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سال  هفتم/ شماره صد و نود و شش/ دو شنبه ۱۵آذر۱۴۰۰/ قیمت ۲۰۰۰ تومان 

هفته انهم

ضربان  اقتصاد شهر

 گزارش

کمپین صادرات به بوسنی
شناخت بازارهای صادراتی و تحلیل آن، چالش های 
صادرات را به حداقل می رساند. براین اساس وبینار 
» تحلیل بازار صادراتی کشور بوسنی و هرزگوین« 
به منظور صادرات کاال به این کشور، تحت عنوان 
شرکت  توسط  بوسنی«  به  صادرات  »کمپین 
بازرگانی جی تی جی برگزار شد. شرکت بازرگانی 
هدف  با  جی(  تی  گراهون)جی  تجارت  گستره 
تسهیل امور صادرات و واردات کاال و افزایش آگاهی 
بازرگانان و تجار، کلیه خدمات حوزه بازرگانی را 

بدون واسطه ارائه می دهد...
0۵

 گزارش

اعتماد از دست رفته
روند نزولی شاخص کل در کنار ریزش قیمت سهام 
نه تنها راه را برای ورود سرمایه های جدید به بازار 
بازار را نیز از حرکت  بسته، بلکه پول موجود در 
بازداشته و عمال گردش نقدینگی را مختل کرده 
است. بررسی ها نشان می دهد از ابتدای امسال تراز 
ورود پول به بازار سرمایه تنها در خردادماه مثبت 
بوده و طی هشت ماه دیگر سال، خروج پول صورت 
گرفته است. در همین شرایط اما سازمان بورس 
عرضه های اولیه را طی سال جاری نیز پی گرفته و 

گفته می شود در کنار کاهش...
0۴

چرا دولت از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واهمه دارد؛

تکانه های تورمی
حذف ارز 4200 در آستانه تحویل بودجه سال آینده توسط دولت، بیش از هر زمانی داغ شده است. اگرچه برخی نمایندگان 
مجلس همچنان اصرار به برقرار ماندن ارز دولتی دارند، اما قانون به دولت اجازه داده که بدون اجازه مجلس یک بار برای همیشه 

ارز ترجیحی را از اقتصاد کشور حذف کند. اما چرا دولت از حذف ارز 4200 تومانی واهمه دارد؟؛

گزارش

0۲
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سخنگوی دولت از تصویب معافیت مالیاتی برای صاحبان کسب وکارهای کوچک 
در الیحه بودجه ۱40۱ در هیئت وزیران خبر داد. بهادر جهرمی با تبیین مصوبات 
هیئت وزیران در چارچوب سند بودجه پیشنهادی دولت، اضافه کرد: یکی از این 
مصوبات، معافیت مالیاتی برای حمایت از کسب و کارهای کوچک است که براساس 
آن ۵ واحد درصد از مالیات مقرر برای صاحبان این کسب و کارها در سال آینده، 

تخفیف در نظر گرفته می شود.

در بین کشورهای اروپایی، باالترین نرخ بی کاری متعلق به اسپانیا با ۱4.۵ درصد بوده 
است. به نقل از مرکز آمار اتحادیه اروپا، تا پایان ماه سپتامبر نرخ بی کاری در منطقه 
یورو با 0.۱ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۷.۳ درصد رسید. این نرخ در 
سطح اتحادیه اروپا با 0.۱ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۶.۷ درصد رسید. این نرخ 
بی کاری کمترین نرخ بی کاری ثبت شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در هشت ماه 

اخیر بوده است.  

الفبای مدیریت عمومی در دنیای 
»مهارت  به کار گیری  مدرن، 
اعتمادآمیز  تعامل  و  گفت وگو« 
حکومت با مردم است. این دقیقا 
همان چیزی است که حکومت ما 
فاقد آن است. روحانیان یک عمر 
فقط مخاطبه یک طرفه را تمرین 
کرده اند و اکنون که دیگر کسی 
برای مخاطبه های آنان تره خرد 
نمی کند و اکنون که نسل جدید 
آنان را به چالش کشانده و از آنها 
تعامل، هم شنوی و گفت وگوی دو 
طرفه می طلبد آنان مهارت الزم را 

برای چنین تعاملی ندارند. 
در قضیه اعتراضات کشاورزان اصفهان، که 
یک نمونه برجسته و نشانه  امیدوارکننده 
از بلوغ جامعه مدنی است، تا این جای 
کار حکومت به غایت ناتوان عمل کرده 
است. جنبش مدنی کشاورزان اصفهان 
پایدارترین جنبش مدنی نیم قرن اخیر 
صورت  به  سال   22 که  است  ایران 
داشته  ادامه  مسالمت آمیز  و  مستمر 
است. اعتراضات آب در هر سه استان 
چهارمحال و  و  اصفهان  خوزستان، 
رفتار  عقالنی  بسیار  تاکنون  بختیاری 
کرده و حکومت بهتر است به سرعت 
خودش را در تراز این جنبش اصالح کند.

این جنبش فرصتی است برای حکومت 
تا تمرین کند که بحران های عظیمی که 
از این پس یک به یک درخواهد رسید 
و  امین  مدنی  نخبگان  مشارکت  با  را 
از  و  بگذارد  به گفت گو  مردم  منتخب 
راهکاری  مدنی،  گفت  گوهای  این  دل 
بین االذهانی و مورد قبول اکثریت مردم 
را استخراج کند. در قضیه آب که دیگر 
حکومت به تنهایی توانایی حل وفصل آنها 
را ندارد هیچ راه مسالمت آمیزی نیست 
مگر این که حکومت خود جامعه مدنی 
برای جستجوی راهکارهای عقالنی  را 
به مشارکت بطلبد. آگاه کردن صادقانه 
هر  نخست  گام  بحران،  از عمق  مردم 
اصالح سیاستی در حوزه آب است؛ و 
آگاه سازی حقیقی، با فرمان حکومتی و 
اطالعیه های رسمی از باال رخ نمی دهد 
و  عقالنی  آشکار،  گفت وگوی  در  بلکه 
اخالقی بین نهادهای مدنی با حکومت 
که  گفت وگوهایی  می شود.  امکان پذیر 
در  مستمر  و  مستقیم  طور  به  مردم 
جریان آنها قرار داشته باشند تا به نتیجه 
آنها اعتماد کنند. این همان کاری است 
که حکومت باید از سالهای پیش بستر 

آن را فراهم می کرد. 
خوزستان،   استانهای  آب  بحران  در 
یزد،  و  اصفهان  چهارمحال وبختیاری،  
هم نظام مقدس مقصر است،  هم تمام 
از جنگ، هم  بعد  نامقدس  دولت های 
نخبگان و نهادهای مدنی این چهار استان 
و هم مردم این استانها. معنی ندارد که 
در این استان ها که از دهه ها پیش معلوم 
با مشکل جدی منابع آبی روبه رو  بود 
خواهند شد، هم مردم و هم حکومت 
فعالیت هایی را توسعه داده باشند که بر 

مصرف شدید آب استوار است. 
اندازی گفت وگوهای شفاف  راه  تجربه 
و جدی با مردم شرق اصفهان می تواند 
آزمون مهمی برای توانایی حکومت در 
حل وفصل بحران های آینده باشد. چرا 
هنوز صدا و سیما اجازه نداده است تا 
نمایندگان این مردم حرفهای خود را با 
همه مردم ایران مطرح کنند؟ نجیب تر 
از این مردم برای گفت وگو، مفاهمه و 
عقالنی  راهکاری  یافتن  برای  مصالحه 

پیدا نخواهید کرد. قدر آنها را بدانید.

نرخ بی کاری کشورهای اروپایی چقدر  است؟تخفیف مالیات برای کسب و کارها از سال آینده
اقتصاد اصفهان

     نگاه

آزمون 
بزرگ

Is fahan

اقتصاد اصفهان در هفته ای که گذشت؛

جمعه  امام  میردامادی،  سیدمجتبی  نوشت:  انتخاب  نوسان:   
موقت اصفهان در خطبه های نماز جمعه این هفته اصفهان با بیان 
اینکه کشاورزان طلبکار هستند و دولت های قبل به خواسته های 
مسالمت آمیز و منطقی آنها نرسیده اند، گفت: این غم، غم بزرگی برای 
ما است، متاسفانه آب نیست و به نظر می رسد حل این مشکل به 
دست خداست، امیدواریم باران رحمت الهی ، همه مشکالت را حل 
کند. آنچه می خوانید، مهمترین رویدادهایی است که درهفته گذشته 

بر اقتصاد اصفهان گذشت؛

برگزاری نشست تأمین آب اصفهان
 از خلیج فارس 

نشست اعضا کارگروه تامین آب صنایع استان اصفهان از خلیج فارس و دریای عمان 
به ریاست استاندار اصفهان برگزار شد. در این نشست رضا مرتضوی استاندار اصفهان، 
پس از استماع روند مراحل پیگیری شده از سوی مجریان و سهامداران عمده 
شرکت تامین آب بر اهمیت تسریع در انتقال آب پایدار برای استان در هماهنگی با 
مسؤوالن شورای عالی آب کشور تاکید کرد. وی در ادامه بیان کرد: مطالعات فنی، 
اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و اجتماعی با محوریت آمایش های سرزمینی 
در زمینه اجرای این طرح هرچه سریع تر بررسی، تکمیل و نهایی شود. مرتضوی 
تصریح کرد: محتوای تدوین شده پس از تتبع نهایی به منظور پیگیری روند جاری 
تقنینی در ابعاد ملی از طریق معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مورد تعقیب 
و پیگیری قرار گیرد. استاندار اصفهان ادامه داد: بهمن خاموش فرونشست زمین و 
محیط زیست و تقلیل کشاورزی و زراعت در حوزه آب ریز زاینده رود که به عنوان 
یک خطر بالقوه، محیط زیست فعلی استان اصفهان و علی الخصوص سازه های 
صنعتی، خدماتی و عمرانی و ابنیه تاریخی شهرستان اصفهان را تهدید می کند، باید 

هرچه سریع تر مدیریت و رفع شود. 

کاهش ساعات کار
 صنایع آالینده 

معاون امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: در حال حاضر محدودیتی به عنوان 
تعطیلی به دلیل آلودگی نداریم، اما ساعات کار صنایع آالینده واقع در شعاع ۵0 
کیلومتری اصفهان، کمتر شده است. مهران زینلیان درباره تدابیر صورت گرفته با 
توجه به آلودگی باالی اصفهان، اظهار کرد: در حال حاضر تمام صنایع واقع در 
شعاع ۵0 کیلومتری اصفهان توسط اکیپ های نظارتی اداره کل محیط زیست 
و دانشگاه علوم پزشکی بررسی و کنترل می شوند. وی تاکید کرد: از شهروندان 
درخواست داریم موارد منشاء آالیندگی هوا را به دبیرخانه کمیته اضطرار آلودگی 
هوا در اداره کل محیط زیست منتقل کنند. معاون امور عمرانی استانداری اصفهان 
درباره محدودیت فعالیت صنایع با توجه به وضعیت آلودگی هوا، گفت: در حال 
حاضر محدودیتی به عنوان تعطیلی نداریم، اما ساعات کار صنایع آالینده واقع در 
شعاع ۵0 کیلومتری اصفهان، کمتر شده است. وی توضیح داد: از جمله صنایع 
آالینده کوره های آجرپزی هستند که در شب اجازه فعالیت ندارند، اما ساعات کاری 
آنها در روز بسته به میزان آالیندگی هوا در روز کمتر شده است. زینلیان تصریح 
کرد: هنوز تعطیلی کامل هیچ صنعتی در اصفهان به دلیل آلودگی هوا را نداشته 
ایم، اما صنایعی استانداردهای الزم را نداشتند، از قبل تعطیل شده اند، از سوی دیگر 
ساعات کاری صنایع فعال محدود شده است. وی تصریح کرد: در حال حاضر هیچ 
یک از صنایع استان به خصوص آن دسته که در شعاع ۵0 کیلومتر مستقر هستند، 

از سوخت مازوت استفاده نمی کنند.

تسریع 
در تکمیل بزرگراه پیامبر اعظم

مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان با اشاره به اهمیت تکمیل پروژه های 
نیمه تمام جاده ای استان، گفت: بزرگراه پیامبر اعظم )ص( یکی از پروژه های جاده ای 
استان به شمار می رود که با برنامه ریزی صورت گرفته، تالش می کنیم که هرچه 
سریعتر زمینه تکمیل آن را فراهم کنیم. علیرضا صلواتی، با اشاره به روند اجرایی 
پروژه بزرگراه پیامبر اعظم)ص(، اظهار کرد: بزرگراه پیامبر اعظم )ص( راه اصلی شهر 
دولت آباد به کنارگذر شرق اصفهان و به طول ۳0 کیلومتر است که در حال حاضر 
۱2 کیلومتر از عملیات دکوپاژ و ساخت بتن و نیز ۵0 هزار مترمکعب خاکریزی آن 
انجام گرفته است، همچنین عملیات اجرایی آن از اردیبهشت ۱400 آغاز و مدت 
زمان اجرای آن 24 ماه برنامه ریزی شده است. وی ادامه داد: هزینه ساخت پروژه 
بزرگراه پیامبر اعظم)ص( ۱20 میلیارد تومان برآورد و تاکنون نزدیک به ۷ میلیارد 
تومان در این پروژه هزینه شده و با برنامه ریزی های صورت گرفته، تالش می کنیم 
با اقدامات مجزا در راستای آزادسازی مسیرهای باقیمانده و تخصیص بودجه، زمینه 

تسریع اجرای این پروژه  را فراهم آوریم. 

دیدار مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
با رئیس اتاق معادن جمهوری مالی 

رئیس اتاق معادن جمهوری مالی به اتفاق هیات همراه و همچنین دکتر تالشی 
سفیر جمهوری اسالمی ایران در جمهوری مالی و مسئول روابط بین الملل ایمیدرو 
در دیداری با منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان زمینه های همکاری 

تجاری، معدنی و صنعتی را بررسی کردند. 
در این دیدار رئیس اتاق معادن جمهوری مالی، بکر بودن معادن این کشور، نیاز به 
توسعه ریلی و همچنین نیاز به محصوالت فوالدی را به عنوان زمینه های همکاری 
اعالم داشت. سفیر ایران نیز، سیاست های  هم راستا و همراهی بین المللی هر دو 
کشور را از نقاط قوت و مشترک دانست و ابراز امیدواری نمود که با این دیدارها 
زمینه های همکاری بیشتر بین دو کشور فراهم گردد. مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
در این نشست، به توانمندی های این مجتمع عظیم صنعتی و همچنین زمینه های 
همکاری از جمله تامین ریل، مقاطع ساختمانی،  خدمات فنی و مهندسی و… 
اشاره نمود و اعالم آمادگی کرد تا موارد مطروحه، در قالب کارگروهی با محوریت 

ایمیدرو بررسی و زمینه های توسعه همکاری های تجاری فراهم گردد.

حل مشکل آب به دست خدا

برخی نزدیکان رئیس جمهور می گویند، 
رئیسی در جلسه ای عنوان کرده که حتی 
ارز  پای حذف  آبرویش  به قیمت رفتن 
4200 می ماند، این درحالیست که آبان 
امسال دولت الیحه دو فوریت حذف ارز 
4200 تومانی را از مجلس پس گرفت و به 
نظر می رسد همان اتفاقی که درباره حذف 
یارانه 4۵ هزار تومانی دولت احمدی نژاد 
افتاده، درباره حذف دالر 4200 تومانی 
بنابر  افتاد.  خواهد  نیز  روحانی  دولت 
آمارهای رسمی از فروردین 9۷ تاکنون 
دولت بالغ بر ۶۶ میلیارد دالر ارز 4200 
تا  داده  تخصیص  واردات  برای  تومانی 
کاالها افزایش قیمت زیادی نداشته باشند، 
درحالیکه این ارز با ایجاد منشا رانت برای 
عده ای، در واقعیت مردم را با افزایش شدید 
قیمت کاالها مواجه کرده است. به نظر می 
رسد دولت سیزدهم دیگر توان پرداخت ارز 
ترجیحی را ندارد، اما باید دید چرا با وجود 
قبول معایب آن و حتی انتقاد به دولت 
روحانی بابت تداوم پرداخت ارز ترجیحی، 
همچنان ادامه رو این سیاست غلط است و 
نسبت به حذف ارز 4200 تومانی واهمه و 

ترس دارد.

علل تاخیر در سیاست ارزی
محمد واعظ، دانشیار گروه علوم اقتصاد 
بیان دو علت اصلی  با  دانشگاه اصفهان 
تاخیر در سیاست حذف ارز ترجیحی از 
اقتصاد ایران  به نوسان، می گوید: نخست 
اینکه دولت و سایر قوا نگران عدم امکان 
تامین معیشت گروه های کم درآمد در 
شرایط نرخ ارز جدید برای کاالهای اساسی 
هستند، بعنی بدون طراحی و اجرای یک 

سازوکار مطمئن و جایگزین برای حذف 
ارز 4200 تومانی، امکان مصرف گروه های 
کم درآمد از کاالهای ضروری همچون مرغ 

و دارو را با خطر روبرو می کند.  
او ادامه می دهد: دلیل دیگر تاخیر حذف 
ارز 4200 تومانی، نگرانی دولت نسبت به 
افزایش قیمت کاالهای بهره مند از این 
ارز است که منجر به تکانه گسترده تورمی 
می شود که نه تنها به میزان قابل توجهی 
سطح عمومی قیمت ها افزایش خواهد 
یافت، بلکه اقتصاد ایران با تکانه تورمی 
روبرو می شود. او البته با اعتقاد بر اینکه 
نمی توان اثبات کرد که تمام ارز 4200 
تومانی به رانت تبدیل می شود، می گوید: 
در حوزه های مختلف وضعیت متفاوت 
است؛ مثال در حوزه دارو به نظر می رسد 
عمده منافع پایین بودن نرخ ارز نصیب دارو 
می شود، چراکه شبکه توزیع دارو نسبتا 
تحت کنترل است، اما در حوزه نهاده های 
دام و طیور بهره مندی مصرف کنندگان 
ارز دولتی کمتر است، اما باید توجه داشت 
که اگر به عنوان مثال 40 درصد نهاده 
ارز  به کمک  بزرگ  دامداری های  های 
4200 تامین نمی شد قیمت مرغ، تخم 
مرغ و گوشت قرمز قطعا بیشتر از سطح 
قیمت های موجود بود. به گفته واعظ، 
شاید هزینه تمام شده نهاده های مورد 
استفاده برای دامداری ها و دامپروری ها 
به طور متوسط نرخ ارزی حدود ۱0 هزار 
تومان باشد که مابالتفاوت آن با ارز 4200 
به طور متوسط عاید واحدهای تولیدی می 
شود، در حالیکه حذف ارز ترجیحی موجب 
افزایش قابل توجه هزینه های تمام شده 
این واحدها می شود، هرچند موضوع رانت 

این ارز قابل کتمان نیست. او تاکید میکند: 
واقعی  برگیرنده  در  باید  ارزی  سیاست 
شدن و همگرا بودن نرخ های ارز باشد که 
این کار باید همراه با سازوکارهای جبرانی 
متناسب و در برنامه زمانی مناسب انجام 
شود. به پیشنهاد این اقتصاددان، در کنار 
کاهش دامنه تخصیص و افزایش نرخ ارز 
رسمی، باید سیاست های جبرانی همچون 
باالبردن یارانه نقدی و ایجاد کارت اعتباری 
برای خرید آن کاالها به قیمت ارزان رواج 
یابد و در گام نخست نرخ ارز 4200 تومان 
موجود به ۱0 هزار تومان، در گام دوم از 
۱0 هزار به ۱۵ هزار تومان و در گام سوم 
از ۱۵ هزار تومان به قیمت تعادلی نیمایی 
افزایش یابد و در هر گام باید سیاست های 

تکمیلی مربوطه اجرا شود.

مشکل در واردات 
کاالهای ضروری 

از سوی دیگر رسول پیرهادی- استاد فعال 
اقتصادی  های  سیاستگذاری  زمینه  در 
با اعتقاد بر اینکه حذف ارز 4200 تومانی 
برای دولت و اقتصاد ایران مزایا و مضراتی 
به همراه دارد، به "نوسان" می گوید: باید 
توجه داشت که وجود برخی عناصر که 
منافعی در ارز 4200 دارند، فشارهایی را 
ایجاد می کنند تا دولت نتواند ارز ترجیح 
را حذف کند. او با اشاره به اینکه با توجه 
به تورم موجود، قیمت نهاده های تولیدی 
با ارز آزاد سنجیده می شود که حذف ارز 
مخاطراتی  دولت  برای  تومانی   4200
های  نهاده  تورم  افزایش  موجب  و  دارد 
با  دهد:  می  توضیح  شود،  می  تولیدی 
واردات  برای  حتی  ترجیحی  ارز  حذف 

کاالهای ضروری دچار مشکل می شویم. 
به عنوان مثال امروز قیمت هر کیلو برنج 
ایرانی در بازار ۶0 هزار تومان است، در 
مرغوب  برنج  هرکیلو  متوسط  حالیکه 
آمریکایی بین 2 تا 4 دالر است که با ارز 
4200 تومانی و با احتساب هزینه های 
حمل و نقل به ایران، برای مصرف کننده 
عددی معادل ۱۵ تا 20 هزار تومان خواهد 
بود و این می تواند به ثبات قیمت برنج 
برنج  قیمت  همچنین  کند،  می  کمک 
باسماتی زیر 2 دالر است، بنابراین حذف 
ارز ترجیحی موجب افزایش شدید قیمت 
برنج وارداتی می شود و قیمت هر کیلو برنج 
وارداتی به 90 هزار تومان افزایش می یابد 
با این تفاوت که حداقل دستمزد ماهیانه 
در ایران ۱00 دالر است، درحالیکه حداقل 
دستمزد یک کارگر بی سواد آمریکایی 
۳ هزار دالر است. به همین دلیل حذف 
ارز 4200 تومانی فعال برای دولت امکان 
فشارهای  موجب  چراکه  نیست،  پذیر 
نهادهای  و  اساسی  کاالهای  در  تورمی 

تولیدی می شود.
این تحلیلگر اقتصادی، به ترس دولت از 
افزایش تورم اشاره می کند، چراکه موجب 
افزایش نارضایتی عمومی و در نتیجه به 
خطر افتادن امنیت اقتصادی و اجتماعی 
کشور می شود، بنابراین در شرایط فعلی 
موضوعات  روی  بر  دولت  است  بهتر 
دیپلماتیک تالش کند. زمانیکه مذاکرات 
برجامی آغاز شد، دالر تمایل به کاهش 
داشت، اما بی نتیجه ماندن این مذاکرات 
موجب افزایش نرخ دالر شد و احتمال 
افزایش بیشتر آن نیز وجود دارد. به گفته 
پیرهادی، برخی پیش بینی کرده بودند 
که اگر مذاکرات اصال به نتیجه نرسد دالر 
به باالی ۱00 هزار تومان و حتی ۳00 
هزار تومان می رسد. البته راه حل هایی 
در شرایط فعلی وجود دارد و الزم است 
دولتمردان و نهادهای مختلف هم جهت و 
همسو برای حذف رانت ها عمل کنند که 
وجود سیستم قضایی مستقل به این کار 
کمک می کند تا انحصار و رانت را از بین 
برود و از سوی دیگر تک نرخی شدن ارز 
نیز به بهبود شرایط اقتصادی کمک خواهد 
اقتصاد  امروز  اینکه  بر  اعتقاد  با  او  کرد. 
کشور در یک سیکل معیوب قرار گرفته که 
باید شکسته شود و باید این تفکر در بین 
دولتمردان جاری شود که منافع اجتماعی 
بر منافع فردی اولویت دارد که با این تفکر 
می توان به بهبود شرایط امیدوار شویم. 
پیرهادی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی 
به کاهش نرخ تورم خوش بین نیستم و از 
سوی دیگر باتوجه به اینکه منافع عده ای 
در تحریم هاست، این اتفاق موجب افزایش 
قیمت ها می شود و احتمال این پیش 
بینی که تا سال ۱40۱ نرخ دالر به باالی 
۶0 هزار تومان و همچنین نرخ تورم نیز به 

باالی 80 درصد برسد، قوی خواهد بود. 

