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هفته انهم

ضربان  اقتصاد شهر

 گزارش

نقشهراهاحیایزایندهرود
سومین نشست چهار جانبه کشاورزان، استانداری و 
مسئوالن آب منطقه ای و آبفای اصفهان برگزار شد. 
این جلسه چهار مصوبه مهم داشت. معاون خدمات 
درخواست  به  پاسخ  در  آبفا،  شرکت  مشترکین 
کشاورزان برای مشخص شدن میزان مصرف آب در 
بخش های مختلف، مصارف بخش مسکونی را ۸۶.۲ 
درصد از کل آب شرب و بهداشت استان و مصرف 
صنایع را در مجموع ۱.۴۹ صدم درصد از کل مصرف 
ارزیابی کرد. مدیرعامل شرکت آب  و فروش آب 

منطقه ای، ساماندهی...
۰۲

 گزارش

ازبحرانبرقتابحرانگاز
می گویند صنعت فوالد به دلیل سیاست های داخلی 
اشتباه، احتماال جایگاه جهانی خود به عنوان دهمین 
تولیدکننده بزرگ فوالد دنیا را از دست خواهد داد. 
بحران گاز در ابعاد بزرگ تری نسبت به بحران برق در 
حال آسیب رساندن به صنعت فوالد ایران است. این 
امر تا به آن حد جدی است که مدیرعامل بزرگترین 
فوالدساز در غرب آسیا و شمال آفریقا در روزهایی 
که حیات این کارخانه عظیم در آستانه ۲۹ سالگی 
قرار دارد خبر از لزوم بازنگری در توسعه طرح های 

فوالدی...
۰6

باوجود همه اعتراضات، استفاده از سوخت مازوت کلید خورد؛

تاوان سردی هوا برای اصفهان
سرانجام استانداری و شورای شهر نیز مازوت سوزی در اصفهان را تأیید کردند. اگرچه تا هفته گذشته مدیران مربوطه در کارگروه 
آلودگی هوای اصفهان، استفاده از سوخت مازوت در صنایع را رد می کردند، اما در صحن علنی شورای شهر اصفهان از مازوت 
سوزی برخی صنایع همچون پاالیشگاه و نیروگاه سخن گفته شد. همان روز سخنگوی پاالیشگاه اصفهان بازهم استفاده از 
مازوت در این صنعت را رد کرد. اما به گفته معاون امور عمرانی استانداری اصفهان، از طرف شورای عالی امنیت ملی تماسی با 
استاندار گرفته و به دلیل دمای منفی هشت درجه در شمال کشور و خاموشی شهرهای شمالی، درخواست استفاده از سوخت 

مازوت به جای گاز در نیروگاه ها داده شد تا بتواند جبران کمبود گاز در مناطق شمالی کشور شود.

گزارش
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در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با اقدامات صورت گرفته، 
دارندگان کارتخوان می توانند با مراجعه به سامانه مربوطه نسبت به مشاهده کارتخوان های 
خود و تعیین تکلیف آن ها مبنی بر اتصال پرونده مالیاتی و یا غیرفعال سازی آن ها اقدام کنند. 
براساس اعالم معاون فناوری های این بانک، همه اطالعات درگاه های اینترنتی پرداخت 
و کارتخوان ها از دی ماه سال ۱۳۹۸ برای سازمان امور مالیاتی ارسال شد تا نحوه تشکیل 

پرونده مالیاتی برای کسب وکارهای مختلف بررسی شود.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیش بینی 
ردیف بودجه برای احیای رودخانه زاینده رود و مقابله با پدیده فرونشست زمین انجام شود. 
اصغر سلیمی اظهار کرد: با بررسی هایی که در الیحه بودجه انجام داده ام، ظاهراً ردیف 
بودجه ای برای احیای زاینده رود و فرونشست زمین پیش بینی نشده است که البته پس از 
بررسی در کمیسیون های مختلف اگر موردی در الیحه بودجه فراموش شده باشد، می توان 

به آن اضافه کرد و الزم است در این باره نیز تمهیدات خاصی اندیشیده شود.

ضرورتپیشبینیبودجهبرایاحیایزایندهرودچگونگیاتصالکارتخوانهابهپروندهمالیاتی
اقتصاد اصفهان

     دیدگاه

نقطهشروع
اصالحاتمالیاتی

Is fahan

اقتصاد اصفهان در هفته ای که گذشت؛

 نوسان:در هفته ای که گذشت، رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی 
و هوایی استان اصفهان با انتقاد نسبت دریافت مالیات بر ارزش 
افزوده از بلیت های هوایی، گفت: بیشتر ایرالین ها به دلیل تحریم ها 
یک هواپیمای خود را به عنوان لوازم یدکی دیگر هواپیماهای خود 
استفاده می کنند، از سوی دیگر خدمات تورهای هوایی روز به روز 
ضعیف تر می شود، اما هزینه آن را مسافران تقبل می کنند. سید 
محسن رناسی با اشاره به گالیه مردم نسبت به اعمال مالیات بر 
ارزش افزوده بر بلیت هواپیما و تأثیر منفی این سیاست بر صنعت 
گردشگری، اظهار کرد: انتظار داشتیم با افزایش ظرفیت مسافران 
هواپیماها از ۶۰ به ۱۰۰ درصد، شاهد روند معکوس قیمت بلیت ها 
باشیم، اما متأسفانه نه تنها شاهد کاهش بلیت هواپیماها نیستیم، 
بلکه بار ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده باعث افزایش قیمت بلیت 
هواپیماها شده است. آنچه می خوانید، مهمترین رویدادهایی است 

که درهفته گذشته بر اقتصاد اصفهان گذشت؛
افزایش رکود پروازهای هوایی

رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی و هوایی استان اصفهان افزود: مالیات 
به طور میانگین باعث افزایش ۲۰۰ هزار تومانی قیمت پروازهای داخلی در 
مسیرهای رفت وبرگشت می شود و در پروازهای خارجی نیز قیمت ها از ۴۵۰ 
هزار تومان به باال افزایش می یابد. رناسی تصریح کرد: با این تصمیم شاهد رکود 
خرید بلیت پروازهای هوایی و همچنین رکود مسافران هوایی خواهیم بود و به 
نوعی این تصمیم اتفاق بدی در صنعت هوانوردی کشور است. وی تأکید کرد: 
به نظر می رسد اجرای این سیاست تنها کمک کننده ذخایر درآمدی دولت 
برای جبران کسری بودجه است و هیچ خدماتی به صنعت هواپیمایی کشور 

اضافه نخواهد کرد.

نباید از  آالت موسیقی در باغ رضوان استفاده شود
مهر نوشت: حجت االسالم مجتبی میردامادی امام جمعه موقت اصفهان گفت: 
نباید از  آالت موسیقی برای تشییع پیکر فوت شدگان در باغ رضوان استفاده 
شود. او در خطبه های عبادی  دیروز نماز جمعه اصفهان با بیان اینکه برخی 
از نبود امر به معروف و نهی از منکر در اصفهان گالیه دارند، گفت: حتی در 
باغ رضوان اصفهان چنین شرایطی را شاهد هستیم، برخی نی می زنند و از  
آالت موسیقی برای تشییع فوت شدگان استفاده می کنند و از این رو نباید در 
آرامستان ها چنین رفتاری را ببینیم. امام جمعه موقت اصفهان گفت: شهردار 
و شورای شهر باید به این امر توجه داشته باشند و جایی را که در اختیار آنها 

است کنترل کنند.

تعویق یک ماهه مجمع عمومی پلی اکریل
امیر رضا نقش معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در حاشیه 
کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید استان اعالم کرد: با اتخاذ تمهیدات 
الزم در کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید، مقرر شد مجمع عمومی 
شرکت به مدت یک ماه به منظور تکمیل فرآیندهای محتوایی مبتنی بر 
تسری قوانین حقوق تجارت به تعویق بیفتد. او در ادامه اعالم کرد: در مورد 
بدهی های بانکی و دشواری های واردات شرکت پلی اکریل اصفهان اتفاقات 
خوب و راهگشایی صورت گرفته و در این موضوع دغدغه ای وجود ندارد. معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، خاطرنشان کرد: شرکت پلی اکریل 
ایران همچون گذشته در حال فعالیت و تولید است و حقوق کارکنان و پرسنل 

بدون هیچ گونه خللی در حال پرداخت است.

بهینه سازی پاالیشگاه اصفهان با بهره گیری از توان داخلی
به  اشاره  با  اصفهان،  پاالیشگاه  بهینه سازی  و  فرآیند  بهبود  پروژه  مجری 
استفاده حداکثری از توان داخلی در مهندسی و اجرای این پروژه گفت: در 
خرید کاالهای مورد نیاز برای این طرح از ۹۸درصد توان داخلی استفاده 
شده است. غالمرضا انوری درباره پیشرفت پروژه بهبود فرآیند و بهینه سازی 
پاالیشگاه اصفهان افزود: این پروژه هم اکنون در مرحله مهندسی و خرید است 
که پیشرفت آن در بخش مهندسی ۶۶درصد، در بخش خرید ۲۱درصد و 
پیشرفت کلی آن ۲۸درصد است. او درباره میزان سرمایه مورد نیاز این طرح 
اظهار کرد: سرمایه موردنیاز این پروژه ۵۰۰ میلیون یورو برآورد شده است. 
مجری طرح بهبود فرآیند و بهینه سازی پاالیشگاه اصفهان تاکید کرد: واحد 
تصفیه ته مانده برج تقطیر )RHU( برای تصفیه خوراک واحد RFC با 
ظرفیت ۸۱ هزار بشکه در روز طراحی شده است. انوری اضافه کرد: طی 
ابالغیه ای در مهرماه ۹۹ انجام فعالیت های مهندسی تفصیلی، مهندسی خرید، 
مهندسی کارگاهی و خرید واحدهای بازیافت گوگرد )sru( و واحد جداسازی 

گوگرد )ssu(  هم به پیمانکار این پروژه که شرکت نارگان است، اعالم شد.

تولد هزار تن پسماند روزانه در اصفهان
دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: کشور ما می تواند با یک 
برنامه ریزی صحیح و به کارگیری مدیران هوشمند و با تجربه در حوزه بازیافت 
پسماندها از مبدا، لرزه ای در حد شش ریشتر برای صنعت بازیافت در کشور 
ایجاد کند و این صنعت را به بخش تولید و موتور محرک اقتصادی ایران گره 
بزند. سید محسن طباطبایی مزدآبادی اظهار کرد: بازیافت، اگرچه به نظر 
بسیاری از شهروندان مفهومی مدرن دارد که با زندگی شهرنشینی امروزی 
پیوند خورده است اما تاریخچه ای طوالنی دارد؛ سابقه ای نزدیک به یک قرن 
که با پیشرفت های نظام دفع زباله شهری در پایتخت پیوند خورده است.وی 
افزود: بازیافت صنعتی در ایران سابقه ای ۶۰ ساله دارد. شهرها که شلوغ شدند 
و زباله تولیدی در منازل که افزایش یافت، تولید کود کمپوست از پسماند تر 
هم به صرفه شد. دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: بر اساس 
برخی آمار حدودی اعالم شده؛ در تهران تولید ۱۱ هزار تن پسماند عادی به 
صورت روزانه، در اصفهان هزار تُن و در شهر گردشگری قزوین روزانه ۷۰۰ 
تن زباله تولید می شود که دفن و یا از بین بردن آن مخاطرات زیست محیطی 
فراوانی را به دنبال دارد. در فعالیت جدید و پسندیده سازمان پسماند اصفهان 

از پسماند تر و خشک »برق« تولید می شود.

رکود پروازهای هوایی

دبیر جلسات چهارجانبه با بیان اینکه این 
جلسه چهار مصوبه مهم داشت، گفت: یکی 
از مسائل مطرح شده از سوی استانداری 
در جلسه این بود که در سطح کشور به 
باالی  مصرف  به  نسبت  اصفهان  استان 
آب شرب ایراد گرفته می شود در حالیکه 
می دهد  نشان  فاضالب  و  آب  داده های 
آب  جویی  صرفه  حوزه  در  اصفهان  که 
شرب پیشتاز است. به همین دلیل مقرر 
شد برای جلسه آینده گزارشی از وضعیت 
مصرف آب شرب اصفهان در مقایسه با 
کشور آماده شود. سجاد انتشاری، ادامه 
به  این جلسه کشاورزان نسبت  داد: در 
داده های مصارف شرب و تفکیک موارد 
مصرف نکاتی را مطرح کردند و قرار شد در 
جلساتی با حضور نماینده استانداری، آب 
و فاضالب استان و کشاورزان این مسائل 
بررسی شود. وی ادامه داد: یکی از دالیل 
فرونشست زمین، برداشت آب از طریق 
چاه های غیرمجاز است و ضرورت دارد که با 
بهره برداران آب از این چاه ها هرچه سریعتر 
برخورد شود؛ بنابراین در این جلسه تصمیم 
گرفته شد که جلسات کارشناسی بین 
شرکت آب منطقه ای، صنف کشاورزان، 
استانداری و نماینده دادستان برگزار شود 
متخلفان  با  برخورد  برای  سازوکاری  و 
اینکه  بیان  با  انتشاری  شود.  شناسایی 
مساله دیگر ساماندهی رودخانه بود، گفت: 
برداشت های غیرمجاز از باالدست رودخانه 
و  رودخانه  دالیل خشک شدن  از  یکی 
کاهش منابع آبی است. برای توقف این 
روند بناشد چند جلسه کارشناسی تا پایان 
دی ماه برگزار شود تا اقدامات اولیه برای 

ساماندهی رودخانه صورت گیرد. 

سرنوشت  نامعلوم 
آبی که رها می شود

اسفندیار امینی، دبیر اجرایی نظام صنفی 
با  نشست  این  در  اصفهان  کشاورزان 
با  کشاورزان  آذرماه  توافقنامه  به  اشاره 
استاندار اصفهان اظهار کرد: قرار این بود 
که کشاورزان در نشستی با مسئوالن آب 
توافقی  به  کشاورزی  جهاد  و  منطقه ای 
اما  برسند  آب  بازگشایی  زمان  برای 
چند سال است که به جای جهاد و آب 

منطقه ای، با استانداری در حال مذاکره 
راه  نقشه  را  هستیم. وی همه مصوبات 
احیای زاینده رود دانست و گفت: توافق 
نامه صنف کشاورزان با مقام اول اجرایی 
دسته  با  مصوبات  اجرای  برای  استان 
بندی داخل استانی و خارج استانی بود و 
قرار نیست کسی تصمیم جدیدی بگیرد. 
اکنون نمایندگان صنف کشاورزی باید به 
اعضای خود گزارش بدهند و هنوز به جمع 
بندی نرسیده ایم. دبیر اجرایی نظام صنفی 
موضوع  هیچ  افزود:  اصفهان  کشاورزان 
نامشخصی در زمینه راهکارهای احیای 
زاینده رود وجود ندارد و تشکیل جلسات 
متعدد برای یک موضوع این گالیه را ایجاد 
می کند که عالقه ای به اجرای آن وجود 
ندارد بهتر است این نشست ها با مسؤوالن 
جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای 
فنی،  بحث های  از  پس  و  شود  برگزار 

کارهای اجرایی را آغاز کنیم.
یکی از اعضای هیأت مدیره نظام صنفی 
کشاورزان اصفهان نیز خواستار مشخص 
احیای  راهکارهای  در  اولویت ها  شدن 
زاینده رود شد و گفت: یکی از اولویت هایی 
که باید پیش از بازگشایی آب اجرا شود، 
تا  است  مسیر  موانع  فوری  برداشت 
رهاسازی آب نتیجه داشته باشد اگر ۱۰۰ 
تا ۱۲۰ میلیون متر مکعب آب به کشاورز 
اختصاص داده می شود باید آماده سازی 
مسیر را به بهترین شکل انجام داده باشیم 
وگرنه چه دلیلی دارد که مقدار مشخصی 
آب رهاسازی شود و ۵۰ درصد آن به دست 

کشاورز برسد. 
وی یکی از نگرانی های کشاورزان را نامعلوم 
بودن سرنوشت آبی که رها می شود بیان 
کرد و افزود: اگر قرار است که بر خالف 
امسال، آبی به کشاورز اختصاص یابد باید 
این از بین بردن موانع مسیر را در اولویت 
قرار دهیم، دومین موضوع مصوبه ایجاد 
کانال های اختصاص پساب به کشاورزان 
است که پس از گذشت سه سال هنوز اجرا 
نشده است و باید دلیل آن را بررسی کنیم. 
حسین وحیدا، عضو هیئت مدیره نظام 
صنفی کشاورزان اصفهان نیز با اشاره به 
سومین بند توافق کشاورزان با استانداری، 
گفت: بر اساس این بند باید منابع و مصارف 

تا یک ماه آینده مشخص شود و اکنون 
بدانند  این است که  خواسته کشاورزان 
منبعی  از چه  و  آب  میزان  صنعت چه 

برداشت می کند؟

۸۶ درصد مصارف آب 
در بخش مسکونی

خدمات  معاون  صالح،  محسن  سید 
مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان نیز در ادامه گفت: ۷۱.۵ 
درصد آن مصارف مجاز بوده، میزان هدر 
رفت آب در کشور ۲۸.۵ درصد و نشان 
دهنده آن است که اصفهان با ۱۸ درصد 
آب بدون درآمد در رتبه اول کشوری از 
نظر حداقل مقدار آب بدون درآمد قرار 
دارد. وی با مقایسه تجمیع ۲۴۹ لیتری 
در  لیتری   ۲۶۷ میانگین  با  اصفهان 
کشور، گفت: این عدد نشان می دهد که 
سرانه تولید ما از متوسط کشور پایین تر 
و متوسط فروشمان از کشور باالتر است 
لیتر  به ۲۰۴  اصفهان  سرانه مصرف در 
می رسد که در مقایسه با ۱۹۰ لیتر کشور 
نشان دهنده باال بودن بهره وری برای آب 
در استان اصفهان است. وی در پاسخ به 
درخواست کشاورزان برای مشخص شدن 
میزان مصرف آب در بخش های مختلف، 
با بیان اینکه بخش مسکونی ۸۶.۲ درصد 
از کل مصارف آب شرب و بهداشت استان 
کاربری های  گفت:  می دهد،  تشکیل  را 
غیرمسکونی ۱۳.۸ درصد از مصارف استان 
را تشکیل می دهند، ردیف های معاف از آب 
بها مانند مساجد، دارالقرآن و امامزاده ها 
نیز فقط ۰.۹ درصد از کل تولید، مصرف 
و فروش آب در استان را تشکیل می دهد 
و هر کدام از ردیف های مشترکان قابل 
بازدید است. معاون خدمات مشترکین و 
درآمد شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
یادآور شد: صنایع که کشاورزان خواستار 
آنها  آب  مصارف  سهم  شدن  مشخص 
هستند و شامل پاالیشگاه اصفهان، نیروگاه 
شهید منتظری و … می شود در مجموع 
۱.۴۹ صدم درصد از کل مصرف و فروش 
آب را تشکیل می دهند اما نکته مهم این 
است که ۸۶ درصد فروش آب به بخش 
مسکونی است که ۸۵ درصد آن در الگو 

مصرف می کنند یعنی زیر ۱۴ متر مکعب 
آب در ماه مصرف می کنند و حداقل تعرفه 
را پرداخت می کنند و از بابت این ۸۶ درصد 
فروشمان به نرخ یک سوم قیمت تمام شده 

آب را به مشترکان تحویل می دهیم. 
مشترکان  درصد  اینکه ۷۲  بیان  با  وی 
مصرف  آب  الگو  اندازه  به  اصفهانی 
می کنند، ادامه داد: مشترکان پر مصرف 
از ۱۴ متر مکعب تا ۲۸ مترمکعب و بد 
مصرف ها بیشتر از دو برابر الگو یعنی باالی 
۲۸ متر مکعب آب مصرف می کنند. صالح 
میزان برداشت های صنایعی مانند سیمان 
سپاهان، تکنولوژی هسته ای و بخش های 
دیگری از جمله فوالد مبارکه، ذوب آهن 
و شهرک صنعتی فوالد را رو به کاهش 
دانست و یادآور شد: روند نزولی برداشت 
آب در این بخش ها به معنای کوچک شدن 
استفاده  معنای  به  بلکه  نیست  صنعت 
بهینه و بازچرخانی آب ها در محل صنایع 
در بخش عمده ای و همچنین استفاده از 
پساب یعنی جایگزینی آب خام در قبال 

پساب است.

احیای زاینده رود 
سریع اجرا نمی شود

معاون امور عمرانی استانداری اصفهان نیز 
در این نشست اظهار کرد: بند یک توافقنامه 
بین کشاورزان با استانداری اصفهان درباره 
گزارش مصوبات قبلی شورای هماهنگی 
آب زاینده رود، کارگروه سازگاری، شورای 
عالی آب و میزان اجرا شده هر مصوبه، 
ارائه  آن  گزارش  که  بود  مسیر  این  در 
شد، بند دوم درباره شفاف سازی میزان 
به  آن  گزارش  که  بود  شرب  مصارف 
تفکیک خانگی، تجاری و … آماده ارائه 
است. مهران زینلیان بخشی از مشکالت 
احیای زاینده رود را درون استانی و بخش 
بیشتر آن را برون استانی مطرح کرد و 
افزود: در این مدت با مجمع تشخیص و 
مرکز استراتژیک رایزنی کرده ایم، حرف 

تازه ای نیز در این باره وجود ندارد. 
هنر شما این بوده که همه مصوبات قبلی 
را جمع بندی کرده اید و گام به گام پیش 
رفته ایم تا مصوبات را برای اجرا پیش روی 
مسؤوالن کشوری بگذاریم و اگر اجرا نشد 
خودشان باید جوابگو باشند. زینلیان یادآور 
شد: هیچ ابایی از بیان این موضوع نداریم 
جواب  به  سریع  رود،  زاینده  احیای  که 
نمی رسد. هنر ما این بوده که برای اجرای 
دارد،  این زمینه وجود  مصوباتی که در 
هماهنگی بین دستگاه های اجرایی ایجاد 
کردیم که هنوز در اندازه مطلوب نیست و 
باید بهبود یابد. وی انجام کاری که در مدت 
چند سال گذشته انجام نشده را ظرف دو 
ماه ناممکن دانست و گفت: بهمن ماه در 
پیش است و نباید اجازه دهیم زمان بگذرد. 
قرار است تاریخ پیشنهادی مورد اجماع 
توجه  با  مربوطه  مسئوالن  و  کشاورزان 
به خط قرمز آب شرب اعالم شود و آب 
منطقه ای هم موظف است وظایف قانونی 
را  رودخانه  مسیر  ساماندهی  برای  خود 
انجام دهد. زینلیان اظهار کرد: امیدواریم 
با انجام این موارد بتوانیم شاهد جریان 
دوباره آب در رودخانه زاینده رود باشیم. 
مصوبه قبلی درباره بازگشایی زاینده رود 
این بود که نمایندگان صنف کشاورزان 
با جهاد کشاورزی، با توجه به ذخیره سد 
و بارندگی هایی که اتفاق می افتد، زمان 
این  دهند.  پیشنهاد  را  آب  بازگشایی 
پیشنهاد با رعایت توافق قبلی ارائه خواهد 
شد که با خط قرمز آب شرب اصفهان نیز 
رعایت شود اما تا این لحظه هیچ پیشنهاد 
آب  بازگشایی  زمان  برای  مشخصی 
نداشته ایم و بسیار امیدواریم که این اتفاق 

رخ دهد.

