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مطالبات پایمال شده
در بیست و پنجمین سفر استانی ریاست جمهوری 
و هیات همراه به استان اصفهان، عالوه بر تشکیل 
ها  به شهرستان  مردمی، سفر  ارتباطات  میزهای 
هایی  نشست  و  بازدیدها  استان،  نقاط مختلف  و 
با نخبگان، گروه های مختلف کشاورزان، فعاالن 
جلسه  در  جمهور  رئیس  فرهنگی،  و  اقتصادی 
شورای اداری استان نیز حضور یافت و بر ضرورت 
احقاق حقوق مردم استان در زمینه آب و زاینده 
رود و تکمیل طرح های نیمه تمام ازجمله طرح های 

آبرسانی و قطار سریع السیر تاکید کرد. ...
۰۲

 گزارش

بندر فرصت ساز
سرمایه  های  فرصت  معرفی  مجازی  نشست  در 
گذاری بندر چابهار که با میزبانی گروه رسانه نوسان 
برگزار شد، بر اهمیت و نقش استراتژیک این بندر 
در توسعه مبادالت تجاری کشور تاکید شد. محمد 
هدایی معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد 
چابهار در این نشست "کالب هاوس" توضیحاتی 
اهمیت  و  بندر  این  استراتژیک  موقعیت  پیرامون 
ژئوپلیتیکی آن و همچنین شرایط و مزایای سرمایه 
گذاری در این منطقه و امکاناتی که برای سرمایه 

گذاران فراهم شده ارائه داد. ...
۰۳

ناجی زاینده رود! 
مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون که به همراه هیات دولت در سفر یک روزه رئیس جمهور به اصفهان 
سفر کرده  بود در نشست صمیمانه با کارآفرینان برتر اصفهان شرکت کرد. در این نشست بیش از بیست نفر از 
کارآفرینان برتر جشنواره کارآفرینی اصفهان حضور داشتند و قوانین دولتی، افزایش بهای تولید، افزایش مالیات 
و سختگیری های صادراتی و افزایش قیمت ها را از جمله عمده ترین مشکالت در تعامل با بخش دولتی عنوان 
کردند. مسعود صرامی کارآفرین برتر اصفهانی نیز در این دیدار خاطرنشان کرد: بارها اعالم کرده ایم که قادریم سه 
میلیارد دالر ارزآوری با گردشگری سالمت به اصفهان تزریق کنیم. همچنین ما به عنوان بخش خصوصی قادریم 

آب زاینده رود را بازگردانیم. اما آیا بخش خصوصی می تواند ناجی زاینده رود گردد؟؛

گزارش

۰۴

مسعود صرامی می گوید: دولت برای رهایی از بحران های موجود باید دست بخش خصوصی را بگیرد
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نتایج یک پژوهش از بررسي وضعیت شغلي شاغالن کشور در سال ۱۳۹۹ نشان مي دهد که بیش از 
۸۵درصد افراد در بخش خصوصي و حدود ۱۵درصد در بخش عمومي مشغول کار بوده اند؛ بیشترین 
سهم در بین حقوق بگیران بخش خصوصي نیز به کارکنان مشاغل ساده تعلق دارد. بیشترین فعالیت 
اقتصادي حقوق بگیران بخش خصوصي در سال ۱۳۹۹، مربوط به فعالیت اقتصادي تولید صنعتي با 
۲۶.۹۹درصد بوده است. فعالیت اقتصادي »ساختمان« و »عمده فروشي، خرده فروشي و تعمیر وسایل 
نقلیه موتوري، موتوسیکلت« به ترتیب با ۲۲.۴۵درصد و ۱۳.۸۴درصد در رده هاي بعدي قرار دارند.

در شرایطي که وزیر راه و شهرسازي از گزارش حدود ۴۰۰ هزار خانه جدید خالي خبر داده 
است، سازمان امور مالیاتي مي گوید که هنوز اطالعات جدید خانه هاي خالي به این سازمان 
ارسال نشده است.جهانگیر رحیمي، مدیرکل دفتر طراحي و تحلیل فرآیندهاي مالیاتي 
گفت: بخش ابتدایي که از تعداد خانه هاي خالي در اختیار سازمان امور مالیاتي قرار گرفت، 
زیاد نبوده و سازمان هنوز برگ مطالبه ارسال نکرده  است. وی تاکید کرد که بعد از تیر ماه 

اطالعات خوبي اعالم خواهد شد.

هنوز خانه  خالی جدیدی معرفی نشده است!بيشتر حقوق بگيران در كدام بخش شاغلند؟
اقتصاد اصفهان

     گزارش

فرونشست زمين 
منتظر ما نمی شود 

Is fahan

اقتصاد اصفهان در هفته ای که گذشت؛

و  شرب  آب  مشکل  حل  گفت:  جمهور  نوسان:رئیس   
کشاورزی اصفهان اولویت دولت است، برای این امر اعتباراتی 
را در نظر گرفته یم. سید ابراهیم رئیسی، اصفهان را استانی 
صنعتی، گردشگری، کشاورزی و مهد علم و فناوری توصیف 
کرد و گفت: این استان همچنین ظرفیت های خوبی در زمینه 
گیرد.  قرار  توجه  مورد  باید  که  دارد  کارآمد  انسانی  نیروی 
آیت اهلل رئیسی کمبود آب شرب و کشاورزی را از اصلی ترین 
و  اعتبارات  تامین  با  گفت:  و  کرد  اعالم  اصفهان  چالش های 
همراهی مردم این مشکالت قابل حل است. آنچه می خوانید، 
اقتصاد  بر  گذشته  درهفته  که  است  رویدادهایی  مهمترین 

اصفهان گذشت؛

پروژه جدیدی را 
در اصفهان کلید نمی زنیم

ابراهیم رییسی  گفت: دولت برای حل مشکل آب در استان اصفهان برنامه 
دارد و باید در مدل مدیریتی جدید مردم همراهی الزم را داشته باشند. رئیس 
جمهور همچنین به وجود پروژه های نیمه تمام زیادی در استان اصفهان اشاره 
کرد و افزود: برخی از این پروژه ها متعلق به دهه ۶۰ است و باید بررسی شود 
که چرا این اتفاق افتاده است. وی گفت: بنا نداریم پروژه جدید را در اصفهان 
کلید بزنیم، درصدد تکمیل پروژه های نیمه تمامی هستیم که بیش از ۳۰ سال 

سن دارند و مردم را آزار می دهند.

امضای تفاهم نامه همکاری پژوهشی در حوزه هوش مصنوعی 
تفاهم نامه همکاری پژوهشی کاربردی در حوزه های تخصصی مبتنی بر 
هوش مصنوعی روز پنجشنبه در جریان سفر استانی دولت در شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان امضا شد. این تفاهم نامه بین معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان به نمایندگی سورنا ستاری معاون 
علمی و فناوری رییس جمهور و شرکت سهامی عام فوالد مبارکه اصفهان 
به نمایندگی محمدیاسر طیب نیا منعقد شد و بنیاد نخبگان اصفهان مجری 
اجرای این تفاهم نامه در استان است. این تفاهم نامه به منظور گسترش فعالیت 
های علمی، پژوهشی، کاربردی، آموزشی و تکمیل زنجیره علم، فناوری، 
بازار و تجارت در حوزه هوش مصنوعی و با هدف ارائه محصوالت فناورانه 
و نوآورانه مبتنی بر هوش مصنوعی و در جهت طرح کارخانه هوشمند ) 
smart factory( بین طرفین امضا شد. همچنین معاون علمی و فناوری 
ریاست جمهوری روز پنجشنبه در جریان بیست و پنجمین سفر استانی دولت 
سیزدهم وارد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان شد و عالوه بر بازدید از 
شرکت دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان، از نمایشگاه دستاوردهای شرکت 

های فناور و دانش بنیان مستقر در این شهرک بازدید کرد.

معرفی مدیر عامل جدید نمایشگاه بین المللی اصفهان
با تصویب هیئت مدیره شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، 
شد.  انتخاب  شرکت  این  جدید  مدیرعامل  عنوان  به  طحانیان  احمدرضا 
احمدرضا طحانیان که به عنوان هفتمین مدیرعامل نمایشگاه بین المللی 
اصفهان انتخاب شده، متولد ۱۳۴۹ و دارای مدرک دکترای رشته مهندسی 
صنایع گرایش برنامه ریزی عملیات است. او که اکنون استاد گروه صنایع 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد است. پیش از این مسئولیت های مختلفی 
را در کارنامه خود ثبت کرده که از آن جمله می توان به مدیریت مرکز کنترل 
ترافیک شهرداری اصفهان، رئیس کارگروه ITS حوزه حمل و نقل و ترافیک 
و مدیرعامل شرکت نیک اندیش اشاره کرد. طحانیان پیش از انتخاب  عنوان 
مدیرعامل نمایشگاه بین المللی اصفهان، از سال ۹۹ به عنوان مدیرعامل 
شرکت مترو منطقه اصفهان فعالیت می کرد. در حکمی که از سوی رئیس 
هیئت مدیره نمایشگاه بین المللی اصفهان خطاب به طحانیان صادر شده، 
آمده است: »انتظار می رود شرایطی فراهم آورید که در این مسئولیت، منتهای 
توانمندی ها و پتانسیل های موجود در نمایشگاه بین المللی اصفهان به کار 
گرفته شود و با اتکا به خداوند متعال، شرایط توسعه و گسترش فعالیت های 

این شرکت فراهم آید«.

هر وزیری که آمد
تغییراتی داد

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: مسیر 
ریلی اصفهان- اهواز مهم ترین و ضروری ترین مسیر ریلی کشور، به عنوان 
اقتصادی ترین مسیر ریلی است. خیراهلل خادمی به همراه وزیر راه و شهرسازی 
که در جریان بیست و پنجمین سفر استانی رئیس جمهور به استان اصفهان 
سفر کرده اند، از پروژه قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان بازدید کرد و با بیان 
اینکه حدود هشت ماه است نمی توانیم صورت وضعیت پرداخت کنیم، با انتقاد 
به اینکه در سنوات گذشته تغییرات زیادی در نحوه ساخت ابنیه و ایستگاه های 
این طرح شده، اظهار کرد: هر وزیری که آمده تغییراتی در اجرای ایستگاه ها و 
سرعت طرح داشته است. وی افزود: زیرسازی طرح با سرعت ۳۰۰ کیلومتر، 
اما روسازی آن براساس سرعت ۲۵۰ کیلومتر است. پیشنهاد دادیم  در 
وزارتخانه برای ایستگاه ها و سرعت طرح تعیین تکلیف و اولویت بندی مقاطع 
طرح شود. مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 
گفت: جلسه ای دیگر باید با سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی با حضور 
معاون اول رئیس جمهور برگزار شود تا تعیین وضعیت و مسیر مالی پروژه تا 
پایان مشخص شود. وی با اشاره به اینکه چند پروژه ریلی و آزادراهی مهم در 
استان اصفهان در حال اجراست، خاطرنشان کرد: مسیر ریلی اصفهان- اهواز 
مهم ترین و ضروری ترین مسیر ریلی کشور است که به عنوان اقتصادی ترین 

مسیر ریلی است که مرکز کشور را به بنادر جنوبی متصل می کند.

اولویت دولت 
در اصفهان

در  اصفهان  استاندار  مرتضوی،  سیدرضا 
جلسه شورای اداری استان گفت: الزم است 
دولت در تشکبل ستاد ساماندهی و نجات 
زاینده رود، همت جدی در اجرای طرح 
های قبل و طرح های جدید بگمارد. وی با 
بیان اینکه حجم قابل توجهی از تردد های 
کشور از طریق جاده های استان اصفهان 
انجام می شود، افزایش فرسودگی جاده ها را 
عنوان کرد و افزود: تخصیص اعتبار هزار و 
۱۰۰ میلیارد تومانی کافی نیست و از رئیس 
جمهور در خواست داریم بر مبنای توافقی 
که با معاون اول صورت گرفته، اعتبار پنج 
هزار میلیارد تومانی را برای بهبود جاده های 

استان اختصاص دهند. 
استاندار اصفهان در بیان اهمیت تکمیل 
قطار سریع السیر اصفهان – تهران و قم، 
این  و  نگرفته  مالی صورت  تامین  گفت: 

مسئله نا امیدی را به مردم تحمیل می کند. 
وی افزود: از سال ۲۰۱۰ که قطار سریع 
السیر اصفهان – تهران شروع شد، کشور 
قطار  توسعه ۴۰هزارکیلومتری  به  چین 
سریع السیرخود دست یافته درحالی که با 
توجه به پیشرفت قابل توجه زیرساخت در 
ایران، احداث تونل ها، پل ها و زیرسازی، 
پشتیبانی برای تکمیل صورت نمی گیرد و 
بخش اعظمی از سرمایه مردم مورد تهدید 
قرار گرفته و هزینه های سنگینی به کشور 

و مردم تحمیل می شود. 

تصویب۸ هزار میلیارد تومان 
در حوزه آب

علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو در نشست 
در  گفت:  اصفهان  استان  اداری  شورای 
حوزه آب بیش از ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار 
مصوب شد که بیش از یک سوم اعتبارات 
کل سفر شامل بخش های آبرسانی شهری 
وروستایی، فاضالب و سد می شود. محرابیان 

افزود: چالش زاینده رود چهار موضوع کالن 
بارش ها در ده  اقلیمی وکاهش  تغییرات 
سال اخیر، افزایش تقاضا و بارگذاری های 
آب آشامیدنی، صنعت و کشاورزی، اضافه 
برداشت از منابع زیرزمینی و اجرا نشدن به 
موقع طرح های عمرانی استان که از دهه 

هفتاد به جا مانده است. 
وی با بیان آنکه تدوین برنامه جامع و یکپارچه 
زاینده رود درماه های گذشته به انجام رسیده 
و در حال اجرای این طرح با استفاده از 
دیدگان صاحب نظران هستیم، افزود: راهکار 
بعدی برای زاینده رود تکمیل طرح های 
نیمه تمام است که نیازمند تخصیص اعتبار 
قابل توجه و زنده کردن زاینده رود با اجرای 
به موقع این طرح ها و اصالح الگوی کشت 
با آبیاری های نوین راهکار سوم است. وی 
گفت: برای نجات زاینده رود باید مجموع 
اقدامات در زمان کوتاه و زمان بندی حساب 

شده و متصل به هم محقق می شود.

پیش بینی ۳۲۰۰ میلیارد تومان در 
بخش کشاورزی

جهاد  وزیر  نژاد،  ساداتی  جواد  سید 
کشاورزی در صحبت از مصوبات این سفر 
در حوزه کشاورزی، گفت: سه هزار و ۲۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار در این بخش پیش 
بینی شده که در بخش های مختلف از جمله 
آبیاری نوین، اصالح باغ ها، صیانت از خاک و 
امور اراضی و کمک به عشایر و احداث جاده 

بین مزارع و. تخصیص می یابد. 
ساداتی نژاد با بیان اینکه نمایندگان رئیس 
جمهور در چهار شهرستان هستند، گفت: 
به  فرمانداری  ارتقای  شهر  خمینی  در 
فرمانداری ویژه و تبدیل درچه به شهرستان 
را دنبال می کنیم. در فالورجان هم تکمیل 
انجام  سر  به  را  نفری  هزار  دو  ورزشگاه 

می رسانیم.

پیش بینی ۳ هزار میلیاردتومان
برای جاده های استان

رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی با بیان 
مشکالت جاده های استان اصفهان، گفت: در 
سفر امروز سه هزار میلیارد تومان منابع برای 
راه های استان پیش بینی شده و بخش قابل 
توجهی از مشکالت حل می شود. قاسمی با 
بیان اینکه ۱۰ درصد آزاد از راه های کشور در 
استان اصفهان واقع شده، ضرورت بازسازی 
بسیاری از جاده ها که به دلیل عمر طوالنی 
فرسوده شده و نیاز به تخصیص اعتبار برای 
درباره  را مطرح کرد. وی  دارند  بازسازی 
اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان 
اصفهان گفت: ۴۰۰ هزار نفر ثبت نام کرده 
اند که ۷۰ تا ۸۰ درصد آن ها پذیرش شده 
اند. همچنین، ۲۰ هزار واحد، در حال ساخت 
است و باید برخی از زمین ها باید برای اجرای 
این طرح به راه و شهرسازی انتقال یابد. وزیر 
راه و شهرسازی در خصوص تکمیل راه آهن 
سریع السیر اصفهان قم –تهران توضیح داد: 
۲۵۰ کیلومتر مسیر دارد که ۱۴۰ کیلومتر 
انجام شده وکنسرسیوم شرکت  نوسازی 
چینی و قرارگاه خاتم مشغول به کار هستند .

تامین اعتبار برای طرح های
 نیمه تمام بهداشتی

بهداشت،  وزیر  اللهی،  عین  بهرام  دکتر 
درمان و آموزش پزشکی گفت: در این سفر 
۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای بیمارستان 
کودکان امام حسین، ۱۰۰ میلیارد تومان 
تومان  میلیارد   ۸۰ فیض،  بیمارستان 
تومان  میلیارد   ۲۰۰ نایین،  بیمارستان 
بیمارستان ساعی خمینی شهر، ۳۰ میلیارد 
تومان خوابگاه های دانشجویی، یک میلیارد 
تومان پایگاه امداد جاده ای آران و بیدگل، 
طرح های  تکمیل  تومان  میلیارد   ۴۰۰
کلینک  تومان  میلیارد   ۳۰ و  بهداشتی 

تخصصی بیمارستان شهید بهشتی اصفهان 
در نظر گرفته شد. به گفته او، همچنین ۸۰ 
اتاق های عمل  برای  اعتبار  میلیاردتومان 
میلیارد   ۳۵ اصفهان،  امین  بیمارستان 
تی  سی  دستگاه   ۵ خرید  برای  تومان 
اسکن، ۵ میلیارد تومان توسعه بیمارستان 
فاطمیه بادرود، ۴۰ میلیارد تومان پاویون 
تومان  میلیارد   ۱۵۰ الزهرا،  بیمارستان 
 ۳۰ اصفهان،  چمران  شهید  بیمارستان 
میلیارد تومان بیمارستان ورزنه، ۱۰ میلیارد 
تومان بیمارستان سمیرم و اعتباراتی برای 
بیمارستان های امام موسی کاظم و شهرضا 

و بقیت اهلل کاشان در نظر گرفته شد.

ضرورت رسیدگی به بیمه هنرمندان
عزت اهلل ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی 
صنایع دستی و گردشگری با بیان ضرورت 
بیمه هنرمندان، اظهار کرد: در حوزه صنایع 
دستی فقط ۴۴ هزار نفر بیمه هستند که 
الزم است به بیمه این فعاالن باید رسیدگی 
شود. وی از تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار در این سفر به حوزه صنایع دستی و 

هنرهای سنتی خبر داد.

حقوق مردم اصفهان در حوزه آب باید 
احیا شود

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه حقوق مردم 
اصفهان در حوزه آب باید احیا شود، اعالم 
کرد: باید ازطریق منابع وبرنامه های درست 
این بحران را برطرف کرد، امروز درباره آب 
بسیار شنیدم و باید این مساله به سرعت حل 
شود. رئیس جمهور با اشاره به مشکالتی که 
در بازدید های امروز از شرق اصفهان مشاهده 
کرده بود، گفت: اگر چه آب به اندازه کافی 
وجود ندارد، اما حداقل آبی که موجود است 
باید مدیریت و بطور عادالنه توزیع شود. وی با 
بیان اینکه مشکل حل نشدنی نداریم، تاکید 
کرد: در خصوص موضوع آب طرح جامعی 
در نظر خواهیم گرفت و این موضوع باید به 
سرعت حل شود چراکه خواسته مردم به 
حق است و دانشگاه هم باید در بخش فنی 
بر  رئیس جمهور  کند.  و حقوقی کمک 
تکمیل هر چه زودتر طرح ناتمام قطار سریع 
السیر اصفهان-تهران تاکید کرد و گفت: 
نباید به نتیجه رسیدن این طرح در حد آرزو 
بماند و پیگیری ها کافی نبوده و در شورای 
عالی اقتصاد باید کار را برای مردم استان 
به سرانجام برسانیم. ابراهیم رئیسی درباره 
بازدید خود از شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان، گفت: ظرفیت های علمی و فناوری 
را مالحظه نمودیم. بطور حتم، این شهرک 
که  است  وفناوری کشور  علم  قطب های 
باید وقت بیشتری به دیدار این دستاورد ها 
شرکت  از  بازدید  به  وی  داد.  اختصاص 
هواپیماسازی هسا هم اشاره کرد و گفت: در 
این مجموعه نیز اقدامات بزرگی انجام شده 
و از متخصصان این مرکز خواستم هواپیمای 
توانمندشان  دست  با  را  سرنشین   ۷۲
طراحی و تولید کنند. رئیس جمهور در 
خاتمه سخنان خود، بی دقتی در اجرای 
امور و به موقع انجام ندادن را منشأ بسیاری 
از مشکالت دانست و افزود: مسئوالن باید 
با کارشناسی های دقیق و تکیه بر اصول 

مدیریت، کنترل و نظارت وارد عمل شوند.

در بیست و پنجمین سفر استانی ریاست جمهوری و هیات همراه به استان اصفهان، عالوه بر 
تشکیل میزهای ارتباطات مردمی، سفر به شهرستان ها و نقاط مختلف استان، بازدیدها و نشست 
اقتصادی و فرهنگی، رئیس جمهور در  با نخبگان، گروه های مختلف کشاورزان، فعاالن  هایی 
جلسه شورای اداری استان نیز حضور یافت و بر ضرورت احقاق حقوق مردم استان در زمینه آب و زاینده رود 

و تکمیل طرح های نیمه تمام ازجمله طرح های آبرسانی و قطار سریع السیر تاکید کرد. 