چرا دولت از حذف ارز 4200 تومانی واهمه دارد؛

تکانه های تورمی
آیا همان اتفاق عدم حذف یارانه ۴۵ هزار تومانی احمدی نژاد، اینبار برای دالر ۴۲۰۰ تومانی روحانی می افتد؟

حذف ارز ۴۲۰۰ در آستانه تحویل بودجه سال آینده توسط دولت، بیش از هر زمانی داغ شده 
است. اگرچه برخی نمایندگان مجلس همچنان اصرار به برقرار ماندن ارز دولتی دارند، اما قانون 
به دولت اجازه داده که بدون اجازه مجلس یک بار برای همیشه ارز ترجیحی را از اقتصاد کشور 

حذف کند. اما چرا دولت از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واهمه دارد؟؛

هفته نامه نوسان

گروه شهری

 نوسان: سخنگوی شرکت آبفای استان 
اصفهان با بیان اینکه هر چه میزان آب پشت 
ســد پایین تر رود، طبیعتا آب بی کیفیت 
تری به تصفیه خانه ها می رســد، گفت: با 
ذخیره فعلی آب پشت سد زاینده رود باید 
سهم مورد نیاز آب شرب اصفهان برای سه 
ماه آینده تامین و تضمین شــود. مهرداد 
خورســندی درباره میزان ظرفیت تامین 
آب شرب برای اصفهان بزرگ با میزان آب 
پشت سد، اظهار کرد: طبق گفته مقامات 
استان، اگر بنا باشد آب زاینده رود باز باشد، 
حداقل باید تا سه ماه ذخیره آب شرب برای 

اصفهان داشته باشــیم. وی تاکید کرد: با 
ذخیره فعلی آب پشت سد زاینده رود باید 
سهم مورد نیاز آب شرب اصفهان برای سه 

ماه آینده تامین و تضمین شود.
سخنگوی شــرکت آبفای استان اصفهان 
ادامه داد: اســتاندار اصفهان نیز دو هفته 
پیش اعالم کرده بود که اصفهان به اندازه 
۱00 روز امکان تامین آب شرب دارد. وی 
درباره کاهش ذخیره ســد زاینــده رود و 
نگرانی بابت کاهش کیفیت آب شــرب، 
گفت: به طور معمول هر چــه میزان آب 
ســد پایین تر رود، آب بی کیفیت تری به 

تصفیه خانه ها می رســد، اما شرکت آب و 
فاضالب در تالش است این آب را بر اساس 
شیوه های جدید و به روز تصفیه و با کیفیت 
مناســب تحویل مردم دهد. خورسندی 
افــزود: در حــال حاضر آب شــرب مورد 
نیاز اصفهان بــزرگ از طریق تصفیه خانه 
باباشیخعلی تامین می شود و هیچ چاهی 
در مدار نیست. وی افزود: با توجه به سردی 
هوا و شــرایط دمایی موجــود، میزان ۱۱ 
مترمکعب بر ثانیه آبی که از تصفیه خانه آب 
بابا شیخعلی وارد مدار بهره برداری می شود 
کفاف نیاز شــرب و بهداشت جمعیت ۵8 

شهر و ۳80 روستای طرح آبرسانی اصفهان 
بزرگ را می دهد.

سخنگوی شرکت آبفای استان اصفهان:

کاهش ذخیره آب سد زاینده رود بر کیفیت آب موثر است
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شهرداری   ۱۱ منطقه  مدیر  نوسان:   
منطقه  پروژه های  به  اشاره  با  اصفهان 
شریف  حدفاصل  خیابان  گفت:  رهنان 
غربی تا مادی سودان در مرحله مطالعات 
و طراحی، خیابان 24 متری از لیمجیر به 
امام رضا )ع( )تملک(، پارک ظهر آبادی 
)تملک(، سرویس های بهداشتی بوستان 
ابنیه  یافته(،  )اتمام  شهدای مدافع حرم 
محور گردشگری تاریخی رهنان )مطالعات 
و طراحی(، مسیر ویژه دوچرخه منطقه 
۱۱) مطالعات و طراحی(، کتابخانه خیابانی 
در بوستان شهدای مدافع حرم )احداث(، 
مناسب سازی پیاده روهای خیابان امام 
خمینی حدفاصل مادی مشکین تا بابوکان 

در مرحله احداث قرار دارد.
افزود: عدم وجود  حسن محمدحسینی 
پارکینگ در خیابان های اصلی به خصوص 
کمبود  ابوذر،  و  شرقی  شریف  خیابان 
فرسوده  عمومی،  نقل  و  حمل  خطوط 
بودن پیاده روها و مشکالت عبور جانبازان 
و معلوالن، پایین بودن میزان سرانه فضای 
سبز، داشتن کمترین میزان طول معابر و 
پیاده رو در بین مناطق اصفهان و … از 

دیگر نقاط ضعف این منطقه است.
وجود  با  داد:  ادامه  محمدحسینی 
منطقه  دارد  منطقه  این  که  مشکالتی 
۱۱ شامل فرصت هایی است که می تواند 
به رشد آن کمک کند که از آن جمله 
می توان به قطب صنایع چوب اصفهان با 
وجود شمار زیاد کارگاه ها و نمایشگاه های 
مبل، جابه جایی کارخانه روغن نباتی ناز و 
استفاده از مکان آن ها، وجود زمین های 
قابل کشت در شمال و جنوب منطقه، 
سرمایه  مستعد جهت  زمین های  وجود 
اماکن  وجود  سازی،  انبوه  برای  گذاری 
تاریخی و مذهبی مانند مسجد و حمام 
رهنان، وجود تسهیالت ویژه بافت فرسوده 
که منجر به احیای بافت فرسوده می شود، 
اشاره کرد. وی با بیان اینکه خیابان 4۵ 
متری پرتمان و همچنین خیابان کمکی 
پروژه های  جمله  از  )ره(  خمینی  امام 
مهم منطقه است، تصریح کرد: ایجاد باغ 
بستنی در راستای توسعه پایدار از جمله 
ویژگی های منطقه است که با توجه به 
قدمت صنوف مرتبط با بستنی در منطقه 
۱۱ که با برندی تحت عنوان بستنی سنتی 
رهنان برای مردم اصفهان شناخته شده در 
باغ  ایجاد  لذا شهرداری  گرفته شده؛  نظر 
بستنی و توسعه باغ گیاهان دارویی را در 
محدوده پارک شهدای مدافع حرم در نظر 

گرفته است.
مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان ادامه 
داد: یکی از سیاست های مهم در نوسازی 
بافت های محدوده شهرداری  و بهسازی 
در منطقه ۱۱، طراحی پروژه های محرک 
توسعه با هدف تسهیل فرآیند و تحول 
در بافت های فرسوده است، در این راستا 
هزینه  که  شده  برنامه ریزی  گونه ای  به 
منظور  همین  به  و  باشد  نداشته  کالن 
احداث محور گردشگری رهنان به عنوان 
پروژه های محرک توسعه در حال انجام 
است. وی با بیان اینکه یکی از معضالت 
منطقه ۱۱ وجود کارگاه های مبل است، 
گفت: احداث شهرک مبل در این منطقه 
یکی از برنامه های مهم در راستای اجرای 
برنامه اصفهان 9۵ بوده که با راه اندازی 
منطقه  این  در  اصفهان  مبل  شهرک 
وضعیت ساخت و خرید و فروش مبلمان 
بهبود می یابد. وی تاکید کرد: این شهرک 
مسکونی  کارگاهی،  قسمت  سه  شامل 
و فروشگاهی بوده که کارگاه و فروشگاه 
در کنار هم دیده شده است و همچنین 
مناطق مسکونی نیز برای کارگران در نظر 
گرفته شده تا در زمینه اسکان مشکلی 

نداشته باشند.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: میزان مصرف آب 
فضای سبز اصفهان نسبت به کل مصارف در حوزه زاینده رود کمتر از یک درصد و در 
حوزه شهر اصفهان حدود ۱۷ درصد است. مجید عرفان منش اضافه کرد: علت کمبود 
منابع آبی در شهر اصفهان، از یک سو به دلیل قطع تغذیه آبخوان ناشی از عدم توجه 
به قانون توسعه عادالنه آب و از سویی دیگر کاهش نزوالت جوی نیز بوده که با هدف 

افزایش نشاط اجتماعی باید انجام شود.

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان با اشــاره به ساماندهی گذرهای منتهی به چهارباغ 
گفت: با توجه به حجم زیاد تردد شهروندان از مسیرهای متصل به چهارباغ، در اجرای این 
طرح در تالشیم شهروندان برای دسترسی های خود دچار مشکل نشوند. میثم بکتاشیان 
افزود: از جمله سیاست گذاری های جدید در مدیریت منطقه تکمیل پروژه های نیمه تمام 
و توجه به طرح های محله محور است. با توجه به مشکالت متعدد و همچنین وضعیت 

نامناسب موجود، طرح ساماندهی و بهسازی گذر»جهان آرا« آغاز شد. 

ساماندهی گذرهای منتهی به چهارباغ توسعه فضای سبز حق مردم است 

گزارش

گزارش

ایجاد شهرک مبل
محرک توسعه رهنان

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اعالم کرد:

ما  شهر  در  گفت:  قربانی   ابوالفضل 
زیست  محیط  باید  که  مسئولیت هایی 
در این باره انجام می داده، بر زمین مانده 
است و اکنون این سوال مطرح می شود 
که کدام الیحه توسط محیط زیست به 
دولت ارائه شد تا مباحث مربوط به معاینه 
فنی خودروها را ساماندهی کند، موضوع 
قانونی لزوم فک پالک خودروهای فرسوده 
چرا اجرا نمی شود و افزایش بهای خدمات 
از موضوع منابع  ناشی  بیمه خودروهای 
آلودگی متحرک چرا محقق نشده است. 
نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان 
ادامه داد: در حالی که قرار بود فاصله ۵0 
محدوده  از  صنایع،  فعالیت  کیلومتری 
مرکز شهر محاسبه نشود، اما متأسفانه هیچ 
اقدامی در این راستا انجام نشده است. وی 
با بیان اینکه اگر مدیریت شهری در ارتباط 
زیست  محیط  حوزه  در  خود  وظایف  با 
کوتاهی کرده باید موارد به صورت شفاف 
پیگیری  و  قانونی  برخورد  تا  اعالم شود 
الزم انجام شود، گفت: در سال های اخیر 
در راستای فرهنگ سازی برای مردم جهت 
انجام  اقدامی  هیچ  زیست  حفظ محیط 

نشده است.

»آب« 
مساله اصلی اصفهان

»مجید نادراالصلی« عضو شورای اسالمی 
شهر اصفهان نیز در این جلسه گفت: در 
حالی که مساله اصلی اصفهان »آب« است، 
از سوی سازمان محیط زیست ظرف مدت 
یک ماه دو نامه علیه اصفهان صادر شده 

که یکی در ارتباط با مساله آب سمیرم 
و ونک و نامه دیگر مربوط به تونل گالب 
2 بوده که این از اساس اشتباه بوده است. 
وی با بیان اینکه در مساله رعایت و احقاق 
حقوق اصفهان سخت کوتاهی شده است، 
ادامه داد: مشکالت زیست محیطی ناشی از 
عدم جاری بودن آب در بستر زاینده رود و 
تاالب گاوخونی از جمله مسائلی است که 
کل استان را تحت تأثیر خود قرار می دهد و 
انتظار می رود سازمان محیط زیست در این 

مسائل با جدیت بیشتری ورود کند. 
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح 
کرد: اگر چه مدیریت غیربومی در استان 
گذاشته می شود و به مسائل کالن اصفهان 
اصلی  مساله  »آب«  اما  نمی شود،  توجه 
اصفهان است که در این باره محیط زیست 
نه تنها گامی برنداشته بلکه در نقطه مقابل 

اتفاقات قابل تأملی افتاده است.

فرصتی
 برای ایجاد اشتغال

سیدامیر سامع« عضو هیأت رئیسه شورای 
اسالمی شهر اصفهان نیز در سخنانی گفت: 
شهر  هوای  آلودگی  موضوع  برای  اینکه 
دستگاه های مختلف گردهم آمده و بارها 
یکدیگر را متهم بدانند و فرافکنی کرده یا 
به دنبال اقدامات بزرگ باشند، به نتیجه 
نمی رسد زیرا همه در کنار هم با اقدامات 
می توانیم  مستمر  و  گام  به  گام  مؤثر، 
وضعیت شهر را به شرایط بهتری نسبت به 
وضعیت کنونی برسانیم. وی با اشاره به پر 
هزینه شدن اقدامات غیر زیست محیطی، 

وضعیت  آالینده،  صنایع  تعداد  گفت: 
آالینده  متحرک  منابع  و  نقل  و  حمل 
بیانگر آن است که در حال حاضر شرایط 
خوبی نداریم زیرا با وجود چند صد صنعت 
قضائی  پرونده   ۳0 تا   20 تنها  آالینده، 
تشکیل می شود که نشان می دهد در حوزه 
اطالع رسانی و انجام موارد قانونی ضعیف 

عمل کردیم. 
عضو هیأت رئیسه شورای اسالمی شهر 
اصفهان با تاکید بر اینکه همه مسئوالن 
باید در کنار هم اقدامات الزم را انجام دهند، 
شهرداری  در  اقدامات  برخی  داد:  ادامه 
باید  که  دارد  ملی  بودجه های  به  نیاز 
پیگیری های الزم را انجام دهیم، همچنین 
می توانیم در مدیریت شهری اقدامات خوبی 
انجام دهیم تا کارها با سرعت بیشتری 
پیش رود. وی با اشاره به تهدیدی به نام 
»عدم اشتغال و بیکاری«، گفت: مسئوالن 
محیط زیست معتقدند که به سراغ هر 
صنعت بروند، در صورت تعطیلی عده ای از 
افراد بیکار می شوند در حالی که کشورهای 
دیگر حفظ محیط زیست را به فرصتی برای 

ایجاد اشتغال تبدیل کرده اند.

فضای سبز اصفهان 
در معرض نابودی

هیأت  عضو  و  سخنگو  صالحی«  »علی 
رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان نیز 
اخیر  ماه  چهار  در  ششم  شورای  گفت: 
نزدیک به ۶۵0 میلیارد تومان وام برای 
توسعه حمل و نقل عمومی در نظر گرفته 
که عزم شورا برای کاهش آلودگی هوا را 

نشان می دهد؛ بی شک اگر دستگاه های 
به  این موضوع ورود کنند،  به  نیز  دیگر 
وی  یافت.  خواهیم  دست  خوبی  نتایج 
شهر  مساحت  درصد   ۱0 اینکه  بیان  با 
اصفهان را فضای سبز تشکیل می دهد، 
اما امروز در وضعیتی قرار گرفتیم که تنها 
منبع تولیدکننده اکسیژن در برابر همه 
است،  نابودی  معرض  در  آالینده،  منابع 
انتظار  از مسئوالن محیط زیست  افزود: 
قرار  شهری  مدیریت  کنار  در  می رود 
گیرند و در شرایط فعلی که برای مساله 
آب اتفاق افتاده، قبل از اینکه این بحران 
شود،  اضافه  موجود  بحران های  به  نیز 
حمایت های الزم را انجام دهند زیر اگر 
فضای سبز که تنها ریه های شهر اصفهان 
به شمار می رود را از دست دهیم، شرایط 
بدی را شاهد خواهیم بود. سخنگو و عضو 
هیأت رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان 
تاکید کرد: برای پیگیری و مطالبه گری به 
عنوان منتخبان مردم در شورای اسالمی 
شهر در کنار سازمان محیط زیست و سایر 

دستگاه های متولی هستیم. 
وی با اشاره به لزوم شفافیت، گفت: اینکه 
و  کردند  فعل  ترک  دستگاه ها  بگوییم 
گزارش کلی ارائه شود، کفاف نمی دهد، 
باید به مطالبه گران، مردم و فعاالن محیط 
کدام  که  اعالم شود  با صراحت  زیستی 
انجام  را  یا صنعت وظایف خود  دستگاه 
نمی دهد تا پیگیری تک به تک انجام شود 

و موضوعات به نتیجه برسد.

شورای معادن استان
 فعال شود

در ادامه جلسه »غالمحسین صادقیان« 
خدمات  و  بهداشت  کمیسیون  رئیس 
شهری شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار 
کرد: بر اساس ماده 4۳ قانون برنامه پنج 
شورای  شکل گیری  توسعه،  ششم  ساله 
ترکیب  که  است  مطرح  استان  معادن 
آن متشکل از استاندار و معاون عمرانی 
ایشان، محیط زیست، منابع طبیعی، جهاد 

کشاورزی است. 
وی افزود: شاکله شورای معادن، زیست 
محیطی است و بسیاری از دغدغه ها در 
رابطه با فعالیت کارخانه های گچ و معادن 
باید در آن تصمیم گیری و برخی سیاست 
گذاری ها انجام شود، اما متأسفانه تاکنون 
رئیس  است.  نگرفته  شکل  شورا  این 
شهری  خدمات  و  بهداشت  کمیسیون 
داد:  ادامه  اصفهان  اسالمی شهر  شورای 
بند ۵ این قانون عنوان می کند عالوه بر 
باید  وابسته  صنایع  آالیندگی،  عوارض 
یک درصد از درآمد خود را برای جبران 
خسارت های وارده در استان هزینه کنند و 
این یکی از حقوق مردم اصفهان است که 
باید محقق شود و در حال حاضر دریافت 
عوارض ناشی از آالینده های فعالیت صنایع 
بزرگی همچون فوالد و ذوب آهن می تواند 
بسیاری از دغدغه ها را مرتفع کند و البته 
شورای معادن باید این موارد را در راستای 

حقوق حقوق مردم دنبال کند

اولویت اصلی شورای شهر اصفهان تشریح شد؛

دغدغه های زیست محیطی

citizen

 نوسان:معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با اشاره به 
اینکه به دنبال تغییر در بارگذاری ساخت و سازهای شهر اصفهان 
هستیم، گفت: برای سال آینده بودجه خوبی در شهرداری اصفهان 
برای موضوع فرونشست در نظر گرفته شده تا بتوانیم راهکارهای 

اجرایی و علمی برای کنترل این بحران را پیاده کنیم.
وحید مهدویان، مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان نظام 
شهرداری  معماری  و  شهرسازی  معاونت  و  ساختمان  اصفهان  مهندسی 
اصفهان، با اشاره به اینکه یکی از تکالیف قانونی شهرداری صدور پروانه 
ساختمان است و بسیاری از دستگاه ها برای به سرانجام رساندن آن نقش 
دارند، اظهار کرد: یکی از پررنگ ترین این دستگاه ها، سازمان نظام مهندسی 
ساختمان است که از زمان شروع تا پایان کار ساختمان دخیل است. وی با 
بیان اینکه صدور پروانه ساختمان در شهرداری بر عهده معاونت معماری و 
شهرسازی است، گفت: به همین منظور هدف ما تعامل سازنده با دستگاه های 
اجرایی از جمله نظام مهندسی است.  به گفته مهدویان، برای تعامل بیشتر بین 
این دو مجموعه تفاهم نامه ای منعقد شد که به دنبال ارتباطات الکترونیک بین 
سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری، موازی کاری، حذف مراجعات 
حضوری و کاغذبازی، برپایی دوره های مشترک برای مهندسان جهت افزایش 
کیفیت ساخت و ساز است. وی همچنین تاکید کرد: این تفاهم نامه به دنبال 
راهکارهای اجرایی برای اجرای درست و کامل مقررات ملی ساختمان به 
خصوص مبحث ۱9 در بحث انرژی است، همچنین اجرای قانون مجری 

ذیصالح که هنوز یکی حلقه های مفقوده اصفهان در ساخت و ساز است.

آغازی برای تعامل سازنده
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان تاکید کرد: تمام این اقدامات در 
چارچوب قوانین باالدستی و مقررات شهرداری و نظام مهندسی است و حقوق 
شهروندان در بحث ساخت و ساز رعایت باید شود و امیدواریم در آینده نزدیک 
در سایه این تعامل سازنده ارائه خدمات را در یک مسیر که ارتقا ساخت و 
سازهای شهری است، پیاده کنیم. مهدویان گفت: این تفاهم نامه آغازی برای 
تعامل سازنده و  الگویی برای کشور خواهد بود و امیدواریم شهروندان در اخذ 
پروانه ساختمان شاهد خدمات پیشرفته و مشترک بین شهرداری و سازمان 
نظام مهندسی باشند. وی در ادامه درباره نقاط بی دفاع شهری و ساختمان 
های نیمه ساز و زمین های بایر که به دالیلی رها شده اند، اظهار کرد: این 
نقاط به دالیل ناهماهنگی بین شهرداری و نظام مهندسی رها شده اند که این 
موجب تخلفات ساختمانی توسط سودجویان می شود. معاون شهرسازی و 
معماری شهرداری اصفهان افزود: در این تفاهم نامه فی مابین، یکی از موارد 
گزارشات تخلفات توسط مهندسان و مردم است و در سامانه گزارش تخلفات 
موارد به شهرداری ها اطالع رسانی می شود و شهرداری ها بعد از اطالع رسانی 
اقدامات اجرایی خود را در چارچوب قوانین انجام می دهند. وی اضافه کرد: 
همچنین در بحث نقاط بی دفع شهری موضوع ارتقای سطح آگاهی شهروندان 
از این نقاط، و مشکالتی که ایجاد می کنند و راهکارهای حل این مشکل بسیار 
اهمیت دارد و این تفاهم نامه سبب می شود که گزارش های بیشتری در این 

باره داشته باشیم و به طور قطع با آنها برخورد می شود.