اصفهان  آبفای  و  منطقه ای  آب  مسئوالن  و  استانداری  کشاورزان،  جانبه  چهار  نشست  سومین 
برگزار شد. این جلسه چهار مصوبه مهم داشت. معاون خدمات مشترکین شرکت آبفا، در پاسخ به 
درخواست کشاورزان برای مشخص شدن میزان مصرف آب در بخش های مختلف، مصارف بخش 
مسکونی را ۸۶.۲ درصد از کل آب شرب و بهداشت استان و مصرف صنایع را در مجموع ۱.۴۹ صدم درصد از کل 
مصرف و فروش آب ارزیابی کرد. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای، ساماندهی مسیر زاینده رود در مرحله انتخاب 
پیمانکار  اعالم و رئیس سازمان جهاد کشاورزی، یکی از الزامات رهاسازی آب را ساماندهی مسیر دانست. اما نکته 
نهایی از زبان معاون امور عمرانی استانداری اصفهان بیان شد. مهران زینلیان تاکید کرد: هیچ ابایی از بیان این 

موضوع نداریم که احیای زاینده رود، به سرعت جواب نمی دهد.

هفته نامه نوسان

گروه شهری

در سومین جلسه چهار جانبه احیای رودخانه بررسی شد؛

نقشه راه احیای زاینده رود
هیچ ابایی از بیان این موضوع نداریم که احیای زاینده رود، به سرعت جواب نمی دهد

 نوسان: عموم کشورهای در حال 
توسعه به نسبت کشورهای توسعه 
یافته درآمد مالیاتی کمتری وصول 
این کشورها  می کنند. در حالی که 
بهبود  و  زیرساخت ها  توسعه  برای 
مالیاتی  درآمدهای  نیازمند  رفاه 
بیشتری هستند. لذا این سوال مطرح 
است که چگونه دولت های کشورهای 
کم درآمد می توانند درآمد مالیاتی 

بیشتری جمع آوری کنند؟
باید  درآمد  افزایش  و  مالیاتی  اصالحات 
شود  شروع  مالیاتی  شکاف  کاهش  با 
پاسخ سوال چگونگی افزایش درآمدها و 
اصالحات مالیاتی، بسیار سخت و پیچیده 
یعنی   " »علمی«  پاسخ  هیچ  و  است 
سازگار، منطقی، منسجم، مبتنی بر اعداد 
" وجود ندارد. اصوالً می توان به هر کشور 
به صورت جداگانه نگاه کرد و با تجزیه و 
تحلیل »شکاف مالیاتی« اصالحات مالیاتی 
مالیاتی،  از شکاف  را شروع کرد. منظور 
برآوردی از تفاوت بین مالیات های وصول 
شده واقعی و درآمد مالیاتی بالقوه است. 
عوامل  به  مالیاتی  رفع شکاف  عمل،  در 
مفهومی،  نظر  از  است.  وابسته  بسیاری 
شکاف مالیاتی به دو نوع شکاف سیاستی 
می شود؛  تقسیم بندی  تمکین  شکاف  و 
اینکه آیا ظرفیت درآمدی اضافه بالقوه از هر 
منبع خاص وجود دارد تا حدی به سیاست 
مالیاتی بستگی دارد. به عنوان مثال، اگر 
دولت هیچ گونه تمهید یا ماده قانونی برای 
اخذ مالیات بر عایدی سرمایه نداشته باشد، 
مالیاتی  تحلیل شکاف  و  تجزیه  طبیعتا 
تمکین، درآمدی را که می توان از طریق 
مالیات بر عایدی سرمایه به دست آورد، در 
نظر نخواهد گرفت. در هر صورت مقابله 
شروع  نقطه  می تواند  مالیاتی  شکاف  با 

مناسبی برای اصالحات مالیاتی باشد.
اهمیت آثار جانبی مالیات به جز افزایش 
درآمدهای مالیاتی برای سیاست گذار در 
کنار روش مقابله با شکاف مالیاتی به عنوان 
یک روش افزایش درآمد مالیاتی روش های 
دیگری نیز وجود دارند که ممکن است 
افزایش  برای  فنی  یا  سیاستی  نظر  از 
درآمد مالیاتی امکان پذیرتر باشند. برخی 
روش های دیگر نیز آثار جانبی دیگری دارد 
که هدف اصلی سیاست گذار قرار می گیرد. 
درآمد  افزایش  بر  روشها عالوه  این  زیرا، 
نابرابری،  کاهش  مانند  مزایایی  مالیاتی، 
تقویت و حمایت از رشد اقتصادی، ابزار و 
محرک برای بهبود حکمرانی و عدم تمرکز 

مالی بیشتر را به همراه دارند.
موسسه مطالعات پیشرفت بریتانیا برای 
پاسخ به این پرسش که چگونه می توان 
درآمدهای مالیاتی را افزایش داد، مقابله 
با شکاف مالیاتی و تجزیه و تحلیل آن را 
به عنوان نقطه شروع معرفی می کند. عالوه 
بر این »شناسایی منابع مغفول و یا کمتر 
توجه شده»، »بهبود مدیریت مالیاتی« و 
»تغییر سیاست های مالیاتی«، سه مولفه 
درآمدهای  افزایش  در  اثرگذار  و  جدی 
مالیاتی است.برای افزایش درآمد مالیاتی، 
واضح  طور  به  که  راهکارهایی  و  ایده ها 
نظیر  مالیات  افزایش  برای  مستقیم  و 
افزایش نرخ ها و پایه های مالیاتی به کار 
گرفته می شوند، مورد بحث نیست. بلکه 
راهکارهایی پیشنهاد می شود که کمترین 
پرداخت کننده  فعلی  به بخش  را  فشار 
مالیات آورده و حتی فرآیند مالیات ستانی 
باید  راهکارها  برخی  می کند.  تسهیل  را 
کامالً متناسب با شرایط خاص کشورها 
دستورالعمل  یک  نمی توان  و  شود  ارائه 
اما  برد.  کار  به  برای همه کشورها  ثابت 
برخی راهکارها و پیشنهادها، روش هایی 
افزایش  مورد  در  استراتژیک  تفکر  برای 

درآمدهای مالیاتی است.
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 نوسان: رئیس مرکز پژوهش های 
شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
باید هرچه سریع تر برنامه عملیاتی 
نوین  ابزارهای  از  »استفاده  طرح 
تأمین مالی از بازار سرمایه« توسط 
شهرداری به شورای اسالمی شهر 

اصفهان اعالم شود.
مصطفی نباتی نژاد با اشاره به طرحی که 
الزام شهرداری  با  رابطه  در سال ۹۷ در 
اصفهان به استفاده از ابزارهای نوین تأمین 
مالی از بازار سرمایه مصوب، اما اجرا نشده 
است، اظهار کرد: از سال ۹۸ سه نامه در 
این زمینه به شهرداری ابالغ شده است و 
شرکت »هدهد ارزش آفرین پیش رو« باید 
گزارش عملکرد خود را به شورای اسالمی 
شهر اعالم کند. وی افزود: به جز تشکیل 
این شرکت، استفاده از صندوق های سرمایه 
گذاری زمین و ساختمان و صندوق امالک 
و مستغالت، استفاده از صندوق پروژه برای 
تأمین مالی پروژه های شهری، ارزش یابی 
تابعه  شرکت های  کلیه  سهام  واقعی 
شهرداری و در صورت لزوم فروش سهام 
آنها در بازار شرکت های کوچک و متوسط 
راستای  در  برنامه ریزی  و  بورس  فرا  در 
بهادار  اوراق  سایر  و  سکوک  از  استفاده 

اسالمی اثرگذار است.
رئیس مرکز پژوهش های شورای اسالمی 
شهر اصفهان گفت: ارائه برنامه عملیاتی 
برای اجرای طرح و ارسال گزارش های سه 
ماهه از وضعیت پیشرفت آن نیز به صورت 
اجرا نشده باقی مانده است. وی با بیان 
اینکه تأسیس صندوق زمین و ساختمان 
منجر به جذب سرمایه های خرد در بازار 
ساخت و ساز و مشارکت کلیه شهروندان 
در پروژه های مشارکتی شهروندان خواهد 
و  زمین  صندوق  تأسیس  گفت:  شد، 
مشارکتی  پروژه های  در  نیز  ساختمان 
و  امالک  صندوق  و  عرضه  محرک 
مستغالت محرک تقاضا و موجب ارزش 
آفرینی امالک در خزانه ملکی شهرداری 

اصفهان خواهد شد.
نباتی نژاد با تاکید اینکه تأسیس صندوق 
به صرفه  مقرون  روش های  از  نیز  پروژه 
تأمین مالی است، افزود: این طرح سبب 
می شود پروژه ها معطل تأمین مالی نشوند 
و استفاده از ابزار بازار شرکت های کوچک و 
متوسط به شرکت های وابسته به شهرداری 
به تأمین مالی طرح های توسعه ای کمک 
خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: استفاده 
از سکوک، ابزاری مبتنی بر عقود اسالمی 
و در تأمین مالی روشی انعطاف پذیر است، 
چون استفاده از این ابزارها نیازمند صرف 
زمان است باید ضمن توجه به کارایی و 
اثربخشی سیستمی، هرچه سریع تر برنامه 
به  توسط شهرداری  این طرح  عملیاتی 

شورای اسالمی شهر اصفهان اعالم شود.
کارشناسان معتقدند، تأمین مالی از بازار 
سرمایه مدیران شهری را قادر می سازد 
امکانات  و  منابع  کردن  متعهد  بدون  تا 
شهرداری و با سنجش صحیح وضعیت، 
ارزش، موقعیت و بازده طرح ها و پروژه 
ها ضمن کسب اقبال و همراهی عمومی 
به شیوه ای بسیار ارزان تر و مؤثرتر تأمین 
مالی را انجام دهند و جریان ورود منابع 
نقد به داخل مجموعه و طرح ها را تسهیل 
اساس،  براین  ببخشند.  بهبود  و  کرده 
استفاده از مشاورین آگاه و متخصص 
در زمینه تأمین مالی از بازار سرمایه 
این  برای  ساختاری  تنظیم  کنار  در 
امر، عالوه بر مدیریت بهتر منابع، بدون 
ایجاد تعهدات بیشتر برای شهرداری 
به جذب بهتر منابع و در نتیجه انجام 
منتهی  شهرداری  وظایف  تر  سریع 

خواهد شد.

مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان از ســاخت بازارچه تامین مواد غذایی و دیگر 
نیازهای مســافران نوروزی در باغ فدک خبر داد و گفت: برای رفع نیاز مسافران در 
باغ فدک، زمینی به مســاحت هزار و ۱۰۰ متر در قالب ســاخت واحدهای تجاری و 
رستوران در نظر گرفته شده است. علی اصغر شــاطوری با اشاره به ساخت ۱۱ واحد 
تجاری ادامه داد: مســاحت طبقه همکف حدود ۵۴۰ مترمربع و نیم طبقه اول ۲۵۰ 

متر و فضای باز وسط برای نشستن، ۲۵۰ متر است.

در بیست و چهارمین جلسه علني شــوراي اسالمي شــهر اصفهان از اقدامات شرکت آب و 
فاضالب در تامین آب شرب پایدار شهروندان به رغم کاهش منابع آبي و خشک شدن چاه ها 
قدرداني شد. محمد نورصالحي رییس شوراي اسالمي شهر اصفهان به اقدامات صورت گرفته 
در زمینه اصالح، بازسازي و توسعه شبکه هاي آبرساني و جمع آوري و انتقال فاضالب اشاره کرد 
و گفت: خوشبختانه آبفاي استان اصفهان در ۱۲ سال گذشته همکاري و هماهنگي تنگاتنگي 
با شهرداري در زمینه اجراي طرح هاي عمران شهري به ویژه در مناطق محروم داشته است.

تقدیرشورايشهرازآبفاياصفهانساخترستورانوواحدتجاریدرباغفدک

گزارش

گزارش

برنامهعملیاتی
برایتأمینمالی

شهردار اصفهان تاکید کرد:

شیر مازوت سوزی دوباره باز شد تا اصفهان 
کند!  تجربه  را  خود  روزهای  آلوده ترین 
جهش شاخص آالیندگی گاز دی اکسید 
اندازه  باالترین  به  آن  رسیدن  و  گوگرد 
دلیل برای اثبات این ادعا است. گوگرد که 
فراوان ترین عنصر بعد از کربن و هیدروژن در 
نفت خام است و با نسبت باالیی در مازوت 
دیده می شود، تخریب لوله ها در واحدهای 
از  استفاده  دارد.  همراه  به  را  نیروگاهی 
مازوت به جز تشدید بیماری های تنفسی، 
نیروگاهی  تجهیزات  کردن  مستهلک  با 

انرژی  آنها، صنعت  و کاهش عمر مفید 
کشور را نیز تهدید می کند. این شاخص 
گازهای  سوخت  میزان  بیان کننده  که 
پرگوگرد یعنی مازوت و گازوئیل است به 
باالترین میزان خود طی یک هفته گذشته 
رسید و باعث آلودگی هوای شهر و تعطیلی

 مدارس شد.

تصمیم اشتباه
اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
گفت: باوجود همه اعتراضات در پاالیشگاه 

اصفهان سوخت مازوت به صورت محدود 
به دستور برخی مسئوالن شروع شده و 
این تصمیم اشتباه است و اصفهان نباید 
با دیگر کالن شهرها مقایسه شود. محمد 
نورصالحی در نطق پیش از دستور بیست و 
پنجمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر 
اصفهان، با اشاره به تشدید دوباره آلودگی 
هوا در روزهای اخیر، اظهار کرد: بیش از 
اعمال محدودیت ها و اعالم اطالعیه ها، باید 
به فکر حل مشکل باشیم. وی افزود: آن گونه 
که گفته می شود در اجرای قانون هوای پاک 
بیشتر از ۱۰ درصد دستگاه ها به تکالیف 
خود عمل نکرده اند. صنایع و دستگاه هایی 
که در این زمینه تکلیف خود را انجام نداده اند 
باید شناسایی شوند. رئیس شورای اسالمی 
شهر اصفهان تصریح کرد: با وجود همه 
اعتراضات در پاالیشگاه اصفهان سوخت 
مازوت به صورت محدود به دستور برخی 
مسئوالن شروع شده، این تصمیم اشتباه 
است، اصفهان نباید با دیگر کالن شهرها 
مقایسه شود و اقداماتی نباید صورت گیرد 
که شرایط هوای اصفهان را از این بدتر کند. 
وی با بیان اینکه انتظار ما به عنوان نمایندگان 
مردم در شورای اسالمی شهر اصفهان این 
است که وضعیت آب با حساسیت دنبال 
شود، گفت: شرایط ایجاب می کرد که در 
بودجه ۱۴۰۱ برای پایداری آب زاینده رود 

ردیفی دیده شود که تاکنون پیش بینی 
نشده است. اگرچه کارگروه هایی در تهران 
به دستور رئیس جمهور در حال فعالیت 
هستند، اما امیدواریم اقدامی عملی در این 

زمینه انجام شود.

درخواست استفاده از 
سوخت مازوت 

معاون امور عمرانی استانداری اصفهان در 
گفت وگو با ایسنا، درباره اخباری مبنی بر 
مازوت سوزی برخی صنایع در اصفهان، 
توضیح داد: هفته گذشته که چند روز هوای 
اصفهان ناپایدار و سرد شده بود، مدیران 
مخالف  همه  سطح،  باالترین  تا  استان 
استفاده از سوخت دوم مازوت در صنایع 
بودند. مهران زینلیان افزود: اما هفته گذشته 
از طرف شورای عالی امنیت ملی تماسی با 
استاندار استان گرفته شد و از سوی دیگر به 
دلیل دمای منفی هشت درجه سانتیگراد در 
شمال کشور و خاموشی شهرهای شمالی، 
به  از سوخت مازوت  استفاده  درخواست 
جای گاز در نیروگاه ها داده شد تا بتواند 
جبران کمبود گاز در مناطق شمالی کشور 
شود. وی گفت: اگرچه چند روز نسبت به 
این درخواست مقاومت می شد، اما هفته 
گذشته با این دستور موافقت شد و به تعداد 
شهید  نیروگاه  شعله های  برخی  محدود 

محمد منتظری به صورت ترکیب مازوت 
و گاز به مدت سه روز از سوخت مازوت 
استفاده کردند، اما بعد از اینکه بیم آن رفت 
آلودگی اصفهان باالتر رود، به طور کامل 
استفاده از سوخت مازوت در این صنعت 
نیز قطع شد. معاون امور عمرانی استانداری 
اصفهان گفت: در این جریان اداره کل محیط 
زیست با بررسی و بازدید و دادن اخطارهای 
الزم، استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه 
شهید محمد منتظری قطع شد. وی درباره 
اینکه امسال پاالیشگاه اصفهان از مازوت 
استفاده کرده است یا خیر، گفت: پاالیشگاه 
از سوخت مازوت استفاده نکرده و اگر چنین 
کاری صورت گرفته، به طور قطع غیرمجاز 
بوده است، البته بعید می دانم در شعاع ۵۰ 
کیلومتری اصفهان صنعت دیگری به غیر 
از نیروگاه شهید محمد منتظری از سوخت 

مازوت استفاده کرده باشد.

دلیل قابل قبولی نیست!
با  اینکه احتمال می رود  زینیلیان درباره 
کاهش دمای هوا دوباره مجوز استفاده از 
مازوت در صنایع و نیروگاه های اصفهان داده 
شود یا خیر، اظهار کرد: برخی تصمیمات در 
اختیار مدیریت استان نیست و اگر برخی 
ملی  امنیت  شورای  سوی  از  تصمیمات 
گرفته شود، احتمال دارد دوباره از مازوت 
استفاده کنند. وی با انتقاد از تخلف برخی 
مدیران نیروگاه شهید منتظری، گفت: به 
همین منظور نامه ای به دادستان اصفهان 
مبنی بر ترک فعل مدیران نیروگاه شهید 
منتظری ارسال کرده ایم، چراکه آنها بدون 
هماهنگی مدیریت استان از مازوت استفاده 
کرده اند، اگرچه با هماهنگی کشور این کار 
را انجام داده بودند. مسئول کارگروه اضطرار 
آلودگی هوای اصفهان توضیح داد: دلیل 
اصلی گالیه مندی مدیریت استان از مدیران 
نیروگاه شهید منتظری این است که طبق 
مصوبات گذشته نیروگاه هایی که مجبور به 
استفاده از سوخت مازوت می شوند موظف 
به اجرای سیستم فیلترینگ هستند که 
نیروگاه منتظری این کار را انجام نداده است. 
وی ادامه داد: دلیلی که آنها عنوان می کنند 
از  این است که صنایعی که می خواهند 
سوخت دوم استفاده کنند باید فیلترینگ 
انجام دهند، اما به دلیل اینکه مشغل های 
مازوت سوز این نیروگاه پلمب بوده، مدیران 
این صنعت، چنین کاری را نکرده اند که 
این دلیل قابل قبولی نیست. زینیلیان با 
بیان اینکه در حال حاضر صنایع مستقر در 
شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان از سوخت گاز 
استفاده می کنند، اضافه کرد: در حال حاضر 
تمام صنایع اصفهان از گاز استفاده می کنند، 
البته استفاده از این سوخت با محدودیت 
مواجه است. البته صنایع خارج از شعاع ۵۰ 
کیلومتری اصفهان همچون سیمان نایین و 

.... مجوز استفاده از سوخت مازوت را دارند.

باوجود همه اعتراضات، استفاده از سوخت مازوت کلید خورد؛

تاوان سردی هوا برای اصفهان

citizen

 نوسان: شهردار اصفهان با تاکید بر پیرایش و احیای نمادها و 
طرح های زیباسازی شهر اصفهان در آستانه سال جدید گفت: 
طرح های زیباسازی شهر اصفهان که پیش از این اجرا شده و 
قابل احیا است، باید مورد بازآفرینی قرار بگیرد. علی قاسم زاده 
در جلسه شورای سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با اشاره 
به اینکه در آستانه سال جدید، در اجرای پروژه های سازمان 
زیباسازی الزم است بر روی موضوع پیرایش، نظافت و بازآفرینی 
طرح های قبلی تمرکز شود، اظهار کرد: در اجرای پروژه های 
ها  طراحی  اجرای  در  شاخص  هنرمندان  نظرات  از  نیز  جدید 

استفاده شود و سیاست همدلی و مشارکت، تقویت شود.
مناسب سازی مبلمان پارک های شهر ب

رای سنین مختلف 
همچنین در این جلسه، مهدی بقایی، معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان 
بیان کرد: مبلمان شهری پارک های اصفهان برای همه گروه های سنی نوجوان، 
کودک، جوان و سالمند یکسان است که این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد 
و بخشی از پروژه های سازمان زیباسازی بر مناسب سازی مبلمان برای سنین 
مختلف تمرکز یابد. وی افزود: همچنین یکی از پیشنهادها برای اجرای طرح ها 
در این سازمان، استفاده از تم های مختلف در شهر با محوریت موضوعات مختلفی 
مانند مطالعه، خانواده و ... است که بر همین اساس می توان در یک سال بخشی 

از طرح های زیباسازی شهر را تعریف و اجرا کرد.
پهنه های زیباسازی شهر اصفهان 

اجرایی می شود
در ادامه، حمید قنادنیا، سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با اشاره 
به هندسه حرکتی این سازمان اظهار کرد: ارتقای جایگاه ملی و بین المللی شهر 
اصفهان و افزایش بهره وری سرمایه های انسانی از اهداف کالن سازمان زیباسازی 
است. وی با بیان اینکه رسیدن سازمان به سازمانی تخصصی، پیشرو، خالق، پویا 
و مرجع هنر شهری کشور تا سال ۱۴۰۵ چشم انداز ما به شمار می رود، گفت: 
ایجاد آرامش، شادی و نشاط شهری، دستیابی به محیط مطلوب زندگی، توسعه 
فرهنگی، هنری و گردشگری با رویکرد شهر دوستدار کودک، دوستدار سالمند 
و محله محوری، ایجاد جذابیت های بصری در کنار آثار فاخر تاریخی و افزایش 
راحتی شهروندان در استفاده از فضاهای عمومی نیز جزء بیانیه ماموریت این 
سازمان است. سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان بیان کرد: افزایش 
نشاط و کاهش اضطراب مردم شهر در اهداف اجرایی ما تعریف شده است که در 

قالب پیرایش و آرایش شهری اجرایی خواهد شد.
وی به برخی از برنامه های سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ اشاره و اظهار کرد: 
اجرای سمپوزیوم هنرهای تزئینی در ۲۰ عرصه شهری، اجرای پروژه گالری شهر 
شامل ۵۰ دیوارنگاره مرتفع، اجرای هفت سین های نوروزی با رویکرد تعاملی، 
اجرای محور نور شامل نماد، پاتوق و مبلمان نوری، طراحی و نصب دو هزار 
پرچم نوروزی در ۱۵ منطقه، اجرای تم شهری با استفاده از المان موقت، اجرای 
تابلوهای نوری – گرافیکی روی عرشه پل های رینگ سوم، ویدئو مپینگ و 
طراحی و اجرای مبلمان ویژه سالمندان با عنوان پویش صندلی و طراحی المان 
نوری در زمره پروژه هایی است که ویترین این سازمان را تشکیل می دهد. قنادنیا 
اظهار کرد: برای سیاست های اجرایی سال ۱۴۰۱ هم پهنه های زیباسازی در 
نظر گرفته شده است، همچنین پروژه ها با استفاد از ترکیب قالب های مختلف 
و تاکید بر مشارکت شهروندان، محله محوری و نیز توجه به خالقیت اجرایی 

خواهد شد.
نگاه به زیباسازی غیرکالبدی باشد

وحید مهدویان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
براساس سیاست های مدیریت جدید شهری و ورود به قرن جدید، طرح های 
سازمان زیباسازی نیاز به یک روایت جدید دارد، گفت: این روایت باید از شهرهای 
اطراف اصفهان و از طرح های قبلی اصفهان متفاوت باشد. وی افزود: نگاه به 
زیباسازی باید غیرکالبدی باشد و سیاست های محله محوری در این بخش اعمال 

شود تا زیباسازی از دید مردم شهر اصفهان و مسافران این شهر صورت گیرد.
تاکید بر محله محوری در طرح های زیباسازی

سید امیر سامع، عضور شورای اسالمی شهر اصفهان نیر بیان کرد: شهرداری در 
این دوره سیاست هایی مانند برجسته ساختن برند و امتیاز شهری اصفهان و 
محله محوری را دنبال می کند که این نشانه ها می تواند با طرح های سازمان 
زیباسازی هم افزا شود. وی ادامه داد: یکی از پیشنهادات برای طرح های زیباسازی 

طراحی قالب های ثابت و دائم برای استفاده در مناسبت های مختلف است.
لزوم اجرای پروژه شاخص زیباسازی 

در محور تاریخی چهارباغ و میدان امام حسین)ع(
سید علی معرک نژاد، مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان هم 
در این جلسه گفت: در طرح های سازمان زیباسازی همگرایی و نقش مردم باید 
دیده شود و از سوی دیگر موضوع همگرایی درون سیستمی با سازمان هایی مانند 
پارک ها و فضای سبز و سازمان فرهنگی – اجتماعی در نظر گرفته شود. وی 
ادامه داد: محور چهارباغ و میدان امام حسین )ع( به پروژه هایی شاخص نیاز دارد 

چراکه این بخش مرکز ثقل گردشگری است.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان با تاکید بر خانه تکانی شهر 
در آستانه سال نو اظهار کرد: پیرایش، به روزرسانی و سبک کردن شهر بخشی 
از این خانه تکانی به شمار می رود که در این حوزه، باید زیباسازی زیرگذرها 
و تعمیر و پیرایش آنها مورد توجه قرار بگیرد. وی به لزوم تکمیل برخی 
پروژه های نیمه تمام مانند معرفی مشاهیر در محالت که در منطقه یک 
اجرایی شده است، تاکید کرد و گفت: می توان نقش مردمی در زیباسازی 
را پررنگ تر کرد چراکه گر نگاه مردمی با محله محوری پیوند داده شود، 

اتفاقاتی زیبا در شهر رخ خواهد داد.

