
سال هشتم/ شماره ۲۲۴
 ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ / قیمت ۲۰۰۰ تومان

اینروزهــا آژیــر کــوچ جمعــی شــرکت ها بــه صــدا درآمــده اســت. موضوعــی کــه کارشناســان 
مدتهاســت نســبت بــه اواقــب آن هشــدار مــی دادنــد. بســیاری معتقدنــد، دلیــل اصلــی ایــن 
ــی«  ــای بین الملل ــط«، »تحریم ه ــک و متوس ــرکت های کوچ ــی ش ــکالت مال ــه »مش ــرت ب مهاج
ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــادی ب ــاالن اقتص ــردد. فع ــدود« بازمی گ ــای مح ــال آن »بازاره ــه دنب و ب
حاکمیــت بــا بی تفاوتــی نســبت بــه مهاجــرت گســترده نیــروی انســانی خبــره و زبــده از ایــران 
ــای  ــر پ ــز زی ــرش قرم ــارس ف ــورهای خلیج ف ــی کش ــه حت ــی ک ــد در حال ــورد می کن برخ

ــد؛ ــن می کنن ــه په ــران نخب مهاج

بحران مهاجرت 
در گفت وگو با دکتر عباس حاتمی مطرح شد؛
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خبر کوتاه

عوامل سه گانه 
تورم

ــورم  ــادی ت ــه اقتص ــخ اندیش ــان:در تاری  نوس
معلــول و نتیجــه ســه گــروه از عوامــل اســت. 
در واقــع ایــن ســه گــروه عواملــی هســتند کــه 
ــا  ــورم ی ــد. ت ــخص می دهن ــورم را تش ــوع ت ن
ــا حاصــل فشــار  ــه تقاضاســت؛ ی ــول جاذب معل
هزینه هاســت؛ یــا ماهیــت ســاختاری دارد. 
ــل  ــروه عوام ــه گ ــورم س ــوم ت ــوع س ــاره ن درب
ــدرت  ــی ق ــت، یک ــده اس ــر ش ــاختاری ذک س
تضادهــای  یکــی  دلخــواه،  قیمت گــذاری 

توزیعــی و دیگــری شــاخص بندی.
ــه  ــود و عرض ــا ش ــل تقاض ــتر از قب ــی بیش ــی کاالی وقت
ــد  ــدگان روی دســت هــم بزنن ــت باشــد و مصرف کنن ثاب
و قیمت هــای باالتــر و باالتــری بــه فروشــندگان پیشــنهاد 
کننــد، تــورم ناشــی از جاذبــه تقاضــا بــه وجــود می آیــد. 
ــوع تقاضــا رشــد نقدینگــی اســت.  ــن ن ــع ای ــا منب عمدت
مکتــب پولــی تــورم را عمدتــا یــا منحصــرا پولــی توصیــف 
می کنــد و معتقــد اســت وقتــی نقدینگــی و پــول افزایــش 
می یابــد، نســبت بــه قبــل پول هــای بیشــتری در دســت 
آحــاد جامعــه قــرار می گیــرد؛ بــه طــوری کــه موجــودی 
ــود.  ــتر می ش ــی بیش ــه قبل ــودی بهین ــان از موج پولی ش
ــوند، کاال  ــاص ش ــول خ ــازاد پ ــن م ــه از ای ــرای اینک ب
تقاضــا می کننــد. از آنجــا کــه طبــق فــرض آنهــا اقتصــاد 
ــت  ــا ظرفی ــا کاال ب ــرار دارد و قب ــل ق ــتغال کام در اش
ــه  ــت ک ــازادی نیس ــت، کاالی م ــده اس ــد ش ــل تولی کام
بــه مــردم فروختــه شــود؛ بنابرایــن متناســب بــا افزایــش 
پــول قیمت هــا هــم بــه خاطــر باال رفتــن تقاضــا و 
همراهی نکــردن عرضــه بــه طــور متناســب افزایــش 
می یابــد. طبــق ایــن نظریــه پــول برون زاســت و ســرعت 
گــردش پــول ثابــت و تقاضــای پــول هــم با ثبــات اســت؛ 
امــا بحــث مــا درمــورد اقتصــاد ایــران ایــن اســت کــه در 
ــه  ــت اســت، ن ــول ثاب ــردش پ ــه ســرعت گ ــا ن کشــور م
ــول  ــی پ ــه درون زای ــات اســت و جنب ــول با ثب تقاضــای پ
هــم در ســال های گذشــته تقویــت و تشــدید شــده اســت. 
ســپرده های  مــا  نقدینگــی  درصــد  عاوه بر ایــن 85 
پس انــدازی )شــبه پول( اســت و تنهــا 15درصــد آن 
پــول اســت و 74 درصــد ایــن ســپرده ها مربــوط بــه یــک 
درصــد ســپرده گذاران اســت. آیــا بــا ایــن وضعیــت وقتــی 
ــه  ــور اضاف ــی کش ــه نقدینگ ــادی ب ــدار زی ــال مق ــر س ه
ــب در  ــور متناس ــه ط ــی ب ــدار اضاف ــن مق ــود، ای می ش
دســتان عامــه مــردم قــرار می گیــرد؟! از ایــن گذشــته در 
چهــار ســال گذشــته تولیــد ناخالــص ملــی از صــد بــه 90 
کاهــش یافتــه؛ امــا قــدرت خریــد مــردم کاهــش بســیار 
شــدیدتری داشــته اســت. وقتــی در ایــن ســال ها کاهــش 
ــوق و  ــت و حق ــده اس ــت ش ــردم انباش ــد م ــدرت خری ق
ــاال نمــی رود، آیــا تــورم  ــا تــورم ب دســتمزدها متناســب ب

ــه تقاضــا موضوعیــت دارد؟ جاذب
مراجعــه بــه بعضــی اعــداد و ارقــام مهــم به خوبــی ایــن امر 
را رمزگشــایی می کنــد. در زمــان جــاری، نقدینگی نســبت 
بــه ســال 1357 حــدود 13هــزارو 600 برابــر شــده اســت. 
ــر شــده  ــی حقیقــی حــدود دو براب ــص داخل ــد ناخال تولی
ــداری  ــه مق ــی و براســاس نظری ــه پول ــق نظری اســت. طب
بایــد شــاخص قیمت هــا در ایــن دوره حــدود هفــت هــزار 
برابــر شــده باشــد کــه تنهــا اندکــی بیــش از دو هــزار برابــر 
افزایــش یافتــه و ایــن بــه خاطــر آن اســت کــه نقدینگــی 
ترکیــب عجیب و غریبــی دارد و ترکیــب ســپرده گذاران 
ــد  ــای چن ــی افزایش ه ــن به خوب ــت و ای ــاص اس ــم خ ه
صدبرابــری و حتــی چنــد هزار برابــری قیمت هــا در بخــش 
زمیــن و مســکن در ایــن دوره را رمزگشــایی می کنــد. ما در 
تحقیــق جداگانــه ای درون زایــی و برون زایــی پــول و علیــت 

ــم.  ــورم را بررســی کرده ای ــول و ت پ
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رونق مسکن از اولویت های مدیریت شهری 
مدیــرکل نظــارت بــر اجــرای ضوابــط شهرســازی شــهرداری، تحــرک بخشــی و رونــق 
تولیــد مســکن پایــدار و مبتنــی بــر ارزش هــای ایرانی اســامی و متناســب بــا فناوری های 
نویــن ســاختمان را از چالش هــا و اولویتهــای مدیریــت شــهری اصفهــان دانســت. خلیــل 
عســکرپور گفــت: در همیــن راســتا معاونــت شهرســازی و معمــاری شــهرداری اصفهــان 
تــاش کــرده اســت تــا بــا برگــزاری سلســله جلســات و نشســت هایی بــا انبــوه ســازان 
در جهــت کاهــش و رفــع موانــع فراینــد تولیــد مســکن انبــوه گام بــردارد. او دیدگاه هــا و 
چالش هــای انبــوه ســازان در خصــوص موضوعات شهرســازی را بســیار کارگشــا دانســت .

بسته راهکار مقابله با فرونشست زمین در اصفهان به هیئت دولت ارائه شد؛

دلیل حساسیت فرونشست زمین در اصفهان، پیشروی این پدیده در محدوده شهری است

راه نجات از فرونشست زمین

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
با بیان اینکه یکی از دالیل مهم حساسیت 
فرونشست زمین در اصفهان، پیشروی این 
پدیده در محدوده شهری است، گفت: قرار 
است تا یک ماه آینده یک بسته راهکار 
مشخص طبق مطالعات مرکز راه مسکن و 
شهرسازی کشور برای مقابله با فرونشست 
زمین در اصفهان به هیئت دولت پیشنهاد 
شود. منصور شیشه فروش درباره بازدید تیم 
کشوری از مناطق مختلف اصفهان، اظهار 
کرد: افت درازمدت و ساالنه سطح آب های 
زیرزمینی در استان اصفهان حدود یک متر 
در سال است و سطح آبخوان ما کاهش 
یافته است. وی با بیان اینکه به دلیل شرایط 
خشکسالی بیش از 95 درصد استان درگیر 
خشکسالی است، گفت: متأسفانه میزان 
بارش های اصفهان در بهار امسال صفر  بود 
و افزایش دما، وزش باد و ... موجب شد تا 
شرایط خشکسالی و بیابان زایی در استان 
بحران  مدیریت  مدیرکل  شود.  تشدید 
استانداری اصفهان با تاکید بر اینکه عدم 
درصد   98 خشکی  و  زاینده رود  جریان 
تاالب بین المللی گاوخونی دست به هم داده 
استان  در  و خشکسالی  کم آبی  اثرات  تا 
و  میلیون   3 کرد:  تصریح  شود،  تشدید 
۲00 هزار هکتار از مساحت اصفهان بیابان 
و حدود 15 کانون فرسایش بادی در استان 
شناسایی شده که به دلیل گردوغبار در 
تاکنون  امسال  ابتدای  از  استان  سطح 

بیش از 75 روز ناسالم گزارش شده است.

عدم کشت ۱۰۰ هزار هکتار 
اراضی مستعد کشاورزی 

وی با اشاره به اینکه یکی از اثرات خشکسالی، 
خسارت به بخش کشاورزی است، افزود: به 
اراضی  دلیل خشکسالی 100 هزار هکتار 
مستعد کشاورزی، زیر کشت نرفته که همین 
اراضی تبدیل به کانون های نقطه ای گردوغبار 
است.  شده  ما  ناسالم  روزهای  افزایش  و 
شیشه فروش به تاثیر منفی خشکسالی بر 
فضای سبز اشاره کرد و گفت: تابستان امسال 
شاهد خزان در شهر اصفهان به خصوص در 
محور زاینده رود بودیم و با توجه به تنش آبی 
این درختان با تانکر آبرسانی می شوند. وی 
با بیان اینکه 6 میلیون و 300 هزار هکتار 
از مراتع استان اصفهان تحت تأثیر بی آبی 
قرار گرفتند، اظهار کرد: برداشت های بی رویه 
اثر  آب های سطحی  بر  امروز  باالدست  در 
گذاشته و اکنون رودخانه زاینده رود و تاالب 
گاوخونی خشک شده و همچنین بسیاری از 
چشمه ها و چاه ها خشک و کیفیت آب آنها 
کاهش یافته است. مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان با اشاره به اینکه 16 هزار 
هکتار از باغات استان در معرض تنش آبی 
قرار دارند، گفت: یکی دیگر از اثرات بی آبی و 
خشکی زاینده رود، تشدید و پیشروی پدیده 
رودخانه  چراکه  است،  زمین  فرونشست 
جریان ندارد و بارش باران نداشتیم که این 

موجب فشار بر آب های زیرزمینی شده است.

تکالیف دستگاه های 
برای مقابله با فرونشست 

مهم  دالیل  از  یکی  کرد:  تصریح  وی 
اصفهان،  در  زمین  فرونشست  حساسیت 
پیشروی این پدیده در محدوده شهری است. 
شیشه فروش با بیان اینکه از سنوات گذشته 
اقدامات متعددی برای مقابله با فرونشست 
زمین صورت گرفته است، گفت: در اطلس 
زمین،  فرونشست  خطرپذیری  نقشه 
دشت های مختلف اصفهان، دامنه و داران، 
مهیار جنوبی و شمالی، اردستان، خالدآباد و 
گلپایگان، کاشان و ... پایش شده و بیشینه 
فرونشست زمین در اصفهان بین 4 تا 18 
سانتیمتر در مناطق مختلف تعیین شده که 
بیشترین نرخ فرونشست مربوط به در دشت 
مهیار و اصفهان - برخوار است. وی به ماده 
14 قانون مدیریت بحران کشور برای مقابله 
با فرونشست زمین اشاره کرد و توضیح داد: 
براین اساس این قانون، تکالیف دیگر بخش ها 
شهرسازی  و  راه  تحقیقات  مرکز  همچون 
مشخص شده و براساس مصوبه هیئت دولت 
در بهمن 1400، وزارت نیرو باید در کارگروه 
سازگاری با کم آبی برنامه ریزی های الزم را 

انجام دهد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
اضافه کرد: در سفر اخیر رئیس جمهور به 
این  به  خصوص  در  الزم  تأکید  اصفهان 

مسئله انجام و قرار است هیئت کارشناسی 
برای بررسی موضوع فرونشست از اصفهان 
هیئت  این  گذشته  روز  که  کند  بازدید 
متشکل از کارشناسان سازمان زمین شناسی 
و نقشه برداری کشور، مرکز تحقیقات راه، 
جغرافیایی  سازمان  شهرسازی،  و  مسکن 
نیروهای مسلح، شرکت منابع آب ایران و ... 
از وضعیت فرونشست زمین و اثرات آن در 
محدوده ها و مناطق مختلف اصفهان ازجمله 
مدارس، مناطق مسکونی و برخی سایت ها 
بازدید کردند و جلسه ستاد بحران با حضور 
ملی  تصمیمات  برای  کشوری  مسئوالن 
برگزار شد تا تصمیمات ملی برای موضوع 
گفت:  وی  شود.  اتخاذ  زمین  فرونشست 
دستگاه های ملی که پایش هایی را پیرامون 
است  قرار  داده اند  انجام  زمین  فرونشست 
نتیجه پایش  های خود را به ستاد مدیریت 
بحران اعام کنند تا توسط مرکز راه، مسکن 
و شهرسازی کشور یک طرح تحقیقاتی برای 
پیشگیری و کنترل اثرات فرونشست زمین 
در اصفهان به صورت پایلوت اجرایی شود. 
شیشه فروش گفت: روز گذشته قرار شد 
دستگاه های ملی و استانی و پیشنهادات خود 
را به این کارگروه ملی در هیئت دولت ارائه 
دهند تا برای کنترل و پیشگیری فرونشست 
آبخوان،  تقویت  باهدف  اصفهان  در  زمین 
اجرای طرح های  و  آبخوان  جبران کسری 

تاب آوری اقداماتی انجام شود.

