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هفته انهم

ضربان  اقتصاد شهر

گزارش

احیای یک فضای بی رونق
شــهردار اصفهان به همراه اعضای شورای اسالمی 
شهر و مدیران شــهری از بخش های مختلف مرکز 
کارآفرینی "هــاب اصفهان" بازدیــد کرد و ضمن 
گفت و گو با جوانان فعال در عرصه کسب و کارهای 
نوین از دغدغه های ایــن جوانان و اقدامات آنها آگاه 
شــد. قرارداد اجرای این مکان، در راســتای بهبود 
فضای کارآفرینی کــه دغدغه مهم شــورای پنجم 
اســت، اجرایی شــد و فضایی در ارگ جهــان نما، 
شناســایی و با انتشار آگهی جذب ســرمایه گذار به 

فراخوان گذاشته شد. بر این اساس، ...

  گزارش

دفن گذشته نزدیک 
برای احیا گذشته دور

مهرماه سال 97 بود که رادمهرکشانی تئاتر »ملودی 
شکالتی« را با یک نیمکت گرد چوبی و یک چراغی 
بلند روی صحنه تاالر هنر اصفهان برد. شاید همین 
کافی بود تا مخاطب آن حس کند خیابان چهارباغ را 
با تمام خاطراتی که از آن دارد روی صحنه مشاهده 
می کند. خیابانی که خاطرات بسیاری از اصفهانی ها 
و جهانگردانی که به اصفهان ســفر کرده اند حول آن 
می چرخد و همواره از دوره صفوی تا کنون توانسته 

است اصالت و زندگی را در خود ...
۰۳ ۰۲

هزارتوی مبارزه با خام فروشی 
نگاهی به شرایط سخت فوالدسازان در تامین مواد اولیه؛

این روزها تضاد منافع معدنی ها و فوالدسازان مشکل ساز شده است. از یکسو دولت رای به نفع فوالدسازان داده و با وضع عوارض بر صادرات 
سنگ اهن، مسیر را برای معدنی ها تنگ کرده است؛ و از دیگر ســو، دخالت دولت در این بازار باعث به هم ریختگی های در زنجیره فوالد 
گردیده است. حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه تاکید دارد، ما مخالف صادرات سنگ آهن نیستیم بلکه تأکید داریم که این 
صادرات باید در زمان رفع نیاز داخل صورت گیرد. از سوی دیگر، سید رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد  معتقد 
است، مقصر این شرایط، نه فوالدی ها هستند و نه معدنی ها؛ مشکل دخالتهای نادرست دولت و منشا آن نیز قیمت گذاری نادرست است.

گزارش

۰۶
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مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات استان اصفهان گفت: در حال حاضر چند برابر مصرف 
داخلی خود در اصفهان پهنای باند آماده کرده ایم، اما هنوز نتوانسته ایم ظرفیت موجود را 
جذب کنیم. جعفر مطلب زاده افزود: برای تحقق شهر هوشمند در اصفهان زیرساخت های 
مختلفی از جمله بانک اطالعاتی مناسبی را ایجاد کرده ایم، اما متأسفانه استفاده درستی از این 
زیرساخت ها نداریم.مطلب زاده  افزود: به دلیل اینکه دستگاه های اجرایی هنوز به طور کامل از 
این سرویس ها استفاده نکرده اند، تحقق شهر هوشمند برای شهروندان همچنان ملموس نیست.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی در صفحه توییتر خود نوشت:حقوق و 
اعتماد مردم را به بازی نگیرید. بازار سرمایه مکانی برای آزمون و خطا مدیران نیست
محمدعلی وکیلی نماینده مردم تهران در صفحه توییتر خود اورده است: بازار سرمایه مکانی 
برای آزمون و خطا مدیران نیست. در این مدت کوتاه قوانین بورس و فرابورس چندین بار 
دستخوش تغییراتی شده است.این نشانه ای از عدم استفاده از نظرات خبرگان و کارشناسان 

در تصیم گیری ها است. حقوق و اعتماد مردم را به بازی نگیرید

  نوسان:رییس اتــاق بازرگانی اصفهان 
گفــت: مهم ترین عامــل رونــق تولید و 
توســعه صادرات غیرنفتی ایجاد و تقویت 
 )EMC( شــرکت های مدیریت صادرات
است. مسعود گلشیرازی در نشست رییس 
ســازمان توســعه تجارت ایران با فعاالن 
اقتصادی در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی 
اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر تعداد 
شرکت های مدیریت صادرات در مقایسه 
با 10 هزار واحد صنعتی و تولیدی استان  

اصفهان بسیار اندک است.
وی از توجه ویژه اتاق بازرگانی به توســعه 
شــرکت های مدیریت صادرات اســتان 
اصفهان خبــر داد و گفت: شــرکت های 
مدیریت صادرات با مشکالتی مواجه هستند 
و از ســازمان توســعه تجارت ایران انتظار 
حمایت ویــژه دارند. گلشــیرازی صنعت 
نســاجی را از قدیم ترین صنایع اســتان 
اصفهان برشمرد و گفت: این بخش با فعالیت 
بیش از 2 هزار واحد صنعتی و اشتغالزایی 
قابل توجه، در زمینه صادرات با چالش های 
فراوانی روبهروســت که ســازمان توسعه 
تجارت می تواند در حــل آنها اهتمام ورزد.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان الزمه توسعه 
اقتصادی استان را افزایش صادرات با  بهره 
منــدی از نیروهای متخصص دانســت و 
گفت: یکی از مهم ترین ابزارهای مهم توسعه 
صادرات برندسازی در بازارهای بین المللی 
است و امیدواریم که سازمان توسعه تجارت 
ایران در این راستا با تشکل های اقتصادی 
هماهنگ عمل کند. مســعود گلشیرازی 
رییس اتاق بازرگانــی اصفهان در  کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید استان اصفهان با 
اشاره به سهم اصفهان از تسهیالت تبصره 
18 قانون رفع موانع تولید اظهار داشــت: 
سهم اصفهان از این تســهیالت نیمی از  
معدل میزان کشــوری اســت و این بدان 
معناست که میزان اشتغال مورد انتظار با 
مشکل مواجه می شــود و نمی توان انتظار 
داشت که برنامه اشــتغال سال 98 به طور 

کامل اجرا شود.
وی با تشریح مشکالت واحدهای نساجی و 
پلیمری استان اصفهان گفت: انتظار می رود 
آنچه به عنوان کار کارشناســی در کمیته 
تخصصی استان با همکاری سازمان صمت 
انجام شــده، مورد تایید وزارت صمت قرار 
گیرد و با اختصاص منطقی سهمیه استانی 
مشکالت بیش از 95 واحد بزرگ تولیدی 

نساجی و پلیمری برطرف شود.
حمید زادبوم رییس سازمان توسعه تجارت 
ایران در این نشســت گفت: صــادرات به 
کشورهای همســایه اولویت نخست این 
سازمان اســت و به همین منظور در سال 
98 بیشتر مشــوق های صادراتی در نظر 
گرفته شده به شرکت های صادرکننده به 
کشورهای همسایه اختصاص می یابد. وی 
اضافه کرد: یکی از برنامه های دشمن برای 
تضعیف اقتصاد ایران حذف شــرکت های 
ایرانی از بازارهای جهانی بهویژه کشورهای 
همسایه اســت و در چنین شرایطی باید 
فعالیت های خــود را در بازارهای منطقه 

افزایش دهیم. 
رییس سازمان توسعه تجارت ایران تصریح 
کــرد: رویکرد ایــن  ســازمان ورود کاال و 
خدمات شرکت های ایرانی به سایر بازارهای  
صادراتی است ولی این رویکرد در اولویت 
بعدی است. وی با اشــاره به اینکه صادرات 
کاالهــای بی کیفیت تاثیــر نامطلوبی بر 
صادرات و درآمدهای کشور دارد، بیان کرد: 
یکی از راه هایی که می تواند از صادرات این 
کاالها جلوگیری کند، برندســازی است و 
شرکت های صادراتی کشور باید در این 

خصوص برنامه ریزی کنند.

بازار سرمایه مکان آزمون و خطا نیستنمی توانیم از ظرفیت پهنای باند استفاده کنیم
رویدادنامه

  گزارش

ضرورت تقویت 
شرکت های مدیریت صادرات

Is fahan

اصفهان در هفته ای که گذشت؛

عزیمت جمع زیادی از مردم ایران و اصفهان به سوی کربال برای شرکت در 
مراسم اربعین حسینی )ع(، اعالم هشدار برای آلودگی هوای اصفهان و مثل 
همیشه بی تفاوتی دستگاه های مسئول در برابر این معضل مهم، آغاز فصل 
مدارس و راهی شدن دانش آموزان و دانشجویان به سر کالس های درس و 
البته آغاز به کار معلمان، دبیران و اساتید دانشگاه با یادآوری اینکه از پیش 
از آغاز ماه مهر نسبت به مشکالت کمبود معلم در مدارس اصفهان و عدم 
پرداخت  به موقع حقوق معلمان حق التدریسی خبرهایی منتشر شده بود، 
برپایی مراسم سوگواری و عزاداری برای ماه محرم در نقاط مختلف شهر، کند 
شدن خروج آب از سد زاینده رود و البته نگرانی مردم از اینکه قرار است 
دوباره رودخانه خشک و خالی را نظاره گر باشند و ... از جمله رویدادهایی 

است که در هفته اخیر کشور و شهرمان را از خود متاثر ساختند.
رودخانه دوباره 
خشک می شود!

آن طور که معاون شرکت آب منطقه ای اصفهان اخیرا اعالم کرده، بر اساس 
آخرین تصمیم، برنامه نهایی برای جریان زاینده رود در غرب اصفهان 10 مهرماه 
و برای شرق اصفهان 12 مهرماه خواهد بود. حسن ساسانی به ایسنا گفته، 
پیشنهاد کشاورزان برای جریان زاینده رود، 10 مهر ماه برای غرب اصفهان و 
12 مهرماه آب برای شرق اصفهان بود که این موضوع با توجه به کاهش حجم 
مخزن زاینده رود در استانداری مطرح و تأکید شد که در صورت امکان جریان 
زاینده رود برای غرب اصفهان تا 5 مهرماه و برای شرق تا هشت مهرماه ادامه یابد. 
او تاکید کرده که با توجه به درخواست کشاورزان مبنی بر نیاز آبی آنها تا 12 
مهرماه، مقرر شد بازدیدی توسط سازمان جهاد کشاورزی از مزارع کشاورزان 
انجام شود که در نهایت مشخص شد کشاورزان همچنان نیاز آبی دارند. بر این 
اساس، برنامه نهایی برای جریان زاینده رود در غرب اصفهان 10 مهرماه و برای 

شرق اصفهان 12 مهرماه است.
ساسانی با اشاره به که بارش های سال آبی جدید در پاییز و به خصوص زمستان 
روان آب  به  تبدیل  ایستگاه شاخص کوهرنگ عمدتاً  در  بارش ها  گفته که 
نمی شود و به صورت برف است، به همین دلیل سد زاینده رود باید پشتوانه خوبی 
برای تأمین آب شرب و ادامه توزیع آب برای کشت پاییزه تا پایان سال داشته 
باشد، بر همین اساس درخواست دادیم خروجی سد زاینده رود زودتر کاهش یابد 

تا این نگرانی مرتفع شود.
آبی جاری  در سال  توزیع آب  نحوه  برای  تصمیم گیری  او، جهت  گفته  به 
مکاتبه ای با تهران انجام و درخواست تشکیل شورای هماهنگی حوضه آبریز 
زاینده رود مطرح شده است چراکه هرگونه تصمیم درباره زاینده رود در این شورا 
اتخاذ خواهد شد. او در خصوص جریان زاینده رود در شهر اصفهان، گفت: بعید 
به نظر می رسد آبی برای محیط زیست باقی بماند و تا زمانی که زاینده رود برای 
کشت پاییزه در سال آبی جدید رهاسازی شود، احتمال خشک شدن رودخانه 

وجود دارد.
ویژه برنامه هایی 

برای هفته گردشگری
امسال روز جهانی گردشگری و هفته گردشگری با شعار »گردشگری و اشتغال، 
هفته  این  در  هم  اصفهان  می شود.  داشته  پاس  همه«  برای  بهتر  آینده ای 
برنامه هایی دارد که به روایت معاون سرمایه گذاری و گردشگری اداره کل میراث 
فرهنگی استان اصفهان عبارت اند از: گردهمایی بزرگ فعاالن گردشگری در 
شهر بادرود از توابع شهرستان نطنز در محور گردشگری شمال استان اصفهان 
در جنب آستان مقدس امام زاده آقا علی عباس )ع(، حضور بر سر مزار شهدای 
انقالب و دفاع مقدس، گردهمایی رئیس و اعضای هیئت مدیره هفت جامعه 
فعاالن گردشگری استان، افتتاح دو باب هتل و اقامتگاه سنتی، دو اقامتگاه 
بوم گردی و افتتاح دو دفتر خدمات مسافرتی در شهرستان اصفهان و کاشان، 
همایش گردشگری با رویکرد فضاهای کسب و کار و همایش علمی توسعه پایدار 
گردشگری، افتتاح اولین سامانه کاریابی گردشگری کشور در استان اصفهان، 
مسابقه، نقاشی ویژه نونهاالن و به صدا درآمدن زنگ گردشگری در مدارس، 
بازدید رایگان از اماکن تاریخی و گردشگری و ارائه تخفیف به گردشگران در 

اماکن اقامتی.
عزیمت ۱۰ هزار 

تبعه خارجی از اصفهان به عراق
در راستای برپایی مراسم پیاده روی اربعین که هر ساله جمع زیادی از مردم 
کشورمان را به سوی خود می کشاند، 10 هزار تبعه خارجی از اصفهان به عراق 
عزیمت کرده اند. اینطور که ایرنا نوشته، مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی 
استان اصفهان از اعزام دستکم 10 هزار تبعه و مهاجر خارجی ساکن این خطه 
به مراسم اربعین حسینی )ع( در کشور عراق خبر داده و گفته تاکنون حدود 
سه  هزار و 500 نفر از اتباع و مهاجران خارجی مقیم اصفهان برای اعزام به کربال 
ثبت نام کرده اند که از این تعداد 88 درصد شیعه و 12 درصد اهل تسنن  و 

شامل طالب، دانشجویان، اتباع افغانستان و عراقی های بدون گذرنامه هستند.
اصفهان و آمار 

باالی چک های برگشتی
خبر دیگری که در روزهای اخیر در بسیاری از رسانه های اصفهان در قالب 
خبری مهم منتشر شده، این گفته استاندار اصفهان است که درباره وضعیت چک 
های برگشتی اصفهان و آمار قابل توجه آنها هشدار داد. عباس رضایی در هفتاد 
و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، با ابراز 
نگرانی از گزارش منتشر شده برخی رسانه ها مبنی بر وضعیت قرمز چک های 
برگشتی در اصفهان، اظهار کرد که بر طبق این گزارش استان اصفهان ازنظر 
جایگاه چک های برگشتی در وضعیت نامناسبی قرار دارد که این مسئله بر روند 

کار فعاالن اقتصادی و شأن و منزلت اصفهان تأثیر منفی خواهد داشت. 
دادگستری،  از  متشکل  مذکور  موضوع  بررسی  کمیته  تشکیل  خواستار  او 
استانداری، بانک ها و اتاق بازرگانی اصفهان شده و تصریح کرده گزارش هایی در 
خصوص برخی عملکردهای صندوق تأمین اجتماعی به مدیریت استان ارائه شده 

که الزم است با راستی آزمایی موضوعات، راهکار کارشناسی شده ارائه شود.

چک اصفهانی ها برگشت خورد!

دلیل  به  اصفهان  شهردار  که  درحالی 
سال  اردیبهشت  در  کم آبی  مشکل 
پروژه های  در  آب نما  احداث  گذشته 
است،  کرده  اعالم  ممنوع  را  شهری 
روابط  و  ارتباطات  امور  مدیرکل 
بین الملل شهرداری اصفهان در گفتگو با 
ایسنا اظهار داشته، سالی که شهرداری 
شهر  در  داده،  را  دستور  این  اصفهان 
و  بود  شده  مطرح  خشکسالی  مسئله 
شد  گفته  نیز  دستور  این  با  هم زمان 
ایجاد  بازآفرینی چهارباغ  در طرج  که 
حوض های صفوی در دستور کار است 
به همین دلیل شهردار اصفهان تاکید 
کرد که چهارباغ از این قاعده مستثنی 
سازمان  مدیرعامل  همچنین  است. 

نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان در 
گفتگو با خبرگزاری مذکور نیمکت های 
تاریخی  سبقه  فاقد  را  چهارباغ  گرد 
اظهار کرد: در دوره صفوی  و  دانست 
نیمکت های دیگری در این خیابان در 
کنار هفت حوض وجود داشته؛ اکنون 
نیز با برگزاری جلسات گوناگون درصدد 

احیا آن نیمکت ها هستند. 
شهری  مسئولین  همه  اینکه  خالصه 
تا  دادند  هم  در دست  اصفهان دست 
چهارباغ را با ماشین زمان به عهد صفوی 
بازگردانند؛ حرکتی که نقدهای زیادی 

به آن وارد است.

احداث آب نما 
اشتباه است

و  پژوهشگر  ساالری،  محمد 
جامعه شناس شهری معتقد است برای 
تبدیل خیابان چهارباغ به گذر فرهنگی 
نیازمند ایجاد فضای گفت وگو و کنش 
رودررو هستیم و به این منظور، همه 
چیز، از جمله شیوه آراستن خیابان و 

چیدمان صندلی ها و نیمکت ها باید به 
این هدف کمک کنند. از این رو، شیوه 
پیشین که صندلی ها به صورت دایره ای 
شده بودند،  چیده  هم  پشت  به  پشت 
وضعیتی ایجاد می کند که حتی اعضای 
خانواده ها نیز هنگام نشستن بر آن ها، 
امکان چهره به چهره شدن را نمی یابند. 
غریبگی  صندلی ها  چیدن  شیوه  این 
ساکنان شهر را نسبت به یکدیگر تشدید 

می کند.
 برای ایجاد فضای گفت وگو، که الزمه 
است  بهتر  است،  فرهنگی  فضای  هر 
چیدمان صندلی ها رو به داخل باشد تا 
افراد هنگام نشستن، چهره یکدیگر را 
امکان گفت وگو فراهم شود.  ببینند و 
انتخاب مکان ها، تنوع، ترکیب و تعداد 
هدف  این  به  می تواند  نیز  صندلی ها 
کمک کند. اما مهم ترین ویژگی فضاهای 
باز،  محوطه های  در  فرهنگی  عمومی 
آن ها  تغییر  امکان  و  انعطاف پذیری 
فرهنگِی  فضای  است.  انسان ها  توسط 
سازنده نباید خود را به انسان ها تحمیل 
با هر گروه  بلکه در هر زمان، و  کند، 
گروه  آن  دلخواهِ  به  بتواند  باید  کاربر، 

بازتعریف شود.
ساالری، همچنین در ادامه ایجاد حوض 
و آب نما در وسط چهارباغ را به بهانه 
و  دانست  اشتباه  تاریخ  سازی  باززنده 
گفت: وجود آب نما در شهری که دچار 
کمبود آب است، ساکنان شهر را دچار 
توهِم فراوانی آب می کند. شهر اصفهان 
شکل گرفته  بیابانی  نیمه  اقلیمی  در 
در  کمیاب  منبع  مهم ترین  آب  و 
از  بخشی  این رو،  از  است.  سامان  این 
کوشش مدیریت شهری باید مصروف 
توهم زدایی از این موضوع شود که این 
منبع کمیاب را می توان به هر صورت 
اهمیتی  کرد.  مصرف  مقدار  هر  به  و 
ندارد که آب مصرفی در حوضچه های 
چهارباغ چقدر است و یا می توان این 
آب را تصفیه کرد و به چرخش درآورد؛ 
شهری  مدیریت  که  است  این  مهم 
به ساکنان  و هم  به خود  همواره هم 

شهر، شرایط سخت زندگی در این اقلیم 
را یادآوری کند. همواره باید خشکی و 
کم آبی سرزمین مان را به خود گوش زد 
کنیم. در مقابل، می توانیم از آب برای 
گسترش  با  شهر،  به  زندگی بخشی 
مهارشدة سیزینگی و با کاشت و آبیاری 
کنیم.  استفاده  درختان  صرفه جویانه 
زندگی  تاب آوری  به  درخت،  حضور 
شهری کمک شایانی کرده و می کند. 
خشک شدن درختان خیابان چهارباغ، 
همچنین، خیابان ولبعصر در تهران، اثر 
نشاط  و  امیدواری  بر  نامطلوبی  بسیار 

ساکنان گذاشت. 
این جامعه شناس شهری هرچند حفظ 
میراث گذشته را امری درست دانست، 
اما باز سازی عین به عین گذشته ای که 
ساکنان از آن خاطره ای ندارند را اشتباه 
می داند و معتقد است: حفظ عناصر 
میزان  می شود  موجب  شهر  تاریخی 
تاب آوری در ساکنان شهر باال رود،  زیرا 
نتیجه مستقیم حضور تاریخ در شهر، 

القاء حس دیریندگی است.
برجایی  پا  و  شهر  هر  کهن  پیشینة   
آن  تداوم  بر  تضمینی  آن،  در  زندگی 
است. بنابراین، سرمایه گذاری اقتصادی، 
اجتماعی، و فرهنگی و انباشت آن ها در 
این شهر ـ بنا به روال گذشته تاکنون 
اما  تناورده می شود.  باقی می ماند و  ـ 
بازسازی عناصر تاریخی که در شرایط 
موجود کارکرد روزگار کهن را ندارند، 
بی معنا است، از آن رو که پدیده ای بدون 
پیوندی با واقعیت موجود شهر است ؛ 
مانند آن چه در میدان کهنه اتفاق افتاد 
و یا اکنون در مورد ساخت حوض های 
چهارباغ با آن روبه رو هستیم. این حفظ 

گذشته نیست بلکه نابودی حال است.

