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ضربان  اقتصاد شهر

 گزارش

فرصتی برای تجارت و گردشگری
درحالــی کــه مفــاد توافق نامــه تســهیل ویزا 
گردشــگران گروهی ایران و روســیه که در سال 
95 به امضای مدیران کل کنســولگری دو کشور 
رســیده بود تاکنون اجرایی نشــده است، هفته 
گذشــته "ماریا زاخــارووا" ســخنگوی وزارت 
امورخارجه روسیه از اجرای شدن این توافقنامه 
و لغو ویزا ســفرهای گروهی بین مسکو و تهران 
در آینده نزدیک خبر داد. این درحالی اســت که 

ایران و روسیه ...
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 گزارش

ُمسِکن دولتی برای تورم َمسکن
کارشناســان می گویند، رشد شــدید نرخ ارز و 
روند افسارگســیخته تورم تا جایی پیش رفته که 
با افزایش شدید قیمت مسکن و میلیاردی شدن 
آن، شــرایط دسترسی افراد به مســکن و فاصله 
زمانی خرید آن غیرعادی شده تا جایی که امروز 
خانه دار شدن افراد و به خصوص زوج های جوان 
به رویایی دســت نیافتنی تبدیل شــده اســت. 
اگرچه دولت امسال سیاســت وام ودیعه مسکن 

را برای بهبود شرایط اجاره نشینان ...
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شش خواهرخوانده اصفهان با ارسال پیام از برگزاری جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان حمایت کردند؛

تبریک خواهرشهرها
تعدادی از شــهرداران شــهرهای خواهرخوانده اصفهان از جمله فلورانس ایتالیا، فرایبورگ آلمان، ایســی له مولینو فرانسه، 
کواالالمپور مالزی، داکار سنگال و بعلبک لبنان، همزمان با جشــنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان اصفهان پیام های 
ویدیویی و مکتوب خود را به این جشنواره ارســال کردند. مارتین هورن، شهردار فرایبورگ به مناسبت افتتاحیه جشنواره بین 
المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان اظهار کرد: همکاری واقعی و دوســتی صمیمی میان شهرهای اصفهان در ایران 
و فرایبورگ در آلمان وجود دارد. به شــما بابت برگزاری جشــنواره بین  المللی فیلم های کودکان و نوجوانان تبریک می گویم.

گزارش
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معاون آموزشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان با بیان اینکه ثبت نام متقاضیان راه اندازی 
کسب و کارهای خانگی در استان اصفهان تا 5 آبان ماه ادامه خواهد داشت، گفت: سهم 
اصفهان در این طرح ایجاد اشتغال برای 3000 نفر است. به گفته افسون نیازبخش، 
قرار است برای 5۴ هزار و 300 نفر از متقاضیان مشاغل خانگی در 3۱ استان کشور 
اشتغالزایی شود. داشتن حداقل سن ۱۸ سال  وبومی استان محل ثبت نام از جمله 

شرایط ورود به این طرح است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هر نوع عایدی سرمایه و نقل و انتقال در 
حوزه های سرمایه ای به جز سپرده بانکی و سهام مشمول مالیات می شوند. مهدی 
طغیانی افزود: این طرح هر نوع نقل و انتقال » امالک، وسایل نقلیه موتوری، طال، 
زیورآالت و جواهرآالت و انواع ارز« را در کلیه نقاط کشور از جمله مناطق آزاد تجاری 
مشمول مالیات بر عایدی سرمایه کرده است. در این طرح منظور از عایدی سرمایه، مازاد 

قیمت زمان انتقال دارایی نسبت به قیمت زمان تملک است.

 نوسان: تصمیم ها و رفتار و گفتارهای 
انقالبیون مستقر در مجلس و منتقدان 
ثروتمندان  از  باید  که  دولت  بر 
مالیات بیشتری گرفته شود و از سود 
سپرده گذاری، سود سهام، سود دادوستد 
سکه و خانه های لوکس و اتومبیل های 
مالیات  خالی  خانه های  و  گران قیمت 
گرفته شود و می دانیم که اینها نیز بیشتر 
را  تعلق دارد، کار  به بخش خصوصی 
برای فعالیت های بخش خصوصی تنگ 
کرده و زمزمه های کناره گیری از فعالیت 
شنیده می شود. در روزها و هفته های 
و  بازرگانان  از  شماری  تازه سپری شده 
تولیدکنندگان به مرز عصیان رسیده و 

بدون لکنت زبان سخن می گویند.
هم  صادقی  میرمحمد  صدای  وقتی 
درمی آید.او می گوید: »روش و سیاستی 
که بانک مرکزی در برابر صادرکنندگان 
و رفع تعهد ارزی آنها در پیش گرفته 
بانک مرکزی  و  تغییر کند  باید  است 
باید مناسبات خود را با بخش خصوصی 
ایرانی  صادرکنندگان  کند.  دگرگون 
بازارهای هدف خوبی دارند اما به دلیل 
انجام  را  خود  کار  نمی توانند  تنگناها 

دهند.
یونس ژائله به پایگاه خبری اتاق ایران 
و  سریع  نرخ  متاسفانه  است  گفته 
ریال  به  نسبت  معتبر  ارزهای  شتابان 
است.  ایران  برای  خودزنی  معنای  به 
از  می کند.  نفت فروشی  دارد  ایران 
شده  صادر  بخشنامه های  دیگر  طرف 
گمرک  ارزی  آمارهای  دارد.  تناقض 
براساس قیمت های قبلی برای صادرات 
کاالها هستند. فرستادن صادرکنندگان 
به  اطمینان  عدم  و  دادگاه ها  به 
صادرکنندگان بزرگ و شناخته شده کار 

را دشوار می کند.
اینکه  بر  تاکید  با  غالمحسین شافعی 
بخشنامه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان 
را سردرگم کرده است گفت، در دوره ای 
افغانستان  و  عراق  به  ریالی  صادرات 
این  مشابه  شد.  معاف  ارزی  تعهد  از 
معافیت ها را از تعهد ارزی در صادرات 
یک میلیون یورو و نیز کاالهایی که ۸0 
درصد مواد اولیه آنها وارداتی بود داشتیم 
اما بانک مرکزی تصمیم به پیگرد همه 
تصمیم های  و  گرفت  یادشده  موارد 
پیشین را نادیده گرفته است تا امروز 

همان پرونده ها، عطف بماسبق شوند.
غالمحسین جمیلی عضو هیات رییسه 
و  دولت  است  معتقد  نیز  تهران  اتاق 
سازمان های دولتی با اتخاذ تصمیم های 
شتاب زده کار را برای فعاالن خصوصی 
دشوار کرده اند. بخش خصوصی انتظار 
دارد دولت دست از اصرار و سخت گیری 
مضاعف بردارد و از اتخاذ تصمیم های 
عجوالنه پرهیز کند تا شرایط پیچیده تر 

نشود. 
فاقد رسانه  ایران که  بخش خصوصی 
کلیت خود  در  انسجام  فاقد  نیرومند، 
و فاقد نیروی سیاسی پشتیبان است 
در برابر نهادهای دولت کم آورده و به 
نظر می رسد شورش و ناآرامی در ذهن 
ادامه  با  و  زده  جوانه  آنها  عمل  در  و 
برمی آورد.  خاک  از  سر  موجود  وضع 
کارشناسان باور دارند دولت و مجلس 
نمی توانند و نباید هر چه سخت گیری 
در ذهنشان نقش می بندد را به سمت 
کاری  و  کرده  روانه  خصوصی  بخش 
کنند که نیروهای اصیل و میهن دوست 
این بخش بروند و افرادی با انگیزه های 
دست  را  کار  غیرمتعارف  سودجویی 

بگیرند.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه در آستانه تصویبثبت نام متقاضیان راه اندازی کسب و کار خانگی
گزارش
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عصیان 
بخش خصوصی

Is fahan

اقتصاد اصفهان در هفته ای که گذشت؛

 نوسان:وزارت صمت از طریق پیامک، صاحبان طرح های نیمه تمام 
باالی ۶۰ درصد پیشرفت را دعوت به تامین منابع مالی از بازار سرمایه 
کرده است. نتایج این ارزیابی ها نشان می دهد در واقع تنها ۵/ ۱ درصد 
افزایش  با  بهره برداران و درخواست دهندگان مجوز تمایل دارند  از 
سرمایه گذاری به تکمیل طرح های در دست احداث خود اقدام کنند. 
این در حالی است که اگر وضعیت مناسبی بر فضای کسب وکار در 
اقتصاد ایران حاکم بود با صرف ۲۵۰ هزار میلیارد تومان امکان ایجاد 
۶۵۰ هزار فرصت شغلی جدید در بخش  صنعت و معدن وجود دارد. 
آنچه می خوانید اما، مهمترین رویدادهایی است که درهفته گذشته بر 

اقتصاد اصفهان گذشت؛ 
توزیع استانی بنگاه های راکد

مرور جداول آماری وزارت صمت نیز بیانگر آن است که استان های »تهران«، 
»قزوین«، »اصفهان«، »خراسان رضوی« و »مازندران« بیشترین سهم را از واحدهای 
غیرفعال در دست احداث در دو بخش صنعت و معدن به خود اختصاص داده اند. 
از سوی دیگر توزیع استانی واحدهای غیرفعال نیز نشان می دهد بیشترین واحد 
غیرفعال معادل 5۶ درصد آنها در استان تهران مستقر شده است. همچنین اصفهان، 
قزوین، خراسان رضوی و مازندران به ترتیب 9، 5، ۴ و 3 درصد واحدهای غیرفعال 
را در خود جای داده اند و ۲3 درصد واحدهای غیرفعال نیز در سایر استان ها مستقر 
هستند. به این ترتیب توزیع واحدهای غیرفعال نشان می دهد، بنگاه های راکد بیشتر 

در استان های بزرگ جانمایی شده اند.

دستگیری دالالن
بازار ارز اصفهان

وزارت اطالعات از شناسایی و دستگیری۴3 نفر از دالالن و اخاللگران بازار ارز به 
اتهام ایجاد اخالل در بازار و افزایش کاذب قیمت ارز در استان اصفهان خبر داد. بنابر 
اطالعیه وزارت اطالعات، متهمان با اقدامات خالف قانون در بازار حقیقی و مجازی از 
جمله معامالت فردایی و داللی عمده در بازار، ضمن ایجاد اخالل در بازار و افزایش 
کاذب قیمت ارز، اقدام به کسب سودهای نامشروع کرده اند. بر اساس اسناد و مدارک 
پرونده، گردش مالی متهمان بالغ بر50 هزار میلیارد ریال بوده و مقادیر قابل توجهی 
ارزهای خارجی از متهمان کشف و ضبط شد. باتوجه به سرنخ های به دست آمده، 

شناسایی و دستگیری افراد مرتبط در سایر استان ها در دست اقدام است.

اعتراض جالب محمود فرشچیان 
به تخریب ها در اصفهان

با اجرایی شدن ساخت هتلی با ارتفاع ۲۲ متر در حریم محور فرهنگی تاریخی 
چهارباغ عباسی، فعاالن میراث فرهنگی نامه های مختلفی را به متولیان میراث 
فرهنگی کشور نوشته و نسبت به وضعیت آینده این محور فرهنگی تاریخی در 
نصف جهان هشدار دادند و درخواست کردند تا دست کم این طرح در شورای عالی 
معماری و شهرسازی رد شود. محمودفرشچیان، نقاش و نگارگر سرشناس زاده 
اصفهان نیز عالوه بر امضای این درخواست، در بخشی از نامه ای که با دست خط 
خود منتشر کرده، نوشته است: » به هیج عنوان اجازه ندهند که با بلندمرتبه سازی 
و )ساخت( ساختمان های بی رویه در اطراف چهارباغ یا در راسته زاینده رود، زیان 
غیرقابل جبرانی به اصالت شهر اصفهان وارد  آید.  اینجانب به نوبه خود به اعتراضیه ای 

که در این خصوص تقدیم شده موافقم. محمود فرشچیان«

توقف کاوش ها در تپه اشرف
تپه اشرف بخشی از تاریخ ارزشمند اصفهان در عهد اشکانی است اما یک ماه است 
کاوش های این منطقه متوقف شده است. سرپرست هیئت باستان شناسی تپه اشرف 
اظهار کرد: پس از گذشت یکی دو ماه از کشفیاتی بسیار مهم در این محل ا ز دوره 
اشکانی تحرک خاصی انجام نشده و در مرحله نامه نگاری مانده ایم. پیشنهاداتی به 
مدیریت شهری در راستای توسعه پروژه تپه اشرف مطرح کرده ایم که هنوز اقدام 
خاصی در این ارتباط انجام نشده است. هفت مرحله کاوش در این منطقه انجام 
شده، مهمترین یافته ها در فصل اخیر کاوش تپه اشرف شامل سه تدفین در گورستان 
اشکانی، گور خمره، کارگاه های فلزکاری و عصاره گیری میوه است که گمانه زنی ها 
از وجود شهر اشکانی در این محل حکایت دارد.علیرضا جعفری زند افزود: شواهد 
کاوش های فصل هفتم بر وجود بخش صنعتی و گورستانی اصفهان در عهد اشکانی 
در تپه اشرف اصفهان حکایت دارد. تپه اشرف، بخشی از تاریخ ارزشمند اصفهان عهد 
اشکانی است، محوطه تپه اشرف وسیع و گسترده است و 500 مترمربع از ضلع 
شمالی تپه اشرف تا پل شهرستان شامل خانه، گذر و خیابان است که به احتمال 
قوی آثار مهمی در دل آن نهفته و مدفون است. وی بیان کرد: بخش اعظم سایت 
تپه اشرف مسکونی است و ممکن است این آثار مدفون شده ارزشمند دوره اشکانی 
بر اثر فعالیت های عمرانی از میان برود، البته این نکته مثبت درباره مکان تپه اشرف 
وجود دارد که به علت جانمایی در مرکز شهر، این مکان کمتر در معرض دست اندازی 
سوداگران میراث فرهنگی است. الزم است منطقه تپه اشرف تا پل شهرستان به سایت 
موزه تبدیل شود و با جابه جایی نمایشگاه بین المللی اصفهان، سالن سخنرانی و موزه 
تپه اشرف ایجاد شود. پروژه سایت موزه تپه اشرف می تواند عالوه بر معرفی پیشینه 

تاریخ کهن اصفهان می تواند در جذب گردشگری بسیار مؤثر باشد.

کسب ۷ تندیس استاندارد ملی و استانی توسط پگاه
برای دومین سال متوالی، از بین ۲۲ شرکت برتر ایران در حوزه استاندارد ملی، 3 
شرکت تابعه صنایع شیر ایران هستند. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
صنایع شیر ایران )پگاه(، همزمان با روزجهانی استاندارد و طی مراسمی، تندیس واحد 
نمونه استاندارد ملی، به مدیران عامل شرکت های شیر پاستوریزه پگاه شیراز، اصفهان 
و تهران اعطا شد. در این مراسم و از میان ۲۲ شرکت دریافت کننده تندیس استاندارد 
کشوری، 3 شرکت تابعه پگاه این نشان را دریافت کردند. این نشان به آن جهت به 
شرکت ها اعطا می شود که محصول شرکتی عدم انطباقی در مشخصات و کیفیت 

نداشته باشد. 

جانمایی بنگاه های راکد 
در استان های بزرگ 

با توجه به افزایش نرخ تورم و دالر، امروز 
قیمت خرید هر متر آپارتمان در اصفهان 
ها  بررسی  است،  یافته  افزایش  بسیار 
حکایت از قیمت های در نوسان، از قرار 
هر متر، ۱5 تا ۲5 میلیون تومان است و 
حتی در برخی مناطق خوش نشین شهر، 
هر مترمربع آپارتمان تا متری ۸0 میلیون 

تومان هم معامله شده است. 
نابسامانی قیمتها در بازار مسکن تا جایی 
پیش رفته که هزینه ای که افراد پیشتر 
صرف خرید خانه می کردند را ناچارند 
صرف رهن و اجاره بها کنند و در این 
شرایط امکان پس انداز برای خرید مسکن 

برای آنها نزدیک به صفر می شود. 

رویای 
صاحبخانه شدن

در تعریف مسکن دست یافتنی، مطابق 
مسکن  و  عمران  دپارتمان  استاندارد 
آمریکا آمده است که شخص باید بتواند 
با ۲5 درصد درآمد ماهیانه اش اجاره و یا 
با پرداخت 30 درصد درآمدش اقساط آن 

خانه را پرداخت کند. 
سازان  انبوه  انجمن  مدیره  هیات  عضو 
استاندارد  این  بر اساس  استان اصفهان 
امروز  متاسفانه  گوید:  می  "نوسان"  به 
یک کارگر با درآمد متوسط سه میلیون 
تومان، اگر ۲5 درصد حقوق خود معادل 
750 تومان را پرداخت کند، نمی تواند 
در اصفهان آپارتمان و منزلی را پیدا کند 
که ماهانه برای آن 750 هزار تومان اجاره 
پرداخت کند، بنابراین به نوعی در کشور از 
تعریف مسکن دست یافتنی فاصله داریم. 

مهدی شیخ سجادیه با بیان اینکه در 
حال حاضر متوسط قیمت هر مترمربع 
آپارتمان در اصفهان حدود ۱۲ تا ۱۴ 
میلیون تومان است، توضیح می دهد: 
تومان،  میلیون   ۱۲ متوسط  براساس 
قیمت یک واحد آپارتمان ۱00 متری، 
یک میلیارد و ۲00 میلیون تومان می 

شود که اگر یک کارگر با درآمد 3 میلیون 
انداز  پس  را  خود  حقوق  تمام  تومان، 
کند، 33 سال و اگر 50 درصد درآمدش 
را پس انداز و بقیه را خرج کند، ۶۶ سال 
طول می کشد که خانه دار شود و البته 
این زمان به شرط ثابت ماندن نرخ تورم 
درگیر  کشور  فعلی،  شرایط  در  است. 
بنابراین  و  تورم است  نرخ  رشدشدید  
نوعی  به  این طریق  از  دار شدن  خانه 

غیرممکن است.
دولت  که  تسهیالتی  میزان  درباره  او 
برای خانه دار شدن افراد در نظر گرفته، 
می گوید: در دنیا بین ۸5 تا 95 درصد 
قیمت مسکن را وام پرداخت می کنند 
و این میزان تسهیالت براساس فرمول 
30 درصد درآمد فرد، قسط بندی می 
شود؛ اما در ایران به طور خوشبینانه رقم 
وام مسکن، بین ۸ تا ۱5 درصد قیمت 
مسکن را پوشش می دهد و فرد باید بقیه 
هزینه مسکن را به صورت نقد پرداخت 
کند. او تصریح می کند: در شرایط فعلی 
توسط  مسکن  خرید  امکان  متاسفانه 
یک کارگر و یا زوج جوان وجود ندارد و 
این بسیار ناامید کننده است، مگر اینکه 
دولت با چاره اندیشی به ساخت مسکن 
حمایتی با حذف هزینه های اضافه آن، 

کمک کند.

سنگ اندازی 
مراجع تصمیم گیر

شیخ سجادیه توضیح می دهد: اگر دولت 
به جای وام ودیعه مسکن، در راهکاری 
بلندمدت، این هزینه را به انبوه ساز جهت 
می  پرداخت  حمایتی  مسکن  ساخت 
کرد، در این شرایط سازندگان مسکن 
می توانستند با حداقل قیمت، آپارتمان 
را پیش فروش کنند، اما در قانون نه تنها 
از پیش فروش آپارتمان هیچ حمایتی 
اندازی  سنگ  شاهد  بلکه  شود،  نمی 
این  در  هستیم،  گیر  تصمیم  مراجع 

شرایط انبوه ساز حاضر به پیش فروش 
نمی شود.