مطالبات پایمال شده
تکمیل هر چه زودتر پروژه قطار سریع السیر اصفهان-تهران مورد تاکید دولت است

اصفهان  مردم  :نماینده    نوسان 
در مجلس شورای اسالمی گفت: 
ابنیه تاریخی  اصفهان میراث دار 
بشر اســت، نباید با تعلل اجازه 
نابود شدن میراث تاریخی بشر را 
در اصفهان بدهیم، فرونشســت 
منتظر تصمیمات ما نمی شــود، 
باید هر چه زودتر به داد وضعیت 

موجود برسیم. 
گفت وگوی  یک  در  طغیانی  مهدی 
مجازی که در بستر اینستاگرام برای 
مجازی اش  صفحه  کنندگان  دنبال 
انجام شد، به برخی حواشی پیرامون 
جلسه شورای اداری استان با حضور 
رئیس جمهور اشاره و تصریح کرد: این 
حواشی در شبکه های اجتماعی هم پر 
سر و صدا شد، و به حق نقدهایی را 
هم در پی داشت، موضوع متوجه نکته 
خارج از موضوعی بود که توسط معاون 
اجرایی رئیس جمهور در جلسه مطرح 
شد که اگر آن ادبیات و آن شعر دقیق 
انتخاب نشده بود جای تعجب دارد و 
اگر دقیق هم استفاده شده بود جای 
چه  یعنی  این  داد:  ادامه  وی  سوال! 
به  نبارد  به کوهستان  باران  که »اگر 
سالی دجله گردد خشک رودی«؟ آیا 
نبود آب در  این است که  منظورتان 
پایین دست به دلیل خشک سالی باال 
دست است؟ این تصور که با آمار و ارقام 
موجود جور در نمی آید، بر اساس آمار 
در نهایت تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش 
بارندگی در منطقه اتفاق افتاده است و 
این یعنی زاینده رود هم باید تنها ۱۰ تا 
۱۵ درصد یعنی چیزی در حدود ۳۰ تا 

۴۵ روز در سال بی آب باشد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی سپس بیت دوم شعر 
خوانی معاون اجرایی رئیس جمهور در 
شورای اداری را مورد تأکید قرار داد و 
گفت: خواندن »چو دخلت نیست خرج 
آهسته تر کن« هم بسیار عجیب بود، 
این چیزی جز پاک کردن و دگرگون 
صورت  نبود،  مسئله  صورت  کردن 
مسئله این نیست که دخل و خرج ما 
چه قدر است، دخل و منابع آبی که 
مشخص است، حتی مصارف آن نیز 
پیش از این روشن بوده، اما حاال چند 
برابر مصارف کل تاریخ، مصرف جدید 
در باال دست و پایین دست اضافه شده 

است.
طغیانی با طرح این پرسش که چند 
بی  از  ناشی  آب  مصارف  شدن  برابر 
تدبیری چه کسی بوده است؟ پاسخ 
انجام  دولت  را خود  تدبیری  بی  داد: 
داده و حاال کسی که موظف است تا 
این بی تدبیری را چاره اندیشی کند 
اجرایی  معاون  دولت،  مجموعه  خود 
و دیگر مدیران مسئول هستند، این 
خیلی بد است که موضوع در جلسه 
اداری  شورای  در  استانی،  سفر  آخر 
دخلت  »چو  اینکه  گفتن  با  استان 
احاله  کن«  آهسته تر  خرج  نیست 
داده شود. وی با اعتقاد به اینکه برخی 
مدیران کشوری دیگر هم نظری مشابه 
درباره  جمهور  رئیس  اجرایی  معاون 
داد:  ادامه  دارند،  اصفهان  آب  مشکل 
دیدگاه هایی مانند این را پیش از این 
از شخص معاون اجرایی رئیس جمهور 
در سمت های دیگر ایشان مانند وزارت 
بودیم،  شنیده  جاها  دیگر  و  کشور 
نمونه اش هم بحث جابه جایی مرزهای 
این ها همه خاطرات  اصفهان،  استان 
بدی است که در ذهن اصفهانی ها باقی 

مانده است. 

مهمترین مصوبات سفر رییس جمهور به اصفهان تشریح شد؛

 نوســان :ســازمان امــور مالیاتی در 
اطالعیه ای توضیحاتی جدید درباره مالیات 

اصناف ارائه کرد.  
سازمان امور مالیاتی درباره مالیات اصناف 
در اطالعیــه ای اعــالم کــرد: در اجرای 
فرمایشــات اخیر مقام ریاســت محترم 

جمهوری اســالمی ایران در بــاب اعتماد 
ماموران مالیاتی سراســر کشور به اصناف 
و کســبه، بار دیگر موکدا بــه ادارات امور 
مالیاتی یادآور می شــود در تعیین مالیات 
اصناف و کسبه محترم ضمن اعتماد کامل 
به آنها در رسیدگی به تراکنش های بانکی 

از جمله وجوه واریزی به حســاب از طریق 
دستگاه کارتخوان اصل را بر صحت ادعای 
آنان بگذارنــد و مالیات ایشــان با رعایت 
کامل مقررات قانونــی تعیین نمایند، مگر 
آنکه طبق اسناد و مدارک و شواهد و قرائن 
مثبته خالف ادعای آن ها ثابت شود.این امر 

در خصوص مودیانی که علیرغم داشــتن 
درآمدهای کالن اقدام به فرار مالیاتی کرده 
و مالیات واقعی خود را نمی پردازند، مصداق 
نداشته و ادارات امور مالیاتی موظفند ضمن 
شناســایی این گروه از مؤدیان نســبت به 

مطالبه و وصول مالیات متعلقه اقدام کنند.

در باب اعتماد ماموران مالیاتی به اصناف و کسبه اعالم شد؛

اطالعیه جدید سازمان مالیاتی درباره مالیات اصناف
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 نوســان: مرکز آمار داده هاي 
مربوط به نرخ رشد اقتصادي در 
نیمه نخست سال جاري را به روز 

کرد.
گزارش ایــن مرکز نشــان مي دهد 
 )GDP( محصول ناخالــص داخلي
به قیمت ثابت ســال ۱۳۹۰ در سال 
گذشــته، به رقم ۷۵۶۹ هزار میلیارد 
ریال بــا نفت و ۶۵۱۱ هــزار میلیارد 
ریال بدون احتســاب نفت رســیده 

است. 
 در حالي کــه رقم مذکور در ســال 
گذشــته با نفت ۷۲۵۴ هزار میلیارد 
ریال و بدون نفت ۶۲۸۹ هزار میلیارد 

ریال بوده است. 
مرکز آمار ایــران نتیجه گیري کرده 
کــه این آمارها نشــان از رشــد ۴,۳ 
درصدي جي دي پي ایــران با نفت و 
۳.۵ درصــدي جي دي پي بدون نفت 
در سال گذشــته دارد. به روال سابق 
بخش خدمــات همچنان بزرگ ترین 
ســهم را از ارزش افزوده اقتصاد دارد؛ 

۵۳ درصد.
 نکته دیگــر در خصوص نرخ رشــد 
ارزش افزوده بخش هــاي اقتصادي، 
افزایش تنها یک درصدي اســتخراج 
نفت و گاز طبیعي در ســال گذشته 
نسبت به سال ۹۹ اســت.  در واقع به 
جز سهم بخش اســتخراج نفت و گاز 
طبیعي کــه آنهم یک درصد رشــد 
داشته، در بقیه موارد سهم بخش هاي 
مختلف اقتصادي از جي دي پي اصال 

تفاوتي نکرده است. 
مثال ســهم صنعت از تولید ناخالص 
داخلي ۱۴ درصد در ســال ۹۹ بوده 
و همیــن میزان در ســال گذشــته 
هم رخ داده. یا ســهم کشــاورزي از 
جي دي پي در هر دو سال متوالي ۹۹ 
و ۱۴۰۰ به طور یکسان ۷ درصد بوده 
است. حتي با کاهش محدودیت هاي 
کرونایي، این انتظار مي رفت که سهم 
بخش خدمات نیز رشــد پیدا کند. با 

این حال چنین اتفاقي رخ نداده. 
از آنجایي کــه پیش بیني ها مبني بر 
پایــدار ماندن خشکســالي و فصول 
کم بارش در ســال هاي آینــده دارد، 
انتظار مي رود روند رشد ارزش افزوده 
منفي براي فصول بعــدي نیز تداوم 
یابد؛ به طــور مثال در فصــول بهار و 
تابستان سال گذشــته ارزش افزوده 
این بخش بــه ترتیب منفــي ۴,۵ و 

منفي ۴,۳ درصد بوده است. 
بنابراین شــاید بهار و تابستان امسال 
نیز با توجه به تداوم خشکســالي ها 
میــزان رشــد اقتصــادي بخــش 

کشاورزي کاهش داشته باشد. 

هدایی درباره اهمیت بنــدر چابهار گفت: 
بندر چابهارموقعیت اســتراتژیک خاصی 
برای کشــور دارد و دنیا نیز نــگاه خاصی 
نســبت به این بنــدر دارد. وی اضافه کرد: 
یک منبع موثق شــنیدم که نماینده تیم 
مذاکره کننده امریکایی مجددا بر معافیت 
بندر چابهار از تحریم های بین المللی تاکید 
داشته و خارج بودن چابهاراز تحریمهایی که 
علیه ایران وضع شده است را تصدیق کرده 
است. این مورد نشــان دهنده خاص بودن 
چابهار درمحاسبات  ژئوپلیتیک وخصوصا 
در حوزه های ترانزیت و حمل و نقل است و 
در صورت  تحریم شدن چابهار، کشورهای 
منطقه CIS  و افغانستان  که آینده آنها به 
چابهار گره خورده است، در خطر خواهند بود. 
هدایی به قرارداد ۲۵ ساله با چین اشاره کرد 
و گفت: چابهار یکی از نقاط مهمی است که 
در این قرارداد تاثیرگذار بوده و اولین جایی 
خواهد بود که در آن ســرمایه گذاری اتفاق 

خواهد افتاد.
همچنین یکــی از کارشناســان و فعاالن 
بازرگانی حاضر در جلسه به اهمیت دریای 
چابهاردر جایگزینی دریای مرمره و دریای 
سیاه درپی تحوالت سیاسی و نظامی جهان 
اشاره کرد و به این نکته اشاره کرد که بسیاری 
از کشورها برای ترانزیت کاال راهی جز ایران 
ندارند که روسیه یکی از این کشورهاست. این 
کارشناس به ضعف خطوط کشتیرانی اشاره 
کرد و گفت: خط کشتیرانی ما از هند به بندر 
عباس که نظم مطلوبی ندارد و اگر شناورهای 

کوچک بخش دولتی و خصوصی در این راه 
بسیج می شدند و برای ترانزیت کاال فعالیت 
می کردند، امکان اســتفاده از این فرصت 

وجود داشت.
هدایی در ادامــه افزود: بــا پیگیری هایی 
که در سال های گذشــته انجام شد حدود 
۴-۵ ماه است که از دو مقصد از هندوستان 
خط مستقیم و تقریبامنظم هفتگی برای 
چابهارراه اندازی شــده که دولت برای این 
خطوط یارانه می دهد و مــا اکنون از بنادر 
هند بطور هفتگی کشتی هایی با ظرفیت 
حدود ســی هزار تن بــرای ترانزیت داریم. 
هدایی افزود: مشــکالت زیادی برای ورود 
و خروج کاال بر سر راه تجار وجود دارد اما ما 
در تالشــیم تا کریدور چابهار را احیا کنیم. 
در این خصوص در جلســه ای که با رایزن  
بازرگانی بنگالدش داشتیم بسیار استقبال 
کردند و درخواست آنها این بود که امکانات 
مناسبی برای جایگزینی مسیرهای ترانزیتی 
بنگالدش به کشورهای CIS تعریف کنیم 
که ما هم این کار را در دســتور کار قرار داده 

ایم.

مزیت ها و فرصت های 
سرمایه گذاری در چابهار

وی درباره مزیت های ســرمایه گذاری در 
منطقه آزاد چابهار گفت: اولین حسن این 
سرمایه گذاری این است که سرمایه گذار در 
بدو ورود به منطقــه آزاد تا انتهای کار که به 
تولید و بهره برداری برسد، براساس مقررات 

با هیچ دســتگاه بیرونی درگیر نیست و از 
مجوز ساخت گرفته تا مجوز قرارداد زمین 
و هر نوع مجوزی بجز محیط زیســت را از 
سازمان منطقه آزاد می گیرد و معموال این 
اتفاق خیلی سریع می افتد. اگر فرایند اداری 
را درســت طی کنند، ثبت شرکت بین ۱ تا 
سه روز طول می کشد. همچنین تخصیص 
زمین از دریافت طرح توجیحی سرمایه گذار 
تا مشخص شدن نتایج آن حداکثر ۴۵ روز 
طول می کشد؛ مگر آنکه شرایط استثنایی 
بوجود آید. همچنین مالیات بر درآمد، ۲۰ 
سال معافیت دارد و برای مواد اولیه و ماشین 
آالت عوارض ورود به منطقه صفر اســت. 
همچنین برای خط تولید هرنوع ماشــین 
آالت و تجهیزات و مــواد اولیه خط تولید را 
که سرمایه گذاران بخواهند از خارج از کشور 
وارد کنند، با تعرفه صفر درصد وارد می شود. 
هدایی تصریح کرد: در قبال این امر، ریسک 
هایی هم وجود دارد؛ از جمله اینکه سرمایه 
گذاری در مناطق مرزی اتفــاق می افتد و 
چابهار دورترین منطقه آزاد نسبت به کشور 
است. هدایی معافیت از تحریم ها، نزدیکی 
به بازارهای هدف بزرگ مانند پاکســتان و 
عمان و همچنین قرارگیری در مقطع ورودی 
کریدور شرق به غرب و جنوب به شمال که دو 
کریدور مهم جهانی هستند از جمله مزایای 

سرمایه گذاری در این منطقه قلمداد کرد. 

تولید برونگرا
در اولویت سرمایه گذاری

وی با اشــاره به فرصت های سرمایه گذاری 
بندر چابهار گفت: در سرفصل های مختلفی 
می شــود در چابهار ســرمایه گذاری کرد، 
اما پلن هایی که برای مــا، به عنوان متولی 
هدایت و جذب سرمایه گذارها ایده ال است، 
تولید برونگرا می باشد . او ادامه داد: به خاطر 
موقعیت جغرافیایی بندر چابهار، ما بســتر 
سرمایه گذاری را با توجه به نیاز کشورهای 
همســایه فراهم می کنیم و هــدف ما در 
اینجا فراهم کردن تولیداتی اســت که بازار 
مصرف آن در چابهار نباشــد. او یادآور شد: 
فاصله چابهاربا مرکز استان ۷۱۰ کیلومترو 
با مرکز کشــورحدود ۲۲۰۰ کیلومترمی 
باشــد، درحالی که در فاصله کمتر از۶۰۰ 
کیلومتری چابهار، یک مرکز جمعیتی به نام 
شهر کراچی را داریم که حدود ۲۲ میلیون 
نفرجمعیت دارد. همچنین کشور پاکستان 
نزدیک به ۲۲۰ میلیون نفر جمعیت دارد که 
این خود یک بازار قابل توجه در حوزه واردات 
از جمله برنج و صــادرات محصوالت چون 
نفت و پتروشیمی است. وی در ادامه گفت: 
در حوزه صنایع شیالت نیز پتانسیل های 
بسیار خوبی وجود دارد وشرایط اقلیمی که 
چابهار در آن واقع شده برای توسعه صنعت 
شیالت بســیارمقرون به صرفه می باشد. 
همچنین چابهار جز معدود سواحلی است که  
بدون  نیاز به انرژی و  پمپــاژ می توان در آن 
حوزچه های پرورش میگو احداث کرد و دو 
باردر شبانه-روز به واسطه جزر و مد می توان 
حوزچه های پرورش میگــو را آبیاری کرد. 
هدایی افزود: در حوزه های صنایع پیشرو و 
دانش بنیان نیز پتانسیل های خوبی ترسیم 
کردیم و راهبردهایی برای رسیدن به هدف 

داریم که پیگیر آن ها هستیم. 
مجموعه شهرک صنایع دانش بنیان را پیش 
بینی کردیم که دانشگاه بین المللی ما در این 
زمینه فعالیت های بسیار خوبی دارد. معاون 
اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد اضافه 
کرد: درزمینه جذب سرمایه گذاری صنایع 
پتروشیمی و فوالد پتانســیل های خیلی 
خوبی داریم و درکل صنایع آب بر و انرژی بر 
چابهار جذابیت های بسیاری دارد. همچنین 
در سواحل دریای عمان مشکل آب نداریم 
وبه واسطه بافت جمعیت کم، مزاحمت های 
محیط زیستی که برای جوامع محلی ممکن 
است پیش بیاید، برای ما بسیار محدود است 
و این به معنای این است که قابلیت بارگذاری 
بیشتری نسبت به سایر نقاط کشور در زمینه 
های توان اکولوژیک داریم که این اجازه را به 
ما می دهد که تا ۲۰ میلیون تن واحدهای 
تولیدی را در صنایع پتروشــیمی جانمایی 
کنیــم. او در ادامــه گفت در واحــد فوالد 
نیزمطالعات ۱۵ میلیون تن را انجام دادیم و 

امکان بارگذاری این صنایع وجود دارد.
 وی تصریح کرد:  از ظرفیت ۲۰ میلیون تن 
پتروشیمی، برای حدودا ۸ و نیم میلیون تن 
سرمایه گذاری جذب شده و در صنعت فوالد 
تاکنون برای ۵ میلیــون از ۱۵ میلیون تن، 

جذب سرمایه گذار داشته ایم.

 یادداشت

 دیدگاه

رشد اقتصادی 1400 
مدیون نفت

 نوسان: قیمت گندم طی دو ماه گذشته به باالترین حد خود 
رسیده است زیرا تولیدکنندگان بزرگی مانند روسیه، قزاقستان 
و هند صادرات خود را برای محافظت از بازارهای داخلی خود لغو 
کردند. این باعث ترس از ناامنی غذایی و گرسنگی در سراسر 

جهان شده است.
دنباالز ابتدای سال جاری قیمت گندم بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است. 
تامین کنندگان روسی ۱۶ درصد از صادرات جهانی گندم و تولیدکنندگان 
اوکراینی ۱۰ درصد را به خود اختصاص دادند. اما به دلیل درگیری هر دو 

کشور صادرات گندم را ممنوع کردند. 
در فوریه روسیه صادرات تمام غالت )گندم، چاودار، جو و ذرت( به خارج از 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا )EAEU( را تا ۳۰ ژوئن محدود کرد. در همین 

حال، اوکراین تنها بندر باقی مانده خود در اودسا را   بسته است.
تحریم های ضد روسیه شرکت های بین المللی را مجبور به قطع روابط تجاری 
طوالنی مدت و ترک روسیه کرد که باعث اختالل در عرضه شده است. مثال، 
اتحادیه اروپا اخیراً همکاری با بندر تجاری دریایی نووروسیسک دریای سیاه 
را که بیش از نیمی از غالت صادراتی از طریق آن حمل می شود، ممنوع 
کرده است. عالوه بر این، در پی تصمیم مسکو مبنی بر ممنوعیت صادرات، 
قزاقستان نیز با محدودیت های خاص خود از این اقدام پیروی کرد، در حالی 
که در اوایل ماه جاری، هند نیز صادرات گندم را لغو کرد و اعالم کرد که » 

امنیت غذایی هند، همسایه و سایر کشورهای آسیب پذیر در خطر است«.
پس از انتشار این تصمیم دهلی نو، قیمت آتی گندم در شیکاگو با ۶ درصد 
افزایش به ۱۲,۴۷ دالر در هر بوشل رسید که باالترین ارزش آن در دو ماه 
گذشته است و قیمت گندم در اروپا به باالترین حد تاریخی حدود ۴۶۱ دالر 
در هر تن رسید. بحران غالت در سراسر جهان احساس می شود، اما شدیدتر 
از همه در آفریقا، که ۹۰ درصد نیازهای خود را به صادرات از منطقه دریای 

سیاه متکی است. 
ماه گذشته، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار داد که یک 
پنجم بشریت به دلیل وضعیت فعلی در بازار گندم در خطر فقر و گرسنگی 

قرار دارند.
کشورهای غربی روسیه را به راه انداختن » جنگ گندم « متهم کرده اند و 
مسکو را مقصر بحران کنونی می دانند، اما کارشناسان می گویند که روسیه 
تنها مسئول تشدید بحران نیست یا اگر هم هست، داوطلبانه نیست. روسیه 
صادرات را ممنوع نکرده است، اما برای حفاظت از بازار داخلی، عوارض و 

سهمیه های موقتی را وضع کرده است. 
در مورد اوکراین، غالت آن تحت پوشش کمک اتحادیه اروپا به طور فعال از 
انبار خارج می شود. جوزپ بورل، دیپلمات ارشد اتحادیه اخیراً اظهار داشت 
که باید به اوکراین کمک کرد تا به تولید و صادرات غالت و گندم ادامه دهد و 
از آنجایی که انبارهای اوکراین اکنون پر است، باید آنها را خالی کرد تا جایی 

برای محصول جدید ایجاد شود.
روسیه و اوکراین تنها صادرکنندگان کلیدی گندم در جهان نیستند. سایر 
تولیدکنندگان می توانند بازار جهانی را از بحران نجات دهند، به عنوان مثال 
ایاالت متحده و کانادا که به ترتیب ۲۶ و ۲۵ میلیون تن گندم یا حدود ۲۵ 

درصد از صادرات جهانی را صادر می کنند. 
دیگر تولیدکنندگان عمده غربی فرانسه )۱۹ میلیون تن( و آلمان )۹,۲ 
میلیون تن( هستند. با این حال، به گفته تحلیلگران، بعید است این کشورها 
غالت خود را با افراد نیازمند تقسیم کنند و امنیت غذایی خود را در اولویت 
قرار دهند. یکی دیگر از کارشناسان، رئیس بخش تحلیل شرکت تحقیقاتی 
NTech داریا آکیمووا، می گوید این کشورها می خواهند مواد خام خود را 
حفظ کنند تا از اقتصاد خود در برابر افزایش تورم محافظت کنند. کشورهای 
تولیدکننده برای حفظ خود در داخل کشور از گرسنگی و کاهش تورم خود، 

سعی در حفظ مواد خام دارند. 
این روزنامه به نقل از آکیمووا گزارش داد، از آنجایی که در صورت بی ثباتی 
ارز و در واقع هر بی ثباتی، همیشه داشتن مواد خام سود بیشتری نسبت 
به پول نقد دارد؛  ارزش آن به سرعت ارز کاهش نمی یابد. کارشناسان 
تا حد زیادی نمی توانند پیش بینی کنند که وضعیت بازار گندم چگونه 
ارشد  تحلیلگر  تونف،  ویکتور  گفته  به  سو،  یک  از  شد.  خواهد  بیشتر 
Ingosstrakh Investments، مشکالت مربوط به تامین کاالی 
تولید شده به طور گسترده مانند گندم به احتمال زیاد با برداشت جدید و 

همچنین بازگرداندن منابع از اوکراین و روسیه یک بار حل خواهد شد. 
از سوی دیگر، مشخص نیست که چقدر طول می کشد تا مناقشه حل شود. 
کشورهای غربی در مقطعی مجبور خواهند شد از روسیه بخواهند در ازای 

برداشته شدن تحریم ها، منابع گندم خود را به اشتراک بگذارد.