احیای المان ها 
در آستانه سال جدید

سـرانجام اسـتانداری و شـورای شـهر نیـز مازوت سـوزی در اصفهـان را تأیید کردنـد. اگرچه 
تـا هفته گذشـته مدیـران مربوطـه در کارگـروه آلودگی هـوای اصفهان، اسـتفاده از سـوخت 
مـازوت در صنایـع را رد می کردنـد، امـا در صحـن علنـی شـورای شـهر اصفهـان از مـازوت سـوزی برخی 
صنایـع همچـون پاالیشـگاه و نیروگاه سـخن گفته شـد. همـان روز سـخنگوی پاالیشـگاه اصفهـان بازهم 
اسـتفاده از مـازوت در ایـن صنعت را رد کـرد. اما به گفتـه معاون امور عمرانی اسـتانداری اصفهـان، از طرف 
شـورای عالـی امنیـت ملی تماسـی با اسـتاندار گرفته و به دلیل دمای منفی هشـت درجه در شـمال کشـور 
و خاموشـی شـهرهای شـمالی، درخواسـت اسـتفاده از سـوخت مازوت به جای گاز در نیروگاه ها داده شـد تا 

بتوانـد جبران کمبود گاز در مناطق شـمالی کشـور شـود.

هفته نامه نوسان
گروه  شهری

معاون استاندار: به دلیل دمای منفی هشت درجه در شمال کشور، درخواست استفاده از مازوت در نیروگاه ها داده شد

 نوســان : مدیرکل پیشــگیری و رفع 
تخلفــات شــهری شــهرداری اصفهان 
گفت: منظــور از ســاماندهی کودکان 
ســوی  از  آنهــا  توانمندســازی  کار 
دســتگاه هایی مانند بهزیستی و کمیته 
امداد است تا چرخه بازگشت کودکان به 
کار متوقف شود، شهرداری در این زمینه، 
مسئول فراهم کردن مکان مناسب برای 
نگهداری این کودکان و تجهیز آن است 
و در مراحل بعدی، کار ســایر دستگاه ها 

آغاز می شود.

روح الــه ابوطالبی با اشــاره بــه اینکه 
سیاست شــهرداری براســاس وظایف 
قانونــی، همکاری با ســایر دســتگاه 
هــای حمایتــی ماننــد بهزیســتی 
برای ســاماندهی کودکان کار اســت، 
اظهــار کــرد: در ایــن خصــوص در 
روزهای اخیر جلســاتی بــا محوریت 
فرمانــداری و حضور دیگــر نهادهای 
مســئول برگــزار شــده اســت تــا 
پیچیدگی هــای موضوع ســاماندهی 
کــودکان کار از جنبــه هــای مختلف 

مورد بررســی قرار گیــرد. وی با بیان 
اینکه منظور از ساماندهی کودکان کار 
توانمندسازی آنها از سوی دستگاه هایی 
مانند بهزیســتی و کمیته امداد است تا 
چرخه بازگشت کودکان به کار متوقف 
شــود، گفت: شــهرداری در این زمینه 
مســئول فراهم کردن مکان مناســب 
و تجهیز اســت و در مراحل بعدی، کار 

سایر دستگاه ها آغاز می شود.
ابوطالبی بیان کرد: عمده مشــکلی که 
دستگاه های مرتبط با موضوع کودکان 

کار با آن روبرو هســتند، جمعیت زیاد 
اتباع خارجه در میــان این کودکان کار 
اســت به طوریکه ۹۰ درصد از کودکان 
کار شــهر اصفهــان از اتبــاع خارجی 

هستند و ۱۰ درصد ایرانی اند.
 وی افزود: در این شــرایط بــا توجه به 
اینکه چنیــن کودکانــی کارت ملی و 
مجــوز اقامــت ندارند، دســتگاه های 
حمایتی به خاطر موانــع قانونی امکان 
حمایــت از این افراد را ندارند و دســت 

آنها برای اقدامات الزم بسته است.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان:

90 درصد کودکان کار اصفهان اتباع خارجی هستند

برخی تصمیمات در اختیار مدیریت استان نیست و 
اگر برخی تصمیمات از سوی شورای امنیت ملی گرفته 

شود، احتمال دارد دوباره از مازوت استفاده کنند
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 نگاه     

محمد نادعلي، مدیرکل عملیات پول و اعتباري بانک مرکزي ضمن تشریح برنامه هاي 
جدید بانک مرکزي گفت: هر یک واحد پولي که از بانک مرکزي خارج، در شبکه بانکي به 
۷.۹ برابر تبدیل مي شود. وي با اشاره به تکلیف سه گانه رییس جمهوري براي بانک مرکزي 
اظهار کرد: نظارت بر خلق نقدینگي، خروج بانک ها از بنگاه داري از طریق رفع ناترازي و 
کنترل کفایت سرمایه بانک ها و کمک بانک مرکزي براي بهبود این موضوع سه محوري 

است که بنا به دستور رییس جمهور به طور جدي پیگیر آنها هستیم. 

قدرتخلقنقدینگي7.9برابراست
عبداهلل بهرامي، مدیرعامل اتحادیه تعاوني هاي فرش دستباف با بیان اینکه ساالنه ۵۰۰ تن 
ابریشم وارد مي کنیم، گفت: با وجود آنکه بزرگ ترین طراحان فرش دستباف متعلق به ایران 
است، اما آنها در حال رفتن به ترکیه هستند. زماني بزرگ ترین صادر کننده پشم و ابریشم 
جهان بودیم ولي امروز به واردات آن روي آورده ایم، به نحوي که ساالنه ۵۰۰ تن ابریشم وارد 
مي کنیم. وي افزود: وقتي جایگاهي براي فرش در نظر نگیریم کم کم متخصصان و طراحان 

این بخش به جایي مي روند که به صنعت فرش بها بدهند.

مهاجرتطراحانفرشایرانبهترکیه

اصفهان؛استاندوم
درتسهیالتصادراتی

اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت؛

 نوسان: وضعیت اشتغال  در پاییز ســال جاری نشان داد که از 
جمعیت ۱۵ ساله و بیشــتر فعال، ۲۳.۵ میلیون نفر شاغل و ۲.۳ 
میلیون نفر بیکار هستند و از بین این جمعیت ۲.۳ میلیون نفری، 
بیش از ۹۷۴ هزار نفر فارغ التحصیل آموزش عالی هستند. بررسی 
جزئیات گزارش مرکز آمار ایران از ایــن حکایت دارد که در بین 
جمعیت بیکار ۹۷۴ هزار و ۵۱۸ نفر فارغ التحصیل آموزش عالی 
هستند. همچنین ۴۷۵ هزار و ۸۵۱ نفر از فارغ التحصیالن بیکار 
را زنان تشکیل می دهند که از تعداد آنها بیش از ۱۶ هزار نفر کاسته 
شده است. آنچه می خوانید برخی از برجسته ترین نکاتی است که 

در هفته قبل اقتصاد ایران را به خود معطوف کرد؛
 

ظهور یک رانت جدید 
رییس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران می گوید در فرایند نهایی شدن 
بودجه سال ۱۴۰۱، اشکاالت و ابهاماتی وجود دارد که در صورت نپرداختن 
به آنها، بستر رانت های جدید در اقتصاد ایران شکل خواهد گرفت. محمد 
قاسمی – رییس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران – در تازه ترین 
اظهارنظر در این رابطه از خطر ایجاد رانتی جدید در این حوزه خبر داده و 
از نادیده گرفتن بخش خصوصی در فرایند تدوین بودجه انتقاد کرده است. 
وی  با بیان اینکه اتاق های سه گانه باید موضع هماهنگی درباره بودجه 
داشته باشند ادامه داد: نگاه ارباب-رعیتی دولت در بودجه ۱۴۰۱ تشدید 
شده است. برخالف سال های قبل که بخش خصوصی ولو به شکل صوری 
دعوت می شد، امسال در فرآیند تدوین بودجه از اتاق های سه گانه هیچ 
دعوتی در ستاد تدوین بودجه به عمل نیامد. قاسمی تأکید کرد: در واقع 
دولت قصد دارد از محل افزایش قیمت سوخت و از محل افزایش مالیات ها 
پول را از جیب مردم برداشته و به صندوقی در استان ها واریز کند تا استاندار 
به عنوان رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان اشتغال و رشد ایجاد 
کند. وی گفت: این اتفاق جدیدی است. دولت هم کمبود منابع خود را 
از جیب بخش خصوصی و تولیدی کشور بر می دارد و هم آن را در فرآیند 
کار مشارکت نمی دهد. در حالی که دولت باید ۴۰ درصد از درآمد نفتی را 
به صندوق توسعه ملی واریز می کرد تا رشد و توسعه ایجاد کند اما تصمیم 
گرفت این مبلغ را به صندوق واریز کند تا شورای برنامه ریزی و توسعه استان 

رشد ایجاد کند.

هشدار نسبت به پروژه هاي بدون مجوز محیط زیستي 
در بودجه ۱۴۰۱

پروژه هاي  گرفتن  قرار  با  رابطه  در  اقتصاددانان سراسر کشور  از  جمعي 
این  بیانیه  فاقد مجوز محیط زیستي در بودجه ۱۴۰۱ هشدار دادند. در 
اقتصاددانان آمده است:  در ماه هاي اخیر، پویشي ملي بر ضد پروژه هاي 
فاقد مجوز محیط زیستي شکل گرفته است. بسیاري از این پروژه ها که 
مطالعات محیط زیستي، فني، اقتصادي، اجتماعي آنها به صورت اصولي 
انجام نشده  است و مجوز نهایي محیط زیستي نگرفته اند، تاکنون به صورت 
غیرقانوني در بودجه هاي ساالنه گنجانده شده اند و حتي پیشرفت کار قابل 
توجهي داشته اند. این امر تا آنجا پیش رفته که طبق نامه سازمان حفاظت 
محیط زیست به ریاست محترم مجلس، در بودجه ۱۴۰۱، تعداد ۴۰۰ طرح 
فاقد ارزیابي محیط زیستي )شامل طرح هاي بدون مجوز سال هاي قبل( در 

ردیف بودجه قرار گرفته اند. 
بر این اساس، تشکل هاي محیط زیستي شکایتي از رییس سازمان برنامه 
و بودجه به علت گنجاندن پروژه هاي فاقد مجوز محیط زیستي در ردیف 
بودجه ۱۴۰۱، شکل داده اند؛ زیرا براساس نص صریح قانون در مواد ۱۰۵ 
قانون برنامه سوم توسعه، ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم، بند الف ماده ۱۹۲ 
قانون برنامه پنجم توسعه و بند الف ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه، 
مطالعات  انجام  مرحله  در  و  اجرا  از  پیش  موظفند  اجرایي  دستگاه هاي 
امکان سنجي و مکان یابي پروژه هاي توسعه اي، اقدام به ارزیابي محیط زیستي 

و اخذ مجوز، پیش از هرگونه اقدام به اجراي طرح، کنند.

فرار بزرگ از بازار سرمایه
سهامداران ُخرد در هفته گذشته روزانه ۳۱۷ میلیارد تومان پول از بورس 
خارج کردند. پایین بودن ارزش معامالت ُخرد در هفته گذشته این نگراني 
را تشدید کرده که در صورت تشدید »عدم قطعیت«در اقتصاد ایران، همین 

میزان سرمایه هاي ُخرد نیز در بازار باقي نماند. 
وحید شقاقي شهري، عضو هیات علمي و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه 
خوارزمي تهران در مورد روند کاهش بازار سهام طي روزهاي گذشته بر 
این باور است که این روزها این بازار حال و روز خوشي ندارد و دلیل آن 
هم این است که بي ثباتي در تصمیم گیري هاي اقتصادي و سلب اعتماد از 
سهامداران و همچنین انتظار براي روشن شدن وضعیت برجام در کنار 
عزیمت و حضور برخي از فعاالن در بازارهاي موازي نظیر رمزارزها باعث 

این رکود شده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه مجموعه این عوامل دست به دست هم داد 
تا بازار سرمایه روندي نزولي به خود گیرد گفت: تصمیم گیري هاي پشت 
سرهم و پي در پي در این بازار اثر منفي دارد چرا که این بازار، بازاري است 
که به قوانین و مقررات و همه سیاست ها حساس است این در حالي است 
که به یک باره تصمیمات آني در این بازار گرفته مي شود یا اینکه حمایت هاي 
غیر شفاف و دستوري در این بازار مد نظر قرار مي گیرد که هر دو مخرب 
هستند که قطعا در بلندمدت نیز به زیان بازار سرمایه است و تعادل ذاتي 

بازار را به هم مي ریزد.

ظهور یک رانت جدید

 تحلیل شما از وضعیت اقتصادی 
جهان در سال ۲۰۲۱ چیست؟

سال ۲۰۲۱، با بروز تاثیرات عمیق کرونا بر 
ساختار اقتصادی کشورها، کابوس تورم 
و آثار مخرب آن در اکثر کشورها خود را 
نشان داد. در آمریکا نرخ تورم به بیشترین 
مقدار در ۴۰ سال گذشته و در اروپا نیز به 
بیشترین مقدار در ۳۰ سال گذشته رسید. 
در برخی کشورها همچون ترکیه و برزیل، 
تورم دورقمی و ترس از افزایش قیمت ها 
رخ داد. برخی کشورها به دلیل ضعف در 
اقدام  نتوانستند  مرکزی  بانک  استقالل 
متناسبی انجام دهند اگرچه بانک های 
مرکزی مقتدر با واکنش به موقع توانستند 
تورم را در سطح هدف تعیین شده حفظ 
کنند. اما در میان همه ابعاد تورم و اقدامات 
یا نشده، یک موضوع بسیار  انجام شده 
رخنمون شد که همان اهمیت انتظارات 

تورمی است. 
هنگامی که به هر دلیل از جمله بی اعتمادی 
عملکرد  به  جامعه  و  اقتصادی  فعاالن 
مسئوالن اقتصادی، نرخ تورم مورد انتظار 
بیش از نرخ تورم واقعی باشد شک نکنید 
تاثیر خود را خواهد گذاشت و به دلیل نوع 
تصمیم گیری جامعه برای حفظ ارزش 
سبد دارایی های خود، منجر به بروز نرخ 
های تورم باالتر خواهد شد. اطالعات برخی 
کشورها بیانگر نکات ارزشمندی برای درک 
اهمیت توجه به حوزه اقتصاد پولی است. در 
ترکیه، به دستور رئیس جمهور این کشور، 
بانک مرکزی نرخ بهره را به سطح ۱۴ درصد 
کاهش داد که نتیجه این تصمیم افزایش 
کاهش  و  باالی۲۰ درصد  به  تورم  نرخ 

چشمگیر ارزش لیر بود. 
در برزیل، افزایش بی رویه هزینههای دولت 
و امکان لغو قواعد مالی، انتظارات تورمی را 
تشدید کرد و تورم را تا سطح ۱۰.۷ درصد 
افزایش داد. کشورهای اروپایی و آمریکا، 
سیاست های انقباضی پولی اتخاذ نکردند 
اما در روسیه اگرچه تورم به بیش از ۸  درصد 
رسید، سیاست های پولی این کشور در 
افزایش نرخ بهره موجب کنترل و کاهش 
نرخ تورم شد. بانک مرکزی روسیه ۷ بار 
پیاپی نرخ بهره را تا سطح ۹.۲۵ درصد 

افزایش داد.

 نقش پاندومی کرونا در ســال که 
گذشت چگونه ارزیابی می کنید؟

در دوران پاندمی کرونا بسیاری از کشورها 
خرد،  کسب وکارهای  از  حمایت  برای 
در  کردند.  اجرا  متنوعی  های  برنامه 
بسیاری از کشورها بطور جدی پرداخت 
مشکالت  تا  شد  انجام  بیکاری  بیمه 
معیشتی ناشی از پاندمی را کاهش دهد 
پس  انبساطی،  سیاست های  همین  اما 
از واکسیناسیون و تا حدی کنترل کرونا 
قیمت ها  عمومی  سطح  افزایش  موجب 
در  دولت ها  انبساطی  سیاست های  شد. 
واقع موجب مازاد تقاضا پس از کرونا شد 
بگونه ای که با ظرفیتهای طرف عرضه 
ناهماهنگ بود و عمال افزایش تورم ناشی از 
فشار طرف تقاضای اقتصاد رخ داد. دوران 
انتظارات  پساکرونا نشان داد که چگونه 
تورمی می تواند به سرعت بر نرخ واقعی تورم 
تاثیر بگذارد. نمونه بی توجهی به آموزه های 
اقتصاد پولی و تاثیر تصمیمات نامناسب 
اقتصادی را می توان در اقتصاد یک سال 

اخیر ترکیه مشاهده کرد.

 پیش بینی شما از اقتصاد جهان در 
سال ۲۰۲۲ چیست؟

و  بزرگ  تاثیرات   ۲۰۲۱ سال  تحوالت 
عمیقی خواهد داشت. برخی تحلیلگران 
سالی  میالدی،  جدید  سال  معتقدند، 
ابهامات  بود.  خواهد  قبل  از  پرچالش تر 
بانک های مرکزی  اقدامات  فراوان درباره 
ژئوپلیتیک  تورم و تنش های  برای مهار 
بین آمریکا و چین وجود دارد. که این ها بر 
روند تحوالت بورس های معتبر جهانی نیز 
سایه خواهند انداخت. بانک جهانی، نرخ 
رشد اقتصادی ۴.۳ درصدی برای اقتصاد 
جهانی در سال ۲۰۲۲ با عبور از بحران 
ناشی از ویروس کرونا را پیش بینی کرده 
است. این پیش بینی تاکید دارد در پی 
انقباض ۳.۵ درصدی ناشی از همه گیری 
کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰، اقتصاد جهانی 
رشد چشمگیری پیدا خواهد کرد البته 
آثار این رشد در کشورها نامتوازن است و 
در بسیاری از کشورهای فقیر رخ نمی دهد 
و اگر هم گشایشی در این کشورها حاصل 
شود، اطمینان به تدوام آن نیست. البته موج 

اخیر اپیدمی در برخی از بازارهای نوظهور 
و اقتصادهای در حال توسعه هنوز فراگیر 
است و واکسیناسیون به ویژه در کشورهای 

کم درآمد به کندی در حال انجام است.
از سوی ریگر، گمانه ها حاکی است در این 
مسیر، احتماال چین به رشد خود ادامه 
می دهد چرا که این کشور تمرکز خود را از 
اقدامات حمایتی به سمت کاهش خطرات 
ثبات مالی برده اند. رویترز اخیرا در گزارشی 
پیش بینی کرد: تولید اقتصاد جهان برای 
نخستین بار در سال ۲۰۲۲ از ۱۰۰ تریلیون 
دالر فراتر خواهد رفت و چین کمی بیشتر 
از آنچه پیشتر تصور می شد برای عبور از 
آمریکا به عنوان اقتصاد برتر جهان به زمان 

نیاز خواهد داشت. 
شرکت انگلیسی مشاور Cebr پیش بینی 
کرده است چین در سال ۲۰۳۰ از حیث 
تبدیل  اقتصاد جهان  برترین  به  دالری، 
خواهد شد. سال گذشته پیش بینی شده 
بود چین در سال ۲۰۲۸ به این جایگاه دست 
 .Cebr خواهد یافت. همچنین بنا بر اعالم
هند در سال جدید میالدی از فرانسه و 
پیشی  سال ۲۰۲۳  در  انگلستان  سپس 
خواهد گرفت تا جایگاه خود را به عنوان 
ششمین اقتصاد بزرگ جهان تثبیت کند.
شرکت  قائم مقام  ویلیامز،  مک  داگالس 
است:  گفته  خصوص  این  در   Cebr
مسئله مهم برای دهه ۲۰۲۰ این است 
که اقتصادهای جهان چگونه با تورم کنار 

می آیند.

 از پیش بینی ها در خصوص اقتصاد 
ایران در سال ۲۰۲۲ بگویید.

