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هفته انهم

ضربان  اقتصاد شهر

 گزارش

فرصت سوزی در دانشگاه ها
»اقتصاد خالق« در ایــران، گرچه واژه ای جدید 
است؛ اما این مفهوم ســال هاست که مورد توجه 
بسیاری از کشورهای توسعه یافته و بعضا درحال 
توســعه قرار گرفته اســت. مفهومی کــه در پی 
افزایش ســطح رفاه اقتصــادی، اجتماعی افراد 
جامعه ایجاد شــده اســت و در پــی آن توجه به 
حفظ تعادل در منابع پیرامونی و ایجاد شــرایط 
مناسب برای زندگی نسل های آینده را سرلوحه 
کار خود قرار می دهد. اقتصاد خالق مجموعه ای 

از مولفه های مربوط به نیروی کار...
05

 گزارش

بازی با کارت قطر
قطر به عنوان یکی از کشــورهای حاشــیه خلیج 
فارس، طی ســالیان گذشته توانســته در حوزه 
اقتصــاد پیشــرفت های چشــم گیری را تجربه 
کند، به نحوی کــه در دهه های اخیر بســیاری 
از شــرکت ها و ســرمایه گذاران مهم دنیا در این 
کشــور ســرمایه گذاری کرده اند. اگرچه بحران 
روابط سیاســی قطر و قطع روابــط دیپلماتیک 
با چند کشــور عربــی در ســال ۲۰۱۷، در ابتدا 
شرایط را برای این کشور محدود کرد، اما در این 

کارزار برخی کشورها از ...
0۲

کرونا و دیگر هیچ
کســب و کارهای و کوچک اصفهان این روزها همانند بســیاری از نقاط کشــور، اصلی ترین قربانیان بیماری 
کرونا را تشکیل می دهند. بیماری کرونا بی تردید بیشترین آسیب را به کسب و کارها خدماتی زد و رفته رفته 
سایه منحوس حود را در ســایر بخش های اقتصادی نیز گسترش داد. . تجربه بحران کرونا نشان داد که مشاغل 
و صاحبان کســب وکارهای کوچک باید به گونــه ای عمل کنند کــه بحران های این چنینی کمترین آســیب 
را به آنهــا وارد کند. اینروزها و در خــزان زیبای اصفهان، کســب و کارها قربانی اصلی کرونــا و تعطیلی های 

متعاقب آن شده اند . . . 
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معاون دفتر توسعه کسب و کار بین الملل معاونت فناوری ریاست جمهوری گفت: طبق آخرین 
آمار ۳۰۰ شرکت دانش بنیان در کل صادرات مستمر دارند که بیشترین آن در حوزه صنایع 
معدنی است.حافظی با اشاره به حوزه های صادرات شرکت های دانش بنیان گفت: محصوالت 
شرکت های مرتبط با صنایع معدنی، صنایع شمیایی و پلیمری، دارویی، صنایع الکترونیک و 
ماشین آالت پیشرفته بیشترین آمار صادرات را برای کشور رقم زده اند. به گفته حافظی، روسیه، 
ترکیه، هند، چین، عراق از جمله کشورهایی هستند که صادرات به آنها صورت می گیرد.

بحران ورشکستگي صندوق هاي بازنشستگي یکي از چالش هاي اساسي اقتصاد ایران است. 
یکي از مهم ترین وجوه تمایز صندوق هاي بازنشستگي از سایر نهادهاي مالي و اعتباري این 
است که دارایي هاي صندوق هاي بازنشستگي پشتوانه تعهدات بلندمدت آتي آنها است. از طرفي 
صندوق ها متعهد به ارایه خدمات و ایفاي وظایف هستند اما متاسفانه دچار کسري  نقدینگي 
انبوه شده اند.هرچند به نظر مي رسد در حال حاضر حال صندوق هاي بازنشستگي در ایران 
خوب نیست، اما چاره اندیشي پیش از زمان بحران مي تواند راه نجاتي هرچند با تاخیر باشد.

بانک مرکزی باید زمینه سازی برای 
همراه  تبدیل  بر  مبتنی  مالی  نظام 
ملی  اقتصاد  در  بدهی  تکثیر  با 
خودداری کند. هرچند اصل سیاست 
بانک مرکزی  هدفگذاری تورمی که 
امر  کرده  تعریف  جاری  سال  برای 
اما وقتی به نحوه  پسندیده ای است 
می کنیم  نگاه  سیاست  این  اجرای 
می بینیم که از طریق گسترش بازار 

بین بانکی قرار است محقق شود. 
در حالی که این مهم صرف نظر از 
داشته  اشکاالتی  است  ممکن  اینکه 
پولی  بازار  گسترش  نوع  یک  باشد، 
است که موتور اصلی تورم را هدف 
مدتی  برای  اما  نمی کند،  گیری 
می تواند جزء تورمی حجم نقدینگی 

را کم فعال کند.
این  کنار  در  اگر  که  حالی  در 
واقعی  سیاست  تورمی،  هدفگذاری 
کردن عملیات بانکی که روح قانون 
عملیات بانکی بدون رباست، سیاست 
مقابله با بازارهای سوداگرانه و سیاست 
مقابله با حمالت ارزی سوداگرانه مورد 
توجه قرار گیرد نرخ تورم تحقق یافته 
نزدیک تر به نرخ تورم هدفگذاری شده 
خواهد شد، وگرنه براساس تجربه ای 
که در چند ماه اخیر حاصل شد، نرخ 
تورم تحقق یافته حدود دو برابر نرخ 

تورم پیش بینی شده می شود.
از سوی دیگر، اولویت اصلی در اقتصاد 
حساس کنونی مقابله با نظام تکثیر 
است  اقتصاد  مالی  بخش  در  بدهی 
باید  دولت  امر  این  تحقق  برای  و 
توزان  به  برای  ساختاری  اصالحات 
کار  دستور  در  بودجه خود  رساندن 
قرار دهد که به دنبال اصالح ساختار 
اصالح  برای  زمینه  دولت،  مالی 
نیز  دیگر  نهادهای  مالی  ساختار 
فراهم می شود؛ اما تا زمانی که دولت 
ساختار  اصالح  برای  اساسی  اقدام 
مالی نداشته باشد، نمی توان از دیگر 

بازیگران اقتصاد کالن توقعی داشت.
ساده  طور  به  مالیاتی  ظرفیت  اگر 
داخلی  ناخالص  تولید  درصد   ۲۰
تعریف شود، همچنان با میزان مالیات 
وصول شده فاصله دارد، از سوی دیگر 
ساختار هزینه دولت هرچند به دلیل 
ویروس  اشاعه  همچون  نامالیماتی 
ناپذیری  اجتناب  شکل  به  کرونا 
افزایش یافته است، اما در ابعادی از 

آن قابل کاهش و مهار شدن است.
گسترش  و  تسریع  همین باره  در 
به  دولتی  طرح های  واگذاری  نظام 
مورد  می تواند  غیردولتی  بخش های 
کار  این  البته  که  گیرد  قرار  توجه 
بخش های  ظرفیت  از  اما  شده  آغاز 
غیردولتی همچنان به شکل مناسبی 
استفاده نمی شود. در این مسیر از یک 
سو ساختار مخارج دولت باید محدود 
شود و از سوی دیگر ساختار درآمدی 
آن باید مبتنی بر درآمدهای مالیاتی و 
به فعلیت رساندن ظرفیت های مالیات 

ستانی شود.
این  اولیه  ارزیابی  یک  در  هرچند 
راهکارها نامتناسب با شرایط پرمسئله 
نظر  از  اما  می رسد،  نظر  به  موجود 
از جمله  بنده تحمل ساختار دولت 
این شرایط  آن، تحت  مالی  ساختار 
امکان پذیر است. به عبارت ساده تر، 
تنگناها و تهدیدهای موجود، فرصتی 
را برای ایجاد تحول در ساختار مالی 
دولت فراهم کرده که امیدواریم مورد 

توجه قرار گیرد.

تداوم بحران صندوق هاي بازنشستگيآخرین آمار صادرات دانش بنیان ها
گزارش

     نگاه

مهار تورم اقتصاد
از کدام مسیر؟

Is fahan

اقتصاد اصفهان در هفته ای که گذشت؛

 نوسان:۹۵ درصد مالیات مصوب استان اصفهان در بودجه ساالنه 
با تادیه مالیات ۱۲۰۰ مالیات دهنده حقیقی و ۲۰ هزار مالیات دهنده 
حقوقی محقق می شود، این در حالی است که امسال در استان اصفهان 
حداقل ۲۵۰ هزار اظهارنامه مالیاتی مشاغل اعالم وصول شده و اداره 
اظهارنامه های وصول شده،  میان  از  دارد  استان قصد  مالیاتی  امور 
۵۰۰ شرکت را بررسی و مورد سنجش قرار دهد. این آمار در جلسه 
مشترک اصحاب رسانه و کارشناسان اداره امور مالیاتی اعالم شد، 
جلسه مشترکی که برگزاری آن با محوریت اظهارنامه مالیاتی رسانه ها، 
نشان دهنده عزم جدی دولت در مالیات ستانی از هر مالیات دهنده ای 
است که در دسترس دولت قرار دارد. آنچه می خوانید اما، مهمترین 

رویدادهایی است که درهفته گذشته بر اقتصاد اصفهان گذشت؛
اظهارنامه مالیاتی
تکلیفی برای همه

سعیدی معاون اداره کل امور مالیاتی استان عنوان کرد: هر فعال اقتصادی مکلف 
به ارائه اظهارنامه مالیاتی است وآنچه معافیت مالیاتی مطبوعات خوانده می شود، 
نافی ضرورت ارائه و اظهار فعالیت هایشان نیست. او با اشاره به اینکه انتشار آگهی 
نیز مشمول نرخ صفر و معافیت مالیاتی است، شرط استفاده از این معافیت را ارائه 

اظهارنامه مالیاتی دانست.
در جلسه مزبور مسووالن رسانه های پرمخاطب و مهم استان ضمن انتقاد به نحوه 
محاسبه مالیات علی الراس برای مطبوعات که حتی توزیع روزنامه چه در حالت 
رایگان یا غیر از آن را مشمول مالیات در نظر گرفته است، خواستار آن شدند که 
شعبه خاصی برای رسیدگی به امور مطبوعات در نظر گرفته شود تا ممیزان آشنا 
با روال کار مطبوعات، به امور آنها رسیدگی کنند. مورد دیگری که در این جلسه 
مورد توجه قرار گرفت، نحوه مالیات گیری از درآمدهایی است که در قالب پورسانت 
از محل دریافت آگهی، انتشار و پیگیری آن، نصیب دفاتر سرپرستی می شود، 
درآمدهایی که یک بار در قالب دفاتر مرکزی به آنها رسیدگی شده و بار دیگر اینجا 
نیز تحت عنوان درآمد، مشمول قوانین مالیاتی می شوند. در توضیح این مساله 
یک کارشناس اداره امور مالیاتی گفت: به جز کسانی که حقوق ثابت خود را از 
دفتر مرکزی دریافت می کنند، مودیان مالیاتی در میان سرپرستان رسانه ها کسانی 
هستند که پورسانت دریافت می کنند. آنها باید اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کنند 
اما پورسانت های فعالیت هایشان مشمول همان نرخ صفر مالیاتی است. هر چند او 
این نوید را داد که در طرح جامع مالیاتی، معافیت های قابل تاویل فعلی نیز دارای 

سقف و محدودیت خواهند شد.

اصفهان؛ صدرنشین
تسهیالت تولید و اشتغال

تومان  میلیارد  مجموعا ۳۷۹۱  می دهد  نشان  صمت  وزارت  برنامه های  رصد 
تسهیالت در قالب برنامه رونق تولید و اشتغال ذیل تبصره ۱۸ به بنگاه های صنعتی 
سراسر کشور پرداخت شده است. استان اصفهان هم با دریافت ۳۹۴ میلیارد 
تومان به تنهایی ۳/ ۱۰ درصد از کل تسهیالت را به خود اختصاص داده است. 
بنگاه های این استان در ۷ ماهه نخست سال چیزی بیش از ۳۹۴ میلیارد تومان 
را از طریق شبکه بانکی دریافت کرده اند. این مبلغ به حدود یک سوم یا ۷۰ بنگاه 
که درخواست خود را به وزارت صمت پرداخت کرده اند، اختصاص پیدا کرده است. 
پس از اصفهان ، خراسان رضوی، قم، تهران، آذربایجان شرقی، همدان، یزد، و 
چهارمحال و بختیاری هستند که در رده های دوم تا هشتم استان هایی با بیشترین 

میزان دریافت تسهیالت تبصره ۱۸ قرار گرفته اند. 

افتتاح دو طرح فرودگاهی 
با دستور رئیس جمهور

 دو طرح توسعه فرودگاهی اصفهان با اعتبار ۲ هزار و ۶۵۴ میلیارد ریال به صورت 
ویدئو کنفرانس با دستور رییس جمهور به بهره برداری رسید. این طرح ها شامل 
طرح توسعه ترمینال پروازهای بین المللی و تاسیسات مربوطه و توسعه و بهسازی 
پارکینگ هواپیما )اپرون( است که با بهره برداری از طرح توسعه ترمینال پروازهای 
بین المللی فرودگاه اصفهان، مساحت این ترمینال از ۶ هزار متر به ۱۵ هزار متر 
مربع افزایش یافت و همچنین یک هزار مترمربع نیز به موتورخانه و تاسیسات 
آن اختصاص یافت. این ترمینال با اعتبار ۷۶۷ میلیارد ریال از محل اعتبارات 
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران احداث شده است. توسعه زیرساخت ها برای 
پذیرش همزمان پروازهای بین المللی، تامین فضای استاندارد ارائه خدمات مطلوب 
به مسافران و مجاوران، فراهم کردن فضای مناسب برای سازمان های خدمات رسان 
جهت ارائه خدمات و افزایش ظرفیت پذیرش ساالنه مسافر در ترمینال ها از ۲ 

میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به ۳ میلیون به  ۵۰۰ هزار نفر از اهداف این پروژه است.

حمایت صندوق نوآوری 
از برگزیدگان جشنواره شیخ بهایی

صندوق نوآوری و شکوفایی ۶ میلیارد تومان خط اعتباری ویژه برای برگزیدگان 
جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی در نظر گرفته که از طریق صندوق پژوهش 
و فناوری اصفهان قابل  استفاده است. به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری 
و شکوفایی، هفته گذشته از برگزیدگان پانزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی 
شیخ بهایی در سه بخش طراحان کسب وکار، فن آفرینان و بخش فرصت های 
سرمایه گذاری تقدیر شد؛ این رویداد هرساله باهدف ترویج و توسعه فن آفرینی، 
خالقیت و نوآوری، معرفی فن آفرینان به عنوان موتور حرکت و توسعه اقتصاد 
دانش بنیان و ایجاد فضای تعامل در میان فعاالن عرصه های مختلف فن آفرینی برگزار 
می شود. براساس این گزارش برگزیدگان پانزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ 
بهایی می توانند تسهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی را از طریق خط اعتباری ۶ 
میلیارد تومانی اختصاص یافته به صندوق پژوهش و فناوری اصفهان دریافت کنند. 
در این راستا شرکت های نوپا تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان و شرکت های رشد یافته 

تا سقف ۲ میلیارد تومان می توانند از این تسهیالت استفاده کنند. 

عزم دولت 
برای مالیات ستانی 

اگرچه تحریم قطر توسط چند کشور عربی، 
برای این کشور تهدید به شمار رفت، اما فرصتی 
استثنایی را پیش روی تجار و صادرکنندگان 
ایرانی قرار داد و محصوالت ایرانی در بین اهالی 
این کشور طرفداران زیادی پیدا کرد، از سوی 
دیگر ترکیه نیز از این فرصت بی بدیل دست 
نکشید و پای خود را حتی محکمتر از ایران 
به بازار قطر بازار کرد. اما به اعتقاد بسیاری 
از کارشناسان سیاسی و اقتصادی، رابطه با 
ایران نقطه قوتی برای قطر به شمار می رود. 
باید توجه داشت، یکی از مهم ترین دالیلی که 
باعث شده تا قطر به بهترین بازار صادراتی ایران 
تبدیل شود، رابطه سیاسی مناسب این کشور با 
ایران است. اگرچه چالش های سیاسی این شبه 
جزیره کوچک با عربستان و امارات باعث شده 
تا بارها از جانب این کشورها مورد تحریم واقع 
شود، اما خوشبختانه در چنین شرایطی ایران 
همواه پشتوانه سیاسی، امنیتی و اقتصادی 
خوبی را برای کشور دوست و همسایه خود 

قطر فراهم کرده است. 
امضای سند 

تفاهم نامه همکاری
در این راستا هفته گذشته هفتمین اجالس 
کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی 
جمهوری اسالمی ایران و دولت قطر با حضور 
رضا اردکانیان و احمد الکواری روسای ایرانی و 
قطری کمیسیون مشترک دو کشور، در شهر 
اصفهان برگزار شد. در این اجالس یک روزه، 
هیئت قطری متشکل از وزیر تجارت و صنایع 
دولت قطر و رئیس قطری کمیسیون مشترک، 
سفیر قطر در تهران، شیخ خلیفه بن جاسم 
آل ثانی رئیس اتاق بازرگانی قطر و نمایندگان 
ذی ربط و همچنین رضا اردکانیان وزیر نیرو و 
رئیس ایرانی کمیسیون مشترک، غالمحسین 
شافعی رئیس اتاق بازرگانی و نمایندگانی از 
وزارتخانه های امور خارجه، اقتصاد و دارایی، 
بخش  از  نمایندگانی  همچنین  و  صمت 

خصوصی نیز از سمت ایران حضور داشتند.

در این اجالس که اولین جلسه کمیسیون 
مشترک همکاری های بین کشورها بعد از 
همه گیری کرونا در ایران بوده و وزارت نیرو 
متصدی آن بود، یک سند تفاهم نامه به امضای 

روسای کمیسیون مشترک دو کشور رسید.
دو  بین  تجاری  کارگروه مشترک  تشکیل 
کشور، تاسیس مراکز تجاری بین بخش های 
خصوصی کشور، استقرار وابسته بازرگانی در 
سفارتخانه های دو کشور در تهران و دوحه، 
استفاده از بندرگاه های دو کشور برای توسعه 
صادرات و واردات کاال، همکاری اتاق های 
بازرگانی و تشویق بخش خصوصی دو کشور 
برای سرمایه گذاری مشترک و همچنین 
تسهیل  برای  مناسب  راهکارهای  بررسی 
توسعه برای  سودمند  توافقات  توافق،  این 

 همکاری ها در حوزه های برق، آب و فاضالب 
و گاز، توافقات سودمند در ارتباط با توسعه 
همکاری ها در زمینه میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری از جمله برگزاری هفته 
فرهنگی و ترویج صنایع و هنرهای سنتی در 
اصفهان، همکاری در زمینه تولید نیازمندی 
های دارویی و تجهیزات پزشکی طرف قطری 
در ایران و تشویق بخش خصوصی دو کشور 
در این زمینه، توافق برای امضای یک سند 
همکاری در حوزه آموزش عالی و پژوهش 
های علمی، توافق برای استفاده طرف قطری 
از امکانات بندری و راه آهن ایران برای ترانزیت 
و حمل و نقل کاال، توافقات گسترده در زمینه 
ارتباطات، فن آوری اطالعات و حفاظت و 
نوری )زیردریایی(،  تعمیر کابل های فیبر 
توافقات در زمینه کشاورزی شامل استفاده 
از تجربیات و دانش فنی در حوزه های زراعی، 
دامی و شیالت، توافقات در زمینه محیط 
زیست و استفاده از تجربیات و دانش ایران 
در این حوزه ها، توافق در زمینه اعزام نیروی 
کار ایران به قطر و تشکیل کارگروه مشترکی 
برای این منظور، توافق برای انعقاد و موافقت 
از جمله  معاضدت حقوقی دو جانبه  نامه 

توافقات مندرج در این سند همکاری بود.
توسعه روابط اقتصادی 
در کنار روابط سیاسی

وزیر نیرو در نشست خبری پایان این اجالس، 
به  قطر  امیر  گذشته  سال  سفر  در  گفت: 
جمهوری اسالمی ایران و تصمیم رهبران دو 
کشور برای توسعه روابط اقتصادی در کنار 
روابط سیاسی دو کشور، مسئولیت کمیسیون 
مشترک همکاری های اقتصادی به وزارت نیرو 

محول شد.
تدارک  راستا  این  در  افزود:  اردکانیان  رضا 
کمیسیون  اجالس  برای  تنها  نه  الزم 
مشترک بلکه برای همایش همکاری های 
تجاری و بازرگانی در اصفهان دیده شد که 
دو  خصوصی  های  بخش  فعال  حضور  با 
دلیل  به  متاسفانه  که  شود  برگزار  کشور 
بیماری کووید ۱۹ و محدودیت هایی که 
برای مسافرت ایجاد می کند، این اجالس 
شد  قرار  اما  شد،  برگزار  محدود  شکل  به 
همایش آن در آینده ای نزدیک برگزار شود. 
وی با بیان اینکه تصمیمات گرفته شده در این 
اجالس در چهارچوب تحقق اراده رهبران 
دو کشور برای توسعه روابط اقتصادی بود، 
تصریح کرد: دولت قطر بعد از چهار کشور 
ایالت متحده آمریکا، انگلیس و فرانسه، وابسته 
بازرگانی خود را برای حضور در ایران نهایی کرد 
و امروز ایران چهارمین کشوری است که دولت 
قطر برای توسعه روابط اقتصادی خود وابسته

 بازرگانی اش را اعزام کرده است.
صادرات خدمات 
فنی و مهندسی

اردکانیان با بیان اینکه صادرات خدمات فنی 
و مهندسی از عرصه هایی است که مزیت 
جمهوری اسالمی ایران است، اظهار کرد: طی 
۶ سال اخیر وزارت نیرو در عرصه آب و برق در 
صدر صادرات خدمات فنی و مهندسی بوده 
است و بیش از ۵۷ درصد حجم این صادرات در 
سال های اخیر مربوط به عرصه آب و برق بوده و 

ارتباط سخت افزاری و نرم افزاری با کشورهای 
همسایه در زمینه برق برقرار کرده ایم. وی 
افزود: از سوی دیگر برای کشورهایی که با ما مرز 
آبی دارند امکان برقراری ارتباط به لحاظ فنی 
وجود دارد، همچنین در زمینه آب نیز ظرفیت 
خدمات فنی و مهندسی شرکت های ایرانی در 
پروژه های آبی سدسازی ها و احداث تصفیه 

خانه ها با کشورهای همسایه پررنگ است.
وزیر نیرو درباره تفاهم نامه در بخش برق بین 
دو کشور، گفت: مذاکره بین مقامات دو کشور 
در بخش برق آغاز شده است و امیدواریم تا قبل 
از پایان سال به نتایج قابل توجهی برسیم. وی 
همچنین درباره تفاهم نامه های آبی و ریلی 
در این اجالس مشترک، اظهار کرد: با توجه 
به اینکه حمل و نقل بین ایران و قطر دریایی و 
هوایی است، امیدواریم ارتباطات در این بخش 
توسعه پیدا کند، البته قدرت های متنوعی نیز 
برای توسعه ارتباطات وجود دارد و به میزانی 
که ارتباطات تجاری گسترش یابد موقعیت 
ویژه ایران به عنوان یک چهارراه ارتباطی بین 
قاره های مختلف می تواند برای کشورهایی 
همچون قطر جذاب باشد و امیدواریم در عرصه 
ارتباطات و ترابری با دولت قطر همکاری های 

خود را گسترش دهیم.
حمایت از فعالیت 
بخش خصوصی

اما بنا بر اعالم روابط عمومی سازمان توسعه 
تجارت ایران، مدیر کل دفتر عربی و آفریقایی 
گفت:  اجالس،  این  توافقات  خصوص  در 
مذاکرات هیئت های کارشناسی دو طرف در 
نیمه اول ماه جاری به صورت ویدئو کنفرانسی 
در قالب چند کارگروه و با مسئولیت وزارت نیرو 
از طرف ایران و وزارت صنایع و بازرگانی قطر 
برگزار شد.فرزاد پیلتن افزود: عالوه بر تشکیل 
کمیته مشترک بازرگانی، دو کشور در خصوص 
حمایت از فعالیت بخش های خصوصی دو 
کشور، مبادله هیئت های تجاری، مشارکت 
در نمایشگاه های یکدیگر و همچنین استقرار 
متقابل رایزنان بازرگانی دو کشور توافق کردند. 
به گفته مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی، روابط 
تجاری ایران و قطر در سال های اخیر به حدود 
۲۵۰ میلیون دالر رسیده است که از این میزان 
حدود ۲۳۰ میلیون دالر به صادرات ایران به 
قطر و حدود ۲۰ میلیون دالر به واردات از این 

کشور تعلق داشته است.
چهار مولفه برای 
ورود به بازار قطر

ابوالفضل مرادی- رایزن اقتصادی سفارت ایران 
در قطر نیز با بیان اینکه صادرات کاالی ایرانی 
به قطر بایدجدی گرفته شود، گفت: قطری ها از 
خرید موادغذایی، انواع میوه و مصالح و وسایل 
ساختمانی ایرانی استقبال می کنند و صادرات 

این محصوالت از ایران به قطر رونق دارد.
وی، با برشمردن چهار مولفه برای ورود به بازار 
صادراتی قطر، اظهار کرد: طیف وسیعی از 
ظرفیت های تجاری برای کاالهای ایرانی در 
قطر وجود دارد که برخی از آن ها بالقوه و برخی 
بالفعل هستند. به گفته رایزن اقتصادی سفارت 
ایران در قطر، برخی از بخش های بازارهای قطر 
اشباع و قیمت ها رقابتی شده است و این کار 
ورود تجار ایرانی را سخت می کند، درحالیکه 
چهار مولفه مهم برای ورود به بازار قطر شناخت 
از بازار، آشنایی با سالیق شهروندان قطری، 
آشنایی با زبان انگلیسی یا عربی و مهارت در 

انجام مذاکرات تجاری است .