ناامنی غذایی

معافیت چابهار از تحریم، نشانه ای بارز از ویژگی های برجسته این نقطه استراتژیک کشور است

 نوسان:نادر بذرافشان، دبیر هیات مدیره اتحادیه 
طال و جواهر تهران اظهار کرد: در وهله اول تاکید ما 
این است که مردم به  هیچ عنوان وارد بازار طالي آب 
شده نشوند. براي افرادي که قصد سرمایه گذاري در 
بازار طال دارند، مسیر مطمئني که پیشنهاد مي شود، 
بازار مصنوعات طال به ویژه طالهاي کم اجرت است. 
عالوه بر این سکه نیز بهترین گزینه براي سرمایه گذاري ایمن است. وي افزود: 
این موضوع در مجموع بستگي به خود مشتریان دارد که تمایل داشته باشند 
به کدام بازار ورود کنند، اما ورود به بازار طالهاي آب شده به  هیچ عنوان توصیه 
نمي شود؛ چراکه این حوزه تخصصي است و طالي آب شده بیشتر میان افراد 
صنفي معامله و در بخش تولید طال استفاده مي شود و تایید اصالت آن براي 
عموم مردم به صورت واضح قابل تشخیص نیست؛ ضمن اینکه بحث تفاوت 

عیار آنها نیز تخصصي است.

 نوســان: کامران ســلطاني زاده، دبیرکل کانون  
صرافان اظهار داشــت: نکته بســیار مهم این است 
که فرار ســرمایه به صورت زیر پوســتي از طریق 
شــبکه هاي ارز دیجیتــال انجــام مي شــود و به 
همین دلیل اســت که به مدیریــت فعالیت هاي 
ســامانه هاي ارز دیجیتــال تاکید داریــم چراکه 
فعالیت ارزهاي دیجیتال بخش بسیار زیادي از بازار غیررسمي را فعال نگه 
داشــته و امروز عمده نیاز ما که در حواله درهم در امارات مصرف مي شود و 
با آن کاال و مســکن خریداري مي شــود از طریق ارز دیجیتال بوده  است. 
دبیرکل کانون صرافان با تاکید بر اینکه از بازار غیررســمي آمار مشخصي 
نداریم، ادامه داد: هر چند از بازار غیررســمي آماري نداریم اما وقتي شاهد 
اثرگذاري آن روي نرخ ارز هستیم نشان دهنده تاثیرحجم تقاضاي باال در این 

بازار است.

 نوسان:  ناصر چمني، کارشناس حوزه کار با بیان 
اینکــه وزارت کار به فردي با تجربــه و آگاه به حوزه 
روابط کار نیاز دارد، از سرپرست وزارت کار خواست 
به جاي انتصاب و تغییر در ایــن وزارتخانه درصدد 
پیگیري مشــکالت و مطالبات جامعــه کارگري و 
بازنشســتگان باشــد که بخش اعظمي از جامعه 
هدف این وزارتخانه را تشــکیل مي دهند. به اعتقاد این فعــال کارگري، در 
مدت ۳۰۰ روزي که وزیر ســابق کار در این وزارتخانه حضور داشت به جاي 
پرداختن به مسائل اصلي در حوزه کار و کارگران و بازنشستگان، به مباحث 
حاشیه اي پرداخته شد و علي رغم آنکه وزارت کار را به دلیل ارتباط گسترده 
مردم وزارت مردم خطاب مي کرد، وقت خــود را درگیر انتصابات و تغییرات 
در وزارتخانه و زیرمجموعه ها کرد. چمنــي تصریح کرد: ۵۰درصد جمعیت 
کشور را کارگران و حدود ۴ میلیون نفر نیز بازنشسته تامین اجتماعي هستند.

  نوســان:احد آزادي خواه، سخنگوي کمیسیون 
کشــاورزي مجلس گفت: به نظر مي رســد عنان 
کار از اختیار برخي مســووالن خارج شده است و 
دالالن و واسطه گران در حال سوداگري هستند؛ اما 
اگر دولت و نهادهاي نظارتــي در این زمینه با عزم 
راسخ ورود کند مي تواند این شــرایط را مدیریت 
کند. نماینده مردم مالیر در مجلس شوراي اسالمي در ادامه تصریح کرد: 
نمایندگان مجلس وارد فاز نظارتي در بحث قیمت  گذاري کاالهاي اساسي 
شدند. برخي مردم به مجلســیان این انتقاد را وارد مي کنند که شما خود 
این قانون را وضع کردید. درست است که نمایندگان مجلس اختیار را به 
دولت دادند اما از سوي دیگر مقرر شــد نباید قیمت ها از شهریور ۱۴۰۰ 
بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ باالتــر برود و دادن یارانه به صورت مســتقیم به 

مصرف کنندگان نهایي افزایش یابد.

طالي آب  شده نخرید!بنا بود دولت كاالبرگ بدهد  نه پول نقدپیگیري مطالبات به جاي انجام تغییرات فرار زیرپوستي سرمایه  از شبكه هاي ارز دیجیتال

 ها
ده

برا

مزیت ها و فرصت های سرمایه گذاری
در نشست مجازی فرصت های سرمایه گذاری در چابهار مطرح شد؛

معاونت مسکن و ساختمان از احتمال بازگشایي سامانه ثبت نام طرح نهضت ملي 
مسکن خبر داد. معاونت مسکن و ساختمان با اعالم اینکه سامانه طرح هاي حمایتي 
مسکن به نشاني saman.mrud.ir براي کل نیمه دوم سال ۱۴۰۰ براي نام نویسي 
از متقاضیان باز بوده است و تمامي متقاضیان فرصت یافتند تا در این سامانه ثبت نام 
کنند، اعالم کرده است که چنانچه در آینده متقاضیان جدیدي براي ثبت نام در طرح 
نهضت ملي مسکن باشند، درخصوص بازگشایي سامانه مذکور تصمیم گیري خواهد شد.

اکبر نیکزاد، رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمي با بیان اینکه اطمینان مي دهیم پروژه 
نهضت ملي مسکن در نیمه دوم سال تسریع شود، توضیحاتي در خصوص این واحدها و 
میزان آورده متقاضیان ارایه کرد. نیکزاد اظهار کرد: دولت و مجلس عزم شان را جزم کرده اند 
که مردم را صاحب خانه کنند. بنابراین در قالب طرح نهضت ملي مسکن زمین رایگان، 
تخفیفات شهرداري، نظام مهندسي و تسهیالت تا سقف ۴۵۰ میلیون تومان پرداخت 
مي شود. حداقل مساحت واحدها ۶۰ متر و حداکثر ۱۰۰ متر در نظر گرفته شده است.

متراژ واحدهای نهضت مسكن چقدر است؟احتمال ثبت نام مجدد مسكن حمایتی

در نشست مجازی معرفی فرصت های سرمایه گذاری بندر چابهار که با میزبانی گروه رسانه 
نوسان برگزار شد، بر اهمیت و نقش استراتژیک این بندر در توسعه مبادالت تجاری کشور 
تاکید شد. محمد هدایی معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد چابهار در این نشست 
"کالب هاوس" توضیحاتی پیرامون موقعیت استراتژیک این بندر و اهمیت ژئوپلیتیکی آن و همچنین شرایط 
و مزایای سرمایه گذاری در این منطقه و امکاناتی که برای سرمایه گذاران فراهم شده ارائه داد. هدایی تاکید 
کرد: تمام کشورهای دنیا، نگاه خاصی نسبت به این بندر دارند و معافیت آن از تحریم های بین المللی نشانه ای 

بارز از ویژگی های برجسته این نقطه مهم و استراتژیک کشور است؛

هفته نامه نوسان

گروه  اقتصاد

آیا جنگ جهانی گندم در راه است؟
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تحلیل

نگاه     

خلیل محبت خواه، مدیرکل راه و شهرسازي استان تهران اعالم کرد: امضاي قراردادهاي 
پیش فروش مسکن در صالحیت مشاوران امالک نیست و باید در دفاتر اسناد رسمي 
امضا شود. مدیرکل راه و شهرسازي استان تهران ادامه  داد: طبق آخرین گزارش هاي 
دادگستري تهران این آمار در سال ۱۴۰۰ روند افزایشي داشته است. وي ادامه  داد: قانون 
پیش فروش ساختمان در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شوراي اسالمي رسید، در واقع 
فلسفه این قانون جلوگیري از فروش اموال به صورت معارض به اشخاص متعدد بوده است.

هشدار نسبت به پيش فروش مسكن
مجتبي یوسفي، عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: در حال حاضر در برخي 
کالنشهرها نیمي از مردم مستاجر شده اند، اما در سطح کل کشور آمار نشان مي دهد ۳۵ 
تا ۴۰ درصد از خانوار مستاجر هستند. وي درباره افزایش جهشي اجاره بها و اقدامات 
دولت براي کنترل بازار اجاره و رهن اظهار داشت: یکي از مولفه هاي اقتصادي مرتبط 
با سبد خانوار مسکن است و مسکن هم تابع شرایط اقتصاد است و با سایر مولفه هاي 

اقتصادي مانند تورم، نقدینگي، بازارهاي موازي و ...ارتباط دارد .

نيمی از مردم در كالن شهرها مستاجر شدند

رشد اقتصادی 
4.4 درصد شد

اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت؛

 نوســان:چند روز پیش 6۱ اقتصاددان، طي نامه اي با هشدار 
نسبت به وضعیت اقتصادي و اجتماعي ایران از سیاست هاي 
اقتصادي دولت موســوم به جراحي اقتصادي انتقاد کردند.
اقتصاددان ها در این نامه ریشه مشکالت اقتصادي را عوامل 
غیراقتصــادي و تصمیمات سیاســي دانســته و اصالحات 
اقتصادي را در گروي افق گشــایي در حکمراني اعالم کردند. 
مهدي پازوکي، اقتصاددان و از امضاکنندگان نامه سرگشاده 
هشــدارآمیز 6۱ اقتصاددان می گوید: توقع ما این است که 
براي حل مشکالت اقتصادي از راهکارهاي علمي و اقتصادي 
بهره برده شود، چراکه راه حل مشکالت برخوردهاي سیاسي 
نیست. آنچه می خوانید برخی از برجسته ترین نکاتی است 

که در هفته قبل اقتصاد ایران را به خود معطوف کرد؛
مهدي پازوکي، اقتصاددان گفت: عمده ترین سوال من به عنوان یک شهروند 
ایراني که طرفداري توسعه کشور هم هست، این است که استراتژي توسعه 
کشور چیست؟ البته بنده اولین بار است که نامه اي با این مضمون را امضا 
مي کنم و سوال اصلي این است که اگر دولت برنامه اي براي اقتصاد دارد باید 
بیان کند. او تصریح کرد: بنده به  شدت معتقدم که نظام تصمیم گیري اقتصادي 
باید بر اساس منافع ملي باشد اما آن گونه که شاهدیم با وجود اینکه بهترین 
فارغ التحصیالن از دانشگاه هایي همچون شریف، تهران و دانشگاه شهید بهشتي 
و... در کشور داریم که مي توانیم در نظام تصمیم گیري کشور از آنها استفاده 
کنیم، اما مدیراني که در بخش اقتصادي کشور فعالیت دارند به  شدت ضعیف تر 
از مدیران قبلي هستند، این در حالي است که آرمان انقالب ۱۳۵۷ این نبود. 
پازوکي در ادامه افزود: هم اکنون دولت در الیحه بودجه ۱۴۰۱ اعالم کرده که 
برنامه ششم یک سال تمدید مي شود که اتفاقا این برنامه متعلق به دولت آقاي 

روحاني است و اگر این برنامه درست نبود چرا باید مجددا تمدید شود؟

مالیات ستاني از تورم کاال
تا سال قبل سازمان امور مالیاتي از طریق توافق با اصناف یا اجراي ماده ۹۷ 
قانون مالیات هاي مستقیم، از مودیان مالیات مي گرفت. امسال این قاعده تغییر 
کرد و سازمان درصدي از گردش مالي اصناف را به عنوان مالیات تعیین کرده 
است. در واقع مالیات تا به امروز بر اساس درصدي از سود فروشنده تعیین 
مي شد، اما از حاال به بعد تورم مبناي این محاسبات است. این در حالي است 
که اصناف لوازم خانگي معتقدند به همان میزان که قیمت کاال و خدمات زیاد 
شد، هزینه تامین آن هم براي فروشنده باال رفت براي همین غالب اصناف قادر 
به تادیه مالیات هاي جدید نیستند. اکبر پازوکي، رییس اتحادیه فروشندگان 
لوازم خانگي با اشاره به سخنان وزیر اقتصاد گفت: ایشان اعالم کرده اند مالیات 
یک میلیون واحد صنفي صفر شده، اما واقعا سوالي که براي من مطرح شده 
این است که این افراد چه کساني هستند؟ کدام صنفند و در کدام شهر یا 

شهرستان هستند؟ چرا مسووالن واقع بین نیستند؟ 

دغدغه ایران را دارند
محمود اوالد، کارشناس اقتصادي نیز در مورد امضاي نامه ۶۱ اقتصاددان در 
مورد شرایط اقتصادي و اجتماعي ایران می گوید: در وهله اول هدف این بود 
که نظر اقتصاددان ها شنیده شود هر چند ابتداي انتخابات ریاست جمهوري 
آقاي رییسي اعالم کرد که اقتصاددان ها را به خط خواهد کرد؛ اما این به خط 
کردن از همه طیف ها نبود. این در حالي است که ما معتقدیم باید حرف هاي 
همه اقتصاددان ها شنیده مي شد. او افزود: با توجه به تورم موجود همان گونه 
که از وضعیت بازنشستگان، کارمندان، معلمان و معیشت مردم و ... مشخص 
است ما نیز در این نامه ابراز نگراني خود را از فشارهاي اقتصادي مطرح کردیم. 
این کارشناس اقتصادي خاطرنشان کرد: قطعا از درون این سخنان مي توان 
یکدیگر را ارزیابي کرد و منشا اثر بود تا کارها پیش برود اما اینکه افرادي به 
دنبال جبهه گیري هستند و اعالم مي کنند این اقتصاددا ن ها وابسته هستند 
اصال درست نیست، زیرا همه این افرادي که نامه را امضا کردند از هیات علمي 
دانشگاه ها و از فعاالن اقتصادي هستند و همیشه هم دغدغه ایران را داشته اند. 
او با بیان اینکه نباید به افرادي که نقدي مي کنند اتهام زده شود، افزود: ما تنها 
به دنبال بهبود شرایط هستیم و پیشنهاداتي نیز براي رسیدن شرایط بهتر 
داده ایم. اوالد ادامه داد: مساله اي که ما از شرایط اقتصادي کشور تشخیص 
مي دهیم، این است که بیش از اینکه این مسائل به دولت وابسته باشد مسائل 
حاکمیتي است و باید تصمیمات موثري بابت آن لحاظ شود و باید این مسائل 
ریشه یابي شوند و تا زماني که بحث هایي مانند موضوعات بین المللي و لغو 

تحریم ها رسیدگي نشود، نمي توان کاري از پیش برد.

نرخ بیکاری فارغ التحصیالن 
۴۰.۳ درصد شد

در حال حاضر ۲ میلیون و ۳۷۴ هزار و ۹۵۳ نفر بیکار در کشور داریم که سهم 
»جمعیت بیکار تحصیل کرده از مجموع جمعیت بیکار کشور« ۴۰.۳ درصد 
است. بررسی آمار مربوط به وضعیت نیروی کار در سال ۱۴۰۰ که از سوی 
مرکز آمار ایران ارائه شده نشان می دهد که ۹۵۷ هزار و ۲۷۱ نفر از جمعیت 
فارغ التحصیالن کشور، بیکار هستند؛ یعنی در سال گذشته، ۱۳.۶ درصد از کل 
جمعیت فعال فارغ التحصیل آموزش عالی، بیکار بوده اند که نسبت به سال ۹۹، 

۰.۶ درصد کاهش را نشان می دهد. 
همچنین ۴۷۶ هزار و ۶۵۸ نفر از این جمعیت را مردان و ۴۸۰ هزار و ۶۱۳ 
بیکاری  نرخ  نیز  نظر درصدی  از  اختصاص می دهند؛  به خود  زنان  را  نفر 
فارغ التحصیالن گروه مردان ۹.۷ درصد و گروه زنان ۲۲.۸ درصد است. نرخ 
بیکاری فارغ التحصیالن در گروه مردان در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹، 

۰.۷ درصد کاهش را نشان می دهد و در گروه زنان، ثابت است.

نگران چه هستیم؟

توسعه  دفتر  مدیرکل  زندوکیلی  علی 
کارآفرینی و بهره وری وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی گفت: صبح امروز پنجشنبه 
۲۶ خرداد از پارک فناوری اصفهان بازدید 
کردم و در این بازدید مشخص شد مشابه 
طرح پویش اشتغال در پارک فناوری اجرا 

شده است. 
در  اصفهان  برگزیده  کارآفرینان  به  وی 
و  دوستانه  گفت:  کارآفرینی  جشنواره 
برادرانه توصیه می کنم که سعی کنید پول 
دولت وارد کارتان نشود، کار را خراب می 
کند. زندوکیلی خاطرنشان کرد: مشکل 
تعامل  عدم  کارآفرینی  بخش  در  بزرگ 
کارآفرینان بخش های مختلف با یکدیگر 
است تا در قالب یک تشکل صنفی، مطالبات 

خود را به بخش دولتی منتقل کنند. 
وی اذعان داشت: برای کسب نتیجه بهتر 
باید در کنار یکدیگر و در تعامل با هم باشید 
و با دانشگاه آزاد و مرکز مشاوره اشتغال و 
کارآفرینی وزارت کار ارتباط برقرار کنید. 
مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی و بهره وری 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در 
بدو ورود به این بخش پی بردیم که ساختار 
دفتر ایراد دارد و تالش کردیم با دستور 
العمل ها و اصالحیه های جدید بخشی از 

مشکالت را حل کنیم. 

وی به کارآفرینان برتر اصفهان گفت: تمام 
انتقاداتی که به دولت هست، وارد است، اما 
باید بگویم بخش خصوصی هم توانا نیست؛ 
باید باهم کار کند و یک صدا به دولت 

انتقادات خود را مطرح نماید.
زندوکیلی تصریح کرد: ۱۴ سال است که 
جشنواره کارآفرینان برتر اجرا و به دنبال 
آن کانون کارآفرینان تشکیل شده است؛ 
این انجمن در قالب یک تشکل صنفی رو در 
روی دولت بایستید و مطالبه گری کند؛ ولی 
اساسا به عنوان بخش خصوصی خوب بلد 
نیستیم که به دولت انتقاد کنیم. وی با اشاره 
به مشکالت موجود در بخش دولتی اظهار 
داشت: هیچ دفاعی نمی کنم که مشکالت 
نیست، اما برای رفع آن باید در برابر دولت 
متحد بود که بخش خصوصی متحد نیست. 
مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی و بهره وری 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باید 
مثل آقای صرامی مدیرعامل سیتی سنتر و 
بنیان گذار شهرک سالمت تجربه و دانش 
خود را منتقل و با صدای رسا مشکالت را 
مطرح کنیم، چرا که کارآفرینی با خوانش 
کتاب میثر نمی شود و باید تجربه و دانش 

این کار را کسب کرد. 
عنوان  به  دارم  تقاضا  کرد:  تاکید  وی 
اپ  استارت  با  را  تان  ارتباط  کارآفرین، 

ها، بخش کارآفرینی اداره کار و انجمن 
کارآفرینی اصفهان توسعه دهید. زندوکیلی 
تصریح کرد: آینده کارآفرینی جز با ارتباط 
با نسل جدید مانند انجمن مرکز مشاوره 
و  افتد  نمی  اتفاق  کارآفرینی  و خدمات 
اصفهان ۷۰ مرکز مشاوره دارد که ۵۹ مرکز 

فعال کامل و به روز هستند.

قوانین دولتی
 مانع بزرگ بخش خصوصی

مسعود صرامی کارآفرین برتر اصفهانی نیز 
در دیدار با مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی 
و بهره وری گفت: دولت برای راهایی از 
بحران موجود در کشور باید دست بخش 
خصوصی را بگیرد. مسعود صرامی اظهار 
گرد: چند سال پیش به معاون فناوری 
دولت یازدهم و دوازدهم گفتم بروید پیش 
حضرت آقا و یا رئیس جمهور بگویید االن 
گوشت کیلویی ۲۴ هزار تومن، مرغ ۷ هزار 
تومان و پراید ۵۲ میلیون تومان است و اگر 
به حرف بخش خصوصی و کار آفرینان 
گوش ندهید این کاال ها بسیار گران می 
شود. وی ادامه داد: االن که با شما صحبت 
می کنم پراید ۲۰۰ میلیون تومان به باال 
قیمت خورده و گوشت کیلو ۱۷۰ هزار 
تومان و مرغ ۴۶ هزار تومان شده و همچنان 

به بخش خصوصی توجه نمی شود و قوانین 
دولتی مانع بزرگ سر راه بخش خصوصی 

است.
سرمایه گذار مجموعه سیتی سنتر با اشاره 
به اوج گرفتن ناامیدی در کشور تصریح کرد: 
ما تالش می کنیم با کنسرت گذاشتن و 
پخش فیلم و کار های این چنینی به جوانان 
بگوییم اوضاع خوب می شود و بی شک آنها 
در پس پرده با این شرایطی که می بینند 
فکر می کنند یا دیوانه ایم یا متوجه شرایط 
نیستیم. وی تاکید کرد: من خودم تولید 
کننده ام؛ اولین تولید کننده بخش باتری، 
کارخانه  چهار  و  باطری  پوسته  چسب، 
بزرگ شهر را ایجاد کردم و با تمام سیستم 
دولتی جنگیدم و بیشتر وقت ما بجای 
تمرکز بر تولید و کارآفرینی، صرف مقابله 

کردن با قوانین دست و پاگیر دولتی است. 
اصفهان  در  سالمت  شهرک  گذار  بنیان 
تاکید کرد: از حاال تا ۱۴۰۳ اجازه بدهند کار 
کنیم، سنگ اندازی نکنند و با قوانین دست 
و پاگیر جلوی مان را نگیرند، قادریم سه 
میلیارد دالر پول به این شهر بیاوریم که این 
امر به معنای نجات اقتصاد شهر و کمک به 
اقتصاد کشور است. تاکید می کنم می توانیم 
با گردشگری سالمت تاسال ۱۴۰۳، ۱۰۰ 
هزار شغل پایدار ایجاد کنیم بدون اینکه 
یک ریال کمک دولت از دولت بگیریم. وی 
ادامه داد: به تنهایی می توانم با امکاناتی که 
ایجاد کردیم از طریق گردشگری سالمت 
اشتغال و ارز آوری کنم. به شرط اینکه 
بخش دولتی و مسئوالن ناکاربلد ۹۹ درصد 
توان ما را در بخش قوانین دولتی تلف نکنند.

