصاد روسیه و ریاست مقتدر بانک مرکزی اش خانم 
الویرا نابیولینا برای کشور ما چیست؟ جالب است که واکنش این نابغه 
اقتصادی در تضاد کامل با سیاست های ارزی ایران پس از تحریم ها قرار 
داشته است. جالب تر آنکه روسیه پیروز میدان مصاف ارزی در شرایط 

تحریم بوده است.
در بدو بحران تحریم در سال 2۰۱۴ خانم نابیولینا توانست پوتین و 

مدودف را متقاعد کند تا دو سیاست جدید در پیش گیرند: 
اول: افزایش نرخ بهره سیاستی از سطح ۵/ ۸درصد در اکتبر 2۰۱۸ به 

22 درصد در ژانویه 2۰۱۵ 
دوم: تغییر نظام ارزی روسیه از »شناور مدیریت شده« به نظام بازار 

آزاد یا »شناور«.
هر چند اقدامات بانک مرکزی روسیه برای سیاست گذاران و کارشناسان 
اقتصادی کشورهای پیشرفته ملموس و معتبر بود، اما عقب ماندگان از 
قافله تجربه و دانش بشری با دیده تردید به آن می نگریستند. تاریخ 
نشان داد که حق با خانم نابیولینا بود.  بانک مرکزی روسیه در تارنمای 
ارزی شناور را چنین شرح می دهد: »نظام  اتخاذ نظام  خود چرایی 
ارزی شناور به عنوان یک ثبات دهنده خودکار در اقتصاد عمل می کند 
که مزیت اصلی این نظام بر اتخاذ سیاست شناور مدیریت شده است. 
نظام ارزی شناور با تعدیل آثار شوک های خارجی، سازگاری اقتصاد با 

تغییرات شرایط خارجی را تسهیل می کند.«
با اتخاذ اصالحات ارزی در روسیه شوک ارزی رخ داد اما این شوک پس 
از چندی التیام یافت و نرخ های ارز نزولی شد. تورم نیز که با آغاز بحران 
صعودی بود به پایین ترین سطوح در چند دهه گذشته رسید. نرخ بهره 
سیاستی نیز پس از بحران عقب نشست و به ۵/ ۷ درصد کاهش یافت.

به راستی چگونه ممکن است افزایش نرخ ارز و سپردن امور ارزی به 
بازار آزاد به کاهش نرخ تورم در اقتصاد بینجامد؟ در پاسخ باید گفت که 
افزایش نرخ ارز در یک نظام تک نرخی به کاهش کسری بودجه دولت 
یعنی مهم ترین عامل تورم می انجامد. البته افزایش نرخ ارز اگر در یک 
نظام چندنرخی رخ دهد نه تنها کسری بودجه را کاهش نمی دهد بلکه 
بحران را تعمیق می کند. نظام چندنرخی ارز، منابع کشور را از دولت 
و ملت به سوی رانت خواران پمپاژ می کند و در این نظام افزایش نرخ 
ارز به افزایش کسری بودجه دولت و خانوار انجامیده و تورم از این 
کانال صعودی خواهد شد. واقعیت این است که نابغه اقتصادی روسیه 
توصیه های علم متعارف اقتصاد و تجربه بشری را به کار گرفت و موفق 
شد. درحالی که سیاست های اتخاذ شده در کشور ما در تقابل با تجربه 
بشری و در جهت تقویت رانت خواری بوده است. سیاست هایی که تنها 

در قالب مکتب »سرمایه خواری رفاقتی« توجیه پذیر است.

اصالحات ارزی

نگاهی به آمار روزانه گمرک در فصل بهار؛

روزانه  آمار  بررسی   : نوسان   
مبدا  نشان می دهد که ۵  گمرک 
عمده صادراتی ایران در فصل بهار 
امارات،  چین،  عراق،  کشورهای 
افغانستان و ترکیه و ۵ مبدا عمده 
ترکیه،  امارات،  چین،  نیز  وارداتی 

هند و آلمان بوده اند.
اقتصادی  های  بررسی  معاونت 
اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به 
آمارهای تجاری کشور در سه ماهه 
نخست امسال پرداخته و نوشته است: از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸، روند 
انتشار آمارهای گمرک متوقف شده و تنها دسترسی به آمارهای روزانه 
گمرک )صادرات و واردات 2۰ قلم عمده صادراتی و وارداتی در همان روز؛ 
2۰ مبدا عمده وارداتی یا مقصد عمده صادراتی در همان روز و 2۰ گمرک 

عمده کشور برحسب صادرات و واردات در همان روز( وجود دارد.
بر اساس اعالم معاونت بررسی های اتاق بازرگانی تهران، ۵ مقصد اول 
صادرات ایران در بهار ۹۸ به ترتیب به کشورهای عراق، چین، امارات، 
افغانستان و ترکیه بوده است. بر این اساس در فصل بهار ۹۸، صادرات 
ایران به عراق معادل 6 هزار و ۳۰۵ تن به ارزش  2 میلیارد و ۳۹۱ میلیون 
دالر بوده است. این رقم برای صادرات به چین نیز برابر با ۱2 هزار و 22۸ 
تن به ارزش 2 میلیارد و ۳۵۴ میلیون دالر و برای امارات ۴ هزار و ۱6۱ 
هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۵۵۵ میلیون دالر بوده است. از سوی دیگر 
صادرات ایران به افغانستان در سه ماهه نخست ۹۸ برابر با ۵۱۳ میلیون 
دالر )یک هزار و ۴2۸ هزار تن( و به ترکیه ۳۸2.۳ میلیون دالر )یک هزار 

و 6۸ هزار تن( محاسبه شده است.
کشورهای چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان به ترتیب بیشترین صادرات 
را به ایران در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۸ داشته اند. بررسی آمارهای 
روزانه گمرک نشان می دهند که بزرگترین صادرکننده به ایران همچنان 
کشور چین با ۷۸۹ هزار تن کاال به ارزش 2 میلیارد و 2۷۵ میلیون دالر 

بوده است. 
ایران همچنین از هند در فصل بهار معادل یک هزار و ۱۹۴ هزار تن 
کاال به ارزش یک میلیارد و 2۱۸ میلیون دالر وارد کرده است. جایگاه 
پنجم این فهرست نیز به کشور آلمان با ۵۱۰ میلیون دالر )2۰۹ هزار 

تن( تعلق دارد.

10 شریک اول تجاری ایران

 نوســان: رضا رحمانی، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، بهبود فضای کســب 
و کار را از اولویت هــای این وزارتخانه 
برشمرد و گفت: میانگین زمان صدور 
مجوز برای صنایع کوچک، متوســط 
و بــزرگ نزدیک به ۱۰ روز اســت و با 
برنامه هــای جدی دولــت، این مدت 

زمان کاهش خواهد یافت.
وی در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه 
بین المللی صنعت ساختمان افزود:  در 
این زمینه در تالش هستیم به صورت 
پنجره واحد و با اســتفاده از ابزارهای 
الکترونیکــی و تحــت وب، حضــور 
افراد برای ارائه خدمــات را به حداقل 

برسانیم.
رحمانــی اظهــار داشــت:  یکــی از 
اولویت هــای امســال وزارت صنعت، 
فعال ســازی ظرفیت هــای غیرفعال 
واحدهای تولید است و تحرک بخش 
مســکن می تواند منجر به فعال سازی 

سایر بخش ها شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد:

مجوز صنایع، 10 روزه صادر می شود
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مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان می گوید: »درحال حاضر فقط درخصوص تمدید تاریخ 
پرداخت تسهیالت ۱۱ هزار میلیاردی به قطعه سازان توافق شده و هنوز ۱۸۰ هزار خودروی ناقص 
معطل تکمیل قطعه هستند.« او با اشاره به این که در جلسه اخیر قطعه سازان و نماینده بانک 
مرکزی در مجلس شورای اسالمی قرار شده تاریخ پرداخت مابقی تسهیالت ۱۱ هزار میلیاردی به 
قطعه سازان تمدید شود، اظهار داشت: » ارزش خودروهای ناقص در کارخانجات حدود ۷ هزار میلیارد 
تومان است که این رقم معادل مطالبات سررسیدشده قطعه سازان از خودروسازان است.«

وحید منایی، معاون کاالهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
اعالم کرد: »در حوزه فروش خودروهای وارداتی، پیش فروشی پس از ممنوعیت واردات خودرو 
در تیر ماه  سال گذشته صورت نگرفته است.« او در ارتباط با پیش فروش خودروهای وارداتی توسط 
برخی شرکت ها گفت: »پیرو ابالغ مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ممنوعیت 
واردات ۱۳۳۹ قلم کاال ازجمله خودرو، موضوع ممنوعیت پیش فروش خودرو و همچنین تعیین 
تکلیف قراردادهای بالتکلیف به شرکت های عرضه کننده خودروهای وارداتی ابالغ شده است.«

  نوســان:  کاالهای اساسی با دالر 
۴2۰۰ تومانی به دســت کارمندان، 
کارگران و فرهنگیان می  رســد. این 
خبر را محمد علــی ضیغمی، معاون 
اقتصادی اتاق تعــاون اعالم کرده و از 
راه اندازی  ســامانه مدیریت هوشمند 
توزیع کاالهای اساســی یــا »مهتا« 
خبر داده است. دولت قبال این  رخداد 
را به نوعی عرضه کوپن الکترونیک به 

مصرف کنندگان دانسته بود.  
از مدت ها پیش بحث بــه راه افتادن 
ســامانه ای بــرای فــروش کاالهای 
اساســی با قیمت دالر دولتی مطرح 
شــده  بود.حــاال ســامانه مدیریت 
هوشــمند توزیع کاالهای اساســی 
آغاز به کار کرده و قرار است به زودی 
برای اعضای  تعاونی هــای کارگران، 
کارمندان و فرهنگیان آغاز به کار  کند . 

محمد علی ضیغمی، معاون اقتصادی 
اتاق تعــاون از آغــاز به کار ســامانه 
مدیریت هوشــمند توزیع  کاالهای 
اساســی یا همان مهتا، خبــر داده و 
گفته که این سامانه از نظر طراحی و 
مسائل فنی و پشتیبانی نهایی  شده و 
آماده بارگذاری و اجراســت. اما آغاز 
فعالیت آن برای اقشار مختلف جامعه 
منوط به تصمیم در سطح  دولت دارد. 
عبداللهی، رئیس اتــاق تعاون درباره 
ســامانه مهتا، به خبرنگار »شهروند« 
توضیح می دهد:  »در ســامانه  مهتا 
قرار است بین گروه های دهک پایین 
جامعه ازجمله فرهنگیان، کارمندان و 
کارگران کاالهای اساسی  توزیع شود. 
درواقع این اقشــار جزو اقشار دهک 
پایین جامعه هســتند که دسترسی 
به آنها و رصد و پایش آنها  کار آسانی 

است و مشکل ساز نمی شود. «
او ادامه می دهد: »اتحادیه های تعاونی 
این ســه گروه از جامعه بالغ بر ۴6۰۰ 
فروشگاه هستند که این فروشگاه ها 
ظرفیت های بســیار مناســبی برای 
توزیع کاالهای مــورد نظر به جامعه 
هــدف در صورت نظارت هســتند و 
بخش  تعاون این آمادگــی را دارد با 
هدف تنظیم بازار کاالهای مدنظر را 
از طریق ســامانه مدیریت هوشمند 
بــرای گروه های مختلــف نیز توزیع 
کند .  «عبداللهی درباره این که قیمت 
کاالهایی که قرار اســت از طریق این 
سامانه به  فروش برسد، چه تفاوتی با 
بازار دارد، توضیح می دهد:  »از آنجایی 
که چرخه تولید و توزیع در این شبکه 
با  نظارت دولت انجام می شود، قیمت 
تمام کاالهای اساسی معقول و منطقی 

خواهد بود و با بازار تفاوت دارد.« 

استاندار اصفهان معتقد است، حل مشکالت 
نیازمند عزمي جدي است و امیدواریم در 
تعامل بین صنایع و سیستم بانکی، رونق 
تولید به هر طریق ایجاد شود. این روزها 
مدیریت استان با دعوت از روسای بانک های 
عامل کشور، سعی در تسهیل فضای تولید 
در اصفهان دارد. به همین منظور یکشنبه 
هفته جاری عباس رضایی پذیرای سهمانی-

مدیرعامل بانک رفاه- بود. 