ضرورت افزایش ایمنی ساختمان ها
مهدویان در پاسخ سوال درباره پیش روی فرونشست در اصفهان و ضرورت 
پیاده سازی راهکارهای افزایش ایمنی ساختمان ها، اظهار کرد: در مباحث 
محیط زیستی شهر اصفهان با مشکالت زیادی گرفتار است اما باید توجه 
داشت برای هر مشکلی راهکاری وجود دارد. وی با بیان اینکه در دنیا ۱۵0 
شهر همانند اصفهان با مشکل فرونشست مواجه بودند که حتی شرایطی بدتر 
از اصفهان داشتند، اما با ارائه راهکارهایی این بحران را کنترل کرده اند، تاکید 
کرد: براساس مطالعات صورت گرفته، در حال حاضر فرونشست در شمال 
شهر اصفهان بیشتر از جنوب آن است. معاون شهرسازی و معماری شهرداری 
اصفهان افزود: در سنوات گذشته مطالعات مختلف در این باره صورت گرفته و 
اخیرا نیز عکس برداری لیزری هوایی در حال انجام است و میزان فرونشست به 
صورت مشخص در اصفهان اعالم می شود تا براساس آن تصمیم درستی اتخاذ 
کنیم. وی تاکید کرد: برای سال آینده بودجه خوبی در شهرداری اصفهان برای 
موضوع فرونشست در نظر گرفته شده تا بتوانیم راهکارهای اجرایی و علمی 
برای کنترل این بحران را پیاده کنیم. مهدویان با تاکید بر اینکه فرونشست 
زمین را نمی توان از بین برد، بلکه با راهکارهای علمی و اجرایی امکان کنترل 
آن وجود دارد، تصریح کرد: یکی از اقدامات بین شهرداری و سازمان نظام 
مهندسی بعد از بررسی های علمی، بحث تغییر در طراحی ساختمان ها از 
لحاظ سازه ای است، همچنین الزام آزمایش های ژئوتکنیک و به نوعی به 
دنبال تغییر در بارگذاری ساخت و سازها در شهر اصفهان هستیم تا در نقاطی 
که بیشترین میزان فرونشست وجود دارد، بتوانیم با تدبیر مهندسی و علمی 
بارگذاری ارتفاعات ساخت و ساز را کمتر کنیم. وی افزود: فرونشست دامنه 
های گسترده ای دارد که یکی از موارد آن به ساخت و سازهای شهری بر می 
گردد که امیدواریم در ساختمان های موجود و ساخت و سازهایی که قرار است 

انجام شود، تدابیر علمی در نظر بگیریم.

به دنبال اجرای مبحث ۱۹ هستیم
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با اشاره به بحران کم آبی 
اصفهان، گفت: یکی از مباحثی که از ابتدای امسال به طور جد دنبال آن بودیم 
اجرای مبحث ۱9 مقررات ملی ساختمان است و اجرای ساختمان های پایدار 
است. وی افزود: یکی از مواردی که به دنبال آن هستیم و اکنون در مراحل 
تصویب قرار دارد، آب های خاکستری است که دستورالعمل و ضوابط آن تهیه 
شده و در حال چکش کاری آن هستیم که با تصویب نهایی در شورای شهر و 

مراجع قانونی به صورت الزامی در ساختمان ها اجرا خواهد شد.

اختصاص بودجه مناسب
برای مهار فرونشست

در بیسـتمین جلسـه شـورای اسـالمی شـهر اصفهان، توجـه بـه دغدغه های محیط زیسـتی 
بـه عنـوان اولویـت اصلی مدیریت شـهری عنـوان شـد. ابوالفضل قربانـی، نایب رئیس شـورا، 
اظهـار کرد: از ۱۵ سـال پیش در صحن شـورای شـهر آمـار و ارقام و مباحث تکراری پیرامون شـرایط زیسـت 
محیطـی و آلودگـی هـوای شـهر می شـنویم، در حالـی که ارائـه گزارش صـرف جوابگـوی این همـه بیماری 
و آسـیب نیسـت و جـای تعجـب دارد کـه چگونـه می خواهیـم پاسـخگوی مـردم باشـیم. همچنیـن مجید 
نادراالصلـی نیـز بـر نقش مهـم مسـاله "آب" به عنـوان محـور برنامه ریـزی و اولویت شـورای شـهر تاکید 
کـرد و افـزود: سـازمان محیـط زیسـت در ایـن باره نـه تنها گامـی برنداشـته بلکـه در نقطه مقابـل اتفاقات 

قابـل تأملی قرار داشـته اسـت.

هفته نامه نوسان
گروه شهری

 نوســان:  معاون برنامه ریزی و پژوهش 
ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری 
اصفهان گفت:  با توجه به برنامه عملیاتی 
که تا ســال ۱40۵ برای سازمان مدیریت 
پســماند مشخص شــده اســت، بعد از 
مطالعــات و پژوهش های گســترده در 
حوزه هــای مختلف مدیریت پســماند، 
فناوری های جدیــد را احصا کــرده و در 

برنامه سازمان قرار داده ایم.

فرشــاد مســتأجران افزود:  روش هضم 
بی هوازی در واقع تجزیه مــواد غذایی به 
وسیله میکروارگانیسم ها در شرایطی است 
که هوا وجود ندارد؛ بدان معنا که پسماندها 
و مواد فسادپذیر وارد دستگاه می شود، بعد 
از یک ماه شروع به تجزیه شدن می کنند و 
در نهایت این فرآیند منجر به تولید چند نوع 
محصول شــامل کود کمپوست با کیفیت 
و گاز قابل تبدیل به انرژی برق می شــود. 

وی تاکیــد کــرد:  بــا اســتفاده از توان 
متخصصان داخلی توانستیم دستگاه را در 
مقیاس کوچک تر و به صورت نیمه خشک 
به عنوان فاز پایلوت بسازیم و در حال حاضر 
نیز مشغول طراحی مدل مالی 20 تن در 
روز هســتیم که اگر بتوانیــم ردیف های 
اعتباری آن را فراهم کنیم، در سال ۱40۱ 
این فناوری در شهر اصفهان مورد استفاده 

خواهد گرفت

معاون برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان عنوان کرد:

استفاده از فرآیند هاضم بی هوازی برای مدیریت پسماند اصفهان از سال آینده

اختصاص 6۵۰  میلیارد تومان وام برای توسعه حمل و نقل عمومی نشانه عزم شورا برای کاهش آلودگی هوای اصفهان است
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تحلیل

 نگاه     

رییس گمرک ایران با اشاره به پرونده جنجالي واردات آالت موسیقي با بیان اینکه این 
کاال جزو گروه چهار بوده، گفت: به استناد راي مراجع قضایي قرار بود که با پرداخت دو برابر 
حقوق و عوارض گمرکي، محموله ترخیص شود، اما محموله هم اکنون متوقف شده است. 
مهدي میراشرفي افزود: این کاال جزو کاال هاي گروه چهاري است که ورود آن به کشور 
ممنوع است، اما به استناد برخي آرا مراجع قضایي قرار بوده که با پرداخت دو برابر حقوق و 

عوارض ترخیص شود.

ورود آالت موسیقی به ایران ممنوع است
استاد اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: ساز و کار عرضه 2200 دالر به ازای هر 
کارت ملی فساد آمیز است و دولت باید تصمیم اصولی در این زمینه بگیرد. دکتر 
سهراب دل انگیزان اضافه کرد: با توجه به شرایطی که در کشور وجود دارد، مدیریت 
اختالف قیمت بازار آزاد و نرخ صرافی کار آسانی نیست و اگر دولت هم بخواهد یک 
نرخ تعیین کند حتما بازهم نرخ ها مختلف خواهند شد، بنابراین باید ساز و کار عرضه 

دالر با مستندات اعالم شود.

ساز و کار فساد آمیز!

فرصت 
کوتاه است

اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت؛

 نوسان:در هفت ماه نخست سال جاري حدود ۱۱.۱ میلیارد دالر ارز با 
نرخ ترجیحي به صورت نقدي و اعتباري در راستاي واردات کاالهاي 
اساسي، دارو، تجهیزات پزشکي و واکســن کرونا اختصاص یافته 
است. از سوي دیگر و براســاس آنچه بانک مرکزي منتشر کرده، تا 
پایان مهرماه حجم نقدینگي معــادل ۴۲۲7۴.8 هزار میلیارد ریال 
بود که نسبت به پایان ســال ۱3۹۹ معادل ۲۱.6 درصد رشد یافته 
است.  تحوالت این مولفه در ماه مورد بررسي نشان مي دهد که طي 
هفته نخست این ماه، متاثر از انتظارات فعاالن بازار پیرامون تحوالت 
سیاست خارجي و تحت تاثیر برخي شایعات و گمانه زني ها در خصوص 
مذاکرات هسته اي، نرخ دالر در بازار آزاد با افزایش همراه بود. آنچه می 
خوانید برخی از برجسته ترین نکاتی است که در هفته قبل اقتصاد 

ایران را به خود معطوف کرد؛

جزییاتی از بودجه ۱۴۰۱
محمد حسینی، مشاور کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مجلس شورای 
اسالمی دهم در خصوص الیحه بودجه شرکت های دولتی در سال جاری و 
سال ۱40۱ گفت: توزیع منابعی که در بودجه ۱40۱ از طریق صادرات نفت 
پیش بینی شده است، تفاوت هایی با سال ۱400 دارد. منابع حاصل از صادرات 
نفت در بودجه ۱400 به سه بخش تقسیم می شدند که ۶۵ درصد آن متعلق 
به دولت، حدود ۱۵ درصد سهم وزارت نفت و 20 درصد مابقی آن به صندوق 
توسعه ملی واریز شده بود، اما در بودجه سال ۱40۱ پیش بینی می شود که سهم 
دولت 4۵.۵ درصد،  وزارت نفت ۱4.۵ درصد و صندوق توسعه ملی 40 درصد 
باشد. حسینی خاطرنشان کرد: در بودجه سال جاری قیمت هر بشکه نفت ۵0 
دالر و همچنین میزان صادرات روزانه حدود 2.۳ میلیون بشکه در نظر گرفته 
شده است که طبق این اعداد، حدودا 42 میلیارد دالر منابع حاصل از صادرات 

نفت است که در اختیار خزانه قرار می گیرد.

بحران های انتقال آب هنوز خودنمایی نکرده اند!
حسن فروزان فرد، نایب رییس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق 
بازرگانی ایران اظهار داشت: اصوال دستکاری طبیعت و جابه جایی منابع طبیعی، 
آثار مساعدی بر محیط زیست و پایداری برجای نمی گذارد. این اتفاق تا همین 
نقطه که پیش رفته آثار منفی دارد، اگر بر این روند پایداری کنیم با بحران های 
جدی منطقه ای و بین  استانی مواجه می شویم.  فروزان فرد تاکید کرد: اتفاقی 
که رخ داده هنوز خودنمایی نکرده، علی رغم اینکه در فضای بحران قرار گرفتیم 
اما هنوز شکل واقعی در طول ۱0 تا 20 سال آینده خود را به نمایش خواهد 
گذاشت. برخی از بحران هایی که با آنها مواجه هستیم جبران ناپذیر است؛ برای 
مثال می توان به بحران استفاده از منابع آب زیرزمینی اشاره کرد که در این مورد 
هم مزیت سازی کرده و تصمیم گرفته شد عمق چاه ها برای برداشت افزایش یابد 
که اجازه این کار را نداشتیم. نشست هایی به وجود آمده که شهرها و بناهای 
تاریخی ما را تهدید می کند و مزیت هایی که در این شهرها وجود داشته هم 

از بین می روند.

احیای عالمت دهی بازار
پویا جبل عاملی در یادداشتی نوشت: دو سوءتفاهم بزرگ در مباحث اقتصادی 
کشور، باعث شده نقش هایی فراتر از ابزاری که سیاست گذار پولی داراست برایش 
تعریف کنند. نقش هایی که باعث می شود نهاد پولی از وظیفه اصلی خود، 
یعنی کنترل تورم دور شود. این اقتصاددان اضافه کرد: نخستین مورد »هدایت 
نقدینگی« و بعد »هدایت اعتبارات« است. اصطالح دوم توسط افراد کم و بیش 
آشنا با واژگان اقتصادی مطرح می شود. آنان به خوبی می دانند اصطالح اول هیچ 
جایی در ادبیات علمی ندارد، اما می توان از اصطالح دوم به راحتی استفاده کرد. در 
عین حال که وقتی به توصیه های طرفداران »هدایت اعتبارات« به شکل اداری و 
دستوری نگاه می کنیم، دقیقا همان برداشت »هدایت نقدینگی« را در ذهن دارند. 
در نقد هدایت نقدینگی برای ایجاد تولید دو نکته کلیدی وجود دارد. اوالً نقدینگی 
قابل هدایت نیست، زیرا هیچ بخش اقتصادی کوچه بن بست نیست که وقتی 
نقدینگی در آن تزریق شد، همان جا بماند و بالفاصله به بخش های دیگر سرریز 
می شود. ثانیا اگر بر فرض محال قابل هدایت باشد، نقدینگی و پول، سرمایه نیست 
که باعث افزایش تولید در مقیاس کالن شود. وی اضافه کرد: اقتصاد ایران بیش 
از هر زمان دیگر نیاز به کارآمد تولید کردن منابع موجود دارد. این امر نیز به جز 
احیای عالمت دهی بازار وجوه وام دادنی از کانال نرخ بهره میسر نیست. شاید زمانی 
که منابع قابل توجهی داشتیم می توانستیم نگران تخصیص ناکارآمد نباشیم، اما 
امروز وضعیت دیگری است. اگر سیاستگذاران می خواهند هم بر تورم چیره شوند 
و هم با افزایش کارآیی، تولید را به باالترین سطح قابل دسترس با وجود منابع 

موجود برسانند، راهی به جز احیای عالمت دهی بازار ندارند.

تناقض افزایش حقوق ها با تورم امروز
دکتر سید مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، در مورد 
افزایش ۱0 درصدي حقوق کارکنان دولت بر این باور است که با وجود نرخ 
تورم 4۵ درصدي این میزان )افزایش ۱0 درصدي( یعني همچنان حدود ۳4 
درصد کارکنان حقوق بگیر دولتي و غیردولتي قدرت خریدشان کمتر از قبل 
مي شود. این اقتصاددان گفت: بخش حقیقي اقتصاد کشور این روزها در کماست 
و این امر هم از بي کفایتي ها و بي تدبیري هایي است که از گذشته بوده و امروز 
هم همچنان وجود دارد اما چرا تاوان آن را باید کارکنان حقوق بگیر دولتي و 
غیردولتي بدهند؟ افقه با بیان اینکه امروز باید به فکر افزایش وزنه بهبود تولید بود، 
خاطرنشان کرد: چرا اصرار داریم تولید همین میزان بماند و جیب ملت هزینه این 

بي کفایتي ها را  دهد؟

آژیر قرمز نقدینگی

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرده 
است که عرضه اولیه سهام دولتی و شرکت های 
خصوصی متناسب با کشش بازار تا پایان سال 
ادامه خواهد یافت. در این بین، عمر اعتمادهای 
مردم برای سرمایه گذاری در بورس کوتاه شده و 
هر بار سهامداران تحت تاثیر کوچکترین نوسانی 
در بازار تصمیم به فروش سهام و خروج از این 
بازار می گیرند. حاال اما این سوال مطرح می شود 
که آیا این عرضه ها خواهند توانست سرمایه های 
جدیدی را به بازار سرمایه وارد و تجربه شیرین 

سال گذشته را برای شرکت ها تکرار کنند؟  

اعتماد از دست رفته
یک تحلیلگر بازار سرمایه دلیل ریزش این 
روزهای بازار سرمایه را وجود برخی ابهامات سر 
راه این بازار عنوان کرد و گفت: مشکل اساسی 
که بازار با آن مواجه است، نرخ باالی سود بهره 
بدون ریسک یا همان نرخ اوراق است. نرخ بهره 
بین بانکی نسبت به تابستان سال جاری که 
شرایط بازار خوب شده بود حداقل دو درصد 
افزایش یافته است. این عامل مهمی است. رفتار 
دولت که درحال انتشار اوراق و اجرای سیاست 
های انقباضی و جمع آوری نقدینگی است باعث 
شده در بازار سرمایه شاهد حضور پول های 
پارک شده نباشیم. وی ادامه داد: همچنان هم 
با ابهام آینده مذاکرات مواجه هستیم و چشم 
انداز تورم شدید مانند دوره های قبل وجود 
ندارد. به همین دلیل فعالین بازار نمی دانند 
نرخ ارز که عامل مهمی در وضعیت سودآوری 
شرکت ها است را چند در نظر بگیرند. از سوی 
دیگر نگرانی درمورد اینکه دولت بخواهد در 
بودجه سال آینده چه تصمیمی برای حامل های 

انرژی بگیرد وجود دارد و این نگرانی باعث شده 
است شرکت های انرژی بر علی رغم اینکه ارزنده 
هستند مورد توجه نباشند. وی ادامه داد: البته 
باید به این نکته توجه کرد که اتفاقی که سال 
گذشته برای بازار سرمایه افتاد اعتماد مردم را از 
بین برد. تبلیغات زیادی از سوی مسئوالن برای 
سرمایه گذاری در این بازار صورت گرفت اما بازار 
از مرداد رها شد.به اعتقاد او، بازگشت قیمت ها به 
سطوح تابستان سال قبل دور از دسترس است، 
زیرا اعتماد از بین رفته و با وعده و وعید، بسیاری 
از مردم اعتماد نمی کنند. اعتماد زمانی که از بین 
می رود که در بورس کاال قیمت ها بسیار پایین 
تر از قیمت آزاد است و درواقع قیمت گذاری 

دستوری درحوزه های مختلف اعمال می شود.

رسالت اصلی بازار سرمایه
امیرعلی امیرباقری تحلیلگر بازار سرمایه بر این 
باور است که رسالت اصلی بازار سرمایه توجه به 
بازار اولیه است، با این حال مادامی که اعتماد و 
رونق به بازار ثانویه بازنگردد نمی توان انتظار 
ویژه ای  استقبال  اولیه  عرضه های  از  داشت 

صورت گیرد.
طی سال گذشته بازار سرمایه شاهد 2۶ عرضه 
اولیه بود که با توجه به شرایط صعودی و رونق 
و  مشارکت  سهام،  بازار  در  سرمایه گذاری 
استقبال پرشمار اهالی بازار سرمایه را تجربه 
کرد. اگر چه در سال جاری نیز این عرضه های 
اولیه تداوم یافته اما به دلیل روند ریزشی بازار، 
عرضه های اولیه نتوانسته اند تجربه سال گذشته 
را تکرار کنند. در کنار روند ریزشی بازار سهام در 
سال جاری که موجب فرار سرمایه از این بازار 
شده است، تغییر در شیوه عرضه های اولیه و 

عرضه به صورت ترکیبی، از جذابیت های عرضه 
اولیه شرکت ها برای سهامداران خرد کاسته و 
به صورت آگاهانه یا ناخودآگاه از ورود پول تازه 

نفس به بازار سرمایه ممانعت کرده است.
این در حالی است که کشف قیمت و روش 
به  اولیه  عرضه های  سهام  ارزشگذاری 
جلب  اهرم های  از  یکی  باال  جذابیت  دلیل 
سرمایه گذاران خرد و صاحبان سرمایه خارج 
از بازار برای ورود به بازار سهام به  شمار می رود. 
با این حال اما اجرای روش ترکیبی در روزهایی 
که بازار سهام به شدت نیازمند ورود پول است 
به عنوان یک خطای راهبردی از سوی برخی 

کارشناسان بازار سرمایه ارزیابی می شود. 
آمارها نشان می دهد از اسفند سال 98 تا پیش 
از ریزش بازار سرمایه در مرداد سال گذشته 
۱22 هزار میلیارد تومان نقدینگی تازه به بازار 
سرمایه وارد شده بود. این روند همزمان بود 
با اوج گیری عرضه های اولیه در بازار سرمایه 
از پنج میلیون کد  که مشارکت های بیش 
سهامداری را رقم می زد. با این حال اما از زمان 
ریزش بازار در بیستم مرداد 99 تا پایان آبان 
سال جاری، دست کم ۱20 هزار میلیارد تومان 

نقدینگی از بازار خارج شده است. 
در  مشارکت  میزان  در  معکوس  روند  این 

عرضه های اولیه هم خودنمایی می کند. 
در حالی که بیشتر عرضه های اولیه سال گذشته 
با مشارکت بیش از پنج میلیون کد سهامداری 
روبه رو می شد، اما هیچکدام از عرضه های اولیه 
سال جاری نتوانسته از مرز چهار میلیون کد 

عبور کند. 
در همین حال طی مدت اخیر، بازار سرمایه با 
موجی از ناامیدی و عدم اعتماد مواجه بوده 

و در نتیجه آن خروج سهمگین نقدینگی رقم 
میزان  چه  تا  اساس  همین  است.بر  خورده 
امیدوار بود که عرضه های اولیه مجددا بتوانند 
رونق را به بازار سرمایه بازگردانند؟ ناظران بازار 
سرمایه یکی از نمادهای بازگشت اعتماد به 
این بازار را مشارکت مردم در عرضه های اولیه 
می دانند. امری که وقوع آن،  با توجه به شرایط 
کنونی بازار،  مورد تردید قرار دارد. امیرعلی 
امیرباقری تحلیلگر بازار سرمایه در گفت و گو با 
»جهان صنعت« رسالت بازار سرمایه را توجه به 
بازار اولیه و تامین نقدینگی دانسته و می گوید: 
»اینکه در بازار ثانویه رونقی وجود داشته باشد، 
صرفا و الزاما باعث تزریق نقدینگی به بدنه اقتصاد 
نخواهد شد، بلکه تزریق مستقیم نقدینگی 
و تامین مالی عمدتا از مسیر عرضه های اولیه 
صورت می گیرد.« او تاکید  کرد: »نکته ای که 
در این میان باید مورد توجه قرار بگیرد این است 
که باید بازار ثانویه را هم مد نظر داشت؛ چرا که 
این دو بازار مکمل یگدیگر هستند نه رقیب 
هم.« امیرباقری ابراز  کرد: »متاسفانه در شرایط 
حاضر آمارها نشان می دهد که ظرف یک سال 
گذشته مقدار زیادی پول از بازار سرمایه خارج 
شده است. این در حالی است که پول تازه نفس 
باید برای ورود،  انگیزه داشته باشد، اما مادامی که 
بازار ثانویه رونق پیدا نکند،  نمی توانیم و نباید 
انتظار داشته باشیم اقبال ویژه ای به سمت 

عرضه های اولیه صورت گیرد.«

پیشنهاداتی به سهامداران
"مصطفی امیدقائمی"، کارشناس بازار سرمایه 
با ارائه پیشنهاداتی به سهامداران، گفت: زمانی 
که روند بازار بر مدار نزولی قرار می گیرد، به هیچ 
عنوان فروش سهام یا خروج از سرمایه گذاری در 
بازار سرمایه به نفع سهامداران نیست. وی اظهار 
داشت: تجربه ثابت کرده است، فقط سهامداران 
عجول تحت تاثیر هیجانات حاکم در بازار، 
تصمیمات نوسانی در بازار سرمایه اتخاذ می 
کنند و با کوچکترین هیجانی از این بازار خارج 
می شوند که با این اقدام، زمینه ضرر و زیان 

بیشتر در  بازار سهام را فراهم می کنند.
 امیدقائمی افزود: سهامداران بهتر است صبوری 
کنند و در صورت لزوم برای خروج از این بازار در 
روزهای صعودی شاخص بورس، اقدام به فروش 
سهام در بازار کنند. این کارشناس بازار سرمایه با 
بیان اینکه در مجموع با توجه به افزایش قیمت 
های جهانی، بازار از پتانسیل خوبی برای سرمایه 
گذاری برخوردار است، گفت: شاخص ارزی 
و سودآوری شرکت ها نشان دهنده آن است 
که دوران رونق، پیش روی بازار قرار دارد و می 
توان در صورت انتخاب سهام درست، بازدهی 
معقولی را از این بازار کسب کرد. وی اظهار 
داشت: سهامداران باید با توجه به وجود چنین 
وضعیتی در بازار با تحلیل، صبر و نیز دیدگاه 
بلندمدت وارد بازار سرمایه شوند و به نحوی 
پرتفوی خود را انتخاب کنند که در بلندمدت 
سود قابل توجهی را از این بازار کسب کنند. امید 
قائمی افزود: با توجه به تغییرات ایجاد شده در 
قیمت های جهانی و نیز بهبود اقتصاد کشور بعد 
از کرونا، به نظر می رسد تا هشت یا ۱0 ماه آینده، 
زمینه رونق منطقی در بازار سرمایه ایجاد شود 
و شاهد بازدهی معقول در بازار سهام نسبت به 

سایر بازارهای سرمایه گذاری باشیم.

