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هفته انهم

ضربان  اقتصاد شهر

 گزارش

مقصدسرمایههایکمریسک
بازار سرمایه اینروزها شاهد شکسته شدن دو رکورد 
با  از صندوق های  پول  رکورد خروج  بود؛ نخست 
درآمد ثابت و دوم رکورد ورود پول حقیقی به بازار. 
خروج پول از صندوق های با درآمد ثابت که بخش 
بزرگی از نقدینگی کل کشور را در خود جای داده اند، 
از دو جهت مورد توجه است؛ نخست اینکه خروج 
نقدینگی از صندوق ها می تواند به معنای ورود پول به 
معامالت سهام و جاری شدن خون تازه در رگ های 
بازار باشد، همان گونه که در روز شنبه شاهد آن 

بودیم. از نگاه دیگر..
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 گزارش

اصفهان؛سومازآخر
بانك مرکزي با انتشار گزارش نماگرهاي اقتصادي 
تا تابستان سال جاري، تصویر »نصفه و نیمه«اي 
از اقتصاد ایران در مقطع زماني یاد شده ارایه کرد. 
»نصفه و نیمه« از آن جهت که بانك مرکزي در 
از شاخص هاي  بسیاري  مقابل  اقدامي عجیب در 
تیره« استفاده کرده  از »خط  اقتصادي و آماري، 
و درواقع دست به »سانسور اطالعات« زده است. 
آخرین بار آخرین بار این اقدام در اوایل دهه 90 و با 
بروز تحریم ها و گستردگي آنها شکل گرفت و بانك 

مرکزي در مقابل انتشار اعداد...
04

رییس مرکز ملی فرش ایران در نشست خبری بیست و سومین نمایشگاه فرش دستباف  عنوان کرد:

نباید آیه یاس بخوانیم!
 بیست و سومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان رونمایی شد. این نمایشگاه از سوم تا هشتم اسفند ماه 
برپاست و بازدیدکنندگان می توانند به صورت تخصصی از آن بازدید کنند.  به گفته مدیرعامل شرکت 
نمایشگاه های استان اصفهان، در این نمایشگاه، تمام چرخه تولید فرش دستباف از جمله صادرات، فروش، 
طراحان، نقاشان و رنگرزی ها و بافندگان حضور دارند. علی یارمحمدیان به تفاوت این نمایشگاه با سال 
های گذشته اشاره کرد و گفت: شرکت های تولیدی و هنرمندان در فضایی بالغ بر ۱۲ هزار مترمربع در این 

نمایشگاه حضور دارند و امیدواریم این نمایشگاه به رونق اقتصاد فرش کمك کند.

گزارش
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نرخ تورم نقطه ای در بهمن ماه امسال نسبت به بهمن سال گذشته به عدد ۴۸.۲ 
درصد رسیده است. بنا بر اعالم مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه ای بهمن ماه ۱۳99 در 
مقایسه با ماه قبل ۲،0 واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« با افزایش ۶.9 واحد درصدی به ۶۶.۸ درصد و 
گروه »کاال های غیر خوراکی و خدمات« با کاهش 0.۲ واحد درصدی به ۳9.۷ درصد 

رسیده است.

یك نماینده مجلس گفت: ۱۵0 تریلیون تومان سرمایه مردم در بورس ذوب شده 
است. موسوی الرگانی طراح طرح تفحص از سازمان بورس اعالم کرد: در حال حاضر 
دستکم ۱۵00 تریلیون ریال معادل ۶۵ تا ۷0 میلیارد دالر از سرمایه مردم ذوب شده 
است. وی افزود: فقط یك شرکت کاغذی با سرمایه ۲00 میلیارد تومانی طی سه ماه 
تمام فرآیند پذیرش در بورس را انجام داده و با رقم ۳۲00 میلیارد تومان به مردم 

فروخته شده است. 