از تعارف بگذریم!
اگرچه در صحبت ها و تعارف های معمول، 
رضایی به سیاق اصفهانی کمی تعارف پیشکش 
بانک رفاه کرد و آن را یکی از بانک های همراه 
استان توصیف می کند، اما در ادامه از گالیه 
فعاالن اقتصادی اصفهان از سیستم بانکی 
کشور به خصوص در بخش دریافت تسهیالت 
سخن می گوید. او اعتقاد دارد، ۹۰ درصد 
متقاضیان و فعاالن اقتصادي استان مشکالت 
مختلفی با سیستم بانکی به خصوص در 
دریافت تسهیالت دارند و در حالیکه گراني 
مواد اولیه بیداد مي کند و هزینه آن تا پنج 
برابر افزایش یافته، اما رقم تسهیالت همانند 
گذشته است. اگر بانک ها بخواهند همان رقم 
تسهیالت دو سال پیش را پرداخت کنند، عمال 

کاري از پیش نمي رود.
به گفته رضایی امروز اصفهان به عنوان صنعتی 
ترین استان کشور وضعیت خوبی در حوزه 
اشتغال ندارد و متوسط اشتغال استان 2.۷ 
درصد از کشور پایین تر است. وی خطاب به 
مدیرعامل بانک رفاه، با بیان انتظارات مجموعه 

مدیریتی استان، خواستار افزایش اختیارات 
این بانک در اصفهان شد و ابراز امیدواری کرد 
اختیارات استان جهت تقسیط تسهیالت و 

استمهال وام ها بیشتر شود.

درخواست خط
 اعتباری ویژه

از سوی دیگر رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان اصفهان در این دیدار با بیان 
اینکه در بحث اشتغال ۱۰ درصد شاغلین 
کشور در صنعت استان اصفهان فعال هستند 
که این نشان از فضای صنعتی استان دارد، 
گفت: در بحث رونق تولید ۴۳ نفر در استان 
متقاضی دریافت تسهیالت از بانک رفاه بودند 
که تسهیالت ۹ متقاضی از سوی این بانک 
پرداخت و ۳۹ مورد پرداختی مستقیم انجام 
شده است، همچنین 2۷ تقاضای دریافت 

تسهیالت همچنان باقی مانده است.
به گفته ایرج موفق از ۳۸۰۰ طرح صنعتی 
در حال اجرا در استان، حدود ۱۵۰۰ طرح 
باالی 6۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند که 
آنها متقاضی تسهیالت جهت تکمیل خود 
هستند و اگر خط اعتباری ویژه ای برای آنها 
درنظر گرفته شود تعدادی از این طرح ها را 
می توان به بانک رفاه معرفی کنیم تا سهم ۳۰ 
هزار نفری اشتغال جدید در استان ایجاد شود.

وی همچنین خواستار خط اعتباری ویژه از 
سوی بانک رفاه برای ارائه تسهیالت به شرکت 
داروسازی  مبارکه،  فوالد  های ذوب آهن، 
فارابی و رها شد و به بند الف تبصره ۱۸ اشاره 
کرد و گفت: متاسفانه هنوز برای بانک رفاه 

سهمیه ای در استان پیش بینی نشده است.

مهمترین دارایی بانک ها 
مطالبات آنهاست 

مدیرعامل بانک رفاه نیز در این دیدار با تاکید 
بر اینکه امروز مردم و فعاالن اقتصادی تحت 
فشار هستند و همچنین کشور دچار کمبود 
منابع است، گفت که در حال حاضر ۹۰ درصد 
تامین مالی اقتصاد کشور توسط بانک ها انجام 
می شود و با توجه به تحریم ها و شرایط موجود، 
بار سنگینی بر دوش سیستم بانکی است، 
بنابراین در پرداخت تسهالت ناچار به اولویت 
بندی هستیم و این به معنای سختگیری بانک 

ها نیست.
محمدعلی سهمانی مهمترین دارایی بانک ها را 
مطالبات آنها دانست و تاکید کرد: امروز سیستم 
بانکی کشور به شدت از بنگاهداری منع شده 
است و مقام معظم رهبری، دولت و مجلس نیز 

بر این امر تاکید بسیار دارند.
به گفته سهمانی، با توجه به اینکه بانک رفاه 
کمتر از دیگر بانک ها درگیر محدودیت تحریم 
ها است، بیشتر واردکنندگان در حوزه دارو و 
تامین مواد اولیه آن، تجهیزات بیمارستانی و 
پزشکی از طریق این بانک انتقاالت ریالی و 

ارزی خود را مرتفع می کنند.
بانک  یک  رفاه،  بانک  اینکه  بر  تاکید  با  او 
تامین  دهد:  می  توضیح  است،  ماموریتی 
اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه 
ای و صندوق بازنشسته ای کشور حدود ۱۸۰ 
هزار میلیارد تومان از دولت مطالبات دارد و به 
دلیل شرایط کشور امروز دولت توان پرداخت 

کامل تعهدات خود به سازمان تامین اجتماعی 
را ندارد، به همین جهت بانک رفاه کارگران امروز 
شکاف نقدینگی سازمان تامین اجتماعی را پر 
می کند. وی با تاکید بر اینکه مهمترین تکلیف 
و ماموریت بانک رفاه تامین شکاف نقدینگی 
تامین اجتماعی است، گفت: اولویت نخست ما 
تامین حقوق سه میلیون و 2۰۰ هزار نفر در هر 
ماه است و حدود ۵۰ درصد مصارف این بانک 
به سازمان تامین اجتماعی برمی گردد، چراکه 

بزرگترین سهامدار بانک رفاه است.
مدیرعامل بانک رفاه با اشاره به رونق تولید و 
اشتغالزایی، گفت: بانک رفاه و وزارت تعاون، ما 
یکی از وزارتخانه ها و بانک های عامل در بحث 
رونق تولید است و این بانک در بخش صنعت، 
شرکت های بزرگ، بنگاه های کوچک و متوسط 

و ... تسهیالتی را پرداخت می کند.

آبرسانی
اولویت سرمایه گذاری

اینروزها سر آقای استاندار در حوزه صنعت 
های  نشست  در  رضایی  است.  شلوغ شده 
متعدد، سرمایه گذاری در بخش های مختلف 
را یکی از راه های رونق تولید می داند. به همین 
منظور در این دیدار نیز بر سرمایه گذاری 
مشارکتی بانک رفاه در طرح های مختلف 
استان از جمله طرح های آبرسانی تاکید کرد 
و گفت: چند طرح آبرسانی از جمله طرحی 
مربوط به تامین آب شرب اصفهان که اکنون 
دارای مصوبه تبصره ۱۹، ماده 2۱ قانون و 
همچنین شورای عالی اقتصاد است، نیازمند 
سرمایه گذاری باالیی است، بنابراین امروز به 
دنبال سرمایه گذاری مشارکتی جهت اجرای 
آن هستیم. همچنین در خصوص طرح انتقال 
آب از خلیج فارس به اصفهان خواستار سرمایه 

گذاری از سوی بانک رفاه هستیم. 
در ادامه نیز عباس رضایی، خواستار سرمایه 
گذاری بانک رفاه در خط راه آهن اصفهان- 
شاهین شهر شد که در صورت تحقق این موضوع 
در سال جاری کلنگ اجرای آن به زمین زده 
خواهد شد. از سوی دیگر مقام نخست استان، 
کمبود شدید هتل و اماکن اقامتی به خصوص در 
ایام پیک مسافر را دیگر چالش اصفهان دانست 
و گفت: مدیریت استان برای ساخت هتل ها به 
شهرداری دستور داده که هیچ عوارضی دریافت 
نکند، همچنین تامین مالی هتل های پنج ستاره 
مد نظر مدیریت استان است و امیدواریم بانک 

رفاه در این زمینه شرایط را تسهیل کند.
به  پاسخ  در  نیز  رفاه  بانک  مدیرعامل  البته 
مطالبات استاندار اصفهان، تمایل خود را برای 
اجرای خط راه آهن اصفهان- شاهین شهر، 
توسعه فضاهای اقامتی و همچنین سرمایه 
های  طرح  اجرای  برای  مشارکتی  گذاری 

آبرسانی استان اعالم کرد. 
حال باید دید این گونه دیدارها در مقام اجرا چقدر 
نتیجه بخش خواهد بود و آیا در سال رونق تولید 
وعده های روسای سیستم بانکی از دکتر همتی 
با دیگر بانک های کشور در مقام اجرا عملیاتی 

خواهد شد؟

بدون تعارف

پیش فروش خودروهای وارداتی ممنوع1٨0 هزار خودروی ناقص در انبار خودروسازان
 گزارش

تسهیالت تولید، دغدغه آقای استاندار در دیدار با مدیران بانکی؛ گزارش

کوپن الکترونیک
سرانجام رسید

   نوسان: »مردم خانه نخرند تا ارزان شــود.« ایــن راه حلی است که وزیر 
راه وشهرسازی برای حل معضل گرانی مسکن ارایه داده است. این درحالی 
است که کارشناسان مسکن نظرات متفاوتی درباره راه حل آقای وزیر دارند 
و البته اخباری هم در بازار وجود دارد مبنی بر این که اگرچه تا حدود یک ماه 
قبل فضای کلی بازار مسکن دست فروشــندگان بود اما االن شرایط تغییر 

کرده و خریداران در موضع باالتری قرار گرفته اند. 
از طرف دیگر، کارشناسان مسکن هم می گویند در دوهفته اخیر قیمت ها 
ثابت باقی مانده و با ادامه این وضع مســکن ارزان تر هم می شود. این که آیا 
مردم با وجود داشــتن نقدینگی خانه نخرند، راه حلی منطقی است یا نه را 

کارشناسان مسکن به »شهروند« پاسخ می دهند.

مردم تا کی خانه نخرند؟
نخریدن چــاره مقابله بــا گرانی اســت. قطعا ایــن قاعده دربــاره تمام 
خریدوفروش ها صدق می کند اما درباره بازار مسکن هم می توان این انتظار 

را داشت؟ 
مهدی سلطان محمدی، کارشناس مسکن در این باره به »شهروند« پاسخ 
می دهد: »هرچه نخریم، ارزان می شود. این قانون نه تنها درباره بازار مسکن 

بلکه درباره همه چیز وجود دارد. 
هر کاال یا خدماتی که مشــتری نداشــته باشــد، ارزان می شود و طبیعی 
است که وقتی در بازار مســکن هم تقاضایی وجود نداشته باشد، قیمت ها 
کاهش پیدا می کند اما قطعا وقتی از یک مقام مسئول درباره گرانی سوال 

می پرسیم گفتن این حرف که مردم نخرند تا ارزان شود، منطقی نیست.
 در واقع درست نیست که یک مسئول درباره اوضاع بازار این طور نظر بدهد. 
ظاهرا مسئوالن فکر می کنند قیمت های مسکن توسط افراد خارج از بازار و 

با دخالت های نامعقول آنها افزایش پیدا کرده است. 
در واقع مسئوالن وضع فعلی بازار را ناشی از شرارت افرادی می دانند که به 
قصد خراب کردن بازار در آن رخنه کرده انــد، درصورتی که این تفکر اصال 
درست نیست و البته راه حلی هم که وزیر برای ارزان شدن قیمت خانه داده، 

منطقی نمی بینم.«
 سلطان محمدی با اشاره به این که تا وقتی تورم باشد، خانه هم گران است، 
ادامه می دهد: »دلیل افزایش قیمت مســکن، تورم اســت. تورم هم وقتی 
پیش می آید که نقدینگی در دســت مردم افزایش پیدا کند. برای کنترل 
نقدینگی در دست مردم هم متاســفانه هیچ راه حلی پیش بینی نشده که 
درنهایت نتیجه آن می شود گرانی و تورم در همه عرصه ها. مسئوالن نباید 
گرانی ها را منتسب کنند به افراد شروری که در بازار اختالل ایجاد می کنند 
بلکه باید از برنامه ریزی ها و اقدامات پیشــگیرانه خود بگویند وگرنه این که 

بگوییم فالن چیز را نخریم تا ارزان شود، منطقی نیست.«

خانه با نخریدن ارزان می شود
راه حل وزیر راه وشهرسازی برای ارزان شدن قیمت خانه موافقانی هم دارد. 
برخی از کارشناسان بازار مسکن معتقدند که ارزانی مسکن در راه است. آنها 
با محمد اسالمی موافقند که رشد قیمت مسکن حباب گونه بوده و منطقی 
پشت آن نیست و راه مقابله با آن این است که کسی در خرید مسکن عجله 
نکند. گزارش ها از بنگاه های معامالت مسکن هم نشان می دهد که قیمت 
مسکن در تهران افت کرده و در شهرستان ها هم این اتفاق رخ خواهد داد. 
دفاتر امالک شهر تهران می گویند که ایجاد ثبات قیمتی در بازار  ارز، خروج 
دالالن از بازار ملک را در پی داشــته و خریداران مصرفی در انتظار کاهش 
قیمت ها به سر می برند و فروشندگان پول الزم که امالک خود را زیرقیمت 