اعتماد از دست رفته

 نوســان:احمد توکلی، عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با ارســال نامه ای هشدارآمیز 
به روسای قوای سه گانه، کنار 
گذاشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی را با 
تصمیمات اتخاذ شــده فعلی 
برای آن  و  بحران زا دانســت 

تبعاتی متصور شد.
توکلی در این نامه با بیان اینکه تصمیم 
دولت برای کنار گذاشــتن ارز 4200 
تومانی برای واردات کاالهای اساسی 
جز گندم، دارو و تجهیزات پزشــکی 
به ترتیبی که قرار اســت انجام شود، 
تبعات سنگینی دارد که ممکن است 
بحران بــر بحران اقتصــادی بیفزاید، 
افزوده اســت: دولت برای ارزیابی آثار 
تورمی این تصمیم، فقط اثر مستقیم و 
غیرمستقیم حذف ارز 4200 تومانی را 
محاسبه کرده و اثر انتظار تورمی را که 
بسیار مهم تر است، نادیده گرفته است. 
تالطم صعــودی قیمــت ارز، از چهار 

طریق به تورم دامن می زند.
توکلی اضافه کرد: افزایش قیمت تمام 
شــده تولید به دلیــل افزایش قیمت 
ماشــین آالت و مواد اولیه یا واســطه 
وارداتی، کاهش عرضه ناشی از افزایش 
هزینه تولید تورم ناشــی از انتظارات 
منفی اســت. هرج ومــرج قیمتی یا 
قیمت گذاری دلبخواه، پدیده ای جدید 
است که در بحران های گذشته در ایران 
نبوده اســت و در تجربــه دیگران نیز 

ندیده ام.
او در این نامه نوشته است: نکته بسیار 
مهم مغفول مانده دیگر این است که ارز 
را تنها درآمد و دارایی تلقی می کنند. در 
حالی که ارز یکی از ابزارهای سیاستی 
بانک مرکزی اســت که باید در درجه 
نخست، در دســتیابی به اهداف ثبات 
اقتصادی و ارزش پول ملی به کارگرفته 
شود. در حالی که نگاه درآمدی به ارز، 
دولت ها را که همیشــه دچار کسری 
بودجــه بوده  اند بــه گران شــدن ارز 
متمایل می کند تا با کسب ریال بیشتر، 
کسری را جبران کنند. تورم سنگین 
ناشی از بحران، بیش از همه، به دولت 

آسیب می زند. 
توکلی در ادامه این نامه می افزاید: راهی 
که دولت ظاهرا آن را پذیرفته  اســت 
ادامه همان راه صنــدوق بین المللی 
پول اســت که از دوره آقای هاشــمی 
پذیرفته شــد و تاکنون ادامه دارد و با 
مردم ایران آن کرد که می بینیم. البته 
این وضعیت اســفبار که جان مردم را 
به لب رسانده اســت، در همان دو، سه 
سال اول صدارت دولت سازندگی تورم 
را به 49.۵ درصد رســاند و به اعتراض 
مردم انجامید و شد آنچه نباید می شد. 
در بحــران ۱۳۷4-۱۳۷۳ نــرخ تورم 
باالترین نرخ تورم تا آن زمان بود: 49.۵ 
درصد. نرخ تورم مهر ۱400 به میزان4/ 
4۵ به نرخ تورم ســال ۱۳۷4 نرسیده 
اســت ولی بــا توجه به آســیب های 
وارد شــده بر مردم از ۱۳۷4 تا کنون، 
نادیده گرفتن تــورم انتظاری احتماال 
آسیب سنگین تری  درپی داشته باشد. 
تلخ ترین نتیجه این بحــران، عالوه بر 
تورم، رکود وحشتناکی است که درد 
تورم کمرشکن را چندبرابر می سازد. 
تورم و آسیب های دیگر بحران ارزی، 
مانند افزایش نابرابری درآمد و دارایی و 
تشدید فرار سرمایه، همگی آثار ثانویه 
ضد تولید و ســرمایه گذاری دارند و بر 

رکود موجود می افزایند.

روند نزولی شاخص کل در کنار ریزش قیمت سهام نه تنها راه را برای ورود سرمایه های جدید به 
بازار بسته، بلکه پول موجود در بازار را نیز از حرکت بازداشته و عمال گردش نقدینگی را مختل 
کرده است. بررسی ها نشان می دهد از ابتدای امسال تراز ورود پول به بازار سرمایه تنها در خردادماه مثبت بوده 
و طی هشت ماه دیگر سال، خروج پول صورت گرفته است. در همین شرایط اما سازمان بورس عرضه های اولیه 
را طی سال جاری نیز پی گرفته و گفته می شود در کنار کاهش سیالیت نقدینگی در بازار سهام، روش عرضه 

اولیه ترکیبی نیز یکی دیگر از دالیل کاهش مشارکت در عرضه های اولیه طی سال جاری بوده است. 

هفته نامه نوسان
گروه بازارها

بررسی ها نشان می دهد از ابتدای امسال تراز ورود پول به بازار سرمایه تنها در خردادماه مثبت بوده است

 نوسان :اصفهان در نخســتین روزهای 
دی مــاه امســال میزبــان متفاوت ترین 
نمایشگاه مدیریت کسب و کار کشور خواهد 
بود. جایی که تمامی فعاالن مرتبط با حوزه 
توسعه کسب وکار گرد هم جمع می شوند 
و توانمندی های خــود را در معرض بازدید 

فعاالن اقتصادی قرار می دهند.
این نمایشــگاه طی روزهای یکم تا چهارم 
دی ماه و از ساعت ۱0 تا ۱8 در محل دائمی 

نمایشــگاه های بین المللی استان اصفهان 
برپا خواهد شــد. هــدف از برپایی دومین 
نمایشگاه مدیریت کســب و کار اصفهان، 
معرفی ظرفیت ها و توان شرکت های فعال 
اصفهان در حوزه مدیریت کسب وکار خواهد 
بود. همچنین فراهم آوردن بســتری برای 
شبکه ســازی و هم افزایی کسب وکارهای 
مرتبط، ایجاد محیطی پویــا برای حضور 
مدیران ارشــد با هدف تامیــن نیازهای 

کسب وکار خود و شناخت نیازهای موجود 
در فضای کســب وکارها و برآوردن آنها از 
طریق شبکه ســازی ایجاد شــده از دیگر 

اهداف برپایی این نمایشگاه است.
شایان ذکر است، شــرکت ها و واحدهای 
تخصصی چاپ و بســته بندی، کانون های 
آگهی و تبلیغاتی، مراکز تخصصی مشاوره 
مدیریت کسب و کار، دانشــگاه ها و مراکز 
آموزشی مرتبط با حوزه مدیریت کسب و 

کار، انجمن ها و تشکل های مرتبط، مراکز 
تخصصی در حــوزه دیجیتال مارکتینگ، 
شــرکت های فعــال در حــوزه بازرگانی 
بین الملل، شرکت های فعال در حوزه بیمه، 
شرکت های دانش بنیان، شرکت های خالق 
و فناور و ســازمان ها و دستگاه های مرتبط 
با راه اندازی و توسعه کســب و کار از جمله 
مجموعه هایی به شمار می روند که در این 

نمایشگاه حضور خواهند داشت. 

روزهای یکم تا چهارم دی ماه برگزار می شود؛

متفاوت ترین نمایشگاه مدیریت کسب و کار کشور در اصفهان
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علی حسینی ، عضو هیات رییسه شورای ملی زعفران گفت: کشورهای یونان، مراکش، 
چین، اسرائیل، قزاقستان و ازبکستان با سرمایه گذاران ایتالیایی در زمینه تولید زعفران عمل 
کردند و اگر ما سیاست مدونی در راستای تولید و تجارت تدوین نکنیم آینده روشنی در 
بازارهاي جهانی نخواهیم داشت. وی با اشاره به افزایش قیمت زعفران، گفت: آنچه مسلم 
است خشکسالی میزان تولید زعفران در سال زراعی ۱400-99 را بین 20 تا ۷0 درصد 

کاهش داده است.

خلیل بهروزی فر، نماینده مجلس، با اشاره به افزایش قیمت خودرو در بازار از سوی 
دالالن گفت: با شیوه عرضه خودرو بصورت قرعه کشی مخالف هستم و معتقدم باید 
نیازسنجی شود تا چه کسانی مصرف کننده اصلی هستند و خودرو به آنها داده شود. 
وی افزود: در بازار خودرو عده ای افراد سودجود با سوء استفاده از کد ملی افراد، خودرو 
را از کارخانه می گیرند و در بازار می فروشند.  با این شیوه یک فرد چندین خودرو 

تحویل می گیرد و می فروشد.

 نوسان: عضو هیات مدیره اتاق 
مشترک بازرگانی ایران و عراق 
با بیان اینکــه احتمال افزایش 
میلیارد  تا ۴8  امسال  صادرات 
دالر وجود دارد، گفت: در صورت 
تحقق این میزان، صادرات کشور 
از رکود چندساله خارج می شود.

ســید حمید حســینی اضافــه کرد: 
سال گذشــته سال بســیار بدی برای 
اقتصاد جهانــی بود و ما هــم به علت 
مسائل ناشــی از کرونا و کاهش قیمت 
فرآورده هــای نفتــی و محصــوالت 
صنعتــی پایــه نفتی کمتریــن رقم 
صادرات را در ۱0 سال گذشته تجربه 

کردیم. 
عضــو هیات مدیــره اتاق مشــترک 
بازرگانی ایران و عراق افزود: در مجموع 
کل صادرات کشــور در سال گذشته 
۳۶ میلیارد دالر بود که به طور متوسط 
درآمد صادراتی کشــور از صادرات در 

هر ماه ۳ میلیارد دالر بود. 
وی با بیان اینکه پیش  بینی می شــود 
صادرات کشور نسبت به سال گذشته 
به میزان ۱0 میلیارد دالر افزایش یابد، 
بیان کــرد: در ۷ ماهه ابتدای امســال 
ارزش صــادرات کشــور 2۷ میلیارد و 
800 میلیــون دالر و در 8 ماهه ابتدای 
امســال ۳۱ میلیارد دالر بوده است که 
اگر تا پایان سال 4 میلیارد دالر صادرات 
ماهانــه را حفظ کنیــم، حتی ممکن 
است صادرات کشور به 48 میلیارد دالر 
افزایش یابد.  این فعال اقتصادی با اشاره 
به رفع مسائل ناشی از کرونا در تجارت 
خارجی و افزایــش قیمت محصوالت 
نفتی و فرآورده های پتروشیمی گفت: 
با احتمال افزایش صادرات امسال به 48 
میلیارد دالر رکود صادرات در ۱0 سال 

گذشته شکسته می شود. 
حســینی گفت: افزایش صادرات در 
شــرایط فعلی اقتصاد به کشور کمک 

خواهد کرد. 
عضــو هیات مدیــره اتاق مشــترک 
بازرگانــی ایــران و عــراق در رابطه با 
وضعیت صادرات کشور به عراق اظهار 
کــرد: در 8 ماهه ابتدای ســال جاری 
تقریبا میــزان صــادرات ۷00 تا ۷۵0 
میلیون دالر حفظ شــده است و با این 
شرایط صادرات ایران به عراق به رقمی 
باالتر از ۵/ 9 میلیارد دالر خواهد رسید. 
وی گفت: بازار کاالهای صادراتی ما در 
عراق خوب اســت و با توجه به افزایش 
درآمدهــای نفتی عــراق پیش  بینی 
می شــود واردات به این کشور افزایش 
یابد و قطعات ســهم صادراتی ما نیز با 
افزایش واردات به این کشــور بیشتر 

خواهد شد.

رییس هیئت مدیره شــرکت گستره تجارت 
گراهون)جی تی جی( و رئیس اتحادیه فناوری 
اطالعــات و ارتباطات اســتان اصفهان گفت: 
بر اســاس آمار و تحقیقات موجــود در حوزه 
دیجیتال و فناوری اطالعات، از مواردی که در 
کشورهای منطقه به خصوص بوسنی مطرح 
اســت، بحث فناوری اطالعات و ارتباطات به 
خصوص در حــوزه امنیت نرم افــزاری، وب، 
نرم افــزار و تولید نرم افزار اســت. دکتر مجید 
کرباســچی، اضافه کرد: ما در ایــران یکی از 
کشــورهای outsource شونده هستیم و 
شرکت ها و فریلنسرهای ایرانی در این زمینه 
توان فعالیت برای سایر کشورها را دارند. هنگامی 
که فردی اقدام به درخواست مارکتینگ در حوزه 
تولید نرم افزار از کشــورهای دیگر می کند، با 
چالش هایی مانند شناســایی مشتریان روبرو 
است. مارکتینگ این نوع خدمات مهندسی در 
مقایسه با سایر خدمات و کاال، ماهیت، سنجش، 
بازرســی، داوری و قــرارداد متفاوتــی با انواع 
تجارت دارد. بنابراین بایــد از نهادهای مرتبط 
در آن کشور استفاده کنیم و مشتریان معتبر را 

شناسایی کنیم.

ICT فرصت مناسب حوزه
کرباسچی تاکید کرد: به طور کل پتانسیل بسیار 
وسیعی در حوزه نرم افزار و ICT در ایران وجود 
دارد که روز به روز قدرتمندتر می شــود. جالب 
است بدانید که ۱۵ هزار شــرکت مجوز دار در 
حوزه فناوری اطالعــات در بخش خصوصی 
در ایران وجود دارد. البته شــرکت های نیمه 
خصوصی هم در کنار آن ها وجود دارند. اگر سهم 

عمده ای از صادرات را به حوزه نرم افزار اختصاص 
دهیم، مشاهده می کنیم که چه پتانسیل خوبی 
جهت ورود ارز به کشور وجود دارد. در این حوزه، 
مشکالت حمل و نقل و گمرک وجود ندارد و به 
سادگی می توان در در این زمینه کار کرد. وی 
افزود: اگر بتوان نهادهــای صنفی مبدا )ایران( 
و مقصد )بوســنی و هرزگوین( این خدمات را 
به هم متصل کرد، می توان از این بازار استفاده 

زیادی کرد. 

ارزیابی وضعیت صادرات 
ایران به بوسنی

رایزن اقتصادی سفارت جمهوری اسالمی ایران 
در بوسنی و هرزگوین نیز در این وبینار گفت: با 
توجه به گذشته تاریخ کشور بوسنی و هرزگوین، 
مردم و دولتمردان این کشور با ایران رابطه خوب 
و دوستانه ای دارند. این رابطه موجب تسهیل 
ورود شرکت ها و محصوالت ایرانی به این کشور 
می گردد. باید توجه کرد که بازار کشور بوسنی 
و هرزگوین، بازار کوچکی اســت اما دروازه ای 
جهت ورود به کشورهای پیشــرفته اروپایی 
اســت. جابر وثیق، ادامه داد: تا پیــش از وقوع 
پندمیک کرونا، روابط تجاری بوســنی با ایران 
۱2 و نیم میلیون یورو بود؛ که ســهم صادرات 
ایران به بوســنی و هرزگوین، حدود ۱0 و نیم 
میلیون یورو بود. وی افزود: صــادرات ایران به 
بوسنی شــامل مواد غذایی، مواد پتروشیمی، 
تولیدات ساختمانی مثل ســنگ، شیرآالت، 
سرامیک و تجهیزات داخل ساختمانی است. 
همچنین در حال پیگیری صادرات تجهیزات 
بیمارستانی از شرکت های دانش بنیان به این 

کشور هستیم. در این کشور زیرساخت های لوله 
کشی و تجهیزات ساختمانی باید نوسازی شود. 
جابر وثیق تاکید کرد: شــرط صادرات کاالی 
ایرانی به بوسنی، به کیفیت تولید محصوالتی 
وابسته است که بتواند وارد بازار این کشور شود. 
از مواردی که تجار ایرانــی می توانند روی آن 
متمرکز شوند، مواد غذایی و مواد صنعتی مانند 
قطعات خودرو است. حدود 80 درصد قطعات 
تولیدی بوسنی به کشورهای دیگر مثل آلمان 
صادر می شــود و همه آن ها استاندارد اروپایی 
دارد. وی تصریح کرد: از قراردادهایی که اخیرا با 
این کشور منعقد نموده ایم، ایجاد پارک فناوری 
در بوسنی اســت، که دو شــهر اعالم آمادگی 
نمودند که با ما در زمینه پارک فناوری و حضور 
شرکت های دانش بنیان و هایتک ایران در این 
پارک حضور پیدا کنند و امتیازاتی از ســمت 

میزبانان این شهرها دریافت کنند.«
رایزن اقتصادی در بوسنی و هرزگوین با ارزیابی 
وضعیت کاالهای صادراتی ایران به این کشور 
ادامه داد: در حال حاضر ورود خشکبار به بوسنی 
از طریق ایران و سایر کشورهای عربی صورت 
می گیرد. کشــمش قهوه ای ایران در بوسنی با 
توجه به داشتن طرفداران بســیار، بازار خوبی 
دارد و بــرای ورود و بازاریابی صادراتی آن هیچ 
مشــکلی وجود ندارد. فوالد، گیاهان دارویی و 
مواد شیمیایی در بوســنی بازار خوبی دارند. 
زعفران به دلیل گران بودن، و سیمان به دلیل 
هزینه حمل و نقل در بوسنی بازار خوبی ندارد. 
همچنین برای صادرات به بوسنی می توان نمونه 
محصوالت ایرانی در بخش های مختلف را در 
نمایشگاه دائمی این کشور قرار داد. با استفاده از 

این نمایشگاه بازرگانان می توانند فقط در بوسنی 
و کشورهای یوگوسالوی )کرواسی، اسلوونی، 
بوسنی و هرزگوین، مونتگرو، کوزوو، صربستان 

و مقدونیه( کاالی خود را صادر کنند.
جابر وثیق اضافــه کرد: در صــورت تمایل به 
صادرات کاالی ایرانی به بــازار اتحادیه اروپا و 
سایر کشورهای دیگر که تجارت آزاد با بوسنی 
دارند، محصوالت باید در این کشور تولید شوند. 
برای کشوری مانند بوسنی، توریست سالمت 
موضوع مهمی است. هزینه ها در بوسنی نسبت 
به کشورهای اروپایی بسیار مناسبتر است. ما به 
دنبال این هستیم که یک کلینیک تخصصی، 
توسط یک سرمایه گذار ایرانی در این کشور با 
دو شرط که از تجهیزات و پزشکان ایرانی در این 
کلینیک استفاده شود، ایجاد کنیم. وی در بخش 
دیگری از سخنان خود گفت: در حال حاضر ثبت 
شرکت توسط یک ایرانی در بوسنی و هرزگوین 
به صورت صــد در صد انجام می شــود و هیچ 
مشــکلی نخواهد داشت. همچنین شرکت ها 
می توانند در این کشــور کشت زمینی داشته 
باشند و تولیدات خود را صادر کنند. شرکت های 
تولیدی ایرانی می توانند در این کشور با واردات 
مواد اولیه، تولید انجام دهند و محصوالت را به 
کشورهای اروپایی صادر کنند. تولید کاالهای 
ایرانی در بوسنی موجب تسهیل صادرات آن ها 

به کشورهای اروپایی می شود.«

اهمیت روابطه دوستانه 
و تاریخی با بوسنی

در ادامه این وبینار یک تاجر بوسنیایی نیز گفت: 
ما در حال تالشــیم تا بتوانیم فعالیت تجاری 
با کشــور ایران داشته باشــیم؛ و در این راستا 
برخی مزیت های تجاری برای بازرگانان ایرانی 
فراهم کنیم. در حال حاضر ما درهای بسته ای 
با تجارت چین داریم. همیــن طور موقعیت 
ترکیه نتوانسته رقابت تجاری خاصی در کشور 
بوسنی ایجاد کند. منصور حجیج اضافه کرد: 
شرکت های ایرانی روابطه دوستانه و تاریخی با 
بوسنی دارند. پس این فرصت برای شرکت های 
ایرانی فراهم است که بتوانند با ارائه محصوالتی 
با کیفیت بیشتر و مزیت های رقابتی وارد این 
بازار شــوند. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه 
مردم بوســنی، مردم ایران را دوست دارند و در 
دوران جنگ از دولت جمهوری اسالمی ایران 
کمک هایی را دریافت کردند، از هرگونه روابط 
تجاری با مردم ایران بسیار استقبال می کنند. 
بازار کشور بوسنی بســیار کوچک است ولی 
پتانسیل زیادی دارد. در واقع به نحوی پل ورود 

به بازار اروپا است.«
شــایان ذکر است شــرکت بازرگانی جی تی 
جی خدمات جامعی در حــوزه بازرگانی ارائه 
می دهد. ارائه خدمات بازرگانی موجب تسهیل 
امور بازرگانی و صادرات و واردات کاال می شود؛ 
همچنین زمان انجام امور نیز کاهش می یابد. 
صــادرات و واردات کاال از صفر تــا صد و بدون 
واسطه در این شرکت بازرگانی انجام می شود. 
شرکت بازرگانی GTG شــعار »با ما مرزی 
نیست...« را با هدف کمک به تجار و بازرگانان 

برگزیده است.

