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هفته انهم

ضربان  اقتصاد شهر

گزارش

دیدارخواهرشهرهادرسنپترزبورگ
شــهردار اصفهان به همراه دو تن از اعضای شــورای 
اســامی شــهر اصفهــان و نمایندگانــی از اتــاق 
بازرگانی اصفهان برای حضور در بیســتمین سالگرد 
خواهرخواندگی شهرهای اصفهان و سن پترزبورگ، 
به کشــور روســیه ســفر کرد. دکتر نوروزی در این 
سفر، دیدارهایی با مسئوالن شــهری و استانی سن 
پترزبورگ به منظور توســعه و گسترش همکاری ها 
داشــت. برگزاری »هفته فرهنگی اصفهان« و »سند 
گردشــگری اصفهان 2020« از مهمترین محورهای 

گفت وگوی هیات اصفهانی در روسیه بود...

  گفت و گو

اتاقباعینکنزدیکبین
اصفهان همچنان در هیات رییســه اتاق ایران کرسی 
ندارد. این امــر هرچند به مذاق تجــار و صنعتگران 
صنعتی ترین شهر ایران خوشــایند نیست اما رییس 
اتاق بازرگانــی صنعت معدن و کشــاورزی اصفهان 
اعتقــاد دارد، اتاق اصفهان اگرچــه در ظاهر نماینده 
ای در جمع هیئت رئیسه اتاق ایران ندارد ولی منشاء 
پارادایمی گردیده کــه در آینــده ای نزدیک تحول 
شگرفی در روند سیاست های اجرایی اتاق های کشور 
رقم خواهد زد. مسعود گلشیرازی به فضای مدیریت 

اقتصادی  استان نیز اشاره کرده و تاکید ...
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0۳

چرا طی دوسال مدیریت معین بر شورای شهر اصفهان، حتی یک نشست خبری برگزار نشد؟!

رییسی که پاسخگو نبود!
درحالی فتح اله معین صندلی ریاست دور پنجم شورای اسامی شهر اصفهان را به علیرضا نصراصفهانی تحویل داد که به گفته 
بسیاری از خبرنگاران و فعالین سیاسی و مدنی، وی در دوسال ریاست خود در این شورا حتی یک نشست خبری با حضور 
خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار نکرد و به سختی پاسخگوی اذهان عمومی بود. همچنین بسیاری از تشکل ها و فعالین 
مدنی اصفهان از او به عنوان رئیس شورای اسامی شهر اصفهان انتظار داشتند تا پیرامون حوادث و اتفاق هایی دو سال گذشته 
شهر اصفهان پاسخگو باشد و نظرات   خود را بیان کند. موضوعی که به نظر می رسد آنگونه که باید رخ نداد. اما آیا پیشنیه و 

گفته های فتح اله معین در روزهای پیش از انتخابات اردیبهشت ماه 96 شورای اسامی شهر اصفهان نیز بدین گونه بود؟!
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گزارش
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رئیس دانشگاه اصفهان گفت: دانشگاه اصفهان با سابقه علمی برتر می تواند برنامه راه 
گشایی علمی برای رهایی از مشکات اقتصادی کان کشور ارائه دهد تا جهشی در اقتصاد 

ملی و اقتصاد استان شاهد باشیم.
هوشنگ طالبی تاکید کرد: در سال گذشته و به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی 5 دانشگاه 
مرجع کشور وظیفه بررسی حوزه های اصلی اقتصاد کشور را بر عهده گرفتند که در 
این میان دانشگاه اصفهان متولی بررسی در حوزه سرمایه اجتماعی در کشور شد.

معاون وزیر و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: فرار مالیاتی و فساد خط قرمز 
مجموعه سازمان مالیاتی کشور به شمار می رود و معتقد هستیم که می توان سازمان مالیاتی 

داشت که مقتدر و کارا و محبوب باشد.
امیدعلی پارسا افزود: در اصفهان طرح ها به نحو احسن در حال اجرا است و طرح اصفهان در 
ارتباط با مسائل مالیاتی می تواند در سایر نقاط کشور نیز پیاده سازی و از آن به عنوان یک الگو 

استفاده کرد.

  نوسان:  وزیر اقتصــاد و امور دارایی 
گفت: بخش خصوصی مــی تواند با 
همت مضاعف خود، تولید را باال ببرد 
چراکه ظرفیت تولید در کشور وجود 
دارد و ما نیز می توانیــم به هر نحوه 

صادرات را افزایش دهیم.
فرهاد دژپســند در جلســه شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
که در اتاق بازرگانــی اصفهان برگزار 
شــد، با تاکید بر اینکه امروز شرایط 
اقتصادي کشور نســبت به هر زمان 
دیگر متفاوت است، اظهار کرد: با این 
وجود با کمک مردم و بخش خصوصي 
توانســته ایم نظام مدیریتي کشــور 
را به همراهی ســایر قوا به مرحله اي 
برســانیم که اکنون یک ثبات نسبي 
داشته باشــیم. وي با بیان اینکه نمي 
توانیم ادعــا کنیم شــرایط مطلوب 
اســت، افزود: با این وجود متناسب با 
موانع، محدودیت ها، پیچیدگي ها و 
مزاحمت ها می توانیم بگوییم شرایط 

مقبول است.
وزیر اقتصاد و امور دارایــی ادامه داد: 
سعي شده که ایران نفت صادر نکند و 
یا در صورت صادرات ارز حاصل از آن 
را نتواند وارد کند و یا صادرات فلزات 
گرانبهای کشور مشمول تحریم می 
شود و قسمتی از صادرات که توسط 
بخش خصوصي انجام می شود با انواع 
و اقسام مشــکات واردات ارز مواجه 

می شوند. 
وي بــا بیان اینکــه در این شــرایط 
خوشــبختانه با کمک یکدیگر فضا را 
ســامان داده ایم، گفت: طي پنج ماه 
گذشته بدترین نوع شیطنت ها توسط 
دشــمن در قالب جنگ اقتصادي به 
کار گرفته شد و شــاید این شیطنت 
ها تاثیر تکان دهنــده ای بر اقتصاد 
ما می گذاشــت، اما در سایه همدلي 
و همراهي قوای ســه گانــه، بخش 
خصوصي و مردمي که نجیبانه از همه 

چیز گذشتند، این اتفاق نیفتاد.
دژپسند تاکید کرد: بخش خصوصي 
در این شــرایط کنار گود نایســتاد و 
وسط گود بازی کرد و امروز ارز حاصل 
از صادرات غیرنفتی خود را به کشور 
برمی گرداند و به دنبال مفاصا حساب 
مالیاتی خود بوده و این امیدواري ما را 

مضاعف کرده است. 
وزیر اقتصاد و امور دارایی افزود: برای 
اینکه این پیام را به دشــمن برسانیم 
باید درجه از خودگذشــتگی، نبوغ و 
جدیت خود را باال ببریم و دستیابی به 
این موضوع، با قابلیت بخش خصوصی 
سخت نیست. وی تاکید کرد: بخش 
خصوصی می تواند با همت مضاعف 
خود، تولید را باال ببرد چراکه ظرفیت 
تولید در کشور وجود دارد و ما نیز می 
توانیم به هر نحوه صادرات را افزایش 

دهیم.
دژپســند با بیان اینکه باید بذر امید 
بپاشیم نه ناامیدی، گفت: می توان در 
سایه همکاری به هم افزایی برسیم و 
اگر هم افزایی باشد دیگر نیاز به بمب 
هسته ای نداریم. شعار نمی دهم، چرا 
که این قابلیت در کشــور وجود دارد. 
وی تاکید کرد: در جامعه ایرانی عقل 
و علم خوبی وجود دارد، اما باید به آن 
عزم و عمل را اضافه کنیم و به دشمن 
نشان دهیم که با این ایران، نمی شود 

طرف شد.

طرحمالیاتیاصفهانالگوییبرایکشوردانشگاهاصفهانمتولیبررسیسرمایهاجتماعی
گزارش

  نگاه

بایدبذرامید
بپاشیم

Is fahan

 نوسان: رئیس کل دادگستری استان اصفهان 
گفت: با توجه بــه اینکه در جنــگ اقتصادي 
هستیم، همراهي خوبي بین مجموعه استان 
جهت حمایت از ســرمایه گذاري و ســرمایه 

گذاري های در چارچوب قانون وجود دارد.
محمدرضا حبیبی با بیان اینکه متاسفانه بحث 
مالیات و سیستم مالیاتي هنوز شفاف و مطلوب 
نیست، گفت: در حال حاضر عاوه بر کارمندان 
دولت و فعاالن اقتصادي به صورت شفاف مالیات 
مي دهند، اما عده اي فرار مالیاتي دارند و امسال 
پنج هزار میلیارد تومان فرار مالیاتي توسط دو نفر 

در استان شناسایي شده است. وي در خصوص 
بانک ها، گفــت: تصویب الیحه بخشــودگي 
وصول هاي مرکب و جرایم آن، بار پرونده هاي 
دادگستري را کم خواهد کرد، اما بارها به بانک ها 

گفته ایم که سعی نکنند قانون را دور بزنند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان توضیح 
داد: متاسفانه بانک ها بعضا در قالب مسدودی و 
یا کارمزد اولیه وجوهی را نگه می دارند و در عمل 
نرخ تسهیات باالی 23 درصد می شود. وی در 
خصوص سررسید تسهیات بانکی، اظهار کرد: 
بعضا در زمان سررسید بانک ها اقدام نمی کنند و 

سودهای مرکب طی چند سال موجب می شود 
ملکی که شخص وثیقه گذاشته، را بانک ضبط 

می کنند.
حبیبی در خصوص پرونده های ورشکستگی، 
گفت: متاســفانه امروز حجم باالی پرونده ها 
مربوط به ورشکستگی است که برخی فعاالن 
اقتصادی به حق و یا ناحق و با تدابیر صوری اقدام 
به ورشکستگی می کنند. وی با بیان اینکه پرونده 
های ورشکستگی عاوه بر دادگستری و برای 
بانک ها نیز ایجاد مشکل کرده است، ادامه داد: 
متاسفانه امروز دادخواست های ابطال قرارداد با 

بانک ها در حال افزایش است که در نهایت این به 
ضرر بانک ها است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان مطرح کرد:

سيستم مالياتي هنوز شفاف نيست

اصفهان در هفته ای که گذشت؛

 نوسان: » اصفهان در هفته ای که گذشت« رسانه هایش را همچنان پیگیر 
ماجرای از حال رفتن یک اسب در میدان نقش جهان یافت! امید آنکه این 
پیگیری ها نه فقط از سر ژست های انسان دوستانه که حقیقتا با هدف بررسی 
یک موضوع زیست محیطی باشد. چراکه روزانه در این شهر اتفاقات دلخراش 
زیادی برای حیوانات رخ می دهد و حتی پیش از این اسب های درشکه های 
میدان نقش جهان هم در معرض چنین اتفاقاتی بوده اند. از سوی دیگر، تغییرات 
ناگهانی در هرم شورای شهر و جایگزینی علیرضا نصر بر مستند ریاست شورای 
شهر اصفهان تحولی امیدوار کننده برای اهالی مطبوعات و فعالین رسانه بود تا 

شاید با حضور وی اولین نشست خبری شورای شهر برگزار گردد؛
اینکه چرا از حال رفتن یک اسب می تواند این همه سوژه داغ رسانه ها شده باشد شاید 
بازهم به تاثیر فضای مجازی و قدرت کوه سازی آن از کاه باز گردد! جالب آنکه این موضوع 
به مبحثی دیرینه درباره حذف یا عدم حذف برخی از الحاقات آثار تاریخی که در دوره های 
تاریخی بعد از دوره ایجادشان به آنها اضافه شده برمی گردد و درشکه های میدان نقش 
جهان هم که در حدود یک قرن پیش به این میدان عصر صفوی ملحق شده اند امروز 
در معرض نظریه حذف از سوی برخی از اصفهان شناسان قرار دارند. آنها معتقدند ابنیه 

تاریخی باید تا حد ممکن به سبک و سیاق اولیه خود نزدیک شوند...
تغییرات ناگهانی در شورای شهر

تغییر رئیس و ترکیب هیئت رئیسه شورای اسامی آن هم در سومین سال فعالیت از 
رویدادهای مهم هفته اخیر شهرمان بود که روز 15 مردادماه و بر اساس آرا دستخوش 

تغییرات زیادی شد.
بر اساس انتخابت این شورا، علیرضا نصر اصفهانی با 12 رای و با اکثریت آرا به عنوان رئیس 
جدید شورای اسامی شهر اصفهان معرفی شد. پورمحمد شریعتی نیا نیز با 11 رای از 12 
رای ماخوذه به عنوان نایب رئیس جدید شورای اسامی شهر اصفهان انتخاب شد و اصغر 
برشان با 12 رای و با اکثریت آرا منشی اول سومین سال از پنجمین دوره شورای اسامی 
شهر اصفهان انتخاب شد. مهدی مزروعی نیز با 12 رای به عنوان منشی دوم و سخنگوی 
شورا و امیر احمد زندآور نیز به عنوان خزانه دار شورا با 12 رای همچنان به کار خود ادامه 
خواهند داد. همچنین فتح اهلل معین پس از دو سال ریاست بر شورای شهر اصفهان جای 
خود را به علیرضا نصر اصفهانی داد و ترکیب هیئت رییسه نیز دست خوش تغییرات 
زیادی شد و فقط مهدی مزروعی و امیراحمد زندآور نسبت به سال گذشته تغییر نداشتند.

افتتاح ۲۹۱ واحد مسکن مهر 
در شهر جدید بهارستان 

رویداد دیگر اینکه مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان با اشاره به اینکه افتتاح 
پارک محله چهار بهارستان، مسجد القائم و تکمیل و آماده سازی فاز دو  و سه بهارستان از 
جمله پروژه های عمرانی مورد بهره برداری شرکت عمران بهارستان در هفته دولت است، 
گفته که 291 واحد مسکن مهر باقیمانده بهارستان نیز در این هفته افتتاح خواهد شد. او 
در بخش دیگری از صحبت های خود در ارتباط با متروی بهارستان هم بیان کرده که برای 
تکمیل، زیرسازی و روسازی مترو 150 میلیارد تومان بودجه نیاز داریم و سپس وارد بحث 

سیگنالینگ و برق رسانی می شویم.
قیمت صعودی گوشت

خبرگزاری تسنیم اصفهان در گزارشی که در هفته اخیر منتشر کرده رصدی بر قیمت 
گوشت به عنوان یکی از کاالهای ضروری در بازار اصفهان داشت. در این گزارش آمده، 
بررسی قیمت کاالهای اساسی نشان می دهد هر کیلوگرم گوشت در ماه های اخیر بیش 
از چندین هزار تومان افزایش قیمت داشته، به نحوی که در اردیبهشت امسال قیمت هر 
کیلوگرم گوشت گوساله مخلوط 88 هزار تومان، گوشت بدون استخوان 90 هزار تومان و 
مغز ران 95 هزار تومان بوده که اکنون بیش از 100 هزار تومان فروخته می  شود. کمبود 
دام نیز دلیل گرانی گوشت قرمز در بازار اصفهان عنوان شده که رئیس اتحادیه فروشندگان 
گوشت قرمز اصفهان بر آن تاکید داشته است. او گفته دلیل این مشکل مشخص نیست، 
اما الزم به ذکر است که امروزه قاچاق دام به اندازه گذشته وجود ندارد چون مدت  ها است 

که از صادرات گوسفند جلوگیری شده است. 
کاهش 4 درصدی 

نرخ بیکاری در استان اصفهان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در نشست خبری اش به مناسبت 
سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی و معرفی دستاوردهای واحد صنعتی، از کاهش 4 درصدی 
نرخ بیکاری در استان اصفهان خبر داده است. قاضی عسگر با اشاره به اینکه خوشبختانه 
طی سه ماهه نخست امسال در استان اصفهان نرخ بیکاری از 14.1 به 10.7 درصد 
کاهش یافته است، ابرازامیدواری کرده که با اصاح بیشتر بتوانیم ارزش فناوری و دانش 

را در کشور گسترش دهیم.
برپایی نمایشگاه بازاریابی

تبلیغات و مدیریت کسب وکار 
نخستین نمایشگاه بازاریابی، تبلیغات و مدیریت کسب وکار با بخش ویژه توانمندی رسانه ها 
در اصفهان برگزار شد. این نمایشگاه که از شانزدهم تا نوزدهم مردادماه در محل برپایی 
نمایشگاه های بین المللی استان واقع در پل شهرستان برگزار شد، زمینه ای را فراهم  آورد تا 
شرکت های مشاوره کاریابی، دانشگاه ها و مراکز آموزشی مرتبط با حوزه مدیریت کسب و 
کار، شرکت های کانون آگهی و تبلیغات، انجمن ها و تشکل های مرتبط، شرکت های فعال 
در حوزه بازاریابی دیجیتال و شرکت های فعال در حوزه مدیریت برند، توانمندی های خود 
را به نمایش بگذارند. هفت هزار مترمربع وسعت فضای این نمایشگاه بود که با حضور 92 
شرکت از استان های اصفهان، تهران و قزوین برگزار شد و در کنار آن، برگزاری 9 سمینار 
آموزشی، 25 کارگاه آموزشی و 25 جلسه مشاوره و انتقال تجربه، شرایطی را فراهم  آورد 
تا مدیران ارشد شرکت ها و فعاالن اقتصادی در کسب و کارهای مختلف، توانایی ها و 

پتانسیل های خود را برای ثروت آفرینی بیشتر ارتقا دهند.
مهمترین رویداد 

فرهنگی هنری شهر در راه...
سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان به عنوان مهم 
ترین رویدادهای فرهنگی هنری بین المللی شهرمان در راه آمدن است و بر همین اساس 

برنامه کارگاه های آموزشی و سخنرانی های بخش بین المللی و ملی آن اعام شده است.
در این دوره از جشنواره، هفت کارگاه  در بخش بین الملل و با حضور اساتید مجرب 
بین المللی برگزار می شود. همچنین در بخش ملی، 15 کارگاه  با اساتید مجرب ایرانی 
برگزار می شود که از این تعداد، چهار کارگاه برای کودکان و نوجوانان است. سی و دومین 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 28 مرداد تا 4 شهریور 98 به دبیری 

علیرضا تابش در شهر تاریخی اصفهان برگزار می شود..

کاهش 4 درصدی 
نرخ بيکاری اصفهان  

"در جامعه ما هنوز نقد عملکرد، چندان جا 
نیافتاده است. بر این اساس، بیشتر نقدها به 
سمت افراد پیش می رود و جریان تشکل ها و 
سازمان های مردم نهاد، غالبا ابتر باقی می ماند. 
به عنوان یک عضو شورا، تاکنون با اینجانب 
گفتگویی از سوی تشکل ها و گروه هایی مثل 
طرفداران محیط زیست صورت نگرفته و رسانه 
ها نیز ما را به مصاحبه ای در این باره دعوت 
نکرده اند؛ تا موضوعی را نقد کنیم و پاسخگو 
باشیم. فقط می توانم به یکی از مطبوعات اشاره 
کنم که سواالتی راجع به مترو از من پرسید. . . 

جای پرسشگری در این عرصه خالی است"
این جمات بخشی از صحبت های فتح اهلل 
معین ریس اسبق دور پنجم شورای اسامی 
شهر اصفهان است که در میزگردی با حضور 
چندتن دیگر از فعالین سیاسی اصاح طلب 
انتخابات  از  پیش  روزهای  در  اصفهان 
اردیبهشت ماه 96 در دفتر هفته نامه نوسان 
بیان کرد. او در این نشست شوراها را نهادی 
مردم  سرنوشت  بر  تاثیرگذار  و  دردسترس 
قابلیت به چالش  باید  توصیف می کند که 
کشیدن از جانب مردم را داشته باشد و مردم نیز 
خواسته هایشان را از اعضای شورا مطالبه کنند. 

نشریات، حاضر به چاپ 
مطالب اینجانب نشدند!

او در بخشی از همان صحبت هایش می گوید: 
"انتظار ما بیشتر از نهادهایی است که مستقیما 
درگیر مسائل شهری هستند. بنده به سراغ 
بسیاری از کسانی که در این راستا فعال بوده 
اند، رفته ام و از مشورت با آنها استفاده کرده ام 
و همینطور فراکسیونی که من به آن وابسته 
هستم بی نیاز از مشورت نبوده است. حتی سراغ 

سازمان های مردم نهاد و تشکل ها رفته ایم و 
اعام آمادگی کرده ایم تا صحبت های الزم را 
داشته باشیم. نکته دیگر، مطالعه چندین نشریه 
و مراجعه شخصی خود برای درج مصاحبه و 
مطلب درباره موضوعات شهر بود که هیچکدام 
از نشریات، حاضر به چاپ مطالب اینجانب 

نشدند."
میزان  این  می رسد  نظر  به  وجود  این  با 
پاسخگویی در وی در دور پنجم شورای اسامی 
شهر آنچنان که انتظار می رفت وجود نداشت. 
به اعتقاد بسیاری از خبرنگاران و فعالین مدنی 
پاسخگویی اعضای شورای شهر در دور جاری 
تنها منوط به چند رسانه و حزب سیاسی و یا 
تشکل نزدیک به این شورا بود و در استفاده از 

ظرفیت سایرین مغفول ماند.