فایل می کنند، افزوده می شود. 
منوچهر بهرویان، کارشناس بازار مســکن با اشاره به این که قیمت مسکن 
در هفته های اخیر کاهش داشــته و این کاهش ادامه خواهد داشــت، به 
»شــهروند« می گوید: »اخبار رســیده از بازار مســکن حاکی از کاهش 
قیمت هاســت که اصلی ترین دلیل این موضوع، کم شدن تقاضا بوده است. 
درحال حاضر مردم مشــکالت مالی زیادی دارند و تورم در همه عرصه ها 
قدرت خرید آنهــا را کاهش داده اســت. بودجه افراد بــرای خریدن خانه 
پاسخگوی قیمت ها نیســت، به همین دلیل تقاضا کم شده و ما هم توصیه 
می کنیم افرادی که به قصد ســرمایه گذاری می خواهند خانه بخرند، صبر 
کنند و عجله به خرج ندهند. در 6ماه آینده باز هم قیمت مسکن کاهش پیدا 
می کند، چون خانه ها به فروش نمی روند و درنهایت فروشنده ها قیمت های 
اعالمی را کاهش می دهند. در نهایت هم با کاهش تقاضا عرضه زیاد می شود 

و قیمت مسکن باز هم کاهش پیدا خواهد کرد.«

باالخره خانه بخریم یا نخریم؟

اگرچـه اسـتاندار اصفهان بـا دیدار روزهای یکشـنبه با اهالـی تولید و همچنین بازدیدهای دسـته 
جمعـی بـا مدیران اسـتان طی روزهای چهارشـنبه به شـهرک هـا و نواحی صنعتی بـه دنبال رفع 
مشـکالت پیـش پـای این بخش اسـت و عزمـی جـدی در عملیاتی و اجرایی شـدن عنوان سـال 
رونـق تولیـد دارد، اما هنوز فعاالن اقتصادی از سـختگیری و حتی سـنگ انـدازی های سیسـتم بانکی گالیه مند 
هسـتند. بـه همین منظـور عباس رضایی در تالش اسـت، شـرایط را در اصفهان تسـهیل کنـد. او دو هفته پیش و 
در همـکاری بـا اتاق بازرگانی پذیـرای همتی- رئیس کل بانـک مرکزی- بـود و ۲6 گروه به نمایندگـی از گروه های 
مختلـف تولیـدی و اقتصادی به طور مسـتقیم مشـکالت و چالـش های خـود را بازگو کردنـد. به گفته اسـتاندار، 

بخـش اعظمی از مشـکالت در ایـن دیدار مرتفع می شـود. 

گزارش

گروه صنعت

کاهش تقاضا، قیمت های بازار مسکن را می شکند؛

 نوســان: مدیرکل دفتر توســعه کارآفرینی و 
بهره وری نیروی کار گفت: »درحالی که برخی به 
واســطه رانت، دو روزه می توانند کسب وکار خود 
را راه اندازی کنند، اما متوســط ایجاد کسب وکار 

جدید در کشور ۷2.۵ روز است.« 
رحیم ســرهنگی ادامــه داد: »به نظر می رســد 
قدم اول شفافیت این است که مشخص شــود چه کسانی از چه مزایایی 
استفاده می کنند، چراکه گویی شاخص سهولت راه اندازی کسب وکار در 
فضای رانتی و غیرســالم خیلی بهتر از فضای عمومی است، به این معنی 
که یک نفر می تواند از راه ناســالم در عرض دو روز کســب وکار خود را 
راه اندازی کند، ولی متوسط راه اندازی کسب وکار در کشور حدود ۷2.۵ 
روز است، پس باید ساختارهای مزاحم را حذف کرد و شفافیت نخستین 

قدم است.«

 نوسان:  رئیس ســازمان برنامه و بودجه با بیان  
اینکه با افزایش نرخ تورم ساالنه مواجه هستیم، 
گفت: در ماه های آینده روند نــرخ تورم کاهش 

خواهد یافت.
محمدباقر نوبخت در پاسخ به این سؤال که برای  

کاهش تورم ۴۰ درصدی برنامه ای دارید، اظهار 
کرد: بر اســاس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در حال 
کاهش اســت و در تیر ماه امسال حدود ۳ واحد نســبت به تیر ماه سال 
گذشــته کاهش یافته اســت. وی افزود: اما در ماه های قبل، نرخ تورم 
نقطه ای افزایش پیدا کرده بود که همچنان با افزایش نرخ تورم ســاالنه 
مواجه هستیم. رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور ادامه داد: روند 
کاهش نرخ تورم در ماه های آینده روی نــرخ تورم کل اثر خود را خواهد 

گذاشت و مجدداً روند کاهنده خواهد داشت.

 نوســان: عباس معمارنژاد، معاون بیمه و بانک 
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که مطالبات 
غیرجاری بانک ها تا اردیبهشت ماه به ۱۱.2 درصد 
کل مطالبات معــادل ۱6۳ هزار میلیــارد تومان 
رســیده اســت، جنبه های مثبت و منفی مصوبه 
مجلس در مورد حذف ســود مرکب را بیان کرد. 
وی، در مورد تفــاوت مصوبه دولت مبنی بر حذف ســود مرکب با مصوبه 
مجلس گفت:  مصوبه مجلس هم جنبه مثبــت و هم جنبه منفی ممکن 
است داشته باشد که جنبه مثبت این است که قسمتی از مطالبات معوق 
توسط بانک ها وصول شده و منابع جدیدی در اختیار تولید قرار می گیرد 
و جنبه منفی این است که این مصوبه ممکن است، تبعیض داشته باشد و 
کسانی که اقســاط خود را بموقع پرداخت کرده اند، تنبیه و آنهایی که در 

پرداخت اقساط تأخیر داشته اند، با این مصوبه تشویق شوند. 

 نوسان:  رئیس اتحادیــه فروشندگان لوازم خانگی 
گفت: مواد اولیه تولیــد لوازم خانگی بــا ارز نیمایی 
در کشور تأمین می شــود و نوســان نرخ ارز نباید بر 
قیمت محصول نهایــی تاثیرگذار باشــد اما برخی 
کارخانجــات در زمان افزایــش نــرخ ارز، به لحظه 
قیمت محصــوالت را افزایش می دهنــد اما در زمان 
کاهش نرخ ارز این اتفاق نمی افتــد. مرتضی میری در این بــاره ادامه داد: در 
زمان کاهش نرخ ارز در بســیاری از بازارها همچون بازار لوازم خانگی، کاهش 
قیمت فروش رخ می دهد اما این کاهــش روی حباب قیمتی تاثیرگذار بوده و 
تاثیری بر قیمت تعیین شــده کارخانه ندارد، البته در هفته گذشــته در بازار 
لوازم خانگی بــا کاهش نرخ ارز، قیمت برخی از محصــوالت کاهش پیدا کرد 
که حجم قابل توجهــی از این محصوالت، کاالهای قاچاق بــود؛ زیرا بار روانی 
کاهش قیمت ارز احساس ترسی در دل صاحبان کاالی قاچاق ایجاد کرده بود.

٧٢,٥ روز متوسط زمان راه اندازی کسب وکارلوازم خانگی ارزان نمی شودمطالبات معوق بانک ها؛ 163 هزار میلیارد تومان روند کاهشی نرخ تورم در ماه های آینده

 ها
ده

برا

capital

آیا این گونه دیدارها در مقام اجرا نیز نتیجه بخش خواهد بود؟!
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 نوسان : نخستین نمایشگاه فرصت های 
ســاخت داخل و رونق تولیــد 2۷ تا ۳۰ 
تیر در تهران برگزار شــد تا فرصتی برای 
تولیدکنندگان در راســتای رونق تولید 
داخل باشــد. این نمایشــگاه در راستای 
اهداف و برنامه های وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و در جهت تعمیق ساخت داخل 
و رونق تولید است. در این نمایشگاه صنایع 
گوناگونی ازجمله صنایع معدنی )فلزی و 
غیرفلزی( داشتند تا به معرفی توانمندی ها 
و نیازهای خــود در زمینه بومی ســازی 

بپردازند. 
درباره بومی سازی صنعت فوالد و مراحل 
و ریسک های آن فرزاد ارزانی، مدیرعامل 
شــرکت فوالد هرمــزگان اظهــار کرد: 
بومی ســازی در صنعت فــوالد موضوع 
جدیدی نیست، اما زمانی که کشور دچار 
برخی محدودیت ها مانند تحریم  می شود، 

این موضوع پررنگ تر مطرح می شود.
ارزانی در ادامه خاطرنشان کرد: در زمینه 
بومی ســازی صنعت فوالد، سال گذشته 
انجمن تولیدکنندگان فوالد نمایشگاهی 
را برپا کرد و امســال نیز این نمایشگاه را 
پیگیری می کند. وی با اشاره به اقدام هایی 
که فوالد هرمزگان در جهت بومی سازی 
انجام داده است، عنوان کرد: طبیعی است 
که شرکت فوالد هرمزگان نیز با توجه به 
شــرایط موجود از طریق کارگروهی که 
باموضوع بومی سازی تشکیل داده است، 
در مسیر بومی سازی پیش برود. شرکت ما 
نیز در نمایشگاه  بومی سازی شرکت کرده 

و نیازهای خود را اعالم می کند. 
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان با اشاره 
به مزیت های نمایشگاه های بومی سازی 
عنوان کرد: در نمایشــگاه بومی ســازی، 
شرکت ها این فرصت را پیدا خواهند کرد 
که خدمات خود را در زمینه بومی سازی 
در معرض دید بگذارند که سایر شرکت ها 
از آن بهره بگیرنــد و همچنین نیازهای 
خود را اعالم کنند. در کل نمایشگاه های 
بومی سازی محل مناسبی برای بیان نیاز و 

خدمات شرکت ها است. 
ارزانــی در پاســخ بــه این پرســش که 
آیــا بکارگیــری قطعه ای داخلــی برای 
نخستین بار ریسک نخواهد داشت و واحد 
شما تا چه اندازه قدرت این ریسک پذیری را 
دارد، گفت: شرکت فوالد هرمزگان در نگاه 
بلندمدت به سمت بومی سازی در حرکت 
اســت، اما برخی شــرکت ها مانند فوالد 
مبارکه دارای ظرفیت های قوی است. وی 
ادامه داد: آزمایش هایی که انجام می شود، 
همراه با ریسک هایی است. درکل تا جایی 
باید این ریســک را انجام داد که ضربه ای 
به واحد تولیدی وارد نشــود. در مســیر 
بومی ســازی باید به صورت حساب شده 
پیش رفت، به عبارت دیگر اینگونه نیست 
که یک واحد تولیدی صفر یا صد و آن هم به 
یکباره بومی سازی انجام دهد. برای نمونه 
اگر یک واحدی قطعه ای را بومی ســازی 
کند، خرید آن قطعه از خارج کشــور را تا 
حدود 2۰درصد کاهــش می دهد. پس از 
مدتی اگر این آزمون نتیجه داد، ۵۰درصد 
خرید از خارج را کاهش می دهد و درنهایت 
پس از فرآینــدی یک ســاله و اطمینان 
از محصــول داخلی، خریــد از خارجی را 
قطع خواهد کرد و پــس از آن نیز نتیجه 
بومی سازی را دوباره در چند مرحله خواهد 

سنجید. 
ارزانی تاکیــد کرد: اینگونه نیســت که 
به صورت ۱۰۰درصد و از همان ابتدا خرید 
از خارج را قطع کنیم، بنابراین بومی سازی 
در یک فرآیند مدت دار و براساس محاسبه 

و روش خاصی است.

بومی سازی در فوالد
موضوع جدیدی نیست

industry

حمیدرضا عظیمیان با بیان اینکه کارخانه 
الکترودگرافیتی اردکان از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است، افزود: فوالدمبارکه با در 
اختیار گذاشتن منابع و امکانات خود، تمام 
حمایت و تالش خویش را به کار خواهد 
بست تا کارخانه تولید الکترود گرافیتی 
اردکان هرچه زودتر به تولید برسد. وی در 
ادامه اظهار امیدواری کرد: تا سال آینده به 
پیشرفت های خوبی خواهیم رسید و ان 
شااله فاز نخست این کارخانه استراتژیک 
با همکاری فوالد مبارکه به بهره برداری 
خواهد رسید. همچنین تالش خواهد شد 
نمونه های آزمایشی در سال جاری تولید 

گردد.
مختاری اردکانی، مدیر عامل شرکت نوین 
الکترود اردکان نیز در این بازدید ضمن 
اظهار  گزارش  ارایه  و  فعالیت ها  تشریح 
داشت: ظرفیت تولید کارخانه ساالنه ۳۰ 
هزار تن و قابل توسعه تا ۴۵ هزار تن است. 
به گفته وی، اشتغالزایی این کارخانه 6۰۰ 
نفر به طور مستقیم و چهار هزار نفر به طور 
غیرمستقیم خواهد بود. مختاری اردکانی 
بیان نمود اهمیت طرح به این دلیل است 

که با افتتاح این واحد، صنعت فوالد کشور 
از واردات الکترود گرافیتی بی  نیاز خواهد 
تولید  کارخانه  است،  ذکر  شایان  شد. 
الکترود گرافیتی در ۱۵ کیلومتری شهر 

اردکان واقع شده است.