هفتمین اجالس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و قطر در اصفهان برگزار شد؛

بازی با کارت قطر
شناخت بازار، آشنایی با سالیق شهروندان، تسلط بر زبان و مهارت در مذاکرات، چهار مولفه برای ورود به بازار قطر هستند

اقتصاد  در حوزه  توانسته  فارس، طی سالیان گذشته  از کشورهای حاشیه خلیج  یکی  عنوان  به  قطر 
پیشرفت های چشم گیری را تجربه کند، به نحوی که در دهه های اخیر بسیاری از شرکت ها و سرمایه گذاران 
مهم دنیا در این کشور سرمایه گذاری کرده اند. اگرچه بحران روابط سیاسی قطر و قطع روابط دیپلماتیک با 
چند کشور عربی در سال ۲۰۱۷، در ابتدا شرایط را برای این کشور محدود کرد، اما در این کارزار برخی کشورها 
از جمله ایران و ترکیه به حمایت از قطر برخواستند. به نظر می رسد اینروزها و در دوران پساترامپ، نخستین 
اتفاق مثبتی است که می تواند نویدبخش پایان روزهای تحریم  و فرصتی دوباره پیش روی اقتصاد ایران باشد؛
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 نوســان: یک گزارش مرکــز آمار و 
اطالعات راهبــردی وزارت تعاون کار و 
رفاه اجتماعی، به پیش بینی ها در مورد 
نرخ تورم ۱۲ ماهه اختصاص پیدا کرده 

است. 
بانک مرکــزی  حاضــر  حــال  در 
هدف گذاری تورم را تا پایان ســال در 

سطح ۲۲ درصد تعیین کرده که البته به 
نظر نمی رسد این روند محقق شود. در 
این گزارش، نرخ تورم پیش بینی شده و 
نرخ تورم تحقق یافته به تصویر کشیده 
شده است، به این شــکل که نشان داد 
پیش بینی های ایــن نهاد، اختالف قابل 
توجهی با مقــدار تحقق یافتــه ندارد. 

به عنوان مثــال، پیش بینی های انجام 
شده از اســفند ۱۳۹۸ در این گزارش و 
نرخ تورم محقق شده از اسفند ماه سال 
گذشــته تا آبان ماه ســال جاری دارای 
حداکثر اختالف ســه واحــد بین نرخ 
تورم پیش بینی شده و نرخ تورم محقق 
شــده اســت. در این گزارش نرخ تورم 

پیش بینی شــده برای آذر ۲۷ درصد، 
برای دی ۳/ ۲۸درصــد، برای بهمن ۸/ 
۲۹درصد و برای اســفند، ۶/ ۳۱ درصد 
برآورد شده است. این درحالی است که 
صندوق بین المللی پول متوســط نرخ 
تورم توسط برای ایران را در سال جاری 

۳۰ درصد گزارش کرده است.

مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد:

پیش بینی تورم ۶/ ۳۱ درصدی تا پایان سال
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سال ششم/ شماره ۱۵۲/  ۱۱ آذر ۱۳۹۹/  ۱۵ ربيع الثاني ۱۴۴۲
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نوسان:  رئیس کمیسیون عمران، 
معماری و شهرسازی شورای شهر 
شورای  رویکرد  گفت:  اصفهان 
پنجم به تفریغ بودجه شهرداری 
این است که باید چراغ راه آینده 
ببینیم  آن  وسیله  به  و  باشد 
گرفته  شکل  کجا  از  مغایرت ها 
است و برای کاهش آن ها در سال 

بعد اقدام کنیم.
عمران،  کمیسیون های  مشترک  جلسه 
معماری و شهرسازی و پایش، نظارت و 
اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  پیگیری 
بودجه  تفریغ  الیحه  بررسی  دستور  با 
شیرین  شد.  برگزار  شهرداری  سال ۹۸ 
طغیانی، رئیس کمیسیون عمران، معماری 
و شهرسازی شورای شهر اصفهان در این 
همه  بودجه  تفریغ  کرد:  اظهار  جلسه، 
مواردی را که در بودجه سال ۹۸ اتفاق 
افتاده رصد می کند و در این جلسه سعی 
حوزه های  به  مربوط  بودجه  می کنیم 
عمرانی، خدمات شهری، فرهنگی و قطار 
شهری را بررسی کنیم. وی با تاکید بر 
اینکه الزم است صورت های مالی سر موعد 
میان  ارتباط  نبود  داد:  ادامه  شود،  ثبت 
سیستم های مختلف شهرداری با یکدیگر 
کند  ایجاد  را  تناقض هایی  است  ممکن 
و این امر در تفریغ بودجه خود را نشان 

می دهد.
و  معماری  عمران،  کمیسیون  رئیس 
شهرسازی شورای شهر اصفهان با بیان 
در  که  مغایرت هایی  داریم  تاکید  اینکه 
تفریغ سال قبل وجود دارد در سال های 
آینده تکرار نشود، خاطرنشان کرد: تفریغ 
ولی  است  داده  رخ  که  است  اتفاقی 
عنوان  به  تا شورا  راهی شود  باید چراغ 
سیاستگذار بداند که در تصویب بودجه های 
سالیانه خود به چه چیزهایی توجه کند که 
در تفریغ بودجه سال های بعد کمترین 
مغایرت وجود داشته باشد. وی خاطرنشان 
کرد: هرچه این بودجه واقعی تر و براساس 
ظرفیت های موجود باشد مغایرت کاهش 
پیدا می کند و هرچه انضباط مالی یک 
باشد  بیشتر  سازمانی  یا  نهاد  مؤسسه، 

می تواند مغایرت ها را کاهش دهد.
طغیانی افزود: امیدوارم بتوانیم در جلسات 
آینده به بررسی تفریغ بودجه مناطق نیز 
ورود کنیم و ببینیم مغایرت هایی که اتفاق 
می افتد از کجا سرچشمه می گیرد. یقیناً 
تأثیرگذاری این بررسی ها را در تصویب 
ردیف بودجه های سال ۱۴۰۰ با کمترین 
کمیسیون  رئیس  می بینیم.  مغایرت 
عمران، معماری و شهرسازی شورای شهر 
اصفهان گفت: حوزه برنامه ریزی و مالی 
شهرداری موظف هستند برخی اقدامات 
را پیگیری کنند تا نتیجه بهتری بگیریم و 
بعد از آن به بودجه مناطق ورود پیدا کنیم 
تا مشخص شود چرا ردیف بودجه ایجاد 
شده هنگام تفریغ بودجه دچار مغایرت 

شده است. 
وی با بیان اینکه امسال شهرداری را مجبور 
کردیم تفریغ را زودتر از سال های گذشته 
ارائه دهد، ادامه داد: رویکرد شورای پنجم 
به تفریغ این است که باید چراغ راه آینده 
باشد و به وسیله آن ببینیم مغایرت ها از 
کاهش  برای  و  است  گرفته  شکل  کجا 
این مغایرت ها در سال بعد اقدام کنیم. 
طغیانی خاطرنشان کرد: بدین شکل سطح 
مغایرت های بودجه کمتر شده و به بودجه 
مصوب و اصالح بودجه نزدیک می شود و 
این یعنی شهرداری در سیاست گذاری ها 
دقیق تر و در انضباط مالی موفق تر بوده 
است؛ به لفظ عامیانه شهرداری می داند که 

می خواهد چه کاری انجام دهد.

احمدرضا مرادی اظهار کرد: با توجه به افزایش آمار متوفیان و تشــدید محدودیت های 
کرونایی و بر اساس مصوبات ستاد مدیریت بیماری کرونا، برای حفظ سالمت شهروندان 
آرامســتان باغ رضوان و آرامســتان های محلی تا اطالع ثانوی تعطیل است. وی افزود: 
براساس این تصمیم درب های آرامســتان باغ رضوان بسته است و تنها خدمات مربوط 
به خاکسپاری با حضور حداقلی افراد انجام می شــود.  وی ادامه داد: از خانواده متوفیان 
درخواست داریم در این زمینه همکاری الزم را با مأمورین انتظامات سازمان داشته باشند. 

فتح اهلل معین، رئیس کمیسیون پایش شورای شهر اصفهان با بیان اینکه اجرای بعضی 
از ردیف های بودجه ساالنه شهرداری با تأخیر بودهاست، گفت: شهرداری مکلف است 
زمینه اجرای برخی طرح ها را در فرصت باقیمانده فراهم کند.  معین افزود: شورای شهر 
این موارد را پیگیری و تسهیل می کند برای مثال مرمت کتابخانه مرکزی با وجود آنکه 
اعتبار اختصاص یافته داشته اما به مرحله اجرا نرسیده که حدود دو هفته پیش پیمانکار 

آن تعیین و به زودی عملیات مرمت شروع خواهد شد.

علت تأخیر بعضی از طرح های عمرانی اعالم شودآرامستان ها تا اطالع ثانوی تعطیلند

گزارش

گزارش

چراغ راه آینده
شهرداری اصفهان

عملیات اجرایی 4۰۰ میلیارد تومان پروژه شهری آغاز شد؛

شهردار اصفهان در این جلسه با بیان اینکه 
پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید سپهبد 
بسیار  پیشرفت  تاکنون  سلیمانی  قاسم 
خوبی داشته است، اظهار کرد: در صورت 
پروژه  این  مالی،  موضوعات  شدن  حل 
ظرف موعد مقرر به پایان می رسد. قدرت 
اله نوروزی تصریح کرد: صحبت های الزم 
تا در کنار جاده سپاهانشهر  انجام شده 
شود.  ایجاد  سواری  دوچرخه  پیست 
ظرف روزهای آینده با هماهنگی الزم با 
استانداری، ارتش و ... کلنگ احداث این 

پیست به زمین زده می شود.     

روزشمار اتمام 
تقاطع شهید سلیمانی 

معاون عمران شهری شهردار اصفهان در 
این جلسه گفت: در حال حاضر یک هزار 
و ۱۸ میلیارد تومان پروژه در قالب ۴۴۴ 
مظفر  ایرج  است.  فعال  در شهر  قرارداد 
تومان  میلیارد  مبلغ ۹۸۰  این  از  افزود: 
توسط معاونت عمران طی ۲۲۵ قرارداد 
انجام می شود و ۳۸ میلیارد تومان با ۲۱۹ 
قرارداد منعقد شده که در مناطق در حال 

اجرا است. 
قرارداد  رقم  بیشترین  اینکه  بیان  با  وی 
فعال پروژه  ها مربوط به مرکز همایش  های 
بین المللی اصفهان با ۳۰۰ میلیارد تومان 
است، افزود: ۲۶۴ میلیارد تومان قرارداد نیز 

در پروژه حلقه حفاظتی شهر فعال است.   
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان 
ادامه داد: در منطقه شش در حال حاضر 

حدود ۶۷ میلیارد تومان قرارداد فعال برای 
اجرای پروژه های عمرانی وجود دارد که 
توسط معاونت عمران مدیریت می  شود 
و حدود ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان 
توسط  نیز  قرارداد   ۵۷ قالب  در  قرارداد 
منطقه، منعقد شده است. مظفر با اشاره 
به پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید سپهبد 
قاسم سلیمانی، اظهار کرد: تابلوی روزشمار 
با  امیدواریم  بسیار  و  شده  نصب  پروژه 
سایر  و  اصفهان  شهردار  های  حمایت 
مدیران بتوانیم تا زمان مشخص شده برای 
تکمیل، که حدود ۱۱۲ روز است، تقاطع 
غیرهمسطح شهید سلیمانی را در موعد 
مقرر به پایان برسانیم. وی تامین مصالح را 
یکی از مشکالت اجرای این پروژه ذکر کرد 
و افزود: این موضوع حجم زیادی از کار را 
درگیر خود کرده است و سازمان عمران هر 
میزان مصالح داشته است را در این پروژه 

مصرف کرده است.  
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه حدود ۹۰ درصد از دو کیلومتر 
طول رینگ حفاظتی که در این پروژه قرار 
دارد تکمیل شده است، تصریح کرد: الزم 
است تکلیف بحث های آزادسازی پروژه هر 
چه سریعتر انجام شود تا در انتهای سال با 
مواجه  پروژه  کل  تکمیل  بابت  مشکلی 
نشویم. وی اضافه کرد: از ۱۱۰۰ متر طول 
پل سازی پروژه، ۷۶۴ متر به اجرا درآمده 
است که نزدیک به ۷۰ درصد پل سازی را 
شامل می شود و ۳۰ درصد باقیمانده در 
حال انجام است. مظفر با اشاره به میزان 

غیرهمسطح  تقاطع  پل  هر ۵  پیشرفت 
شهید سلیمانی، اضافه کرد: پل شماره ۵ به 
طور کامل تکمیل شده است، پل شماره ۴ 
در حال اجرای داربست و قالب بندی است، 
پل های شماره ۲ و ۳ این پروژه ۶۰ و ۵۵ 
درصد پیشرفت فیزیکی داشته و پل شماره 

یک نیز ۸۶ درصد تکمیل شده است. 
پروژه  اصلی  بخش  سه  در  گفت:  مظفر 
مانند راهسازی حدود ۹۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته ایم، دیوار و کوله ۹۷ درصد 
و پل سازی ۸۴ درصد به انجام رسیده است. 
درصد  به ۷۸  نزدیک  اینکه  بیان  با  وی 
پیشرفت ریالی پروژه انجام گرفته است، 
افزود: از ۱۶ هفته ای که تا انتهای پروژه 
تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانی باقی 
مانده است، ۲۱ درصد از کل پروژه باقی 
مانده که با حمایت های مدیران و رفع 
این  امیدواریم  عمران  سازمان  مشکالت 
درصد باقی مانده نیز در موعد مقرر به پایان 

برسد. 

8۹ درصد پیشرفت 
واقعی مرکز همایش ها

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان 
پیشرفت واقعی پروژه شهید سلیمانی را 
۷۹ درصد ذکر کرد و گفت: امیدوارم با 
برنامه ریزی دقیق تر قسمت های انتهایی 
پروژه تا زمان باقی مانده انجام شود. وی 
در ادامه با اشاره به پروژه مرکز همایش 
های بین المللی اصفهان، پیشرفت واقعی 
این پروژه در فاز اول را حدود ۸۹ درصد 

ذکر کرد و افزود: جمع قراردادهای آتی 
جهت تکمیل فاز اول ۱۲۸ میلیارد و ۹۰۰ 
میلیون تومان است که جمع مبلغ باقیمانده 
قراردادهای جاری و جمع قراردادهای آتی 
جهت تکمیل فاز اول ۳۲۴ میلیارد تومان 

می شود.  
مظفر با اشاره به مشکالت و موانع اجرایی 
این پروژه، تاکید کرد: نوسانات قیمت ارز و 
عدم ثبات قیمت اجناس و مصالح در بازار، 
خارجی  کاالهای  ترخیص  طوالنی  روند 
و مشکالت گمرکی، عدم تعیین تکلیف 
زیرساخت و اجرای سیستم های جریان 
ضعیف، عدم حضور بهره بردار در پروژه، 
روند طوالنی برگزاری مزایدات امالک و 
افزایش مطالبات غیرنقدی پیمانکاران و 
کاهش قدرت خرید پیمانکاران از جمله 
مشکالت پروژه مرکز همایش های بین 

المللی اصفهان است.  
  

۱.۵ برابر شدن 
فعالیت های عمرانی 

سازمان  مدیرعامل  تابان،  طرفه  مجید 
عمران شهرداری اصفهان نیز در ادامه این 
جلسه اظهار کرد: طی هشت ماهه سال 
گذشته ۶۶.۴ میلیارد تومان منابع مالی به 
سازمان عمران تزریق شده بود که این رقم 
در هشت ماهه امسال ۲۲ میلیارد تومان 

بوده است.  
وی با تأکید بر ضرورت تأمین مالی پروژه  ها 
و اجرای آنها در موعد مقرر، افزود: سازمان 
عمران علی رغم تمام مشکالت به لحاظ 
نوسانات قیمت در حال اجرای پروژه  ها با 
قوت و قدرت است، اما نیاز به تامین اعتبار 
برای پرداخت بدهی کارکنان و پیمانکاران 

وجود دارد. 
طرفه تابان گفت: علی رغم ۱.۵ برابر شدن 
انجام فعالیت  ها، پروژه  های عمرانی با تعداد 

نیروهای موجود در حال انجام است.

در جلسه بررسی پروژه های شاخص عمرانی شهرداری مطرح شد؛

فصل رونق پروژه های عمرانی
یک هزار و ۱8 میلیارد تومان پروژه در قالب 444 قرارداد در شهر فعال است

citizen

 نوسان:در هجدهمین برنامه از سری برنامه های "هر یکشنبه 
یک افتتاح" شهرداری اصفهان، همزمان با تاریخ ۹/۹/۹۹ آغاز 
عملیات اجرایی و بهره برداری از پروژه های خدماتی، عمرانی 
و فرهنگی منطقه ۹ با هزینه ای بالغ بر 4 هزار میلیارد ریال 
به صورت غیرحضوری در منطقه ۹ آغاز شد. رییس شورای 
اینکه  بیان  با  برنامه ها  این  اسالمی شهر اصفهان در حاشیه 
امیدواریم اجرای این پروژه های عمرانی خدماتی سرآغاز اجرای 
خدمات دیگر برای مردم این منطقه باشد، اظهار کرد: منطقه ۹ 
دارای استعداد و ظرفیت های بسیار باالیی است که در راس این 
ظرفیت ها مردمی هستند که بسیار شاکر و پیگیر پیشرفت و 

آبادانی منطقه خودشان هستند.

به گزارش نوسان و به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، 
در ادامه اجرای برنامه های هر "یکشنبه یک افتتاح" طرح های خدماتی 
و عمرانی در منطقه ۹ افتتاح و عملیات اجرایی تعدادی از پروژه ها نیز 

آغاز شد.
فاز سوم خیابان بهشت با هزینه ۲۸۹ میلیارد ریال، خیابان بهستان با 
صرف ۲۴ میلیارد تومان اعتبار و ورودی محله کوهانستان که عملیات 
عمرانی آن در کمتر از چهار ماه به اتمام رسید، از جمله پروژه  هایی 

است که در این منطقه بهره  برداری شد.
قرار  برداری  بهره  مورد  منطقه  این  در  امروز  که  هایی  پروژه   دیگر  از 
با  مهر  بوستان  سوم  فاز  و  رهنان  مادی  زنده  سازی  باز  پروژه  گرفت 
صرف اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال و افتتاح کلکتور شرقی_غربی 

خیابان آتشگاه بود.
پروژه  هایی که عملیات اجرایی آنها در منطقه ۹ آغاز شد، آغاز عملیات 
اجرایی احداث ورزشگاه غرب، اجرای پروژه مشارکتی فرهنگی تفریحی 
مجتمع جنب منارجنبان با زیربنای ۱۶ هزار متر مربع و مجتمع تجاری 

و مسکونی خیابان قدس است.
آغاز به کار پروژه باغ عرفا در زمینی به مساحت هشت هزار مترمربع از 

دیگر پروژه  هایی است که امروز عملیات اجرایی آن آغاز شد.