عدم پاسخگویی حلقه مفقود
بهرام کاردان، فعال سیاسی و اصاح طلب 
تحولخواه اصفهان با اشاره به این نکته که 
به نظر می رسد عنصر پاسخگویی نزد رسانه، 
فعالین مدنی و افرادی که باید پاسخگو باشند 
تعاریف متفاوتی دارد در ارتباط با این موضوع 
می گوید: در حال حاضر فضایی را در بخشی 
از مدیران شاهد هستیم که با کلی گویی در 
پاسخگویی به اذهان عمومی و مواجه با رسانه ها 
بسیار حرفه ای عمل می کنند تا حرف هایی که 
می زنند موجب رنجش فرد یا گروهی نشود. از 
این رو در پاسخ هایشان هیچگونه راهگشایی و 
جنبه عملیاتی دیده نمی شود هر فردی می تواند 
برداشت متفاوتی از صحبت های آنها داشته 
باشد. جنس پاسخگویی آقای معین نیز از 
همین دست بود.او ادامه می دهد: ازسوی دیگر 
افرادی مانند آقای معین، حصار و  دایره بسته ای 

را در دور خود کشیده اند و در دوسال گذشته 
نه دعوتی برای نشست با رسانه ها و تشکل ها 
از سوی آنها صورت گرفته است و نه اعتقاد 
و باوری برای مشارکت و مشورت گرفتن از 
ظرفیت های سایر گروه ها و تشکل های سیاسی 
و مدنی در آنها وجود دارد. به همین جهت هم 
نمی توانند ظرفیت های نهفته این شهر را به 
صحنه آورند و از آن استفاده کنند زیرا وقتی 
دایره ای بسته باشد، قاعده به میدان آوردن 
تمام ظرفیت ها و بهره برداری از آن سخت و 
غیر ممکن است. متاسفانه به همین دلیل در 
زیادی  فرصت های  گذشته  دوسال  کارنامه 

سوخت شد.
این فعال سیاسی اصاح طلب، از جایگزینی 
علیرضا نصر استقبال کرده و اضافه می کند: 
ما انتظار داشتیم افراد بر اساس شعارهای خود 
عمل کنند. باید توجه کرد وقتی می گویم از 
ظرفیت های شهر استفاده کنیم بخشی از این 
ظرفیت ها گروه های مخالف و رقیب هستند که 
باید با سازوکار درست وارد تعامل سازنده با آنها 
شد و از ظرفیت های آنها استفاده کرد. حاال باید 
پرسید سازوکار اعضای شورای شهر و مدیران 
شهرداری اصفهان در دوسال گذشته و برای 
استفاده از ظرفیت ها و شنیدن نظرات سایر 
گروه های حاضر در شهر چه بوده است؟ اینکه 
به مناسبت های گوناگون پیام های تبریک 
و تسلیت ارسال کنیم یا صحبت های کلی را 
بیان کنیم که راهکار عملیاتی نیست. این کارها 
وظیفه روابط عمومی است. سوال من از این 
دوستان این است که جدای از پاسخگویی به 
چند رسانه و گروه نزدیک به خود تا چه میزان 
پاسخگوی سایر رسانه ها و گروه های سیاسی و 

مدنی در شهر اصفهان بودید؟.

عدم پاسخگویی 
سنت شواری پنجم

عدم  اصفهان  خبرنگاران  از  قنبری  سمیه 
پاسخگویی اعضاء دور پنجم شورای اسامی 
شهر اصفهان به خبرنگاران را سنت این دور 
در  متاسفانه  گفت:  و  کرد  توصیف  شورا  از 
دوسال گذشته نه تنها آقای فتح اهلل معین بلکه 
برخی دیگر از اعضای دیگر شورا نیز به سختی 
تلفن هایشان را پاسخ می دادند و به شکلی برای 
دریافت نظرات آنها ناچار بودیم در جلسات علنی 
روز یکشنبه شورا حاضر شویم و در حاشیه آن 
نشست ها پاسخ پرسش های خود را دریافت 
کنیم. به جرات می توانم بگویم عملکرد این 
دور از شورای اسامی شهر اصفهان در قبال 
پاسخگویی به خبرنگاران و رسانه ها ضعیف بوده 
است. دستکم تجربه من که گواه این موضوع 
است. زیرا برای دریافت برخی از پرسش های با 
وجود پیگیری های زیادی که داشتم پاسخی 

دریافت نکردم.
قنبری با اشاره به اینکه سابقه همکاری با دور سوم 
و چهارم شورای اسامی شهر اصفهان را داشته 
است میزان پاسخگویی در این دور را نسبت به آن 
ادوار ضعیف بیان کرد و گفت: در آن ادوار ما یک 
مدیر روابط عمومی داشتیم که مسئول هماهنگی 
نشست های خبری و ارتباط میان خبرنگاران و 
اعضای شورا بود. همچنین با وجود اینکه تعداد 
اعضا نسبت به این دور بیشتر نیز بود به راحتی 
می توانستی به شکل مستقیم با اعضای شورا در 
تامل باشی و اعضا به راحتی تلفن های خود را 
پاسخ می دادند. اما در این دور هریک از اعضا یک 
مسئول دفتر دارند که باید پیگیری ها از طریق آنها 
انجام شود جالب اینکه هیچ یک از آنها پاسخگو 
نیستند و باید هفته ها پیگیر ارتباط با مسئول 
دفترها بود تا با اعضا برای پاسخ به یک پرسش 

کوتاه خبرنگار هماهنگ کنند.

کارکرد ضعیف روابط عمومی
شورای  در  روابط عمومی  کارکرد  قنبری 
اسامی شهر را ضعیف بیان کرده و می گوید: 
متاسفانه روابط عمومی شورای اسامی شهر 
نداشته  موفقی  کارکرد  گذشته  در  اصفهان 
است و به جرات می توانم بگویم، بود و نبودش 
ادوار گذشته سنت  ندارد!. در  چندان فرقی 
خوبی وجود داشت که رئیس شورا هر شش 
گزارش  خبرنگاران  حضور  در  یکبار  ماه 
کارکرد شورا را بیان می کرد و تعامل خوبی 
با خبرنگاران وجود داشت و بسیاری از کارها 
می شد. انجام  روابط عمومی  طریق  از  نیز 
این خبرنگار در آخر تاکید کرد: متاسفانه عدم 
پاسخگویی به رسانه ها و عدم برگزاری نشست 

خبری سنت این دور از شورا است. 
شاید به این دلیل که اعضای شورا خود را ملزم 
به پاسخگویی به رسانه ها نمی دانند. تاکنون هم 
در دوسال گذشته در ارتباط با اتفاق هایی که در 
شهر اصفهان افتاده است مانند خیابان چهارباغ و 
یا احداث گذرآقا نجفی هیچ گونه واکنشی از آنها 
ندیده ایم. موردی که امیدواریم در دور ریاست 
جدید شورای شهر مورد بازنگری قرار گیرد و 

اقای نصر پاسخگو باشند.

فتح اهلل معين صندلی ریاست شورا را به عليرضا نصر واگذار کرد؛

رییسی که پاسخگو نبود!
چرا طی دوسال مدیریت معین بر شورای شهر اصفهان، حتی یک نشست خبری برگزار نشد؟!

درحالــی فتح الــه معیــن صندلــی ریاســت دور پنجــم شــورای اســامی شــهر اصفهــان را بــه علیرضــا نصراصفهانــی 
گزارش

گروه   شهری
تحویــل داد کــه بــه گفتــه بســیاری از خبرنــگاران و فعالین سیاســی و مدنــی این شــهر، وی در دوســال ریاســت خود 
در ایــن شــورا حتــی یــک نشســت خبــری بــا حضــور خبرنــگاران و اصحــاب رســانه برگــزار نکــرد و بــه ســختی 
پاســخگوی اذهــان عمومــی بــود. همچنیــن بســیاری از تشــکل ها و فعالیــن مدنــی اصفهــان از او بــه عنــوان رئیــس 
شــورای اســامی شــهر اصفهــان انتظــار داشــتند تــا پیرامــون حــوادث و اتفاق هایــی دو ســال گذشــته شــهر اصفهان 
پاســخگو باشــد و نظــرات   خــود را بیــان کنــد. موضوعــی کــه بــه نظــر می رســد آنگونــه کــه بایــد رخ نــداد. امــا آیــا 
پیشــنیه و گفتــه هــای فتــح الــه معیــن در روزهــای پیــش از انتخابــات اردیبهشــت مــاه ۹۶ شــورای اســامی شــهر 

اصفهان نیز بدین گونه بود؟!
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حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت: مکانیزم کنونی صدور تأییدیه 
وزارت صمت برای کارت بازرگانی درست نیست.وی اظهار داشت: در سامانه اعتبارسنجی 
به بازرگان یک رتبه اعتباری داده می شود که بر مبنای آن می تواند حجم مشخصی فعالیت 
کند.همچنین در این سامانه، افراد از نظر تجاری رتبه بندی می شوند. بر اساس این رتبه، سقف 
اعتبار فعالیت تجاری بازرگان مشخص می شود. وی افزود: وزارت صمت فرآیند تأییدیه را در این 

سامانه انجام می دهد در حالی که این موضوع در قانون ذکر نشده است.

دالر در کانال 11 هزار تومان ماند و سکه هم ارزان تر شد. درست در آستانه عید قربان که بازار 
طا با افزایش تقاضا مواجه می شود، قیمت سکه ریزشی شد. هر قطعه سکه تمام بهارآزادی 
طرح جدید در بازار آزاد تهران با کاهش حدود 50 هزار تومانی به قیمت چهار میلیون و 
145 هزار تومان فروخته شد. هر قطعه سکه تمام بهارآزادی طرح قدیم نیز به قیمت 4 میلیون 
و 50 هزار تومان به فروش رسید. این موضوع درحالی رخ داد که قیمت هر دالر هم در کانال 

11 هزار و 800 تومان ماند.

  نوسان:   نایــب رئیس اتاق بازرگانی 
اصفهــان گفــت: تامیــن آب حوضه 
زاینده رود یکی از موضوعات حســاس 
در سطح ملی اســت، بنابراین اتاق نهم 
برای حساســیت زدایی نام آب را از این 
کمیســیون حذف کرد، با این وجود در 
بحث موضوعات انتقال آب تاش خود 

را می کند.
به گزارش نوسان به نقل از ایسنا، بهرام 
سبحانی، با بیان اینکه اتاق نهم در این 
دوره ســعی کرده نگاه جدید به مسائل 
به خصوص محیط کســب وکار داشته 
باشــد، اظهار کرد: امروز در یک جنگ 
تمام عیار اقتصادی هستیم و سربازان آن 
فعاالن اقتصادی هستند، اما امیدواریم با 
پشتیبانی آنها در این جنگ نابرابر پیروز 
میدان شویم. وی در خصوص برخی خام 
فروشی ها در کشور، گفت: موضوع خام 
فروشی ارتباطی به تحریم ها ندارد و باید 
توجه داشــت هر زمان کاالیی باشد که 
بتوان بــر روی آن ارزش افــزوده ایجاد 
کرد در ابتدا با توجه به توان داخلی باید 
به محصول تبدیل شود تا با ارزش افزوده 

بیشتر صادر شود.
نایب رئیس اتــاق بازرگانــی اصفهان 
همچنین در خصوص پروژه بندرخشک 
اصفهان، اظهار کرد: پروژه بندرخشک 
اصفهان در حوزه های مختلفی همچون 
حمل ونقل، امور گمرکی، ترانزیت کاال 
در بخش واردات و صادرات نقش بسزایی 
در رونق تولید خواهد داشت و راه اندازی 
بندرخشک در اصفهان یکی از اساسی 
تریــن و موثرترین اقدامــات در بهبود 
مستمر محیط کســب وکار است. وی 
در خصوص شــفافیت درآمدهای اتاق، 
اظهار کرد: در بحث شفاف سازی به طور 
معمول صورت های مالی اتاق در اختیار 
هیات نمایندگان اصفهــان و اتاق ایران 
قرار می گیرد و لزومی به اعام عمومی 
وجود نــدارد. وی در توضیح اینکه چرا 
نام آب از کمیسیون کشاورزی و محیط 
زیست اتاق اصفهان حذف شده است، 
گفت: تامین آب حوضه زاینده رود یکی از 
موضوعات حساس در سطح ملی است، 
بنابراین اتاق نهم برای حساسیت زدایی 
نام آب را از این کمیسیون حذف کرد، با 
این وجود در بحث موضوعات انتقال آب 

تاش خود را می کند.
نایب رئیس اتــاق بازرگانــی اصفهان 
در خصوص گایه برخی رســانه ها از 
ارتباط محدود اتاق بازرگانی اصفهان با 
آنها، اظهار کرد: نگاه هیئت رئیسه این 
دوره اتاق، تعامل همه جانبه و ارتباط 
نزدیک با رسانه ها است چراکه رسانه 
ها نقش مهمی در پیشبرد اهداف اتاق 

دارند.

 نوسان:  اتاق بازرگانی در دوره جدید 
بهبود شاخص های کسب و کار اصفهان 
را در اولویت خود قرار داده است. این 
درحالی است که بسیاری از فعاالن از 
نبود فضای مناسب اقتصادی در اصفهان 
گایه مند هستند. واقعا این فضای تعامل 
برای بهبود فضا در حوزه اقتصادی استان 

فراهم است؟
در ابتدا می بایست اشاره ای به واقعیت های 
اقتصادی، مالی و پولی کشور و محدودیت 
های بازار کسب و کار داشته باشم. نمی توان 
بدون در نظر داشتن تنگناهای مشهودی چون 
تحریم های همه جانبه و محدودیت شدید 
در تبادالت مالی و تجاری که طی سال های 
پس از انقاب و حتی در دوران دفاع مقدس 
بی سابقه بوده انتظار نامتعارفی را از مجموعه 
تیم اقتصادی استان متصور بود. ولی از منظر 
یک فعال اقتصادی و در حال حاضر به عنوان 
نماینده بخش خصوصی استان که تجربه دوره 
مدیریتی متعددی را در کارنامه خود دارد، باید 
ضمن تقدیر از مدیریت های قبلی استان اعتراف 
نمایم که تیم مدیریت استان در دوره اخیر برای 
حوزه تولید، تجارت و کسب و کار با تاش 
مجاهدانه در شرایطی بسیار سخت، با ایجاد 
فضای تعاملی ویژه بین حوزه های حاکمیتی 
مجریه، قضائیه و مقننه و در راس آن استاندار 
محترم که با راهبری دلسوزانه و بسیج مدیریت 
استان و همچنین نگاه دلسوزانه ریاست محترم 
دادگستری و مجموعه مسئولین تابعه این 
نهاد تأثیر گذار با همکاری نمایندگان محترم و 
شریف استان و ارکان اقتصادی بخش خصوصی 
بویژه انسجام و وفاق کم نظیر هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی 
اصفهان گویای یک پیام اساسی است و آن 
پیام این است، در هر شرایطی با همدلی و تعامل 

سازنده می توان بر مشکات غلبه کرد. 
 نوسان: اما چرا طی سال های گذشته به 
خصوص در اقتصاد اصفهان کاری از پیش 

نرفته است؟
در دنیا، اقتصاد سیاسی، اقتصاد بین المللی، 
توافقات سیاسی، اقتصادی و ... تعاریف متفاوت 
خود را دارند. لذا دانستن زبان تجارت و مفاهیم 
اقتصاد بین المللی از مهارت های مهم و الزم 
کارگزاران و فعاالن اقتصادی به شمار می آید. 
شوربختانه باید اعتراف کرد که ساختار موجود 
استان سرمایه گریز است. متاسفانه برخی وعده 
ها و ایده ها از جنس دلخوشی های زودگذر 
بوده و هرگز به جهت عدم استحکام کارشناسی 
و یا کوتاهی در  پیگیری های الزم عملیاتی 

نشده است. 
   نوسان: به بحث نیروی انسانی اشاره 
کردید؛ از زمان فعالیت دوره نهم اتاق 
بازرگانی، تعدیل و جابجایی نیروی انسانی 
یکی از دغدغه های مهم اتاق بوده است. 

دلیل این موضوع چیست؟
این موضوع امری بدیهی و یک قاعده روشن 
است. معتقدم جابجایی در پست های سازمانی 
و چرخش مدیریت یک اصل است، نیروی 

انسانی نباید به مدت طوالنی در یک پست ثابت 
بماند؛ این هم برای شخص و هم برای سازمان 
مضر خواهد بود. در هرم بهره وری نیروی انسانی 
سازمان ها چند رکن اساسی وجود دارد که می 
گوید در یک سازمان نیروی انسانی به نحوی 
باید توانمند شود که امنیت شغلی پیدا کند و 
حتی اگر روزی از آن سازمان قطع همکاری 
نمود، به دلیل توانمندیش به راحتی جذب 
سازمان و کار دیگری بشود. همچنین سازمان 
نمی تواند ریسک کند و باید برای یک موقعیت 

چند جانشین و گزینه داشته باشد.
  نوسان: شعار شما در انتخابات این 
دوره اتاق بر شاخص محوری و تغییر 
فضای کسب و کار اصفهان بود. این 
موضوع در حوزه منابع انسانی چگونه 

عملیاتی می شود؟ 
جذب نیروی انسانی و استخدام براساس همان 
شاخص های محوری و مدل کاماً علمی 
خواهد بود که در این دوره تا کنون برای  جذب 
نیرو پنج فراخوان انجام شده است و 450 نفر 
ثبت نام کرده اند. افرادی می توانند وارد اتاق 
شوند که  آزمون، مصاحبه و تست های مختلف 
را بگذرانند و شرایط الزم را احراز نمایند. به 
اعتقاد من منابع اتاق حکم بیت المال را دارد و 
ما در مأموریت و تعهد خود به فعاالن اقتصادی 
و کسانی که به ما اعتماد کرده اند باید متعهدانه 

عمل نماییم.

  نوسان: اما در بحث انتخاب دبیر کل اتاق 
با وجود حساسیتی که بر روی آن بود، 
چرا بدون اطاع رسانی قبلی و رسانه ای، 

صورت پذیرفت؟
طبق اساسنامه اتاق، انتخاب دبیرکل بر عهده 
رئیس اتاق و تایید هیئت رئیسه می باشد که 
از ابتدا گزینه های متعدد، متنوع و کارآمدی  از 
جانب هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه پیشنهاد 
و مورد بررسی قرار گرفت که با برخی از این 
گزینه ها نیز مصاحبه ای انجام پذیرفت، برخی 
از جانب اتاق امتیاز کسب نکردند و برخی نیز به 
دالیل و شرایط خاص توفیق همکاری با ایشان 
برای اتاق میسر نشد و این فرآیند در حال انجام و 
تکمیل است تا با مشورت صاحبنظران فردی که 
در حوزه اجرایی و اقتصادی واجد سوابق، آگاهی 
و تجربیات ویژه ای باشد انتخاب گردد تا ضمن 
ایجاد فضای تعاملی ناظر بر الزامات اتاق های 
نسل سوم با بهره گیری از مشاوران و کارشناسان 
خبره کشوری در آینده بتواند تحوالت کاربردی 
در قدر و شان اتاق اصفهان رقم بزند. هرچند 
انتخاب مدیران مجموعه فرآیندی ثابت و ایستا 
ندارد و بر اساس شایسته ساالری در حال 

تکمیل و تصحیح است.
 نوسان: جنابعالی عملکرد اتاق در دوره 
گذشته را چگونه ارزیابی می کنید؟ مثا 
رویدادهایی مانند "درمسیر موفقیت" 
و یا برگزاری استارتآپ ویکندها و یا در 

حوزه جوانان با اقبال خوبی روبرو میشد. 
با این وجود به نظر می رسد در این دوره 
اعتقادی به این  برنامه ها وجود ندارد!. 

دلیل این اتفاق چیست؟
قطعاً هر دوره ای از فعالیت و خدمات همکاران 
ما در اتاق با تفکر اقتصادی ویژه ای همراه بوده 
که در جای خود قابل تقدیر خواهد بود البته 
نقد و بررسی و قضاوت در خصوص عملکرد 
هر دوره صرفاً ناظر به نتیجه پیش روی اقتصاد 
استان و تأثیرگذاری بر شاخص های توسعه 
پایدار آن منوط خواهد بود. لذا باید بررسی کرد 
رویدادهای مورد اشاره تا چه اندازه منطبق با نیاز 
و اولویت ها و چالش های اقتصادی بوده. الزاماً 
برنامه های مولد و تأثیر گذار در دوره جدید با 
تغییراتی روزآمد استمرار خواهد داشت. و اما 
اعتقاد راسخ دوره مدیریتی جدید و ناظر بر 
وظایف اصلی و کاربردی از جمله چاره اندیشی 
برای 97 درصد از فعالیت های متوقف شده 
شرکت های دانش بنیان، ایجاد بازار داخلی و 
بین المللی برای 20 هزار اختراع دانش بنیان 
ثبت شده و همچنین در حوزه استانی، تقویت 
اقتصاد استان و رونق محیط کسب و کار و 
ارتقاء شاخص های معیشتی و توسعه صنعت 
گردشگری، برند ملی اصفهان طراحی و در 

دستور اجرا قرار گرفته است. 
بحث  به  فرمایید  می  اجازه  نوسان:   
انتخابات اتاق بازرگانی ایران ورود کنیم؟ 
اصفهان  بازهم  قبل  های  دوره  مانند 
ندارد!  کرسی  رییسه  هیات  جمع  در 
استراتژی اتاق اصفهان در انتخابات این 
دوره اتاق ایران چه بود و چقدر عملکرد 

خود را موفقیت آمیز می بیند؟
تغییر  فرآیند و قالبهای معمول قطعاً مستلزم  
صبر، تحمل و ممارست هوشمندانه می باشد 
استراتژیک  های  حوزه  در  تأثیرگذاری  لذا 
اقتصادی نیازمند چیرگی منطق کارشناسانه 
اکثریت اعضاء می باشد، اما با تمام احترامی 
که برای هیئت رئیسه اتاق ایران به واسطه 
کسوت، تجربه و سابقه قائل هستم براساس 
استراتژی و تفکر مجموعه حاضر مفاهیم و مدل 
هایی از اقتصاد به اعضاء منتقل و شاید ناخواسته 
تئوریزه شده است که با جو حاکم که اکثراً نگاه 
ساخت و تجهیز و پیمانکاری را تبلیغ و ترویج 
می کند و اما گروهی هرچند در اقلیت با نگاهی 
سازنده و روزآمد معتقدند موفقیت و پیشرفت 
اقتصادی کشور در چرخش اتاق واردات محور 
به اتاق صادراتی و تولید محور است، هرچند اتاق 
اصفهان در ظاهر نماینده ای در جمع هیئت 
رئیسه اتاق ایران ندارد ولی منشاء پارادایمی 
گردیده که در آینده ای نزدیک تحول شگرفی 
در روند سیاست های اجرایی اتاق های کشور 
را شاهد خواهیم بود. اتاق اصفهان با ارائه طرح 
ایجاد فراکسیون تولید و صادرات استانهای 
صنعتی کشور را در یک همگرایی کم نظیر 
ایجاد و تثبیت نمود که با استقرار آن بعنوان 
مولد اقتصاد پایدار با همراهی کمیسیون های 
ایران نقش  اتاق  تخصصی و هیئت رئیسه 

آفرینی خواهد کرد. 