 سیدبخش های وسیعی از مردم بشدت 
بینند   و در مقابل  از تورم  آسیب می 
از  و کاالها  اموال  دارندگان  صاحبان  و 
افزایش قیمت ها و  تورم سود کالنی 
بشدت  روند  این  شود.  می  عایدشان 
شدن  دوقطبی  سوی  به  را  جامعه 
هدایت می کند که نتایج گسترده آن از 
قبیل افزایش جرم و خشونت و فساد و نا 
امنی و آشوب دامن همه افراد جامعه را 

خواهد گرفت.
تورم به عنوان مهم ترین بلیه ای که در 
کشور وجود دارد، از جنبه های مختلف 
روی بخش ها و گروه های مختلف جامعه 
اثر منفی می گذارد و هرچه رشد این نرخ 
افزایش یابد تبعات منفی آن نیز بیشتر 
و گسترده ترخواهد شد. بررسی آثار تورم 
از هر جنبه و منظری نابودکننده زندگی 
اقشار کم درآمد و متوسط جامعه است. 
را  اقتصاد  روی  رقمی  دو  تورم  تأثیر 
می توان از طرف عرضه و تقاضا بررسی 
کرد. به این معنا که تورم باال درکنار 
مصرف کنندگان، تولیدکنندگان را نیز 

تحت تأثیر قرار می دهد.
دسته  سه  به  مردم  تقاضا،  دربخش 
تقسیم می شوند، دسته نخست افرادی 
درآمدی  درنتیجه  و  ندارند  شغل  که 
دوم  دسته  نمی آورند.  دست  به  هم 
کسانی که حقوق بگیر هستند و درآمد 
محدودی دارند و دسته سوم کسانی که 
درآمد باالیی دارند. ازمیان این گروه ها 
دو گروه نخست بیشترین آسیب را از 
تورم باال متحمل می شوند. درواقع تأثیر 
تورم دو رقمی براین دو گروه یعنی افراد 
بدون درآمد و افراد با درآمد پایین از دو 
جهت تأثیرگذار است. از یك سو تورم 
تا سبد هزینه های  باعث می شود  باال 
این  این گروه ها بشدت کوچك شود. 
افراد برای متعادل کردن دخل و خرج 
خود مجبور می شوند تا برخی از کاالها 
و خدمات را از سبد هزینه خود حذف 
حتی  تورم  گرفتن  شدت  با  و  کنند 
اقالمی مانند گوشت و شیر هم بتدریج 
حذف می شود. از طرف دیگر تورم باال 
باعث می شود تا این گروه ها که بخش 
اعظم جامعه را تشکیل می دهند قدرت 
خرید خود را برای کاالهای سرمایه ای 
مانند مسکن، خودرو و حتی کاالهای 
از  خانگی  لوازم  مانند  بادوام  مصرفی 
به  کاالها  این  خرید  و  بدهند  دست 
آرزویی دست نیافتنی برای آنها تبدیل 
شود. تداوم این وضعیت باعث می شود، 
اقشار کم درآمد و متوسط جامعه فشار 
زیادی را تحمل کنند. عالوه براین امید 
آنها به آینده نیز از بین می رود و امیدی 

برای پس انداز ندارند.
این درحالی است که درچنین شرایطی، 
برای  دارند،  سرمایه  که  افراد  برخی 
کسب سود یا حفظ ارزش دارایی های 
خود به خرید کاالهایی مانند خودرو، 
مسکن، ارز و طال با هدف سرمایه گذاری 
باعث  خود  که  موضوعی  کنند،  اقدام 
تشدید تورم می شود. درهمین زمینه 
افزایش  پیش بینی می شود که میزان 
سال  برای  کارگران  دستمزد  حداقل 
آینده به باالترین میزان درتاریخ کشور 
و  دستمزد  افزایش  همین  اما  برسد، 
به عنوان  دولت خود  کارمندان  حقوق 
عاملی برای رشد بیشتر تورم خودنمایی 
می کند. این روند بشدت جامعه را به 
سوی دوقطبی شدن هدایت می کند که 
نتایج گسترده آن از قبیل افزایش جرم 
و خشونت و فساد و نا امنی و آشوب 
دامن همه افراد جامعه را خواهد گرفت.
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     دیدگاه