تامین منابع آبی
راه نجات از فرونشست 

وی با تاکید بر اینکه راه نجات اصفهان از 
فرونشست زمین تامین منابع آبی، اجرای 
طرح های تأمین آب برای احیای زاینده رود 
است، تصریح کرد: همچنین بسته راهکارهای 
احیای زاینده رود تدوین شده که این بسته 
و راهکارهای آن در دستور کار قرار خواهد 
گرفت. مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان با بیان اینکه ۲9 دشت از 35 دشت 
استان تحت تأثیر فرونشست زمین قرار دارند، 
توسط  دوره ای  برداشت های  کرد:  اظهار 
سازمان زمین شناسی انجام شده و تاکنون 
برای بررسی و پایش، ۲5 دستگاه جی پی اس 
نصب کرده اند. وی با اشاره به ماحصل سفر 
روز گذشته این هیئت کشوری به اصفهان، 
اظهار کرد: قرار است تا یک ماه آینده یک 
بسته راهکار مشخص طبق مطالعات مرکز 
راه مسکن و شهرسازی کشور برای مقابله 
هیئت  به  اصفهان  در  زمین  فرونشست  با 
دولت پیشنهاد شود. شیشه فروش تصریح 
کرد: راه نجات اصفهان از فرونشست زمین 
این است که وزارت نیرو به صورت ویژه برای 
جبران کسری آب منابع آب زیرزمینی اقدام 
کند و طرح های تأمین آب استان به حرکت 
درآمده و نقشه احیای زاینده رود اجرایی و 

عملیاتی شود.

            هفته نامه نوسان/ گروه شهری

شــرایط اصفهــان فــوق بحرانــی اســت و دیگــر وقتــی بــرای چانــه زنــی بــر ســر طرح هــای انتقــال آب و اینکــه 
کشــاورز یــا صنعــت چقــدر آب بگیــرد نیســت! ایــن را مدیــرکل زمیــن شناســی اســتان اصفهان مــی گویــد و تاکید 
دارد کــه تمــدن یــک شــهر بــا جمعیــت 2 و نیــم میلیــون نفــری در حــال نابــودن شــدن اســت. رضــا اســامی 
کــه اینروزهــا یــک تنــه، َعَلــم مقابلــه بــا فرونشســت را دردســت گرفتــه، بــا انتقــاد از اینکــه مســئوالن هــر ریــزش 
و فروریزشــی را ناشــی از نشســت و ترکیدگــی لولــه عنــوان می کننــد، بــا تاســف مــی گویــد: خــاک در حجــم 

وســیعی از زیرزمیــن خالــی  شــده؛ انــگار تمــام خاک هــا تبخیــر شــده انــد؛

عباس شاکری/ اقتصاددان
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گزارش

عقب نشیني 
خریداران

ــازمان  ــاري، س ــال ج ــداي س ــان: از ابت  نوس
امــور مالیاتــي نســبت بــه اتصــال پایانه هــاي 
ــدام  ــي اق ــتم مالیات ــه سیس ــگاهي ب فروش
ــراي  ــي ب ــه نوع ــد ب ــه جدی ــن برنام ــرد. ای ک
ارزیابــي درســت از میــزان درآمــد و وصولــي 

ــد.  ــام ش ــا انج کارت خوان ه
اقدامــي کــه در مــواردي بــه کشــیده شــدن فــرار مالیاتي 
ــه اصنــاف نیــز منجــر شــده اســت. گزارش هــا نشــان  ب
ــن  ــراي ای ــا اج ــان ب ــي خرده فروش ــه برخ ــد ک مي ده
ــف  ــر از ک ــود را کمت ــد خ ــه درآم ــراي اینک ــون ب قان
تعیین شــده نشــان دهنــد از اســتفاده از کارت مشــتریان 
و  کرده انــد  خــودداري  هزینه هــا  پرداخــت  بــراي 
ــداران  ــه خری ــا ب ــد ی ــد مي پذیرن ــه نق ــوض وج در ع
ــد.  ــه  کارت کنن ــد را کارت  ب ــغ خری ــه مبل ــد ک مي گوین
ــه را  ــن فرضی ــا ای ــان کارت خوان ه ــي صاحب ــرار مالیات ف
مطــرح مي کنــد کــه تراکنش هــا بــه همیــن دلیــل کــم 
ــا بررســي ســهم پرداخــت کارت خــوان  شــده اســت، ام
از ســایر روش هــاي شــاپرک )موبایــل و اینترنــت( 
تراکنش هــاي خریــد  تعــداد  مقایســه  و همچنیــن 
ــن  ــاه مشــابه ســال گذشــته ای ــا م ــروش ب پایانه هــاي ف
ــه  ــب اینک ــه جال ــا نکت ــد. ام ــد نمي کن ــه را تایی فرضی
تعــداد کارت خوان هــاي فروشــگاهي در مــرداد مــاه ســال 
ــه تیــر مــاه  ــه یــک درصــد نســبت ب جــاري، نزدیــک ب

ــرده اســت. ــدا ک کاهــش پی
گــزارش »شــاپرک« نشــانه هایي از »کاهــش شــدید 
ارزش واقعــي« تراکنش هــاي ُخــرد را نیــز در خــود دارد. 
در تیــر مــاه ســال جــاري میــزان تــورم ماهانــه نســبت 
بــه خــرداد 5درصــد )گــزارش مرکــز آمــار( اعــام شــد. 
ایــن در حالــي اســت کــه ارزش تراکنش هــا در تیــر مــاه 
نســبت بــه خــرداد مــاه، 5.5 درصــد کاهــش پیــدا کــرده 
ــورم ۲ درصــدي،  ــا وجــود ت ــز ب ــاه نی ــرداد م ــود. در م ب
ــه ۲  ــک ب ــاه، نزدی ــر م ــه تی ــا نســبت ب ارزش تراکنش ه
درصــد کمتــر شــده اســت. در واقــع، قیمــت کاالهایــي 
ــتان  ــي تابس ــاي ابتدای ــد در ماه ه ــردم مي خرن ــه م ک
رشــد داشــته، امــا رقــم خریــد آنهــا کاهــش یافته اســت.
گفتنــی اســت، در تیــر مــاه ســال جــاري نســبت بــه تیــر 
مــاه ســال گذشــته، ارزش تراکنش هــا ۲0درصــد کاهــش 
ــان  ــم نش ــاپرک« ه ــازه »ش ــزارش ت ــرد. در گ ــدا ک پی
ــداوم  ــم ت ــاه ه ــرداد م ــد در م ــن رون ــه ای ــد ک مي ده
ــرداد  ــه م ــبت ب ــا نس ــار ارزش تراکنش ه ــته و این ب داش
ــت.   ــه اس ــش یافت ــد کاه ــته، 17درص ــال گذش ــاه س م
ــا در  ــي تراکنش ه ــش ارزش حقیق ــام کاه نخســتین پی
ــدر  ــا آنق ــش قیمت ه ــه جه ــت ک ــن اس ــاه ای ــرداد م م
ــاف  ــردم کف ــت م ــول در دس ــزان پ ــه می ــوده ک ــاد ب زی
ــول«  ــع، »زور پ ــت. در واق ــداده اس ــا را ن ــد کااله خری
ــه »قیمت هــا« نرســیده. اگــر میــزان  در دســت مــردم ب
تــورم در مــرداد مــاه کاهــش یافتــه بــود، آن وقــت 
مي شــد نتیجــه گرفــت کــه مقــدار کاال و خدمــات 
خریــداري شــده نســبت بــه مــاه قبــل رشــد کــرده. امــا 
ــد  ــن رون ــه ای ــد گفــت ک ــورم، بای ــش ت ــل افزای ــه دلی ب
ــر، کاهــش شــدیدي داشــته اســت. ــاه تی ــه م نســبت ب
بــه نظــر مي رســد بخــش بزرگــي از خریــداران کاالهــاي 
ــده در  ــود آم ــه وج ــورم ب ــا ت ــان ب ــز همزم ــادوام نی ب
کاالهــاي مصرفــي از بازارهــا عقب نشــیني کرده انــد. 
ــي  ــارات تورم ــد انتظ ــز مي توان ــوع نی ــن موض ــل ای دلی
ناشــي از مذاکــرات احیــاي برجــام باشــد. در واقــع 
خریــداران بــه دلیــل »انتظــار« بــراي بــه نتیجه رســیدن 
ــدون »حبــاب  ــد بهنــگام و ب ــه دنبــال خری مذاکــرات، ب

قیمتــي« بوده انــد. 

نرخ تورم صعودي شد!
ــود تیــم اقتصــادي دولــت آن را نصــف و بعــد تک رقمــي  نــرخ تورمــي کــه قــرار ب
ــن  ــه همی ــید و در ادام ــد رس ــش از 40 درص ــه بی ــال 1400 ب ــان س ــد، در پای کن
مســیر صعــودي بــا اجــراي برنامه موســوم بــه اصــاح ارز ترجیحــي از اردیبهشــت ماه 
ســال 1401 جهشــي 1۲ درصــدي کــرد. نتیجــه ایــن اتفــاق تــا بــه اینجــا 9 دهــک 
درآمــدي کــه قــرار اســت از دولــت ماهانــه 400- 300 هــزار تومــان یارانــه معیشــتي 
ــش  ــدي از افزای ــوج جدی ــا م ــدن ب ــه ش ــر از مواجه ــزي غی ــد، چی ــت کنن دریاف

ــي نیســت.  ــاي زندگ هزینه ه

آژیر کوچ جمعی شرکت ها به صدا درآمده است؛

کشورهای خلیج فارس فرش قرمز زیر پای مهاجران نخبه ایران پهن می کنند

بحران مهاجرت

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران 
به  تمایل  افزایش  تبعات  درباره  اهواز 
مهاجرت از ایران و فرار سرمایه از ایران 
گفت: تبعات این مساله کاما مشهود است 
و بار پیشرفت و توسعه کشور فقط به دوش 
نیروهای انسانی متخصص، نخبه و با انگیزه 
به  یعنی دقیقا همان کسانی که  است؛ 
دلیل بی اعتنایی مسووالن، سیاستگزاران و 
تصمیم گیران به صورت فوج فوج در حال 
خروج از کشور هستند. سید مرتضی افقه 
افزود: این مساله مختص اکنون نیست بلکه 
امروز این شرایط فقط تشدید شده و دلیل 
آن را می توان به سبب نگرانی هایی که 
افراد مختلف جامعه نسبت به آینده دارند، 
دانست. بیش از سه دهه است که شاهد 
این روند هستیم به طوری که شاهد یک 
موج خروج نیروهای نخبه و سرمایه گذاران 
در سال های نخست پس از پیروزی انقاب 
بودیم و همچنین این مساله در اواخر دهه 
80 دوباره رخ داد و متاسفانه نسبت به آن 
از سوی مسووالن غفلت صورت گرفت و 
اخیرا و پس از تشدید تحریم ها و مشکات 
اقتصادی؛ موج جدید مهاجرت ها آغاز شد 
و  فرهنگی  تنگ نظری های  افزایش  با  و 
اجتماعی در سال ها و ماه های اخیر به طور 
مجدد شاهد افزایش تمایل به مهاجرت 
نیروهای متخصص هستیم. استاد دانشگاه 
شهید چمران اهواز تاکید کرد: در حالی 
که باید دانست نیروهای متخصص تنها 
عامل حرکت و پیشرفت جامعه محسوب 

کشور  در  وضعیت  این  اگر  و  می شوند 
ادامه دار شود و مسووالن نسبت به خروج 
سرمایه ها - نه فرار سرمایه ها- بی تفاوت 
باشد، آینده خوبی نمی توان متصور شد.  
مهاجرت  کرد:  تصریح  اقتصاددان  این 
نخبگان اصطاح صحیح تری است و باید 
جستجو کرد که چرا یک فرد کشور خود 
را رها می کند و درصدد رفتن به کشور 

دیگری برمی آید؟

خروج کارآفرینان واقعی 
افقه تاکید کرد: هیچ افق روشنی نمی توان 
متصور شد اگر این فرایند و حجم مهاجرت 
نیروهای متخصص و نخبه ادامه یابد؛ در 
نهایت مسووالن راه حل آسان را انتخاب 
کرده و سعی می کنند که دوباره فروش نفت 
را برقرار کنند در حالی که فروش و صادرات 
نفت تکیه گاه مناسبی برای کشور محسوب 
نیروهای  فقدان  نمی تواند  و  نمی شود 
متخصص و نخبه را جبران کند. این استاد 
رسیدن  نتیجه  به  تاثیر  درباره  دانشگاه 
برجام و لغو تحریم ها در کند شدن آهنگ 
مهاجرت نیروهای متخصص بیان کرد: بعید 
است این اتفاق رخ دهد زیرا خروج نیروهای 
متخصص و نخبه را الزاما به دالیل اقتصادی 
نمی بینم؛ شاید اگر موانع تولید برداشته 
شود آن بخش هایی که به صورت شرکتی 
مهاجرت می کنند، در تصمیم خود تجدید 
ایران  از  آنها  مهاجرت  آهنگ  کرده  نظر 
این  از  قابل توجهی  اما درصد  کند شود 

خروج ها ناشی از تنگ نظری های سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی است اگر این نگرش ها 
عوض نشود؛ شاهد از دست دادن نیروهای 
متخصص و کارآفرینان واقعی بوده و ناچار 
به دعوت از متخصصان سایر کشورها به 
بود همچنان که در حوزه  ایران خواهیم 
پزشکی این احتمال وجود دارد. وی درباره 
فرش قرمز کشورهای حاشیه خلیج فارس 
های  عرصه  در  ایرانی  متخصصان  برای 
مختلف و عدم توجه دولت های مختلف 
به هشدارهای کارشناسان عنوان کرد: کل 
در  انسانی  نیروهای  به  نسبت  حاکمیت 
حال بی اعتنایی است و چه ثروتی بهتر از 
نیروهای انسانی متخصص و آماده به کار؛ 
فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای  بنابراین 
نیروها  این  بر پول و ثروت خود  با تکیه 
را جذب می کنند و با آغوش باز نیروهای 
متخصص ایرانی را با مشوق های مالی و غیر 

مالی می ربایند.

وضعیت قرمز مهاجرت!
اول: مرداد 1344 نتایج بررسی مهاجرت 
که توسط سازمان ملل انجام شد. در این 
اتباع  مهاجرت  لحاظ  از  ایران  گزارش، 
به کشورهای دیگر در ردیف پنج کشور 
شود)نزدیک  می  داده  نشان  جدول  آخر 
در  بعد  سال  ده  بررسی  این  صفر(.  به 
که  یافت  انتشار  مجددا  نیز  سال 1354 
و  نمی داد  نشان  ایران  رتبه  در  تغییری 
مهاجرت ایرانیان نزدیک به صفر بوده است.