 این انبوه ساز همچنین با اشاره به طرح 
جامع مسکن که چندی پیش در مجلس 
تصویب شد، می گوید: اگر در تصویب 
این قانون از انبوه سازان نیز نظرخواهی 
طرح  تصویب  شاهد  امروز  شد،  می 
در  دهد:  می  توضیح  بودیم.او  بهتری 
است  قرار  دولت  مسکن،  جامع  طرح 
زمین رایگان، وام ارزان قیمت و مصالح 
را به قیمت تمام شده به دست مصرف 
طرح  این  متاسفانه  که  برساند  کننده 
به نوعی »سنگ بزرگ به عالمت نزدن 
است«؛ چراکه امروز دولت هیچ زمینی 
در محدوده شهری در اختیار ندارد و باید 
دید آیا یک زوج جوان تمایل دارند که 
در 50 کیلومتری اصفهان و بدون هیچ 
زیرساخت رفاهی، امنیتی و حمل و نقل 

یک واحد آپارتمان خریداری کند.
شیخ سجادیه، اما پیش خرید آپارتمان را 
تنها راه یک زوج جوان در شرایط فعلی 
برای خانه دار شدن می داند و می گوید: 
اگر این اتفاق رخ دهد حتی اگر نرخ دالر 
چندبرابر و یا تورم افزایش یابد، مبلغی 
مسکن  خرید  پیش  برای  شخص  که 
پرداخت کرده، مشمول تورم نمی شود 
و تنها باقیمانده قیمت آپارتمان براساس 
یا  بانک مرکزی  اعالمی  تورم  نرخ روز 
می  محاسبه  بودجه  و  برنامه  سازمان 
شود؛ اما متاسفانه دولت نه تنها از قانون 
پیش فروش حمایت نمی کند، بلکه انبوه 
ساز نیز در هر شکایت و دادگاهی در این 
زمینه متهم می شود، بنابراین در این 
شرایط انبوه سازان زیر بار پیش فروش 
نمی رود و ترجیح می دهند به صورت 
را  خود  آپارتمان  روز  قیمت  با  و  نقد 
بفروشد. به گفته شیخ سجادیه، متاسفانه 
قوانین و بخشنامه های دولت در جهت 
حل مسئله خانه دار شدن اقشار مختلف 
نیست، بلکه در جهت حذف این صورت 

مسئله است.
اجاره نشینی

جایگزین خانه دار شدن
کمیل طیبی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان 
نیز با تحلیل وضعیت کنونی افراد برای 
خانه دار شدن، به "نوسان" می گوید: خانه 
دار شدن در ایران به جنبه های مختلف 
فرهنگی، اجتماعی و ... برمی گردد و افراد 
برای ادامه زندگی خود معموال به دنبال 
هستند،  مستغالتی  و  مسکن  مالکیت 
بنابراین با توجه به محدود بودن عرضه 
زمین، امالک و مستغالت شاهد تقاضای 

دائمی افراد هستیم. 
در این شرایط سهم زیادی از بودجه و 
دارایی مردم و همچنین بخشی از برنامه 
به  تسهیالت  دریافت  برای  آنها  ریزی 
از  یابد،  می  اختصاص  مسکن  خرید 
بودجه  محدودیت  شاهد  دیگر  سوی 
ای برای خرید مسکن هستیم و همواره 
از عمر خود  سرپرستان خانوار بخشی 
بدهکار بانک ها بوده و باید اقساط بانکی 

پرداخت کنند.
کمیل طیبی با اشاره به جنبه ثروت و 
دارایی مسکن، توضیح می دهد قیمت 
مسکن در تمام ادوار باال و خارج از امکان 
خرید قشر متوسط است و حتی در برهه 
ای از زمان دچار شوک افزایشی می شود، 
بازار مسکن، تقاضای خرید  چراکه در 
مدتی  از  بعد  البته  دارد؛  وجود  باالیی 
مسکن وارد رکود می شود و از سوی 
دیگر راه خانه دار شدن از طریق کسب 
درآمد و یا وام های بانکی کاهش می یابد، 
بنابراین افراد به سمت تبدیل و معاوضه 
خانه ای با خانه دیگر می شوند، در این 
شرایط متقاضی خرید مسکن، می تواند 
مابالتفاوت هزینه مسکن را از اندوخته 

خود تامین کند.
به ارزش و  با توجه  ادامه می دهد:  او 
قیمت باالی مسکن و عدم همخوانی آن 
با بودجه درآمدی افراد و حتی سقف وام 
های کنونی، یک خانواده با درآمد 3 یا 
۱0 میلیون تومان هم شاید نتواند مالک 
مسکن شود، بنابراین در شرایط سخت 
تورم و افزایش قیمت مسکن، متقاضیان 
خرید مسکن به خصوص اگر در سال 
های نخست زندگی مشترکشان باشند، 
فاصله زیادی تا خانه دار شدن پیدا می 
کنند، در این شرایط نوع تقاضای مسکن 
شکل دیگری به خود گرفته و به صورت 
اجاره نشین، خوش نشین و یا زندگی در 
خانه هایی با مرغوبیت پایین و یا حاشیه 
نشینی شهرها، نمود پیدا کرده که این 
اتفاق نیز تبعات و مشکالت بسیاری به 

همراه خواهد داشت.
به  اینکه  بیان  با  اقتصاد،  استاد  این 
طور معمول افراد در کشورهای دارای 
اقتصاد باز، براساس بودجه و درآمد خود 
متقاضی مسکن می شوند بعد از مدتی 
کنند،  می  اقدام  آن  تغییر  به  نسبت 
تاکید می کند: در آن کشورها، نسبت 
اجاره مسکن به مالک شدن آن بسیار 
از  مسکن  هزینه  چراکه  است؛  بیشتر 
محل درآمد تامین می شود و تسهیالت 
بانکی نیز می تواند پاسخگوی این نیاز 
کنونی  اقتصادی  شرایط  در  اما  باشد، 
ایران این حقیقت را باید پذیرفت که با 
افزایش قیمت ها، و روند تصاعدی قیمت 
مسکن و همچنین نقدینگی محدود و 
سطح درآمدی پایین افراد و تسهیالت 
پایین بانکی، افراد تا صاحب خانه شدن 
فاصله زیادی گرفته و ناچار به تغییر رویه 
زندگی خود شده اند و به نظر می رسد در 
آینده فرهنگ اجاره نشینی، جایگزین 

خانه دار شدن شود.

کارشناسان حمایت از قانون پیش فروش را راهکار خانه دارشدن در شرایط امروز می دانند؛

ُمسِکن دولتی برای تورم َمسکن
شیخ سجادیه: متاسفانه قوانین و بخشنامه های دولت برای حل مسئله خانه دار شدن اقشار مختلف نیست

کارشناســان مــی گوینــد، رشــد شــدید نــرخ ارز و رونــد افسارگســیخته تــورم تــا جایــی 
ــرایط  ــدن آن، ش ــاردی ش ــکن و میلی ــت مس ــدید قیم ــش ش ــا افزای ــه ب ــه ک ــش رفت پی
ــی  ــا جای ــده ت ــادی ش ــد آن غیرع ــی خری ــه زمان ــکن و فاصل ــه مس ــراد ب ــی اف دسترس
ــه رویایــی دســت  ــه خصــوص زوج هــای جــوان ب ــه دار شــدن افــراد و ب کــه امــروز خان
نیافتنــی تبدیــل شــده اســت. اگرچــه دولــت امســال سیاســت وام ودیعــه مســکن را برای 
بهبــود شــرایط اجــاره نشــینان تجویــز کــرد، امــا فعــاالن حــوزه ســاخت و ســاز مســکن 
معتقدنــد کــه ایــن راهــکار تنهــا درمــان موقتــی و  ُمســِکن دولتــی  بــرای تامیــن َمســکن افراد اســت و 
ای کاش دولــت بــه جــای ایــن روش ناکارآمــد، در سیاســتی بلندمــدت، ایــن تســهیالت را صرف ســاخت 

مســکن حمایتــی مــی کــرد.
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اصفهان گفت:  نوسان:  شهردار   
تعریض خیابان بازارچه در منطقه 
سال   4۰ از  بعد  اصفهان  شهر   4
بالتکلیفی در این دوره مدیریت 

شهری انجام می شود.
تماس  به  اشاره  با  نوروزی  اله  قدرت 
منطقه  در  ساکن  شهروندان  از  یکی 
چهار در رابطه با حل مشکل روشنایی 
و محوطه سازی کانال جی شیر، اظهار 
کرد: با پیگیری های شهردار منطقه، 
نواقص روشنایی این کانال برطرف شده 
برای ساماندهی  داد:  ادامه  است. وی 
کانال جی شیر هم تفاهم نامه ای با 
سازمان آب منطقه ای برقرار شده است 
تا با تهیه طرحی ظرف ۲0 روز عملیات 

ساماندهی انجام شود. 
ساماندهی  مورد  در  اصفهان  شهردار 
به  سال  چندین  که  بازارچه  خیابان 
طول کشیده است نیز اظهار کرد: سمت 
راست خیابان عالمه امینی شرقی به 
سمت خیابان مشتاق و سمت چپ به 
سمت کردآباد است که بخش هایی از 
سمت راست ساماندهی شده و تعریض 
سمت چپ نیز در دست انجام است؛ 
هرچند موانع نباید کار را متوقف کند اما 
وجود تپه جی کار را مشکل کرده است. 
در  همچنین  اینکه  به  اشاره  با  وی 
محله شهرستان، مقبره راشد قرار دارد 
گفت:  است،  میراثی  ارزش  دارای  و 
از  فرسوده هم  بافت  از  ریزدانه هایی 
مغازه ها در این مسیر قرار گرفته است 
که باید برای تعریض خیابان بازارچه 
از  شود؛  آزادسازی  تجاری  واحد   50
اجرای طرح  بندی  اولویت  رو  همین 
بر اساس اقدام تدریجی است اما چون 
فاصله زمانی زیادی بین ابتدا و انتهای 
حق  مردم  است،  افتاده  طرح  اجرای 
دارند ناراضی باشند و نباید ۴0 سال 
این موضوع طول می کشید. نوروزی 
تصریح کرد: مدیر منطقه ۴ با میراث 
فرهنگی و ورثه مقبره راشد باید وارد 
به عنوان شهردار  گفت و گو شود و 
اصفهان، با تمام اختیارات کمک می 
کنم تا در این دوره این موضوع حل 
آزادسازی خیابان  مورد  در  شود. وی 
طالقانی به سمت جی شیر در منطقه 
۱5 هم اظهار کرد: هم اکنون بیشترین 
کارهای عمرانی در منطقه ۱5 با احداث 
رینگ چهارم، پل شهید سلیمانی و ... 
این  شهردار  و  است  انجام  حال  در 
هفت  آزادسازی  به  موظف  منطقه 
کیلومتر مسیر تا پل آفتاب است که 
منشا تحول عمرانی و گره های کور 

ترافیکی باز می شود. 
اطراف  ساماندهی  مورد  در  نوروزی 
از  یکی  سوال  مورد  که  منارجنبان 
ساکنان منطقه 9 بود نیز اظهار کرد: در 
این مجموعه توانستیم اقدامات خوبی 
انجام دهیم و قرار است با نظر میراث 
فرهنگی مجتمعی تجاری در اطراف 
این مکان تاریخی ساخته شود اما چون 
محیط مربوط به میراث فرهنگی است 
ملزم به رعایت ضوابط میراث هستیم. 

وی افزود: سرمایه گذار برای این پروژه 
اولیه صورت  اقدامات  و  انتخاب شده 
میراث  در  باید  ها  نقشه  اما  گرفته 
از همین  تایید شود.  فرهنگی کشور 
رو با تکمیل فرآیندها، در آینده نزدیک 
یکی از اقدامات شایسته با احداث این 
مجموعه صورت می گیرد و این پروژه 
در بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان 
نیز تصویب شده است. این طرح دارای 

پارکینگ و تعریض خیابان است. 

همزمان با یکم آبانماه روز آمار و برنامه ریزی از کتاب آمارنامه شهر اصفهان در سال 
9۸ و همچنین کتاب "بودجه 99 شــهرداری اصفهان به زبان ساده " رونمایی شد. 
برای تدوین آمارنامه سال 9۸ شــهر اصفهان بیش از 70 دستگاه و نهاد اجرایی داده 
های مورد نیاز را در اختیار معاونت برنامه ریزی شــهرداری اصفهــان قرار داده اند تا 
این آمارنامه امســال در ۲۲ فصل با اضافه شــدن دو فصل دیگر برای اولین بار بین 

کالنشهرها، تهیه و منتشر شود.

مدیر پروژه پردیس هنر گفت: در طراحی و اجرای پــروژه پردیس هنر رعایت کامل اصول 
مهندسی و کیفیت اجرا مورد توجه قرار گرفته است. ناصر کریمی، اظهار کرد: پردیس هنر 
یکی از پروژه های شاخص در زمینه فضاهای فرهنگی و تفریحی است. مساحت کل این پروژه 
۸0 هزار مترمربع است که در محدوده منطقه شش شهرداری قرار دارد. وی افزود: آبشارهایی 
در این پروژه ایجاد شده که در یک فضای بســیار زیبا با نورپردازی های ویژه به داخل برکه ها 

ریزش پیدا کرده و وارد برکه مرکزی می شود.

رعایت کامل اصول مهندسی در پردیس هنردو فصل متفاوت آمارنامه اصفهان با سایر کالنشهرها 

گزارش

گزارش

تعریض خیابان بازارچه
بعد از چند دهه بالتکلیفی

شهردار اصفهان خبر داد:

شهردار فرایبورگ ادامه داد: دو سال پیش و در 
3۴ سالگی به عنوان شهردار این شهر انتخاب 
شدم و به همین دلیل جوان ترین شهردار در کل 
آلمان محسوب می شوم. معتقدم این جشنواره به 
دلیل تمرکز بر کودکان و نوجوانان یک فرصت 
عالی است چراکه کودکان و نوجوانان به آینده ما 
تعلق دارند و در عین حال، متعلق به زمان کنون 
ما نیز هستند بنابراین ما باید این دو گروه را در 
کانون توجه و تمرکز تمامی جامعه را قرار دهیم. 
وی افزود: در این جشنواره دو فیلم آلمانی نیز 
حضور دارد و با احترام از جانب دوستان شما در 
فرایبورگ امیدوارم در این شش روز از فیلم های 
متنوع و مختلف لذت ببرید، سرگرم باشید، سالم 
بمانید و مراقب خود باشید. مشتاق اولین بازدید 

خود از اصفهان هستم. 

همکاری های چند وجهی 
اصفهان و ایسی له مولینو

همچنین آندره سانتینی، شهردار شهر ایسی له 
مولینو فرانسه پیام تبریک خود را به جشنواره بین 
المللی فیلم کودکان و نوجوانان اصفهان ارسال 
کرد و حفظ چنین رویدادی را ضروری دانست. 
وی در خصوص برگزاری جشنواره بین المللی 
فیلم کودکان و نوجوانان اصفهان اظهار کرد: 
تفاهم نامه دوستی شهری ایسی در سال ۲0۱۸ 
با محله جلفای اصفهان امضا شده است. من عالقه 
شخصی و بسیار ویژه ای به تمدن ایرانی دارم 
و همین امر موجب شد تا دولت محلی ما دانش 
ساکنین این شهر در خصوص فرهنگ ایرانی را 

ارتقا دهد.
شهردار شهر ایسی له مولینو فرانسه ادامه داد: 
کشور شما فرهنگ سحر آمیز هزار ساله اش، 

جشن نوروز یا شعر و موسیقی ایرانی همواره 
در کانون توجه ایسی له مولینو قرارداشته است. 
همان گونه که ایران باستان با ظرافت و غنای 
ادبیات، موسیقی، معماری و فلسفه اش مردمان 
فرانسه را مجذوب خود ساخته است. به عالقه 
زیاد ایرانی ها نیز به فرهنگ فرانسه آگاه هستم 
و معتقدم که تبادالت فرهنگی ضروری است 
چراکه موجب درک متقابل بهتر می شود و 
صلح را به دنبال دارد. آندره سانتینی تصریح 
در سال  ما  رسمی  دوستی  برقراری  با  کرد: 
۲0۱۸، ایسی له مولینو و اصفهان به نخستین 
دولت های محلی ایران و فرانسه تبدیل شده اند 
که به همکاری با یکدیگر مبادرت ورزیده اند 
و پیوندهای تاریخی میان دو کشور را مجسم 
ساختند. قرار است همکاری ما چند وجهی باشد 
تا شهروندان هر دو طرف از آن منتفع شوند. وی 
با حیاتی دانستن حفظ چنین رویداری برای 
کودکان و نوجوانان گفت: بابت برگزاری سی 
و سومین جشنواره بین المللی فیلم کودکان و 
نوجوانان اصفهان در این شرایط بهداشتی به شما 
تبریک بگویم. آنها آینده ما هستند و به همین 
دلیل ما موظف هستیم حداکثر فرصت ها را در 
اختیار آن ها قرار دهیم تا به شهروندان ماهر و 
فاضل بدل شوند. اصفهان و ایسی له مولینو هر 
دو، شهرهای دوستدار کودک یونیسف هستند و 
این نشان از این دارد که هم آموزش و هم محیط 

زندگی کودکان اولویت ما است.

تقویت پیوندهای 
اصفهان و داکار 

داتوک حاج مهدی بینچه نگاه شهردار شهر 
برگزاری  نیز در خصوص  مالزی  کواالالمپور 

جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان 
اصفهان اظهار کرد: باید از طرف مالزی به دست 
اندرکارانی که چنین فرصتی را برای ما فراهم 
آوردند، قدردانی کنم. کواالالمپور و اصفهان 
سابقه دیرینه ای در همکاری های موفق دارند و 
از سال ۱993 تاکنون با یکدیگر خواهر خوانده 
هستند. وی ادامه داد: ما به عنوان شهرهای 
خواهرخوانده، متقابال بر اهمیت شکوفایی و 
تقویت پیوندمان از طریق همکاری به ویژه در 
حوزه های فرهنگی مان اذعان داریم. زمانیکه به 
تبادالت تجربیات فرهنگی بپردازیم، افق های 
پیش روی خود را گسترش می دهیم و فرصت 
دیدن جهان از دریچه های متفاوت را به یکدیگر 
تقدیم می کنیم. شهردار شهر کواالالمپور تصریح 
کرد: تعداد قابل توجهی از فیلم های خارجی در 
سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کودکان 
و نوجوانان اصفهان ۲0۲0 شرکت کرده اند که 

بابت این موضوع بسیار خرسند هستم.

شرکت استعدادهای بعلبکی 
در جشنواره کودک

فواد بالوک، شهردار بعلبک لبنان در خصوص 
برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کودکان و 
نوجوانان اصفهان اظهار کرد: برگزاری جشنواره 
بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان اصفهان که 
جمعی از استعدادهای جوان و مشتاق در حوزه 
فیلم سازی و مستندسازی را گردهم می آورد، 
مایه خرسندی است. وی ادامه داد: پیوندهای 
دوستانه و صمیمانه میان لبنان و ایران به طور 
کلی و میان بعلبک و اصفهان به طور خاص، 
محکم و دیرینه است. ایران همواره در کنار لبنان 
خواه در سطح شهر بعلبک، خواه در سطح منطقه 

بِقاع یا در سطح کشور بوده و آن را حمایت کرده 
است و امروز با شرکت استعدادهای جوان بعلبکی 
در جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان 
اصفهان که برای همه آن ها آرزوی موفقیت دارم، 
این دوستی ادامه پیدا کرده است. شهردار بعلبک 
گفت: به عنوان شهردار بعلبک بار دیگر بر اهمیت 
این دوستی میان اصفهان و بعلبک تاکید و آرزو 
دارم که مودت میان هر دو ملت ریشه دار باقی 

بماند. 

اصفهان و داکار 
ریشه در پیوندهای فرهنگی 

سوهام ال واردینی، شهردار شهر داکار سنگال 
در خصوص برگزاری جشنواره بین المللی فیلم 
کودکان و نوجوانان اصفهان اظهار کرد: بابت 
برگزاری آنالین سی و سومین جشنواره بین 
المللی فیلم کودکان و نوجوانان توسط اصفهان به 
شما تبریک عرض کنم و خرسندم که داکار نیز 
با این ابتکار فوق العاده همراه است. این جشنواره 
برای من یک جنبه کامال نمادین دارد زیرا 
مختص کودکان و نوجوانانی است که بزرگترین 
ثروت سرزمین های ما هستند. وی ادامه داد: 
شما با دعوت از شهردار داکار برای حضور در این 
جشنواره بزرگ روابط عالی موجود میان دو کشور 
را بیش از پیش تقویت کردید. در واقع جمهوری 
اسالمی ایران و جمهوری سنگال دو کشور برادر 
هستند که سال ها روابط همکاری را برگزیده و در 
طول زمان به تقویت آن مبادرت کرده اند. شهردار 
شهر داکار سنگال تصریح کرد: این همکاری 
مثال زدنی بیش از هر چیز ریشه در پیوندهای 

فرهنگی دارد. 

نزدیک کردن کودکان
هدف جشنواره 

داریو نارِدال، شهردار فلورانس ایتالیا نیز گفت: 
اطمینان دارم که این جشنواره تنها یک موفقیت 
فردی نیست بلکه فرصتی برای سرگرمی و فرار از 
این دوران حساس است. وی ادامه داد: جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان برای 
من افتخار بزرگی است و این جشنواره معتبر 
و پرآوازه ی فیلم هر ساله با همکاری سازمان 
سینمایی، بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری 
اصفهان در شهر تاریخی اصفهان برگزار می شود. 
شهردار فلورانس ادامه داد: امسال، به دلیل شیوع 
ویروس کرونا، این جشنواره به صورت مجازی 
از این رو به برگزارکنندگان  برگزار می شود. 
آن به خاطر تعهد و تالششان برای برپا داشتن 
این جشنواره که در آن تعداد بسیار زیادی از 
فیلم های کوتاه و پویانمایی از سراسر جهان به 
نمایش گذاشته خواهد شد و روزانه کارگاه ها، 
همایش ها و سخنرانی هایی توسط هنرمندان 
و فیلمسازان نامور ایرانی و جهانی برگزار خواهد 
شد، تبریک می گویم. وی افزود: این جشنواره 
بین المللی که به کودکان و نوجوانان اختصاص 
دارد فرصتی برای از سر گرفتن روابط دوستانه 
و همکاری میان دو شهر تاریخی فلورانس و 
اصفهان که از سال ۱377 خواهرخوانده بوده اند، 

فراهم می سازد.

شش خواهرخوانده اصفهان با ارسال پیام از برگزاری جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان حمایت کردند؛

تبریک خواهرشهرها
برگزاری جشنواره کودک فرصتی برای از سرگرفتن روابط دوستانه میان خواهرشهرهای اصفهان بود

citizen

 نوسان:شهردار اصفهان در برنامه تلویزیونی هشت بهشت 
این  در  بتوانیم  را  جشنواره  می کرد  باور  کسی  کمتر  گفت: 
رقم  امروز  اتفاق  این  خوشبختانه  اما  کنیم  برگزار  شرایط 

خورده است. 