کمپین صادرات به بوسنی

رونق دالل بازی با کد ملی در بازار خودروکاهش 20 تا 70 درصدی تولید زعفران
 تربیت

 گزارش

احتمال افزایش صادرات 
تا 48 میلیارد دالر

آموزش و پرورش نماد گویای توســعه یافتگی هر کشــور است. 
کشورهایی که تصمیم گرفتند توســعه اقتصادی و اجتماعی پیدا 
کنند در همان ابتدا آموزش و پرورش خود را به نحوی سامان دادند 
و مدرن نمودند که اهداف آن همسو با توســعه آینده کشور باشد. 
توســعه ژاپن و کره جنوبی از آموزش و پرورش آغاز گردیده است. 
در رقابت جنگ سرد بین آمریکا و شوروی سابق در دهه 6۰ میالدی 
، آمریکایی ها دریافتند که آموزش در شوروی در حال پیشی گرفتن 
از آنها بود و به سرعت با اصالحات سطح آموزش خود را ارتقا دادند، 
زیرا می دانستند آموزش و پرورش زیربنای توسعه است. امروزه همه 
کشورهای توســعه یافته دارای آموزش و پرورش توسعه یافته اند و 
هیچ کشورکمترتوسعه یافته ای پیدا نمی کنید که آموزش و پرورش 

پیشرفته ای داشته باشد .
در ایران اهداف و راهبردهــای اصلی آموزش و پرورش را با پرورش دینی اشــتباه 
گرفته اند و فرض شــده که اگر در مدارس افراد دیندار تربیت شود کفایت می کند 
در حالیکه این امر الزم ، ولی کافی نیست. آموزش یکی از پیچیده ترین و پر دامنه 
ترین دانش های بشری است که به خاطر میان رشته ای بودن، همواره با بهره گیری 
از علوم و دانش های مختلف دستخوش تغییر و توسعه می شود و خود را کارآمد تر 
و سازگارتر با اهداف انسانی و توسعه جامعه می سازد. در کشورهای توسعه یافته، 
کارشناســان و معلمان آموزش و پرورش تحت پیچیده ترین و عالی ترین تعالیم 
دانشگاهی و تحقیقاتی و تجربی قرار می گیرند و شغل معلمی یک تخصص عالی در 
جامعه توسعه یافته تلقی می گردد که به تناسب آن نیز دستمزد هایی در رده های 

باالی جامعه به عنوان تشویق کار ارجمند آنها پرداخت می گردد. 

گام نهادن در مسیر توسعه
امروزه مهم ترین اهداف و راهبردهای آموزش و پرورش برای کشوری که قصد گام 
نهادن در مسیر توسعه را دارد پرورش انسان هایی است که دارای قدرت فکر کردن 
و اندیشیدن درست و یا درست اندیشیدن، دارای خالقیت و دارای توان مشارکت 
اجتماعی است. این ســه هدف در کنار اخالق فردی و مدنی، وطن دوستی و دیگر 
دوستی مهمترین اهداف آموزش و پرورش مدرن اســت که البته در ایران ایمان 
مذهبی و دینی و تعلیمات آن نیز به آن افزوده می شود. حال غفلت از اهداف راهبردی 
فوق و صرفاً بسنده کردن به ایمان مذهبی و تعلیمات دینی که بسیار مهم و ضروری 
است به معنای آن است که به علوم آموزشی که امری جهانی و انسانی است و همانند 

همه تخصص ها مثل پزشکی یا اقتصاد است غفلت ورزیده ایم.
در اروپا دانشگاه ها و موسسات بسیار قدرتمندی مثل "انستیتوی آموزش دانشگاه 
لندن"وجود دارد که در سطوح لیسانس، فوق لیسانس و دکترا ، کارشناسان و معلمان 
را با آخرین علوم و دانش آموزشی سازگار با توسعه کشورشان و شیوه های تدریس 
آشنا می ســازند. انتخاب وزیر و مدیران آموزش و پرورش در ایران همسو با توسعه 
آینده ایران نیست. گویا ما هنوز تصمیم نگرفته ایم توسعه پیدا کنیم زیرا می بایست 
مهمترین پست کابینه وزیر آموزش و پرورش باشد در حالی که با احترام به شخصیت 
فردی دو نفری که در دولت سیزدهم به مجلس پیشنهاد شده اند و رای نیاوردند، نه 
تخصص الزم در حوزه آموزش مدرن و سازگار با توسعه داشتند و نه تجربه علمی 
کافی برای ایفای نقش خطیر وزیر آموزش و پرورش بعنوان توسعه دهنده سرمایه 
اجتماعی جامعه ایران. این امر  مختص دولت سیزدهم نیست، تقریباً همه دولت های 
بعد از انقالب از این نقیصه رنج می بردند و وزیران آموزش و پرورش آخرین وزیرانی 

بودند که انتخاب می شدند. 

دانشگاهی ضعیف
دولت ها به خاطر درآمد نفت به وزیر نفت و به واســطه صنعت به وزیر صنعت و به 
خاطر غذا و کشاورزی به وزیر کشاورزی اهمیت می دادند و آگاه نبودند یا قصد آن 
را نداشتند که نقش آموزش و پرورش در تربیت انسان ها و نیروی انسانی مهمترین 
سرمایه گذاری در کشور و به قول شولتز برنده جایزه نوبل به جای نیروی انسانی ، 
سرمایه انسانی است و دارای همه کارکرد های سرمایه در بازار، جامعه واقتصاد است 
در ایران نیز اگر خللی در این سرمایه گذاری انسانی ایجاد شود آینده توسعه با چالش 

های بزرگی روبرو خواهد شد. 
متاسفانه در ایران دانشگاه تربیت معلم را که می توانست با اصالحات و سازگاری الزم با 
بهترین دانشگاه های دنیا در حوزه آموزش نقش تربیت معلمان و کارشناسان آموزش 
ایران را همسو با توسعه کشور برعهده بگیرد با تغییر مأموریت رها نمودند و دانشگاهی 
ضعیف و در رده ای بسیار پایین تاسیس نمودند که پاسخگوی علمی نقش دانش 
آموختگان آن برای سرمایه گذاری انسانی در توسعه ایران  نیست. دولت و کسانی 
که به توسعه کشور فکر می کنند و برای تغییر وتوسعه آن برنامه ریزی می نمایند 
اگرتصمیم و قصد توسعه داشته باشند می بایست مهمترین عناصر تاثیرگذار در شگل 

گیری توسعه آینده ایران راتعیین وبرمبنای آنها سیاستگذاری نمایند.

نگاه غیر توسعه ای 
به آموزش و پرورش

 نوسان:بر اســاس آمارها در پنــج ماهه امسال 
۱۳ میلیــون و 8۱9 هزار تن کاالی ســرمایه ای، 
واســطه ای و مصرفی به ارزش ۱۶ میلیارد و ۶2۱ 
میلیون دالر به کشور وارد شــده است. همچنین 
آمارها نشــان می دهد که به لحاظ وزنی، کاالهای 
واســطه ای 9۳.۶ درصد، یعنی بیشترین سهم از 
کل واردات را به خــود اختصاص داده اند. به طوری کــه در این مدت ۱2 
میلیون و 9۳۵ هزار تن کاالی واســطه ای بــه ارزش ۱۱ میلیارد و ۷۵۷ 
میلیون دالر به کشور وارد شده که نسبت به پنج ماهه سال قبل به لحاظ 
وزنی 0.9 و به لحاظ ارزشی 22.۱ درصد رشد داشته است. سهم کاالهاي 
سرمایه ای نیز در این مدت ۱.۵ درصد بوده و در پنج ماهه نخست امسال 
2۱۱ هزار تن کاالی ســرمایه ای به ارزش بیــش از دو میلیارد دالر وارد 

شده است. 

 نوسان: قیمت جهانی کاالهای اساسی از گندم و  
خوراک دام گرفته تا دانه های روغنی همچنان پیش 
می تازد که 4 دلیل عمده در این افزایش نقش دارند. 
به گزارش خبر گزاری فارس، رشــد قیمت کاالهای 
اساسی در بازارهای جهانی همچنان روبه رشد است 
و ظاهرا قصد عقب نشینی ندارد، آهنگ رشد قیمت ها 

پس از شیوع کرونا در جهان بیشتر شده است.
قیمت کاالهای اساسی در یک سال گذشته از ۵0 تا ۱00 درصد رشد یافته که 
کاالهای ضروری و مهم مردم محســوب می شوند و مستقیم یا غیرمستقیم 
در تامین نیاز روزانه مردم تاثیر دارند. امروز در بازارهای جهانی گندم ۷ دالر 
افزایش قیمت داشت و هر بوشــل به قیمت ۷94 دالر و 2۵ سنت به فروش 
رســید. قیمت ذرت هم که به عنوان خوراک دام استفاده می شود 2۵/ ۵دالر 

رشد داشت و هر بوشل به قیمت ۵2۷ دالر و ۷۵ سنت معامله شد. 

 نوسان:ســید محســن فاضلیــان، عضو هیات 
مدیره بانک مسکن با اشــاره به آخرین وضعیت 
مسکن مهر در کشور و میزان تسهیالت پرداخت 
شــده اظهار داشــت: تا تاریخ ۶ آذرماه امسال 2 
میلیون و ۱40 هزار و ۳49 واحد فروش اقساطی 
شده اســت. همچنین در حال حاضر 22۶ هزار و 
۵۳۶ واحد هنوز باقی مانده که از این تعــداد ۳4 هزار و 9۱ واحد تعیین 
تکلیف شده اند. وی ادامه داد: طرح مســکن مهر از سال ۱۳84 با اعتبار 
۵00 هزار میلیارد ریالی در شــهرهای مختلف کشور آغاز شد و میانگین 
نرخ ســود تســهیالت برای این پروژه در سراسر کشــور ۷ درصد بود. 
فاضلیان افزود: تا به امروز 2۵9 هزار و 4۳8 واحد در بانک مسکن افتتاح 
حساب شــده  و حدود ۱0 هزار و ۵00 میلیارد تومان آورده مردمی برای 

این واحدها بوده است.

  نوسان:در حال حاضر بــه دلیل مشکالت تامین 
ارز، ریل گذاری های غلط و عدم تسلط کافی دولت 
و تنظیم گران، بازار کاغذ بیش از پیش آشفته شده 
و به دست دالالن و ســوداگران افتاده است. افسانه 
محرابی، مدیرکل دفتر نساجی، پوشاک و سلولزی 
وزارت صمت می گوید: واحدهای تولیدی داخلی، 
توان تولید کاغذهای چاپ و تحریر مورد نیاز کشور را دارند و باید حمایت 
شوند. وی با اشاره به اینکه ۳ واحد تولیدی در کشور داریم که توان تولید 
کاغذهای چاپ و تحریر مورد نیاز را در سطح کشــور دارند، افزود: در این 
زمینه چند طرح داریم اما بحث ضوابط سختگیرانه قرنطینه ای برای مواد 
اولیه، حقوق ورودی بــرای واردات کاغذ، ارز 4 هــزار و 200 تومانی برای 
کاغذ و معافیــت مالیاتی 9 درصــد ارزش افزوده بــرای واردات، از جمله 

مشکالت است.

سهم کاالهای مصرفی از واردات چقدر است؟ نبض بازار کاغذ  در دست دالالن استمتقاضیان مسکن ملی چقدر واریز کردند؟پیشتازی قیمت جهانی کاالهای اساسی
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صنایع فوالدی، گیاهان دارویی و مواد شیمیایی موقعیت مناسبی برای صادرات به کشور بوسنی و هرزگوین دارند

شناخت بازارهای صادراتی و تحلیل آن، چالش های صادرات را به حداقل می رساند. براین اساس 
وبینار » تحلیل بازار صادراتی کشور بوسنی و هرزگوین« به منظور صادرات کاال به این کشور، 
تحت عنوان »کمپین صادرات به بوسنی« توسط شرکت بازرگانی جی تی جی برگزار شد. شرکت 
بازرگانی گستره تجارت گراهون)جی تی جی( با هدف تسهیل امور صادرات و واردات کاال و افزایش آگاهی بازرگانان 
و تجار، کلیه خدمات حوزه بازرگانی را بدون واسطه ارائه می دهد. آنچه می خوانید بخشی از مواردی است که در 

نخستین وبینار تحلیل بازار صادراتی کشور بوسنی و هرزگوین گذشت؛

هفته نامه نوسان

گرو ه   بازارگانی

با هدف شناخت و تحلیل بازارهای صادراتی انجام شد؛
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مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه 
مشکل انرژی برای همه در کشــور وجود دارد، 
اذعان داشــت: کدام یک از بخش های صنعتی و 
اقتصادی کشور بهتر از فوالد مبارکه می تواند در 
رفع مشکل انرژی پیشرو باشد؟ اگر امروز درک 
صحیحی از مســائل داشته باشــیم و برای رفع 
موانع درست تصمیم بگیریم قطعا می توانیم بر 
مشکالت فائق بیاییم. طیب نیا با تأکید بر ضرورت 
تغییر فرهنگ مصرف انرژی و برنامه ریزی برای 
آن تصریح کرد: گفتمان صرفه جویی در مصرف 
انرژی را باید ابتدا در شــرکت فــوالد مبارکه و 
سپس در جامعه تســری داد که در همین راستا 
نیز در حال انجام عملیات گســترده ای در حوزه 
صرفه جویی در مصرف انرژی هستیم. وی ادامه 
داد: هنوز فرصت های بسیار زیادی در باالدست 
برای ما وجود دارد که شــاید تا چند سال دیگر 
همین فرصت ها وجود نداشته باشند که الزم است 
تا در این خصوص ســرعت خود را افزایش داده و 

نفوذمان را در حوزه پایین دست گسترش دهیم.
چابک سازی برنامه ها

متناسب با شرایط موجود
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه بــا تأکید بر 
ضرورت تسریع در اجرای پروژه های انتقال انرژی 
اضافه کرد: تغییر و چابک سازی برنامه های تولید 
متناسب با شرایط موجود، امری قابل اجرا و شدنی 
است؛ در بحث زیرســاخت ها نیز معاونت های 
مختلف باید برنامه داشته باشند و در موضوعات 
مختلف کمیته های عملیاتی تشــکیل دهند. 
وی با اشــاره به اهمیت حمل ونقل مــواد اولیه 
و محصوالت در شــرکت فــوالد مبارکه عنوان 
داشت: امکان افزایش ظرفیت ناوگان حمل ونقل 
مواد اولیه برای فوالد مبارکه وجود دارد و این امر 
باید هرچه ســریع تر تحقق پیدا کند؛ همچنین 
برای تأمیــن منابع انرژی، به خصــوص آب باید 

سرمایه گذاری های بیشــتری صورت گیرد. وی 
با تأکید بر ضرورت ارائه پیشــنهاد ها برای رفع 
چالش های فوالد مبارکه ابراز داشت: در کنار ارائه 
گزارش های عملکرد معاونت های مختلف، نیازمند 
پیشنهاد ها برای رفع چالش ها و بهبود فرایندها 
هستیم. برای تأمین انرژی موردنیاز فوالد مبارکه 
راهکارهایی وجود دارد که بــا برنامه ریزی های 
منظم می توان آن ها را به کار گرفت. مدیرعامل 
فوالد مبارکه با تأکید بر ضرورت آگاه ســازی در 
خصوص جایگاه فوالد مبارکه در اقتصاد، رشــد 
و تعالی کشور یادآور شــد: باید درصدد افزایش 
روشن گری در فضای رسانه و اطالع رسانی برای 
فراهم سازی شرایط توســعه کیفی برای فوالد 
مبارکه باشیم؛ فوالد مبارکه باید برای به کارگیری 
گفتمان منطقی و مبتنی بر دانش برنامه داشته 
باشــد؛ چراکه موضوعات مرتبط با فضای رسانه 
و اطالع رســانی نیازمند تبیین علمی است. وی 
با اشاره به اهمیت جذب نخبگان علمی و فنی به 
شرکت فوالد مبارکه افزود: افزایش اشتیاق شغلی 
و امکان ارتقای شغلی برای کارکنان، فراهم سازی 
زمینه های عادالنه پیشرفت شغلی، ارتقای سطح 
دانش کارکنان و پیمانکاران بسیار مهم است و اگر 
بخواهیم صنعتی پیشرو باشیم، باید برای ارتقای 
ســطح دانش سرمایه های انســانی خود برنامه 
داشته باشــیم؛ چراکه آموزش جزو اولویت های 

فوالد مبارکه محسوب می شود.
کاهش 3۰ درصدی

 مصرف آب 
عباس اکبری محمدی معاون بهره برداری شرکت 
فوالد مبارکــه در ادامه این جلســه اظهار کرد: 
وضعیت ایمنی فوالد مبارکه نسبت به سال های 
گذشته روند روبه رشدی داشته و امیدوارم که آمار 
حوادث کاری همواره در پایین ترین سطح ممکن 

قرار داشته باشد.

وی با بیان اینکه تولیــد 8 ماه اخیر فوالد مبارکه 
روند روبه رشدی داشته است، افزود: برنامه تولید 
در نواحی نورد ســرد و نورد گرم فــوالد مبارکه 
بیش از برنامه پیش بینی شده محقق شده است 
و خوشــبختانه طی ماه های اخیــر 8 محصول 
جدید در این شــرکت طراحی و تولیدشده که 
آخرین محصــول گریــد APIX80 موردنیاز 
صنایع نفت و گاز بــوده و در روزهــای اخیر در 
شــرکت فوالد اکســین با موفقیت نورد شده و 
مورد آزمایش قرار گرفته که نتایج آن نیز مثبت 
بوده است. معاون بهره برداری فوالد مبارکه نتایج 
پروژه های مرتبط با آب و پساب در این شرکت را 
مثبت ارزیابی کرد و گفت: ســهم استفاده فوالد 
مبارکه از پساب شهرهای اطراف نسبت به میزان 
مصرف این شرکت از آب تازه بسیار بیشتر است 
و این نشان دهنده این است که برای مصرف آب 

برنامه ریزی وجود دارد.
 وی عنوان کرد: میزان مصرف آب فوالد مبارکه 
نسبت به تولید و ارزش افزوده ای که برای کشور 
دارد، میزان بســیار ناچیزی اســت؛ چراکه این 
شرکت توانسته نســبت به ســال گذشته ۳0 
درصد از مصرف آب خود را کاهش دهد؛ توسعه 
پروژه های کاهش مصــرف آب در فوالد مبارکه، 
این شرکت را ازنظر استراتژیک مستقل خواهد 
کرد. اکبری با بیان اینکه محدودیت انرژی ضربات 
زیادی را به تولید در کشــور وارد کرده است، ابراز 
داشت: میزان تولید ازدست رفته فوالد مبارکه به 
دلیل محدودیت برق در سال جاری به میزان ۱۳۵ 
هزار تن گندله آهن، ۵00 هزار تن آهن اسفنجی و 

2۵0 هزار تن تختال بوده است.
تأمین کامل نیاز تولیدکنندگان

داخلی لوازم خانگی
طهمورث جوانبخت معاون فــروش و بازاریابی 
فوالد مبارکه با ارائه گزارش عملکرد فروش این 

شرکت تا پایان آبان ماه ۱400 اظهار داشت: روند 
فروش فوالد مبارکه در سال 99 رکورد تحویل و 
حمل را شکست و در سال ۱400 از فروش ۱2۵ 
هزار تن عبور کرد. وی با بیان اینکه عملکرد فروش 
شرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه طی 8 ماه 
گذشته قابل قبول بوده اســت، ادامه داد: با توجه 
ممنوعیت واردات لوازم خانگی، نیاز تولیدکنندگان 
داخلی در این بخش بــه ورق های رنگی افزایش 
یافته و فوالد مبارکه نیــاز این تولیدکنندگان را 

به طور کامل تأمین می کند.
واکسیناسیون ۹8 درصدی

در فوالد مبارکه 
حســین مدرســی فر مدیر ایمنی، بهداشت و 
محیط زیست فوالد مبارکه در ابتدای این جلسه 
با اشــاره به آخرین آمار تزریق واکسن کرونا به 
کارکنان و پیمانکاران این شــرکت اظهار کرد: 
گســتردگی واکسیناسیون در شــرکت فوالد 
مبارکه بــه 98.۷ درصد رســیده اســت. وی با 
 PCR بیان اینکــه تاکنون ۷0 هــزار آزمایش
از کارکنان و پیمانکاران شــرکت فوالد مبارکه 
گرفته شده است، افزود: در این پاالیش، ۷ درصد 
از آزمایش ها در میان پیمانــکاران و 8 درصد از 
آزمایش ها در میان کارکنان فوالد مبارکه مثبت 
بوده است. مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
فوالد مبارکه با تأکید بر ضرورت تداوم بازرسی ها 
برای دستورالعمل های بهداشتی خاطرنشان کرد: 
مواردی همچون فاصله گذاری اجتماعی، کنترل 
کارکنان برای رعایت نکات بهداشــتی ازجمله 
استفاده از ماسک در فوالد مبارکه همچنان ادامه 
دارد. وی با بیان اینکه پیش بینی های الزم برای 
تزریق دوز یادآور واکسن کرونا با هماهنگی وزارت 
بهداشــت برای متقاضیان صورت گرفته است، 
اذعان داشــت: ضریب ایمنی در فــوالد مبارکه 
با توجه به محدودیت ها و عــدم قطعیت ها )در 
رفتارهای انسانی( روند امیدوارکننده ای داشته 
و ضریب تکرار حوادث طی 20 سال گذشته در 

شرکت فوالد مبارکه به صورت نزولی بوده است.
در ادامه این جلسه علیرضا کی یگانه مدیر کنترل 
کیفی فــوالد مبارکه با ارائه گزارشــی از کنترل 
کیفیت این شرکت تصریح کرد: بازده کیفی فوالد 
مبارکه ۳ درصد رشد داشــته و مقدار محصول 
نامنطبق )درجه ۱ و 2( بــدون قراضه نیز در این 

شرکت بسیار مطلوب بوده است.
وی با بیان اینکه بازده عمودی )کمی در کیفی( 
فوالد مبارکه طی ۳ ماه اخیر روند مثبتی داشته 
است، بیان داشت: کیفیت مواد اولیه و تولید در 
ناحیه آهن ســازی فوالد مبارکه شرایط نسبی 
و متعادلی داشــته و کیفیت محصول موردنیاز 
خودروســازی علی رغم اینکه نســبت به سال 
گذشته وضعیت قابل قبولی داشته اما همچنان 

نیاز به ارتقا دارد.
در پایان این جلسه، ابراهیم کاظمی مدیر آموزش 
و توسعه سرمایه های انسانی شرکت فوالد مبارکه 
اظهار کرد: تهیه سند توسعه رهبران، اجرای فرایند 
جانشــین پروری، اجرای پلتفرم کانون ارزیابی 
شایستگی و عملکرد و نظام مربی گیری ازجمله 
برنامه های آموزش در فوالد مبارکه است؛ توسعه 
فردی، توســعه نگرش جمعی و توســعه دانش 
کســب وکار نیز از اهداف واحد آموزش و توسعه 

سرمایه های انسانی این شرکت است.