مشارکت فوالد مبارکه 
در تولید الکترود گرافیتی

و  وزیر صنعت، معدن  معاون  همچنین 
تجارت در این ارتباط گفت: با توجه به اینکه 
در بخش پودر آلومینا و الکترود گرافیتی 
تحریم هستیم، پروژه های از سوی مجتمع 
الکترود  تولید  زمینه  در  مبارکه  فوالد 

گرافیتی اجرا خواهد شد. 
این شرکت در زمینه توسعه  همچنین 
فوالد هرمزگان مشارکتی جدی خواهد 

داشت. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه بخش 
معدن و صنایع معدنی سهمی 2۱ درصدی 
دو  گفت:  دارد،  کشور  کل  صادرات  در 
استراتژی توسعه و توانمندسازی در بخش 
معدن از سال گذشته مورد توجه قرار گرفته 
است، از این رو ارتباط نزدیکی با تشکل ها و 
بخش خصوصی برقرار شده است، تا عالوه 
بر اینکه در راستای بومی سازی تولیدات 
، قطعات و تجهیزات حرکت می کنیم در 
زمینه دانش و فناوری نیز به توانمندی الزم 

دست پیدا کنیم. 
خداداد غریب پور با بیان اینکه ۳.۹۸ درصد 
از معادن ایران کوچک مقیاس هستند، 
افزود: از آنجایی که ۸۵ درصد سهم اشتغال 
معادن مربوط به معادن کوچک هستند که 
6۵ درصد تولید را به خود اختصاص داده 
اند، روش های تامین مالی با کمک بانک 
مرکزی و بازار سرمایه در دستور کار قرار 
گرفته است. اشتغال حداقل ۱۰۰۰ نفری او 

با تاکید بر اینکه هدایت نقدینگی به سمت 
از  معدنی  صنایع  و  معادن  سازی  فعال 
برنامه های مهم امسال است، تصریح کرد: 
فعال سازی ۱۵۰ معدن کوچک با سهم 
اشتغال حداقل ۱۰۰۰ نفری از مهمترین 
برنامه هایی است که در کنار فعال سازی 
دارد.  قرار  اولویت  در  صادرات  توسعه  و 
رئیس هیات عامل ایمیدرو با تاکید بر اینکه 
اکتشاف کشور تا دولت یازدهم 2۷۰ هزار 
کیلومترمربع از مساحت کشور بوده است 
گفت: اکنون در دولت دوازدهم ۳۰۰ هزار 
کیلومتر مربع فعالیت جدید اکتشافی در 
دستور کار قرار گرفته است که در مجموع 
مربعی  کیلومتر  هزار   6۰۰ ظرفیت  به 

اکتشافات کشور نزدیک می شویم. 
او با تاکید بر اینکه برنامه اکتشافات معدنی 
در سال جدید با همکاری کنسرسیوم های 
بخش خصوصی انجام خواهد شد، تصریح 
کرد: برای اجرای این برنامه تاکنون موافقت 
وزیر صنعت، معدن و تجارت اخذ شده 
است، پس از اجرای طرح های اکتشافی 
اجرا  معدنی  مواد  عیار  و  ذخایر  تعیین 

خواهد شد.
غریب پور با نگاهی به دیگر برنامه های 
اولویت دار کشور در بخش معدن تصریح 
کرد :  در شرایطی که پروژه های نیمه 
تمام سرمایه برده اند و االن سرمایه اولیه 
هزینه  بلندمدت  در  است  خوابیده  آنها 
بازگشت سرمایه این واحدهای تولیدی 
چند برابر می شود، از این رو برای جلوگیری 
از غیراقتصادی شدن پروژه ها تکمیل و راه 
انداز آنها در سال جدید در دستور کار قرار 

گرفته است. 

بومی سازی حلقه فناورانه فوالد 
با کمک فوالد مبارکه 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید 
بر اینکه در سال ۹۸ حداقل ۵.۳ میلیارد 
دالر پروژه اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: 
این پروژهها در بخش های مختلف از جمله 
انتقال آب از خلیج فارس به استان های 
مرکزی کشور برای تامین آب مورد نیاز 
معادن و صنایع معدنی اجرایی خواهد شد. 
همچنین با توجه به اینکه در بخش پودر 
آلومینا و الکترود گرافیتی تحریم هستیم، 
پروژه هایی از سوی مجتمع فوالد مبارکه 
در زمینه تولید الکترود گرافیتی اجرا خواهد 
شد. همچنین این شرکت در زمینه توسعه 
ای فوالد هرمزگان مشارکتی جدی خواهد 
داشت. او با تاکید بر پروژه های سنگان نیز 
از دیگر برنامه های اولویت دار کشور است، 
تصریح کرد: بهره مندی از حداکثر ذخایر 
معدنی برای ایجاد ارزش افزوده در راستای 
از  غیرنفتی  کاالهای  صادرات  افزایش 
برنامه هایی است که در سال جاری مورد 
توجه قرار داد. غریب پور تصریح کرد: ایران 
بزرگ  به دهمین کشور  در حال حاضر 
تولیدکننده فوالد تبدیل شده، همچنین در 
زمینه تولید سنگ آهن، مس و آلومینیوم 

رشد قابل مالحظه ای داشته است. 

بومی سازی الکترود گرافیتی
مواد اولیه مورد نیاز برای تولید الکترود 
گرافیتی ، کک سوزنی است که تولید با 
انحصار  در  محصول  این  باالی  کیفیت 
کشور های معدودی است؛ از این رو برای 
بومی سازی الکترود گرافیتی، دستیابی به 
تولید کک سوزنی، اهمیت باالیی دارد که 
شرکت فوالد مبارکه در راستای بومی ساز 
آن قدم برداشته است، پیش از این معاونت 
فناوری ریاست جمهوری به منظور بومی 
سازی و توسعه دانش فنی و فرآیند تولید 
کک سوزنی و فرآوری خوراک آن فراخوانی 
با محور هایت گوگرد از قیر قطران زغال 
سنگ، فرایند تولید کک اسفنجی و کک 
سوزنی، و تولید QI زدایی از روغن های 
آروماتیکی سنگین، جداسازی ذرات کک 
سوزنی با استفاده از خوراک هایی که نیاز به 
کاهش گوگرد و ذرات جامد ندارند را انجام 
داده است. فوالد مبارکه، در پروژه کنسانتره 
سازی سنگان مشارکت دارد و استراتژی 
که از ابتدای سال برای خود تعریف کرده 
و حمایت هایی در افزایش تولید داشته 
است، تا جایی که عالوه بر افزایش ظرفیت 
واحدهای قدیمی، در راه اندازی بزرگ ترین 
پروژه کنسانتره سازی کشور به ظرفیت ۵ 
میلیون تن حداکثر اقدام الزم را بکار گیرد 
تا زودتر وارد فرایند تولید شود. پیش از این 
شرکت فوالد مبارکه در سال ۹6 واحد 
هزار  گذاری  با سرمایه  را  سازی  گندله 
میلیارد تومان محقق کرد که برای اجرای 
آن 2۰۰ میلیارد تومان در حوزه زیرساخت 

های آن نیز سرمایه گذاری کرده است.

در راســتای تحقــق منویــات مقــام معظــم رهبــری مبنــی بر نامگــذاری امســال بــا عنــوان »رونق 
گزارش

گروه صنعت
تولیــد« و همچنیــن تاکیــد وزیــر محتــرم صنعــت، معــدن تجــارت بــر توجــه بــه تولیــد ملــی، 
حمیدرضــا عظیمیــان مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکــه از کارخانــه الکتــرود گرافیتــی اردکان بازدیــد و عملیات 
اجرایــی ایــن کارخانــه مهــم و اســتراتژیک را از نزدیــک پیگیــری نمــود.  مدیرعامــل فــوالد مبارکــه در جریــان 

این بازدید گفت: فوالدمبارکه تمام توان خود را برای راه اندازی کارخانه الکترود اردکان به کار می گیرد.

خودکفایی در تولید الکترود گرافیتی

معاون امور معادن وزارت صمت در بازدید از غرفۀ فوالد مبارکه در نخستین نمایشگاه 
فرصتهای ساخت داخل و رونق تولید گفت: در سال رونق تولید، خام فروشی مواد معدنی به نفع 
صنعت نیست. جعفر سرقینی، ضمن قدردانی از عملکرد مثبت این شرکت در افزایش تولید 
و گسترش بازارهای صادراتی، گفت: برگزاری چنین نمایشگاههایی در حوزۀ صنایع بزرگ 
کشور باید تداوم داشته باشد. اگر عمل به ساخت داخل پیگیری شود، صنعت کشور، عالوه بر 

توسعه به ثبات هم خواهد رسید.

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل فوالد امیرکبیر کاشان برگزار شد. جهانگیر وکیلی، رئیس 
هیئت مدیره این شرکت، ضمن عرض خیر مقدم به شهرام عالیوند، از خدمات ارزنده 
و دستاوردهای عزیز قنواتی در تمامی زمینه ها از جمله هماهنگی مستمر با ذی نفعان و 
هلدینگ فوالد مبارکه و احداث و اتصال حمل و نفل شرکت به شبکه ریلی تقدیر و تشکر 
نمود و رسیدن به تمامی این موارد را در سایه تدابیر، استفاده از کلیه ظرفیت ها و فرصت ها 

توسط ایشان دانست. 

 معارفه مدیرعامل جدید فوالد امیرکبیر کاشانخام فروشی به نفع صنعت نیست

فوالد مبارکه، تمام توان خود را برای بهره برداری از کارخانه الکترودگرافیتی اردکان به کار می گیرد

 در جریان بازدید از کارخانه الکترود گرافیتی اردکان مطرح شد:

افزایش ۱۱ درصدی تولید محصوالت سرد در فوالد مبارکه

 نوسان : تولید محصوالت سرد در 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان ۱۱ درصد 

افزایش یافت.
ناحیه  مدیر  اقتصادبازار،  گزارش  به 
نورد سرد شرکت فوالد مبارکه گفت: 
به همت صنعتگران فوالد در دو ماهه 
امسال 2۷۴ هزارتن انواع محصول سرد 
در این ناحیه تولید شد که این میزان 
۱۱ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال 

است.
سید مهدی نقوی تولید محصوالت پوشش دار را ۷۰ هزار تن بیشتر از مدت مشابه 
سال قبل بیان کرد و افزود: در تولید این محصول هم شرکت فوالد مبارکه رشد ۴ 
درصدی داشته است. وی کاهش توقف در خطوط ناحیۀ نورد، افزایش تن بر ساعت 
تولید، بهبود برنامه ریزی تولید و حمل محصول را از مهم ترین عوامل دستیابی 
به این موفقیت دانست و گفت: صنایع خودروسازی، تولیدکنندگان لوازم خانگی، 
فیلترسازان، بشکه سازان و دیگر صنایع پایین دستی، مشتریان عمدۀ ناحیۀ نورد 

سرد است.
نقوی افزود: به دلیل مزیت قیمت محصوالت داخلی درمقایسه با کاالی خارجی ، 
عزم کشور برای کاهش واردات و خروج ارز، ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه، 
تولید حداکثری محصوالت کیفی در سال ۹۸ را برای تأمین نیاز مشتریان در 

دستور کارخود قرار داده است.

رکورد شکنی در تولید کننده اول 
فوالد کشور

معاون وزیر صنعت: با توجــه به اینکه در بخش 
پودر آلومینا و الکترود گرافیتی تحریم هستیم، 
پروژه هایی از ســوی مجتمع فوالد مبارکه در 

زمینه تولید الکترود گرافیتی اجرا خواهد شد

 نوسان: در ســال جاری درآمد حاصل از 
فروش محصوالت در فوالدمبارکه بیش از 

دو برابر رشد داشته است.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان، 
فروش سه ماهه امســال این شرکت بزرگ 
فوالدی را یک میلیون و ۹۵۳ هزارتن انواع 
محصول برشــمرد و گفت: این شرکت با 
فروش ایــن میزان محصــوالت فودالدی 
بیش از ۹ هزارو ۵۹۴ میلیارد تومان در آمد 
کسب کرده که در مقایسه با سه ماهه ابتدایی 

پارسال از رشد بیش از دو برابری برخوردار 
است.

