4

گفتـمان

 -۱به رس�میت شمردن بازار
ديـــــدگاه
آزاد تحت نظارت و مدیریت
بانک مرکزی :پیش��نهاد میش��ود دولت به هجای
اصرار ب��ر تکنرخی ک��ردن ارز در این مقطع تالش
خود را معطوف به س��اماندهی عرضه و تقاضای ارز و
اج��رای پیمانس��پاری ارزی باهدف بازگش��ت کلیه
درآمدهای ارزی کشور به چرخه اقتصاد و جلوگیری
از خروج سرمایه و تأمین مالی قاچاق کند.
همانطور که گفته شد براساس برخی مصوبات
و اظهارات مسئوالن دولتی ،بخشی از واردات توسط
بان��ک مرکزی تأمین ارز نخواهد ش��د و بخش��ی از
صادرکنن��دگان نیز میتوانند پروانه صادراتی خود را
واگذار کنند .همچنین بخشی از نیاز ارز مسافرتی یا
دانش��جویی نیز توس��ط بانک مرکزی تأمین نخواهد
ش��د .همه این گزارهها دال بر ش��کلگیری یک بازار
دوم ب��رای عرضه و تقاضای ارز اس��ت که حاکمیت
میتواند در مقابل آن دو موضع اتخاذ کند:
الف) به رس��میت نشناختن آن و مصداق قاچاق
دانس��تن معامله در این بازار و تالش برای ممانعت از
آن با اقداماتی پلیس��ی و امنیتی که در نهایت منجر
ب��ه فعالیت آن بهصورت زیرزمینی یا در ش��بکههای
اجتماعی خواهد شد.
ب) به رس��میت شناختن این بازار و تالش برای
مدیری��ت و نظ��ارت بر آن .با توجه به تجربه کش��ور
در س��الهای گذشته و همچنین پیشرفت فناوری و
گسترش ش��بکههای اجتماعی اکیدا ً توصیه میشود
برای رویک��رد دوم برنامهریزی و سیاس��تگذاری و
رویک��رد اول تنه��ا محدود به مبارزه ب��ا تأمین مالی
قاچاق و پولشویی شود.
 -۲تالشهای سیاس�ی و دیپلماتیک جهت
تس�هیل نقل و انتقاالت ارزی :بخش عمده تجارت
کش��ور با چندین کشور معدود ش��امل چین ،امارات
متحده عربی ،کره جنوبی ،ترکیه و هند است و بهتبع
نقش این کش��ورها در نق��ل و انتقاالت ارزی بس��یار
قابلتوجه اس��ت .برخی از این کش��ورها در سالهای
گذش��ته بهرغم تحریمهای بینالمللی همکاری خوبی
با جمهوری اس�لامی ایران داشتهاند ،ولی متأسفانه در
س��الهای اخیر این همکاری کمرنگ ش��ده است و با
بهانهه��ای مختلف مانند اف.ای.تی.اف و ...حتی انتقال
وجوه در داخل همین کش��ورها هم با مش��کل روبهرو
شده است .لذا یکی از اقدامات ضروری مذاکره فوری با
برخی از این کشورها و تالش برای تسهیل روابط تجاری
و نقل و انتقاالت ارزی است .برای مثال در برخی از این
کش��ورها درآمد حاصل از ص��ادرات نفت در یک بانک
کوچک سپردهش��ده است و سایر بانکها اجازه افتتاح
حساب به این بانک نمیدهند ،درصورتیکه این مشکل
برطرف ش��ود و این بانک بتواند با سایر بانکها در این
کشور ارتباط داشته باشد بخشی از مشکالت کشور در
حوزه نقل و انتقاالت ارزی برطرف خواهد شد.
 -۳تغییر در اکوسیس�تم انتقال ارزی و نظام
تجاری کش�ور :تمرکز بخش قابلتوجهی از انتقاالت
ارزی کش��ور در چند نقط��ه خاص مانند دوبی منجر به
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برای برونرفت از بحران ارزی چه باید کرد؟
آسیبپذیری نظام ارزی ش��ده است و لذا در بلندمدت
باید برای تمرکززدایی از نقل و انتقاالت ارزی کش��ور و
ترجیحاً انتقال آن به کشورهای همسو مانند روسیه ،چین
و عمان و ...برنامهریزی کرد .نکته قابلتوجه این است که
تغییر در اکوسیستم انتقال ارزی کشور ضرورتاً با تغییر
در مبادی واردات کاالها و کشورهای طرف تجاری و نیز
الگوی تأمین نیازهای تجاری کش��ور همراه خواهد بود.
برای مثال انتقال اکوسیستم ارزی به روسیه در صورتی
معنا خواهد داشت که بخشی از واردات غذاهای اساسی
مانند گندم ،کنجاله ،شکر و ...به کشورهای حوزه  CISکه
اتفاقاً زمینهای حاصلخیز و آب فراوان دارند منتقل شود.
راهبرد دیگر تأمین نیازهای وارداتی از کشورهای
مقصد صادرات کاالهای ایرانی اس��ت ،برای مثال در
س��ال  ۱۳۹۵صادرات کشور به کش��ور ژاپن بیش از
دو برابر واردات از این کش��ور اس��ت و از طرف دیگر
واردات از برخ��ی کش��ورها بیش از ص��ادرات به آن
کشورهاس��ت ،درصورتیکه مب��ادی واردات کاالها و
مقاصد کاالهای صادراتی به نحوی مدیریت شود که
تراز تجاری کشور با سایر کشورها تعادل یابد ،بخشی
از مشکالت نظام ارزی حل خواهد شد.
درصورتیکه بانک مرکزی پیمان پولی دوجانبه با
چهار کشور چین ،هند ،ترکیه و کره جنوبی را منعقد
و عملیاتی کند ،بالغبر  ۵۰درصد حجم تجارت کشور
بدون نیاز به ارز واس��ط انجام خواهد شد و مشکالت
ارزی بهصورت اساسی حل خواهد شد.
راهب��رد دیگر جذب س��رمایهگذار خارجی باهدف
کاه��ش تجارت اس��ت .برای مثال یک��ی از اقالم عمده
صادرات کشور ،صادرات سنگآهن و یکی از اقالم عمده
واردات کش��ور واردات فوالد به اشکال مختلف است که
درواقع محصول فرآوری شده از سنگآهن است .موضوع
جالبتر میشود اگر بدانیم که کره جنوبی طرف عمده
تجاری ما در صادرات س��نگآهن و واردات فوالد است،
لذا درصورتیکه با س��رمایهگذاری طرف کرهای تبدیل
س��نگآهن به فوالد در داخل کش��ور انجام شود ضمن
کاهش هزینهها ،نظام ارزی کشور نیز تقویت خواهد شد.
 -۴انعق�اد پیمانه�ای پولی ب�ا طرفهای
تجاری :پیمان پولی دو یا چندجانبه زیرساختی است
که کلیه خدمات بانکداری بینالمللی مانند ارس��ال
حواله ،گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانتنامه از
طریق آن قابلارائه است .در این ساختار در بانکهای
برای س��ایر طرفها افتتاح میش��ود .حسابداری این
«حس��اب ویژه» مرکزی کش��ورهای طرف قرارداد،
یک حساب میتواند براس��اس داراییهایی همچون
ط�لا ،نفت ،دالر ،یورو و امثالهم باش��د .بعد از افتتاح
بانکهای تجاری هر کش��ور مع��ادل اعتباری را که
در حس��اب مخصوص ب��رای یکدیگر در »،حس��اب
ویژه «نظ��ر گرفتهاند ،یک خط اعتباری به پول ملی
خ��ود ایجاد میکنند و براس��اس آن نیازهای تجار را
ب��ا واحد پول مل��ی برطرف مینماین��د و در مقاطع