اتاق با عینک نزدیک بین

آرامشدربازارطالودالرمکانیزمصدورکارتبازرگانیدرستنیست
 گزارش

ریيس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی اصفهان در گفت وگوی اختصاصی با " نوسان"؛ گزارش

حساسیتزدایی
ازکلمهآب

   نوسان: مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان گفت: طی یک سال گذشته 
با همکاری قوه قضاییه و دستگاه های اطاعاتی و امور مالیاتی یکی از بزرگترین 
فرارهای مالیاتی استان را به مبلغ 5 هزار میلیارد تومان شناسایی شد و اکنون به 

دنبال وصول این مالیات هستیم.
به گزارش نوسان به نقل از ایسنا، بهروز مهدلو با بیان اینکه تا پایان تیرماه اشخاص 
حقیقي باید اظهارنامه هاي مالیاتي خود را تسلیم مي کردند، اظهار کرد: امسال 24 
هزار و 539 اظهارنامه تا پایان تیر ماه ثبت شد که نسبت به سال گذشته 4 درصد 
رشد داشته است. وي با بیان اینکه در ســال جاري 35 هزار و 15 فقره اظهارنامه 
اجاره اماک ثبت شد که نسبت به سال گذشته 24 درصد رشد داشت، تاکید کرد: 
در صورتي که افراد اظهارنامه ها و درآمدهاي خود را واقعي و شفاف ارائه دهند بعد 

از بررسي، قول تایید دفاتر آنها را مي دهیم.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در خصوص نصب دستگاه کارتخوان در مطب 
هاي پزشکي، گفت: از سال گذشته نسبت به فرهنگسازي در این خصوص در بین 
جامعه پزشکان اقدام کردیم و نصب دستگاه کارتخوان تنها براي رفاه حال مردم 
است. وي با تاکید بر اینکه مطابق تبصره 6 قانون بودجه 98 بر نصب دستگاه هاي 
کارتخوان در مطب هاي پزشکي و ثبت نام آن در سامانه مالیاتي تاکید شده است، 
افزود: مطابق قانون کلیه صاحبان مشاغل پزشکي، پیراپزشکي، دامپزشکي و ... تا 
23 مرداد مهلت نصب کارتخوان دارند و البته این قشر موافقت خود را با این طرح 
اعام کرده اند و در صورت عدم نصب سازمان امور مالیاتي با آنها برخورد مي کنند. 
وي در ادامه به بخشنامه رئیس کل ســازمان امور مالیاتي و ارسال آن به سراسر 
کشور اشاره کرد و گفت: اگر کلیه مودیان مالیاتي اصل بدهي مالیاتي خود تا 30 

مهر ماه پرداخت کنند کلیه جرایم قابل بخشش آنها بخشیده مي شود.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان اضافه کرد: از اول تا 30 آبان نیز 2 درصد از 
بخشودگی بخش تولیدی و 4 درصد از بخشودگی بخش غیرتولیدی کاسته و هر 
ماهه از میزان بخشودگی کم می شود و این بخشــودگی ها تا پایان ادامه خواهد 
داشت و بعد از آن تمدید نخواهد شــد. وی تصریح کرد: جرائم مالیاتی سال های 
95، 96، 97 به شرطی بخشوده می شود که مودیان تا 30 مهر ماه معامات خود را 

مطابق ماده 169 به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند.
مهدلو در توضیح ماده 169، اظهار کرد: اگر دو نفر با یکدیگر معامله کنند مکلفند 
اطاعات خود را به ســازمان مالیاتی ارائه دهند و اگر یک نفر آنها اعام و دیگری 
اعام نکند، از سوی شخصی که معامات خود را اعام کرده شناسایی می شود و 
در این ماده قانون افرادی که پرونده ندارند مشخص می شوند و این مقدمه ای برای 
اجرای طرح جامع مالیاتی است که پیاده خواهد شد. وی همچنین در خصوص 
بسته حمایتی اداره کل مالیاتی استان اصفهان که اردیبهشت ماه برای بخش تولید 
و واحدهای که باالی 50 نفر نیرو دارند، اباغ شــد، اظهار کرد: این طرح به دنبال 
شعار سال رونق تولید از خرداد ماه اجرایی شد و بسیاری از مشوق های مالیاتی به 

تولیدکنندگان تخصیص یافته است.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان افزود: قرار است تا پایان شهریور ماه کارکرد 
بسته حمایتی مالیاتی اصفهان اعام شود، و بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی 
نیز از بندهای تشویقی این بسته استقبال کرده اند. وی همچنین به موضوع فرار 
مالیاتی افراد با درآمدهای آنچنانی که مالیات پرداخت نمی کنند اشاره کرد و گفت: 
سازمان امور مالیاتی تنظیم کننده این موضوع است که پول مردم و دولت باید در 

خزانه باشد و متاسفانه برخی از دارایی ها در جیب افراد سودجو است.
مهدلو افزود: طی یک سال گذشته با همکاری قوه قضاییه و دستگاه های اطاعاتی 
و امور مالیاتی یکی از بزرگترین فرارهای مالیاتی استان را به مبلغ 5 هزار میلیارد 
تومان شناسایی شد و اکنون به دنبال وصول این مالیات هستیم. وی یادآور شد: در 
حال حاضر از 20 نفر فرار مالیاتی نزدیک به 1000 میلیارد تومان در استان مالیات 

شناسایی شده و اکنون در حال پیگیری است.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با تاکید بر اینکه طی 10 ماه گذشته مشارکت 
مردمی در معرفی فرارهای مالیاتی تا حدود 100 برابر افزایش یافته  است، اظهار 
کرد: سازمان امور مالیاتی اطاعات خوبی برای فرارهای مالیاتی از مردم کسب می 
کند و امروز به بسیاری از بانک های اطاعاتی دسترسی پیدا کرده ایم و اکنون 70 
درصد زیرساخت های طرح جامع مالیاتی پیاده شده است. وی با بیان اینکه در 
فرارهای مالیاتی مشاهده می شود که حساب های بانکی و کارت ملی افرد را اجاره 
می کنند، افزود: طبق قانون 274 قانون مالیات های مستقیم این کار جرم است و با 

آن برخورد قضایی می شود.
مهدلو گفت: تعدادی افراد سودجو با استفاده از حساب بانکی و یا کارت ملی افراد 
بی بضاعت و با وضعیت مالی پایین که حتی گذران زندگی آنها از طریق یارانه است، 
اقدام به تاسیس شــرکت های صوری و کارت بازرگانی کرده اند. به عنوان مثال 
شخصی حســاب خود را یک میلیون تومان فروخته و امروز در سایه این شرکت 

صوری 180 میلیارد تومان فرار مالیاتی دارد.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان تاکید کرد: در حال حاضر تنها بخشی از 

جامعه که فرار مالیاتی ندارند کارمندان دولت و کارگران هستند.

جرائم مالياتی بخشيده می شوند!

اصفهـان همچنـان در هیـات رییسـه اتـاق ایران کرسـی 
نـدارد. ایـن امـر هرچنـد بـه مـذاق تجـار و صنعتگـران 
صنعتـی تریـن شـهر ایران خوشـایند نیسـت امـا رییس 
اتـاق بازرگانـی صنعـت معـدن و کشـاورزی اصفهـان اعتقـاد دارد، اتـاق 
اصفهـان اگرچـه در ظاهـر نماینـده ای در جمع هیئت رئیسـه اتـاق ایران 
نـدارد ولـی منشـاء پارادایمـی گردیـده کـه در آینـده ای نزدیـک تحول 
شـگرفی در روند سیاسـت هـای اجرایی اتاق های کشـور رقـم خواهد زد. 
مسـعود گلشـیرازی به فضـای مدیریت اقتصادی  اسـتان نیز اشـاره کرده 
و تاکیـد دارد، فضـای همدلـی موجود در حـوزه مدیریت اقتصادی اسـتان 
مناسـب تـر از هـر زمـان دیگری اسـت. آنچـه مـی خوانید گفـت وگوی 

اختصاصی نوسـان با مسـعود گلشـیرازی اسـت؛ 

گفت و گو

گروه اقتصاد

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان اعام کرد:

 نوســان:محمد امید، معاون توســعه روستایی 
و مناطق محروم کشــور گفــت: »با توجه بــه ارایه 
تسهیات اشتغال روســتایی و عشایری نرخ بیکاری 
در روســتاهای کشــور 1.9 درصد کاهش یافت و از 

8.9درصد به 7درصد رسید.« 
به گفته معاون توســعه روســتایی و مناطق محروم 
کشور ، سهم اشتغال روستایی در کل اشتغال کشــور در  سال 97 از محل این 
تسهیات 23 درصد افزایش یافته و استقبال خوبی در فعالیت های اقتصادی 
در روستاها با بهره گیری از این تسهیات شده است. امید تصریح کرد: »زمان 
بازپرداخت این تســهیات می تواند تا 8 ســال امتداد یابــد و در نقاط مرزی 

کشورمان سود این تسهیات تا 4 درصد کاهش می یابد.« 
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اضافه کرد: »26 درصد جمعیت 

کشور در روستاها زندگی می کنند که شامل 21 میلیون نفر می شود.«

 نوســان: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی  
اصفهان گفت: پیش شرط حذف صفر از پول ملی 
اجرای سیاست های ضدتورمی و دنبال کردن آن 

است در غیراین صورت فاجعه به بار می آورد.
رضا برادران اصفهانی، افــزود: این طرح مدافعان و 
مخالفان بسیاری دارد و به گفته برخی اقتصاددانان 
کاهش نرخ تورم و هزینه های چاپ اسکناس، کاهش هزینه مبادالت پولی، 
تقویت ظاهری ارزش پول ملی و آثــار مثبت روانی از جمله مزایای حذف 

چهار صفر از پول ملی است. 
وی با بیان اینکه ما منکر فواید این طرح نمی شــویم، تاکید کرد: بدترین 
زمان اجرای طرح حذف چهار صفر از پــول ملی در ادامه دوره های تورمی 
است، بنابراین پیش شــرط حذف صفر از پول ملی اجرای سیاست های 
ضدتورمی و دنبال کردن آن است در غیر این صورت فاجعه به بار می آورد.

 نوســان: معاون هماهنگــی امــور اقتصادی 
اســتانداری اصفهان، گفت: نرخ بیکاری در استان 
از 14.1 درصد بــه 10.7 درصد در ســه ماهه اول 
امســال، کاهش پیدا کرده اســت که تا پایان سال 

هدفگذاری ما کاهش بیکاری به زیر 5 درصد است.
حسن قاضی عســگر، اظهار کرد: میزان بیکاری در 
اســتان از 14.1 درصد به 10.7 درصد در سه ماهه اول امسال، کاهش پیدا 
کرده است که تا پایان ســال هدفگذاری ما کاهش بیکاری به زیر 5 درصد 

است.
قاضی عسگر با بیان اینکه امروز بروکراسی از مسائل و مشکات اصلی کشور 
و استان اصفهان است، تصریح کرد: برای کاهش بروکراسی در استان روال 
های کاری مهم را در اســتان دنبال و از خدمات دولت الکترونیک بهره می 

بریم. به همین دلیل سامانه "سام" را طراحی و رونمایی کردیم.

 نوســان:  مدیر پروژه ملی بورس محیط زیست 
و آب گفــت: ارزش بــورس آب در خاورمیانه 28 
میلیارد دالر اســت که متاسفانه تاکنون از ظرفیت 

آن استفاده نشده است.
مازیار مومنــی، اظهار کرد: یکی از مشــکاتی که 
همچنان در ایران از آن به عنــوان راهکار یا ابزاری 
جهت کنترل اقلیم به کار برده می شــود مالیات و الزام قانونی  اســت. وی 
افزود: این درحالیست که کاربرد مالیات و الزام قانونی در جهان از بین رفته 
اســت و از ابزار تجارت آزاد مانند انتشــار گازهای گلخانه ای و تجارت آب 
مجازی اســتفاده می شــود. وی افزود: کاهش مصرف آب و احیای تاالب 
ها و رودخانه ها از اهداف تجارت آب مجــازی و همچنین کاهش آالینده 
های زیست محیطی و استفاده بهینه از منابع و افزایش بهره وری از اهداف 

تجارت انتشار گازهای گلخانه است.

نرخ بيکاری در روستاها 2 درصد کاهش یافتارزش 28 ميليارد دالری بورس آب کاهش نرخ بيکاری به زیر 5 درصد تا پایان سالمنکر فواید حذف صفرها نمی شویم

ها
ده
برا

مسعود گلشیرازی می گوید، فضای همدلی در حوزه مدیریت اقتصادی استان مناسب تر از هر زمان دیگری است



سال پنجم/ شماره ۹۳/ ۲۶ مرداد ۱۳۹۸/ ۱۵ ذوالحجه ۱۴۴۰

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

www.eghtesadbazar. ir

17  August 2019 No.93

info@eghtesadbazar. ir

عبدالناصر همتی، رئیس  کل بانک مرکزی با بیان این که برای بازگشت ارز به کشور از همه 
حساب کشی می کنیم، گفت: »صادراتی که ارز به کشــور وارد نکند، فایده ای برای کشور 
ندارد.« او همچنین  از شناســایی اســامی 140-150 فرد دریافت کننده ارز که ارز خود را 
برنگردانده اند، خبر داد. همتی درباره رفرم پولی گفت: »االن کسی اصا ریال نمی گوید؛ چرا 
واحدی که هیچ کس اسمش را اعام نمی کند را اصرار داریم واحد پولمان باشد. این طرح اصا 

هزینه چند هزار میلیاردی ندارد.«

بر اساس گزارش وزارت کار در  سال گذشته سهم زنان از تمام مشاغل مزد و حقوق بگیری 
تنها 19 درصد و مردان 81 درصد بوده است که این امر نشان می دهد مردان و زنان دسترسی 
بسیار نابرابری به مشــاغل مزد و حقوق بگیری در کشور دارند. براســاس این گزارش در  
سال 1397 حدود 53.9 درصد از کل شاغان مزد و حقوق بگیر )مزد و حقوق بگیر بخش 
خصوصی، تعاونی و عمومی( و حدود 46.1 درصد غیرمزد و حقوق بگیر )کارفرما، کارکن 

مستقل و کارکن فامیلی بدون مزد( بوده اند.

نگاهمان کاسب کارانه نباشد!
سرپرست  اصفهانی،  شجاعی  علیرضا 
کاوش در محوطه باستانی کاخ جهان نما 
و محدوده ایستگاه مترو انقاب به نقش 
اداره کل میراث فرهنگی استان و سازمان 
میراث فرهنگی درخصوص چهارباغ اشاره 
کرده و معتقد است: متاسفانه اداره کل 
میراث فرهنگی دیگر دغدغه ای نسبت به 

چهارباغ ندارد. 
درحالی که وقتی همه نهادهای مردمی به 
روند نادرستی که با نام احیای چهارباغ در 
این بافت ارزشمند انجام می شد، اعتراض 
کردند و توقف پروژه، فرصت خوبی بود 
تا میراث فرهنگی استان و کشور با توجه 
جدی نسبت به این موضوع، خودی نشان 
دهند، اما آنطور که باید از این فرصت 
ارزشنمد استفاده نشد و دوباره موضوع 
سنگفرش چهارباغ بدون توجه به مباحث 

باستان شناسی ادامه یافت.
وی افزود: متاسفانه در بسیاری از پروژه 
هایی در بافت های تاریخی انجام شده از 
باستان شناس استفاده نمی شود چرا که 
فکر می کنند با حضور باستان شناس 
پروژه آنها عقب افتاده و برای آنها دردسر 

ایجاد می شود.
 درحالی که الزم است نگاه به این مسیر، 
نگاهی فرهنگی باشد و نه نگاه کاسب 
کارانه! که صرفا افق کوتاه مدت را ببیند. 
اگر نگاه این مدیریت بلندمدت باشد و 

برای شهر و تاریخ شهر دغدغه داشته 
باشند، باید از حضور متخصص باستان 
شناس و مرمتگران باتجربه و فرهنگی 
استفاده کنند اما متاسفانه نگاهی سطحی 

حاکم است. 
این باستان شناس نگاه به چهارباغ را نگاه 
توریستِی از درجه چندم برمی شمارد. او 
اعتقاد دارد نه تنها این نگاه به چهارباغ نگاه 
به یک اثر شگفت تاریخی نیست؛ بلکه به 
چهارباغ نگاه توریستی خیلی سخیفی 
صورت گرفته به طوری که تنها به این فکر 
می کنند که چهارباغ را قشنگ کنند تا 
توریست های درجه چندم به آنجا بیایند 

و عکس بگیرند و بستنی بخورند! 

چهارباغ با لودر 
زیر و رو شد

شجاعی اصفهانی گفت: چهارباغ خیابانی 
عادی نیست و شواهد تاریخی اصفهان 
در آن جای گرفته است، این خیابان نه 
تنها برای یک استان، بلکه پشتوانه ای 

فرهنگی برای یک مملکت است.
 نباید ظاهر مدافع میراث بگیرند و خیلی 
راحت آن را ازبین ببرند و عکس بزنند که 

دارند چهارباغ را احیا می کنند! 
در  تغییر  هرگونه  کند:  می  تاکید  وی 
چهارباغ باید با رعایت شأن این خیابان 
میراث  با  برخورد  قوانین  براساس  و 
فرهنگی انجام می شد درحالی که به غیر 

از محدوده ای که پایه های کاخ جهان 
نما کشف شد و بخشی از ایستگاه متروی 
انقاب اقدام باستان شناسی دیگری در 
آن صورت نگرفت و این اقدامات درصد 
کوچکی از چهارباغ را تشکیل می داد و 
سایر بخش های آن با لودر زیر و رو شد! 
ضمن اینکه عاوه بر نادیده گرفتن تاریخ 
چهارباغ و باستان شناسی در آن، اجرای 
بسیار ضعیفی صورت گرفت که در شأن 

چهارباغ نیست.

در بدنۀ شرقی 
قو پَر نمی زند!

نژاد پیشکسوت مرمت  مرتضی فرشته 
معماری می گوید: مجموعه هشت بهشت 
در بدنه شرقی چهارباغ رونقی ندارد و به 
قول معروف قو در آن پَر نمی زند، درحالی 
رونقی  ها  دستفروش  خیابان  کنار  که 

زیادی دارند.
 برخاف بدنۀ شرقی، ترافیک پیاده ها در 
غرب چهارباغ دیده می شود و مردم در 
مغازه ها و پیاده رو و پاساژها در رفت و آمد 

هستند.
وی تاکید می کند: طراح باید تعهد داشته 
غرب  چرا  ببیند  و  کند  مطالعه  باشد، 
چهارباغ مملو از جمعیت و شرق آن سوت 
و کور است! چرا بیت المال را با این بدنه 
هشت  مجموعه  اند!  برده  ازبین  سازی 
بهشت در بدنه شرقی چهارباغ دارای یک 

طبقه زیرزمین، همکف و یک طبقه در 
باالست و وقتی طبقه همکف تا این اندازه 
خلوت است چه رسد به دو طبقۀ دیگر آن!

فرشته نژاد می افزاید: برای احیای بدنه 
شرقی چهارباغ و پیش از ساخت مجموعه 
هشت بهشت، مسابقه برگزار و طرح هایی 
منتخب شدند اما طرحی اجرا شد که به 
چهارباغ تاریخی ربطی ندارد و فقط از 
بانک و بیمه نبش خیابان آمادگاه تقلید 

شده است!
 این مرمتگر می گوید: یکی از طرح های 
مهم چهارباغ در بدنه سازی ضلع شرقی 
است که درست مثل این می ماند که یک 
گاری را طا با ساخته باشند! این گاری 
طایی چه فایده  و چه استفاده ای دارد!؟ 
اینکه  بر  تاکید  علی رغم  دیگر  ازسویی 
چهارباغ صفوی در زیر کف آن موجود 
است و اگر این خاک ها برداشته شود به 
چهارباغ اصلی خواهیم رسید اما بازهم 

توجهی به آن نشد.