سومین  و  سی  رسانی  اطالع  ستاد  از  نقل  به  و  نوسان  گزارش  به 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان قدرت اهلل 
نوروزی شهردار اصفهان در گفتگوی تلویزیونی با برنامه هشت بهشت 
اظهار کرد: در بستر جدید امسال جشنواره، همه کودکان و نوجوانان 
بیان مشکالت  امر در کنار  این  ببینند که  را  آثار جشنواره  می توانند 

حوزه کودکان، شادی و نشاط خانوادگی را تقویت می کند. 
تقویت  را  جهان  و  ایران  شهرهای  بین  فرهنگی  تعامالت  همچنین 
یک  عنوان  به  سینما  که  است  این  جشنواره،  این  دیگر  اثر  می کند. 
ابزار برای رفع مشکالت اجتماعی، فرهنگی و هنری مردم بیان دغدغه 

می کند. 
برای برگزاری این جشنواره تمام تالشمان را کردیم و خوشبختانه این 

اتفاق بسیار خوب رقم خورد.   
شهردار اصفهان افزود: در جشنواره امسال  ۱۲۴ اثر در بخش بین الملل 
شرکت کردند و تقریبا در همه بخش ها استقبال به طور میانگین بیش 

از ۲0 درصد رشد داشته است. 
جشنواره  این  با  همزمان  نیز  نوجوانان  فیلم سازی  المپیاد  چهارمین 
برگزار شد و آن ها نیز برنامه اجرا می کنند که مخاطبان آن ها نیز ۴ 

برابر افزایش پیدا کرد.
دوستدار  شهر  نشان  تفاهمنامه  اصفهان  شهری  مدیریت  که  زمانی 
کودک را در وزارت کشور با یونیسف امضا کرده، این شهر به عنوان 

اولین شهر ایران به این عنوان دست پیدا کرده است. 
وی تصریح کرد: امیدوارم اصفهان به عنوان عضو ثابت شبکه شهرهای 
دوستدار کودک در این جشنواره بتواند بر نشاط جامعه تاثیر بگذارد و 

خالقیت و استعداد کودکان در زمینه فیلمسازی شکوفا شود. 
در حال حاضر نزدیک به ۱000 داور کودک و نوجوان فیلم ها را داوری 

می کنند که این اتفاق خالقیت و نوآوری آن ها را به دنبال دارد. 
نوروزی در ادامه به طرح هم پیوندی با شهر بنت اشاره کرد و گفت: 
پارسال در جریان سیل سیستان و بلوچستان به این شهر رفتیم که 
مقرر شد طرح هم پیوندی با شهر بنت در شهرستان نیک شهر استان 

سیستان و بلوچستان داشته باشیم. 
تصویب  که  دادیم  پیشنهاد  ایران  کالنشهر های  دیگر  به  را  طرح  این 
شد. در برنامه های جنبی جشنواره امسال، برخی از هنرمندان اصفهانی 
را به این شهر فرستادیم و در این شهر برنامه های شاد برای کودکان 

اجرا می شود. 
بیمارستان  به  شهر  شورای  رئیس  همراه  به  امروز  کرد:  اضافه  وی 
تخصصی کودکان امام حسین )ع( رفتیم. در این بیمارستان از طریق 
بیمار  کودکان  تمام  با  مجازی  بستر  در  تلویزیون  دیجیتالی  مدار 

بیمارستان صحبت کردیم که برای آن ها اثر گذار بود.  
بلوچستان،  در  ما  برنامه های  کرد:  عنوان  ادامه  در  اصفهان  شهردار 
بیمارستان و ... در جریان است تا بگوییم در شرایط سخت نیز زندگی 
جاری است. هیچ عاملی نباید باعث توقف در کار شود و باید مقاومت 
حدود  به  که  جشنواره  در  هزینه ها  کاهش  با  تا  گذاشتیم  قرار  کرد. 
500 میلیون تومان رسیده  است امکاناتی را برای کودکان مناطق کم 
برخوردار تهیه کنیم تا آن ها نیز بتوانند از فرصت هایی که وجود دارد، 

استفاده کنند. 
بلوچستان  و  بنت سیستان  در  کرد: حضور جشنواره  خاطرنشان  وی 
این  از  بتوانیم  باید  که  معتقدیم  و  بود  اخالقی  و  انسانی  اقدام  یک 
فرصت ایجاد شده برای کودکان این شهر، بر اساس طرح هم پیوندی 

استفاده کنیم. 
این هستیم که  دنبال  به  و  باشیم  آن ها شریک  در غم  تنها  نباید  ما 
اکنون که شادی در اصفهان وجود دارد، این شادی به بنت هم منتقل 

شود و یک همزیستی اجتماعی است. 
نوروزی با اشاره به تفاوت جشنواره امسال با سال گذشته گفت: سال 

گذشته به جز سینماهای شهر، سینمای سیار نیز داشتیم. 
پارسال این جشنواره آثار دیگری نیز به شهر بخشیده بود و ظرفیت 
قابل  که  شد  انجام  جدیدی  کار  امسال  اما  بود  تکمیل  هتل ها  تمام 

تصور نبود. 
این  اما  شود  برگزار  نباید  امسال  جشنواره  که  بودند  معتقد  بسیاری 

اتفاق رقم خورد.
سازمان  رئیس  و  ارشاد  وزیر  معاون  با  توافق  طی  پیش  سال  دو   
باشد که  این جشنواره در اصفهان  بنا شد دبیرخانه دائمی  سینمایی 

باید از این دست آورد پاسداری کنیم. 
وی ادامه داد: کسی نباید دغدغه این را داشته باشد که اگر سینما رونق 
پیدا کند، موجب آسیب اجتماعی می شود بلکه سینما یکی از ابزارهای 

رفع آسیب های اجتماعی و توسعه کشور است. 
آن ها  چراکه  کنیم  رفع  را  آن ها  و  توجه  کودکان  دغدغه  به  باید 
آینده سازان ما هستند. باید سعی کنیم لبخند همیشه بر لب کودکان 
ما باشد و اگر آن ها شاد باشند، خانواده ها نیز این چنین خواهند بود.   

اختصاص 500 میلیون از جشنواره فیلم کودک 
به کودکان مناطق کمتربرخوردار اصفهان

تعدادی از شهرداران شهرهای خواهرخوانده اصفهان از جمله فلورانس ایتالیا، فرایبورگ آلمان، 
ایسی له مولینو فرانسه، کواالالمپور مالزی، داکار سنگال و بعلبک لبنان، همزمان با جشنواره بین 
المللی فیلم کودکان و نوجوانان اصفهان پیام های ویدیویی و مکتوب خود را به این جشنواره ارسال کردند. مارتین 
هورن، شهردار فرایبورگ به مناسبت افتتاحیه جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان اظهار 
کرد: همکاری واقعی و دوستی صمیمی میان شهرهای اصفهان در ایران و فرایبورگ در آلمان وجود دارد. به شما 

بابت برگزاری جشنواره بین  المللی فیلم های کودکان و نوجوانان تبریک می گویم. 

گزارش
گروه شهری

 نوســان: معاون حمل و نقــل و ترافیک 
شهرداری اصفهان گفت: 777 کیلومتر مسیر 
ویژه، ایمن، اســتاندارد و پیوسته دوچرخه 
سواری در شهر اصفهان با دســتور شهردار 
اصفهان در مناطق ۱5 گانه شهر اجرا می شود. 
مسعود بنده خدا با اشــاره به اهمیت توسعه 
مسیرهای ایمن برای دوچرخه سواران اظهار 
کرد: با تصویب و تاکید اخیر شورای هماهنگی 
ترافیک استان و پیگیری های شهردار اصفهان 
عملیات احداث مســیرهای دوچرخه آغاز و 

طبق برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان 
سال اجرایی می شود. وی ادامه داد: این مسیر 
ها که تقریبا تمام معابر اصلی و شریانی شهر 
اصفهان را در بر می گیرد توسط کارشناسان 
معاونت حمــل و نقل و ترافیک شــهرداری 
اصفهان بررســی، طراحی و تدوین شــده و 
برای آغاز عملیات اجرایی از طرف شــهردار 
اصفهان به مناطق ۱5 گانه ابالغ خواهد شد. 
وی افزود: از این 777 کیلومتر مســیر،300 
کیلومتر مســیر درجه یک با عــرض ۲ متر 

و بیشــتر با جدول گذاری به صــورت ایمن، 
جداســازی شــده و در قالب مسیرهای یک 
طرفه و دو طرفه، 55 کیلومتر مسیر درجه دو 
با خط کشی و عالئم ترافیکی در سمت راست 
خیابان و خط توقف ممنــوع، 350 کیلومتر 
مسیر درجه سه با خط کشــی در پیاده رو و 
ســمت چپ خط پارک، 30 کیلومتر مسیر 
درجه چهار مجاور مسیرهای ویژه اتوبوس و 
۴۲ کیلومتر مسیرهای موجود که باید اصالح 

و استانداردسازی شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:

777 کیلومتر مسیر استاندارد و ایمن دوچرخه در اصفهان احداث می شود
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اقتصادنامه

فروش امالک به اتبــاع خارجي همواره 
در سطح جهان به عنوان یکي از راه هاي 
کســب درآمد ارزي محسوب مي شود. 
یکي از کشــورهایي که طي سال هاي 
اخیر در مــورد خرید ملک اســتقبال 
ایراني ها را به همراه داشته کشور ترکیه 
بوده و براســاس آمارها بیشترین تعداد 
ملک خریداري شــده در ترکیه مربوط 
به ملیت ایراني اســت اما علت این همه 
شــتاب براي خروج ســرمایه از ایران 

چیست؟ 
به گفته مرکــز آمار ترکیــه، طي این 
مدت اتباع ایراني با خریــد 90۸ واحد 
خانه بزرگ ترین گروه خریدار خارجي 
مسکن ترکیه بوده اند و عراقي ها، روس ها، 
آذربایجاني هــا و افغان هــا در رده هاي 
بعدي قرار گرفته اند ضمن آنکه تنها در 
ماه جوالي )۱0 تیر تــا ۱0 مرداد( نیز 
معامالت مسکن در ترکیه با ۱۲۴درصد 
رشد به باالترین رقم تاریخ خود رسیده 
بود و در این مدت شــهروندان ایراني با 
خرید 5۴0 واحد مســکوني مقام اول 
خرید ملک در ترکیه را به خود اختصاص 

دادند. 
خرید ملک در ترکیه از سوي ایرانیان از 
ســال ۲0۱7 حدود 9 برابر رشد داشته 
اســت.  زماني که به سایت هاي فروش 
ملک در ترکیه مراجعه مي کنید متوسط 
خرید آپارتماني یک خوابه از تقریبا ۶0 
هزار دالر شروع مي شــود که با دالر 3۲ 
هزار توماني چیزي حدود یک میلیارد و 
9۲0 میلیون تومان بر آورد مي شود حال 
آنکه پس از صعودي شدن نرخ دالر با این 
میزان بودجه، کمتر آپارتماني را در تهران 
مي توان با این قیمت خریــداري کرد. 
کارشناسان خریداران ملک در ترکیه را 
به سه دسته تقسیم بندي مي کنند؛ اول 
بازنشســتگاني که تمایل دارند سنوات 
دریافتي خود را با خرید ملک در ترکیه 
هزینه کنند، دوم جواناني که به تازگي 
ازدواج کرده اند و مي خواهند کسب و کار 
خود و زندگي خود را در ترکیه بنا کنند و 
گروه سوم که تعدادشان بیشتر از دو گروه 
قبلي است افراد و شرکت هایي هستند 
که در ایران فعالیت اقتصادي فعال دارند. 
این دسته آخر مي گویند عمده دلیلي که 
ایرانیان را مشتاق به خرید ملک در ترکیه 
کرده امنیت اقتصادي در این کشور است 
زیرا ایرانیان سرمایه گذاري در ترکیه را 
راهي مطمئن براي سرمایه گذاري هاي 
خودشــان مي بینند و حتي با ضوابطي 
مي توانند شهروندي کشور ترکیه را هم 

دریافت کنند. 
به نظر مي رسد کاهش شدید ارزش پول 
ملي و بي ثباتي بازار ها، عالوه بر سخت تر 
شدن جذب سرمایه گذاري خارجي، به 
فرار دارایي هاي مالــي ایرانیان به خارج 
از کشــور نیز کمک کرده است. بعد از 
تغییر قانون خرید امــالک در ترکیه و 
فراهم آمدن امکان خرید بــراي اتباع 
ایراني همانند اتباع دیگر کشورها، اتباع 
ایراني نیز اقدام به خرید ملک در ترکیه 
کرده اند. استان هاي آنتالیا و استانبول 
در راس استان هاي ترکیه قرار دارند که 
اتباع ایراني در آنها اقدام به خرید امالک 
کرده اند. در اســتان آنتالیا نیز ایرانیان 
به طور عمده شــهر آالنیا را براي خرید 
امالک ترجیــح مي دهند. طبق قوانین 
جدید، اتباع خارجي با خرید خانه اي به 
ارزش ۲50 هزار دالر و باالتر مي توانند 
شــهروندي و تابعیت ترکیه را به دست 
آورند، از زمان تصویب این قانون، خرید 
خانه توســط خارجي ها رونــق زیادي 

گرفته است.

 گزارش     

بر اساس طرح مجلس، دولت موظف است تا پایان امسال، از طریق واریز اعتبار به 
کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار ۱۲0هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک 
اول و مبلغ ۶0 هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک ها، به صورت ماهانه اقدام 
نماید. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تصویب اصالح قانون بودجه 99 و 
الزام دولت به پرداخت یارانه تأمین کاالهای اساسی خبر داد. حمیدرضا حاجی بابایی، 
خاطرنشان کرد که مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پارلمان بررسی می شود.

30 هزار میلیارد تومان هزینه جدید روی دست دولت
موضع گیری صریح اهالی بازار سرمایه از معامله گران خرد تا کارشناسان برجسته در شبکه های 
اجتماعی و همچنین مدیران بازار سرمایه موجب شده تا نرخ گذاری دستوری به حاشیه رانده شود. 
به عبارتی بعید به نظر می رسد که پیشنهاد نرخ گذاری دستوری برای معامالت فوالد در بورس کاال 
به نتیجه برسد. قیمت گذاری دستوری یا اعمال سقف مجاز قیمت ها از جمله مکانیزم های نخ نما 
برای مدیریت بازارهای مختلف به شمار می رود که هراز چندگاهی موردتوجه تصمیم سازان دولتی 
قرار می گیرد. اما تاکنون هیچ زمانی نبوده که موفقیت این شیوه را در تنظیم بازار شاهد باشیم.

اتحاد اهالی بازار علیه نرخ گذاری دستوری

دالیل غیراقتصادي 
هجوم به امالك ترکیه

اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت؛

 نوسان: دکتر امیر کرمانی نوشت: وقتی که کسی یا نهادی که باید 
در اوج کسری منابع دولت بیشترین دغدغه  را در مورد بودجه داشته 
باشد، افتخار می کند به انجام کاری که همین دولت در شرایط وفور 
درآمدهایش حاضر به انجام آن نبود، و وزیر رفاه از آن با »الوعده 
وفا« یاد می کنند، قطعا مسابقه ی افزایش کسری بودجه در کشور راه 
می افتد. مسابقه ای که در آن هر اشتباه قبلی عامل توجیه اشتباه بعدی 
می شود و پله پله کشور را به ورطه ی واگرایی پولی می رساند. استاد 
دانشگاه کالیفرنیا تاکید کرد: متاسفانه اقتصاد مریض ما دارای تک تک 
نشانه های اقتصاد هایی است که تورم های بسیار باال را تجربه کرده اند 
و این سرطان با سرعت هر چه بیشتر در حال سرایت به تمام اعضای 
این بدن است؛ از رشد بیش از 4 درصد ماهیانه ی نقدینگی گرفته تا 
مسابقه ی ارکان کشور برای افزایش کسری بودجه و افزایش نقدینگی.

آیا سود ۲۵ درصدی در راه است؟
کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: بانک مرکزی در ابتدای سال سیاست 
کاهش نرخ سود بین بانکی را دنبال کرد اما به دلیل اینکه سیاست مذکور 
نتوانست جواب بدهد، در جدیدترین تصمیم نرخ بهره بین بانکی به حدود 
۲0 درصد افزایش پیدا کرد. کامران ندری اضافه کرد: نرخ سود بانکی باید 
حداقل ۲5 درصد باشد، تا بتواند نقدینگی را جمع کند و تورم را کنترل کند. 
کمتر از این نرخ با توجه به تورم حداقل ۴0 درصدی که اعالم می شود، هیچ 
تاثیری نخواهد داشت، از سویی اینکه اهالی بازار سهام نگران افزایش نرخ سود 
بانکی هستند، به نظر می رسد توجیهی ندارد، زیرا که هرکسی به دنبال داغ 
نگه داشتن بازار خود است، وی تاکید کرد: در حالی که نرخ تورم به سرعت 
در حال افزایش است و اگر اقدام و سیاست گذاری درست و صحیحی برای 
کنترل آن صورت نگیرد، به طور قطع در آینده نزدیک، باز هم یک طوفان 

افزایش قیمت خواهیم داشت.

چرا بورس آرام نمی گیرد؟
دکتر سهراب دل انگیزان معتقد است: دولت تالش می کند با تخصیص 
منابع صندوق توسعه ملی آرامش را به بورس برگرداند؛ اما این کار افزایش 
پایه پولی را به همراه دارد مگر اینکه در کنار این کار، نرخ ذخیره قانونی را 
بیشتر کنند یا همان طور که تحت تاثیر این عامل پایه پولی بیشتر می شود، 
از محلی دیگر پایه پولی را کاهش بدهند که این هم متصور نیست چون در 
حال حاضر کشور در حالت رکود به سر می برد. این استاد دانشگاه ادامه داد: 
مساله بعد این است که ما از صندوق های ضمانتی که برای سهام می گذاریم، 
هیچگاه نباید در میانه بحران استفاده کنیم. به این علت که زمانی که در میانه 
بحران هستیم هرچقدر هم بخریم، کم خریده ایم؛ ولی واقعیت این است که 
سرمایه سهامداران فعلی بورس توسط حقوقی ها در حال آب شدن است. 
وی افزود: از طرفی مدیریت بورس مسائل سیاسی را وارد حوزه بورس می 
کنند. در بورس عمال اتفاقات سیاسی می افتد و تحت تاثیر مسائل سیاسی 
بورس به این روز درمی آید چون در شرایط کنونی حباب بورس کامال ترکیده 
و تخلیه شده است. بنابراین در حال حاضر بورس باید آرام شده باشد. پس 
چرا دوباره در حال کاهش قیمت است؟ به این علت که اتفاقاتی در بورس 

در حال وقوع است. 

جبران کسری بودجه با جلوگیری از فرار مالیاتی
دکتر مرتضی افقه گفت: هدف قرار دادن ثروتمندان برای اخذ مالیات حقیقی 
را جبران  بودجه دولتی  مالیاتی می تواند کسری  فرارهای  از  و جلوگیری 
کند. وی اضافه کرد: دهک های پایین جامعه در اوضاع فعلی، تحت فشار 
اقتصادی بیشتری قرار گرفته اند، به همین دلیل باید به دنبال راهی برای 
رفع نیازهای معیشتی این بخش بود، اما روش مورد نظر، باید مورد بررسی 
و مطالعه کارشناسی دقیق قرار بگیرد تا فشار بیشتری را به جامعه تحمیل 
نکند.  انتشار اوراق دولتی به دلیل قابل وصول نبودن برای خریدار مورد 
استقبال کمتری قرار می گیرد، بر همین اساس اخذ مالیات با هدف گیری 
طبقه ثروتمندان می تواند راهکار مناسب گذر از شرایط فعلی باشد. این استاد 
دانشگاه تاکید کرد: بخشی از مالیات دهندگان با فرارهای مالیاتی از روش های 
مختلف، تعهدات مالی خود را عملی نکرده و مالیات حقیقی را از درآمدهای 
نجومی خود پرداخت نمی کنند، اما در صورت مدیریت مناسب در این زمینه، 
مالیات، درآمدی برای دولت جهت بهبود معیشت اقشار پایین جامعه محسوب 

می شود.

اقتصاد کشور وارد 
یک دوره پرمشکل تر می شود

 دکتر حسین راغفر  تاکید کرد:  اگر تهدیدی را که کشور با آن مواجه شده 
با تدبیر درست می توانستیم به یک فرصت تبدیل کنیم، قطعا می توانست 
یک چرخش تاریخی در کشور رخ دهد اما همین فرصت را با تصمیماتی که 
اتخاذ کردیم به عمیق ترشدن بحران تبدیل کردیم. این استاد دانشگاه ادامه 
داد: دولت می توانست و هنوز هم می تواند از درآمدهای برندگان این اقتصاد 
رانتی مالیات کسب کند و هزینه های بخش عمومی را تامین کند که این اقدام 
خودش کنترل کننده تورم در جامعه بود. وی تصریح کرد: فرصتی که واقعا 
برای کشور فراهم آمده بود اما متاسفانه سوخت و به نظر می رسد اقتصاد کشور 
درگیر و وارد یک دوره پرمشکل تر می شود. نکته مهم اینکه در یکسال گذشته 
به خاطر همین افزایش قیمت ارز، دولت ۶00هزار میلیارد تومان درآمد یعنی 
رانت به جیب بنگاه های خصولتی، پتروشیمی ها، خودروسازان، فوالدی ها و 
معدن کارها وارد کرد که ظلم در حق مردمی است که تورم ناشی از افزایش 
قیمت ها را تحمل می کنند و سود حاصل از افزایش قیمت ارز را گروه قلیلی 

کسب می کنند.

اقتصاد ایران در
پرتگاه واگرایی پولی

فوالد  نقش  به  اشاره  با  ارزانی  مهندس 
هرمزگان در اشتغالزایی در استان هرمزگان،  
تعداد نیروی انسانی شاغل در شرکت را  
۱53۲ نفر اعالم داشت و اضافه نمود ۲۱00 
نفر نیز به عنوان نیروی پیمانکار در فوالد 
هرمزگان مشغول به کارند وی درادامه از 
اهمیت رعایت نکات ایمنی و حفظ سالمت 
این کارکنان زحمت کش گفت و اظهار 
برنامه  کرونا الزمه  ویروس  داشت: ظهور 

ریزی های جدیدی در فوالد هرمزگان بود.
 بنابراین با توجه به اهمیت سالمت کارکنان 
بالفاصله کمیته پیشگیری از شیوع بیماری 
کرونا را با حضور واحد HSE و به ریاست 
مدیرعامل به صورت هفتگی دایر گردید. 
یکی از تصمیمات این کمیته، کاهش زمان 
و روزهای حضور کارکنان ستادی، تا اواخر 
اردیبهشت ماه بود. پس از آن نیز حفظ 
گذاری  فاصله  و  بهداشتی  های  پروتکل 
های اجتماعی، از ورود کارکنان به سرویس 
های رفت و آمد تا حضور در محل کار را مد 
نظر قرارداده و به همین منظور کارکنان 
ستادی را به دو گروه A , B تقسیم نمودیم 
تا به صورت روزهای زوج و فرد در محل کار 
حضور پیدا کنند و روزهای عدم حضور را به 
صورت دورکاری انجام وظیفه نمایند. تولید 
انیمیشن و فیلم ها و پوسترهای آموزشی و 
توزیع ماسک، مواد ضد عفونی کننده و اقالم 
بهداشتی نیز یکی دیگر از مواردی بوده که 

انجام و تاکنون نیز ادامه دارد. 
رعایت تمام این موارد درصد ابتالی کارکنان 
به کرونا و همه گیری این ویروس در بین 
کارکنان و خانواده های آنان را بحمدا... به حد 

قابل توجهی تحت کنترل قرار داده است. 
وی افزود: نکته قابل توجه دیگر، کاهش 
چشمگیر روند ضریب تکرار و ضریب شدت 
سال  اول  نیمه  طی  در  شرکت  حوادث 
99 نسبت به سال 9۸ بوده است به طوری 
از  شرکت  کل  حوادث  تکرار  ضریب  که 
0/97 به 0/۴0 کاهش یافته است که بسیار 
حایز اهمیت است. در این رابطه می توان 
به کسب گواهینامه ایزو ۴500۱ مربوط 
به استانداردهای ایمنی و گواهینامه ایزو 
۱۴00۱ مربوط به استانداردهای مدیریتی 

محیط زیست اشاره نمود. 
ارزانی در بیان عملکرد تولیدی این شرکت 

گفت: با شروع شیوع ویروس کرونا در چند 
ماهه گذشته تاکنون، میزان تولیدات شرکت 
بهداشتی  پروتکل های  تمامی  رعایت  با 
ادامه داشته و  به هیچ وجه شاهد کاهش 
تولید در شرکت نبوده ایم. وی ضمن اظهار 
تحقق رکورد تولید ماهیانه تختال با تولید 
۱37,39۱ تن در شهریورماه، از تولید ۶۸7 
هزار تن تختال در ۶ ماهه اول سال 99 
علیرغم کاهش تامین برق به دلیل کمبود 
آن، خبر داد.رشد تولید ۲7 هزار تنی آهن 
اسفنجی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
خبر خوب دیگری است که مدیرعامل فوالد 

هرمزگان به آن اشاره کرد.
واحد  گفت:  خبر  این  تکمیل  در  ارزانی 
احیا مستقیم فوالد هرمزگان در مدت ۶ 
ماهه سال 99 با تولید ۸۴۶ هزار تن آهن 
اسفنجی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

3 درصد افزایش تولید داشته است.
وی در زمینه ارتقای کیفیت محصوالت 
شرکت، درصد تولید ذوب های مطابق با 
سفارش در سال ۱399 را 99,5۴ و  درصد 
تولید تختال های سالم را 9۸,۶۲ عنوان کرد 
و میانگین بسیار خوب درصد تولید تختال 
های غیر منطبق با سفارش را ۱,3۸ درصد 

اعالم نمود. 
ارزانی روند کاهشی مصرف انرژی را بسیار 
ارزشمند اعالم کرد و گفت: در واحد احیا 
انرژي  ویژه  مصرف  میانگین  مستقیم 
به   ۱۱0  KWH/TON از  الکتریکي 
KWH/TON ۱07,۴ و در فوالد سازی 
/NM3  میانگین مصرف گاز طبیعی از

TON ۸,۲ بهTON/NM3  ۶,۱ کاهش 
یافته است. وی تامین مواد اولیه شامل گندله 

و آهن اسفنجی را یکی از چالش های 
شرکت های فوالدی بیان داشت که البته 
فوالد هرمزگان با برنامه ریزی صحیح و 
عملکرد به موقع موجودی خود را طبق 
تعیین شده، حفظ کرده  از پیش  برنامه 
است. با توجه به تحریم های ظالمانه کشور 
آمریکا برنامه ریزی های الزم جهت تامین 
سفارشات در واحد خرید و کلیه بخش های 
قطعات یدکی، مواد اولیه و مواد مصرفی 
به موقع انجام شده است و در این راستا، 
شرکت، اقدامات الزم را به عمل آورده است. 