قربانیان
تورمدورقمی

Is fahan

اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت؛

در  مصرف کننده  قیمت  گزارش شاخص  آمار  مرکز  نوسان:   
بهمن ماه را منتشر کرد. این گزارش از حرکت رو به جلوی تورم 
در این ماه خبر می دهد. نرخ تورم ساالنه با رشد ۳۴/۲ درصدی 
به جایگاه خود در پایان اسفند ماه سال گذشته بازگشته، این 
به  بود.  شده  اعالم  درصد  گذشته ۳۴/۸  سال  پایان  در  نرخ 
این ترتیب تیر بانک مرکزی برای پایین کشیدن افسار رشد 
اقتصاد  بر  نااطمینانی های حاکم  و  نخورده  به هدف  قیمت ها 
حرکت سریع قیمت ها در بازار را موجب شده است. نرخ تورم 
نقطه به نقطه نیز رشد ۴۸/۲ درصدی را ثبت کرده است، چنین 
رشدی نشان می دهد که تورم نقطه ای در تمام ماه های سال بر 
مسیر افزایشی حرکت کرده است. در میان گروه های کاالیی، 
تورم نقطه ای خوراکی ها بیش از همه جلب توجه می کند. این 
نرخ در پایان بهمن ماه ۶۷/۲ درصد رشد داشته است. به این 
درصد   ۶۷ را  خود  نیاز  مورد  مصرفی  اقالم  خانوارها  ترتیب 
آنچه می خوانید  کرده اند.  از سال گذشته خریداری  گران تر 
اما، مهمترین رویدادهایی است که درهفته گذشته بر اقتصاد 

اصفهان گذشت؛

افزایش دسته جمعی قیمت ها.
گزارش مرکز آمار از افزایش دسته جمعی قیمت ها در همه بازارهای مصرفی 
خبر می دهد. نرخ تورم ساالنه با رشد ۳۴/۲ درصدی باالترین رقم را در 
سال جاری به ثبت رسانده است. نرخ تورم ساالنه در پایان اسفند ماه ۳۴/۸ 
درصد اعالم شده بود، به این ترتیب تالش های یك ساله بانك مرکزی برای 
تحقق تورم هدف گذاری شده به بن بست رسیده است. متوسط نرخ تورم 
بهمن نسبت به ماه گذشته دو واحد درصد رشد داشته است. همچنین نرخ 
تورم ساالنه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۳۴/۱ درصد و 
۳۵ درصد اعالم شده که برای خانوارهای شهری ۱/9 واحد درصد افزایش 
و برای خانوارهای روستایی ۲/۵ واحد درصد افزایش داشته است. نرخ تورم 
ساالنه کاالهای خوراکی در این ماه به ۳۴/۷ درصد رسیده است. حمل و نقل 
نیز متحمل نرخ تورم ۶۵/۳ درصدی شده که باالترین افزایش قیمت را در 
بین گروه های کاالیی داشته است. دامنه تغییرات نرخ تورم ساالنه در بهمن 
برای دهك های مختلف هزینه ای از ۳۲ درصد برای دهك اول تا ۴۱/۳ 

درصد برای دهك دهم است.
در این ماه نرخ تورم نقطه به نقطه با تداوم روند افزایشی خود به ۴۸/۲ 

درصد رسیده که نسبت به دی ماه ۲ درصد رشد نشان می دهد. 