آسفالت را برداشتیم 
و سنگ گذاشتیم 

کف  در  کند:  می  تصریح  نژاد  فرشته 
سازی انجام شده، با بیل مکانیکی خاک را 
برداشتند و کار کردند درحالی که مرمت و 
احیا با بیل مکانیکی و لودر و بولدوزر انجام 
نمی شود! آسفالت را برداشتیم و سنگ 

گذاشتیم، آیا چیزی تغییر کرد!؟ 
این مرمتگر ادامه می دهد: قبل از انقاب 
نظر میراث فرهنگی این بود که محور 
تاریخی را احیا کند و این محور شامل ارگ 
صفوی می شد که جبهه غربی آن چهارباغ 
عباسی بود و به چهارباغ باال متصل می شد. 
احیای آن با این هدف صورت گرفت که 
اگر توریستی به مسجد جمعه رفت و حتی 
اگر به پای پیاده از طوقچی راه افتاد و به 
بازار به قیصریه در میدان نقش جهان و 
چهارباغ رسید و از روی سی و سه پل 
عبور کرد و تا هزارجریب ادامه داد، در این 
صورت ذره ای با وسایط نقلیه موتوری 
تصادم نداشته باشد، ولی االن هر سازی 
که دلشان می خواهد می زنند و بدترین 
کارها را انجام دادند ازجمله عبور مترو از 
چهارباغ و ازبین رفتن آب تحت االرضی 
که قطعا بر مدرسه چهارباغ، سی و سه پل 

و هشت بهشت اثر مخرب خواهد داشت.
از  بیش  آلمانی،  بروگش  هنریش 
یکصدوپنجاه سال قبل درباره چهارباغ 
نوشت که » چهارباغ واقعاً یک خیابان 

زیبا، باشکوه و بی مانند است. 
در این خیابان هم مانند سایر آثار اصفهان، 
شکوه طبیعت و هنر انسانی با هم به طور 
هماهنگ آمیخته شده و یک اثر بدیع و 
تماشایی به وجود آورده است.« اکنون بعد 
از سال ها هنر آدمیان معاصر در چهارباغ 

چه بوده است!؟

١٩درصدسهمزنانایرانیازاشتغالبرایبازگشتارزحسابکشیمیکنیم
نگاه

خیابــان چهاربــاغ یکــی از عناصــر هویت بخــش شــهر تاریخــی اصفهــان اســت. محــوری تاریخــی و پـُـر 
گزارش

گروه    شهری

تراکــم کــه قرن هاســت بــرای هــر شــهروند و مســافری فضایــی سرشــار از خاطــره را ترســیم کــرده 
اســت. پیــاده راه ســازی چهاربــاغ ایــده ای صحیــح درجهــت حفــظ یکــی از زیباتریــن و تاریخی تریــن 
ــا چالــش هــای بســیاری مواجــه شــد. خیابانــی کــه  خیابــان هــای ایــران بــود کــه البتــه در ادامــه ب
ــه  ــه درازای صفوی ــه ب ــی ک ــه قدمت ــه ب ــدون توج ــت ب ــهر اس ــی باغ ش ــاخص، از طراح ــیمی ش ترس
می رســد مــورد تاخــت و تــاز قــرار گرفــت و بــا حضــور ماشــین آالت و ادوات راه ســازی زیــرورو شــد تــا 
ســنگ های کــف چهاربــاغ جــای آســفالت را بگیرنــد. آیــا ایــن گــذار از آســفالت به ســنگ؛ یعنــی ایجــاد محور پیــاده؟! 
ــش  ــگ و نق ــران کم رن ــور عاب ــا حض ــود؟؛ اینروزه ــخ ب ــان تاری ــد هم ــه ش ــده گرفت ــه نادی ــا آنچ ــن گوی ــن بی در ای

اغذیه فروشی ها پر رنگ تر شده است.  

در چهارباغ این روزها حضور عابران کم رنگ و نقش اغذیه فروشی ها پر رنگ تر شده است!؛

هنر انسان معاصر در چهارباغ تاریخی
علیرضا شجاعی اصفهانی، معتقد است اداره کل میراث فرهنگی دیگر دغدغه ای نسبت به چهارباغ ندارد

think

    در مصاحبه های هماهنگی که اخیرا 
منتشر شده مطالبی آمده است که نیاز 
به نقد و بررســی علمی و عادالنه دارد. 
مثا در مصاحبه زیر ادعا شده است که 

انتشار وسیع اوراق تورم زاست!
اقتصاد به ما می آمــوزد که با افزایش 
عرضه و انتقال منحنی آن به ســمت 
راست قیمت کاهش می یابد )خرد 1(. 
از سوی دیگر می دانیم نرخ بهره رابطه 
معکوس با قیمــت اوراق دارد )کان 
1(. پس با انتشار وسیع اوراق نرخ بهره 
افزایش مــی یابد. از ســوی دیگر می 
دانیم نرخ بهره با تورم رابطه معکوس 
دارد )کان 1(. پس با انتشــار وسیع 

اوراق تورم کاهش می یابد نه افزایش!
به عــاوه افرادی داعیــه اصاح نظام 
بانکی را دارند. در ایــن زمینه باید به 
تفاوت میان بدهی غیرســیال و غیر 
جاری دولت که وبال نظام بانکی شده 
است و اوراقی که جاری و سیال است 
و در سررســید غلتانده شــده و سود 
آن به موقع به خریدار می رســد توجه 
شــود. ضمنا  در مصاحبه بدون ارائه 
کوچکترین شــواهدی ادعا شده که 
دولت بانک ها را به خرید اوراق مجبور 
کرده اســت. البته در گذشــته دولت 
به انحای مختلف بانک هــا را در قالب 
تسهیات تکلیفی مکلف به پرداخت 
تسهیات کرده است اما آن تسهیات 
از نوع بدهی غیر جاری و غیر ســیال 
است که پیش از این بدان اشاره شد و 
نه از نوع اوراق. ضمنا در قضاوت درباره 
"تســهیات تکلیفی" بایــد نقش و 
کارکرد "وجوه اداره شــده" نیز روشن 

شود.
جالب آنکه این اســتاد دانشــگاه می 
فرماینــد: "گفتند که دولــت نباید از 
بانک مرکزی برداشت کند، اما نتیجه 
شیوه های کنونی چیزی جز بدهکارتر 
شدن بانک ها نیست؛  همچنین پایه 
پولی به دلیل افزایش اضافه برداشــت 
بانک ها افزایش می یابد." باز هم ظاهرا 
ایشان تفاوتی میان بدهی های سنتی 
دولت که موجب اضافه برداشت است و 
اوراق که هم جاری و هم سیال است و 
هم سود آن به موقع پرداخت می شود 
قائل نیســتند. طرفه آنکه اوراق ابزار 
مدیریت نقدینگی بانک هاست و نقش 
آن از قضا دقیقا عکس آن چیزی است 
که این استاد محترم می فرمایند. حتی 
اگر به فرض محال بپذیریم کل اوراق 
بر ترازنامه بانک مرکزی بنشیند باز هم 
اوراق، ونزوئایی شدن اقتصاد ایران را 

به تاخیر می اندازد.
در بخش دیگر از مصاحبه، برادر محترم 
برای تامین کسری بودجه عنوان می 
دارد: "بررســی های کارشناسی نشان 
می دهد دولت گزینه های دیگری هم 
دارد" سپس ایشان هدفمدی یارانه ها 
را راهکار تامین کسری بودجه می داند؛ 
غافل از اینکه دولــت اتفاقا بزرگترین 
مصرف کننده انرژی در کشــور است 
و با افزایش قیمت حامــل های انرژی 
بار مالی دولت افزایش یافته و کسری 
بودجه ســر به فلک می کشــد. البته 
کسی منکر لزوم هدفمندی یارانه ها 
به منظور جلوگیری از اسراف کان در 
سطح ملی نیست اما اگر منابع حاصل 
از اصاح قیمت ها صرف تامین کسری 
بودجه دولت شود آنگاه اتفاقا وضعیت 
معیشــتی دهــک هــای اول و دوم 

درآمدی شدیدا آسیب خواهد دید. 
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فرمول بندی دهک های طبقاتی ایران؛

  نوسان: دهک های باال... دهک های پایین... دهک میانی... این کلمات را بارها 
و بارها از دهان مدیران اقتصادی ایران شنیده اید اما آیا شما می دانید که در کدام 

دهک و طبقه مالی قرار دارید؟ 
آخرین فرمول دسته بندی دهک ها مربوط به  سال96 است و براساس شاخص 
درآمد تعیین شده است. این دهک ها را مرکز آمار ایران تعیین کرده است و از 
آن جا که این آمارها به سرعت به روز نمی شوند، احتماال شما بدون احتساب تورم 
دورقمی و جهش قیمت ها در دو سال اخیر، به دهک های ثروتمند صعود کرده 
باشید! اما واقعیت آن است که احتماال فقیرتر شده اید. بهاءالدین  هاشمی، اقتصاددان 
که معتقد است وضع درآمدی جامعه طی دو سال گذشته کاما دوقطبی شده است، 
در این باره به »شهروند« می گوید: »رشد تورم و شکاف درآمدی موجب شده که 
دهک های متوسط درآمدی )دهک های 4، 5 و 6 و 7( از بین برود و اگر چاره ای 
برای این مشکل اندیشیده نشود، در سال های آینده ناهنجاری های اجتماعی بیشتر 

و بیشتر می شود.
به گفته او، آمارهای اعامی از طرف بانک مرکزی نشان می دهد که 70 درصد 
سپرده های بانکی متعلق به یک میلیون و 600 هزار نفر یا همان 2 درصد جامعه 
است و 78 میلیون و 400 هزار نفر دیگر تنها 30 درصد سپرده های بانکی را دارند. 
این آمارها به خوبی شکاف درآمدی و دوقطبی  شدن اقتصاد ایران را نشان می دهد.  
او می گوید: »براساس بررسی های انجام شده، حداقل هزینه معیشت خانوار ماهانه 
چیزی حدود 4 میلیون تومان است؛ بنابراین خانوارهایی که درآمد سرانه آنها کمتر 
از این میزان باشد را می توان دهک های پایین درآمدی یعنی دهک های 4،3،2،1 
دانست. خانوارهایی با درآمدسرانه 4 تا 10 میلیون تومان را می توان طبقه متوسط 
جامعه  )دهک های 4 تا 7 ( و کسانی که  درآمد باالی 10 میلیون تومان در ماه دارند 

را می توان دهک های باالی درآمدی دانست.  

۲۳ تا 4۰ درصد مردم زیر خط فقر مطلق
هنوز آمارهای رسمی  سال 97 و 98 در دسترس نیست، اما وزارت امور اقتصادی و 
دارایی پیش بینی کرده ضریب جینی در  سال 97 به میزان 0/0123 واحد نسبت 
به  سال قبل افزایش یافته و معادل 0/4131 واحد خواهد شد. این روند افزایشی در 
 سال 98 هم ادامه خواهد یافت. گزارش  سال 96 می گوید، ضریب جینی در این  
سال با اندکی بهبود از 4045 /0 واحد در  سال 95 به 4008 /0 واحد در  سال 96 
رسیده بود و حاال گزارش ها حاکی از افزایش این شاخص است. جزییات آماری 
بیشتری از این شاخص در دسترس نیست و آن چه وزارت امور اقتصادی و دارایی 
منتشر کرده، در حد همین چند عدد است. این آمار زمانی نگران کننده تر می شود 
که آن را در کنار گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس قرار دهیم. گزارشی که 
نشان می داد »در  سال 96، حدود 16 درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق 
قرار داشته و در سال 97 با سناریوهای مختلف برای وضع درآمدی خانوار، 23 تا 

40 درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق رفته اند« 

پولدارها و فقرا چقدر خرج کردند
رتبه بندی خانوارها به شکل گروه های هزینه ای به این صورت است که هزینه های 
ساالنه دهک اول کمتر از ۷٫۵ میلیون تومان، دهک دوم بین  7٫5 تا 10 میلیون 
تومان، دهک سوم  10 تا 12 میلیون تومان، دهک چهارم 12 تا 16٫5 میلیون 
تومان، دهک پنجم  16٫5 تا 19٫5 میلیون تومان، دهک ششم  19٫5 تا 27 میلیون 
تومان، دهک هفتم 27 تا 36 میلیون تومان، دهک هشتم  36 تا 48 میلیون تومان، 
دهک نهم 48 تا 60 میلیون تومان و دهک دهم بیشتر از 60 میلیون تومان است. 
بر اساس این آمار در  سال 1396 ثروتمندترین گروه درآمدی جامعه ساالنه بیش 
از 60 میلیون تومان و کم درآمدترین گروه کمتر از 7٫5 میلیون تومان در یک  
سال هزینه کردند. به آن معنا که ثروتمندان در آخرین  سال آماری )96( حداقل 

52.5 میلیون تومان بیشتر از فقرا هزینه کردند.

یارانه به ثروتمندها
اما در حالی هزینه ماهانه دهک های باالی درآمدی حدود 8برابر دهک های پایین 
است که نگاهی به آمارها نشان می دهد  برخاف آن چه ادعا می شود حمایت های 
دولت از ثروتمندها بیشتر از فقراست. یارانه ها ظاهرا اعطا می شوند که فقر مطلق از 
بین برود یا حداقل، فاصله افراد از خط فقر مطلق کاسته شود؛ اما در عمل با وجود 
اعطای یارانه های حجیم در حوزه های مختلف، چنین اتفاقی نه در شاخص های 
اقتصاد کان )ضریب جینی( رخ داده است و نه دهک ها نزدیکی شان به یکدیگر 
را حس کرده اند. از این  رو تداوم استفاده از این ابزار پرهزینه براساس شیوه ای که 
تاکنون عمل شده، دلیل واضحی ندارد. بررسی های یک پژوهش در سازمان برنامه 
و بودجه حاکی از آن است که مجموع یارانه های آشکار و پنهان در اقتصاد کشور به 
حدود 900 هزار میلیارد تومان می رسد و سهم دهک های پردرآمد در بهره مندی از 
یارانه ها بسیار بیشتر از سهم دهک های کم درآمد است. این موضوع در حالی است 
که اکثر یارانه های اعطایی با هدف حمایت از اقشار ضعیف و آسیب دیده تخصیص 
می یابد؛ اما نتایج این پژوهش حکایت از ناکارایی تخصیص یارانه ها دارد. در این 
پژوهش یارانه ها در سه بخش بودجه ای، فرابودجه ای و یارانه پنهان بررسی شده و 
نشان می دهد که سهم هر ایرانی از یارانه ها در  سال حدود یازده میلیون تومان است. 
مطابق این بررسی ها، سهم سه دهک پردرآمد از یارانه پنهان مستقیم هفت برابر 

سه دهک کم درآمد است.
 همچنین براساس یافته های این گزارش، میزان بهره مندی دهک های باالی 
درآمدی از یارانه پنهان، گاز، برق و بنزین 23 برابر دهک های پایین درآمدی است. 
اعدادی که از نگاه این گزارش، گواه بر توزیع ناعادالنه یارانه ها در بخش انرژی، 
کاالهای اساسی و دارو است. این گزارش معتقد است که می توان بدون صرف منابع 
جدید و به کمک یک نظام بازتوزیع کارآمد، جریان یارانه ها را به سمت دهک های 

پایین درآمدی تغییر داد.

باالرفتن نرخ تورم شرایط را بدتر کرد
آیا افزایش نرخ تورم متهم اصلی افزایش شکاف درآمدی در جامعه است؟  پازوکی 
در پاسخ به این سوال می گوید که اگر چه رابطه مثبتی بین تورم و ضریب جینی به  
عنوان شاخص نابرابری وجود دارد، اما نرخ رشد اقتصادی در ایجاد نابرابری و کاهش 
رفاه در جامعه موثرتر است. این استاد اقتصاد می گوید که با بهبود وضع نرخ رشد 
اقتصادی، می توان امید به اشتغالزایی و افزایش درآمد خانوارها داشت و با افزایش 

درآمد، وضع ضریب جینی در جامعه بهتر می شود.

از کدام دهکی؟
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 نوســان: رئیس اتاق بازرگانی ایران 
با بیان اینکه امروز اقتصــاد ایران در 
یک جنگ قــرار دارد، تاکید کرد: در 
شــرایطی که از روبه رو دشمن تمام 
توان خــود را بــرای ضربــه زدن به 
اقتصاد ایران به کار بســته، تیرهایی 
که از پشت ســر به فعاالن اقتصادی 

می خورد کار را بسیار دشوار می کند.
غامحســین شــافعی اضافه کرد: ما 

بارها در اتاق بازرگانی اعام کرده ایم 
که تشــکل های مــوازی باید حذف 

شود.
 اینکه یــک نهاد دولتی یک تشــکل 
جدیــد راه انــدازی می کنــد جــز 
برهم ریختــن نظم و کاهــش نفوذ 
تشکل های واقعی نتیجه ای به همراه 

نخواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانــی ایران با انتقاد از 

حضور برخی افراد بــه عنوان نماینده 
بخش خصوصی در مجامع و شوراهای 
دولتــی گفت: اگــر بناســت بخش 
خصوصــی در این مجامــع نماینده 
داشــته باشــد چه دلیلی وجود دارد 
که خــود بخــش خصوصــی نتواند 

نمایندگانش را تایید کند. 
باید این روال تحلیلی جدی داشــته 

باشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد:

تشکل های موازی حذف شوند! 



سال پنجم/ شماره ۹۳/ ۲۶ مرداد ۱۳۹۸/ ۱۵ ذوالحجه ۱۴۴۰
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 نوسان: عضو کمیسیون اموراقتصادی، 
شهر  شورای  گردشگری  و  حقوقی 
و  شهری  مدیریت  گفت:  اصفهان 
و همچنین  دنیا  در همه  شهرداری ها 
ایران به ویژه کانشهر تهران در حال 
حرکت به سمت استفاده از ظرفیت و 
پتانسیل استارتاپ ها بوده و برای تعامل 
بیشتر با آنها برای حل مسائل و مشکات 

خود در حال برنامه ریزی هستند.
کوروش خسروی اظهار کرد: ماه گذشته 
بزرگ  رویداد  یک  تهران  شهرداری 
Reverse Pitch )یا ارائه معکوس( 
را به منظور بهبود تعامل با استارتاپ ها 
رویدادهایی  چنین  در  کرد.  برگزار 
برخاف همایش های معمول که فعاالن 
کسب و کارهای نو و استارتاپ ها در آن 
به ارائه ایده  و تکنولوژی های خود می 
پردازند، کارفرمایان توضیح می هند که 
به چه تکنولوژی و ایده ای نیاز دارند. وی 
افزود: در این راستا شهرداری تهران در 
یک رویداد ارائه معکوس، نیاز این نهاد 
به فعالیت استارتاپ ها در حوزه پسماند و 
اینکه آنها در فرآیند جمع آوری، تفکیک 
و بازیافت پسماند چه کمکی می توانند 
را  باشند  داشته  تهران  شهرداری  به 

مطرح کرد. 
اصفهان  شهرداری  گفت:  خسروی 
اقداماتی را آغاز کرده و به  نیز چنین 
برای  این جمع بندی رسیده است که 
حل مسائل و مشکات خود به تعامل 
و  نوپا  بنیان،  دانش  شرکت های  با 
استارتاپ ها با ایده های خاقانه بپردازد. 
وی افزود: با توجه به گردشگرپذیر بودن 
شهر اصفهان، نیاز اساسی این افراد به 
اسکان و اینکه همیشه اسکان مسافران 
در اصفهان یک چالش جدی بوده است، 
شهرداری اصفهان حدود شش ماه قبل 
با الگوبرداری از استارتاپ معروف ایر بی 
ان بی ) Airbnb( و همکاری با یک 
شرکت خصوصی، سامانه ای با عنوان 
برای   )eReserving( ای رزروینگ 
معرفی منازل مسکونی در اصفهان که 
ارائه به گردشگران این کانشهر  قابل 

است، راه اندازی کرد.
عضو کمیسیون اموراقتصادی، حقوقی و 
گردشگری شورای شهر اصفهان اضافه 
توانند  می  اصفهانی  شهروندان  کرد: 
منازل مسکونی خود را در این سامانه 
گردشگران  و  مسافران  به  اجاره  برای 
معرفی کنند. گردشگران نیز می توانند با 
خیالی آسوده پیش از رسیدن به اصفهان 
بدون اینکه به ترافیک شهر اضافه کنند 
یا هزینه فرصتی برای یافتن محل مورد 
نظرشان بپردازند با یک قیمت مناسب 
کسب  اطمینان  خود  اسکان  محل  از 
کنند. وی خاطر نشان کرد: ایربی ان بی 
)Airbnb( در آگوست 2008 در سان 
فرانسیسکو )کالیفرنیا( پایه گذاری شد و 
وب گاهی برای کرایه مکان های اقامتی 
است. رییس مرکز مطالعات و پژوهش 
های شورای اسامی شهر اصفهان اضافه 
کرد: البته انتظار نداریم که ای رزروینگ 
بتواند در کوتاه مدت به چنین درآمدی 
دست یافته و خلق ثروت کند اما انتظار 
به یک منبع درآمد  داریم که حداقل 
پایدار برای سازمان فاوا تبدیل شود و 
این سازمان دیگر از لحاظ اقتصادی به 
شهرداری اصفهان وابسته نباشد که این 

مهم دور از ذهن نیز نیست.
نمونه  اقدام  این  کرد:  تاکید  خسروی 
ای بارز از نقش کرایه فضاهای شهری 
برای ایجاد درآمد پایدار است. بی شک 
با  اقتصاد شهری  دیگر حوزه های  در 
می  استارتاپ ها  پتانسیل  از  استفاده 
توان به راحتی ضمن کاهش هزینه های 
شهری، درآمد پایدار و کارآمد ایجاد کرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسامی شهر اصفهان از ایجاد خط 
هوایی اصفهان - سن پترزبورگ، برگزاری هفته فرهنگی اصفهان و سن پترزبورگ در دو 
شهر و ایجاد یک مرکز فرهنگی برای معرفی اصفهان به عنوان مهم ترین دستاوردهای 
سفر به سن پترزبورگ یاد کرد.کورش محمدی اظهار کرد: در جلسه با سیروف شهردار 
یکی از مناطق سن پترزبورگ، پیشنهاد نامگذاری یک پارک سه هکتاری به نام اصفهان 

توسط وی داده شد.

عضو هیئت رئیسه شورای اسامی شهر اصفهان گفت: اصفهان از نظر تعداد سمن های فعال 
رتبه نخست را در کشور دارد.

اصغر برشان تصریح کرد: این سازمان ها با تغییر حکومت ها دگرگون نمی شوند، هزینه ای 
برای دولت ها ندارند، خودجوش و داوطلبانه فعالیت می کنند. وی با بیان اینکه اصفهان از 
نظر تعداد سمن های فعال رتبه نخست را در کشور دارد، افزود: از حدود دو هزار سمن به ثبت 

رسیده در کشور، بیش از 200 مورد آنها در اصفهان است.