دوم: در سال 1357 شمار ایرانیان مهاجرت 
کرده به زیر 50 هزار نفر رسیده بود. از این 
آمار ها چنین برمی آمد که ایرانیان تمایلی 
به مهاجرت به کشورهای دیگر نداشتند. 
اما این ارقام از سال 1357 به بعد به شکل 
ناباورانه ای تغییر کرده است. ایران دیگر در 
به  برعکس  و  نیست  انتهای جدول  رتبه 
صدر جدول رسیده است. ایرانیان سومین 
دنبال  به  که  هستند  جهان  در  مردمان 

مهاجرت هستند.
مختلف  کشورهای  اتباع  بین  در  سوم: 
ایرانی ها بیشتر متقاضی برای مهاجرت به 
استرالیا را دارند که ساالنه د ها نفر نیز جان 
خود را در این راه می دهند. شمار جمعیت 
ایران ۲ برابر شده، اما میزان مهاجران ایرانی 
به عدد نزدیک به 7 میلیون نفر یعنی 140 
برابر رسیده است. در این بین حجم خروج 
نخبگان از کشور نیز قابل تامل است. طبق 
آمار صندوق بین المللی پول، ایران از نظر 
فرار مغز ها در بین 91 کشور جهان مقام اول 

را از آن خود کرده  است.
چهارم: ساالنه تا 180 هزار نفر با تحصیات 
بنیاد  می کنند.  مهاجرت  ایران  از  عالیه 
نفر  کرد، 308  اعام  ایران  نخبگان  ملی 
از  نفر  و 350  المپیاد  مدال  دارندگان  از 
برترین های آزمون سراسری از سال 8۲ تا 
86 به خارج مهاجرت کرده اند. همچنین 
هفته نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
نوشت است، 90 نفر از 1۲5 دانش آموزی 
المپیادهای  در  گذشته  سال  سه  در  که 
جهانی رتبه کسب کرده اند، هم اکنون در 

دانشگاه های آمریکا تحصیل می کنند.
پنجم:  طبق آمار صندوق بین المللی پول 
مهندس  هزار   ۲50 از  بیش  اکنون  هم 
و پزشک ایرانی در آمریکا هستند.  طبق 
 87 سال  در  گذرنامه،  اداره  رسمی  آمار 
روزانه 15 کار شناس ارشد،4 تحصیل کرده 
دکترا و ساالنه. 5475 نفر لیسانس از کشور 

مهاجرت کردند.
هزار  حدود 150  سال 1391  در  ششم: 
دانشجو تقاضای خروج از کشور را کرده اند 
که بیشترشان دانشجوی دوره دکترا بودند. 
ایرانی  دانش آموزان  درصد   64 همچنین 
مدال آور المپیاد طی 14 سال گذشته از 
گورایی  حمید  کرده اند.  مهاجرت  ایران 
رئیس پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی 
رشته  دانشمندان  که  داد  هشدار  نیز 
سلول های بنیادین ایران هر روز بیشتر از 
گذشته جذب دیگر نقاط جهان می شوند. 
اقتصادی  مشاور  میانی  عباس  پروفسور 
اتحادیه اروپا می گوید، فرار مغز ها در چند 
سال اخیر 300 برابر جنگ ایران و عراق به 

اقتصاد ایران صدمه زده است.
هفتم: این ها در حالی است که در کشور 
تقریبا کامی درباره این فاجعه ملی  سخن 

گفته نمی شود.

            هفته نامه نوسان/ گروه اجتماعی

اینروزهــا آژیــر کــوچ جمعــی شــرکت ها بــه صــدا درآمــده اســت. موضوعی کــه کارشناســان مدتهاســت نســبت به 
اواقــب آن هشــدار مــی دادنــد. بســیاری معتقدنــد، دلیــل اصلــی ایــن مهاجــرت بــه »مشــکات مالــی شــرکت های 
ــاالن  ــردد. فع ــدود« بازمی گ ــای مح ــال آن »بازاره ــه دنب ــی« و ب ــای بین الملل ــط«، »تحریم ه ــک و متوس کوچ
ــا بی تفاوتــی نســبت بــه مهاجــرت گســترده نیــروی انســانی خبــره و  اقتصــادی بــر ایــن باورنــد کــه حاکمیــت ب
زبــده از ایــران برخــورد می کنــد در حالــی کــه حتــی کشــورهای خلیج فــارس فــرش قرمــز زیــر پــای مهاجــران 

ــه پهــن می کننــد؛ نخب
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سال هشتم/ شماره ۲۲۴
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خبر کوتاه

ارزش آفرینی 
در شرایط تحریم و فشار

رشــد ۹.۸ درصــدی تولیــد گندلــه، رشــد 
ــد  ــفنجی، رش ــن اس ــد آه ــدی تولی ۱۲.۷ درص
ــد ۱۹.۶  ــام، رش ــوالد خ ــد ف ــدی تولی ۱۷ درص
درصــدی تولیــد کالف گــرم و در نهایــت رشــد 
۱۵ درصــدی تحویــل در پنج ماهه نخســت ســال 
نســبت بــه مدت مشــابه ســال قبــل در شــرکت 
ــرکت  ــن ش ــد ای ــان می ده ــه نش ــوالد مبارک ف
ــرژی و  ــای ان ــم و محدودیت ه ــود تحری ــا وج ب
مــواد اولیــه، بــا راهبردهــای جدیــد مدیریتــی، 
همچنــان در مســیر توســعه و پیشــرفت صنعتی 

ــی دارد. ــور گام برم ــادی کش و اقتص
خبرهــای  برخــی  انتشــار  کــه  شــرایطی  در 
ــر  ــال زی ــه دنب ــر ب ــای اخی ــتند در هفته ه غیرمس
ســؤال بــردن توانمنــدی و ارزش هــای فــوالد مبارکه 
ــد  ــه، رش ــد گندل ــدی تولی ــد 9.8 درص ــود، رش ب
ــد 17  ــفنجی، رش ــن اس ــد آه ــدی تولی 1۲.7 درص
درصــدی تولیــد فــوالد خــام، رشــد 19.6 درصــدی 
تولیــد کاف گــرم و در نهایــت رشــد 15 درصــدی 
ــه  ــبت ب ــال نس ــت س ــه نخس ــل در پنج ماه تحوی
ــن  ــد ای ــان می ده ــل نش ــال قب ــابه س ــدت مش م
شــرکت بــا وجــود تحریــم ومحدودیت هــای انــرژی 
ــی،  ــد مدیریت ــای جدی ــا راهبرده ــه، ب ــواد اولی و م
همچنــان در مســیر توســعه و پیشــرفت صنعتــی و 

ــی دارد. ــور گام برم ــادی کش اقتص
ــامی  ــاب اس ــت انق ــود پربرک ــه مول ــوالد مبارک ف
اســت کــه بــه اذعــان بســیاری از کارشناســان 
ــاد  ــا نم ــتناد آماره ــه اس ــی و ب ــادی و صنعت اقتص
ــامی  ــام اس ــق نظ ــدار و توفی ــی، اقت افتخارآفرین
حــوزه  در  به ویــژه  مختلــف  عرصه هــای  در 
ــت. در  ــی اس ــاد مقاومت ــی، اقتص ــد، خودکفای تولی
ــی  ــه مغرضان ــت ک ــی اس ــرایطی طبیع ــن ش چنی
ــای  ــف توانمندی ه ــال تضعی ــه دنب ــواره ب ــه هم ک
ــد، از  ــر بوده ان ــه اخی ــار ده ــامی در چه ــران اس ای
ــتفاده  ــده سوءاس ــکات به وجودآم ــات و مش تخلف
کننــد و در راســتای ضربــه بــه اعتبــار نظــام قــدم 
بردارنــد. در هفته هــای گذشــته تولیــد بیــش از 60 
هــزار مطلــب منفــی دربــاره شــرکت فــوالد مبارکــه 
و انتشــار 400 محتــوای منفــی در هــر ســاعت 
در شــبکه های اجتماعــی و رســانه های مغــرض 
ــی و  ــگ روان ــه جن ــت ک ــه اس ــن نکت ــای ای گوی
بمبــاران رســانه ای علیــه توفیقــات ایــران اســامی 

ــه دارد. ــان ادام همچن
و  ســایبری  جنــگ  بین المللــی،  تحریم هــای 
ــتان  ــار و تابس ــل به ــرق در فص ــرژی ب ــود ان کمب
ــد  ــم تولی ــش حج ــرای کاه ــی ب ــای خوب بهانه ه
ــا،  ــن مشــکات و دغدغه ه ــه ای ــا هم ــا ب اســت، ام
ــزی  ــا برنامه ری ــه ب ــوالد مبارک ــروه ف ــان گ کارکن
مدیــران و تــاش جمعــی همــکاران از ابتدای ســال 
جــاری رکوردهــا و دســتاوردهای درخشــان تری 
ــر  ــدی ب ــده تأیی ــات حاصل ش ــد. توفیق ــم زدن رق
ایــن نکتــه اســت کــه اگــر عــزم راســخ بــرای غلبــه 
ــچ  ــا هی ــد، قطع ــته باش ــود داش ــارها وج ــر فش ب
تحریــم و شــرایط نامســاعدی، تــوان مقابلــه بــا آن 

ــدارد. را ن
ــه الطــاف الهــی و  ــکا ب ــا ات ــوالد مبارکــه ب گــروه ف
ــت  ــتگی ناپذیر در جه ــف و خس ــاش مضاع ــا ت ب
ــور  ــی دارد و به ط ــور گام برم ــی کش ــعه و تعال توس
قطــع بــه آینــده بهتــر و روزهــای نویدبخــش ایــران 
ــود  ــی و بهب ــد، خودکفای ــه تولی ــامی در عرص اس

ــدوار اســت. شــرایط اقتصــادی امی
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یادداشت

آنالیز شیمیایی حدود ۱۰۰۰ نمونه در فوالدمبارکه
رئیــس آزمایشــگاه فوالدســازی و ریخته گــری مــداوم فــوالد مبارکــه گفــت: روزانــه به طــور 
متوســط حــدود 1000 نمونــه به آزمایشــگاه فوالدســازی ارســال می شــود و آنالیز شــیمیایی 
ــه  ــه گفت ــن نمونه هــا به منظــور تعییــن ترکیــب شــیمیایی ذوب هــا انجــام می شــود. ب ای
ــب شــیمیایی  ــن آزمایشــگاه به منظــور پشــتیبانی و تشــخیص ترکی احمــد مهمــدی، ای
محصــوالت تولیــدی در ناحیــه و درنهایــت امکان تعییــن آنالیز شــیمیایی گریدهای مختلف 
تولیــدی در میــان ســایت فوالدســازی و بیــن دو ُمــدول از ابتــدای راه اندازی احداث و مســتقر 
گردیــده و تاکنــون مشــغول ســرویس دهی بــه نیازهــای آنالیــزی ناحیــه فوالدســازی اســت.

از دست رفتن قابل توجه تولید فوالد خام و کالف گرم در فوالد مبارکه شد؛

محدودیت انرژی سد راه تحقق چشم انداز ۱۴۰۴

بــه گــزارش نوســان و بــه نقــل از ایراســین، 
عملکــرد کارکنــان شــرکت فــوالد مبارکــه 
طــی 5 مــاه نخســت ســال 1401 نشــان 
می دهــد تقریبــا همــه خطــوط تولیــد این 
شــرکت و حتــی شــرکت های زیرمجموعــه 
بزرگ تریــن هلدینــگ فــوالدی کشــور در 
ــل  ــت و اوای ــن، اردیبهش ــای فروردی ماه ه
ــری در  ــت کمت ــا محدودی ــه ب ــرداد ک خ
حــوزه انــرژی مواجــه بودنــد بــه رکوردهای 
بی ســابقه ای در تولیــد دســت یافتنــد؛ امــا 
همیــن خطــوط از اواســط خــرداد تــا پایان 
ــادی  ــا محدودیت هــای زی مردادمــاه کــه ب
در مصــرف بــرق روبــه رو بودنــد بــه میــزان 
ــد را از دســت  ــد و درآم ــی تولی قابل توجه

داده انــد.
بنابــر آنچــه از ســوی منابــع رســمی فــوالد 
مبارکــه اعام شــده اســت، در حــوزه تولید 
ــد 43  ــت تولی ــاه فرص ــال در خردادم تخت
هــزار تــن و در ماه هــای تیــر و مــرداد بــه 
ترتیــب 107 و 176 هــزار تــن و درمجموع 
3۲6 هــزار تــن تولیــِد ازدســت رفته در 
ــر  ــه ثبــت رســیده اســت. ب ــن حــوزه ب ای
اســاس همیــن گــزارش، در حــوزه تولیــد 
کاف گــرم نیــز در ماه هــای خــرداد، تیــر 

و مــرداد بــه ترتیــب 7، 10 و 5 هــزار تــن 
و در مجمــوع فرصــت تولیــد ۲۲ هــزار تــن 

کاف گــرم از دســت رفتــه اســت.
ــی  ــد یک ــع درآم ــدم نف ــت ع ــی اس بدیه
دیگــر از خســارت های ناشــی از عــدم 
در  مبارکــه  فــوالد  در  اســت.  تولیــد 
بازه هــای زمانــی یادشــده در حــوزه تختــال 
و کاف گــرم میــزان درآمــد ازدســت رفته 
درمجمــوع 53 هــزار و 500 میلیــارد ریــال 
)49 هــزار میلیــارد ریــال عــدم نفــع تولیــد 
تختــال و 4 هــزار و 500 میلیــارد ریال عدم 
نفــع تولیــد کاف گــرم( بــه ثبــت رســیده 

اســت.
از  یکــی  فــوالد  صنعــت  به یقیــن 
اقتصــاد  در  بخش هــا  اثرگذارتریــن 
ــه در  ــت ک ــی اس ــور و از صنایع کان کش
فراهــم کــردن زیرســاخت های توســعه 
ــادی و  ــای اقتص ــع و بخش ه ــایر صنای س
به ویــژه در حــوزه اشــتغال زایی نقــش 
ــند چشــم انداز  ــکاری دارد. در س غیرقابل ان
کشــور در افــق 1404 تولیــد 55 میلیــون 
تــن فــوالد هدف گــذاری شــده اســت، 
موردنیــاز  زیرســاخت های  هنــوز  امــا 
ــه  ــور ازجمل ــوالد کش ــال ف ــای فع واحده

توســعه خطــوط جــاده ای و ریلی و توســعه 
اکتشــاف در بخــش معــدن و تأمیــن بــرق، 
ــر  ــت میس ــن صنع ــاز ای گاز و آب موردنی
ــت  ــی اس ــن در حال ــت. ای ــده اس نگردی
ــا عنایــت بــه ظرفیت هــای موجــود  کــه ب
در صنعــت فــوالد کشــور، به ویــژه در 
ســال های اخیــر، یکــی از کارآمدتریــن 
ــاد  ــه اقتص ــت یابی ب ــرای دس ــا ب راهکاره
غیرنفتــی توجــه بیشــتر بــه توســعه معدن 
ــژه صنعــت فــوالد  ــی به وی و صنایــع معدن