بودجه سال آینده 
منطقه ۹ دوبرابر می شود

شهردار اصفهان در حاشیه این افتتاح با بیان اینکه امروز یکی از روزهای 
خوب مدیریت شهری اصفهان در منطقه ۹ رقم خورده است، اظهار کرد: 
منطقه ۹ یکی از مناطق تاریخی و فرهنگی شهر اصفهان بود و این موارد 

فرصتی است تا دغدغه های مردم منطقه رفع شود.
قدرت اله نوروزی ضمن تاکید بر پایبندی به قول های داده شده به 
افتتاح و  مردم، تصریح کرد: در ورزشگاهی که طی ماه های گذشته 
بازگشایی شد چند قول دادیم که یکی از آنها افتتاح ورزشگاه بزرگ 
غرب بود که خوشبختانه عملیات اجرایی این ورزشگاه امروز آغاز می 
شود و در آینده نزدیک کلنگ احداث پل مهتاب در این منطقه بر زمین 

زده می شود. 
وی با بیان اینکه بودجه منطقه ۹، در حدود ۷۰ میلیارد است، ادامه داد: 
امیدواریم این بودجه برای سال آینده حدود ۱۴۰ میلیارد تومان شود 

که البته باید راهکارهای تامین این بودجه تسهیل شود.
شهردار اصفهان با اشاره به لزوم تعیین تکلیف میدان بهار تصریح کرد: 
برای تعیین تکلیف این میدان و تعریف یک پروژه در حوزه درمان برای 

اهالی غرب شهر اصفهان باید همکاری و مشارکت الزم انجام شود.
شهردار اصفهان با اشاره به ادامه مسیر رینگ چهارم در منطقه ۹، گفت: 
مصوبه  ای توسط شورای اسالمی شهر در خصوص ایجاد "شرکت پروژه" 
تنظیم و به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده است تا مصوبه نهایی آن 
از هیئت دولت دریافت و رینگ چهارم در قالب "شرکت پروژه" تعریف 
شود که در این صورت متولی پروژه رینگ چهارم شهرداری اصفهان 

است و در سایر شهرها نیز می تواند مداخله کند.

سرآغاز خدمات دیگر 
برای مردم منطقه ۹

علیرضا نصر گفت: تغییر کاربری و افزایش ارتفاع در منطقه ۹ از خواسته 
نیز در  اصفهان  های مردم منطقه است. رییس شورای اسالمی شهر 
های  پروژه  این  اجرای  امیدواریم  اینکه  بیان  با  ها  برنامه  این  حاشیه 
این منطقه  عمرانی خدماتی سرآغاز اجرای خدمات دیگر برای مردم 
باشد، اظهار کرد: منطقه ۹ دارای استعداد و ظرفیت های بسیار باالیی 
است که در راس این ظرفیت ها مردمی هستند که بسیار شاکر و پیگیر 

پیشرفت و آبادانی منطقه خودشان هستند.
علیرضا نصر تصریح کرد: مجموعه این ویژگی ها باعث شده مدیر منطقه 

بابت همکاری و همراهی مردم دلواپسی نداشته باشد. 
امیدواریم خواسته های مردم منطقه که از جمله آن تغییر کاربری ها 
و افزایش ارتفاع است محقق شود. وی با بیان اینکه همه محله های 
منطقه ۹ بکر و دست نخورده باقی مانده است، اضافه کرد: در این منطقه 
کمتر با معضل مهاجر پذیری مواجه بوده ا یم که بکر بودن آن نیز قابل 

تعمق و توجه است.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: امیدواریم در بودجه ۱۴۰۰ 
اتفاقات خوبی برای مردم این منطقه بیفتد،  همچنین امیدواریم نگاه 
آفرینی  ارزش  منطقه ۹ شهرداری موجب  مدیر  فرهنگی  و  اجتماعی 

منطقه شده و شاهد اتفاقات نرم و سخت در آن باشیم.

٩ پروژه در منطقه ٩ 
در  ٩٩/٩/٩

جلسـه بررسـی مسـائل و برنامـه ریـزی پـروژه هـای شـاخص عمرانی شـهرداری اصفهـان به 
صـورت غیر حضـوری و آنالین با حضور شـهردار اصفهـان، معاونین و مدیران شـهرداری برگزار 
شـد. بـه گفتـه معاون عمران شـهری شـهردار اصفهـان، در حال حاضر یـک هـزار و ۱8 میلیارد تومـان پروژه 
در قالـب 444 قـرارداد در شـهر فعال اسـت و از این مبلغ ۹8۰ میلیارد تومان توسـط معاونت عمـران طی ۲۲۵ 
قـرارداد انجـام می شـود. در این نشسـت، مدیرعامل سـازمان عمران شـهرداری اصفهـان از ۱.۵ برابر شـدن 

انجـام فعالیت پـروژه  های عمرانی شـهر اصفهان خبـر داد. 

گزارش
گروه شهری

 نوسان: مدیر منطقه ۱۲ شهر اصفهان 
گفت: خیابان آرمان با پیشــرفت ۱۰۰ 
درصدی در ساخت طبق زمان بندی، در 
موعد مقرر در اختیار شهروندان منطقه 
۱۲ قرار گرفته است. علی باقری با اشاره 
به اجرای پــروژه مشــارکتی، اداری – 
تجاری در طبقه فوقانی ایستگاه متروی 
شــهید علیخانی در منطقــه ۱۲ اظهار 
کرد: طرح توسعه ایســتگاه مترو شهید 

علیخانی، در زمینی به مساحت دو هزار 
و ۱۸۰ مترمربــع و زیربنــای ۱۸ هزار و 

۲۳۰ مترمربع در حال اجراست. 
وی با اشــاره به اینکه کاربری این پروژه 
اداری و تجــاری اســت، گفــت: تعداد 
واحدهــای تجاری کــه در ایــن پروژه 
ساخته می شــود، ۹۲ و تعداد واحدهای 
اداری هــم ۹۷ مــورد خواهــد بــود. 
پیشــرفت فیزیکی این پروژه مشارکتی 

نیز ۳۰ درصد اســت.  مدیر منطقه ۱۲ 
شــهر اصفهان با بیان اینکه در مجموع 
این پروژه شــامل یک مجموعه تجاری 
و اداری در هفــت طبقــه خواهــد بود، 
تصریح کرد: همچنیــن در این پروژه ۴ 
طبقه پارکینگ لحاظ شــده است. وی 
در مورد پروژه ورزشی - تجاری شهرک 
نگین به عنوان یکــی دیگر از طرح های 
در دســت اجرای منطقه اظهار کرد: این 

طرح در زمینی به مســاحت یک هزار و 
۵۳۷ مترمربع و زیربنای ســه هزار و ۶۳ 
مترمربع ساخته می شــود. باقری ادامه 
داد: این طرح نیز شــامل یک مجتمع ۵ 
طبقه است که دارای بخش های مختلف 
از جمله پارکینــگ، موتورخانه، تجاری 
و دو طبقه ورزشی اســت. این طرح هم 
دارای پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد است 
که تا پایان امسال بهره برداری می شود.

مدیر منطقه ۱۲ شهر اصفهان اعالم کرد: 

بهره برداری از پروژه ورزشی - تجاری شهرک نگین تا پایان سال جاری
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اقتصادنامه

در یک آگهی تبلیغاتی به سال ۱۸۸۶ 
دربــاره نوشــابه گازداری کــه هنوز 
شناخته شــده نبود، چنین آمده بود: 
کوکا کوال: گــوارا، فرح بخش، هیجان 
زا، نیرو بخش. این نوشابه گازدار تازه و 
همه پسند دارای خاصیت گیاه اعجاب 

آور کوال و دانه های معروف کوال است.
تبلیغ درست بود، نوشابه جدید واقعا در 
آغاز با عصاره گیاه کوکا ساخته میشند. 
پساتر اما پی بردند که این ماده مخدر 
است. به تولید نوشابه ادامه دادند، بدون 
آن ماده. ولی نام آن باقی ماند. دین ها 
و ایدئولوژیهایی که دیرزمانی در جهان 
پابرجا بمانند، دچار همین عارضه می 
شــوند؛ بی ســر و صدا جزمیات خود 
را کنار می گذارنــد. مصلحت آن می 
دانند که از برخی از حکمهای جزمی 
دیگر مطلقــا حرفی نزننــد و اگر هم 
مجبور شوند، از آنها تعبیری استعاری 
به دســت می دهند، بی ضررشان می 

سازند و مه آلودشان می کنند. 
این پدیده را می شد در مارکسیسم نیز 
دید. سوســیال دموکراسی اروپا چند 
دهه ملقمه عجیبی بود: در ایدئولوژی 
رســمی از مارکسیسم سخت کیش و 
آموزه های آن درباره ضرورت دگرگوني 
قهرآمیز روابــط از راه انقالب جهانی 
و برپایی دیکتاتوري پرولتاریا ســخن 
گفته می شد. همزمان می کوشیدند 
از راه مســالمت آمیــز و دموکراتیک 
رأی جمع کنند و به قاعده های بازی 
پارلمانتاریســم گردن نهاده بودند. در 
این میان اگر کســی می آمــد و روی 
نظریه انقالب جهانی مارکسیســتی 
دست می گذاشــت، او را خروس بی 
محل نامیده و ریشخندش می کردند؛ 
به او به چشم کسی می نگریستند که 
برداشتی نادرســت از کتابها دارد و با 
درشــت نمایی مبارزه قهرآمیز وصله 
ناجوری به نظریه در اصل مســالمت 

جوی مارکسیسم می چسباند. 
اینکــه یک جهان بینــی بر پرچمش 
فراخوان به جهاد مقدس علیه ناباوران 
به خود را نوشته باشــد اما همهنگام 
در واقعیــت بــا دیگران با مســالمت 
همزیســتی کنــد، امــری عجیب و 
استثنایی نیســت. در مملکت آریایی 
اســالمی هم با وضعی مشــابه روبه 
روییم، خیلی ها رویشــان نمی شود 
بگویند ســرانجام باورهایشان خیلی 
تفاوتی با آنچــه در تاریک ترین دوران 
قرن بیستم با آن روبه رو بودیم ندارد، 
فقط از نقاب و عنوان های بهتری نظیر 
"نهادگرا" و "سوســیال دموکرات" و 
مانند اســتفاده می کنند. منطق کلی 
قضیه خیلی متفاوت نیســت، نقشه 
کشــیدن برای اموال بقیه و نقض حق 
مالکیت آنها. اخیرا دیــدم عزیزی به 
"لیبرال های ایرانی" اندرز داده اســت 
که دستکم به پیروی از همباوران خود 
و "لیبرال اینترنشــنال" سراغ حرف 
هایی مثل حق آموزش و "عدالت!" ... 
بروند تا دستکم به روز باشند. کیست 
که نداند این حرف ها یعنی برای مال 
مردم نقشه بکشیم و آن را دست دولت 
بدهیم تــا چنانکه مــی خواهد خرج 
کند. این کار هم البته راهزنی اســت، 
فقط گویندگان کمی "خجالتی" اند، 
به ویژه در صحــرای خاورمیانه اینها 
خیلی تفاوتی با انــواع تندروتر ندارند، 
فقط دچار عارضه کوال شده اند، فقط 
باید مراقب بود که "اصل بد نیکو نگردد، 

چون که بنیادش بد است".

  نگاه     

در ادامه سیاست های جدید امارات و برخی دیگر از کشورهای عربی، امارات متحده عربی 
اعالم کرد که صدور ویزا برای اتباع ۱۳ کشور عمدتا مسلمان نشین از جمله ایران را متوقف 
کرده است. رسیدگی به درخواست ها برای صدور ویزاهای جدید کاری و توریستی امارات 
از تاریخ ۱۸ نوامبر برای ۱۳ کشور از جمله ایران، افغانستان، لیبی، یمن، سوریه، سومالی، 
الجزایر، کنیا، عراق، لبنان، پاکستان، تونس و ترکیه به حال تعلیق درآمده است. امارات مدعی 

است که این تصمیم در پی نگرانی های امنیتی اتخاذ شده است. 

امارات، صدور ویزا را متوقف کرد
بررسی آماری قیمت مرغ و تخم مرغ عرضه شده به بازار نیز نشان از افزایش ۴۷ و ۶۵ 
درصدی قیمت این محصوالت ظرف یک سال گذشته دارد. هرچند در روزهای اخیر، تامین 
خوراک واحدهای مرغداری از طریق واردات، وضعیت بهتری پیدا کرده، ولی بررسی ها 
نشان می دهد یارانه دولت، کمتر از نیمی از هزینه های تولید گوشت مرغ و تخم مرغ را 
پوشش می دهد و به دلیل اختالل در زنجیره، تامین نهاده به کندی انجام می شود. در چنین 

شرایطی بدون شک قیمت گذاری دستوری سبب صدمه به تولید خواهد شد.

تجویز سیاستی برای خوراک مرغداری ها

عارضه کوال
و راهزنان خجالتی

اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت؛

بانک  کل  رئیس  همتی،  عبدالناصر  نوشت:  نوسان:روزنامه شرق   
مرکزی که بر سر پرداخت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای 
مقابله با کرونا، نظرش درباره ایجاد تورم با تزریق این منابع را نادیده 
گرفته بودند، این بار به مصوبه دولت درباره ترخیص کاالهای رسوبی 
از گمرک گله دارد. او در نامه به رئیس جمهور سه نقد به این مصوبه 
وارد کرده است. مصوبه ای که همتی به آن اشاره می کند، برای حل 
مشکل روند کند ترخیص کاال از گمرکات با پیگیری وزارت صمت به 
تصویب رسیده است تا تنش های ایجاد شده در بازار کنترل شود، اما 
همتی می گوید که این مصوبه غیر عملیاتی است. البته بانک مرکزی در 
زمان تصویب این مصوبه در جلسه ستاد تنظیم بازار حضور نداشته و 
پیگیری های خبرنگاران از وزارت صمت برای کشف دلیل عدم حضور 
بانک مرکزی در جلسه نیز بدون پاسخ باقی می ماند. آنچه می خوانید 
برخی از برجسته ترین نکاتی است که در هفته قبل اقتصاد ایران را به 

خود معطوف کرد؛
پافشاري بر تیک طالیي

با وجود هشدارهای همتی درباره تبعات حذف کد رهگیری در زمان ترخیص 
کاالها اما روح اهلل لطیفی، سخنگوی گمرک، بر این باور است که رسوب کاال در 
گمرک اثری منفی در تأمین نیازهای مردم دارد و با مصوبه اخیر، تنها تیک 

نهایی ترخیص کاال که ازسوی بانک مرکزی زده می شد، حذف شده است. 
بازار کاالهای اساسی مورد نیاز مردم به شدت آشفته است. قیمت کاالهای 
بازار  در  مرغ  گوشت  کیلوگرم  هر  می کند،  طی  صعودی  روندی  اساسی 
خرده فروشی ۴۰ هزار تومان قیمت می خورد و گویا گوشت سفید هم تالش 
می کند فاصله قیمتش با گوشت قرمز را به حداقل برساند. تخم مرغ شانه ای 

۳۷ هزار تومان است. 
امسال لبنیات رسما دو بار افزایش قیمت داشته  است و دلیل آن ناتوانی وزارت 
جهاد کشاورزی در تأمین نهاده یارانه ای مورد نیاز بخش تولید اعالم شده 
است. تولیدکنندگان محصوالت دام و طیور نهاده های مورد نیاز خود را به دلیل 
کاهش واردات و به تبع آن عرضه نهاده به بازار، چندین برابر قیمت می خرند و 
نمی توانند با قیمت های مصوب غذای مردم را تولید کنند. این در حالی است 
که واردکنندگان بخش خصوصی هم فریاد می زنند، کاالهایشان صرفا به خاطر 
دریافت یک تیک از سوی بانک مرکزی، ماه ها در انبارهای گمرک رسوب می کند. 

آب کردن یخ دالرهای بلوکه شده
با کمبود منابع ارزی برای تنظیم بازار کاالهای اساسی و همچنین تامین مواد 
اولیه بخش تولید در هفته های اخیر، سرنوشت دالرهای بلوکه شده ایران در 
بسیاری از کشورها از جمله عراق به مبحثی مهم و بحث برانگیز تبدیل شده 
است نسترن یوسف بکیان در اینباره معتقد است: در شرایط فعلی این سوال 
در ذهن بسیاری از فعاالن اقتصادی وجود دارد که دولت چطور می خواهد 
منابع مالی بلوکه شده خود در کشورهای مختلف را آزاد کند و از آنها در اقتصاد 
کمک بگیرد؟ بنا بر گزارش ها بیش از ۴۰ میلیارد دالر منابع مالی حاصل از 
صادرات ایران در کشورهای مختلف بلوکه  شده است. آخرین بررسی ها نشان 
می دهد که چین ۲۰ میلیارد دالر، هند هفت میلیارد دالر، کره جنوبی ۸/۵ 
میلیارد دالر، عراق چهار تا پنج میلیارد دالر و ژاپن ۱/۵ میلیارد دالر به ایران 
بدهی دارند اما تاکنون تالش هایی که برای بازپس گیری این منابع مالی شده 
چندان نتیجه بخش نبوده است. البته در این میان عراق قول داده منابع مالی 
حاصل از صادرات به ویژه در زمینه برق و گاز را به شیوه های مختلف از جمله 
تهاتر پرداخت کند. اما به طور کلی می توان گفت که در شرایط بحرانی اقتصاد، 
میلیاردها دالر از منابع مالی ایران در کشورهای مختلف خاک می خورد در حالی 
که به باور صاحب نظران اقتصادی، باید راه هایی را برای استفاده از این منابع مالی 

در دستور کار قرار داد. 

بازگشت پول ها از پناهگاه
محمد تقی پور نوشت: در سال ۲۰۲۰ با ظهور پدیده کرونا، بازارهای جهانی 
تحوالت بسیاری را ثبت کردند. فلز زرد در ابتدای سال جاری میالدی، کار خود 
را در سطوح قیمتی ۱۵۰۰ دالر آغاز کرده بود؛ اما با شیوع کرونا و رکود تاریخی 
اقتصاد، فلز زرد توانست با تکیه بر بسته های پولی بانک های مرکزی، قله تاریخی 
را فتح کند و وارد هزاره سوم قیمتی شود. در حقیقت با افزایش ریسک در 
فضای اقتصادی، کوچ سرمایه ها از بازارهای سهام جهانی به سوی پناهگاه های 
امن سرمایه شدت گرفت. اما در هفته های اخیر، با انتشار اخبار مثبت ورق بازی 
برگشت تا ارزش طال در روز گذشته تا مرز ۱۸۰۰ دالر سقوط کند. این گزارش 
خاطر نشان می کند: در حال حاضر سه عامل مهم را می توان برای ریزش ارزش 
فلز زرد برشمرد: کشف سه واکسن برای کرونا با کارآیی باالی ۹۰ درصد، دستور 
ترامپ مبنی بر آغاز فرآیند انتقال مسالمت آمیز قدرت به دولت آینده آمریکا و 
انتشار آمارهای مثبت اقتصادی از بهبود کسب وکار عواملی هستند که شرایط را 
برای خروج پول از پناهگاه فراهم کردند. در روزهای گذشته به طور کلی می توان 
سه عامل اساسی را برای کاهش قیمت طال برشمرد. خبرهایی که با فشار بر 
تقاضای طال، سبب خروج سرمایه ها از بازار و ورود آنها به بازارهای  تامین مالی 
مانند بازارهای سرمایه ای و بورس می شوند؛ عاملی که می تواند نویددهنده خروج 

از رکود جهانی و رونق بازارها باشد.

عراق شریک اول
چین در جایگاه دوم

آمار تجارت ایران در هشت ماهه سال جاری حاکی از تبادل ۹۷ میلیون و ۷۰۰ 
هزار تن کاال به ارزش ۴۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر است. عراق با ۵ میلیارد و 
۳۰۰ میلیون دالر در رتبه اول، چین با همین میزان در مقام دوم، امارات متحده 
عربی با ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر سوم، ترکیه با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
دالر چهارم و افغانستان با یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر در جایگاه بعدی قرار 
دارند. کشورهای مبدأ واردات شامل: چین با ۶ میلیارد دالر، امارات با ۵ میلیارد 
و ۴۰۰ میلیون دالر، ترکیه با ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر، هند با یک میلیارد 

و ۴۰۰ میلیون دالر و آلمان با یک میلیارد و یکصد میلیون دالر بوده اند.

مصوبه غیر عملیاتی!!!

مهندسی  نظام  سازمان  رییس 
ساختمان کشور از تشکیل ستاد اجرای 
مبحث ۲۲ ساختمان خبر داد و گفت: 
هوشمندسازی  و  صنعتی سازی  ستاد 
می شود،  تشکیل  سبز  ساختمان های 
احمد خرم رییس سازمان نظام مهندسی 
ساختمان کشور با اشاره به اینکه دنیا در 
حال حاضر در نسل ششم ساخت است 
و ایران در نسل سوم ساخت وساز به سر 
می برد، بر ضرورت صنعتی سازی تاکید 
کرد و گفت: ستاد اجرایی کردن مبحث 
تشکیل  ساختمان  ملی  مقررات   ۲۲
ساختمان  ملی  مقررات  دفتر  و  شده 
این  اجرای  در  راه وشهرسازی  وزارت 
مهندسی  نظام  پشتیبان سازمان  مهم 
ستاد  همچنین  و  کشور  ساختمان 

اجرایی این مبحث است.
مهندسی  نظام  سازمان  رییس 
اینکه  بر  تاکید  با  کشور  ساختمان 
برای  جدی  عزم  دولت  در  هم اکنون 
تشکیل  از  دارد،  وجود  صنعتی سازی 
ستاد صنعتی سازی در ساخت وساز خبر 
داد. خرم ادامه داد: در دنیا ۴۰ درصد 
احداث  صنعتی  روش  به  ساختمان ها 
روش  ایران  در  که  حالی  در  می شود 
صنعتی  روش  به  ساختمان ها  احداث 
دلیل  همین  به  است.  درصد   ۵ تنها 
اولویت  ضرورت دارد صنعتی سازی در 

قرار گیرد.