رونمایی ابر پروژه انتقال آب
کشور،  شرق  و  مرکزی  فالت  به  خلیج فارس  از  آب  انتقال  ملی  طرح 
دستاوردی بزرگ است که به همت متخصصان داخلی و بخش خصوصی 
توانمند به سرانجام رسیده و فالت مرکزی و شرق کشور را متحول می کند. 
با تکمیل سه خط پروژه مهم و ملی انتقال آب خلیج فارس به فالت مرکزی 
ایران، در مجموع ۵۵0 میلیون متر مکعب آب شیرین از خلیج فارس به فالت 

مرکزی ایران انتقال می یابد.
و  کرمان  مسیر  در  و  می شود  آغاز  هرمزگان  استان  از  آب  انتقال  پروژه 
خراسان جنوبی به خراسان رضوی انتقال خواهد یافت و می تواند به توسعه 
صنایع گلخانه ای و واحدهای صنعتی و معدنی بزرگ این استان ها کمك 
کند. براساس این گزارش خط نخست انتقال آب خلیج فارس تا یزد به 
طول ۸۲0 کیلومتر با حجم سرمایه گذاری ۱۶ هزار میلیارد تومانی، از سال 
9۱ آغاز شد که امسال به پایان رسید. حجم آب انتقالی در این خط ۱۳0 
میلیون متر مکعب در سال بوده و پتانسیل اشتغال زایی ۱۶هزار نفر را 
داراست. خط دوم انتقال آب از خلیج فارس تا مشهد به طول یك هزار و 
۵۵0 کیلومتر با حجم سرمایه گذاری ۴۷ هزار میلیارد تومانی، از امسال آغاز 
شده و پیش بینی می شود در سال ۱۴0۴ به پایان برسد. حجم آب انتقالی 
در این خط ۲۳0 میلیون متر مکعب در سال بوده و پیش بینی می شود برای 
۳0 هزار نفر اشتغال زایی به همراه داشته باشد. همچنین، خط سوم انتقال 
آب از خلیج فارس تا اصفهان به طول 9۱0 کیلومتر با حجم سرمایه گذاری 
۳۵ هزار میلیارد تومانی، از امسال آغاز شده و پیش بینی می شود در سال 
۱۴0۴ به پایان برسد. حجم آب انتقالی در این خط ۲00 میلیون متر مکعب 
در سال بوده و پیش بینی می شود برای ۱۴ هزار نفر اشتغال زایی به همراه 
داشته باشد. با اجرای خط نخست حدود ۳۵ درصد زیرساخت های خطوط 

دوم و سوم ساخته شده است.

راه دور، نزدیک شد
از رینگ چهارم حفاظتی شهر  با احداث بخشی  شهردار اصفهان گفت: 
اصفهان نیمه شرق اصفهان به جاده شیراز و به سمت جنوب وصل می 
 شود تا مردم با آرامش این مسیر را طی کنند. قدرت اله نوروزی در برنامه 
رادیویی سالم اصفهان ضمن تبریك اعیاد رجب و روز مهندس اظهار کرد: 
با دستان توانمند مهندسان هر روز شهر در حال ساخت و ساز و پیشرفت 
است. وی تصریح کرد: قول هایی که قبال به مردم در خصوص احداث ادامه 
جاده فرزانگان، پل آفتاب و مسیر ۶ کیلومتری داده بودیم در موعد مقرر 
انجام شد. شهردار اصفهان با بیان اینکه شعار "راه دور، نزدیك شد" یعنی 
نیمه شرق اصفهان به جاده شیراز و به سمت جنوب وصل می  شود تا مردم 
با آرامش این مسیر را طی کنند، افزود: طبق آمار، ساالنه به طور میانگین 
۱۵ نفر در سه راه نقشینه و بعثت بر اثر تصادفات جان خود را از دست 

می  دهند که با احداث این مسیرها دیگر شاهد این تلفات نخواهیم بود.