حمیدرضا عظیمیــان، برنامه ریزی مدون 
برای برخورداری از منابع پایدار ســنگ از 
طریق تملیک طرح های موجود و اکتشاف، 
تالش برای بهره برداری و تسریع در اجرای 
تمام طرح های مصوب در شــرکت اصلی و 
شــرکت های گروه به منظور افزایش سود 
و خلق ارزش افــزوده را از مهمترین برنامه 
های امســال این شرکت دانســت و افزود: 

ازجمله این طــرح ها، اجــرای خط نورد 
گرم 2، تأمین الکتــرود مصرفی موردنیاز 
به عنوان راهبردی ترین ماده اولیه شرکت 
حداقل برای سه سال، مشارکت در افزایش 
سرمایه شرکت های ســرمایه پذیر به ویژه 
شرکت های معدنی و تأمین مالی از طریق 
افزایش سرمایه، انتشار اوراق بدهی و ورود 

شرکت های گروه به بازار سرمایه است.
شایان ذکر است، شرکت فوالد مبارکه تولید 

کننده بیش از نیمی از فوالد کشور است.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان  عنوان کرد:

افزایش دو برابری در آمد فروش 

مدیر امور سهام و مجامع فوالد مبارکه مطرح کرد:

مجامع  و  سهام  امور  مدیر   : نوسان   
شرکت فوالد مبارکه گفت: اگر کسی ادعا 
می کند که قیمت سهام دست کاری می شود 
باید مدرکی ارائه کند که فرد حقیقی یا 
دست کاری  حال  در  مشخصی  حقوقی 
قیمت است و فقط با ارائه مدرک می توان 

چنین ادعایی را مطرح کرد.
ماین  از  نقل  به  نوسان  گزارش  به 
نیوز، مهدی توانگر در پاسخ به شائبه 
دستکاری سهام فوالد مبارکه، با تکذیب 
چنین ادعایی اظهار کرد: در خصوص واگذاری سهام فوالد مبارکه از سوی دولت تا 
کنون هیچ آگهی و دستورالعملی صادر نشده و تاریخ و حتی قیمتی برای این عرضه 
در نظر گرفته نشده است و وقتی هیچ آگهی و تاریخی در رابطه با این معامله وجود 

ندارد، مطرح کردن چنین ادعایی منطقی نخواهد بود.
مدیر امور سهام و مجامع فوالد مبارکه همچنین ادامه داد: نماینده ایمیدرو نیز به 
عنوان سهامدار عمده فوالد مبارکه در مجمع عمومی این شرکت اظهار داشت که 
رایزنی ها برای لغو کردن این واگذاری در حال انجام است. وی خاطرنشان کرد: اگر 
کسی ادعا می کند که قیمت سهام دست کاری می شود باید مدرکی ارائه کند که 
فرد حقیقی یا حقوقی مشخصی در حال دست کاری قیمت است و فقط با ارائه 

مدرک می توان چنین ادعایی را مطرح کرد.
توانگر همچنین یادآور شد: اقبال سهامداران به فوالد مبارکه مثبت است و در حالی 
که امروز قیمت تئوریک بازگشایی پس از مجمع ۳۹۹ تومان بود، به دلیل افزایش 
تقاضا، سهام فوالد در ۴۱2 تومان بازگشایی شد و ۳ درصد رشد را تجربه کرد. مدیر 
امور سهام و مجامع فوالد مبارکه متذکر شد: در طی روزهای اخیر جو عمومی بازار 
سرمایه منفی بوده و فوالد مبارکه نیز به دلیل همین جو منفی، افت قیمتی را تجربه 

کرده است و نمی توان این افت را به دلیل خاصی نسبت داد.
وی تأکید کرد: همان گونه که در جلسه مجمع نیز مشخص بود، تعامل فوالد مبارکه 
با حقوقی های سهم بسیار مثبت بوده و این تعامل مثبت منجر به حمایت این 
شرکت ها از سهام فوالد مبارکه و نگهداری بلند مدت آن در سبد سهامشان شده است.

اقبال مثبت سهامداران
به فوالد مبارکه

معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه:

مالی  و  اقتصادی  معاون   : نوسان   
فوالد مبارکه در مجمع عمومی سالیانه 
فوالد مبارکه با اشاره به اینکه مصارف 
ما بیش از منابع ما است و به همین 
خاطر برای حل این مساله واردات را 
در مقابل صادرات قرار دادیم و به رفع 
۷۰ درصد از تعهداتمان رسیدم اظهار 
داشت:در سال گذشته، فوالد مبارکه با 
توجه به رشد قابل توجه سودآوری و 
بهره برداری از طرح های توسعه و با 

وجود تحریم ها توانست موفقیت های خوبی کسب کند.
به گزارش اقتصادبازار، طهمورث جوانبخت در مجمع عمومی سالیانه فوالدمبارکه 
افزود: سود سهامداران حقیقی پرداخت شده و سود سهامداران حقوقی نیز به 
زودی پرداخت خواهد شد. وی در زمینه تاخیرهای عملیاتی مربوط به توسعه 
فوالد سبا نیز گفت: پروژه های فوالد سبا تا سال ۹۷ به بهره برداری رسیده و بقیه 

هم کم اهمیت تر هستند و به زودی به پایان خواهند رسید.
معاون اقتصادی مالی فوالد مبارکه ادامه داد: انتقال مجتمع فوالد سبا توسط 
فوالد مبارکه در حال انجام است و تا رسیدن به نتیجه مثبت این موضوع را پیگیر 
هستیم. جوانبخت در رابطه با سد تونل کوهرنگ و انتقال آب به زاینده رود نیز 
اظهار داشت: به این علت که فوالد مبارکه در منطقه ای کم آب قرار دارد بنا بر 
این شد که بر اساس موافقت مجلس ۴۷۵ میلیارد تومان برای احداث سد به آب 
منطقه ای بدهد و پس از آن دولت با 2۰ درصد سود این مبلغ را به فوالد برگرداند.
وی افزود: دولت بخشی از این مبلغ را به فوالد داده اما بقیه آن هنوز پرداخت نشده 
اما به این علت که استاندار اصفهان تاکید داشتند که پروژه متوقف نشود ضمانت 
کردند که این مبلغ بازگردانده خواهد شد و ما نیز بر اساس صورت وضعیت تعیین 

شده این مبلغ را پرداخت کردیم تا به تامین آب اصفهان کمک کنیم. 
جوانبخت اظهار داشت: این وام بالعوض نبوده و بر اساس بند ۵۵ قانون برنامه 

بودجه با 2۰ درصد سود باید به ما پرداخت شود.

٧0 درصد از تعهدات فوالد مبارکه 
محقق شده است
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آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت پویا انرژی تنها ره آورد پارس ســهامی خاص به شــماره ثبت 
۴۷۷6۴ و شناسه ملی ۱۰26۰6۵۹۰۹۰ به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۸ ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی منتهی به 2۹/۱2/۱۳۹۷ 
به تصویب رسید. اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )۵۴۴۴۳۵(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت ساتراپ نشین آپادانا شــرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
۵۳۰۰۷ و شناســه ملی ۱۴۰۰۴۵۰۰۸2۴ به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : موارد ذیل به موضوع شــرکت 
الحاق شــد: واردات دام زنده و فرآورده های دامی،  نهاده های خوراک دام،  داروی دامی و 
تجهیزات مرتبط. ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نیست .در صورت لزوم 
با کســب مجوز ازمراجع ذیصالح . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )۵۴۴۴۳۷(

آگهی تغییرات شرکت
آگهی تغییرات موسسه حســابان گســتر آگاه به شــماره ثبت 2۹۰۳ و شناسه ملی 
۱۰26۰6۱۳۱۴۱ به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ 2۰/۰۳/۱۳۹۸ تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - محسن نصوحیان به شماره ملی ۱2۸۳۵۴22۹۳ به سمت رئیس هیات 
مدیره و حمیدرضا عدمیان به شماره ملی ۱2۸۳۵۹22۰۷ به سمت مدیرعامل برای مدت 
نامحدود انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضای مدیرعامل 
یا رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر است. - ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات 
هیات مدیره می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )۵۴۴۴۳2(

رونوشت آگهی حصروراثت

طاهره عزیز بروجنی داراي شناســنامه شــماره ۱۴۱6 به شــرح دادخواست به کالسه
 ۹۸/ ۱۳۷۸ ح ۵۴  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمود سرشوق بشناســنامه ۱۵۱۳ درتاریخ ۹۷/۱/۵ اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به ۳ پسر ، 2 دختر و 

۱همسر به اسامي:
۱-   رسول سرشوق به ش ش ۱۰۵۷ نسبت با متوفی فرزند.
2-   حمید سرشوق به ش ش 2۸۳۰ نسبت با متوفی فرزند.

۳-  علی رضا سرشوق به ش ش ۱۳۷2 نسبت با متوفی فرزند.
۴- مریم سرشوق به ش ش ۸۸۹ نسبت با متوفی فرزند.

۵- اعظم سرشوق به ش ش ۱۸۱۱۸ نسبت با متوفی فرزند.
6- طاهره عزیز بروجنی به ش ش  ۱۴۱6 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 ۵۴  شوراي حل اختالف. م الف/۵۴۳۰۸6

رونوشت آگهی حصروراثت

علیرضا حدیدی داراي شناســنامه شــماره ۸۴۹ به شــرح دادخواســت به کالســه
 ۹۸/ ۱۳۴۳ ح ۱۰  از این شــورا درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان حبیب الــه حدیدی بشناســنامه ۵۹ درتاریــخ ۹۳/۹/22 اقامتگاه 
دائمي خود بــدرود زندگــي گفته ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصراســت به 

۳ پسر ، ۴ دختر و همسر به اسامي:
۱-    محمدرضا حدیدی به ش ش ۴۰ نسبت با متوفی فرزند.2- علیرضا حدیدی به ش 
ش ۸۴۹ نســبت با متوفی فرزند.۳-  مهدی حدیدی به ش ش 2۱2۴ نسبت با متوفی 
فرزند.۴-   فرزانه حدیدی به ش ش 6۹۰ نسبت با متوفی فرزند.۵-  پروانه حدیدی به ش 
ش ۵۰۵ نسبت با متوفی فرزند.6-   افســانه هدیدی به ش ش  2۷6۱۰ نسبت با متوفی 
فرزند .۷- افروز حدیدی به ش ش 2۱۴۷ نسبت با متوفی فرزند.۸- عصمت حدیدی به 

ش ش 22 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 ۱۰ شوراي حل اختالف. م الف/۵۴۴۷2۰

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت درمانگران پاسارگاد شرکت تعاونی به شــماره ثبت 2262۵ و 
شناسه ملی ۱۰26۰۴۳۴۴6۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۷ و 
به استناد نامه شماره ۵۱۷۰۵ مورخ 6/۵/۱۳۹۷ اداره تعاون شهرستان اصفهان تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد :
 آقای خسرو نظری کدملی:)۱۱۱۱۳۹۴۱۸۰ ( به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فضل 
اله کالنتری دهقی کدملی:)۱۰۹۱۹۰۳۱66( به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم 
رویا نخعی . کدملی:) ۰۰۵۱۳۸۳۰۴۷( به سمت منشی هیئت مدیره و آقای غالمعلی 
قاضی نوری کدملی:)۵6۵۹۳۵۸2۷6 ( به سمت مدیر عامل برای خارج از هیات مدیره 
تا تاریخ 22/۵/۱۳۹۸ انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته 
و برات و اوراق بهادارپس از تصویب هیأت مدیره، با امضای مدیرعامل و خســرو نظری . 
)سمت. رییس( و درغیاب خسرو نظری )سمت رییس( با امضای فضل اله کالنتری )سمت 
نایب رییس.( و مهر شرکت معتبر خواهد بود واوراق عادی با امضاء آقای غالمعلی قاضی 

نوری )مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )۵۴۴۴۳۳(

رونوشت آگهی حصروراثت

آگهی تغییرات شــرکت تعاونی مصرف کارکنان آموزش و پرورش ناحیه ســه اصفهان 
به شــماره ثبت ۸۸6۰ و شناسه ملی ۱۰26۰2۹۹۵۱۳ به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطــور فوق العاده مــورخ ۰2/۱۱/۱۳۹۷ و نامه شــماره ۱۳۰۴۳6 مورخ 
۱۳/۱۱/۱۳۹۷ صادره از اداره تعاون شهرســتان اصفهان سعید حاجی احمدی کدملی 
۱2۸۸662۱۸۱ ، محسن عشقی فر کدملی ۱2۸۸6۴۰۷22 ، سعید حیدری سیچانی 
کدملی ۱2۸۸۷۵۰۴۸۱ ، ســهراب قربانی چــم کهریزی کدملــی 62۰۹۸۷۸۱6۴ و 
جمشــید مهربانی تخت فوالدی کدملی ۱2۸۹۳۰۵۰۷2 بســمت اعضاء اصلی هیئت 
مدیره ، علی پوربافرانی کدملی ۱2۴۹6۹6۴۸۸ ، علی عمرانی کدملی ۵۱2۹۷6۹۳۹2 
و محمداســمعیل حقیقی کدملی ۵۱2۹۷۴۹۸۱2 بســمت اعضای علی البدل هیات 
مدیره شرکت تعاونی برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )۵۴۴۴۳۸(ا

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت درمانگران پاسارگاد شرکت تعاونی به شــماره ثبت 2262۵ و 
شناسه ملی ۱۰26۰۴۳۴۴6۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
۰۸/۰۴/۱۳۹۷ و به استناد نامه شماره ۵۱۷۰۵ مورخ 6/۵/۱۳۹۷ اداره تعاون شهرستان 
اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه سال۱۳۹6 به تصویب مجمع عمومی رسید. 
آخرین رقم ســرمایه به مبلــغ ۱۱62۵۰۰۰۰۰ریال گزارش گردید.علی اصغر ریســی 
گهرویی 6۳2۹2۸۷۱۴۱ به ســمت بازرس اصلی و نرگس جواهری ۱2۸6۹۸۳66۳ به 
سمت بازرس علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 

)۵۴۴۴۳۴(

رونوشت آگهی حصروراثت

صدیقه دهقانی پوده داراي شناســنامه شماره ۳۹۴6۳ به شــرح دادخواست به کالسه
 ۱2۴۳/۹۸ ح ۱۰ از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رقیه قربانی سینی بشناسنامه ۱۰۹۷ درتاریخ ۱۳6۰/۵/۳۱ اقامتگاه دائمي 

خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به ۴دختر  به اسامي:
۱-   طاهره دهقانی پوده به ش ش ۹۹۴ نسبت با متوفی فرزند) دختر( .