تاکید بر 
مقاوم سازی ساختمان ها

وی با اشاره به اینکه در کشور حدود ۲۷ 
میلیون واحد مسکونی وجود دارد که ۱۰ 
درصد آنها آپارتمان است، بر مقاوم سازی 

ساختمان های موجود تاکید کرد. خرم 
گفت: آپارتمان های موجود با روش های 

مقاوم سازی قابلیت اصالح دارند. 
وی افزود: طی دو برنامه با نقشه راهی 
مهندسی  نظام  سازمان  سوی  از  که 
با  و  شده  تدوین  و  تهیه  ساختمان 
ستاد  راه وشهرسازی،  وزارت  حمایت 
هوشمندسازی  و  صنعتی سازی 
ساختمان های سبز راه اندازی می شود. 
خرم تاکید کرد: مقاوم سازی و نگهداری 
هر ۵۰ ساختمان نیاز به ۲۰۰ مهندس 
خواهند  مستقیم  اشتغال  که  دارد 
داشت و در عین حال هر اشتغال فنی 
جانبی  اشتغال  برابر  دو  مهندسی،  و 
ایجاد می کند. خرم در بخشی دیگر از 
جدید  نظام  گفت:  خود  صحبت های 
تعمیر و نگهداری ساختمان ها از سال 

آینده به اجرا گذاشته می شود.
فنی  تاسیسات  از  دوره ای  بازرسی 
ساختمان ها و تالش برای باال بردن عمر 
ساختمان از اهداف اجرای این مبحث 

است.
خرم گفت: از پنج ماه پیش ستاد اجرایی 
این بخش از مقررات ملی ساختمان در 
شده  تشکیل  مهندسی  نظام  سازمان 
و ۵۲ برنامه پیش نیاز برای اجرای این 
مقررات در سطح ملی طراحی کرده که 
تاکنون ۱۱ برنامه از میان آنها اجرا شده 
و ۱۰ برنامه دیگر در دست اجراست. به 
آتش سوزی  نظیر  سوانحی  خرم  گفته 
ساختمان پالسکو و بیمارستان سینای 
اطهر در اثر نادیده گرفتن ضوابط فنی 
و مهندسی و اصول تعمیر و نگهداری 
ساختمان رخ داد و برای جلوگیری از 
تکرار این قبیل حوادث باید حداقل ۴۰ 

درصد از ساختمان های جدید به روش 
متاسفانه  ولی  شوند  ساخته  صنعتی 
ساختمان های  در  صنعتی سازی  سهم 
ایران زیر پنج درصد است. خرم به استناد 
گزارش های شورای اسالمی شهر تهران 
گفت: هم اینک هزاران ساختمان قدیمی 
بلندمرتبه در پایتخت در معرض بروز 
سوانح مرگبار هستند که اگر فکری برای 
تاسیسات  نگهداری  و  بازرسی دوره ای 
روبه رو  بزرگی  فجایع  با  نکنیم،  آنها 
خواهیم شد.در سایر کالنشهرها و مناطق 
مسکونی کشور نیز وضعیت ساخت وساز 
ساختمان های جدید به دلیل بی توجهی 
به مقررات ملی ساختمان نگران کننده تر 

است.

پتانسیل باال
برای جذب و اشتغال

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
با  معضل  این  رفع  برای  داد:  ادامه 
همکاری وزارت راه وشهرسازی به زودی 
هوشمندسازی  صنعتی سازی،  ستاد 
راه اندازی  سبز  ساختمان  ساخت  و 

می شود. 
و  تعمیر  حوزه  در  چنانچه  گفت:  وی 
نگهداری ساختمان ها بستر سازی الزم 
برای  باالیی  پتانسیل  گیرد،  صورت 
مهندس  هزار  صدها  اشتغال  و  جذب 

بیکار در کشور وجود دارد.
به گفته وی با گذشت ۴۱ سال از پیروزی 
توسعه  برای  فراوان  اهداف  و  انقالب 
صنعتی سازی،  در  اکنون  صنعتی، 
از  بهره برداری  و  هوشمندسازی 
ساختمان سبز بسیار عقب هستیم به 
گونه ای که در نسل سوم ساخت وساز 

بسیاری  ولی  داریم  قرار  جهان  در 
ششم  نسل  به  دیگر  کشورهای  از 
این  گفت:  وی  رسیده اند.  ساخت وساز 
اینکه  نمی شود مگر  عقب ماندگی حل 
وزارت  یعنی  ایران  در  مسکن  متولی 
ساختمان  متصدی  با  راه وشهرسازی 
کشور(  کل  مهندسی  نظام  )سازمان 

همراه و هم عرض شوند.
وی با اظهار تاسف از وجود نگرش های 
بخش  فعالیت  به  نسبت  بدبینانه 
ساخت وساز  حوزه های  در  خصوصی 
گفت: بالغ بر یک قرن از شروع برنامه های 
شهرسازی  و  ساختمان  مهندسی 
دستگاه  ده ها  و  می گذرد  ایران  در 
شهرداری ها،  دولت،  نظیر  اجرایی 
بنیاد و نهادهای مختلف در این بخش 
مسوولیت دارند اما هنوز مرجع نظارت، 
بازرسی و کنترل آنها مشخص نیست و 
همچنان از فقدان برنامه جامع صنعت 
ساختمان در کشور رنج می بریم. خرم 
مطالعه  به  کم توجهی  همین  افزود: 
افراد  ورود  و  ساختمان  صنعت  در 
حوزه  این  به  کم تجربه  و  غیرحرفه ای 
باعث شده عمر مفید ابنیه در ایران به 
شدت کاهش یابد و هرازگاهی شاهد بروز 
ایران  در ساختمان های  مرگبار  سوانح 

باشیم.

۶۰ درصد مهندسان 
در مشاغل غیرمرتبط 

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
با بیان اینکه »۶۰ درصد مهندسان یا 
می کنند«،  کار  تاکسی  در  یا  بیکارند 
 ۲۰۰ ساختمان ها  نگهداری  با  گفت: 
مهندسان  برای  شغلی  فرصت  هزار 
یادآوری  با  احمد خرم  می شود.  ایجاد 
اینکه کاری برای اعضای نظام مهندسی 
انجام نداده ایم، اظهار کرد: در سازمان 
نظام مهندسی ۵۵۰ هزار عضو هستند 
که ۶۰ درصد از این تعداد یا در تخصص 
خود کار نمی کنند یا بیکار هستند یا در 

تاکسی کار می کنند. 
وی ادامه داد: فوق لیسانس معماری از 
دانشگاه شهید بهشتی در تاکسی کار 
می کند. باید فکری به حال مهندسان 
کنیم.  ساختمان  بهره برداران  و 
و  بازسازی  نگهداری،  بهره برداری،  
ساختمان های  مقاوم سازی  و  نوسازی 

بزرگ را رها کرده ایم. 
وزارت  بخش  این  متولی  افزود:  وی 
هم  متصدی  و  است  راه وشهرسازی 
با  دو  این  اگر  شهرداری ها هستند که 
هم هم عزم نشوند هیچ اتفاقی نمی افتد. 
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
ساخت  متولی  اینکه  بیان  با  کشور 
نظام  متصدی  و  راه  وزارت  سازها،  و 
مهندسی ساختمان است، گفت: ما در 
نسل سوم ساخت و سازها هستیم و دنیا 
در نسل ششم. خیلی عقب هستیم، باید 
اراده و عزم واحدی  متولی و متصدی 

داشته باشند که این عزم وجود دارد.

رییس سازمان نظام مهندسی اعالم کرد:

بحران شغلی مهندسان ساختمان
خرم: صنعت ساختمان ایران سه نسل از دنیا عقب است

رییس سازمان نظام مهندسی در نشست خبری که با موضوع مراقبت و نگهداری ساختمان ها  
برگزار شد اعالم کرد که بیش از ۶۰ درصد مهندسان یا بیکارند یا در مشاغل غیرمرتبط و تاکسی 
کار می کنند. احمد خرم با بیان اینکه صنعت ساختمان سازی ایران سه نسل از دنیا عقب تر است از تشکیل 
ستاد صنعتی سازی ساختمان با همکاری وزارت راه وشهرسازی خبر داد. وی با بیان اینکه »۶۰ درصد مهندسان 
یا بیکارند یا در تاکسی کار می کنند«، گفت: با نگهداری ساختمان ها ۲۰۰ هزار فرصت شغلی برای مهندسان 

ایجاد می شود.

گزارش
گروه   شهری

 نوســان: فشــار تورم ماهانه در آبــان از 
دهک های پردرآمد به دهک هــای کم درآمد 
رســید. در اکثر ماه های ســال جاری به دلیل 
رشــد قیمتی در گروه های غیرخوراکی مانند 
رشد قیمت خودرو، عمدتا تورم »خانوار دارا« 
از »خانوار ندار« بیشــتر گزارش می شــد. اما 
رکوردشکنی تورم خوراکی که سهم بیشتری 
در ســبد کم درآمدهــا دارد، باعث شــد نرخ 
تورم ماهانــه گروه های کم درآمــد ۱/ ۶ واحد 

درصد بیشــتر از گروه پردرآمد شود. این آمار 
در حالی اعالم شده اســت که در مهرماه تورم 
ماهانه پردرآمدها ۶/ ۴ واحد درصد بیشــتر از 

کم درآمدها گزارش شده بود.
در گزارش اخیر مرکز آمار نکات قابل توجهی 
در تورم دهکــی آبان ماه موجود اســت. نکته 
اول، پس از ۶ ماه تورم ماهانــه کم درآمدها از 
پردرآمدها سبقت گرفت و میزان این سبقت 
بسیار شــدید بود؛ به این دلیل که تورم گروه 

خوراکی ها و آشامیدنی ها در آبان ماه رقم باالیی 
بود و در نتیجه این موضــوع بر گروه کم درآمد 
جامعه اثر بیشتری گذاشت. نکته دوم، شکاف 
دهکی تورم نقطه به نقطــه از ۲۰ درصد به ۱۲ 
درصد کاهش یافت. این موضوع در حالی بود که 
از خرداد تا مهر سال جاری، همواره این شکاف 
افزایشــی بود و پس از ۵ ماه، این شکاف تغییر 
روند داد. دلیل این موضوع این اســت که وزن 
تورم ماهانه در آبان ماه بیشتر روی خانوارهای 

کم درآمد بود تا خانوارهای مرفــه جامعه. در 
گذشــته به دلیل تورم ارزی موجود در کشور، 
بیشــترین اثر تورم روی کاالهای غیرخوراکی 
و خدمات بود و به همین خاطر روی گروه های 
پردرآمد جامعه اثر می گذاشت ولی در ماه آبان 
محور تورم روی گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها 
افتاده و این گروه به دلیل آنکه کمتر از نوسانات 
ارز اثــر می گیرد؛ در نتیجه منجــر به کاهش 

شکاف تورمی شد.

در گزارش اخیر مرکز آمار، تورم ماهانه کم درآمدها، از پردرآمدها سبقت گرفت؛

شیفت تورم به دهک ندار

قی
خال

ن 
سی

رح
امی



سال ششم/ شماره ۱۵۲/  ۱۱ آذر ۱۳۹۹/  ۱۵ ربيع الثاني ۱۴۴۲

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

www.eghtesadbazar. ir

1  December   2020 No.152

info@eghtesadbazar. ir

جزئیات صادرات گروه های کاالیی ایران به بازارهای هدف در حالی مورد تحلیل قرار 
گرفت که آمارها نشان می دهد بیشترین صادرات مربوط به گروه کاالیی »صنایع معدنی 
فلزی« از بخش معدن و صنایع معدنی با ارزش یک میلیارد و ۹۸۶ میلیون دالر بوده است. 
در عین حال بیشترین افت ارزشی صادرات در گروه کاالیی »گوگرد« از بخش پتروشیمی 
اتفاق افتاده که در نیم سال ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت ۵۵ 

درصدی را تجربه کرده است.

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان 
می دهد که برآورد قاچاق سیگار در ۷ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹/ ۸ 
درصد افزایش یافته و بعد از مدت ها در سال جاری میزان افزایش قاچاق سیگار تک رقمی 
شده است. براساس این آمار در ۷ ماه اول امسال ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون نخ سیگار 
تولید شده که نسبت به تولید ۳۱ میلیارد نخ در ۷ ماهه اول سال گذشته ۶/ ۲ درصد 

کاهش داشته است.

صــادرات  جزئیات  نوســان:   
گروه های کاالیی ایران به بازارهای 
هــدف در حالی مــورد تحلیل 
قرار گرفت که نشــان می دهد، 
بیشترین افت ارزشی صادرات در 
گروه کاالیی »گوگــرد« از بخش 
پتروشــیمی اتفاق افتاده که در 
نیم سال ابتدایی امسال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته افت ۵۵ 

درصدی را تجربه کرده است.
در بخش پتروشیمی، ۶ گروه کاالیی 
قرار گرفتــه که عبارت اســت از: مواد 
اولیه پلیمری، متانول، کود اوره، سایر 
پتروشیمی، مواد آروماتیک و گوگرد. 
در نیم سال نخست ۹۹ میزان صادرات 
»مواد اولیــه پلیمری« معــادل یک 
میلیون و ۹۲۳ هــزار تن به ارزش یک 
میلیارد و ۴۳۴ میلیون دالر بوده است. 
این گروه کاالیی اگرچــه از نظر وزنی 
رشد ۸ درصدی را نسبت به بازه مشابه 
ســال قبل تجربه کرده اما در ارزش با 

افت ۱۲ درصدی روبه رو بوده است.
صادرات »متانول« با افت ۳۴ درصدی 
در ارزش، به رقــم ۴۱۴ میلیون دالر 
در این بازه زمانی رســیده و با رشــد 
۲۱ درصــدی در وزن توانســته رقم 
۳ میلیــون و ۷۴۵ هــزار تنــی را به 
ثبت برســاند. همچنیــن در این بازه 
زمانی یک میلیــون و ۹۳۲ هزار تن از 
گروه کاالیی »ســایر پتروشیمی« با 
ارزش ۳۲۱ میلیــون دالر به بازارهای 
هدف صادر شــده که نسبت به مدت 
مشــابه ســال قبل افــت ۶ درصدی 
وزن و کاهش ۳۷ درصــدی ارزش را 
نشــان می دهد. ارزش صادرات »مواد 
آروماتیک« در نیمه نخســت امسال 
با افت ۴۲ درصدی بــه ۲۸۴ میلیون 
دالر رســیده و وزن آن بــا کاهش ۱۹ 
درصــدی، ۶۶۴ هزار تن ثبت شــده 
اســت. گوگرد، نیز از دیگر گروه های 
کاالیی پتروشیمی اســت که نه تنها 
در بین هم گروهی های خود بیشترین 
افت ارزشــی را تجربه کرده، بلکه در 
مجموع دارای بیشترین افت در ارزش 
صادرات بین تمــام گروه های کاالیی 
صادراتی اســت. این کاال در این بازه 
زمانی با کاهش ۵۵ درصدی در ارزش 
به صادرات ۱۵ میلیون دالری رسیده؛ 
اما وزن کاالهای صادر شده با رشد ۲۹ 
درصدی مواجه شده و توانسته به ۴۵۶ 

هزار تن برسد.

کاوه یزدی فرد، مربی و متخصص کارآفرینی 
با  در وبینار »هم اندیشی اقتصاد خالق« که 
موضوع تاثیر تحصیالت بر کارآفرین و نیروی کار 
و فرصت های بهبود نظام آموزشی برای توسعه  
اقتصاد خالق برگزار شد، معتقد است، رابطه 
ای بین دانشگاه رفتن و کارآفرینی وجود ندارد 
و ما به جای اینکه آموزش دهیم، باید فضایی 
را فراهم کنیم تا افراد یاد بگیرند. او با اعتقاد بر 
اینکه دانشگاه ها برای متخصصین عصر صنعتی 
طراحی شده است، ادامه می دهد: موافق دانشگاه 
رفتن نیستم، چراکه در حال حاضر دانشگاه های 
ایران تنها برای شخصیت و کالس اجتماعی 
افراد طراحی شده است و مناسب برای فضای 

کارآفرینی نیست.

تحصیالت در ایران
فرصت سوزی است

او تصریح می کند: تحصیالت در ایران به نوعی 
فرصت سوزی است و برای نیازهای ذینفعان، 
خانواده ها، کارفرمایان و ... طراحی نشده است. 
یزدی فر ادامه می دهد: باید قبول کنیم که 
شخصی سازی تنها یک شعار نیست و باید 
قائل باشیم که افراد مسیر خود را تغییر دهند، 
متاسفانه در شرایط کنونی که افراد درگیر 
مشکالت روحی، روانی، اجتماعی و اقتصادی 
هستند، همواره اصرار بر سواد و کسب علم از 
مسیر دانشگاه داریم. او با بیان اینکه باید هدف 
افراد از رفتن به دانشگاه را بررسی کنیم، می 
گوید: باید دید آیا افراد برای رسیدن به اهداف 

خود از مسیر دانشگاه عبور کنند..
امروز  اینکه نسل  بر  اعتقاد  با  این کارآفرین 
اقتضاعات خود را دارد و شاید ابزارهای دولت و 
سیاست های فعلی کشور برای آنها ناکارآمد باشد، 
تاکید می کند: معتقدم نسل جدید بیشتر می 

توانند خارج از نظام آموزشی دانشگاه، یاد بگیرد 
و آموزش ببیند. او با ذکر مثالی می گوید: در حال 
حاضر رفتار نسل کنونی و بچه ها با تکنولوژی 
های جدید همچون موبایل، اینترنت و ... متفاوت 
است، اگرچه این تکنولوژی ها مسیر حرکتی 
آنها ُکند کرده است. یزدی فرد با اعتقاد بر اینکه 
کودکان از همان سال های کودکی خود باید 
موسیقی و نقاشی را به صورت آگاهانه و با اختیار 
تجربه کنند، می گوید: پرورش کودکان در یک 
میدان مبارزه برد و باخت و رقابت، برای آموزش 
آنها بسیار کشنده است. او در خصوص تاثیر 
فضای دانشگاه بر کارآفرینی، معتقد است که 
کارآفرینی از مسیر دانشگاه نمی گذرد و تاثیری 
که دانشگاه در جریان کارآفرین شدن افراد دارد 
بسیار ناچیز است، چراکه افراد در جریان بی 
کیفیت آموزش ها به نوعی حل شده و نمی توانند 
از آنچه فراگرفته اند در کارآفرینی استفاده کنند. 
این کارآفرین تصریح می کند: باید توجه داشت 
که لزوما دانشگاه نه بر ضد کارآفرینی است و نه 
می تواند افراد را کارآفرین کند، اما معتقدم بیشتر 
افرادی که وارد دانشگاه ها می شوند از فرهنگ 
کارآفرینی به سمت فرهنگ عافیت طلبی می 
روند. او می گوید: اگر امروز فردی از من سوال 
کند دانشگاه بروم و یا ارشد بخوانم یا خیر؟ پاسخم 
منفی است، چراکه معتقدم دانشگاه رفتن، مانع 
کارآفرین شدن است.  یزدی فرد البته می گوید: 
امروز بحث تحصیل کردن یا نکردن در دانشگاه 
جای خود را به عرضه و تقاضا داده و اکنون بخش 
های مختلف به جای تاکید تنها بر تحصیالت 
افراد بر قابلیت های فردی آنها برای استخدام 

متمرکز شده اند.

کارآفرینی ارتباطی 
با تحصیالت ندارد!

شایان شلیله، مدیر پروژه کارخانه نوآوری و 
شتابدهی دیهیم نیز در این وبینار  با اعتقاد بر 
اینکه کارآفرینی ارتباطی با تحصیالت ندارد، می 
گوید: فردی که کارآفرین می شود انگیزه و عالقه 
اش از دوران کودکی شکل گرفته و تمایل ندارد 

برای کسی و موسسه خاصی کار کند.
او درباره اجبار تحصیالت، توضیح می دهد: 
باید توجه داشت که امروز در کشور تحصیالت 
برای پسرها به نوعی اجباری شده است، چراکه 
یا ناچارند درس بخوانند و یا سربازی بروند، 
متاسفانه اکنون تحصیالت دانشگاهی در ایران 
بالی جان پسرها شده است. او ادامه می دهد: به 
دلیل این موضوع ۷۰ درصد افرادی که تمایل به 
شروع کسب و کاری دارند، با این چالش مواجه 
می شوند، بنابراین باید دید آنچه افراد در دوران 
دانشگاه آموزش می بینند متناسب با نیاز کسب 
و کار آنها هست یا خیر؟ شلیله، با بررسی سیر 
تحول کسب و کارها و نظام آموزشی کشور طی 
۲۰ سال اخیر، می گوید: متاسفانه طی دو دهه 
اخیر نظام آموزشی ایران نه تنها تغییری نکرده 
بلکه هیچ یک از رشته های دانشگاهی مناسب 
با مباحث کارآفرینی نیست. او البته مقایسه نظام 
آموزشی و کارآفرینی ایران با دنیا را اشتباه می 
داند و می گوید:  امروزه افراد یا به اصرار خانواده 
ها و یا با انگیزه مهاجرت به خارج کشور دانشگاه 
می روند، در حالیکه دانشگاه نوعی فرصت سوزی 
است و حتی برخی افراد که همزمان به دنبال 
تحصیالت دانشگاهی و فعالیت در استارتاپ و 
راه اندازی آن هستند در میانه راه به نتیجه نمی 
رسند. این کارآفرین البته تاکید می کند: اینکه 
بگوییم دانشگاه رفتن مسیری اشتباه است، برای 
همه صدق نمی کند، چراکه پزشکان و پرستاران 
نیاز به تحصیالت دانشگاهی و آموزش دارند. 
متاسفانه دانشگاه ها در این حوزه به خوبی عمل 

نمی کنند، اگرچه در دنیا بخشی از آموزش های 
نظام دانشگاهی در حوزه کارآفرینی متمرکز 

شده است.
شلیله با تاکید بر اینکه نباید ذهن بچه ها را از 
همان کودکی با تحصیالت و دانشگاه بمباران 
کنیم، می گوید: متاسفانه در ایران برای کودکان 
به آموزش در حوزه های نقاشی، موسیقی، 
مجسمه سازی و... توجه نمی شود، در حالیکه 
ذهن آنها با انجام چنین فعالیت هایی باز می 
شود. هیچ کس با دانشگاه رفتن کارآفرین 
نمی شود و به نوعی دانشگاه های ایران چنین 
اکوسیستم  کند،  نمی  پیاده  را  سیستمی 
کارآفرینی جای شعار و کلمه نیست و در این 

فضا باید قاطع گرا باشیم.

تحصیالت آکادمیک 
ریشه در الگوی غربی دارد

رضا کالنتری نژاد مدیرعامل هم آوا)کارخانه 
نوآوری آزادی( نیز در این وبینار با اعتقاد بر اینکه 
تحصیالت آکادمیک در ایران که ریشه در الگوی 
غربی دارد، می گوید: متاسفانه فعالیت دانشگاه ها 
تنها برای تربیت افراد در شرایط ایستا و یا صرف 
پول درآوردن تعریف شده است. برخی افراد برای 
اینکه به زندگی خود معنا دهند باید چیزی خلق 
کنند، بنابراین اینکه افراد با دانشگاه رفتن و حتی 
خواندن رشته کارآفرینی، کارآفرین شوند، نوعی 

سوتفاهم است.
کالنتری نژاد با بیان اینکه متاسفانه در نظام 
آموزشی کشور، تنها به رشته ها وفادار بودیم 
و آنها را با تغییرات محیطی سازگار نکرده ایم، 
از سوی دیگر معتقدیم که  ادامه می دهد: 
تحصیالت یکی از ابزارهای جابجایی طبقات 
اجتماعی است، بنابراین در این شرایط طبقات 
ارتقا  دنبال  به  تحصیالت  با  جامعه  پایین 
هستند، در حالیکه این تفکر اشتباه است. او 
با تاکید بر اینکه هیچ ارتباطی بین کارآفرین 
شدن و تحصیل کردن در نظام آموزشی کشور 
وجود ندارد، تصریح می کند: البته کارآفرینان 
عالوه بر آشنایی با تکنولوژی ها، باید انگیزه 
کارآفرینی داشته باشند و از ابزارهای تکنولوژی 
استفاده کنند. مدیرعامل هم آوا تاکید می کند: 
متاسفانه نظام آموزشی کپی شده در ایران، فاقد 
ایجاد شرایط کارآفرینی است و آموزش های آن 

مناسب دوران صنعتی بوده است.
او با بیان اینکه تفکر اینکه باید از دانشگاه عبور 
کنیم، اشتباه است و مناسب کارآفرینی نیست، 
تصریح می کند: الگوی آموزشی دانشگاه ها تنها 
برای تربیت کارشناسان آن هم در دوران صنعتی 
مناسب بوده و متاسفانه در ایران دانشگاه ها و 
مدارس خود را متولی آی کیو افراد نمی دانند، 
در حالیکه یک کارآفرین باید آی کیو باالیی 
داشته باشد و باید توجه داشت زمانیکه در مورد 
کارآفرینان صحبت می کنیم آنها کمتر از یک 
دهم افراد جامعه را شامل می شوند. کالنتری 
نژاد می گوید: اگرچه یک کارآفرین، متخصص 
یک حوزه نیست، اما باید در آن حوزه دانش 
کافی داشته باشد. در حالیکه فارغ التحصیل 
کارشناسی دانشگاه ها امروز توان جابجایی 

مرزهای دانش و توان حل مسئله را ندارند.