از عهد صفوی گذر کرده ایم
مهندس وحید قاسمی پژوهشگر تاریخ و 
معماری با تاکید به اینکه نبود یک روایت 
مشخص، مستند و مستدل که بتوان آن 
را پرورش داد حلقه مفقود طرح بازسازی 
این  در  عمل  هرگونه  است،  چهارباغ 

خیابان تاریخی را مشتی "مداخله" به 
جای "اقدام" دانست.

سراغ  که  زمانی  هرچند  داد:  ادامه  او 
این  به  پاسخ  در  می رویم  مسئولین 
نقد ما می گویند: "نه ما روایت داریم و 
می خواهیم چهارباغ عصر صفوی را احیا 
کنیم!" اما مگر می شود؟ اول اینکه بدنه 
چهارباغ صفوی متشکل از باغ هایی بود 
که دیگر نیست. از سوی دیگر مگر تنها 
با احیا، کالبد زندگی را می توان در آن 
خیابان احیا کرد؟ فراموش نکنیم وجود 
طول  در  گوناگون  روایت های  همین 
تاریخ موجب تداوم و حفظ اصالت در این 
خیابان شده است و آن را به مکانی برای 

مالقات اصفهانی ها با اصفهان بدل کرده 
است. تا جایی که هر اصفهانی برای ورود 
به این خیابان سعی می کرد فاخرترین 
پوشش و رفتار را داشته باشد. به عنوان 
مثال کتاب فروشی فرهنگ سرا  یکی از 
پاتوق های مهم اهالی فرهنگ اصفهان 
در گذشته نزدیک بوده است که اکنون 
باید با حفظ روایت های آن به تداوم آن 
و ایجاد روایت های تازه در مسیر درست 
آن کمک کنیم. ضمن اینکه بیان همین 
روایت ها است که موجب ارتزاق و توسعه 

گردشگری در این محور می شود. 
قاسمی با تاکید به اینکه  نیمکت های 
تاریخ  از  بخشی  راوی  چهارباغ  گرد 
و  است  شهر  مردم  حافظه  و  نزدیک 
فضای تماشای مردم اصفهان و چهارباغ 
اشتباه  را  آن  حذف  می سازد  محیا  را 
دانست و گفت: ما داریم به بهانه احیا 
چهارباغ صفوی بخشی از حافظه تاریخی 
مردم شهر را از آنها می گیریم و تاریخ دور 
را جایگزین آن می کنیم و انگار تاریخ 
ندارد.  ما  برای  اهمیتی  هیچ  نزدیک 
اینکار تاریخی گری است نه احیا. شاید 
برآیند تاریخ و فرهنگ برای شهرهای 
تازه ساز درست باشد اما نه برای خیابانی 
که از یک ثانیه پیش تا  500 سال پیش 

زندگی در آن جاری بوده است.
فراموش  افزود:  پژوهشگر در آخر  این 
نکنیم چهارباغ از جمله عناصر وارداتی 
هاضمه  از  که  است  ما  شهرسازی  به 
شهر  این  مردم  تجربیات  و  زیستی 
می گذرد از این رو حفظ روایت ها آن 
کاری الزامی است. اما متاسفانه گروهی 
بیگانه با روایت های این خبایان درحال 

تصمیم گیری برای آن هستند.

احیای چهارباغ و نیمکتهای مدوری که حاشیه ساز شد؛

دفن گذشته نزدیک برای احیا گذشته دور 
محمد ساالری، باز سازی عین به عین گذشته ای که ساکنان فعلی از آن خاطره ای ندارند را اشتباه می داند

مهرمــاه ســال ۹7 بــود کــه رادمهرکشــانی تئاتــر »ملــودی شــکالتی« را بــا یــک نیمکــت گرد 
گزارش

گروه   شهری
چوبــی و یــک چراغــی بلنــد روی صحنــه تــاالر هنــر اصفهــان بــرد. شــاید همیــن کافــی بود 
تــا مخاطــب آن حــس کنــد خیابــان چهاربــاغ را بــا تمــام خاطراتــی کــه از آن دارد روی صحنه 
ــه  ــی کــه ب ــی کــه خاطــرات بســیاری از اصفهانی هــا و جهانگردان مشــاهده می کنــد. خیابان
اصفهــان ســفر کرده انــد حــول آن می چرخــد و همــواره از دوره صفــوی تــا کنــون توانســته 
اســت اصالــت و زندگــی را در خــود حفــظ و تــداوم بخشــد. بــا ایــن وجــود بــه شــیوه احیــای 
ایــن خیابــان در چنــد ســال گذشــته نقدهــای بســیاری وارد شــده اســت و موجــب نگرانــی 
اهــل فــن گشــته اســت. اکنون نیــز حــذف نیمکتهــای گرد محــور میانــی آن کــه بخشــی از حافظه شــهری 
مــردم اصفهــان شــده، بــرای ســاخت آبنمــا و بازســازی ایــن خیابــان بــه ســبک صفــوی کــه در خاطــرات 
شــهری مــردم اصفهــان دیگــر جایگاهــی نــدارد یکــی از چالش هــای اساســی ایــن خیابــان در چنــد روز 

گذشته شده است. 

محمد ساالری: وجود آب نما در شهری که دچار 
کمبود آب است، ساکنان شــهر را دچار توهِم 

فراوانی آب می کند

وحید قاسمی: ما داریم به بهانه احیا چهارباغ صفوی 
بخشــی از حافظه تاریخی مردم شــهر را از آنها 

می گیریم و تاریخ دور را جایگزین آن می کنیم
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گفت:  اصفهان  شهردار  نوسان:   
زمین حفاری جبهه غربی تونل خط 
دوم متروی اصفهان به پیمانکار این 

بخش از پروژه تحویل شد.
رسانه  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
اله  قدرت  اصفهان،  شهرداری  ای 
نوروزی در حاشیه نشست مشترک 
شهرداری اصفهان و پیمانکار جبهه 
غربی خط دو مترو اصفهان که برای 
دوم  تونل خط  کار حفاری  به  آغاز 
متروی اصفهان از جبهه غربی برگزار 
شد، اظهار کرد: زمین محل شروع 
فعالیت پیمانکار از سوی شهرداری 
اولین  در  و  شد  تحویل  اصفهان 
فرصت تی بی ام مربوطه به اصفهان 
وارد و حفاری تونل غربی خط دوم 
داد:  ادامه  وی  شود.  می  آغاز  مترو 
دارای  تونل خط دوم  جبهه شرقی 
دو مسیر است و جبهه غربی با یک 
تونل به نقطه تقاطع دو جبهه که در 
زینبیه است، حفاری می شود و قطعا 
زمان حفاری در این جبهه سریع تر 

خواهد بود.  
شهردار اصفهان همچنین در مورد 
شهر  در  تراموا  خط  اندازی  راه 
در  ما  سیاست  گفت:  نیز  اصفهان 
این است که حداقل  اصفهان  شهر 
یک خط تراموا تا دو سال دیگر ایجاد 
جلسه  هم  زمینه  این  در  که  شود 
ای با طرف مذاکره کننده برگزار و 
توافقات خوبی حاصل شده است.   

 35 معموالً  اینکه  به  اشاره  با  وی 
درصد از کل هزینه های تراموا برای 
درصد   65 و  ها  زیرساخت  ایجاد 
برای تأمین ناوگان صرف می شود، 
اظهار کرد: تمرکز ما برای راه اندازی 
مرکزی شهر  نقطه  در  این خطوط 

اصفهان است. 
برای  ما  گام  اولین  افزود:  نوروزی 
احداث خط تراموا در مسیر میدان 
جمهوری اسالمی به میدان آزادی و 
گام دوم خط حاشیه رودخانه زاینده 

رود است. 
راه  های  زیرساخت  مورد  در  وی 
اندازی تراموا در اصفهان تصریح کرد: 
آماده سازی مسیر، مشکلی ندارد و با 
مشکل آزادسازی هم مواجه نیستیم 
مانند  شهری  تأسیسات  بحث  اما 
مطرح  و...  گاز  برق،  آب،  خطوط 
تا  است که درحال بررسی هستیم 
در صورت جابجایی با مشکل روبرو 
مراحل  از طی شدن  بعد  و  نشویم 
قانونی ایجاد تراموا در اصفهان شاهد 

کلنگ زنی این خط باشیم.  
وی اضافه کرد: قرار است در اولین 
فرصت تفاهم نامه ای بین شهرداری 
کننده  مذاکره  طرف  و  اصفهان 
تنظیم و مصوبات الزم از شورای شهر 
اصفهان و سایر مراجع دریافت شود.

حمل  معاون  ارتباط،  همین  در 
اصفهان  شهردار  ترافیک  و  ونقل 
در  تراموا  راه اندازی  به  اشاره  با 
اصفهان گفت: از سه سال پیش که 
تحریم های ظالمانه بر کشور اعمال 
راه  برای  اروپایی  کشورهای  شده، 
تراموا همکاری الزم را  اندازی خط 
نداشته اند. علیرضا صلواتی ادامه داد: 
براساس طراحی صورت گرفته مقرر 
شده بود که خط یک تراموا از میدان 
به طول  آزادی  میدان  تا  جمهوری 
16 کیلومتر طی مدت 2۴ تا 30 ماه 
اجرا شود که امیدواریم در این دوره 

مدیریت شهری محقق شود.

رئیس کمیسیون حقوقی، اقتصادی و گردشگری شورای شهر اصفهان گفت: برداشت 
ما از صنعت گردشگری تناسبی با ظرفیت های اصفهان ندارد.

نصیر ملت با انتشار یک توییت در صفحه شخصی خود نوشت:  روزجهانی گردشگری 
فرصت خوبیست که مجددا تاکید کنم شرایط و برداشت ما از صنعت گردشگری هیچ 
تناسبی با  ظرفیتها و داشته های ارزشمند اصفهان در این بخش ندارد و شورای پنجم 
اصفهان بدنبال آن است که در این خصوص اقدامات   مشــارکتی موثری را  اجرا کند.

رئیس کمیســیون اجتماعی شــورای شــهر اصفهان گفت: تمام کودکانی که به دلیل 
بضاعت مالی توان ثبت نام در مدرســه را نداشتند، با مســاعدت آموزش وپرورش استان 
ثبت نام شــدند. کورش محمدی افزود: در میان لیســت های تهیه شــده، تنها کودکانی 
امکان ثبت نام آنها وجود نداشــت که خود خانواده کودک از ایــن کار ممانعت کرده بود.

وی ادامه داد: کالس شــهر که پیشــتر در 100 مدرســه به طور پایلوت به اجــرا درآمده 
بود، امســال با همــکاری آموزش وپرورش در ســطح شــهر اصفهــان به اجــرا درآمد.

تمام کودکان کار در مدرسه ثبت نام شده اندبرداشت ما از گردشگری تناسبی با ظرفیت های اصفهان ندارد

گزارش

گزارش

تحویل زمین 
برای راه اندازی تراموا

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان عنوان کرد:

بزرگترین  ایجاد  قرارداد   ،97 ماه  مهر 
مرکز کارآفرینی شهر اصفهان از سوی 
ایجاد  هدف  با  اصفهان  شهرداری 
توسعه  راستای  در  متمرکز  فضایی 
فضای کارآفرینی استان در مرکز شهر 
اصفهان به امضای معاون مالی اقتصادی 
شهردار و سرمایه گذار بخش خصوصی 
رسید. طرف این قرارداد شرکت "هاب 
اصفهان" متشکل از سهامداران شرکت 
اصفهان،  صنعتی  دانشگاه  اول،  همراه 
و  اصفهان  تحقیقاتی  و  علمی  شهرک 
استان  آوری  فن  و  پژوهش  صندوق 
اصفهان است که از طریق مزایده اجرای 
این قرارداد را بر عهده گرفته است. شایان 
مرکز  فعالیت  اصلی  شاخه  است،  ذکر 
در  اطالعات  فناوری  هاب،  کارآفرینی 
زیرشاخه های بازی سازی، تولید محتوا، 
اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی و ... است. 
این شرکت استارتاپ های ارزشمند و 
آینده دار را کشف و بر روی آنها سرمایه 

گذاری می کند.  

ایجاد فضایی 
برای استارت آپ ها

هدف از این اقدام، ایجاد فضایی برای 
قالب  در  نوپا  کارهای  و  کسب  جذب 
استارتاپ ها و حمایت همه جانبه از آنها 
در شرایطی است که کسب و کارهای 
سنتی، دیگر جوابگوی بسیاری از نیازها 
جذب  مرکز،  این  ماموریت  نیست؛ 
قراردادن  استارتاپ،  تیم های  و  ایده ها 
آنها در فضای مناسب کاری با امکانات 
اختیار  در  و  مالی  حمایت  مناسب، 
خدمات  ارائه  اولیه،  سرمایه  قراردادن 
راستای  در  حرفه ای  رصد  و  آموزشی 
در  و  کارآفرینی  موفق  تجارب  انتقال 
نهایت تجاری سازی این ایده ها و عرضه 

به سرمایه گذاران است. 
قدرت اله نوروزی، شهردار اصفهان در 
حاشیه این بازدید با بیان اینکه فضای 
به شرکت هاب  اکنون  موجود که هم 
رونقی  بی  فضای  واگذار شده  اصفهان 

بود که اکنون این فضای بی روح احیا 
شده است؛ اظهار کرد: برای من بسیار 
مهم است که جوانان به چنین فضایی 
وارد شده و در عرصه ای فعال می شوند 
که امروزه به شدت به آن نیاز است. وی 
چنین  است  این  انتظار  کرد:  تصریح 
جوانانی  آمد  و  رفت  مرکز  فضاهایی 
باشد که به اینگونه فعالیت ها عالقمند 
هستند، این مرکز باید پله عبور یا دروازه 
ورودی برای تبدیل شدن به مراکز دانش 

بنیان بزرگ باشد. 
ایجاد  اینکه  بیان  با  اصفهان  شهردار 
چنین فضاهایی برای شهر اصفهان یک 
نیاز است، افزود: یکی از سیاست های 
چنین  از  حمایت  اصفهان  شهرداری 
کسب و کارهایی است اما انتظارمان این 
است که چنین مکانی هر چه سریعتر 
چنین  اگر  کرد:  اضافه  وی  کند.  رشد 
زمینه هایی توسعه پیدا کند این آمادگی 
در شهرداری وجود دارد که نقاط دیگر 
شهر نیز در اختیار چنین کارهایی قرار 
بگیرد، بهترین سرمایه گذاری، سرمایه 
گذاری روی جوانان و ایده های خالقانه 
آنهاست که نتایج آن متوجه همه مردم 

این شهر می شود.      
نوروزی گفت: از ابتدای کار در شهرداری 
عالقمند به ایجاد یک فضای کارآفرینی 
در شهر و نوآوری توسط جوانان بودیم، 
نامگذاری  خالق  شهر  اصفهان  چراکه 
و  ها  خالقیت  تحقق  دنبال  به  شده 
اصفهان  شهر  در  استعدادها  شکوفایی 
مرکز  اینکه  بیان  با  وی  هستیم. 
اندازی  راه  مدتهاست  هاب  کارآفرینی 
شده، تصریح کرد: بخشی از ساختمان 
جهان نما که ساختمان کم رونقی بود 
با فعالیت این مرکز، احیا شده است. با 
مدیران شرکت هاب و فعالین این عرصه 
گفت و گوهایی انجام داده و به این جمع 
عرصه  این  فعاالن  که  رسیدم  بندی 
توانسته اند از این فضای خوب، استفاده 
و به پیاده سازی ایده های خود نزدیک 

شوند.  

فضاهای کارآفرینی 
از ضروریات شهرهای امروز  

شورای  های  پژوهش  مرکز  رییس 
خصوص  در  نیز  اصفهان  شهر  اسالمی 
فضاهای  ایجاد  اینکه  بیان  با  مرکز  این 
الزامات  جزو  شهرها  در  کارآفرینی 
شهرهای امروز جهان شده است، اظهار 
کرد: تصور کنید اگر روزی سیستم دفع 
آب های سطحی یا حمل و نقل عمومی در 
شهرها موجود نباشد چه اتفاقی می افتد؛ 
امروزه شرکت های دانش بنیان و کسب 
و کارهای نوین نیز چنین حکمی را برای 

شهرها پیدا کرده اند.  
کوروش خسروی تصریح کرد: فضاهای 
کارآفرینی و نوآوری باید جزء ضروریات 
و الزامات شهرهای بزرگ باشد، به همین 
دلیل عزم مدیریت شهری جزم شده تا 
یک مرکز کارآفرینی در دو بخش فضای 
کار اشتراکی و شتاب دهنده به وجود بیاید؛ 
فضاهای زیادی در شهر موجود بود و از بین 
فضاهای موجود ساختمان جهان نما برای 
شروع کار انتخاب شد. وی ادامه داد: تمام 
اقدامات اختصاص این ساختمان و ... برای 
به صورت  نوین  و کارهای  ایجاد کسب 
قانونی توسط مدیریت شهری انجام شده 
و این شرکت با سرمایه گذاری همراه اول، 
دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی 
تحقیقاتی اصفهان و صندوق پژوهش و 

فناوری استان تشکیل شد. 

شتاب دهنده و فضای کار اشتراکی 
در مرکز هاب اصفهان

مدیر توسعه و کارآفرینی مرکز کارآفرینی 
هاب اصفهان نیز گفت، اظهار کرد: این 
مرکز در دو بخش شتاب دهنده و فضای 
کار اشتراکی در حال فعالیت است. همراه 
شهرک  اصفهان،  صنعتی  دانشگاه  اول، 
و  پژوهش  صندوق  و  تحقیقاتی  علمی 
فناوری اصفهان در قالب مشارکتی شرکت 

هاب اصفهان را راه اندازی کردند.
از  یکی  کرد:  تصریح  آکوچکیان  محمد 
بخش های مهم فعالیت شرکت، موضوع 

توسعه کارآفرینی است؛ در این مرکز کار 
شتاب دهی تیم های کسب و کار نوپا و 
بخش فضای کار اشتراکی انجام می شود. 
این شرکا در کنار یکدیگر تالش کرده اند 
زیرساخت های اقتصادی، فناوری، کسب 
و کار، اتصال به بازار فناوری و موارد مالی 
را به صورتی با یکدیگر مدیریت کنند تا 
را  اصفهان  کارآفرینی  اکوسیستم  بتوان 
در کنار سایر عناصری که از قبل در این 
حوزه فعالیت می کرده اند، به پیش برد. 
وی با بیان اینکه مطالعات الزم در خصوص 
و  شهر  کارآفرینی  موجود  اکوسیستم 
استان اصفهان، کشور و منطقه انجام شده 
است، تاکید کرد: از مجموع این مطالعات، 
نقاط ضعف و قوت و تجارب این حوزه 
به ساختاری برای کسب و کارهای نوین 
تبدیل شد. در این شرکت، تیم از ایده مهم 
تر است. به دنبال این هستیم تا تیم های 
قدرتمند که ایده هایی دارند را پیدا کرده 
و آنها را در هاب مستقر کنیم، همچنین 
به دنبال این هستیم تا ایده های نیروهای 
بازار منطبق  واقعی  نیازهای  با  را  جوان 

کنیم. 

۸ کسب و کار نوپا 
در مرحله اول شتاب دهنده ها 

آکوچکیان گفت: با کمک سرمایه گذاران، 
سرمایه گذاری روی تیم های موجود اتفاق 
می افتد و کمک می کند این تیم ها به بازار 
نیز وارد شوند. وی اضافه کرد: تالش می 
شود با فراهم آوردن امکانات و زیرساخت 
ها اتفاق های خوبی برای کسب و کارها و 

افزودن ارزش به بازار فراهم شود.
اصفهان  هاب  کارآفرینی  توسعه  مدیر 
با بیان اینکه از یک سال گذشته حدود 
200 تا 300 ایده به این مرکز رسیده، 
ادامه داد: از این تعداد حدود 50 ایده برای 
داوری انتخاب و حدود 8 تیم در سیکل 
اول شتاب دهی، وارد شده اند. وی گفت: 
تیم های مستقر در این شرکت در مسیر 
تبدیل شدن به شرکت های دانش بنیان 

قرار دارند.
در این بازدید شهردار اصفهان به همراه 
اعضای شورای اسالمی شهر از بخش های 
هاب  کارآفرینی  مرکز  شرکت  مختلف 
اصفهان بازدید کرد و ضمن گفت و گو با 
جوانان فعال در عرصه کسب و کارهای 
این  های  دغدغه  و  اقدامات  از  نوین 

جوانان آگاه شد.