صرامی خاطرنشان کرد: بارها اعالم کرده 
ایم که قادریم سه میلیارد دالر ارزآوری با 
گردشگری سالمت به شهر اصفهان تزریق 
کینم که مازاد بودجه عمرانی است. اما 

متاسفانه گوش شنوایی نیست. 
و  هوا  آلودگی  مشکل  به  اشاره  با  وی 
خشکسالی در اصفهان گفت: ما به عنوان 
بخش خصوصی قادریم آب زاینده رود را 
برگردانیم. قادریم کاری کنیم که برق شهر 
را روزهای یکشنبه قطع نکنند و بخاطر 
وصل شدن آن ۳۰ درصد در آمدمان را باج 

ندهیم تا دوباره برق وصل شود. 
صرامی با طرح این پرسش “چرا دولت بین 
کارگر و کارفرما اختالف ایجاد می کند؟” 
افزود: حقوق کارگر زیاد شده و از سوی دیگر 
مالیات را افزایش داده اند و هزینه تولید هم 
که سر به فلک کشیده و شرایط به گونه ای 
است که نیروی کار ۷ ساعت وقت خود را 
صرف فکر کردن به مشکالتش می کند و 

یک ساعت بهره وری کار دارد. 
وی یادآور شد: به عنوان کارآفرین و تولید 
ایجاد  پایدار  شغل   ۲۵۰۰۰ که  کننده 
ام  ام در سال جاری موظف شده  کرده 
برای تمدید کارت بازرگانی ام ۶۰۰ تا ۷۰۰ 
میلیون تومان هزینه پرداخت کنم، اتاق 
تهران از این مبلغ منتفع می شود و قانونی 

است که مجلس تصویب کرده است.

بخش خصوصی ناجی زاینده رود می شود؟ 

 نوسان:بانک مرکزي اعالم کرد: 
رشد اقتصادي کشور )به قیمت هاي 
ثابت سال ۱۳95( در سال ۱۴۰۰ به 
عدد ۴.۴ درصد رسید. تحقق رشد 
سال  در  درصدي   ۴.۴ اقتصادي 
۱۴۰۰ در امتداد رشد اقتصادي ۴.۱ 
درصدي سال ۱۳99، حکایت از روند 
رو به بهبود فعالیت هاي اقتصادي 
در کشور به رغم تداوم تحریم هاي 

اقتصادي دارد.
اداره  مقدماتي  محاسبات  اساس  بر 
حساب هاي اقتصادي این بانک، تولید 
به  )و  پایه  قیمت  به  داخلي  ناخالص 
قیمت هاي ثابت سال ۱۳۹۵( در سه ماهه 
چهارم سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۴۱۷,۱ هزار 
میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه 
چهارم سال ۱۳۹۹، رشد ۵,۷ درصدي را 
نشان مي دهد. همچنین رشد اقتصادي 
معادل  مذکور  دوره  طي  نفت  بدون 
۶,۳ درصد بود که حکایت از محوریت 
بخش هاي اقتصادي غیرنفتي در تحقق 
رشد اقتصادي سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ 
دارد.  به لحاظ وضعیت سرمایه گذاري نیز 
در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ »تشکیل 
سرمایه ثابت ناخالص« از نرخ  رشد ۱۴,۴ 
درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل از 
آن برخوردار شد که این میزان رشد حاصل 
عملکرد رشد مثبت تشکیل سرمایه در هر 
دو بخش »ماشین آالت« و »ساختمان« 
به ترتیب معادل ۱۵,۱ و ۱۳,۵ درصد است. 
در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلي 
کشور در سال ۱۴۰۰ »با احتساب نفت« 
و »بدون احتساب نفت« به قیمت هاي 
ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۴۵۷۱,۴ 
رسید  ریال  میلیارد  هزار  و ۱۳۴۱۵,۱ 
که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با 
افزایش ۴,۴ و ۳,۹ درصدي همراه بوده 
است. تحقق رشد اقتصادي ۴,۴ درصدي 
در سال ۱۴۰۰ در امتداد رشد اقتصادي 
از  حکایت  سال ۱۳۹۹،  درصدي   ۴,۱
روند رو به بهبود فعالیت هاي اقتصادي در 
کشور به رغم تداوم تحریم هاي اقتصادي 
دارد. بررسي عملکرد رشد اقتصادي بر 
حسب گروه فعالیت هاي اقتصادي نشان 
ناخالص  تولید  عملکرد  رشد  مي دهد، 
داخلي در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ 
حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده 
گروه هاي »خدمات«، »صنایع و معادن« 
و »نفت و گاز« به ترتیب معادل ۷,۰، 
۵,۰ و ۰,۲ درصد نسبت به دوره مشابه 
سال قبل از آن است. با این حال، گروه  
ماهیگیري«  و  »کشاورزي، جنگلداري 
طي همین مدت با کاهش عملکردي 
معادل ۳,۴ درصد مواجه بوده است. رشد 
قابل مالحظه ۷,۰ درصدي گروه خدمات 
در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ عمدتا 
در نتیجه بهبود عملکرد ارزش افزوده 
بخش هاي »اداره عمومي، دفاع و تامین 
اجتماعي«، »آموزش«، »عمده فروشي، 
نقلیه  وسایل  تعمیر  و  خرده فروشي 
مددکاري  و  »بهداشت  موتوري«، 
اجتماعي« و »فعالیت هاي مالي و بیمه« به 
ترتیب با سهم ۱,۰، ۰,۸، ۰,۶، ۰,۵ و ۰,۴ 
واحد درصد از رشد ۵,۷ درصدي تولید 
ناخالص داخلي بوده است. در گروه صنایع 
و معادن نیز ارزش افزوده تمامي بخش هاي 
پنج گانه این گروه شامل »ساختمان«، 
»صنعت«، »آبرساني، مدیریت پسماند، 
فاضالب و فعالیت هاي تصفیه« و »تامین 
برق، گاز، بخار و تهویه هوا« و »استخراج 
معدن« در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ 
به ترتیب با افزایش عملکرد ۱۱,۹، ۴,۱، 
۳,۷، ۱,۶ و ۱,۵ درصدي نسبت به سه 

ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ همراه بودند.

مسعود صرامی: دولت برای رهایی از بحران موجود در کشور باید دست بخش خصوصی را بگیرد

در نشست كارآفرینان برتر اصفهانی با مدیركل دفتر توسعه كارآفرینی وزارت تعاون مطرح شد؛

 نوســان :مدیرعامل راه آهن گفت: در 
دولت سیزدهم توجه ویژه ای به اتمام پروژه 
قطار سریع السیر اصفهان - تهران شده و از 
۴ میلیارد یوان که در این پروژه هزینه شده 
حدود ۱.۷ میلیارد یــوان مربوط به هفت 
ماه اخیر است و این نشــان از توجه دولت 

سیزدهم است.
ســید میعاد صالحی که در جریان بیست 
و پنجمین سفر اســتانی رئیس جمهور به 
اصفهان سفر کرده در بازدید از پروژه قطار 

سریع السیر اصفهان - تهران، با بیان اینکه 
موضع و اولویت راه اهن جمهوری اسالمی 
ایران نفوذ فنــاوری و حرکت به ســمت 
هایتک و تکنولوژی های باال است، اظهار 
کرد: اینکه یــک پروژه در حــوزه فناوری 
نزدیک به  ۱۵ ســال طول کشــیده است 
نیاز به آسیب شناسی دارد و  البته در دولت 
سیزدهم توجه ویژه ای به این امر شده و از ۴ 
میلیارد یوان که در این پروژه هزینه شده 
حدود ۱.۷ میلیارد یــوان مربوط به هفت 

ماه اخیر است و این نشــان از توجه دولت 
سیزدهم است.

مدیرعامل راه آهن گفت: آنچه مهم است 
اینکه مجموعه دولت به ایــن پروژه توجه 
کنند. اصل پروژه تهران- قم- اصفهان است 
و الزم است در کل این پروژه به طور کامل 

منابع آن دیده شود. 
آنچه من می دانــم این اســت که دولت 
تصمیم بگیرد این پــروژه به صورت کامل 
اجرا شــود و خواهــش دارم بــا توجه به 

عزم جدی وزیر و وزارتخانــه به این پروژه 
توجه شود.

به گزارش ایسنا، صالحی تاکید کرد: نیاز به 
یک تصمیم جدی برای پروژه قطار تهران- 
قم- اصفهان داریم. بخشی از کار پروژه را از 
شرکت های دانش بنیان می توانیم استفاده 
کنیم. اگر این راه آهن پرسرعت را بتوانیم 
اجرا کنیم می توانیم ســایر خطوط قطار 
پرســرعت را هم اجرا کنیم و اگر به توقف 

برسیم به بن بست خواهیم رسید.

مدیرعامل راه آهن خبر داد:

عزم جدی دولت برای اتمام قطار سریع السیر اصفهان - تهران

مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون که به همراه هیات دولت به اصفهان سفر کرده  بود 
در نشست صمیمانه با کارآفرینان برتر اصفهان شرکت کرد. در این نشست بیش از بیست نفر 
از کارآفرینان برتر جشنواره کارآفرینی اصفهان حضور داشتند و قوانین دولتی، افزایش بهای 
تولید، افزایش مالیات و سختگیری های صادراتی و افزایش قیمت ها را از جمله عمده ترین مشکالت در تعامل 
با بخش دولتی عنوان کردند. مسعود صرامی کارآفرین برتر اصفهانی نیز در این نشست اعالم کرد: ما به عنوان 

بخش خصوصی قادریم آب زاینده رود را بازگردانیم؛
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رضا شهرستاني، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران اظهار داشت: 
صحبت ها مبني بر آن است که قطعي برق در دو ماه از تابستان حدود ۵۰ درصد و یک 
ماه آن نیز ۹۰درصد باشد. این تولید فوالد ماهانه دو و نیم میلیون تن برآورد شده است 
حال با وضعیت موجود سه و نیم تا چهار میلیون تن از تولید کم خواهد شد. نیاز داخلي 
کشور از صنعت فوالد ۱۵ میلیون تن است البته این مقدار جدا از پروژه هاي جانبي مانند 

تولید مسکن یک میلیوني است. 

سعید لطفي، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران امالک از واسطه هاي ملکي خواست تا از فایل 
کردن اجاره هاي نجومي برخي موجران خودداري کنند. وي با بیان اینکه کنترل سقف اجاره بها به 
میزان رشد ۲۵ درصد سخت است، گفت: به دلیل باال رفتن نرخ هاي اجاره روند جابه جایي اقشار 
اجاره نشین به محله هاي کم برخوردارتر از سه سال گذشته آغاز شده و کماکان ادامه دارد. تنها 
کاري که در شرایط فعلي مي توان کرد، این است که صاحبخانه ها هواي مستاجرها را داشته باشند 
و مشاوران امالک هم از کار روي فایل هاي اجاره داراي قیمت هاي نامتعارف خودداري کنند.

 نوســان: براســاس اطالعات 
استخراج شــده از داده هــای 
تاریخی مرکز آمار ایران، در سال 
۱۳۷۲ قیمت زمیــن در تبریز 
حدود ۱6 هــزار و ۱۰۰ تومان، در 
ارومیه ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان، در 
اردبیل 9۸۰۰ تومان، در اصفهان 
۲۰هزار و ۸۰۰ تومان، در تهران ۴۷ 
هزار تومان، در مشهد ۱۳ هزار 
و ۲۰۰ تومان، در اهواز ۱۴ هزار و 
۴۰۰ تومان، در زنجان ۱۴ هزار و 
۱۰۰ تومان، در شــیراز ۱5 هزار و 
۷۰۰ تومان، در قزوین ۱۷ هزار و 
۲۰۰ تومان، در قم ۱۳ هزار و ۳۰۰ 
تومان، کرمانشاه ۱۲ هزار و ۳۰۰ 
تومان، در گرگان ۱۰ هزار تومان، 
در رشت ۱۴ هزار تومان، در ساری 
۱۲ هزار تومــان، اراک ۱۳ هزار و 
9۰۰ تومــان، در همدان ۱۲ هزار 
و 6۰۰ تومــان و در یزد هم 9۳۰۰ 

تومان بوده است.
این قیمت ها در تابستان سال ۱۴۰۰ 
که آخرین گزارش مرکــز آمار ایران 
است، در تبریز به حدود پنج میلیون 
تومان، در ارومیه ۲,۷ میلیون تومان، 
در اردبیــل ۲,۶ میلیــون تومان، در 
اصفهــان ۷,۱ میلیــون تومــان، در 
تهران ۴۷ میلیون و ۹۶۲ هزار تومان، 
در مشهد ۳,۴ میلیون تومان، رسیده 

است.
به عبارتی در تهــران نزدیک به ۱۰۲ 
هــزار درصد )معــادل ۱۰۲۰ برابر(، 
در اصفهان ۳۴ هــزار و ۷۲۸ درصد 
)معادل ۳۴۸ برابــر(، در قم ۳۳ هزار 
و ۷۹۵ درصد )۳۳۹ برابر(، در شیراز 
۳۲ هزار و ۴۴۱ درصــد )۳۲۵ برابر( 
شده است. اینکه چرا قیمت زمین در 
ایران و عمدتا در کالنشهرها و به طور 
ویژه در شهر تهران رشد نجومی دارد، 
شاید در نگاه اول به ویژگی های زمین 
و ویژگی تهران یعنــی تقاضای زیاد 
برگــردد. به عبارتی، گفته می شــود 
که دلیل تفاوت زیاد قیمت مســکن 
در تهران با کالنشــهرها و شهرهای 
دیگر کشور فشــار عرضه و تقاضا در 
این شــهر و محدودیت عرضه زمین 
اســت اما نگاهی به قیمت های زمین 
در یکی از کشورهای همسایه نشان 
می دهــد قیمت هــا در بــازار زمین 
تهران بیش ازحد عجیــب و غریب و 
غیرعادی است. برای نمونه، در شهر 
تهران طی تابســتان ۱۴۰۰ )آخرین 
آمار رســمی( قیمت هــر مترمربع 
زمین مســکونی بــه ۴۷ میلیون و 
۶۹۲ هزار تومان رسیده که این رقم 
با احتساب دالر آزاد در همان مقطع 

متری ۱۸۳۴ دالر بوده است.
 امــا ایــن درحالی اســت کــه طی 
سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ در شهر 
ریاض عربســتان قیمــت دالری هر 
مترمربع زمین مســکونی ۶۳۸ دالر، 
در جــده متــری ۵۰۵ دالر، در مکه 
مکرمــه ۳۷۷ دالر و در مدینه منوره 

۲۹۵ دالر بوده است.
 درست اســت که زمین هم همانند 
دیگر اقالم در ایران بــا تورم های باال 
به قیمت های فعلی رســیده است اما 
فاصله چشمگیر رشد قیمت زمین از 
رشد نرخ ارز و رشد قیمت سکه نشان 
می دهد زمیــن در ایران به واســطه 
ســوداگری مســیر متفاوت تری را 

انتخاب کرده است.

اجاره های نجومی مسكن فایل نشوند!قطعی برق و توقف 1.5 ماهه  توليد فوالد
 گزارش

 گزارش

رشد 1000 برابری 
قيمت زمين طی 30سال

 نوسان: نائب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران 5 مشکل اساسی 
در اقتصاد ایران را تورم توام با رکود ساختاری، قطع ارتباط اقتصاد 
کشور با جهان، بهره وری پایین عوامل تولید، فقدان زیرساخت های 
تولیدی و خدماتی پیشرفته از جمله حمل و نقل به روز و تاثیر 
ساختاری نرخ ارز بر اقتصاد می داند. فرشاد پرویزیان تاکید دارد:  
موضوع مهم و زیرساختی مهم اصالح شیوه حکمرانی اقتصادی 

است؛
موضوعات ریشه ای در اقتصاد کشور تورم توام با رکود ساختاری دارای 
قدمت ۵۰ ساله، قطع ارتباط اقتصاد کشور با جهان، بهره وری پایین عوامل 
تولید، فقدان زیرساخت های تولیدی و خدماتی پیشرفته از جمله حمل و 
نقل به روز، تاثیر ساختاری نرخ ارز بر اقتصاد کشور هم از حوزه واردات و نیز 
حتی از حوزه تولید داخلی که به جهت مواد اولیه و یا ماشین آالت و فناوری 
در گرو واردات است. مجموعه این عوامل باعث قطع منابع درآمدی ارزی 
دولت، ناتوانی در تامین ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین آالت تولید است. 
گاه از من در باره برخی کاالها می پرسند که تولید داخلی و ظاهرا بی ارتباط 
با ارز است اما باید توجه کرد مواد اولیه، ماشین آالت و یا سایر ملزومات 

تولید نیز کامال داخلی است؟ 
از سوی دیگر موضوع مهم دیگر ارتباط و پیوستگی بازارها و بروز پدیده 
سرایت بحران تورمی از یک بازار به بازاری دیگر و یا تاثیر انتظارات تورمی 

است که موجب افزایش قیمت کاالی به ظاهر تولید داخل می شود.

6 باید  و راهکار جدی دولت 
درابتدا باید به حل مشکالتی پرداخت که ریشه نه در اقتصاد بلکه در 
حوزه های سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی دارد. از جمله می توان به روابط 
اقتصادی با جهان، فرهنگ و روابط کار و یا بهره وری عوامل تولید اشاره کرد. 
موضوع مهم و زیرساختی اساسی دیگر اصالح شیوه حکمرانی اقتصادی 

است. 
برای اصالح شیوه حکمرانی اقتصادی تنها بخش مجریه در نظر نیست بلکه 
همه قوای سه گانه و نهادهای فرادستی باید تغییر شیوه در حوزه حکمرانی 

اقتصادی دهند.
گام بعدی خروج به معنای واقعی دولت تا حد امکان و صالح از حوزه 
تصدی گری و مردمی سازی واقعی یعنی واگذاری مدیریت بنگاه ها به بخش 

خصوصی بدون اعمال نفوذ و تجربه خصولتی سازی است.
 باید توجه کرد اگرچه تعطیلی بنگاه های اقتصادی و بیکاری کارگران امری 
غیر دلخواه است اما بنگاهی که به دالیل اقتصادی و چرخه عمر محصول 
یا فناوری، اساسا قابل ادامه حیات نیست نباید با تزریق مصنوعی منابع با 
حمایت غیر منطقی مانعه تعطیلی شد چرا که این روند نیز موجب افزایش 
هزینه مبادله و ترویج روش های غیر بهره ورانه در تولید و اقتصاد خواهد شد. 
اقدام بعدی انجام اصالحات اساسی در بخش های بانکی، مالیاتی، تامین 
اجتماعی، صندوق های بازنشستگی هم زمان با رفع انحصارهای مختلف و 
حذف امضاهای طالیی و شفاف سازی در جهت مقابله جدی با رانت و فساد 

است.
در نتیجه اقدامات برشمرده قبلی اصالح نظام بودجه ریزی بسیار ساده تر 
شده و در حین اصالح نظام بودجه ریزی و پرهیز از سهم خواهی های مغایر با 
منافع ملی در حین تخصیص بر طبق آمایش سرزمین، سلطه مالی برطرف 
شده و مشکل تامین کسری بودجه بطور ساختاری در روندی میان مدت 

اصالح خواهد شد.
البته در حین این اقدام گام های موثر بعدی استفاده از ابزارهای پیشرفته از 
جمله انواع اوراق مالی برای تامین منابع مالی مورد نیاز دولت است. اما باید 
توجه کرد مراجعه به اوراق قرضه هنگامی تاثیر گذار است که شبکه بانکی  
مجبور به خرید این اوراق نشوند چرا که در این صورت بانک ها نیز دوباره به 

سراغ منابع بانک مرکزی یعنی خلق نقدینگی با واسطه خواهند رفت. 
در این شیوه تعامل اقتصادی ممکن است نرخ بهره بین بانکی افزایش و 
موجب افزایش نرخ بهره اسمی در اقتصاد شود که البته این رویه موجب 
جابجایی پول به سمت دولت خواهد شد که در حین رفع مشکل کسری 
بودجه بدون روش تورمی، احتماال ترکیب تقاضای کل نیز در اقتصاد اصالح 
خواهد شد. اما این روند را نمی توان بدون نگاه جدی به بازار سرمایه توصیه 

کرد. 
در حین افزایش نرخ بهره اسمی، ممکن است منابع از بورس از طریق عرضه 
سهام به سمت بازار پول حرکت کنند و این ممکن است موجب کاهش 
جدی و ریزش شاخص بورس و در نتیجه بروز بحران و از بین رفتن سرمایه 
اجتماعی شود. هرچند اقدام بانک ها که مجبور به خرید اوراق قرضه شده اند 
نیز به نوعی همین روند یعنی کاهش شاخص بورس را ممکن است موجب 

شود.
اقدام موثر دیگر بهره ور سازی دارایی های دولتی و فروش مازاد اموال، امالک 
و اراضی بدون بازدهی دولت است که از یک سو موجب کاهش مخارج 
نگهداری در حین ایجاد درآمد و از سوی دیگر بهره ور شدن این اموال در 

تولید بخش خصوصی خواهد شد. 
گام مهم قابل توصیه دیگر تعیین تکلیف واقعی پروژه های نیمه کاره دولتی 

است. 
چه بسا پروژه هایی که گفته می شود نگهبان تاسیسات و ساختمان نیمه 
کاره طرح بازنشسته شده اما طرح هنوز تعیین تکلیف نشده است. این اقدام 
نیازمند اصالح فرایند و صدور مجوز دیوانی و محاسباتی بودجه و اموال 
دولتی است. به طور بدیهی از جمله نتایج چنین اقداماتی در میان مدت 
بطور تدریجی موجب کاهش تعداد کارکنان دولت و کاهش هزینه حقوق و 
دستمزد کارمندان و بودجه جاری دولت یعنی رفع موثر کسری بودجه بطور 

کارآمد خواهد شد.