زمانی مشخص نسبت به تسویه ماندهحساب ویژه از
طریق روشهای مورد تعهد اقدام میکنند .برقراری
پیمانهای پولی دوجانبه چند س��الی اس��ت که در
کش��ور پیگیری میش��ود و حتی در ماده  ۱۳قانون
برنامه ششم توس��عه نیز به تصویب رسیده است .در
اواخر س��ال  ۱۳۹۵اولین پیمان پولی دوجانبه کشور
با پاکس��تان منعقد شد ،ولی بهواس��طه عدم تمهید
زیرساختهای الزم توسط بانک مرکزی تاکنون این
قرارداد منش��أ اثر نبوده اس��ت .همچنین در اواسط
مهرم��اه  ،۱۳۹۶پیم��ان پول��ی دوجانبه در س��طح
رؤس��ای بانکهای مرکزی ایران و ترکیه امضا شد و
اولین اعتبار اس��نادی مبتنیبر آن توسط بانک ملی
در تاریخ  ۲۷فروردینماه  ۱۳۹۷گشایش یافت.
بانک مرکزی ضروری است اوالً نسبت به امضای
قرارداد با کشورهای عمده طرف تجارت با ایران اقدام
کند .ش��ایانذکر اس��ت درصورتیک��ه بانک مرکزی
پیمان پولی دوجانبه با چهار کشور چین ،هند ،ترکیه
و ک��ره جنوبی را منعقد و عملیات��ی کند ،بالغبر ۵۰
درصد حجم تجارت کش��ور بدون نیاز به ارز واس��ط
انجام خواهد ش��د و مشکالت ارزی بهصورت اساسی
حل خواهد شد .ثانیاً سامانه نرمافزاری اجرای پیمان
را طراح��ی و عملیاتی نمای��د و آییننامههای الزم را
ب��ه ش��بکه بانکی ابالغ کن��د و ثالثاً آم��وزش الزم را
ب��ه صادرکنندگان و واردکنن��دگان ارائه کند و با در
نظر گرفتن مش��وقهایی آنها را به اس��تفاده از این
زیرساخت ترغیب کند .این مشوقها ضروری است در
کشورهای طرف تجاری نیز در نظر گرفته شود تا عدم
رغبت تجار خارجی مانع از فعالیت پیمان نشود.
 -۵طراح�ی پیامرس�ان مال�ی غیرمتمرکز
بهعنوان جایگزین پیامرس�انهای مالی متمرکز
مانند س�وئیفت :سوئیفت یک پیامرسان مالی است
که به بانکها این امکان را میدهد که در یک محیط
امن با س��ایر بانکها ارتباط برق��رار کنند و به انتقال
وجوه در فضای بینالمللی بپردازند .مشکل اینجاست
که سوئیفت یک سامانه متمرکز است و همه اطالعات
تراکنشه��ای مال��ی بانکها و کش��ورها ک��ه درواقع
آئین��ه تجارت بینالمللی آنها نیز هس��ت ،در اختیار
مسئوالن آن قرار دارد و عنداللزوم به نهادهای نظارتی
گ��زارش میکنند .ب��رای مثال این س��امانه در قالب
برنامه رهگی��ری مالی تروریس��م ( )TFTPاطالعات
تراکنشه��ای بانکه��ای ایران��ی را در اختیار وزارت
خزان��هداری آمریکا ق��رار میدهد و آنها بهس��ادگی
میتوانن��د بانکهای طرف مقابل م��ا را تهدید کنند.
 ۲لذا یک��ی از علل محدودیته��ای بانکهای ایرانی
در برق��راری روابط کارگزاری وابس��تگی نظام بانکی
بینالملل��ی به این پیامرس��ان مالی اس��ت .به همین
منظور برای کاهش اشراف وزارت خزانهداری آمریکا بر
تراکنشهای بانکی و بهتبع کاهش اش��راف بر تجارت
خارجی کش��ور ضروری است از س��امانههای موازی