گزارش

  گزارش

 نوســان:مدیر محصوالت سرد و 
پوشش دار ناحیه نورد سرد شرکت 
مبارکه گفت: تالشــگران  فوالد 
خط اصالح شــماره ۴ ناحیه نورد 
سرد شرکت فوالد مبارکه با ثبت 
رکورد تولید ۲۰ هــزار و 6۵۰ تن 
کالف سرد اصالح شده در آبان ماه 
۱۴۰۰ توانستند برای نخستین بار 
از ابتدای راه اندازی و ســومین بار 
در سال جاری، رکورد تولید در این 

خط را جابجا کنند.
محسن زارع با اعالم این خبر، اظهار کرد: 
خطوط نهایی ناحیه نورد سرد ایستگاه 
پایانی تولید محصوالت ســرد در این 
ناحیه و در خطوط تولید فوالد مبارکه 
است و به نوعی ویترین محصوالت این 
شرکت محسوب می شــود. وی افزود: 
ارتقای کمی و کیفی محصوالت فوالد 
مبارکه عالوه بر نظارت و کنترل دائمی 
محصول و انطباق آن با الزامات مشتری 
در این خطــوط از اهمیت قابل توجهی 
برخوردار است که با تالش کارکنان در 
ناحیه نورد سرد این شرکت، خط اصالح 
شماره 4 توانســت تبلور بیانات مقام 
معظم رهبری در خصــوص رفع موانع 
تولید باشد و به سقف جدیدی در تولید 

محصول سرد فوالد مبارکه دست یابد. 
رامین خاکساری رئیس خطوط نهایی 
ناحیه نورد سرد شــرکت فوالد مبارکه 
نیز در این بــاره، اظهار کــرد: خطوط 
نهایی ناحیه نورد ســرد شامل 4 خط 
اصالح، 2 خط بــرش و یک خط برش 
نواری است که از این میان، تالشگران 
خط اصــالح 4 توانســتند رکوردهای 
20 هزار تن در فروردین ماه، 20 هزار و 
۳۵0 تن در شهریورماه و 20 هزار و ۶۵0 
تن در آبان ماه را به صورت پیاپی در سال 
جاری ثبت کنند. وی با بیان اینکه این 
رکورد در پاسخ به منویات مقام معظم 
رهبری در ســال »تولید، پشتیبانی ها 
و مانع زدایی ها« صورت گرفته اســت، 
افزود: این رکورد در حالی محقق شد که 
محدودیت های ناشی از تحریم ها مانع 
بزرگی برای صنعت فوالد و به خصوص 
ناحیه نورد سرد شــرکت فوالد مبارکه 

محسوب می شود.
رئیس خطوط نهایی ناحیه نورد ســرد 
شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
این موفقیــت قابل توجه کــه در یکی 
از ماه های ۳0 روزه ســال کسب شده 
مرهون تالش هــای تمــام کارکنان 
خطوط نهایی و واحدهای پشــتیبانی 
به ویژه حمایت هــای بی دریغ مدیریت 

ناحیه نورد سرد است.
 رئیس گروه فنی تولید ناحیه نورد سرد 
شــرکت فوالد مبارکه نیز در این باره 
تصریح کرد: خطوط نهایی و به خصوص 
خطوط اصالح در ناحیه نورد ســرد، در 
تولید محصول از اهمیتی استراتژیکی 
برخوردار است و با توجه به طیف وسیع 
محصول از حیث ابعــاد و گرید کیفی، 
کنترل فرایند محصول در این خطوط 
همیشــه مؤید انطباق کمی و کیفی 
محصول سرد شــرکت فوالد مبارکه با 

خواسته های مشتریان خواهد بود. 
محمودرضا قرمزی اضافه کرد: از ابتدای 
ورود کالف گــرم به ناحیه نورد ســرد 
شــرکت فوالد مبارکه تــا پایان تولید 
محصول ســرد که در واقع منتهی به 
خطوط اصالح شماره یک تا 4 خواهد 
بــود، محصول تولیدشــده بــا تمام 
مشــخصات منطبق با داده های فنی 
تولید، تحت پایــش و کنترل دائمی 

قرار می گیرد.

industry

گروه فوالد مبارکه با حضور فعال در هجدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی )ایران متافو( که از ۱4 تا 
۱۷ آذرماه ۱400، در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران میزبان بازدیدکنندگان و عالقه مندان 
به حوزه های مرتبط با صنعت و معدن خواهد بود، به ارائه آخرین دستاوردهای صنعتی خود می پردازد. 
معرفی توانمندی ها و محصوالت، برقراری ارتباط مستقیم با مشتریان، شناخت رقبا و محصوالت آنان، 
ارتباط با تأمین کنندگان مواد خام، به روزرسانی دانش تخصصی، فرصت جذب سرمایه گذار و انعقاد 
قراردادهای متعدد ازجمله فرصت هایی است که این نمایشگاه برای شرکت کنندگان فراهم می آورد.

برگزاری هجدهمین نمایشگاه ایران متافو
تختال گرید X80 به عنوان جدیدترین گرید فوالدی به دست متخصصان داخلی فوالد 
مبارکه برای نخستین بار در خاورمیانه تولید شده و کاربرد ورق نوردشده آن در ساخت 
لوله های خطوط انتقال نفت و گاز است. تولید تختال گرید ۵L X80 API با توجه به 
دارا بودن کربن زیر 0.08 درصد و منگنز باالی ۱.8 درصد، شــرایط تولید ورقی فوالدی 
با استحکام باالتر نسبت به گرید ۵L X۷0 API را فراهم کرده که در ساخت لوله های 

انتقال سیاالت توسط شرکت های لوله سازی کشور کاربرد دارد. 

X80 نورد موفقیت آمیز تختال گرید

ثبت رکورد در
نورد سرد فوالدمبارکه پیشران بودن در صنعت

 نوسان:شــرکت فوالد مبارکه قصد دارد در یک اقدام چندمرحله ای 
تأمین کنندگان و پیمانکاران سراسر کشــور که امکان همکاری با این 
شرکت را دارند از طریق خوداظهاری شناسایی و از توانمندی های آنان در 
مسیر توسعه خود استفاده کند. راهبردی که هم به تقویت شرکت فوالد 

مبارکه و هم شرکت های همکار منجر خواهد شد.
مزیت های فراوانی را می توان برای این راهبرد جدید شــرکت در نظر گرفت، که به 
برخی از آن ها به صورت کوتاه اشاره می شود. مهم ترین حسن این اتفاق ایجاد فرصت 
برابر و عادالنه در سرتاسر کشور، برای تمامی پیمانکارانی است که قصد همکاری با 
فوالد مبارکه را دارند. همکاری با فوالد مبارکه یک اتفاق دســت نیافتنی که صرفا 
محدود به برخی شرکت ها باشد نخواهد بود و همه فرصت عرضه توانمندی های خود 

را خواهند داشت. 
مزیت بعدی که می توان به آن اشاره کرد، افزایش کمی شرکت ها در مناقصه است که 
چند پیامد مثبت دارد: ایجاد رقابت، واقعی تر شدن قیمت ها، افزایش سالمت مناقصه و 

شفاف بودن مسیر ازجمله این پیامدهای مثبت است.
نکته بعدی شناسایی پیمانکارانی که توانایی انجام کار دارند در سراسر کشور است که 
می توان در پروژه های مختلف از آن ها استفاده کرد.بنگاه های کوچک و بزرگ توانمند 
در این فرایند فرصت پیدا می کنند تا با کسب حمایت فوالد خون تازه ای در شریان های 
اقتصادی خود تزریق و به فعالیت خود ادامه دهند. این مسئله اشتغال زایی را نیز در پی 
خواهد داشت که یکی دیگر از اهداف این طرح است.باال رفتن سطح کیفی کار شرکت ها 
و پیمانکاران، دیگر مزیتی است که می توان به آن اشاره کرد. با باال رفتن رقابت، شرکت ها 
برای به دست آوردن پروژه ها ناگزیر به باال بردن سطح خدمات و توانمندی های خود 
می شوند و این مسئله به افزایش بیشتر کیفیت خدمات در سراسر کشور کمک می کند.

شرکت های دانش بنیان نیز با ورود به این مسیر و با حمایت فوالد مبارکه می توانند 
ضمن توانمند کردن خود، با تأمین نیازهای اســتراتژیک فوالد، گامی در راســتای  

خودکفایی صنعت فوالد و ایران بردارند.
در انتها،  مسئله آخری که می توان به اشــاره کرد این است که این اتفاق ظرفیت آن 
را دارد به یک نمونه موفق که توسط شرکت های بزرگ نفتی، معدنی و فوالدی از آن 

الگوبرداری شود تبدیل  گردد و آینده روشنی پیش روی صنعت ایران قرار می دهد.
گفتنی است مرحله اول این شناسایی درخصوص پیمانکاران و شرکت های ارائه دهندۀ  
فعالیت های خدماتی انجام خواهد شد و این شرکت ها باید معیارهایی نظیر نیروهای 
انسانی، ظرفیت های بازرگانی و مالی و فنی متناســب با موضوع قرارداد را در سامانه 

SRM فوالد مبارکه در قالب خوداظهاری ثبت و تکمیل کنند.

گام بلند فوالد مبارکه در راستای
 شفافیت و حمایت از بنگاه های داخلی

مهمترین برنامه ها و اولویت های شرکت فوالدمبارکه تشریح شد؛

طیب نیا: از تهدیدها و محدودیت های موجود در حوزه صنعت، فرصت های طالیی بسازیم

 نوسان:پروژه بومی ســازی بالک هــای 
پاتیل بر سرباره در شــرکت فوالد مبارکه 
با تکیه بــر دانش فنــی و توانمندی های 

نیروهای متخصص داخلی عملیاتی شد.
حمید خلجی سرپرست تعمیرات حمل 
و فراوری سرباره شرکت فوالد مبارکه در 
زمینه اجرای پروژه بومی سازی بالک های 
پاتیل بر ســرباره اظهــار کــرد: پاتیل بر 
خودروی سنگینی اســت که پاتیل های 
ذوب و ســرباره را از کوره های هشت گانه 
فوالدسازی به حوضچه های سرباره منتقل 

می کنــد. وی افزود: بالک هــای پاتیل بر 
یکــی از قطعات مهــم و اســتراتژیک و 
درعین حال پرمصرف پاتیل برها محسوب 
می شوند که سالیانه تعداد ۱8 عدد از این 
بالک ها به دلیل از شــکل افتادگی ناشی 
از فشار وارده از طرف پاتیل به بالک ها باید 

تعویض شوند.
سرپرست تعمیرات حمل و فراوری سرباره 
شــرکت فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد: 
با اجرای پــروژه بومی ســازی بالک های 
پاتیل بر ســرباره در فوالد مبارکه، میزان 

نیاز به تعویض و مصرف قطعات )بالک های 
پاتیل بر( بــه نصف کاهــش می یابد که 
مهم ترین دســتاورد این پروژه در ســال 
»تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها«، 
صرفه جویی ســالیانه ۳0 میلیــارد ریال 
اســت. همچنین این صرفه جویی منجر 
به کاهش نیاز به خریــد قطعه و کاهش 
هزینه های نفر-ســاعت تعمیر و تعویض 
قطعات به میــزان قابل توجهی شــده و 
بی نیازی کشور به واردات قطعات از خارج 

را به دنبال خواهد داشت.

 وی اذعان داشــت: بومی سازی این پروژه 
با تکیه بــر دانش فنــی و توانمندی های 
نیروهای متخصص داخلی عملیاتی شد، 
به طوری که با تقویت بالک ها و اســتفاده 
از مواد اولیه باکیفیت، بالک های پاتیل بر 
طراحی و تولید شدند؛ ازجمله نقاط قوت 
پروژه بومی ســازی بالک هــای ،پاتیل بر 
می توان به افزایش استحکام، دوام و عمر 
بالک ها نسبت به نمونه مشابه خارجی آن 
و تسریع در تأمین قطعه برای پاتیل برها 

اشاره کرد.

اتکا بر توانمندی های نیروهای داخلی انجام شد:

پروژه بومی سازی بالک های پاتیل بر سرباره در فوالد مبارکه

مدیرعامل فوالد مبارکه می گوید توسعه کمی، کیفی و متوازن، حاکمیت نگاه تحول گرا و توسعه محور 
در جای جای شرکت، الگو بودن و پیشران بودن در صنعت در راستای رشد اقتصادی کشور ازجمله 
مهم ترین اهداف فوالد مبارکه است که برای رسیدن به این اهداف باید نگاهی جهان تراز داشته باشیم. محمدیاسر 
طیب نیا با بیان اینکه اصلی ترین عامل تحقق تحول در هر سازمان، پیشران بودن آن سازمان است، تاکید دارد: باید از 

تهدیدها و محدودیت های موجود در حوزه صنعت، فرصت های طالیی بسازیم.

هفته نامه نوسان
گروه صنعت

 نوسان:سید امیر طباطبائیان افزود: طی سال های اخیر استاندارد 
ملی صنایع فــوالدی با کمک تیم انرژی فــوالد مبارکه و به کمک 
استادان دانشــگاه های مختلف کشور تدوین شــده که تمامی 
شرکت های فوالدی در ســطح مجموعه های خود، ملزم به رعایت 

استانداردهای آن هستند.
طباطبائیــان تصریح کــرد: ازجمله اقداماتی کــه انجام شــده، پروژه های 
بهینه ســازی انرژی بوده که بزرگ تریِن آن افزایش راندمــان نیروگاه فوالد 
مبارکه است؛ به نحوی که راندمان این نیروگاه، از ۳0 به ۳۶ درصد رسیده و در 

سال های آینده نیز این عدد به 42 درصد خواهد رسید. 
مدیر انرژی و ســیاالت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: پروژه هایی نظیر تولید 
برق از طریق نیروگاه های ســی.اچ.پی نیز در نظر گرفته شد که بر این اساس 
یک نیروگاه 28 مگاواتی در فوالد سبا ساخته شــده و مورد بهره برداری قرار 

گرفته است. 
طباطبائیان در مورد چالش انرژی در کشــور افزود: در حوزه برق، با توجه به 
اینکه وزارت نیرو نتوانســت به موقع دیماندی را که بر اساس قراردادهایی که 
تولیدکنندگان با این وزارتخانه داشته اند، تأمین کند، بنا شد وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و سازمان توســعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو(، به کمک شــرکت های معدنی، به موضوع تأمین برق ورود کنند و 
به کمک وزارت نیرو بیایند؛ به نحوی که تولیدکنندگان بخشی از برق موردنیاز 

خود را تأمین کنند. 
به گفته وی، فــوالد مبارکه در ســال 90 نیز بــرای احداث یــک نیروگاه 
هزارمگاواتی اقدام کرده و قراردادی را نیز منعقد کرده بود؛ اما در همان سال، 
وزارت نیرو اعالم کرد که فوالد مبارکه به هر میزان برقی که نیاز داشته باشد، 
این وزارتخانه آن را تأمین خواهد کرد؛ بر همین اساس بود که احداث نیروگاه 

عملیاتی نشد و فرصت از دست رفت.
مدیر انرژی و ســیاالت فوالد مبارکه افزود: هم اکنون مجددا وزارت صمت بر 
اســاس تفاهم نامه ای که هفته های قبل با وزارت نیرو منعقد کرده، این تعهد 
را ایجاد کرده که ۱0 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر یا حرارتی با مشارکت 
شــرکت های فوالدی و معدنی احداث کند و اقدامات خوبی نیز در این زمینه 

انجام شده است. 
طباطبائیان ادامه داد: نکته حائز اهمیت آن اســت که اگر مــا این نیروگاه را 
احداث کنیم، نیاز انرژی شرکت فوالد مبارکه در حد قابل توجهی یعنی حدود 
90 درصد تأمین خواهد شد؛ به خصوص اینکه می توان از تکنولوژی های روز 

دنیا با احداث نیروگاه های راندمان باال در این پروژه ها استفاده کرد.

افزایش راندمان 
نیروگاه فوالد مبارکه

با اجرای پروژه های بهینه سازی انرژی اتفاق افتاد؛



سال هفتم/ شماره 1۹۶/ 1۵ آذر14۰۰/ 1 جمادي االولي 1443

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

www.eghtesadbazar. ir

6  December    2021 No.196

info@eghtesadbazar. ir

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان با اشاره به اینکه صنایع واقع در 
شعاع ۵0 کیلومتری اصفهان مجوز مصرف سوخت مازوت ندارند، گفت: متاسفانه تمام 
گازوئیل توزیعی در کالنشهر اصفهان یورو 4 نیست و اولویت با اتوبوس های شرکت واحد 
است. حسین صادقیان اظهار کرد: هیچ یک از صنایع اصفهان از سوخت دوم مازوت 
استفاده نمی کنند به غیر از برخی کارخانه های سیمان واقع در شعاع باالتر از ۵0 کیلومتر 

اصفهان که محیط زیست محدودیتی برای این صنایع ایجاد نکرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: سعی ما در مجموعه استانداری 
این است که بتوانیم در مسیر تسهیل و رفع موانع تولید حرکت کنیم. امیررضا نقش اظهار 
کرد: اکنون در جنگ اقتصادی به سر می بریم و صنعتگرانی که در مقابل این جنگ قرار 
گرفته اند، جهادگر هستند و باید از همه این جهادگر قدردانی کرد. وی تاکید کرد: از فعاالن 
اقتصادی تقاضا می کنم که پشتیبان سیاست های اقتصادی دولت باشند، البته دولت نیز 

باید به جای تصدی گری، رویکرد تسهیل گری داشته باشد.

تسهیلگری به جای تصدی گریکدام صنایع اصفهان مازوت می سوزانند؟
 گزارش

 نوسان : شــانزدهیمن نمایشــگاه بین المللی سنگ، معادن، 
ماشین آالت و صنایع وابسته، در محل دائمی نمایشگاههای بین 
المللی اصفهان برگزار شد. رئیس سازمان نظام مهندسی معدن 
ایران در آیین افتتاح این نمایشگاه، با اشاره به اینکه بخش قابل 
توجهی از سنگ های تزئینی کشــور در استان اصفهان فراوری 
می شود، افزود: شعار ما می توانیم در بحث جلوگیری از فروش 
مواد خام در صنعت ســنگ اصفهان دیده می شود و از این بابت 
صنعت سنگ اصفهان ارزش افزوده ای به مواد معدنی خام ما داده 
است. این نمایشگاه در فضایی بالغ بر 3۰ هزار متر مربع و با حضور 
۱۵۰ نمایندگی داخلی و خارجی برگزار شد و بازدید کنندگان و 
مشارکت کنندگانی از کشورهای اسپانیا، ترکیه، اردن، ایتالیا، 

روسیه و امارات به همراه داشت.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: مشکالت مختلف در حوزه 
صنعت سنگ و معدن موجب فرار بخش زیادی از سرمایه ها از بخش معدن 
شده است، در حالی که ســرمایه گذاری در این حوزه عالوه بر حرکت بیشتر 
صنعت معدن، موجب کمک به صنعت ساختمان کشور خواهد شد. تقی نبئی، 
در آیین گشایش شانزدهیمن نمایشــگاه بین المللی سنگ، معادن، ماشین 
آالت و صنایع وابسته، با اشــاره به اینکه برگزاری این نمایشگاه با وقفه ای که 
در برگزاری نمایشگاه ها در کشــور وجود داشت، امروز در سطح عالی در حال 
برگزاری اســت، اظهار کرد: این نمایشگاه قرار اســت ویتریتی برای نمایش 
توانمندی ها و قابلیت های صنعتی و معدنی استان اصفهان باشد. وی تصریح 
کرد: استان اصفهان با توجه به غنای معادن و تجربه باالیی که در بخش فراوری 
سنگ های تزئینی دارد، از گذشته تا به امروز زبانزد کشور بوده و اصفهان از این 
بابت موتور متحرکی در صنعت سنگ برای پیشبرد فعالیت های معدنی سنگ 

کشور است.

دستورالعمل های متععد و متناقض
عامل سرگردانی صنعتگران

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی 
از سنگ های تزئینی کشور در استان اصفهان فراوری می شود، افزود: شعار ما 
می توانیم در بحث جلوگیری از فروش مواد خام در صنعت سنگ اصفهان دیده 
می شود و از این بابت صنعت ســنگ اصفهان ارزش افزوده ای به مواد معدنی 
خام ما داده بیش از هر زمانی در حال رشد و شــکوفایی است. وی با تاکید بر 
ضرورت توجه هر چه بیشتر صنعت سنگ، توضیح داد: بخش قابل توجهی از 
مشکالت این صنعت از ناحیه مسئوالن دولتی در بحث اصالح قوانین به ویژه 
دستورالعمل ها و بخشنامه ها چه در حوزه وزارت صمت و چه در حوزه منابع 
طبیعی، محیط زیست و .... است. نبئی، همچنین به هزینه های باالی تولید 
معادن اشاره کرد و گفت: مجموع مشکالت ذکر شده بخش زیادی از سرمایه ها 
را از بخش معدن فراری داده است، در حالی که هر چه سرمایه گذاری در حوزه 
معدن داشته باشــیم می تواند عالوه بر حرکت بیشتر صنعت معدنی کشور 

کمک شایانی به صنعت ساختمان کشور کند.