ــت. ــور اس کش
بــرای  شــد  اشــاره  کــه  همان گونــه 
ــن  ــون ت ــد 55 میلی ــه تولی ــت یابی ب دس
فــوالد تأمیــن انــرژی به ویــژه بــرق موردنیاز 
صنعــت فــوالد یکــی از مؤلفه هــای اصلــی 
ــرمایه گذاری های  ــا س ــد ب ــه بای ــت ک اس
ــا  ــا ب ــرد ت ــا ک ــرایطی مهی ــد، ش هدفمن
اســتفاده از تکنولوژی هــای روز دنیــا جهت 
افزایــش ظرفیــت نیروگاه هــا و ســایر 
ــی  زیرســاخت های زنجیــره فــوالد، اقدامات

عاجــل انجــام شــود.
معتقدنــد  حــوزه  ایــن  کارشناســان 
ــی،  ــیکل ترکیب ــای س ــداث نیروگاه ه اح
ــی  ــرژی الکتریک ــن ان ــر و تأمی تجدیدپذی

ــیار  ــت بس ــوالد از اهمی ــت ف ــرای صنع ب
ــادی برخــوردار اســت. در حــال حاضــر  زی
بــرق موردنیــاز فــوالد مبارکــه از دو منبــع 
شــبکه بــرق سراســری کشــور و همچنیــن 
نیروگاه هــای داخلــی ایــن شــرکت تأمیــن 
ــه  ــوالد مبارک ــی ف ــرق مصرف ــردد. ب می گ
ــن  ــه از ای ــگاوات اســت ک حــدود 1۲00 م
ــط  ــگاوات آن توس ــدود ۲00 م ــدار ح مق
نیــروگاه داخلــی و 1000 مــگاوات از شــبکه 
سراســری تأمیــن می شــود کــه متأســفانه 
ــای  ــکات و کمبوده ــه مش ــه ب ــا توج ب
ــرق  ــبکه ب ــد ش ــه تولی ــود در زمین موج
ــت  ــع محدودی کشــور، در بســیاری از مواق
ــه  ــرق از طــرف دیســپاچینگ ب مصــرف ب
ــن  ــود و ای ــل می ش ــه تحمی ــوالد مبارک ف
موضــوع در مقاطــع مختلــف باعــث کاهش 
تولیــد فــوالد، کاهــش درآمــد و ســودآوری 
ــداف  ــه اه ــت یابی ب ــدی در دس و ناکارآم

ــت. ــده اس ــم انداز ش ــند چش س
ــای  ــداث نیروگاه ه ــرمایه گذاری و اح ــا س ب
ــی از  ــه نیــروگاه قبل ــد کــه نســبت ب جدی
راندمــان بهتــری برخــوردار اســت، نه تنهــا 
ــن می شــود،  ــاز صنعــت تأمی ــرق موردنی ب
از  حاصــل  گرمــای  از  می تــوان  بلکــه 
بویلرهــای  در  گازی  توربیــن  خروجــی 
ــرد.  ــد ک ــی، بخــار ســوپرهیت تولی بازیافت
ــور بخــار را  ــد توربوژنرات ــن بخــار می توان ای
ــی اســت  ــن در حال ــه حرکــت درآورد. ای ب
ــدون مصــرف ســوخت  کــه واحــد بخــار ب
قــادر بــه تولیــد بــرق اســت و بــازده 
کل نیــروگاه را بــه 58 درصــد خواهــد 
رســاند. ضمــن اینکــه ایــن نیروگاه هــا آب 
کمتــری نســبت بــه نیــروگاه قبلــی مصرف 
به طوری کــه مصــرف ویــژه  می کننــد، 
ــا اســتفاده از برج هــای  ــروگاه ب ــن نی آب ای
ــی حــدود یک پنجاهــم  ــده هوای خنک کنن
مصــرف ویــژه نیروگاهــی اســت کــه دارای 

ــت. ــی اس ــده آب ــرج خنک کنن ب
فصــل زمســتان در پیــش اســت و بدیهــی 
ــا  ــم ب ــاز ه ــت ب ــن صنع ــه ای ــت ک اس
محدودیــت مصــارف انــرژی و به ویــژه 
گاز مواجــه خواهــد شــد. ازایــن رو احــداث 
ســرمایه گذاری  و  جدیــد  نیروگاه هــای 
بخش هــای دولتــی و خصوصــی در توســعه 
میادیــن گازی بایــد جدی تــر از قبــل 
ــک  ــدون ش ــرد. ب ــرار گی ــتور کار ق در دس
عــدم نفــع تولیــد همه ســاله خســارت های 
جبران ناپذیــری بــه صنعــت و اقتصــاد ملی 

ــد. ــل می کن تحمی

بــرای دســت یابی بــه تولیــد ۵۵ میلیــون تــن فــوالد تأمیــن انــرژی به ویــژه بــرق موردنیــاز صنعــت فــوالد یکــی 
ــا اســتفاده  ــا ب ــا کــرد ت ــد، شــرایطی مهی ــا ســرمایه گذاری های هدفمن ــد ب از مؤلفه هــای اصلــی اســت کــه بای
ــوالد،  ــره ف ــاخت های زنجی ــایر زیرس ــا و س ــت نیروگاه ه ــش ظرفی ــت افزای ــا جه ــای روز دنی از تکنولوژی ه

اقداماتــی عاجــل انجــام شــود.

            هفته نامه نوسان/ گروه صنعت

 نوســان : در راســتای توانمنــدی هــای 
صادراتــی گــروه توکافــوالد بــا تــاش و 
ــن  ــی، اولی ــی و بازرگان ــای فن ــری ه پیگی
تفاهم نامــه همــکاری و انعقــاد قــرار داد 
 Prim Top ــا شــرکت روســی صــادرات ب
ــپاهان  ــوالد س ــگ ف ــوکا رن ــرکت ت در  ش

ــد. ــد گردی منعق

ســپاهان  فــوالد  توکارنــگ  شــرکت 
)ســهامی عــام( تولیــد کننــده انــواع رنــگ 
و رزیــن هــای صنعتــی از شــرکت های 
گــروه  تولیــدی  و  صنعتــی  مجموعــه 
ســرمایه گــذاری توکافــوالد موفــق گردیــد 
بــا تولیــد رزیــن هــای پلــی اســتر اشــباع با 
باالتریــن اســتانداردهای قابــل قبــول اروپــا 

ــای  ــرکت ه ــا ش ــت ب ــن در رقاب و همچنی
چینــی و ترکیــه ای در بــازار هــدف کشــور 
روســیه اولیــن قــرار داد فــروش محصوالت 

ــد. ــد نمای خــود را منعق
در ایــن راســتا رزیــن هــای ویــژه بــا 
ــرارت کاری  ــه ح ــرد در درج ــت کارب قابلی
30 – لغایــت 30 درجــه ســانتی گــراد 

ــیه  ــور روس ــوی کش ــرایط ج ــب ش مناس
ــی  ــای محیط ــت ه ــس از تس ــد و پ تولی
ــا  ــرارداد ب ــاد ق ــه انعق ــر ب ــی منج و میدان
ــور  ــن منظ ــد. بدی ــور گردی ــرکت مذک ش
ــت  ــت تس ــی جه ــه صنعت ــن محمول اولی
ــازار  ــه ب ــتریان ب ــی مش ــی و ارزیاب میدان

ــد. ــادر گردی ــدف ص ه

در راستای توانمندی های صادراتی گروه توکافوالد صورت گرفت؛

 Prim Top امضای اولین تفاهم نامه همکاری صادرات با شرکت روسی
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سال هشتم/ شماره ۲۲۴

 ۲۲ شهریور ۱۴۰۱/ ۱۶ صفر  ۱۴۴۴
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سود ۹۹ درصدی 
هندی ها در چابهار

 نوســان:هرچند ایــران اعــالم کــرد در صورت 
تحقــق ســرمایه گذاری ۸۵ میلیــون دالری 
ــه را  ــن منطق ــدر ای ــد در چابهــار، اداره بن هن
بــه مــدت ۱۰ ســال بــه هنــد واگــذار می کنــد، 
ــود  ــدات خ ــه تعه ــه ب ــدون آنک ــد ب ــا هن ام
ــد از  ــد، ۹۹ درص ــل کن ــار عم ــدر چابه در بن
درآمــد تخلیــه و بارگیــری کاال و کانتینرهــای 
ایــن بنــدر را صاحــب شــده؛ بنــدری کــه بــه 
اعتقــاد برخــی نماینــدگان مجلــس، دولت آن 

را بــه حــال خــود رهــا کــرده اســت. 
خبرگــزاری ایلنــا بــا اعــام ایــن مطلــب، نوشــت کــه 
بیــش از 43 مــاه اســت بنــدر راهبــردی »بهشــتی« 
»آی پی جــی ال«  هنــدی  شــرکت  بــه  چابهــار 
)IPGL( واگــذار شــده و برخــاف قرار هــا، ایــن بنــدر 
در حــال حاضــر بــه محلــی بــرای کســب درآمــد هند 
از تخلیــه کاالهــای اساســی و بارگیــری مــواد معدنی و 

ســاختمانی تبدیــل شــده اســت.
ــدر  ــود بن ــرار ب ــد، ق ــران و هن ــق ای ــاس تواف براس
ــت کاال و  ــرای ترانزی ــد ب ــی جدی ــه قطب ــار ب چابه
ــه و  ــیای میان ــتان و آس ــد، افغانس ــن هن ــر بی کانتین
روســیه تبدیــل شــود؛ ایلنــا می افزایــد کــه در حــال 
ــازار  ــاز ب ــه نی ــار » ب ــدر چابه ــای بن ــر، درآمده حاض
ایــران متکــی اســت و ایــن فعالیت هــا نبایــد محملــی 
بــرای درآمــد طــرف هنــدی شــود و آن هــا را از 
اجــرای تعهــدات اصلــی غافــل کنــد«. بــه نوشــته این 
خبرگــزاری، »هندی هــا در همیــن مــدت و به ویــژه در 
پــی بحــران اوکراین، بــرای انتقــال محموله هــای خود 
از مســیرهای دیگــری جــز ایــران اســتفاده کرده انــد.« 
چابهــار بــه عنــوان تنهــا بنــدر اقیانوســی، در جنــوب 
شــرق ایــران و در ســواحل دریــای عمــان واقــع شــده 
و هنــد ســال ها اســت کــه بــه دنبــال ســرمایه گذاری 
در ایــن بنــدر اســت. بحــث حضــور هندی هــا 
ــال  ــرح، در س ــال ۲003 مط ــار از س ــدر چابه در بن
ــال ۲019  ــر و در س ــرارداد منج ــد ق ــه عق ۲016، ب
ــن  ــد. ای ــق ش ــا محق ــرمایه گذاری آن ه ــا س ــم ب ه
ــک،  ــاخت، تمل ــرارداد س ــب ق ــرمایه گذاری در قال س
ــرارداد،  ــن ق ــق ای ــرداری و واگــذاری اســت. طب بهره ب
ــون دالر  ــزان 85 میلی ــه می ــار ب ــرای چابه ــد ب هن
ــب  ــداری و نص ــری خری ــل و بارگی ــزات حم تجهی
می کنــد. عــاوه بــر مبلــغ فــوق، هنــد 150 میلیــون 
خــط  بنــدر  پس کرانه هــای  توســعه  بــرای  دالر 
ــرارداد، اداره  ــن ق ــق ای ــاص داد. طب ــاری اختص اعتب
ــه هنــد واگــذار  ــه مــدت 10 ســال ب بنــدر چابهــار ب
خواهــد شــد کــه از قــرار معلــوم، طــرف  ایرانــی هنــوز 

ــت.  ــرده  اس ــا نک آن را امض
ــا  ــد ب ــان می ده ــم نش ــی ها ه ــی بررس ــج برخ نتای
وجــود اینکــه ســرمایه گذاری هنــد در بنــدر چابهــار 
عملیاتــی و مســیر توســعه آن مشــخص شــده، رونــد 
ــش  ــدی پی ــدر به کن ــرفت بن ــرمایه گذاری و پیش س
ــت  ــار داش ــوان انتظ ــه نمی ت ــوری ک ــه ط ــی رود؛ ب م
توســعه بنــدر در کوتاه مــدت عملیاتــی شــود. از تضــاد 
اهــداف ژئوپلیتیکــی ایــران و هنــد بــه عنــوان یکــی 
دیگــر از عوامــل کنــدی اجــرای تعهــدات دهلــی  برای 
ــر اســاس  ــرده می شــود. ب ــام ب ــدر ن ــن بن توســعه ای
برخــی تحلیل هــا، هنــد تمایــل دارد از بنــدر چابهــار 
بــرای مقابلــه بــا چیــن و پاکســتان اســتفاده کنــد؛ در 
ــط  ــه رواب ــه ب ــا توج ــد ب ــران می خواه ــه ای ــی ک حال
دوســتانه  خــود بــا ایــن دو کشــور، ایــن دو بازیگــر را 

در پــروژه چابهــار شــریک کنــد.