بخش  در  هرمزگان  فوالد  مدیرعامل 

به اشاره  با  خود  سخنان  از  دیگری 
پروژه های در دست اقدام شرکت، اهم این 
پروژها را طرح توسعه فوالد هرمزگان بیان 
با حمایتهای فوالد مبارکه  کرد و گفت: 
مقرر شد که ظرفیت فوالد هرمزگان در زیر 
سقف موجود از ۱,5 میلیون به ۲ میلیون تن 
افزایش یابد که عملیات افزایش ظرفیت، از 
۱,5 به ۲ میلیون تن آن در حال انجام می 
باشد. ضمن اینکه احداث یک خط  نورد ورق 
عریض )پلیت میل( و همچنین احداث یک 
واحد احیا مستقیم به ظرفیت 900 هزار تن 

نیز در دستور کار شرکت قرارگرفته است.
عریض  ورق  نشستن خط  نورد  بار  به  با 
 ۱,۲ آن  ظرفیت  که  هرمزگان  فوالد  در 
میلیون تن در سال است ، ورق های خاص 
و API تولید خواهد گردید و به طبع، تنوع 
خواهد  افزایش  شرکت،  این  محصوالت 
یافت. افزایش ظرفیت از ۱,5 به ۲ میلیون 
در  اصالحاتی  انجام  با  زیر سقف  در  تن 
برخی  و  ریخته گری  و  فوالدسازی  واحد 
زیرساخت های شرکت عملیاتی خواهد شد. 
در همین خصوص پروژه های متعددی در 
دست اقدام است و برخی از آنها نیز درآینده 

نزدیک شروع به کار خواهد کرد.
زمینه  عریض،  ورق  تولید  واحد  احداث 
دستیابی به ارزش افزوده قابل توجهی برای 
کلیه ذینفعان در کشور ایجاد خواهد کرد. 
به عبارت دیگر، تختال فوالد هرمزگان در 
بخش دیگری از کارخانه به ورق عریض 

تبدیل خواهد شد.
بر اساس مطالعات صورت گرفته از تقاضای 
بر  مبتنی  میل  پلیت  خط  احداث  بازار، 
طراحی و تولید محصول متمایز به لحاظ 
ابعاد و کیفیت های خاص، به عنوان بهترین 
استراتژی توسعه سبد محصول گروه فوالد 
مبارکه در بازار در نظر گرفته شده و حضور 
و  داخلی  بازارهای  در  را  شرکت  پایدار 
صادراتی سبب خواهد شد و باعث افزایش 
قدرت رقابت و  افزایش سهم  بازار می گردد. 

از طرفی با توجه به توسعه ظرفیت صنایع 
کشتی سازی، صنایع نفت و گاز، لوله سازی، 
صنایع پتروشیمی، پروژه عمرانی، ماشین 
آالت و ... در سال های آتی نیاز این صنایع 
به ورق های عریض در کشور بیش از پیش 
با رشد قابل توجهی مواجه خواهد گردید و 

سهم شرکت فوالد هرمزگان در تأمین نیاز 
بازار تعیین کننده خواهد بود. 

کار  دستور  در  را  دیگری  پروژهای  وی 
دانست که مهمترین آنها را چنین بیان 
ذخیره  تجهیزات  و  سیلو  احداث  کرد: 
ظرفیت  افزایش  اسفنجی،  آهن  سازی 
اصالح  و  فوالدسازی  های  کوره  غبارگیر 
موجودی،  غبارگیرهای  سازی  بهینه  و 
 ،VDOB زدایی  گاز  واحد  احداث 
گاز  ایستگاه   ،۲30 برق  پست  توسعه 
نصب آب،  انتقال  دوم  خط   ،۲ شماره  

فوالد  های  کوره  در  اکسیژن  های  لنس 
سازی، احداث تصفیه خانه جدید، احداث 
یک واحد تولید اکسیژن، اصالحات الزم در 
ترانسفورماتورهاي موجود و رزرو شرکت و ده 

ها پروژه دیگر. 
ارزانی در ادامه اظهار داشت: شرکت فوالد 
هرمزگان به عنوان سازمانی مطرح در صنعت 
فوالد کشور، همواره سعی نموده است با به 
کارگیری رویکرد بهبود مستمر و استراتژی 
های توسعه سهم  بازار، در راستای جلب نظر 
مشتریان بکوشد و اهداف خود را در زمینه 
برنامه های تولید و فروش با دقت باالیی 

تدوین می نماید.
وی در ادامه با اشاره به شرایط سخت تحریم 
های ظالمانه ای که صنعت فوالد هم از آن ها 
بی بهره نبوده اظهار داشت: بدیهی است این 
تحریم ها هم حوزه تامین و هم حوزه فروش 
را نشانه گرفته است. در حوزه تامین از همان 
ابتدا با تشکیل کارگروه بومی سازی در کنار 
حمایت از شرکت های دانش بنیان و پارک 
های علم و فناوری و دانشگاه ها سعی در 
تامین  و بومی سازی اقالم در داخل کشور 
نموده و موفقیت های بسیاری نیز حاصل 
شد. در زمینه صادرات محصول اسلب به 
بازارهای جهانی، عملکرد صادرات شرکت 
طی شش ماهه ابتدای سال جاری مطلوب 

ارزیابی می گردد. 
فوالد هرمزگان در جهت بهبود فاکتورهای 
قیمت، کیفیت و پایداری در تامین محصول، 
گام های زیادی برداشته است. سعی شده 
است تا با اخذ گواهینامه ها و استانداردهای 
بین المللی، کیفیت خود را به سطح مطلوب 
جهانی ارتقا داده و از این طریق به عنوان 
یک برند، خود را در سطح جهانی مطرح 
نماید که در این ارتباط شرکت می توان به 
اخذ گواهینامه های ایزو ۱000۴ و ۱000۲ 
در مورد رضایت مشتریان و رسیدگی به 

شکایت مشتریان اشاره نمود. 
ارزانی خبری هم برای سهامداران داشت 
و گفت: EPS شرکت به ازای هر سهم در 
شش ماهه نخست سال جاری ۸۴7 ریال 

می باشد.

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان مطرح کرد:

تمام تالش برای جهش تولید
ارزانی: کاهش چشمگیر روند ضریب تکرار و ضریب شدت حوادث از نکات چشمگیر در شرکت فوالدهرمزگان است

ــت   ــان زحم ــه کارکن ــا و هم ــدف م ــت: ه ــزگان گف ــوالد هرم ــرکت ف ــل ش مدیرعام
ــا  ــالیانه ب ــد س ــورد تولی ــه رک ــتیابی ب ــد و دس ــش تولی ــزگان جه ــوالد هرم ــش ف ک
ــالش  ــام ت ــق آن تم ــرای تحق ــه ب ــت ک ــام اس ــوالد خ ــن ف ــزار ت ــون و ۵۰۰ ه ــک میلی ــد ی تولی
ــاوت را  ــیار متف ــالی بس ــال ۹۹ س ــرد: س ــد ک ــی تاکی ــرزاد ارزان ــت. ف ــم بس ــه کار خواهی ــود را ب خ
ــزگان  ــوالد هرم ــدی در ف ــای جدی ــزی ه ــه ری ــه برنام ــا الزم ــروس کرون ــور وی ــم، ظه ــاز کردی آغ
ــاری  ــیوع بیم ــگیری از ش ــه پیش ــه کمیت ــان بالفاصل ــالمت کارکن ــت س ــه اهمی ــه ب ــا توج ــود ب ب
ــم؛ ــوده ای ــرکت نب ــد در ش ــش تولی ــاهد کاه ــه ش ــچ وج ــه هی ــم و ب ــکیل دادی ــا را تش کرون

گزارش
گروه  صنعت
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عرضه خودرو در بورس کاال به زودی با تصویب طرح در مجلس اجرایی می شود. ایزدخواه، 
مسئول کمیته خودرو کمیسیون صنایع مجلس گفت: در بورس کاال خودرو به طور مستقیم 
از سوی خودروساز به مصرف کننده عرضه می شود، نه دالالن! وی افزود: در بورس کاال 
قیمت براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود و طبق قانون، قیمت گذاری دستوری نداریم. 
وی تاکید کرد: قیمت پایه برای هر خودرو توسط کمیته تعیین قیمت سازمان حمایت بر 
اساس قیمت تمام شده  خودرو بعالوه سود مصوب برای خودروساز مشخص می گردد.

رئیس کل گمرک ایران از اجرای مشوق های تازه گمرک برای صادرکنندگان خبر داد و 
گفت: انجام تشریفات صادرات و ارزیابی کاالهای صادراتی ۲۴ ساعته شد. وی ایجاد 
دروازه مشترک مرزی با کشورهای ترکیه و افغانستان به منظور حذف کنترل های 
مجدد گمرکی کاالهای صادراتی ایران در ماه های آتی و تبدیل ضمانت نامه نقدی 
به ضمانت نامه کتبی در موارد اختالف ارزش صادرات فرآورده های نفتی تا زمان رفع 
اختالف را از جمله تسهیالت و مشوق های جدید گمرک برای صادرکنندگان عنوان کرد.

اقتصادی  نوســان:تحریم های   
امریکا و فشــاری که در سال های 
گذشــته بر اقتصاد ایران بوده از 
یک سو و شــیوع ویروس کرونا از 
سوی دیگر، باعث شــده کشور  
شــرایط خاص و دشواری را پشت 
ســر بگذارد و در چنین شرایطی 
عبور از تصمیمات غلط اقتصادی 
و کاهــش فشــارهایی کــه بر 
سرمایه گذاران  و  تولید کنندگان 
وجود دارد اولویــت مهمی برای 

اقتصاد ایران به شمار می رود.
یکی از تصمیمات غلطی که در طول 
تاریخ چند دهه  گذشته اقتصاد ایران 
همواره کارشناسان و فعاالن اقتصادی 
بر لزوم ایجاد تغییــر در این چارچوب 
اصرار داشته اند اما متاسفانه دولت های 
مختلف بــرای اجرایــش برنامه ای را 
نهایی نکرده اند، وابستگی اقتصاد ایران 

به نفت بوده است. 
متاسفانه با وجود سیاست های کالن 
کشور و تاکید بر اجرای اصل ۴۴ قانون 
اساســی، هنوز دولــت در بخش های 
مختلفــی از اقتصــاد ایران یا رســما 
تصدی گری می کند یا شــرکت های 
شــبه دولتی و نهادهای نظارتی در آن 
نقشــی کلیدی ایفا می کنند و همین 
موضوع، دســت بخش خصوصی را در 
نقش آفرینــی در حوزه های مختلف 

بسته است.
این در حالی است که بخش خصوصی 
در سال های گذشــته همواره تالش 
کرده در مسیر اهداف کالن کشور گام 
بردارد و با وجود مشکالت و نگرانی ها، 
به تولیــد و صــادرات بپــردازد. در 
سال های گذشــته نیز هربار که دولت 
از حوزه ای کنار رفته و بخش خصوصی 
نقش آفرین شده، نتایج آن، به شکلی 

مثبت خود را نشان داده است.
 از این رو در شــرایط فعلی با توجه به 
اینکه اقتصــاد ایران برای ســال های 
طوالنی رشــد منفی را تجربه کرده و 
به نظر الاقــل در کوتاه مدت تحریم ها 
و کرونا به حیات خــود ادامه خواهند 
داد، اســتفاده از حداکثر ظرفیت های 
داخلی کشور و عبور از تصمیمات غلط 
اقتصادی که شرایط را دشوار کرده اند، 
می تواند به عنوان یک اولویت مهم در 

نظر گرفته شوند. 
اصالح این تصمیمات غلــط، نه تنها 
در شــرایط فعلی به نفع اقتصاد کشور 
خواهد بود که حتی در صورت کاهش 
محدودیت هــا و بهبود اوضــاع نیز، 
زیرساخت های مطلوب تری برای رشد 
اقتصادی و دست یابی به اهداف فراهم 

خواهد کرد. 

هرچند  ایران و روسیه در حوزه سیاست روابط 
مثبتی با یکدیگر دارند اما به اعتقاد بسیاری نه 
روس ها اطالعات چندانی از تاریخ و فرهنگ 
ایران دارند و نه ایرانی ها شناخت درست و 
روشنی از روحیات، آداب و رسوم مردم روسیه!. 
این درحالی است اشتراکات فرهنگی زیادی 
میان مردم ایران و روسیه وجود دارد و روابط 
فرهنگی میان آنها به قرن ها پیش باز می گردد. 
اما به دلیل نبود تبلیغات درست بخش مهمی از 
این روابط و اشتراکات فرهنگی زیر سایه برخی 
از مسائل سیاسی در چند دهه گذشته کمی 
تیره و تار شده است که بنظر می رسد با توسعه 

گردشگری مجدد رو به روشنی خواهد رفت.
بازار نوظهور روسیه 

در صنعت گردشگری 
تحقیقات نشان می دهد، روسیه یک بازار 
نوظهور در صنعت گردشگری است. شهروندان 
آن دستکم دو تا سه بار در سال به کشورهای 
دیگر سفر می کنند وبه تبع آن، درآمد خوبی 
را نصیب کشورهای مقصد می کنند. شاید 
برای همین موضوع است که ایران و روسیه 
از سال ۱393 می خواستند ویزای مشترک 
را حذف کنند. هرچند این آمادگی از سوی 
ایران که در آن سال بیشتر بود زیرا در پی 
توسعه صنعت گردشگری و جذب بازارهای 
تازه بود، اما اداره فدرال گردشگری روسیه 
آن را با جدیت پیگیری کرد تا این که در سال 
۱39۴ تفاهم نامه تسهیل اعطای ویزا میان 
وزرای خارجه دو کشور امضا و در ادامه آن 
پروسه دریافت ویزا کوتاه تر شد. اتفاقی که باعث 
شد تا سفر شهروندان ایرانی به روسیه ۱۱5 

درصد و سفر اتباع روس به ایران ۴0 درصد 
رشد کند. از این رو روس ها در سال ۱395 
پیشنهاد لغو ویزای برای گروه های گردشگری 
میان دو کشور را مطرح کردند. در همان سال 
نیز توافق نامه ای تحت عنوان تسهیل ویزا 
گردشگران گروهی ایران و روسیه میان مدیران 

کل کنسولگری دو کشور امضا شد.
اما این توافق نامه از آن زمان تاکنون اجرایی 
نشده؛ تا آنکه تا هفته گذشته "ماریا زاخارووا" 
سنخگوی وزارت امورخارجه روسیه از نهایی 
شدن و اجرای در آینده نزدیک خبر داد گفت: 
در این توافق نامه سفرهای گردشگری متقابل 
شهروندان روسیه و ایران متشکل از گروه های 
5 تا 50 نفره به مدت ۱5 روز بدون دریافت ویزا 
گردشگری  سازمان  است.  شده  پیش بینی 
از طرف  تورسیم«  به »روس  روسیه مسوم 
شرکای روس مسئول اجرای آن است. اکنون 
نیز این سازمان درحال تدوین سازوکار اجرایی 
شدن آن با شرکای ایرانی خود است و زمان 
آغاز آن به شرایط همه گیری کرونا در دو کشور 
بستگی دارد. همانطور که اشاره شد پیشتر 
میراث فرهنگی،  وزیر  علی اصغرمونسان  نیز 
اجرایی  از  ایران  گردشگری  و  صنایع دستی 
شدن این توافق نامه تا پایان شهریورماه امسال 
خبر داده بود.اما آیا این توافق نامه بخصوص در 
شرایط کنونی که صنعت گردشگری ایران به 
علت همه گیری کرونا دچار صدمه شدید شده 

است می تواند کارگشا  باشد؟
این مردم اهل سفر

سفر  اهل  افرادی  روس  شهروندان  هرچند 
هستند اما به همان اندازه نیز خوشگذران و 

نشان  بررسی ها  متنوعند.  تفریحات  طالب 
می دهد حدود ۴5 درصد گردشگران این کشور 
دوست دارند به سواحل آفتابی و گرم دیگر 
کشورها سفر کنند. همچنین سفرهای ارزان را 
به گران ترجیح می دهند. ازاین رو سواحل کشور 
ترکیه در سال های گذشته یکی از مقاصد مورد 
بوده است. طبق  عالقه گردشگران روس ها 
آمار منتشر شده در سال۲0۱۸ ، ۶ میلیون از 
شهروندان روسیه به ترکیه سفر کردند درحالی 
که این میزان برای ایران حدود 33 هزار نفر 
بوده است. نکته دیگر اینکه گردشگران روس 
در طول سال حدود ۴3 الی ۴5 میلیارد دالر 
در صنعت گردشگری هزینه می کنند که سهم 
ایران از این مقدار کمتر از 50 میلیون دالر است. 

حتی در سال ۲0۱5 که روابط سیاسی میان 
مسکو و آنکار رو به تیرگی رفت و پوتین سفر 
شهروندان روسیه را به ترکیه ممنوع کرد، 
بیشتر گردشگران روس به سمت بلغارستان 
هجوم بردند که هم ارزان است و هم نزدیک به 
کشورشان. گروهی دیگر نیز راهی مصر شدند و 
تالش های ایران برای جذب گردشگران روسی 
پرواز  زمان  آن  در  نبود.  ثمر بخش  چندان 
مستقیم تهران با برخی از شهرهای روسیه 
برقرار شد اما برنده این ماجرا روس ها بودند. 
"لوران جاگاریان" در آن زمان با اعالم اینکه 
روزانه ۸00 تا 900 ویزا برای شهروندان ایرانی 
صادر می شود تاکید کرد: نمی توانیم به زور 
گردشگران )روس( را به ایران بفرستیم، چون 
در ایران محدودیت هایی وجود دارد که روس ها 
ترجیح می دهند به جاهای دیگری چون تایلند 
و امارات بروند .بنابراین شاید در نگاه اول ایران 

مقصد چندان جذابی برای گردشگران روس 
نباشد و باید راه زیادی را برای دسترسی به بازار 
گردشگری این کشور طی کینم. اما آیا می توان 
از چنین بازاری گذشت؟ فراموش نکنیم در این 

بازار فرصت های زیادی وجود دارد.
ظرفیت های ایران 

برای گردشگران روس
ترجیح  از گردشگران روس  بسیاری  هرچند 
می دهند برای تفریح و خوش گذرانی به سواحل 
گرم و آفتابی ترکیه، بلغارستان، تایلند، مصر و 
برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس سفر 
کنند که در آن محدودیت های موجود در ایران 
وجود ندارد اما فراموش نکنیم بخش قابل توجه ای 
تشکیل  مسلمانان  را  کشور  این  جمعیت  از 
می دهند که طرفدار گردشگری حالل هستند 
و ایران می تواند برای آنها مقصد خوبی باشد. 
در همین رابطه مصطفی سروی، عضو هیات 
مدیره جامعه تورگردانان ایران و نایب رییس 
دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران که در 
بازار روسیه فعال است، اعتقاد دارد:  روسیه را 
نباید رها کرد، فقط به این دلیل که در ایران نمی 
توانند ساحل و آفتاب داشته باشند. بلکه می توان 
کشور،حجاج  این  مسلمان  جمعیت  روی 
غذا  گردشگری  آن همچنین  ورزشکاران  و 
تمرکز کرد. او معتقد است: مردم این کشور 
حساسیت های تحریمی و سیاسی اروپایی ها را 
در برابر ایران ندارند. ضمن اینکه مسلمان زیادی 
در شرق این کشور زندگی می کنند که نسبت به 
مسلمانان چین مرفه تر هستند. در نتیجه روسیه 
ظرفیت خوبی برای صنعت گردشگری ما دارد. 
او ادامه می دهد: بازار روسیه را باید به چند 
بخش تقسیم کرد؛ اگر به خاطر محدودیت ها 
نمی توان به روس ها خدمات آفتاب و ساحل 
داد اما می توان روی گردشگری حالل، ترانزیت 
حج و عمره و گردشگری غذا کار کرد. ما همیشه 
به حاجی های اندونزی و مالزی فکر کرده ایم، 
حتی »عمره پالس« برای آن ها طراحی کردیم، 
اما هرگز به حاجی های روسیه فکر نکرده 
بودیم. سروی، به ظرفیت ایران در برگزاری 
اردوهای ورزشی اشاره می کند و معتقد است: 
روسیه کشور سردی است از این رو کمپ های 
ورزشی خود را در ترکیه برپا می کند، زیرا که 
به دنبال برگزاری اردوهای ورزشی در شرایط 
آب وهوایی مساعد است. این گروه از روس ها 
که دنبال آفتاب و نوشیندنی الکلی نیستند، 
اتفاقا ما می توانیم با هزینه کمتری محل برپایی 
اردوهای ورزشی روس ها باشیم. همچنین ایران 
به لحاظ ارتفاع، کشور مناسبی برای برپایی 
اردوهای ورزشی است که متاسفانه مغفول مانده 
است.با توجه به صحبت های مصطفی سروی 
می توان انتظار داشت ایران در آینده نزدیک 
به شرط پیدا کردن ظرفیت ها و فرصت های 
خود و برنامه ریزی صحیح می تواند به مقصد 
شود  تبدیل  روس  گردشگران  برای  مهمی 
فراموش نکنیم روس ها از چند قرن پیش آرزوی 
رسیدن به خلیج فارس را داشتند. هرچند این 
رویا بیشتر جنبه سیاسی و اقتصادی داشت اما 
اکنون می توانیم بخشی از آن را برای گردشگران 

روس برآورده سازیم.