با اینکه بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی 
 ۲.۲ رقم  را   ۲۰۲۲ سال  در  کشورمان 
درصد پیش بینی کرده است اما براساس 
پیش بینی اکونومیست، رشد تولید ناخالص 
داخلی ایران در سال ۲۰۲۲، معادل ۸.۸ 
 درصد خواهد بود و سرانه این رشد ۳  هزار 
و ۷۱۰ دالر تخمین زده شده است که بر 
اساس برابری قدرت خرید ۱۵ هزار و ۷۱۰ 
تورم  نرخ  اکونومیست  بود.  خواهد  دالر 
کشورمان را برای سال پیش روی میالدی 
۲۳.۵ درصد پیش بینی کرده که باالترین 
نرخ تورم و بیش از زیمبابوه هم خواهد 

نرخ رشد ۸.۸ درصدی پیش  البته  بود. 
بینی شده شاید گوشه چشمی به مذاکرات 
وین و توافقات احتمالی داشته باشد که در 
صورت توافق و یا حداقل مهار شدن تحریم 
اقتصادی  بالاستفاده  های  ظرفیت  ها، 
کشور به سرعت وارد جریان تولید خواهند 
شد اما نتایج تصمیمات پولی قبلی و خلق 
پول پایه و نقدینگی ناشی از بی انضباطی 
شبکه بانکی همچنان ادامه خواهد داشت. 
توجه بفرمایید که در الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
نیز کارشناسان برنامه وبودجه نرخ رشد ۸ 
درصدی در سال آینده را هدف گرفته اند. 
که مشخص نیست در صورت موفقیت آمیز 
نبودن مذاکرات وین چگونه می توان پس 
از ۱۰ سال نرخ رشد کمتر از یک درصد و 
نرخ تشکیل سرمایه منفی، به یکباره رشد 
۸ درصدی ایجاد کرد. هرچند ۳.۵ درصد از 
این نرخ رشد را ناشی از افزایش بهره وری 
دانسته اند و به خوبی به یاد داریم این میزان 
رشد ناشی از بهره وری همچنان از آرمان 
هایمان در برنامه های توسعه ۵ ساله بوده و 

محقق نشده است.

 در پیش بینی اکونومیست برای 
اقتصاد سایر کشــورها چه ارقامی 

ذکر شده است؟
تولید  رشد  اکونومیست  عراق،  مورد  در 
ناخالص داخلی عراق را ۳.۶ درصد و نرخ 
را ۵.۴  درصد پیش بینی کرده  آن  تورم 
است. برای عربستان سعودی، رشد تولید 
و  ۳.۶  درصد  عربستان  داخلی  ناخالص 
نرخ تورم آن ۱.۹  درصد پیش بینی شده 
است. بن سلمان طرحهایی را که منجر به 
متنوعسازی اقتصاد کشورش و خروج از 
اقتصاد تک محصولی متکی به نفت خواهد 
شد، در اولویت قرار خواهد داد. افزایش 
تولید نفت موجب افزایش رشد این اقتصاد 
خواهد شد. در مورد ترکیه، رشد تولید 
ناخالص داخلی ترکیه از نگاه اکونومیست 
در سال ۲۰۲۲ به ۳.۶  درصد خواهد رسید، 
اما نرخ تورم آن ۱۴.۱  درصد خواهد بود. با 
وجودی که، طی دوران همه گیری، اقتصاد 
ترکیه کند شد، اما به لطف گشاده دستی 
بانک مرکزی همچنان به رشد خود ادامه 
داد. رشد اقتصادی ترکیه در ۲۰۲۱ احیا 
شد و در سال ۲۰۲۲ مسیری پایدارتر را طی 
خواهد کرد البته نرخ تورم باال و نوسانات 
نرخ ارز همچنان گریبانگیر این همسایه 
ایران خواهد بود. برای چین، اکونومیست 
داخلی  ناخالص  تولید  رشد  چین  برای 
۵.۳ درصدی و نرخ تورم ۲.۷  درصدی را 
پیش بینی کرده است. پیش بینی می شود 
پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه 
ای، یک پیمان تجاری متشکل از ۱۵ کشور 
منطقه آسیا-پاسیفیک، در نیمه نخست 

۲۰۲۲ به مرحله اجرا برسد.

 پیش بینــی بانــک جهانی از 
چشــم انداز اقتصاد خاورمیانه در 

سال ۲۰۲۲ چیست؟
قیمت  افزایش  جدی  احتمال  اگرچه 
کشورهای  در  را  رشد  چشم انداز  نفت، 
با  اما  می کند،  تقویت  نفت  صادرکننده 
ناموزون  پیشرفت  و  ویروس  همه گیری 
تا  بهبود احتماال  این  در واکسیناسیون، 
جدید  امواج  می شود.  تعدیل  حدودی 
را  کشورها  دیگر  چشم انداز  همه گیری 
تیره تر می کند. بانک جهانی پیش بینی 
کرده است سال ۲۰۲۲ رشد اقتصاد منطقه 
۶ درصد کمتر از پیش بینی های پیش از 
همه گیری باشد. سرعت کند واکسیناسیون 
عمومی خطر امواج جدید همه گیری را 
تشدید می کند و این بزرگ ترین خطری 
است که این چشم انداز را تهدید می کند.

چشم انداز اقتصاد در ۲0۲۲ بررسی شد؛ 

غلبه انتظارات تورمی

 نوسان:از آغاز پرداخت تسهیالت 
بــه واحدهای صادراتــی، یعنی 
خرداد ۱۳۹۹ تا آخر آبان، نزدیک 
به ۴۵ درصــد متقاضیان موفق 
به دریافت این تســهیالت شدند 
و تهران، اصفهــان و آذربایجان 
شــرقی بیشــترین تسهیالت 
را به خــود اختصــاص داده اند.

به گزارش نوسان و به نقل از ایسنا، در هشت 
ماهه امسال بیش از ۲۸۳۵ میلیارد تومان 
تسهیالت در قالب ۱۴۹ فقره به واحدهای 
صادراتی پرداخت شده است. البته در این 
مدت ۲۲۰ مورد ثبت نام برای دریافت این 
نوع تسهیالت انجام شده بود که یعنی حدود 
۶۷.۷ درصد متقاضیان در این مدت موفق به 
دریافت تسهیالت شدند. بر اساس جزئیات 
اطالعات که در هفت ماهه امسال منتشر 
شده نیز، از بین استان ها، تهران بیشترین 
تســهیالت واحدهای صادراتی را به خود 
اختصاص داده است. در مورد استان هایی که 
کمترین تسهیالت را دریافت کردند نیز باید 
گفت که از بین استان ها، شش استان شامل 
اردبیل، خراسان شمالی، ایالم، سیستان و 
بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و مازندران 
هیچ تســهیالتی دریافت نکردنــد. البته 
اطالعات مربوط به تسهیالت به واحدهای 
صادراتــی از آغاز اعطــای آن یعنی خرداد 
۱۳۹۹ تا آخر آبان امسال هم منتشر شده 
که نشان می دهد در این مدت بیش از ۴۰۸۸ 
میلیارد تومان در قالب ۲۲۳ فقره پرداخت 
شده اســت. طی مدت یاد شده ۵۰۰ فقره 
ثبت نام برای دریافت این تسهیالت انجام 
شده بود که ۲۸۴ مورد از آن ها برای دریافت 
بیش از ۵۷۶۵ میلیارد تومــان به بانک ها 
معرفی شــدند، اما ۲۲۳ فقره تسهیالت به 
واحدهای صادراتی پرداخت شــد، یعنی 
حــدود ۴۴.۶ درصد متقاضیــان موفق به 

دریافت این تسهیالت شدند. 
بر اســاس گزارش معاونت طــرح و برنامه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( در 
راســتای هدایت منابع برای تحقق اهداف 
صادراتی و همچنین تســهیل و تسریع در 
فرآیند پرداخت تســهیالت ســرمایه در 
گردش به واحدهای تولیــدی –صادراتی، 
ســامانه یکپارچه اعطای تسهیالت بسته 
موصوف از محل منابع صندوق توسعه ملی 
و تلفیق منابع بانک های عامل طرف قرارداد 
در سایت بهین یاب وزارت صنعت، معدن و 
 www.behinyab.ir تجارت به آدرس
راه اندازی شده است. این اقدام برای صادارت 
محصوالت اولویت دار به کشورهای هدف 

انجام شده است.
درخواســت متقاضیان پــس از ثبت در 
ســامانه مذکور، به صورت خــودکار مورد 
پردازش قرار گرفتــه و پس از تایید به یکی 
از بانک های عامل )توســعه صادرات ایران، 
صنعت و معدن، توسعه تعاون، خاورمیانه، 
کار آفرین، تجارت، ملی ایران، رفاه کارگران، 
صادرات ایران، بانک مشترک ایران و ونزوئال، 
کشــاورزی و پارســیان( جهت تصویب و 
پرداخت تســهیالت ارســال خواهد شد. 
منابع در نظر گرفته شــده برای تسهیالت 
بسته موصوف بصورت تلفیقی به نسبت ۵۰ 
درصد منابع صندوق توسعه ملی و ۵۰ درصد 
منابع بانک عامل بوده و نرخ سود تسهیالت 
به صورت میانگین نرخ ســود تسهیالت 
صندوق توســعه ملی و نرخ سود مصوب 
شــورای پول و اعتبار اســت. اولویت های 
اعطای تســهیالت براســاس اولویت های 
کاالیی، اولویت های کشــوری، واحدهای 
تولیدی-صادارتــی، اشــخاص حقوقی، 
صادرکنندگان کاال از طریق توسعه زنجیره 
ارزش در صنایع منتخــب و محصوالت 

کشاورزی در نظر گرفته شده است.

و جهان در سال ۲۰۲۲  ایران  اقتصادی  بینی وضعیت  پیش  به  اقتصاددانان  انجمن  رئیس  نائب 
پرداخت. فرشاد پرویزیان است، مهمترین درس اقتصادی سال ۲۰۲۱، درک لزوم توجه به آموزه 
های اقتصاد پولی است. این مدرس دانشگاه یر این باور است که تاثیر همه گیری کرونا، واکسیناسیون فراگیر، 
رشد نرخ های تورم و تغییر مسیر سیاست های پولی بانک مرکزی آمریکا بر اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۲ تداوم 
خواهد داشت. پرویزیان با استناد به پیش بینی های صورت گرفته معتقد است سال ۲۰۲۲ پر چالش تر از سال 
۲۰۲۱ خواهد بود و دوران پساکرونا نشان داد که انتظارات تورمی چگونه می تواند به سرعت بر نرخ واقعی تورم 

تاثیر بگذارد.

هفته نامه نوسان
گروه اقتصاد

پساکرونا نشان داد که انتظارات تورمی چگونه می تواند به سرعت بر نرخ واقعی تورم تاثیر بگذارد
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علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در توییتی نوشت: در اولین جلسه 
کارگروه مشترک ارزی بین وزارت صمت و بانک مرکزی، موارد ذیل با هدف تسهیل تجارت 
خارجی مصوب شد: اول:  تصویب امکان رفع تعهد ارزی کلیه صادرکنندگان در قبال واردات 
کلیه کاالهای مجاز. دوم: امکان واردات اعتباری کاالهای نیمایی به صورت ۳ ماهه. سوم: 
نهایی سازی سازوکار استفاده از رمزارزها در حوزه تجارت خارجی. چهارم: تدوین پیش               نویس 
مصوبات کارگروه ماده۲ با هدف تعیین تکلیف صادرکنندگان بدهکار ارزی باقی مانده از سال۹۷.

وزارت امور اقتصادي و دارایي از تصویب اعطاي وام ۹۰ میلیون دالري به ایران در بانک 
جهاني براي مقابله با بیماري کرونا خبر داد. علي فکري، رییس سازمان سرمایه گذاري و 
کمک هاي اقتصادي و فني ایران با اشاره به اینکه این وام از پایین ترین نرخ سود در مقایسه با 
سایر فاینانس هاي بین المللي برخوردار است، اظهار کرد: تمامي نیازهاي دارویي و تجهیزاتي 
وزارت بهداشت براي مقابله با بیماري کرونا توسط سازمان بهداشت جهاني خریداري و به 

کشورمان تحویل مي شود.

 نوسان:صادرات کشور در ۹ ماه 
منتهی به آذر امســال با ثبت 
ارزش ۳۵ میلیارد و ۱۴۴میلیون 
دالر، از کل صادرات در سال۹۹ 
عبور کرد و رشــد ۴۰ درصدی 
را نســبت به مدت مشابه سال 

گذشته تجربه کرد. 
این بررســی حاکــی از آن اســت که 
پتروشیمی و پایه نفتی و میعانات گازی 
که در قالب یــک زیر گروه محاســبه 
شــده اند، بیشــترین ارزش را به خود 
اختصاص داده اند، پس از آن نیز صنایع 
معدنی فلزی باالترین ارزش را نسبت به 
ســایر زیرگروه ها به ثبت رسانده است. 
میوه و تره بار، خشکبار و صنایع پلیمری 
نیز به ترتیب پس از صنایع معدنی فلزی 

دارای بیشترین ارزش هستند.
در بخش کشاورزی و صنایع غذایی اکثر 
زیرگروه ها در ارزش صادرات نســبت به 
مدت مشابه سال گذشته افت داشته اند 
و تنها صدور محصوالت لبنی توانســته 
است از نظر ارزشی نسبت به بازه مشابه 
سال۹۹ افزایش داشته باشد. وزن کاالی 
صادراتی در ســه زیرگروه میوه و تره بار، 
صنایع تبدیلی و محصــوالت لبنی نیز 
نسبت به ۹ ماهه ســال ۹۹ رشد داشته 

است.
میوه و تره بار ارزآورتریــن زیرگروه این 
بخش اســت. صادرات در این زیرگروه 
با کاهــش ۴ درصدی نســبت به مدت 
مشابه ســال گذشــته روبه رو بوده و به 
یک میلیارد و ۲۲۲ میلیون دالر رسیده 
اســت.  صدور خشــکبار نیــز پس از 
میوه و تره بار، صادراتی معادل یک میلیارد 
و ۱۶۰ میلیــون دالر داشــته و کاهش 
۱۷ درصدی را نســبت به بازه مشــابه 
سال گذشته تجربه کرده است. صادرات 
صنایع تبدیلی نیــز ۴۷۹ میلیون دالر 
ارزش داشته و افت ۱۳ درصدی را به ثبت 
رسانده است.  فروش شیرینی و شکالت 
و فرآورده های غــالت به بازارهای هدف 
در ۹ ماهه امسال توانســته است ۳۰۷ 
میلیون دالر برای کشور ارزآوری داشته 
باشــد که البته کاهــش ۱۸ درصدی را 
نسبت به بازه مشابه سال گذشته تجربه 
کرده اســت.  در عین حال محصوالت 
لبنی توانسته است رشــد ۲ درصدی را 
در ارزش صادرات ثبت کند. ۲۹۰میلیون 
دالر از این محصوالت به سایر کشورها 

در این بازه زمانی صادر شده است..
در نهایت صادرات گل و گیــاه دارویی، 
خوراکــی و زینتی و صنعتی توانســته 
است ۱۹۸میلیون دالر در ۹ ماهه امسال 
ارزآوری داشته باشد که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشــته ۲۶ درصد کاهش 

داشته است.

اکونومیست  می نویســد: پس از یک خواب 
زمســتانی، اروپا در حــال جنب      وجوش و 
بیدارشدن اســت. ایده کارآفرینی در اروپا، 
زمانی مضحک به نظر می      رسید؛ چرا که تمام 
کارآفرینان در آمریکا مستقر بودند و رشد و 
پیشرفت در ســایر نقاط جهان غیرممکن 
به نظر می      رسید، اما در قرن هفدهم، اشتیاق 
شرکت هندشرقی هلند برای سرمایه      گذاری 
به حدی رسید که خواســتار به وجود آمدن 
بازار سهام عمومی شدند. پس از آن در آغاز 
قرن بیســتم، شــرکت های بزرگ اروپایی 
مانند لورئــال - پردرآمدتریــن امپراتوری 
زیبایی امروز- و کمپانی مرســک دانمارک 
- بزرگ ترین خط کشــتیرانی کانتینری- 
تاسیس شدند.اکثر شرکت های تخصصی 
کوچک و متوســط آلمان که بیش از نیمی 
از کارگران این کشــور در آنها مشغول به کار 

بودند، در همان زمان تشکیل شدند.

مقصد تکنولوژی آینده
نشریه اکونومیست  در تحلیلی تاکید کرده 
که امروزه نیز نمی تــوان جذابیت اروپا برای 
ســرمایه       گذاران را انکار کرد. اروپــا، قاره      ای 
که در اثر دو جنگ جهانی از هم فروپاشــید، 
با وجود رشــد باالیی که در نیمــه دوم قرن 
بیستم داشت، کسب      وکارهای بسیار کمی را 
راه اندازی کرد. این قاره هرگز نتوانست اشتیاق 
خود برای ایجاد کســب      وکار با رشد باال را به 
واقعیت بدل کند. در سه دهه گذشته، آمریکا 
چهار شرکت غول      آسای گوگل، آمازون، تسال 
و فیس بوک -که اکنون به نام متا شــناخته 
می شــود- را ایجاد کرد که ارزش هر کدام از 
آنها به باالی یک تریلیون دالر می رســد. در 
همین حال، ارزش هیچ یک از شرکت های 
نوپای اروپایــی فراتــر از ۱۰۰ میلیارد دالر 
نرفته است. اســکایپ که یکی از قهرمانان 

دهه ۲۰۰۰ بود، در سال ۲۰۱۱ به قیمت ۵/ 
۸میلیارد دالر توسط مایکروسافت خریداری 
شــد. اســپاتیفای امروزه تنها ۴۸ میلیارد 
دالر ارزش دارد. شــرکت SAP، یکــی از 
شرکت های بزرگ فناوری اروپا که سه سال 
قبل از مایکروسافت تاسیس شــد، امروزه 
ارزشــی کمتر از یک پانزدهم مایکروسافت 
دارد. با این وجود، شــرایط همــواره ثابت 
نیست. ریسک      پذیرانی که می خواهند روی 
گوگل بعدی سرمایه      گذاری کنند، به سراغ 
اســتارت آپ های اروپایی رفته      انــد. اتفاق 
دیگری نیز رخ داده است؛ کارآفرینان اروپایی 
که زمانــی برای راه      اندازی یک کســب      وکار 
به آمریکا پنــاه می      بردند، احتمــاال امروزه 
به جای ســیلیکون      ولی، در خانه مشــغول 
به کارند. مسیری که سرمایه      ها در حال طی 
کردن هستند، نشان از تغییر و تحوالتی در 
جهان تکنولوژی می دهد. ۱۰ســال پیش، 
شــرکت های اروپایی کمتر از یک دهم کل 
سرمایه      های ریسک      پذیر )vc( انجام شده در 
سطح جهان را در اختیار داشتند، این در حالی 
است که سهم اروپا از تولید ناخالص داخلی 

جهانی کمی بیش از یک چهارم بود.
کمپانی تحلیــل دیتای  دیلروم اســتدالل 
می کند که در ســال جاری، حجم معامالت 
در بسیاری از مناطق به ویژه در اروپا افزایش 
یافته و اکنون قاره ســبز حدود ۱۸ درصد از 
بودجه جهانی VC را جذب کرده است. این 
بودجه در باالترین حد خود قرار دارد و ارزش 
استارت آپ های اروپایی را افزایش داده است. 
این قاره اکنون دارای ۶۵ شهر منحصربه      فرد یا 
شهر هایی است که یک استارت آپ خصوصی 
به ارزش بیش از یک میلیارد دالر در دل خود 
جای داده      اند که این میزان بیشــتر از سایر 
نقاط جهان است. با این حال، پیش از این نیز 
کمبود بودجه دلیل اصلی عدم سرمایه      گذاری 

در اروپا نبوده؛ چرا که شــرایط صندوق های 
ســرمایه      گذاری در اروپا در دو دهه گذشته 
بدتر از شرایط ایاالت متحده نبوده است؛ با این 
حال سرمایه      گذاران آمریکایی به اروپا به چشم 
مکانی برای سپری کردن تعطیالت خانوادگی 
نگاه می کنند، نه بستری برای راه اندازی یک 
کسب      وکار. امروز اما شــرایط در حال تغییر 
است و شرکت های بزرگ آمریکایی راه خود 

را به سوی اروپا کج کرده      اند.

درس گرفتن از پیشینیان
کویا، یک شــرکت آمریکایی - که از اولین 
حامیان اپل، گوگل، واتس اپ و یوتیوب بود- 
سال گذشته اعالم کرد که اولین دفتر اروپایی 
خود را در لنــدن افتتاح و شــروع به جذب 
شرکای محلی خواهد کرد. سرمایه      گذاران 
ریسک      پذیر، اکنون  نسلی از استارت آپ ها را 
تعقیب می کنند که از مسیری که پیشینیان 
خود راه انداخته      اند، درس گرفته      اند. مایکل 
موریتز از شــرکت ســکویا بر این باور است 
که »اگرچه شــرکت هایی مانند اسکایپ و 
اســپاتیفای ممکن اســت به گرد همتایان 
آمریکایی خود نرسیده باشند، اما نشان دادند 
که می توان شرکتی با تکنولوژی موفق را در 
اروپــا راه      اندازی کرد و آن را به ســرعت ارتقا 
داد. در نتیجه فکر بدی نیست که اگر جوان 
و باهوش هستید، دانشــگاه را ترک کنید و 
به یک شــرکت فناوری بپیوندید، یا ترک 
تحصیل کنید و یا یک راه دیگر را پیدا کنید. « 
ترکیبی از مجریان باتجربه، بانفوذ و بااستعداد 
باعث رشد گروهی از شــرکت های اروپایی 
شدند که پس از بحران مالی تاسیس شدند 
و درحال توسعه تسلط خود بر بازار هستند؛ 
اسپاتیفای در پخش موســیقی، کالرنا در 
خرید اعتباری و یوآی      پــت در فرآیندهای 
اتوماسیونی پیشرو هستند که تمام آنها نیز 

شــرکت های اروپایی هســتند. بازدهی در 
دنیای فناوری به طور نامتناســب به سمت 
شرکت ها در جریان است و این امر اروپا را به 
مقصدی جذاب برای سرمایه      گذاران جهانی 
بدل می کند. باید تاکید کرد که توسعه بسیار 
فراتر از رونق چند شرکت بزرگ است. خاویر 
نیل، یک میلیــاردر فرانســوی، بنیان گذار 
و ســرمایه      گذار حوزه تکنولوژی بر این باور 
است که »استمرار تاســیس شرکت ها در 
اروپا« نقش کلیدی دارد. این بدان معناست 
که »کارآفرینان بیشتر، استعدادهای بیشتر، 
سرمایه      های بیشتر، سبب      ساز موفقیت      های 

بیشتر نیز خواهد شد.«
بــرای  کــه  اروپایی       هایــی  همچنیــن 
استارت آپ ها کار می کنند، این امکان را دارند 
که مالک آن کسب      وکار شوند. تحلیل اخیر 
Index Ventures از ۳۵۰استارت آپ 
اروپایی نشان می دهد که به طور متوسط ۱۵ 
تا ۱۷ درصد از شرکت ها متعلق به کارمندان 
هستند.این رقم در مقایسه با پنج سال پیش 
۱۰ درصد افزایش یافته اســت، اگرچه هنوز 
کمتر از رقم قابل مقایســه ۲۰ تا ۲۳ درصد 
برای اســتارت آپ های آمریکایی اســت. از 
سوی دیگر، ترندها و جریانات تکنولوژی باعث 
کاهش هزینه      ها شده و به بنیان گذاران بالقوه 
این امکان را می دهــد که به جای کالیفرنیا، 
شرکت های خود را در اروپا راه      اندازی کنند. 
راه      اندازی یک تجارت اینترنتی قبال شــامل 
خرید ســرور بانک ها و فضــای ذخیره آنها 
می شد. ظهور محاسبات ابری به این معنی 
است که شرکت ها می توانند ساختار پردازش 
را از ابرهای بزرگ مانند خدمات وب آمازون 
اجاره کنند و دفاتر کوچک تری را در اختیار 
بگیرند. شــیوع کووید نیز مدیران را مجبور 
کرده اســت که بر گزاری جلســات و انجام 
معامالت روی بســتر Zoom را بپذیرند 
که خود باعــث کاهش اهمیــت نزدیکی 

جغرافیایی می شود.
دو ســوال بزرگ همچنان بر ســر رنسانس 
کارآفرینی در اروپا وجود دارد. اولین سوال، 
در مورد میزان سرریز سرمایه       هایی است که 
از زمان شروع همه      گیری به بازارها وارد شده 
است. از آن زمان، چهار بانک مرکزی بزرگ 
جهان مجموعا بیش از ۹ تریلیون دالر پول 
نقد را وارد سیستم مالی جهانی کرده      اند که 
باعث کاهش بازده اوراق قرضه شــده است. 
این امر ســرمایه      گذاران را به دنبال بازدهی 
بیشــتر، وارد طبقه دارایی هــای پرخطرتر 
کرده اســت. بــا عقب      نشــینی بانک      های 
مرکزی، شرایط پیشین تضعیف شده است 
و سرمایه      گذاری      های پرریســک اروپا را در 
معرض خطر قرار می دهد. ســوال دیگر این 
است که آیا این رونق و توسعه منجر به ایجاد 
غول      های فناوری آمریکایی به سبک خود در 
اروپا می شــود یا مجموعه      ای از شرکت های 
متوسط را خلق می کنند که توسط خریداران 
بزرگ تــر و احتمــاال غیراروپایی تصاحب 
می شوند. این پرســش به نوبه خود تعیین 
می کند که آیا لحظه کارآفرینــی قاره اروپا 
به صورت لحظه      ای شــعله      ور شده یا چیزی 

بزرگ تر در انتظار آن است.