2- طیبه دهقانی پوده به ش ش ۱۴۳ نسبت با متوفی فرزند) دختر( .
۳-صدیقه  دهقانی پوده به ش ش ۳۹۴6۳ نسبت با متوفی فرزند) دختر( .

۴- زهرا دهقانی پوده به ش ش 6۷۰ نسبت با متوفی فرزند) دختر( .
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 ۱۰ شوراي حل اختالف. م الف/۵۴۴۸۳۷

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت تعاونی مصرف کارکنان آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان به 
شماره ثبت ۸۸6۰ و شناسه ملی ۱۰26۰2۹۹۵۱۳ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۷ و نامه شماره ۱۳۰۴۳6 مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۷ صادره از اداره تعاون 
شهرستان اصفهان ســعید حاجی احمدی کدملی ۱2۸۸662۱۸۱ بسمت عضو هیات 
مدیره ، محسن عشــقی فر کدملی ۱2۸۸6۴۰۷22 بسمت منشی هیات مدیره ، سعید 
حیدری سیچانی کدملی ۱2۸۸۷۵۰۴۸۱ بســمت نایب رئیس هیات مدیره ، سهراب 
قربانی چم کهریزی کدملی 62۰۹۸۷۸۱6۴ بســمت رئیس هیات مدیره ، جمشــید 
مهربانی تخت فوالدی کدملی ۱2۸۹۳۰۵۰۷2 بســمت عضو هیئت مدیره و حسنعلی 
دهقانی کدملی ۱2۹۱۸۴۰۵۳2 )خارج از اعضاء هیات مدیره( بسمت مدیرعامل شرکت 

تعاونی برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 
کلیه چکها و اســناد تعهدآور شــرکت پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء حسنعلی 
دهقانی )مدیرعامل( و سهراب قربانی )رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت تعاونی معتبر و 
در غیاب سهراب قربانی )رئیس هیئت مدیره( سعید حیدری )نایب رئیس هیات مدیره( 
حق امضاء خواهد داشــت. اوراق عادی با امضاء حســنعلی دهقانی )مدیرعامل( و مهر 

شرکت تعاونی معتبر خواهد بود. ا
داره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )۵۴۴۴۳۹(

رونوشت آگهی حصروراثت

زینب مظلوم شاه داراي شناسنامه شــماره ۱2۷۰۵6۸۱۴۰با وکالت مجتبی کریمی و 
محمود دانش   به شرح دادخواست به کالســه ۱2۵۳/۹۸ ح ۱۰ از این شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان  زهرا اله بخش بشناسنامه 
۱6۹۵ درتاریخ ۸۹/۸/2۰ اقامتگاه دائمــي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصراست به 2 پسر ،۱ دختر  ،  همسر  و مادر به اسامي:
۱-  علی استکی به ش ش ۱6۹۹ نسبت با متوفی همسر .

2- رضا مظلوم شاه به ش ش ۱2۷22۰۴۰6۵ نسبت با متوفی فرزند) پسر( .
۳-   ابوالفضل استکی به ش ش ۱2۷۴۷2۸۵۷6 نسبت با متوفی فرزند) پسر( .

۴- شهربانو هلل گانی دزکی به ش ش ۴۷ نسبت با متوفی مادر .
۵-  زینب مظلوم شاه به ش ش ۱2۷۰۵6۸۱۴۰ نسبت با متوفی فرزند ) دختر( .

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 ۱۰ شوراي حل اختالف. م الف/۵۴6۱۸۷

آگهی تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت تولیدی اصفهان شکالت شرکت با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 2۳۹ و شناسه ملی ۱۰26۰2۹2۰۴۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ ۱2/۰۳/۱۳۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مواد ۱۸ و ۱۹ اساسنامه شرکت 
به شــرح ذیل اصالح گردید. ماده ۱۸: اداره امور شرکت به عهده دو نفر که از بین شرکاء 
یا خارج از شرکاء که توســط مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای مدت نامحدود 
انتخاب و تعیین سمت میگردند. ماده ۱۹: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با 
امضاء مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره هرکدام به تنهایی و ممهور به مهر شرکت 
معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری مبارکه )۵۴۴۴۴۰(

آگهی تغییرات شرکت
آگهی تغییرات موسسه حســابان گســتر آگاه به شــماره ثبت 2۹۰۳ و شناسه ملی 
۱۰26۰6۱۳۱۴۱ به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 2۰/۰۳/۱۳۹۸ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن نصوحیان به شماره ملی ۱2۸۳۵۴22۹۳ و حمیدرضا 
عدمیان به شــماره ملی ۱2۸۳۵۹22۰۷ به عنوان اعضای هیئت مدیــره برای مدت 
نامحدود انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )۵۴۴۴۳۱(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت بهار پویان سپاهان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۸۷۴ و شناسه 
ملی ۱۰۸6۰۰۷۵۰۵۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱6/۰۴/۱۳۹۸ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ2۵ میلیارد ریال به ۵۵ میلیارد ریال از 
محل مطالبات حال شده سهامداران و از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده ۷ 
اساسنامه بدین شرح اصالح شد:سرمایه شرکت مبلغ ۵۵ میلیارد ریال نقدی است که به 
۵۵۰۰۰ سهم با نام عادی۱۰۰۰۰۰۰ ریالی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

خمینی شهر )۵۴۴۴۴۱(

 گزارش

  نوســان: مدیر عامل شــرکت  
آب و فاضــالب اســتان اصفهان 
گفت: در چند ســال اخیــر برای 
تامین پایــدار آب شــرب  مردم 
و  داران  شهرستان)شــهرهای  
دامنه( بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال 

هزینه شده است.
مهندس هاشــم امینی اعالم کرد: 
در فصل بهار و تابستان  سال جاری 
با اینکه شــاهد افزایش دمای بی 
سابقه بودیم اما با این وجود  آب شرب پایدار با بهترین کیفیت  در اختیار 

بیش از 2۵ هزار جمعیت این منطقه قرار گرفت. 
وی به اقداماتی که منجر به تامین پایدار آب شرب مردم شهرستان فریدن 
گردید اشــاره کرد و گفت: آب شرب شهرســتان فریدن از طریق منابع 
محلی تامین می شود و با توجه به خشکســالی های پیاپی حفر وتجهیز 

چاهها  در دستور کار قرار گرفت
مدیر عامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان  به تعداد چاهها در مدار 
بهره برداری پرداخت و خاطرنشان ســاخت:در حال حاضر ۷ چاه با دبی 
حدود ۱۰۰ لیتر در ثانیه آب شرب مرم شهرســتان فریدن را تامین می 
کند این در حالیست که در چند سال گذشته تنها از طریق۳ فقره چاه آب 

شرب مردم این شهر ستان تامین می گردید. 
مهندس هاشم امینی کیفیت آب شــرب شهرستان فریدن را مورد تایید 
مراکز ذی صالح دانســت و اعالم کرد: در چند سا گذشــته با نصب و راه 
اندازی دستگاه RO ،آب شــرب با کیفیت مطلوب در اختیار مردم قرار 
می گیرد. وی افزود: آب شرب منطقه فریدن بسیار سالم و بهداشتی است 
و کامال کیفی می باشــدو عاری از هر گونه   آلودگی میکروبی و شیمیایی 

است.
مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان رفع افت فشار آب را 
یکی دیگر از اقدامات در راســتای توزیع عادالنه آب در شهرستان فریدن 
برشــمرد و عنوان کرد:با نصب شیرهای فشار شــکن ،زون بندی شبکه 
توزیع و استفاده از سیستم تله متری آب شرب با فشار یکسان در اختیار 

مردم قرار می گیرد 
وی با تاکید بر اصالح شبکه فرســوده که کاهش هدر رفت آب را بدنبال 
دارد تصریح کرد:در 2 سال گذشــته بیش از  6 کیلومتر از شبکه فرسوده 
شهر داران اصالح و بازسازی شــد که اجرای این عملیات باعث شد هدر 
رفت آب از ۳۸ به ۳۰ درصد کاهش یابد همچنین اصالح و بازسازی شبکه 

توزیع استمرار دارد تا هدر رفت شبکه به ۱۵ درصد کاهش یابد. 

سرمایه گذاری 3٥0 میلیارد ریالی 
برای تامین آب شرب

در شهرستان فریدن صورت گرفت:

مدیر خرید تجهیزات شرکت ذوب آهن 
را  شرکت  این  فعلی  ظرفیت  اصفهان 
بیش از ۳ میلیون تن عنوان کرد و افزود: 
امروز با دو کوره به راحتی می توانیم ۳ 
در  اما  باشیم  داشته  تولید  تن  میلیون 
حال حاضر هنوز به این ظرفیت نرسیده 
تامین  امکان  عدم  دلیل  به  ایم چراکه 
مواد اولیه، یکی از کوره ها را غیرفعال 

کرده ایم.
 وی از کمبود سنگ آهن در بازار کشور 
گالیه کرد و گفت: در این میان دوعامل 
عمده منجر به کاهش سنگ آهن موجود 
در بازار و از رونق افتادن صنایع بزرگ 

شده است.
شدن  ایجاد  کرد:  تصریح  مسلمی 
واحدهای تکمیل پروسه در کنار معادن 

شرایط  در  آهن  سنگ  صادرات  نیز  و 
نوسانات نرخ ارز که با سودآوری برای 
صاحبان آنها همراه بوده، منجر به بروز 

چنین مشکالتی شده است.
ذوب  شرکت  تجهیزات  خرید  مدیر 
آهن اصفهان اضافه کرد: عدم جذابیت 

فروش داخلی سنگ آهن منجر به ایجاد 
از  محدودیت هایی برای صنایع بزرگ 
جمله ذوب آهن اصفهان شده است که 
به روز در حال حادتر  این شرایط روز 

شدن است.
به گفته وی؛ معادنی بودند که از ابتدا زیر 
نظر صنایع بزرگ فعالیت خود را آغاز 
میتوان  بطوریکه  دادند  ادامه  و  کردند 
توسط  معادن  این  ایجاد  بنیان  گفت 
به  اما  است  گرفته  صورت  آهن  ذوب 
دنبال منفک شدن آنها توسط سازمان 
این  از  هریک  کشور  سازی  خصوصی 
صنایع به صورت مستقل فعالیت خود را 
ادامه دادند و در این میان صنایع بزرگ 
با مشکل روبرو شدند چراکه سنگ آهن 
باید به هرنحوی که شده از داخل کشور 

و با استفاده از منابع داخلی تامین شود.
مسلمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
با توجه به اینکه ظرفیت برخی از معادن 
سنگ آهن کشور رو به پایان بوده و آیا 
برای ادامه و تداوم فعالیت برنامه خاصی 
است، گفت: در حال  بینی شده  پیش 
حاضر جایگزینی برای سنگ آهن نمی 
توان درنظر گرفت.چراکه این محصول 
خود به عنوان ماده اولیه محسوب می 
شود در این میان تنها راه حل اکتشافات 

جدید است.
مدیر خرید تجهیزات شرکت ذوب آهن 

این  در  که  اتفاقی  شد:  یادآور  اصفهان 
شرایط ظهور و بروز می یابد این است که 
مواد اولیه با کیفیت پایین، ارزش پیدا می 
کنند و مجبور می شویم این مواد را وارد 

چرخه تولید کنیم.
آهن  ذوب  شرکت  اینکه  اعالم  با  وی 
معادن،  از  و  نیست  دار  معدن  اصفهان 
ابراز  کند،  می  خریداری  آهن  سنگ 
داشت: بهتر این است که معدن دار کار 
و فعالیت تخصصی خود را انجام دهد و 
سیستم خود را تجهیز کند و در ادامه با 

تعامل و همکاری بین بخش های مختلف 
صنعت و معدن پروسه تولید به طور کلی 
بهبود و ارتقا یابد در چنین شرایطی در 
بخش فوالد نیز سرعت رشد ارتقا می یابد 

و زمینه سود ما نیز میتواند بیشتر شود.
به فعالیت شرکت های دانش  مسلمی 
اشاره  معادن  و  صنایع  حوزه  در  بنیان 
کرد و افزود: شرکت های دانش بنیان با 
مشکالت مالی روبرو هستند و بسیاری 
از عهد هزینه ها  از آن ها نمی توانند 
برآیند اما باید شرایطی مهیا شود تا از 

این شرکت حمایت مالی صورت گیرد.
 البته هم اکنون مزایایی برای این شرکت 

ها درنظر گرفته شده اما کافی نیست.
مدیر خرید تجهیزات شرکت ذوب آهن 
از شرکت های دانش  اصفهان حمایت 
اقتصاد  و  تولید  رونق  موجب  را  بنیان 
کشور دانست و خاطر نشان کرد: ما می 
توانیم کمک های فنی به این شرکت ها 
کنیم و سیستم هایی را در اختیار آن ها 
قرار دهیم اما در بحث سرمایه گذاری 

امکان ریسک برای ما وجود ندارد.