دخل و خرج کارگران هم خواني ندارد
ــا  ــه وضــوح ب ــان اینکــه دخــل و خــرج کارگــران ب ــا بی یــک کارشــناس اقتصــادي ب
یکدیگــر هم خوانــي نــدارد، گفــت: متوســط هزینــه ســاالنه خانــوار شــهري 9۲میلیــون 
تومــان عنــوان شــده حــال آنکــه حقــوق کارگــران کفــاف آن را نمي دهــد. ســید رضــا 
طباطبایــي در ارتبــاط بــا دخــل و خــرج خانــوار ایرانــي بیــان کــرد: همانطــور کــه مرکز 
ــال  ــي در س ــهري ایران ــوار ش ــرد خان ــارج و هزینه ک ــط مخ ــرده متوس ــام ک ــار اع آم
1400 بــه بــاالي 9۲ میلیــون تومــان رســیده کــه ایــن مخارج شــامل مســکن، البســه، 

ــان و ... اســت.  ــل، درم خــوراک، حمل ونق

خط چهارم اتوبوس های تندرو، پایانه ترکیبی جی و سامانه حمل ونقل هوشمند رونمایی شد

با حضور شهردار اصفهان انجام شد:

بهره برداری از پروژه های ترافیکی

علــی قاســم زاده، شــهردار اصفهــان در 
پروژه هــای  از  بهره بــرداری  مراســم 
بــه  اذعــان  بــا  عمومــی  حمل ونقــل 
مشــکات حمل ونقــل و ترافیک کانشــهر 
ــهری  ــک ش ــرد: ترافی ــار ک ــان، اظه اصفه
منجربــه کاهــش کیفیــت زندگــی و نشــاط 
شــهروندان می شــود و مدیریــت شــهری بــا 
ــل  ــت حمل ونق ــود و تقوی ــه بهب ــام ب اهتم
عمومــی در شــهر اصفهــان، پیگیــر اجــرای 
اقدامــات اساســی و زیرســاختی در ایــن 
عرصــه اســت. چنانچــه، توســعه و ارتقــای 
ــداث  ــهری و اح ــار ش ــوط قط ــبکه خط ش
خــط دو متــرو بــا همــت جهــادی مدیــران 
ــام  ــال انج ــبانه روزی در ح ــورت ش ــه ص ب
ــه اینکــه طــول خــط  ــا اشــاره ب اســت. او ب
ــر  ــدود 16کیلومت ــان ح ــروی اصفه دو مت
ــه  ــرداری هرچ ــح داد: بهره ب ــت، توضی اس
ســریع تر آن مــورد تاکیــد مدیریــت شــهری 
ــرح  ــی در ط ــای کوتاه مدت ــت و برنامه ه اس
جامــع حمل ونقــل شــهری ازجمله توســعه 
خطــوط BRT بــرای بهبــود شــرایط 
پیش بینــی شــده کــه در ایــن راســتا، خــط 
چهــارم اتوبــوس تنــدرو کــه شــرق اصفهان 
ــه  ــی ب ــی ج ــه ترکیب ــرب )از پایان ــه غ را ب
ــد،  ــل می کن ــه( متص ــه راه درچ ــمت س س
راه انــدازی شــد. قاســم زاده، ســرفاصله 
اتوبوس هــای BRT را حــدود 1۲دقیقــه 
اعــام کــرد و گفــت: ایــن زمــان بــا اضافــه 
 BRT ــه خطــوط ــاوگان جدیــد ب شــدن ن
تــا مهرمــاه، به حــدود شــش دقیقــه خواهد 

ــی  ــد ظرفیــت جابه جای رســید کــه می توان
ــان باشــد. ــردم اصفه ــرای م ــی ب خوب

هوشمندسازی همه خدمات شهری 
ــهری  ــت ش ــدف دوم مدیری ــم زاده، ه قاس
ــه ســمت اصفهــان هوشــمند  را حرکــت ب
عنــوان کــرد کــه شــامل  تمــام عرصه هــای 
ــه  ــا از جمل ــام حوزه ه ــت و تم ــهری اس ش
خدمــات شــهری، حمل ونقــل، شهرســازی، 
ــات  ــا خدم ــم ت ــک را موظــف کرده ای ترافی
ــمند  ــات هوش ــمت خدم ــه س ــود را ب خ
هدایــت کننــد. چنانچــه، رونمایی از ســامانه 
هوشــمند اصــرو درزمینــه حمل ونقــل 
ــهروندان  ــه ش ــی ب ــت بزرگ ــهری، خدم ش
اصفهــان بلحاظ مدیریــت زمان در اســتفاده 
ــن  ــان، ای ــوس اســت. شــهردار اصفه از اتوب
ــردم  ــه م ــرام ب ــمند را احت ــت هوش خدم
یادآورشــد:  و  کــرد  توصیــف  اصفهــان 
اپلیکیشــن  از  اســتفاده  بــا  شــهروندان 
منــزل  داخــل  از  می تواننــد  »اصــرو« 
ایســتگاه اتوبــوس خــود را انتخاب و ســپس 
ــود را  ــر خ ــوس مدنظ ــیدن اتوب ــان رس زم
ــد. ــزی کنن ــق آن برنامه ری ــاهده و طب مش
افزایش تعداد اتوبوس های شهر اصفهان 
محمــد نورصالحی، رئیس شــورای اســامی 
ــرداری از  ــم بهره ب ــان در مراس ــهر اصفه ش
ــن  ــی، ضم ــل عموم ــای حمل ونق پروژه ه
تقدیــر از بخش هایــی کــه بــرای تــردد 
مســافران اربعیــن تــاش می کننــد، اهمیت 
ســهولت در تــردد شــهروندان را بیــان کرد و 

افــزود: تقاضای شــورای شــهر از شــهرداری، 
ــردد  ــرای ت ــات الزم ب ــم نمــودن اقدام فراه
آســان شــهروندان اســت. نورصالحــی گفت: 
امســال 35درصــد از بودجــه شــهرداری 
ــوزه  ــه ح ــوم آن ب ــک س ــادل ی ــی مع یعن
ــه و  ــاص یافت ــی اختص ــل عموم حمل ونق
ــه  ــد آنچ ــا صددرص ــود ت ــاش ش ــد ت بای
در ایــن حــوزه بــه عنــوان بودجــه مصــوب 
شــده اســت، جــذب شــود. رئیــس شــورای 
ــاص  ــه اختص ــان ب ــا اذع ــان ب ــهر اصفه ش
ــل،  ــوزه حمل ونق ــه ح ــب ب ــه مناس بودج
ــال  ــوس فع ــرد: 600 دســتگاه اتوب ــان ک بی
ــک هــزار دســتگاه  ــه ی ــاه ب شــهر در مهرم
افزایــش می یابــد، البتــه کار طاقت فرســایی 
ــد  ــرا در ســال 1396هزینــه خری اســت، زی
یــک دســتگاه اتوبــوس 500میلیــون تومان 
بــود، امــا اکنــون ایــن رقــم بــه پنــج میلیارد 

تومــان افزایــش یافتــه اســت.

جابه جایی روزانه ۲۵هزار 
BRT مسافر با خط چهارم

در ادامــه، حســین حق شــناس، معــاون 
حمل ونقــل ترافیــک شــهردار اصفهــان، 
اظهــار کــرد: امــروز شــاهد افتتــاح دو پــروژه 
ــع  ــه نف ــتیم ک ــی هس ــل همگان حمل ونق
ــق  ــت. ح ــهروندان اس ــام ش ــرای تم آن ب
ــت  ــا بیــان اینکــه رویکــرد معاون شــناس ب
حمل ونقــل وترافیــک شــهرداری اصفهــان، 
بــه جــای  انســان محــور  حمل ونقــل 
ــا هــدف کاهــش آالینــده  خودرومحــور و ب

 هــای زیســت محیطی و ایجــاد حمل ونقــل 
پــاک اســت، گفــت: بــا توجــه بــه افزایــش 
آلودگــی هــوا و ترافیــک ســنگین شــهر کــه 
موجــب اختــال در آرامــش شــهروندان 
ــور  ــان مح ــل انس ــت، حمل ونق ــده اس ش
ــرار  ــت ق ــن معاون ــای ای ــت برنامه ه در اولوی
دارد. او خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه 
ــر  ــی هزینه ب ــل ریل ــاد حمل ونق ــه ایج اینک
 BRT ــوط ــعه خط ــت، توس ــر اس و زمان ب
و هوشــمند بــه عنــوان ابــزاری کــه در 
ــوان  ــر می ت ــه مختص ــاه و هزین ــان کوت زم
ــت  ــرد در دســتور کار مدیری آن را ایجــاد ک
شــهری قــرار گرفــت. حق شــناس بــا بیــان 
اینکــه 1۲خــط اتوبــوس تنــدرو بــرای شــهر 
ــت:  ــت، گف ــده اس ــی ش ــان پیش بین اصفه
ــدازی  نخســتین خــط در ســال 1390 راه ان
ــه  ــط BRT ب ــن خ ــروز چهارمی ــد و ام ش
صــورت رســمی بــه عنــوان خــط شــرقی - 

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــی ب غرب

سهولت تردد دانشجویان 
عبــاس روحانــی، مدیرعامــل شــرکت واحــد 
اتوبوســرانی اصفهــان و حومــه در آئیــن 
ــای  ــارم اتوبوس ه ــط چه ــرداری از خ بهره ب
تنــدرو و پایانــه ترکیبــی جــی، اظهــار کــرد: 
خــط چهــارم اتوبــوس تنــدرو جــزو 1۲خــط 
مصــوب شــهر اصفهــان اســت کــه مدتــی 
بصــورت آزمایشــی بهره بــرداری شــد و 
ــرداری  ــورد بهره ب ــمی م ــور رس ــروز بط ام

ــرار گرفــت. ق

 CNG راه اندازی معاینه فنی
ابوالفضــل توکلــی، مدیرعامــل ســازمان 
پایانه هــای مســافربری شــهرداری اصفهــان 
اظهــار کــرد: احــداث پایانــه ترکیبــی 
ــارکت در  ــی و مش ــدف هم افزای ــا ه ــی ب ج
ــا  ــهر و ب ــامی ش ــورای اس ــم ش دوره شش
ــام  ــان انج ــهری اصفه ــت ش ــد مدیری تاکی
شــده اســت. او بــا بیــان اینکــه هــدف 
ــت  ــهیل در رف ــرح تس ــن ط ــرای ای از اج
از مناطــق شــرقی،  آمــد شــهروندان  و 
شــمالی، جنوبــی و مرکــزی شــهر بــه غــرب 
اصفهــان اســت، افــزود: از ظرفیت هــا و 
زیرســاخت های پایانــه مســافربری جــی بــه 
عنــوان محــور طــرح خــط اتوبوس تنــدروی 
شــرقی-غربی اصفهــان بــرای اســتفاده 
شــهروندان، مســافران و گردشــگران استفاده 
شــده اســت؛ در واقــع ایــن پایانــه بــه صورت 
ترکیبــی، همزمــان ظرفیــت خدمت رســانی 
بــه مســافران شــهر و اســتان های همجــوار 
را دارد. وی از راه انــدازی مرکــز معاینــه فنــی 
موتورســیکلت بــرای اولین بــار در کشــور در 
اصفهــان خبــرداد و افــزود: راه انــدازی معاینه 
ــهیل در  ــدف تس ــا ه ــی ان جی ب ــی س فن
ــرار  ــتور کار ق ــی در دس ــات حمل ونقل خدم

ــد. ــد ش ــاح خواه ــزودی افتت دارد و ب

ســامانه حمل ونقــل عمومــی هوشــمند شــهراصفهان بــا حضــور شــهردار، رئیــس و اعضــای شــورای اســامی شــهر 
اصفهــان و دیگــر مدیــران شــهری رونمایــی شــد. ایــن ســامانه بــا عنــوان اصــرو، ســامانه موقعیت یــاب اتوبــوس 
ــی  ــهریورماه روی درگاه اینترنت ــانزدهم ش ــهروندان از ش ــتفاده ش ــود و اس ــرای دانل ــک، ب ــت الکترونی و پرداخ
شــهرداری اصفهــان، بــه آدرس   my.isfahan.ir  قــرار داده می شــود. ایــن ســامانه بــه نحــوی طراحــی شــده 
اســت کــه زمــان تقریبــی رســیدن اتوبــوس را بــه ایســتگاه ها بــرای شــهروندان مشــخص می کنــد؛ همچنیــن ۵۰ 
تابلــوی هوشــمند در برخــی از ایســتگاه های پرتــردد اتوبــوس بــرای نمایــش زمــان رســیدن اتوبــوس و اطــاع 

از خطــوط فعــال اتوبــوس نصــب شــده اســت؛
            هفته نامه نوسان/ گروه شهری
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خبر کوتاه

یک پرس غذا 
برای دو نفر

 نوســان:یک پــرس جوجــه کبابــی ســال 
گذشــته ۳۰ تــا ۴۰ هــزار تومــان قیمــت داشــت 
کــه در حــال حاضــر بــه ۶۰ تــا ۷۰ هــزار 
ــر  ــی اصغ ــت. عل ــه اس ــش یافت ــان افزای توم
میرابراهیمــی، رئیــس اتحادیــه صنــف دارندگان 
تهــران،  و ســلف ســرویس های  رســتوران 
افزایــش  حــدی  بــه  گرانی هــا  می گویــد 
یافتــه اســت کــه مــردم  غــذای »نیم پــرس« از 

می کننــد. درخواســت  رســتوران ها 
میرابراهیمــی می گویــد، »امســال نســبت بــه ســال 
گذشــته مــردم بــه دلیــل فشــار تــورم کمتــر بــه 
رســتوران ها می رونــد« و اســتفاده از رســتوران ها 40 
تــا 50 درصــد کاهــش یافتــه اســت. او می افزایــد: »مــردم 
ترجیــح می دهنــد یــک پــرس غــذا را دو نفــره بخورنــد، یــا 
بــا نظــر خودشــان نصــف پــرس غــذا خریــداری ]کننــد[ و 
قیمــت همــان نیم پــرس را پرداخــت می کننــد.« بــه 
ــدای ســال جــاری  ــی از ابت ــواد غذای ــی م ــه او، »گران گفت
بــه گونــه ای افزایــش داشــته کــه هیــچ جــای نفســی برای 
صاحبــان مشــاغل در ایــن صنــف و مراجعــه مــردم بــرای 
خــوردن غــذا باقــی نگذاشــته اســت.« گرانــی مــواد غذایــی 
ماننــد برنــج، گوشــت، مــرغ، روغــن، رب، حبوبــات، ســبزی 
ــتوران ها و  ــوان اقتصــادی رس ــت ت ــه اف ــات،  ب و صیفی ج
ســایر اغذیه فروشــی ها منجــر شــده اســت. میرابراهیمــی 
در ادامــه می افزایــد: »طــی چنــد مــاه اخیــر برنــج کیلویــی 
ــیده،  ــان رس ــزار توم ــه 1۲0 ه ــان، ب ــزار توم 40 -50 ه
چطــور انتظــار مــی رود قیمــت غــذا در رســتوران ها 
ــرس  ــک پ ــه او، ی ــه گفت ــد؟« ب ــی بمان ــر باق ــدون تغیی ب
جوجــه کبابــی کــه ســال گذشــته 30 تــا 40 هــزار تومــان 
قیمــت داشــت، در حــال حاضــر بــه 60 تــا 70 هــزار تومان 

افزایــش یافتــه اســت. 
بحــران کرونــا کــه در دو ســال گذشــته جدی تریــن 
ــه هتــل داران و رســتوران داران در ایــران زده  آســیب ها را ب
اســت، تــوان اقتصــادی بســیاری از صاحبــان ایــن صنــوف 
را تضعیــف، و حتــی برخــی از آن هــا را ورشکســته کــرده 
اســت. گرانی هــای پــس از فروکــش کــردن ایــن بیمــاری 
ــه تشــدید وضعیــت وخیــم معیشــتی مــردم  ــر ب همه گی
ایــران انجامیــده اســت، و سیاســت های اقتصــادی دولــت 
ــر دوش  ــی را ب ــار های مال ــار فش ــز ب ــی نی ــم رئیس ابراهی

ــت. ــرده اس ــنگین تر ک ــا س خانوار ه
تازه تریــن نتایــج نظرســنجی ها نشــان می دهــد کــه 
ــن سیاســت های  ــه ای ــران ب ــردم ای بیــش از 60 درصــد م
ــد  ــان می گوین ــد آن ــد و 88 درص ــاد دارن ــادی انتق اقتص
یارانه  هــای دولتــی نتوانســته اســت افزایــش قیمــت کاال ها 
ــورم  ــا ت ــی ب ــرای رویاروی ــد و ب ــات را پوشــش ده و خدم
شــدید کنونــی، ایــن مقــدار یارانــه کافــی نیســت. آمار های 
تــازه ای کــه مرکــز آمــار ایــران منتشــر کرده اســت، نشــان 
از افزایــش نــرخ تــورم و قیمــت برخــی کاالهــای خوراکــی، 

ــت دارد. ــتوران ها، حکای ــای رس ــژه غذاه به وی
گرانی هــای افسارگســیخته بــه کاهــش تقاضــای مصــرف 
ــدات  ــمگیری از تولی ــش چش ــدن بخ ــتری مان و بی مش
در ایــران انجامیــده اســت و بســیاری از صاحبــان صنایــع 
امیدوارنــد کــه بــا روی آوردن بــه صــادرات، بتواننــد در ایــن 
شــرایط وخیــم اقتصــادی دوام آورنــد. در چنیــن شــرایطی، 
گرایــش مــردم ایــران بــه جایگزیــن کــردن مــواد غذایــی 
ــش  ــه افزای ــر ب ــود، منج ــی خ ــبد غذای ــت در س بی کیفی
ســوءتغذیه در شــهروندان شــده اســت و ممکــن اســت بــه 
ســهم خــود منجر بــه افزایش فشــار بر سیتســم بهداشــت 

و درمــان در آینــده شــود.
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گزارش

۹ میلیون کسب و کار در معرض تهدید
عــادل طالبــي، کارشــناس حــوزه فضــاي مجــازي گفــت: در طــرح جدیــد صیانــت 
ــي  ــت در شــوراي عال ــر کمیســیون طــرح صیان ، یــک طــرح مي بایســت عــاوه ب
ــي از  ــق یک ــه طب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد برســد. وي ب ــه تایی ــز ب فضــاي مجــازي نی
ــا  ــه، انســداد مربــوط بــه خدمات دهنــدگان فضــاي مجــازي ب بند هــاي ایــن مصوب
ــه مرکــز ملــي فضــاي  ــر پیــش از اقــدام مي بایســت ب بیــش از ســه میلیــون کارب
مجــازي اطــاع داده شــود، گفــت: در حــال تصویــب قانونــي هســتند کــه هــر کاري 

خواســتند بــا اینترنــت بکننــد. 