فرصتی برای تجارت و گردشگری

مشوق های تازه گمرک برای صادرکنندگانخبری مهم برای سهام خودرویی
 تلگرامنوشت

ایران و روسیه یک قدم به حذف ویزای سفرهای گروهی نزدیک شدند؛ دیدگاه

عبور از تصمیمات 
غلط اقتصادی

برای پاسخ به این سوال که سیاست های بین  المللی و نحوه عملکرد تیم 
اقتصادی دولت، هر کدام چقدر در رســیدن نرخ دالر به ۳۲ هزار تومان 
نقش داشته، باید دید شــرایط نرخ ارز قبل و بعد از برجام چه بوده و خروج 
آمریکا از برجام اثری بر اقتصاد ما و مولفه های مهم آن گذاشــته است.

در یک تقســیم بندی می توان گفت تحریم ها اصوال به تحریم هــای محدود، جامع و 
هدفدار تقسیم می شوند. اما بعد از خروج آمریکا از برجام، دایره تحریم ها در ایران از دایره 
تحریم های محدود فراتر رفت و این تحریم های جامع، واردات و صادرات و نقل و انتقاالت 

مالی را هم شامل شد.
جز این، تحریم بانک مرکزی، تحریم مقامات سیاسی و حتی بستن حساب های افراد 
ایرانی در خارج از کشــور – با آنکه با اصول حقوق بین الملل در تضاد بود- به مجموعه 
تحریم های قبل اضافه شد. از جمله محدودیت های WTO در مورد بازرگانان بخش 
خصوصی و یا مقررات آزاد سیستم بانکی خصوصی مثل ICC در بانکداری بین الملل 

و دیگر موارد.
در این مرحله تحریم ها کلیت نظام حاکم را هدف گرفته بود و هدف آن مشخصا تغییر 
رژیم یا براندازی بود که به نتیجه نرسید. اما شدت این تحریم ها بر وضعیت زندگی مردم 
و معیشت آنان تاثیر منفی قابل توجهی گذاشت، اختالف طبقاتی بیشتر شد و جامعه 

متوسط و حقوق بگیر نیز به زیر خط فقر رفتند.

۱۰ نتیجه تحریم  ارزی ایران
اطالعات آماری ما نشانگر این است که تحریم های ارزی منجر به نتایج زیر شده است:

اول: اختالل در مدیریت ذخایر
دوم: عدم امکان فروش نفت

سوم: عدم امکان دریافت وجوه ناشی از فروش نفت
چهارم: عدم امکان خرید طال

پنجم: عدم امکان سپرده گذاری ارزی
ششم: جلوگیری از خرید و فروش اسکناس

هفتم: قطع روابط کارگزاری
هشتم: تحریم ناوگان حمل ونقل و بیمه

نهم: افزایش ریسک های عملیاتی و اعتباری
دهم: حذف انجام معامالت فاینانس حتی ضمانتنامه و اعتبار اسنادی

تحریم ها چگونه تورم زا شد؟
جدای از مشکل واردات ارز به کشورِ منابع درآمدی ایران هم به شدت کاهش یافته است. 
پیش از امضای برجام، صادرات نفت ایران روزانه یک میلیون و ۲00 هزار بشکه بود. این 
مقدار بعد از امضای برجام به سه میلیون و ۱00 هزار بشکه در روز رسید، حدود 3 برابر. اما 
خروج ترامپ از برجام و تحریم نفت ایران، میزان صادرات ما را به کمتر از ۴00 هزار بشکه 

رسانده است. 
علی رغم تالش های اروپا برای ارتباط با ایران، هیچ همکاری بانکی شکل نگرفت. حتی 
اینستکس هم که قرار بود سازوکاری جهت واردات دارو و مواد غذایی ایجاد کند، کارایی 
الزم را پیدا نکرد. با کاهش فروش نفت به کمتر از ۴00 هزار بشکه در روز، کسری بودجه به 
طور مشخص نمایان شد. چشم امید دولت به مالیات ها بود که رکود بخش های مختلف 

اقتصادی توان مالیات ستانی دولت را کاهش داد.
از سوی دیگر کاهش هزینه های جاری دولت هم ممکن نبود. پس دولت جهت جبران 
کسری بودجه، اقدام به فروش دارائی های خود و فروش اوراق بدهی کرد. لذا تمام عوامل 
و متغیرهای کالن اقتصادی که می توانست تورم را کاهش دهد در مسیر درستی حرکت 
نکرد و حتی واردات که در ادوار گذشته لنگر تورم بود، کم شد. کاهش قیمت نفت و عدم 
صادرات و فروش نفت از یک ســو و عدم نقل و انتقاالت ارزی از ســوی دیگر سبب شد 
دسترسی دولت به منابع ارزی کاهش یابد. از طرف دیگر همانطور که رئیس کل بانک 
مرکزی هم گفته وجوه حاصل از صادرات غیرنفتی به کاسه ارزی کشور برنمی گردد که 
یکی از دالیل آن رشد قیمت ارز است. رشد قیمت سبب شده صادرکنندگان تا آخرین 

مهلت عرضه ارز صادراتی خود، منتظر بمانند و از منافع قیمت باالی ارز استفاده کنند.
این همه سبب شده که تیم اقتصادی دولت نتواند از طریق فروش نفت و مالیات کسری 
بودجه خود را جبران کند و بانک مرکزی ناگزیر از چاپ اسکناس باشد. در این میان شیوع 
ویروس کرونا هم بر افزایش هزینه های جاری دولت دامن زده است. در مجموع می توان 
گفت سهم عملکرد تیم اقتصادی دولت در وضعیت فعلی بسیار کمتر از فشارهای ناشی 
از تحریم و خروج آمریکا از برجام است. چون مصارف ارزی کشور )جهت واردات، خروج 
سرمایه، واردات کاالی قاچاق به کشور و سفته بازی( بیش از دو برابر فروش نفت و صادرات 
غیرنفتی است. در این شرایط، طرف تقاضای ارز، قیمت آن را تعیین می  کند و چون طرف 

عرضه پاسخگوی این نیاز نیست، نمی تواند تعیین کننده قیمت ارز در کشور باشد.
کاهش نرخ ارز، نیازمند آن است که مبادی ورود ارز به کشور باز شود که این مساله هم 
نیازمند این است که شرایط سیاسی کشور عادی شود و آمریکا به برجام بازگردد و 
تعامالت سیاسی با غرب تنظیم شود. تنها در آن صورت است که می توان با عرضه 

ارز بیشتر، شاهد کاهش قیمت ارز باشیم.

قیمت ها در پاستور 
تعیین می شوند یا کاخ سفید؟ 

 نوســان: سرپرســت دفتر برنامه ریزي و تنظیم 
بازار وزارت صمت در خصوص طرح تنظیم بازار مرغ 
و تخم مرغ که هفته گذشــته ارایه شــد، گفت: بانک 
مرکزي در تالش است تا ارز مورد نیاز نهاده هاي دامي 
را برنامه ریزي و تامین کند. امــا منابع ارزي محدود 
است؛ تامین ها انجام شــده اما تخصیص ها با مشکل 
مواجه اســت. کامران کارگر ادامه داد: منابع ارزي خوب ســال هاي 97 و 9۸ 
قیمت ها را کنترل مي کرده است، نهاده ها به خوبي دست مرغداري ها مي رسید 
و آنها به تولید مبادرت مي ورزیدند. کارگر گفت: اما اکنون مشکل منابع ارزي 
حل نشده است و با محدودیت هایي مواجه هســتیم و بانک مرکزي روي این 
موضوع تالش خود را دارد انجام مي د هد تا ارز نهاده ها تخصیص داده شود. وی 
تصریح کرد: باید از ظرفیت بخش خصوصي استفاده شود تا با کمک این بخش 

فرآیند توزیع و تهیه مرغ بازار راحت شود.

 نوســان: مرکز تجــارت ایرانیــان در ســوریه به  
مســاحت چهار هزار مترمربــع در منطقــه آزاد در 
قلب دمشــق و با ســرمایه گذاري اتاق بازرگاني ایران 
خریــداري، تجهیز و به بهره برداري رســیده اســت. 
رییس اتاق مشترک ایران و ســوریه با بیان اینکه این 
مرکز در منطقــه تجارت خارجي دمشــق خریداري 
شــده، ادامه داد: این ســاختمان در دوازده طبقه به بهره برداري رسیده که دو 
طبقه آن به صورت نمایشــگاهي است و در ســایر طبقات خدمات مختلف در 
زمینه بازاریابي، حمل ونقل، مشاوره هاي حقوقي، بانکي، بیمه، نمایشگاه و… 
ارایه مي شود. وی خاطرنشان کرد: بهره برداري از مرکز تجارت ایرانیان در سوریه 
امکان ارتباط با اتاق هاي بازرگاني، صنعت و کشــاورزي شهرهاي مهم سوریه 
مانند دمشــق، حلب، حمص، الذقیه و... را فراهم کرده اســت. کیوان کاشفي 
از اســتقرار ۲۴ شــرکت ایراني در این مرکز و آغاز فعالیــت آنها خبر داد.

 نوسان:  ســازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه 
کارکنان ایرانی دارای گواهینامه شغلی که در ارتباط 
با اجرای قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی 
به خارج از کشور اعزام می شوند، حق بیمه قراردادها 
را بر اســاس صورت مزد یا حقوق ماهانــه کارکنان 
محاســبه و مفاصاحســاب قرارداد یا پیمان را صادر 
می کند.براساس بخشنامه صادر شده، کارکنان شــاغل در قراردادهای صدور 
خدمات فنی بــه خارج از کشــور از مزایای قانون تامیــن اجتماعی بهره مند 
می شوند. براساس این بخشنامه قراردادهای صدورخدمات فنی و مهندسی به 
خارج از کشور مشتمل بر پیمان هایی است که در جهت ارائه خدمات طراحی، 
مدیریت، تدارک یا طراحی و ساخت توســط شرکت های ایرانی به متقاضیان 
خارج از کشور منعقد می شود، بنابراین شعب تامین اجتماعی بابت هر پروژه، 
نسبت به دریافت لیســت حقوق و دســتمزد و حق بیمه آنان اقدام می کنند. 

  نوسان:  تورم نقطه به نقطه در  مهرماه به ۴۱ درصد 
رســید. همچنین، تورم ماهانه در مهــر به 7 درصد 
رســید که باالترین تورم ثبت شــده از مهر ۱397 
محسوب می شود. تورم ماهانه شــهریور نیز برابر با 
3.5۶ درصد بود که حاکــی از افزایش 3.۴ درصدی 
است. همچنین در این ماه تورم نقطه به نقطه، ۴۱.۴ 
درصد ثبت شده است؛ به بیان دیگر میانگین قیمت ها در مهر نسبت ماه مشابه 
سال گذشته بیش از ۴۱ درصد افزایش یافته است. تورم ساالنه نیز با جهشی 
۱.۲ درصدی به ۲7.۲ درصد رســید که بیش ترین افزایش تورم ساالنه طی 
یک سال گذشته محسوب می شود. نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای شهری 
و روستایی به ترتیب ۲7.3 درصد و ۲۶.7 درصد می باشد که برای خانوارهای 
شهری ۱.۲  واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ۱.3 واحد درصد 

افزایش داشته است.

مشکالت بي پایان ارز نهاده داميباالترین تورم ماهانه دو سال اخیراعالم ضوابط اعزام »بیمه« نیروی کار ایرانیراه اندازي مرکز تجارت ایرانیان در دمشق
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کارشناسان معتقدند برای دستیابی به بازار گردشگری روسیه باید میزان تبلیغات در این کشور را افزایش داد

درحالـی کـه مفاد توافق نامه تسـهیل ویـزا گردشـگران گروهی ایران و روسـیه که در سـال 
۹۵ بـه امضای مدیران کل کنسـولگری دو کشـور رسـیده بود تاکنون اجرایی نشـده اسـت، 
هفته گذشـته "ماریـا زاخـارووا" سـخنگوی وزارت امورخارجه روسـیه از اجرای شـدن این 
توافقنامـه و لغـو ویـزا سـفرهای گروهـی بین مسـکو و تهـران در آینـده نزدیک خبـر داد. 
ایـن درحالـی اسـت که ایـران و روسـیه از سـال ۹۳ در پـی حذف ویزا برای تسـهیل سـفر 
شـهروندان  خـود بودنـد. پیـش تر نیـز وزیـر میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
ایـران از حـذف ویـزا میـان دو کشـور تـا پایـان شـهریورماه سـال جـاری خبـر داده بـود. 
اتفاقـی کـه در صـورت اجرایـی شـدن نه تنها بـر بازار گردشـگری دو کشـور که حتـی بر تجـارت و ورود 

کامیون هـای ایرانـی و همچنیـن دیپلماسـی فرهنگـی آن دو نیـز تاثیر شـگرفی خواهد گذاشـت.
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اغریب پور در این خصــوص گفت: با توجه به 
اینکه تمامی اسلب تولیدی کشور توسط گروه 
فوالد مبارکه و فوالد خوزستان تولید می شود، 
در این جلسه پیشنهاد شــد که شرکت های 
فوالد مبارکه، فوالد هرمزگان و فوالد خوزستان 
اســلب بیشــتری وارد بازار کنند و مدیریت 
بازار نیز به دست همین شرکت ها انجام شود. 
غریب پور در همین زمینه از برگزاری جلسه ای 
دیگر با حضور وزیر صمت خبر داد و گفت: در 
این جلسه در خصوص پیشنهاد های ایمیدرو و 
شرکت های ذی نفع برای ساماندهی بازار فوالد 
تصمیم گیری شد. وی خاطرنشان کرد: تا پیش 
از این، تصمیم گیری دربارۀ چگونگی فروش 
محصوالت فوالدی در کشــور تنها در وزارت 
صمت متمرکز بود، اما از این  پس قرار است این 
اقدام با همکاری و نظرسنجی از تولیدکنندگان 

بزرگ فوالدساز انجام شود.

تالش می کنیم
 قیمت را کاهش دهیم

غریب پور ادامــه داد: یکی از پیشــنهاد ها در 
خصوص تعیین قیمــت و بازگرداندن ثبات 
به بازار محصــوالت فوالدی این اســت که 
قیمت های بورس کاال طی چند سال گذشته 
بررسی و با قیمت های جهانی تراز شود. به این 
شکل که تفاوت قیمتی میان شمش با تیرآهن 
و میلگرد و... در بورس ایران مشخص و با بازار 
جهانی مقایســه شــود. رئیس هیئت عامل 
ایمیدرو در ادامه یکی از پیشنهاد ها برای بهبود 
یافتن شــرایط فعلی را خروج اسلب از بورس 
کاال با قیمت 5 درصد بیشتر از قیمت شمش 
خوزستان اعالم کرد و در تشریح این موضوع 

گفت: بعد از خروج این محصول از بورس کاال، 
فوالد مبارکه، فوالد هرمزگان و فوالد خوزستان 
نیاز نوردکاران را برطرف کنند تا آن ها بتوانند با 
حداکثر ظرفیت تولید به کار خود ادامه دهند، 
چراکه در شرایط فعلی شرکت هایی همچون 
فوالد کاویان، فوالد گیالن و فوالد ســمنان با 
کمتر از 50 درصد ظرفیت خود تولید می کنند 
و برای تأمین مادۀ اولیه خود دچار مشــکل 
شده اند. به گفتۀ غریب پور، این اقدام می تواند 
به منظور حمایت از تولید ملی انجام شود. در 
واقع هدف این است که با خروج اسلب از بورس 
کاال، ورق تولیدی کشــور به فوالدسازانی که 
واحد نوردی دارند داده  شود تا آن ها بتوانند با 

ظرفیت ۱00 درصدی تولید کنند.
غریب پور اظهار کرد: تالش ما بر این است که 
قیمت را به نفع مــردم و عموم جامعه کاهش 
دهیم. یکی دیگر از پیشنهاد های  مطرح شده 
در این جلســه به هم وصل شدن سامانه های 
مختلف همچون بهین یاب، سامانۀ انبار، سامانۀ 
جامع تجارت و... بود که به عقیدۀ غریب پور این 
اقدام در صورت اجرایی شــدن کمک بزرگی 
برای ســاماندهی بازار محصــوالت فوالدی 

خواهد کرد.

ظرفیت نوردکاران را 
به حداکثر می رسانیم

در ادامۀ این جلســه، حمیدرضا عظیمیان، 
مدیرعامل فــوالد مبارکه نیــز در خصوص 
پیشنهاد مطرح شــده از سوی رئیس هیئت 
عامل ایمیدرو مبنی بر خروج اسلب از بورس 
اظهار کرد: تا به امروز قیمت اســلب 5 درصد 
بیشتر از نرخ شــمش فوالد خوزستان بوده و 

خریداران آن به ۴ تا 5 شرکت محدود می شوند. 
بنابراین با خروج اسلب از بورس کاال می توان 
بازار را مدیریت کرد و با در اختیار گذاشــتن 
این محصول به تولیدکنندگان پایین دستی 
ظرفیت تولید نوردکاران را به حداکثر رساند. 
وی افزود: این در حالی است که اکنون تعداد 
اندکی از نوردکاران اسلب را می گیرند و تبدیل 
به ورق می کنند و در مقابل تعداد زیادی از این 
نوردکاران ورق فوالد را خریداری می کنند، اما 
آن را به محصول نهایی تبدیل نمی کنند و در 
بازار آزاد به فروش می رسانند و در نهایت باعث 

التهاب در بازار می شوند. 
به گفتۀ عظیمیان، اگر عرضه و تقاضا در بازار 
مدیریت شود و بتوانیم پاسخگوی ۸0 تا 90 
درصد از نیاز باشیم، تمامی مشکالت و مسائل 
حل خواهد شد. به این شکل که فوالد مبارکۀ 
اصفهان، فوالد هرمزگان و فوالد خوزســتان 
نیاز نوردکاران به ورق و اسلب را تأمین کنند 
و در مقابل نوردکاران نیز باید متعهد شوند که 
محصوالت تولیدی خــود را در بورس عرضه 

کنند.
مدیرعامل فوالد مبارکه ادامه داد: همچنین 
بهتر است سقف رقابتی در بورس کاال برداشته 
شود. با این روش می توان به شرایط قبل از سال 
97 بازگشت و ثبات را به بازار آورد، چراکه امروز 
می بینیم با شرایطی که از ســوی وزارتخانه 
و ســتاد تنظیم بازار پدید آمده و سیســتم 
بهین یاب گذاشته شده، بیشــترین التهاب 
در بازار محصوالت فوالدی بــه وجود آمده و 

نوردکاران از آن به نوعی سوءاستفاده می کنند.
عظیمیــان گفــت: در نهایت بایــد تقاضا و 
همچنین خروجی تولیدی صنایع پایین دستی 

کنتــرل شــود. همچنین بهتر اســت برای 
نوردکاران سقف قیمتی گذاشته شود و عرضه 
نیز در بورس کنترل گــردد. وی افزود: فوالد 
مبارکه آمادگی دارد تا قیمــت ورق خود را در 
بورس کاهش دهد و حتی میزان عرضۀ خود را 
از میزان مشخص بیشتر کند، اما به شرط اینکه 
در ادامۀ کار، فوالد مبارکه بازندۀ این روند نباشد 
و کسانی هم که محصول را خریداری کرده اند با 
درصد مشخص و از پیش تعیین شده محصول 

تولیدی خود را در بورس عرضه کنند.

عرضه و تقاضا   
قیمت را مشخص کند

طهمورث جوانبخت، معاون فروش و بازاریابی 
فوالد مبارکه در این جلســه اظهار کرد: طی 
ســال های گذشــته، همواره تفاوت قیمت 
محصوالت در بورس کاال و بــازار آزاد کمتر از 
5 درصد بوده، اما در شــرایط فعلی می بینیم 
که در دو سال گذشته این درصد به 70 تا ۸0 
درصد رسیده است. وی ادامه داد: هر زمانی که 
بحث قیمت گذاری و تنظیم بازار مطرح شده، 
دچار مشکل شــده ایم. این در حالی است که 
باید اجازه داد عرضه و تقاضا قیمت را در بازار 
مشخص کنند. از طرفی تعیین سقف قیمتی 
نیز مشــکالت خاص خود را دارد که یکی از 

آن ها ابطال معامالت در بورس است.
 مشکل دیگر استفاده از سیستم بهین یاب است 
که قیمت بازار بر اســاس آن تعیین می شود، 
اما در مقابل محصوالت صنایع پایین دستی 
مشمول قیمت گذاری دســتوری نیستند و 
همین امر مشکل ســاز شده اســت. به گفتۀ 
جوانبخت، می توان قیمت های جهانی فوالد 
)نسبت میلگرد و تیرآهن به شمش، نسبت 
کالف گرم به اسلب و شــمش و ...( را بررسی 
کرد و بر این اساس قیمت ها را در ایران تعیین 
و کنترل کرد. معاون فروش فوالد مبارکه ادامه 
داد: درصورتی که اسلب در اختیار نوردکاران 
قرار نگیرد، التهاب بازار بیشــتر خواهد شد. 
بنابراین بهتر است محدودیت ها برداشته شود 
و با اصالح کردن قیمت پایه و برداشتن سقف 

قیمتی شرایط برای عرضۀ آن ها تغییر یابد.