پنج مشكل اساسی
 اقتصاد ایران

capital

ابهامات سیاسی و اقتصادی مهم ترین دلیل سرخوردگی بازار سهام در جذب پول از میان بازارهای مختلف است

سرخوردگی سرمایه گذاران
راز ناتوانی بازار سهام برای جذب پول چیست؟؛

نائب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران مطرح کرد:

 نوســان :دبیرکل کانــون کارگزاران 
بــورس و اوراق بهــادار با بیــان اینکه 
موضوع اصــالح قانون در دســتور کار 
مجلس قــرار گرفته اســت، افزود: طی 
رایزنی هــای متعدد، ۱۶ ماده از ســوی 
مجلــس بــه دو کانــون کارگــزاران و 
نهادهای ســرمایه ارســال شــد تا نظر 
فعــاالن بــازار در خصــوص اصالحات 

شــود.  اخــذ  مجلــس  پیشــنهادی 
وی در ادامه با اشــاره به اینکه ۱۶ ماده 
پــس از اصالحات پیشــنهادی مجلس 
از ســوی کارگزاران بررسی شد، عنوان 
کرد: در همین راستا، فراخوانی از سوی 
کانون کارگــزاران به مردم ارائه شــد تا 
نقطه نظرات خود را برای کانون ارســال 
کننــد که متاســفانه بازخــورد زیادی 

نداشــت و در نتیجه کانــون کارگزاران 
دست به کار شده و جلساتی اختصاصی 
با فعاالن بازار، مدیــران نهادهای مالی، 
حقوقدان هــای زبده، پیشکســوتان و 
روسای سابق سازمان بورس برگزار کرد.

دهقانی در گفت و گو با ســنا خاطرنشان 
کرد: هدف این اســت که بازار ســرمایه 
مکانی برای تامین مالی شرکت ها بوده و 

آنها به راحتی بتوانند به منابع دسترسی 
داشــته و تامین مالی مورد نیاز خود را 

انجام دهند.
دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق 
بهادار تاکید کرد: ســرمایه گذاران باید 
بتوانند با خیال راحت ســرمایه گذاری 
کنند و همچنین ریســک های ناشی از 

ضعف قوانین و مقررات اصالح شود.

کارشناســان اقتصادی بر ایــن باورند که 
مهم ترین دلیل سرخوردگی بازار سهام در 
رقابت جذب پول میــان بازارها، ابهاماتی 
اســت که دولت از دو منظر سیاســی و 
اقتصادی به آن تحمیل کــرده و موجب 
عقب نشینی سرمایه گذاران از این بازار کارا 
شده است. بر همین اساس گفته می شود 
در صورتی کــه دولت در نهایــت بتواند 
استراتژی مشــخصی را تدوین و تبیین 
کرده و از تصمیم گیری هــای جزیره ای و 
خلق الساعه پرهیز کند، بازار سهام ظرفیت 
مناســبی برای پذیرایی از ســرمایه های 
خــرد و کالن دارد. با این حــال اما دولت 
ســیزدهم از ابتدای ســکانداری امور در 
سال ۱۴۰۰ همواره در حال آزمون و خطا 
بوده و پناهندگی پول به بازارهای مصون از 

دخالت دولت را رقم زده است.
پیامدهــای زیانبار تصمیمات بورســی 
دولت طــی دو ســال ۹۸ و ۹۹ همچنان 
دامان ســهامداران را گرفته و بسیاری از 
آنها از جملــه ســهامداران صندوق های 
دولتی دارایکم و پاالیــش یکم هنوز هم 
در ضرر هستند. این زیان به ویژه در مورد 
صندوق پاالیــش پررنگ تــر و عمیق تر 
است و نارضایتی دارندگان واحدهای این 
صندوق دولتی را در پی داشته است. دولت 
سیزدهم هم به رغم وعده های پرآب و تاب 
و پیاپی هنوز اقدام مفیــدی برای جبران 
زیان ســهامداران صندوق هــای دولتی 
انجام نداده اســت. اکنون بیش از دو ماه از 
پیشنهادهای سه گانه سازمان بورس برای 
نزدیک تر شدن صندوق های پاالیش یکم 

و دارایکم بــه ارزش ذاتی آنها می گذرد اما 
این پیشــنهادها نیز تاکنون سرانجامی 
نداشــته اســت. در این میان تنها به تبع 
افزایش قیمت نفــت در بازارهای جهانی 
که رشد سهام شرکت های پاالیشی حاضر 
در صندوق پاالیش یکم را در پی داشــت، 
ارزش این صندوق طــی هفته های اخیر 
اندکی باال رفته بود اما در یک نمای کلی، 
سهامداران این صندوق در مقایسه با زمان 
پذیره نویســی همچنان در ضرر هستند. 
قرار بود بر اساس وعده ها، این صندوق ها 
اهرمی برای توزیع ثــروت در میان مردم 
باشند اما به نظر می رسد اکنون به اهرمی 
برای توزیع زیان بدل شده اند! در این میان 
بازار ارز نیز این روزها با رشد تقاضا روبه رو 
بوده و با وجود آنکــه بانک مرکزی مدعی 
مدیریت بازار است اما نرخ دالر تا رقم ۳۳ 
هزار و ۳۰۰ تومان نیز رسید. در این میان 
اما بازار سهام نتوانسته است در تناسب با 
ارزندگی خود و چشم انداز تورمی سرمایه 

جذب کرده و در مسیر رشد قرار گیرد. 
طی روزهای گذشــته بازار سهام عموما 
شــاهد خروج پــول حقیقی بــوده و در 
روزهای مثبت نیز نتوانســته است تغییر 
مالکیت های فزاینده حقیقی به حقوقی را 

جبران کند. 
طی ۲۵ روز کاری گذشته بازار سهام تنها 
توانسته اســت طی هفت روز شاهد ورود 
پول حقیقی باشد و در دیگر روزها تغییر 
مالکیت حقیقی به حقوقی بــا ارقام باال را 
تجربه کرده است. اما راز ناتوانی بازار سهام 

برای جذب پول چیست؟

تحوالت بااهمیت در بازار ارز
پیمان مولــوی اقتصــاددان و تحلیلگر 
بــا  گفت و گــو  در  مالــی  بازارهــای 
»جهان صنعت« عنوان می کند: »ارزیابی 
شــرایط فعلی کار چنــدان پیچیده ای 
نیست؛ در واقع اتفاقاتی پی در پی رخ داده 
است که شــرایط را قابل پیش بینی کرده 
بود. حتی از ماه سوم ســال ۱۴۰۰ به بعد 
این روند قابل پیش بینی بود.« او با اشــاره 
به اهمیت تحــوالت بــازار ارز می گوید: 
»نرخ دالر بر اساس مدل PPP تابعی از 
مقایسه تورم ایران و آمریکاست. بر اساس 
پیش بینی هایی که در ســال ۹۹ صورت 
گرفته بود،  نــرخ دالر برای ســال  جاری 
معادل ۳۲ هــزار تومان بوده اســت. باید 
دقت داشــت که این نرخ در واقع متوسط 
قیمت و نقطه تعادلی است. ممکن است 
تعداد روزهایی کــه دالر ۳۲ هزار تومان 
اســت ۱۵۰ یا ۲۰۰ روز باشد و طی سال 
روزهایی هم باشد که نرخ دالر پایین تر یا 
باالتر است و حتی ممکن است به ۳۸ هزار 
تومان هم برســد. این در واقع روند دالر و 
مسیر پیش روی آن است. بر اساس مدل 
PPP نــرخ دالر برای ســال ۱۴۰۲ در 
کانال ۳۹ هزار تومان، برای ســال ۱۴۰۳ 
حدود ۴۸ هزار تومان و در ســال ۱۴۰۴ 
حدود ۶۰ هزار تومان پیش بینی می شود. 
این روند بــدون رخ دادن اتفاقات عجیب 
و غیرقابــل پیش بینی طی خواهد شــد. 
منظــور از رخدادهای عجیب مســائلی 
مانند خروج ایران از NPT،  ارجاع پرونده 
ایران به شــورای امنیت  ســازمان ملل، 

برخی تغییرات اجتماعی و مسائلی از این 
دست است.«

سد ابهامات سیاسی و اقتصادی 
این تحلیلگر اقتصادی عنــوان می کند: 
»اینکه چرا پول وارد بازار سرمایه نمی شود 
نیز امری مشخص است. به عنوان یک فرد 
در بازار ایران، وقتی شرایط روشن نیست 
و حتی فردا نیز غیرقابل پیش بینی است 
و پولی را برای مبادا گذاشــته اید باید چه 
سیاستی را در پیش بگیرید؟ در بازار سنتی 
ایران مردم این پول را در دالر، طال و برخی 
کاالها ســرمایه گذاری می کنند و در واقع 
وارد بازاری که بــا دخالت های دولت صف 
فروش می شود و تحت تاثیر قرار می گیرد، 
وارد نمی شوند. این نوع سرمایه گذاری در 
هر دو حوزه پول هــای کالن و خرد انجام 
می شود. یکی از دالیلی که پول به سمت 
بازارهــای کاالیی مخصوصا طــال و دالر 
می رود همین مساله است.« مولوی بیان 
می کند: »نکته دیگر اینکه چندی پیش 
خبری منتشر شد مبنی بر اینکه قرار است 
از سود سپرده های حقیقی نزد بانک ها نیز 
مالیات دریافت شود. مشخص نیست این 
دست از اخبار توسط دست های پشت پرده 
و با چه هدف و جهتی منتشــر می شــود 
اما توانســت در بازارها اثر بگذارد. خبری 
که بعدا هم تکذیب شــد. همین روند در 
واقع پول را از سپرده های بانکی به سمت 
بازارهای طال و ارز می بــرد و در آن بازارها 
تقاضا ایجاد می کند. این هم دلیل دومی 
است که در حال حاضر پول به سمت این 
دو بازار کوچ کرده اســت و به بازار سرمایه 
وارد نمی شود.« وی بیان می کند: »دلیل 
سوم هم به همان ریسک هایی بازمی گردد 
که پیش از این نیز وجود داشت. تا زمانی 
که موتــور چاپ پول داغ اســت و رشــد 
اقتصــادی هم وجــود ندارد مــا در حال 
آماده ســازی خود برای تــورم ۵۰ تا ۶۰ 

درصدی هستیم.«

بررسی روند بازارها نشان می دهد همزمان با افزایش نرخ تورم و کاهش افق دید سرمایه گذاران 
ناشی از ابهامات سیاسی و اقتصادی دولت سیزدهم، طی هفته های اخیر تقاضای سرمایه ای در 
بازارهای ارز و طال به شدت افزایش یافته و در این رقابت، بازار سهام از جذب پول جا مانده 
است. در حالی که بازار سهام همچنان درجا می زند و وضعیت ورود پول به این بازار مجددا در شرایط رکودی 
قرار گرفته، تقاضا به ویژه در بازار طال به صورت چشمگیری در حال افزایش است به نحوی که طی هفته گذشته 
صندوق های آتی طال در بورس کاال پیشتاز بوده اند. این در حالی است که رشد نرخ تورم عموما به عنوان موتور 

محرکه بازار سرمایه عمل می کرد و می توانست پول را به سمت سهام هدایت کند. 
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دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مطرح کرد:

تامین مالی از بورس نیازمند امنیت روانی فعاالن اقتصادی
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حسین مدرسی فر، مدیر بهداشت حرفه ای، 
ایمنــی و محیط زیســت شــرکت فوالد 
مبارکه گفت: اخیرا با همکاری کنسرسیوم 
محیط زیســت اســتان اصفهان، درصدد 
اندازه گیری آلودگی محیط زیست منطقه 
مبارکه و اصفهان هســتیم تا نقش صنایع 
به ویژه فــوالد مبارکــه در آلودگی منطقه 
مشخص شود. در همین راســتا با اجرای 
پروژه های زیســت محیطی همین میزان 

آالیندگی نیز حذف خواهد شد.

سنجش آنالین کیفیت هوای
 فوالد مبارکه 

مدیــر بهداشــت حرفــه ای، ایمنــی و 
محیط زیســت شــرکت فــوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه، با فاصله ۷۵ 
کیلومتری از شهر اصفهان، کمترین آلودگی 
را برای این کالن شهر دارد. نکته قابل توجه 
این است که شهرســتان مبارکه در طول 
سال، کمترین تعداد روزهای آلوده و نسبت 
به دیگر شهرستان های اســتان اصفهان، 
روزهای پاک بیشــتری داشته است. وی با 
بیان اینکه کلیه خروجی های فوالد مبارکه 
با دستگاه های سنجش کیفیت هوا توسط 
ســازمان محیط زیست کشــور به صورت 
آنالین رصد می شوند، گفت: اگر روزی فوالد 
مبارکه خارج از چارچوب استاندارد، دارای 
آالیندگی باشــد، قطعا از ادامه فعالیت آن 

جلوگیری خواهد شد.
مدرســی فر با بیــان اینکــه حفاظت از 
محیط زیســت اقدامی پایان ناپذیر است، 
تصریح کرد: فوالد مبارکه به صورت مداوم 
در حــال رصد فناوری هــای جدید و مؤثر 
برای کاهش آلودگی آب، هوا و خاک است 
و از آن ها بهره می گیــرد. در همین زمینه، 
برای به حداقل رساندن گردوغبار ناشی از 
فعالیت های فوالدسازی، طرح جدیدی را به 
کمک مشاوران خبره و استفاده از ظرفیت ها 
و توانمندی های شــرکت های دانش بنیان 
داخلی برای به روزرســانی وضعیت موجود 
در دســتور کار قرار داده است؛ بنابراین هر 
آنچه منجر به آلودگی محیط زیست شود از 
طریق روش های مختلف در فوالد مبارکه 
خنثی می گردد و به موادی بی خطر و قابل 
رهاسازی در محیط زیست تبدیل می شود. 
وی با اشــاره به اجــرای پروژه های متعدد 
زیست محیطی فوالد مبارکه برای کاهش 
میزان مصرف آب در فرایند تولید ادامه داد: 
با اجرای این پروژه ها قطعا طی ســال های 

آینده، میزان برداشــت آب این شرکت از 
زاینده رود به صفر خواهد رسید.

استفاده از روش های هیبریدی
برای جلوگیری از هدررفت آب

مدیــر بهداشــت حرفــه ای، ایمنــی و 
محیط زیست شرکت فوالد مبارکه تأکید 
کرد: میزان برداشــت فوالد مبارکه از آب 
زاینده رود، کمتر از یک درصد )حدود ۰,۷ 
درصد( میزان آب کل این رودخانه اســت؛ 
در حقیقت فــوالد مبارکــه آب موردنیاز 
خود برای تولید را به وســیله تصفیه پساب 
شهرهای اطراف خود و بازچرخانی آن تا ۸ 
بار تأمین می کند. به بیان دیگر، این شرکت 
قطره ای آب هدر نمی دهد.وی با بیان اینکه 
عمده مصرف آب در فــوالد مبارکه جهت 
خنک کاری در روند تولید فوالد است، اذعان 
داشت: در فوالد مبارکه به هیچ عنوان اجازه 
نمی دهیم حتی بخــار آب در فرایندهای 
خنک کاری اتالف شــود، بلکه با استفاده از 
روش های هیبریدی، خنک کاری در مدار 

خشک صورت می گیرد.
 مدرسی فر با اشاره به اقدام زیست محیطی 
فوالد مبارکه در ایجاد فضای سبز از طریق 
کاشــت گونه های کم آب بر در این شرکت 
بیان کرد: وســعت این فضای سبز بیشتر 
از حداقل میزان اســتاندارد تعریف شــده 
بین المللــی اســت و فوالد مبارکــه برای 
آبیاری این فضای سبز از پساب تصفیه شده 

شهرهای اطراف خود استفاده می کند.
 وی با اشاره به حرکت فوالد مبارکه به سمت 
صنعت سبز و هوشمند عنوان داشت: فلسفه 
وجودی این شــرکت، »شهروند-شرکتی 
مسئولیت پذیر برای خلق آینده بهتر است« 
که برای تحقــق این امر به توســعه پایدار 
نیاز اســت و یکی از مهم تریــن معیارهای 
توســعه پایدار نیز حفظ محیط زیست به 

شمار می آید.

کاربرد سرباره های فوالدمبارکه 
برای کاهش میزان گردوغبار

مدیــر بهداشــت حرفــه ای، ایمنــی و 
محیط زیست فوالد مبارکه در ادامه با اشاره 
به مدیریت سرباره های حاصل از تولید فوالد 
اضافه کرد: ۹۰ درصد از پسماند فوالدسازان 
را سرباره تشکیل می دهد که در حال حاضر 
ســرباره ها در دنیا یک محصــول تجاری 
به حســاب می آیند که فــوالد مبارکه نیز 
برنامه هایی جهت استفاده از این سرباره ها 

برای جاده سازی، تولید سیمان، بیابان زدایی 
و کاهش میزان گردوغبار با مجوز سازمان 
محیط زیست در آینده ای نزدیک دارد. وی 
با بیان اینکه بر اساس قوانین داخلی فوالد 
مبارکه، هر خودرویی که در این شــرکت 
تردد می کند، باید دارای معاینه فنی معتبر 
باشد، متذکر شد: فوالد مبارکه در این راستا 
به کمک شرکت های دانش بنیان در تالش 
اســت تا از انرژی الکتریکــی در خودروها 

استفاده کند.
مدرسی فر با اشــاره به اجرای پروژه احداث 
نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۵۴۰ مگاواتی 
توسط فوالد مبارکه یادآور شد: فوالد مبارکه 
در راســتای حفظ محیط زیســت احداث 
نیروگاه جدیدی با ظرفیــت هزار مگاوات از 
طریق به کارگیری فناوری های جدید و بدون 
نیاز به مصرف آب را در دستور کار خود قرار 
داده که فاز نخست آن در ســال آینده وارد 
مدار خواهد شد. وی با اشاره به بومی سازی 
قطعات و تجهیــزات در راســتای اجرای 
پروژه های زیست محیطی در فوالد مبارکه 
اظهار داشــت: فوالد مبارکه در تالش است 
تا با کمک شرکت های دانش بنیان، فاز دوم 
سیستم پایش لحظه ای سنجش کیفیت هوا 

را برای حفظ محیط زیست راه اندازی کند.

گواه اهتمام فوالد مبارکه 
به توسعه پایدار

با توجه به شرایط نامناسب محیط زیستی 
در اقلیم ایــران،  دور از انتظار نیســت که 
زیست بوم کشور  به زودی دچار بحران شود 
و  این بحران روزبه روز   زندگی و ســالمت 
جسمی و روانی افراد را بیشتر دچار مخاطره 
کنــد. وضعیت اضطرار محیط زیســت در 
شرایط کنونی، نیازمند برنامه ریزی اصولی، 
اتخاذ تصمیم های جســورانه، اختصاص 
بودجه های الزم و عــزم و اراده حاکمیت، 
دولت و فرد فرد جامعه است تا بتوان ضمن 
پرهیز از تجاوز بیشتر به زیست بوم، از بروز 
عوارض جبران ناپذیر در زندگی انسان های 
امروز و نســل های آینــده جلوگیری کرد. 
وضعیت اقتصادی کشور به گونه ای است که 
نهادهای متولی، امکان ســرمایه گذاری در 
حوزه محیط زیست را ندارند و این مسئله، 
لزوم توجــه، تمرکز، اختصــاص بودجه و 
سیاست گذاری شرکت های بزرگ صنعتی 
و اقتصادی را که در مسئولیت های اجتماعی 

فعالیت دارند دوچندان می کند.
توسعه و رشــد اقتصادی، زمینه تکامل و 

پویایی جامعه است و طبیعی است توسعه، 
بدون توجه به محیط زیست، بی معناست. 
ما تنها یــک زمین داریم و باید تالش کنیم 
که مقصود هر فعالیت اقتصادی، توســعه 
پایدار جامعه باشد، توســعه ای که زندگی 
انسان های کنونی را دچار مخاطره نکند و 
توانایی نسل های آینده در تأمین نیازهای 
خود را به خطر نیندازد. شرکت فوالد مبارکه 
به عنوان یک شرکت صنعتی بزرگ، در طول 
سه دهه فعالیت خود، در کنار توسعه صنعتی 
و اقتصادی، توجه به محیط زیست و حراست 
از آب، خاک و هــوا را در صدر کلیه اقدامات 
خود قرار داده، گام های مهمی را در حفاظت 
از طبیعت برداشته و بالغ بر یک میلیارد دالر 

در این زمینه هزینه کرده است.
دریافت اولین گواهی نامــه نظام مدیریت 
محیط زیست در میان واحدهای صنعتی 
کشــور، دریافــت گواهینامه مشــارکت 
در برنامه کاهــش گازهــای گلخانه ای از 
طرف انجمن جهانی فــوالد، اخذ باالترین 
نشــان جامعه مدیریت ســبز اروپا و بنیاد 
جهانی انــرژی، دریافت باالترین نشــان 
کیفیت و محیط زیست )نشــان طالیی( 
از بنیاد بین المللــی EFQM و دریافت 
تندیس زریــن کیفیت و محیط زیســت 
از ســازمان بهره وری و تعالی ســازمانی، 
گواهی بر این ادعاســت که شرکت فوالد 
مبارکــه از ابتدای کار، متعهد به مســائل 
محیط زیســتی بــوده و بــا به کارگیری 
روش های مناسب، بهبود مستمر و مداوم 
عملکردها، سنجش، ارزیابی و انطباق کلیه 
فعالیت های توســعه و بهره برداری مطابق
 بــا مقــررات زیســت محیطی و توجه به 
مسئولیت های اجتماعی در زمینه محیط 
 زیســت، تالش مضاعفی را در این راســتا 

مصروف داشته است.
عالوه بــر این مســائل، پایش مســتمر 
آالیندگی هــا، استانداردســازی و تدوین 
دستورالعمل، کنترل عملیات در راستای 
کاهش انتشــار آالینده ها و پایش مستمر 
وضعیت آالیندگی هوا، کاهش مصرف آب، 
توسعه شبکه های آب و فاضالب منطقه و 
تصفیه و بازچرخانی آب، از دیگر اقداماتی 
اســت که این واحد صنعتی را در توجه به 
آالیندگی های خاک، آب وهوا در تراز جهانی 
و سرآمد کشــور قرار داده و توانسته است 
رکورد کمترین حجــم آب مصرفی به ازای 
هر تن تولید فوالد را در مقایســه با مصرف 
شرکت های بزرگ فوالدساز جهان به خود 
اختصاص دهد. اقدامات یادشده تنها بخشی 
از افتخارات و فعالیت های صورت گرفته در 
حوزه محیط زیست بوده و در حوزه آموزش، 
فرهنگ سازی و مسئولیت های اجتماعی 
این حوزه نیز، کارنامه فوالد مبارکه روشن و 

درخشان است.