سازمان هواشناسي، پیش بیني کرده که وضعیت خشکسالی تا پایان سال ادامه دارد؛

تداوم خشکسالی

ــرده  ــي ک ســازمان هواشناســي، پیش بین
کــه وضعیت خشکســالي در پاییــز و اوایل 
زمســتان تــداوم داشــته باشــد. براســاس 
ــر  ــاد منتش ــه اعتم ــه روزنام ــی ک گزارش
کــرده اســت، ایــن پیش بینــي بــر مبنــاي 
نقشــه هاي مقــدار بــارش و مدل هــاي 
پژوهشــکده اقلیم شناســي بــه دســت 
ــپتامبر  ــاي س ــه ماه ه ــوط ب ــده و مرب آم
ــا نیمــه مهــر(، اکتبــر  )نیمــه شــهریور ت
)نیمــه مهــر تا نیمــه آبــان(، نوامبــر )نیمه 
آبــان تــا نیمــه آذر( و دســامبر )نیمــه آذر 
تــا نیمــه دي( اســت. در نیمــه شــهریور تا 
نیمــه مهــر یعنــي مــاه ســپتامبر میادي 
و بــر اســاس میانگیــن بلندمــدت، بــارش 
در ســطح کشــور محــدود بــه اســتان هاي 
ــي  ــر یعن ــت. در اکتب ــزر اس ــاحلي خ س
نیمــه مهــر تــا نیمــه آبــان امســال، 
میانگیــن بــارش کشــور کمتــر از نرمــال 
ــي  ــي شــده اســت. نیمــه جنوب پیش بین
ــي  ــل توجه ــارش قاب ــور ب ــرقي کش و ش

ــرز و  ــایه الب ــتان هاي همس ــد و اس ندارن
ــا ۲0 و 50 درصــد  ــه ترتیــب ب زاگــرس ب
ــود.  ــد ب ــه خواهن ــارش مواج ــش ب کاه
بــارش در ســایر مناطق کشــور نیــز کمتر 
از نرمــال خواهــد بــود. جــز غرب ســواحل 
خــزر، در ســایر مناطــق کشــور احتمــال 
وقــوع بــارش انباشــته و بیشــتر از نرمــال، 

ــر از 35 درصــد اســت.  کمت
نیمــه جنوبــي و شــرقي کشــور هــم بدون 
ــارش اســتان هاي  ــود. ب ــارش خواهنــد ب ب
دو طــرف البــرز و زاگــرس کمتــر از نرمال 
اســت و بیشــترین کاهــش بــارش در 
زاگــرس رخ خواهــد داد و در ایــن بخــش 
مي شــود.  کــم  بارش هــا  درصــد   50
ــم ۲0  ــزر ه ــاحلي خ ــتان هاي س در اس
ــد. در  ــارش رخ مي ده ــش ب ــد کاه درص
مــاه نوامبــر یــا نیمــه آبــان تــا نیمــه آذر 
ــمالي  ــه ش ــور در نیم ــارش کش ــاه، ب م
و غربــي به طــور میانگیــن 50 درصــد 
ــود.  ــد ب ــال خواه ــطح نرم ــر از س کمت

بیشــترین کاهــش بــارش پاییــزه نیــز در 
آبــان مــاه رخ مي دهــد. کاهــش بــارش در 
ــرس  ــوي زاگ ــع در دو س ــتان هاي واق اس
ــهود  ــا مش ــرز کام ــي الب ــه جنوب و دامن
ــي  ــد پیش بین ــش از 50 درص ــوده و بی ب
کشــور  مناطــق  تمــام  در  مي شــود. 
احتمــال وقــوع بــارش انباشــته بیشــتر از 
ــي  ــد پیش بین ــر از 35 درص ــال کمت نرم

شــده اســت. 

چالش بزرگ
ــا بحــران فزاینــده  ایــران ۲040، ایرانــی ب
آب! ایــن توصیــف 7 ســال پیــش، شــبکه 
۲4 فرانســه بــه نقــل از متخصصــان 
ــی  ــش بین ــا پی ــود. ام ــان ب ــی جه اقلیم
ادویــن آلدریــان، معــاون نخســتین گــروه 
کاری هیــات بیــن الدولــی تغییــر اقلیــم 
ــه 6  ــد )IPCC( ک ــل متح ــازمان مل س
ســال پیــش در ایران ســخنرانی مــی کرد 
نیــز از این بهتر نیســت. او نیز خاطرنشــان 

کــرد: »ایــران تــا کمتــر از دو دهــه دیگر با 
چندیــن چالــش بــزرگ مرتبــط بــا تغییر 
اقلیــم مواجــه مــی شــود، چالــش هایــی 
در ابعــاد خشکســالی، مــوج شــدید گرمــا، 
کمبــود آب و پیامدهــای آن بــرای تولیــد 
ــش از  ــز بی ــذا. دانشــمندان IPCC نی غ
1۲ ســال قبــل پیــش بینــی کــرده بودند: 
»خاورمیانــه و شــمال آفریقــا هــم اکنــون 
ــه ای  ــه منطق ــدن ب ــل ش ــال تبدی در ح
خشــک تــر و گــرم تــر از آنچــه تاکنــون 
ــا و کمبــود  ــرار دارد. افزایــش دم ــوده، ق ب
بارندگــی و خشکســالی هــای متوالــی در 
ایــن منطقــه شــدت گرفته و تخمیــن زده 
مــی شــود تــا ســال ۲050 میــادی 80 تا 
صد میلیــون نفــر در معرض تنش شــدید 
ــع آب  ــت و مناب ــد گرف ــرار خواهن ــی ق آب
زیرزمینــی با کاهــش چشــمگیری مواجه 
خواهــد شــد. عــاوه بــر ایــن میــزان تولید 
محصــوالت کشــاورزی بــه دلیــل کمبــود 
منابــع آب بــا کاهــش چشــمگیری مواجه 
خواهــد شــد، چراکــه مطالعات نشــان می 
دهــد تغییــر اقلیــم تــا ســال ۲050 اثرات 
ــول  ــرد محص ــادی روی عملک ــی زی منف
زمیــن هــای زراعــی در خاورمیانــه و 
شــمال آفریقــا برجــای خواهــد گذاشــت.  
امــا نگــران کننــده تریــن هشــدار بیــش 
از یــک دهــه قبــل توســط موسســه علــوم 
جــوی دانشــگاه زوریخ داده شــد. موسســه 
ــگاه  ــم دانش ــر اقلی ــوی و تغیی ــوم ج عل
زوریــخ اعــام کــرد: افزایــش دمــای هــوا 
تــا ســال ۲100 زندگــی در حاشــیه خلیج 
ــل تحمــل خواهدکــرد و  فــارس را غیرقاب
اگــر رونــد تغییــرات آب و هوایی همچنان 
ادامــه داشــته باشــد در عــرض تنهــا یــک 
ــاال در  ــت ب ــا و رطوب ــب دم ــرن، ترکی ق
ــارس شــرایطی ایجــاد  ــج ف ــه خلی منطق
مــی کنــد کــه زندگــی در ایــن منطقــه 
عمــا غیرقابــل تحمــل مــی شــود و حتی 
ــال  ــا س ــلمانان ت ــرای مس ــج ب ــفر ح س
ــل مــی  ــار تبدی ــه ســفری مرگب ۲050 ب
شــود. ایــران، عربســتان، لیبــی، کویــت و 
یمــن از جملــه کشــورهایی بودنــد کــه در 
ایــن گــزارش بــه آنهــا اشــاره شــده و حتی 
عنــوان شــده در جنــوب ایــران، شــهرهای 
بندرعبــاس و بنــدر ماهشــهر شــاهد وقوع 
گرمــای طاقــت فرســا در دهــه هــای آتــی 
ــود و زندگــی در آنجــا بســیار  ــد ب خواهن

ســخت خواهــد شــد.

             هفته نامه نوسان/ گروه شهری

ایرانــی داغ و ســوزان! حقیقــت تلخــی کــه بــا گذشــت کمتــر از یــک دهــه از هشــدارهای جــدی در ســطح 
ملــی، هــم اکنــون در کشــورمان بــه منصــه ظهــور رســیده اســت. شــاید تــا دو، ســه دهــه قبــل کمتــر کســی در 
ایــران تصــور مــی کــرد روزی برســد کــه بحــران هــای زیســت محیطــی و پیامدهــای حاصــل از آن، موجــب 
ناآرامــی هــای اجتماعــی و گســترش تنــش هــای سیاســی و امنیتــی در برخــی مناطــق کشــور شــود، امــا چنــد 
ســالی اســت کــه بــا شــدت گرفتــن بحــران بــی آبــی، افزایــش دمــای هــوا و وقــوع پدیــده گــرد و غبــار در 
سراســر ایــران، همــه آنچــه متخصصــان اقلیمــی و محیــط زیســت هشــدار مــی دادنــد و نســبت بــه وقــوع آن 

ابــراز نگرانــی مــی کردنــد گاه زودتــر از موعــد بــه منصــه ظهــور رســیده اســت. 

ســه ســال از فــراز و فــرود بــازار ســرمایه 
گذشــت و درس هایــی از آن بــرای اقتصاد 
کان و ســرمایه گذاران کــه از ابتــدا بــرای 
مــن مشــخص بــود، بــر غالــب تحلیلگران 

آشــکار شــده اســت:
ــه ای  ــچ وظیف ــرمایه هی ــازار س ــه ب اول: ب
ــردن  ــر ک ــی و امکان پذی ــن مال جــز تامی

تغییــر پورتفــوی اشــخاص در واکنــش به 
ــل  ــد تحمی ــا نبای ــم انداز آنه ــر چش تغیی

کــرد و نبایــد توقــع داشــت.
ــران  ــای معامله گ ــرمایه ج ــازار س دوم: ب
حرفــه ای، باهــوش، ریســک پذیر و صبــور 
اســت و معامله گــران انفــرادی فاقــد ایــن 
ــد و  ــازار ندارن ویژگی هــا جایــی در ایــن ب

وظیفــه سیاســتگذار نیســت کــه آنهــا را 
بــه ورود بــه ایــن بــازار ترغیــب کنــد.

 ســوم: ریســک و لــذا ســود و زیــان 
حتــی در مقیــاس گســترده ویژگــی ایــن 
بــازار اســت و دولــت نبایــد تــاش کنــد 
بازدهــی قطعــی در ایــن بــازار وعــده دهد.
ــه  ــه و ب ــم مداخل ــه حج ــارم: هرچ  چه

ــازار  ــن ب ــت در ای ــت دول اصطــاح حمای
ــکاس  ــازار انع ــت ب ــد، وضعی ــر باش کمت
بهتــری از چشــم انداز آینــده اقتصــاد 
خواهــد بــود و بخــش کمتــری از بازدهــی 
توســط  حرفــه ای  ســرمایه گذاران 
ــب  ــی تصاح ــات درون ــدگان اطاع دارن

می شــود.

درس سخت اقتصاد کان از بورس
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پاالیشگاه اصفهان
مازوت نمی سوزاند

ــد  ــا تاکی ــان ب ــگاه اصفه ــان:مدیرعامل پاالیش  نوس
ــه  ــچ وج ــه هی ــان ب ــگاه اصفه ــه پاالیش ــر اینک ب
نمی توانــد از مــازوت اســتفاده کنــد، گفــت: در 
ــارس  ــج ف ــال آب از خلی ــرمایه گذاری انتق ــال س ح
ــاز  ــا نی ــتیم ت ــه هس ــر در ثانی ــت ۵۰۰  لیت ــا ظرفی ب
ــق  ــم و طب ــش دهی ــان کاه ــود را از اصفه ــی خ آب
برنامه ریــزی مدیریــت آب تــا ۱۴۰۵ و بــا وجــود 
ــا  ــرف آب م ــر مص ــگاه ب ــای پاالیش ــش پروژه ه افزای
افــزوده نخواهــد شــد و از هــدر رفــت آب جلوگیــری 