پیشنهاد های مطرح شده
در نهایت در این جلسه خروج اسلب از بورس 
کاال و توزیع آن توسط ســه فوالدساز بزرگ، 
یعنی فوالد مبارکه، فــوالد هرمزگان و فوالد 
خوزســتان، به شــرط تأمین حداکثری نیاز 
نوردکاران و رساندن ظرفیت تولید این صنایع 
به حداکثر مورد تأیید قرار گرفت. همچنین در 
جهت حمایت از مصرف کنندگان، عرضۀ مواد 
اولیه به واحدهای پایین دستی منوط به عرضۀ 
محصوالت آن ها در بورس کاال شد. یکی دیگر 
از مسائل مهم مربوط به صادرات محصوالت 
فوالدی بود و در این زمینه مقرر شد سه شرکت 
بزرگ فوالدی ۲,5 میلیون اســلب موردنیاز 
نوردکاران را تأمین و احصا نمایند و بتوانند مازاد 

آن را صادر کنند. 
گفتنــی اســت از دیگــر درخواســت های 
مطرح شده در این جلســه، تأمین مواد اولیه 
و انرژی موردنیاز فوالد مبارکه بــود و در این 
زمینه، معاونت معدنی وزارت صمت مکلف شد 

اقدامات الزم را انجام دهد.

گزارش

  گزارش

 نوســان: پروژۀ احــداث تصفیه خانۀ 
استحصال پساب شــهری فوالد مبارکه 
به منظور اســتفادۀ مجدد از پســاب های 
شهری، کاهش آلودگی های زیست محیطی 
ناشی از ســرریز پساب های شــهری به 
محیط زیست و استفادۀ بهینه از منابع آبی 
موجود در تصفیه خانۀ PU21 شــرکت، 
تعریف شد و با انجام موفقیت آمیز اقدامات 

الزم، وارد فاز راه اندازی کامل شد.
مدیر اجرای پروژه های انرژی و ســیاالت 
فوالد مبارکه داد با  اعــالم این خبر تأکید 
کرد: ایــن پروژه بــا توجه به مشــکالت 
خشکســالی و کم آبی رودخانۀ زاینده رود 
و به منظور تأمیــن پایدار بخشــی از آب 
موردنیاز شــرکت و همچنین در راستای 
مسئولیت های اجتماعی به منظور بهبود 
فرایند زیست محیطی در دستور کار ناحیۀ 

انرژی و سیاالت قرار گرفت.
علیرضا استکی در همین خصوص گفت: 
در این زمینه قــراردادی بین فوالد مبارکه 
و شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان با 
موضوع خرید پساب های شهرستان های 
مبارکه و لنجان منعقــد گردید تا عالوه بر 
تأمیــن بخشــی از آب موردنیــاز فوالد 
مبارکه، کمک شایانی به رفع آلودگی های 
محیط زیستی شهرهای اطراف انجام شود. 
وی از جمع آوری و تصفیۀ پساب ها در چهار 
تصفیه خانۀ شهرهای زرین شهر، مبارکه، 
صفائیه و     ورنامخواســت خبــر داد و در 
تشریح این کار اظهار داشت: این پساب ها در 
تصفیه خانه های یادشده وارد فاز اول تصفیه 
می شوند و در ادامه به تصفیه خانۀ آب فوالد 
مبارکه )PU13( منتقل می گردند و پس 
از آن با خط ۶00 میلی متری به تصفیه خانۀ 
استحصال پساب های شهری انتقال داده 
می شوند. این در حالی اســت که فاز اول 
این پروژه شــامل احداث مخــزن 3000 
مترمکعبی و خط انتقال ۶00 میلی متری 
در واحد PU13 در اردیبهشت سال 97 به 

بهره برداری رسیده است.
مدیر اجرای پروژه های انرژی و ســیاالت 
فوالد مبارکه با بیان اینکــه در احداث این 
تصفیه خانه از به روزترین تکنولوژی موجود 
در دنیا شامل آشغال گیر، سیستم تزریق 
 ،DAF مواد، منعقدســازی، سیســتم
فیلترهای خودشوینده و گندزدایی با اشعۀ 
UV استفاده شده گفت: بخش عمده ای 
از ایــن تجهیزات از برتریــن برندهای روز 
دنیاست که بعضا برای اولین بار در کشور 
مورد استفاده قرار گرفته و همچنین در اوج 
تحریم ها به ســایت فوالد مبارکه وارد و در 

محل موردنظر نصب شده است.
وی در خصوص مشخصات فنی این پروژه 
گفت: پروژۀ احداث تصفیه خانۀ استحصال 
پساب شــهری فوالد مبارکه در مساحتی 
حــدود ۲0,000 مترمربع و بــا هزینه ای 
بالغ بر ۴00 میلیارد ریال و 5 میلیون یورو 
با ظرفیت ۱500 مترمکعب بر ساعت و با 
قابلیت افزایش ظرفیت تا 3000 مترمکعب 
بر ساعت احداث شده است.  به گفتۀ استکی 
در ساخت این تصفیه خانه از حداکثر توان 
شــرکت های داخلی به عنوان سازندگان 
تجهیزات ازجمله کابل، تابلو برق، جرثقیل، 
مخازن ذخیرۀ مواد شیمیایی و ... استفاده 

شده است.
استکی در خاتمه خاطرنشان کرد: این پروژه 
در حال حاضر تمامی مراحل پیش راه اندازی 
خود را طی کــرده و در حال حاضر در حال 
بهره برداری و تصفیۀ پســاب های شهری 
است و با راه اندازی این پروژه امکان ارسال 
کامل پساب های شهرستان های مبارکه و 

لنجان میسر شده است.

industry

رئیــس هیئــت عامــل ایمیــدرو در جلســه ای کــه در محــل ســازمان توســعه و نوســازی معادن 
گزارش

گروه  صنعت
ــوالد  ــان، ف ــۀ اصفه ــوالد مبارک ــرکت های ف ــل ش ــران عام ــا مدی ــران ب ــی ای ــع معدن و صنای
خوزســتان و فــوالد اکســین برگــزار شــد، راهکارهــا و پیشــنهاد های فوالدســازان بــرای بازگشــت آرامــش 
ــلب در  ــه ورق و اس ــوالدی از جمل ــوالت ف ــۀ محص ــده در زمین ــکالت به وجود آم ــن مش ــازار و همچنی ــه ب ب
بــورس کاالی ایــران  را  موردبررســی و تبادل نظــر قــرار دادنــد. خــداداد غریب پــور، در ایــن جلســه اظهــار 
ــکالت  ــع مش ــی رف ــارۀ چگونگ ــی درب ــارت مذاکرات ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــا وزی ــی ب ــرد: به تازگ ک
به وجود آمــده در بــازار محصــوالت فــوالدی داشــتیم و در آن دو پیشــنهاد مطــرح شــد. پیشــنهاد اول ایــن 
ــورس کاال عرضــه شــود و پیشــنهاد بعــدی درخصــوص مدیریــت و کنتــرل  ــود کــه کل محصــوالت در ب ب

بازار بود تا از این طریق بتوانیم با حفظ روش قبلی، قیمت محصوالت فوالدی را کاهش دهیم.

مدیر عملیات مجتمع فوالد ســبا گفت: با توجه به اهمیت آماده به کاری تجهیزات و 
خطوط تولید این مجتمع، اجرای توقف ساالنه در شــرایط سخت بیماری کرونا پس 
از ۸ ماه از ۱9 تا ۲9 مهرماه با موفقیت انجام شــد. بهمن خلیلــی با تأکید بر اینکه این 
عملیات تحت نظارت مدیریت بهداشــت حرفه ای و محیط زیست فوالد مبارکه انجام 
گرفت، گفت: تعمیرات فوق هیچ گونه حادثۀ ایمنی نداشــت و خطوط تولید مجتمع 
فوالد سبا برای تولید مستمر و پایدار در یک ســال آینده با موفقیت چابک سازی شد.

چابک سازی خطوط تولید مجتمع فوالد سبا
پروژۀ تغییر طرح ســاخت یاتاقان های آبگرد غلتک های ریخته گری به روش ریخته گری 
در ماســه با محوریت دفتر فنی تعمیرات ریخته گری مداوم و با همکاری واحدهای کنترل 
کیفیت قطعات یدکی و بومی سازی فوالد مبارکه و شرکت های سازندۀ داخلی طرف قرارداد 
با موفقیت انجام شد. مسئول دفتر فنی تعمیرات در این خصوص گفت: ازآنجاکه خرید قطعات 
یدکی با کیفیت باال و با کمترین هزینه در مدت زمان مناسب از اهداف فوالد مبارکه است، 
از اوایل سال گذشته پروژۀ تغییر طرح ســاخت یاتاقان های آبگرد مورد مطالعه قرار گرفت.

ساخت یاتاقان های آبگرد غلتک به روش ریخته گری در ماسه

بهره برداری از 
تصفیه خانه پساب شهری 

با حضور رئیس هیئت عامل ایمیدرو  و  فوالدسازان کشور انجام شد؛

بازگشت آرامش به بازار
خروج اسلب از بورس کاال و توزیع آن توسط سه فوالدساز بزرگ، مورد تأیید قرار گرفت

 نوسان: نخستین دورۀ تربیت رهبران تحول دیجیتال شرکت فوالد 
مبارکه با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران فوالد مبارکه و با همکاری 

دانشگاه اصفهان روز چهارشنبه سی ام مهرماه ۹۹ آغاز شد. 
در آئین افتتاحیۀ دورۀ آموزشی مدیریت ارشد تحول دیجیتال شرکت فوالد مبارکه، 
مهندس عظیمیان، مدیرعامل این شرکت گفت: اگر بخواهیم رتبۀ جهانی خود را در 
صنعت فوالد حفظ کنیم باید به سمت تحول دیجیتال برویم، زیرا در آیندۀ صنعت 
فوالد، تناژ  تولید حرف اول را نمی زند؛ بنابراین اقدام فوالد مبارکه برای استفاده از 
تکنولوژی نسل چهارم یک کار تزئینی نیست؛ بلکه یک الزام و ضرورت بنیادی در 

حوزۀ فوالد کشور است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه از مدیران این شرکت به عنوان مجریان اصلی طرح 
تحول دیجیتال یاد و اضافه کرد: این مدیران در یک برنامۀ آموزشی یک ساله باید 
حتما به استفادۀ بهینه از تکنولوژی مجهز و مسلح شوند. آنان باید آموزش های الزم را 
ببینند و مهارت های الزم را به دست آورند تا بتواند طرح تحول دیجیتال را اجرا کنند. 
به خاطر داشته باشیم عزم فوالد مبارکه برای اجرای طرح تحول دیجیتال و استفاده 
از تکنولوژی نسل چهارم جزم است و همه باید با حضور مستمر در این دوره بر این 

مهارت ها مسلط شوند.
مهندس عظیمیان به تأثیر اجرای این طرح بر حفظ سرآمدی فوالد مبارکه اشاره کرد 
و گفت: طرح تحول دیجیتال گام بسیار بلندی در مسیر حفظ سرآمدی فوالد مبارکه 
است. این شرکت در حال حاضر قدرتمند است، اما باید قوی تر و مسلط تر پیش برود. 
در این زمینه نظام پاداش دهی به کسب مهارت های این حوزه گره خواهد خورد و بر 
همین اساس در دستورالعمل های جدید سازمان قرار خواهد گرفت. به خاطر داشته 
باشیم این رویداد برای سازمان بسیار جدی است و با تمام قوا از این طرح حمایت و 

پشتیبانی خواهیم کرد.

فوالد مبارکه 
پیشران صنعت کشور 

معاون تکنولوژی فوالد مبارکه در این آیین گفت: در ســال جاری ایران توانست 
رتبۀ دهم فوالد دنیا را کسب کند. اگر دقت کنیم می بینیم کشورهایی که در این 
رتبه بندی قبل از ایران هستند، یعنی کشورهای چین، ژاپن، هند، آمریکا، کره و آلمان 
که رتبه های تک رقمی تولید فوالد را کسب کرده اند، هم راستا با اقتصاد نسل چهارم و 
حوزۀ تحول دیجیتال حرکت کرده و توانسته اند در این زمینه به شاخص های مهمی 

دست پیدا کنند و برای فضای مه آلود آینده گام های محکم تری بردارند.
مهدی نقوی در ادامه به جایگاه ایران در شاخص های دیگر پرداخت و گفت: بر اساس 
مطالعات صورت گرفته یکی از مهم ترین حوزه های حرکتی کشورهای پیشرو در 
تولید فوالد، حرکت به سمت دیجیتال کردن و هوشمند کردن سیستم های ارزیابی 
شد. بنابراین از سال گذشته، بر مبنای این تفکر که فوالد مبارکه باید فوالد مبارکۀ 
نسل چهارم باشد، شاخص هایی در چهار حوزه تعریف شد که عبارت اند از: ۱- حوزۀ 
بهبود و توسعۀ محصول؛ ۲- حوزۀ بهبود و توسعۀ فرایند؛ 3- حوزۀ هوشمندسازی 
یا تحول دیجیتال؛ ۴- حوزۀ اقتصاد چرخشی. در ادامه برای هرکدام از این حوزه ها 

استراتژی مشخصی طراحی شد تا توسعه ای همه جانبه در فوالد مبارکه ایجاد کنیم.
وی در ادامه به حوزۀ هوشمندسازی یا تحول دیجیتال پرداخت و گفت: در زمیــــنۀ 
طــــرح تحـــول دیجـــیتال، بر اســاس دســـتور مهندس عظیمیان مدیرعامل 
شرکت و با همکاری مدیرعامل شرکت ایریسا، ره نگاشتی در این زمینه تنظیم شد 
که مسیر فوالد مبارکه را تا سال ۱۴0۴ مشخص می کند. در این زمینه با معاونت 
وزارت صمت هم گفت وگو شد تا فوالد مبارکه به عنوان پیشران صنعت ایران، فرایند 
فناور شدن در حوزۀ اقتصاد دیجیتال را به عهده بگیرد و اجرا کند تا دیگر صنایع از 
نتایج آن استفاده کنند.نقوی به اقدامات صورت گرفته در زمینۀ طرح تحول دیجیتال 
اشاره کرد و گفت: امکانات و فرصت های کشور برای تحقق طرح تحول دیجیتال 
مورد بررســی قرار گرفت و مرکز تحول دیجیتال در دانشــگاه تهران برای جذب 

شرکت های نوآور    و    استارت آپ افتتاح شد. 

بهره وری بیشتر 
مهم ترین خروجی تحول دیجیتال

مدیرعامل شرکت ایریسا در این آیین گفت: دورۀ تربیت رهبران تحول دیجیتال 
یک دورۀ MBA فشردۀ یک ساله است و بر اساس آنچه به آن نیازمندیم بومی سازی 
شده و امیدواریم بتوانیم مسیر اجرایی این طرح را قدم به قدم جلو ببریم. دکتر رسول 
سرائیان در ادامه به مسیر چهارسالۀ تحول دیجیتال در فوالد مبارکه اشاره کرد و 
گفت: مسیری را که برای طرح تحول دیجیتال تعریف کرده ایم یک مسیر چندساله 
است که از سال ۱399 شروع می شود و تا ســال ۱۴0۴ ادامه خواهد داشت. وی به 
خروجی اصلی تحول دیجیتال اشاره کرد و افزود: خروجی تحول دیجیتال این است 
که با هزینۀ کمتر، کیفیت و بهره وری را افزایش دهیم و مدیران ما بتوانند با همین 
دارایی، محصوالت متنوع در کالس جهانی تولید کننــد، وگرنه فوالد مبارکه در 
کشور حرف اول را می زند و نمی خواهد با کسی رقابت کند. چشم انداز این شرکت 
افق کالس جهانی اســت و مدیران این کالس باید در این نگاه تربیت شوند و این 
انتظار و توقع ماست؛ چراکه فوالد مبارکه الگوی کشور بوده و هست. وی در ادامه 
به استارت آپ های برتر دنیا در حوزۀ فوالد اشاره کرد و گفت: این باور باید به وجود 
بیاید که استارت آپ فقط در فروشگاه مجازی و بلیت فروشی نیست. امروز در دنیا 
استارت آپ هایی در صنعت فوالد شکل گرفته اند که منجر به تحوالت اساسی در 
این حوزه شده اند. به عنوان مثال، استارت آپی در بلژیک با هدف فراهم آوردن خدمات 
بالکچین جهت ایجاد شفافیت در سوابق زنجیرۀ تأمین شرکت های فوالدی شکل 
گرفته یا استارت آپی در آمریکا توانسته پودرهای فلزی دستگاه های پرینت سه بعدی 
تولید کند. پس استارت آپ ها حتی می توانند تولید داشته باشند و باید نگاه ها را تغییر 
داد. مدیرعامل شرکت ایریسا در خاتمه افزود: بدون تردید امروز فوالد مبارکه در یک 
نقطۀ عطف تاریخی قرار دارد که می توان آن را به سمت باال یا پایین هدایت کرد و 

موفقیت این مسیر به دست مدیران حاضر در این دوره است. 

طرح تحول دیجیتال 
حرکتی برای حفظ سرآمدی 

مدیرعامل فوالدمبارکه مطرح کرد:

 نوسان: رییس دانشگاه اصفهان با اشاره 
به ضرورت تحــول در صنعــت گفت: ما 
امروز شــروع یک رویداد سرنوشت ســاز 
را رقــم می زنیم؛ رویدادی کــه مبنای آن 
تلفیق، همســازی و هم نوایی دو مجموعۀ 
بزرگی علمی و صنعتی اســت که رویکرد 
پیشــروانه ای را در پیــش گرفته اند: یکی 
صنعت فوالد است که در جهت نسل چهارم 

صنایع در حــال حرکت اســت و دیگری 
دانشــگاه اصفهان که در راستای دانشگاه 

نسل چهارم گام برمی دارد.
دکتر طالبی، افزود: تحول یک امر طبیعی 
در هر زمینه ای از جمله صنعت و دانشگاه 
اســت و در دنیای امروز رقابت ها به سوی 
رقابِت تکنولوژیک مبتنی بر دانش ســوق 
پیدا کرده اســت. دانش را ذهن ها، عقل ها 

و استعدادها می ســازند و به همین دلیل 
اســت که نیروی انســانی به عنــوان یک 
ســرمایۀ پایدار برای توســعۀ پایدار مورد 
استفاده قرار می گیرد؛ بنابراین فکر می کنم 
در این جهت، مســیر آموزش را درســت 
انتخاب کرده ایم، چراکه برای نائل شدن به 
موفقیت ها باید صورت مسئله را بشناسیم و 

زیربنای شناخت، آموزش است.

رئیس دانشگاه اصفهان به زیربنای علمی و 
توان دانشگاه اصفهان پرداخت و گفت: من 
می توانم تضمین کنم و اطمینان بدهم که 
دانشگاه اصفهان از زیربنای علمی و دانشی 
الزم برخوردار اســت و همکاران ما در این 
زمینه هم خودشان نیروی انسانی مجربی 
هستند و هم شناخت خوبی از ظرفیت های 

داخلی و بین المللی دارند.