فرصت سوزی در دانشگاه ها

کاهش قاچاق سیگاروزن 30 گروه کاالیی در سبد صادراتی
 گزارش

در وبینار »هم اندیشی اقتصاد خالق« عنوان شد؛ گزارش

گوگرد؛ سر لیست 
افت صادرات کاالیی

 نوســان:در تازه ترین گزارش پژوهشــکده امنیت اقتصــادی آمده 
اســت: »تشــکیل ســرمایه ثابت ناخالص در ۱۰ سال گذشــته روند 
کاهشی داشــته اســت. ســرمایه گذاری خصوصی در یک سال اخیر 
از ۱۱۴/۴ هزار میلیــارد تومان به ۷۵/۷ هزار میلیارد تومان رســیده و 
افت محسوسی را تجربه کرده است. سرمایه گذاری دولتی نیز در سال 
۱۳۸۸ معادل ۴۱/۴ هــزار میلیارد تومان بوده که در ســال ۱۳۹۸ به 
۲۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافته اســت. عدم تحقق مخارج عمرانی 
دولت، کسری بودجه دولت و محدود شدن اعتبارات در دسترس بخش 
خصوصی، بی ثباتی اقتصادی و باال بردن میزان ریســک و نااطمینانی 
در اقتصاد کشــور، فقدان نگاه بلندمدت و دخالت عوامل سیاســی در 
مقوله ســرمایه گذاری، افزایش هزینه های ســرمایه گذاری و نداشتن 
استراتژی مشخص در سرمایه گذاری را می توان از مهم ترین دالیل افت 

سرمایه گذاری داخلی در سال های گذشته دانست.«

روند نزولی سرمایه گذاری
در این گزارش اضافه شده است: »میزان سرمایه گذاری کل در سال ۱۳۸۸ معادل 
۱۵۸/۴ هزار میلیارد تومان بوده، اما این رقم در سال ۱۳۹۸ به ۹۷/۷ هزار میلیارد 
تومان رسیده است. با وجود روند نزولی سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در این 
سال ها، اما میزان کاهش سرمایه گذاری خصوصی بسیار محسوس است و با توجه 
به سهم باالی سرمایه گذاری بخش خصوصی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، 

دلیل عمده کاهش سرمایه گذاری کل به این بخش مربوط می شود.«
در گزارش این پژوهشــکده تاکیده شــده اســت: »بی ثباتی در سطح کالن و 
نااطمینانی ناشی از آن که از ویژگی های اقتصادهای در حال توسعه است می تواند 
آثار منفی بر سرمایه گذاری خصوصی داشته باشد. نرخ تورم باال و نوسان های نرخ 

ارز از مهم ترین مشخصه های بی ثباتی اقتصادی و نااطمینانی در اقتصاد هستند.«
در این گزارش تصریح شــده اســت: »در ســال های اخیر در اجرای پروژه های 
سرمایه گذاری به ضرورت عدم دخالت عوامل سیاســی بی توجهی شده است. 
در بسیاری از طرح ها شاهد دخالت عوامل سیاسی و منطقه ای از جمله دخالت 
نمایندگان مجلس بوده ایم که برای کسب محبوبیت بین عموم مردم به اجرای 
طرح های سرمایه گذاری اقدام کرده اند.« تهیه کنندگان گزارش برای پژوهشکده 
امنیت اقتصادی نوشته اند: »کاهش سرمایه گذاری داخلی موجب می شود بخشی 
از ظرفیت تولید بالقوه مورد استفاده قرار نگیرد و از این رو به بیکار ماندن بخشی 
از عوامل تولید از جمله نیروی کار منجر می شــود. بیکاری نیــروی کار عالوه بر 
هزینه های اقتصادی پیامدهای اجتماعی سنگینی نیز به دنبال خواهد داشت که 
این موضوع می تواند موجب تشدید پیامدهای اقتصادی شده و امنیت اقتصادی 
را به خطر بیندازد. این وضعیت پیامدهای نامطلوبی مثل افزایش جرم و جنایت، 

افزایش نارضایتی عمومی و اعتراض های سیاسی را به دنبال خواهد داشت.«

موتور خاموش سرمایه گذاری
معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نیز در گزارشی با عنوان »موتور 
خاموش ســرمایه گذاری« نوشته اســت: »ســرمایه گذاری کل اسمی در سال 
۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۸۳ حدود ۱۱ برابر شده است که شامل ۱۳ برابر شدن 
سرمایه گذاری اسمی در حوزه ساختمان و ۹ برابر شدن سرمایه گذاری در حوزه 
ماشین آالت است. اما سرمایه گذاری واقعی در ســال ۱۳۹۸ به ۹۸ هزار میلیارد 

تومان رسیده که کمترین میزان سرمایه گذاری در ۱۵ سال اخیر است.«
براساس گزارش معاونت اقتصادی اتاق تهران روند کاهشی سرمایه گذاری بخش 
خصوصی از ۱۳۹۱ آغاز شده است. در این سال سرمایه گذاری بخش خصوصی 
۱۲۶ هزار میلیارد تومان بوده که به ۷۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ سقوط 
کرده است. رشد عمومی منفی سرمایه گذاری در دهه ۱۳۹۰ همزمان با تحریم )۴ 

سال( و بعد از آن )۲ سال( را تجربه کرده ایم.
روند نزولی با شتاب رشد واقعی موجودی ســرمایه خالص در سال های ۱۳۸۸ تا 
۱۳۹۸ نیز به چشــم می آید. هفت سال متوالی رشــد منفی موجودی سرمایه 
ماشین آالت، تشــدید افت موجودی سرمایه ماشــین آالت در دو سال ۱۳۹۷ و 
۱۳۹۸ و افت سرمایه گذاری جدید، فرســودگی باال و عدم به روزرسانی خطوط 
تولید، تشدید محدودیت و ممنوعیت واردات تجهیزات و ماشین آالت و تشدید 

شکاف با فناوری های نوین نیز قابل توجه است.
 در این گزارش نیز »نبود ثبات اقتصادی، فقدان تصویری شفاف از وضعیت فعلی 
اقتصاد و مبهم بودن آینده اقتصاد، عدم قطعیت، نااطمینانی و ریسک باالی شروع 
کار، نبود محیط رقابتی، انحصار در بازارها، تنگنای اعتباری و عدم سهولت تامین 
مالی، غیرواقعی بودن متغیرهای کلیدی مثل نرخ ارز، نرخ بهره و حامل های انرژی 
و عدم رویکرد برون گرایی از جمله چالش های حوزه سرمایه گذاری ذکر شده است.

سه گزارش نگران کننده
از دو مرکز اقتصادی

گزارش های نگران کننده از وضعیت سرمایه گذاری در ایران؛

 نوســان: عبدالرضا ارســطو، کارشــناس مرکز 
پژوهش هاي مجلس با بیان اینکه براساس آمار بانک 
مرکزي، ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان فاقد 
پرونده مالیاتي و کد اقتصادي در کشور موجود است، 
گفت: متاسفانه تاکنون اطالع رساني عمومي مناسبي 
در جهت آگاهي بخشــي به فعاالن اقتصــادي براي 
تشکیل پرونده مالیاتي و ایجاد تناظر و همسان سازي بین دستگاه هاي کارتخوان 
با کد یکتا اقتصادي اشخاص، انجام نشده است. وي با اشاره به اینکه عدم احراز 
هویت درگاه هاي اینترنتي و پوزها مي تواند منجر به فرار مالیاتي، پولشویي و 
حتي نوسانات شود، افزود: علت این قضیه آن است که از یک سو کارتخوان هاي 
فاقد هویت به راحتي مي توانند وسیله اي براي دالالن و سفته بازان براي پولشویي 
قرار بگیرند و از سوي دیگر قاعدتا پول هاي انبوهي که مصروف داللي و اخاللگري 

در بازار مي شود از کانال تراکنش هاي بانکي جابه جا و واریز مي شود.

 نوســان: ســخنگوی گمرک گفت: ۸میلیون و  
۵۹۶ هــزار و ۹۰۴ تــن نهاده دامی )جــو، ذرت و 
کنجاله سویا( از ابتدای امســال تا پایان آبان ماه از 
گمرکات کشور ترخیص شد. سید روح اهلل لطیفی 
افزود: امســال تاکنون ۶ میلیون و ۴۰۱ هزار و ۲۱ 
تن ذرت، یک میلیون و ۲۴۹ هــزار و ۹۶۸ تن جو 
و ۹۴۵ هزار و ۹۱۵ تن کنجاله سویا از گمرکات ترخیص شده که مجموع 
آن نسبت به مدت مشابه ســال قبل کاهش ۷/ ۲ درصدی نشان می دهد. 
وی اضافه کرد: به طور متوسط از ابتدای ســال ۹۹ نزدیک به ۲ میلیون تن 
کاالی اساسی از گمرکات کشور ترخیص شــده که بخش عمده ای از این 
محموله ها مربوط به نهاده های دامی اســت و با ترخیص ۸۸۶ هزار و ۷۶۶ 
تن ذرت بیشتر نســبت به سال قبل، رشــد ۱۶ درصدی ترخیص ذرت را 

شاهد بودیم.

 نوسان: بر اساس اطالعات گردآوري شده توسط 
مرکز آمار، بهار امسال در شــهر تهران تعداد ۱۲ 
هزار و ۸۱۸ واحد مســکوني در پروانه هاي صادر 
شده براي احداث ســاختمان از سوي شهرداري  
تهران، پیش بیني شــده بود که نســبت به فصل 
گذشته )زمستان ۹۸( حدود ۲۶.۹ درصد و نسبت 
به فصل مشابه سال گذشــته حدود ۱۵.۳ درصد کاهش نشان مي دهد.  
متوســط تعداد واحد مســکوني براي هر یک از ایــن پروانه هاي احداث 
ساختمان ۷.۶ واحد بود. بر اساس این گزارش بهار ۹۹ در کل نقاط شهري 
کشور تعداد ۱۰۲ هزار و ۱۶۰ واحد مســکوني در پروانه هاي صادر شده 
براي احداث ساختمان از سوي شــهرداري هاي کشور پیش بیني شد که 
نسبت به فصل گذشــته حدود ۱۵ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه 

سال گذشته حدود ۶.۸ درصد افزایش داشته است.

  نوســان:  داوود دانش جعفــري، عضــو مجمع 
تشــخیص مصلحــت نظام بــا بیان اینکــه همه 
مشــکالت اقتصادي کشــور راه حل دارد، گفت: 
درونزا نبودن تولید به این معني اســت که رشــد 
تولید همــواره متکي به عوامــل بیروني و خارج از 
کنترل ماست یعني با باال و پایین شدن قیمت نفت 
یا ایجاد مشکل در فروش آن، اقتصاد دچار مشــکل مي شود حتي وقتي 
هم که درآمدمان از نفت بیشــتر بود هم دچار بیماري هلندي و افزایش 
واردات و آسیب دیدن صنایع داخلي بودیم، از این جهت باید کاري کنیم 
که از وضع وابستگي به نفت رها شــویم. وی افزود: تمام دولت ها بین ۴۷ 
درصد تا ۹۰ درصد افت ارزش پول ملي داشــته اند که ناشــي از افزایش 
نقدینگي به علت کسر بودجه و چاپ پول اســت که پدیده دالري شدن 

اقتصاد را شکل مي دهد.

۳میلیون و ۸۰۰ هزار کارتخوان؛ همچنان بي هویتارزش پول ملي در تمام دولت ها ۴۷ تا ٩۰ درصد کم شدکاهش ۱۵درصدي ساخت مسکن در بهار ٩٩ترخیص حدود ۶/ ۸ میلیون تن نهاده دامی 
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کاوه یزدی فرد، می گوید: افرادی که وارد دانشگاه می شوند از کارآفرینی به سمت عافیت طلبی می روند

»اقتصاد خالق« در ایران، گرچه واژه ای جدید است؛ اما این مفهوم سال هاست که مورد توجه 
بسیاری از کشورهای توسعه یافته و بعضا درحال توسعه قرار گرفته است. مفهومی که در پی 
افزایش سطح رفاه اقتصادی، اجتماعی افراد جامعه ایجاد شده است و در پی آن توجه به حفظ 
تعادل در منابع پیرامونی و ایجاد شرایط مناسب برای زندگی نسل های آینده را سرلوحه کار خود قرار می دهد. 
اقتصاد خالق مجموعه ای از مولفه های مربوط به نیروی کار، بازرگانی و تولید در حوزه  صنایع خالق است. ماهیت 
اصلی این حوزه شامل پویایی و تغییرات وسیع و سریع آن، موجب ایجاد فرصت های بکر برای کشورهای در حال 

توسعه  شده تا با بهره مندی از این فرصت ها به سرعت رشد کنند.

گزارش

گرو ه  اندیشه
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غالمـــرضا سلیمی، مدیر ناحیــۀ فوالدسازی 
و ریخته گــری مداوم، با اعــالم این خبر گفت: 
غیورمردان ناحیۀ فوالدســازی و ریخته گری 
مداوم در آبان ماه با تولیــد بیش از ۶۲۵ هزار تن 
تختال و کمترین میزان ضایعــات، برگ زرین 
دیگری بر افتخارات شــرکت فــوالد مبارکه 

افزودند.
تولیـــد تختـــال در این ناحیـــه در مهرماه 
نیز از ۶۱۷ هزار تن فراتر رفته بود و به این ترتیب 
رکورد تولیــد در ماه های ســی روزه در دو ماه 
متوالی جابه جا گردید. این در حالی اســت که 
بیشترین میزان تولید در ماه های سی روزه نیمۀ 
دوم ســال مربوط به آذرماه سال ۹۶ و به میزان 
۵۸۱ هزار تن بوده اســت که ۷.۶ درصد رشد 

داشته است.
 این موفقیت در ادامــۀ موفقیت ماه های قبل و 
ثبت رکورد ۶۳۹ هزار تن تختال در شهریورماه 

)طی ۳۱ روز( حاصل شده است.
مدیر ناحیۀ فوالدســازی و ریخته گری مداوم 
تأکید کرد: افزایش چشــمگیر تولید که ورای 
ظرفیت اسمی این ناحیه است به حق یک جهش 
در تولید محسوب می شود که با وجود مشکالت 
ناشی از تحریم ها و شیوع بیماری کووید ۱۹ به 
دســت آمده و از  ارزش زیادی برخوردار است. 
همچنین در آبان ماه رکورد تولید فوالد با سیکل 
گاززدایی تحت خأل در واحد RH با تولید ۷۸ 
هزار و ۸۰۰ تن تختال شکسته شد که با توجه 
به اهمیــت محصوالت تولیــدی در این واحد 
که عموما در صنایع نفت و گاز و خودروســازی 
استفاده می شود، بســیار درخور توجه است. 
غالمرضا ســلیمی در پایان افزایــش تولید در 
ناحیۀ فوالدسازی و ریخته گری مداوم را حاصل 
همت و تالش بی نظیــر نیروهای متخصص و 
ســخت کوش ناحیه و مدیریت صحیح منابع 
و فرایندها دانســت و بر نقش همۀ واحدهای 

پشتیبانی کننده در این دستاورد تأکید کرد. 

رکوردهای جدید
در فوالد هرمزگان

شــرکت فوالد هرمزگان در آبان ماه در تولید 
روزانه و ماهانۀ تولید تختال و تعداد ذوب های 
تخلیه شده و ریخته گری شده ثبت کرد. سید 
اصغر مدنی، معاون بهره برداری شــرکت فوالد 
هرمزگان در ایــن ارتباط گفت: دســت یابی 
فوالدمردان فوالد هرمزگان به رکورد تولید آن 
هم به فاصلۀ کمتر از دو ماه از رکورد قبلی، نشان 
از عزم راسخ آنان در ثبت موفقیتی دیگر در این 
شرکت هم زمان با سال جهش تولید است. وی 
در ادامه گفت: شرکت فوالد هرمزگان توانست 
در آبان ماه با تولید ۱۳۸ هزار  و ۲۲۶ تن تختال، 
پس از گذشــت تنها دو ماه از ثبت رکورد قبلی 
به میزان ۱۳۷ هزار  و  ۳۹۱ تن در شــهریورماه 
۹۹، رکورد جدیدی ثبت کند. مدنی با اشاره به 
اینکه رکورد تولید ماهانۀ تختال فوالد هرمزگان 
در آبان ماه تنها رکورد این شــرکت نبود گفت: 
در آبان ماه ۸ رکورد جدید شــامل رکوردهای 
تولید ماهانه و روزانۀ تولید تختال، تعداد ذوب 
تخلیه شــده، تعداد ذوب ریخته گری شده و دو 
رکورد تعــداد ذوب تخلیه شــده در کوره های 
شماره ۱ و ۲ در فوالد هرمزگان به ثبت رسید که 
ثبت هم زمان این رکوردها برای فوالد هرمزگان 

غرورآفرین است. 
معاون بهره برداری شــرکت فــوالد هرمزگان 
خاطرنشان کرد: رکورد تولید روزانه تختال به 
میزان ۶هزار  و  ۳۱۱ تــن در تاریخ ۹۹/۰۸/۲۷ 
در حالی به دست آمد که رکورد قبلی به میزان 
۶هزار  و ۲۴ تن در تاریخ ۹۸/۰۶/۳۱ به دســت 
آمده بود. همچنین رکــورد روزانۀ تعداد ذوب 
ریخته گری شــده به میزان ۵۱ ذوب در تاریخ 
۹۹/۰۸/۲۸ به دســت آمد و رکــورد قبلی به 
تعداد ۵۰ ذوب در تاریخ ۹۸/۰۶/۳۱ را پشــت 
سر گذاشت.  مدنی در ادامه گفت: رکورد تعداد 
ذوب ریخته گری شــده ماهانه نیــز به میزان 

یک هزار و ۱۷۰ ذوب حاصل شــده اســت که 
رکورد قبلی آن به تعداد یک هــزار  و  ۱۵۸ ذوب 
در فروردین ماه ۹۷ به دست آمده بود. وی تصریح 
کرد: ایــن رکوردها در حالی ثبت شــده که نام 
فوالد هرمزگان در فهرست تحریم های ظالمانۀ 
آمریکا قرار گرفته و با همه گیری ویروس کرونا 
در موج سوم خود، محدودیت ها در سطح شرکت 
همچنان ادامــه دارد. وی اظهار داشــت: تداوم 
و جهش تولید در فوالد هرمــزگان هم زمان با 
تحریم های ظالمانه و شیوع ویروس کرونا نشان از 
آمادگی کامل فوالد هرمزگان در شرایط بحرانی 
و تعهد به صنایع داخلی در تأمین نیاز آن ها دارد.
معاون بهره برداری شرکت فوالد هرمزگان یکی 
از دالیل عمده و مهمی را که ســبب ثبت این 
رکورد شد، متوسط زمان قوس الکتریکی به ازای 
هر ذوب در کوره ها دانســت که با اجرای پروژۀ 
بهبود، این زمان به میزان قابل توجهی نسبت به 
هدف تعیین شــده کاهش داشــته است. وی 
همچنین آماده به کاری و تزریق مداوم گرافیت، 
یکنواختی آنالیز شــیمیایی آهن اسفنجی و 
افزایش متالیزاسیون و کربن اضافی آن، رعایت 
اســتانداردهای مواد مصرفی ازجمله آهک و 
دولومیت، بازنگری و اجرای دستورالعمل های 
کاری و بهره برداری را دالیل مهم دیگر تحقق 
این رکورد دانســت. مدنی میزان تولید اسلب 
از ابتدای ســال تاکنون را ۹۵۷ هــزار  و  ۷۹۴ 
تن عنوان و ابراز امیدواری کــرد نمودار تولید 
همچون سال های گذشته امسال نیز صعودی 

باشد و رکورد تولید سالیانه محقق گردد.

رکورد تولید 
فوالد سنگان شکست

علی امرایی، مدیرعامل فوالد ســنگان ضمن 
تبریک فرارسیدن هفتۀ بسیج گفت: با همت 
و تالش وافــر کارکنــان جبهۀ اقتصــادی و 
حمایت های کلیۀ ارکان شرکت فوالد سنگان 

در ســال جهش تولید، ۴۰۰ هــزار  و ۶۸۷ تن 
گندله در آبان ماه ســال جاری تولید و رکورد 
تولید ماهانۀ گندله در این شــرکت شکسته 
شــد. وی گفت : تولید گندلۀ این شــرکت در 
هشــت ماهۀ اول ســال ۲ میلیون و ۵۲ هزار  و 
۲۶۶ تن بوده کــه در مقابل یک میلیون و ۶۵۰ 
هزار تن برنامه، رشد ۱۲۴درصدی داشته است. 
شایان ذکر است با احتساب تولید هشت ماهۀ 
سال جاری نســبت به مدت مشابه سال قبل، 
شاهد رشد ۱۴۳ درصدی تولید گندله هستیم.  
به گزارش روابط عمومی فوالد سنگان ، تولید 
این شــرکت از ابتدای راه اندازی تاکنون حدود 
۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندله بوده اســت. 
موفقیت های پی درپی تولید و کسب رکوردها، 
به دنبال تأکیدات مدیرعامل و ایجاد انگیزه در 
بین کارکنان با جاری سازی مشوق ها و همت 
سخت کوشان این شرکت در تمامی بخش های 
بهره برداری ، بازرگانی،مالی، منابع انسانی و ... 
بوده و تأثیرپذیری این واحد عظیم تولیدکنندۀ 
مواد اولیــۀ صنعت فــوالد ایــران را از حیث 

محدودیت های کرونا بسیار کاهش داده است.