اصفهاندارایبیشترینسمنهایفعالکشورایجادخطهواییاصفهان-سنپترزبورگ

گزارش

گزارش

تعاملبااستارتاپها
برایحلمشکالتشهر

معاون برنامه ریزی شهرداری اصفهان مطرح کرد:

شهردار اصفهان گفت: احترام متقابل شهر و 
شهروند در زیست گاه های فرهنگی و قابلیت 
پاسخ گویی دوسویه بسترساز خاقیت فرهنگی 
و مشارکت جویی فرهنگی شده که پیامد آن 

بهزیستی فرهنگی در شهرهای تاریخی است.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری 
اصفهان، قدرت اله نوروزی در اجاس شهرهای 
تاریخی جهان در شهر ریازان روسیه، با اشاره به 
اینکه اصفهان به عنوان یکی از کانشهرهای مهم 
ایران در مرکز ایران واقع شده و مقصدی جذاب 
برای گردشگران داخلی و بین المللی است که 
صدها اثر تاریخی باشکوه و ثبت شده به عنوان 
میراث فرهنگی دارد، اظهار کرد: برخی از این آثار 
مانند میدان نقش جهان، به عنوان میراث جهانی 
ثبت شده است. وی ادامه داد: اصفهان دائره 
المعارفی از هنر و معماری قلمداد می شود. پیروان 
ادیان گوناگون با صلح و رفاه در شهر زندگی می 
کنند. مسلمانان، مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان، 
همه در فضایی آرام و صمیمانه کنار هم هستند و 

یکی از عجایب جهان را خلق کرده اند.
صنایع  بیشتر  کرد:  تصریح  اصفهان  شهردار 
سنگین و نیمه سنگین نظیر مجتمع های فوالد، 
پتروشیمی، نساجی و پاالیشگاه و نیروگاه ها 
و هزاران صنایع سبک در اطراف شهر مستقر 
هستند. وی با اشاره به اینکه در کنش متعامل 
و مهربانانه انسان و طبیعت شهرهای تاریخی 
در فرآیند رشد مدنی تحقق یافته اند و در مسیر 
تاش برای انطباق آشتی جویانه با زیست بوم، 
روابطی از ارزش های مشترک اجتماعی را صورت 
بندی کرده اند، گفت: این ارزش ها عرصه بروز 

سه شاخص زیست پذیری، انسان محوری و 
معناگرایی در شهرهای تاریخی و پر پیشینه شده 

است. 

شهروند فعال 
خالق  زنجیره ارزش

نوروزی افزود: اجتماع این سه مولفه و تحقق 
منطقی آن در فضای کالبدی و شبکه ارتباطی 
باعث شد در متن و بطن تاریخی، زیست گاه های 
هویت محوری شکل گیرند که می توان از آنها با 
عنوان شهرهای فرهنگی یاد کرد و نام برد. وی 
ادامه داد: احترام متقابل شهر و شهروند در این 
قبیل زیست گاه ها و قابلیت پاسخ گویی دوسویه 
بسترساز خاقیت فرهنگی و مشارکت جویی 
فرهنگی شد که پیامد آن بهزیستی فرهنگی در 

شهرهای تاریخی است. 
شهردار اصفهان با بیان اینکه از این رهگذر بود 
که حضور زبان نمادین در همه ابعاد و اضاع 
زیست شهری، تداعی گر معناگرایی و پویایی 
بود که آفرینشگر شهر و شهروندی فعال شدند، 
گفت: شهر و شهروند فعال خالق و مولد زنجیره 
ارزشی است که در زمینه گفت و گویی به پشتوانه 
نهادهای مدنی هزینه های تعاملی را می کاهد و با 
ویژگی رویداد محور، به بازتولید خود در مقیاس 
زمان و مکان می پردازد. وی اظهار کرد: به عنوان 
شهردار جهان شهر اصفهان ضمن ابراز خرسندی 
از برپایی چنین نشستی امیدوارم تا با درسنامه و 
دستمایه، از گذشته ای پرافتخار بتوانیم در دنیای 
مدرن و یکرنگ افسرده ساز، تجربه های سترگ 
خویش را به اشتراک بگذاریم و شهرهایی را 

پدید آوریم که عناصر متضاد را به تفاهم پدیده 
های متکثری تبدیل کنند که وحدتی بنیادین و 

هدفمند را تداعی کند.

تبدیل بوستان اصفهان 
به مرکز فرهنگی اصفهان 

دکتر نوروزی، شهردار اصفهان در جریان سفر 
خود به کشور روسیه که به مناسبت بیستمین 
سالگرد خواهرخواندگی اصفهان و سن پترزبورگ 
انجام شد، با شهردار یکی از مناطق شهر سن 
پترزبورگ نیز دیدار و گفت وگو کرد. در این 
منطقه به دستور استانداری سن پترزبورگ، 
اصفهان  شهر  نام  به  هکتاری  سه  بوستانی 
نامگذاری شده است. این منطقه با حدود 400 
هزار نفر جمعیت در یکی از بهترین نقاط سن 
پترزبورگ از نظر گردشگری و علمی، واقع شده 
و ظرفیت های وسیعی در این زمینه ها دارد.  
دکتر نوروزی، شهردار اصفهان ضمن بازدید از 
این بوستان، بر استفاده از ظرفیت های این پارک 
برای تبدیل به یک مرکز فرهنگی به ویژه به منظور 
استفاده دانشجویان اصفهانی مشغول به تحصیل 
در این شهر، تجار و بازرگانان اصفهانی، تأکید کرد.  
به همین منظور مقرر شد پس از تأیید و تصویب 
یک  پترزبورگ،  سن  قانونگذاری  شورای 
ساختمان مجهز و مناسب با مساحت هزار متر 
در این پارک طی یک قرارداد در اختیار شهرداری 
اصفهان قرار گیرد تا شهرداری اصفهان از آن 
برای تبدیل به یک مرکز فرهنگی، ترویج آموزه 
های ایرانی-اسامی و همچنین معرفی اصفهان، 
استفاده کند. همچنین مقرر شد سبک معماری 

این پارک، تغییراتی یافته و با نظر کارشناسانی از 
اصفهان، تا حدودی به یک باغ ایرانی تبدیل شود. 
نصب المان های تاریخی و فرهنگی اصفهان 
در این پارک نیز از دیگر تغییراتی است که به 

پیشنهاد شهردار اصفهان، انجام خواهد شد.   
با توجه به اینکه این پارک در یکی از بهترین 
نقاط شهر سن پترزبورگ از نظر گردشگری 
شهردار  پیشنهاد  است،  شده  واقع  علمی،  و 
اصفهان در خصوص تبدیل این بوستان به یک 
مرکز فرهنگی، در معرفی هر چه بهتر اصفهان 
به گردشگرانی از نقاط مختلف جهان و توسعه 
گردشگری اصفهان بسیار مؤثر خواهد بود. در 
این جلسه همچنین مسائلی مبتنی بر نیازهای 
کمیسیون های اقتصادی و گردشگری، اجتماعی 
و محیط زیست شورای اسامی شهر اصفهان نیز 

با شهردار این منطقه مطرح شد.  

استقبال   از بسته پیشنهادی 
شهرداری اصفهان

رؤسای  همراه  به  همچنین  اصفهان  شهردار 
امور  و  اقتصاد و گردشگری  کمیسیون های 
اجتماعی و محیط زیست شورای شهر اصفهان، 
معاون  بوندارنکوف،  با  مشترک  نشستی  در 
استاندار سن پترزبورگ و اعضای دولت_شهر سن 
پترزبورگ که عالی ترین مرجع تصمیم گیرنده در 
این شهر محسوب می شوند، حضور یافت. نماینده 
ارشد سفارت ایران در روسیه، در این سفر هیأت 
اصفهانی متشکل از نمایندگان مدیریت شهری و 
نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان را همراهی کرد. 

دکتر نوروزی، در جلسه با اعضای دولت_شهر 
شهرداری  پیشنهادی  بسته  پترزبورگ،  سن 
اقتصاد،  چون  محورهایی  در  را  اصفهان 
محیط  های  همکاری  فناوری،  گردشگری، 
های  همکاری  افزایش  با هدف   ... و  زیستی 
متقابل بین دو شهر خواهرخوانده اصفهان و سن 
پترزبوگ، ارایه داد که مورد استقبال مقامات 

طرف مقابل قرار گرفت.  
شهردار اصفهان در این خصوص گفت: در این 
جلسه بر اساس توافق به عمل آمده مقرر شد، 
ظرف یک ماه آینده کارگروهی مشترک متشکل 
از کارشناسان حوزه های صنعت، سرمایه گذاری، 
محیط زیست، مدیریت شهری، گردشگری، 
فرهنگی و اجتماعی تشکیل شده و ضمن بررسی 
پیشنهادهای مطرح شده در بسته پیشنهادی 
شهرداری اصفهان، پیشنهادهای نهایی شده مورد 
توافق دو طرف را تدوین کرده تا این پیشنهادها 
ظرف دو ماه آینده در قالب تفاهم نامه ای تنظیم 
شده و به امضای شهردار اصفهان و استاندار سن 
پترزبورگ، برسد. وی با تأکید بر اینکه هماهنگی 
های الزم با استاندار اصفهان نیز صورت خواهد 
تیم  افزود: خوشبختانه پیشنهادهای  گرفت، 
مدیریت شهری اصفهان مورد استقبال طرف 
مقابل قرار گرفت و پیش بینی می شود از دل 
این تفاهم نامه و موارد مطرح شده، اتفاقات خوبی 
برای اصفهان را شاهد باشیم. وی تصریح کرد: 
بسته پیشنهادی ظرف دو ماه آینده بررسی و 
کارشناسی می شود، در هر دو شهر، مراحل قانونی 
الزم را طی می کند و در نهایت در سفر هیأتی از 

سن پترزبورگ به اصفهان به امضا می رسد. 

هيات اصفهانی برای برگزاری بيستمين سالگرد خواهرخواندگی اصفهان و سن پترزبورگ، به روسيه رفتند؛

دیدار خواهرشهرها در سن پترزبورگ 
تغییرات محسوس در روابط ۲۰ ساله خواهرخواندگی اصفهان و سن پترزبورگ

شهردار اصفهان به همراه دو تن از اعضای شورای اسامی شهر اصفهان و نمایندگانی از اتاق بازرگانی اصفهان برای 
حضور در بیستمین سالگرد خواهرخواندگی شهرهای اصفهان و سن پترزبورگ، به کشور روسیه سفر کرد. دکتر 
نوروزی در این سفر، دیدارهایی با مسئوالن شهری و استانی سن پترزبورگ به منظور توسعه و گسترش همکاری ها داشت. برگزاری 
»هفته فرهنگی اصفهان« و »سند گردشگری اصفهان ۲۰۲۰« از مهمترین محورهای گفت وگوی هیات اصفهانی در روسیه بود.  جلسه 
با شورای قانونگذاری سن پترزبورگ، دیدار با معاون استاندار سن پترزبورگ و دیدار با مسئوالن شهرداری سن پترزبورگ از دیگر 
برنامه های این سفر بود. شهردار اصفهان همچنین در جلساتی با تجار و بازرگانان روسی در شهر ریازان حضور یافت و پس از آن با 

سفیر ایران در روسیه نیز دیدار کرد. 

گزارش
گروه شهری

 نوسان: نائب رئیس شــورای اسامی شهر 
اصفهان گفت: کارشناسان و مدیران شهری 
باید براساس علم، دانش و تجربه حرکت کنند تا 
به اهداف تعیین شده براساس آینده پژوهشی 

برسند و سامت شهرها را تضمین کنند.
پور محمد شریعتی نیا در نشست تخصصی 
آینده پژوهی شــهری که با حضــور مدیران 
شهری و مســئوالن دســتگاه های اجرایی  
استان در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان 
برگزار شد، گفت: آینده پژوهی، آینده نگری و 
آینده سازی براساس دانایی یکی از موضوعات 

اصلی نشست تخصصی آینده پژوهی شهری 
است. وی افزود: ترسیم و هدفگذاری براساس 
تغییرات انجام شــده اهمیت  زیادی دارد و در 
صورتی که از این تغییرات غفلت کنیم از دنیا 

عقب می مانیم.
نائب رئیس شــورای اسامی شــهر اصفهان 
تصریح کرد: چنانچه ما در فرآیند برنامه ریزی 
شــهری عقب تر از مردم حرکت کنیم، مردم 
ساخت و ساز را شــروع می کنند. شریعتی نیا 
خاطرنشان کرد: نشست هایی از این دست باید 
به صورت دقیق تر ادامه داشته باشد؛  باید تاش 

کنیم تا آفت های برنامه ریزی مثل سیاســی 
کاری و برخورد سلیقه ای کنارگذاشته شود، زیرا 

این دو رفتار از چالش های جوامع امروزی است.
وی اضافه کرد: برخی مواقع طرح یا اقدامی به 
دلیل تفکر خاص جناحی و برخورد سلیقه ای 
کنار گذاشته می شود، از این رو ضروری است 
کارشناسان و مدیران براساس کارکارشناسی،  
استفاده از اساتید دانشگاه و همچنین با توجه 
به اطاعاتی که امروزه در حال تبادل اســت، 
روز و به دور از بحث های سلیقه ای برنامه ریزی 

و آینده نگری دقیقی داشته باشند.

نائب رئیس شورای اسامی شهر اصفهان مطرح کرد:

آینده پژوهی شهری به دور از سياسی کاری 

 نوسان: معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان 
با اشاره به تدوین برنامه »اصفهان ۱4۰5« در شهرداری اصفهان گفت: 
بهره گیری از مطالعات و پژوهش های علمی و استفاده از تجارب صاحب 
نظران و نخبگان از جمله محورهای مد نظر در تدوین »برنامه راهبردی 

اصفهان ۱4۰5« است.
به گزارش نوسان به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، علیرضا 
صادقیان، با تاکید بر اهمیت زیبایی شهر در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان 
اظهار کرد: یکی از دغدغه های همیشگی مدیریت شهری در شروع فعالیت در 
شهرداری اصفهان پرداختن به مبحث زیبایی در شهر اصفهان بود زیرا بر این 
اعتقادم که یک شهر زیبا می تواند کیفیت زندگی شهروندان را به میزان قابل 
توجهی ارتقا دهد. وی با بیان اینکه خیابان های یک شهر، یکی از اصلی ترین 
عناصر نمود زیبایی در شهر است، افزود: بخشی از درک زیبایی خیابان های 
شهری ناشی از کنترل حجم ترافیک آن است. بنابراین اگر بتوانیم حجم 
ترافیک خودروهای شخصی در خیابان های شهر را کاهش دهیم، می توانیم 
بستر مناسبی جهت درک آرامش و زیبایی از شهر برای شهروندان و البته 

گردشگران فراهم آوریم.  
حل معضل ترافیک اصفهان 

در برنامه پنج ساله
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان در ادامه به 
اقدامات انجام گرفته توسط شهرداری اصفهان در این زمینه اشاره و اظهار کرد: 
شهرداری اصفهان در دو سال گذشته تمام تاش خود را برای توسعه حمل 
و نقل عمومی انجام داده و عاوه بر توسعه خطوط اتوبوسرانی و تکمیل خط 
یک قطار شهری، اجرای دو ابرپروژه خط دو قطار شهری و رینگ حفاظتی را 

آغاز کرده و با سرعت در حال پیشبرد آن است. 
وی افزود: تاش برای رفع مشکل ترافیک در شهر اصفهان به این پروژه ها 
محدود نشده و شهرداری درصدد است حل معضل ترافیک در شهر اصفهان 
را با یک نگرش جامع و سیستمی در جدیدترین برنامه پنج ساله خود به نام 

»برنامه راهبردی اصفهان 1405« دنبال کند.  
صادقیان ادامه داد: در این زمینه مجموعه جلسات متعدد و مطالعات گوناگونی 
در زمینه شناسایی مشکات شهر اصفهان در موضوعات مختلف از جمله 
حمل و نقل و ترافیک در حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 
شهرداری آغاز شده است که در آن عاوه بر شناسایی مشکات در دو سطح 
شهری و شهرهای همجوار، علت های به وجود آورنده آن ها نیز تعیین و برای 
آن ها برنامه ریزی می شود. وی اضافه کرد: بر اساس بررسی های انجام گرفته، 
عدم تناسب مراکز جذب و تولید سفر با زیرساخت های ترافیکی از علل اصلی 
ترافیک معابر شهر اصفهان به شمار می رود که در این زمینه قصد داریم 
تمهیدات الزم را در تدوین »برنامه راهبردی اصفهان 1405« در نظر بگیریم.  
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان گفت: »برنامه 
راهبردی اصفهان 1405« می تواند زمینه ایجاد شهری روان، با کیفیت و 
زیبا را برای شهروندان اصفهانی و گردشگران این شهر فراهم آورد و حرکت 

شهرداری بر مبنای آن می تواند این مهم را محقق کند.

تدوین بیانیه مشکات 
با رویکرد واقع گرایانه

وی با اشاره به فرایند تدوین ششمین برنامه 5 ساله شهرداری اصفهان موسوم 
به »برنامه راهبردی اصفهان 1405« تصریح کرد: این برنامه جدیدترین برنامه 
شهرداری اصفهان بوده که در تدوین آن تلفیق دو رویکرد آرمان گرایی و 

واقع گرایی مورد توجه قرار گرفته است.
صادقیان افزود: هدف آن است تا با تلفیق این دو رویکرد بتوانیم ضمن در نظر 
گرفتن آرمان ها و افق های آتی شایسته شهر اصفهان، برای رفع مشکات و 
تامین نیاز شهروندان نیز اقدام کنیم. وی اضافه کرد: تا کنون اقدامات قابل 
توجهی در این راستا انجام گرفته است. به عنوان نمونه در راستای توجه 
به آرمان گرایی در تدوین برنامه، بررسی چشم انداز شهر اصفهان به منظور 
استخراج آرمان شهر و تعیین نقاط تمرکز برنامه ریزی برای 5 سال آتی انجام 
پذیرفته و بررسی هایی نیز جهت آگاهی از تجارب شهرهای داخلی و خارجی 

در مواجهه با موضوعات شهری در حال انجام است. 
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
آرمان گرایی به تنهایی نمی تواند موفقیت برنامه را تضمین کند، افزود: به 
منظور افزایش تحقق پذیری در اجرای برنامه، شناخت واقعیت های شهر در 
راستای رویکرد واقع گرایانه مورد توجه قرار گرفته است. وی ادامه داد: آگاهی 
از مشکات یکی از رایج ترین نقاط تاکید در رویکرد واقع گرایانه است که در 
این زمینه نیز تا کنون جلسات متعددی با مشارکت فعال معاونت ها، مناطق 
و سازمان های وابسته برگزار شده و بیانیه مشکات حاصل از این جلسات در 
قالب موضوعات اصلی زیست محیطی، کالبدی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی 

و حکمرانی و مدیریت تحول تدوین و در حال نهایی شدن است. 
صادقیان تصریح کرد: از مزایای بیانیه مشکات تدوین شده آن است که عاوه 
بر شناسایی مشکات شهر، علل پدید آورنده آن ها نیز تعیین شده تا بتوان 
در »برنامه اصفهان 1405« راهکارهایی ریشه ای برای حل آن ها ارائه کرد. 
وی با اشاره به اینکه بهره گیری از مطالعات و پژوهش های علمی و استفاده 
از تجارب صاحب نظران و نخبگان از جمله محورهای مد نظر در تدوین 
»برنامه راهبردی اصفهان 1405« است، افزود: در مرحله دیگری از شناسایی 
مشکات شهر و شهرداری اصفهان و همچنین شهرهای همجوار، مصاحبه با 
نخبگان و خبرگان اصفهانی آغاز شده تا بتوان از نظرات آن ها نیز در تدوین 
برنامه استفاده کرد. عاوه بر آن برای آگاهی از نظرات مردم و نیازهای آنها در 
شهر اصفهان، پژوهشی در حال انجام است که از نتایج آن در برنامه استفاده 

خواهد شد.  
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان اظهار کرد: امید 
است با مجموعه تاش های صورت گرفته، به تدوین برنامه ای واقع گرایانه و 
اجرایی برای شهر اصفهان اقدام کنیم تا پس از اجرای آن، شهری با کیفیت با 

زیست پذیری مطلوب برای شهروندان به ارمغان آید.