رئیس دانشگاه اصفهان:

رقابت ها دنیای امروز، تکنولوژیکی و مبتنی بر دانش است
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آگهی تغییرات شرکت

آ گهی تغییرات شــرکت تعاونــی کشــاورزی گاوداران پویا شــهر دهاقان به شــماره ثبت ۸3 و شناســه ملی 
۱0۲۶00۲۴0۴۱ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/05/۱399 و نامه شماره ۱3۶0 مورخ 5/۶/۱399 
اداره تعاون دهاقان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : اســماعیل صادقزاده باکدملی5۱۲97۸393۱ به سمت رییس 
ه ی    ات مدیره و محمدعلی فروتن باکدملی5۱۲9۸۸9۲۶۶ به ســمت نا  یب رییس ه ی   ــات مدیره و ابراهیم خالقی 
باکدملی5۱۲9۸۴۶۴۴3 به سمت منشی ه ی    ات مدیره و حمیدسلطانیپور باکدملی۱۱99799۱57 به سمت مدیر 
عامل برای مدت باقیمانده تاتاریخ 9/۸/۱۴00 انتخاب شــدندکلیه قراردادهاواسنادتعهدآورازقبیل چک وسفته 
وبرات واوراق بهادار پس ازتصویــب ه ی    ات مدیره باامضای مدیر عامل واســماعیل صادقزاده)رییس هیات مدیره(

ودرغیاب اسماعیل صادقزاده با امضای محمدعلی فروتن) نایب رییس( ومهرشرکت معتبرخواهدبود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهاقان )۱0۲7۴۱۲(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت کوثر ســالمت سپاهان شــرکت با مســئولیت محدود به شماره ثبت 
5۱70۴ و شناسه ملی ۱0۲۶070۴0۴7 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
05/07/۱399 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : هادی جواهریان کدملی 00۶۶0۶۸۶۶5 با پرداخت 
9۸0000000 ریال به صندوق شــرکت و محمد رضا اعتمادیان به کدملــی ۴۴۲059959۶ با 
پرداخت ۲0000000 ریال به صندوق شرکت وارد شــرکت و جزء شرکاء شرکت محسوب می 
گردند. ماده ۴ اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ ۲000000000 نقدی است که تماما به صورت نقد 
پرداخت و در اختیار مدیران شــرکت قرار گرفت. . لیست شرکاء شرکت و میزان سهم الشرکه هر 
یک بدین شرح می باشد: احمدرضا عبدالهی فرد به کدملی ۱۲۸۶۸37۱۴۶ دارنده 9۸0000000 
ریال سهم الشرکه و داود ولی به کدملی ۶۲۲99۲0۸۶7 دارنده ۲0000000 ریال سهم الشرکه و 
هادی جواهریان به کدملی 00۶۶0۶۸۶۶5دارنده 9۸0000000 ریال سهم الشرکه و محمد رضا 
اعتمادیان به کدملی ۴۴۲059959۶ دارنده ۲0000000 ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )۱0۲7۴۱3(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت تجارتی افشین بین الملل شرکت با مســئولیت محدود به شــماره ثبت ۶۲۲۲ و شناسه ملی 
۱0۲۶0۲73۴۶۴ به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱0/0۶/۱399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
نعیمه مقاره عابد با پرداخت 5۲5000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خویش راافزایش داد. سیدمسعود شمندی 
با پرداخت 5۲5000ریال به صندوق شرکت سهم الشــرکه خویش راافزایش داد. مهین مدح خوان اصفهانی با پرداخت 
۴00000ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خویش راافزایش داد. غالمرضا قادری به کد ملی به شماره ۱۲9۱۸۴3۴۴۲ 
با پرداخت ۴۶۲500 ریال به صندوق شــرکت در زمره شــرکاء درآمد . منصور زمان وزیری به کدملی ۱۲۸۴5۶۴۴۸7 با 
پرداخت 33۲500 ریال به صندوق شرکت در زمره شــرکاء درآمد . خداد عصیانی خوزانی به کدملی ۱۱۴۱5۲50۶۲ با 
پرداخت 33۲500 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد.مصطفی فاضل پرور به کدملی ۱۲۸3۶۸۶3۴۱ با پرداخت 
33۲500 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد.حمید رضا جلوان به کدملی ۱۲۸775۲۸53 با پرداخت 33۲500 
ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سید ابوالفضل هاشمی جزی به کدملی ۱۲۸۱۶3۶۲۱5 با پرداخت 33۲500 
ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت ازمبلغ ۴۶۲5000 ریال به ۸۲00000 ریال افزایش یافت و 
مدیرعامل شرکت اقرار به دریافت مبلغ افزایش یافته نمود . ماده ۱۸ اساسنامه بدین شرح اصالح گردید: هیات مدیره شرکت 
مرکب از ۲ الی ۱۲ نفر میباشد که در مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده از بین شرکاء یا خارج از شرکاء برای 
مدت نامحدود انتخاب میشوند .موارد زیر به ماده ۴ اساسنامه الحاق گردید : ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمیباشد . انجام و عرضه خدمات فنی و مشاوره ای از قبیل توجیح فنی و اقتصادی طرح ها ، تهیه نقشه و اسناد 
و مدارک و مشخصات اجرایی طرح ها ، طراحی ونظارت بر حسن اجرا و انجام خدمات مشاوره ، بازرسی کلیه کاالهای مجاز ، 
بازرسی فنی و مستند سازی در دوره ساخت و نصب و بهره برداری و نگهداری و تعمیرات ، تهیه تجهیزات فنی و تخصصی و 
نشت یابی خطوط در رشته های نفت و گاز .ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پرونه فعالیت نیست .در صورت لزوم با کسب 
مجوز از مراجع ذیصالح . شرکاء بعد از افزایش عبارتند از : سیدمسعود شمندی دارای ۶۲5000 ریال سهم الشرکه .شهرام 
نیکوبخت دارای ۱00000 ریال سهم الشرکه .اکبر مقاره عابد دارای ۴ میلیون ریال سهم الشرکه . نعیمه مقاره عابد دارای 
۶۲5000 ریال سهم الشرکه .سیدرضا شمندی دارای ۱00000 ریال سهم الشرکه .غالمرضا قادری دارای ۴۶۲500 ریال 
سهم الشرکه .منصور زمان وزیری دارای 33۲500ریال سهم الشرکه .خداد عصیانی خوزانی دارای 33۲500 ریال سهم 
الشرکه .مصطفی فاضل پرور دارای33۲500ریال سهم الشرکه .حمید رضا جلوان دارای 33۲500ریال سهم الشرکه .سید 
ابوالفضل هاشمی جزی دارای 33۲500 ریال سهم الشرکه . مهین مدح خوان اصفهانی دارای ۶۲5000ریال سهم الشرکه . 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )۱03۲57۲(

آگهی تغییرات شرکت
تاســیس شــرکت تعاونی کامیونداران حمل خاک و نخاله اصفهان درتاریخ 0۱/0۸/۱399 به شماره ثبت 
۶595۱ به شناســه ملی ۱۴00953۱۸۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت : تامین نیازمندیهای حرفه ای کامیونداران حمل خاک ونخاله 
اصفهان تهیه مواد اولیه، کاال، خدمات، وسائل، ابزار و دیگر نیازمندیهای اعضا از داخل و یا خارج از کشور با رعایت 
مقررات قانونی و عرضه آنها براســاس ضوابط موضوعه در آئین نامه معامالت شرکت. ایجاد فروشگاه در حوزه 
عملیات و شعب و یا دفاتر نمایندگی در داخل و یا خارج کشــور و مشارکت در نمایشگاهها به منظور تهیه و 
خرید نیازمندیهای اعضا و شرکت. همکاری با مسئوالن، کارشناسان و بازرسان وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی 
در انجام وظائف و اعمال اختیارات قانونی آن در زمینه های مورد نیاز. اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیالت 
اعتباری از منابع بانکی و دیگر موسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اخذ کمک و هدیای 
نقدی و غیر نقدی از دولت، اشخاص حقیقی و یا حقوقی تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت 
در بانکها مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی ها سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی 
مربوط و یا سایر شرکتها و موسسات عمومی، تعاونی و یا خصوصی مشــارکت دادن اعضاء و خصوصا مدیران 
تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولید و خدمات. به موجب مجوز از اداره کل سایر 
برابر با شماره مجوز 3۶3۴۴۴ در تاریخ 0۴/0۶/۱399در استان مربوطه این آگهی به ثبت رسید. مدت فعالیت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، 
محله گورت ، کوچه ارشاد ]۱[ ، کوچه وحید ، پالک -۲۱5 ، طبقه همکف کدپستی ۸۱59۴37۸۱۸ سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ ۲۶0,000,000 ریال نقدی اولین مدیران آقای حسین برومند پزوه 
به شماره ملی ۱۲۸3۶9۶۸۱9 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای علی براتیان دشتی 
به شماره ملی ۱۲۸3۸5۲۶75 و به سمت منشی هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره به مدت 3 سال آقای محمد جوانبخت خیرآبادی به شماره ملی ۱۲۸۶0۴۱۶۲7 و به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای حسن بدرخانی به شماره ملی ۱۲۸7۱9۶۱۲۸ و به سمت عضو علی البدل 
هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای حجت بدرخانی به شــماره ملی ۱۲۸7۲۸70۲۶ و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای محمد کیانی اشترجانی 
به شماره ملی ۱۲۸909۲7۱0 و به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای محمد یوسفی 
گورتی به شماره ملی ۱۲9۱۴7370۱ و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای سعید قاسمی خیادانی به شــماره ملی ۱۲9۱533079 و به سمت عضو 
علی البدل هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای معین الدین بشیری گورتی به شماره ملی ۱۲93505۶5۱ و به 
سمت مدیرعامل به مدت 3 سال دارندگان حق امضا : مقرر شد چکها و اسناد تعهد آور شرکت پس از تصویب 
هیئت مدیره با امضاء آقای معین الدین بشیری گورتی )مدیر عامل ( و آقای محمد یوسفی گورتی ) رئیس هیات 
مدیره( و مهر شرکت  معتبر و در غیاب  آقای محمد یوسفی گورتی ) رئیس هیات مدیره( آقای حجت بدرخانی 
)نایب رئیس هیات مدیره( حق امضاء خواهد داشت و اوراق عادی با امضاء آقای/ معین الدین بشیری گورتی 
)مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای سیامک کیانی 
هرچگانی به شماره ملی ۱۲90۶۱7۴9۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای مجید بدیعی 
به شماره ملی ۱۲9۱73۶۶3۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی بموجب مجوز شماره 3۶3۴۴۴ 
مورخ 0۴/0۶/۱399 سایر تاسیس گردید. مجوز به شماره ۴5۱۲0مورخ ۲3/7/99 صحیح می باشدسرمایه 
شرکت مبلغ۲۶0000000 ریال منقسم ۲۶0 سهم ۱000000 ریالی می باشد که مبلغ۱30000000 
ریال آن طی گواهی مورخ۱7/۶/۱399 بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری اسالمی پرداخت گردید و مابقی 
در تعهد سهامداران می باشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )۱03۲57۱(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت تجارتی افشین بین الملل شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
۶۲۲۲ و شناسه ملی ۱0۲۶0۲73۴۶۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 
۱7/0۶/۱399 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : سیدمسعود شمندی کدملی ۱۲90۸۴9۶7۶ 
و اکبر مقاره عابد کدملــی 555۸۶۱3۴۸3 و نعیمه مقاره عابــد کدملی ۱۲9۲۲۸93۸۴ 
و ســیدرضا شــمندی کدملی ۱۲707۱0۴۶۱ )خارج از شــرکا( و شــهرام نیکوبخت 
کدملــی ۱۲۸۸9۱0۸00 )خارج از شــرکا( و غالمرضا قادری کدملــی ۱۲9۱۸۴3۴۴۲ 
و ســید ابوالفضل هاشــمی جزی کدملی ۱۲۸۱۶3۶۲۱5 و منصور زمان وزیری کدملی 
۱۲۸۴5۶۴۴۸7 و خداد عصیانی خوزانــی کدملی ۱۱۴۱5۲50۶۲ و مصطفی فاضل پرور 
کدملی ۱۲۸3۶۸۶3۴۱ و حمید رضا جلوان کدملی ۱۲۸775۲۸53 بعنوان اعضاء اصلی 
هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )۱03۲570(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات موسســه حقوقی زهرا ســلیمی به شــماره ثبت 3۴33 و شناسه ملی 
۱0۲۶0۶۶9۱۴0 به اســتناد صورتجلســه درخواست مدیر موسســه حقوقی مورخ 
۱5/0۶/۱399 و نامه شــماره 3۶۱/۱03/9۸5 مورخ ۱5/0۶/۱399 مرکز وکالی قوه 
قضائیه استان اصفهان : پایه وکالت از پایه دو به پایه یک ارتقا و مدت فعالیت موسسه و 

مدت تصدی سمت مدیر موسسه از دو سال به نامحدود تغییر یافت.
 - محل موسسه به نشانی اصفهان بلوار ارتش نبش کوچه ۸ ساختمان 9۴ طبقه اول به 

کدپستی ۸۱7۴7۶۸۱75 تغییر یافت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )۱0۲۴303(

هادي ابوي، درباره تقویت بازار کار و حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط کرونا اظهار کرد: 
از کارفرمایان مي خواهیم که در این شرایط نیروهاي شاغل در کارخانه ها را حفظ کنند و 
کارفرمایان کارگاه هاي کوچک را اگر بیمه نمي کنند حداقل اخراج نکنند. دبیرکل کانون 
عالي انجمن هاي صنفي کارگران گفت: کارگري که کارش را از دست داده و خانه نشین 
شده بیشتر مستحق دریافت کمک است و مي توانیم به او سبد معیشتي بدهیم و به شکل 
غیرنقدي با تامین اقالم اساسي و پروتئیني او را حمایت کنیم تا دچار مشکل نشود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اعالم کرد: از ۱5هزارو 3۶۶ شناسه صادراتی ثبت شده در 
بانک مرکزی، فقط سه هزارو ۱۶۱ فرد کارت بازرگانی فعال بوده اند. به گزارش ایلنا، حسین 
سالح ورزی در توییتر خود نوشت: »رئیس بانک مرکزی فرموده اند، 70 نفر از دارندگان کارت 
بازرگانی کارتن خواب بوده اند. از ۱5هزارو 3۶۶ شناسه صادراتی ثبت شده در بانک مرکزی، 
فقط سه هزارو ۱۶۱ فرد کارت بازرگانی فعال بوده اند. چرا کسی در مورد هویت ۱۲هزارو ۲05 
صادرکننده بدون کارت بازرگانی صحبتی نمی کند؟ فقط همان 70 کارتن خواب مهم هستند؟«.

از  یک  هیچ  اینکه  بر  تاکید  با  متوالئیان 
محصوالت ذوب آهن اصفهان بدون رعایت 
استانداردهای ملی تولید نمی شود، گفت: حتی 
اگر مشتری، سفارشی مغایر با این استانداردها 
داشته باشد، برند ذوب آهن چنین محصولی را 
تولید نمی کند، چراکه همواره افق این شرکت 

تولید محصوالت صادراتی است.
معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن با بیان 
اینکه رعایت استانداردها در تولیدات به طور 
قطع مشمول هزینه های باالتری در مجموعه 
های صنعتی همچون ذوب آهن است، تصریح 
کرد: در این شرایط با افزایش هزینه های تولید، 
از تولید محصوالت با کیفیت پایین خودداری 
می کنیم. وی با انتقاد بر اینکه متاسفانه در کشور 
تمام محصوالت صنعتی استاندارد نیستند، 
گفت: به عنوان مثال شاخص های استاندارد در 
تمام پروفیل های طبیعی موجود در بازار رعایت 
نمی شود و به تبع قیمت این محصوالت پایین 
تر است که موجب رقابت غیرمنصفانه ای در 

بازار می شود. 
توالئیان تصریح کرد: اگر تمام تولیدات کشور 
استانداردهای  با  مطابق  کشور  کارخانجات 

ملی باشد و از صنایع پیشرو در این زمینه که 
برای برند خود هزینه می کنند، حمایت شود، 
وضعیت رقابت در بازار منصفانه خواهد شد، اما 
در حال حاضر این حمایت فراگیر نیست، در 
حالیکه سازمان ملی استاندارد در این زمینه باید 
دقت بیشتری داشته باشد و از سوی دیگر اطالع 
رسانی مردم نقش مهمی در تولید محصوالت 
کیفی استاندارد دارد. وی توضیح داد: آمار باالی 
تلفات برخی حوادث طبیعی کشور همچون 
زلزله و سیل در مقایسه با سایر کشورها ناشی 

از عدم رعایت استانداردها است.
معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن تاکید کرد: 
با وجود شرایط تحریمی کشور، یکی از استدالل 
های ذوب آهن جهت رعایت استانداردهای 
ملی و جهانی این است که اکنون بین ۴0 تا 
50 درصد محصوالت این شرکت صادر می 
شود. وی تصریح کرد: به دلیل اینکه افق چشم 
انداز ذوب آهن نه صرفا بازار داخل، بلکه صادرات 
است، این شرکت عالوه بر استانداردهای ملی، 

استانداردهانی جهانی را رعایت می کند.
توالئیان با تاکید بر اینکه افق بلندمدت ذوب 
آهن صادرات تمام محصوالتش است، گفت: 

با توجه به نیاز کشور و دستورات سازمان های 
باالدستی ماهیانه حدود 50 درصد تولیدات 
ذوب آهن در داخل مصرف و بقیه صادر می 
شود. وی با بیان اینکه استاندارد ریل، آخرین 
استانداردی کسب شده از سوی ذوب آهن 
اصفهان بود، توضیح داد: شرکت ذوب آهن 
اصفهان استاندارد ملی ایران را در بحث ریل 
داخلی  کننده  مصرف  چراکه  کرد،  کسب 
اطمینان یابد که این محصول مطابق استاندارد 

ملی تولید می شود.
معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن با بیان 

اینکه استاندارد ملی براساس استانداردهای 
معیارهای  با  مطابق  تنها  و  تدوین  جهانی 
داخلی بومی سازی می شود، گفت: با توجه به 
قراردادهای سنگین تحویل ریل برای پروژه 
های ریلی مختلف کشور، در حال حاضر دلیل 
صادر نشدن ریل ذوب آهن، تامین نیاز داخل 
است چراکه همچنان مشتری داخلی داریم. 
وی با تاکید بر اینکه تا اوایل سال آینده اولویت 
ذوب آهن تامین قراردادهای داخل در بحث ریل 
است، اظهار کرد: به محض تامین نیاز داخل و 
در صورت نبود متقاضی سراغ صادرات خواهیم 

رفت. اما با توجه به اینکه دولت در سال آخر 
خود قرار دارد به شدت توسعه ریلی را پیگیری 
می کند، اگر در ادامه نیز این توسعه در اولویت 
باشد همچنان نیاز داخل را تامین خواهیم کرد. 
در غیر این صورت ذوب آهن آمادگی الزم برای 
صادرات را دارد. توالییان تاکید کرد: اکنون تنها 
مانع برای صادرات ریل ذوب آهن نیاز داخلی 
است. وی ادامه داد: خوشبختانه در شهریور 
آمار تولید 7 هزار تن ریل را ثبت کردیم. از سوی 
دیگر موجودی انبارها امروز 5500 هزار تن ریل 

تایید شده است که آماده حمل و نصب است.

افق صادراتی ذوب آهن
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  گزارش

معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن مطرح کرد:

توالییان: تنها مانع برای صادرات ریل ذوب آهن نیاز داخلی است

 نوسان:مدیرعامل شرکت آبفا اســتان اصفهان در هفته نیروی 
انتظامی از حافظان نظم و امنیت  تقدیــر نمود و گفت: فعاالن در 
نیروی انتظامی در زمینه امنیت مــردم تالش می کنند و فعاالن 
در صنعت آبفا زمینه ساز سالمت اقشار مختلف جامعه هستند، 
بنابراین این دو نهاد می توانند با تعامل بیش از پیش بستر امنیت 

و سالمت جامعه بهتر و گسترده تر را مهیا کنند.
هاشم امینی با بیان اینکه  محافظت از تاسیسات صنعت آبفا از اهمیت بسزایی 
برخوردار است عنوان کرد: تاسیسات آبفا به ویژه تصفیه خانه آب و شیرخانه فلمن 
تامین کننده آب شرب سالم و بهداشتی بیش از ۴ میلیون نفر در استان اصفهان 
اســت بطوریکه تصفیه خانه آب اصفهان بعنوان یکی از مراکز حساس از سوی 
نهادهای ذیصالح شناخته شده است. وی ادامه داد: از حافظان امنیت در اصفهان 
انتظار می رود همانند همیشــه در حفاظت از تاسیسات این شرکت خدماتی، 

بیشتر حمایت کنند تا خدمات به صورت پایدار در اختیار مردم قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان به سرقت دریچه های فاضالب در سطح 
شهرهای مختلف در استان اشــاره کرد و تصریح نمود: متاسفانه در چند سال 
اخیر بیش از ۱339 فقره دریچه منهول های فاضالب در استان  به سرقت رفته 
که این امر مخاطراتی برای مردم و عابرین اعم از اشخاص و وسایل نقلیه، به وجود 
آورده است. هاشم امینی افزود: با سرقت دریچه های منهول فاضالب بعضا دیده 
شده برخی از شهروندان به درون چاه فاضالب که تا عمق 9 متر می باشد، سقوط 
کرده اند که منجر به از دست دادن جان فرد شده است، براین اساس برای شرکت 
آبفا استان اصفهان جلوگیری از سرقت دریچه های منهول فاضالب بسیار حائز 

اهمیت است چرا که با سرقت این کاال جان مردم در خطر می افتد.
در ادامه این مراسم جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: سرقت 
دریچه های منهول فاضالب جان مــردم را تهدید می کنــد بنابراین نیروی 
انتظامی به منظور جلوگیری از سرقت این دریچه ها همکاری الزم را با شرکت 
آبفا استان اصفهان با ایجاد یک کارگروه اعمال می نماید. سرهنگ محمدرضا 
هاشمی فر اعالم کرد: نیروی انتظامی رویکرد محافظت از همه تاسیسات آبفا را 
به ویژه تصفیه خانه های آب و فاضالب را به منظور تامین امنیت و سالمت مردم 
و جلوگیری از هر گونه ناهنجاری در دستور کار قرار می دهد. این نشست کاری 
به مناسبت هفته نیروی انتظامی و به پاس تجلیل از فرماندهان ستاد و روسای 
پلیس های تخصصی اســتان و کالنتری های شهرستان اصفهان، فالورجان و 

لنجان در محل شرکت آبفا برگزار گردید.

تعامل آبفا و نیروی انتظامی 
برای ایجاد سالمت پایدار

معـاون بهـره بـرداری شـرکت ذوب آهـن گفـت: بـا وجود 
شـرایط تحریمی کشـور، یکی از اسـتدالل هـای ذوب آهن 
جهـت رعایت اسـتانداردهای ملـی و جهانی این اسـت که 
اکنـون بیـن 4۰ تـا ۵۰ درصـد محصـوالت ایـن شـرکت صادر می شـود. 
مهـرداد توالئیـان، در خصـوص کیفیـت تولیـدات ذوب آهـن و رعایـت 
اسـتانداردها در ایـن شـرکت، اظهار کـرد: تمام محصـوالت ذوب آهن که 
پروفیـل های طویل شـامل میلگرد، انـواع تیرآهن، نبشـی، ناودانی، آرک 
هـا و میلگردهـای صنعتـی و ریل اسـت، مطابـق اسـتانداردهای ایران و 

جهـان تولید می شـود.