مقصد جدید استارتآپها

وام90میلیوندالریبرایمقابلهباکرونااستفادهازرمزارزهادرتجارتخارجی
دورنمای اقتصاد

 گزارش

7ارزآورکشاورزی
وصنایعغذایی

 نوسان: مرکز پژوهش های اتاق ایران در گزارشی ضمن تشریح 
دیدگاه بخش خصوصی به الیحه بودجه ۱۴۰۱ تأکید کرده است نتیجه 
بسیاری از سیاست های کلیدی بودجه ۱۴۰۱، ایجاد محیط تورمی 
و تا حدی رکود است. طبق این گزارش، طی چند سال اخیر، هیچ 
نماینده  ای از بخش خصوصی به ستاد تدوین بودجه ۱۴۰۱ دعوت نشد. 
این در حالی است که بسیاری از سیاست های بودجه  ای اتخاذ شده 
به طور مستقیم فعاالن اقتصادی را تحت تاثیر قرارخواهد داد. طبق 
این گزارش هدف مهم دولت در تدوین منابع و مصارف بودجه،کاهش 
کسری بودجه بوده است. اگر چه این هدف دارای اهمیت است، اما 
قابلیت اجرای تصمیمات مهم هم به تحقق منابع و مصارف پیش بینی 
شده بستگی دارد و هم به آثار آن بر بخش تولید و همراهی مردم در 

اعمال سیاست ها ارتباط دارد.
برخی تصمیم های بودجه  ای مانند »افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی 
کاالهای وارداتی« و افزایش قیمت انرژی مصرفی در بخش تولید، قیمت تمام شده 
کاالهای مصرفی مردم را افزایش و حجم منابع ریالی برای ترخیص نهاده  های وارداتی 
و تولید را افزایش خواهد داد. آنچه موجب نگرانی اســت رویکرد دولت در مواجهه با 
آثار تورمی این گونه تصمیم هاست. در حالی که دولت خود می  داند قیمت تمام شده 
بسیاری از محصوالت )با توجه به وابستگی بخش عمده  ای از تولیدات به نهاده  های 
وارداتی( در سال آتی افزایش خواهد یافت. اگر بخواهد با کنترل قیمت و راه  اندازی انواع 
قرارگاه  ها برای مبارزه با گرانفروشی با فشار افکار عمومی همراه شود، تولید در کشور 

آسیب خواهد دید.
با توجه به آنکه یکی از اهداف بودجه حمایت از تولید و اشــتغال اعالم شده است، اتاق 
بازرگانی صنایع، معادن وکشاورزی ایران پیشــنهاد کرده است که دولت استقراض از 
صندوق توسعه ملی را متوقف کند و تمام ســهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی در 
ســال ۱۴۰۱ از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز را به این صندوق واریز کند و هدف 

ایجاد رشد را به جای تخصیص  های دولتی، از طریق این صندوق دنبال کند.
مرکز پژوهش های اتاق ایران با تأکید بر اینکه هدف دولــت در تنظیم الیحه بودجه 
۱۴۰۱ کاهش حداکثری کسری بودجه بوده اســت و با یادآوری این نکته که تنظیم 
بودجه اقدامی فراتر از تراز کردن جدول منابع و مصارف دولت است تأکید کرده است: 
نتیجه بسیاری از سیاست های کلیدی بودجه ۱۴۰۱، ایجاد محیط تورمی و تا حدی 
رکود است. افزایش قیمت ها در سال ۱۴۰۱ موجب افزایش درآمدهای اسمی به ویژه 

مالیات ها از جمله مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر واردات خواهد شد.
در ادامه این گزارش آمده اســت: هم به دلیل تداوم تحریم ها )که ظاهراً فرض اساسی 
در تنظیم الیحه بودجه بوده است( و هم تورم، فشــار بر نرخ ارز در بازار آزاد همچنان 
وجود خواهد داشت. صنایع و تولیداتی که امکان صادرات دارند، در چند ماهه اول- به 
دلیل اینکه استفاده از موجودی انبار نهاده های قبالً خریداری شده افزایش قیمت های 
داخلی بر هزینه تولید آن ها اثر کمتری دارد - منتفع خواهند شد اما تولیداتی که امکان 
صادرات ندارند، با توجه به محدودیت تقاضای داخلی، دچار مشکل خواهند شد. بر این 
مبنا مرکز پژوهش های اتاق ایران به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد کرده در مرحله 
تصویب بودجه قابلیت اجرای سیاست ها و قابلیت تحقق منابع را به صورت واقع بینانه 

مد نظر قرار دهد.
مرکز پژوهش های اتاق ایــران با تأکید بر اینکه درآمدهای مالیاتی پیش بینی شــده 
در الیحه بودجه ۱۴۰۱، دارای بیش برآوردی جدی است از مجلس خواسته تا درباره 
قابلیت وصول منابع مالیاتی پیش بینی شده در الیحه و آثار آن، بررسی ها و تعدیل های 
الزم را انجام دهد. همچنین یادآوری کرده است که راه حل درست افزایش درآمدهای 
مالیاتی، طراحی و اجرای پایه های مالیاتی )مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر 

مجموع درآمد البته به نحو صحیح و علمی( است.
مرکز پژوهش های اتاق ایران با اشــاره به احتمال حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش 
قیمت ها و تالش دولت برای کنترل قیمت ها در این گزارش تأکید کرده اســت: یکی 
از نگرانی های بخش خصوصی، شــدت یافتن این گونه اقدامات در سال آتی با توجه 
به حســاس بودن افزایش قیمت کاالهای اساسی اســت که در نهایت به ضرر بخش 
حقیقی اقتصاد )تولید( خواهد بود. این مرکز در ادامه گزارش با تأکید بر اینکه اجرای 
سیاست های اصالحی به شکل تدریجی اولویت بیشــتری دارد آورده است: ضروری 
است در زمان اجرای این سیاست به صورت تدریجی تمهیدات حمایتی ویژه ای برای 
تأمین سرمایه درگردش با نرخ مناسب برای بخش های تولیدی در نظر گرفته شود. مرکز 
پژوهش های اتاق ایران در گزارش خود تأکید کرده است: با عنایت به آنکه تصمیم دولت 
در الیحه پیشنهادی برای توسعه مشارکت با بخش خصوصی در اتمام طرح های عمرانی 
ماهیت بودجه ای نداشته و بر اساس تجربه سنوات گذشته می توان نتیجه گرفت که این 
نوع سیاست گذاری اثربخشی الزم را نخواهد داشت و با توجه به آنکه مجوز مشارکت با 
بخش خصوصی در اجرای طرح های عمرانی، در قالب ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ به دولت 
داده شده است، لذا پیشنهاد مشخص در خصوص توسعه مشارکت بخش خصوصی 
برای تکمیل طرح های عمرانی، تسریع در تکمیل الیحه مشارکت عمومی و خصوصی و 

تصویب هرچه سریع تر این الیحه است.

سیاست های تورم زا

capital

اکونومیست  می نویسد: حاال اروپا ۶۵ شهر منحصربه فرد برای استارت آپ ها دارد

ایده کارآفرینی در اروپا زمانی مضحک به نظر می رسید؛ چراکه تمام کارآفرینان در آمریکا مستقر بودند. 
اکنون ریسک پذیرانی که می خواهند روی گوگل بعدی سرمایه گذاری کنند، به سراغ استارت آپ های 
اروپایی رفته اند. کارآفرینان اروپایی، احتماال امروزه به جای سیلیکون ولی، در خانه مشغول به کارند. حاال 

اروپا ۶۵ شهر منحصربه فرد برای استارت آپ ها دارد.

هفته نامه نوسان

گرو ه   بازرگانی

در گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران اعالم شد:

 نوسان:جبار کوچکي نژاد،  عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس گفت: بودجــه ۱۴۰۱ اولین بودجه 
دولت سیزدهم است و ما انتظار داشتیم که دولت در 
این بودجه به اندازه اي اصالحات اساسي انجام مي داد. 
متاســفانه مقداري دقت نکردند و تحول بودجه اي و 
خواســته اي که رهبري بر آن تاکید کردند در الیحه 
دیده نمي شود. جهت گیري بودجه به سمت مستضعفین خیلي کم است و این 
در حالي است که امروز واقعا مردم در شــرایط سخت اقتصادي قرار دارند. وي 
با بیان اینکه »در بودجه دو نوع کســري داریم؛ یکي کسري شفاف و دیگري 
کسري پنهان«، خاطرنشان کرد: قطعا یک سري کسري هایي در داخل بودجه 
وجود دارد. دولت ادعا کرده اســت که کســري نداریم ولي بــاالي ۲۰۰ هزار 
میلیارد تومان در الیحه بودجه کســري وجود دارد و کسري پنهان دولت در 

الیحه بودجه ۱۴۰۱ زیاد است.

 نوسان: معاون وزیر صمت با بیــان اینکه بازارهای  
صادراتــی را منطقه بندی و دســته بندی کرده ایم، 
گفت: بازارهای صادراتی را منطقه بندی و دسته بندی 
کرده ایم که در ایــن بازارها نیز دو نــگاه اقتصادی و 
سیاسی داریم. علیرضا پیمان پاک اظهار کرد: در حوزه 
سیاسی کشور هایی که طی ســال های گذشته با ما 
هم سو بودند و در حوزه اقتصادی هم کشورهای دارای اقتصاد مکمل هستند و  
درصد موفقیت از نظر حجم کاال و حجم بازار در آن کشورها مدنظر قرار دارد. وی 
افزود: با توجه به مشکالتی که در سال های قبل وجود داشته طبیعتا کشورهای 
همسایه در اولویت صادراتی ما هستند؛ از سویی دیگر هزینه              های حمل به شدت 
باال رفته که باعث می شود بازارهای صادراتی منطقه              ای تر شود و فرصتی پیش 
می آید که از این بازارها استفاده بیشتری کنیم، بنابراین اینکه همیشه بازارهای 
صادراتی متنوع باشــند شــاید در بســیاری از اوقات منطقی و علمی نباشد.

 نوســان:طبق اظهارات فعاالن اقتصادی درخواســت 
ممنوع        الخروجی بدهکاران تبدیل به رویه معمول بانک ها و 
سازمان ها شده است؛ رویه        ای که فعاالن اقتصادی، حقی برای 
دفاع یا اعتراض به آن را ندارند. براین اساس فعاالن اقتصادی 
در هشتاد و دومین نشســت کمیته حمایت از کسب        وکار، 
خواهان اصالح قوانین ممنوع الخروجی شــدند. آنها در این 
نشست پنج پیشنهاد مشخص ارائه کردند، اولین پیشنهاد، »رسیدگی سریع به وضعیت 
ممنوع        الخروج        شدگان قبلی« است. دومین پیشنهاد مربوط به »توقف ممنوع        الخروجی 
بدهکاران بانکی خارج از چارچوب قانون« است. سومین پیشنهاد »درخواست استفساریه 
به مجلس مربوط به قانون ممنوع الخروجی« است. چهارمین پیشنهاد »تدوین و تصویب 
آیین        نامه قانون گذرنامه« و آخرین پیشنهاد مربوط به »بررسی و تنقیح جامع تمامی قوانین و 
مقررات ممنوع        الخروجی و اصالحات آنها        « است.پیشنهاد هایی که مورد موافقت نمایندگان 
بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دادســتان کل و ســازمان ثبت قرار گرفت.

  نوســان:پس از اعمال تغییرات بانــک مرکزي بر 
روند تخصیص ســهمیه ارز مســافرتي در صرافي ها، 
گزارش هاي میداني نشــان مي دهد کــه صرافي ها 
فروش ارز براي کشــورهاي با ویــزا را در اولویت قرار 
مي دهند و در پي محدودیــت در عرضه لیر در برخي 
صرافي ها، متقاضیان نیاز ارزي خود بــه لیر ترکیه را 
از دالالن تامین مي کنند. البته، مدارک مورد نیاز براي خرید ارز مســافرتي با 
بخشــنامه جدید بانک مرکزي تغییري نکرده و بدین منظــور مدارکي چون 
پاســپورت، ویزا، عوارض خروج، اصل بلیت مهر شده توســط آژانس، کارت 
ملي جدید هوشــمند، خط موبایل به نام شــخص متقاضي، کارت بانکي به 
نام شخص خریدار، نشاني کامل کدپســتي ۱۰ رقمي متقاضي الزم است. در 
صورت اینترنتي بودن کد رهگیري و اطالعات شرکت صادرکننده بلیت، روند 
اخذ ارز مســافرتي هفت روز مانده به تاریخ پرواز تا روز پرواز قابل انجام است.

کسری ۲00هزار میلیارد تومانی بودجه 401شرایط جدید فروش ارز مسافرتيقانون ممنوع        الخروجی در فاز اصالحبازارهای صادراتی منطقه بندی شدند
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هرچند قطعی برق شرکت های فوالدی در 
تابستان امسال باعث شد تا تولید فوالد ایران 
در نیمه نخست امسال، بیش از دو میلیون 
تن کمتر از نیمه نخست سال گذشته باشد، 
اما بحران گاز در ابعــادی بزرگ تر، در حال 
آسیب رساندن به صنعت فوالد ایران است. 
رئیس انجمن تولیدکننــدگان فوالد ایران 
می گویــد: حل مشــکل گاز در کوتاه مدت 
قابل حل نیســت، اما به دنبال فرصت هایی 
برای ســرمایه گذاری در میدان های گازی 
هســتیم که به دلیل کسری بودجه تاکنون 
محقق نشده است، مشــارکت شرکت های 
فوالدی می تواند مشــکل را حل کند. بهرام 
ســبحانی اضافه کرد: جهت گیــری تولید 
فوالد به سمت ۵۵ میلیون تن بود و ایران را 
در جایگاه دهم دنیا قرار می داد، اما امسال با 
آغاز گرما با محدودیت های برق و با آغاز فصل 
سرما با محدودیت های گاز روبه رو شدیم و 
چالش گاز به دنبال خــود، محدودیت های 
برق را نیــز به دنبــال خواهد داشــت. او با 
اشــاره به میزان مصرف گاز در کشور عنوان 
کرد: در کشــور روزانه بیش از ۸۰۰ میلیون 
مترمکعب گاز مصرف می شــود، حدود ۳۰ 
میلیون آن در صنعت فوالد اســت که زیر ۵ 
درصد این مصرف را به خود اختصاص داده 
است. موضوع اما آنجاســت که محدودیت 
اعمال شــده، ابتدا گاز صنایع مختلف و در 
وهله نخســت گاز صنعت فوالد را شــامل 
می شود. به نظر می رسد دست اندرکاران این 
امر از اثرات سوء تعطیل این واحدها بی خبر 

هستند. 

چالش بزرگ
برای حیات فوالدسازان

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد در ادامه 
خاطرنشــان کرد: تولید فوالد به انرژی گاز 
نیازمند اســت، ضمن آنکه بخشــی از نیاز 
فوالدی ها، مربوط به مصــرف گاز در فرآیند 
تولید فوالد است که به نوعی خوراک تولیدات 
آنها به شــمار می رود. تولید فــوالد با روش 
احیای مستقیم با گاز انجام می شود، از همین 
رو هرگونه خلل در تأمیــن گاز برای صنایع، 
حیات فوالدی ها را با چالش روبه رو می کند. 
ســبحانی همچنین یادآور شــد: زمانی که 
شرکتی مانند فوالدمبارکه میزان تولید خود 
را کاهش بدهد، به عبارتی صنایع پایین دستی 
آن، یعنی خودروســازی، لوازم خانگی، گاز و 
نفت و پتروشیمی نیز لنگ می ماند. از سویی 
واحدهایی که تولیدات طویل دارند، با کاهش 
تولید همــراه خواهند، این در حالی اســت 
که دولت شــعار ساخت یک میلیون مسکن 
در ســال را می دهد. او ادامه داد: در کشور دو 
واحد ذوب آهن و فوالد زرند نیاز به گاز ندارند 
که جمع آنها به ۴ میلیون تن نیز نمی رسد، 
اما ظرفیت ۲۸ تا ۳۰ میلیــون تنی فوالد در 
زنجیره به گاز نیاز دارد و تمــام این واحدها 
با این معضل روبه رو می شــوند. سبحانی در 
ادامه توضیح داد: در فرآیند احیای مستقیم 
که از فرآیند تولید است و در آن از گاز استفاده 
می کنند، نمی توان سهم ۸۰ درصدی در نظر 
گرفت، چراکه کوره این واحدها را نمی توان 
خاموش کرد؛ ازاین رو سهمیه بندی گاز بهتر 
اســت که به صورت منطقــه ای و به صورت 

شیفتی انجام گیرد، اما اینکه ۸۰ درصد میزان 
مصرف را کاهش بدهند، در صنعت فوالد به 

معنای تعطیل آن واحد تولیدی است.

صنعت فوالد
صنعت پیشرو

مدیرعامل فوالدمبارکه مــی گوید: به دلیل 
منابع طبیعی گاز کشــور، ۷۰ درصد انرژی 
کشــور بر پایه گاز طبیعی تأمین می شود. 
ایران نخستین تولیدکننده آهن اسفنجی در 
دنیا بر پایه گاز طبیعی است و اساساً مهمترین 
مزیت تولید فوالد در کشور ما به این موضوع 
بازمی گردد. طیب نیا اضافه می کند: برخی 
این پرســش را مطرح کردند که اگر قیمت 
گاز در ایران به قیمت های جهانی برسد، آیا 
تولید فوالد به صرفه خواهد بود؟ این سؤال از 
اساس پرسش نادرستی است. هنگامی که در 
چین از کشوری دیگر مانند برزیل یا استرالیا، 
سنگ آهنی بهتر از سنگ ما را با ۵ دالر حمل 
می کند و ما در ایران باید برای حمل سنگ از 
مرکز تا اصفهان ۱۰ دالر هزینه حمل و نقل 
پرداخت کنیم، این سؤال اساساً اشتباه است. 
چراکه ما با موضوعاتی همچون نیروی انسانی 
باال در واحدهای تولیــدی، موضوع تحریم  و 

سایر موضوعات دیگر روبه رو هستیم. 
محمدیاســر طیب نیا در ادامه بــا تأکید بر 
این موضوع که فوالد یک صنعت پیشــرو و 
پشتیبان صنایع دیگر اســت، خاطرنشان 
کرد: ما اعتقاد داریم باید توسعه فوالد باشد 
تا صنایع دیگر شــکل بگیــرد. او همچنین 
درباره میزان تولید فوالد در کشــور عنوان 

کرد: میــزان تولید فوالد خام در کشــور ما 
هم اکنون ۳۰ میلیون تن اســت و در شرایط 
فعلی صنایع پایین دست کامالً به تولیدات ما 
وابسته هستند. صنعت خودرو که حدود ۹۲ 
درصد نیاز آن از طریق داخل تأمین می شود 
ازاین دست صنایع به شــمار می رود. صنایع 
لوله و پروفیل و صنایع لوازم خانگی کامالً به 
ما وابسته هستند و اگر مشکلی برای صنعت 
فوالد پیش بیاید، این مشــکل به ســرعت 
به صنایع پایین دســت منتقل می شــود. 
مدیرعامل فوالدمبارکه در ادامه خاطرنشان 
کرد: ایران ازنظر ذخایر گاز، دومین کشــور 
دنیاســت، ازنظر تولید هم پــس از آمریکا و 
روسیه سومین کشور به شمار می رود و پس 
از آمریکا، روسیه و چین، چهارمین کشور دنیا 
ازنظر مصرف گاز است. در زمینه مصرف یک 
نکته اساســی وجود دارد و آن نحوه مصرف 
گاز اســت. در این زمینه خودمــان را باید با 
روسیه مقایسه کنیم که ۳۰ درصد گاز خود 
را صادر می کند. می توانیم بر اساس جمیعت 
و صنایع، جمیعت و صنایع آمریکا، روسیه و 
چین را هم با ایران مقایسه کنیم، یا ترکیب 
مصرفی خود را ببینیم، این روزها ۷۰ درصد 
مصرف ما خانگی است، بدون شک مصرف 
این کشورهای عنوان شده این گونه نیست و 
ممکن است که ترکیب مصرفی آنها عکس 
ما باشد. این نشان می دهد که بیشتر مصرف 
گاز ما در جهت مصرف گرایی بوده اســت و 
نه در جهت توسعه صنعت؛ بنابراین مشکل 
ما در زمینه مصرف اســت. طیب نیا در ادامه 
خاطرنشــان کرد: با توجه به شرایط موجود، 
ما به برنامه های توســعه ای خود در هفت تا 
هشت ســال آینده نخواهیم رسید. ممکن 
اســت که ما در افق ۱۴۰۴ بــه ظرفیت ۵۵ 
میلیون تن برسیم و حتی ممکن است که به 
باالی ۶۰ میلیون تن نیز برسیم؛ یعنی مصرف 
گاز صنعت فوالد ایران که در حال حاضر ۱۱ 
میلیارد مترمکعب در سال است، ظرف سه تا 
چهار سال آینده و با توجه به ظرفیت هایی که 
ایجاد می کنیم، باید به باالی ۲۰ تا ۲۲ میلیارد 
مترمکعب برسد؛ با این وضعیت بدون شک با 
توجه به توسعه  صنایع عمده و نیروگاه ها به 
چنین افقی دست نخواهیم یافت. او در ادامه 
با اشاره به این موضوع که تولید گاز کنونی بر 
اساس برنامه های موجود نیست، تصریح کرد: 
در ســال های آینده بدون شک با کمبود گاز 
بیشتری در فصل سرما مواجه خواهیم شد. 
از سویی افزایش تقاضا و افزایش قیمت گاز 
را خواهیم داشــت. این موضوعات باید به ما 
گوشزد کند تا در صنایع خود بازنگری داشته 
باشیم. در کنفرانس ها پیرامون صنایع فوالد 
بارها این موضــوع را مطرح کردیم که هدف 
۵۵ میلیون تن فــوالد را برای چشــم انداز 
ســال ۱۴۰۴ در نظر گرفته ایــم، اما ازنظر 
زیرساخت ها و مسائلی همچون حمل ونقل و 
مواد اولیه مشکل داریم، امروز هم که با مشکل 
تأمین انرژی روبه  رو شــده ایم. از همین رو به 
نظر می رسد که باید در توسعه صنعت فوالد 

بازنگری داشته باشیم.