انتقاد خام فروشی در معادن و صنعت سنگ
مدیرکل گمرکات استان اصفهان نیز در این مراســم با بیان اینکه نمایشگاه 
سنگ و معادن جایگاه ویژه ای در صادرات کشور و استان اصفهان دارد، اظهار 
کرد: حجم عمده ای از صادرات کشور از محل این صنعت وزین است. رسول 
کوهســتانی پزوه با بیان اینکه بالغ بر ۱4 میلیون تن صادرات مواد معدنی و 
سنگ داریم، توضیح داد: متاسفانه بیشــترین مواد معدنی و سنگ های ما به 
صورت خام و یا کوپ صادر می شــود، در حالی که می توان این محصول را به 
صورت آماده و برای نصب صادر کنیم. امیدواریم مطابق سیاست های اقتصاد 

مقاومتی در نمایشگاه بعدی شاهد فراوری سنگ ها و مواد معدنی باشیم.

رویکرد جدید صادرات 
مطابق با سیاست های اقتصاد مقاومتی

علیرضا مرتضوی- مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی استان 
اصفهان نیز در آیین برپایی این نمایشــگاه که بعد از وقفه ای برگزار شــده 
است، اظهار کرد: نمایشــگاه بین المللی اســتان با رویکرد جدید مدیریت 
شــهری و با رویکرد جدید صادرات مطابق سیاســت های ابالغی اقتصاد 
مقاومتی، قرار است با همراهی تمام دستگاه ها و رویکرد مثبت آنها، گام های 

بزرگی در این راه بردارد.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان سنگ اســتان اصفهان نیز در این مراسم 
با اشاره به شیوع ویروس کرونا طی دو ســال گذشته، گفت: با توجه به تمام 
مشکالت شانزدهیمن دوره این نمایشگاه سنگ، امروز برپا شد و امیدواریم 
در ســال های آینده با رفع مشــکالت موجود همچون کرونا بتوانیم شاهد 
حضور مهمانان خارجی و صاحبان صنعت ســنگ دنیا در این نمایشــگاه 
باشیم. رضا احمدی ابراز امیدواری کرد به زودی صنعت سنگ جایگاه واقعی 

خود را نشان دهد.
مدیرعامل شرکت رســتاک پادویژن - مجری برگزاری این نمایشگاه، گفت: 
این نمایشــگاه در فضایی بالغ بر ۳0 هزار متر مربع تحت پوشــش و بالغ بر 
۱۵0 نمایندگی داخلی و خارجی در این نمایشــگاه حضور دارند و همچنین 
از کشورهای اسپانیا، ترکیه، اردن، ایتالیا، روسیه و امارات بازدید کنندگان و 

مشارکت کنندگان این نمایشگاه هستند. 
به اعتقاد محمود بندرچی، این نمایشگاه یکی از بهترین نمایشگاه های سنگ 
اصفهان است و امیدواریم این جریان ادامه یابد، چراکه اصفهان قلب صنعت 

سنگ ایران است و باید به وسعت این صنعت کمک کنیم.

تبلور شعار ما می توانیم
در صنعت سنگ اصفهان

شانزدهیمن نمایشگاه بین المللی سنگ اصفهان برگزار شد؛

 نوســان:  مدیر عامل ذوب آهن 
اصفهان گفت: بــا توجه به طرح 
آزادسازی قیمت حامل های انرژی 
در راستای واقعی شدن قیمت ها، 
ذوب آهن به علت اســتفاده از 
روش کوره بلند، کمترین آسیب 
را خواهد دید و در شــمار خوش 
کشور  فوالدی  صنایع  آتیه ترین 

قرار می گیرد.
منصور یزدی زاده در ارتباط با وضعیت 
تولید محصوالت فوالدی در ذوب آهن 
اصفهان اظهار کرد: خرداد  9۷ در حالی 
ذوب آهن را تحویل گرفتم که شرایط 
حاکم بــر آن، این شــرکت را به مرز 

ورشکستگی رسانده بود.
مدیر عامــل ذوب آهــن اصفهان به 
زیان انباشته یک هزار میلیارد تومانی 
این شرکت در گذشــته اشاره کرد که 
باعث شد مشــمول ماده ۱4۱ شود و 
ارتباط آن با تمام بانک ها قفل شده بود 
و ادامه داد: ذوب آهن با مشکالت مالی 
بســیاری مواجه بود و توان پرداخت 
بدهی را نداشــت به این صــورت که 
حتی حقوق پرسنل از محل تسهیالت 
بانکی با 2۷ تا 28 درصد سود پرداخت 
می شــد که با جریمه هــای آن به ۳0 

درصد می رسید.
یزدی زاده اظهار داشــت : در آن زمان 
پروژه های ذوب آهن همچون پی سی 
آی ، ریل ، اکســیژن  و .... متوقف بود و 
تامین قطعات و نیازها امکان پذیر نبود 
و شرایط به سمتی می رفت که باید این 

شرکت واگذار می شد .
 وی بــا بیــان اینکه مخالــف جدی 
واگذاری ذوب آهن بــودم بنابراین با 
داشتن کارشناســان و کارگران فهیم 
توانستیم بار دیگر ذوب آهن را به رغم 
وجود این دیدگاه که ذوب آهن بعد از 
۵0 تا ۶0 سال فرسوده شده است روی 
پا نگهداریم، ادامه داد: فرایند تولید در 
ذوب آهن مطابق با فرایند جهانی است 
و هم اکنون بالغ بــر ۷۵ درصد فوالد 
در جهان بــه روش کــوره بلند تولید 

می شود.
یزدی زاده با اشــاره به اینکه متاسفانه 
از ســوی برخــی این دیــدگاه وجود 
داشــت که ذوب آهن باید واگذار شود 
و یا می تــوان از روش تولیــد فوالد در 
فوالد مبارکه اســتفاده کرد، ادامه داد: 
عملیاتی کردن این سخنان به معنای 
مرگ ذوب آهن است، قیاس ذوب آهن 
با شرکت های بزرگ فوالدی در کشور 
مع الفارق است به این صورت که سایر 
واحدهای تولیدی برای احیای سنگ 
آهن از گاز طبیعی استفاده می کنند که 
به وفور در دسترس است و بسیار ارزان 
در اختیار آنها قرار می گرفت که البته 

اکنون با چالش مواجه شده است .
مدیــر عامــل ذوب آهــن اصفهان با 
بیان اینکه ذوب آهن فرســوده نیست 
بلکه باید فعالیت های انجام شــود که 
قیمت انرژی کاهش یابد، گفت: یکی 
از اقدامات ما در این زمینه اســتفاده از 
روش تزریق پودر ذغال به کوره بلند با 
استفاده از سیستم “پی سی آی” است 
که جایگزین کک می شــود و پروژه 
آن اجرا شــد . از آنجایی که مشابه آن 
در داخل نیســت و طرف خارجی هم 
حاضر به آموزش پرســنل ما نمی شد 
بنابراین به روش سعی و خطا و استفاده 
از مشاوران خارجی روش پی سی آی را 

در ذوب آهن راه اندازی کردیم.

ضرورت امنیت سرمایه گذاری 
همچنین حمیدرضا قلمــکاری، نایب  رئیس 
اتــاق بازرگانــی اصفهــان گفــت: میزان 
سرمایه گذاری در دهه 90  از استهالک سرمایه 
عقب افتاده اســت. در اصفهان نیز شــاخص 
امنیت سرمایه گذاری در زمستان 99 نسبت 
به پاییز 99 با چهار پله نزول مواجه شــد، در 
حالی که میانگین کشوری بهبود داشته است. 
وی افزود: برای جلوگیــری از فرار نخبگان  و 
سرمایه ها نیاز مند یک بستر هستیم  که اگر این 
بستر درست طراحی شود و پایداری اقتصادی و 
امنیت کسب وکار ها تامین شود می توان انتظار 
جذب سرمایه و تاب آوری و پایداری شرکت ها 
را داشت. عضو هیئت رئیســه اتاق بازرگانی 
اصفهان پیشنهاد داد: چندین اولویت و ضرورت 
در کمیسیون مشترک سرمایه گذاری و توسعه 
زیرساخت اتاق بازرگانی و شورای شهر اصفهان 
تعیین و برای افزایش امنیت سرمایه گذاری در 

اصفهان تالش شود.

ظرفیت قابل توجه حوزه گردشگری 
محمدرضا رجالی، عضــو هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این نشست اظهار 
داشت: برای توسعه اشــتغال براساس اسناد 
توسعه در اتاق بازرگانی به سمت گردشگری 
حرکت کردیم و در همین راستا در دوره های 
قبلی شورا با همکاری این نهاد برند اصفهان را 

تصویب کردیم. 
وی با اشاره اهمیت خدمات شهری در توسعه 
برند گردشــگری اصفهان افزود: متأســفانه 
شاخص خدمات در شــهر اصفهان کمتر از 
میانگین کشــوری است که بخشــی از این 
مشکل ناشــی از نگاه نادرســتی است که در 
مجموعه مدیریتی شهرداری برای ایجاد دفتر و 

مجموعه های اداری حاکم بوده است و نگاه ها 
باید براساس رونق کسب و کارها و درآمد پایدار  

وبلند مدت برای شهرداری تغییر یابد.

تغییر اقلیم یا مدیریت نادرست
مهدی طغیانی، نماینده اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی اظهار داشت:  متأسفانه اصفهان 
در آلودگی هوا از تمام کالنشهرها از جمله تهران 
پیشی گرفته و معضالتی مانند بی آبی، معیشت 
کشاورزان ، فرونشست زمین و نابودی میراث 
اصفهان و سایر شهرستان ها از جمله مسائل 

فعلی شهر و استان اصفهان است. 
وی با اشــاره به اینکه در زمان صفویه اساتید 
رشته های هنر و ... به اصفهان مهاجرت کردند 
و هم اکنون میراث آن ها در قالب حدود 200 
رشته هنری موجود است بیان کرد: به طور کلی 
با مهاجرت مخالف نیستیم، و پذیرای این گونه 
از مهاجرت هستیم. ولی با تبدیل شدن اصفهان 
به یک شهر با بافت کارگری مخالفیم. نماینده 
مجلس شورای اسالمی در خصوص چالش آب 
استان اظهار داشت: خشکی زاینده رود حاصل 
روندی طبیعی و تنها نتیجه تغییر اقلیم نبوده 
و حاصل عدم مدیریت صحیــح منابع آب در 
اصفهان و استان های دیگر و برخی اقدامات در 

باالدست است. 
وی ادامــه داد: از طرفی نمی تــوان صنعت را 
تعطیل کرد، و با اینکــه در چنین وضعیتی 
دخیل نبوده ایم باید تبعــات آن را مدیریت 
کنیم. به گونه ای که منابع آبی مورد نیاز این 

صنایع باری بر دوش زاینده رود نباشد. 
وی با بیان اینکه اشتباهات گذشته را نباید ادامه 
داد، گفت: بارگذاری جمعیت جدید با استفاده 
از منابــع آبی زاینده رود خیانــت به اصفهان 
اســت و اگر این روند ادامه پیدا کند، احیای 

زاینده رود هیچ وقت محقق نمی شــود. لذا  
نباید بدون برنامه ریزی برای تأمین آب دست 
به ساخت مسکن انبوه در اصفهان زد. طغیانی 
با اشاره به راهکارهای جذب سرمایه و توسعه 
زیرساخت های اصفهان، تأکید کرد: باید ابتدا 
رویای اصفهان در آینده را تعریف کنیم و سپس 
به دنبال ایجاد لوازم آن باشــیم.وی  بر اصالح 
قواعد و نظامات انگیزشــی در حوزه سرمایه 
گذاری با استفاده از ظرفیت کمیسیون سرمایه 

گذاری و توسعه زیرساخت تاکید کرد.

مدیریت صحیح 
راه حل معضل آب 

همچنیــن عبــاس حاج رســولیها، رئیس 
کمیســیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری 
شورای اسالمی شهر اصفهان نیز اظهار داشت: 
متأسفانه هنوز نتوانســته ایم از گردشگری 
در حد ظرفیت شــهری مانند اصفهان بهره 
ببریم. از طرف دیگر متأسفانه بر سر پروژه های 
بزرگ در اصفهان موانعی ایجاد می شود که از 
جمله آن ها می توان به پروژه قطار سریع السیر 
اصفهان-تهران اشاره نمود که یکی از مهم ترین 
زیرساخت های توســعه گردشگری اصفهان 
است. حاج رســولیها با اشــاره به معضل آب 
اصفهان گفت: راه حل رفع این مشکل مشخص 
و روشن اســت و تنها نیاز به مدیریت صحیح 
داریم. پروژه بهشت آباد بیش از 20 سال پیش 
مطالعه، کارشناسی و تصویب شد در حالی که 
در اجرای آن مانع تراشی شــد. وی با انتقاد از 
نگاه به اصفهان در سطح ملی گفت: متأسفانه 
اصفهان جزو استان هایی است که بیشترین 
مالیات را به خزانه دولــت واریز می کند اما در 
تخصیص بودجه های عمرانی جزء استان های 

آخر کشور است.

نگاه به اصفهان 
باید تغییر کند

مجید نادراالصلی، رئیس کمیســیون آب و 
مناطق کم برخوردار شــورای اسالمی شهر 
اصفهان نیز گفت: در اصفهان بیش از هر جای 
کشور باید فرصت کار اقتصادی فراهم شود اما 
متأسفانه این فرصت ها در یکی دو دهه اخیر 
به تهدید تبدیل شــده اســت. در واقع ایجاد 
صنایع بزرگ گرچه فرصتــی مغتنم بوده اما 
تهدیدهای آن مانند آلودگی هوا برای اصفهان 
باقی ماند.وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از 
بافت  تاریخی اصفهان امروز در اختیار اداراتی 
است که توان استفاده بهینه و نگهداری از آنها 
را ندارند. اصفهان چندین برابر برخی شهرها 
بافت تاریخی دارد اما این فرصت ها را از دست 

داده ایم. 

سرمایه گذاری در اصفهان 
یک مسئولیت اجتماعی 

در ادامــه، مصطفی نباتی نــژاد، رئیس مرکز 
پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان بیان 
کرد: اصفهان به مثابه یک کل منسجم معنا دارد 
و رسالت تاریخی ما احترام به پیوستار تجربه 
و دانش این شهر اســت و باید این میراث را به 
آیندگان بسپاریم. وی افزود: پیشنهاد می کنم 
فعاالن اتاق بازرگانی اصفهان و سایر بخش ها 
به سرمایه گذاری در شــهر اصفهان به عنوان 
مسئولیت اجتماعی نگاه کنند زیرا که هرکدام 
از ما ساکن همین شهر هستیم. نباتی نژاد  در 
خصوص مزیت های اقتصادی شــهر اذعان 
داشت: به نظرم مزیت های شهر، همان مسائل 
شهر است.  لذا بافت فرسوده  شهر اصفهان که در 
حال نابودی است می تواند با سرمایه گذاری به 
مزیت تبدیل شود. ترافیک، آلودگی هوا و بحران 
آب نیز می توانند دیگــر مزیت های اقتصادی 
اصفهان باشد، چون این تهدیدها می تواند به 
فرصتی برای فعاالن اقتصادی تبدیل شود و 
تکلیف ما در شورای شهر نیز تسهیل گری به 

نفع شهر است.

عزم شورا بر 
تسهیل گری است

همچنین احمدرضا مصور، رئیس کمیسیون 
پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: از ظرفیت های شــهر اصفهان 
بهره برداری کافی نشده اســت و  در این راستا 
می توان مشکالت زیست محیطی و حمل ونقل 
عمومی اصفهان را رفع کرد. عزم شورا و شهردار 
اصفهان بر تسهیل گری است و تمام قد برای 
رســاندن نفع این اقدامات به مردم اصفهان 

تالش می کنیم.
علیرضــا مرتضــوی، مدیرعامل شــرکت 
نمایشــگاه های بین المللی اســتان اصفهان 
نیز در این نشســت اظهار داشــت: نمی توان 
با وجود آلودگی هوا و کمبود آب به توســعه 
شــهر اصفهان فکر کرد و امیدوارم برای این 
مشکالت چاره اندیشی شــود. وی ادامه داد: 
پارک علم و فناوری مایه افتخار اصفهان است و 
دستاوردهای بسیار گسترده ای دارد و امیدوارم 
از این دستاوردها برای پیشرفت شهر و ایجاد 

اشتغال پایدار و دانش بنیان استفاده شود.

سرمایه گریزی حاصل نا اطمینانی
راهکارهای مشارکت بخش خصوصی و مدیریت شهری برای توسعه شهراصفهان بررسی شد؛  گزارش

مخالف جدی واگذاری
ذوب آهن بودم!

citizen

نمایشگاه بین المللی اصفهان نمونه موفقی از هم افزایی اتاق بازرگانی و مدیریت شهری اصفهان است

 نوسان :  مدیرعامل شــرکت گاز استان 
اصفهان از اعمال محدودیت تامین گاز برای 
واحدهای تولید ســیمان و صنایــع فوالد و 

ذوب آهن اصفهان خبر داد.
ســید مصطفی علوی مدیرعامل شــرکت 
گاز اســتان اصفهان گفت: طبق ابالغ مرکز 
کنترل مصرف گاز شرکت ملی گاز، مصارف 
واحد های تولیــد ســیمان و کارخانجات 
فوالدی را محدود کردیم به طوری که مصرف 

گاز کارخانه های ســیمان استان هم اکنون 
نزدیک به صفر رسیده است و صنایع فوالد و 
ذوب آهن نیز مصارف را کاهش دادند، اما به 

صفر نرسیده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان 
اینکه گاز نیروگاه ها، بخش خانگی و ســایر 
صنایع استان به طور کامل تأمین می شود، 
خاطرنشان کرد: محدودیت مصرف گاز برای 
همه واحد های تولید سیمان و فوالد استان 

بوده است به جز کارخانه سیمان سفید نائین 
که به دلیل محصول خاصی که تولید می کند، 
شرکت ملی گاز برای تأمین گاز این کارخانه 
محدودیــت اعمال نکرد. علوی با اشــاره به 
اینکه مصرف روزانه گاز فوالد مبارکه از حدود 
۱0 میلیون مترمکعب به چهــار میلیون و 
۱00 هزار مترمکعب کاهش یافته اســت، 
اضافه کرد: کارخانه های تولید سیمان و فوالد 
استان پس از اعمال محدودیت مصرف گاز، 

نیازمند استفاده از سوخت جایگزین هستند 
که ما موظف هســتیم در این باره با شرکت 
ملی پخــش فرآورده های نفتــی مکاتبه و 
هماهنگ کنیم، اما مصرف سوخت جایگزین 
منوط بــه هماهنگی و مجــوز اداره محیط 
زیست است که با توجه به وضعیت آلودگی 
هوای شهر اصفهان در صورت نداشتن مجوز 
محیط زیســت باید سیســتم های خود را 

اورهال )تعمیر( کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان مطرح کرد:

اعمال محدودیت مصرف گاز برای صنایع فوالد و سیمان اصفهان

منظور  به  اصفهان  بازرگانی  اتاق  زیرساخت  وتوسعه  کمیسیون سرمایه گذاری  پنجمین جلسه 
بررسی راهکارهای ارتقاء سرمایه گذاری شهری بر گزار شد. رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و 
توسعه زیرساخت اتاق بازرگانی، سرمایه گریزی را از جمله مشکالت اساسی اصفهان دانست و 
گفت: اگر موانع اجرای برخی پروژه های سرمایه گذاری مانند بندر خشک در اصفهان رفع شود مسائل کالن نیز 
حل خواهد شد. . به گفته احمد خوروش، ایجاد کارگو ترمینال را می توان نمونه موفقی از هم افزایی و همکاری میان 

بخش های گوناگون دانست که ثمرات خوب و بی نظیری برای اقتصاد شهر اصفهان داشته است.

هفته نامه نوسان
گروه شهری
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مردی که »سـریال بـازی مرکـب« را مخفیانه در کره شـمالی برده 
بـود بـه اعدام محکـوم شـد! این مـرد پـس از بازداشـت تعدادی 
دانش آموز دبیرسـتانی، شناسـایی و دسـتگیر شـد. دانش آموزی 
کـه سـریال را خریـده بود بـه »حبـس ابـد« و بقیه به پنج سـال 
کار سـخت محکـوم و معلمان و مدیران مدرسـه نیز اخـراج و برای 
کار در معـدن دورافتـاده تبعیـد شـدند. امـا مضمون این سـریال 
چیسـت که چنین واکنشـی نشـان داده شـده؟ توضیح می دهم. 
ایـن سـریال در مـورد »آزادهـای مجبـور« اسـت. در مـورد اینکـه چگونه 
می تـوان دنیایـی طراحی کـرد که آدم هـا آزادانـه، مرگ را انتخـاب کنند. 
موقعیت هایـی کـه هیـچ انتخابـی بـه تـو نمی دهد جـز آنکه بایـد حیوان 
کثیف تری باشـی تا  برنده شـوی. موقعیت هایی که البته می شـود انسـان 
مانـد امـا بـه شـرط آنکه بمیـری! این سـریال در مورد بـازی بـا دو انگیزه 
اصلـی اسـت؛ تـرس و طمع. اینکـه چگونه می تـوان بدون اجبـار فیزیکی، 
آدم هـا را مجبـور کـرد کـه همانـی را انتخاب کننـد که تو مـی خواهی. 

داسـتان کلی سـریال این اسـت: یک بازی طراحی شـده و کسـانی به این 
بـازی دعـوت شـده اند کـه به مرز اسـتیصال رسـیده اند. مثال مـردی که 
اگـر تـا یک ماه دیگـر پول جور نکنـد، اعضای بدنش به فروش می رسـند. 
در یکـی از دیالـوگ هـای مانـدگار سـریال بازیکن شـماره ۳22 می گوید 
»مـن جایـی بـرای بازگشـت نـدارم. در اینجـا حداقـل یـک شـانس دارم. 
امـا اون بیـرون چـی؟« در شـش مرحلـه بازی، کسـانی کـه می بازند، می 
میرنـد و هـر مرحلـه جایزه بیشـتر می شـود و کل جایزه به فرد یـا افرادی 
تعلـق می گیـرد کـه تـا آخر بـازی پیش رفتـه انـد. در این مـدت هم یک 
سـری افـراد VIP ایـن بازی را می بیننـد. لذت می برند و شـرط می بندند 

و قمـار می کنند. 