ــود  ــان از کمب ــن اصفه ــرکت ذوب آه ــزات ش ــد تجهی ــر خری مدی
گفت وگو

گروه   شهری
ســنگ آهــن در بــازار کشــور گالیــه کــرد گفــت: ظرفیــت فعلــی 
شــرکت ذوب آهــن اصفهــان بیــش از ۳ میلیــون تن اســت. محمــد مســلمی از نبود 
ســنگ آهــن کافــی بــرای ادامــه فرآینــد تولیــد در شــرکت هــای بــزرگ صنعتــی 
انتقــاد کــرد و گفــت: مــواد اولیــه مــا ســنگ آهــن اســت و در ایــن میــان ایــن ماده 
اولیــه حــرف اول را مــی زنــد و بایــد طــی فرآینــد پروســه خــاص خــود، در نهایــت 

تبدیل به آهن شود.

مدیر خرید تجهیزات شرکت ذوب آهن اصفهان مطرح کرد:

کمبود سنگ آهن در بازار کشور
حمایت از شرکت های دانش بنیان رونق تولید را به همراه دارد

عدم جذابیت فروش داخلی ســنگ آهن منجر 
به ایجاد محدودیت هایی بــرای صنایع بزرگ 
از جمله ذوب آهن اصفهان شــده است که این 

شرایط روز به روز در حال حادتر شدن است



کشـور کانـادا سـال قبل ماریجوانـا یا همان ماده مخـدر گل را، کـه در میان 
جوانـان مـا بشـدت بـاب شـده، آزاد اعـالم کـرد. اینکـه دیگر تولیـد، حمل، 

خریـد، فـروش و مصرف آن جرم نیسـت.
برخـی از مـردم مـا بویژه جوانان آزاد شـدن ایـن ماده مخـدر را دلیلی بر بی 
ضـرر بـودن  آن تلقـی کردنـد!، در حالـی که اصـال چنین نبـود. علت اصلی 
ایـن آزاد سـازی، بزرگ شـدن دایره جـرم بود. بخش اعظم جوانـان کانادایی 
مصـرف مـی کردنـد و به خاطر جـرم بودن این مـاده عمال مجـرم بودند و از 
سـوی دیگـر بودجـه فراوانی برای کنترل و دسـتگیری و نگهـداری مجرمان 
مصـرف  میشـد و بخش زیـادی از فعالیت پلیس و زنـدان و دادگاه صرف آن 

شـده و از سـایر جـرم های مهم غافل می شـدند. 
پـس دولـت کانـادا از یـک سـو با ایـن کار دایـره جـرم را کم کرد تـا هزینه 
های بیهوده صرف نکند و از سـوی دیگر جوانان مجرم تلقی نشـوند و دایره 
جـرم در جامعـه کاهش یابد.  زیـرا در دولت های  مـدرن کاهش موارد جرم 
و مجرمان اصل اسـت و منطقی اندیشـیدن باعث آرامش و آسـایش جامعه 

می شـود و احتـرام افراد افزایـش می یابد.
سـالها قبـل زمانـی کـه دکتـر جاسـبی ریاسـت دانشـگاه آزاد را بـر عهـده 
داشـتند،  بـه همـراه ایشـان با تعـدادی زیـادی از اسـتادان جامعه شناسـی 
دانشـگاه آزاد جهـت ارائـه مشـاوره و کمک به مبـارزه با مواد مخـدر به دفتر 
معاونـت اجتماعـی قـوه قضاییـه رفتیم کـه سـردار ذوالقدر مسـئولیت این 
معاونت را داشـتند. ایشـان در آن جلسـه گفتند دایره جرم در ایران وسـیع 
اسـت و حـدود ۱۵۰ رفتـار در ایـران جرم اسـت کـه در خارج از ایـران جرم 

نیسـت. همـان زمان سـخن سـردار مـا را بـه فکر فـرو برد.
اخیـرا رئیـس انجمن مددکاری کشـور گفته اسـت"در قوانین ایـران 2 هزار 
عنـوان مجرمانـه وجـود دارد؛ در حالی که میانگین عناویـن مجرمانه در دنیا 
6۰ تـا ۹۰ عنـوان اسـت" دقت فرمودید شـصت تا نـود عنـوان در مقابل دو 
هـزار عنـوان! بـه عبارتـی هـر جـوان ایرانـی و آحـاد مـردم ما بـه نوعی چه 
بخواهند چه نخواهند مشـمول اعمال مجرمانه می شـوند. آن گفته سـردار 
ذوالقـدر  و ایـن گفته رئیس انجمن مددکاری بسـیار ترسـناک و سـهمگین 

است.
دو مثـال سـاده ای کـه همه ما مشـمول دایـره جرم می شـویم یکی همین 
ماهـواره اسـت. به عبارتـی خانواده های ایرانی که دسـتگاه گیرنـده  ماهواره 
دارنـد مجرم هسـتند. آقـای جنتی وزیر سـابق ارشـاد دولـت روحانی گفته 
بـود کـه ۷۰ درصد خانوارهـای ایرانی ماهـواره دارند که احتمـاالً االن بر این 
درصـد افزوده شـده اسـت. پس همه افـراد ایرانی کـه گیرنده ماهـواره دارند 
و برنامه های ماهواره ای می بینند مجرمند!  مثال دوم؛ فیلتر شـکن اسـت. 
همـه کسـانی کـه در کامپیوترهـا و گوشـی های موبایل شـان فیلترشـکن 
دارنـد کار مجرمانـه انجـام مـی دهند. بـه عبارتی من االن که از فیلترشـکن 
برای نوشـتن این سـطور و ارسـال آن اسـتفاده می کنم کار مجرمانه انجام 

مـی دهم.  
ایـن دایره وسـیع جـرم انگاری، نـه برای دولت خوب اسـت نه بـرای ملت، و 
مـردم را نسـبت به اهمیت قانون و قانونگذار و مجـری قانون بی تفاوت کرده 

و جامعه را به سـوی اضمحـالل می برد.
کسـی که رفتار مجرمانه مثل همین ماهواره و فیلترشـکن را انجام می دهد 
شکسـت حرمت سـایر قوانین همسـطح آن برایش عادی و بهنجار تلقی می 
شـود لـذا میزان و گسـتره رفتار مجرمانـه افزایش می یابـد. همه قضاتی که 
پشـت میز قضاوت می نشـینند و مثال دارندگان ابزار ماهواره را محکوم می 
کننـد  اما خودشـان شـب را پای ماهواره نشسـته انـد! دچار نوعـی انزجار از 
خـود و احسـاس بـی عدالتـی در حـق مجرم می کنند. سـالها قبـل یکی از 
قضـات جـوان گفتـه بود من امـروز فردی را حکـم محکومیت ماهـواره دادم 

کـه خودم تا پاسـی از شـب به برنامه هـای ماهواره نگاه کـرده ام. 
ایـن خـوب نیسـت. هنـر حکومـت آن اسـت کـه دایـره جـرم را در جامعـه 
کاهـش دهـد نـه آنکه هـر روز محـدوده جـرم را گسـترش دهد و بـر تعداد 
مجرمـان جامعـه اش بیفزاید. اگر سـر کوچـه ای تابلو ورود ممنوع گذاشـته 
ایـم اما کسـی توجه نمـی کند خوب تابلـو را بردارید تا حرمـت قانون حفظ 
شـود و قانونمنـدی احتـرام یابد. مسـئولین و قانونگـذاران جامعـه باید چاره 
بیاندیشـند وگرنـه آحـاد جامعـه خـود را مجـرم دانسـته و احسـاس گناه و 
غریبگی نسـبت بـه حکومت و پیرامون خود خواهند کـرد. بیاییم دایره جرم 
را کـه در جامعـه مـا بسـیار فربه و گسـترده شـده و هـر ایرانـی در آن جای 
میگیـرد کاهـش دهیم تا قانونگذار و مجریـان قانون توان و انرژی شـان را بر 

روی مـوارد جـدی قانون شـکنی و فسـادهای اساسـی متمرکز کنند.
نکتـه آخـر اینکـه بـا گسـترش دایـره جـرم ارزش قانـون رو به کاسـتی می 
رود و مجـری قانـون هـم بـی اعتبار می شـود. رفتارهای اخیر که در سـطح 
شـهر شـاهد هسـتیم نشـانگر همین افول ارزش قانون و قانونگذار و مجری 

قانون اسـت. 

ریال ارزش خود را از دست می دهد. 
آنچه مشــاهده می کنیم، خطری 
است برای زیست جمعی شهروندان 
که بــه چاپ پــول، افزایــش پایه 
نقدینگی، گرانی کاالها و تورم ارتباط 

پیدا می کند. 
فلسفه سیاسی پول در ایران به لحاظ سیاست داخله و خارجه 
عامل اصلی تضعیف روز افزون ریال شده است. به یک معنا پول 
فارغ از ماهیت اقتصادی و ارزش واقعی، نوعی سازه ذهنی است 
که تحت تاثیر فلسفه سیاسی یا بنیادها و مبانی قدرت عمومی 
در کشور اســت.آنچه اکنون در حال رخ دادن است مجموعه 
رویدادهای سیاسی داخلی و خارجی است که سازه های ذهنی 
سیاســت گذاران و مردم را آشفته کرده اســت؛ به نحوی که 
سیاست منحلی از سوی حکومت و تدافعی و محافظه کارانه از 
سوی ملت اتخاذ شده اســت. اینکه دالالن و دشمنان مقصر 
هستند و باید قناعت کرد یا اینکه بساط کاسبان و محتکران را 
جمع کرد و به نکوهش کنش های منفعت جویانه شهروندان 

پرداخت راهکار نیست.
از سال ۱۳۸۴به بعد ســازه های ذهنی پیرامون فلسفه سیاسی 
در ایران به بی نظمی و آشفتگی دچار شــد.دور زدن تحریم ها، 
مذاکره و دیپلماسی، باال بردن توان دفاعی، تغییر ردیف بودجه ها، 
مبارزه با اشرار به معانی دیگری همچون دزدی، رشوه، اختالس 
و داللی تفسیر شد. در جهت تخریب، بازی با حاصل جمع صفر 
شروع شد و موازی کاری ها به صورت بر هم زدن تفکیک قوا و کنار 
زدن سلسله مراتب و قانون عادی شد. قوه قضائیه گزاره سیاست 

خارجی صادر کرد، قوه مقننه در جایگاه های اجرائیه وارد شد و 
قوه اجرائیه به نقد و ارزیابی پرداخت.در چنین شــرایطی طبقه 
پایین محروم از سیاست های رفاهی فوری، طبقه متوسط برکنار 
از آزادی های مدنی و شــهروندی و طبقه بــاال درگیر وضعیت 
غیرقابل پیش بینی شد. در بعد خارجی نیز با آنکه شاخص های 
مقاومت و استقالل کشور دســتاورد بزرگی بود؛ اما ایران برای 
پول، سرمایه و تکنولوژی نیازمند محیط بین الملل و محروم از آن 
شده است. تحریم ها و همسانی رفتار اسرائیل و عربستان در مورد 
ایران، گونه ای از سیاست گذاری امنیتی را رقم زده است. اکنون در 
وضعیت آمادگی برای جنگ اقتصادی و نظامی هستیم و این مورد 

سازه های ذهنی که باید ریال را تقویت سازد به حاشیه می راند.
راهکار تقویــت ارزش ریال تنها در مفاهیــم و تکنولوژی های 
سیاست داخله و خارجه یافت می شود؛ یعنی جایی که مردم در 
ذهن خویش امیدوار و راضی هستند و اقدامات حکومت را مشروع 
و آینده کشور را روشــن می بینند. به عنوان مثال اگر سیاست 
خارجی تنش زدا را با همسایگان دنبال کنیم، از برچسب تحمیلی 
آمریکا و اسرائیل خارج شویم و همین طور طبقه متوسط احساس 
اثرگذاری، احترام و شــخصیت و طبقات پایین امکان زیست 
آبرومندانه داشته باشند، ریال تقویت می شود. ارزش پول ملی 
ایران براساس متغیرهای سیاست داخله و خارجه متغیر است. در 
سیاست داخله قرارگرفتن هر کارگزار و نهاد در جای خود، رعایت 
قانون، پاسخگویی نسبت به اختیارات به همراه سیاست خارجی 
منطقی و هوشــمندانه می تواند امید و انگیزه نسبت به آینده 
شهروندان ایجاد کند و آنها را از رفتارهای تدافعی منفعت طلبانه 

که ریال را تضعیف می کند، دور سازد. 