ثبت رکورد ماهانه 
در فوالد سفیددشت

در هشــتمین ماه از ســال جهش تولید و در 
آستانۀ ششمین سالگرد تأسیس شرکت فوالد 
سفیددشــت، با تولید ۷۵ هزار  و ۱۷۳ تن آهن 
اسفنجی، رکورد جدیدی در تولید ماهانۀ این 
محصول در واحد احیا مســتقیم این شرکت 
به ثبت رســید. مدیر عملیات شــرکت فوالد 
سفیددشت افزود: با تولید این میزان محصول 
در آبان ماه، عالوه بر ثبــت رکورد تولید ماهانه، 
هدف گذاری تولید هشت ماهه نیز به طور کامل 
محقق شد. ایمان سلیمانی، ضمن تقدیر ویژه از 
تالش کارکنان واحد آهن سازی، دست یابی به 
این موفقیت ها را مرهون حمایت های مدیران 
و ســهام داران و تالش و همت تمامی واحدها 
به خصوص واحد بازرگانی برای تأمین به موقع 
مواد اولیه و قطعات یدکی دانســت. سلیمانی 
در پایان با اشاره به تولید ۵۴۵ هزار  و ۲۷۳ تن 
محصول تا پایان آبان ماه از رشد ۱۲.۲ درصدی 
تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و 
ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال تولید ۸۰۰ 

هزار تن تحقق یابد.

ثبت رکورد جدید در واحد
آهک سازی فوالد سنگ

با تولید ماهانۀ ۲۱ هزار  و  ۳۱۸ تن آهک کلسینۀ 
باکیفیت در کوره های تک شــافت چیساکی، 
رکورد جدیدی در آبان ماه سال جاری به ثبت 
رســید. مدیریت عامــل شــرکت از کارکنان 
به خصوص کارکنان واحد آهک سازی شرکت 
بابت کســب این رکــورد صمیمانه تشــکر و 

قدردانی کرد.

بهبود رکورد تولیدماهانه 
در فوالد امیر کبیر کاشان 

شرکت فوالد امیر کبیر کاشان در مسیر تعالی 
روزافزون خود، در سالی که مزین به نام جهش 
تولید است، موفقیت های مجموعه بهره برداری 
را تکرار کرده و شــاهد بهبودی دیگر و رکورد 

جدیدی در تولیدبوده است.

گزارش

  گزارش

 نوســان: جلســۀ اختتامیه ممیزی 
خارجی استانداردهای یکپارچه مدیریتی 
شــرکت فوالد مبارکه با حضور شــورای 
معاونان و مدیران ارشــد این شرکت روز 
چهارشــنبه ۵ آذر برگزار شد و در نهایت 
با توجه به گزارش ارائه شــده از سوی تیم 
ممیزی شــرکت SGS، فوالد مبارکه 
موفق به تمدیــد و صدور مجــدد همۀ 
اســتانداردهای مدیریتــی گردید. تیم 
ممیزی شرکت SGS ســوئیس  اعالم 
کرد، فــوالد مبارکه موفق بــه تمدید و 
صدور مجدد همۀ استانداردهای مدیریتی 

گردیده است.
سید مهدی نقوی معاون تکنولوژی شرکت 
فوالد مبارکه با اعالم این خبر در گفت وگو 
با خبرنگار فوالد اظهار داشت: این ممیزی 
در بخش های مدیریت کیفیت، مدیریت 
ایمنــی و بهداشــت شــغلی، مدیریت 
زیست محیطی، مدیریت انرژی، مدیریت 
شــکایات مشــتریان، مدیریت رضایت 
مشــتریان و مدیریت آموزش، مدیریت 

ریسک و مدیریت دانش برگزار گردید.
 معاون تکنولوژی فوالد مبارکه با اشــاره 
به اجرای این ممیــزی در قالب یک تیم 
هشــت نفره افــزود: این تیم از شــرکت 
SGS ســوئیس به مدت ۷۵ نفر روز از 
تاریخ ۹۹/۰۸/۱۰ تــا ۹۹/۰۹/۰۵ فرایند 
انجام ارزیابی را به عهده داشتند. با توجه 
به شــرایط موجود ناشی از شیوع بیماری 
کرونا، ممیزی این دوره به صورت مجازی 

و با برگزاری ۱۴۸ جلسه انجام شد.
 وی حوزه های تمرکــز ممیزی خارجی 
شــرکت فوالد مبارکه را در ایــن دوره در 
قالب شش حوزه برشمرد: ۱-اطالع رسانی، 
آموزش و اجرای صحیح دستورالعمل ها 
و گــردش کار؛ ۲-کنترل شــاخص های 
فراینــدی و تعریف اقدامــات اصالحی 
مرتبــط؛ ۳-کنترل اقدامــات اصالحی/
پروژه هــای بهبــود مرتبط بــا کیفیت 
محصوالت به منظور افزایــش رضایت و 
کاهش ادعــای مشــتریان؛ ۴ -اقدامات 
تدوین شده جهت صرفه جویی مرتبط با 
کاهش مصرف انرژی؛ ۵-میزان پیشرفت 
اقدامــات مرتبط با کاهش ریســک های 
اولویــت دار )ریســک های H( نواحی؛ ۶ 
-میزان تحقق اهــداف و پروژه های بهبود 

تعریف شده در حوزۀ محیط زیست.
نقوی در ادامه ضمن تبریک این موفقیت، 
به برگزاری بیش از ۳۵۰ جلســه ممیزی 
داخلــی و خارجــی در دو ماه گذشــته 
به صورت مجازی اشــاره کــرد و از کلیۀ 
همــکاران در واحدهای شــرکت بابت 

مشارکت در این فرایند تشکر نمود. 
وی بــا تأکید بــر اهمیت جاری ســازی 
سیســتم های مدیریتی و نقــش آن ها 
در موفقیت های شــرکت فوالد مبارکه، 
خواستار ریشه یابی و رفع کلیۀ یافته های 
به دســت آمده از فراینــد ممیــزی در 

زمان بندی اعالم شده گردید.
عباس اکبــری محمدی معــاون نیروی 
انسانی و سازماندهی و سرپرست معاونت 
بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه نیز در 
اختتامیۀ ممیزی خارجی استانداردهای 
یکپارچۀ مدیریتی شرکت فوالد مبارکه 
ضمن ابراز تشکر از تیم ممیزی به جهت 
ارائۀ گــزارش حوزه های بهبــود، فرایند 
ممیــزی را از مهم تریــن رویکردهــای 
یادگیری و مؤثر در چرخۀ بهبود مستمر 
عنوان کرد و با اشاره به شــرایط ناشی از 
شــیوع بیماری کرونا از برگــزاری بدون 
وقفۀ فرایند ممیزی در ســال جاری ابراز 

خرسندی نمود. 

industry

ــان،  ــر کاش ــوالد امبرکبی ــنگان، ف ــوالد س ــوالد هرمزگان،ف ــه، ف ــوالد مبارک ــرکت های ف ش
گزارش

گروه  صنعت
فوالدســنگ مبارکــه و فــوالد سفیددشــت چهارمحــال و بختیــاری در ســال جهــش تولیــد و 
بــه منظــور تحقــق ایــن مهــم، بــه رکوردهــای درخــور توجهــی دســت یافتنــد. مدیر ناحیــه فوالدســازی 
ــت:  ــر داد و گف ــد خب ــش تولی ــال جه ــم در س ــتاورد مه ــه از دو دس ــوالد مبارک ــداوم ف ــری م و ریخته گ
رکــورد تولیــد ماهانــه تختــال و تولیــد فــوالد بــا ســیکل گاززدایــی تحــت خــأ شکســته شــد. گــزارش 

زیر به تحقق شعار جهش تولید در گروه فوالدمبارکه طی سال جاری اختصاص دارد؛

شرکت فوالد مبارکه در راستای عمل به مســئولیت های اجتماعی خود و با توجه به 
شرایط ویژۀ آموزشی ناشی از شــیوع بیماری کرونا در کشــور، ۱۶۰۰ دستگاه تبلت 
دانش آموزی تأمین و در بین دانش آموزان مناطق محــروم و کم برخوردار توزیع کرد. 
کریم زارع مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان با اعالم این خبر گفت: 
از مجموع ۱۶۰۰ دستگاه تبلت مذکور، بالغ بر ۶۰۰ دستگاه تبلت به دانش آموزان تحت 

پوشش کمیتۀ امداد استان اصفهان اهدا شده است.

1600 تبلت، هدیۀ فوالد مبارکه به دانش آموزان کم بضاعت
حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه به همراه عباس اکبری محمدی عضو هیئت مدیره 
و معاون نیروی انسانی و ایرج ترابی مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه با حضور در دفتر 
حجت االسالم والمسلمین سید مهدی موسوی، امام جمعۀ شهرستان مبارکه، ضمن عرض تبریک 
هفتۀ بسیج، به ارائۀ گزارش اقدامات و دستاوردهای این شرکت در سال جهش تولید پرداختند. 
امام جمعۀ شهرستان مبارکه در این دیدار اظهار داشت: اقدامات صورت گرفته در فوالد مبارکه در 
حقیقت مایۀ افتخار است و بنده از زحمات جهادی مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه تشکر می کنم.

کار جهادی در فوالد مبارکه قابل ستایش است

استقرار تمامی
نظامهای مدیریتی

در راستای تحقق شعار جهش تولید در سال جاری صورت گرفت:

رکوردشکنی در سال جهش تولید
مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه از دو دستاورد مهم این شرکت در سال جهش تولید خبر داد

 نوسان:با هدف حل چالش هــای فناورانه مطرح در رویداد ریورس پیچ 
)Reverse Pitch( مرکــز نوآوری تحول دیجیتــال فوالد، بازدید 
سه روزه ای از سوی شرکت های دانش بنیان در حوزۀ لجستیک هوشمند 

از خط تولید فوالد مبارکه انجام شد.
 بازبه گزارش نوسان و به نقل از خبرنگار فوالد، با الزام و مأموریت مدیریت شرکت 
فوالد مبارکه به شرکت ایریسا مبنی بر تدوین برنامۀ هوشمندسازی و تحول دیجیتال 
در فوالد مبارکه برنامۀ پنج ساله ای تدوین شد و در این راستا با هدف حل چالش های 
موجود در این زمینــه، رویداد ارائۀ چالش های فناورانه در مهرماه ســال جاری در 
دانشگاه تهران برگزار و پیشــنهاد های برتر برگزیده شدند و هفت تیم جهت حل 
چالش های لجستیک و آشنایی طی مدت سه روز از خط تولید فوالد مبارکه بازدید 

کردند.
مدیرعامل یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزۀ حمل ونقل هوشمند طی بازدید 
از خط تولید در گفت وگو با خبرنگار فوالد با بیان اینکه آینده به طور مشخص متعلق 
به کسب وکارها و سازمان های داده محور است گفت: داده ها قطعا در نسل های بعدی 
اولویت اول را دارند و بازدید امروز باعث شد چالش ها را از نزدیک و به طور ملموس 
ببینیم. رامین محمدی افزود: امیدواریم با برگزاری جلسات تخصصی بتوانیم بر 
اساس نیازمندی های فوالد مبارکه چالش های موجود را پوشش بدهیم. بنا بر این 
گزارش، روح اهلل یزدان، معاون بازرگانی دیگر شرکت دانش بنیان در حوزۀ فناوری 
اطالعات نیز با بیان اینکه این بازدید دید مثبت تر و واقع بینانه تری به ما داد گفت: 
طبیعتا برای طراحی نرم افزارهای لجســتیکی در فوالد مبارکه نیاز به خالقیت و 

راهکارهای جدید است.
مدیرعامل یکی دیگر از شــرکت دانش بنیان در حوزۀ فناوری اطالعات با مثبت 
ارزیابی کردن بازدید از خطوط تولید فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: این بازدید باعث 
شد با نگاهی متفاوت فرایند لجستیک فوالد مبارکه را رصد و نقاط چالشی را بهتر و 
عمیق تر شناسایی کنیم. محمد مسرور افزود: این بازدیدها موجب می شود طرح ها و 

پیشنهادهای عملیاتی خود را با پختگی بیشتری ارائه کنیم.
بنا بر این گزارش، محمدمهدی شیران، نمایندۀ دیگر شرکت دانش بنیان در حوزۀ 
اینترنت اشیا نیز با اشــاره به اینکه بازدیدهای میدانی باعث می شود راه حل های 
لحظه ای به ذهن برســد گفت: چون پیشــنهاد ها در الیۀ اولیه است، بهتر است 
شرکت های طراح از نزدیک با فرایند و چالش های موجود آشنا می شوند تا بتوانند در 

نگارش ایده های نهایی با دید بهتری عمل کنند.

 نوسان: مســیب فتاح المنان، رئیس عملیات ثانویه، از دســت یابی به رکورد 
عمر نسوز وِســل واحد گاززدایی )RH( خبر داد.  وی با اشــاره به افزایش حجم 
سفارش های تولید ذوب های مخصوص با ســیکل RH طی یک سال گذشته و 
ظرفیت محدود کارگاه گاززدایی RH گفت: پروژه هایی در جهت افزایش توانایی 
تولید ذوب با سیکل RH در ناحیۀ فوالدسازی و ریخته گری مداوم برنامه ریزی و 
اجرا شد که اهم آن ها شامل کاهش زمان توقف کارگاه جهت تعویض وسل از ۱۶ 
ساعت به کمتر از ۱۰ ساعت، افزایش عمر نسوز وسل در دو سال گذشته از کمتر 
از ۱۰۰ ذوب به بیش از ۱۲۵ ذوب و افزایش تعداد ذوب RH در روز از کمتر از ۲۰ 

ذوب به ۲۴ ذوب است. 
فتاح المنان خاطرنشان کرد: برای تحقق این اهداف، فعالیت هایی نظیر کنترل بهتر 
و بهبود پارامترهای ورودی ذوب به RH نظیر تنظیم مناسب تر ppm اکسیژن 
مذاب در تخلیۀ کوره های قوس الکتریکی جهت جلوگیری از تزریق اکسیژن اضافی 
در RH و تنظیم مناسب تر دمای ذوب تحویلی به RH در کوره های پاتیلی جهت 
جلوگیری از گرمایش شیمیایی در RH و همچنین بازنگری و بهبود روش های 
اسکول کاتینگ و گانینگ اســنورکل و کاهش فاصلۀ زمانی بین سکوینس های 
مختلف گریدهای با سیکل RH بر روی ماشین های ریخته گری مختلف به دست 

همکاران برنامه ریزی و کنترل تولید و نیز کوردیناتورهای ناحیه انجام گرفت.
مســیب فتاح المنان، رئیس عملیات ثانویه، در پایان خاطرنشان کرد: تالش ها و 
حمایت های همکاران موجب شد تا از کارگاه RH با ظرفیت محدود، بیشترین 
حجم تولید و بهترین کیفیت را به دست آوریم و سفارش های مشتریان را به موقع 
آماده کنیم. به همین دلیل از کلیه همکارانی که در موفقیت به دست آمده نقش 
مستقیم داشته اند، از جمله همکاران تولید، تعمیرات، پشتیبانی و تعمیرات نسوز 

تشکر می کنم.
در ادامه احمدرضا ایران پور رئیس تعمیرات نســوز فوالدســازی در گفت وگو با 
خبرنگار فوالد اظهار داشت: در راستای سیاســت های فوالد مبارکه در خصوص 
کاهش توقفات و هزینه ها، عمر نسوز وســل واحد گاززدایی )RH( به عدد ۱۲۵ 
ذوب رسیده است. افزایش عمر نسوز در یکی از حساس ترین و استراتژیک ترین 
تجهیزات ناحیۀ فوالدسازی که در تولید ذوب های خاص نقش اساسی دارد، حاصل 
کار و تالش قسمت های مربوطه در تعیین کیفیت، تثبیت بهترین طرح نسوزکاری، 
کنترل فرایند و بهبود پارامترهای مؤثر بوده است. ایران پور در ادامه افزود: بومی سازی 
نسوز این تجهیز خاص در سال های گذشته در دستور کار مرکز تعمیرات نسوز و 
خرید مواد مصرفی قرار گرفت. این فعالیت با افزایش تحریم ها سرعت گرفت و از 
آن زمان تحقیقات گسترده ای با همکاری و مشارکت تولیدکنندگان نسوز و اساتید 

دانشگاه شروع شد.
رئیس تعمیرات نسوز فوالدسازی همچنین گفت: ثمرۀ این تحقیقات و تعامالت، 
تولید آجرهای نسوز این واحد توسط شرکت فرآورده های نسوز مهرگداز بوده است. 
این آجرها در مرحلۀ آزمایش اســت و نتایج آن بسیار رضایت بخش و کیفیت آن 

هم تراز و قابل مقایسه با نسوزهای مشابه بهترین تولیدکنندگان خارجی است. 

بازدید شرکت های دانش بنیان 
از فوالد مبارکه

دست یابی به رکورد 
عمر نسوز ِوسل واحد گاززدایی

در راستای طرح تحول دیجیتال فوالد مبارکه صورت گرفت:

با هدف افزایش توانایی تولید ذوب با سیکل RH محقق شد:

 نوســان:مرتضی حمزه زاده، کارشناس 
تعمیرات مکانیــک و هیدرولیک مجتمع 
فوالد سبا، با اعالم خبر بومی سازی والوهای 
اســتراتژیک ســرو والو و پرپرشــنال والو 
در گفت وگویــی با خبرنگار فــوالد اظهار 
داشت: این دســتاورد با همکاری مدیریت 
و کارشناسان مجتمع فوالد سبا و شرکت 
ســامان صنعت پویا ناطق شــکل گرفت. 
نکتۀ حائز اهمیت این اســت که ســاخت 

حســاس ترین نــوع والوهــای کنتــرل 
هیدرولیکــی در انحصــار شــرکت های 
 REXROTH و آمریــکا   MOOG
آلمان بود، اما اکنون در کشور ما بومی سازی 
شــده و این موفقیــت گامی در مســیر 

خودکفایی ملی است.
حمـــــزه زاده در ادامــــــه افــــزود: 
سرووالـــــوها و پرپرشنال والوها از دقت و 
حساسیت زیادی برخوردارند و در صنعت 

هیدرولیــک کاربرد فراوان و گســترده ای 
دارند؛ به همین علت در تولید فوالد بسیار 
مهم  هســتند. وی در ادامه ضمن اشاره به 
تحریم های چند سال گذشــته و نیاز خط 
تولید به این نــوع والوهــای هیدرولیکی 
گفت: کارشناسان فوالد ســبا با همکاری 
شــرکت های داخلی بر آن شدند که تا این 
نوع والوها را بسازند. این پروژه در اواخر سال 
۹۶ با همکاری شرکت سامان صنعت پویا 

ناطق شروع شد و پس از مهندسی معکوس 
و انجام آزمایش هــای مختلف و همچنین 
پیگیری های فراوان، در شــهریور ماه ۹۸ 
اولین ســرووالو تایپ D۶۶۲ جهت ســاید 
گاید دانکویلر شمارۀ ۲ نوردمجتمع فوالد 
سبا ساخته و آماده بهره برداری گردید و در 
نهایت با انجام تست های گوناگون و حساس 
در آذر ماه ۹۸ ســرووالو مذکور بدون عیب 

شروع به کار کرد.

در راستای خودکفایی و رفع وابستگی به تولیدات خارجی درصنعت کشور انجام گرفت:

بومی سازی والوهای استراتژیک در مجتمع فوالد سبا
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انار از کیلویی ۲۰ هزار تومان هم گذشت. درحالی یکی از اعضای هیات مدیره اتحادیه 
میوه وتره بار نخوردن انار را چاره گرانی میوه می داند که ایران جزو پنج کشور برتر 
تولیدکننده انار است. کشاورزان می گویند انار را کیلویی ۵ هزار تومان از آنها می خرند و 
در بازار تا ۳ یا ۴ برابر قیمت می فروشند آن هم درحالی که به دلیل آزادسازی قیمت کود و 
سم هزینه های تولید چندبرابر شده است. البته نمی توان از تاثیر صادرات میوه که مدتی 

است رونق گرفته، گذشت. 

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت گفت: مردم برای استعالم از گارانتی لوازم 
خانگی بزرگ و موبایل می توانند از ۲ روش استفاده کنند. وی با بیان اینکه استعالم گارانتی »لوازم 
خانگی بزرگ و موبایل« از طریق سایت irangs.ir و نیز کد دستوری #۷۷۷۷*۴* امکان پذیر 
است، عنوان کرد: این سامانه اطالعات تفصیلی درباره گارانتی دو گروه کاالیی مذکور نظیر: »مدل، 
برند، مرجع سازنده، شرکت گارانتی کننده، نحوه فعال سازی گارانتی، شرح کاال، تاریخ شروع 
گارانتی، تاریخ اعتبار گارانتی، مدت گارانتی و شناسه کاال« در اختیار مصرف کننده قرار می دهد. 

رتبه بندی شرکت های گارانتی کننده لوازم خانگی دالل ها جلوی عرضه انار را گرفتند
  گزارش

 نوسان:مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشــاره به آغاز پیش 
گرم کوره بلند شماره یک این شرکت، گفت: این مجتمع عظیم 
صنعتی در تالش است تا ۲۳ دی ماه که سالروز تاسیس ذوب آهن 
اصفهان و طلیعه صنعت فوالد کشور است، کوره بلند شماره یک 

شرکت با حضور مسئوالن کشور راه اندازی شود.
منصور یزدی زاده با اعالم این خبر، اظهار کرد: با راه اندازی کوره شــماره 
یک ۸۰۰ هزار تن به تولید این شرکت افزوده می شود و ذوب آهن اصفهان 
می تواند اهداف تولیدی خود را محقق کند. وی با بیان اینکه این شــرکت 
به سمت تولید محصوالت صنعتی رفته اســت، افزود: این مجتمع عظیم 
صنعتی به دنبال این اســت که در ســال جاری با وجــود محدودیت ها، 
صادرات خود را حفظ کند، چرا که در شــرایط کنونی، کشــور نیاز بسیار 

به ارز دارد.  
به گزارش نوســان، مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان همچنین در 
خصوص اثرات شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فوالد بر این 
شــرکت، گفت: با توجه به اینکه محصوالت این شرکت به صورت سلف تا 
ســه ماهه در بورس کاالی ایران تا پایان بهمن ماه سال جاری عرضه شده 
است، کاهش قیمت پایه عرضه شمش در بورس کاالی ایران از ۹۵ درصد 
قیمت فوب صادراتــی ایران به ۸۰ درصد قیمت فــوب منطقه CIS )در 
صورت ســرکوب قیمت ها و پیشــگیری از رقابت در تابلوی بورس کاال(، 

منجر به کاهش درآمد حاصل از فروش اسفندماه خواهد شد. 
وی افزود: عالوه بر آن مشــخص نبودن نحوه قیمت گذاری ســنگ آهن 
و اثرات آن بر قیمت مواد اولیه و نحوه تخصیص ســهمیه به شرکت های 
تولیدی، شــرایط عرضه در بورس کاال و تغییرات احتمالی آن در مقادیر و 
نرخ نســبت به توافق های فعلی امکان پیش بینی اثرات شیوه نامه باال بر 
عملکرد مالی شــرکت به طور قابل اتکاء در حال حاضر قابل اندازه گیری 

نیست.
یزدی زاده اظهار کرد: بدیهی اســت در صورت اجرایی شــدن شیوه نامه 
یادشده، با توجه به اینکه این شرکت ملزم به رعایت دستورالعمل اجرایی 
افشای اطالعات شرکت های ثبت شــده نزد سازمان بورس است هر گونه 
اطالعات با اهمیت و قابل اتکاء بالفاصله برای آگاهی ســهامداران و سایر 

ذینفعان اطالع رسانی خواهد شد.