ــد. ــر برس ــه صف ــا ب ــم ت می کنی
محســن قدیــری، اظهــار کــرد: بــرای رســیدن بــه یــک پتــرو 
پاالیــش موفــق در کشــور و جهــان و حفــظ محیط زیســت و 
اصــاح زیرســاخت ها، جهــت داشــتن محیــط زیســت بهتــر 
برنامه ریــزی مــدون داریــم. مدیرعامــل پاالیشــگاه اصفهــان، 
بــه هزینــه کــردن یــک میلیــارد یورویی ایــن پاالیشــگاه طی 
43 ســال گذشــته بــرای بهبــود و بهینه ســازی فراورده هــای 
نفتــی بــرای طرح هــای زیســت محیطــی اصفهان و شــاهین 
شــهر، تصریــح کــرد: مشــعل های پاالیشــگاه بــه هیــچ وجــه 
مــازوت ســوز نیســت و نمی توانیــم از مــازوت اســتفاده کنیم 
و در فصــول ســرد از گاز شــهری و کپســولی بهــره می بریــم. 
بــه گفتــه قدیــری، در برنامــه چشــم انداز ســال 1405 
ظرفیــت خــود را تغییــر نــداده و بــه تولیــد 376 هزار بشــکه 
ــداث  ــن اح ــم داد، همچنی ــه خواهی ــام در روز ادام ــت خ نف
ــات  ــت الزام ــور رعای ــه منظ ــی ب ــد گوگردزدای ــد جدی واح
بهبــود کیفیــت محصــوالت تــا دســتیابی بــه اســتانداردهای 
یــورو از دیگــر اهــداف ایــن شــرکت در افــق یاد شــده اســت. 
وی دربــاره معضــل انتشــار گوگــرد در فضــای بــاز، توضیــح 
داد: ایجــاد واحدهــای جدیــد گوگردســازی بــا اســتانداردهای 
یــورو 5 برنامــه مفصلــی اســت کــه ایــن معضــل را بــه نقطــه 
قــوت بــرای پاالیشــگاه نفــت اصفهــان تبدیــل خواهــد کــرد.
ــال  ــه از س ــان اینک ــا بی ــان ب ــگاه اصفه ــل پاالیش مدیرعام
بــرای  یــورو  میلیــون  ارزش ۲30  بــه  پروژه هایــی   85
ــورو5 انجــام شــده  ــه اســتاندارد ی استانداردســازی بنزیــن ب
ــل را  ــه گازوئی ــد تصفی ــال 93 واح ــه داد: از س ــت، ادام اس
ــار  ــال انتش ــهریور امس ــان ش ــا پای ــم و ت ــیس کرده ای تاس
ppm 8000 گوگــرد در هــوا را بــه 10 واحــد کاهــش 
ــارد  ــروژه 4.9 هــزار میلی ــن پ ــرای ای ــت کــه ب ــم یاف خواهی
تومــان و بیــش از یــک میلیــارد یــورو هزینــه شــده اســت. 
ــه  ــورت گرفت ــای ص ــا برنامه ه ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
روزانــه 300 تــن گوگــرد از گازوئیــل در پاالیشــگاه اصفهــان 
حــذف می شــود، افــزود: همچنیــن روزانــه ۲0 میلیــون لیتــر 
گازوئیــل اســتاندارد را بــا اســتانداردهای روز تحویــل مــردم 

تحویــل می دهیــم.
ــا  ــر ب ــرج تقطی ــده ب ــه مان ــه ت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب قدی
اســتاندارد یــورو 5 بــه محصــوالت بــا ارزش تبدیــل می شــود، 
ــچ  ــان هی ــگاه اصفه ــق 1405 پاالیش ــا اف ــرد: ت ــار ک اظه
محصولــی کــه بــه محیــط زیســت آســیب برســاند، نخواهــد 
داشــت و طبــق بــرآورد صــورت گرفتــه افزایــش ســودآوری 
آن ۲63 میلیــون دالر در ســال خواهــد بــود. بــه گفتــه 
ــیمی  ــکاری پتروش ــا هم ــان، ب ــگاه اصفه ــل پاالیش مدیرعام
اصفهــان، نزدیک بــه 1۲000 بشــکه در روز محصول پلتفرمی 
پاالیشــگاه بــه پتروشــیمی  ارســال می شــود تــا و ســمی ترین 
مــواد را از بنزیــن خــارج کنــد. وی بــا بیــان اینکــه پاالیشــگاه 
ــرکت های  ــن ش ــود را در بی ــن س ــال باالتری ــان امس اصفه
ــن  ــرد: ای ــان ک ــت، خاطرنش ــته اس ــی داش ــی بورس پاالیش
افزایــش ســود ناشــی از بازنگــری سیســتم برنامه ریــزی تولید 

بــرای یافتــن ترکیــب بهینــه محصــوالت بــوده اســت.

تورم ماهانه 2.5 درصدي مسکن 
بانــک مرکــزي اعــام کــرده کــه متوســط قیمت هــر متــر مربــع آپارتمان مســکوني 
در تهــران برابــر بــا 4۲ میلیــون و 730 هــزار تومــان ثبــت شــده کــه ایــن رقــم در 
مقایســه بــا مــاه قبــل خــود در حــدود ۲.5درصــد افزایــش پیــدا کــرده اســت. تــورم 
اجــاره نیــز در شــهر تهــران برابــر بــا 4.6درصــد بــوده اســت. ایــن باالتریــن ســطح در 
بــازه 6 ماهــه گذشــته اســت. رونــد ایــن شــاخص نشــان مي دهــد ضمــن رکوردزنــي 
تــورم اجــاره در ایــن مقطــع، ســهم اجــاره از تــورم نیــز باالتریــن در 4 مــاه گذشــته 

بــوده اســت.

ذوب آهن اصفهان آمادگی دارد برای پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن وارد عمل شود

تولید زغال سنگ نیازمند سرمایه گذاری

چهاردهمین  حاشیه  در  رخصتی  ایرج 
فوالد،  متالورژی،  بین المللی  نمایشگاه 
صنایع  و  آالت  ماشین  گری،  ریخته 
وابسته از آمادگی ذوب آهن اصفهان برای 
حمایت از دولت در مسیر پیشبرد نهضت 
ملی مسکن خبر داد و افزود: ذوب آهن 
اصفهان این آمادگی را دارد که در راستای 
کمک به دولت در جهت تحقق نهضت 
ملی مسکن اقدام کند که این امر به ویژه 
از طریق ارائه محصوالت خاص همچون 
تیرآهن بال پهن می تواند مزایایی از جمله 
سرعت در ساخت و ساز، افزایش ایمنی 
تکنولوژی  در  بهبود  هزینه،  کاهش  و 

به  ساختمان  زیباسازی  وساز،  ساخت 
لحاظ معماری و ... را در پی داشته باشد.  
وی گفت: در این خصوص با مسئولین 
نظام  جمله  از  مرتبط  سازمان های  و 
و  راه  وزارت  تحقیقات  مرکز  مهندسی، 
شهرسازی، سازمان استاندارد و... در حال 
مذاکره هستیم تا بتوانیم در تحول صنعت 
ساختمان کشور نقش خود را به خوبی 
ایفا کنیم و خدمتی به جامعه ساخت و 

ساز کشور ارائه شود.
با  مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان 
توسط  جاری  سال  نامگذاری  به  اشاره 
مقام معظم رهبری با عنوان تولید دانش 

ذوب آهن  افزود:  آفرین،  اشتغال  بنیان، 
اصفهان عاوه بر برخورداری از مدیریت 
تحقیق و توسعه، اقدام به ایجاد مدیریت 
فعالیت ها  که  است  کرده  بنیان  دانش 
خاص و کلیدی از جمله توسعه ارتباط 
حل  برای  دانش بنیان  شرکت های  با 
مشکات تولید و ارتقاء تکنولوژی دارد. 
وی با بیان اینکه همدلی ویژه ای در ذوب 
آهن اصفهان در سطوح مختلف وجود 
دارد، گفت: این شرکت هم اکنون یک 
مجموعه متحد است که تاشگران آن در 
راستای تحقق اهداف با همه وجود جهاد 
می کنند و حاصل آن تولید فراتر از برنامه 

است که برای نخستین بار در تاریخ این 
شرکت رقم خورده است.

رخصتی گفت: هم اکنون اغلب محصوالت 
ذوب آهن اصفهان جزء محصوالت خاص 
را  محصوالت  این  از  بسیاری  که  است 
و  تولید کند  این شرکت می تواند  تنها 
حداقل  به  را  عمومی  محصوالت  تولید 
رسانده ایم. این تغییر رویکرد در افزایش 
سود شرکت نیز موثر است، چراکه هم 
اکنون اکثر واحدهای تولید کننده فوالد 
با مشکل کاهش سودآوری مواجه هستند. 
وی افزود: رویکرد ذوب آهن اصفهان که 
از زمان دفاع مقدس وجود داشته است، 
راستا  این  در  و  است  جهادی  رویکرد 
همواره حمایت از دولت و ایجاد ثبات در 
بازار مسکن مورد توجه است که عرضه 
این  از  یکی  کاال  بورس  در  محصوالت 

اقدامات است.
اصفهان  آهن  ذوب  شرکت  مدیرعامل 
این  نیاز  مورد  اولیه  مواد  تامین  درباره 
شرکت با اشاره به اقدامات صورت گرفته 
تامین  منظور  به  گفت:  زمینه،  این  در 
روزمره و کوتاه مدت مواد اولیه، مشکات 
کم شده است، اما در خصوص تامین پایدار 
مواد اولیه همچنان مشکات وجود دارد. 
وی درباره تامین زغال سنگ، گفت: تولید 
این مواد اولیه در کل کشور با مشکاتی 
مواجه است و نیازمند سرمایه گذاری خاص 
است. ذوب آهن در این زمینه فعالیت هایی 
اما جوابگوی  دارد،  معادنی  و  داده  انجام 
تمام نیاز ما نیست. رخصتی افزود: در این 
راستا پروژه راه اندازی کک سازی شمار۲ 
که در چند سال اخیر مطرح بود، هم اکنون 
در مرحله برگزاری مناقصه است و عملیات 
اجرایی آن به زودی شروع می شود که در 
تامین کک ذوب آهن بسیار موثر است. وی 
گفت: به منظور تامین پایدار و بلندمدت 
مواد اولیه برای ذوب آهن اصفهان تدابیر 
مختلفی اندیشیده شده است که امیدواریم 

به زودی شاهد نتایج آن باشیم.

            هفته نامه نوسان/ گروه صنعت

ــد ایــن شــرکت در خدمــت پیشــبرد  ــان اینکــه محصــوالت جدی ــا بی مدیرعامــل شــرکت ذوب آهــن اصفهــان ب
نهضــت ملــی مســکن و تحــول صنعــت ســاختمان اســت، گفــت: تولیــد زغال ســنگ در کشــور بــا مشــکاتی مواجــه 
ــی  ــی انجــام داده و معادن ــه فعالیت های ــن زمین ــد ســرمایه گذاری خــاص اســت. ذوب آهــن در ای اســت و نیازمن

دارد، امــا جوابگــوی تمــام نیــاز مــا نیســت.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان مطرح کرد:

 نوســان :هزینــه وام مســکن نســبت 
ــاه گذشــته کاهــش چشــمگیري  ــه م ب
اســت و طبــق جدیدتریــن  داشــته 
ــین  ــاي پایتخت نش ــا، متاهل ه قیمت ه
ــدود  ــد ح ــن وام بای ــت ای ــراي دریاف ب
ــد؛  ــان پرداخــت کنن ــون توم 110 میلی
در حالــي کــه ایــن رقــم در مــاه گذشــته 

ــود.  ــان ب ــون توم ــدود 1۲9 میلی ح
ــرگ اوراق وام مســکن )تســه( در  ــر ب ه
فروردیــن مــاه 119 هــزار و 800، در 
اردیبهشــت مــاه 114 هــزار و 100 و 

در خــرداد مــاه ســال گذشــته نیــز 113 
ــد.  ــت دارن ــان قیم ــزار و ۲00 توم ه

ــد  ــران مي توانن ــاکن ته ــاي س مجرد ه
تــا ۲80 میلیــون تومــان تســهیات 
دریافــت کننــد کــه شــامل ۲00 میلیون 
تومــان تســهیات خریــد مســکن و 80 
ــود؛  ــه مي ش ــان وام جعال ــون توم میلی
لــذا بــراي دریافــت ۲00 میلیــون تومــان 
وام بایــد 400 برگــه تســهیات مســکن 
خریــداري کننــد کــه هزینــه ایــن 
تعــداد اوراق بــا تســه 115 هــزار و 600 

تومانــي، 46 میلیــون و ۲40 هــزار تومان 
مي شــود.

نظــر گرفتــن 80  بــا در  همچنیــن 
میلیــون تومــان وام جعالــه کــه بــراي آن 
ــون  ــغ 18 میلی ــه مبل ــد 160 ورق ب بای
ــد،  ــداري کنن ــان خری ــزار توم و 496 ه
مجمــوع هزینــه خریــد اوراق بــه 64 
ــان مي رســد.  ــزار توم ــون و 736 ه میلی
زوج هــاي تهرانــي نیــز بــر همین اســاس 
مي تواننــد تــا ســقف 480 میلیــون 
تومــان شــامل ۲00 میلیــون تومــان 

تســهیات خریــد مســکن بــراي هــر نفر 
و 80 میلیــون تومــان وام جعالــه دریافت 
کننــد؛ بنابرایــن زوجیــن بایــد 800 
برگــه تســهیات مســکن خریــداري 
کننــد که هزینــه آن 9۲ میلیــون و 480 
ــا  ــراه ب ــه هم ــود ک ــان مي ش ــزار توم ه
هزینــه 18 میلیــون و 496 هــزار توماني 
وام جعالــه کــه بــراي آن بایــد 160 ورق 
ــد،  ــداري کنن ــکن خری ــهیات مس تس
ــون و 976 ــد 110 میلی ــوع بای در مجم
کننــد. پرداخــت  تومــان  هــزار 

هزینه وام مسکن نسبت به ماه گذشته کاهش یافت؛

11۰ میلیون تومان براي دریافت وام 48۰ میلیوني!
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هفته نامه نوسان 
شمــاره دویست و بیست و چهار

هفته نامه نوسان

سیاست زدایی 
از شادی

ــش  ــن آزمای ــم ای ــنهاد می کن  نوسان:پیش
ــه  ــد؛ دفع ــام بدهی ــت انج ــن فرص را در اولی
بعــد کــه در یــک میهمانــی، جمعــی از 
ــرو، تاکســی، صــف  دوســتان، همــکاران، مت
خریــد حضــور داشــتید؛ یــک نظر مثبــت در 
ــن  ــن و روزمره تری ــی از عادی تری ــورد یک م
ــد.  ــان کنی ــران بی ــی در ای ــات زندگ موضوع
ــط  ــی، رواب ــائل سیاس ــا مس ــی ب ــچ ارتباط ــه هی ــی ک موضوع
ــی و اقتصــادی نداشــته  ــا معضــات کان اجتماع ــل ی بین المل
باشــد  و صرفــاً خوشــحالی و رضایت شــما از زندگــی، در آن لحظه 
ــاری  ــوش به ــک روز خ ــاً در ی ــد. مث ــان می ده ــاص، را نش خ
ــا نکتــه ای  ــازه اســت« ی ــاک و ت بگوییــد »امــروز چقــدر هــوا پ
در مــورد یکــی از جذابیت هــای شــهرتان بگوییــد، مثــاً »چقــدر 
ــوب  ــال ها خ ــن س ــران در ای ــتوران های ته ــاپ ها و رس کافی ش
ــا ســلیقه شــده اند« یــا »چقــدر تنــوع و تعــداد کاس هــای  و ب
ورزشــی و هنــری زیــاد شــده«...و بعــد بــه واکنــش جمــع، نــوع 
ــان بدنــی و ســکوت های معنــی دار  نگاه هــا، تغییــر چهره هــا، زب
ــه  ــی ک ــا و کا فضای ــی آن ه ــخ های احتمال ــا پاس ــان ی مخاطب
ــه  ــنگینی ک ــرده و س ــاد ک ــان ایج ــما در اطرافت ــات ش جم
ــد.  ــه کنی ــد،  توج ــاس می کنی ــان احس ــر روی خودت ــان ب ناگه
در اکثــر مواقــع خواهیــد دیــد کــه خــود را »ملــزم« و ناچــار 
بــه اضافــه کــردن یــک تصبــره بــه جملــه قبلی تــان بــرای 
ایجــاد »موازنــه منفــی« و جبــران »گنــاه« مثبت اندیشــی تان 
می یابیــد. احســاس خواهیــد کــرد کــه بایــد بــه هــر نحــوی 
خــود را از ســوءظن هایی کــه نســبت بــه شــما ایجــاد شــده 
مبــرا کنیــد و بــه جمــع »ثابــت« کنیــد کــه دیــدگاه کلی تان 
بــه ایــران و زندگــی در ایــران بــه انــدازه آن ها - و بلکه بیشــتر 
- تیــره و منفــی اســت. مثــاً اگــر از پاکــی و تازگــی هــوای 
بهــاری ســخنی گفته ایــد بایــد بافاصلــه اضافــه کنیــد کــه 
»البتــه بــرای مــا کــه ریه هایمــان در طــول ســال عــادت بــه 
تنفــس ســم  کــرده، همیــن انــدک اکســیژن هــم هــوای پاک 
ــاپ ها و  ــت کافی ش ــر از کیفی ــا اگ ــود!« ی ــوب می ش محس
ــی و  ــی عصبان ــا لحن ــوراً ب ــد، ف ــهر گفتی ــتوران های ش رس
ــه  ــت ک ــاره مملک ــای بیچ ــد »جوان ه ــرت آلود بگویی حس
تفریــح دیگــری جــز ایــن    ندارنــد« یــا اگــر مثــاً از امکانــات 
ورزشــی حرفــی زدیــد، حتمــاً اضافــه کنیــد کــه »البتــه چــه 
فایــده؟ بــا ایــن همــه فســاد و رانت خــواری و بی کفایتــی کــه 
ــه موفقیــت در عرصــه  در ورزش مــان وجــود دارد، امیــدی ب
جهانــی نداریــم!«. و بعــد برای محکــم کاری یک آه ســوزناکی 
هــم بکشــید و ســر تاســفی تــکان بدهیــد و در آخــر یــک 
»خانــه از پای بســت ویــران   اســت« هــم بگوییــد تــا خیــال 