گزارش

  گزارش

 نوسان :مدیر انرژی و سیاالت 
شــرکت فوالد مبارکه اصفهان 
گفت: مصرف برق فوالد مبارکه 
پیک  و  زمان محدودیــت  در 

شبکه به کمتر از نصف می رسد. 
 امیــر طباطبائیــان، مدیر انــرژی و 
سیاالت شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
درباره میــزان مصرف برق شــرکت 
فوالد مبارکه، اظهــار کرد: از زمانی که 
فوالد مبارکه راه اندازی شــده هر سال 
محدودیت بــرق اعمــال کرده ایم تا 
بخش خانگی و صنایع کوچک تر دچار 
آسیب نشوند. مصرف برق فوالد مبارکه 
در زمان محدودیت و پیک شــبکه به 
کمتر از نصف می رسد. ۳۰ سال است 
که همکاری تنگاتنگ با شــرکت برق 
منطقه ای داریم و همیشه مصرف برق 
شرکت در زمان اوج مصرف کاهش داده 
می شود و مصرف خود را به زمان های 
غیر پیک می بریم. وی بــا بیان اینکه 
مسئولیت اجتماعی فوالد مبارکه در 
وهله اول ایجاد اشــتغال است، افزود: 
چون اشتغال در شهر اصفهان و مبارکه 
بیشــترین تمرکز را دارد و جمعیتی 
که در این شــرکت به شکل مستقیم 
و غیرمســتقیم حضور دارنــد باری از 
مشکالت مردم، مســئوالن و منطقه 

برداشته می شود.
مدیر انرژی و ســیاالت شرکت فوالد 
مبارکــه اصفهــان گفت: شــرکت 
فوالد مبارکه از ســال ۱۳۹۲ اقدام به 
جمع آوری پســاب های شــهری در 
منطقه مبارکه و لنجــان در عرض ۴ 
سال کرد در حالی که اگر این کار قرار 
بود از طریق تأمین اعتبار دولتی انجام 
شود شاید ۱۰۰ سال طول می کشید. 
بنابراین فعالیت های فوالد مبارکه برای 
ارتقای بهداشت عمومی و اشتغالزایی 
شایان اســت و از انتشــار فاضالب در 
محیط جلوگیری کردیم. هر مترمکعب 
فاضالب تقریبــاً ۴۰ برابر حجم خود 

آب های دیگر را آلوده می کند.
طباطبائیان با بیان اینکه این خدمات 
شــرکت فــوالد مبارکه چیــزی جز 
مسئولیت اجتماعی نیست، ادامه داد: 
بحث نیروگاه ساختن که مطرح شده 
بود فعــالً در مرحله اخــذ مجوزهای 
الزم است. این نیروگاه یک نیروگاه ۶۰ 
درصد راندمان است و جزء نیروگاه های 
پیشرفته ای اســت که در دنیا ساخته 
شده است. اکنون متوســط راندمان 
نیروگاه های کشور ۳۷ درصد است در 
حالی که این نیروگاه جدید ۶۰ درصد 
راندمان دارد به طوری که با مقدار گاز 
ثابت، برق و انرژی بسیار بیشتری تولید 

می کنیم. 
وی افــزود: بنابرایــن راه انــدازی این 
نیروگاه از ســوی فوالد مبارکه به نفع 
کشور و منطقه اســت، چراکه کسری 
برق را جبران می کنــد. ضمن اینکه 
احــداث نیروگاه های تجدیــد پذیر با 
ســوخت پاک در دســتور کار فوالد 

مبارکه است. 
مدیر انرژی و ســیاالت شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان، اظهار کرد: این نیروگاه 
جدید مصرِف آِب بسیار پایینی دارد، 
چراکه تکنولــوژی نیروگاه های جدید 
سیکل ترکیبی است و مصرف آب آنها 
در ســال کمتر از ۹۰ هزار مترمکعب 
است و نســبت به نیروگاه های بخاری 
که قدیمی هستند مصرف آب آنها یک 
به ۲۵۰ است. پس چنین نیروگاهی در 
ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی به 

منطقه کمک می کند.

industry

مجمع عمومی سالیانه سهامداران شرکت فوالد هرمزگان برگزار شد. در این مجمع جوانب 
مختلف عملکرد این شرکت در سال ۱۴۰۰ تشــریح شد. عطاهلل معروفخانی، در این نشست 
اعالم کرد: براســاس ارزیابی ایمیدرو، فروش کلی تختال در مجموع ۶۱ درصد رشد را نسبت 
به سال ۹۹ تجربه کرد. شاهد رشد ۵۰ درصدی صادرات هستیم. سود خالص معادل ۹۴ هزار 
میلیارد ریال است. سود عملیاتی به دست آمده ۸۹ هزار میلیارد ریال است که به معنای رشد 

۵۰ درصدی است. سود خالص ۵۴ درصد رشد داشته است.

رشد 54 درصدی سود خالص فوالد هرمزگان
مدیر تحقیق و توسعه شرکت فوالد مبارکه گفت: باید به روندها توجه کنیم و ببینیم دنیا به 
کدام سمت می رود و آینده صنایع فوالد چیست؟ بحث های هوشمندسازی، محیط زیست 
و همکاری ربات و انسان از جمله این حوزه هاســت که دنیا به سمت آن حرکت می کند.

شهرام عباسی، اضافه کرد: بحث های هوشمندسازی، محیط زیست و همکاری ربات و انسان 
از جمله این حوزه هاست که دنیا به ســمت آن حرکت می کن و ما نیز در حوزه شناسایی 

روندها و نیازهای صنایع هدف و متدهای توسعه محصول حرکت کرده ایم. 

هوشمندسازی، آینده صنعت فوالد است

مصرف برق
كمتر از نصف می شود  معیارمهم توسعه پایدار

 نوسان :مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه کمیته مدیریت این 
شرکت، به ضرورت شکل گیری هسته های دانش بنیان در فوالد 
مبارکه تاکید کرد. محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه در جلسه کمیته مدیریت این شرکت با اشاره به حدیثی از 
معصوم)ع( اظهار کرد: مدیر باید مثل ستون خیمه باشد؛ بدین معنا که 
باید بار اصلی هر مجموعه ای را به دوش بکشد، راحت طلب نباشد و 

برای حل دشواری ها تالش کند.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه فوالد مبارکه راهبرد ایجاد تحول را در 
دستور کار خود قرار داده است، خاطرنشان کرد: این شرکت به عنوان یکی از ارکان 
اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسالمی به دنبال حرکت هایی است که منجر به 
جهش و تحول می شوند. وی با اشاره به موانع تولید اذعان داشت: طبیعی است که به 
دنبال شروع هر حرکتی، مشکالت مختلفی پیش خواهد آمد که در این بین، مدیران 
باید فقط دغدغه کار داشته باشد و درگیر حواشی نشوند؛ ویژگی خستگی ناپذیری 
همواره در مدیران فوالد مبارکه وجود داشته و به همین خاطر باید تالش بیشتری 
داشته باشند. طیب نیا با اشاره به گزارش های ارائه شده در جلسه کمیته مدیریت 
تصریح کرد: این گزارش ها نشان دهنده موفقیت های مهم و قابل توجهی در عرصه 
تولید و توسعه فوالد مبارکه بود. علی رغم همه مشکالت و موانعی که بر سر راه تولید 
و توسعه در کشور وجود دارد، این گزارش ها امیدبخش است. رکوردهای تولید 
ارزشمندی در فروردین ماه و اردیبهشت ماه سال جاری ثبت شد که تحسین برانگیز 

است و این دستاوردها باید ادامه پیدا کنند.
نیازمند مواد اولیه
 باکیفیت هستیم

مبارکه  فوالد  تولیدی  واحدهای  کرد:  بیان  مبارکه  فوالد  مدیرعامل شرکت 
جهت گیری روبه رشدی در تولید محصوالت کیفی داشته اند و این در حالی است که 
طی ۲ ماه گذشته و در خردادماه نیز همچنان میزان تولید در حال ارتقا بوده است. 
طیب نیا یادآور شد: با برنامه ریزی های انجام شده علی رغم محدودیت های انرژی، 
حفظ میزان کّمی و کیفی تولید را که تأکید رهبر معظم انقالب است در دستور کار 
قرار داده ایم و زمینه تولید در فصول دیگر سال فراهم شده است. همچنین میزان 
رعایت ایمنی و کاهش حوادث نیز هم زمان با ارتقای میزان تولید در فوالد مبارکه 
محقق شده است. وی با اشاره به موفقیت های اخیر مجتمع فوالد سبا اضافه کرد: 
مجتمع فوالد سبا یکی از مجموعه هایی است که باور به انجام کار در آن احساس 
می شود و این امر جای تقدیر دارد، چراکه موفقیت های مختلفی که در گزارش های 
این مجموعه آمده حاصل استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود )مهارت و تجربه 
سرمایه های انسانی( است. مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در این خصوص ادامه داد: 
مقدمات تولید بسیاری از فوالدهای کیفی ازجمله فوالدهای الکتریکی در مجتمع 
فوالد سبا فراهم شده و این اتفاق بدون اضافه شدن هرگونه تجهیز جدیدی محقق 
شده که بسیار ارزشمند است و باید ادامه پیدا کند. باید با برنامه ریزی مشخصی، 
اتاق های فکر برای رفع چالش های مختلف فوالد مبارکه تشکیل شود و مدیران 
مجموعه از طریق استفاده از تجارب و دانش مشاوران، متخصصان و کارشناسان 
حوزه های فنی، فرصت های جدید بهبود را شناسایی کنند. وی ضمن تقدیر از عملکرد 
معاونت توسعه در پروژه های شرکت تأکید کرد: افزایش سرعت در شروع و اجرای 
پروژه های توسعه فوالد مبارکه بسیار محسوس است و این پروژه ها مشکالت زیادی را 

از سر راه واحدهای مختلف شرکت برداشته است.
روند مثبت بومی سازی 

در فوالد مبارکه
با اشاره به روند مثبت داخلی سازی و بومی سازی در فوالد مبارکه  طیب نیا 
اظهار داشت: در حوزه بومی سازی همچنان جای زیادی برای کار وجود دارد و با 
تسهیل گری، برنامه ریزی و دیگر اقدامات باید بتوانیم پیشرفت بیشتری در پروژه های 
بومی سازی داشته باشیم تا برای آینده آماده باشیم و این موضوع از امروز نیاز به 
پیش بینی و برنامه ریزی دارد. وی با اشاره به عملکرد مثبت معاونت سرمایه های 
انسانی شرکت عنوان کرد: در ماه های گذشته در این حوزه اتفاقات خوبی رقم خورده 
و طرح های مختلفی جهت تأمین مسائل معیشتی و رفاهی کارکنان به مرحله اجرا 
رسیده است. مقدمات فعال سازی مراکز خدماتی انجام شده است، اما باید با جدیت 
بیشتری پیگیری شود تا به نتیجه برسد. مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تأکید بر 
ضرورت تولید دانش بنیان بیان داشت: تولید دانش بنیان باید در همه واحدهای 
تولیدی و دیگر حوزه ها به صورت کامل پیاده سازی شود که البته این موضوع فقط به 
بحث تحقیق و توسعه محدود نمی شود و باید هر واحد، کارشناس مربوط به خودش 
را به صورت ویژه داشته باشد. وی ادامه داد: فوالد مبارکه طی سال های گذشته 
نیروهای دانشی خوبی تربیت کرده و به همین خاطر الزم است در واحدهای تولیدی 
هسته های دانش بنیان شکل گیرد تا تسهیل گری های الزم برای ارتباط شرکت های 
دانش بنیان با فوالد مبارکه انجام شود. در این خصوص همه مدیران در همه واحدها 

مأمور به انجام این کار هستند تا شاهد تحول ها و جهش ها در این زمینه باشیم.
باید در مصرف انرژی 
فرهنگ سازی شود

طیب نیا با تأکید بر ضرورت فرهنگ سازی در صرفه جویی مصرف انرژی گفت: 
انرژی یکی از مهم ترین چالش های جدی در کشور بوده و خواهد بود که باید برای 
بهینه سازی مصرف آن فرهنگ سازی شود و این کار را باید از خودمان شروع کنیم. 
باید پروژه های بهینه سازی مصرف در خطوط تولید تعریف و فرهنگ صرفه جویی در 
مصرف انرژی را در شرکت فوالد مبارکه نهادینه کنیم. وی خاطرنشان کرد: مدیران 
و کارکنان فوالد مبارکه، سفیران فرهنگ سازی برای مصرف بهینه انرژی هستند و 
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه نیز باید در این زمینه تالش های جدی انجام دهد. 
البته این کار مربوط به امروز نیست و برای فرهنگ سازی باید برای سال های متمادی 

برنامه ریزی کرد، اما شروع کننده این حرکت باید فوالد مبارکه باشد.

ضرورت
 شكل گیری هسته های دانش بنیان 

اقدامات فوالدمباركه در حوزه محیط زیست فرهنگ سازی و مسئولیت های اجتماعی تشریح شد؛

از  ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد:  حسین مدرسی فر، مدیر بهداشت حرفه ای، 
ابتدای راه اندازی فوالد مبارکه تاکنون، سرمایه گذاری های زیادی برای به کارگیری فناوری های سازگار با 
محیط زیست نظیر استفاده از روش احیا مستقیم برای تولید آهن اسفنجی در این شرکت در نظر گرفته شده است. استفاده 
از کوره های قوس الکتریکی برای تولید فوالد کمترین میزان آلودگی برای محیط زیست را در پی دارد. وی با بیان اینکه فوالد 

مبارکه درصدد کاهش تولید کربن است، افزود: این شرکت از هر فناوری الزم برای کاهش مصرف انرژی استفاده می کند؛

هفته نامه نوسان
گروه  صنعت

مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه کمیته مدیریت این شرکت مطرح کرد؛ 

یک میلیارد دالر سرمایه گذاری در حوزه محیط زیست، گواه اهتمام فوالد مبارکه به توسعه پایدار است
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حسین اکبریان مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان شد. اتابک جعفري مدیرعامل 
شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور، با صدور حکمي »حسین اکبریان تفاقي« را به سمت 
مدیرعامل آبفاي استان اصفهان منصوب کرد. وي در این حکم خطاب به اکبریان آورده است: 
»با عنایت به مراتب تعهد، شایستگي و تجارب مفید جنابعالي براي دو سال به عنوان عضو 
اصلي هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان منصوب مي شوید. معاون 
برنامه ریزي و منابع انساني شرکت فاضالب تهران از جمله سوابق کاري حسین اکبریان بوده است.

ذوب آهن اصفهان در کنفرانس بیلت و محصوالت تخت خاورمیانه و شمال آفریقا 
)یازدهمین کنفرانس متال اکسپرت( که روزهاي ششم و هفتم ژوئن ۲۰۲۲ در مسقط 
پایتخت کشور عمان با حضور تعدادي از متخصصان و صاحب نظران فوالد و مواد اولیه 
برگزار شد، حضوري فعال داشت.مهندس ایرج رخصتي مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
یکي از سخنرانان اصلي این همایش بود. مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در این کنفرانس 
به تشریح چشم انداز فوالد ایران و جهان و چالش ها و فرصت هاي پیش رو پرداخت.

درخشش ذوب آهن در كنفرانس بيلت عمان انتصاب مدیرعامل جدید آبفای اصفهان
 گزارش

 نوســان :مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: گرایش ذوب 
آهن اصفهان به تولید محصوالت صنعتی به این معنا نیســت 
که نیاز کشــور به محصوالت ســاختمانی را نادیده گرفته 
ایم بلکه هرگاه نیاز باشــد این محصوالت را به اندازه کافی و 
بر اســاس تقاضای بازار تولید می کنیم و در ابتدای ســال 
جاری نیــز نقش مهمــی در کنترل قیمت ها ایفــا نمودیم .

ایرج رخصتی، به عنوان ســخنران اصلــی اولین کنفرانس 
تخصصی اســتیل پرایس با عنوان تولید فوالدهای پیشرفته 
با ارزش افزوده باال  که در هتل المپیک تهران برگزار شــد، 
به شــرایط تولید این محصوالت اشــاره کرد و گفت : تولید 
محصوالت با ارزش افزوده باال یکی از اســتراتژی های اصلی 
این شرکت است که در این راســتا برنامه امسال ذوب آهن 
اصفهــان ، تولید ۴۰۰ هزارتن محصــوالت صنعتی و با ارزش 
افزوده باالســت .وی افزود: با اجرای طرح های توسعه مرتبط 
تا افق۱۴۰۴ بیش از6۰درصد ازمحصوالت تولیدی شــرکت، 

فوالدهای آلیاژی وکیفی باارزش افزوده باال خواهد بود .
دبیرمدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشــاره به وجود زنجیره کامل تولید 
فوالد از مواد معدنی تا محصــول نهایی در این مجتمــع عظیم صنعتی ، 
تولید فوالد به روش کوره بلند-کنورتور مشابه۷۰ درصد واحدهای تولید 
فوالد جهان را یکی از مزیت های اصلی این شرکت برای تولید محصوالت 
با ارزش افزوده باال دانست و گفت : این شــرکت با دارا بودن گواهینامه ها 
و اســتانداردهای ملی و بین المللی در تولید محصوالت فوالدی در سال 
گذشــته موفق به صادرات یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن از محصوالت خود 

شد .
مهندس رخصتی ، طراحی و تولید ریل ملی در ذوب آهن اصفهان را یکی 
ازمهمترین گام های صنایع فوالدی کشور برای تولید محصوالت صنعتی 
دانست و گفت : در این راســتا فوالد مورد نیاز ریل تولید شد و همچنین 
انواع ریل مورد نیاز کشور از جمله ریل مترو ، ریل معدن ، ریل زبانه سوزن 
و ... نیز تولید شد که به لحاظ بومی سازی یکی ازافتخارات سال های اخیر 

صنعت کشور محسوب می شود .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اظهار داشت : این شرکت از ۱۰ سال گذشته  
رویکرد تولید محصوالت صنعتی را به صورت جدی دنبال کرده است و به 
تدریج ازتولید محصوالت ســاختمانی به سمت تولید محصوالت صنعتی 

حرکت کرده است. 
 

پروژه های توسعه ذوب آهن
مدیر عامل ذوب آهن اصفهان به پروژه های توسعه این شرکت در راستای 
تولید محصوالت صنعتی اشــاره کــرد و گفت: پروژه هــای احداث خط 
جدید کالف آلیاژی در کارگاه نورد۳۵۰ ،  احداث کوره پاتیلی شــماره۳ و 
بازسازی کوره پاتیلی شماره۱ ، احداث واحد VOD در بخش فوالدسازی 
و ریخته گری تختال و نورد گرم و ســرد الکتریکــی از جمله پروژه هایی 
اســت که تولید محصوالت صنعتی در ذوب آهن اصفهــان را متحول می 

سازد .
وی به ۱۲ مورد فوالد های خاص تولید شــده در ذوب آهن اصفهان اشاره 
کرد و گفت : این شــرکت قادر به تولید انواع فوالدهــای آلیاژی از جمله 
کم آلیاژ ، پــر آلیاژ ، میکروآلیاژ با اســتحکام باال ، ابــزار و فوالد ضد زنگ 
است و همچنین قادر به تولید هرگونه سفارش برای فوالد های خاص می 
باشد. مهندس رخصتی  نتایج اقتصادی حاصل از توسعه تولید فوالدهای 
آلیاژی و صنعتی را برای ذوب آهن اصفهان بســیار چشــمگیر دانست و 
گفت: نسبت حاشــیه سود تولید ورق ســرد الکتریکی و ورق گرم آلیاژی 
نسبت به سایر محصوالت بســیار قابل توجه است و همچنین تولید ریل و 
تیرآهن H بال پهن و فوالدهای آلیاژی همچون کالف آلیاژی، ســیم و ... 

نیز نسبت به دیگر محصوالت حاشیه سود خوبی ایجاد می کند.  
وی افزود : در تولید محصوالت ساختمانی نیز ، به سمت تولید محصوالتی 

رفتیم که سایر فوالدسازان کشور قادر به تولید آن نبوده اند .
 از جمله این محصوالت می توان به تیرآهن های بال پهن اشــاره کرد که 
در استحکام صنعت ســاختمان کشور اهمیت بســیاری دارد و می تواند 

تحولی در این صنعت ایجاد کند .

نقش مهم ذوب آهن
در کنترل قیمت ها

مهندس رخصتی افزود : گرایش ذوب آهــن اصفهان به تولید محصوالت 
صنعتی به این معنا نیســت که نیاز کشــور به محصوالت ســاختمانی را 
نادیده گرفته ایم بلکه هرگاه نیاز باشــد این محصــوالت را به اندازه کافی 
و بر اســاس تقاضای بازار تولید می کنیم و در ابتدای سال جاری نیز نقش 

مهمی در کنترل قیمت ها ایفا نمودیم .
شایان ذکر است، نخستین کنفرانس تخصصی استیل پرایس با محوریت 
فوالدهای پیشرفته با ارزش افزوده باال با حضور جمعی از دست اندرکاران 

و متخصصین صنعت فوالد کشور برگزار شد. 
سازمــان توسعـــه و نوســـــازی معادن و صنایع معدنی ایران ، انجمن 
تولیدکننــدگان فوالد ایــران، ذوب آهن اصفهان ، فــوالد مبارکه، فوالد 
آلیاژی ، فوالد خراسان و شرکت توســعه آهن و فوالد گل گهر مشارکت 

کنندگان اصلی این کنفراس بودند. 