رشد نجومی خوراکی ها

رییس مرکز ملی فرش ایران با بیان اینکه 
فرش  صادراتی  برنامه  آینده  سال  برای 
دستباف ایرانی بیش از ۱۵0 میلیون دالر 
است، گفت: برای حفظ کیفیت و جایگاه 
دنیا،  در  ایرانی  دستباف  فرش  صادراتی 
خارجی  مرغوب  اولیه  مواد  از  ناچاریم 
استفاده کنیم. فرحناز رافع در حاشیه افتتاح 
بیست و سومین نمایشگاه فرش دستباف 
اصفهان در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه 
نباید برای صنعت فرش آیه یاس بخوانیم، 
اظهار کرد: کارهای بزرگی در حوزه صنعت 
اقدام،  مهمترین  که  شده  انجام  فرش 
این است که قالیبافان و مشاغل جانبی 
از جمله رنگرزان، رفوگران، طراحان و ... 
می توانند با شماره گیری کد دستوری 
کارت  دریافت  برای   *۶۶۵۵*۳۱000#
بیمه درمان، تکمیلی، عمر یا پکیج کامل 
بیمه ایران به عنوان حامی قالی ایران ثبت 

نام کنند.

تالش برای پوشش
صددرصدی قالیبافان

تومان  میلیون   ۲۵ اینکه  بیان  با  وی 
الحسنه  قرض  بانك  توسط  تسهیالت 
مهر، ۵ میلیون تومان به مدت سه سال 
برای بیمه و ۲0 میلیون تومان به صورت 
تسهیالت اعتباری برای خرید مواد اولیه یا 
معیشتی فعاالن حوزه فرش تخصیص می 
یابد، توضیح داد: از سال ۸۸ تا امروز بیمه 
جدیدی برای قالیبافان نداشتیم، اما امسال 
سهمیه ۴۶0 هزار بیمه را از صندوق عشایر 
و روستایی دریافت کرده ایم و همچنین 
موضوعات درمان و تکمیلی از بیمه ایران 
گرفته شده است. رییس مرکز ملی فرش 
ایران افزود: تاکنون بیش از ۳00 هزار نفر نام 
مورد تایید سازمان های استانی و اتحادیه ها 
تشکل های استانی قرار گرفته اند و آنها در 

مسیر صدور کارت بیمه هستند.
وی ادامه داد: برای پوشش ۱00 درصدی 
قالیبافان اقدام کرده ایم و تاکنون برای تمام 
اسامی ارسال شده، اقدام الزم صورت گرفته 
است، همچنین دو هفته دیگر نیز مهلت نام 
نویسی فعاالن حوزه فرش در این سامانه 
تمدید شده تا عالقه مندان به دریافت بیمه 

درمان یا عشایر ثبت نام کنند.
فرش دستباف  برند  آسیب  درباره  رافع، 
ایران، تصریح کرد: فرش دستباف ایران 
هیچ گاه درگیر آسیب نخواهد شد، چراکه 
از لحاظ کیفیت همواره بی بدیل است، اما 
برای جلوگیری از اینکه بقیه کشورها از 
برند فرش ایران استفاده نکنند، از سوی 
حوزه فرش کمیته امداد امام )ره( عالمت 
نشان جمعی فرش به صورت آزمایشی با 
نام »نشان جمعی احسان« رونمایی شد، 
همچنین مرکز ملی فرش ایران این عالمت 
تاییدی را با همکاری قوه قضاییه و وزارت 
دادگستری دریافت کرد و شرکت معتبر 
کره ای و سازمان وایپو در ژنو عالمت تاییدیه 
فرش دستباف را برای شفاف سازی برند 
ثبت کرد. وی تصریح کرد: به زودی فرش 
های گران قیمت ایرانی برای حمایت از این 
سرمایه ملی صاحب شناسنامه خواهند شد 
و هر کسی نمی تواند به نام خود این فرش را 