راه اندازی هاب کارآفرینی در ساختمان "جهان نما" و حمایت عملی شهرداری از اکوسیستم کارآفرینی اصفهان؛

احیای یک فضای بی رونق
شهردار اصفهان: بهترین سرمایه گذاری، سرمایه گذاری روی جوانان و ایده های خالقانه آنهاست

citizen

 نوسان: رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: نیاز به احساس امنیت 
و برقراری امنیت در شهر بسیار ضروری است و باید شرایطی فراهم شود 
که شهروندان در همه جای اصفهان احساس تعلق و در آبادانی آن مشارکت 

داشته باشند.
علیرضا نصراصفهانی در آیین بهره برداری از ایستگاه آتش نشانی کوی میالد 
)شماره25( که با حضور مدیران شهری، رییس و اعضای اسالمی شورای شهر، 
پدر شهید اکبری از شهیدان مدافع امنیت و جمعی از شهروندان برگزار شد، 
اظهار کرد: شورای اسالمی شهر سه وظیفه مهم برعهده دارد که شامل انتخاب 
شهردار، تصویب بودجه ساالنه و نظارت برعملکرد شهرداری های مناطق و 
سازمان های وابسته است. وی افزود: مأموریت اول در دوسال قبل با بررسی 
صالحیت بیش از ۴0 نفر از افراد توانمند و فرهیخته انجام شد که اعضاء شورای 
پنجم به انتخاب » نوروزی« به عنوان شهردار اصفهان رأی دادند و امروز از این 
انتخاب بسیار خوشحال هستیم که سکان شهر در دست عزیزی قرار گرفته که 

امور شهر را به خوبی پیش برد است.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به مأموریت دوم شورا ادامه داد: 
مأموریت دوم تصویب بودجه ساالنه است که توسط شهرداری تدوین و تصویب 
آن به نمایندگان مردم در شورای اسالمی شهر سپرده شده است. وی تصریح 
کرد: خوشبختانه هماهنگی و همکاری خوبی بین مدیریت شهری و شورا 
وجود دارد به طوریکه بررسی بودجه در جلسات تلفیق و علنی شورا با حداقل 
تغییر به تصویب می رسد. وی با بیان اینکه سال گذشته 100 میلیارد تومان 
و امسال نیز به همین میزان بودجه برای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان توسط شهرداری تدوین و از سوی شورای شهر مورد تصویب 
قرار گرفته است، گفت: مأموریت مهم ما این است که هرکجا اجازه بلندمرتبه 
سازی می دهیم مأمور هستیم نیازهای مردمی که قرار است در این مجموعه 
ها ساکن شوند را مورد توجه قرار دهیم که از جمله این نیازها تأمین ایمنی 

مردم است که تحت عنوان ایستگاه های آتش نشانی احداث می شود.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه نیاز احساس امنیت و برقراری 
آن در شهر ضروری است، گفت: مأموریت سوم شورای شهر نظارت بر مصوبات 

شورا است که توسط شهرداری به شورا ارائه می شود. 

تصویب بودجه 
100 میلیارد تومانی آتش نشانی

شهردار اصفهان به همراه اعضای شورای اسالمی شهر و مدیران شهری از بخش های مختلف مرکز 
کارآفرینی "هاب اصفهان" بازدید کرد و ضمن گفت و گو با جوانان فعال در عرصه کسب و کارهای نوین 
از دغدغه های این جوانان و اقدامات آنها آگاه شد. قرارداد اجرای این مکان، در راستای بهبود فضای کارآفرینی که 
دغدغه مهم شورای پنجم است، اجرایی شد و فضایی در ارگ جهان نما، شناسایی و با انتشار آگهی جذب سرمایه گذار 
به فراخوان گذاشته شد. بر این اساس، شرکت هاب اصفهان با مشارکت همراه اول، دانشگاه صنعتی اصفهان و شهرک 
علمی و تحقیقاتی تاسیس و با هدف حمایت و سرعت بخشیدن به رشد و تجاری سازی استارتاپ ها در حوزه IT فعالیت 

خود را آغاز کرد. 

گزارش
گروه شهری

صلواتی تشریح کرد:

و  ونقل  حمل  معاون  نوسان:   
ترافیک شهردار اصفهان با بیان اینکه 
یکی از اصول توسعه پایدار، توسعه 
بر مبنای حمل ونقل است، گفت: 
بهترین مدل برنامه ریزی برای کالبد 
شهرها بر مبنای حمل ونقل "مدل 

TOD" است.
برنامه  به  اشاره  با  صلواتی  علیرضا 
جامع شهر اصفهان و زیرساخت های 
حمل ونقل، اظهار کرد: اصول توسعه 
هر شهری بر مبنای برنامه ریزی استوار است، وقتی می توان از یک شهر پایدار و 
توسعه پایدار سخن گفت که برنامه های جامع و مناسبی برای شهر اتخاذ شده باشد. 
وی با بیان اینکه شهر اصفهان از قدیم االیام دارای برنامه های متعدد زیرساختی بوده 
است، افزود: از جمله این طرح ها می توان به طرح های جامع شهرسازی، تفصیلی 
و جامع حمل و نقل و ترافیک اشاره کرد و البته پس از آن طرح های توسعه ای 
از جمله اصفهان 22+، اصفهان 85، اصفهان 90، اصفهان 95 و اصفهان 1۴00 

مطرح شد.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان ادامه داد: اگر این برنامه ریزی های 
شهری به درستی طراحی و تدوین شود، می توان خوشبین به ترسیم آینده خوب 
برای شهر بود. وی با بیان اینکه یکی از اصول توسعه پایدار، توسعه بر مبنای حمل 
ونقل است، تصریح کرد: بهترین مدل برنامه ریزی برای کالبد شهرها بر مبنای 
حمل ونقل »مدل TOD « بوده؛ یعنی هرکجا قرار است توسعه و بارگذاری انجام 
شود، ابتدا باید زیرساخت های ترافیکی و حمل ونقلی شامل پیاده روها، شبکه معابر، 
مسیرهای دوچرخه، خطوط حمل ونقل عمومی، خطوط مترو و تراموا پیش بینی 

شود.
صلواتی تصریح کرد: اگر زیرساخت های ترافیکی و حمل و نقل هنگام طرح ریزی 
برنامه های شهری پیش بینی نشود، برنامه با مشکالت زیادی رو به رو خواهد شد؛ 
به عنوان مثال اگر برای یک مجموعه مسکونی پارکینگ یا رمپ ورود و خروج 
مناسبی طراحی نشود، ساکنان آن دچار مشکل می شوند، شهر هم یک مدل بزرگتر 
از مجموعه مسکونی و اداری است. وی ادامه داد: در هر نقطه ای از شهر که گره های 
ترافیکی مشاهده می شود، پس از بررسی به موضوع بارگذاری های نامناسب، ایجاد 
نشدن الزامات ترافیکی و پارکینگ مناسب رو به رو می شویم؛ برنامه جامع در صدد 
است تا این مشکالت را برطرف کند و با عارضه سنجی ترافیکی برای بارگذاری های 

جدید مشکالت را کاهش دهد.
تاکید کرد: هرکجا قرار است  ترافیک شهرداری اصفهان  معاون حمل ونقل و 
کاربری های اداری، تجاری، آموزشی و مسکونی تعریف شود باید به الزامات ترافیکی 
آن به طور ویژه توجه شود. وی ابراز امیدواری کرد: برنامه جامع شهر اصفهان با 
رویکرد جدید بتواند با تعامل تمام ادارات و دستگاه ها نه فقط شورای اسالمی شهر و 
شهرداری اصفهان، هماهنگی و یکپارچگی را بین شهرداری و دیگر نهادهای خدمات 
رسان و سیاستگذار شهر ارتقا دهد. صلواتی گفت: با برنامه جامع شهر اصفهان با 
رویکرد جدید می توان امیدوار  بود که شهر اصفهان به سمت توسعه پایدار حرکت 
کند، مشکالت ترافیکی شهر کمرنگ شده و به یک مدل پایدار شهری دست یابیم.

»TOD« بهترین 
مدل حمل و نقل شهری
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وزیرنفت و منابع معدنی سوریه گفت: ایران در صنعت پتروشیمی دستاوردهای زیادی 
دارد. از این رو مصمم به گســترش همکاری های اقتصادی و تجاری با فعاالن صنعت 
پتروشیمی ایران هستیمعلی سلیمان غانم ادامه می دهد: جمهوری اسالمی ایران در 
رأس کشورهای دوست در مرحله  گذار از جنگ در کنار ما ایستاده است و از ما حمایت 
می کند. سوریه با گسترش همکاری با ایران درصدد رفع نیازهای خود است. او در سفر 

به کشورمان از بخش خصوصی ایران دعوت به همکاری کرد.

دولت تصمیم دارد با حذف ردیف های هزینه ای در بودجه سال آینده، توازن و تعادل را به 
بودجه بازگرداند. شکاف و ناترازی بودجه سنواتی کشور یکی از اساسی ترین دالیل افزایش 
نرخ تورم برشمرده می شود.در این باره، رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد، با توجه به 
سیاست های اقتصاد مقاومتی، بودجه جاری سال آینده بدون وابستگی به منابع نفتی تأمین 
خواهد شد. وی با اشاره به تصویب بخشنامه بودجه سال 99 در جلسه اخیر شورای اقتصاد، 

افزود: بودجه سال 99 کامالً متفاوت از بودجه سنوات گذشته خواهد بود.

ایران  آمار  مرکز  آمار  تازه ترین  براساس 
درشهریورهمچنان شتاب نرخ تورم ماهانه و 
نقطه ای کاهش یافت و نرخ تورم ساالنه نیز در 
15 ماه اخیر کمترین رشد خود را تجربه کرد. 
دراین ماه تورم ماهانه با یک دهم درصد افت 
نسبت به مرداد به 5 دهم درصد، تورم نقطه ای 
با 6.6 درصد افت به 35 درصد و تورم ساالنه با 
نیم درصد رشد به ۴2.7 درصد رسیده است. 
تورم که از خرداد سال 1395 تک رقمی 
شد و برای 27 ماه این روند حفظ شد، اما از 
شهریور97 تحت تأثیر تالطمات بازار ارز و 
بازگشت تحریم ها که به انتظارات تورمی دامن 
زد، این شاخص وارد محدوده دو رقمی شد. از 
ابتدای سال جاری با تغییر فضای اقتصادی و 
ورود متغیرهای جدید مسیر نرخ تورم تغییر 
کرده است. دراین راستا 10 سرعت گیر مهم 
باعث کاهش شتاب نرخ تورم در پنج ماه اخیر 
شده است که با تداوم این روند انتظار می رود 
که شتاب این شاخص کمتر شده و در ادامه 

تورم ساالنه نیز با عقبگرد مواجه شود.
کاهش سقف بودجه

نخستین سرعت گیر تورم در ماه های اخیر را 
کاهش سقف بودجه عمومی 98 ایجاد کرده 
است. سقف منابع عمومی بودجه طبق مصوبه 
اسفند ماه مجلس شورای اسالمی ۴۴9 هزار 
میلیارد تومان بود که با کلید خوردن اصالح 
ساختار بودجه و کاهش درآمدهای نفتی 
سقف بودجه با مصوبه سران قوا به 386 هزار 
میلیارد کاهش یافته یعنی بودجه دولت با 
تنزل 63 هزار میلیاردی همراه شده است. 
بدین ترتیب اعمال سیاست انقباضی دولت، 
کاهش تخصیص ها یکی از عوامل کاهش 

شتاب نرخ تورم است.

ثبات نسبی نرخ ارز
سرعت گیر دوم نرخ تورم، ثبات نسبی است 
که درماه های اخیر در بازار ارز برقرار شده و 
برخالف سال گذشته که این بازار با نوسانات 
شدیدی همراه بود، درماه های اخیر دالردر 
کانال 11 هزار تومان باقی مانده است. این 
درحالی است که رشد نرخ ارز در سال گذشته 
منشأ اصلی افزایش قیمت کاال و خدمات بوده 
است که هم اکنون با ثبات نسبی پس از توقف 
رشد قیمت ها، افت قیمت برخی کاالها آغاز 

شده است.
کاهش واردات

و  اخیر  درماه های  کاال  واردات  کاهش 
پیش بینی افت بیشتر آن یکی دیگر از سرعت 
گیرهای تورم است. براساس اعالم وزارت 
واردات سه ماهه سال 98 نسبت  صمت 
به مدت مشابه در سال گذشته، 9 درصد 
کاهش یافته است، همچنین میزان واردات 
کشور در سال 97 نسبت به 96 حدود 22 

درصد کاهش داشته است.
 کاهش تقاضای مصرفی ارز

کاهش تقاضای مصرفی برای ارز در ماه های 
اخیر از جمله عواملی بوده است که شاخص 
تورم را تحت تأثیر قرار داده است. پس از 
تقاضای  تقسیم بندی  و  ارز  بازار  مدیریت 

ارزی بر مبنای ارز ۴200 تومانی و نیمایی 
درمجموع تقاضایی که در اوج نوسانات ارزی 
اوج گرفته بود، مدیریت شده و کاهش یافته 

است. 
افت سفته بازی

موضوع دیگری که به متغیرهای تحدید نرخ 
تورم افزوده شد، کاهش تقاضای سفته بازی 
در بازار کاال و ارز بود. نوسانات قیمتی در سال 
گذشته باعث شده بود تا بسترهای سفته بازی 
و  واسطه گری در بازار افزایش یابد که همین 
عامل به افزایش غیرمنطقی قیمت ها دامن زده 
بود. اما با ثبات نسبی نرخ ارز که به سایر بازارها 
نیز تسری پیدا کرده زمینه سفته بازی هرچند 

از بین نرفته اما با افت همراه شده است.
کاهش انتظارات تورمی

همزمان با رشد نرخ ارز و برهم خوردن تعادل 
در بازارهای مختلف، پیش بینی مردم برای 
ماه های آینده منفی و با احتمال افزایش 
قیمت ها همراه بود. برهمین اساس، نگرانی 
از رشد بیشتر قیمت ها به احتکار خانگی 
کاال منجر شد. با افزایش قابل توجه تقاضای 
مصرفی قیمت کاال نیز رو به صعود گذاشت. 
اما در ماه های اخیر با کاهش انتظارات تورمی 
تقاضای مصرفی مردم نیز منطقی شده و به 

آرامش بازار انجامیده است.

تثبیت قیمت های دولتی
در ماه های اخیر بخش عمده ای از کاالها از 
روند صعودی فاصله گرفته، برخی تثبیت 
شده و تعداد محدودی از کاالها با رشد همراه 
بوده است. عالوه براین کاال و خدمات دولتی 
که بخش عمده ای از بازار را به خود اختصاص 
قیمت  رشد  با  درسال جاری  نیز  می دهد 
چندانی همراه نبوده است. دراین راستا، نرخ 
برق، گاز و همچنین  قبوض مصرفی آب، 
تورم  نرخ  صعود  از  و  مانده  ثابت  سوخت 

جلوگیری کرده است.
تامین کاالهای اساسی

تأمین  که  زیادی  حساسیت  به  توجه  با 
کاالهای اساسی دارد، دولت در ماه های اخیر 
تالش زیادی برای تأمین این دسته از کاالها 
و همچنین پرکردن ذخایر استراتژیک کشور 
کرده است. به طوری که براساس اعالم گمرک 
ایران در سه ماهه نخست امسال میزان واردات 
کاالهای اساسی در بندر امام خمینی با رشد 
78 درصدی همراه بوده است. درهمین راستا 
میزان تأمین کاالهایی نظیر برنج، گوشت، 
خوراک دام و طیور با رشد باالیی روبه رو شده 
از واردات  از واردات، جدای  است.این گروه 
کاالهای لوکس و غیرضروری به کشور است 
که زمینه افزایش مصرف ارز وکاهش ذخایر 

ارزی را فراهم می سازد.
کاهش تورم پیش نگر

دهنده  نشان  که  تولیدکننده  تورم  نرخ 
هزینه های تولیدکنندگان است به عنوان تورم 
پیش نگر محسوب می شود و هر گونه تغییرآن 
با یک فاصله زمانی روی تورم مصرف کننده 
تورم  نرخ  راستا  درهمین  می گذارد.  تأثیر 
تولیدکننده در مردادماه امسال رشدی معادل 
0.7 درصد داشته است که این رشد نسبت به 
رشد 5 تا 6 درصدی به 0.7 درصد کاهش پیدا 
کرده است. تورم نقطه به نقطه تولیدکنندگان 
نیز در مرداد نسبت به تیر 8 واحد درصد کاهش 
پیدا کرده است.به این معنی که هزینه های 

تولید کاال به سطح تثبیت شده رسیده است.
رشد تولید

بهبود  تورم،  گیرهای  سرعت  دیگراز  یکی 
وضعیت رشد تولید در کشور است، به طوری 
که براساس اعالم رئیس کل بانک مرکزی در 
سه ماهه سال جاری تولید واحدهای صنعتی 
با رشد 5.6 درصدی مواجه شده است. این 
موضوع ضمن اینکه باعث کاهش انتظارات 
تورمی شده است، روی هزینه های تولید که 
با افزایش ظرفیت های خالی تولید محقق 
بررسی  راستا  دراین  است.  تأثیرگذار  شده 
شاخص های شرکت های بورسی نیز مؤید این 

موضوع است.
نتیجه گیری

بنابراین می توان نتیجه گرفت که گرچه نرخ 
تورم همچنان باال بوده و نسبت به قدرت خرید 
مردم، بودجه خانوار را با ناترازی و چالش روبه 
رو کرده است، اما این عوامل دهگانه از شتاب 

نرخ تورم ماهانه کاسته است.

بودجه متفاوت 99بازار 10 میلیارد دالری دمشق پیشروی ایران
گزارش

نــرخ تــورم پــس از اوج گیــری از نیمــه دوم ســال گذشــته، از اردیبهشــت مــاه ســال جاری بــا افــت ۲.5 درصدی 
گزارش

گروه    بازرگانی
تــورم ماهانــه نخســتین ســیگنال تغییــر مســیر خــود را بــه اقتصــاد ارســال کــرد. درایــن ماه نــرخ تــورم نقطه 
بــه نقطــه )نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل( بــا 5۲.۱ درصــد در اوج خــود قــرار داشــت، امــا در خــرداد امســال عــالوه برافت 
بیشترشــتاب تــورم ماهانــه بــه۸ دهــم درصــد، بــرای نخســتین بــار در ۱۳ مــاه اخیــر نــرخ تــورم نقطــه بــه نقطــه نیز کاهشــی 

شد که تا شهریور ماه این روند کاهشی هر ماهه تکرار شده است.