تدوی برنامه »اصفهان 1405« 
با تلفيق رویکرد آرمانی و واقع گرایانه
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 نوســان :  ایمیدرو تاکنون با 
کمک بخــش خصوصی از جمله 
مجتمع فوالدمبارکه، ۱4 میلیارد 
دالر ســرمایه در معدن و صنایع 
معدنی جذب کرده و تا افق ۱4۰4 
نیز ۱۶ میلیارد دالر سرمایه جدید 

جذب خواهد کرد.
خداداد غریب پور با اعام این مطلب 
افزود: ایمیــدرو این بــاور را دارد که 
موفقیت هایی که بدســت آورده در 
کنار دســت اندرکاران ایــن عرصه، 
اصحاب رسانه و خبرنگاران نیز سهیم 

بوده اند.
وی با تشــریح فعالیت های اکتشافی 
ایمیدرو گفت: وسعت اکتشاف معادن 
توسط ایمیدرو با برنامه جدیدی که به 
تایید رسیده، به مرز 600 هزار کیلومتر 
مربع خواهــد رســید. برنامه جدید 
اجرای اکتشــاف 300 هزار کیلومتر 
مربع به تایید وزیر صنعت رسیده و به 

زودی اجرای آن آغاز می شود.
رئیس هیات عامل ایمیدرو در ادامه با 
اشاره به برنامه ریزی های این سازمان 
برای رســیدن به اهداف افق 1404، 
گفت:  ایمیدرو تاکنون با کمک بخش 
خصوصی 14 میلیارد دالر سرمایه در 
معدن و صنایع معدنــی جذب کرده 
و تا افق 1404 نیــز 16 میلیارد دالر 
ســرمایه جدید جــذب خواهد کرد. 
امروزه برای احیــای معادن کوچک، 
کمیته های اجرایی در استان ها ایجاد 

شده است.
غریب پور با اشاره به جایگاه ایمیدرو 
در نقشــه راه معدن و صنایع معدنی 
افزود: در نقشــه راه معدن 72 راهبرد 
مشخص شده که ایمیدرو مسوول 33 
راهبردها یعنی معــادل 46درصد آن 
است. برای این 33 راهبرد 145 هدف 
تعیین کرده ایــم و بیش از 30درصد 
هم پیشرفت حاصل شده است. وی در 
ادامه با تقدیر از نقش فوالد مبارکه در 
اجرای واحد جدید گندله ســازی در 
سنگان، تصریح کرد: پیش بینی شده 
امسال افزون بر 3.5 میلیارد دالر پروژه 
معدنی و صنایع معدنی افتتاح شود و 
از جمله برنامه های افتتاحی امسال، 
کارخانه احیای مستقیم بافت و واحد 

جدید گندله سازی در سنگان است.
رئیس هیات عامــل ایمیدرو در ادامه 
این نشست گفت: طی 4 ماهه نخست 
امسال، 20 شرکت بزرگ معدنی 27 
درصد فروش بورس )47 هزار میلیارد 
تومان( را به خــود اختصاص دادند به 
همین دلیل ما در مجامع تاش کرده 
ایم در پروژه های مشخصی، افزایش 
سرمایه دهیم تا این پروژه ها با ظرفیت 
عظیم شرکت های بزرگ پیش رود. 
وی افزود: در حالی که با تشدید تحریم 
ها،   زمانی نگران حفــظ تولید بودیم 
امروز با رشد تولید روبرو هستیم. وی با 
اشاره به حضور مجتمع های خصوصی 
مانند فــوالد مبارکــه در طرح های 
توســعه صنعت فوالد و معدن اظهار 
کرد: توجه به بخش خصوصی از جمله 
راهبردهــای ایمیدرو برای توســعه 
بخش معدن و صنایع معدنی است و 
در این راستا، شــرکت های بزرگ را 
با اهداف این حوزه همــراه کرده ایم. 
از جمله اقدامات صــورت گرفته در 
این زمینه، توســعه 10 میلیون تنی 
فوالد هرمزگان و امضای تفاهم نامه با 
بخش خصوصی برای تکمیل راه آهن 

منطقه سنگان است. 

جذب١4میلیارددالر
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احداث واحد بنتونیت 
در فوالد هرمزگان 

فوالد  آتیه  مدیرعامل  کفعمی  حسین 
نقش جهان در مراسم افتتاح پروژه تولید 
پودر میکرونیزه بنتونیت فوالد سنگان با 
بیان اینکه شرکت فوالد آتیه نقش جهان 
فوالد  به  وابسته  های  شرکت  از  یکی 
مبارکه می باشد، گفت: پروژه بنتونیت 
فوالد مبارکه با ظرفیت 200 هزار تن در 
سال برعهده این شرکت بوده و با توصیه 
فوالد  مدیرعامل  عظیمیان  مهندس 
مبارکه این طرح در سنگان عملیاتی و 
آماده بهره برداری شده است. وی افزود: 
یکی از ویژگی های این طرح این است 
که ظرف 4 ماه به بهره برداری رسیده 
است؛یعنی از بهمن ماه آغاز و در تیر ماه به 
نتیجه رسید که کار سرعتی و با استفاده از 
ظرفیت های بومی خراسان و اصفهان بود.

این  سرمایه  کرد:  خاطرنشان  کفعمی 
طرح 14 میلیارد تومان بود که چنانچه 
این طرح امسال آغاز می شد قطعا به 
جهت مسائل تورمی و افزایش هزینه ها 
میزان سرمایه گذاری حتی به بیش از 

20 میلیارد تومان نیز می رسید. بازگشت 
سرمایه این طرح با توجه به طرح توجیهی 
یک سال و 9 ماه می باشد که نشان می 
دهد به لحاظ اقتصادی طرحی توجیه 

پذیر می باشد.
این طرح در کنار فوالد  ادامه داد:  وی 
سنگان چند ویژگی مهم دارد که یکی از 

آنها رفع مشکل تامین مواد اولیه صنایع 
فوالد به بنتونیت می باشد. ویژگی دیگر 
این طرح، بحث حمل و نقل است. یکی از 
نگرانی های کارخانجات بنتونیت مسائل 
زیست محیطی می باشد که خوشبختانه 
این کارخانه استانداردهای محیط زیستی 
را به خوبی رعایت کرده و هیچگونه نگرانی 
از این جهت ندارد. همچنین صرفه جویی 
در مسائل آب و برق در این طرح قابل 

توجه است.
کفعمی مصرف بنتونیت در هر تن گندله 
در کل دنیا را حدود 17 کیلوگرم عنوان 
کرد و گفت: با این طرح مصرف به حدود 
9 کیلوگرم کاهش یافته است که این 
امر از ویژگی های دیگر طرح است. با 
تست های آزمایشگاهی که انجام گرفته 
بهترین محصول را به فوالد مبارکه تحویل 

خواهیم داد.
از  وی در خاتمه ضمن تقدیر و تشکر 
فوالد  مدیرعامل  عظیمیان  مهندس 
مبارکه و دکتر امرایی مدیرعامل فوالد 
فوالد هرمزگان  کنار  در  سنگان گفت: 
نیز واحد دیگر تولید بنتونیت را عملیاتی 
خواهیم کرد تا بحث تامین مواد اولیه 
را  کشور  های  سازی  گندله  واحدهای 

برطرف نماییم.

آب و حمل و نقل 
مشکات منطقه سنگان 

در ادامه این مراسم دکتر نگهبان نماینده 
مردم خواف در مجلس شورای اسامی در 
نشست خبری فوالد سنگان مطرح کرد: 
امسال ردیف بودجه خاصی برای احداث 
فرودگاه در منطقه، ساخت زیر ساخت 

های سنگان و جاده سازی در نظر گرفته 
شده است. وی افزود: در منطقه سنگان 
در دو حوزه آب و حمل و نقل مشکات 

اساسی داریم.
از  ای  ویژه  تشکر  خاتمه  در  نگهبان 
به  سنگان  فوالد  و  عظیمیان  مهندس 
جهت سرمایه گذاری در حوزه مسائل 
اجتماعی به ویژه مدرسه سازی و اشتغال 

داشت.

کنسانتره فوالد مبارکه 
تا پایان سال 

دکتر رسولیان، معاون استاندار خراسان 
فوالد  خبری  نشست  در  نیز  رضوی 
سنگان گفت: در ابتدای سال 92 طرح 
های فوالدی سنگان قرار بود 2.6 میلیون 
تن باشد. وی گفت: عسلویه شرق کشور 
اکنون دارای 9.5 میلیون تن کنسانتره 
و 10 میلیون تن گندله است. رسولیان 
خاطرنشان کرد: در پایان سال کنسانتره 
وی  شد.  خواهد  افتتاح  مبارکه  فوالد 
بزرگ در منطقه  تصریح کرد: 7 طرح 
سنگان داریم که 4 طرح امسال به بهره 
برداری خواهد رسید و برای 2584 نفر 

اشتغال مستقیم ایجاد خواهد کرد.

مشکل تولید 
مواد اولیه است 

معاون خرید فوالدمبارکه گفت: مشکل 
تولید ما همین مواد اولیه است که صادر 
می شود و تا وقتی که در داخل کشور به 
آن نیاز داریم حتی یک تن از این مواد نباید 
اجازه خارج شدن از کشور را داشته باشند.

به  راجع  افزود:  نیا  طیب  محمدیاسر 

سرمایه گذاری در افغانستان، باید بگویم 
که از طرف فوالدمبارکه اعام آمادگی می 
کنم که در اففانستان می توانیم سرمایه 
گذاری داشته باشیم  منتها در این قضیه 
اشکاالتی وجود دارد و کمک مسئولین 
را می طلبد که برای رفع این مشکات 

حمایت کنند.
معاون خرید فوالدمبارکه با اشاره به اینکه 
بحث  راستای  در  نیز  پیش  سال  چند 
سرمایه گذاری در افغانستان اقدامی از 
طرف فوالدمبارکه انجام شد و تا بحث 
شناسایی معادن پیش رفتیم، اضافه کرد: 
با سرمایه گذاران نیز صحبت شد ولی 
چیزی که ما را متوقف کرد بحث امنیت 
سرمایه گذاری در آن منطقه بود؛ زیرا 
وقتی جایی سرمایه گذاری می کنیم نیاز 
به تردد مدیران و متخصان و مهندسان 
است و باید یک فضای امن برقرار شود زیرا 
امنیت سرمایه های انسانی که باید در آن 
منطقه تردد داشته باشند برای ما بسیار 
مهم است و باید فکری برای این قضیه 
بشود. وی گفت: به خاطر نگاه مسئوالن در 
این استان تشکر می کنم؛ زیرا حرکت های 
ما را هموار کردند و ما هم دغدغه های این 
بزرگواران را در رسالت اجتماعی خودمان 
برطرف خواهیم کرد و در این راستا گروه 
فوالد مبارکه و شرکت سنگان زیرساخت 
هایی که وظیفه خودشان می دانند را 

برای این منطقه انجام خواهند داد.
معاون خرید فوالدمبارکه گفت: مشکل 
تولید ما همین مواد اولیه است که صادر 
می شود و تا وقتی که در داخل کشور به 
آن نیاز داریم یک تن از این مواد نباید 
اجازه خارج شدن از کشور را داشته باشند. 
برای نمونه اگر ما به نقطه ای برسیم که 
بگوییم  در شهریور ماه با ادامه این روند 
هستیم،  مواجه  تولید  افت  با  صادرات 
این بسیار اشتباه است و باید پیش از این 
هدایت شود تا شاهد رونق تولید را در 

داخل کشور باشیم.

طیب نیا با بیان اینکه فراموش نمی کنم 
که 19 سال پیش من از طرف ذوب آهن 
اینجا فقط  و  این منطقه می آمدم  در 
یک معدن بود و مدیرعامل این معدن  
تن  هزار   200 که  داشت  درخواست 
ذغال سنگش را ذوب آهن بخرد و به دلیل 
راستای  در  داشت  اینجا  که  مشکاتی 
حمایت های منطقه ای ذوب آهن اینکار 
سال های  در  کرد:  تصریح  کرد،  می  را 
بعد معادن دیگر فعال شد و در مدار قرار 
گرفتند و االن در نقطه ای هستیم که 
در این منطقه جایی نیست که سرمایه 
گذاری نشده باشد. وی افزود: امیدواریم 
که با درایت مسئوالن تمام خوراکی که از 
کشور خارج می شود در داخل قابل جذب 

باشد.

بــا حضــور محمــود نگهبــان نماینــده مــردم خــواف در مجلــس شــورای اســامی و دکتر رســولی 
گزارش

گروه صنعت
معــاون اســتاندار و نیــز جمعــی از مدیــران و معاونان فــوالد مبارکــه پــروژه تولید پــودر میکرونیزه 
بنتونیــت آتیــه فــوالد ســنگان افتتــاح شــد. در مراســم افتتــاح ایــن پــروژه، حســین کفعمی اعــام کــرد، پروژه 
بنتونیــت ســنگان بــا ســرمایه گــذاری ۱4 میلیــارد تومانــی و ظــرف تنهــا 4 مــاه بــه بهــره بــرداری رســید و 

محمدیاسر طیب نیا از آمادگی فوالد مبارکه برای سرمایه گذاری در افغانستان خبر داد؛

فوالد مبارکه آماده سرمایه گذاری در افغانستان

نماینده مبارکه در مجلس گفت: طبق استعام هایی که صورت گرفته مدیرعامل 
فوالدمبارکه بازنشسته نشده است. زهرا سعیدی در جمع اصحاب رسانه با بیان این مطلب 
اضافه کرد: تخریب و توهین با اختاف نظر متفاوت استوی با اشاره به اینکه اختاف نظر 
در ارتباط با صنعت و برخی طرح ها طبیعی است اما تخریب و توهین با این اختاف نظر 
متفاوت است، گفت: این هجمه ها که به فوالد مبارکه وارد شده است که بحث بازنشستگی 

مدیر فوالد مبارکه را مطرح میکند به نظرم موردی بی اساس است.

فوالد مبارکه اصفهان در دوره 4 ماهه امسال بالغ بر 99.88 درصد درآمد بیشتر از مدت 
مشابه سال قبل کسب کرد.  به گزارش اقتصادبازار، این شرکت در مدت مذکور یک میلیون 
و 664 هزار تن محصوالت گرم، 511 هزار تن محصوالت سرد و 98 هزار تن محصوالت 
پوششدار تولید کرد همچنین فوالد مبارکه اگرچه کاهش 5.95 درصدی فروش در تیر 
1398 در مقایسه با ماه گذشته ثبت کرد اما رشد 90.14 درصدی فروش را در مقایسه با  

تیر 1397 ثبت کرد.

رشد۱۰۰درصدیدرآمدفوالدمبارکهمدیرعاملفوالدمبارکهبازنشستهنیست

فوالد سنگان استانداردهای محیط زیستی را به خوبی رعایت کرده است

با کارخانه توليد پودر ميکرونيزه بنتونيت فوالد سنگان افتتاح شد؛

رئیس کل دیوان محاسبات کشور:

 نوسان : عادل آذر رئیس کل دیوان 
محاسبات کشور که به همراه استاندار 
و جمعی از مدیران و مسئوالن استان 
چهارمحال و بختیاری از خطوط تولید 
اجرای  دست  در  توسعۀ  طرحهای  و 
فوالد  و  خودرو  ورق  های  شرکت 
بختیاری  و  چهارمحال  سفیددشت 
گفت:  سخنانی  طی  میکرد،  بازدید 
حمایت فوالد مبارکه از شرکتهای فوالد 
سفیددشت و ورق خودرو چهارمحال و 

بختیاری اشتغال زایی و رونق تولید را  به همراه داشته است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادی به نقل از روابط عمومی فوالد مبارکه، رئیس 
دیوان محاسبات کشور ابتدا با حضور در شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال 
و بختیاری از فرایند تولید آهن اسفنجی و روند تکمیلی واحد فوالدسازی این 
شرکت بازدید کرد. در جریان این بازدید، محمود اربابزاده، مدیرعامل شرکت فوالد 
سفیددشت، ضمن ارائۀ گزارشی از عملکرد کارکنان این شرکت گفت: تولید آهن 
اسفنجی در این مجتمع به عنوان بزرگترین واحد صنعتی استان و اولین طرح به 
بهره برداریرسیده از طرحهای هفتگانۀ استانی، با اتکا به توان نیروهای متخصص از 

70 هزار تن در ماه فراتر رفته است.
ارباب زاده با اشاره به وضعیت پیشرفت احداث پروژۀ فوالدسازی این شرکت اظهار 
کرد: عملیات احداث واحد فوالدسازی با پیشرفت 77 درصدی در حال اجراست و 
پیش بینی میشود تا اواخر مردادماه سال جاری، عملیات برق رسانی به پست 400 

کیلو ولت به منظور انجام تست های سرد و گرم قبل از راه اندازی اجرایی شود.

تاکید بر حمایت بیشتر از 
صنعت در استان چهارمحال 

در ادامۀ این بازدیدها دکتر آذر با مدیرعامل و کارکنان شرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری دیدار و از نزدیک خط تولید این شرکت را مورد بازدید 

قرار داد.
 وی با تأکید بر اهمیت تولید تصریح کرد: باید با تعامل و حمایتهای هرچه 
بیشتر از بخش صنعت در استان چهارمحال و بختیاری شرایط رونق تولید و 

اشتغالزایی در این استان بیشازپیش فراهم شود.
در این بازدید، اصغر اسماعیلی مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و 
بختیاری ضمن خیر مقدم به رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: این 
شرکت نقش بهسزایی در تولید ورق موردنیاز خودروسازان کشور ایفا میکند. 
وی با اشاره به کیفیت محصوالت شرکت ورق خودرو تصریح کرد: شرکت ورق 
خودرو چهارمحال و بختیاری یکی از واحدهای صنعتی پویا و پیشتاز در 

عرصه های داخلی و بین المللی است.

حمایت فوالد مبارکه
عامل رونق توليد است

امرایی: کنسانتره فوالد سنگان تا چند ماه آینده 
وارد مدار تولید می شود

کارشناس واحد متالورژی مطرح کرد:

 نوسان : کارشناس واحد متالورژی 
مبارکه  فوالد  تولید  های  روش  و 
نوردیدۀ  سرد  محصوالت  تولید  از 
سخت و نیمه سخت مورد درخواست 
در  کشور  خودروسازی  شرکتهای 

شرکت فــوالد مبارکه خبر داد.
خصوص  این  در  ناصری  علیرضا 
هرچه  نیازی  بی  منظور  به  گفت: 
خاص،  های  ورق  واردات  از  بیشتر 
واحد متالورژی و روشهای تولید با 
اتکا به دانش فنی و تکنولوژی موجود در فوالد مبارکه، طراحی محصوالت 
خاص موردنیاز صنایع داخلی کشور را در دستور کار خود قرار داده تا صنایع 
داخلی از واردات این قبیل محصوالت بی نیاز باشند و از خروج ارز نیز 
جلوگیری شود. وی با تأکید بر اینکه تولید فوالدهای سخت و نیمه سخت 
همواره از درخواستهای قطعه سازان صنایع خودروسازی بوده است، گفت: 
به همین منظور دستیابی به دانش فنی، طراحی و تولید این محصوالت در 

فوالد مبارکه هدفگذاری شد.
ناصری با بیان اینکه فوالدهای نوار باریک در دو حالت عملیات حرارت پذیر 
و معمولی قابل تولیدند، ادامه داد: این فوالدها می توانند پس از تولید نهایی 
در کارخانۀ فوالدسازی و یا به صورت محصول نیمه آماده در اختیار مشتریان 
قرار گیرد. وی افزود: بسته به میزان عناصر آلیاژی و کاربرد مدنظر، میتوان بر 
روی این محصوالت انواع مختلفی از عملیاتهای حرارتی و مکانیکی انجام داد؛ 
ازاینرو فوالدهای نوار باریک معموال به صورت آنیل شده و یا آنیل و اسکین 
پاس شده، نوردسردشده و یا عملیات حرارتی شده به بازار عرضه می شوند.

کارشناس واحد متالورژی و روشهای تولید فوالد مبارکه با اشاره به اینکه 
فوالدهای نوار باریک در صنایع مختلفی نظیر صنایع خودروسازی، صنایع 
استفاده  مورد  اره  تیغۀ  نظیر  ابزار،  فوالدهای  برخی  تولید  و  الکتریکی 
و   EN۱۰۱39 استاندارد  دو  با  فوالدها  نوع  این  افزود:  میگیرند،  قرار 
EN۱۰۱32 تولید می شوند. ضمن اینکه عملیات نواربری آنها نیز میتواند 
به صورت مجزا در کارخانۀ مشتری یا کارخانۀ فوالدساز انجام گیرد. وی 
گفت: اخیرا با توجه به شرایط به وجودآمده در بازار فوالد کشور، تقاضاهای 
مختلفی از طرف صنعت خودروسازی برای شرکت فوالد مبارکه ارسال شده 
است که بر همین اساس، این شرکت برای تولید این نوع گریدها اقدام کرد.

این روش،  در  کرد:  تصریح  فوالدها  نوع  این  تشریح ساختار  در  ناصری 
محصول نورد سردشده، پس از انجام فرایند آنیلی، مجددا در معرض نورد 
سرد قرار میگیرد. در این مرحله، میزان کاهش ضخامت به میزان و استحکام 
موردنیاز بستگی دارد. پس از این مرحله، فرایندهای نهایی نظیر موجگیری، 

کنترل کیفی و نواربری نیز بر روی محصول انجام میشود.
 وی گفت: آزمایش های انجام شده و نتایج به دست آمده از موفقیت آمیز 

بودن تولید آزمایشی این نوع محصول حکایت دارد.
کارشناس واحد متالورژی در پایان از همکاری نواحی تولیدی، دفتر فنی 
نورد، واحد برنامه ریزی نورد سرد، مدیریت فروش و بازاریابی، مدیریت 

آزمایشگاهها و به ویژه کارکنان واحد تمپرمیل تشکر و قدردانی کرد.

توليد محصوالت سرد نور دیده
در فوالد مبارکه

کفعمی: پروژه بنتونیت سنگان با سرمایه گذاری 
۱4 میلیارد تومانی و ظرف تنها 4 ماه به بهره برداری 

رسید

 نوسان:  مدیرعامل فوالد سنگان با اشاره 
به فعالیت های اجتماعی فوالد مبارکه و 
فوالد ســنگان به ویژه ساخت مدرسه در 
مناطق محروم گفت: برای امسال برنامه 
احداث 7 مدرســه را در دستور کار داریم 
که تا اول مهر بخــش زیــادی از آنها به 

مرحله نهایی می رسد.
دکتر علی امرایی، تاکید کرد: ما سرعت را 

فدای کیفیت نمی کنیم چراکه قرار است 
فرزندان ایران زمین در زیر این سقف ها، 
مشــغول به تحصیل باشــند. لذا تاش 
شده با کیفیت ترین مدارس و مستحکم 
ترین بناها و نیز با استانداردهای روز فنی 
و مهندســی را تحویل آموزش و پرورش 

دهیم.
امرایــی در خاتمه اظهار داشــت: برنامه 

فوالد ســنگان حضــور در ســایر حوزه 
های مســئولیت اجتماعی می باشد که 
از آن جمله می توان به زیرســاخت های 
شهرستان، گلریزان برای زندانیان منطقه 
و فضای سبز اشاره نمود کما اینکه برنامه 
هایی در راستای بهبود مسائل تفریحی، 
فرهنگی و ورزشی خواف و سنگان را نیز 

دنبال می کنیم.