گزارش

 یادداشت

 نوســان: ۲۳ دی ماه ۱۳۷۱، روز 
بهره برداری و آغاز فعالیت شرکت 
عظیم فوالد مبارکه، روزی خجسته 
برای ایران اسالمی است و شایسته 
اســت این روز گرامی برای همه 
ایرانیان، به مصداق نماد و نشــانه 
روشنی از غلبه عزم و اراده ایرانی 
بر همه فشــارها، در تاریخ میهن 

عزیزمان ثبت گردد.
جنــگ، تحریــم، نبــود ارز، حصــر 
اقتصادی، ضعف قانــون و نبوِد دانش 
کافی، توان و تجربه و متخصص فنی، 
فضای حاکم بر زمان شــکل گیری و 
راه اندازی شــرکت فــوالد مبارکه در 
دهه ۶۰ بــود، فضایی که به یقین برای 
آغــاز راه و حرکتی بزرگ در وســعت 
ملی و فراملی، حســاس تر، دشوارتر و 
طاقت فرساتر از شــرایط کنونی بود و 
آن وضعیت، فکر، اراده و قدم برداشتن 
در هر مسیری را دشــوار کرده بود. اما 
آنچه مسلم است این بود که اراده آدمی 
بر هر محدودیتی مقدم است و فشار و 
محدودیت، همیشــه مقدمه ای برای 
رشد و پیشرفت و تعالی انسان و اجتماع 
است و این دیدگاه متعالی، در بسیاری 
از دوره های تاریخی و به ویژه در دوران 
پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران، 
به طور مکرر به اثبات رسیده و شرکت 
فــوالد مبارکه، نمونه روشــن تحقق 
حقیقی و عینی شعار »ما می توانیم« 
در شرایط تحریم و بحران و فشار است.

شــرکتی که در ابتدای راه تأســیس، 
راه اندازی و شــکل گیری خود با موانع 
بســیاری روبه رو بود و عــده ای در آن 
زمان معتقد بودنــد که احداث چنین 
کارخانــه ای، در آینــده ای نزدیــک 
شــهرکی از آهن پاره را در این منطقه 
به وجــود می آورد و دولــت وقت را به 
دلیل بی کفایتی و ناتوانــی در اجرای 
پروژه ســاقط خواهد کرد. گذشــت 
نزدیک به ســه دهه فعالیت شــرکت 
فوالد مبارکه به عنوان تبلور غلبه عزم 
و اراده ملت و متخصصــان داخلی بر 
همه فشارها و کارشــکنی ها و نمونه و 
نماد واقعی پیشرفت و شکوفایی ایران 
عزیز اسالمی، بر همگان عیان ساخت 
که می شود ماند و ســاخت، می شود 
تالش کرد و به نتیجه رسید، مقاومت 
کرد و ثمر دید و درنهایت اینکه فوالد 
مبارکه این فرضیه را به اثبات رســاند 
که تنها راه موفقیت در نظام اسالمی، 
اتکا به توان و نیــروی داخلی، تقویت 
عزم و اراده، تــالش و همت مضاعف و 
استقامت، مقاومت و پایداری در مسیر 
دست یابی به اهداف متعالی است. همه 
موفقیت های شرکت فوالد مبارکه در 
تولید، اقتصاد، رونق و شکوفایی کشور، 
اشــتغال زایی و گشــایش روزنه های 
جدید صنعت، اقتصاد، دانش، مهارت 
و فناوری ایرانی، مرهون غلبه گفتمانی 
است که دل درگرو اتکا به توان داخلی 
و خوداتکایی کشور برای دست یابی به 
خودکفایی، به جای اتکا به نظام سلطه 
دارد و این امر نکتــه ای آموزنده برای 
همه فعاالن، دغدغه مندان و دلسوزان 

این خاک، میهن و نظام اسالمی است.
۲۳ دی مــاه ۱۳۷۱، روز بهره برداری 
و آغــاز فعالیت شــرکت عظیم فوالد 
مبارکه، روزی خجســته بــرای ایران 
اسالمی است و شایسته است این روز 
گرامی برای همــه ایرانیان، به مصداق 
نماد و نشانه روشنی از غلبه عزم و اراده 
ایرانی بر همه فشارها، در تاریخ میهن 

عزیزمان ثبت گردد.

industry

طی حکمی محمدجواد براتی را به عنــوان مدیر روابط عمومی فوالدمبارکه منصوب شــد. 
محمدجواد براتی، دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه است که پیش از این 
سمت مدیر روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان را عهده دار بود. مدیر روابط عمومی شرکت 
شهرک های صنعتی استان اصفهان، عضویت در کمیته راهبردی روابط عمومی وزارت علوم، 
عضویت در شورای هماهنگی روابط عمومی دانشگاه ها از دیگر سوابق مدیر روابط عمومی فوالد 
مبارکه است. در این مراسم از تالش ها و خدمات هادی نباتی نژاد با اهدای لوح تقدیر، تجلیل شد.

انتصابمدیرجدیدروابطعمومیفوالدمبارکه
در جلسه ای که بین مدیران بانک مهر ایران و شرکت فوالد مبارکه اصفهان برگزار شد، 
ناصر سیف الهی عضو هیأت مدیره این بانک، از آمادگی کامل بانک برای ارائه خدمات 
خبر داد و از شرکت فوالد مبارکه خواست ســطح مراودات با بانک و منابع شرکت نزد 
بانک را افزایش دهد. حامد حســین ولی  بیک، معاون اقتصادی مالی شــرکت فوالد 
مبارکه اصفهان نیز در این نشســت خاطرنشان ســاخت: بهترین خدمات بانکی را از 
بانک قرض الحســنه مهر ایران گرفتیم و از رضایت کارکنان در این رابطه خرسندیم.

رضایتفوالدمبارکهازبانکمهرایران

فراترازانتظار
برقلهافتخار از بحران برق تا بحران گاز

 نوسان :شرکت فوالد مبارکه در راستای جلب رضایت مشتریان خود، 
عالوه بر تأمین نیاز صنایع خودروسازی و قطعه سازان خودرو، تسهیالت 
قابل توجهی را در اختیار آنان قرار می دهــد. افزایش مدت خریدهای 
اعتباری و برقراری مجدد خریدهای مســتقیم از مهم ترین مسایل و 
خواسته های مشتریان صنایع خودروسازی و قطعه سازان در دومین روز 

همایش شرکت فوالد مبارکه با شرکای کسب وکار خود بود.
معاونت فــروش و بازاریابی شــرکت فــوالد مبارکه بــا بیان این کــه اطالع از 
مشکالت و مسائل مشــتریان برای ما اهمیت زیادی دارد، افزود: هم اکنون طبق 
دســتورالعمل های وزارت صنعت، معدن و تجارت، محصوالت فوالد مبارکه در 
بورس عرضه می شود و مشتریان نیز می توانند آن ها را خریداری کنند. طهمورث 
جوانبخت خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه از ابتدای بهره برداری و پیش از راه اندازی 
بورس کاال، محصوالت خود را مستقیماً به مشــتریان خود عرضه می کرد اما با 
صدور دستورالعمل های وزارت صنعت هم اکنون مجبور به عرضه محصوالت خود 
در بورس کاالست. جوانبخت اذعان داشت: براساس صورت جلسه ای که در سال 
گذشته تنظیم شد، مقرر گردید که برای فروش مستقیم محصوالت فوالدی به 
صنایع باالدستی و پایین دستی آماده هستیم و در این خصوص مراتب به وزارت 

صمت منعکس شد اما اعالم کردند که این شیوه فروش انتخاب نشود.

همکاری با مشتریان
به صورت اعتباری 

وی با بیان این که فوالد مبارکه درصدد بازگشــت به روش خرید مستقیم برای 
ارتقای تعامل و ارتباط با مشتریان اســت، تصریح کرد: عرضه محصوالت فوالد 
مبارکه در بورس کاال، فاصله این شرکت با مشــتریان را بیشتر کرده و در برخی 
مواقع این روش های عرضه ما را هم ســردرگم می کند و این امر ســبب می شود 
تا بتوانیم عرضه تلفیقی ورق های گرم را با توجه به تقاضای بازار در دســتور کار 
خود قرار دهیم. معاون فروش و بازاریابی شــرکت فوالد مبارکه با اشاره به حذف 
ســهمیه بندی خرید ورق گرم ابرازداشــت: امیدوارم از ماه آینده بتوانیم عرضه 
مستقیم ورق گرم خود را به ۲ بار در ماه افزایش دهیم و اگر مشتریان نتوانستند 
در عرضه اول خرید خود را انجام دهند حداقل در دومین عرضه بتوانند محصوالت 

خود را خریداری کنند.
 وی تصریح کرد: با توجه به درخواست مشریان فوالد مبارکه مبنی بر فراهم شدن 
امکان خرید اعتباری بلندمدت محصوالت از این شرکت، تالش خواهیم کرد که 
قطعه سازان نیز بتوانند محصوالت فوالد مبارکه را با توجه به کارمزدهای بانکی 
به صورت اعتباری تا ۶ ماه خریداری کنند. جوانبخت عنوان داشت: فوالد مبارکه 
درصدد است تا به صورت اعتباری با مشــتریان خود کار کند و امیدواریم بتوانیم 
عرضه محصوالت انباری را که خواسته مشتریان ما در این نشست بود را بار دیگر 

آغاز کنیم.

تأمین پایدار نیاز خودروسازان 
محمد تاجمیرریاحی نیز در این نشســت بــا تأکید بر ضــرورت ثبات قیمت 
محصوالت مورد نیاز قطعه ســازی خودرو اظهار کرد: ثبــات قیمت برای تولید 
فوالد مبارکه اهمیت به سزایی دارد چراکه در غیر این صورت چالش ایجاد خواهد 
شد و برای مشتریان این شــرکت نیز ثبات قیمت بسیار مهم است. مدیر فروش 
داخلی شرکت فوالد مبارکه با بیان این که مشتریان فوالد مبارکه خواستار ثبات 
نرخ ورق های فوالدی هستند و این امر خواســته هر دو طرف است، افزود: فوالد 
مبارکه نمی تواند تعامل با مشتریان خود نداشته باشد چراکه ارتباط با مشتریان 
ضامن تداوم پوشش خواسته های آنان است. وی خاطرنشان کرد: ضروری است 
که واحدهای تولیدی کشور مطالبه خود را از مجلس شــورای اسالمی و وزارت 
صمت مبنی بر شفافیت عرضه کاال در بورس را اعالم کنند چراکه بورس در تمام 
دنیا محلی برای کشف قیمت محسوب می شود. تاجمیرریاحی با اشاره به دغدغه 
شرکت فوالد مبارکه نسبت به صنایع پایین دســتی اذعان داشت: فوالد مبارکه 
برای تولید و پشــتیبانی از صنایع پایین دست کشــور رویکرد تجاری نداشته و 
درصدد تأمین پایدار مواد اولیه مورد نیاز این صنایع ازجمله خودروسازی است. 
وی با اشــاره به تغییر شــرایط کنونی و آینده نگری فوالد مبارکــه برای ارتقای 
تعامالت با مشــتریان خود، تصریح کرد: انتظار می رود با اطالع رســانی قوی به 
نمایندگان مجلس شورای اســالمی، از آن ها خواست تا شفافیت عرضه کاال را از 

سامانه تجارت مطالبه و کشف نرخ را در بورس کاال دنبال کنند.
مدیر فروش داخلی شرکت فوالد مبارکه خواستار روشن سازی ذهنیت نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی نسبت به تصمیم در این زمینه توسط تولیدکنندگان شد و 
گفت: بسیاری از تولیدکنندگان کشور به دلیل نداشتن کد بهین یاب، امکان خرید 
محصول فوالد مبارکه را ندارند و از ســوی دیگر تأکید بر این است که کل عرضه 
فوالد مبارکه در یک روز اتفاق بیفتد و افزایش قیمت هم نداشته باشد، درحالی که 
قیمت دستوری است و از سوی دیگر در بازار جهانی قیمت ورق های فوالدی سرد 
و گرم اختالف قیمت ۱۰۰ دالری دارند. تاجمیرریاحی ابراز کرد: امیدوارم برپایی 
نشست های هم اندیشــی فوالد مبارکه با تولیدکنندگان، امکان همکاری میان 

طرفین را فراهم ساخته و پاسخ مناسب به نیاز بازار نیز داده شود.
مهدی آقازینلی، مدیر پشــتیبانی فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه نیز در 
این نشست تأکید کرد: شرکت های برتر دنیا ازجمله پوسکو کره جنوبی عدد ۸۵ را 
برای رضایتمندی مشتریان از عملکرد خود تعیین کرده اند و شرکت فوالد مبارکه 
نیز توانسته با جلب رضایت مشتریان خود در صنعت خودروسازی و قطعه سازی 
به این هدف بزرگ دســت پیدا کند. وی اضافه کــرد: روند افزایش رضایتمندی 
مشتریان از عملکرد شرکت فوالد مبارکه از ســال ۹۶ تاکنون به صورت مستمر 

افزایش یافته و هم اکنون به ۸۵ درصد رسیده است.

پشتیبانی فوالدمبارکه
از قطعه سازان خودرو

معاونت فروش و بازاریابی فوالد مبارکه مطرح کرد:

کمبود انرژی و مشکالت زیرساختی، فوالدسازان را از دستیابی به افق تولید دور می کند

می گویند صنعت فوالد به دلیل سیاست های داخلی اشتباه، احتماال جایگاه جهانی خود به عنوان 
دهمین تولیدکننده بزرگ فوالد دنیا را از دست خواهد داد. بحران گاز در ابعاد بزرگ تری نسبت به 
بحران برق در حال آسیب رساندن به صنعت فوالد ایران است. این امر تا به آن حد جدی است که مدیرعامل بزرگترین 
فوالدساز در غرب آسیا و شمال آفریقا در روزهایی که حیات این کارخانه عظیم در آستانه ۲۹ سالگی قرار دارد خبر 
از لزوم بازنگری در توسعه طرح های فوالدی کشور می دهد. به نظر می رسد بحران سیاستگذاری اشتباه در توسعه 

زیرساخت ها، دامن پویاترین صنعت کشور را گرفته و  نتیجه  آن، جز زمین گیر شدن صنعت فوالد، نخواهد بود؟

هفته نامه نوسان
گروه  صنعت

 نوسان : نماینده مــردم اصفهان در مجلس 
خبرگان رهبری طی بازدید از تصفیه خانه پساب 
صنعتی و تصفیه خانه استحصال پساب شهری 
شرکت فوالد مبارکه گفت: این شرکت در راستای 
بهینه سازی مصرف آب اقدامات متعددی انجام 
داده و درصدد است که در آینده نزدیک مصرف 
آب خام خود را به صفر برساند. به گزارش نوسان 
و به نقل از روابط عمومی فوالد مبارکه: »آیت اهلل 
سید ابوالحسن مهدوی« با بیان اینکه تصفیه خانه 
پســاب فوالد مبارکــه با تصفیه پســاب های 
انسانی، شیمیایی و صنعتی یکی از بزرگ ترین 
تصفیه خانه های کشور است، با اشاره به اقدامات 

مؤثر این شرکت برای کاهش مصرف آب افزود: 
این شــرکت عالوه بر اقدامــات مؤثر در کاهش 
مصرف آب، فرایندهای مطلوبــی در خصوص 
بومی ســازی دارد.نماینده مــردم اصفهان در 
مجلس خبرگان رهبری، خاطرنشان کرد: اعتماد 
و حمایت فوالد مبارکه از شرکت های دانش بنیان 
باعث شده روند بومی سازی در کشور توسعه یابد. 
تولید محصوالت استراتژیک در فوالد مبارکه مایه 
افتخار و مباهات است و امیدواریم این روند تولید 
توسط متخصصان این شــرکت رشد پیدا کند. 
وی اذعان داشت: قطعات و تجهیزات تصفیه خانه 
پساب صنعتی و تصفیه خانه استحصال پساب 

شهری شرکت فوالد مبارکه به دستان توانمند 
متخصصان داخل کشور تولید شده که به تمام 
صنعتگران خداقوت عرض می کنم و امیدوارم با 
تالش مضاعف جایگاه میهن عزیزمان در دنیا را 

ارتقا بخشند.
»محمدیاسر طیب نیا« مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه نیز در حاشــیه این بازدید، تصریح کرد: 
پروژه های زیادی در راســتای مصرف بهینه آب 
در فوالد مبارکه از سال های گذشته تاکنون اجرا 
شده که تولید بیشتر محصوالت را با مصرف آب 
کمتر رقم زده اســت. وی با بیان اینکه تا ۴ سال 
آینده، مصرف آب خام شــرکت فوالد مبارکه به 

صفر کاهش می یابد، عنوان داشت: ارتقای سطح 
کارایی تصفیه خانه های پساب جهت بهبود تصفیه 
و بازچرخانی آب در فوالد مبارکه منجر به افزایش 
راندمان تولید محصوالت شــده، به گونه ای که 
منجر به کاهش ۵۰ درصدی برداشت از آب خام 

شده است.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه بــا تأکید بر 
ضرورت ترویج الگوی مصرف آب فوالد مبارکه در 
کشور، اضافه کرد: با توجه به موقعیت اقلیم خشک 
کشــور، صنایع دیگر می توانند با الگوبرداری از 
شرکت فوالد مبارکه و سرمایه گذاری های الزم، 

برداشت آب خام را به حداقل برسانند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری:

فوالد مبارکه برای بهینه سازی آب اقدامات مؤثری انجام داده است
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رستم قاسمي، وزیر راه گفت: ثبت نام کنندگان در نهضت ملي مسکن باید زمان 
ثبت نام تعهد محضري بدهند که در هنگام تحویل واحد متاهل شده باشند. قاسمي 
گفت: سن ثبت نام کنندگان آقاي مجرد در سامانه نهضت ملي مسکن به ۲۳ سال 
رسیده و از ۲۰ دي ماه ثبت نام آنها آغاز مي شود. ثبت نام کنندگان باید زمان ثبت نام 
تعهد محضري بدهند که در هنگام تحویل واحد متاهل شده باشند در غیر این 

صورت واحد براي آنها به قیمت کارشناسي شده حساب مي شود. 

میري، نایب رییس شوراي ملي زعفران گفت: قیمت کنوني زعفران نسبت به هفته اخیر 
تغییري نداشته است و بازار همچنان در رکود به سر مي برد. او همچنین حداقل قیمت هر 
کیلو زعفران را ۲۲ میلیون تومان و حداکثر ۳۸ میلیون تومان اعالم کرد. طبق آمار هاي 
اعالمي مسووالن وزارت جهاد کشاورزي سال گذشته ۵۰۰ تن تولید زعفران داشتیم که 
امسال شوراي ملي زعفران طبق اظهارات کشاورزان اعالم کرده که تولید به سبب شرایط 

خشکسالي ۵۰ درصد افت داشته است. 

قیمتزعفرانکیلویی22تا38میلیونتومانشرطعجیببرایثبتناممجردهادرمسكنملی
 گزارش

 نوسان : یکی از مشکالت اساسی شرکت ذوب آهن اصفهان، 
تامین مواد اولیه پایدار بوده اســت که طی چند سال گذشته 
این مشکل شدت بیشتری به خود گرفته است؛ به گونه ای که 
ذخیره مــواد اولیه آن به چند روز رســیده اســت. معاون 
بهره برداری ذوب آهن اصفهان با بیــان اینکه موجودی مواد 
اولیه ذوب آهن برای تولید به معنای واقعــی تنها برای چند 
روز است، گفت: ذوب آهن اگر به نتیجه برسد که امکان تامین 
پایدار مواد اولیه از داخل نیست، برای واردات مواد اولیه مورد 

نیاز خود برنامه ریزی می کند.
مهرداد توالئیان با تاکید بر اینکه کوره بلند قلب ذوب آهن است، توضیح داد: 
در آغاز سیکل تولید فوالد ابتدا باید چدن تولید شود و بعد در فرآیندی چدن 
تبدیل به فوالد می شــود، اما اگر به هر دلیل امکان تولید چدن به عنوان ماده 
خام برای تولید فوالد را نداشته باشیم، طبیعتا تولید ذوب آهن کاهش می یابد. 
وی در ادامه با اشاره به مشکل تامین مواد اولیه، کمبود آب و انرژی که موجب 
کاهش تولید کوره ها شده است و نتوانسته ایم از ظرفیت کامل کوره ها استفاده 
کنیم، گفت: با وجود تمام مشکالت با توجه به فعالیت سه کوره بلند در تالش 
هستیم تا پایان ســال ۱۴۰۰، رکورد تولید ذوب آهن را که مربوط به سال ۹۳ 
بود، بشــکنیم. توالئیان در ادامه با اشــاره به رکورد تولید ذوب آهن در سال 
۱۳۹۳خاطرنشان کرد:  ذوب آهن در سال ۱۳۹۳ حدود ۲ میلیون و ۷۰۶ هزار 
تن چدن تولید کرد، اما اگر در سه ماه پایانی امســال اتفاق ویژه ای رخ ندهد، 

امیدواریم رکورد ۵۰ ساله ذوب آهن را جابه جا کنیم.
 معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان درباره اینکه آیا به دنبال رایزنی با مجلس 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دریافت سهمیه سنگ آهن مانند آنچه 
در سال ۹۸ اتفاق افتاد، هستید یا خیر، گفت: همواره به دنبال پیگیری و رایزنی 
تامین سهمیه مواد اولیه ذوب آهن مانند سال ۹۸ هستیم و امیدواریم مواد اولیه 
خود را چه در بحث سنگ آهن و چه زغال سنگ از منابع داخلی تامین کنیم، هر 
چند شاهد مشکالت بسیار هستیم و شرایط روز به روز بدتر شده است. وی با 
اشاره به ضرورت تامین مواد اولیه در ذوب آهن تصریح کرد: به عنوان یک بنگاه 
اقتصادی اگر به نتیجه برسیم که امکان تامین پایدار مواد اولیه از داخل نیست، 
صددر صد برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خود برنامه ریزی می کنیم، چراکه 

چرخه بزرگ فعالیت سه کوره نباید متوقف شود.