ذوب آهن اصفهان
 در مسیر تولید و صادرات

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اعالم کرد؛

 نوســان: آیت ا... کاظم صدیقی، امام 
جمعه موقت تهران در ذوب آهن اصفهان 
حضور یافت و ضمن بازدید از بخش های 
مختلف خط تولید با مسئولین این شرکت 
دیدار و گفتگو کرد. آیــت ا... صدیقی در 
این دیدار از زحمات تالشگران ذوب آهن 
اصفهان در عرصه صنعت قدردانی کرد 
و برای آن ها نشــاط در کار، موفقیت در 
زندگی و مصونیت از بالهــا و آفت ها را از 

پروردگار مسئلت نمود. 
امام جمعه موقت تهران اظهار داشــت: 
ذوب آهن اصفهان در شــرایط ســخت 
اقتصــادی متکی به خود اســت و بدون 
دریافت یارانــه انرژی و بــدون حمایت 
خاصی، توانســته زیان ها را جبران کند. 
این امر نشــان دهنده تالش کارگران و 
مسئولین این شرکت اســت و باید خدا 
را شــکر کرد که این مجموعه پرتالش 
بر مشــکالت فائق آمده اســت. آیت ا... 
صدیقی یاد آور شــد: مدیریت مناسب 
در این شرکت موجب دلگرمی کارکنان 
شده و تالش این کارگران باعث شده که 
از شرایط خوب در تولید برخوردار باشند. 
وی از فعالیت هــای فرهنگی ذوب آهن 
اصفهان نیز تقدیر نمود و گفت: فعالیت 
های فرهنگی که ایمان و تقوا را رشد بدهد، 
از تولید و پیشرفت جدا نیست. منفعت 
کارهای فرهنگی برای سازمان بسیار زیاد 
است و حاصل آن، تربیت مدیرانی همچون 
شهید تهرانی مقدم است. وی پنج عامل 
آموزش، به کاربستن آموخته ها، نوآوری، 
مجاهدت در کار و اتحاد را عامل موفقیت 
دانست و افزود: همه ما باید همواره گوش 
شنوا داشته باشیم و در معلومات خود در 
جا نزنیم. کسب مهارت ها و دانش جدید 
از وظایف مومن است و هرگز نباید کسب 
علم را متوقف نمود. همچنین به کار بستن 
این دانش و علم جدید است که می تواند 

در کار اثر خود را نشان دهد .
امام جمعه موقت تهــران ، هجرت و در 
نوردیدن مرزهای جدید را از دیگر الزامات 
موفقیت دانست و گفت: مومن هرگز نباید 
دو روزش همانند هم باشد و نوآوری را در 
کار مد نظر قرار دهد. این نوآوری و تحول، 
عامل جهش تولید است که مقام معظم 
رهبری فرمودند. در واقع نباید در انتظار 
حمایت خاصی باشیم بلکه باید با امکانات 
موجود حرکت کنیم تــا تحول صورت 

گیرد و جهش تولید محقق شود .
آیت ا... صدیقــی جماعت و اتحــاد را از 
ارزش های مهم دین مبین اسالم و یکی 
دیگر از عوامل موفقیت در کار دانســت 
و  گفت: مدیریت می توانــد این اتحاد را 
در کارکنان ایجاد کنــد. مدیران باید به 
سازمان مانند خانواده نگاه کنند و کارکنان 
را همچون اعضاء آن بدانند و همچون پدر، 
بدون منت بسیار به آن ها محبت کنند. 
وی افزود: مدیــران باید روی باز و محبت 
بسیار داشته و از ظرفیت باالیی برخوردار 
باشــند و از یادگرفتن از مجموعه خود 

پرهیز نکنند و آن را افتخار بدانند. 
منصور یزدی زاده، مدیرعامل شرکت نیز در 
این دیدار به تشریح عملکرد و دستاوردهای 
ذوب آهن اصفهان پرداخت و برنامه های این 
شرکت برای پیشرفت و توسعه را بیان نمود.

سهل آبادی به فعالیت حدود ۲هزار واحد 
در زمینه ســنگ و معدن در استان اشاره 
کرد و گفت: نرخ بــاالی کرایه در اصفهان 
موجب ورود بار ســنگ از دیگر استان ها 
به اصفهان شده است. ضمن آنکه بسیاری 
از واحدهای ســنگبری، کارخانه خود را 
با حداقل هزینه اجاره داده یا در اندیشــه 
تعطیلی واحد هســتند که البته ما نمی 
خواهیم دراین شــرایط، چنین اتفاقات 
ناگواری برای مردم رخ دهد. وی در ادامه 
گفــت: در این برهه که ســعی می کنیم 
صادرات سنگ را جایگزین صادرات نفت 
نماییم، دسترســی به حمل و نقل سریع 
و ارزان بیش از پیش برای صنایع ســنگ 

ضرورت دارد. 
رئیس خانه صمت استان اصفهان با بیان 
اینکه اگر افزایش حمل بار برای معدنکاران 
مقرون به صرفه نباشد، این احتمال وجود 
دارد که آنها بازار کامیون داران را تصاحب 
کنند، لزوم توافق صنفی بین رانندگان و 
فعاالن عرصه سنگ و معدن را مطرح کرد 
و گفت: متعادل سازی نرخ کرایه، اقدامی 
اســت که باید از طریق تهــران پیگیری 
شود تاهرچه زودتر در این زمینه چاره ای 

بیاندیشیم. 

کارگران روحیه مناسبی ندارند!
وی اظهار کرد: بدلیل مشکالت اقتصادی 
و ناپایداری قیمت ها، عده ای به رفتارهای 
اقتصادی نادرست برای کسب سود بیشتر 
می پردازند که منجربه تشدید مشکالت 
جامعه می شــود. در حالیکه معدنکاران 
سرمایه گذاری سنگینی را انجام داده اند، 
کارگران بدلیل شــرایط سخت اقتصادی 

و اجتماعی، روحیه مناســبی برای ادامه 
کار ندارند، حوادث ناشــی از کار افزایش 
یافته که ناشی از عدم تمرکز کارگر است، 
ازطرفی بســیاری از کارخانه داران، واحد 
خود را تعطیل نموده یا اعالم آمادگی برای 
فروش واحد کرده اند و معادن بسیاری نیز 

خوابیده اند.
سهل آبادی با اذعان به وضعیت موجود و 
اینکه مشکالت و محدودیت ها در صنعت 
بیشتر اســت، فعالیت معادن و واحدهای 
ســنگ را بعنوان یک منبع درآمد برای 
دولت و ایجاد فرصت های اشتغال عنوان 
کرد که ورود جدی دولت به این موضوع 
را می طلبد و افزود: خانه صنعت و معدن 
استان و انجمن ســنگ و معدن آمادگی 
پیگیری مکاتبات از طریق اســتانداری و 
وزارتخانه های صمت و راه و شهرســازی 

را دارند.  

تهدیدات صنعت سنگ
رضــا احمــدی، رئیس انجمــن صنفی 
کارفرمایان سنگ استان اصفهان با اشاره 
به اینکه سالها قاعده تن کیلومتر در نرخ 
کرایه تعیین کننده بود، یادآور شد: بدنبال 
اعتصاب رانندگان، افزایش کرایه و هزینه 
های اســتهالک، تامین الستیک و موارد 
دیگر پیگیری شد و ضریب ۸۰درصد در 
سامانه مصوب شــد ولی در تیرماه سال 
جاری، مجــددا افزایش کرایــه از ۱۰۰تا 
۱۵۰درصد تحقق یافت و بــاز هم در اول 
آبان ماه، بــا افزایــش ۳۳درصدی کرایه 
مواجــه شــدیم. بعبارتــی، دو افزایش 
۳۳درصــدی و یک ۲۰درصــدی دریک 
سال غیرمعقول اســت. چنانچه، گاهی 

هزینه حمل بار از خود بار بیشتر می شود 
که منطقی نیست.

احمدی گفــت: برخی از فعــاالن عرصه 
ســنگ، در تولید و صادرات سنگ های با 
ارزش کمتر و حتی بصورت خانوادگی کار 
می کنند که با افزایش افسارگسیخته نرخ 
حمل بار و عدم صرفــه اقتصادی، قادر به 
ادامه کار نیستند. وی محدودیت ساخت 
وســاز و جایگزینی سرامیک و آجر بجای 
سنگ در ســاختمان را از دیگر تهدیدات 

صنعت سنگ عنوان کرد.
فعال عرصه ســنگ و معدن با بیان آنکه 
متولی برای دفاع از واحدهای ســنگ و 
معدن وجود نــدارد، از اختالف نرخ کرایه 
بین اســتان های مختلف کشــور خبر 
داد و گفت: ارقام بصورت اســتانی و فاقد 
همخوانی اســت و بایــد بتوانیم ضریب 
تطبیق را منطقــی ســازیم. وی افزود: 
درحالیکه نزدیک به ۲هزار واحد سنگی در 
استان فعالیت می کنند، واردات بیشترین 
ســنگ از نقاط دیگر بــه اصفهان بدلیل 
ناهمخوانی و پایین بودن نــرخ کرایه در 

دیگر نقاط کشور است. 
محمدیوســف صدیقی، نماینده معدن 
داران استان اصفهان در اشاره به پرداخت 
ماهانــه ۶۰تا۷۰میلیون تومــان مالیات 
توســط فعاالن ســنگ و معدن، گفت: 
متاســفانه نرخ کرایه از درآمد ما پیشی 

گرفته است. 
وی از ســختی کار معــدن، هزینه های 
سنگین تجهیزات و ارتزاق صدها خانواده 
از اینطریق سخن راند و افزایش نرخ حمل 
بار بصورت دستوری و صرفا بدلیل نفوذ را 

غیرمنصفانه خواند.

رسیدگی به 
مشکالت کامیون داران

رضا بابایی پور، مســئول کانون کامیون 
داران استان اصفهان در این جلسه، نظارت 
و تصمیم سازمان حمل و نقل در تعیین 
نرخ کرایــه را بیان کرد و افــزود: افزایش 
نرخ کرایه، تصمیمی اســت که در تهران 
اتخاذ شده است. وی گفت: افزایش قیمت 
قطعات، رشد چندبرابری قیمت الستیک، 
هزینه های ســنگین تعمیرات کامیون 
و تریلــی و دیگــر مشــکالت رانندگان 
خودروهای ســنگین، زنجیره ای اســت 
که در افزایش نرخ حمل بار موثر اســت. 
بابایی پور، سختی کار و استهالک باالی 
تجهیزات در دو صنف ســنگ و معدن و 
رانندگان را مشــابه توصیف کرد و گفت: 
باید بگونه ای توافــق کنیم که واحدهای 
سنگ و معدن تعطیل نشوند و دو صنف 
رانندگان و سنگ و معدن منصفانه منتفع 

شوند. 
علیرضاجعفــری، معاون حمــل و نقل 
اداره کل راهــداری و حمــل و نقل جاده 
ای استان اصفهان با اشــاره به مشکالت 
تریلی داران تا قبل از ســال ۹۷، از هزینه 
های باالی آب، بــرق، گاز، بیمه و حقوق 
کارگران در کارخانه ها سخن راند و افزود: 
برای تعیین کرایــه منطقی، تن کیلومتر 
باتوجه به نوع کاال و شــرایط برای تعیین 
نرخ کرایــه درنظرگرفته شــد که بدلیل 
اختالفات زیادی که بین استان ها وجود 
داشت، مشــکالتی مطرح گردید و باعث 
شد تا ستاد مرکزی، حق تصمیم درمورد 
نرخ حمل بار را از استان ها سلب نماید و 
نرخ حمل کاال بصورت متمرکز براساس 
بارنامــه تعیین شــود. البته ایــن موارد 
باستثنای سیمان و مواردی از پاالیشگاه 

هستند.
جعفری با تاکید براینکه نــرخ حمل بار 
توســط ســازمان حمل و نقل کشــور و 
بصورت متمرکز برای استان ها بارگذاری 
شده، رسیدگی به شــرایط خاص سنگ 
را مســتلزم گفتگو با ســازمان راهداری 
ودرسطح کشوری اعالم کرد.وی با اذعان 
به فرســودگی ناوگان حمل بــار و اینکه 
اکنون خرید تریلی ۷میلیــاردی صرفه 
اقتصادی ندارد، یادآورشد: در هیچ استانی 
امکان دخــل و تصــرف و تصمیم گیری 
بطور اختصاصی وجود ندارد. همچنین، 
صنف سنگ و معدن با عنایت به الستیک 
۲۸میلیونی، افزایش ۴۰درصدی روغن و 
گرانی قطعات، اگــر طرحی برای توافق با 
رانندگان در این زمینه ارائه دهند، سازمان 
حمل و نقل آمادگی همکاری دارد. معاون 
حمل ونقــل اداره کل راهداری اســتان 
اصفهــان از کاهش ۵۳درصدی مســافر 
در این شــرایط که هزینه های سنگین 
به رانندگان تحمیل می شــود، خبر داد 
و گفت: نرخ توافقی برای حمل بار حذف 
شــده و چنانچه راننده ای به کمتر از نرخ 

مصوب توافق کند، تخلف است.
در این جلسه، معاون دفتر فنی استانداری 
اصفهان گفت: معدن کاران و رانندگان از 
سخت ترین صنوف کشور هستند و باید 
بگونه ای عمل کنیم که توافق بین هر دو 
صنف برقرار شــود. وی با تاکید براستناد 
به قانون هایی در این زمینه، ورود جدی 
دســتگاه های متولی بویژه سازمان های 

صمت و راهداری را بیان کرد.

فرصت و تهدید صنعت سنگ
 دیدگاه

در نشست فعاالن عرصه سنگ و معدن و انجمن کامیون داران استان اصفهان مطرح شد:

افزایش چندمرحله ای نرخ حمل بار، تهدیدی برای فعاالن سنگ و معدن است
ذوب آهن اصفهان 
بر مشکالت غلبه کرد

 نوسان: عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: 
کارت بازرگانی یکبار مصرف وجود ندارد، 
کارت هــای بازرگانی یک ســاله تمدید 
می شوند، اما به محض اتمام مهلت زمان 
تعهدات گمرکی، بانکــی و ارزی بازرگان 
بررسی می شود و بعد از تایید نهایی کارت 
وی مجددا تمدید می شــود و کسانی که 

تنها به دنبال سوء اســتفاده از طریق این 
کارت ها بــوده انــد، کارت آن ها تمدید 
نمی شود به همین منظور در اصطالح به 

کارت آن ها یکبار مصرف می گویند. 
حسین سالح ورزی، افزود: برای دریافت 
کارت بازرگانی از مراجعه کننده، ســند 
مالکیت یا اجاره نامه هولوگرام دار تقاضا 

می کننــد و هر چند وقت یکبــار از دفتر 
تجاری فرد بازدید می شــود حتی هر ماه 
یک مجله به دفتر وی صادر می شــود و 
درصورتیکه این مجله چندین بار برگشت 
بخورد هم می تواند شک و شبهه ای برای 
اتاق بازرگانی مبنی بر تعطیلی آن شرکت 

و سوءاستفاده های تجاری ایجاد کند.

عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد:

راهکارهای جدید برای ریشه کنی کارت بازرگانی یکبار مصرف

در نشسـت رئیـس خانـه صنعـت و معـدن ایـران و اعضـای انجمن سـنگ و معـدن کاران، 
معاونـت امـور معـادن اسـتانداری، معـاون اداره کل راهداری و حمـل و نقل جاده ای اسـتان 
اصفهـان، معـاون بخـش معـدن و صنایع معدنـی سـازمان صمت با مسـئول کانـون کامیون 
داران اسـتان، افزایـش چندمرحلـه ای کرایـه حمـل بـار در یک سـال، از معضـالت فعاالن بخش سـنگ و 
معـدن مطرح شد.سـیدعبدالوهاب سـهل آبـادی، رئیس خانه صنعـت و معدن ایـران با صحبـت از جایگاه 
اسـتان اصفهـان در عرصـه معدن و تولید سـنگ که بلحاظ اشـتغالزایی و صـادرات کارنامه موفقی داشـته 
اسـت، گفـت: بایـد بگونه ای تعامـل و توافـق بین کامیـون داران و فعـاالن صنایع سـنگ و معـدن برقرار 

گـردد کـه موجب تعطیلـی واحدها نشـود.

گزارش

گرو ه شهری

 نوســان:رئیس اداره نظارت بر ســاخت راه های اداره کل راه 
وشهرســازی اســتان اصفهان گفت: عملیات تکمیل 8۰۰ متر 
باقیمانده از تونل شهرســتان خوانساربه بوئین میاندشت با ۲۷ 

درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجرا است.
شــهرام عباســی در خصوص روند اجرایی عملیات پروژه تونل خوانســار، 
اظهار کرد: پروژه حفاری و احداث تونل خوانسار یکی از پروژه های شاخص 
راهسازی این اداره کل است که ارتباط بین شهرستان خوانسار با شهرستان 

بوئین میاندشت را با توجه به راه صعب العبور موجود، تسهیل می بخشد.
 وی افزود: در این منطقه به دلیل وجود گردنه با شــیب های طوالنی بسیار 
زیاد، نبود مشــخصات فنی منطبق با طبقه بندی و شــرایط هندسی راه و 
لغزندگی شدید مسیر، تکمیل هر چه سریعتر این تونل بسیار ضروری است. 
رئیس اداره نظارت بر ساخت راهها اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان با 
بیان اینکه تونل خوانسار به بوئین میاندشت، دومین تونل استان اصفهان از 
نظر بزرگی است، گفت: این تونل به عنوان شاهراه غرب استان اصفهان تلقی 

می شود که سه استان اراک- اصفهان- خوزستان را متصل می کند.
 وی افزود: با اتمام این تونل مسیر شهرســتان های غرب استان اصفهان به 
طرف استان لرستان و خوزستان هموارتر می شود و عالوه بر کاهش میزان 

تردد از گردنه و زمان سفر موجب افزایش ایمنی در تردد می شود. 
به گزارش نوســان و به نقل از اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان، 
عباسی با بیان اینکه قرارداد اولیه تونل خوانســار، به طول ۴ هزار و ۲۰ متر 
شامل ۱۲۰۰ متر تونل و ۲۸۲۰ متر راه های طرفین بود، گفت: در سال های 
گذشته حفاری کل مســیر انجام و عملیات الینیگ حدود ۴۰۰ متر تونل 

تکمیل شد. 
وی اضافه کرد: این پروژه پس از دو سال توقف با پیگیری های به عمل آمده 
از ابتدای سال جاری تحت قرارداد جدید مبنی بر تکمیل ۸۰۰ متر باقیمانده 

تونل، عملیات اجرایی آن از سرگرفته شد.  
رئیس اداره نظارت بر ساخت راه ها اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان 
اظهار کرد: عملیات اجرایی برای تکمیل این میزان از تونل تاکنون شامل ۷ 
هزار و ۸۴۵ مترمکعب بتن ریزی، ۲۲۳ هزار و ۹۵۸ کیلوگرم آرماتوربندی، ۸ 
هزار و ۲۱ مترمربع قالب بندی و ۱۴ هزار و ۹۵۳ کیلوگرم قالب گذاری انجام 

بوده است. 
وی با بیان اینکه ۸۰۰ متر باقیمانده این پروژه دارای ۲۷ درصد پیشــرفت 
فیزیکی است، گفت: اعتبار هزینه شده جهت اجرای این پروژه در هشت ماه 

گذشته مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال بوده است.