مدیرعامل فوالد سنگان مطرح کرد:

تشریح مسئوليت های اجتماعی فوالد سنگان
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آگهی تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت ارمغان دشــت میمه شرکت تعاونی به شــماره ثبت 279 و 
شناسه ملی 10861243419 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مورخ 06/11/1397 و به استناد نامه شــماره 31371مورخ 7/11/1397 اداره تعاون 
شهرستان شاهین شــهر و میمه تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورتهای مالی 
1396 به تصویب مجمع عمومی رســید . اخرین رقم ســرمایه به مبلغ10500000 
ریال گزارش گردید. داود عبدلــی 6229893215 نماینده دهیاری روســتای ازان 
14002903188 و علیرضا اســد 6229923981 نماینده دهیاری روستای ونداده 
14002823430 و رضا فرجیان 0064259080 نماینده دهیاری روســتای خسرو 
اباد 14002962716 به سمت اعضای اصلی و محمدرضا نیکبخت 6229995352 
نماینــده دهیــاری روســتای موتــه 14002811944 و محمدتقــی میرزایــی 
6229768372 نماینده دهیاری روستای لوشاب 14002903169به سمت اعضای 
علی البدل هیات مدیره شرکت تعاونی برای مدت سه سال انتخاب شدند. عیسی فاح 
6229993058 نماینده دهیاری روستای حسن رباط 14002803747و محمدرضا 
طالبیان 5100016541 نماینده دهیاری روستای زیاد اباد14002897722به سمت 
بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شــدند. اداره کل ثبت اسناد و 

اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میمه )565193(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی حسنات اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
16882 و شناســه ملی 10862138670 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 

العاده مورخ 09/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 

محل شرکت به واحد ثبتی تهران به نشانی اســتان تهران ، شهرستان تهران ، بخش 
مرکزی ، شــهر تهران، محله کاووســیه ، کوچه کاظمی ، خیابان شــهید حســین 
بنیســی)فرزان غربی( ، پاک 47 ، طبقه پنجم ، واحد 2 کدپستی 1968716373 

انتقال یافت و ماده اساسنامه به شرح فوق اصاح گردید . 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
اصفهان )560320(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت مهر کارتن کاشان ســهامی خاص به شماره ثبت 4509 و 
شناســه ملی 10862020327 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
30/04/1398 اکرم ترابی برزکی به شــماره ملی 1260922510 بسمت رئیس 
هیئت مدیره ، مژگان نوروزی به شــماره ملی 0070305706 بسمت نایب رئیس 
هیئت مدیره ، محمدرضا کوچکیان برزکی به شماره ملی 1262926785 بسمت 

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل تا تاریخ 08/11/1399 انتخاب گردیدند. 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و 
عقوداسامی با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و یا مدیر عامل همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اســناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کاشان )565189(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت یاسین پژوه پارســیان ابتکار شرکت با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 51691 و شناسه ملی 10260703859 به استناد صورتجلسه هیئت 

مدیره مورخ 09/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
آقای نصیرالدین محققیان 1283438119به ســمت رئیس هیات مدیره و آقای 
محسن رزم جو1289149951 به سمت مدیرعامل و آقای محمدعلی کشتی آراء 
1292973481به ســمت نایب رئیس هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب 
شدند وکلیه اوراق واسناد مالی وتعهدات شرکت باامضاء مدیر عامل و رئیس هیات 

مدیره همراه بامهرشرکت معتبراست. 
اداره کل ثبت اســناد و اماک اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )558552(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی انحال شرکت مهندسی باغ بید مشک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
35258 و شناسه ملی 10840107929 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 

العاده مورخ 05/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعام گردید . 

خانم آزاده طباطبائی ، به شماره ملی 1291157182 ، برای مدت 2 سال به سمت 
مدیر تصفیه انتخاب گردید.

 نشانی محل تصفیه اســتان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر 
اصفهان، محله فردوس ، خیابان عامه امینی شرقی ، بزرگراه شهید صیاد شیرازی ، 
پاک 35 ، مجتمع مسکونی غدیر ، جنوبی1 ، طبقه دوم کدپستی 8158793133 

است. 
اداره کل ثبت اســناد و اماک اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )565188(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت یاسین پژوه پارســیان ابتکار شرکت با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 51691 و شناسه ملی 10260703859 به استناد صورتجلسه مجمع 

عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 

آقــای نصیرالدیــن محققیــان1283438119 و آقــای محســن رزم جــو 
1289149951و آقای محمدعلی کشــتی آراء 1292973481 به سمت اعضاء 

هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند.

 اداره کل ثبت اســناد و اماک اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 
غیرتجاری اصفهان )558553(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات موسســه فرهنگی هنری هنر برتر زنده رود پارتاک به شماره ثبت 
3759 و شناسه ملی 10260689723 به استناد نامه شماره 1617/98/13 مورخ 
04/02/1398 اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسامی اســتان اصفهان و صورتجلسه 

مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
محل موسسه به نشانی اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر 
اصفهان، چهار باغ بــاال ، خیابان چهار باغ باال ، خیابان شــهید نیکبخت ، پاک 0 ، 
ســاختمان وکای ماکان 5 ، طبقه چهارم ، واحد 47 به کدپستی 8163993581 

انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید.
 اداره کل ثبت اســناد و اماک اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )558554(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت اتحادیه شــرکت های تعاونی روستایی شهرستان 
آران و بیــدگل شــرکت تعاونــی به شــماره ثبــت 94 و شناســه ملی 
10260186125 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/04/1398 
و نامه شــماره 298/742/184/3/205 مورخ 13/04/1398 اداره تعاون 

روستایی شهرستان آران و بیدگل تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 

محمد شمس آبادی به شماره ملی 1250165695 بسمت مدیر عامل به 
مدت سه سال انتخاب و جایگزین گردید. 

احســان اله معصومی به کدملی 1262462312 بــه عنوان رئیس هیئت 
مدیره به نمایندگی از شــرکت تعاونی روستایی کویر ،مهدی اشرفی نوش 
آبادی بــه کدملی 1262268869 بــه عنوان نایب رئیــس به نمایندگی 
از شرکت تعاونی روستایی شــهید چاپی و مهدی آزادپور آرانی به کدملی 
6199144252 به عنوان منشی به نمایندگی از شرکت تعاونی روستایی 

گل آران برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 

کلیه چک ها، قرارداد ها و اســناد و اوراقی که ایجاد تعهــد برای اتحادیه 
نماید و یا قسمتی از حق اتحادیه را منتفی ســازد به استثنای مواردی که 
هیئت مدیره به منظور اداره امور جاری اتحادیه ترتیب خاصی داده باشــد 
پس از تصویب هیئت مدیره با امضای رئیس هیئــت مدیره و مدیرعامل و 
مهراتحادیه معتبر خواهد بود، در غیاب رئیــس هیئت مدیره نائب رئیس 
حق امضا دارد ولی اوراق عــادی اتحادیه با امضای مدیر عامل صادر خواهد 
شد مگر مراســات هیئت مدیره که به امضای رئیس هیئت مدیره صورت 

خواهد گرفت.

 اداره کل ثبت اســناد و اماک اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و 
موسسات غیرتجاری آران و بیدگل )565653(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات موسســه قانون بنیان ایرانیان به شماره ثبت 321 و 
شناسه ملی 14003751504 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 

فوق العاده مورخ 29/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

 خانم فهیمه خلیلی به شماره ملی 1091421013 باپرداخت مبلغ 
100000 ریال به صندوق مؤسسه درزمره شرکاء مؤسسه درآمد. 

ســرمایه مؤسســه از مبلغ 1200000ریال بــه 1300000 ریال 
افزایش یافت وماده 4 اساسنامه مؤسسه بشرح مذکور اصاح گردید. 

شرکاء و میزان سهم الشــرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح 
ذیل می باشد : 

آقای محمدحســین چمی نجف آبادی دارای مبلغ 500000 ریال 
سهم الشرکه .

آقای مســعود چمی نجف آبادی دارای مبلغ 500000 ریال سهم 
الشرکه .

خانم فائزه داوری دارای مبلغ 100000ریال سهم الشرکه .
خانم عاطفه ذبحــی نجف آبادی دارای مبلغ 100000ریال ســهم 

الشرکه .
خانم فهیمه خلیلی دارای مبلغ 100000ریال سهم الشرکه .

 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری نجف آباد )565654(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت یاسین پژوه پارسیان ابتکار شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 51691 و شناســه ملی 10260703859 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/03/1398 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 

 آقای امیر رزم جو چهارمحالی باپرداخت 3534000ریال به صندوق 
شرکت ســهم الشــرکه خود را افزایش داد. آقای محســن رزم جو 
باپرداخت 7084800ریال به صندوق شــرکت سهم الشرکه خود را 

افزایش داد.
 آقای نصیرالدین محققیان باپرداخــت 1596600ریال به صندوق 
شــرکت ســهم الشــرکه خود را افزایش داد. آقای یاسین عروجی 
باپرداخت 574200ریال به صندوق شــرکت ســهم الشرکه خود را 

افزایش داد. 
و سرمایه شرکت از مبلغ 60000000ریال نقدی به 72789600ریال 

افزایش یافت و ماده 3اساسنامه به شرح زیر اصاح شد.
 ماده3 اصاحی: سرمایه شــرکت 72789600ریال نقدی است که 

تماما به صورت نقد پرداخت و در اختیار مدیران شرکت قرار گرفت.
 شرکاء ومیزان سهم الشــرکه هر یک بدین شرح می باشد: آقای امیر 

رزم جو چهارمحالی دارنده 21822000ریال سهم الشرکه .
آقای محســن رزم جو دارنده 20934000ریال سهم الشرکه . آقای 
نصیرالدین محققیان دارنده 6498000 ریال ســهم الشرکه . آقای 
محمدعلی کشــتی آراء دارنده 6911400 ریال سهم الشرکه . آقای 
یاســین عروجی دارنده 4830000 ریال سهم الشــرکه.آقای سید 

احسان بدخشیان دارنده 11794200 ریال سهم الشرکه .

اداره کل ثبت اسناد و اماک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری اصفهان )558555(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات موسســه قانون بنیان ایرانیان به شماره ثبت 
321 و شناســه ملی 14003751504 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 29/04/1398 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد :

 موارد زیر به موضوع فعالیت موسسه الحاق گردید.

 مشاوره و قبول وکالت در کلیه دعاوی و حل و فصل اختافات 
و دعاوی از طریق داوری و صلح و سازش در حدود قانون.

ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نیست .

در صورت لزوم با کسب مجوز از مراجع ذیصاح .

ماده 14 اساسنامه به شرح زیر اصاح گردید:
 هیئت مدیره موسســه مرکب از 3 نفر خواهد بود که توســط 
مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شــرکا یا 

خارج انتخاب می شود.

 اداره کل ثبت اســناد و اماک اســتان اصفهــان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد )565655(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت یاسین پژوه پارســیان ابتکار شرکت با مســئولیت محدود به 
شماره ثبت 51691 و شناســه ملی 10260703859 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 09/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقای سید احسان 
بدخشــیان کدملی 1271104040با دریافت 11794200ریال از صندوق شــرکت 
از شرکت خارج گردید. آقای محمدعلی کشــتی آراء با دریافت995400ریال سرمایه 
خود را از مبلغ6911400 ریال به مبلغ5916000 ریال کاهش داد.ســرمایه شــرکت 
از مبلغ 72789600ریــال ریال نقدی بــه60000000 ریال کاهش یافــت وماده 4 
اساسنامه به شرح زیر اصاح شد. ماده4 اصاحی: ســرمایه شرکت 60000000 ریال 
نقدی اســت که تماما به صورت نقد پرداخت ودر اختیار مدیران شــرکت قرار گرفت. 
شرکاء ومیزان سهم الشرکه هر یک بدین شرح می باشد: آقای امیر رزم جو چهارمحالی 
دارنده 21822000ریال سهم الشــرکه .آقای محسن رزم جو دارنده 20934000ریال 
سهم الشــرکه. آقای نصیرالدین محققیان دارنده 6498000ریال سهم الشرکه. آقای 
محمدعلی کشتی آراء دارنده 5916000 ریال سهم الشرکه. آقای یاسین عروجی دارنده 
4830000 ریال سهم الشرکه . اداره کل ثبت اســناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )558556(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات موسســه قانون بنیان ایرانیان به شــماره ثبت 321 و شناسه ملی 
14003751504 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 29/04/1398 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقای محمدحســین چمی نجف آبادی به شماره ملی 
1091349177 به ســمت رئیس هیئت مدیره و خانم عاطفه ذبحی نجف آبادی 
به شماره ملی 1080076001 به سمت مدیرعامل و خانم فهیمه خلیلی به شماره 
ملی 1091421013 به ســمت عضو اصلــی هیئت مدیره برای مــدت نامحدود 
انتخاب شدند. کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها و عقوداسامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه 

معتبر میباشد . ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. 
اداره کل ثبت اســناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجاری نجف آباد )565656(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت تعاونی کشــاورزی مرغداران برخوار به شــماره ثبت 15468 و 
شناسه ملی 10260364374 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
21/08/1397 و نامه شــماره 1037/740/342/3/205 مــورخ 19/10/1397 صادره 
از اداره تعاون روســتائی شهرســتان برخوار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محمدحسین 
معتمدی کدملی 6609496404 ، رضا احمدی کدملــی 6609793719 ، قدرت اله 
خسروی کدملی 5110471630 ، مجید زارعان کدملی 1281798576 و سیدحسین 
حســینی جروکانی کدملی 1290085269 بســمت اعضاء اصلی هیأت مدیره ، اکبر 
روانبخش کدملــی 6609381852 و عباس زارعی کدملی 1283939363 بســمت 
اعضاء علی البدل هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. - مرتضی خدادیان 
کدملی 6609795894 و غامرضا زارعان آدرمنابادی کدملی 6609543291 بسمت 
بازرسان شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - ترازنامه و صورت حساب سود و 
زیان شرکت در دوره مالی سال 1396 به تصویب مجمع رســید. - آخرین رقم سرمایه 
مبلغ 4315000000 ریال اعام گردید. اداره کل ثبت اســناد و اماک استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )560317(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات موسســه خیریه امام حســین )ع ( علویجه به شــماره ثبت 176 
و شناســه ملی 10861206656 به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مورخ 
15/09/1397 و نامــه شــماره 9863/1/2059 مــورخ 2/10/1397 صــادره از 
فرمانــداری ویژه شهرســتان نجف آباد محمدرضا شــفیعی علویجــه به کدملی 
1091898715 )خــارج از اعضای هیات مدیره( تا تاریــخ 20/01/1399 بعنوان 

مدیرعامل تعیین شد. 
کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیرعامل و خزانــه دار و در غیاب 
خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسســه خیریه معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اســناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجاری نجف آباد )565192(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت مصرف کارگران مهمانســرای شاه عباس شرکت تعاونی به 
شماره ثبت 1336 و شناســه ملی 10260180552 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 3 و نامه شــماره 133085 مورخ 23/11/1397 اداره تعاون کار و رفاه 

اجتماعی اصفهان3 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 احمد هارونی کدملی:) 5759884441( به ســمت رئیس هیئــت مدیره و آقای 
مسعود میر سلیمانی کدملی:) 2539665543( به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و آقای بهمن ابراهیمی ولدانی کدملی:) 1289717338( به ســمت منشی ومدیر 
عامل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور از قبیل 
چک، سفته و برات و اوراق بهادارپس از تصویب هیأت مدیره، با امضای مدیرعامل و 
احمد هارونی ) رئیس هیئت مدیره ( و درغیاب احمد هارونی )رئیس هیئت مدیره( 
با امضای مســعود میر ســلیمانی ) نایب رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر 
خواهد بود واوراق عادی با امضاء آقای بهمن ابراهیمــی ولدانی )مدیرعامل( و مهر 
شرکت معتبر خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و اماک اســتان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )560321(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت خدمات مســافرت هوایی و جهانگردی جهان پرواز آسان 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 17077 و شناسه ملی 10260380030 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/04/1398 و به استناد 
نامه شــماره 4404/123/982 مــورخ 26/4/1398 اداره کل میــراث فرهنگی و 
گردشــگری اســتان اصفهان و نامه شــماره 22881 مورخ 12/5/1398 سازمان 

هواپیمایی کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
محل شرکت به شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، محله چهار باغ 
باال ، کوچه بابک ]10[ ، خیابان دکترشریعتی ، پاک 58 ، طبقه همکف - کد پستی 

8173997787 انتقال یافت و ماده 3 اساسنامه به شرح فوق اصاح شد. 
اداره کل ثبت اســناد و اماک اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )565191(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت مصرف کارگران مهمانسرای شــاه عباس شرکت تعاونی به 
شماره ثبت 1336 و شناســه ملی 10260180552 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/10/1397 و نامه شــماره 133085 مورخ 
23/11/1397 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سالهای 1394 الی 1396 به تصویب رسید آخرین 
رقم ســرمایه به مبلغ 2234462716 ریال اعام گردید. بهمن ابراهیمی ولدانی به 
کدملی 1289717338 و مسعود میر ســلیمانی به کدملی2539665543 و احمد 
هارونی به کدملی 5759884441 بعنوان اعضای اصلی و غزاله منصور زاده به کدملی 
1283543508و مســلم رادان به کدملی5659620841 بــه عنوان اعضای علی 
البدل هیأت مدیره شرکت تعاونی برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. رسول نصر 
اصفهانی به کدملی1290570728 بازرس اصلی وعباسعلی نصر اصفهانی به کدملی 
1290259100 بازرس علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب 
گردیدند اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )560329(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت تعاونی درب و پنجره سازان نجف آباد و حومه به شماره ثبت 
90 و شناسه ملی 10260025933 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 

مورخ 30/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
- صورتهای مالی سال 1397 مشتمل بر تراز نامه و عملکرد سود و زیان به تصویب 
رسید. - آخرین رقم ســرمایه شــرکت تعاونی 27810000000 ریال منقسم به 

1545000 سهم با ارزش اسمی 18000 ریال اعام گردید. 
- نصراهلل صافی کدملــی 1090913176 بعنوان بــازرس اصلی و مجتبی معینی 
نجف آبادی کدملی 1090879768 بعنوان بازرس علی البدل برای یکســال مالی 

انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اســناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجاری نجف آباد )565190(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت تعاونی آفتاب تابان اصفهان به شماره ثبت 62020 و شناسه 
ملی 14008183488 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 17/02/1398 
محســن آذربرزین کدملی 1284441423 بســمت رئیس هیات مدیره ، محمود 
یکرنگی کدملی 1284374191 بســمت نایــب رئیس هیات مدیــره ، جهانگیر 
روحانی کدملی 2830651944 بسمت مدیرعامل و منشــی هیات مدیره تا تاریخ 
01/12/1400 انتخاب شدند. کلیه چکها و اســناد تعهد آور شرکت پس از تصویب 
هیات مدیره با امضاء جهانگیر روحانی )مدیرعامل( و محسن آذربرزین )رئیس هیات 
مدیره( و در غیاب محسن آذربرزین )رئیس هیات مدیره( با امضای محمود یکرنگی 
)نایب رئیس هیات مدیره( همراه مهر شرکت تعاونی و اسناد عادی و نامه ها با امضاء 

جهانگیر روحانی )مدیرعامل( و مهر شرکت تعاونی معتبر است.
 اداره کل ثبت اســناد و اماک اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )560333



با بایی که در چهل پنجاه سال گذشته به دست بانکهای مرکزی و به 
دستور دولتها بر سر ریال آمد، قدرت خرید آن کم و کمتر شد تا باالخره 
به صفر رسید. اکنون سالهاست که دیگر با یک ریال هیچ چیزی را نمی 

توان خرید. 