نگاهی به دالیل کاهش شتاب رشد قیمت ها؛

10 سرعت گیر تورم 
بررسی ها نشان می دهد نرخ تورم ساالنه در ۱5 ماه اخیر کمترین رشد خود را تجربه کرد
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  نوســان: نرخ تورم دوازده ماهه 
منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۸ برای 
خانوارهای کشــور به عدد ٤۲.7 
درصد رسید. بیشترین نرخ تورم 
دوازده ماهه مربوط به استان ایالم 
)5۱.۹ درصد( و کمترین آن مربوط به 

استا ن قم )۳٦.۳ درصد( است.
کل خانوارها

در شــهریور ماه 1398 عدد شاخص کل 
برای خانوارهای کشــور )100=1395( 
به 181.7 رســید که نســبت به ماه قبل 
0.5 درصد افزایش نشان می دهد. در این 
ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای 
کشور مربوط به اســتان قم با 1.7 درصد 
افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط 
به استان کردســتان با 1.6 درصد کاهش 
است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به 
ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
برای خانوارهای کشــور 35.0 درصد می 
باشد. بیشــترین نرخ تورم نقطه به نقطه 
مربوط به اســتان ایــالم )۴6.2 درصد( و 
کمترین آن مربوط به استان فارس )29.8 
درصد( است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی 
به شــهریور ماه 1398 برای خانوارهای 
کشور به عدد ۴2.7 درصد رسید. بیشترین 
نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایالم 
)51.9 درصد( و کمتریــن آن مربوط به 

استان قم )36.3 درصد( است.
خانوارهای شهری

در شــهریور ماه 1398 عدد شاخص کل 
برای خانوارهای شــهری )100=1395( 
به 180.8 رســید که نســبت به ماه قبل 
0.6 درصد افزایش نشان می دهد. در این 
ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای 
شهری مربوط به استان قم  با 1.7 درصد 
افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط 
به استان کردســتان با 1.6 درصد کاهش 
است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به 
ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
برای خانوارهای شــهری کشــور 3۴.5 
درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به 
نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان 
ایالم )۴5.3 درصد( و کمترین آن مربوط 
به استان فارس )27.6 درصد( است. نرخ 
تورم دوازده ماهه منتهی به شــهریور ماه 
1398 برای خانوارهای شــهری به عدد  
۴1.9 درصد رسید . بیشــترین نرخ تورم 
دوازده ماهه مربوط به استان ایالم  )51.3 
درصد( و  کمترین آن  مربوط به  اســتان  

فارس )36.0 درصد( است.
خانوارهای روستایی

در شــهریور ماه 1398 عدد شاخص کل 
برای خانوارهای روستایی )100=1395( 
عدد 187.1 را نشــان می دهد که نسبت 
به ماه قبــل هیچگونه تغییری نداشــته 
است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه 
خانوارهای روستایی مربوط به استان قم 
با 1.2 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم 
ماهانه مربوط به استان زنجان با 1.7 درصد 
کاهش می باشد. درصد تغییر شاخص کل 
نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه 
به نقطه( برای خانوارهای روستایی 38.1 
درصد می باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به 
نقطه مربوط به استان ایالم )50.1 درصد( 
و کمترین آن مربوط به استان سیستان و 
بلوچستان )29.3 درصد( است. نرخ تورم 
دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه 1398 
برای خانوارهای روســتایی به عدد ۴7.۴ 
درصد رسید. بیشــترین نرخ تورم دوازده 
ماهه مربوط به اســتان کردستان )56.5 
درصد( و کمترین آن مربوط به استان البرز 

)۴0.2 درصد( است.

  نگاه

شاخص قیمت
به تفکیک استان

نقشه راه تنظیم بازار کشور تدوین شد؛

 نوسان:نقشه راه تنظیم بازار کشور ترسیم شد. در این سند بسته ای که 
در نقشه راه تنظیم بازار مورد توجه سیاست گذار قرار گرفته، کاهش هزینه 
مبادله کاال و خدمات با اصالح و نوســازی شبکه توزیع است. در این راستا 
سامانه هایی طراحی و عملیاتی شــده اند که اولویت آنها حذف هزینه ها و 
نقش واسطه ها در روند توزیع کاال در سطح کشــور است. قائم مقام وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی جزئیات گام های وزارت صمت برای 
اصالح نظام توزیع را تشریح کرد. به گفته حسین مدرس خیابانی، در ادامه 
اجرای برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توانمندسازی شبکه 
توزیع کشور و با هدف کاهش هزینه مبادله کاال و قیمت مصرف کنندگان، 
چهار اپلیکیشن مجزا طراحی شده است تا در نهایت بتوان با نقش آفرینی 
اتحادیه های صنفی زمینه ای را برای افزایش رقابت میان عرضه کنندگان کاال 
فراهم آورد. اما این اپلیکیشن ها چگونه به اصالح نظام توزیع کمک می کنند؟

اولین ابزار
سامانه محل فروش کاالها

با کمترین  به معرفی محل فروش کاالهای عرضه شده  اپلیکیشن ها  از  یکی 
قیمت کمک می کند. بر این اساس، با همکاری دو اتحادیه لوازم خانگی و مواد 
غذایی، سامانه ای طراحی شده است تا در ادامه با تبدیل شدن به یک اپلیکیشن 
جست وجوگر، زمینه ای را فراهم سازد تا کمترین قیمت کاالهای زیرمجموعه مواد 
غذایی و لوازم خانگی و نیز مراکز فروش و عرضه آنها که این قیمت های پایین را 
ارائه می دهند، در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد. قائم مقام وزیر صمت در این 
زمینه به خبرگزاری »فارس« گفته است: این سامانه در واقع می تواند محل عرضه 
کاال با کمترین قیمتی را که از سوی عرضه کنندگان ارائه شده است را در اختیار 
مردم قرار دهد و دسترسی آسان مردم به کاالها با قیمت مناسب را به دنبال 

داشته باشد. 
دومین ابزار

سامانه درج نرخ خدمات
او یکی از سامانه های دیگر برای توزیع کم هزینه تر کاالها به دست مصرف کنندگان 
را سامانه درج نرخ خدمات دانست و در مورد آن گفت: این سامانه به عنوان مکمل 
سامانه 12۴ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان آغاز به کار خواهد 
کرد که بر این اساس، قیمت 100 قلم خدمت مورد نیاز مردم در کنار نرخ 100 
قلم کاالهای اساسی و ضروری مورد نیاز عرضه خواهد شد. به گفته مدرس خیابانی، 
امروزه بخشی از افزایش قیمت ها و نابسامانی هایی که در حوزه کاالها رخ می دهد، 
از جنس خدمات است و بر این اساس با طراحی این سامانه که با همکاری و 
همراهی اتحادیه های صنفی عملیاتی خواهد شد، تالش می شود تا نظام ارائه نرخ 
به مردم، ساختاریافته تر شده و خدمات به صورت رقابتی عرضه شوند؛ بر این اساس 
تالش شده تا از ظرفیت سامانه قیمتی استفاده شود. سامانه اعالم قیمت 100 قلم 
کاالی اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز مردم، هم اکنون در تمامی گوشی های 
هوشمند با سیستم عامل اندروید و ios فعال بوده و روی آن، گزینه آیکون شکایات 
نیز فعال شده است و مردم می توانند به صورت آنالین شکایات خود را به ثبت 
برسانند؛ ضمن اینکه در این سامانه از مصرف کنندگان نیز تقاضا شده تا نقطه 

نظرات خود را برای تکمیل این سامانه ها اطالع دهند. 

سومین ابزار
سامانه ای برای عرضه پوشاک

سومین ابزار وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصالح بخشی از نظام توزیع، 
راه اندازی سامانه ای برای عرضه پوشاک با محوریت مانتو، روسری و چادر است. در 
این زمینه، سامانه ای طراحی شده تا محصوالت مذکور را که با کمترین قیمت به 
مصرف کنندگان عرضه می شوند، معرفی و محل های عرضه این کاالها با نرخ درج 
شده در سامانه را ارائه کند. به گفته مدرس خیابانی، اتحادیه های صنفی از این 
طرح بسیار استقبال کرده و در اجرای آن پیشگام هستند؛ ضمن اینکه این سامانه 
قرار است با برند اتحادیه پوشاک معرفی شود و در آن، کاالهای ایرانی که 100 
درصد تولید داخلی هستند، با برند ملی عرضه شوند. دسترسی به کاالهای ارزان 
و مورد نظر مصرف کنندگان، حذف کاالهای قاچاق در حوزه پوشاک، توسعه برند 
ایرانی و حذف واحدهای غیرمجاز و فاقد پروانه کسب از جمله مزایای راه اندازی این 
سامانه است. همچنین رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان در تمامی بخش های 
این سامانه ها تدارک دیده شده و محلی فراهم آمده است که مصرف کنندگان 
به عنوان بزرگ ترین گروه ناظر بر بازار، تخلفات را به صورت آنالین گزارش دهند. 
مدرس خیابانی در مورد سازوکارهای برگشت کاالهای خریداری شده در قالب 
این سامانه ها نیز گفت: مهلتی در هر یک از این سامانه ها به لحاظ نوع کاال تعیین 
خواهد شد تا بر اساس آن، چنانچه مشتری قصد مرجوعی یا تعویض کاال را داشت، 
بتواند به عنوان یکی از حقوق خود، مطابق با قانون نظام صنفی آن را پیگیری کند.

چهارمین ابزار 
سامانه اصالح توزیع کاال، 

سامانه ای است که دسترسی رایگان به کاالها در درب منازل را فراهم می کند. 
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، یکی از معضالت امروز 
جامعه شهرنشینی را کمبود وقت دانست و گفت: دسترسی سریع و رایگان کاالهای 
اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز مردم در کمترین زمان یکی از نیازهای امروز 
مصرف کنندگان است و بر این اساس، سامانه ای طراحی شده تا زمینه دسترسی 
رایگان مردم به کاالهای مورد نیاز خود درب منزل را فراهم آورد. به گفته او، در واقع، 
این کار سامانه ای را برای فروش اینترنتی کاالها و خدمات پرمصرف مردم فراهم 
می آورد و در چهار حوزه لوازم خانگی، مواد غذایی، پوشاک و میوه و تره بار با همکاری 
واحدهای صنفی عرضه کننده کاالها که مورد تایید اتحادیه های صنفی نیز هستند، 
در محالت مختلف شهر تهران اقدام به خدمات رسانی خواهند کرد. به گفته مدرس 
خیابانی، این سامانه ها در فاز اول در شهر تهران راه اندازی خواهند شد و قابلیت ارائه 
خدمات خواهند داشت و با برطرف کردن مشکالت پیش روی آن، در سراسر کشور 
عملیاتی خواهد شد؛ اما هدف اصلی و غایی این است که مصرف کنندگان از کاالها با 
قیمت رقابتی بهره مند شوند و از سوی دیگر، اصالح نظام توزیع که یکی از پروژه های 

مهم برای بخش بازرگانی کشور است، در این بخش تکمیل شود.

۴ اپلیکیشن برای نظام توزیع

 نوسان: عبدالناصر همتی، رئیس کل 
بانک مرکزی اولویت اصلــی این بانک 
را تأمیــن ارز کاالهای اساســی و دارو 
عنوان و اعالم کرد کــه ذخایر کاالهای 
اساسی و دارو در کشــور مطلوب است. 
همچنین کنترل تورم، کنترل بازار ارز 
و کمک به رشــد اقتصادی کشــور در 
دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. وی 
در نشســت با مدیران دبیرخانه شورای 
عالی مناطــق آزاد تجــاری، صنعتی و 
ویژه اقتصادی در کیش ضمن تأکید بر 

نقش مقاومت مردم و برنامه ریزی های 
صورت گرفته در عبور از شرایط سخت 
اقتصادی گفت: بحمداهلل دشــمنان به 
هدف اصلی خود که فروپاشــی اقتصاد 

ایران بود نرسیدند.
 همتی ضمــن یادآوری شــرایط ارزی 
کشــور در شــهریور و مهرماه ســال 
گذشــته افزود: با وجود تمام تحریم ها 
و فشارهای وارد شــده، در حال حاضر 
شــرایط ارزی بــا ثباتی داریــم و این 
آرامش به مــا اجازه داده اســت که به 

ســایر اولویت ها از جمله شرایط مناطق 
آزاد بپردازیــم. وی با اشــاره به تالش 
ناکام دشــمن در حداکثر ســازی فشار 
اقتصــادی گفــت: در شــرایط جنگ 
اقتصادی چــاره ای جــز اولویت بندی 
مسائل اقتصادی نداریم. رئیس کل بانک 
مرکزی با تأکید بــر اینکه اولویت اصلی 
بانک مرکزی تأمین ارز کاالهای اساسی 
و دارو اســت، تصریح کرد: خوشبختانه 
با تدابیر اتخاذ شــده ذخیــره کاالهای 
اساسی و دارو در کشــور مطلوب است. 

رئیس کل بانک مرکزی اولویت اصلی این بانک را تشریح کرد

تأمین مطلوب ارز کاالهای اساسی و دارو

کم ترین و بیشترین تورم پس از انقالب

در ســال های پس از پیروزی انقالب اســالمی کم ترین نرخ تورم با 6.9 درصد در سال 
136۴ رقم خورده اســت. پس از آن در ســال های 1369 و 1395 نیز تورم به 9 درصد 
رسیده است. اما بیشترین نرخ های تورم در دهه 70 ثبت شده است به طوری که در سال 
137۴ تورم ۴9.۴ درصدی باالترین نرخ و پس از آن تورم 35.2 درصدی در سال 1373 
در رتبه بعدی قرار گرفته است. این درحالی است که در سال های 1395 و 1396 تورم به 

ترتیب با 9 و 9.6 درصد تک رقمی شده است.
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بررسی آمارهای منتشره وزارت صمت، حاکی از تولید 3۴ میلیون و 901 هزار متر 
مربع فرش ماشینی تا پایان مرداد ماه و رشد 2.8 درصدی است. در این مدت تولید انواع 
پایپوش با رشد 9 دهم درصدی به 51 میلیون و 900 هزار زوج رسید. همچنین تولید 
چرم با رشد 3.6 درصدی در مقایسه با سال گذشته به 17 میلیون و 100 هزار فوت مربع 
رسید. رشد 19.5 درصدی تولید سموم دفع آفات نباتی از دیگر آمارهای شاخص پنج 

ماهه نخست امسال است.

بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید 515 هزار و 300 
دستگاه یخچال فریزر تا پایان مرداد و رشد 13.6درصدی آن در مقایسه با سال گذشته 
است. برپایه داده های یاد شده، در این مدت 2۴7 هزار تلویزیون تولید شد که در مقایسه با 
پنج ماه نخست پارسال افت 17.6 درصدی نشان می دهد. در این مدت 215 هزار ماشین 
لباسشویی و 516 هزار کولر آبی تولید شد که در مقایسه با سال گذشته به ترتیب افت 1.1 

درصدی و رشد 5.5 درصدی داشتند.

  نوســان: رئیــس اتحادیــه 
پارچه فروشان در خصوص تولید 
چادر مشکی در کشور به خبرنگار 
ایسنا، می گوید: در ایران تنها یک 
کارخانه تولید چادر مشکی آن 

هم با ظرفیت پایین وجود دارد.
احمد تقــی زاده توضیــح می دهد: 
از دالیل ظرفیت پاییــن تولید این 
کارخانه می توان به نداشتن تجهیزات 
کافی و نبود مواد اولیــه برای تولید 
اشــاره کرد، درنتیجه ایــن کارخانه 
نمی تواند نیاز کل بازار داخل به چادر 

مشکی را تأمین کند. 
در گذشــته 150 میلیــون دالر ارز 
از کشــور خارج می شــد، اما امروز 
بــه واســطه دور شــدن مــردم از 
مصرف گرایی این رقم بر اثر افزایش 
قیمت ها، کاهــش یافته اســت. او 
ادامه می دهد: بخشی از نیاز بازار به 
چادر مشکی از سوی کارخانه ای در 
شهرکرد تأمین می شود که در حال 
بهبود کیفیت پارچــه تولیدی خود 
است، با این وجود هنوز از نظر کیفیت 
و به خصوص کّمیــت جوابگوی بازار 

نیست.
تقــی زاده می گویــد: بــرای تولید 
پارچه های دیگر مخصوصاً پارچه های 
مورد اســتفاده بانوان با مشکل مواد 
اولیه ازجمله نخ، الیاف، پنبه و الیاف 
مصنوعی مواجه هســتیم و به دلیل 
ضعــف در تجهیــزات و تکنولوژی، 
توان تولید کاالی باکیفیت را نداریم. 
رئیس اتحادیه صنف پارچه فروشان 
اصفهان با بیان اینکه جامعه ایران از 
نظر اقتصادی به چند دسته تقسیم 
می شود، می گوید: یک دسته  از مردم 
همچنان توانایی خرید چادر مشکی 
تولید ژاپن با توجه بــه اینکه از چند 
صد هزار تومان به باالی یک میلیون 
تومان رســیده، را دارنــد، اما درصد 
زیادی از مردم از چادرمشــکی کره 

استفاده می کنند.
 اجناس این کشــور قباًل با نرخ 50 تا  
180 هزار تومان به فروش می رسید، 
اما امروز قیمت این چادرها بین 180 
تا ۴00 هزار تومان اســت، در نتیجه 

خرید مردم کاهش یافته است.
او با تاکید بر اینکه حذف تعرفه  چادر 
مشــکی واقعاً به بازار مصرف آسیب 
رســانده اســت، می گوید: اصفهان 
120 ســال پیش در تولید پارچه در 
دنیا حرف اول را می زد و به منچستر 
ایران معروف بود، همچنین در عرصه 
پارچه در رقابت با انگلســتان پیروز 
شــده شــد، اما امروز از آن شرایط 

خبری نیست.

حاال پس از کش و قوس های فراوان دولت 
دوازدهم عزم خود را جزم کرده تا با حذف 
حدود 800 هزار نفر و در عمل 200 هزار نفر 
از یارانه بگیرانی که متعلق به سه دهک باالی 
درآمدی هستند، گام نخست در اجرای هدفمند 
این کنش اقتصادی را بردارد.حسین راغفر، 
اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا 
رویکرد دولت در پایش این گروه را صحیح 
نمی داند و معتقد است باید با تفکیک گروه 
درآمدی از گروه جمعیتی به دنبال مؤلفه ها 
و شاخص هایی همچون محل سکونت برای 
شناسایی افراد ذی حق باشیم. او باور دارد به هر 
نسبت و تعدادی که افراد حذف بشوند به دولت، 
بودجه عمومی کشور و رفع نابرابری های ایجاد 

شده، کمک قابل توجهی می شود.

 نظرتان درباره ســاز و کار اجرای 
طرح هدفمندی یارانه ها چیست؟

 به  نظر من رویکردی که دولت برای اجرای طرح 
هدفمندی یارانه ها در پیش گرفته، درست 
نیست. با این توضیح که به جای شناسایی سه 
دهک باال که اکنون برای اجرای طرح هدفمندی 
یارانه ها لحاظ شده است باید افراد ذی حق یعنی 
چهار یا پنج دهک پایین درآمدی را شناسایی 
و جایگزین می کردند. با شناسایی دهک های 
پایین خود به خود دهک های باالیی حذف 
می شوند و دیگر نیازی به پایش این گروه نبود 

که البته کار بسیار دشواری هم هست.

   این شیوه از پایش چه تبعاتی دارد؟
که  است  این  برنامه ها  اینگونه  اصلی  ایراد 
می خواهند شناسایی را از دهک های باال آغاز 
کنند در حالی که هدفمندی یعنی گروه های 

ذی حق را برای دریافت یارانه شناسایی کنیم.
 از سال 1388 که بحث یارانه ها آغاز شد، همه 
گروه ها، حتی کسانی که استحقاق دریافت یارانه 
را نداشتند، مشمول شدند و اشکاالت از همین 
جا پیش آمد. البته در فضای سیاسی حاکم بر 
آن سال یارانه نوعی امتیاز محسوب می شد که 
به کل جامعه تعلق گرفت، اما حاال که می خواهند 
یارانه گروهی را حذف کنند به سراغ آن هایی 
رفته اند که استحقاق دریافت یارانه را ندارند، 
در حالی که نباید این نکته را از نظر دور داشت 
که این گروه تنها متعلق به سه دهک باالی 
جمعیتی نیستند و ممکن است 5 دهک باالتر 
درآمدی هم باشند. در واقع، 5 دهک باالی 
درآمدی به معنای 5 دهک باالی جمعیتی 
نیستند. این تفاوت فاحش و اشتباه بزرگی است 
که همه افرادی که درگیر موضوع هدفمندی 
هستند، مرتکب می شوند. البته این سیستم 
خطاهای آشکار دیگری هم دارد و زمینه های 
تخلف های فراوانی به وسیله اتاق های بازرگانی 
را ایجاد کرده است. به عنوان مثال، به اسم یک 
پیرزن روستایی کارت های بازرگانی صادر و ده ها 
پورشه وارد کرده اند. با استناد این اسناد پیرزن 
روستایی مشمول دریافت یارانه نمی شود در 
حالی که وی کامالً بی اطالع است و به خانواده 
خیلی فقیری تعلق دارد، بنابراین شناسایی این 
گروه ها که تعدادشان زیاد نیست یا یک سری 
افراد که به اسم آنها معامله هایی انجام گرفته 

است، اقدام سخت و دشواری نیست.

  در مرحله کنونی هم دولت مرتکب 
این خطا شده است؟

بله همه آن هایی که پایش را انجام می دهند، 
محاسبات خود را روی دهک های جمعیتی 

انجام می دهند نه دهک های درآمدی، به این 
دلیل که ممکن است مثالً ۴0 درصد جمعیت 
در دو دهک پایین درآمدی متراکم باشند. در 
حالی که دهک پایین جمعیتی یعنی اینکه 
ما 80 میلیون جمعیت داریم که در هر دهک 
8میلیون و سیصد هزار نفر قرار می گیرند، در 
حالی که جمعیت سه دهک درآمدی ممکن 
است فرضاً ۴0 میلیون نفر باشد. به  هر حال این 
نکته بسیار مهمی است که باید به تفاوت آن 

توجه شود.