گزارش

گرو ه صنعت
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این روزها بخش زیادي از مردم ایران با ســاخت و انتشار چند 
جوک و طنز سیاســي از کنار جدي ترین و تلخ ترین واقعیت 
هاي سیاســي و اجتماعي موجود جامعه عبور مي کنند تا به 
قول خودشان تحمل مشکالت را ممکن تر سازند اما اینکه عده 
اي در قدرت »گاف« بدهند و عده اي بیرون از قدرت » جوک« 

بسازند، چه عواقبي دارد  و  تا کجا قابل استمرار است؟
طنـازي البتـه جزئـي از روحیه و فرهنگ پسـندیده مـردم ایران و بخشـي از مهارت 
هـاي کالمـي و ارتباطـي آنـان اسـت امـا آنچه اکنـون تحت عنـوان لطیفه سـازي و 
لطیفـه گویـي سیاسـي در میان عموم مـردم جاري اسـت، چیزي فراتـر از اینها و در 
حقیقـت نوعـي اعتـراض نرم و سرپوشـیده به سیاسـت هـا و اقدامات حکومـت و یا 

رفتـار برخـي از اعضاي طبقه حاکمه اسـت.
 مخالفت و یا سـوء تفاهم میان مردم و حکومت، پدیده جدیدي نیسـت و ریشـه در 
خصلـت اپوزیسـیون سـازي در درون فرهنگ سیاسـي ایران دارد کـه از پیش زمینه 
هـاي تاریخـي و مذهبي برخوردار اسـت. در این نوشـته اما تالش شـده اسـت تا این 
نگرش و رفتار جاري در میان نخبگان، کنشـگران سیاسـي و طیف گسـترده مردم، از 
منظر روانشناسـي سیاسي و بویژه تئوري »شـخصیت اقتدار طلب« »تئودور آدورنو« 
توضیـح داده شـود کـه ظهور فاشیسـم در آلمـان را با نوع تربیت و شـخصیت هیتلر 

مرتبط دانسـته است.
شـخصیت اقتدارطلـب مـورد نظر آدرنو، شـخصیتی اسـت کـه در کودکی سـرکوب 
شـده و وقتـي بـزرگ مي شـود همیشـه در صـدد انتقـام گیـری از دیگران اسـت. از 
نظر روانشناسـی سیاسـي »شـخصیت اقتدار طلب« ریشـه در دوران کودکی افرادی 
دارد کـه زیـر سـلطه پـدری قدرتمند پـرورش یافته اند. سـلطه پـدر در حـوزه های 
گوناگـون زندگـی فـرد، هرگونـه فرصـت ابـراز وجـود را از او گرفتـه و او را تحقیـر و 

منـزوی کرده اسـت. 
افـراد سـرکوب شـده در کودکی، وقتی به بزرگسـالی می رسـند دولـت و حکومت را 
اسـتمرار سـلطه پدر مـی دانند. از نظـر این افـراد، حکومت به مثابه پـدری قدرتمند 
همچنـان حالل  همه مشـکالت اسـت. اما به محض اینکه به ضعـف ها و محدودیت 
هـای حکومـت در حـل مشـکالت، وقـوف مـی یابند، بـه واکنـش های عصبـی و نا 
امیدانـه علیـه قـدرت دسـت می زننـد و در صـدد انتقـام گیـری از دولـت و زندگی 
اجتماعـی و سیاسـی برمـی آیند.حـاال بـا انطبـاق ایـن نظریـه بـا جامعه ایـران، مي 
تـوان ادعـا کـرد کـه ویژگـی هـای درونـی برخي کنشـگران عرصـه سیاسـت این با 
خصوصیات شـخصیت اقتدارطلب آدرنو اشـتراکات زیادي دارد .خانواده ایرانی عموما 
سـاختی پدر سـاالرانه دارد بنابراین سـلطه و شـیخوخیت توام با احترام پدر، همیشه 

ودرهمـه ابعاد زندگی سیاسـی ایرانیان حضور داشـته اسـت.
جلـوه اصلـی شـخصیت اقتدارگرا در نـوع نگاه آنان بـه حکومت و انتظاراتشـان از آن 
نهفتـه اسـت .ایرانیـان در مقابـل حکومت ها قرن ها رفتار مشـابه و مبتنـی بر ترس، 
سـکوت وگاه تمسـخر داشـته انـد. آنجـا کـه بـه آنـان فرصـت حـرف زدن و انتخاب 
داده مـی شـود عمومـا سـکوت و یـا بـی تفاوتی پیشـه می کننـد و یا به جـدال ها و 
کشـمکش هاي بیهوده با یکدیگر مشـغول مي شـوند اما در خلوت خودشـان تا می 
تواننـد در قالـب طنـز و لطیفـه رفتارهـای حکومت را به سـخره مي گیرنـد و نهایتا 
وقتـی از ضعـف وعـدم کارایی حکومت مطمئن شـدند، دسـت به شـورش می زنند.

 بـه عبارتـی ایرانـی هـا خیلي بـا قـدرت حاکمـه وارد دیالـوگ و تعامل و یـا تضاد و 
تعارض آشـکار نمی شـوند و بیشـتر مایلند تا انتقاد و اعتراض خودشـان را به شـیوه 
غیر مسـقیم و سرپوشـیده و در قالب سـاختن جوک ها، لطیفه ها و اشـعار و تصاویر 
طنز آمیز بیان کنند. این شـیوه محدود به دوره خاصی نبوده و از عبیدزاکانی گرفته 
تـا ایـرج میـرزا و توفیـق و گل آقـا و نیز تاکنون اسـتمرار یافته اسـت. جوک سـازی 
عمومـا نتیجـه یاس از عملکرد حکومت اسـت. یعنـی ناامیدی از همان پدری اسـت 
کـه او را حـالل همـه مشـکالت می شـمردند. لطیفه سـازی علیه حکومـت البته تا 
آنجـا کـه بـه کاهـش آالم و فشـارهای روحـی و روانی شـهروندان منجر شـود، امری 
عادی و حتي ممکن اسـت مانع از انفجار اجتماعي وشـورش هاي سیاسـي شـود. اما 
همیشـه اینگونـه نخواهد بود، ضمن اینکه نفـِس این کار هم به معنـاي وجود درجه 

اي از  اختـالل در روابـط جامعه و حکومت اسـت.
در پـِس همـه این لطیفه سـازي هـا، یک تصور و نگرش سیاسـي وجـود دارد، اینکه 
جامعه )به درسـت یا غلط( احسـاس مي کند که به لحاظ نبوغ، آگاهي، شایسـتگي 
و بویـژه دانـش فنـي از حکومـت باسـوادتر، مدرن تر وجلوتر اسـت. هـر چند لطیفه 
سـازي نوعي حساسـیتي نسـبت به مسـائل پیرامون اسـت اما در عمل شـاید خیلي 
راهگشـاي حـوزه سیاسـت نباشـد و چـه بسـا تبدیل چالش هـاي جدي سیاسـي و 
اجتماعـي بـه مسـائل فـان و سـرگرمي، مانـع از ضـرورت انجام نقد سیاسـی عمیق 
و منصفانـه بـه عملکـرد حکومـت و مانع از انجـام بهنـگام نواقص موجـود در فرایند 

حکمراني مطلوب شـود. 

در راهروی هواپیما پیش می روم 
تا به صندلی ام برسم. جلوی من 
یک خانم عرب دنبال صندلی اش 
می گردد. مهماندار صندلی اش 
را به او نشان می دهد و می گوید: 
"اجلس!" بــه مهماندار هواپیما 
می گویم که ایشان خانم هســتند و به جای اجلس باید بگوید 
»اجلسی«، مهماندار با بی اعتنایی می گوید: »خوب! اجلسی!« 

که یعنی "چه فرقی می کند حاال؟"!
من با خودم فکر می کنم وقتی بیشترین مســافران خارجی 
پروازهای مشهد عرب هستند نباید این شرکت های هواپیمایی 
حداقل سی کلمه اولیه و ضروری را به مهمانداران شان بیاموزند؟!

روی صندلی ام که می نشینم، مسافر بغلی ام از مهماندار دیگری 
می پرسد: »چرا این قدر تأخیر داشــت این پرواز؟«، مهماندار 
جواب می دهد: از »مقصد« تأخیر داشت، منظورش از »مقصد« 
همان »مبدأ« اســت! می فهمم که مشــکل بلد نبودن زبان 

خارجی ها نیست، زبان رایج خودمان هم مهجور است!
از یک آژانس هواپیمایی بلیط می خرم، بلیــط را برایم ایمیل 
می کنند، عنوان فارســی ایمیل غلط امالیی دارد، از دو کلمه 
عنوان، یکی اش غلط اســت! متن بلیط به زبان انگلیسی است 
و در اولین نگاه من، سه غلط امالیی دارد! به صادر کننده بلیط 
تلفن می زنــم و می گویم متن بلیط غلــط دارد، می گوید »ما 
این متــن را از روی متن فالن شــرکت هواپیمایی ترکیه ای

 برداشته ایم«. می گویم: »سرکار خانم، مرجع درستِی واژه های 
انگلیسی که شــرکت های ترک نیستند، شــما متن را در نرم 

افزار word هم که بزنید غلط ها را به شما نشان می دهد!«. با 
عصبانیت پاسخ می دهد:  »شما چه کار به غلط های متن بلیط 

دارید، اسم شما و تاریخ و ساعت پروازتان که درست است!«
دوستی دارم که مهندس مکانیک است و بسیار باهوش و دقیق 
اما هر وقت برایم پیامک می زد )با حروف فارسی( در هر پیامکش 
حداقل یک غلط امالیی داشــت! بررســی کردم دیدم دچار 
»خوانش پریشی« )dyslexia( است و خودش خبر ندارد. چه 
طور می شود یک نفر تا مدرک کارشناسی پیش برود و »خوانش 
پریشی« اش کشف نشده باشد؟! وقتی غلط گویی و غلط نویسی 
برایمان عادی شود طبیعی اســت که درجات خفیف و حتی 

متوسط خوانش پریشی را تشخیص ندهیم!
 من هم ممکن اســت کلمات زیادی را غلط بنویســم ولی به 
غلط نویسی افتخار نمی کنم و وقتی کسی غلط هایم را تذکر دهد 
خوشحال می شوم که سوادم بیشتر شده است. همین امروز از 
صفحه آخر روزنامه همشــهری یاد گرفتم که "»خــوار و بار« 

ترکیب غلطی است و »خواربار« درست است.
 این که بی ســوادی را عیب ندانیم و با لجاجت بر بی ســوادی 
خود اصرار کنیم، یک بیماری فرهنگی اســت. شاید ذهن من 
زیادی »سیاست زده« شده اســت ولی من فکر می کنم وقتی 
یک مقام اجرایی کشور به »مدرک دانشگاهی« بگوید »کاغذ 
پاره«، بی ســوادی را تبدیل به یک فضیلت کرده است. بیایید 
علیه »فضیلت بی ســوادی« ایســتادگی کنیم، از گویندگان 
و نویســندگان »منبع« طلــب کنیم و غلط هــای گفتاری و 
نوشتاری شان را تصحیح کنیم. بیایید »تن ندهیم« به هر چه 

»عادی« می شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفته: صادرات فرش در دهه ۱3۶0 معادل 
یک میلیارد و 700 میلیون دالر برآورد  می شد  که در دو دهه قبل این رقم به حدود 
به 3۸0 میلیون دالر رسید و حاال برآوردها رقم ۶0 میلیون دالری را برای صادرات 
این کاالی سنتی ایران نشان  می دهند. این  به معنای توقف صادرات فرش است و 
هیچ کس هم به فکر نیست. به گفته میری، فرش ایرانی، جایگاه سابق خود را در جهان 

از دست داده است.

رایزن بازرگانی سابق ایران در مسقط اظهار کرد: فعاالن تجاری ایرانی از فرصت بندر 
السویق عمان به  نحو مطلوبی استفاده نکرده اند. عباس عبدالخانی ادامه داد که بندر 
السویق قبال بندر صیادی و ماهی گیری بود، ولی با پیگیری های مسووالن دولتی کشور و 
اتاق مشترک ایران و عمان، کاربری بندر مذکور از ماهی گیری به تجاری تغییر یافت. وی 
افزود: کشور کوچک عمان ساالنه بیش از 5 میلیارد دالر مواد غذایی وارد می کند که ما 

اخیرا فقط در بخش میوه و تره بار حضور نسبتا موفقی داشته ایم. 

دلیل حضور کمرنگ تجار ایرانی در بازار عمانارزش صادرات فرش دستباف؛ تقریباً هیچ

خاطره ای تکان دهنده
از استاد شفیعی کدکنی

دیالوگ جامعه ایرانی 
با ساخت لطیفه سیاسی 

  جامعه 

  خاطره خانه

بیسوادی فضیلت نیست
نگاره

زندگی

نزدیکی های عید بود، من تازه معلم شده 
بودم و اولین حقوقم را هم گرفته بودم، 
صبح بود، رفتم آب انبار تا برای شستن 
ظروف صبحانه آب بیاورم.از پله ها باال 
هق هق  خفیف  صدای  که  می آمدم 
گریه ی مردانه ای را شنیدم، از هر پله ای 
که باال می آمدم صدا را بلندتر می شنیدم... 
پدرم بود، مادر هم او را آرام می کرد، 
می گفت: آقا! خدا بزرگ است! فوقش به 
بچه ها عیدی نمی دهیم...! اما پدر گفت: 
خانم! نوه های ما در تهران بزرگ شده اند 
و از ما انتظار دارند، نباید فکر کنند که ما... 
حاال دیگر ماجرا روشن تر از این بود که 
بخواهم دلیل گریه های پدر را از مادرم 
بپرسم، دست کردم توی جیبم، ۱00 
تومان بود، کل پولی که از مدرسه به 

عنوان حقوق معلمی گرفته بودم.
روی گیوه های پدرم گذاشتم، خم شدم و 
گیوه های پر از خاکی را که هر روز در زمین 
زراعی همراه بابا بود بوسیدم.آن سال، 
همه ی خواهر و برادرانم ازتهران آمدند 

مشهد، با بچه های قد و نیم قدشان...
پدر به هرکدام از بچه ها و نوه ها ۱0 تومان 
عیدی داد؛ ۱0 تومان ماند که آن را هم به 
عنوان عیدی به مادر داد. اولین روز بعد از 
تعطیالت بود، چهاردهم فروردین، که 

رفتم سر کالس. 
بعد از کالس، آقای مدیر با کروات نویی که 
به خودش آویزان کرده بود گفت که کارم 
دارد و باید بروم به اتاقش؛ رفتم، بسته ای 
از کشوی میز خاکستری رنگ کهنه ی 

گوشه اتاقش درآورد و به من داد.
گفتم: این چیست؟

گفت: "باز کنید؛ می فهمید."
باز کردم، 900 تومان پول نقد بود!

گفتم: این برای چیست؟
گفت: "از مرکز آمده است؛ در این چند 
ماه که شما اینجا بودی بچه ها رشد خوبی 
داشتند؛ برای همین من از مرکز خواستم 

تشویقت کنند."
راستش نمی دانستم که این چه معنی 
می تواند داشته باشد؟! فقط در آن موقع 
ناخودآگاه به آقای مدیر گفتم: این باید 

۱000 تومان باشد، نه 900 تومان!
مدیر گفت: از کجا می دانی؟ کسی به شما 

چیزی گفته؟
گفتم: نه، فقط حدس می زنم، همین.

در هر صورت، مدیر گفت که از مرکز 
استعالم می گیرد و خبرش را به من 

می دهد.
روز بعد، همین که رفتم اتاق معلمان تا 
آماده بشوم برای رفتن به کالس، آقای 
مدیر خودش را به من رساند و گفت: من 
دیروز به محض رفتن شما استعالم کردم، 
درست گفتی! هزار تومان بوده نه نهصد 
تومان! آن کسی که بسته را آورده صد 
تومان آن را برداشته بود، که خودم رفتم 
از او گرفتم، اما برای دادنش یک شرط 

دارم...
گفتم: چه شرطی؟

را  این  کجا  از  ببینم،  بگو  گفت: 
می دانستی؟!

گفتم: هیچ، فقط شنیده بودم که خدا ده 
برابر کار خیر را به انسان بر می گرداند...

زندگی بسـیار سـخت شـده. بـا این همه عـدم اطمینـان، ترس و 
اضطـراب شـدید، جـای تعجب نیسـت که بسـیاری از ما خـود را 
در حـال تجربـه بدترین سـناریوها و افکار و احساسـات ترسـناک 
می بینیـم. بـه محض این کـه در این گـودال منفی قـرار گرفتیم، 
بیـرون آمـدن از آن بسـیار دشـوار اسـت. دکتـر النـا تورونـی، 
 My Online Therapy موسسـه  بنیانگـذار  و  روانشـناس 
می گویـد: " افـکار منفی وقتی تبدیل به الگو می شـوند، مارپیچی 
می شـوند کـه مـا آن را »دام هـای تفکـر« یا »سـبک تفکر مضر« 
می نامیـم. برخـی از رایج تریـن ایـن دام هـا فاجعه بار تلقـی کردن 
)پیـش بینی بدتریـن حالت(، تفکر سـیاه و سـفید )دیدن چیزها 
در افـراط – خـوب یـا بـد، مثبـت یـا منفـی( و اسـتدالل عاطفی 
اسـت )وقتـی مـا دیـدگاه خـود را بـر اسـاس احسـاس خـود قرار 
می دهیـم تا حقایـق"(. تورونی می گوید خطـر مارپیچ های فکری 

منفـی زمانـی اسـت که هـر آنچـه را فکر می کنیـم، بـاور کنیم.
افـکار واقعیـت نیسـتند. اما وقتی در یک سـبک تفکـر غیر مفید 
گیـر افتادیـم، افـکار منفـی مـا بر احسـاس و رفتـار مـا تأثیر می 
گذارنـد. وقتـی در یـک چرخـه منفـی گیـر می افتیـم، شـروع به 
عمـل کـردن بـر اسـاس افـکار تحریـف شـده خـود می کنیم که 
همیـن، اعتقـاد مان را نسـبت به آنهـا تقویت می کنـد. و بنابراین 
چرخـه ادامـه دارد. چگونـه می توانیـم خـود را از شـر ایـن چرخه 

منفـی خـالص کنیـم و بـه آرامش و پذیـرش برگردیـم؟ برخی از 
نـکات توصیه شـده از سـوی متخصصـان را بخوانید.

فکر منفی را سرکوب نکنید
دکتـر کارال مـاری مانلی، نویسـنده کتاب »لذت تـرس« می گوید: 
»مهـم ایـن اسـت که فکـر منفـی را متوقف کـرده و بـه آن توجه 
کنیـم امـا درگیـر فکـر   منفـی و سـرگرم آن نشـویم. تحقیقـات 
نشـان می دهـد اگـر افـکار منفـی را سـرکوب کنیم ایـن امر فقط 
آنهـا را سرسـخت تر می کنـد. درعـوض، بهتـر اسـت متوجـه فکر 
منفـی شـوید و سـپس اجـازه دهیـد دور شـود. سـپس، بـه جای 
فکـر منفـی آزادشـده، یک فکـر یا دید مثبـت را انتخـاب کنید تا 

بـا آن درگیر شـوید.

نفس کشیدن را فراموش نکنید
وقتـی احسـاس نگرانـی می کنید، فرصت مناسـبی بـرای تنفس 
اسـت. چشـمان خود را ببندید و با چهار شـماره نفس را بکشـید. 
سـپس تـا چهـار شـماره نفـس را بیـرون بدهیـد. هنگامـی کـه 
نگرانی هـا و اسـترس ها افزایـش می یابـد، بـا خـود مهربان باشـید 
… بـرای آرامش و نفس کشـیدن مکث کنیـد. ذهن نگران وقتی 
بیشـتر روی تنفس تمرکز کند بسـیار آرام می شـود. یادتان باشـد 

نفـس بکشـید! روی آینـه، یخچـال یـا داخل کشـوی میزتـان در 
محـل کار خـود یادداشـت یـادآوری بگذارید: »نفـس بکش!«

هرچه فکر می کنید باور نکنید
ایـن که شـما بـه موضوعـی فکـر می کنید بـه این معنی نیسـت 
کـه آن فکر درسـت اسـت. وقتی متوجه شـدید که داریـد به خود 
سـخت مـی گیرید یا خیلی منفـی فکر می کنید، یـک قدم عقب 
برویـد و فکـری را کـه می کنیـد زیر سـوال ببریـد: »آیا شـواهدی 
بـرای حمایـت از ایـن موضـوع وجـود دارد؟ آیـا در حـال نتیجـه 
گیـری هسـتم؟ آیـا کل تصویـر را می بینم یـا فقـط روی بدترین 
سـناریو ممکـن تمرکـز کـرده ام؟« یـک قدم بـه عقـب برگردید و 
قاب بنـدی کنیـد و بـه تصویـر بزرگ تـری از آنچـه در واقـع اتفاق 

می افتـد نـگاه کنید.

یک پیام مثبت را امتحان کنید
مانلـی توصیـه می کند وقتی افکار منفی شـما را تحـت تأثیر قرار 
می دهنـد، روی یـک پیـام مثبـت یـا مانتـرا تمرکـز کنیـد که به 
شـما احسـاس قـدرت و آرامش می دهـد. به عنوان مثـال مانترای 
شـما ممکن اسـت این باشـد: »همه خوب خواهند بود. همه چیز 
خـوب خواهـد بود، همـه چیز حل خواهد شـد.« مانلی پیشـنهاد 
می کنـد کـه یـک نسـخه از مانتـرا را در کیـف پـول، روی آینـه و 
میـز کار خـود نگـه داریـد تـا در لحظات اسـترس زا یک یـادآوری 
مفید داشـته باشـید. وقتی آرام هسـتید مانترا یا عبـارت مثبت را 
تکـرار کنیـد. مغز شـما یاد می گیـرد کلمات لطیـف و حمایتی را 
بـا یـک حالـت مثبـت و آرام مرتبط کنـد. تکرار کلمـات در حالی 
کـه انگشـت خاصـی را فشـار می دهید یا روی دسـت خود فشـار 
می دهیـد می توانـد مفیـد باشـد و باعـث تقویـت انـرژی آرامـش 
می شـود. بـا کوچک تریـن اشـاره به اضطـراب یـا اسـترس، مانترا 
یـا عبـارت را تکـرار کنیـد. اگـر بهتر اسـت محـل خاصـی را روی 
دسـت یـا انگشـت خـود لمـس کنیـد، از ایـن عنصـر برای سـود 

بیشـتر اضافه کنید.

با خود به عنوان بهترین دوست خود رفتار کنید
"تورونـی" می گویـد وقتـی خـود را در احاطه افکار وحشـتناک در 
مـورد خودتـان می بینید، مهم اسـت کـه متوقف شـوید و از خود 
بپرسـید کـه آیـا بـا دوسـت خود هـم به همیـن طریـق صحبت 
می کنیـد یـا خیر. ما غالباً مـا به خودمان چیزهایـی می گوییم که 

هرگـز دوسـت نداریـم همان هـا را به یک دوسـت بگوییم. 
دفعـه دیگـر کـه بـه خـود سـخت می گیرید، سـعی کنیـد همان 
مهربانـی و دلسـوزی را کـه بـه یـک دوسـت نشـان می دهیـد به 

خـود نشـان دهید.

چگونه چرخه افکار منفی را متوقف کنیم؟

می
خر

م 
اس

ق

افزایش موشکی قیمت خودرو و سرگردانی مردم
   مهد                ی عزیزی

آگهی تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت روستایی غزال شــرکت تعاونی به شماره ثبت 35 
و شناسه ملی ۱0۲۶00۱۱۴05 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی سالیانه مورخ ۱۴/09/۱39۸ و نامه شماره 90۱/7۴۱/۱۸۴/3/۲05 
مورخ ۱۴/۱0/۱39۸ اداره تعاون روســتایی شهرستان نایین تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد : 
ســینا مشــتاقی به کدملی ۱۲۴00۴5۱7۴وناصر جاللپور شماره ملی 
۱۲۴9۸795۲3 به ســمت بازرســین شــرکت تا تاریخ ۲9/۱۲/۱39۸ 

انتخاب گردیدند . 
ترازنامه و سودوزیان سال مالی ۱397 به تصویب رسید.
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