ایـن کاری اسـت کـه دولتهـا با پول مـی کننـد. آنها حق انتشـار پول 
را نیـز ماننـد حق اِعمال خشـونت مشـروع در انحصار مسـلّم خود می 
داننـد، بـا این تفاوت که در مورد میزان الزم خشـونت مشـروع ممکن 
اسـت گاهـی مجبـور بـه ادای توضیح شـوند اّمـا در مورد انتشـار پول 
هیچـگاه مسـئولیت پاسـخگویی نداشـته اند. بـا به تشـبیه همانطور 
کـه قـرآن میگوید یسـئلونک عن الـّروح قل الـّروح من امر ربّـی )از تو 
دربـارۀ روح میپرسـند، بگـو روح امری اسـت مربوط به پـروردگار(، در 
تمـّدن صدسـال اخیـر هـم اگـر سـوالی راجع به پـول بپرسـید جواب 
ایـن اسـت: پول امری اسـت مربـوط به بانک مرکزی، به شـماها ربطی 

ندارد. 
حّتـی یـک اقتصـاد در جهـان معاصر یافت نمیشـود که دچـار کاهش 
مـداوم قـدرت خریـد واحـد پـول نبـوده نباشـد. تفـاوت فقـط در این 
اسـت کـه روند کاهـش ارزش پـول میتواند تندتـر یا کندتر باشـد. در 
جاهایـی مثـل کشـور مـا این روند شـتاب رسـواتری داشـته اسـت به 
طـوری کـه تقریبـاً پنجـاه سـال پس از روشـن شـدن موتور تـوّرم، به 
جایـی رسـیده ایـم که بانـک مرکزی طی الیحـه ای رسـماً می پذیرد 
کـه در مأموریـت حفـظ ارزش پول ملّی کامًا شکسـت خورده اسـت: 
یـک ریـال دیگـر پول نیسـت و قدرت خرید نـدارد. و البتـه این الیحه 
ای بسـیار دیرهنگام اسـت، چراکـه می دانیم عمًا از آغـاز دهۀ 1370  
ریـال دیگـر پول نبود. کسـانی کـه خاطره ای از خریـدن چیزی با یک 

ریـال دارند، میانسـاالنی هسـتند با حداقل سـّن چهل پنجاه سـال.
ایـن واقعیـت اسـت. ریـال به انهـدام کامـل رسـید. و دقیقاً به دسـت 
همان کسـانی  که مسـئولیت قانونـی نگهبانی از ارزش آن را داشـتند 
)لطفـاً نخسـتین بندهای اساسـنامه و قانون تشـکیل بانـک مرکزی را 
ببینیـد(. در واقـع بـه نظـر میرسـد اگـر بـه یـک گربـۀ گرسـنه برای 
نگهبانـی از یـک تّکه گوشـت اعتماد کـرده بودیم عاقانه تـر بود تا آن 
کـه مسـئولیت حفاظـت از ارزش پـول را بـه یک بانک مرکـزی مطلقاً 
غیرپاسـخگو واگـذار کنیـم. و در واقـع ایـن نتیجۀ زیسـتن در جهانی 
اسـت تحت تسـلّط اقتصادسـنجی. این نتیجۀ دانشـگاههایی است که 
اقتصاددانـان را طـوری تربیت میکنند که نسـبت به تناقضات منطقی 
و حقوقـی هیـچ حساسـیتی نداشـته باشـند و تعّرض دائمـی بانکهای 
مرکـزی بـه حقوق و امـوال مـردم  از طریق کاهش قـدرت خرید پول 
را رونـدی عرفـی، عـاّدی، مبـاح، بـی خطـر و گاه حّتی ضـروری جلوه 

دهنـد. بگذریم..
هرچه که هسـت، مدتهاسـت کـه دیگر ریال پول نیسـت؛ امروز شـاید به 
زحمـت بتـوان هزار ریال را پول دانسـت. مردم سـالیان سـال اسـت که از 
تومان اسـتفاده میکنند و چشمشـان را عادت داده اند تا یکی از صفرهای  
جلـوی هر قیمت رسـمی را نبیند. اینکه سـهل اسـت، عمـًا در محاورات 

روزمـّره »یـه تومن« بـه معنای یک میلیون تومان اسـت!
مـرگ واحـد پوِل عماً منسـوخ را باالخره یـک روز باید رسـماً تأیید کرد. 
بایـد زیـر بـار رفت کـه ریال به دسـت منتشـر کنندگانش آنقـدر ضعیف 
شـد تـا از پـول بودن سـاقط شـود. ریال عمـرش را به شـما داد و بـه دیار 

همـۀ چیزهای دیگری پیوسـت که روزی داشـتیم و امـروز نداریم.
حـذف صفـر یا اعـام یـک واحد پولـی جدید هیـچ اثر حقیقـی قابل 
توّجهـی بـر زندگـی های ما نـدارد. چـون اصوالً هیچ چیز نیسـت غیر 
از همیـن  صـدور گواهی فوت رسـمی برای واحد پول قبلی که سـالها 
از مرگـش میگذشـت ولـی بنـا به پـاره ای مصالـح جنـازه اش هنوز از 

دسـتگاه رسـمیت بخش اسـناد دولتی باز نشـده بود. 
امـور تحمیلـی سیاسـت و حاکمیت همه همین گونه اند. نه تولّدشـان 
بـی حضـور قابلـۀ قـدرت ممکـن اسـت و نـه حّتـی مـی تواننـد مثل 

آدمیـزاد بـا فرا رسـیدن مرگشـان بمیرند. 
در پایان برای آنها که به پیش بینی عاقمندند یک خبر بد دارم:

اگـر بنا باشـد پـس از این هم پول ایـران با همین روال بـی رویۀ فعلی 
در ید اختیارات بامسـئولیت و انحصاری کسـانی باشـد که هنری غیر 
از افزایش حجم سـاالنه بیسـت تا سـی درصدی آن نداشـته و ندارند، 
در بهترین حالت کمتر از بیسـت سـال طول میکشـد تا همین تومان 
قدرتمنـد در ُشـُرف تولّـد نیـز دیگر قادر بـه خرید هیچ چیز نباشـد و 
بـا همین مراسـم بی شـکوهی که میبینید تا قبرسـتان دینـار و صّنار 

و شـاهی و عباسـی و ... و ریال تشییع شود.
اگـر بتـوان بـرای زایـش ققنـوس تومـان از خاکسـتر  ریال  فایـده ای 
تصـّور کـرد، فقـط همین اسـت که شـاید از این هشـتاد میلیـون نفر 
کاربـران آن دسـتکم هشـتاد نفـر از خـود چنیـن سـواالتی بپرسـند: 
پـول چیسـت؟ چگونـه بایـد تولید شـود؟ چـرا بایـد در انحصـار بانک 
مرکـزی باشـد؟ چـرا نبایـد بانـک مرکـزی به هیـچ مرجعـی در قبال 
عملکـرد خود پاسـخگویی جّدی داشـته باشـد؟ و سـواالت مبـارک و 
مفیـد دیگـری از ایـن دسـت کـه میتواننـد قبـل از زیـر سـؤال بردن 
مکانیسـمهای حاکمیتـی، ابتـدا علم اقتصـاد تاکنون بی پاسـخ به این 

سـواالت را به اسـتیضاح بکشـند

مدیرکل بازرسی سازمان امور 
مالیاتی اخیــرا اعام کرد که   
بانکی  "تراکنش های  بررسی 
افراد مشکوک به فرار مالیاتی 
در طول ۳ ســال اخیر منجر 
به شناسایی ۲4 هزار میلیارد 
تومان فرار مالیاتی شده است". وی اضافه کرد"غالب 
بر ۷ میلیون دستگاه پوز بدون هویت وجود دارد که 

برای سازمان نقطه کور است".
این داده ها چند پیام مهم دارند:

اول: در شبکه ی بانکی که امکان برداشت از حساب یا نقل و انتقال 
پولی با شناســنامه ی جدید دارای شماره ی کد ملی، برای عموم 
مردم، امکان پذیر نیســت، باز کردن شماره حساب بدون هویت، 
مستلزم هماهنگی قوی میان شخصیت های حقیقی و حقوقی 
خاص و برخی مدیران شــبکه ی بانکی و موسسات مالی و پولی 

است؛
دوم: حجم بسیار زیاد حساب ها و دستگاه های پوز بدون هویت،  
داّل بر سازماندهی مافیایی چنین فعالیت هایی و نظام مند شدن 

آن است؛
ســوم: الکترونیکی و دیجیتالی شــدن امور، بر بستر مناسبات 
فســادگرای عمیق،  کمکی به شفاف ســازی، و پیش گیری از 

پولشویی و فساد نمی کند؛
چهارم: آن چه به عنوان پیش شرط اساسی الزم و ضروری است، 
نبود شرایط برای رشد و نمو باندهای مافیایی است. پیش شرط این 
نیز،  نبود تو در تویی نهادی، و امکان نقادی همه ی اجزای ساخت 

قدرت است. بر بستر تو در تویی نهادی، امکان البی کردن، در سطح 
فراگیر، برای افراد وصل به مراکز قدرت خاص فراهم می شــود. 
همین طور بر بستر وجود موسسات پولی و مالی خارج از کنترل 
بانک مرکزی )یا با قدرت چانه زنی باال در برابر آن(،  چنین البی هایی 
می توانند این چنین درگیر فرایندهای غیرقانونی، به بهای تحمیل 

هزینه های سنگین بر گرده های مردم، بشوند؛
پنجم: اولین بار نیســت که چنین موردی اعالم می شود. چند 
ســال پیش، بانک مرکزی نیز ان را اعالم کرده بود. با وجود این، 
داستان ادامه دارد. چون، دینامیسم درونی تو در تویی نهادی ان را 
موجب می شود. یعنی، در چنین شرایطی، قدرت بانک مرکزی و 
سازمان امور مالیاتی، بر دارندگان چنین حساب ها و دستگا ه هایی 
نمی چربد. در نتیجه، باندهای مافیایی، توانایی بازتولید خود در گذر 

زمان را دارند؛
ششم: نظام مند شدن فساد، موجب قفل شدن اقتصاد شده است. 
برنامه مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش درامدهای  مالیاتی شکست 

می خورد. برنامه ی مبارزه با پول شویی شکست می خورد. 
ســایر برنامه های مرتبط با این برنامه ها از جمله کاهش کسری 
بودجه دولت و تامین اصل عدالت مالیاتی شکست می خورد. نه 
تنها چنین برنامه هایی شکست می خورند، بلکه گروه های مافیایی، 

اقتصاد و دولت و  جامعه را  تصرف کرده اند و  به گروگان گرفته اند 
هفتم: نتیجه نهایی این وضع، در کنار دردها و رنج های ناشی از فقر 
و محرومیت اقشاری چون کارگران و معلمان و پرستاران معترض،  
افول مشــروعیت نظام حکمرانی و به تعبیر یکی از نمایندگان 
مجلس، غالمرضا تاجگردون،  تبدیل حس نارضایتی از آن، به حس 

"تنفر" است. 

    سید احمد خاتون آبادی

سال پنجم
شماره  نود و سه
26 مرداد 1398

15 ذوالحجه  1440
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زیر نظر شورای سردبیری
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 چاپ: آینده
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ساختمان مرکز آموزش بازرگانی
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تلویزیون های ایرانی با 30 درصد قیمت کمتر نسبت به تلویزیون های خارجی تولید 
می شوند. امیرعباس کائینی، عضو انجمن صنایع لوازم خانگی با اعام این موضوع گفت: 
»به دنبال شدت گرفتن تحریم ها، برنامه ریزی دقیقی برای افزایش عمق داخلی سازی 
محصوالت ایرانی انجام دادیم و در این راستا تولید تلویزیون های جدید ایرانی در کشور 
آغاز شده است.« او توضیح داد: »تلویزیون های ایرانی با کیفیتی برابر با تلویزیون های ال جی 
تولید می شود و قیمت آن حداقل 30 درصد پایین تر از محصوالت ال جی خواهد بود.«

93 درصد شکایات حوزه فناوری اطاعات مربوط به اینترنت است. این موضوع را 
مجید حقی، معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطاعات رگوالتوری اعام کرد 
و گفت: بعد از اینترنت بیشترین شکایات مربوط به تلفن همراه و تلفن ثابت و 
کمترین شکایت مربوط به سرویس های خدمات ارزش افزوده، تشعشعات، خدمات 
پستی و دفاتر پیشخوان است.«  به گفته او از ابتدای سال 98 تا پایان تیرماه، 
30 هزار و 758 شکایت در سامانه پاسخگویی به شکایات 195 ثبت شده است.

رقم عجیب شکایات اینترنتی مردمتولید تلویزیون های ارزان ایرانی
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 چندین سال پیش، نشریه پیام سبز، 
سرمقاله اینجانب را به نام "محیط 
به  آگاهی"  خود  کنار  در  آگاهی 
چاپ رسانید. از آن هنگام تا کنون، 
آن  در  گذرد.  می  حدود 20 سال 
مقاله در کنار بر شمردن ویژگی های 
به  آگاهی  اهمیت  و  شناسی  خود 
وظایف و مسئولیت نسبت به خود و 
دیگران، بر اهمیت آگاهی از زیست 
بوم و محیط زیست و به مسئولیت 
انسان در برابر منابع و امکانات محیط 
زندگی مانند آب و خاک و هوا تاکید 
گردیده و همچنین به اصول اخاق 
فردی، اجتماعی و زیست محیطی 
اشاره شده بود. نشریه پیام سبز در 
آن زمان، توسط دانشجویان دست 
به دست می گشت و به خانه ها راه 

می یافت.
مقاله،  آن  انتشار  از  پس  اندکی 
دانشجویان  از  یکی  مادر   - بانوئی 
به  کارشناسی-  مقطع  در  دختر 
شماره تلفن دفترم در دانشگاه زنگ 
زد. و از خواندن آن مقاله خشنودی 
اش را اعام کرد و به اصول اخاقی 
که در سرمقاله بر شمرده بودم اشاره 
داشت. او از رفتار تحقیر آمیز و رنجش 
کم  مادر  تحقیر  در  دخترش  آور 
سواد گایه می کرد. همین تلفن 
موجب شد که یک جلسه از کاس 
درس "اصول آموزش و ترویج،" را  
به: اخاق علمی و نقش آموزش در 
بارور ساختن زندگی روز مره و روابط 

اجتماعی اختصاص دهم.
اما دلیل بازگشت به این خاطره، آن 
بود که به نوشته ای به زبان انگلیسی 
از معلم، فیلسوف و آموزشگر بزرگ 
و فقید برزیلی: پائولو فریره، در میان 
کتاب هایم روبرو شدم  به نام: " تعلیم 
و تربیت؛ رهائی بخش و آزادکننده یا 

برده پرور؟!"
"پائولو" در این مقاله ]که بخشی از 
کتاب معروف او با عنوان "آموزش 
ستم دیدگان" می باشد[ با شهامت 
متداول  پرورش  و  آموزش  زیاد، 
به چالش می  را  کنونی در جهان 
کشد. جان کام "پائولو فریره" این 
تربیت  و  تعلیم  نوع  این  که  است 
و  ژرف  آگاهی  معرفت،  جای  به 
مسئولیت پذیر ی فردی و اجتماعی، 
به ازای همه این ها،  غرور آفرین، کبر 
آور، منزوی کننده و بدون مسئولیت 
و تعهد اجتماعی است و یادگیرنده را 
خود محور، سطحی نگر، و مبتا به 

انفعال و دچار بردگی می سازد.
در همین لحظه ها بود که کلیپ 
مصاحبه دکتر رنانی استاد اقتصاد 
و دوست گرانمایه را، در باره بحران 
جدی آب، در تلگرام مشاهده کردم و 
اورا در کنار دانش فراوانش به خاطر 
آزادگی، صداقت، مسئولیت پذیری 
از جمله  او  فروتنی اش ستودم.  و 
کسانی است که "برده" آموخته ها و 

نوشته هایش نیست.

"جامعۀ بحران" این نامی است که می توان بر 
جامعۀ ایرانی نهاد. در این نوشتار می کوشیم 
عمیق ترین و کان ترین دلیل این سرشت 

بحرانی جامعۀ ایرانی را بیان کنیم.

وقتی جامعه ای را »جامعۀ بحران« می نامیم، 
به این معناست که »بحران« به ویژگی ذاتی آن جامعه تبدیل شده است. 
ابعاد این بحران بر کسانی که دغدغۀ جدی و صادقانه نسبت به وضعیت 

جامعه دارند پوشیده نیست، و همۀ ابعاد حیات ما را درنوردیده است. 
دلیل این که سرشت جامعۀ ایرانی را باید »بحرانی« توصیف کرد این 
است که جامعه از بهبود وضع خود ناتوان شده است، شاخص های اصلی 
آن نزولی است، مانند فرد بیماری که با هر بار آزمایش متوجه می شود 
وضعیت جسمانی اش ضعیف تر و شکننده تر شده است و مستعد 
بیماری های جدید است. پس معیار ما برای »بحرانی« نامیدن جامعۀ 
ایرانی وخامت جسمِی آن است، در حالی که نمی تواند کیفیت سامت 

خود را بهبود بخشد. 
ساده انگارانه است اگر اکنون انگشت اتهام را برای وخامت وضع موجود 
تنها به سوی سیاست نشانه رویم. به هر حال نهاد سیاست به عنوان متولی 
امور کان کشور باید در مورد وضعیت بحرانی جامعۀ ایرانی پاسخگو باشد، 
اما این کمکی به ما برای درک بحران نمی کند، و اگر صرفاً بر آن تمرکز 

کنیم قافیۀ فهم و شناخت صحیح را باخته ایم.

ریشۀ بحران کجاست؟ مسئله این است که دو تودۀ عظیم هوای گرم و 
سرد به هم رسیده است. ما در مرحلۀ خاصی از تاریخ اجتماعی ِ ایران به 
سر می بریم و پیش از این هیچ گاه چنین وضعیتی را تجربه نکرده ایم. دو 
اَبَرنیروی اجتماعی به هم رسیده  است. نامگذاری این دو نیرو کمی دشوار 
است، اما فکر می کنم بهترین و پذیرفتنی ترین نامی که می توان بر این دو 
نیرو گذاشت همان »سنت« و »تجدد« )مدرنیته( است. این همان دو 
تودۀ عظیمی است که به همدیگر رسیده است. اما شاید بگویید در تمام 
دوران عصر جدید، حتا از دوران امیرکبیر و ناصرالدین شاه این جدال 

وجود داشت و چیز جدیدی نیست! 
برای فهم این مسئله باید به یاد آوریم که این تضاد اساسی در تاریخ عصر 
جدید ایران همواره خود را در جبهه ها و ساحت های مختلف بازتولید کرده 
است، از یک واحد اجتماعی کوچک مانند خانواده تا کان ترین سطح 
جامعه، از دعوای سادۀ پدر و دختر تا دعوای کان میان دین مداری و 
سکوالریسم، مشروطه خواهی و مشروعه خواهی. اما تنها کافی است 
برای مثال نگاهی به انقاب 57 بیندازیم تا ببینیم نیم قرن پیش نهاد سنت 
چه نیروی برتری داشت، به گونه ای که با کم ترین امکانات سخت افزاری، 
حکومت را که نمایندۀ وجوه خاصی از مدرنیته بودـ  می توان گفت به 

سادگیـ  متاشی کرد. 
اما امروز این دو نیروی عظیم توانی برابری دارند و نوعی موازنۀ قوا شکل 
گرفته است. به گمانم این موازنۀ قوا همان عمیق ترین ریشۀ بحران زدگی 

جامعه ماست. موازنۀ قوا یعنی چه؟ به این چند گزاره دقت کنید: 

اول: الف( سنت هنوز آن قدر قدرتمند است که بتواند حاکم باشد.
ب( اما آن قدر قدرتمند هم نیست که رقیب)مدرنیته( را از میدان به در 

کند.

دوم: الف( مدرنیته هنوز آن قدر قدرتمند نیست که بتواند سنت را به زیر 
کشد.

ب( اما آن قدر قدرتمند هست که بتواند سنت را به شدیدترین شکل به 
چالش کشد و تضعیف کند.

نتیجۀ این وضعیت آن شدهکه زور دو نیروی سنت و مدرنیته به هم 
نمی رسد، دیگر این طور نیست که یکی بتواند طومار دیگری را بپیچد. 

بنابراین، توان آن ها صرف خنثاسازی یکدیگر می شود، 
اما بزرگ ترین نقطه ضعف جامعۀ ایرانی در عصر مدرن را نیز باید همین جا 
یافت. جامعۀ ایرانی نخواست یا نتوانست »آمیزه ای« از دو نیروی مدرن و 
سنتی خود بسازد، بلکه این دو نیرو صرف جدال و حذف یکدیگر شدند. 
ما ایرانی ها بابت این ضعف بزرگ باید شرمسار تاریخ باشیم. چرا ایرانیانی 
که همواره در تلفیق ایده ها و آمیزه سازی تبحر داشتند این بار ناتوان از 
کار درآمدند؟ شاید هم هنوز زمان این تلفیق بزرگ فرا نرسیده است، اما 
کار این دو نیرو چنان به ستیز با یکدیگر رسیده است که امید به آمیزه ای 

جدید فعاً متوهمانه است.

جامعۀ بحران

   پیام پورفاح
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اقتصاد سياسی طرح اصالح ساختار بودجه

بازار

طرح اصاح ساختار بودجه خواستار اصاحات متعددی شده که نه 
به 98 که به سال های آینده هم قد نمیدهد. تجربه نشان داده اینگونه 
طرحهای خوب و بزرگ نشانه نزدن هستند. پیش بینی من این است 
که در انتها کل کسری بودجه حدود 150هزار میلیار تومانی از اوراق 

و از عدم تخصیص بودجه عمرانی تامین میشود!
تامین کسری بودجه از اوراق به شکل ایرانی آن خطرناک است. چون 
بانک ها را مجبور می کنند اوراق را بخرند )یعنی: بدهی دولت به 
بانکها( بانک ها هم مشکل نقدینگی دارند و مجبور به اضافه برداشت 
از بانک مرکزی می شوند! پس عما همان استقراض از بانک مرکزی 
است! ولی ایکاش بصورت مستقیم استقراض می کردند.دولت ها 
مستقیما از بانک مرکزی استقراض نمی کنند چون خاف قانون 

برنامه است.
 با این روش دور زدن قانون که ابداع آن در دوره آقای احمدی نژاد 

بود، هم به سیستم بانکی ضربه میزنیم، هم نظام حکمرانی بانک 
مرکزی را مخدوش میکنیم، هم بدهی دولت با سود باال هرسال 

بصورت تصاعدی بیشتر میشود!
دولت باید به اصاحات واقعی تن دهد. در این 7 ماه بقی مانده باید 
تخصیص ارز 4200 متوقف شود )حدود 30همت مابه التفاوت ارز 
4200 است که هنوز تخصیص داده نشده( همچنین حاملهای 
انرژی باید به بنحوی افزایش یابد که آنچه وارد بودجه میشود حداقل 

100 هزار میلیارد تومان باشد
اگر کسری بودجه از روشهای صحیح تامین نشود، تورم بسیار باالیی 
در سال های 98 و 99 خواهیم داشت. پیش بینی ما حداقل بین 50 
تا 70 % ساالنه است. فشار این تورم کمرشکن به ضعیف ترین دهکها 
می آید که نان شب ندارند بخورند و متاسفانه امکان خوردن بنزین 

هزار تومانی بجای نان هم وجود ندارد.

نی
سی

لح
ق ا

اد
ص