س��وئیفت استفاده کنیم .نکته قابلتوجه این است که
سامانه موازی «زنجیره بلوک» ضرورتاً باید غیرمتمرکز
باشد؛ لذا در میانمدت میتوان این مشکل را از طریق
پیامرس��ان بهراحتی حل کرد .ای��ن موضوع در برخی
دیگر از کشورها نیز درحال پیگیری است؛ برای مثال
مقامات نظام جایگزین سوئیفت روسیه تا سال ۲۰۱۹
بر بس��تر زنجیره «بانک مرکزی روسیه اعالم کردهاند
که بلوک فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
 -۶س�اماندهی قاچ�اق و واردات به مناطق
آزاد :همانط��ور ک��ه در بخش قبل گفته ش��د در
مقررات جدید ارزی تدابیر قابلتحسینی در ارتباط با
کنت��رل قاچاق و واردات در مناطق آزاد و برگرداندن
ای��ن مناطق به هدف اصلی خود ک��ه همانا صادرات
است ،اتخاذشده اس��ت؛ در ادامه پیشنهادهایی برای
تکمیل اقدامات فوق ارائه خواهد شد:
س��اماندهی بندره��ا و کنت��رل ورود و خ��روج
کااله��ا :درحال حاضر کاالهایی که در بندر بارگیری
میش��وند ،تنها در صورتی توس��ط گمرک بررس��ی
میش��وند و تش��ریفات گمرکی را طی میکنند که
بخواهند ترخیص ش��وند؛ در غیر ای��ن صورت هیچ
نظارتی بر کاالهای موجود در بندرها و انبارها صورت
نمیگی��رد .ازآنجاکه حجم کاالی بارگیری ش��ده و
انبارش��ده به دلی��ل خصوصی ب��ودن انبارهای بندر
قابلتش��خیص و شفاف نیس��ت ،امکان کشف کاالی
قاچ��اق در این مناطق وجود ندارد .در چنین حالتی
کاالهایی که ترخیص نمیش��وند ،ممکن اس��ت وارد
مناطق آزاد شوند .در صورت ورود کاال به منطقه آزاد
یا س��رزمین اصلی و توزیع آن امکان رهگیری کاالی
قاچاق بهشدت دشوار خواهد بود .راهحل پیشنهادی
اتص��ال س��امانههای اطالعاتی گمرک و بن��ادر و یا
اس��تقرار گمرک ،پلیس و دیگر نهادهای نظارتی در
بندرها و مناطق آزاد و فراهم شدن امکان نظارت این
نهادها بر جریان کاال در این مناطق است.
س��اماندهی مناط��ق آزاد مبتن��ی ب��ر کارک��رد
توسعه صادرات :بهمنظور س��اماندهی مناطق آزاد و
توس��عه صادرات در این مناطق باید سیاس��تهایی
طراحی ش��ود و س��طح امتیازاتی که به مناطق آزاد
تخصیص داده میش��ود مبتنی بر میزان صادرات هر
منطق��ه تعیین ش��ود .بهعنوان مثال چ��ون زیربنای
تولی��د در مناطق آزاد براس��اس واردات بدون تعرفه
اس��ت ،مناطق آزاد بهاندازه صادراتی که داش��تهاند،
میتوانند واردات انجام دهند و ارز الزم برای واردات
فق��ط از محل صادرات کاالهای��ی که در این مناطق
ساختهش��دهاند ،تأمین میشود .بدینصورت مناطق
آزاد ب��ه هجای واردات ماش��ینهای لوکس و ترویج
مصرفگرای��ی ،مواد اولیه الزم برای تولید و توس��عه
صادرات را وارد خواهند کرد.
احی��ای مالیات بر ارزشاف��زوده در مناطق آزاد:
کلیه واردات ب��ه مناطق آزاد ،صرفنظر از اینکه کاال
مصرفی اس��ت یا مواد اولیه تولید اس��ت از پرداخت
مالی��ات بر ارزشافزوده معاف ش��ده اس��ت و همین
موضوع منجر ب��ه افزایش صرفه اقتصادی واردات در
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ﺍﺧﺒﺎﺭ
ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻃﺮﺡ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻯ ﺑﻨﺪ ﺑﻦ
ﻭ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻻﻫﻴﺠﺎﻥ

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮔﺮﺍﻣﻴﺪﺍﺷــﺖ ﺍﻳﺎﻡ ﺍﷲ ﺩﻫﻪ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻓﺠﺮ،
ﻃﺮﺡ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺁﺏ ﺷــﺮﺏ  70ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻫﺎﻯ ﺑﻨﺪ ﺑﻦ ﻭ
ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻻﻫﻴﺠﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺑﻪ
ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺳﻴﺪ.
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ﻻﻫﻴﺠﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ
ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ  2ﺭﻭﺳﺘﺎ ،ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  6ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
ﻭ  500ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺪ.
ﺑﻬﺎﺭﻙ ﻣﻬﺪﻯ ﭘﻮﺭ ،ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ
ﺍﺟﺮﺍﻯ  8ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺘﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ،ﻳﻚ
ﺑﺎﺏ ﺍﻳﺴــﺘﮕﺎﻩ ﭘﻤﭙﺎژ ﻭ ﻳﻚ ﻣﺨﺰﻥ ﺯﻣﻴﻨﻰ  50ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻰ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ.

 -۹ساماندهی سفرهای سیاحتی خارجی و
برنامهریزی برای جذب توریست :یکی از مصارف
ارزی کشور ،س��فرهای سیاحتی خارجی و بار همراه
مس��افر اس��ت .علت اصلی اس��تقبال از این سفرها،
هزینه اندک در مقایسه با تورهای گردشگری داخلی
اس��ت .در کوتاهمدت ب��ا افزایش تصاع��دی عوارض
خروج از کش��ور برای دفع��ات اول تا چهارم (دفعات
بع��دی باقیمت کمت��ر از س��فر اول) میتوان ضمن
پرهزینه کردن س��فرهای سیاحتی خارجی و کاهش
انگیزه اقتصادی برای انجام آن ،از اخالل در سفرهای
کاری و تج��اری جلوگیری ک��رد .ولی در میانمدت
و بلندمدت ضروری اس��ت با شناس��ایی فرصتهای
گردش��گری و س��رمایهگذاری در زیرس��اختهای
رفاه��ی ،توس��عه اقامتگاههای کوچ��ک خانوادگی،
ک��م کردن بوروکراس��ی ص��دور روادی��د و بازاریابی
خارج��ی ب��رای گردش��گری ایران��ی و  ...هزینههای
گردش��گری را کاهش داد تا گردشگران ایرانی سفر
به مناطق گردش��گری داخل کشور را ترجیح دهند
و همچنی��ن بتوانیم س��هم گردش از گ��ردش مالی
صنعت گردشگری جهانی را افزایش دهیم .همچنین
میتوان برگزاری تورهای خارجی توسط آژانسهای
مس��افرتی را منوط به جذب گردشگر خارجی توسط
ال در ارتباط با واردات خودرو
آنه��ا کرد (این الگو قب ً
خارجی و اس��قاط خودروهای فرس��وده پیادهسازی
شده است) و یا برای آژانسهایی که بتوانند گردشگر
خارجی جذب نمایند مشوقهایی را تعریف کرد.
تالش ب��رای مدیریت متمرکز ارز گردش��گری:
درصورتیک��ه به گردش��گران ایرانی که عازم س��فر
خارجی هستند ،کارتبانکی به واحد پول کشورهای
ال به گردشگران خارجی که قصد سفر به
مقصد و متقاب ً
خارج از کشور را دارند ،کارتبانکی ریالی ارائه شود و
یا سوئیچ شبکه کارتهای بانکی کشور به کشورهای
همس��ایه متصل گردد ،اوالً تقاضای اس��کناس ارزی
برای س��فرهای خارجی کاهش پی��دا خواهد کرد و
ثانیاً ارز همراه گردش��گر خارجی بهصورت متمرکز و
توس��ط بانک مرکزی مدیریت خواهد شد و منجر به
عرضه اسکناس در بازار نخواهد شد.
 -۱۰توسعه استخراج (ماینینگ) رمزارزها:
رمزارزها یا Cryptocurrencyها پدیده جدید
حوزه فناوریهای مالی هستند و کشورهای مختلف
در قب��ال آنها اس��تراتژیهای برخ��ورد مختلفی را
اتخاذ کردهاند .در کشور ما کماکان استراتژی خاصی
در این ارتباط اتخاذ نش��ده است ،ولی آنچه از جهت
کارشناسی و در فضای نظام ارزی قابلبیان است این
است که تس��هیل معدنکاوی ،استخراج یا ماینینگ
ای��ن رمزارزه��ا حتم��اً قابل دف��اع اس��ت .ماینینگ
رمزارزها فرآیندی اس��ت که توسط کامپیوترهایی با
قدرت پردازش باال انجام میش��ود و نتیجهاش تولید
و اکتس��اب واحدهای جدید رمز ارزهاست .درواقع با
ساخت یا واردات این ماش��ینها و استفاده از انرژی
برق میتوان به واحدهای جدید رمزارزها دست پیدا
برهان
کرد.