   شیوه درســت پایش از نظر شما 
چگونه است؟

عالوه بر تفکیک گروه درآمدی و گروه جمعیتی 
که همواره به جای هم استفاده می شوند، باید 
یک سری شاخص داشته باشیم تا بتوانیم 
افرادی را که استحقاق ندارند، شناسایی کنیم. 
یکی از مؤلفه های اصلی، موقعیت سکونت افراد 
است. مؤلفه دیگر اینکه آیا محل سکونت آنها 
استیجاری است یا فرد مالک است. این اطالعات 
به سهولت از سازمان ثبت اسناد قابل دریافت 
است اما خوب اطالعات خیلی دقیقی هم نیست. 
یکی از مؤلفه های دیگر چرخه مالی افراد است 

که این را باید از نظام بانکی دریافت کرد.
در این میان یکی از ساده ترین روش های پایش 
استفاده از کد پستی افراد است که محل و منطقه 
سکونت را مشخص می کند. به نظر من بررسی 
کد پستی افراد به تنهایی برای حذف خیلی از 
افراد که استحقاق دریافت یارانه را ندارند، کافی 
است. البته این سؤال پیش می آید که مثالً در 
یک منطقه باال ممکن است لکه های جغرافیایی 
وجود داشته باشد که آن جا خانواده های فقیر 
زندگی کنند. مثالً حلبی آباد هایی در حاشیه 

مناطق باال وجود دارد که می شود، افراد ساکن 
در این مناطق را مستثنی کرد.

چند مؤلفه دیگر را نیز می توان در نظر گرفت، 
مثالً تعداد افراد خانوار و اینکه آیا در خانواده زن 
سرپرست است یا مرد سرپرست. این ها همه 
اطالعات عینی است که فرد متقاضی باید ارائه 
دهد تا بر اساس این اطالعات بتوانند خانواده ها 
را ارزیابی کنند. منتهی متأسفانه این کار را 
نکردند و گردش مالی افراد را از نظام بانکی سؤال 
کرده و دیده اند که یک خانواده متعلق به کمیته 
امداد 50 میلیون تومان گردش مالی در یک 
سال داشته است. بر طبق محاسبات آنها این فرد 
باید از فهرست یارانه بگیران حذف شود در حالی 
که این رقم به تنهایی ضرورتاً  آن خانوار را خارج 
از استحقاق نمی کند و باید اطالعات دیگری 
هم دریافت کرد.این قبیل مسائل را نه با یک 
مؤلفه یا یک متغیر بلکه با چندین مؤلفه بررسی 
می کنند. من همچنان تأکید دارم که یکی از 
بهترین مؤلفه ها موقعیت جغرافیایی افراد است. 
در واقع از جمله مؤلفه های عینی ای هستند که 

فرد متقاضی باید آنها را ثابت کند.
 

اجرایی،  کار  و  ساز  بر  عالوه   
انتقاداتی هم به شیوه پرداخت یارانه 
به صورت نقدی وجود دارد. نظر شما 

چیست؟
یکی دیگر از نکات قابل توجه همین موضوع 
است. در هیچ کجای دنیا نظام یارانه ای دائمی 
نیست. باید با استناد به اطالعات، به هر فردی 
که استحقاق دارد به مدت یک سال یارانه 
تعلق بگیرد.چرا که بعد از یک سال ممکن است 
وضعیت فرد تغییر کند. باید مشخص شود که 
وضعیت فرد پس از دریافت یارانه بدتر یا بهتر 
شده است. در کشور ما هم باید رویه پرداخت 
یارانه به صورت ثابت و دائمی تغییر کند. با این 
شیوه که متقاضیان باید فرم مربوطه را تکمیل 
کنند.اطالعات جدید باید مبتنی بر اطالعات 
عینی باشد نه ذهنی. مثالً به جای آنکه از فرد 
مربوطه میزان درآمد او را بپرسند، بایستی 
مؤلفه هایی را که می توانند در کیفیت زندگی 
فرد مؤثر باشد، مورد پرسش قرار بگیرد. در این 
صورت می توان انتظار داشت که سال به سال 
بانک اطالعاتی مان درباره این خانوار بهبود پیدا 
کند، در این صورت بعد از چند سال شناخت 
به دست  دهک ها  و  خانوارها  از  تری  واقعی 

می آید.
توجه  اطالعاتی  بانک  به  هیچگاه  اصوالً  ما 
طور  همین  داده هایمان  و  نکرده ایم  جدی 
ناقص مانده است. مادامی که اطالعات نداشته 
باشیم در مورد این گروه های مختلف نمی توانیم 
اقدامی انجام دهیم. از این رو اصلی ترین مسأله 
تنظیم بانک اطالعاتی است. در واقع این طور 
به نظر می رسد که شناسایی افراد ذی صالح 
مسأله نیست، بلکه موضوع اصلی اجرای غلط 
برنامه هاست. ضمن اینکه پرداخت یارانه نقدی 
هم یک شیوه کامالً اشتباه است. نشانه های 
این موضوع از عملکرد چند سال اخیر کامالً به 

وضوح مشخص است.

ردیابی یارانه بگیران 

از افزایش یخچال تا رشد تولید کولررشد تولید فرش ماشینی
 گزارش

نقد و پایش یارانه بگیران در گفت و گو با »حسین راغفر«، اقتصاددان؛ گزارش

چادر مشکی
در تندباد گرانی

   نوسان:بانک مرکزی استان های خوش حساب در پاس چک را اعالم کرد. 
بر این اساس در مرداد ماه، استان های گیالن، کرمانشاه، خوزستان و البرز، 
چه از نظر تعدادی و چه از نظر ارزشی، وضعیت مطلوبی را ثبت کردند. در این 
استان ها، تعداد و ارزش چک های برگشتی کمتر از ۱۰ درصد تعداد و ارزش 
چک های مبادله شده بود. نکته عجیب در آمارها، استان اصفهان است. در این 
استان ارزش چک های برگشتی، بیش از یک چهارم ارزش کل چک ها را در بر 

گرفت تا ضعیف ترین اعتبار چک، متعلق به استان اصفهان شود.
اعتبار فعاالن اقتصادی در استان های مختلف به چه شکل است؟ اداره آمار اقتصادی بانک 
مرکزی، آمار چک های مبادله مربوط به مرداد 98 را منتشر کرد. می توان با داده های این 
گزارش، به شکل حدودی به شاخصی رسید که نشان می دهد اعتبار بازاریان نزد یکدیگر، 

در استان های مختلف به چه شکل است.
شاخص اعتباری

چک یک ابزار مهم در تسویه مبادالت خرد و کالن در اقتصاد ایران محسوب می شود. 
البته در طول سال های اخیر، با توجه به توسعه بانکداری الکترونیک، ابزارهای پرداخت 
الکترونیک ترویج زیادی یافت و نیاز به ابزارهای پرداخت ســنتی، همچون اسکناس، 
مسکوک و انواع چک را کاهش داد. با این حال، هنوز هم چک یکی از مهم ترین ابزارهای 
نظام پرداخت کشور به حساب می آید. یکی از ویژگی های چک، جایگاه اعتباری آن است 
که امتیازی برای این ابزار پرداخت محسوب می شود. هر چه نسبت چک های برگشتی به 
چک های مبادله ای در ناحیه ای پایین تر باشد، می تواند نشان دهد که بازیگران اقتصادی، 
در انجام به تعهدات خود موفق تر عمل کرده اند. توفیق در وصول چک و ایفای تعهدات، 
اعتبار فعاالن بازار را نزد یکدیگر افزایش می دهد و برعکس، هر چه ضریب چک برگشتی 
بیشتر باشد، اعتبار عامالن اقتصادی به مرور کاهش خواهد یافت. در حقیقت آمار چک، 
می تواند شاخصی برای اندازه گیری اعتبار فعاالن اقتصادی در نواحی مختلف کشور باشد.

  میزان رشد ارزش چک ها
در دومین ماه تابستان، حدود 3/ 7 میلیون فقره چک در کل کشور مبادله شد. ارزش 
چک های مبادله شده در حدود 6/ 86 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. جالب اینکه 
هم از نظر تعدادی و هم از نظر ارزشی، چک  های مبادله ای نسبت به تیرماه دچار عقبگرد 
شده اند. یعنی از تعداد چک های مبادله شده در ســطح اقتصاد در مردادماه نسبت به 
تیرماه، 1/ 6 درصد کاسته شده و چک کمتری برای تسویه مبادالت به کار رفته یا مبادالت 
کمتری رخ داده است. نکته دیگر اینکه افت ارزشی چک های مبادله ای، تندتر از افت 
تعدادی آنها بوده است. چرا که چک های مبادله ای در پنجمین ماه سال، 9/ 13 درصد از 

ارزش خود را نسبت به چهارمین ماه سال از دست داده اند.
به طور کلی در 5 ماه ابتدایی سال، تعداد تبادل چک در قیاس با سال گذشته، افت قابل 
مالحظه ای کرده است. در سال جاری، به طور میانگین در هر ماه، 8/ 6 میلیون فقره چک 
مبادله شده، در حالی که در 5 ماه نخست پارســال، تعداد چک مبادله شده در هر ماه، 
معادل 8/ 8 میلیون فقره بود. یعنی تعداد چک های مبادله شده در سطح اقتصاد، بیش از 
22 درصد افت کرد. اما این قضیه در مورد ارزش چک ها مصداق ندارد. در حقیقت با وجود 
اینکه یک پنجم از تعداد چک ها کاسته شده، اما بر ارزش چک ها به میزان 5/ 13 درصد 
افزوده شده است. در 5 ماه ابتدایی امسال، به طور میانگین به میزان 9/ 8۴ هزار میلیارد 
تومان چک مبادله شده، در حالی که این عدد در بازه مشابه سال 97 معادل 7/ 7۴ هزار 
میلیارد تومان بوده است. در واقع به سبب تورم، میانگین ارزش هر چک رشد کرده است. 

  وضعیت قرمز در اصفهان
وضعیت اعتبار فعاالن اقتصادی در استان ها، می تواند با نسبت چک های برگشتی به 
چک های مبادله ای مقایسه شود. در کل کشور، نسبت تعدادی چک برگشتی معادل 
9/ 8 درصد بوده است، در حالی که در استان ها این عدد بین 6/ 6 تا 5/ 1۴ درصد متغیر 
بوده است. بهترین وضعیت، در شمال کشور، گیالن ثبت شده است. در این استان، از 
هر هزار چک صادر شده، تنها 66 چک برگشت خورده است. از نظر ارزشی نیز استان 
گیالن وضعیت مطلوبی دارد و تنها 1/ 9 درصد از ارزش کل چک ها، برگشتی بوده است. 
استان هایی که هم از نظر ارزشی و هم از نظر تعدادی، وضعیت مطلوبی را ثبت کردند، 
گیالن، البرز، ایالم، خوزستان و کرمانشاه هستند. نکته عجیب اینجاست که بهترین 

وضعیت چک برگشتی از نظر ارزشی، در مناطق آزاد رخ داده است. 
در این مناطق چک های برگشــتی، معادل 6/ 8 درصد از ارزش کل چک ها را شــامل 
می شدند. در حالی که معموال مناطق آزاد در این زمینه عملکرد مطلوبی نداشته و جزو 
بدترین ها به حساب می آمدند. اما در ماه گذشته چک در این مناطق بیشترین اعتبار را 
داشته است. نکته عجیب تر اینکه بدترین وضعیت اعتبار چک، در استان اصفهان گزارش 
شده است. در این اســتان معادل 8/ 26 درصد از ارزش چک ها برگشت خورده است. 
یعنی از هر یک میلیارد تومان چک صادر شده، نزدیک به 270 میلیون تومان برگشتی 
بوده است. در حالی که در رتبه دوم بدترین استان ها در زمینه اعتبار چک، سیستان و 
بلوچستان قرار دارد که نسبت ارزشی چک های برگشتی در این استان به 16 درصد هم 
نمی رسد که اختالف قابل توجهی با استان اصفهان دارد. به نظر کاستی های جدی در 
فعالیت های اقتصادی استان اصفهان در مرداد ماه وجود داشته که باعث غرق اعتبار چک 

شده است.

وضعیت قرمز در اصفهان

پرداخـت یارانه هـای نقـدی بـه بیـش از ٦۰ میلیون ایرانـی را کـه از اواخر دهـه ۸۰ خورشـیدی و در 
دولـت دهم به اجـرا درآمد می توان یکـی از مهم تریـن و اثرگذارترین اتفاقات تاریخ اقتصاد سیاسـی 
کشـور دانسـت. فرآیندی که ابتـدا با حذف تدریجـی یارانه متعلق به گـروه مواد سـوختی، خوراکی، 
آب و بـرق و... آغـاز و بهـای آنها به صـورت نقدی و با مبلغ ٤5 هـزار و 5۰۰ تومان بـه مردم پرداخت شـد. از همان ابتدا 
کارشناسـان و متخصصـان حـوزه اقتصاد نسـبت به چرایـی و چگونگی ایـن شـیوه از پرداخت یارانـه، نقدهای جدی 

داشـتند که تاکنون هم ادامـه دارد. 

گفت و گو

گروه اقتصاد

با توجه به داده های چک در مرداد ۹۸ بررسی شد؛

 نوسان: رئیس کل دادگستری استان اصفهان از 
تشکیل پرونده ای با عنوان فساد اقتصادی خبرداد و 
گفت: تحقیقات اولیه این پرونده، پنج یا شــش ماه 
ادامه دار بوده و طی دو هفته گذشته 8 نفر دستگیر 

شده اند.
محمدرضا حبیبی، افزود: افزایش پرونده ها ســبب 
شده نواحی را در شهر راه اندازی کنیم، این افزایش نواحی به تبع مشکالتی 
را برای مردم مناطق ایجاد کرده اســت و باید از مــردم در این رابطه عذر 
خواهی کرد و به آنان این نوید داده می شــود، مکانی مناســب با مساحت 
16هزار متر و با اعتباری مشخص به دادگستری استان اختصاص داده شده 
است.حبیبی خاطر نشان کرد: 99 درصد فعاالن اقتصادی در مسیر درست 
قدم برمی دارند و وظیفه ما حمایت از این 99 درصد اســت و از کسانی که 

فعالیت اقتصادی صحیح دارند همه جانبه حمایت می کنیم.

 نوسان: رئیس کل ســازمان امور مالیاتی گفت:  
چنانچــه تولیدکننــدگان و فعــاالن اقتصادی، 
بدهی مالیاتی خــود را تا پایان مهرمــاه پرداخت 
کننــد، 100درصد جرائــم قابل بخشــش آنها 

بخشوده می شود.
امیــد علی پارســا در دیــدار با مراجــع تقلید و 
علمای حوزه علمیه قم، بابیان اینکه در برخی از کشــورها سهم مالیات 
در هزینه های جاری تا 85 درصد اســت، اما این نسبت در کشور ما به 50 
درصد هم نرسیده است، گفت: عدم وابستگی درآمد کشور به منابع نفتی 
با مالیات میســر می شــود. وی با بیان اینکه ۴0 درصد از اقتصاد کشور از 
پرداخت مالیات معاف است، تصریح کرد: جامعه باید به این فرهنگ و باور 
برسد که پرداخت مالیات در واقع کمک به عمران و توسعه کشور است و 

فرار مالیاتی در واقع غارت بیت المال و دزدی از حق دیگر مردم است.

 نوسان: مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان با پیش بینی کشت 100 هزار هکتار 
غله آبی برای کشت پاییزه جدید، گفت: برای سال 
آبی جدید 135 هزار هکتار کشت پاییزه در استان 

اصفهان خواهیم داشت.
محمودرضا افالکی، در خصوص کشــت تابستانه 
استان اصفهان طی سال آبی گذشــته، گفت: در کشت تابستانه نزدیک به 
20 هزار تن محصول ذرت و صیفی جات در استان کشت شد که تا چند روز 
آینده برداشت آن آغاز می شــود. وی با بیان اینکه در کشت تابستانه حدود 
هفت شهرســتان از آب زاینده رود منتفع شدند، افزود: عملکرد کشت ذرت 
در اصفهان مناسب بود، 80 درصد کشت تابستانه به ذرت اختصاص یافت. 
وی توضیح داد: در سال آبی جدید کشت 60 هزار هکتار گندم آبی و ۴0 هزار 

هکتار جو آبی در دستور کار استان قرار دارد.

 نوســان:معاون برنامه ریــزی و امــور زیربنایی 
معاونت توســعه روستایی کشــور گفت: اگر برای 
هر شغل ۴0 میلیون تومان ســرانه در نظر بگیریم 
به 7۴0 میلیارد تومان بودجه نیــاز داریم که نرخ 

بیکاری روستایی در استان اصفهان، صفر شود.
کاوه معراجــی، اظهــار کــرد: متوســط درآمد 
روستائیان استان اصفهان 21 میلیون تومان در سال و هزینه آنان در طول 
یک سال 20 میلیون تومان اســت که از این نظر این استان رتبه 8 کشور 
را دارد. وی افزود: جمعیت روســتایی اســتان اصفهان 12 درصد است و 
خوشبختانه نرخ اشتغال و مشارکت اقتصادی در روستاهای استان مطلوب 
اســت.معاون برنامه ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی کشور، 
ادامه داد: در سال1395نرخ بیکاری روستایی در استان اصفهان 7.7 درصد 

بوده که این رقم در سال 1397 به 7.2 درصد کاهش پیدا کرد.

تشکیل یک پرونده فساد اقتصادی در اصفهاننرخ بیکاری روستایی اصفهان کاهش یافتاصفهان و پیش بینی 100 هزار هکتار کشت پاییزهبخشودگی جرایم مالیاتی مشروط به پرداخت بدهی ها 
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 نوسان :  مهندس عظیمیان مدیرعامل 
فوالد مبارکه در آئین افتتاح نمایشگاه 
دفاع مقدس این شرکت گفت: افزایش 
کمــــی و کیفـــــی محصـــــول و 
رونــــق تولید، دندان شکن ترین پاسخ 

به دشمنان است.
  وی با اشاره به تهاجم همه جانبة دشمن 
در طول جنگ تحمیلی گفت: دشمن 
با تهاجم زمینی و اقدامات تروریســتی 
در تمامی شهرهای کشور سعی داشت 
تا انقالب اســالمی را با شکست مواجه 
کند، اما با هدایــت های بنیانگذار کبیر 
انقالب، همة نقشه های آنها با شکست 
مواجه شد. راهبردهای به موقع و کارساز 
امام خمینی )ره( موجبات اقتدار هرچه 

بیشتر نظام را فراهم کرد.
وی با اشــاره به آیــات ســورة فجر و 
دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس 
اظهار داشت: وظیفة همه ماست که با 
برپایی چنین آئین هایــی یاد و خاطرة 
شهدا را زنده نگه داریم و در پاس داشت 

ارزشهای دفاع مقدس بکوشیم.
مهندس عظیمیان خاطرنشــان کرد: 
مردان و زنان زیادی در طول جنگ جان 
شیرین خود را از دست دادند و بسیاری از 
هموطنان ما به اسارت درآمدند و جانباز 
شــدند تا ما امروز گوهری به نام »فوالد 
مبارکه« داشــته باشــیم و بتوانیم در 
محیطی امن به زندگی خود ادامه دهیم. 

همة ما مدیون این ایثارگری ها هستیم.
برنامه های دشمن برای زمین گیر کردن 
اقتصاد کشور بخش دیگری از سخنان 
مدیرعامل فــوالد مبارکه در مراســم 

افتتاحیة نمایشگاه دفاع مقدس بود. 
وی در این زمینه تصریح کرد: این جمله 
در شرایط فعلی به معنی واقعی مصداق 
دارد که کارکنــان واحدهای تولیدی و 
صنعتی جنگجویان خط مقدم جبهة 
اقتصادیاند. امروز دشــمن میخواهد ما 
را با حربه های تحریم و فشار اقتصادی 
دچار انزوا و نابودی کند. همة ما وظیفه 
داریم با کار و تالش بیشتر از خون شهدا 

محافظت کنیم.
وی از افزایــش کمی و کیفــی تولید و 
افزایش فروش و درآمد شــرکت فوالد 
مبارکه به عنــوان نمونه هایــی بارز از 
ایستادگی در جنگ نابرابر اقتصادی یاد 
کرد و گفت: افزایش کمی و کیفی و رونق 
تولید دندان شکن ترین پاسخی است 

که می توان به دشمنان داد.
این گزارش حاکی اســت در ادامة این 
مراســم، خانم مهندس زهرا سعیدی، 
نماینــدة مــردم مبارکــه در مجلس 
شورای اسالمی نیز طی سخنانی افزود: 
پس از اینکه دشــمن از جنگ نظامی 
مأیوس شــد، تالش کرد تا با راه اندازی 
جنگ اقتصادی در وجود نازنین مردم 
ایران زمین نفوذ کند و خوشــبختانه، 
با راهبردهــای رهبر معظــم انقالب و 
ایستادگی مردم عزیز نتوانست به اهداف 

خود دست یابد.
نماینــدة مــردم مبارکــه در مجلس 
شورای اسالمی خاطرنشــان کرد: در 
جنگ اقتصادی، صنعتگران هســتند 
که میتوانند با کار و تولید بیشتر، تحمل 
سختیها را برای مردم تسهیل کنند. باید 
به خاطر داشته باشــیم بحران ماندگار 
نیست و گذر از بحران، توسعه و پیشرفت 

را به دنبال خواهد داشت.
زهرا  ســعیدی تصریح کــرد:  توجه به 
نیروی انسانی، شایسته ساالری و رعایت 
حقوق و مالحظات اجتماعی در فوالد 
مبارکه از راهبردهــای موفق مدیریت 

ارشد این شرکت است.