مخاطبــان از حســن نیــت و شــرافت شــما راحــت شــود. 
واقعیــت ایــن اســت کــه در ســال های اخیــر جامعــه 
ــی  ــام معن ــه تم ــط - ب ــه متوس ــژه طبق ــه وی ــی  - ب ایران
ــه خوشــی های  ــا حتــی نســبت ب »شــرطی« شــده اســت ت
ــراز  ــه اب روزمــره واکنــش »سیاســی« نشــان بدهــد و هرگون
رضایــت از زندگــی را بــه عنــوان تأییــد فســاد و بی عدالتــی 
و ســوءمدیریت ســاختار قــدرت حاکــم تعبیــر کنــد. در ایــن 
ــاکی تر،  ــر، ش ــهروند ناراضی ت ــک ش ــه ی ــه ک ــر چ ــا، ه فض
ــام  ــر از تم ــر و متنفرت ــر، منفعل ت ــر، پوچگرات ــر، تلخ ت ناامیدت
لحظــات و جزئیــات زندگــی اش در ایــران باشــد »واقع بین«تر، 
»شــریف تر«  و  »مردمی«تــر  »آزاده تــر«،  »باوجدان تــر«، 
ــاختن،  ــردن، س ــرای پیشــرفت ک ــه بیشــتر ب اســت. و   هرچ
معنــی بخشــیدن و لــذت بــردن از زندگــی ســخن بگویــد و 
بکوشــد، »ماله کش«تــر، »اســتمرارطلب«تر، »مزدور«تــر، 

ــود. ــد ب ــر خواه ــر و »غیرمردمی«ت »رانت خوار«ت
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ــود  ــا اداره پلیــس صحبــت کــرده ب زیمبــاردو ب
تــا در ایــن آزمایــش بــا وی همــکاری کننــد. بــا 
انداختــن شــیر یــا خــط 1۲ نفــر از دانشــجویان 
زندانبــان و 1۲ نفــر زندانــی شــدند. روز قبــل از 
آزمایــش جلســه ای توجیهــی بــرای زندانبان هــا 
گذاشــته شــد و بــه آنهــا گفتنــد کــه هــر طــور 
اداره کننــد  را  زنــدان  بخواهنــد می تواننــد 
امــا حــق اســتفاده از تنبیــه بدنــی را بــه هیــچ 
شــکلی ندارنــد. ماننــد روال طبیعــی زندانــی  هــا 
در خانــه  هـــای خــود در نقــاط مختلف نشســته 
بودنــد کــه یــک ماشــین پلیــس جلــوی خانــه 
پــارک کــرد و مامــوران بــه آنهــا دســتنبند زدند، 
بازرســی بدنــی کردنــد، عکس گرفتند، انگشــت 
ــا داده  ــه آنه ــی ب ــاس زندان ــدند، لب ــگاری ش ن
شــد و یــک زنجیــر بــه پــای هرکــدام بســتند 
تــا یادشــان نــرود کــه زندانــی هســتند و آنهــا را 

داخــل ســلول  انداختنــد!
روز اول اتفــاق خاصــی نیفتــاد، روز دوم زندانی ها 
بــه کیفیــت پاییــن غــذا معتــرض شــدند، آنها با 
تخــت خواب هــای خــود درب ســلول را مســدود 
ــد و  ــاع کردن ــدن امتن ــرون آم ــد و از بی کردن

ــد  ــا می گفتن ــه آنه ــان ب ــه نگهبان ــی ک کارهای
ــه  ــن نتیج ــه ای ــان ب ــد. نگهبان ــام نمی دادن انج
ــه تعــداد  ــراری نظــم ب ــرای برق رســیدند کــه ب
بیشــتری نگهبان نیــاز دارنــد و تعــدادی نگهبان 
کار می کردنــد  دیگــر  در شــیفت های  کــه 
ــورش  ــار ش ــرای مه ــدند ب ــب ش ــود داوطل خ
ــان  ــازۀ محقق ــدون اج ــا ب ــد. آنه ــک کنن کم
ــان  ــه زندانی ــانی ب ــش نش ــول های آت ــا کپس ب
ــه ســرکوب شــورش  ــق ب ــد و موف ــه کردن حمل
شــدند و متوجــه شــدند کــه با خشــونت بیشــتر 
بــه راحتــی می تواننــد زندانیــان و محیــط 
ــا  ــان زندانی ه ــد. نگهبان ــرل کنن ــدان را کنت زن
ــه روی  ــد ک ــدا میکردن ــماره هایی ص ــا ش را ب
لباس شــان دوختــه شــده بــود و آنهــا را مجبــور 
ــد  ــرار کنن ــود را تک ــمارهٔ خ ــه ش ــد ک می کردن
ــا ایــن کار ایــن ایــده در زندانیــان تقویــت  تــا ب
گــردد که هـویـــت جدیدشــان یک عدد اســت. 
ــن شــماره ها  ــا از ای ــان  ه ــی زود نگهب ــا خیل ام
بــه عنــوان روشــی بــرای اذیــت کــردن زندانیــان 
ــمردن  ــه در ش ــی ک ــد و هنگام ــتفاده کردن اس
اعــداد دچــار اشــتباه میشــدند آنهــا را بــا 

ــد.  ــه می کردن ــو تنبی ــین و پاش ــر و بش کاغ پ
تشــک کاالیــی بســیار ارزشــمند بــرای زندانی ها 
محســوب می شــد. بــه همیــن دلیــل نگهبانــان 
ــان را  ــا تشک هایش ــردن آنه ــر ک ــرای تحقی ب
می گرفتنــد و زندانی هــا مجبــور می شــدند کــه 
روی کــف ســیمانی بخوابنــد. اوضــاع بهداشــتی 
ــه بعضــی  ــان ب ــه نگهبان ــد شــد ک ــی ب هنگام
ــع  ــرای ادرار و دف ــد ب ــازه ندادن ــا اج ــی ه زندان
ــیدن  ــا رس ــد. ب ــتفاده کنن ــویی ها اس از دستش
آزمایــش بــه روز ششــم تمــام نگهبانــان بــه طرز 
فزاینــده ای خشــن و بیرحــم شــده بودنــد طوری 
ــه  ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــان ب ــه محقق ک
آنهــا در حــال نشــان دادن تمایــات سادیســمی 
واقعــی از خودشــان هســتند و کامــا از تخریــب 
ــن  ــه همی ــد و ب ــذت میبرن ــان ل روحــی زندانی

دلیــل آزمایــش را متوقــف کردنــد.
زیمبــاردو می گویــد جالب تریــن نکتــه در ایــن 
آزمایــش آن بــود کــه زندانی هــا نقــش خــود را 
»درونــی ســازی« کــرده بودنــد یعنــی بــا اینکــه 
می توانســتند از آزمایــش خــارج شــوند امــا 
هیچکــدام آزمایــش را تــرک نکردنــد. آنهــا برای 

ادامــه دادن بــه آن شــرایط جهنمــی هیچ دلیلی 
نداشــتند بــا ایــن حــال بــه آن ادامــه دادنــد زیرا 
آنهــا از درون، هویــت زندانــی را پذیرفتــه بودند و 
خودشــان را یــک زندانی  حقیقی می پنداشــتند. 
ــرای رفتــار  ــدان اســتنفورد فقــط ب آزمایــش زن
شناســی زندان بانــان نیســت بلکــه یــک نهیــب 
ــه  ــه همــۀ انسان هاســت، ب ــی ب علمــی و اخاق
ــان بجــز  ــش زندانبان ــن آزمای ــا ... در ای همــۀ م
کتــک زدن هیــچ منعــی نداشــتند و در حالــی 
ــدک  ــدک ان ــد ان ــان نبودن ــدان ب ــاً زن ــه واقع ک
ــر  در نقــش فــرو رفتنــد و رفتارهــای مبتنــی ب
سادیســم از خــود بــروز دادنــد بــه طــوری کــه 
زندانیانــی کــه آنهــا هــم زندانــی واقعــی نبودنــد 
دچــار ناراحتــی جــدی شــدند. اغلــب ما هــم در 
زندگــی در جایــی مثــل محیــط کار تحــت امــر 
یــک رییــس هســتیم امــا در جایــی دیگــر مثل 
ــم  ــرار داری ــدرت ق ــع ق ــه در موض ــط خان محی
پــس نبایــد فرامــوش کنیــم بــه هــر انــدازه ای 
کــه در موضــع قــدرت قــرار گرفتیــم بــه همــان 
انــدازه هــم بایــد مراقــب باشــیم تــا مصداقــی از 

زندانبانــان اســتنفورد نباشــیم!

ــون  ــه تاکن ــت ک ــی اس ــای روان شناس ــش  ه ــن آزمای ــن و خطرناکتری ــی از معروف تری ــتنفورد یک ــش اس آزمای
بــا انجــام رســیده اســت. در ایــن آزمایــش کــه بــه سرپرســتی دکتــر زیمبــاردو در دانشــگاه اســتنفورد در ســال 
ــناختند  ــر را نمی ش ــی و جســمی کــه یکدیگ ــالم از نظــر روان ــا س ــدادی دانشــجوی کام 1۹۷1 انجــام شــد تع

پذیرفتــه بودنــد کــه بــرای ایــن آزمایــش نقــش  زندانــی و زندانبــان را بــازی کننــد. 

زندگی

 مدیریت

نگاره

رسیدیم به کف بازار
هشدار دانشمندان

یــک تیــم بیــن المللــی از دانشــمندان هشــدار 
دادنــد کــه تغییــرات آب و هوایــی مــی توانــد 
تأثیــر مخربــی بــر زندگــی میلیــون ها نفــر در 
ــه داشــته باشــد؛  ــه و خاورمیان شــرق مدیتران
مناطقــی کــه دمــا تقریبــاً دو برابــر میانگیــن 

جهانــی در حــال افزایــش اســت.
واشــنگتن پســت در یادداشــتی نوشــت: طبــق 
گزارشــی کــه انســتیتو ســیپروس تهیــه کرده 
اســت، منطقــه خاورمیانــه مــی توانــد تــا پایان 
ــا 5 درجــه  قــرن شــاهد گــرم شــدن کلــی ت
ســانتیگراد یــا بیشــتر باشــد. ایــن افزایــش دما 
تقریبــاً دو برابــر پیش بینی شــده در ســایر 
مناطــق کــره زمیــن و ســریع تر از ســایر نقــاط 
مســکونی جهــان خواهــد بــود. ایــن گــزارش 
کــه تحــت نظــارت مؤسســه شــیمی ماکــس 
ــوا و جــو  ــات آب و ه ــز تحقیق ــک و مرک پان
انســتیتوی ســیپروس تهیــه شــده اســت، در 
کنفرانــس تغییــر اقلیــم ســازمان ملــل متحــد 
)COP۲7( کــه در مــاه آبــان در مصــر برگزار 

مــی شــود، ارائــه خواهــد شــد. یک کارشــناس 
هواشناســی در ایــن بــاره گفــت کــه ترکیــب 
ــوا  ــدن آب و ه ــرم ش ــی و گ ــش بارندگ کاه
ــر  ــه خط ــدید و ب ــالی ش ــه خشکس ــر ب منج
ــن  ــاکنان ای ــذاd س ــت آب و غ ــادن امنی افت
مناطــق می شــود و بســیاری از کشــورها برای 
ــد. ــی ندارن ــا آمادگ ــدن ســطح دریاه ــاال آم ب
دکتــر جــورج زیتیــس از مؤسســه ســیپروس، 
نویســنده ایــن گــزارش گفــت: »ایــن ســناریو 
بــه چالش هــای جــدی بــرای زیرســاخت های 
ســاحلی و کشــاورزی منجــر می شــود و 
می توانــد منجــر بــه شــور شــدن ســفره های 
آب هــای ســاحلی، از جمله دلتــای پرجمعیت 
و کشت شــده نیــل شــود. دســتیابی بــه 
اهــداف اصلــی توافــق پاریــس، پیمــان جهانی 
کشــورها بــرای کاهــش انتشــار گازهــای 
گلخانــه ای، مــی توانــد افزایــش ســاالنه دمــا 
ــت  ــانتیگراد تثبی ــه س ــدود ۲ درج ــا ح را ت
کنــد.« دانشــمندان اجــرای ســریع اقدامــات 
ــش  ــر بخ ــژه ب ــد وی ــا تاکی ــی ب ــن زدای کرب
انــرژی و حمــل و نقــل را توصیــه مــی کننــد. 
جــوس للیولــد، مدیــر مؤسســه شــیمی 
ماکــس پانــک و اســتاد انســتیتو ســیپروس، 
ــج  ــیاری از نتای ــه بس ــی ک ــت: »از آنجای گف
ــرزی  ــی فرام ــرات آب و هوای ــه ای تغیی منطق
ــورها  ــن کش ــر بی ــکاری قوی ت ــتند، هم هس
بــرای مقابلــه با اثــرات نامطلــوب مــورد انتظار 

ــد.« ــی نمای ضــروری م