تشابه بازی مرکب 
با نظام های سیاسی-اقتصادِی بسته

ایـن بـازی به شـدت مشـابه نظام های سیاسـی -اقتصـادی بسـته و بهره 
کـش اسـت. تشـابه بازی مرکـب با نظام های سیاسـی-اقتصادِی بسـته و 

بهره کش چیسـت؟ 
* در هـر دو شـما در ظاهـر آزادی و حـق انتخـاب داری. اما انتخاب شـما 
محـدود شـده. حـق داری از بیـن دو کیلو سـیب گندیده، دو کیلو سـیب 

انتخـاب کنی.
* در هـر دو شـما هـر کاری کنیـد آن باالیی ها)بازیگردان و تماشـاگران( 
برنده انـد. حـاال ممکن اسـت یکـی دو بازیگر هم برنده شـوند. ولـی برنده 

بـزرگ در بین بازیگران نیسـت.
* در هـر دو عدالـت وجـود دارد امـا عدالـت بیـن پایینی هـا. عدالتی بین 
پایینـی ها )بازیگران( و باالیی ها )بازیگردان و تماشـاگران( نیسـت. اصوال 

عدالـت خوب اسـت امـا فقط برای عـده ای!
* در هر دو، چهره )انگیزه و شخصیت( واقعی باالدستی ها معلوم نیست.

* در هـر دو دوربین هـا همـه چیـز را زیـر نظـر دارنـد. همیـن تسـلط 
را شـما  کـه  اسـت  اطالعاتـی(  تقـارن  )عـدم  طرفـه  یـک  اطالعاتـی 

 برده می کند. 
در هـر دو شـما مجبورید یک اسـب باشـید. در یکی از تـکان دهنده ترین 
دیالوگ باالدسـتی به یکی از بازیکنان می گوید: شـما روی اسـب ها شـرط 
بنـدی مـی کنیـد. اینجا هـم همین طـور اسـت، ما روی انسـان ها شـرط 
می بندیـم. شـما اسـب هـای ما هسـتید! حـاال متوجه شـدید چـرا اعدام 
و تبعیـد؟  شـاید بعـد از خوانـدن این نوشـته بالفاصله احسـاس کنید که 
مـردم عـادی هـم یـک بازیکـن )قربانـی( هسـتند. امـا کمی صبـر کنید. 
برخـی مـی گویند: شـخصیت VIPهـا در این سـریال مشـابه بینندگان 
سـریال اسـت )مثل من و شـما(. به این دلیل که ما )بینندگان( نیز برای 
دیـدن ایـن سـریال پـول پرداخت مـی کنیم و شـاهد ایـن فیلـم )بازی( 
هسـتیم و در ذهـن مـان روی اینکـه چـه کسـی می میـرد و چـه کسـی 
می بـرد شـرط مـی بندیـم. و در حالی که نوشـیدنی می نوشـیم این بازی 

VIP را نـگاه مـی کنیم. درسـت مانند یک تماشـاگر

تجویز راهبردی
هیرشـمن اندیشـمند برجسته اقتصادسیاسـی می گوید شـما سه گزینه 

دارید: وفـاداری، خـروج و اعتراض. 
وفاداری: بمانید و بپذیرید و سکوت کنید. 

خـروج: بگذاریـم و برویـم. صحنـه بـازی را تـرک کنیـم. خـود را درگیـر 
بازی های کثیف نکنیم. 

اعتـراض: بمانیـم و اصـالح کنیـم. بزنیم زیر میز! در قسـمت آخر سـریال 
بازیگـر بـه طـراح بازی می گوید، من اسـب نیسـتم من یک انسـانم! و بعد 

مـی رود کـه بـازی او را به هـم بزند.
اما عالوه بر این ها به نظرم سه اقدام دیگر نیز باید انجام دهیم: 

* آگاهی هـای خـود را گسـترش دهیـم. وگرنـه از یـک بـازی بیـرون می 
آییـم در بـازی دیگری مـی افتیم. 

* بعضـی از مـا در شـرایطی گیـر می افتیـم که ترجیح می دهیم شـانس 
خـود را در بـازی ای مرگبـار امتحان کنیم. بازی ای با احتمال 99% کشـته 
شـدن. نوعـی خودکشـی غیررسـمی! می خواهیم خودکشـی کنیـم، ولی 
ترجیـح می دهیـم کـس دیگری ماشـه را بکشـد. وظیفـه اخالقـی ما این 

اسـت که در لحظات دشـوار حیـات دیگـران را دریابیم.
کنیـم.  طراحـی  درسـت  و  منصفانـه  جدیـِد  کوچـِک  هـای  بـازی   *
همیـن بـازی هـای کوچـک سـرآغاز بازی هـای منصفانـه بزرگتر اسـت. 

توسعه های محلی-کوچک می تواند سرآغاز توسعه ملی-بزرگ باشد.

صنعــت ســرمایه  خطرپذیر 
 )Venture Capital(
آمریــکا نقــش مهمــی در 
تأمیــن مالــی شــرکت های 
فناورانه ای نظیر گوگل، اینتل، 
مایکروسافت، آمازون و... داشته 
کســب وکارهای  اغلب  است. 
مطرح دره  سیلیکون در برهه ای از حیاتشان از سرمایه خطرپذیر 
بهره مند شده اند. در سال 20۱4، ۱۷ درصد از شرکت های سهامی 
عام آمریکا کارشــان را با دریافت تأمین مالی صنعت ســرمایه  
خطرپذیر شروع کرده بودند که 2۱ درصد از مجموع ارزش بازار 

شرکت های سهامی عام در آمریکا را انعکاس می دهند.
با ایــن وجود، صنعــت ســرمایه  خطرپذیــر با کاســتی ها و 

محدودیت هایی در تأمین مالی نوآوران مواجه است. 
یکی از آنها محدودیت های اطالعاتی اســت؛ فعالین ســرمایه  
خطرپذیر در امری ســرمایه گذاری می کنند که تا حد زیادی از 
کنترل آنان خارج است. آنان ممکن است نوآورانی را تأمین مالی 
کنند که مهارت و قابلیت چندانی در تبدیل ایده های بدیعشان 
به یک محصول قابل عرضه به بازار را نداشــته باشند. یک فرد یا 
کسب وکار نوآور ممکن اســت بدیع  ترین ایده ها را در ذهن خود 
پرورش دهد، اما در تجاری ســازی این ایده ها توانمندی الزم را از 
خود نشــان ندهد. تأمین کنندگان سرمایه  خطرپذیر، از آنجایی 
که اطالعات ناقص و محدودی نســبت به مهــارت و توانمندی 
کسب وکارهای نوآور در تجاری ســازی ایده هایشان دارند، دچار 

انگیزه زدایــی )Disincentivize( در تأمیــن مالی نوآوران 
می شــوند.محدودیت های اطالعاتی همچنین موجب می شود 
که تأمین کنندگان سرمایه  خطرپذیر تمایلی به سرمایه گذاری 
در کارآفرینانی که با آنان فاصله  جغرافیایی دارند نداشته باشند. 
آنان عمدتاً دوست دارند کســب وکارهای مستقر در منطقه ی 
جغرافیایی شــان را تأمین مالی کنند، چرا که نســبت به آنان 
شناخت بیشتری دارند، می توانند از نزدیک عملکرد آنان را پایش 
کنند، و با هزینه  کمتری اطالعات بیشتری درباره  آنان اکتساب 
نمایند. عدم تأمین مالی کسب وکارهای دوردست اگرچه از منظر 
تأمین کنندگان ســرمایه  خطرپذیر یک عمل عقالیی محسوب 
می شود، اما دســت برخی از نوآورانی که در خارج از محدوده ی 
جغرافیایی سرمایه های خطرپذیر قرار دارند را از منابع مالی این 
صنعت خالی می گذارد. این مســئله زمانی وخیم تر می شود که 
می بینیم در کشوری نظیر آمریکا، عمده  فعالیت تأمین کنندگان 
ســرمایه  خطرپذیر تنها در ســه منطقه  خلیج سانفرانسیسکو، 

بوستون و نیویورک متمرکز شده است.
معضل دیگر نیز انگیزه های ضعیف تجاری به سرمایه گذاری در 
مقاطع ابتدائی توسعه  کســب وکارها و تکنولوژی ها می باشد. در 
ابتدایی ترین مراحل توســعه  یک کســب وکار نوآور، چشم انداز 
تجاری مبهم و نامطمئنــی وجود دارد، و ایــن موضوع می تواند 
انگیزه  تأمین مالی نوآوری را کاهش دهد. در آمریکا تنها یک ششِم 
یک درصد از کسب وکارهای نوآور موفق به دریافت تأمین مالی 
از صنعت سرمایه  خطرپذیر می شوند. میزان تخصیص سرمایه  
این صنعت برابر با حدود 0.2 درصد از ارزش بازار سهام می باشد.

روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران درباره ورود و خروج مسافران ایرانی از 
مرزهای ایران به ترکیه در هفته گذشته اظهار داشت: از سه مرز مشترک ایران 
و ترکیه از جمله مرزهای سرو، بازرگان و رازی امکان ورود و خروج مسافر وجود 
دارد که معموال از دو مرز بازرگان و رازی تردد مسافر رایج تر است. وی گفت: 
در بازه زمانی ۱۱ روزه از 2۷ آبان ماه تا 8 آذر ماه ۱۶ هزار و ۷۵9 نفر ایرانی از 

مرزهای زمینی وارد ترکیه شدند.

واهیک شاهینیان عضو اتاق مشترک ایران و بلژیک درباره استفاده از صنعتی سازی ساختمان 
اظهار کرد: چین نمی تواند برای کشوری مانند ایران تکنولوژی وارد کند؛ خود چینی ها کپی 
کاری کرده اند؛ باید تکنولوژی ساخت و ساز نوین را از کشورهای اصلی تولیدکننده این 
تکنولوژی وارد کنیم. عضو اتاق مشترک ایران و بلژیک با تأکید بر اینکه نباید بین صنعتی 
سازی با لوکس سازی مقارنت ایجاد کنیم، گفت: ما در صنعتی سازی، واحدهای لوکس 
نمی سازیم؛ به خصوص که مشکل ما در ایران، کمبود شدید واحدهای ارزان قیمت است.

چینی ها هم واردکننده تکنولوژی ساخت و سازند١٧ هزار ایرانی   در »جمعه سیاه« ترکیه من اسب نیستم
تو چطور؟

   تلگرامنوشت 

دورنما
اقتصاددان

سرمایه  خطرپذیر
نگاره

چرخه

طبـق گـزارش بانـک مرکـزی از رونـد رشـد پایـه پولی و 
نقدینگـی در نیمـه نخسـت امسـال، حجـم نقدینگـی از 
3۴76هـزار میلیـارد تومـان در پایـان سـال گذشـته بـا 
رشـدی ۱7درصـدی به حـدود ۴۰68هـزار میلیـارد تومان 
رسـیده و نسبت به شـهریورماه پارسـال هم ۴۰.۵درصد بر 
حجـم نقدینگی اضافه شـده اسـت. این گـزارش می گوید 
نسـبت حجـم نقدینگـی به پایـه پولـی به عنـوان ضریب 
فزاینـده نقدینگـی هـم بـه 7.83۹واحد رسـیده اسـت. 
وضعیـت به گونه ای اسـت که نمـی توان گفت مهـار تورم 

به ایـن زودی اتفـاق خواهـد افتاد.  
به هرحال، هدف دولت جدید در جهت کاهش تورم بوده است و یکی از راه 
های کنترل آن، همین کنترل رشد نقدینگی است. در حالی که آمارهای 
بانک مرکزی حاکی از افزایش این شاخص است، اما باید توجه کرد که نسبت 
افزایش آن تا حدودی کمتر است. به طوری که رشد نقدینگی نسبت به ۶، ۷ 
ماه یا یک سال گذشته کاهش یافته است. اما همانطور که گفتم نهایتا وعده 
هایی که برای جلوگیری از رشد نقدینگی گفته شده، به این زودی عملی 
نخواهد شد. در واقع کاهش دادن نرخ رشد نقدینگی کار آسانی نیست، از 
طرفی سررسید اوراق قرضه ای که دولت قبلی فروخته بود، رسیده است و 
دولت جدید باید آنها را بازپرداخت کند. تمام اینها خودش هزینه هایی است 
که بر دوش دولت گذاشته می شود. عالوه بر این، صحبت هایی درباره حذف 
دالر 4200 تومانی به میان آمده است. اگر حذف این دالر در کنار کنترل رشد 
نقدینگی از دیگر مسیرها اتفاق افتد، می تواند باعث کاهش نرخ تورم شود. 
اما اگر مسیرهای دیگر رشد، کنترل شود و در واقع دولت نتواند به نوعی این 
ارز 4200 تومانی را از راهی دیگر تامین کند، دوباره تورم باالتر خواهد رفت. 
صحبت دیگری که این روزها مطرح شده است، درباره افزایش یارانه نقدی از 

4۵ هزار تومان به 200 هزار تومان است. این اقدام، خودش دوباره باعث رشد 
نقدینگی خواهد شد.

همچنین تثبیت قیمت کاالهای اساسی باز هم به میان آمده است. اما اگر 
دولت قصد دارد این دالر 4200 تومانی را به مواد غذایی مانند روغن، مواد 
اساسی و دارو ندهند، افزایش قیمت آن در جایی خودش را نشان خواهد داد. 
اگر واحدهای تولیدی نباید قیمت محصوالت خود را افزایش دهند، دولت 
باید ارز مورد نیاز آنها را به نوعی تامین کند. اگر شرکت های تولیدی برای 
ارز مورد نیاز و افزایش قیمت محصوالت به مشکل برخورند، تولید خود را 
کاهش خواهند داد که به این صورت روی پرداخت مالیات آنها به دولت تاثیر 
می گذارد و به این ترتیب درآمد مالیاتی دولت کم می شود. االن می بینیم که 

دولت مقابل افزایش قیمت خودرو ایستاده 
است. این ماجرا باعث ورشکستگی شرکت 
ها نمی شود، اما اگر آنها قیمت محصوالت 
را متناسب با رشد هزینه هایشان افزایش 
ندهند، میزان تولید خود را کمتر خواهند 
کرد. پس شرکت نمی تواند مالیات دهد و 

دولت با کسری مالیاتی مواجه خواهد شد.
نهایتا دولت وارد چرخه ای شده است که 
باید در جایی درست این رشد نقدینگی را 
متوقف کند. بخش هایی از اقتصاد نیاز به 
مرمت دارند، بخش هایی باید تغییر کنند، 
بخش هایی هم باید متوقف شوند. همانطور 
که در خبرها آمده است، دولت فعال حراج 
اوراق قرضه را متوقف کرده است. تمام این 
این اقدامات اگر انجام شود، حداقل ۵، ۶ ماه زمان الزم دارد تا بتواند در مسیر 
درست و بازدهی قرار بگیرد. به هرحال کاهش رشد نقدینگی مهم است و 

اثرات زیادی در تورم دارد. اما دولت باید دقیق و پله پله آن را عملیاتی کند.
به گمان من اصل قضیه در همان سیکل اقتصادی است. اگر تحریم ها لغو 
شود، اثرات مثبتی در جذب ســرمایه گذاری، کاهش نرخ بیکاری و رشد 
اقتصادی حاصل خواهد شد، نهایتا همان رشد نقدینگی در جهت تولید، 
هزینه خواهد شد. بنابراین اگر این طور شــود، حتی به رشد اقتصادی هم 
کمک خواهد کرد. اما اگر اقتصاد ایران همچنان تورم، رشد نقدینگی و رشد 
منفی اقتصادی داشته باشد، تمام این مشکالت اقتصادی که در چند دهه 

گذشته داشته ایم، ادامه پیدا خواهد کرد.

مشکل در سیکل اقتصادی کشور

بدون شرح... 
هزینه  - فرصت 

یارانه پنهان انرژی

برخـی افـراد شـروع کرده انـد بـه طرح 
ایـن بحـث کـه یارانـه پنهـان انـرژی 
افسـانه اسـت و چنیـن چیـزی وجـود 
نـدارد. اجـازه دهیـد ابتدا ببینیـم یارانه 
چیسـت؟ هـر گاه پرداختـی بـه عده ای 
انجـام شـود، بدون مابـه ازاء و از کیسـه 
همـه، ایـن پرداخـت یارانـه اسـت کـه 
ممکن اسـت بـه صـورت ریال یـا واحد 
پـول باشـد یا به صـورت جنـس و کاال 
بـه صـورت مجانـی یـا کمتـر از هزینه 

اقتصادی.
چنانکـه  اقتصـادی  هزینـه  مبنـای 
گفتـه شـد، هزینه-فرصـت اسـت. بـه 
ایـن معنـی کـه هزینـه از دسـت دادن 
باارزش تریـن جایگزیـن یـا شـقی کـه 
بـرای آن کاال وجـود دارد. یعنـی هزینه 
دسـت  از  کـه  فرصتـی  باارزش تریـن 
مـی رود تـا آن کاال به دسـت آیـد. برای 
مثـال اگر یک کیلو نخ در اختیار باشـد 
که صـد ریال خریداری شـده و بتوان با 
آن یـک متر مربع پارچـه مرغوب تولید 
کـرد و قیمـت پارچـه مرغـوب متـری 
ده هـزار ریـال باشـد، امـا بـا همـان نخ 
و کارگـر و ابـزار یـک متـر گونـی تولید 
شـود و قیمـت آن متـری هـزار ریـال 
باشـد. هزینه حسابداری تولید آن گونی 
برابـر اسـت با هزینه نـخ به اضافه هزینه 
کارگـر و خدمات دیگـر تولید. اما هزینه 
اقتصـادی تولیـد گونـی برابر بـا هزینه 
حسـابداری نیسـت، بلکه برابر اسـت با 
هزینـه از دسـت رفتن یک متـر پارچه 
مرغـوب  یعنـی ده هـزار ریـال. حـال 
هزینـه حسـابداری هرچـه مـی خواهد 
باشـد. به همین ترتیب اگـر ما در محل 
پمـپ بنزین یک لیتـر بنزین را به مبلغ 
۳ هزار تومـان خریداری کنیم در حالی 
کـه قیمـت بنزیـن در آن طـرف مـرز 
معادل سـی هـزار تومان باشـد، هزینه-

فرصت بنزین مصرفی برابر اسـت با سی 
هـزار تومان )منهـای هزینه حمل ونقل 
بـه آن طـرف مرز(. شـما می توانید مثل 
مرزنشـینان بـه جـای مصـرف بنزیـن 
را در طـرف  آن  در خـودرو خودتـان، 
دیگـر مـرز بفروشـید. در این مـورد آن 
مرزنشـین نسـبت بـه هزینه-فرصـت 

بنزیـن آگاه تر اسـت.
قیمـت  و  هزینه-فرصـت  اختـالف 
چـه  هـر  را  بنزیـن  پمـپ  محـل  در 
می خواهیـد بنامید یک انتقـال درآمد از 
منابع عمومی به صاحبان خودرو اسـت. 
طبعـاً آن که چند اتومبیل دارد، نسـبت 
به کسـی که یک یا هیچ اتومبیـل دارد، 
بیشـتر بهره مند می شـود. ایـن واقعیتی 
اسـت انکارناپذیـر و بـا بحـث کشـدار و 

احساسـی هـم منتفـی نمی شـود. 
می توانـد  دولـت  آیـا  کـه  ایـن  امـا 
قیمت هـای  طـرف  بـه  را  قیمت هـا 
اقتصادی )هزینه-فرصت( سـرو سـامان 
آن  پاسـخ  موجـود  شـاکله  در  دهـد، 
منفـی اسـت. امـا ایـن کـه بـه دالئـل 
خـاص دولـت نگـران ایجـاد تغییـرات 
اسـت رافـع اصـل مطلـب و منطـق آن 
نمی شـود. حامل های انـرژی زیر قیمت 
اقتصـادی یـا هزینه-فرصت بـه فروش 
می رونـد، یـک نمـود آن وضـع اسـفبار 
مالـی شـرکت های تولیدکننـده، نبـود 
یـک  از  کافـی  امـکان سـرمایه گذاری 
طـرف و مصـرف ضایعه آمیـز از طـرف 
دیگـر اسـت. راسـتی در کـدام کشـور 
دیگـر دوردور زدن بـا اتومبیـل  یـک 

تفریـح اسـت؟

 احسان گنجی

 محمد طبیبیان/  اقتصاددان

فرا اقتصاد

وب سـایت "میدل ایسـت آی" با انتشـار گزارشـی از ایران نوشـت؛ 
طی سـال های گذشـته رونـد فرار نخبـگان از ایران بـه مرزهای بی 
سـابقه و خطرناکـی رسـیده و در حال خالـی کردن ایـران به عنوان 
یک کشـور در حال توسـعه از نیروهای انسـانی ماهر و کارآمد است.  
میـدل ایسـت آی با اشـاره به تشـدید پدیده فـرار نخبـگان از ایران 
طـی ۳ سـال گذشـته و از زمان اعمـال تحریم هـای اقتصادی علیه 
ایـران، نوشـت: المپیکـی هـا، ریاضیدانان نابغه، پزشـکان قلـب. این 

روزهـا لیسـت خروج نخبـگان از ایران طوالنی اسـت. 
در مواجهـه بـا تحریـم های فلج کننـده، بیکاری گسـترده و کاهش 
ارزش پـول، ایرانیـان در حال فرار از کشـور هسـتند. تقریبا در اغلب 
گردهمایـی هـای خانوادگـی یـا جلسـات کاری زمان زیـادی طول 
نمـی کشـد تا با فـردی روبرو شـوید که مـی خواهد کشـور را ترک 

کنـد و یـا قبال ترک کرده اسـت. در حالـی که پدیده "فـرار مغزها" 
بـرای ایـران دسـتکم در دهه های گذشـته یک معضل جـدی بوده 
امـا آنچه اکنون جدید به نظر می رسـد این اسـت که تعـداد زیادی 
از کارشناسـان متخصص از مهندسـان گرفته تا ورزشـکاران در حال 

ترک کشـور هستند. 
آمـار خـروج نخبـگان از ایـران اصال خوب نیسـت. به گفتـه مقامات 
و گـزارش هـای خبـری، 4۳ درصـد از ورزشـکاران المپیکـی ایران، 
۳0 درصـد از اسـاتید رشـته هایـی مانند مکانیک و علـوم کامپیوتر 
در برخـی از دانشـگاه هـا و ۳ هزار پزشـک یا ایران را تـرک کرده اند 
یـا قـرار اسـت برونـد. در این مـاه، معاون وزیر بهداشـت هشـدار داد 
کـه در بسـیاری از اسـتان ها حتی یک متخصص جـراح قلب در کل 
اسـتان وجـود نـدارد و ایـن تخصـص در کشـور رو به نابودی اسـت.

وضعیت خطرناک فرار نخبگان از ایران
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