دندان شکن ترین 
پاسخ به دشمنان

industry

رضا  دکتر  شهریورماه،  ام  سی  شنبه  روز 
رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، به 
از خطوط  معاونان خود  از  همراه جمعی 
تولید شرکت فوالد مبارکه، بازدید کرد. وی 
برنامه  بازدید در خصوص  این  در جریان 
تولیدکنندگان  از  دولت  حمایتی  های 
دولت  اصلی  سیاست  گفت:  داخلی 
خام  از  پیشگیری  ها  زمینه  همة  در 
همواره خصوص  این  در  است.  فروشی 

 برنامه های راهبردی زیادی تدوین و اجرا 
کرده ایم، تاجایی که درزمینة سنگ آهن، 
صادرات از 23 میلیون تن به کمتر از 8 میلیون 

تن رسیده و هر سال روند کاهشی داشته ایم.

جدیت در  پیشگیری 
از خام فروشی

وی با تأکید بر اینکه برنامه های پیشگیری از 
خام فروشی با شدت و قوت در حال پیگیری 
است، گفت: به منظور تأمین حداکثری نیاز 
فوالدسازان داخلی، برنامة اکتشاف، استخراج 
و فرآوری معادن جدید در دستور کار قرار 
گرفته و به پیشرفتهایی هم دست یافته ایم. 
انشاءاهلل با این اقدامات و برنامه های آتی در 
تأمین مواد اولیه موردنیاز فوالدسازان مشکلی 

نخواهیم داشت.
های  کارخانه  در  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
فوالدسازی کشور و به ویژه در فوالد مبارکه، 
برای خودکفایی در صنعت فوالد و صاحب 
برداشته  مؤثری  های  گام  شدن،  فناوری 
شده است گفت: خوشبختانه نتیجة این 
اقدامات به احداث و بهره برداری از خطوط 

جدید انجامیده است. وی در بخش دیگری 
از سخنان خود گفت: با تالش و همت همة 
مدیران و کارکنان کارخانه های فوالدسازی 
کشور، ازجمله شرکت فوالد مبارکه، شاهد 
آن هستیم که بسیاری از ورق ها و محصوالتی 
که پیش از این وارداتی بودند، هماکنون در 
کارخانه هایی نظیر فوالد مبارکه تولید می 

شوند و کشور از این حیث خودکفا شده است.

عملیاتی شدن 
بخشنامه ها زمان بر است

حمیدرضا عظیمیان نیز با اشاره به ورود 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به مسئله 
وزارتخانه  این  واقع  در  گفت:  خام فروشی 
بعد از شنیدن نظرات تولیدکنندگان فوالد 
مبنی بر سختی های موجود بر سر راه تامین 
مواد اولیه خود که بیشتر شامل سنگ آهن 
است، تصمیماتی را اتخاذ کرده که در قالب 
بخشنامه های مقابله با خام فروشی محصوالت 

معدنی، آن را ابالغ کرده است.
 مدیرعامل فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: در 
این رابطه وضع عوارض بر روی سنگ آهن، 
کنسانتره و گندله اعمال شده که بتوان جلوی 

صادرات بیش از حد را گرفت.
 وی ادامه داد: این موضوع توانست بخشی 
از مشکالت پیش روی صنایع فوالدی را 
حل کند، اما واقعیت آن است که در واقع، 
با صدور  کوتاه مدت  در  فوالدی ها  مشکل 
شد،  نخواهد  حل  بخشنامه هایی  چنین 
چراکه طبیعی است، تا زمانی که در زنجیره 
تولید عملیاتی شود، یک پروسه زمان بر را 

دنبال خواهد کرد و همین امر، نمی تواند 
کمک  فوالدی  صنایع  به  کوتاه مدت  در 
شایانی کند؛ چراکه به هر حال، تولید، نیاز 
به تزریق مداوم مواد اولیه دارد و هم اکنون 
تامین  راه  سر  بر  فوالدی  تولیدکنندگان 
مواد اولیه خود، با مشکالتی مواجه هستند.  
وی یادآور شد: نکته حائز اهمیتی که باید 
به آن اشاره کرد آن است که خام فروشی 
هیچ ارزش افزوده ای به همراه ندارد، اگرچه 
بعضاً ممکن است در مقاطعی، خام فروشی 
جذابیت های صادراتی خود را داشته باشد، 
اما به یقین ضرر و زیان زیادی برای اقتصاد و 

مشاغل کشور به همراه خواهد داشت. 
در عین حال فوالد مبارکه اهمیت ویژه ای 
را نیز در کنار تامین مواد اولیه به توسعه و 
به روزرسانی فناوری خطوط تولید در صنعت، 
مبذول داشته و خوشبختانه توسعه های فوالد 
مبارکه با هوشیاری هرچه  تمام تر و با هدف 
کامل تر کردن زنجیره تولید در شرکت در 
حال پیگیری و اجراست؛ به نحوی که با توجه 
به اینکه انتخاب و راهبرد رونق تولید از سوی 
مقام معظم رهبری بسیار داهیانه و به موقع 
بوده است، گردش چرخ صنایع کشور و رونق 
تولید در جامعه ایجاد شادابی و نشاط و امید 
می کند؛ از این رو در فوالد مبارکه هم تالش 
همه جانبه بر آن است تا بدون هرگونه خللی 

این فرآیند ادامه یابد. 

قیمت را به میزان 
بین المللی نزدیک کنیم

در همین ارتباط، عضو هیئت مدیره انجمن 

تولیدکنندگان فوالد نیز تاکید دارد: چند 
نکته باعث آسیب در کل زنجیره فوالد شده 
است که در صدر آن، تحریم ها قرار دارند.
 سید رضا شهرستانی، اضافه کرد: در وهله 
بعدی بحث خام فروشی است، نه تنها در 
زنجیره فوالد و صادرات سنگ آهن بلکه در 
نفت هم شرایط همین است. باید به سمت 
ایجاد ارزش افزوده برویم، نمونه مزیت این 
روش ژاپن است؛ ژاپن هیچ مواد اولیه ای ندارد 
اما با مواداولیه وارداتی و تبدیل به محصول 
نهایی با ایجاد ارزش افزوده باال، از اقتصادهای 
برتر دنیا محسوب می شود، ما هم نیروی کار 
خالق داریم و کشوری غنی از مواد معدنی، 
باید داشته هایمان را به درستی استفاده 
کنیم. سال گذشته 25 میلیون تن تولید فوالد 
داشته ایم و امسال هم این تولید را به بیش از 
27 میلیون تن می رسانیم . با  این حجم تولید 

رو به افزایش باید از اتکا به نفت خارج شویم.
وی درخصوص عوارض اعمال شده بر سنگ 
آهن خاطرنشان کرد: در تمام کشورها برای 
واردات از محصول نهایی تا قطعات به صورت 
پلکانی رو به پایین عوارض تعیین می شود 
به طور مثال عوارض سنگین بر روی واردات 
خودرو به عنوان یک محصول نهایی وضع شده 
ولی بر قطعات، عوارض کمتر وضع می شود؛ 
چراکه قطعات بخشی از فرایند تولید را شامل 
شده و ایجاد اشتغال می کند و بالعکس صادر 
کردن مواد خام عوارض بیشتری نسبت به 
کاالیی که در زنجیره تولید قرار گرفته و ایجاد 

تولید کرده به خود اختصاص می دهد.
وی  افزود: ظرفیت تولید فوالد ما در حالت 
فعلی 30 میلیون تن است اما به تولید 27 
میلیون تن رسیدیم؛ نداشتن بازار فروش یک 

عامل و از آن مهمتر کمبود مواد اولیه است . 
معدنی ها هم حق دارند که رغبت به فروش 
داخل نداشته باشند ، قیمت های پایین تر 
در داخل کشور انگیزه فروش آنها را در داخل 
از بین می برد بعالوه اینکه پرداخت های 

فوالدی ها هم در موعد نیست. 
اما مقصر نه فوالدی ها هستند نه معدنی ها. 
مشکل دخالت های نادرست دولت است و 

منشا آن قیمت گذاری نادرست است. 
دولت می خواهد قیمت شمش داخلی را 
پایین نگه دارد در حال حاضر ما با قیمتی 

بسیار پایین تر از قیمت جهانی می فروشیم. 
دولت در قیمت گذاری، سود فوالدی ها را کم 
و آنها را با مشکل مواجه کرده و سبب شده در 
پرداختها خوش قول نباشند، از طرف دیگر 
فرمول کشف قیمت سنگ آهن و گندله و 
کنسانتره شمش فوالد خوزستان است که با 
فشار دولت در رقم پایینی نگه داشته می شود 
و نتیجه آن پایین ماندن قیمت سنگ آهن و 

کاهش انگیزه فروش در داخل است.
وی تصریح کرد: اگر قیمت شمش را به 
قیمت های بین المللی نزدیک کنیم اکثر 
این مشکالت حل خواهد شد، هم فوالدی 
ها به عدد واقعی فروش نزدیک خواهند شد 
هم قیمت سنگ آهن در داخل باالتر بسته 
بدهی پرداخت  قدرت  اینکه  و  شود  می 

 فوالدی ها بیشتر می شود.

ایــن روزهــا تضــاد منافــع معدنــی هــا و فوالدســازان مشــکل ســاز شــده اســت. از یکســو دولــت رای 
گزارش

گروه صنعت
بــه نفــع فوالدســازان داده و بــا وضــع عــوارض بــر صــادرات ســنگ آهــن، مســیر را بــرای معدنــی هــا 
تنــگ کــرده اســت؛ و از دیگــر ســو، دخالــت دولــت در ایــن بــازار باعــث بــه هــم ریختگی هــای در زنجیــره فــوالد 
گردیــده اســت. حمیدرضــا عظیمیــان، مدیرعامــل فــوالد مبارکــه معتقــد اســت، بــه هــم ریختگی هایــی در زنجیــره 
فــوالد ایجــاد شــده کــه امیدواریــم در نیمــه دوم ســال مرتفــع شــوند و واحدهــای فــوالدی مشــکلی بــرای تأمیــن 
ســنگ آهن خــود نداشــته باشــند؛  او تاکیــد دارد، مــا مخالــف صــادرات ســنگ آهن نیســتیم بلکــه تأکیــد داریــم کــه 
ایــن صــادرات بایــد در زمــان رفــع نیــاز داخــل صــورت گیــرد. از ســوی دیگــر، ســید رضــا شهرســتانی، عضــو هیئت 
مدیــره انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد نیــز تاکیــد دارد، مقصــر ایــن شــرایط، نــه فــوالدی هــا هســتند و نه معدنــی ها. 

مشکل دخالتهای نادرست دولت است و منشا آن نیز قیمت گذاری نادرست است.

هزارتوی مبارزه با خام فروشی 

رویداد فرصت سازی کسب وکار در مسائل صنعتی، از سوی شرکت فوالد مبارکه اصفهان و 
با همکاری مشترک پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و انجمن مهندسی مواد و متالورژی 
ایران برگزار می شود. در این برنامه پس از دریافت راه حل های پیشنهادی هر تیم، فرصتی 
برای ارائه طرح ها در اختیار تیم ها قرار داده خواهد شد و بر اساس نتایج داوری نهایی 
تیم های منتخب عالوه  بر دریافت جایزه می توانند در برنامه حمایتی مشترک شرکت فوالد 

مبارکه اصفهان و پارک علم و فناوری دانشگاه)جهش( شرکت کنند.

همایش »توسعه فعالیت های اکتشافی ایران، پهنه ها؛ فرصت ها و چالش ها« با حضور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. در این همایش آغاز به کار کنسرسیوم خصوصی پایا 
وابسته به هلدینگ توسعه معادن و فلزات به طور رسمی اعالم شد. این امر برای نخستین بار 
در کشور رخ داده که بخش خصوصی با تشکیل کنسرسیوم و ایجاد هم افزایی مالی و فنی 
به حوزه اکتشافات معدنی، ورود کرده اند. این کنسرسیوم با حضور 12شرکت تشکیل شد 

که بیش از 22درصد ارزش سهام بورس متعلق به این شرکت هاست.

انقالب معدنی با دور جدید اکتشافاتفرصت سازی کسب وکار در فوالد مبارکه اصفهان

رضا رحمانی: سیاست اصلی دولت در همۀ زمینه ها پیشگیری از خام فروشی است

نگاهی به شرایط سخت فوالدسازان در تامین مواد اولیه؛

در راستای مسئولیت های اجتماعی انجام شد؛

 نوسان : در مراسمی با حضور دکتر رخشانی مهر،)معاون وزیر آموزش 
و پرورش و رییس نوسازی،تجهیز مدارس کشور(، حجت االسالم و 
نگهبان)نماینده مجلس  المسلمین شمسیان)امام جمعه(، محمود 
امرایی  علی  دکتر  سنجرانی)فرماندار(،  حسین  اسالمی(،  شورای 
)مدیرعامل فوالد سنگان( و جمعی از فرمانده  هان نظامی و انتظامی 
و دیگر مسئوالن منطقه، با حضور پرشور دانش آموزان و مردم مناطق 

محروم شهرستان خواف، مدرسه مهر فوالد سنگان افتتاح شد.
اهمیت علم اندوزی 

کمتر از دفاع از مرزهای کشور نیست
به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان، مهندس عظیمیان 
مدیرعامل فوالد مبارکه که از طریق ویدئوکنفرانس در این مراسم باشکوه حضور 
داشت، طی سخنانی بهره برداری از این مدارس را به همة مردم عزیز و مسئوالن 
محترم شهرستان خواف تبریک گفت و تأکید کرد: نواخته شدن زنگ مدارسی 
که فوالد مبارکه و فوالد سنگان با افتخار برای بنای آن ها آستین همت باال 
زدند، لحظه ای باشکوه و بسیار مسرت بخش است. وی با بیان این که در فاز اول 
و هم زمان با آغاز سال تحصیلی جدید، چهار مدرسه از هفت مدرسة تعهدشده 
طی مدت صد روز آمادة بهره  برداری شد، تصریح کرد: هم زمانی بهره برداری 
از این مدارس با هفتة دفاع مقدس از این نظر حائز اهمیت است که کمک 
به ارتقای دانش فرزندان ایران اسالمی و اهمیت تحصیل و کسب علم کمتر از 
دفاع از مرزهای کشور نیست. مهندس عظیمیان ادامه داد: فوالد مبارکه و فوالد 
سنگان در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی خویش در این پروژة ماندگار 
سرمایه گذاری کرده اند. وی در همین راستا از حمایت های مسئوالن این استان و 

سازمان توسعه و نوسازی مدارس قدردانی کرد.
فعالیت در سنگر 

مسئولیت های اجتماعی
در آیین افتتاح  این مدارس، علی امرائی)مدیرعامل فوالد سنگان( ضمن خیر 
مقدم و گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهیدان ، فوالد سنگان 
را محور واقعی تولید، اشتغال و توسعه در منطقه دانست و گفت:  فوالد مبارکه 
در کشور عالوه بر حرکت موثر در سنگر تولید و پیشرفت، در سنگر دیگری به 
نام مسئولیت های اجتماعی مشغول خدمت رسانی به مردم عزیز ایران است. 
در هر نقطه ای از ایران که فوالد مبارکه در آنجا فعالیت صنعتی دارد، نقش 
بسزایی در محرومیت زدایی از آن مکان روی داده  است. با توجه به تعهد 
مدیریت عالی فوالد مبارکه نسبت به توسعه شهرستان خواف، تعداد  هفت 
مدرسه در دستور کار ساخت قرار گرفته که چهار مدرسه توسط شرکت فوالد 
سنگان احداث و سه مدرسه دیگر با سرمایه گذاری فوالد مبارکه توسط اداره 
نوسازی و تجهیز مدارس  استان ساخته می شوند. از مهمترین ویژگی های 
این مدارس استحکام بسیار باال است که زیر نظر ناظر نوسازی مدارس استان 
در صد روز کاری ساخته شده اند و این در نوع خود یک رکورد در کشور 
محسوب می شود. وی در خصوص محرومیت زدایی از منطقه از امضای تفاهم 
نامه ای با حضور مدیر کل فنی و حرفه ای استان در این مراسم خبر داد و 
گفت: این تفاهم نامه هدف افزایش توسعه کیفی آموزش به منظور توانمند 
سازی جوانان با توجه به پتانسیل معدنی منطقه را دنبال می کند و افزایش 
توان علمی و مهارتی  با  انتقال دانش فوالدی به جوانان این منطقه مهمترین 
هدف در این تفاهم نامه است. از دیگر اقدامات فوالد سنگان در حوزه مسئولیت 
های اجتماعی، تشکیل تعاونی ها به منظور توانمند سازی مردم  است که این 
واحد صنعتی را به محور واقعی تولید، اشتغال و توسعه در منطقه خواف تبدیل 

کرده است.
مدرسه سازی 

جهاد در راه خداست
حجت االسالم والمسلمین شمسیان )امام جمعه( نیز در آیین افتتاح این 
مدارس، اقدام فوالد سنگان را مصداق واقعی جهاد در راه خدا دانست و افزود: 
افتتاح مدارس توسط فوالد مبارکه و فوالد سنگان، مصداق واقعی کالم مقام 
معظم رهبری )ما می توانیم( است و ساخت این مدارس توسط فوالد سنگان در 
صد روز کاری مصداق بارز مدیریتی جهادیست. همچنین اهدای بیش از 600 
بسته لوازم التحریر به دانش آموزان، موجب شادی  این خانواده ها ،امام زمان 

و شهدا می شود.
پیشرفت علمی 

در گرو مدرسه سازی
در ادامه دکتر رخشانی مهر،)معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس اداره نوسازی 
و تجهیز مدارس کشور نیز در این آیین خداپسندانه، از اقدامات صورت گرفته 
تقدیر و تشکر ویژه ای نمود وگرامیداشت هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس، 
را به فال نیک گرفت و گفت: وجود نیروهای  انسانی و فضاهای آموزشی  از 
عوامل مهم در موفقیت است و خوشبختانه ساخت این چنین مدارسی در 
راستای این مهم است و انشاهلل شاهد پیشرفت علمی دانش آموزان این منطقه 
باشیم. وی، از مساعدت و همیاری مدیریت فوالد مبارکه و فوالد سنگان کمال 
تشکر و قدردانی را داشت و تصریح کرد: امید است با این اقدامات صورت گرفته 

، شاهد افزایش توسعه آموزشی در مناطق شهرستان خواف باشیم.
توسعه همه جانبه 

با قدم های خیرخواهانه صنعت
دکتر محمود نگهان)نماینده مردم خواف در مجلس شورای اسالمی( در آیین 
افتتاحیه مدارس گفت: اقدام بسیار نیک و ارزشمند فوالد سنگان در منطقه ، 
الگویی بسیار مناسب برای دیگر صنایع فوالدی در منطقه است و از زحمات آقای 
عظیمیان و امرائی در ساخت به موقع و سریع کمال تشکر را دارم. توانمندسازی 
تعاونی های موجود در منطقه با همت فوالد سنگان از اقدامات بسیار شایسته و 
حرفه ای  در قالب معین اقتصادی منطقه است و نقش بسیار مهم این شرکت و 
مدیریت عالی فوالد مبارکه و فوالد سنگان در راستای مسئولیت های اجتماعی 
است. وی دغدغه مدیریت عالی فوالد مبارکه را، پیشرفت و استفاده دانش 
آموزان از فضاهای مناسب آموزشی دانست وافزود: ان شاهلل با راه اندازی کارخانه 
کنسانتره سازی 5 میلیون تنی فوالد سنگان، شاهد رشد،اشتغال زایی و توسعه 

همه جانبه در منطقه باشیم.

گام بلند فوالد سنگان
در عرصه مدرسه سازی

 نوسان:  مدیر فــروش و بازاریابی شرکت 
فوالد هرمزگان گفت: شرکت فوالد هرمزگان 
با به کارگیری رویکردهای بهبود مســتمر و 
استراتژی های توسعه بازار، در راستای جلب 
نظر مشــتریان و ارائه محصوالت مطابق با 
نیاز بازار، اهداف و برنامه های خود را تدوین 

می کند. 
مهدی شکری زاده با بیان این مطلب افزود: 
آنچه  در چشم انداز شرکت فوالد هرمزگان 
متصور است، توسعه بازارهای صادراتی، حفظ 

و تأمین پایدار نیازهای نــوردکاران داخلی، 
بازاریابی محصوالت بــا ارزش افزوده باالتر، 
توسعه محصوالت جدید و تکمیل زنجیره 
ارزش با رویکرد توســعه خطــوط تولید به 
سمت محصوالت نهایی است. مدیر فروش 
و بازاریابی شــرکت فوالد هرمزگان گفت: 
این مجموعه در شــش ماهه ابتدای سال با 
اتخاذ اقداماتی از جمله تدوین برنامه ریزی 
جامع فروش و شناســایی صحیح بازارهای 
هدف، کارنامه موفقی را ارائه کرده که باعث 

روند صعودی فــروش در بازارهای داخلی و 
صادراتی شده است. وی تصریح کرد: ماحصل 
فعالیت های صورت گرفته در شرکت فوالد 
هرمزگان بــا عرضه بیــش از 700 هزار تن 
محصول تختال به بازارهای مصرف، منتج 
به رشــدی معادل 3 درصد میــزان فروش 
نسبت به مدت مشابه سال قبل و نیز رشد 63 
درصدی درآمد کسب شده نسبت به همان 

مدت مشابه شده است.