تامین مواد اولیه 
استراتژی ذوب آهن 

توالئیان به مشــکالت موجود بر ســر راه واردات مواد اولیه و قیمت گذاری 
دستوری مواد فوالدی اشاره کرد و گفت: زمانی که صحبت از بورس برای خرید 
محصوالت فوالدی می کنیم به معنای قیمت آزاد و رقابتی است که باید قیمت 

محصول براساس عرضه و تقاضا در بورس مشخص شود. 
وی با تاکید بر اینکه اگر در مورد قیمت گــذاری محصوالت فوالدی صحبت 
کنیم یعنی از اســاس بورس را قبول نداریم، اظهار کرد: اگرچه در دوره ای به 
اشتباه توسط مسووالن در بحث قیمت گذاری دخالت هایی شده، اما دیر یا زود 
باید محدودیت ها برداشته شود و فوالدی ها بتوانند مانند بازارهای جهانی حتی 
اگر الزم شد مواد اولیه خود را از خارج وارد یا در داخل تامین کنند و در نهایت 

قیمت محصوالت شان براساس قیمت های جهانی تعیین شود. 
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان با تاکید بر این موضوع که مشکل تامین 
مواد اولیه یک مشکل اساسی در زنجیره فوالد کشور است، بیان کرد: به طور 
صد در صد واردات مواد اولیه مشکالتی را برای فوالدی ها ایجاد می کند؛ اما این 
مانع حرکت ذوب آهن و توقف این صنعت نخواهد شد. وی بر ضرورت تامین 
مواد اولیه برای متوقف نشدن خط تولید تاکید کرد و گفت: استراتژی ذوب آهن 
تامین مواد اولیه خود به هر قیمت اســت، هر چنــد امیدواریم با کمک های 

مختلف مواد اولیه از منابع داخلی تامین شود.
 

  امکان ذخیره سازی آگلومرات  
بستر الزم برای ذخیره ســازی آگلومرات مازاد بر نیاز کوره بلند در مدیریت 

آگلومراسیون ذوب آهن اصفهان فراهم شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.

   خرید مستمر مواد اولیه   
مسعود طاهری معاون تولید مدیریت آگلومراسیون شرکت با بیان این مطلب 
گفت: در زمان های تعمیرات آگلوماشــین ها یا مواقع خــاص برای حفظ و 
تداوم تولید کوره بلندها الزم است همیشه مقداری آگلومرات در کارگاه انبار 
مواد خام آگلومراســیون آماده بارگیری باشد، در این راستا با وجود مشکالت 
تامین این محصول، مدیریت خرید مواد اولیه همواره و به صورت مســتمر از 

تولیدکنندگان آن در سطح کشور مبادرت به خرید کرده است. 
وی در ادامه خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه در مقاطــع و فواصل زمانی 
مشــخص تولید آگلومره مازاد بر مصرف کوره بلند اســت. در صورت وجود 
سیستمی برای ذخیره سازی به خرید آگلومره نیاز نبوده و صرفه جویی قابل 
توجهی حاصل می شود.همچنین محمد جان نثاری مهندس مکانیک کارگاه 
پخت عنوان کرد با هدف رفع این مشــکل، ذخیره ســازی محصول آگلومره 
مازاد بر مصرف کوره بلند در بخش پیشنهاد شد در زمان های عدم نیاز و عدم 

پذیرش آگلومرات به جای توقف خط تولید به ذخیره سازی آن اقدام شود. 
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در همین راستا به همت پرسنل مکانیک بخش، 
در قسمت زیرین شیبر موبایل شوت آگلوماشین شماره ۴ یک راهگاه طراحی و  
نصب شد و به بهره برداری رسید تا محصول مازاد آگلومره به وسیله کامیون به 
انبار مواد خام منتقل و نگهداری شود. تالشگران مدیریت های آگلومراسیون و 

امور فنی و برنامه ریزی تولید در اجرای این طرح مشارکت فعال داشتند.

رکورد ۵0 ساله ذوب آهن 
را جابه جا می کنیم

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان:

 نوســان: اوراق تســهیالت 
مســکن یا همان "تسه” وامی 
اســت که برای خرید ملک یا 

زمین گرفته می شود.
 این اوراق توســط بانک مسکن منتشر 
و در بــازار فرابورس مــورد معامله قرار 
می گیرد. بر این اساس وام گیرنده برای 
خرید یا نگهــداری خانه یا ســاخت و 
تعمیر امالک و مستغالت از آن استفاده 
می کند و موافقت می کند با گذشــت 
زمان، معموالً در یک سری پرداخت های 
منظــم، آن را بازپرداخت کنــد. در این 
مدت ملک به عنوان وثیقه برای تأمین 
وام عمل می کند. برای خرید این اوراق، 
متقاضی باید با دریافت یک کد بورسی 
از کارگزاری  اقدام به خریــد این اوراق 
کند. به عنوان کارمزد معامالت درصدی 
از حساب سرمایه گذار به هنگام خرید و 
فروش اوراق تسهیالت مسکن از حساب 
سرمایه گذار کسر می شود. همچنین فرد 
میتواند  با مراجعه به شعب بانک مسکن، 
برای خرید اوراق تسهیالت بانک مسکن 

اقدام کند.
بانک مســکن هر ماه اوراق جداگانه ای 
منتشــر می کند که قیمت ایــن اوراق 
با یکدیگر متفــاوت اســت. روی نماد 
معامالتی این اوراق، نام ماه و دو رقم آخر 
سال صدور را شــاهد هستیم که تاریخ 
انتشار و فرصت استفاده از اوراق را نشان 
می دهد. برای مثال تســه ۹۹۰۵ یعنی 
بانک در مردادماه ســال ۹۹ این ورق را 
منتشر کرده است. هرچه به تاریخ انقضا 
و سررسید اوراق نزدیک تر شویم، قیمت 
خرید اوراق ارزان تر و هرچه تاریخ انتشار 
اوراق جدیدتر باشــد قیمت آن گران تر 

است.
زمان استفاده از اوراق مهم است. اگر فرد 
بالفاصله قصد استفاده از اوراق خریداری 
شده خود را دارد، میتواند ارزان ترین اوراق 
موجود در بازار سرمایه را خریداری کند. 
ارزان ترین اوراق، اوراقی هستند که زمان 
کمی به ابطال آن ها باقی مانده است. با 
توجه به اینکه کارکــرد اوراق خریداری 
شــده در بازار، هیچ تفاوتی با هم ندارد 
تنها نکتــه ای که باید مــورد توجه قرار 
گیرد آن است که فرصت استفاده از  اوراق 
خریداری شده را با توجه به مدت زمانی 
که ممکن است به واسطه کارهای بانکی 
صرف شــود، وجود داشته باشد. مهلت 
انقضا اوراق از زمان انتشار تا دو سال بعد 
از آن است، بعد از گذشت ۲ سال از تاریخ 
انتشــار اوراق ابطال می شــوند و امکان 

دریافت وام دیگر وجود ندارد.
بنابرایــن به زبان ســاده پــس از آنکه 
مشخص شد ملک مورد نظر شرایط اخذ 
وام را دارد، فــرد اوراق را خریداری کرده 
که در پرتفو قابل مشاهده است، در واقع 
اوراق بر اساس کد ملی فرد صادر می شود 
و بانک مسکن بر اساس تعداد اوراقی که 
فرد خریداری کرده است، چک را صادر 
میکند. پــس از آن خریدار، فروشــنده 
و نماینده بانــک برای انتقال ســند به 
دفترخانه مراجعه کرده و نماینده بانک 
چک را به فروشنده تحویل میدهد و خانه  
تا زمان پایان پرداخت اقســاط در رهن 
بانک باقی می ماند. همانطور که ذکر شد 
میزان و قیمت اوراق متفاوت اســت. اما 
سقف این تسهیالت برای مراکز استان 
و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار 
نفر برای مجردها به ۱۶۰ و برای زوجین 

به ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است.

سیدعبدالوهاب ســهل آبادی در مراسمی 
که با حضور رؤســای انجمن های کارگری 
و کارفرمایی و صنعتگران اســتان اصفهان 
برگزار شد، ضمن تسلیت شهادت حضرت 
زهرا )س( با بیان اینکه هر ســاله در هنگام 
تعیین دستمزد کارگران اختالفات زیادی 
بین انجمن های کارگری و کارفرمایی برای 
تعیین حقوق وجود دارد، اظهار داشت: باید 
توجه داشت که نظریات هر دو قشر در این 
میان قابل دفاع اســت اما شرایط اقتصادی 
برخی از اهــداف را تحت تأثیر قرار می دهد. 
وی با بیان اینکه در ســال گذشته و با توجه 
بــه ناتوانــی در افزایش مناســب حقوق و 
دســتمزد به دنبال راهکاری بــرای ایجاد 
امنیت اقتصادی برای خانوارهای کم درآمد 
اصفهــان بودیم، ابــراز داشــت: در نهایت 
راه اندازی شرکت توسعه و عمران شهرستان 
اصفهان که قانون آن در ســال ۸۹ مصوب 
شــده اســت را در دســتور کار قرار دادیم.

افزایش
 درآمد خانوارهای اصفهانی 

رئیس خانه صنعت و معــدن ایران با بیان 
اینکه هدف از راه اندازی شرکت توسعه و 
عمران شهرستان اصفهان افزایش درآمد 
خانوارهای اصفهانــی از طریق عضویت 
در این شرکت اســت، تصریح کرد: برای 
این امر رایزنی هــای الزم را با امام جمعه 
اصفهان، استاندار اصفهان و دیگر مسئوالن 
انجام داده ایم که حمایت تمام قد خود را 
از این شــرکت اعالم کرده اند. وی با بیان 

اینکه اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
به عنوان ناظر این شرکت تعاونی انتخاب 
شــده اســت، افزود: باید پنــج درصد از 
شــهروندان اصفهان سهامدار این شرکت 
باشــند و ســرمایه اولیه مورد نیاز برای 
راه اندازی این شرکت ۱۱۴ میلیارد تومان 

برآورد شده است. 
ســهل آبادی با بیان اینکــه در اصفهان 
سال هاســت که برای اجــرای پروژه های 
بزرگ مجبور به اســتفاده از افراد خارج از 
استان و شهر هستیم، ادامه داد: با این اقدام 
می توان شــاهد اتفاقات خوبی در زمینه 

توسعه و عمران شهر نیز باشیم. 
وی تصریح کرد: سال هاســت پروژه هایی 
مانند قطار سریع الســیر اصفهان معطل 
مانده و از سوی دیگر نیز باید توجه داشت 
که اصفهان حتی یک خــط هوایی بومی 
ندارد و اینها همه نقاط ضعفی است که باید 

برطرف شود. 
رئیس خانه صنعت و معــدن اصفهان با 
بیان اینکه از قشر پرســتاران، کارگران و 
خبرنگاران برای ثبت نام در این شــرکت 
دعوت کرده ایم، افزود: هدف ما این است 
که افرادی که بضاعــت مالی کافی ندارند 
سهام دار این شرکت شوند و نمی خواهیم 

سرمایه سرمایه داران را افزایش دهیم.

نیاز به ۱۱ هزار و ۴۰۰ نفر
 سهامدار

همچنین رضا چینی، عضو هیئت مدیره 
کانــون کارآفرینان اســتان اصفهان نیز 

در ادامه این مراســم با بیان اینکه برای 
سرمایه گذاری در این شرکت نیاز به ۱۱ 
هزار و ۴۰۰ نفر ســهامدار داریم، گفت: 
هر فرد باید حداقل ۱۰ سهم را خریداری 
کند که ارزش هر ســهم یــک میلیون 

تومان برآورد شده است. 
وی با بیــان اینکه هدف ما از تاســیس 
شــرکت توســعه و عمران شهرســتان 
اصفهان ایجاد درآمد مازاد برای اقشــار 
مختلف جامعه اســت، ابراز داشت: باید 
توجه داشت این شــرکت تنها شرکتی 
اســت که دولت و ســازمان های وابسته 
طبق قانون مجاز به واگذاری های رانتی و 
جذاب است و این شرکت می تواند با ترک 
تشریفات مزایده پروژه های عمرانی را در 
دســت گیرد. عضو هیئت مدیره کانون 
کارآفرینان استان اصفهان با بیان اینکه 
کارفرمایان باید شــرایط الزم را به اندازه 
توان خود برای خرید ســهام از ســوی 
کارگران صنایع فراهــم کنند، گفت: در 
این زمینه نیز رایزنی هایــی را با یکی از 
بانک ها برای واگذاری تســهیالت انجام 

داده ایم.
 وی بــا بیــان اینکــه تجربــه دیگــر 
شهرستان های استان نشان می دهد که 
سوددهی این شــرکت بسیار خوب بوده 
اســت، افزود: در برخی از شهرستان های 
استان شاهد سوددهی ۱۰ برابر سرمایه ها 
طی دو سال بوده ایم. چینی زمان پذیره 
نویسی شــرکت را دهه فجر امسال اعالم 
کرد و افزود: چنانچه افــرادی در مرحله 

اول موفق به خرید ســهام نشوند تا پایان 
ســال دوم امکان خرید مجدد ســهام را 

نخواهند داشت.

توسعه اقتصادی
برمبنای الگوهای معین 

کامــران کالنــی، مدیــرکل کار، تعاون 
ورفاه اجتماعی اســتان اصفهــان نیز در 
این مراســم با بیان اینکه ما بــه عنوان 
دولتمردان رســالتی برای خدمتگذاری 
به افراد در جامعه داریم، اظهار داشــت: 
اینکه مــا نمی توانیم در زمینــه ارتقای 
ســطح کیفی خانواده ها از نظر اقتصادی 
تأثیرگذار باشیم جای بررسی دارد و این 
موضوع سال هاست که مغفول واقع شده 
است. وی با باین اینکه توسعه اقتصادی به 
معنای واقعی و نه اقتصاد دولتی که نتیجه ای 
جز رانت و فساد ندارد در همه کشورها مورد 
توجه بوده است، ابراز داشت: اقتصاد باید بر 
مبنای الگوهای معین توسعه باشد و این امر 
با تجمیع سرمایه های اندک مردمی امکان 

پذیر است. 
مدیرکل کار، تعــاون ورفــاه اجتماعی 
اســتان اصفهان با بیان اینکــه قرار بود 
تا پایــان برنامه پنجم توســعه ســهم 
شرکت های تعاونی در اقتصاد ۲۵ درصد 
باشــد، ادامه داد: این در حالی است که 
باید توجه داشــت در اقتصــادی که ۷۵ 
درصد آن در دســت دولت است می توان 
اتفاق خوبی را رقم زد؟ این امر اشــکالی 
اساسی در ساختار اســت که باید اصالح 

شود. 
وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی از سال 
۹۲ از ســوی رهبر معظــم انقالب مورد 
تاکید قــرار گرفت، افزود: بــرای این امر 
پنج اصل تعریف شد که اگر محقق شود 
اقتصاد کشــور نجات پیدا می کند و راه 
اندازی این شرکت می تواند نمونه بارزی 

از تحقق اقتصاد مقاومتی باشد.
همچنین اصغر برشان، دبیر اجرایی خانه 
کارگر استان اصفهان در ادامه این مراسم 
راه اندازی این شــرکت را در واقع ایجاد 
حاشیه ای امن برای کارگران و اقشار کم 
درآمد در جامعه تلقــی کرد و گفت: باید 
این اقشــار از ارزش افزوده این شــرکت 
بهره ببرند و و الزمــه این امر نیز حمایت 
کارآفرینان و صاحبان صنایع اســت. وی 
ادامه داد: در کشــور کارگران در ســود 
شرکت ها سهیم نیســتند و این در حالی 
اســت که باید به این بخش توجه داشت 
که کارگران بتوانند پس از بازنشســتگی 
سهامدار شرکت باشند. دبیر اجرایی خانه 
کارگر اســتان اصفهان با بیــان اینکه در 
حال حاضر در کشورهای پیشرفته بحث 
خوداشــتغالی و کارافرینی بسیار مورد 
توجه است، ادامه داد: این امر باید به جای 
کار صرف باید مورد توجه باشد و توسعه 
صنایع از سخت افزاری سمت وسوی نرم 

افزاری پیدا کند.

سهامداری شهروندان
رئیس خانه صنعت و معدن ایران از راه اندازی شرکت توسعه و عمران اصفهان خبر داد:  گزارش

چگونهواممسكن
بگیریم؟

citizen

هدف از تاسیس شرکت توسعه و عمران شهرستان اصفهان ایجاد درآمد مازاد برای اقشار مختلف جامعه است

 نوسان :  کارشناس آبفای استان اصفهان 
موفق به طراحی و ســاخت دستگاه ریشه 
بر توربینی قابل تنظیم با ســری برشــی
 زنجیره ای شد. عبدالرضا آهکی پژوهشگر 
جوان شاغل در آب و فاضالب منطقه ورزنه 
پس از هشــت ماه کار پژوهشی موفق شد 
این دستگاه را با هدف رفع انسداد لوله های 
فاضالب از رسوبات معدنی، چربی ها و ریشه 

های درختان طراحی و تولید کند. 

کاربرد دستگاه ریشه بر توربینی در لوله های 
فاضالب با ســطح مقطع گرد با هر جنسی 
است و می تواند با برش هایی که در رسوبات 
یا ریشه های درختان نفوذ کرده در شبکه 
های فاضالب انجام می دهد، گرفتگی لوله ها 
را برطرف کرده و جریان فاضالب را به حالت 
اول بازگرداند. نیروی محرکه دستگاه ریشه 
بر توربینی از طریق دستگاه شست و شوی 
شبکه فاضالب تامین می شود و زنجیرهای 

متصل به آن با پرتاب شدن به اطراف جدار 
لوله، باعث رفع گرفتگی موجود در لوله های 
فاضالب می شود. دستگاه ریشه بر توربینی 
طراحی شده توسط کارشناس جوان آبفای 
استان اصفهان عالوه بر ۵۰ درصد وزن کمتر 
در مقایسه با نمونه مشابه خارجی، می تواند 
با بهره گیری از بازوهای منحصر به فرد خود، 
در رفع انسداد لوله هایی با قطرهای مختلف 
به کار گرفته شود. مکانیزم هیدرومکانیکی 

این دستگاه به نحوی است که عملکرد آن را 
به باالترین راندمان می رساند و حتی سطح 
های بسیار سخت و مقاوم که پاکسازی آن 
با واترجت امکان پذیر نیست، با استفاده از 
دستگه ریشــه بر توربینی به راحتی برش 
خورده و از شــبکه خارج می شود. گفتنی 
است هزینه تولید این دستگاه نصف مشابه 
خارجی اســت و تا کنون فقط کشورهای 

آمریکا و آلمان آن راتولید می کردند. 

در آبفای استان اصفهان اتفاق افتاد؛

ساخت دستگاه ریشه بر توربینی قابل تنظیم با سری برشی زنجیره ای

رئیس خانه صنعت و معدن ایران از راه اندازی شرکت توسعه و عمران شهرستان اصفهان با حضور 
و سهامداری شهروندان اصفهانی خبر داد. طرحی که اشتغال زایی، افزایش سرمایه و درآمد مردم، 
تسریع در رشد و توسعه تمامی شهرها ، هدایت منابع مردمی به طرحهای اشتغال زا، بستر سازی 
برای ورود کلیه افرادی که به نوعی با مجموعه شهرستان وابستگی دارند به فعالیت های اقتصادی و کمک به 
خودکفایی و تقویت بنیه اقتصادی شهرها را در پی خواهد داشت.بدون شک تاسیس تعاونی های توسعه و عمران 
شهرستانی اقدامی نهضت گونه  و ضروری برای پیشرفت و آبادانی شهرهاست که ضمن سالم سازی محیط های 

اداری از حیث رانت بازی و دیگر خطاها و تخلفات، مردم را نسبت به آینده امیدوار می سازد. 
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خدیر مهرداد   

تقـی توکلـی یکی از سـرمایه های جامعه مـا بود. پرورانـدن فردی 
چون او که هم پیشـینه و اصالت خانوادگی داشـت، هـم از آموزش 
و پرورش مناسـب برخوردار و هم آراسـته به فضیلت وطن پرسـتی 
بـود و آنجـا که حاجت افتـاد،  تمـام توان خـود را بـرای آبادانی و 

پیشـرفت صنعتی ایران به کار بسـت، کار آسـانی نیست.
ـ کـه از خانواده تاجرپیشـه و معروف  پـدرش حاجی آقا کبریت سـاز توکلـیـ 
تبریـز بودـــ کارخانه کبریت توکلی را در تبریز پایه گـذاری کرد. پدربزرگش، 
حـاج علی عسـگر، از معـارف تبریز بود و با سـتارخان )سـردار ملّی( دوسـتی 
داشـت و یکـی از عموهایـش، بـه نام مرتضـی، از همرزمـان سـتارخان بود و 
شـهید مشـروطه خواهی ملـت ایران شـد. جـد بـزرگ او، حـاج محمدصفی 
ایروانـی، خـان ایـروان بود که به واسـطه قـرارداد ترکمن چای، به زیر سـلطه 
تـزار روس افتـاده بـود. خـاِن ایـروان بـرای حفـظ ارتبـاط بـا میهـن، یکی از 
فرزنـدان خـود بـه نام حاج محمدنقـی را به سـال ۱۲۵۵ ه.ق به دارالسـلطنه 
تبریـز می فرسـتد و از آن پـس، ایـن خانـدان در تبریـز سـاکن و بـه تجارت 

می شوند. مشـغول 
تقـی توکلـی کوچکتریـن فرزنـد حاج آقا کبریت سـاز بود؛ پـس از تحصیالت 
ابتدایـی بـه دبیرسـتان البـرز تهـران و سـپس راهـی ایـاالت متحـده بـرای 
تحصیـل در دانشـگاه نبراسـکا شـد. پس از بازگشـت به میهن، بـا دختری از 
خانواده سرشـناس میرزا علی آقا تبریزی )ثقه االسـالم( ازدواج کرد و مشـغول 
مدیریـت کارخانه پدری شـد؛ کارخانه را نوسـازی کرد و چنـد کارخانه دیگر 