حركت در مسیر
تولید فوالدهای كیفی

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان خبر داد:

 نوســان : تصور کنید فردي به 
تازگي وام گرفتــه و مبلغ این وام 
در یک کارت ذخیره شده و فقط 
مي توان آن را صرف خرید کاال کرد.

 اما صاحب وام مي خواهد با این پول، مبلغ 
ودیعه اجاره خانه خود را باال ببرد. بنابراین 
مجبور اســت به یک صاحب کارتخوان 
مراجعه کند و از او بخواهد که با برداشت 
این پول، دوباره آن را به حساب وي واریز 
کند. این کار بسیار ســاده اي است. اما با 
برنامه جدید مالیات ســتاني از تراکنش 
کارتخوان ها، چنین کاري مشمول مالیات 
مي شــود. یا ممکن اســت فردي منزل 
مسکوني خود را فروخته باشد و مبلغ آن 
را در حساب مربوط به دستگاه کارتخوان 
که در واحد صنفي خود دارد، واریز کند 
یا در دادوســتدهاي بین همکاران خود 
مبالغي را رد و بدل کند که همه این موارد 
مبلغ تراکنش هــا را افزایش مي دهد. در 
واقع با هر تراکنش صاحب کارتخوان باید 
»یک درصد« مالیات بدهد. چنین چیزي 
نوعي آشــفتگي در بازارهاي مختلف به 
وجود مــي آورد.  گروهي از اصناف مانند 
فروشــندگان لوازم خانگي یا موبایل یا 
خودرو بــه این موضوع اعتــراض دارند. 
دلیلش هم مشخص اســت. این اصناف 
ممکن اســت تراکنش هــاي باالیي در 
کارتخوان خود داشته باشند که بخش 
زیادي از آنها نیز »پول واقعي« نیســت. 
چه کسي قرار است اینها را صحت سنجي 
کند؟ ســازمان امــور مالیاتي مي گوید 
صاحبان کسب و کارها و اصناف مختلف 
مي توانند در این باره اظهارنامه مالیاتي 
پر کنند و میزان درآمــد واقعي خود را از 
تراکنش هاي کارتخوان خود اعالم کنند. 
اما اصوال تراکنش هایي که با کارتخوان ها 
انجام مي شود، مي تواند به عنوان سندي 
براي مالیات اصناف در نظر گرفته شود؟ 
در اصناف و رسته هاي شغلي مختلف این 
موضوع به انحاي گوناگون وجود دارد که 
باید تکلیف این موضوع نیز روشن شود. 
سود اصناف مختلف با یکدیگر متفاوت 
است، یک کاالیي ســودش یک درصد 
است و کاالیي دیگر سودش ۱۰ درصد، 
باید ســازوکار مشخص نحوه تشخیص 
این موضوع روشن شود، چراکه این امکان 
وجود دارد، با توجه به وضع اقتصادي، یک 
فرد کاالي خود را بدون سود به مشتري 
یا همکارش بفروشد، زیرا که موعد چک 

او سر رسیده و باید بدهي خود را بپردازد.
در میان اصناف مختلف، برخي پزشکان 
و وکال بوده اند که تاکنون راهکار عمومي 
مقابله با مالیات ستاني را در دریافت پول 
نقد دیده اند. حتي گفته مي شود که در 
برخي مراکز بیمارســتاني نیز، استفاده 
از کارتخوان منســوخ شده است. به نظر 
مي رسد که مشکل بزرگ تر جایي بروز 
مي کند که معامالت به ســمت »نقدي 
شــدن« و فرار از »شــبکه بانکي« برود. 
درست است که برنامه مالیات ستاني از 
تراکنش کارتخوان ها به تازگي اجرایي 
شــده و ممکن اســت با ایرادات زیادي 
همراه باشد. اما همزمان با سکوت سازمان 
مالیاتــي و وزارت اقتصاد در ایــن باره، 
اعتراض اصناف مختلف بــه برنامه تازه، 
در روزهاي گذشته به تعطیلي گسترده 
برخي بازارها نیز منجر شده و در نهایت 
ممکن اســت بخش بزرگي از این منابع 
براي فرار مالیاتي از شــبکه بانکي خارج 
شود. اتفاقي که شــاید در یک سال رخ 
ندهد؛ اما براي اصنافي که معتقدند دخل و 
خرج شان به هم نمي خورد؛ در بلندمدت 

راهکار نهایي محسوب مي شود. 

  یادداشت

گریز از 
شبكه بانكی 

citizen

 نوسان :تفاهم نامه همکاری و تعامل دو جانبه 
فوالد مبارکه و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
با هدف اســتفاده بهینه از ظرفیت شرکت های 
دانش بنیان عضــو این شــهرک به عنوان یکی 
از ارکان زیســت بوم نــوآوری اســتان اصفهان 
به امضای رئیس شــهرک علمــی و تحقیقاتی 
اصفهــان و مدیرعامــل فوالد مبارکه رســید.

معاون توسعه فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان در خصوص جزئیــات این تفاهم نامه، 
اظهار کرد: از دو سال اخیر و با توجه به شعار سال 

و حمایت از شرکت های دانش بنیان، مذاکرات 
مربوطه برای انعقاد تفاهم نامه همکاری با هیئت 
رئیسه فوالدمبارکه در راستای حمایت بیشتر 
از شــرکت های دانش بنیان انجام گرفت. سید 
مهدی حجازی، افزود: در این تفاهم نامه قرار بر 
این اســت که حجم پروژه های تحقیقاتی بین 
شهرک علمی و تحقیقاتی و فوالدمبارکه اصفهان 
افزایش پیدا کند و روند خرید محصوالت دانش 
بنیان به صورت مضاعف ادامه داشــته باشــد. 
وی با بیان اینکه چندین شاخص کمی در این

 تفاهم نامه ذکر شــده اســت، تصریــح کرد: 
راه اندازی شتاب دهنده مشــترک و مشارکت 
فوالد مبارکه در تکمیل زیرساخت های عمرانی 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از جمله موارد 

این همکاری است.
مدیر عامل فوالدمبارکه اصفهان نیز در راستای 
این تفاهم نامه، گفت: رویکرد کشــور و شرکت 
فوالدمبارکه اصفهان حمایت از شــرکت های 
دانش بنیان و محصوالت ســاخت داخل است 
و در حال حاضــر درصدد هســتیم به صورت 

ســاختاریافته تر ایــن حمایت انجام شــود. 
محمدیاسر طیب نیا ادامه داد: تفاهم نامه شامل 
مواردی اســت که ارتباط دوجانبــه را تقویت و 
با استفاده از ظرفیت شــرکت های دانش بنیان 
حمایت خود را از نخبگان داخلی بیشتر کنیم. 
وی ادامه داد: تصمیم گرفته شده که دفاتر مستقر 
با حضور مدیران و کارشناسان فوالدمبارکه در 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تعبیه شود و 
بتوانیم از توانایی های شرکت ها با شناخت بیشتر 
و حتی دسترسی و تعامل بهتر بهره مند شویم.

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهورانجام شد؛

امضای تفاهم نامه همكاری فوالدمباركه و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

راهکار برون رفت صنعت لوازم خانگی از سکون چیست؟

مثلث بهبود حال لوازم خانگی

امروزه مــا در بعضی قســمت ها از نظر زیبایی، 
تکنولوژی، رنگ و کیفیت در بهترین شــرایط 
هســتیم. به خصوص در بخش ظروف چینی، 
کریســتال، تفلون و محصوالتی از این دســت 
که قابلیت رقابت با محصوالت جهانــی را دارا 
هستند، اما در بخش وسائل انرژی بر با توجه به 
تنوع محصوالت نمی توان همه را با اســتفاده از 
یک گزاره مورد قضاوت قــرار داد و طبقه بندی 
کرد. به عنوان مثال در تولید یخچال، واحدها به 
مرحله خوبی رسیده اند که تمام آپشن ها را در 
محصوالت خود لحاظ می کنند. در زمینه اجاق 
گاز و ماشین لباسشویی نیز پیشرفت ملموس 
است و کیفیت مناســبی وجود دارد. حتی در 
کولر آبی نیز پیشرفت ها و تحقیقات متنوعی در 
کاهش مصرف انرژی و افزایش سرمادهی و غیره 
ایجاد شده اســت. به صورت کلی باید گفت که 
طی ۱۰ سال گذشته این عقب ماندگی نسبت 
به پیشتازان این صنعت بســیار کاهش یافته و 
امکان رقابت تا حدود زیادی پدید آمده است. نگاه 
مشتری محور در این صنعت به وجود آمده است 
اما باید تکرار کرد که نمی توان نســبت به تمام 

طیف محصوالت، یک حکم کلی ارائه کرد.
به نظر می رســد راه برون رفــت از چالش ها و 
مصائب فعلی صنعت لــوازم خانگی ایجاد یک 
برنامه بلندمدت و جامع و نقشــه راه برای این 
صنعت است. این برنامه در صنعت لوازم خانگی 
شامل افزایش تولید و همزمان با آن، توسعه بازار 
و گسترش صادرات اســت. این سه مورد رکن 
اصلی و برنامه ویژه این صنعت است. در این برنامه 
اهدافی را نیز باید مدنظر قرار دهیم، از جمله این 
اهداف می توان به جذب سرمایه گذار در فرایند 
تولید لوازم خانگی اشــاره کــرد. بهبود فضای 
کسب و کار از دیگر مواردی است که باید در نظر 
گرفته شود. قانون بهبود مستمر فضای کسب و 
کار در سال ۹۰ تدوین شــد و اکنون الزم است 
مورد بازنگری قرار بگیرد و به اجرا درآید. ارتقای 

ســاختار تولید با اتکا و تکیه بر تکنولوژی های 
نوین و تاکید بر مصرف بهینه انرژی نیز باید در 
دســتور کار قرار بگیرد. وقتی صحبت از لوازم 
خانگی می شود، بخش مهمی از لوازم، انرژی بر 
هستند و ساختار تولید باید در متن برنامه ریزی 
به گونه ای باشــد کــه از تکنولوژی های نوین 
استفاده شود و بر مصرف بهینه انرژی و باال بردن 
راندمان تاکید شود. استاندارد ملی ما در گذشته 
فقط به ایمنی و بهداشت اعطا می شد اما در حال 
حاضر یکی از مهمترین استانداردها بهینه بودن 
مصرف انرژی و باال بودن کارایی است. باال بردن 
سطح دانش در این صنعت نیز باید مورد توجه 
قرار گیرد. الزم است واحدهای تحقیق و توسعه 
)R&D( فعال شوند و به ایجاد آزمایشگاه های 
مجهز توجه کنیم. قوانین نیز باید مورد بازنگری 
قرار بگیرند. عالوه بر قانون بهبود مستمر کسب و 
کار که یک قانون کلی است، اصالح قوانینی مانند 
ارقام تعرفه ها برای واردات مواد اولیه و قطعات نیز 
باید مورد توجه قرار بگیرد. امروز تولیدکنندگان 
یخچال مجبورند موتور لوازم خانگی را وارد کنند، 
در این شرایط آیا صحیح است که تعرفه واردات 
موتور باال باشــد؟ قطعا باید تعرفه پایین باشد. 
نوعی از ورق های فوالدی نیز وجود دارند که در 
کشور تولید نمی شــوند. اینها باید تعرفه پایین 
برای واردات داشته باشند. واردات ورق هایی که 
کیفیت را تامین کنند در جلب رضایت مشتری 

بسیار مهم است.
 عالوه بر همه اینها مساله قیمت گذاری دستوری 
مطرح است. امروز اقتصاد جهانی یک اقتصاد آزاد 
است و در این شرایط نباید تولیدکننده را مجبور 
کنیم تا قیمت را حدی که ما مشخص می کنیم، 
نگه دارد. این باعث می شود تولید صرف نداشته 
باشد و رونق کسب و کار از دست برود و مجموع 

این عوامل قاچاق را افزایش خواهد داد. 
تامین مواد اولیه و قطعات به دالیلی مانند روند 
طوالنی مــدت تخصیــص ارز و تولید قطعه به 

کندی صورت می گیرد. عالوه بر آن برخوردهای 
غیرمنطقی توسط واحدهای نظارتی نیز کار تولید 
را سخت کرده است. کمبود نقدینگی نیز واحدها 
را تحت تاثیر قرار داده است. بانک ها با بهره های 
باال به تولیدکننده تسهیالت می دهند و این کار 
صرفه تولید را از بین می برد. سنگینی بار مالیات بر 
دوش سازنده و ارزش گذاری نادرست بر کاالهای 
صادراتی از دیگر موانع تولید اســت. ترخیص 
دیرهنگام اقالم ضروری تولید از گمرک نیز مساله 
دیگری است که باید رفع شود. وقتی مواد اولیه و 
قطعات به گمرک می رسند سازنده باید مدت ها از 
این اداره به اداره دیگر برود تا بتواند کاال را ترخیص 
کند. پس تا اینجا برای رشد صنعت لوازم خانگی 
ما با دو دسته الزامات روبه رو هستیم یک دسته 
از آن یعنی تدوین و اجرای قوانین و آیین نامه ها، 
در اختیار تولیدکننده نیســت و دسته دیگر به 

تولیدکننده مربوط است. 
عالوه بر اینکه ما برنامه ریزی الزم را تاکنون در 
صنعت لوازم خانگی نداشــته ایم، دولت برنامه 
مشــخصی در صدور مجوزها هم ندارد. نباید 
اینطور باشــد که هــر کس مقداری ســرمایه 
دارد، به او مجوز ســاخت لوازم خانگی بدهند و 
استدالل  هم این باشد که اگر ضعیف عمل کند 
در عرصــه رقابت حذف می شــود. واحدی که 
برای ورود به صنعت لوازم خانگی درخواســت 
مجوز می کند، در ابتدا باید اجازه تاسیس بگیرد. 
باید شرایطی ایجاد شــود که در این مرحله از 
سابقه او بپرسند و کارشناســان در گفت وگو با 
او بررســی کنند که چقدر با تولید لوازم خانگی 
آشــنایی دارد. عــالوه بــر آن در دولت هیچ 
برنامه ای تدوین نشــده اســت که مشــخص 
کند در کشــور به چه لوازمی و به چه میزان نیاز 
داریم و تا چه ســالی باید به آن دست یابیم و بر 
اســاس آن مجوز بدهند. به همین دلیل است 
که مجوزها بی رویه صادر می شــود. نتیجه این 
شده اســت که مجوزهای تولید لوازم انرژی بر 

مانند اجاق گاز، یخچال، ماشــین لباسشویی 
بیشــتر از ظرفیت کشــور داده شــده است.
 تامین مواد اولیه یکی از مواردی اســت که در 
برنامه ریزی ها باید در نظر گرفته شــود. ارزیابی 
ها حاکی از آن اســت که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد 
از فوالد مورد نیاز صنعت لوازم خانگی از داخل 
کشور تهیه می شود. بقیه مواد نیز به دلیل خاص 
بودن مختصات مورد نیاز بعضــی کارخانه ها، 
از خارج از کشــور وارد می شــوند. در کشــور 
فوالدسازان بزرگی داریم و این موضوع می تواند 
به عنوان یک مزیت برای صنایع پایین دستی از 
جمله لوازم خانگی دیده شود. عرضه فوالد چه از 
نظر زمان و چه از نظر قیمت متناسب با افزایش 
تولید و توسعه بازار لوازم خانگی نبوده است. خرید 
به صورت نقدی است و فوالد در زمان مناسب به 
دست تولیدکننده نمی رسد. قیمتی که به دست 
تولیدکننده می رسد هم باالست. فوالد اکنون 
در بورس عرضه می شود و خرید باید به صورت 
نقدی صورت گیرد. این موضوع باعث شده است 
که تولیدکنندگانی که نقدینگی ندارند نتوانند 
از بورس خرید کنند و دســت واسطه ها در این 
میان باز باشد. این است که تولیدکننده مجبور 
است مواد اولیه را با قیمت باالتر از بازار آزاد بخرد. 
برای حل این مشکل باید فوالدسازان محصوالت 
خود را به تولیدکننده عرضه و مازاد آن را به بورس 
ببرند. این موضوع روی قیمت تمام شــده لوازم 
خانگی موثر است و قیمت را باال می برد. به دنبال 
آن، قدرت خرید مردم کاهش پیدا می کند و بازار 
دچار رکود می شود. این مشکالت در مورد بقیه 

مواد اولیه هم وجود دارد.
نکته ای که وجود دارد آن است که تمامی فعاالن 
از قیمت گذاری دستوری انتقاد می کنند. هرچند 
تولیدکنندگان لوازم خانگی در شــرایطی این 
موضوع را مطرح می کنند که خود هدف انتقادات 
زیادی در مورد نحوه قیمت گذاری محصوالت 
تولیدی خود هســتند. برخی تاکید دارند که 
قیمت لوازم خانگی متناســب با رشــد قیمت 
هزینه ها و نهاده های تولید باال نرفته و بیشــتر 
از حدی که باید رشد داشته است. اما باید توجه 
داشت که تولیدکنندگان اکنون با حداقل سود 
محصوالت خود را می فروشند تا تولیداتشان در 
انبار نماند و ســرمایه  در گردشی که برای تولید 
صرف کرده اند به کارخانه بازگردد و تولید ادامه 
داشته باشد. قیمت مواد اولیه، نیروی انسانی و 
سایر هزینه ها در سال های گذشته رشد زیادی 
داشته است. ماشین آالت در بسیاری از کارخانه ها 
قدیمی شده است و تعویض آن نیازمند سرمایه 
زیادی است. کافی است ارزیابی دقیقی از میزان 
هزینه کرد تعویض ماشــین آالت مستهلک در 
دوره های پیش صورت بگیرد تا متوجه چرایی 

افزایش قیمت ها شوید.  
موضوع دیگر رکودی اســت که بــر بنگاه های 
اقتصادی حاکم شده است. در حال حاضر افت 
شدید تقاضا در بازار وجود دارد و این مسئله در 
بلند مدت برای تولید خطرناک اســت. از سوی 
دیگر توجه داشــته باشید که کمبود نقدینگی 
یکی دیگر از اساسی ترین مشــکالت تولید در 
کشور اســت. بنگاه ها به دلیل افزایش نرخ ارز، 
با افت شــدید ســرمایه های خود روبرو شده و 
در تامین هزینه ها با موانع زیادی ربرو هستند. 
تسهیالتی که بانک ها به تولیدکنندگان می دهند، 
سود باالیی دارند و اجرای قانون بهبود مستمر 

فضای کسب و کار باید در اولویت قرار بگیرد.

صنعت لوازم خانگی این روزها بسیار خبرساز شده است. از یک سو قیمت  محصوالت آن طی چند 
سال اخیر به شکل جهشی رشد داشته است تا جایی که مردم قدرت خرید خود را در این بازار 
از دست داده اند و از سوی دیگر فعاالن این صنعت نیز از رکود موجود در بازار ناراضیند و تاکید 
دارند که کاالی خود را متناسب با رشد هزینه های تولید باال برده اند. در این میان دولت نیز که قرار بود با انجام 

برنامه ریزی مناسب، وضعیت این صنعت را سروسامان دهد، در انجام وظایف خود ناتوان عمل کرده است. 
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داخـل  در  خودروسـازی  شـرکت های  شـکل گیری  تاریخچـه 
کشـورمان بیـش از آنکه براسـاس تولیـد و تکیه بـه دانش صنعت 
خودروسـازی و برنامه ریـزی برای تولید بخشـی از قطعات اصلی آن 
در داخـل کشـور و با تکیـه به دانش مهندسـی رقم خورده باشـد، 
براسـاس سیاسـت گذاری های نخسـتین در دهه ۴۰ و عجله برخی 
مسـئوالن وقـت بـرای عرضـه و بـه نمایـش گذاشـتن آورده های 
صنعـت خودرو، الجرم براسـاس مونتـاژ و راه انـدازی خطوط مونتاژ 
خـودرو اتفـاق افتـاد. رویه ایـی کـه کـم و بیش تـا زمان حـال نیز 

است.  شـده  دنبال 

شـرکت های خودروسـازی، چه آنان که خـود تولید کنندگان بخش های مختلف 
قطعـات خـودرو و تولید کننده محصول نهایی آن هسـتند و یا شـرکت هایی که 
بـا سـفارش تجهیـزات مورد نیاز تـالش می کنند بخش تولید قطعـات را از تولید 
محصول نهایی جدا سـازند تا در نهایت امر خودرو با کیفیت تری را به مشـتریان 
تحویـل دهنـد. هـر دو گروه خودروسـاز سـرانجام با تکیه بـه ارایـه خدمات پس 
از فـروش و جلـب رضایـت مشـتریان تـالش می کنند تـا رضایت مشـتری را در 
طـول سـالیانی که مشـتری از خودرو اسـتفاده می کنـد حاصل و حفـظ نمایند؛ 
رضایتـی کـه در میزان فروش، حفظ اعتبار برند خودروسـاز، ارتباط خودروسـاز با 
سـفارش گیرندگان قطعات خودرو و توسـعه زیرسـاخت های خودروسـاز در طول 
سـال های متوالی بسـیار مهم اسـت. در دنیای امروز، میزان توانایی شـرکت های 
تولیـد کننـده را بیش از آنکه براسـاس کیفیـت محصول ارزیابی کننـد، خدمات 

ایـن شـرکت های مورد سـنجش و ارزیابـی دقیق قرار گرفته می شـود.
براسـاس گـزارش »آخرین وضعیـت ارزیابی خدمـات پس از فروش شـرکت های 
عرصـه کننـده خـودرو« کـه توسـط وزارت صنعت، معـدن و تجارت تهیه شـده 
اسـت، با نمایی کلی از کیفیت خدمات پس از فروش شـرکت های خودروسـازی 

در داخل کشـور آشـنا می شویم.
آنچـه در ارزیابـی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت درباره خدمات پـس از فروش 
خودروسـازان آمـده اسـت بـا توجـه به همیـن شـاخص ها صورت بندی شـده تا 
بتـوان میـزان رضایـت مشـتریان را بـا کمتریـن خطا محاسـبه کـرد.  در بخش 