مدیر فروش و بازاریابی شرکت فوالد هرمزگان عنوان کرد: 

"فوالد هرمزگان" بازارهای صادراتی را هدف گرفت



۱۴۴۱ صفر   ۲  /۱۳۹۸ مهر   ۹  /۹۹ شماره  پنجم/  سال 

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

www.eghtesadbazar. ir

1  oct 2019 No.99

info@eghtesadbazar. ir

تاه
 کو

بار
اخ

Trading

آگهی تغییرات شرکت

شرکت بازرگانی افق نمای ســپیده با مســئولیت محدود به شماره ثبت 
2606 و شناســه ملــی 1026022۴8۴2 بــه موجب آگهــی تغییرات 
شــماره ی 139830۴0009010۴2957مورخ 23/0۴/1398 و صورت 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/0۴/1398 مرکز اصلی شرکت 
بازرگانی افق نمای سپیده با مســئولیت محدود به شماره ثبت 525121 
واحد ثبتی تهران و شناسه ملی 1026022۴8۴2 به نشانی استان اصفهان 
، شهرستان کاشان ، بخش مرکزی ، شهر مشــکات، محله زیارت ، کوچه 
شهید عزیزاله ترابی ، خیابان رسالت ، پالک 21 ، طبقه همکف و کدپستی 
8739151116 انتقــال یافت و در این اداره تحت شــماره 2606به ثبت 

رسید که جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
 اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کاشان )611951(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت آوند ابنیه آفتاب گردان ســهامی خاص به شماره 
ثبت 51363 و شناســه ملی 10260700010 به اســتناد صورتجلســه 

مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

 نام شرکت به " آب گستران سپاهان ایرسا " تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گردید. 

اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهــان اداره ثبت شــرکت ها و 
موسسات غیرتجاری اصفهان )611953(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییــرات شــرکت حمل و نقــل بیــن المللی ســیروس اتحاد 
بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت ۴۴8۴2 و شناســه ملی 
10101731851 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
05/06/1398 و نامه شــماره ۴2778/21 مورخ 26/6/1398 اداره کل 

راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 به موضوع شــرکت مواترد ذیل اضافه شــد و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید.ثبت موضوع شــرکت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد.
کارگزاری ترابری ریلی اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )61195۴(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت افسون شــهد نایین شرکت تعاونی به شــماره ثبت 58۴ و شناسه ملی 10861173678 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 26/06/1398 و نامه شــماره 3978 مورخ 27/06/1398 اداره تعاون کار 
و رفاه اجتماعی شهرســتان نایین تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : جواد دهقانی کدنوئیه به کدملی 12۴9715512 به 
سمت رئیس و محمد دهقانی کدنوئیه به کدملی 12۴0025572 به ســمت نائب رئیس و لیلی مختاری هاشم آباد 
به کدملی 12۴9777720 به سمت منشی هیئت مدیره و علیرضا شهریاری محمدیه به کدملی 12۴9801923به 
ســمت مدیرعامل برای بقیه مدت تا تاریخ 28/05/1۴01 انتخاب گردیدند کلیه چکها و اسناد تعهد آور شرکت پس 
از تصویب هیئت مدیره با امضای آقای علیرضا شهریاری محمدیه )مدیرعامل ( و آقای جواد دهقانی کدنوئیه )رئیس 
هیئت مدیره ( و مهر شــرکت معتبر و در غیاب آقای جواد دهقانی کدنوئیه ، آقای محمد دهقانی کدنوئیه حق امضاء 
خواهد داشت و اوراق عادی با امضای آقای علیرضا شــهریاری محمدیه )مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نایین )611952(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت تجاری تدارک صنایع اسپادانا شرکت با مســئولیت محدود به شماره ثبت 22709 و شناسه 
ملی 10260۴35290 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد آقای مجید جعفرزاده به شــماره ملی 1199901156 با دریافت مبلغ 250000 ریال سهم الشرکه خویش از 
صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. آقای آرش جعفرزاده کدملی1272678679 با دریافت مبلغ 250000 ریال 
سهم الشرکه خویش از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.در نتیجه ســرمایه شرکت از مبلغ دو میلیون ریال به 
مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه به شــرح فوق اصالح گردید..شرکا و 
میزان سهم الشرکه هریک بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد : آقای علی جعفرزاده دارنده 500000 ریال 
سهم الشرکه و خانم رضوان جعفرزاد دارنده 500000 ریال سهم الشرکه و آقای محمد رضازادگان دارنده 500000 

ریال سهم الشرکه . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )612206(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت تجاری تدارک صنایع اسپادانا شرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 22709 و شناســه ملــی 10260۴35290 به 

استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/01/1398 :
آقای علی جعفرزاده کد ملی 128۴67۴800 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیات مدیره و آقای محمد رضازادگان کدملی 12810۴2۴81 به سمت 
رییس هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد 
مالی و تعهد ات شــرکت با امضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )612207(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت تجاری تدارک صنایع اسپادانا شرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 22709 و شناســه ملــی 10260۴35290 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 26/01/1398 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد :
آقای علی جعفرزاده کد ملــی 128۴67۴800 و آقای محمد رضازادگان 
کدملــی 12810۴2۴81 بعنوان اعضاء اصلی هیــات مدیره برای مدت 

نامحدود انتخاب شدند.

 اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 
موسسات غیرتجاری اصفهان )612209(

آگهی تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت تجاری تدارک صنایع اسپادانا شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 22709 و شناسه ملی 10260۴35290 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/01/1398 آقای محمد 
رضازادگان به کد ملــی 12810۴2۴81 با پرداخــت 500000 ریال به 
صندوق شرکت وارد شرکت گردید. در نتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ یک 
میلیون و پانصد هزار ریال به دو میلیون ریال افزایش یافت و ماده ۴ اساسنامه 
به شرح فوق اصالح گردید.شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بعد از افزایش 
سرمایه به شرح ذیل می باشد : آقای علی جعفرزاده دارنده 500000 ریال 
سهم الشرکه و خانم رضوان جعفرزاد دارنده 500000 ریال سهم الشرکه 
و آقای آرش جعفرزاده دارنده 250000 ریال ســهم الشرکه و آقای مجید 
جعفرزاد دارنده 250000 ریال سهم الشــرکه و آقای محمد رضازادگان 
دارنده 500000 ریال سهم الشــرکه . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )612208(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان کاشان شرکت تعاونی به 
شماره ثبت 126 و شناسه ملی 1026003۴196 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
مورخ 23/05/1398 و نامه شــماره 775/7۴0/3۴2/3/205 مورخ 26/06/1398 اداره تعاون 

روستایی شهرستان کاشان تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 ترازنامه . گزارش حسابرســی و حســاب ســود و زیان ســال 1397 اتحادیه که مورد تایید 
بازرســان قرار گرفته بود مورد تصویب و تایید مجمــع قرار گرفت . شــرکت تعاونی باباافضل 
به شناســه ملی 1026002۴500بــه نمایندگــی حمید شــکرائی نوش آبادی به شــماره 
ملی 1250097665شــرکت تعاونی کمــال الملک به شناســه ملــی 10260016053 به 
نمایندگی رضا دانشمند به شــماره ملی 1263175716 شــرکت تعاونی شهید غالمرضازاده 
به شناســه ملــی 10260016851 بــه نمایندگی حســین علــی صادقی به شــماره ملی 
1261683919شــرکت تعاونی فیــن به شناســه ملــی 10260018395 بــه نمایندگی 
حمیدرضا حاجی اکبری به شماره ملی 1262930197 شــرکت تعاونی بوعلی به شناسه ملی 
10260035391 به نمایندگی قوام رحیم زاده قزاان به شــماره ملی 1262592607بعنوان 
اعضای اصلی هیات مدیره و شــرکت تعاونی امیرکبیر به شناســه ملــی 10260033600 به 
نمایندگی عباس محمودی دوم نیاســر به شــماره ملــی 1261100۴۴1 بعنــوان عضو علی 
البدل هیات مدیره تا تاریخ 22/05/1۴01 انتخاب گردیدند. . شــرکت تعاونی جوشــقان قالی 
به شناســه ملی 10260002338 به نمایندگی احمد ابیض به شــماره ملی 1262603102 
شرکت تعاونی ســعدی به شناســه ملی 102600189۴6 به نمایندگی محمد کاشانی شاد به 
کد ملی 1262889۴80 بعنوان بازرسین برای مدت یک سال تا تاریخ 23/05/1399 انتخاب 

گردیدند.
 اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کاشان )611950(

 گزارش

   نوســان:مدیرعامل شرکت 
نمایشــگاه های بین المللی استان 
اصفهــان از برگزاری ســیزدهمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت فلزات 
گرانبها، طال، ســنگ های قیمتی، 
ساعت و ماشین آالت وابسته اصفهان 
بــا حضــور 11۴ شــرکت داخلی، 
7 شرکت ایتالیایی و نمایندگانی از 

کشور ترکیه خبر داد.
به گزارش نوسان و به نقل از شرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، علی یارمحمدیان با بیان اینکه این نمایشگاه 
در روزهای 9 تا 12 مهرماه در محل برپایی نمایشگاه های بین المللی استان واقع در پل 
شهرستان برگزار می شود، گفت: نمایشگاه طالی امسال اصفهان هشت هزار مترمربع 
مساحت خواهد داشــت و شــرکت هایی از اصفهان، تهران، فارس، خراسان رضوی، 
آذربایجان شرقی، اردبیل، قم، اهواز و یزد در آن حضور می یابند تا آخرین دستاوردهای 

خود در حوزه طال، فلزات گرانبها و سنگ های قیمتی را به نمایش بگذارند.
وی با بیان اینکه نمایشگاه طالی امسال با انسجام بیشتری نسبت به نمایشگاه طالی سال 
گذشته برگزار خواهد شد، افزود: تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آالت، تجهیزات 
و ابزار طال، جواهر و ســنگ های قیمتی، تولیدکنندگان و واردکنندگان طال، جواهر و 
سنگ های قیمتی و فلزات گرانبها و انجمن ها و تشکل های مرتبط با موضوع نمایشگاه در 

این رویداد نمایشگاهی حضور خواهند داشت.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اســتان اصفهان با اشاره به ویژگی های 
نمایشگاه امسال نسبت به دوره های گذشته، تصریح کرد: رشــد 60 درصدی از نظر 
تعداد مشارکت کنندگان، توزیع متوازن جغرافیایی مشارکت کنندگان از سراسر کشور 
و پوشش گروه های کاالیی تعیین شده برای نمایشــگاه به ویژه از نظر گالری دارها و 
سازندگان مصنوعات طال و جواهر ازجمله ویژگی های شاخص سیزدهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت فلزات گرانبها، طال، سنگ های قیمتی، ساعت و ماشین آالت وابسته 

اصفهان به شمار می رود.
وی ادامه داد: روسای اتحادیه های طال و جواهر سراسر کشور، مسئوالن ادارات استاندارد از 
استان های مختلف و مدیران گمرکات سراسر کشور برای حضور در این نمایشگاه دعوت 

شده اند که بنا به پاسخ های رسیده، بسیاری از آنان، از این نمایشگاه بازدید خواهند کرد.
یارمحمدیان همچنین از برگزاری برنامه های جانبی در حاشیه این نمایشگاه خبر داد 
و گفت: برگزاری کارگاه های تخصصی و آموزش همزمان با نمایشــگاه و تدوین سند 
حرفه طال و جواهرسازی با همکاری اداره کل استاندارد استان اصفهان، سازمان فنی و 
حرفه ای کشور و دانشگاه علمی کاربردی طال و جواهر تهران ازجمله برنامه های جانبی 
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت فلزات گرانبها، طال، سنگ های قیمتی، ساعت 

و ماشین آالت وابسته اصفهان است.
 عالقمندان به بازدید از این نمایشگاه می توانند از ساعت 15 تا 21 روزهای 9 تا 12 مهرماه 
به محل برپایی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان مراجعه 

کنند.

پایتخت طالی ایران
میزبان نمایشگاه زرین 

با حضور ۱۲۱ شرکت داخلی و خارجی برگزار می شود؛

به گزارش نوسان و به نقل از شرکت آب و 
در  امینی  هاشم  اصفهان،  استان  فاضالب 
جمع فعاالن واحد بهره برداری، با بیان اینکه 
تاسیسات و منابع در اختیار بهره برداران قرار می 
گیرد تا شاهد ارائه خدمات بهینه به مردم باشیم، 
اظهار کرد: طی چند سال اخیر شرکت آبفا 
استان اصفهان به رغم چالش های مالی اقدام 
به تهیه و به کارگیری تاسیسات و تجهیزات 
نوین در صنعت آبفا کرد، بنابراین از بهره برداران 
انتظار می رود به بهترین شکل ممکن از این 

تجهیزات در راستای خدمت رسانی مطلوب به 
مردم استفاده کنند. وی واحد بهره برداری آبفا 
را به بخش اوژانس شرکت تشبیه کرد و گفت: 
مردم از فعاالن در صنعت آبفا توقع خدمات 
پایدار در هر شرایطی را دارند، پس بهره برداران 
حتی هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه باید با 
رفع سریع حادثه درصدد ارائه خدمات مستمر 

باشند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
برخورداری بهره برداران از دانش روز را خواستار 

شد و افزود: فعاالن در واحد بهره برداری به 
جهت افزایش بهره وری باید از دانش روز بهره 
مند باشند، چراکه دیگر نمی توان به روش 
سنتی، خدمات گسترده و مستمر در اختیار 
مشترکین قرار داد. وی گفت: بهره برداران 
خالق می توانند با ارائه طرح های خالقانه و 
بدیع، راندمان خدمات به مردم را افزایش دهند 
که این امر هدف غایی صنعت به شمار می آید. 
براین اساس بهره برداران نباید دچار روزمره 
گی شوند. امینی یکی دیگر از ویژگی های 

بهره برداران را تالش شبانه روزی در راستای 
خدمات رسانی پایدار به مردم دانست و تصریح 
کرد: در سال های اخیر شرکت آبفا اصفهان با 
وجود کمبود منابع آبی و از سویی افزایش 
600 هزار مشترک توانست با تالش شبانه 
روزی آب شرب بیش از ۴ میلیون مشترک در 
سطح استان را تامین کند. وی کاهش آب بدون 
درآمد را در تمام مناطق و شهرستان های استان 
خواستار شد و افزود: در حال حاضر میزان آب 
بدون درآمد در استان اصفهان حدود 16 درصد 
است که کمترین میزان در کشور محسوب 
می شود، اما با این وجود بعضا در برخی از 
شهرستان ها رقم آب بدون درآمد بیش از 

حد متعارف است که باید این روند مهار شود.
در ادامه این نشست رئیس گروه نگهداری، 
تعمیرات بخش آب، شبکه های توزیع و مخازن 
شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور با اشاره 
به بازدیدی که از تاسیسات صنعت آبفا در 
کشور  ژاپن داشتند، گفت: ارائه خدمات پایدار 
در صنعت آبفا ژاپن بر مبنای پیاده سازی و 
تمرکز بر استقرار مدیریت دارایی صورت می 

گیرد. 
معصومه مهدی بادی افزود: مدیریت دارایی در 
ژاپن بر اساس برنامه ریزی، تعیین استراتژیک، 
افزایش بهره وری و تولید ارزش انجام می شود 
که در این میان طرح ریزی دقیق به منظور 
اصالح، بازسازی شبکه آب برای رسیدن به 
میزان  هدر رفت به صفر مد نظر قرار گرفته 
است. وی با اشاره به کاهش میزان هدررفت 
آب در شهر هیروشیما ژاپن، گفت: بعد از حمله 
شیمیایی به شهر هیروشیما در جنگ جهانی 
دوم، میزان هدر رفت آب در سال 19۴9 در 
این شهر بیش 56.7 درصد بود، درحالیکه 
با برنامه ریزی در زمینه اصالح شبکه های 
فرسوده این رقم در سال 2018 به کمتر از 

2.67 درصد رسیده است.
 رئیس گروه نگهداری، تعمیرات بخش آب، 
شبکه های توزیع و مخازن شرکت مهندسی 
حال  در  کرد:  اظهار  کشور  وفاضالب  آب 
حاضر میزان هدر رفت واقعی آب  درژاپن 
حدود 9/9 درصد است. وی به چگونگی طرح 
ریزی در قالب اصالح و نگهداری از شبکه آب 
و تاسیسات، اظهار کرد: پهنه بندی، مدیریت 
فشار، نشت یابی، تحلیل هیدرولیکی منابع 
هر  در  آب  دبی  و  فشار  روزانه  پایش  آب، 
زون مبنای برنامه ریزی جهت نگهداری  از 
تاسیسات است، در حالیکه اولویت بازسازی 
شبکه آب بر اساس طول عمر شبکه، ارزیابی 

کارکرد و میزان فرسودگی لوله ها است.

بهره برداران خالق عامل افزایش راندمان خدمات 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان مطرح کرد:

امینی: میزان آب بدون درآمد اصفهان ۱٦ درصد است

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان اصفهان گفت: میـزان آب بـدون درآمد در اسـتان اصفهان 
حـدود ۱٦ درصـد اسـت کـه کمترین میزان در کشـور محسـوب می شـود، اما بـا این وجـود بعضا در 
برخـی از شهرسـتان هـا رقم آب بـدون درآمد بیش از حد متعارف اسـت کـه باید این روند مهار شـود.

گزارش

گروه  شهری



کشـور کانـادا سـال قبـل ماریجوانـا یا همان مـاده مخـدر گل را، که 
در میـان جوانـان ما بشـدت بـاب شـده، آزاد اعالم کـرد. اینکه دیگر 

تولیـد، حمـل، خرید، فـروش و مصرف آن جرم نیسـت.
برخـی از مـردم مـا بویـژه جوانـان آزاد شـدن ایـن مـاده مخـدر را 
دلیلـی بـر بـی ضـرر بـودن  آن تلقـی کردنـد!، در حالـی کـه اصـال 
چنیـن نبـود. علـت اصلی این آزاد سـازی، بـزرگ شـدن دایره جرم 
بـود. بخـش اعظـم جوانـان کانادایـی مصرف مـی کردند و بـه خاطر 
جـرم بـودن ایـن مـاده عمال مجـرم بودنـد و از سـوی دیگـر بودجه 
فراوانـی بـرای کنتـرل و دسـتگیری و نگهـداری مجرمـان مصـرف  
میشـد و بخـش زیـادی از فعالیت پلیس و زنـدان و دادگاه صرف آن 

شـده و از سـایر جـرم هـای مهـم غافل می شـدند. 
پـس دولـت کانـادا از یـک سـو بـا ایـن کار دایـره جـرم را کـم کرد 
تـا هزینـه های بیهـوده صـرف نکند و از سـوی دیگر جوانـان مجرم 

تلقـی نشـوند و دایـره جـرم در جامعه کاهـش یابد. 
 زیـرا در دولـت هـای  مـدرن کاهـش مـوارد جـرم و مجرمـان اصل 
اسـت و منطقـی اندیشـیدن باعـث آرامـش و آسـایش جامعـه مـی 

شـود و احتـرام افـراد افزایـش مـی یابد.
سـال هـا قبـل زمانی کـه دکتر جاسـبی ریاسـت دانشـگاه آزاد را بر 
عهـده داشـتند،  بـه همـراه ایشـان بـا تعـدادی زیـادی از اسـتادان 
جامعـه شناسـی دانشـگاه آزاد جهـت ارائـه مشـاوره و کمـک بـه 
مبـارزه بـا مـواد مخـدر بـه دفتـر معاونـت اجتماعـی قـوه قضاییـه 

رفتیـم کـه سـردار ذوالقـدر مسـئولیت ایـن معاونـت را داشـتند.
 ایشـان در آن جلسـه گفتنـد دایـره جـرم در ایـران وسـیع اسـت و 
حـدود 150 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 گفتـه اسـت"در قوانین ایران 
2 هـزار عنـوان مجرمانـه وجـود دارد؛ در حالی کـه میانگین عناوین 
مجرمانـه در دنیـا 60 تـا 90 عنوان اسـت" دقت فرمودید شـصت تا 
نـود عنـوان در مقابـل دو هزار عنوان! بـه عبارتی هر جـوان ایرانی و 
آحـاد مـردم مـا به نوعی چـه بخواهند چـه نخواهند مشـمول اعمال 
مجرمانـه مـی شـوند. آن گفتـه سـردار ذوالقـدر  و این گفتـه رئیس 

انجمن مددکاری بسـیار ترسـناک و سـهمگین است.
دو مثـال سـاده ای کـه همه ما مشـمول دایره جرم می شـویم یکی 

همین ماهواره اسـت. 
بـه عبارتـی خانواده هـای ایرانی که دسـتگاه گیرنده  ماهـواره دارند 
مجـرم هسـتند. آقای جنتی وزیر سـابق ارشـاد دولـت روحانی گفته 
بـود کـه 70 درصـد خانوارهـای ایرانـی ماهـواره دارنـد کـه احتماالً 
االن بـر ایـن درصـد افـزوده شـده اسـت. پـس همـه افـراد ایرانـی 
کـه گیرنـده ماهـواره دارنـد و برنامـه هـای ماهـواره ای مـی بیننـد 

 ! مند مجر
 مثـال دوم؛ فیلتـر شـکن اسـت. همـه کسـانی کـه در کامپیوترها و 
گوشـی هـای موبایـل شـان فیلترشـکن دارنـد کار مجرمانـه انجـام
 مـی دهنـد. بـه عبارتی من االن که از فیلترشـکن برای نوشـتن این 
سـطور و ارسـال آن اسـتفاده می کنم کار مجرمانه انجام می دهم.  
ایـن دایـره وسـیع جرم انـگاری، نه بـرای دولت خوب اسـت نه برای 
ملـت، و مـردم را نسـبت بـه اهمیـت قانـون و قانونگـذار و مجـری 
قانـون بـی تفـاوت کـرده و جامعـه را بـه سـوی اضمحالل مـی برد.