)نئوپان سـازی، فورمیکا سـازی، کابینت سـازی …( کنـار آن سـاخت.
زمانـی کـه بـه گفتـه او »تصادفـا«، در وزارت اقتصـاد، به دوسـت قدیمی اش 
ــ و محمد یگانـه برخورد  ـ کـه اکنون وزیر شـده بودـ  علی نقـی عالیخانـیـ 
ـ از او درخواسـت کمک  ـــ و در ایـن »تصادف« هم منطقـی می توان یافتـ 
بـرای راه آنـدازی صنایع سـنگین و نیمه سـنگین کشـور کردنـد و این چنین، 
صنعتگـر توانـای بخـش خصوصـی وارد همـکاری مؤثـری بـا دولـت بـرای 
صنعتی سـازی کشـور شـد. او همکاری خود را از کمک در راه اندازی آلومنیوم 
اراک شـروع کـرد. سـپس، مأمـور تأسـیس ماشین سـازی تبریز شـد و بیش 
از هفـت سـال به عنـوان »مدیرعامـل ماشین سـازی تبریز و معاون سـازمان 
گسـترش و نوسـازی صنایـع ایـران و مسـئول پیاده سـازی صنایـع در شـهر 
صنعتی تبریز« مشـغول شد. در همین سـالها، کارخانه بلبرینگ سازی تبریز، 
ایـدم، شـرکت گسـترش صنایع ریلـی، کمپرسورسـازی تبریز، پمـپ ایران و 
… را راه انداخـت و در پروژه هـای دیگـری چـون تراکتورسـازی تبریـز، بـه 
همـراه چند مدیر ایران دوسـت دیگر، همکاری داشـت تـا آذربایجان به قطب 
صنعت کشـور تبدیل شـود. از این روسـت که توکلی را پایه گذار صنایع نوین 

آذربایجـان می خوانند.
در گفتگویـی کـه بـا توکلـی داشـتم، دو سـه بـار از اکاذیب سیاسـی عده ای 
پرسـیدم کـه مدعی تبعیض علیـه آذربایجان بوده اند. یکـی دو بار اول، چنین 
ادعاهایـی را در انـدازه ای ندیـد کـه مسـتقیم پاسـخ گویـد. بـار آخـر صریح 
گفـت: »بـه حرف پانترکهای احمق گـوش ندهید ! این دروغ ها را پانترکیسـم 
می سـازد کـه هیـچ اصالتی نـدارد«. سـپس اشـاره های تاریخی گـذرا کرد تا 
بگویید تاریخ ملت کهنسـال ایران مبّرا از این جعلیات اسـت و قومیت گرایی 

و اختالف افکنـی ابزار سیاسـی امروزی هاسـت. 
صنعتی سـازی آذربایجان به مرکزیت تبریز بخشـی از برنامه توسـعه کشور با 
توجـه بـه نوعی آمایش سـرزمینی بود. چنانکـه توکلی می گفـت: »طرز فکر 
… اینطـور بـود که توسـعه کشـور باید بـر اسـاس اسـتعدادها و مزیت های 
مناطق سـازگار باشـد«. پس از خدمـت در آذربایجان، به کرمـان رفت و ادامه 

کار رضا نیازمند در راه اندازی مس سرچشـمه را به سـرانجام رسـاند.
عـالوه بـر تخصص و نبـوغ توکلی در حـوزه صنعت، آنچه او را چنین منشـاء 
ـ و  اثـر سـاخته بود حس ژرف میهن پرسـتی او بـود. او در خانـواده و جامعهـ 
ــ درس ایران خواهی آموختـه بود. آن انـدازه به تاریخ  حتـی قبل از مدرسـهـ 
ملّـی ایـران آگاه بـود کـه وقتـی می خواسـت از چرایی خواسـت بسـیاری از 
هم نسـالن و پیشـگامان خود برای پیشرفت صنعتی کشور بگوید، از شاهنامه 
و تاریخ و فرهنگ سـترگ ایران شـروع می کرد تا به سـده بیسـتم و وضعیت 
عقب ماندگـی ایـران از غـرب برسـد. می گفـت »ما تاریـخ و تجـارب تاریخی 
میهـن خود را می دانسـتیم؛ اینکه کجـا بودیم و اکنـون عقب مانده ایم. به این 
علـت همواره این پرسـش ذهن ما را مشـغول می داشـت که چـرا ما صنعتی 
و پیشـرفته نیسـتیم؟« البتـه توکلـی چنـد سـالی فرصت یافـت کـه در راه 
پیشـرفت و بزرگـی ایـران، آنچه تـا آخر عمـر آرزویش را داشـت، تالش کند.

از نسـل های ایرانیـاِن وطن خـواهِ ناحیه آذربایجان بود که میـان دو انقالب، در 
حوزه هـای گوناگـون حیـات اجتماعی ایران، سـرآمد بودند: از شـمار بزرگانی 
چـون مصطفـی عـدل در حقـوق، یحیـی عـدل و لقمـان ادهم در پزشـکی، 
خاندان هـای پیرنیـا و فرمانفرمائیان و اندیشـمندانی چون حسـن تقـی زاده و 
محمدعلـی موحـد در فرهنـگ، اقبال السـطان و غالمحسـین بیگچه خانی و 
فرهـاد فخرالدینی در موسـیقی ملّی، بهترین هنرمندان سـینما و موسـیقی 
پاپ کشـور، محسـن هشـترودی در علوم پایه، شـهریار و پروین اعتصامی در 
شـعر و ادب، و فراوان سیاسـتمداران، نظامیان، دانشـمندان و علمای خوشنام 
کشـور. تقی توکلی نیز صنعتگری بود از شـمار این ایرانیان وطن خواهِ آذری؛ 
آنها که با سـری در سـودای شـکوه کشـور و دلی در گروِ مهر ایران، سـهمی 
در پیشـرفت کشـور ایفا کردند  ــ و هنوز هم شـمار این وطن خواهان کشـور 

فـراوان اسـت، اگـر فرصت برای خدمـات آن ها فراهم شـود.
مرحـوم تقـی توکلـی در کنـار امثـال اصغـر قندچـی، خلیـل ارجمنـد، 
خسروشـاهی ها، برخوردارهـا و ده ها صنعتگر مانند آن ها، شناسـنامه صنعت 
کشـور هسـتند؛ کسانی که سـود شـخصی در بازار را همراه با پیشرفت و رفاه 

کشـور می خواسـتند، نـه به هـر قیمت.

بررســی عملکردها و نحوه 
مدیریت و سیاستگذاری در 
بخش هــای مختلف مرتبط 
بــا منابع طبیعــی و محیط 
زیست کشور نشان می دهد، 
آنچه امروز به عنوان تنش ها، 
بحران هــای  و  چالش هــا 
گوناگون محیط زیستی عنوان می شود، دور از انتظار نبوده 
و دستاورد نظام تصمیم گیری غیرکارشناسانه، کوته نگرانه و 

سطحی است.
رویکردی که در آن توســعه در ســطحی ترین بعد خود و 
بدون ملزم دانستن آن به پایداری، در بخش های کشاورزی 
و صنعت و بی توجهی محض به رعایت آمایش ســرزمینی 
شــکل گرفته و حیاتی ترین ابعاد وجودی این سرزمین را 
قربانی خود ساخته اســت. فارغ از نقشی که صنعت به ویژه 
صنعت آب بر در پیدایش شرایط کنونی داشته است، در این 
میان کشاورزی و سیاست های اتخاذی مرتبط با این بخش 
جدی ترین نقش را در ایجاد چالش هــای موجود ایفا کرده 
است. وجود جمعیت باالی شاغل در بخش کشاورزی ایران و 
عدم سیاستگذاری صحیح در زمینه ایجاد اصالحات الزم در 
این بخش )چه از لحاظ ارتقای سطح بهره وری و چه از لحاظ 
توانمندسازی در جهت ســوق دادن بخشی از این جمعیت 

شاغل به دیگر بخش ها با مولدسازی اقتصاد( از یک سو 
سیاســتگذاری های جدی در زمینه لــزوم خودکفایی در 

محصوالت کشاورزی و ملزم دانستن کشور به خودکفا بودن 
در بخش کشــاورزی در چند دهه اخیر، ســبب شده است 
این بخش به عنوان جدی ترین عامل مخرب منابع طبیعی 
و محیط زیستی کشــور ایفای نقش کند. در واقع دولت ها 
به دلیل آنکه هم امکان تغییر در شــرایط بخش کشاورزی 
را در تمامی ابعاد آن نداشــته و هم در ســودای رسیدن به 
خودکفایی در محصوالت کشاورزی بوده اند، زمینه را برای 
به کارگیری هر چه بیشتر منابع طبیعی در این راستا فراهم 
کرده و نتیجه  آن روند تخریب بسیار سریع منابع طبیعی، 
به ویژه منابع آب کشور بوده اســت. تخریبی که خود را به 
اشکال مختلف از خشک شدن منابع آبی زیرزمینی تا خشک 
شدن تاالب ها، رودها، چشمه ها، فرونشست زمین و... نشان 
داده است. از سوی دیگر، این شــرایط باعث شده جمعیت 
باالی شاغل در بخش های مختلف کشاورزی امکان فعالیت 
نداشته و از این رو نظام حکمرانی نه تنها نتوانسته است به 
هدف خود در زمینه خودکفایی در محصوالت کشــاورزی 
دست یابد، بلکه با دو مساله جدی به نام بحران آب و بیکاری 
جمعیت کثیری از شــهروندان خــود و در نتیجه افزایش 
نارضایتی عمومی مواجه شود. اما این نقطه می تواند نقطه 
تاریخی تصمیم گیری سیاستی در کشور باشد. آنچه مسلم 
است بخش های وسیعی از کشور تاب آوری الزم را برای تداوم 
فعالیت کشاورزی ندارد و هر گونه هزینه کرد در زمینه رفع 
مسائل این بخش نه تنها به حل آن کمکی نخواهد کرد، بلکه 

در آینده اثرات جدی تر و پرهزینه تری ایجاد خواهد کرد.

سال  از  پس  کردند  بینی  پیش  کیتکونیوز  آنالین  نظرسنجی  در  گذاران  سرمایه 
ناامیدکننده ای که طال و نقره سپری کردند، این دو فلز ارزشمند در صدر داراییهایی 
قرار خواهند گرفت که بهترین عملکرد را در سال ۲۰۲۲ پیدا می کنند. طال سال ۲۰۲۱ 
را با ۳.۶ درصد کاهش به پایان برد و بزرگترین کاهش ساالنه خود از سال ۲۰۱۵ را رقم 
زد. نقره سال ۲۰۲۱ را با ۱۱.۵ درصد کاهش به پایان برد که بزرگترین کاهش قیمت 

این فلز ارزشمند از سال ۲۰۱۴ بود.

سفرهای جاده ای مردم در هفته گذشته روند کاهشی داشت و ترددهای جاده ای در 
اکثر استان های کشور کمتر از هفته نخست دی ماه شد. بر اساس جدید آمارهای 
منتشر شده از سوی مرکز مدیریت راه های کشور در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۶ دی ماه، به 
صورت متوسط یک میلیون و ۶۳۷ هزار و ۸۹۲ وسیله نقلیه در هر روز در محورهای 
مواصالتی کشور تردد کردند که نسبت به هفته قبل از آن کاهش پنج درصدی داشت 

اما در قیاس با هفته مشابه سال گذشته افزایش ۱۷ درصدی را تجربه کرد.

سفرهای مردم کمتر شدارزشمندترین فلزات در سال ۲۰۲۲ کدامند؟
صنعتگر وطن خواه

کارآفرینان 

 جامعه دورنما

حیات سرزمینی یا حیات کشاورزی؟
نگاره

ماورا

شـرکت ال جـی یکـی ازبزرگتریـن شـرکتهای تولید 
کننده وسـایل خانگی در دنیا اسـت. این شـرکت چند 
ملیتـی کـه دفتـر اصلـی آن در سـیول پایتخـت کره 
جنوبی واقع شـده اسـت در سـال ۱۹۵۸ میالدی با نام 
شرکت گلداسـتار راه اندازی شـد و به سرعت توانست 

در بـازار جهانی جایـگاه ویژه ای به دسـت آورد.
این درآمد این شــرکت طی یک دهه اخیر ســازنده ۹ درصد تولید 
ناخالص داخلی کره جنوبی بود و انتظار می رود ســهم این شرکت در 
تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. این شــرکت در تولید گوشی های 
هوشمند و تلویزیون و انواع وسایل الکترونیکی خانگی بسیار فعال است 
و محصوالتش در تمامی کشورهای دنیا به فروش می رسد. البته این 
شرکت عالوه بر تولید لوازم خانگی به تولید محصوالت مختلف دیگری 
از قبیل گوشی های هوشمند و قطعات خودرو هم  مشغول است ولی 

شاید شناخته شده ترین حوزه فعالیت آنها تولید وسایل خانگی  باشد. 
در سال ۱۹۵۸ میالدی این شرکت تحت عنوان شرکت گلد استار کار 
خود را در سیول شروع کرد. شــروع کار این شرکت بعد از جنگ کره 
جنوبی بود  و هدف اصلی کار آن ها تالش برای بازســازی کشور کره و 
ارتقای استاندارد زندگی مردم بود . در آن زمان این شعار در کره جنوبی 
مطرح بود که مردم باید تمامی محصوالت مورد نیاز خود را از تولیدات 
داخل تامین کنند تا هم شغل ایجاد شــود و هم فرصت رشد صنعت 
فراهم شود. در آن زمان دنیای علم الکترونیک  مخابرات در کره جنوبی 
با سرعت پیشرفت می کرد و رسانه های صورتی و تصویری به تدریج 
وارد بازارمی شد. در همین زمان بود که شــرکت ال جی با همکاری 

شرکت هیتاچی  اقدام به راه اندازی اولین رادیوها در کره جنوبی کرد. 
رادیوهایی که با اســتقبال زیادی در میان مصــرف کنندگان کره ای 
روبرو شد. سپس این دو شرکت با همکاری هم به تولید انواع تلویزیون، 
یخچال، ماشین لباسشــویی و کولر پرداختند. در اواسط دهه ۱۹۷۰ 
میالدی بود که گلداستار توانست اولین محموله از وسایل الکترونیکی 

خود را صادر کند و از این صادرات ۱۰۰ میلیون دالر درآمد کسب کند.
این کارخانه در سال ۱۹۸۲ میالدی در امریکا راه اندازی شد زیرا بازار 
امریکا در مقایسه با کره جنوبی مصرف محورتر بود و تقاضا برای وسایل 
خانگی در این بازار بیش از کره جنوبی بود.در سال ۱۹۹۴ بود که شرکت 
گلد استار رسما به ال جی الکترونیکس تغییر نام داد و لوگوی تازه ای هم 
برای شرکت طراحی کرد. این شرکت تازه ساخت انواع تلویزیون را در 
بازار امریکا  شروع کرد. بر طبق گزارشهای تاریخی ال جی اولین شرکتی 
بود که گوشی های تلفن دیجیتال را برای بازار امریکا تولید کرد و سپس 
در تولید گوشی های موبایل دیجیتال نقش موثری ایفا کرد. در سال 
۱۹۹۸ این شرکت کره ای اولین تلویزیون پالسمای ۶۰ اینچی را تولید 
کردو یک قرارداد مشارکت با شرکت فیلیپس  برای همکاری در تولید 
تلویزیون منعقد کرد.این شرکت در قرن بیست و یکم میالدی با سرعت 

بیشتری رشد کرد.
 در ســال ۲۰۱۹ میالدی درآمد این شــرکت کره ای برابر با ۵۵.۷۶ 
میلیارد دالر بود و برای  ۷۲ هزار و ۶۰۰نفر در سراسر دنیا فرصت شغلی 
ایجاد کرد. ال جي هم اکنون به تنهایي ۱۰ درصد از کل تولید ناخاص 
کره را تامین مي کند. در سال ۲۰۱۹ میالدی درآمد این شرکت کره ای 
برابر با ۵۵.۷۶ میلیارد دالر بود و درآمد اجرایی این شرکت به مرز ۲.۳۹۷ 

میلیارد دالر رسید. اما درآمد خالصی که از فروش انواع کاالهای مختلف 
کسب کرد در این سال به مرز ۱.۳۰۶ میلیارد دالر رسید  و برای بالغ بر 
۷۲ هزار و ۶۰۰نفر در سراسر دنیا فرصت شغلی ایجاد کرد.بزرگترین 
کارخانه های شرکت ال جی در کشــورهای امریکا و کره جنوبی واقع 

شده است.
بررسی شــاخص های اقتصادی این شرکت نشــان می دهد در سال 
۲۰۱۹ ارزش دارایی های این شرکت برابر با ۳۹.۳۹۱ میلیارد دالر بود و 
ارزش سهام آن در بازار به مرز ۱۴.۴۶۱ میلیارد دالر رسید که به ترتیب 

نسبت به سال قبل از آن ۲.۱ درصد و ۱.۸ درصد افزایش داشته است.
نظام را از نظر اجتماعی و سیاسی با دشواری روبرو می کند.

کره جنوبي نوکر آمریكا نشد

اینروزهامذاکرات وین بدون حضور نمایندگان ایران
وآنروزها!

گفته انـد: »اآلن یـک کارگـر بـا یک 
سـوم مـزد روزانـه می توانـد بـرای 
ناهـار حداقل یک چلوکبـاب بخورد. 
امـا زمانی که در ایـران دالر ۷ تومان 
بـود یـک کارگـر بـا یـک سـوم مزد 
و  پنیـر  و  نـان  می توانسـت  فقـط 
انگـور بخـورد. اگـر معیارتان شـکم 

اسـت ایـن را هـم بگویید!«
در سـال ۵۷ دسـتمزد روزانـۀ کارگر 
غیـر اسـتخدامی و مشـخصا کارگـر 
سـادۀ سـاختمانی ۷۵ تومـان بـود 
و قیمـت مـرغ هـم هـر کیلـو ۱۰ 
تومـان. یعنـی بـا پـول یـک روز کار 
می توانسـتند ۷ کیلـو مـرغ بخرنـد. 
اکنـون هـم روزی ۲۰۰ هـزار تومان 
اسـت و می توان مقایسـه کرد چند 
کیلـو مـرغ می تـوان بـا آن خریـد. 
متوسـط  کارمنـد  ماهانـه  حقـوق 
هـم ۴۰۰۰ هـزار تومـان بـود کـه 
بـر اسـاس دالر ۱۰ تومـان )و نـه ۷ 
تومـان( می شـد ۴۰۰ دالر. بـا ایـن 
وصف بـر پایۀ دالر کارمند متوسـط 
امروز بایـد ماهانه ۱۰ میلیون تومان 
قیمـت  می کنـد؟  کنـد.  دریافـت 
سـکۀ تمـام هـم ۴۲۰ تومـان بـود. 
اگـر ۴۰۰ تومان هـم درنظر بگیریم 
 ۱۰ می توانسـت  متوسـط  کارمنـد 

سـکه بخـرد. اکنـون می توانـد؟
بـا بنزیـن لیتـری یـک تومـان تـا 
شـروع جنـگ ۴۰۰۰ تومـان معادل 
۴۰۰۰ لیتـر بنزیـن بود. سـه سـال 
بعـد کـه بنزیـن ۳ تومـان شـد هم 
حقوق هـا افزایش یافـت و باز حقوق 
کارمندی معـادل ۴۰۰۰ لیتر بنزین 

بـود. اکنـون آیا هسـت؟
نـه  نـه قیمـت چلوکبـاب و  اصـال 
سـکه و دالر بـاال کـه بـه افزایـش 
قیمـت جهانـی طـال و تحریـم نفت 
و بانـک نسـبت داده شـود. قیمـت 
ِملک چطور اسـت؟ در سـال ۱۳۶۵ 
بـرای اولیـن و آخریـن بـار قیمـت 
ملـک رو بـه کاهـش گذاشـت بـه 
گونه ای که در بهترین نقطۀ یوسـف 
آبـاد می شـد آپارتمـان را بـه قیمت 
متـری ۱۰ هـزار تومـان خریـد. بله، 
۱۰ هـزار تومـان. حقـوق متوسـط 
ماهانـه کارمنـد چقـدر بـود؟ همان 

۱۰هـزار تومـان.
البتـه  کار  وزارت  حقـوق  حداقـل 
۲۱۶۰ تومـان بـود. یعنـی یـک متر 
معـادل  تهـران  نقطـۀ  بهتریـن  در 
یـک مـاه حقـوق کارمنـد و ۵ برابـر 
چنـد  کارگـر.  دسـتمزد  حداقـل 
منطقـه پایین تر با سـه برابر حداقل 
دسـتمزد هـم می شـد. اکنـون چه؟ 
می شـود؟ پـس مالحظـه می کنیـد 
کـه تـوازن بـه هـم خـورده اسـت. 

درسـت ۲۰ سـال قبـل در چنیـن 
روزهایـی و بـرای اولیـن بـار پـس 
از انقـالب نـرخ تـورم بـه ۱۱ درصد 
رسـید. در سـال ۸۰ حداقـل حقوق 
کارگـر ۵۶ هـزار تومـان و در سـال 
۸۱ در حالـی کـه تـورم دو درصـد 
بیشـتر شـده بود به ۶۹ هـزار تومان 
 ۸۵۰ دالر  کـه  حالـی  در  رسـید. 
تومان و سـکه زیـر ۱۰۰ هزار تومان 
بـود. یعنـی ۸۰ دالر در مـاه. تـازه 
ایـن دربـارۀ کارگـران بـود. دریافتی 
هـزار   ۳۰۰ تـا  متوسـط  کارمنـد 
تومـان هـم بـود یعنـی ۳۰۰ دالر. 

حـاال چـه؟ ۳۰۰ دالر اسـت؟

   احسان گنجی

اقتصادنامه

یکـی از تصـورات ناصحیحـی که در کشـور ما رواج دارد این اسـت 
که بسـیاری فکر میکنند بیشـتر مردم اروپا مسـتاجر هسـتند. در 
حالیکـه طی سـال ۲۰۲۰، هفتـاد درصد از جمعیـت اتحادیه اروپا 
در خانـه ای زندگـی می کردنـد کـه مالـک آن بودنـد و ۳۰ درصـد 
بقیـه در خانه هـای اجـاره ای زندگـی می کردند. این میـزان تصرف 
ملکـی و اجـاره ای تقریبـا بـا ایـران برابـر اسـت و اینکـه برخی از 
میـزان بـاالی تصرف ِملکی در کشـور ما می گوینـد انگاره ناصوابی 

است.
اداره آمار کمیسـیون اتحادیه اروپا )یورواسـتات( با انتشـار گزارشی 
در مـورد وضعیـت مالکیت و اجاره  منازل مسـکونی در کشـورهای 
عضو این اتحادیه طی سـال ۲۰۲۰ اعالم کرد که بیشـترین سـهم 

مالکیت در رومانی ثبت شـده، کشـوری کـه ۹۶ درصد از جمعیت 
آن در خانه هایـی زندگـی می کرده انـد کـه مالـک آن بـوده اند. در 
تمـام کشـورهای عضـو، به جز آلمـان، مالکیت منزل مسـکونی به 
طـور محسوسـی بیـش از اجاره نشـینی رواج دارد. تنهـا در آلمان، 
تقریبـا نیمـی از جمعیـت اجاره نشـین و نیمـی دیگـر صاحبخانـه 

هستند.
اما در خصوص سـهم »مسـکن، آب، برق، گاز و سـایر سـوخت ها« 
از هزینـه خانـوار موضـوع متفاوت اسـت: ۲۶ درصـد از هزینه های 
یـک خانـوار سـاکن اتحادیـه اروپـا را هزینـه هـای گـروه مسـکن 
تشـکیل مـی دهـد کـه حـدود ۱۰ درصـد کمتـر از سـهم آن نزد 

میانگیـن خانوارهای سـاکن ایران اسـت.

اروپایی ها بیشتر مالک هستند یا ایرانی ها؟
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