 محمد محرابیون محمدی

سال پنجم
شماره  نود و یک

۸ مرداد ۱۳۹۸
2۷ ذوالقعده  ۱۴۴۰

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

 چاپ: آینده

 آدرس: اصفهان، خیابان دانشگاه کوچه شماره ۵ 
ساختمان مرکز آموزش بازرگانی

 صندوق پستی: ۸۱۵۸۹۸۱۸6۵
 تلفن: ۰۳۱-۳26۱۷۸۵۹

 توزیع:آرمان پخش

درحالی که سرپرست سازمان توسعه تجارت از صادرات ۱2۰ میلیون دالر آب نبات خبر 
داده که با استفاده از شکر دولتی تولید شده اند. بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی صنایع 
قندوشکر اعالم کرد: چرا باید سود شکر با نرخ ۴2۰۰ تومانی به جیب عده ای برود. وی 
افزود: اختالف شکر وارداتی با ارز ۴2۰۰ تومانی با صادرات آبنبات با ارز آزاد، از جیب 
دولت و مردم به جیب عده ای خاص رفته است و این مسأله به هیچ وجه درست نیست 

و باید به آن رسیدگی شود.

از ابتدای طرح ترابردپذیری شماره ها، یک میلیون و ۱۷۵ هزار و ۸۴۳ مشترک موبایل اپراتور 
خود را عوض کردند. طبق آمار ارایه شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 
آخرین آمار ترابردپذیری حاکی از آن است که ترابردهای انجام شده از اپراتور همراه اول به 
ایرانسل ۴۸۸ هزار و ۷۷۷ مورد و به اپراتور رایتل، 2۰ هزار و 6۰۹ مورد بوده است. ترابردهای 
انجام شده از اپراتور ایرانسل به اپراتور همراه اول، ۵2۱ هزار و ۵2 مورد و به اپراتور رایتل، 

2۹ هزار و ۸۱۸ مورد بوده است.

١/١ میلیون مشترک اپراتورشان را عوض کردندصادرات آب نبات به نام مردم به کام دیگران
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سال ها است که در سازمان ها و دانشگاه 
ما  چرا  که  می پردازم  موضوع  این  به 
نمی توانیم به راحتی تغییر کنیم. خودم را 
هم میگویم. به همین علت تصمیم دارم 
تا به برخی از اصول کلیدی تغییر بپردازم. 
اریک  قدردان  باید  امروز  اصول  برای 
فروم، اروین یالوم، هایدگر و ژاپنی های 

زحمتکش باشیم.
 اصل ۳ ثانیه: در زمان هایی که عصبانی 
می شوید ۳ ثانیه صبر کنید. در خیلی از 
قضاوت های  حاصل  عصبانیت  مواقع 
نادرست است. بعد از سه ثانیه فکر کنید 

و تصمیم بگیرید.
 اصل ۵ ثانیه: ذهن انسان ها تنبل است. 
در مقابل کارهای جدید همیشه مانع 
تراشی می کند. زمانی که می خواهید 
کاری را انجام دهید و اراده شما ضعیف 
است، ۵ ثانیه وقت بگذارید و از ۵ تا ۱ به 

صورت معکوس بشمارید.
 اصل 2۰ ثانیه: بله گفتن کار ساده ای 
است و نه گفتن کار سختی، همیشه 
سعی کنید قبل از آن که بله بگویید 2۰ 
ثانیه به نتیجه کار بیندیشید و ببینید 
چه تاثیری بر ۵ سال آینده شما دارد. اگر 
تاثیری ندارد، نه بگویید. سخت است اما 

امکان پذیر.
 اصل ۳۰ ثانیه: این اصل به بیان ساده 
یعنی قرار دادن اشیا در بهترین مکان به 
بهترین طریق ممکن و امکان دسترسی 
به آن در کمتر از ۳۰ ثانیه. وسایل، فایل ها، 
اپهای موبایل را به گونه ای قرار داده و 
طبقه بندی کنید که در کمتر از ۳۰ ثانیه 

به آن ها دست پیدا کنید.
 اصل زندگی: با دیگران زندگی کنید اما 
برای آن ها زندگی نکنید. خواسته های 
شما  عمر  اما  ناپذیرند؛  پایان  دیگران 
پایان پذیر است. هیچکس قادر نیست با 

دیگری یا برای دیگری بمیرد.
 اصل مرگ: اگرچه نفس مرگ، انسان را 
نابود می کند اما اندیشه ی مرگ نجاتش 
می دهد. تا اندوه از دست دادن خویش 
را باور نکنید، شادی زیستن خویش را 

درک نخواهید نمود.
 اصل موفقیت: موفقیت را از مجالت، 
نکنید.  پیدا  کنفرانس ها  و  کتاب ها 
فرد موفق در درون شماست. تمامی 
از  می خواهند  مجالت  و  کنفرانس ها 
شما پول بگیرند و این را به شما بگویند 
که خودتان را باور کنید. هیچ کس به 
اندازه ی خودتان، دلش برای شما نخواهد 

سوخت. خودتان را دوست بدارید.
 اصل آشیانه خالی: هر آشیانه ی پُری، 
روزی خالی می شود. قدر افرادی که در 
کنار شما هستند را بدانید. قرار نیست 
همه و برای همیشه کنار شما بمانند. به 

بودن آن ها معنای بی¬نهایت بدهید.
 اصل شکست: وقتی که ماشینی از کار 
بیفتد؛ از عملکرد آن آگاه می شویم. با 
هر شکستی سعی کنیم، ماشین بهتری 

بسازیم.
 اصل عادت: عادت کنید که عادت نکنید. 
بهترین کار برای این اصل، رعایت نه اصل 

قبل است.

رونوشت آگهی حصروراثت
علیرضا سراوانی با وکالت مســعود حبیبی  داراي شناسنامه شماره ۱۳۵2 به شرح 
دادخواست به کالسه ۹۸/ ۱۳۸۱ ح ۵۴  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مریم ســراوانی بشناسنامه ۱۸۷ درتاریخ 
۹۸/۳/۱۴ اقامتگاه دائمــي خود بدرود زندگي گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 

منحصراست به پدر و مادر به اسامي:
۱-  علیرضا سراوانی به ش ش ۱۳۵2 نسبت با متوفی پدر.
2-  مهناز رضائی به ش ش ۳۱۳۱۳ نسبت با متوفی مادر .

والغیر.اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهي 
مي نماید تا هرکســي اعتراضي دارد و  یا وصیتنامه از متوفي نزد اوباشــد از تاریخ 

نشرنخستین آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد. 
رییس شعبه ۵۴ شوراي حل اختالف. م الف/۵۴۳2۹۰

در   )IMF( پول  بین المللی  صندوق 
گزارش جدید خود نیز مانند گزارش 
قبلی پیش بینی کرده  پس از پشت 
سر گذاشتن دو سال سخت، نرخ رشد 
اقتصادی ایران از سال آینده میالدی 
مثبت خواهد شد. این صندوق رشد 
اقتصادی ایران در سال جاری میالدی 

را همچنان منفی 6٪ پیش بینی کرده است.

صندوق بین المللی پول همچنین سایر اطالعات و آمارهای مربوط به 
اقتصاد ایران را در پایگاه داده های »چشم انداز اقتصادی جهان« خود در 

زمینه های زیر را به روزرسانی کرده است:
 

سهم ایران از اقتصاد جهان
در سال 2۰۱۹ سهم ایران از تولید ناخالص داخلی جهان )بر مبنای قدرت 
خرید( به ۱.۰۸٪ خواهد رسید؛ در حالی که این رقم در سال های 2۰۱۷ و 

2۰۱۸ به ترتیب ۱.2۸ و ۱.۱۹ درصد بوده است.
کاهش سهم ایران از تولید ناخالص جهان نشان دهنده عملکرد ضعیف تر 

اقتصاد ایران در مقایسه با متوسط جهانی است.

سرمایه گذاری
بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول، نسبت سرمایه گذاری به 
تولید ناخالص داخلی در سال 2۰۱۹ تقریباً ۳۹٪ )۳۸.۹۷٪( خواهد بود. 

این رقم در سال های 2۰۱۷ و 2۰۱۸ به ترتیب ۳۵.۷ و ۳۸.۳ بوده است.

پس انداز ناخالص ملی
صندوق بین المللی پول نسبت پس انداز ناخالص داخلی به تولید ناخالص 
داخلی ایران را برای سال 2۰۱۹ حدود ۳۸.6 درصد پیش بینی کرده است 
که کاهش نسبتاً قابل توجهی نسبت به رقم سال گذشته آن )٪۴2.6( 

نشان می دهد.
تورم

نرخ تورم ایران که در سال 2۰۱۷ حدود ۹.6٪ بود،  در سال 2۰۱۸ به 
۳۱.2٪ رسید و صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود پیش بینی 
کرده است که نرخ تورم ایران در سال جاری میالدی به ۳۷.2٪ افزایش 

خواهد یافت و در سال های بعد شاهد روند نزولی نرخ تورم خواهیم بود.

واردات کاالها و خدمات
حجم واردات کاالها و خدمات به ایران که در سال 2۰۱۸ حدود ٪۹.۱۴ 
نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته بود، طبق پیش بینی صندوق 
بین المللی پول در سال جاری میالدی نیز ۱۰.۵٪ نسبت به سال گذشته 

کاهش خواهد یافت.

صادرات کاالها و خدمات
سرعت کاهش صادرات ایران حتی بیشتر از سرعت کاهش واردات بوده 
است، به طوری که صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که حجم 
صادرات کاالها و خدمات از ایران در سال جاری میالدی 22.6٪ نسبت به 
سال گذشته کاهش یابد. در سال 2۰۱۷ نیز صادرات ایران ۱۴.۴٪ نسبت 

به سال قبل از آن کاهش یافته بود.

بیکاری
نرخ بیکاری در ایران که در سال 2۰۱۷ حدود ۱۱.۸٪ بوده است، در سال 
2۰۱۸ به ۱۳.۹ افزایش یافته و طبق گزارش صندوق بین المللی پول، انتظار 

می رود در سال جاری میالدی به ۱۵.۴٪ برسد.

درآمد و مخارج دولت
صندوق بین المللی پول درآمد عمومی دولت ایران را برای سال 2۰۱۹ 
معادل ۱۳.۴٪ تولید ناخالص داخلی پیش بینی کرده است که در مقایسه 
با رقم آن در سال های گذشته )۱۷.۵٪ در سال 2۰۱۷ و ۱۴.2٪ در سال 

2۰۱۸( کاهش محسوسی نشان می دهد.
از طرفی صندوق بین المللی پول مخارج عمومی دولت ایران در سال جاری 
میالدی را نیز ۱۷.۴٪ تولید ناخالص داخلی پیش بینی کرده است. این رقم 

در سال های 2۰۱۷ و 2۰۱۸ به ترتیب ۱۹.۳۵٪ و ۱۸.۰۴٪ بوده است.
شایان ذکر است که در محاسبات مربوط به بودجه عمومی دولت )درآمد و 

مخارج عمومی(، درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی لحاظ نمی شود.

بدهی دولت
بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، خالص بدهی دولت ایران 
در سال 2۰۱۹ به بیش از 66۹ هزار میلیارد تومان )معادل 2۷.۵٪ تولید 
ناخالص داخلی به قیمت جاری( خواهد بود. این رقم در سال 2۰۱۸ حدود 
۵۱6 هزار میلیارد تومان و در سال 2۰۱۷ نیز ۴2۷.۱ هزار میلیارد تومان 

بوده است.

پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی ایران

  مریم شوقی