کسـی کـه رفتـار مجرمانـه مثـل همیـن ماهـواره و فیلترشـکن را 
انجـام مـی دهد شکسـت حرمت سـایر قوانیـن همسـطح آن برایش 
عـادی و بهنجـار تلقی می شـود لذا میزان و گسـتره رفتـار مجرمانه 

افزایـش مـی یابد.
 همـه قضاتـی که پشـت میـز قضاوت می نشـینند و مثـال دارندگان 
ابـزار ماهـواره را محکـوم مـی کننـد  امـا خودشـان شـب را پـای 
ماهـواره نشسـته انـد! دچـار نوعـی انزجـار از خـود و احسـاس بـی 

عدالتـی در حـق مجـرم مـی کنند.
 سـالها قبـل یکـی از قضـات جـوان گفتـه بـود مـن امروز فـردی را 
حکـم محکومیـت ماهـواره دادم کـه خـودم تـا پاسـی از شـب بـه 

برنامـه هـای ماهـواره نـگاه کـرده ام. 
ایـن خـوب نیسـت. هنـر حکومـت آن اسـت کـه دایـره جـرم را در 
جامعـه کاهـش دهـد نـه آنکـه هـر روز محـدوده جـرم را گسـترش 

دهـد و بـر تعـداد مجرمـان جامعـه اش بیفزایـد. 
اگـر سـر کوچـه ای تابلـو ورود ممنـوع گذاشـته ایم اما کسـی توجه 
نمـی کنـد خـوب تابلـو را برداریـد تـا حرمـت قانـون حفظ شـود و 
قانونمنـدی احتـرام یابـد. مسـئولین و قانونگذاران جامعـه باید چاره 
بیاندیشـند وگرنـه آحـاد جامعـه خـود را مجرم دانسـته و احسـاس 
گنـاه و غریبگـی نسـبت بـه حکومت و پیرامـون خـود خواهند کرد. 
بیاییـم دایـره جـرم را که در جامعه ما بسـیار فربه و گسـترده شـده 
و هـر ایرانـی در آن جـای میگیـرد کاهـش دهیـم تـا قانونگـذار و 
مجریـان قانـون تـوان و انـرژی شـان را بـر روی موارد جـدی قانون 

شـکنی و فسـادهای اساسـی متمرکـز کنند.
نکتـه آخـر اینکه با گسـترش دایره جـرم ارزش قانون رو به کاسـتی 
مـی رود و مجـری قانـون هـم بـی اعتبار می شـود. رفتارهـای اخیر 
که در سـطح شـهر شـاهد هسـتیم نشـانگر همین افول ارزش قانون 

و قانونگـذار و مجری قانون اسـت. 

شکوفه های آینده ساز امروز به مدرسه 
می روند. ما هم که مدرسه می رفتیم، 
نسل قبل ما را به چشم شکوفه های 
آینده ساز می دید. اما دریغ و درد که 
بخش مهم و طالیــی فرزندان دهه 
پنجاه و شصت در ناکارآمدی، انجام 
نشدن اصالحات و تحریم تلف شده و می شــوند و حاال گویی 
مأموریت توسعه ایران بر دوش متولدین دهه هفتاد و هشتاد قرار 

می گیرد، اگر بتوانند. مدرسه می روند تا به توسعه کمک کنند. 
سوال، این مدارس که قرار است سازندگان توسعه تربیت کنند، 
به فرزندان ما چه می آموزند؟ برخی فکر می کردند مدرسه ابزار 
قدرت است تا دانش آموزان را به اطاعت وادارد. دیگرانی مشکل 
کشور را ناشی از کمبود تخصص می دانستند و و مدرسه را مقدمه 
دانشگاه، تا آدم متخصص در آن جا پرورش یابد. اما حاال متخصص 
هم زیاد داریم، حتی برای صادرات مغز، اما گره توسعه ناگشوده 

مانده است. 
حاال گروه هایی قدری ناامید شــده و نوعی فردگرایی را دنبال 
می کنند. خانواده ها دنبال تربیت فرزندی هســتند که هرچه 
سریعتر شهروند جهانی شود یعنی در کشــوری دیگر جایگاه 
مناسبی بیابد. زبان آموزی و فرستادن فرزند به پانسیونی در خارج، 

خریداران خودش را دارد.
نسل دهه پنجاه و شصت زمان و انرژی زیادی صرف انتگرال یگانه 
و دوگانه و سه گانه کرد، اما این آموخته ا به کار اکثریت این نسل 
نیامد. نظام آموزشی هم خیلی کند، باالخره به برخی تغییرات تن 

داده و کتاب ها و مطالب درسی اندکی تغییر کرده است اما هنوز 
مهارت تست زنی و آزمون های بی فایده المپیاد بر نظام آموزش 

غلبه دارند. 
 شــکاف  های قومی، مذهبی، طبقاتی و فرهنگی در این جامعه 
فعال اند. این جامعه مثل هر جامعه ای، متنوع و متکثر است و باید 
آدمیانش هنر و مهارت زیســتن در تکثر را بیاموزند. این همان 
چیزی است که آموزش و پرورش ما فعالً به فرزندان مان نمی آموزد. 
اینک باید این تنوع را به رسمیت شناخت و چگونگی همزیستی 
مسالمت آمیز به نحوی که هر کس بیشترین آسودگی را در سپهر 
اجتماعی داشته باشد را فرابگیریم. مدارس شاید بهترین نقطه 

شروع برای کسب این مهارت باشد.
دانش آموزان باید زیستن مســالمت آمیز در کنار جامعه ای در 
حال افزایش میانگین سنی و پیر شدن را هم بیاموزند، و درکی 
از معلولیت و فقر داشته باشند. در یکی از مدارس ژاپنی در امارات 
ویلچری گذاشته اند و هر روز یک نفر موظف می شود کل روز روی 
آن بنشیند و با آن تردد کند تا درکی از زندگی و محدودیت های 
معلوالن پیدا کند. در برخی مدارس اصرار هست که حتما یک 
دانش آموز معلول در کالس ها باشد تا دانش آموزان از کودکی با 

مسائل این قشر نسبتا بزرگ آشنا شوند. 
اگر بپذیریم که یکی از مهم ترین مسائل آینده ایران چگونگی 
اجرای این همزیستی است آن وقت اولویت و اهمیت آن را در کنار 
دیگر مهارت های زندگــی درک و برای آن برنامه ریزی خواهیم 
کرد. توسعه، بدون همزیستی مســالمت آمیز در کنار یکدیگر 

ناممکن است. 

سال پنجم
شماره  نود و نه

9 مهر 1398
2 صفر  1۴۴1

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

 چاپ:  آینده

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

 صندوق پستی: 8158981865
 تلفن: 031-32617859

 توزیع:آرمان پخش

سخنگوی ستاد تبصره 1۴ بودجه با اشاره به مراجعه کمتر از 1۴ هزار سرپرست خانوار 
به دفاتر پیشخوان برای اعتراض به قطع یارانه، از صرفه جویی 8 هزار میلیاردی، درصورت 
قطع یارانه پردرآمدها خبر داد. حسین میرزایی، درباره فرآیند قطع یارانه  نقدی خانوارهای 
پردرآمد، اظهار داشت: در گام نخست، فهرست حدود 200 هزار خانوار پر درآمد از سوی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای قطع یارانه نقدی به سازمان هدفمندی اعالم و تا 

روز 31 شهریور، برای سرپرستان این خانوارها پیامک ارسال شد. 

منابع بانکی، شایعه  مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر اینکه قرار است حساب های 
بانکی باالی یک میلیارد تومان مسدود شده و از صاحبان حساب خواسته شود تا منبع 

تأمین این پول را مشخص کنند، تکذیب کردند.
بر اساس این ادعا که در روزهای اخیر مطرح شده، مسدود شدن حساب این افراد با 
هدف مقابله با پولشویی و جلوگیری از نقل و انتقال پول های مشکوک انجام می شود. 
است. شده  عمده  بانکی  دارندگان حساب های  نگرانی  باعث  خبر،  این  انتشار  اما 

تکذیب شایعه مسدودسازی حساب های یک میلیارد تومانی۱۴هزار مراجعه در اعتراض به قطع یارانه

آنها" جای شما را 
نخواهند گرفت!

حرمت قانون

  هفته نامه
n a v a s a nW e e k l y

پیامبر اکرم )ص( 

هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون 
تردید بهشت بر او واجب شود. 
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شمــاره 
نود و نه

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

مدرسه بروند که چه بشود؟

نگاره

مرکز آمار اعالم کرد: 
درآمد مردم از هزینه هایشان بیشتر شد

نگاه
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گفته اند عده ای از کارگران انگلیسی 
موسوم به لودیت ها در آغاز قرن 19 
دشمن خونی ماشین آالت و تجهیزات 
)بیشتر در صنعت نساجی( شده بودند، 
حمله می کردند، آتش می زدند و آنها 
را از کار می انداختند. حرفشان این بود 
که ماشین باعث بیکاری می شود و 

باید از شرشان خالص شد. 
معنای  به  زمان  آن  از  لودیت  لفظ 
کسانی که از تکنولوژی های جدید 
هراس دارند به صورت استعاری به کار 

گرفته می شود.
تکنولوژی  های  پیشرفت  قرار  از 
همیشه عده ای را که کم هم نیستند 
دل آشوب می کند، قرن 19 حرف از 
ریسی  نخ  و  مکانیکی  های  ماشین 
بود، امروز صحبت از ربات ها و هوش 
البته  ها  استدالل  است.  مصنوعی 

شنیدنی است. 
گفته اند با پیشرفت های اخیر در هوش 
مصنوعی و رباتیک دیگر انسانها به 
عنوان نیروی کار ارزشی ندارند، با توجه 
به کارایی باالی ربات ها همه از کار 
بیکار می شوند و تولید به ماشین های 
هوشمند سپرده می شود. انسان ها به 
مصرف کنندگانی  بدل خواهند شد که 
البته با توجه به بی بیکاری امکان خرید 
محصوالتی که ربات ها تولید کرده اند 

را ندارند.
درست  از  حاکی  روایت  این  باری، 
نفهمیدن اقتصاد است، تولید را نباید 
به فناوری و مهندسی تقلیل داد و در 
اقتصاد هم هدف تولید بیشتر و حداکثر 
کردن خروجی و کارایی فرایند تولید 
نیست! در اقتصاد دنبال چیزی اساسی 
تر می گردیم: استفاده از منابع کمیاب 
برای ارضا نیازهای انسان. به زبان ساده 
تر، دنبال این ایم که با "وسایل" در 

دسترس "اهدافی" را برآورده کنیم. 
 اما صبر کنید! برای این کار نیازمند 
مصرف  ذهنی"  "ارزش  تعیین 
کنندگان هم برای وسایل و هم برای 
دهیم،  توضیح  بگذارید  ایم.  اهداف 
برای مثال شاید ربات بتوانند با هزینه 
کم و کارایی باال محصولی ارائه کنند 
که نیاز تغذیه یک فرد متوسط )2 هزار 
کالری( را فراهم کند، ولی این با "تولید 
خوراکی که مشتری حاضر باشد آن را 
خریداری کند" بسیار متفاوت است. 
نخست  باید  اخیر  هدف  این  برای 
چه  احتمالی  خریداران  که  فهمید 

چیزهایی را دارای "ارزش" می دانند. 
خالصه کنیم، فقط انسان ها "ارزش 
گذاری" می کنند و روبات ها و ماشین 
های هوشمند از پس این کار برنمی 
از بر اساس همین  آیند، اقتصاد هم 
بدون  پس  کند،  می  عمل  "ارزش" 
انسان ها و "ارزش ذهنی" آنها اساسا 
نمی توان درباره تولید و مصرف )اقتصاد( 
جدید  های  فناوری  کرد.  صحبت 
هرچند می توانند کار را ساده تر کنند، 
ولی جایگزین آدم ها نخواهند شد. نباید 

از پیشرفت فناوری ها هراسید.

  پیام پورفالح

فلسفه ایجاد دولت، جبران شکست بازار 
است؛ یعنی زمانی که بخش خصوصی 
بعضی کارها که باید بشود را انجام نمی دهد. 
به مرور زمان و با رشد تکنولوژی، توانایی 
بخش خصوصی هم افزایش پیدا می کند و 
بنابراین به مرور زمان بسیاری از کارهایی که 
دولت انجام می دهد زائد خواهند بود، اما بروکرات های دولتی مانع از 
تحویل فرمان به بخش خصوصی می شوند و نتیجتا بیت المال صرف 

کارهایی می شود که نباید بشود! 
امسال متأسفانه با عدم تحقق درآمدها، دولت در حال تأمین کسری 
بودجه از طریق افزایش پایه پولی است. بنا به آنچه از دوستان شنیده ام، 
مثال در ماه گذشته برای پرداخت حقوق و دستمزد بیش از 10 هزار 
میلیارد تومان پایه پولی در بانک مرکزی خلق شده است)عدد دقیقتر را 
در آینده ارائه خواهم کرد(! حتی روش انتشار اوراق که برای ماه های آتی 
در حال پیگیری است بناست به روشی باشد که باز پایه پولی افزایش 
پیدا خواهد کرد. تأمین کسری بودجه از پایه پولی به معنای تورم در 

دوره های بعدی است. یعنی یک دزدی آشکار از جیب همه مردم! 
برای فهم بهتر موضوع تصور کنید که کسی دستگاه چاپ پولی درست 
کرده است که می تواند پول هایی واقعی چاپ کند. این آدم پولدار 
می شود، اما پولدار شدن او یک بازی جمع-صفر است. یعنی قدرت 
خرید او بشدت افزایش پیدا می کند، اما در عوض قدرت خرید دیگران 

کاهش پیدا می کند. حاال بروکرات های دولتی جمع شده اند و یقه 
دولتمردان را گرفته اند که اگر از جیب مردم دزدی نکنید )پول چاپ 
نکنید( و بما ندهید کاری می کنیم که پشیمان شوید!! واقعا چه تفاوتی 
بین یک شهروند عادی و یک کارمند وجود دارد که باید یکی با کار 
کردن در اسنپ امرار معاش کند و دیگری زیر کولر اداره لم داده باشد 

و حقوق و رانت هایی متعدد کسب کند؟!
مسئله به همین سادگی است: بروکرات های دولتی به طور پیوسته در 
حال باجگیری از سیاستگذاران هستند و سیاستگذاران به طور پیوسته 
در حال تجاوز به حقوق سایر مردم! نکته جالب ماجرا اینجاست که 
بروکرات های مذکور همان هایی هستند که مطابق مطالعات انجام 
شده کار مفیدشان به طور متوسط در روز 22 دقیقه است! کارمندی 
را تصور کنید که صبح ساعت 8 کارت می زند، تا ساعت ۴ بعدازظهر در 
محل کار می ماند و دوباره کارتش را کشیده و از اداره خارج می شود و از 
ساعت 8تا۴ به کارهای شخصی اش رسیدگی می کند و فقط 22دقیقه 
کار مرتبط و مفید انجام می دهد! در آخر ماه هم به او حقوق ماهیانه 7-6 

میلیونی می دهند!
این بروکرات ها برای اینکه وجود خودشان را مفید جلوه بدهند مانع 
هرگونه اصالح در سازوکارها)مکانیزم ها( هم می شوند، فرآیندها را 
بدون دلیل و تعمدا پیچیده می کنند و در کل، عالوه بر غارت بیت المال، 
باعث تشدید بروکراسی و به هم ریختن تخصیص هم می شوند! شاید 
بتوان گفت »اثر تخصیصی«)Allocative Effect( ایشان بدتر 

از اثر توزیعی)Distributive Effect( ایشان )زورگیری از مردم( 
باشد. مثال لطماتی که از طریق طوالنی کردن فرآیند دریافت مجوزها 

به اقتصاد می زنند بسیار بیشتر از پولی است که به زور می گیرند. 

حال چه باید کرد؟
مسئله ناکارآمدی دولت در همه کشورها وجود دارد. کم کردن شر این 
زالوهای بیت المال بسیار سخت و پیچیده است. اگر بخواهیم آن ها را 
به زور بکنیم جامعه را زخم خواهند کرد. پس باید به فکر روش هایی 
ارگانیک بود! باید مشوق ها، مکانیزم ها و سقلمه هایی را طراحی کرد که 
درصد باالیی از بروکرات ها حاضر شوند به صورت داوطلبانه کار دولتی 
را رها کنند و ضرباتی که از منظر توزیعی و تخصیصی به اقتصاد وارد 
می کنند حداقل شود. البته باید توجه داشت که هرگاه بده-بستانی 
بین توزیع و تخصیص ایجاد کردند اهمیت تخصیص را بیشتر در 
نظر بگیریم. اصطالح »اتاق های شیشه ای« که اخیرا رایج شده است 
اصطالح بسیار خوبی است. از منظر شفافیت باید کاری کرد که 
بروکرات دولتی واقعا احساس کند در اتاقی شیشه ای است. همچنین 
توجه شود که دولت حق ندارد خالف قانون )و خالف قراردادی که با 
کارمند بسته است( رفتار کند و برای همین روی جمله »باید کاری 
کرد که بروکرات به صورت داوطلبانه دولت را رها کند« دوباره تأکید 
 می کنم. حتی می ارزد اگر حقوق او را پرداخت کنیم و بگوئیم »تو فقط 

نباش«!!

لطفا دولت را تعطیل کنید!
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  امیرحسین خالقی

مکاتب اقتصادی در یک جمله

دانشنامه

هاجون چانگ در یکی از کتابهای خود به تشریح مکاتب اقتصادي مي 
پردازد. در ابتدا هر مکتب را در قالب یک جمله کوتاه و رسا معرفي مي کند. 
اقتصاد کالسیک: بازار همه تولیدکنندگان را از رهگذر رقابت گوش به 

زنگ نگه مي دارد، بنابراین بازار را به حال خودش رها کنید. 
اقتصاد نئوکالسیک: افراد مي دانند چه کاري مي کنند، پس آنها را به حال 

خودشان رها کنید؛ مگر در مواقع کژکارکردي بازارها. 
ابزاري قدرتمند براي پیشرفت  مکتب مارکسیستي: سرمایه داري 
اقتصادي است؛ اما فرو خواهد پاشید، همچنانکه مالکیت خصوصي به 

مانعي براي پیشرفت تبدیل مي شود. 
سنت توسعه گرا: اقتصادهاي عقب مانده نمي توانند توسعه یابند اگر آنها 

امور را کال به بازارها بسپارند. 

مکتب اتریش: هیچکس به اندازه کافي نمي داند، بنابراین هر فردي را تنها 
به حال خودش رها کنید. 

مکتب )نئو( شومپتري: سرمایه داري ابزار قدرتمند پیشرفت اقتصادي 
است، اما سرمایه داري، همینطور که بنگاه ها بزرگتر و بروکراتر مي شوند، 

تضعیف خواهد شد. 
مکتب کینزي: آنچه براي افراد خوب است ممکن است براي کل اقتصاد 

خوب نباشد. 
مکتب نهادگرا- قدیم و جدید: آدمها محصول جامعه خودشان هستند، 

حتي با اینکه ممکن است آنها قواعد جامعه را تغییر دهند. 
مکتب رفتارگرا: ما به اندازه کافي باهوش نیستیم، بنابراین نیاز داریم تا 

عامدانه آزادي انتخاب خودمان را از طریق قواعد محدود کنیم.

info@eghtesadbazar. ir