دومین تونل بزرگ اصفهان
با سرعت در حال تکمیل است

رئیس اداره نظارت اداره کل راه استان اصفهان:
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هفت کشور اظهار عالقه کرده و اقداماتی درجهِت 
سرمایه گذاری برای اســتخراِج منابِع طبیعی از 
فضای ماورای جو را آغاز کرده اند: چین، آمریکا، 
روســیه، ژاپن، هند، کانادا و امارات. برای برنامۀ 
فضایی کشورها حدود ۳۳۰ میلیارد دالر در سال هزینه می شود. 
بهره برداری از منابع طبیعی فضای ماورا ّجو نه¬ تنها محرکه ای 
برای ارتقاء سطح  دانش و فناوری است بلکه موقعیت و پرستیژ یک 
کشور را در کلوب خاصی از کشورها قرار می دهد.کشِف مجهوالت 
در فضا، خود به خود سطِح فکر دانشــمندان و سیاست مداران 
یک کشور را به درجه ای ارتقاء می دهد که شکاِف قابل توجهی با 

سیاست مداراِن دیگر کشورها ایجاد می کند.
توانمنـدی هـای سـه کشـور چیـن، روسـیه و آمریـکا در حـوزۀ فضـا 
شـاخص هسـتند و ظرفیـت های آمریـکا در میان این سـه کشـور نیز 
کـه بـه طور مسـتقیم ۳۶۰ هـزار نفر و غیر مسـتقیم دو میلیـون نفر را 
در اسـتخدام دارد منحصـر به فرد اسـت.هرچند معاهـدۀ فضای ماورای 
ّجـو ابعـاد مبهمـی دارنـد واقعیـت سیاسـت بین الملـل این اسـت که 
ماننـد بسـیاری از توافقـات بیـن المللـی، آنهایـی که منابـع مالی و فن 
آوری بیشـتری دارند، درسـت یا غلط، »حِق« فراتـری از دیگران دارند. 
امـا چـرا اسـتفاده از منابـع طبیعـی و فضـای مـاورای ّجو؟ ۱۰۷ سـال 
پیـش، جمعیـت جهـان ۱.۷ میلیـارد نفر بـود. طی کمی بیـش از یک 
قـرن، جمعیـت جهـان بـه ۷.۷ میلیارد نفر رسـیده اسـت. پیـش بینی 
سـازمان ملـل بـرای سـال ۲۱۰۰، جمعیتـی معـادل ۱۱ میلیـارد نفـر 
اسـت. طـی چهار دهـه، نیمی از تماِم منابع نفِت جهان اسـتفاده شـده 
اسـت. فشـارِ زیسـت محیطی،فرسـایِش منابع طبیعـی، بیابـان زایی و 
تخریـِب جنـگل ها چندین برابر و تعداد سـونامی، زلزله، سـیل، طوفان 
و آتـش سـوزی هـا ۲.۵ برابـر شـده اسـت. تقاضـا بـرای آبیـاری چهار 
برابـر شـده و یـک میلیـارد نفـر بـه آب آشـامیدنی دسترسـی ندارنـد. 
در سـال ۲۰۸۰، ۳.۲ میلیـارد نفـر بـا مشـکل جـدی آب رو بـه  رو 
خواهنـد بـود. پیـش بینـی مـی شـود در سـال ۲۰۵۰، بخـش هایی از 

هنـد، بنـگالدش، چیـن و فلوریـدای آمریکا بـه زیـر آب بروند.
بـا وجـود ایـن وضـع بحرانـی زیسـت محیطـی جهـان، سـه کشـور به 
میـزان بیشـتری از منابـع طبیعی،منابـع سـوخت فسـیلی و سـرزمیِن 
قابل کشـت نسـبت به کشـورهای دیگـر برخوردارند: روسـیه، آمریکا و 
اسـترالیا. از ایـن سـه کشـور، روسـیه بهتریـن موقعیت را داراسـت زیرا 
که منطقۀ قطب شـمال که روسـیه بر آن تسـلط سـرزمینی، نظامی و 
امنیتـی دارد، دسـت نخـورده ترین منطقـۀ جهان اسـت. ۲۵ % از نفت 

موجـود جهان در قطب شـمال اسـت. 
بـا توجـه بـه جمعیـت کـم ایـن سـه کشـور نسـبت بـه هنـد و چین، 
ظرفیـت بهتـری از نظـر مصـرف و دسترسـی بـه منابـع طبیعـی برای 

بقـاء و تـداوم خـود دارند. 
کانـوِن اسـتراتژی آمریـکا در دورۀ هـر رئیـس جمهوری ایـن خواهد بود 
که از انباشـته شـدن ثروت مالی چین جلوگیری کند. نسـبت به روسـیه 
نیـز آمریـکا در پی آن اسـت که مانـع ورود محتمل آن کشـور به اقتصاد 
بیـن الملل شـود در عین حال بـا محدودیت های قانونی از ورود روسـیه 
بـه عرصـه هـای جدید فناوری و تعامـل در پروژه های مشـترک با غربی 
هـا ممانعـت بـه عمـل آورد. از آن سـو، روسـیه و چین اهتمـام خواهند 
کـرد تـا به ثبـاِت سیاسـت گـذاری درآمریـکا لطمـه بزننـد. رای حدود 
۸۰ میلیونـی جـو بایدن و ۷۴ میلیونـی دونالد ترامپ بـه لحاظ تئوریک 

شـاید به معنای فراز و نشـیب سیاسـت گذاری و مدیریت باشـد. 
توافـق ژاپـن، اسـترالیا، زالنـد نو و کـرۀ جنوبی برای عضویـت در بلوِک 
تجـاری و کاهـش تعرفـه که با مدیریـت چین و پس از ۹ سـال مذاکره  
در هفتـه گذشـته بـه امضا رسـید، معنای بسـیار تعیین کننـده ای در 

تغییـر بلوک های اقتصادی و سیاسـی در سـطح جهانـی را دارد. 
دولـت ها برای کسـب مشـروعیت نیازمند تحقـِق نیازهـای اولیه مردم 

خـود هسـتند. بنابراین، از خـود دائما دو سـوال می کنند:
 اول:چگونه به منابع جدید درآمد برسیم؟ و

 دوم: چگونه به فناوری برتر دسترسی پیدا کنیم؟
کشـورهای ورشکسـته ای ماننـد بولیـوی، کوبا، بالروس و کرۀ شـمالی 
دیگـر جایگاهـی ندارنـد. آمریـکا دیگر به نفـت خاورمیانه نیـازی ندارد 
بلکـه ازدرآمـد نفـت کشـورهای ایـن منطقـه می توانـد برای سـرمایه 
گـذاری در IT و هـوش مصنوعـی و در نهایت فروش اسـلحه اسـتفاده 
کنـد. چیـن بـا اتـکاء بـه آفریقا و مسـلط شـدن بـر بازارهـای مصرفی 
جهـان بـه برتـری مالـی و فنـاوری خواهـد رسـید. روسـیه خیلـی این 
دو سـوال را از خـود نمـی پرسـد ولی با منابـع نفت و گازی کـه دارد و 
بـا پتانسـیل قـدرت نظامـی در حریـم جغرافیایی خود سیاسـت ورزی 
خواهـد کـرد. هنـد، برزیل، کـره جنوبـی و ژاپـن در رکـِن دوم جهانی 
امـا در چارچـوِب نظـِم موجوِد قـرار خواهند گرفت. یک بـار دیگر دورۀ 
اول امپریالیسـتی نظام سـرمایه داری )۱۸۰۰- ۱۹۵۰( برای دسـتیابی 
بـه منابـع طبیعـی در حال تکرار اسـت. اما ایـن بار بازیگـران غیرغربی 
نیـز حضـور دارنـد و رقابت برای برتـری در نیمۀ دوم قـرن ۲۱ فقط در 

کـرۀ زمین نخواهـد بود.

خودشــان می گفتند "اختالف 
نظر داریم، اما دعــوا نداریم". 
متخصصان می گویند موضوع بر 
سر نحوه تولید بوده است. هرچه 
که بود، حاصل آن، دوکارخانه 
تولید لوازم ورزشی "آدیداس" 

و "پوما" شد. اما ماجرا چگونه آغاز شد.
هرتسوگن آوراخ، شهر کوچکی با ۲۴ هزار نفر جمعیت در 
نزدیکی نورنبرگ واقع در جنوب آلمان است. در این شهر 
دو برادر به نام های "آدولف" و "رودولف" داســلر زندگی 
می کردند. هرچند در شــهر هرتســوگن آوراخ کفاشــی 
سنتی دیرینه دارد، اما آدولف داســلر که همه او را "آدی" 

می نامیدند، نخست به پیشه نانوایی روی می آورد. 
او اما در سال ۱۹۲۰ در گوشه ای از آشپزخانه مادر شروع به 
کفاشی می کند و سه ســال بعد برادر کوچکترش رودولف 
نیز به او می پیوند و این دو بعدا یک کارگاه کفاشی را بنیان 
می نهند. کارگاه کفاشی داســلر ها بزودی به یک کارخانه 
تبدیل شد و در سال ۱۹۳۰ تولید کفش های ورزشی آن ها 
به ده هزار و پانصد جفت کفــش دو و میدانی و ۱۸ هزار و 

۵۰۰ جفت کفش فوتبال رسید. 
در المپیک برلین یعنی در سال ۱۹۳۶ تمامی ورزشکاران 
آلمانی با کفش های برادران داســلر وارد میدان رقابت ها 

شدند.
در ســال های دهه چهل میالدی هم بود که اختالفات دو 

برادر باالگرفت و باالخره در ســال ۱۹۴۸ ایــن دو از هم 
جدا شدند. آدی داســلر با اســتفاده از اختصار سه حرف 
اول نام و نــام فامیلی اش نام "آدیــداس" را برای کارخانه 
خود برگزید️. رودولف داســلر، برادر کوچکتر هم نخست
 با استفاده از اختصار دو حرف اول نام و نام خانوادگی اش، 
نام "رودا" را برای کارخانه خود برگزید و ســپس آن را به 

"پوما" تغییر داد. 
موفقیت بین المللی آدیداس اما از سال ۱۹۵۴ آغاز شد. در 
این سال تیم ملی فوتبال آلمان با کفش های آدیداس که 
دارای "استوک پیچی" بود موفق شــد به عنوان قهرمانی 
جهان دســت یابد. اووه زه لر، پیشکسوت افسانه ای فوتبال 
آلمان می گوید:»این کفش ها یک معجزه بودند«. شرکت 
پوما اما معتقد است "استوک پیچی کفش فوتبال، اختراع 
آدی داسلر نیست". آن ها با ارائه یک عکس کفش از آرشیو 
کارخانه معقتدند، رودلف نیز بر روی چنین کفشــی کار 

می کرده است.
حاال میراث برادران داســلر که در دهه هفتاد درگذشتند، 
به کارخانه هایی جهانی تبدیل شده اند که میلیاردها یورو 
فروش ســاالنه دارند و ده ها هزار نفر کارمنــد و کارگر در 
سراسر جهان در کارخانه های آنها مشغول به کار هستند. 
جالب اینکه براثر وجود کارخانه های مرکز آدیداس و پوما 
در شهر هرتسوگن آوراخ شهری مرفه ساخته و باعث شده 
تا این شهر حتی در بدترین شــرایط اقتصادی نیز درصد 

بیکاری بسیار نازلی داشته باشد.

ایرالین ها امسال و سال  انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی )یاتا( هشدار داد 
آینده در نتیجه شیوع پاندمی ویروس کرونا، در مجموع ۱۵۷ میلیارد دالر ضرر 
خواهند کرد. یاتا که در ژوئن ضرر ۱۰۰ میلیارد دالری ایرالین ها در مدت دو سال را 
پیش بینی کرده بود، اکنون ضرر ۵/ ۱۱۸ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۰ و ضرر ۷/ ۳۸ 
میلیارد دالر در سال ۲۰۲۱ را برآورد کرده است. این دورنمای تیره منعکس کننده 
چالش های پیش روی صنعت هواپیمایی است که تا اواسط سال آینده ادام داد.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: به طور متوسط فرار مالیاتی 
در جهان حدود ۱۵ درصد است اما فرار مالیاتی در ایران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد برآورد 
شده که براساس برآوردهای ریالی می توان گفت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد است. محمد 
مسیحی ادامه داد: شبه معافیت یعنی جاهایی که مالیات ها مؤثر نبوده و یا پایه های 
مالیاتی واقعی نیست که وجود این میزان معافیت و شبه معافیت موجب می شود کسانی 
که مالیات می پردازند احساس نابرابری کرده و به سمت فرار مالیاتی سوق داده شوند.

جزییاتفرارمالیاتیدرایرانایرالینها۱۵۷میلیارددالرضررمیکنند

لحظه های مولد
لحظه های مصرفی
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اختالف نظر داریم؛ اما دعوا نداریم
نگاره

بازار

چـه چیـزی زندگـی آدمـی را شـگفت 
پاسـخی  هرکـس  کنـد؟  مـی  انگیـز 
بـرای ایـن پرسـش دارد. برخـی سـفر و 
ماجراجویی؛ برخی دیگر داشتن چیزها، 
برخـی کشـف تـازه، و حتـی برخـی نیز 
لـذت بردن و هیجان را شـگفتی زندگی 
می دانند. همه اینهـا »چیزهای جالب« 
هسـتند، امـا شـگفتی زندگی نیسـتند. 
شـگفتی که همه بـا آن درگیر باشـند و 

همـه زندگـی را هـم دربـر بگیرد. 
برای من شـگفتناکی زندگی در»تناقض 
میـان رنـج و خوشـبختی« اسـت. بودن 
و شـدن آدمـی از درون تجربـه هـای 
سـخت و دردناک بیرون مـی آید. وقتی 
بـه زندگـی ام نـگاه مـی کنم، مـی بینم 
تقریبـا همـه بـودن هـا و شـدن هایـم 
حاصـل درگیری ها و لحظه های دشـوار 
زندگی هسـتند و لحظه های هیجانی و 
لـذت بخـش، اگرچـه الزمه زندگـی اند 
امـا »لحظه هـای مصرفی « انـد. چیزی 
شـبیه کاالی مصرفـی. ایـن لحظه های 
مصرفی، پاسـخ بـه نیازهـای زندگی اند 
امـا فقـط زیسـتن و بقـا را ممکـن مـی 

سازند. 
کـه  شناسـی  جامعـه  زیمـل،  جـورج 
بیـش از همـه کالسـیک هـا دوسـتش 
تـر  دارم،  »زندگـی« )life( و »بیـش 
از زندگـی« )more than life( را از 
هم جـدا مـی کند. نوشـیدن، خـوردن، 
بهداشت، سـکس، تنفس کردن، امنیت 
و سـکونت، همـه و همـه، »زندگـی« 
هسـتند. امـا انسـان هـا بـرای بـودن و 
شـدن انسـانی شـان بـه »بیـش تـر از 

زندگـی« نیـاز دارنـد. 
کیفیـت زندگـی، تقـال و  جسـتجوی 
چیـزی »بیـش تـر از زندگـی« اسـت. 
عشـق، صلح، زیباشناسـی، دگردوستی، 
بـزرگ منشـی  اندیشـیدن، خالقیـت، 
و خودتحقـق بخشـی، اینهـا و بسـیاری 
از  تـر  »بیـش  هـا،  کیفیـت  از  دیگـر 

زندگـی« هسـتند.
 ایـن کیفیـت هـا، بـودن و شـدن مـا را 
می سـازند. اما قسمت سـخت ماجرا در 
این اسـت کـه این کیفیت هـا، خریدنی 
و جعل کردنی نیسـتند و در نتیجه رنج 
کشـیدن و ماللت ها سـاخته و پرداخته 
می شـوند. از ایـن رو، هر کس بـه اندازه 
رنـج هایـش، »بیـش تـر از زندگـی« را 
تجربـه مـی کنـد. رنج هـا و مـرارت ها، 
»لحظـه هـای مولد« زندگی انـد. در این 
لحظه ها، کیفیت ها سـاخته و پرداخته 
می شـوند. در لحظه های رنج، ما ناگزیر 
می شـویم از اندیشیدن، آفریدن، و درک 
کـردن و لمسـیدن هسـتی و زندگـی. 
لحظـه هـای رنـج مـا را عارف مـی کند 
و آگاه و هشـیار مـی سـازد. لحظـه های 
رنـج، تنهـا مـی شـویم و الیه هـا پنهان 
و سـطوح ناخودآگاه تر خویـش را کمی 
آگاه تـر لمـس مـی کنیـم. لحظـه های 

رنـج مـا را از نو مـی آفرینند. 
ما سـاخته دسـت رنج ها هستیم، همان 
طـور کـه رنـج ها هم سـاخته دسـت ما 
هسـتند. خوشـبختی را اگر حس پایدار 
و مانـدگار رضایـت از زندگی معنا کنیم، 
و نـه هیجـان هـا و لذت های گـذرا، رنج 

هـا ما را خوشـبخت می کنند.

بـا گران فروشـان بشـدت مقابله خواهد شـد " ، " بـا گراني های بی 
دلیـل بایـد مقابله شـود"، " گرانی هـای اخیر ناشـی از عوامل روانی 
اسـت" ، نمونـه جمـالت بـاال را همیشـه در ۴۷ سـال گذشـته ) از 
زمـان جهـش ناگهانـی قیمت نفت در سـال ۵۲( از زبان مسـئوالن 
رژیـم گذشـته و فعلی همیشـه شـنیده ایم . در سـال۵۴ بـا تزریق 
شـدید نقدینگـی حاصـل از جهـش قیمـت نفـت گرانـی چنـان 
شـدت پیـدا کرد که شـاه ، "مبـارزه با گرانفروشـی را بعنـوان اصل 
چهاردهـم انقـالب سـفید" اعـالم کـرد ، در جمهوری اسـالمی هم 
تشـکیالت عریض و طویلی برای مبارزه با گرانفروشـی ایجاد شـد  .

 امـا علیرغـم همه بگیر و ببنـد ها و ایجاد تشـکیالت های عریض و 

طویـل بـرای مقابله با گرانفروشـی چه قبل و چه بعـد از انقالب ، ما 
تنهـا ملتی هسـتیم که مفتخر به کسـب مدال طوالنـی ترین تورم 
دو رقمـی تاریخ بشـر شـده ایم. کسـب ایـن رکورد دسـت نیافتنی 
ممکـن نبـوده اال بـا ندیدن تعمدی یا از سـر جهل تفاوت سـاده دو 

مقولـه " تورم " و " گران فروشـی "
گران فروشـی زمانـی اتفاق مـی افتد که حجم نقدینگی بـا کاالها و 
خدمات در دسـترس یک جامعه در تعادل نسـبي باشـند ، عده اي 
از صاحبـان کاال و خدمـات با زیـاده خواهي و بـدون دالیل منطقي 
اقـدام بـه فـروش گرانتـر کاال و خدمات خود کننـد ، که عملی غیر 

اخالقی و مسـتوجب مجازات است.
 امـا تـورم وضعیتی اسـت که به هر دلیلي حجـم نقدینگی از کاالها 
و خدمات در دسـترس پیشـی بگیرد ، یعنی اگر در کشـوری ۱۰۰ 
واحـد کاال و خدمـات در دسـترس ، ولـی ۱۲۰ واحـد نقدینگـی در 
جریـان باشـد ، بـه نسـبت تفاوت ایـن دو تـورم ایجاد می شـود . در 
ایـن حالـت بـه قـول توماس فریدمـن اقتصـادان نوبلیسـت  " تورم 
همـواره یـک پدیـده پولی اسـت " و افزایش قیمتها نـه از باب زیاده 
خواهـی گرانفروشـان بلکـه ناشـی از غلبه حجم نقدینگـی بر مقدار 
کاالهـا و خدمـات موجود اسـت . ندانسـتن یـا به عمد ندیـدن این 
تفاوت خیلی سـاده داسـتان تلخی اسـت که در ۴۷ سـال گذشـته 
بـدون هیچگونـه تغییری اسـتمرار داشـته و سـمبل عینـی آن هم 
افزایـش قیمـت بیش از چهـار هزار برابری دالر نسـبت بـه ریال در 

این سالهاسـت.

در تمـام ایـن سـال ها بالانقطـاع رشـد نقدینگـی بیـش از رشـد 
اقتصـادی بـوده و تـا آینـده ای نـا معلوم ایـن روند اسـتمرار خواهد 
داشـت و مثـل دیگـر مشـکالت مزمن ما هیچ چشـم انـدازی برای 
حـل علمـی و عملـی آن در افـق دیـده نمی شـود . تـا وقتـی کـه 
مسـئوالن تفـاوت سـاده تـورم و گرانفروشـی را ندانند یـا نخواهند 
کـه بداننـد تـورم دو رقمـی جـزء الینفـک زندگـي ما خواهـد ماند 
. در شـرایطی کـه رشـد اقتصـادی کشـور منفـی اسـت امـا روزانه 
دو هـزار میلیـارد تومـان نقدینگی جدید به بـازار وارد می شـود اگر 
تـورم ایجـاد نشـود باید از تعجب شـاخ درآورد . بـرای بگیر و ببند با 
گرانفروشـی حتي با بکارگیري ارتش سـه میلیونی چین هم کاری 

از پیش نمـی رود.
قطعـاً علـم اقتصاد نظـری قادر به تبیـن تورم طوالنی ایران نیسـت 
، زیـرا دانشـجویان رشـته اقتصـاد در پایـان سـال اول همه مفاهیم 
بنیـادی تـورم را مـی آموزنـد ، فقط مبانـی اقتصاد سیاسـی قادر به 
توضیـح آن اسـت ، نتیجـه اینکـه علـت العلل  مشـکالت اقتصادی 
مـا از جملـه تورم تابعی از مؤلفه های  سیاسـی اسـت تـا اقتصادی.
تورم برای بشـریت مشـکلی کامالً شـناخته شـده و راه حل رفع آن 
هم از خود مشـکل شـناخته شـده تر اسـت ، اما برخالف تمام دنیا 
مسـئوالن محتـرم ما همیشـه بـر خالف رونـد منطق علـم اقتصاد 
یقـه گرانفروشـی را کـه عارضـه طبیعـی تورم اسـت را بجـای خود 
مشـکل چسـبیده و ظاهـراً قـرار نیسـت این یقـه گیری اشـتباه به 

ایـن زودیها اصالح شـود.

گران فروشان علت تورم نیستند!
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بازار سیاه در روزهای کرونایی

نگاه

 ژان تیـرول ]اقتصـاددان فرانسـوی و برنده نوبـل ۲۰۱۴[ می گوید 
وقتـی در پاسـخ بـه مردمـی کـه می پرسـند شـغلت چیسـت؟ 
می گویـم اقتصاددانـم، اغلـب می پرسـند: »چـه خوب پـس موقع 
پرداخـت مالیـات بایـد از شـما کمـک بگیـرم« یـا »پـس بایـد 
چیزهـای زیـادی از بـورس سـهام بدانیـد«. مـن بـه آنهـا توضیح 
می دهـم کـه: متاسـفم مـن حسـابدار یـا کارگـزار بورس نیسـتم.
امـا یـک چیـز مفیـد از اقتصـاد می دانم که بهتر اسـت بـه توصیه 
کارگـزار بـورس بـه معرفـی جدیدتریـن سـهام با جهـش قیمتی 

بدبین باشـید. 
نجـات یافتـن از زیـان به انـدازه وعـده میلیو ن ها دالر سـود بردن 
هیجان انگیـز نیسـت امـا در عین حال بسـیار ارزشـمند اسـت. به 
آنهـا می گویـم نکتـه اصلـی قضیه این اسـت کـه »اقتصـاد درباره 

چیزهایـی مهم تـر از پول اسـت«.
اقتصـاد به شـما کمـک می کند بفهمیـد پول تنها چیزی نیسـت 

که در زندگی اهمیـت دارد. 

اقتصـاد به شـما آمـوزش می دهد هـر انتخابی به معنای از دسـت 
دادن چیـزی دیگر اسـت. اقتصاد کمـک می کند از پیچیدگی های 
زندگـی بیشـتر سـر در بیاوریـد و ایـن کـه چگونـه سیاسـت ها و 
اقدامـات ظاهـرا بی ربـط و زندگـی مردم ظاهـرا بی ارتباط با شـما، 

می تواننـد بـه هم ربط داشـته باشـند و بر شـما تاثیـر بگذارند.
پـول چیـز خوبـی اسـت اما دانسـتن اینکه چـه برخـوردی با پول 
داشـته باشـید خوب تر اسـت. اقتصاد یعنی این که ببینید چگونه 
می توانیـد از زندگـی بیشـترین فایـده و بهـره را ببریـد و توجـه 
بـه اینکـه همـه زندگـی در انتخاب هـای شـما خالصـه می شـود. 
بیشـترین فایـده از زندگی بـردن یعنـی »آگاهانـه و خردمندانه و 
درسـت انتخـاب کـردن«. و انتخـاب کـردن یعنـی آگاه بـودن که 
چگونـه وقتـی یـک راه را انتخـاب می کنیـد بـه معنـای انتخـاب 

نکـردن راهـی دیگر اسـت. 
آگاه بـودن از اینکـه چگونـه انتخاب هـای مـا در ارتبـاط متقابل با 

انتخاب هـای دیگـران اسـت. عصـاره اقتصاد همین هاسـت.

اقتصاد یعنی انتخاب خردمندانه