این مناطق شده است .لذا ضروری است اخذ مالیات
بر ارزشافزوده در این مناطق احیا ش��ود و مالیات بر
ارزشافزوده اخذش��ده از نهادههای تولید در صورت
ص��ادرات کاالی نهایی ،باهدف حمای��ت از صادرات
مسترد گردد یا به تولیدکنندگان اعتبار مالیاتی تعلق
گیرد و بعد از صادرات تسویهحساب شود.
ضروری اس��ت بانکه��ای ایرانی از اس��تفاده از
س��امانه س��وئیفت برای تبادالت با بانکهای ایرانی
منع شوند و بهعنوان راهحل کوتاهمدت به بانکهای
خارجی داوطلب نیز دسترس��ی به این س��امانه داده
ش��ود .شایانذکر اس��ت برخی کش��ورهای اروپایی،
آمریکا ،چین ،روسیه و هند نیز هماکنون سامانههای
موازی سوئیفت برای ارتباط داخلی دارند.
 -۷ممانع�ت از افزای�ش ناگهان�ی س�رعت
گردش پول :همانطور که پیشتر گفته شد ،یکی از
علل زمینهای بحران ارزی ،افزایش قابلتوجه نقدینگی
در سالهای اخیر و عدم تخلیه آثار این رشد نقدینگی
در تورم بهواس��طه کاهش سرعت گردش پول به دلیل
افزایش نرخ بهره بوده است .لذا باید با اتخاذ راهبردهایی
مانع از افزایش ناگهانی س��رعت گردش پول و هجوم
نقدینگی به بازارهای مختلف اعم از ارز و ...شد.
در ادامه پیشنهادهایی در این رابطه ارائه خواهد شد:
منوط ش��دن جابجایی مبالغ کالن در سپردههای
بانکی تا مش��خص ش��دن محل مصرف :در بسیاری از
کش��ورها جابجایی مبال��غ قابلتوجه در س��پردههای
بانکی نیازمند ارائه توضیحات و ارائه اسناد دال بر علت
جابجایی اس��ت و در برخی موارد این موضوع محدود
میشود .ضروری است فورا ً آییننامه نظارت بر گردش
وجوه قابلتوجه توس��ط بانک مرکزی تدوین شود و به
مرحله اجرا برسد .این موضوع با توجه به قانون مبارزه
با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز ضروری است.
تفکیک حسابهای ش��خصی و کاری و محدود
ک��ردن تراکنشهای حس��ابهای ش��خصی :یکی از
روشهای دیگر مدیریت سرعت گردش پول ،محدود
ک��ردن تراکنش حس��ابهای ش��خصی در محدوده
موردنیاز متع��ارف خانوارها و کاه��ش محدودیتها
برای حس��ابهایی اس��ت که بهعنوان حساب کاری
ثبتشدهاند و مشمول نظارتهای مالیاتی میشوند.
 -۸ارائه پیشنهادهای جذاب سرمایهگذاری برای
مدیریت تقاضای تبدیل دارایی و تقاضای سفتهبازی
نکته حائز اهمیت این اس��ت که حتیالمقدور باید
نقدینگی موجود در اقتصاد به نفع بخش واقعی اقتصاد
جمعآوری ش��ود ،لذا با این رویک��رد عالوه بر اقداماتی
که توس��ط بانک مرکزی برای جذب نقدینگی مردم و
نیز بازگرداندن اسکناسهای ارزی به چرخه اقتصادی
کشور انجامشده است ،پیشنهادهای زیر قابلارائه است:
الف) انتشار صکوک ارزی یا ایجاد صندوق پروژه
برای پروژههای ارزآور مانند پروژههای نفتی،
ب) صک��وک ارزی با ف��روش ریال��ی /فروش با
اسکناس دالر،
ج) فروش واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری
طال درپیشخوان بانکها.

ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ  25ﺑﻬﻤﻦ  1397ﺷﻤﺎﺭﻩ41261

ﺣﺴــﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤــﻰ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ
ﻳـــﺰﺩ
ﺻﻨــﺪﻭﻕ ﺑﻴﻤــﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ
ﺭﻭﺳــﺘﺎﻳﻴﺎﻥ ﻭﻋﺸﺎﻳﺮ ﻳﺰﺩ ﺩﺭ ﻧﺸﺴــﺖ ﺧﺒﺮﻯ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ
ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺍﻳﺎﻡ ﺍﷲ ﺩﻫﻪ ﻓﺠﺮ
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﮔﻔﺖ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪﻑ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻗﺸــﺮ
ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯ ،ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ﻭ ﻋﺸﺎﻳﺮ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻗﺸﺮ ﺩﺭ
ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﺭﻧﮓ ﺭﺍ ﺍﻳﻔﺎ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ
ﻓﺪﺍﻛﺎﺭﻯ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﺍﻥ،
ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻴﺎﻥ ﻭ ﻋﺸﺎﻳﺮ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ:ﺑﻌﺪﺍﺯ
ﺍﻧﻘــﻼﺏ ﺑﺎﻟﻎ ﺑــﺮ  99ﺩﺭﺻﺪ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻫﺎ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ
ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻰ ﻭ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻰ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﻭﻟﻰ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺩﺭ ﻃﻰ  40ﺳــﺎﻝ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻓﻘــﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﻛﻤﺘﺮ
ﻛﺎﺭ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮﺑﻴــﺶ ﺍﺯ  85ﺩﺭﺻﺪ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻯ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ58 :

ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  56ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﻣﺸﻤﻮﻝ
ﺑﻴﻤﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ ،ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻴﺎﻥ ﻭ ﻋﺸﺎﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺩﺭﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ
ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻤﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻫﺎ ﺑﺎﺷــﻴﻢ .ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻰ ﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ ﻭ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻦﺩﺭﺁﻣﺪﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥﻭﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻴﺎﻥﻣﺎﺷﺎﻫﺪﻣﺸﻜﻼﺗﻰ

ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻳﻦ ﻗﺸﺮ ﻣﺎ ﺯﻳﺒﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ
ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺯﻳﺮﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺮﺍﻫﻰ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﺷﻮﺩ .ﻭﻯ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻰ ﻛﻪ
ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺭﻓﺎﻩ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻴﺎﻥ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﻤﻪ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻴﻤﻪ
ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ،
ﺭﻭﺳــﺘﺎﺋﻴﺎﻥ ﻭ ﻋﺸﺎﻳﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻴﻤﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻴﺎﻥ ﺳــﻜﻮﻧﺖ ﺷﺮﻁ ﺍﺻﻠﻰ ﺑﻴﻤﻪ

ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺳــﺎﻛﻦ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ،ﻋﺸﺎﻳﺮﻯ ﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮ  20ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ
ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ  200ﮔﺎﻧﻪ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺮﺩﺍﺯﻯ
ﻛﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮﺵ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻰ ﻧﻴﺰ
ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺑﻴﻤﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻴﺎﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺮﺩﺍﺯﻯ ﻛﻨﻨﺪ .ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﺳﻦ ﺑﻴﻤﻪ
ﺷﻮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ  18ﺗﺎ  50ﺳﺎﻝ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ ﻭﮔﻔﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻰ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﮕﻴﺮﺩ .ﻭﻯ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ:

ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ  56ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  600ﻧﻔﺮ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﺷــﻮﻧﺪ ﻭ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  22ﻫﺰﺍﺭ
ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ  40ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺸﻤﻮﻝ
ﺍﺳــﺖ .ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺣﺪﻭﺩ  10ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ
ﺩﺍﺋﻢ ﺑﻴﻤﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻖ
ﺑﻴﻤﻪ  15ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻄﻮﺡ ﺩﺭﺁﻣﺪﻯ 5
ﺩﺭﺻــﺪ ﺭﺍ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ  10ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺍ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ
ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﺁﻣــﺪ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ  400ﺗﺎ  900ﻫﺰﺍﺭﺗﻮﻣﺎﻥ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ  20ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺗﺎ 45
ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻯ ﺍﺳــﺖ .ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ ،ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻴﺎﻥ ﻭ ﻋﺸﺎﻳﺮ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﻣﺴﺘﻤﺮﻯ ﻫﺎﻯ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻰ
ﻭ ﭘﻴــﺮﻯ ،ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺍﻓﺘﺎﺩﮔﻰ ،ﻓﻮﺗﻰ ﻳﺎ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻣﺴــﺘﻤﺮﻯ ﻫﺎﻳــﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺑﻴﻤــﻪ
ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ.

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ  3ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ،
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺩﺍﺭﺩ

ﺭﺋﻴﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺷــﻬﺮ ﻣﺸــﻬﺪ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑــﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﺳــﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ،ﮔﻔﺖ :ﺍﺻﻠﻰﺗﺮﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺁﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿــﺎ ﺣﻴــﺪﺭﻯ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻤﻴــﻦ ﻧﺸﺴــﺖ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖﻫﺎﻯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯﻫﺎﻯ
ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺸﻬﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺣﻮﺯﻩ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯﻫﺎﻯ  17ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ ﺩﺭ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ
ﺷﺪ ،ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻭ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ  40ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ ﺩﻫﻪ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﺎﻟﮕﻰ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ
ﭘﺨﺘﻪﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭ ﺧﻄﺎ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳــﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺍﻧﺴــﺎﻧﻰ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺩﺭ ﺟﺬﺏ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﺷــﺪ ،ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﮔﺮﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ
ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻠﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻰ ،ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ،ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ
ﺍﺳــﺖ .ﺣﻴﺪﺭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺍﮔﺮ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺷــﻮﻳﻢ
ﺷــﺮﻁ ﺁﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺩﺭ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻫﺴــﺘﻴﻢ ﻟﺬﺍ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﺿﺮﻭﺭﺕﻫﺎﻯ ﺷــﻬﺮﻯ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﺳﺖ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺷﻬﺮ ﻣﺸــﻬﺪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑــﺮﺍﻯ ﺗﺎﻣﻴــﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟــﻰ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﺳــﺎﻝ ﻣﻰﺁﻣﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ
ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ﭘﻮﻝ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ
ﻭ ﻣﺠﻮﺯﺍﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ
ﻣﺜﺎﻝ  100ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ
ﻣﻰﻛﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ
ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻰﻛﺮﺩ ﻭ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺬﻛﺮﺍﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ
ﻧﺎﻇﺮ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﻠﻤﭗ ﻣﻰﻛﺮﺩ؛ ﺑﺎ ﺍﻳﻨﻜﺎﺭ ﭼﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ؟

ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮادث ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ
ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ
ﺳـﻤـﻨـﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ؛ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺣﻮﺍﺩﺙ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻯ،
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ،ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻰ ،ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ
ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺷــﺮﻳﻔﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ
ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳــﻤﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺷــﺎﺧﺺ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﮔﺎﺯ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ
ﺧﺎﻧﮕﻰﺑﻪﻣﻴﺰﺍﻥﻣﺼﺮﻑﮔﺎﺯﮔﻔﺖ:ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦﻋﺎﻣﻞﺩﺭﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺍﻳﻤﻨﻰ ،ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻰﺑﺨﺸﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎﺯﻯ
ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻳﻤﻦ ﮔﺎﺯ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻛﺎﺭ ﺟﻤﻌﻰ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻣﺆﺛﺮ
ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ،ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻯ
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺑﻮﻣﻰ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﻰ ﺑﺪﻳﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﮔﺎﺯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﺮ
ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺒﺤﺚ  17ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻠﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ،ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺗﻴﻢﻫﺎﻯ ﺑﺎﺯﺭﺳــﻰ ﻭﻳﮋﻩ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸــﻰ ﮔﺎﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ
ﺑﻼﻳﺎﻯ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺯﺩﻩ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﻳﻊ
ﺩﺭ ﻭﺻﻞ ﮔﺎﺯ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻳﻤﻦ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ
ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﻯ ﻭ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻥ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺷﺮﻳﻔﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮﺩﮔﻰ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ
 4ﻫﺰﺍﺭ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻯ ﺯﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺧﻄﻮﻁ ﮔﺎﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ
ﺳﻄﺢ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻭ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﮔﻰ ﻭﺳﻴﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ،
ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ
ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺩﻳﻖ ﺑﺎﺭﺯ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺩﺭ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺍﻧﺴﺖ.

ﮐﺸﻒ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺎﭼﺎق
در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ

ﺭﺋﻴﺲ ﭘﻠﻴﺲ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻛﺸﻒ
ﻗـﺰﻭﻳــﻦ
ﻛﺎﻻﻯ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ  140ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ.
ﺳــﺮﻫﻨﮓ "ﺁﺭﺵ ﻣﺮﺍﺩﻯ" ﺩﺭ ﺗﺸــﺮﻳﺢ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺍﻇﻬﺎﺭ
ﺩﺍﺷــﺖ :ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼــﺎﻕ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺍﺭﺯ ﭘﻠﻴﺲ ﺁﮔﺎﻫﻰ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ
ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼــﺎﻕ ﻛﺎﻻ ﺣﻴﻦ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﻋﺒﻮﺭﻯ ﺩﺭ
ﻋﻮﺍﺭﺿﻰ ﺁﺯﺍﺩ ﺭﺍﻩ "ﻗﺰﻭﻳﻦ – ﺯﻧﺠﺎﻥ" ﺑﻪ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘﮋﻭ 405
ﻣﺸﻜﻮﻙ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻳﺴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
ﺍﻳﻦ ﻣﻘــﺎﻡ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻮﻗﻴــﻒ ﺧﻮﺩﺭﻭ ،ﺩﺭ
ﺑﺎﺯﺭﺳــﻰ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ  10ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺮﻗﻰ
ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻛﺸــﻒ ﻭ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﺳــﺘﮕﻴﺮ
ﺷــﺪﻧﺪ .ﺭﺋﻴﺲ ﭘﻠﻴﺲ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﻛﺎﻻﻯ
ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻣﻜﺸﻮﻓﻪ ﺭﺍ ﺣﺪﻭﺩ  140ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ
ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ :ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪ.
ﺍﻧﻬﺪﺍﻡ ﺑﺎﻧﺪ ﺳﺎﺭﻗﺎﻥ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺑﻮﺋﻴﻦ ﺯﻫﺮﺍ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺑﻮﺋﻴﻦ ﺯﻫﺮﺍ ﺍﺯ ﺩﺳــﺘﮕﻴﺮﻱ  3ﺳﺎﺭﻕ
ﺍﻣﺎﻛﻦ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻳﻚ ﻣﺎﻝ ﺧﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ.
ﺳﺮﻫﻨﮓ "ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﺎﻥ ﻧﮋﺍﺩﻱ" ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ :ﺩﺭ ﭘﻲ
ﺍﻋﻼﻡ ﻣﺮﻛﺰ  110ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﺭﻕ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻨﺰﻝ ﺷﺨﺼﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ" ﻗﺸﻼﻕ ﭼﺮﺧﻠﻮ
"ﺷﺪﻩ ﻭ ﻗﺼﺪ ﺳــﺮﻗﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﻛﻴﭗ ﮔﺸﺖ ﭘﻠﻴﺲ
ﺁﮔﺎﻫــﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺿﺮﺑﺘﻰ  3ﺳــﺎﺭﻕ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺳﺮﻗﺖ ﺍﺯ ﻣﻨﺰﻝ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﻭ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣــﻰ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺑﺎﺯﺟﻮﻳﻰ
ﻣﺎﻣــﻮﺭﺍﻥ  ،ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺑﻪ  2ﻓﻘﺮﻩ ﺳــﺮﻗﺖ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺎ
ﻫﻤﺪﺳﺘﻰ ﻳﻚ ﻣﺎﻟﺨﺮ ﻧﻴﺰ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻛﺮﺩﻧﺪ.

ذوب آھﻦ اﺻﻔﮫﺎن  ،ﭘﯿﺸﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮫﯿﻨﻪ
و ﺑﺎزﭼﺮﺧﺎﻧﯽ آب در ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮراﺳﺖ

ﻧﺸﺴــﺖ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺩﺳــﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎ ،
ﺍﺻـﻔـﻬـﺎﻥ
ﻋﻤﻠﻜــﺮﺩ ﻭ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺫﻭﺏ ﺁﻫﻦ
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪﺍﺭﻯ ﻭﺯﻳﺮ ﺗﻌﺎﻭﻥ ،
ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﻫﻴﺎﺕ ﻫﻤﺮﺍﻩ  ،ﺩﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﺎﻳﻰ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ  ،ﺟﻤﻌﻰ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻫﻠﺪﻳﻨﮓ ﺷﺴﺘﺎ ﻭ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺫﻭﺏ ﺁﻫﻦ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ  ،ﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ.
ﺩﻛﺘﺮ ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺖ  :ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻋﻼﻗﻪ
ﻣﻨﺪ ﺑﻮﺩﻡ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺫﻭﺏ ﺁﻫﻦ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ
ﻓﻮﻻﺩ ﻛﺸﻮﺭ  ،ﻗﺪﺭﺩﺍﻥ ﺯﺣﻤﺎﺕ ﺗﻼﺷﮕﺮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺷﻢ،
ﺍﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎً ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺗﻼﺷــﮕﺮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ
ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺷــﺪ  .ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ  :ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺫﻭﺏ ﺁﻫﻦ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ
ﺍﺳــﺖ  ،ﺭﻗﻢ ﺯﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﻪ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ  25ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﺭﺳﻴﺪﻩ  ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻰ ﺍﻳﻔﺎ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ .ﻭﺯﻳﺮ ﺗﻌﺎﻭﻥ  ،ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ  ،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻯ
ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻰ  ،ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻰ ﻭ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻯ
ﺍﻧﺴــﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺩﺍﻧﺴــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ  .ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﺯ ﺫﻭﺏ ﺁﻫﻦ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ  35ﺩﺭﺻﺪﻯ
ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻰ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ  :ﺍﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻋﻈﻴﻢ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﭘﻴﺸــﮕﺎﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﭼﺮﺧﺎﻧﻰ ﺁﺏ
ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺸﻮﺭﺍﺳــﺖ .ﺩﻛﺘﺮ ﺷــﺮﻳﻌﺘﻤﺪﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ
ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺫﻭﺏ ﺁﻫﻦ ﺩﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴــﻪ  ،ﮔﻔﺖ  :ﺍﻳﻦ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﻈﻴﻢ ﺻﻨﻌﺘﻰ  ،ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﻘﺶ
ﻣﻬﻤﻰ ﺍﻳﻔﺎ ﻧﻤــﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻫﻢ ﺁﺭﻡ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ
ﺍﺯ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﻰ ﺩﺭﺧﺸــﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺍﺳﺖ
ﻛــﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻞ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻗﺪﺍﻣــﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ .

ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺼﺮف اﯾﻤﻦ و ﺑﮫﯿﻨﻪ
ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﮫﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﮫﺮ ﻣﺠﻦ

ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻳﻤﻦ ﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪ
ﺳـﻤـﻨـﺎﻥ
ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌــﻰ ﺟﻬــﺖ ﻣﺸــﺘﺮﻛﻴﻦ
ﺧﺎﻧﮕﻰ ﺷﻬﺮ ﻣﺠﻦ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺷــﺮﻳﻔﻰ ﻧﮋﺍﺩ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺒﺮ
ﻓﻮﻕ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺍﻯ ﺷــﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ
ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻧﺎﺍﻳﻤﻦ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﻭﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ
ﻣﻰ ﺁﻳﻨﺪ ،ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﻭ ﺷﺪﺕ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ؛ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ؛
ﻧﻬﺎﺩﻳﻨﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﻳﻤﻦ ﻣﺴــﺘﻠﺰﻡ ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎﻯ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻯ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻰ
ﺍﺯ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻯ ﭘﻴﺸﮕﺎﻡ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻟﮕﻮﻯ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ
ﻣﻮﺍﺯﺍﺕ ﺍﺟــﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡ ﻫﺎ ﻭ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻰ؛ ﮔﺎﻡ ﻫﺎﻯ
ﻣﻮﺛﺮﻯ ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻳﻤﻦ ﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪ
ﮔﺎﺯ ﺑــﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎﺩﻳﻖ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺩﺍﺷﺖ :ﺿﺮﻭﺭﺕ
ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴــﺮﻯ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻯ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳــﺎﻧﻰ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺳــﺎﺯﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧــﺮژﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ،
ﺑﺮﻛﺴــﻰ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻧﻴﺴــﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﻫﺎﻯ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﮔﺎﺯﺭﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ
ﻭ ﺷﻬﺮﻙ ﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺑﺴﺘﺮ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ
ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣــﻮﺯﺵ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻬﻴﻨــﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻭﺻﻞ ﮔﺎﺯ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﺷــﺮﻳﻔﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺍﻣﻴﺪﻭﺭﺍﻯ
ﻧﻤﻮﺩ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻬﻴﻢ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻜﺎﺕ
ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﮔﺎﺯ ،ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ
ﭘﻴﺶ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻳﺎﺭﻯ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ.