فهرسـت شـرکت های تحـت ارزیابـی بـا دو عنوان کلـی روبرو می شـویم: 
الف: شـرکت های عرضه کننده خودرو سـبک؛ ۲۹ شـرکت در این حوزه فعالیت 
می کنند که ۱۵ شـمارگان آن تولید کننده و ۱۴ شـرکت واردات خودرو را انجام 

می دهند.
 ب: شـرکت های عرصه کننده خودرو سـنگین؛ در این بخش با ۲۲ سنگین سـاز 
خـودرو روبـرو هسـتیم. به نظر می رسـد تهیه کننـدگان گزارش بخش زیـادی از 
وارد کننـدگان خودروهـای سـنگین را در این ارزیابی در نظر نگرفته اند و یا برخی 
از برندهـای موجـود در بـازار را به گونه ای نامشـخص به عنـوان زیر مجموعه های 

دیگر به حسـاب آورده اند.
در جـدول »امتیـاز شـاخص وضعیـت خدمـات پس از فـروش صنعت خـودرو«، 
امتیاز متوسـط صنعت سـبک ۶۸,۹ و متوسـط صنعت سـنگین ۶۳,۸ درج شده 
اسـت. بنابراین در بخش صنعت خودرو، رضایت مشـتریان خودروهای سـبک در 
مقایسـه با خودروهای سـنگین بیشتر جلب شـده است. براسـاس جدول مندرج 
در صفحـه هشـت گزارش متوجه می شـویم کـه وزارت صنعت، معـدن و تجارت 
چهـار رتبـه را بـرای شـرکت های خودروسـاز و ارزیابـی خدمـات پـس از فـروش 
آنـان در نظـر گرفته اسـت. در میان شـرکت های فعال داخل کشـور هیچ کـدام از 
شـرکت های موفق به کسـب رتبه یک نشـده اند، در واقع تهیه کنندگان گزارش 
به این نتیجه نرسـیده اند که در داخل کشـور شـرکت خودروسازی توانسته باشد 
میـزان رضایـت مشـتریان را بـه صورت کلـی و در راسـتای ارایه خدمـات پس از 
فـروش حاصـل کند. بنابراین شـرکت ها با رتبه ۲ بـا ۳۷,۳؛ رتبه ۳ بـا ۲۵,۵؛ رتبه 

۴ با ۳۹,۴ دسـته بندی شـده اند.
پاییـن بودن میزان رضایت مندی مشـتریان خودرو در داخل کشـورمان، خصوصا 
خریـداران خودروهـای چینـی و مونتـاژ شـده در داخـل را می تـوان بـه بـازار 
نسـبتا انحصـاری ایـن صنعت مرتبط دانسـت. بـازار خودروهای داخلـی در عمل 
دولت مـردان وقـت، سیاسـت گذاران، قانـون نویسـان و سـایر تصمیم گیـران را به 
سـوی حفـظ ایـن بازار می کشـاند، بـازاری که برای بیـش از یکصد هـزار کارگر و 
کارمند شـغل ایجاد کرده اسـت و همزمان نیز رانت گسـترده ای را برای برخی از 

تولیـد کننـدگان قطعـات و وارد کنندگان ایجاد نموده اسـت.
 وجـود دو خودروسـاز مونتـاژکار در داخـل کشـور کـه حتی مقابل وضـع قوانین 
جدیـد و تسـهیل واردات خـودرو را طی سـال های متوالی گرفتـه و امکان رقابت 
را بـا وضـع مالیات های فوق سـنگین بـرای خودروهای خارجی ناممکن سـاخته 
اسـت، در نهایت باعث می شـود مشـتریان داخلی از سـر ناچاری به سـوی خرید 
خودروهـای داخلـی کشـیده شـوند و انتخـاب خـود را میان یـک و یـا دو خودرو 

سـاخت داخل محـدود کنند.
فـروش خودروهای سـاخت داخل که همچنـان از موتور و بدنه متعلق به دهه ۸۰ 
میـالدی و در بـازار انحصـاری بـه خریداران عرضه می شـود، نه تنها شایسـته نام 
صنعـت خودرو نیسـت که دقیق تر آن اسـت کـه به مونتاژکاران خودرو شـناخته 
شـوند. صنعتـی که بـه دلیل بزرگ شـدن و حمایـت بی دریغ دولت هـای وقت از 
سیاسـت های نادرسـت سال های گذشـته نه تنها به رونق و پویایی نرسیده است،  
بلکـه بـا کوچکترین تحریم و محدود شـدن راه هـای ارتباطی به دشـواره های ریز 
و درشـتی برخـورد می کنـد کـه نسـبت بـه قبـل کارایی کمتـری را بـه نمایش 

خواهدگذاشت.

توســعه  اندیشــه  در 
فســاد  می گوینــد 
شــیوه  رادیکال تریــن 
تعرض به حقوق مالکیت 
مردم اســت و تا زمانی که 
یک حکومت تکلیف خود 
را با فســاد به صورت یک 
برنامه اندیشیده و مبتنی 
بر پیشگیری فساد حل وفصل نکرده باشد آن جامعه روی خوش 
نخواهد دید. فرض کنید اآلن شاهد این هستیم که ده ها مسئله 
کوچک و بزرگ نسبت به مواجهه خردورزانه مبتنی بر برنامه و با 
محوریت پیشگیری اولویت پیدا می کند. خب این معنایش این 
است که پس نظام تصمیم گیری های کشور قادر به اولویت سنجی 
درست نیست، مسائل کم اهمیت را مهم می شمارد و مسائل بسیار 
مهم را به حاشیه می راند. غرض اینکه در اینجا دو نکته حیاتی وجود 
دارد: یکی اینکه تا زمانی که فکری برای مبارزه پیشگیرانه با فساد 
نشده است ما باید پیامدهای خطرناکی چون وابستگی ذلت آور به 
دنیای خارج، مشروعیت سوزی در میان مردم، نابرابری های ناموجه 
و سلطه غیرمولدها بر اقتصاد ملی را به جان بخریم؛ بنابراین یک 
وجه این بحث این است که از نظر دانایی های سطح توسعه، اهمیت 

این مسئله را درک بکنیم. 
در تعیین شــیوه مواجهه در دانش توســعه گفته می شود اگر 
حکومتی خودش سالم باشد و توسعه خواه و به فکر مردمش باشد، 
مافیاها هرچقدر هم قدرتمند باشند قادر نیستند جلوی حکومت 

بایستند. حکومتی که تحت تأثیر اراده فاسدها و مفتخورها باشد 
ناگزیر باید تحت الحمایه خارجی ها شــود؛ چراکه مردم چنین 
حکومتی را در طول تاریخ نخواسته اند. دلیل هم این است که در 
چارچوب مناسبات تحت فســاد بزرگترین بازنده مردم و آینده 
کشور است. یک وجه این اســت که در این زمینه حکومتگران را 
کمک کنیم و در وجه بسیار مهم دیگر بیایم این تجربه های تاریخی 
را زیر ذره بین بگذاریم. بزرگترین هنر علم این است که ما را سراغ 
متغیرهای تعیین کننده می برد. شما اآلن یک فهرست بلندباال از 
گونه های پرتنوع فساد را مطرح کردید، می خواهم بگویم از دریچه 
علم این ها معلول اند. علت کجاست؟ علت را در تحلیل های سطح 
توسعه این طور صورت.بندی مفهومی کرده اند که وقتی می بینید 
کار کشور جلو نمی رود و فســاد و ناکارآمدی بیداد می کند سراغ 
نهادها بروید. تجلی نهادها را کجا می بینید؟ یکی در ســازه های 
ذهنی که ترویج می شود و یکی در نظام قاعده گذاری و یکی هم در 
نظام پاداش دهی. در این سه مورد می توانید متمرکز شوید و از دل 

آن دریای معرفت های نجات بخش را بیرون بکشید. 
پرسش این است چرا شوک درمانی برای اندیشه توسعه اهمیت 
دارد؟ برای اینکه جامعه ای که دچار شــوک می شــود موقعیت 
و جهت را از دست می دهد، یک احســاس گسستگی از هویت 
را تجربــه می کند و در حالــت بحــران زده تصمیم گیری های

 کوته فکرانه می کنــد و حکومتی که به جای دورنگری ســراغ 
کوته نگری برود و بگوید همین امروز را به فردا برسانیم و دم غنیمت 
است، آن حکومت با انواع بحران هایی که ایجاد می کند بالی جان 

خودش خواهد.

عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگاني تهران مي گوید: ریشه عدم حضور 
قدرتمند ایران در بازارهایي مانند آفریقا را باید در نگاه کالن اقتصادي و وابستگي به 
نفت جست وجو کرد. آرگون توضیح داد: کاالهاي ما باید چه در حوزه کیفیت و ارزش 
افزوده، چه در حوزه قیمت گذاري و چه در بخش هایي مانند برندسازي و عرضه پیشرفت 
کند. اگر به این موضوع تعامل سازنده با اقتصاد جهان را نیز اضافه کنیم، مي توان انتظار 
افزایش پیدا کند. ایران چه در آفریقا و چه در سایر نقاط جهان  داشت که صادرات 

علي صالح آبادي رییس کل بانک مرکزي پس از پایان نشست با صرافان بازار ارز براي 
چندمین بار تکرار کرد که »ذخایر اسکناس باالست و بانک مرکزي آمادگي دارد تقاضاي 
واقعي را به هر نحوي که شده پوشش دهد.« اما در مقابل بسیاري از کارشناسان اعتقاد 
دارند براي مدیریت بازار ارز صرفا ساز و کار »ارزپاشي« کارگشا نیست و باید مجموعه اي از 
سیاست هاي اقتصادي نظیر کاهش تورم، کنترل نقدینگي و کاهش ناترازي بانک ها، اتخاذ 
شود. ضمن اینکه هماهنگ سازي متغیر هاي پولي با وضعیت کنوني نیز تا حد زیادي نیاز است. 

باالترينميزاناسكناسدالرراداريمچراآفريقاييهاكااليايرانينميخرند؟

نارضایتی انحصاری

 جامعه 

 زندگی
 نگاه

دست های نامرئی زورمدار

نگاره

ایماژ

کسـانی که اهـل عمـق یابـی و واکاوی درون خود هسـتند 
متوجـه خواهند شـد که هر کسـی بـرای خود یـک ایماژ و 
اسـتعاره ای دارد که زندگی خود را بر اسـاس این اسـتعاره و 
ایماژ شـکل می دهد. فیلسـوفان چهل انگاره و ایماژ کشـف 
کـرده اند که انسـان ها از آن اسـتفاده می کنند و متناسـب 
بـا این اسـتعاره ها سـؤاالت متفاوتـی مطرح می شـود. مثاًل 
یکـی از ایـن اسـتعاره هـا، ایمـاژ پرنـده در قفس اسـت که 
مربـوط به عرفا اسـت. انـگاره عرفـا از زندگی این بـود که ما 
پرنده ای هسـتیم در قفس، چون انسـان هـا را دارای روحی 
الهـی مـی دیدند که در قفس تـن و در این دنیا گرفتار شـده 
انـد. منتاسـب با این انگاره سـؤاالتی از ایـن قبیل مطرح می 
شـود کـه این پرنده قبـاًل کجا زندگـی می کرده اسـت و این 
قفـس را چه کسـی سـاخته اسـت و چگونه می تـوان از این 

قفس رها شـد.
اسـتعاره دیگـری کـه ممکـن اسـت کسـانی نسـبت بـه زندگـی 
داشـته باشـند اسـتعاره زندانـی در زنـدان اسـت؛ اینکه مـا در یک 
زندان اسـیر شـده ایم و بالطبع سـؤاالت متفاوتی مطرح می شـود 
کـه بـه چـه گناهی بـه زندان افتـاده ایـم و زنـدان بان کیسـت و ... 
اسـتعاره دیگـری مـی توانـد ایماژ نمایشـنامه باشـد که قرار اسـت 
مـا بـرای مـدت محـدودی نقشـی را اجرا کنیـم و سـؤاالت مرتبط

 بـا آن کـه مطـرح مـی شـود این اسـت که چه کسـی نمایشـنامه 
را نوشـته و تـا چـه زمانـی باید نقش بـازی کنیم و تماشـاگران چه 

کسانی هسـتند و .... . 
قـرآن اسـتعاره زندگـی را اسـتعاره بـازار مـی دانـد و دربـاره ضرر و 
زیـان و سـود انسـان هـا و معامله و قرض با خدا سـخن مـی گوید. 
بنابرایـن ایماژهـای متفاوتی مطرح هسـتند که اگر ایـن ایماژها به 
سـطح آگاهی هر فرد برسـند، شـخص می تواند با آن مواجه شـده 

و آن را اصـالح کنـد و تغییـر دهـد.در میان ایـن ایماژهای مختلف، 
بهتریـن ایمـاژ مربوط به آیین هندو اسـت که ایماژ رقص هسـت و 
بسـیار در کاهش اضطراب تأثیرگذار اسـت. مقصود خود را با مثالی 
بیـان می کنم. فرض بگیرید شـما به قصد خرید نـان از خانه خارج 
مـی شـوید امـا دیر بـه نانوایی رسـیده اید و نان تمام شـده اسـت و 
درواقع شـما با شکسـت مواجه شـده  اید و رفتن شما امری بیهوده 
اسـت؛ اما در ایماژ رقص هنگامی که شـما از خانه خارج می شـوید 
قصـد نداریـد به مقصد خاصی برسـید و هدف شـما صرفاً رقصیدن 
اسـت. در حرکـت رقـص، مسـیر و مقصد یکی اسـت و شکسـت و 
پیـروزی در کار نیسـت؛ بـه ایـن دلیل که شـما با رقـص خود قصد 
ندارید به مقصد خاصی برسـید که در صورت نرسـیدن با شکسـت 

مواجـه شـوید؛ بلکه مقصـود رقصیدن بود که حاصل شـد. 
ارزش داوری کـه در بـاب رقـص مـی توان داشـت شـامل شکسـت 

و پیـروزی نمـی شـود بلکه شـامل خـوب رقصیدن و بـد رقصیدن 
مـی شـود؛ اینکـه آیا ما خـوب زندگی مـی کنیم یا بـد زندگی می 
کنیـم؟ کسـانی که در زندگـی ایماژ رقـص را دارند قصـد ندارند در 
زندگـی بـه مقصـد خاصی برسـند؛ بلکه خواهـان این هسـتند که 
خـوب زندگـی کنند و درنتیجه از نرسـیدن ها دچـار اضطراب نمی 
شـوند؛ اما کسـانی که در زندگی قصد دارند به مقصودهایی برسـند 
مـدام در اضطـراب هسـتند که آیا بـه هدف و مقصود می رسـند یا 
خیـر، گویـی زندگی در جایی اسـت که بایـد به آن جا برسـند. اگر 
ایمـاژ ما رقص باشـد حتـی اگر به صورت محـدود عمر کنیم خوب 
زیسـته ایـم. بنابرایـن در ابتـدا بایـد ایماژ خـود را از زندگی کشـف 
کنیـم و بعـد با خـود بورزیم که درسـت ترین ایماژ، اسـتعاره رقص 
اسـت و اینکـه خـوب زندگی می کنیـم یا بد. این نکته بسـیار مهم 

اسـت و بایـد بدان توجه داشـت.

چاره جویی برای اضطراب

تورم همچنان باال می رود!
دغدغه های 

جراحی اقتصادی 

در هفته هـای اخیـر اجـرای سیاسـت 
مباحـث  سـاختاری«  »اصالحـات 
بسـیاری را برانگیختـه اسـت. افزایـش 
پرداخت هـای نقـدی بـه بخـش بزرگی 
از مـردم، مقـدار زیـادی پول بـه اقتصاد 
تزریـق می کند. در طـرف عرضه نیز، به 
دلیل فضای پرخطر کسـب و کار ناشی 
از تحریم هـا و تنش هایـی کـه اقتصـاد 
بـا آنهـا روبـه رو اسـت اعمـال چنیـن 
عرضـه  رشـد  مشـوق  سیاسـت هایی 
نخواهـد شـد و منافـع محـدود حاصل 
از پرداخـت یارانه های نقـدی زیر آفتاب 

سـوزان تـورم ذوب خواهـد شـد.
در  اقتصـادی  تحلیل هـای  هرچنـد 
رابطـه بـا فسـاد زا و غیربهینـه بـودن 
روشـن  کامـال  چند نرخـی  ارز  نظـام 
اسـت؛ امـا اجـرای اصالحـات اقتصادی 
بـه فضـای مناسـب و دسـتگاه اجرایی 
کارآمـدی نیازمنـد اسـت کـه در حـال 
حاضر متاسـفانه در کشـور وجود ندارد. 
تنش هـای بین المللی نا اطمینانـی را به 
انـدازه ای در اقتصـاد ایـران باالبـرده که 
کاهـش ارزش پـول ملـی، تغییـری در 
رونـد نامطلـوب سـرمایه گذاری ایجـاد 
نمی کنـد. بـه نظـر می رسـد افزایـش 
قیمـت برخی کاالهای اساسـی و حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانـی بـرای ایجـاد تحـول 
و  ناتوان انـد  ایـران  اقتصـاد  در  جـدی 
بـرای تحـول جـدی در اقتصـاد ایـران 
بـه تغییـر فضـای کسـب و کار نیـاز 
اسـت. تحوالتـی که بتواند جریـان ورود 
سـرمایه از خـارج از کشـور را افزایـش 
دهـد و به رشـد سـریع سـرمایه گذاری 
در ایـران منجـر شـود. تردیدی نیسـت 
کـه مهم ترین محـرک اعمال سیاسـت 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کسـری بودجه 
فزاینـده بـوده، کـه خـود عامـل اصلـی 
تورم شـدید کنونی اسـت. بدیهی است 
کـه اگـر تغییـری اساسـی در هزینه ها 
و درآمدهـا ایجاد نشـود راهـکاری برای 
کنتـرل تورم وجود نخواهد داشـت. ولی 
دولـت به جای ایجاد تحولی اساسـی در 
سـاختار بودجه که قطعا بسـیار دشـوار 
اسـت، سـاده ترین راه را برگزیده و یارانه 
کاالهـای اساسـی را قطـع کرده اسـت.

تا کنون گروهی از سیاسـتمداران تالش 
اقتصـادی  مشـکالت  کـه  می کردنـد 
را ناشـی از عملکـرد ایـن دولـت یـا آن 
وزیـر جلـوه دهنـد و بـه قـول دکتـر 
نیلـی از اتخاذ تصمیمات سـخت طفره 
برونـد. بـا یکدسـت شـدن دولـت پس 
از انتخـاب آقای رئیسـی، این سیاسـت 
دشـوارتر از گذشته شـده است. گروهی 
از اقتصاددانـان ایـران، از دانشـگاه های 
مختلف کشـور، به دلیـل نگرانی عمیق 
از شـرایط نامطلـوب کنونـی بیانیـه ای 
را تهیـه و امضـا کرده انـد که هـدف آن 
بیـان ایـن مسـاله اسـت کـه حکمرانی 
اقتصـادی در ایـران بـه تحولی اساسـی 
نیازمنـد اسـت و همان طور کـه تجارب 
ناموفـق سـال های اخیـر نشـان داده، با 
تغییـر قیمت برخـی کاالهای اساسـی 
ایـران را بـه  اقتصـاد  نمی تـوان قطـار 
ریـل بازگردانـد. اقتصاد ایـران به فضای 
کار مشـوق سـرمایه گذاری،  و  کسـب 
آرامـش و ثبـات در داخـل و مناسـبات 
تجـاری کم هزینـه بـا جهـان نیازمنـد 
اسـت. امیـدوارم سیاسـتمداران بـه این 
هشـدار دلسـوزانه  ۶۱ اقتصـاددان توجه 
و راه را بـرای مشـارکت هرچـه بیشـتر 
کارشناسان در تصمیم سـازی های مهم 

و سرنوشت سـاز همـوار کننـد.
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هنـوز اما جوهر قطعنامۀ نسـبتاً بی اهمیت 
شـورای حـکام خشـک نشـده اسـت کـه 
خـوی  اسـالمی  جمهـوری  مسـئوالن 
را  خـود  تحریک پذیـر  و  مبارزه جویانـه 
بـه نمایـش گذاشـته اند و از تسـریع رونـد 
سـخن  آژانـس  بـا  همـکاری  کاهـش  و  اورانیـوم  غنی سـازی 

می گوینـد.
تمـام دوِد کورکننـدۀ ایـن وضعیـت به چشـم مردم و سـرزمین 
ایـران مـی رود و بـه همین جهـت نیز من بـه عنوان یـک ایرانی 

ایـن همـه اظهـار نگرانـی می کنـم و نسـبت بـه وقـوع فاجعه ای 
کـه در چنـد قدمی کشـور کمین کرده اسـت، به همـۀ نیروهای 
سیاسـی و اطـراف قضیـه هشـدار می دهـم. امـا بدبختانـه گویی 
بسـیاری می پندارنـد کـه در پـِس چنیـن رخدادهایـی، حلوایی 
برای خیرات در انتظارشـان اسـت. هیچکدام شـان این هشدارها 
را جـدی نمی گیرنـد. از شـدت نگرانی مسـتأصل شـده ام! یعنی 
نمی شـود بلـوغ و عقالنیتـی در یـک گوشـۀ ایـن کشـور فـوران 
کنـد و بـه حسـین امیرعبداللهیان دسـتور داده شـود که همین 
امشـب شـمارۀ آنتونـی بلینکـن را بگیـرد و به او بگویـد: "جناب 

وزیـر خارجـه! شـاید ایـن تمـاس موجب تعجب شـما باشـد اما 
مـن آدم بالغـی هسـتم و اسـیر احساسـات خـام و واکنش هـای 
دفعـی نمی شـوم. مشـکالتی هسـت کـه به نظـرم می تـوان آنها 
را در یـک گفتگـوی مسـتقیم و بی حاشـیه و بـا تکیـه بـر عقـل 
سـلیم و اسـتدالل و رعایـت منافـع متقابـل حـل کرد. اگر شـما 
هـم همیـن نظـر را داریـد، مـن آمـادۀ مذاکـره ام." بـا ایـن چند 
جملـه، رونـد رو بـه بحران را به مسـیر حـل بحـران برگرداند. به 
خـدا قسـم، بزرگـی و عزت و افتخـار به این قبیل کارهاسـت، نه 

رجزخوانی هـای لجاجت آلـود و بحران آفریـن!

مستأصل شده ام!
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   پیام پورفالح