فروخته و یا صادر کند.
رییس مرکز ملی فرش ایران در ادامه در 
فرش  باالی  شده  تمام  قیمت  خصوص 
شده  تمام  هزینه  کرد:  اظهار  دستباف، 
تجاری  فرش  در  ایرانی  دستباف  فرش 
باالست، اما تمهیداتی از قبیل کاهش تعرفه 
واردات ابریشم از ۲۶ به ۲0 درصد را در نظر 
گرفته ایم، البته به دنبال صفر شدن این 
تعرفه هستیم. به گفته وی، رفع تعهد ارزی 
صادرکنندگان فرش به یك سال و معافیت 
مالیاتی برای حمایت از تولیدکنندگان و 
صادرات فرش دستباف از دیگر اقدامات 
برای کاهش هزینه های تولید فرش است. 
رافع اضافه کرد: در حوزه اصالح نژاد دام، 
بهبود وضعیت مواد اولیه در زنجیره ارزش 
فرش دستباف به خصوص در زنجیره تامین 
مواد اولیه اقداماتی انجام شد که به مناسبت 
دهه فجر کارخانه ای در تبریز با تولید یك 
تن نخ کلفت باف افتتاح شد و به دنبال 
این هستیم که از لحاظ کمی و کیفی مواد 
اولیه مورد نیاز تولید فرش را با همکاری 
وزارت جهاد کشاورزی تامین کنیم. وی در 
خصوص میزان تولید پشم در کشور، گفت: 
برای حفظ کیفیت و جایگاه صادراتی فرش 
دستباف ایرانی در دنیا، ناچاریم از مواد اولیه 

مرغوب خارجی استفاده کنیم، اما می توان 
با کمك بخش های مختلف از جمله وزارت 
جهاد کشاورزی در زمینه تولید مواد اولیه 
ایرانی با کیفیت اقدام کنیم تا دیگر ناچار به 

واردات نباشیم.

نگرانی نداریم!
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های 
بین المللی ایران با اعالم حمایت از برپایی 
نمایشگاه ها در اصفهان، گفت: با وجود 
شیوع کرونا نگرانی برای برپایی نمایشگاه 
نداریم  در سراسر کشور  تخصصی  های 
و سعی می کنیم در سال ۱۴00 با برنامه 
ای که ارائه داده ایم، با برپایی نمایشگاه 
های مختلف آن را اجرایی کنیم. حسن 
زمانی در حاشیه افتتاح بیست و سومین 
نمایشگاه فرش دستباف اصفهان، درباره 
برپایی نمایشگاه ها در شرایط شیوع کرونا 
به خصوص کرونای انگلیسی در کشور، 
اظهار کرد: زمانی که مسئولیت نمایشگاه 
جمهوری اسالمی را پذیرفتم، در نخستین 
اقدام، با برپایی جلساتی با مسئوالن مربوطه 
ستاد ملی کرونا، توانستیم مجوز برپایی 
نمایشگاه ها را به صورت تخصصی دریافت 
کنیم. وی تاکید کرد: با وجود شیوع کرونا 
جای نگرانی برای برپایی نمایشگاه های 
تخصصی در سراسر کشور نداریم و سعی 
می کنیم در سال ۱۴00 با برنامه ای که 
ارائه داده ایم،  برپایی نمایشگاه های مختلف 

را اجرایی کنیم.
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های 
بین المللی جمهوری اسالمی ایران با اشاره 
به میزان خسارت باالی شیوع کرونا به 
صنعت نمایشگاهی کشور، تصریح کرد: 
هر متر مربع برپایی نمایشگاه، ۵.۷ روز 
اشتغالزایی به همراه دارد و باید در نظر 
گرفت تعطیلی نمایشگاه ها به معنای از 
دست رفتن اشتغال در کشور است. وی با 
بیان اینکه با شروع به کار نمایشگاه ۱۵0 تا 
۲00 رسته شغلی فعال می شود، توضیح 
داد: با برپایی نمایشگاه ها حدود ۵0 هزار 
اشتغال  احتساب  با  و  مستقیم  اشتغال 
غیرمستقیم در مجموع بیش از ۲00 هزار 
شغل ایجاد می شود. زمانی گفت: قطعا با 

قرار گرفتن صنعت نمایشگاهی در زمره 
صنایع مطرح کشور، برای سال آینده حرف 
وی  داشت.  خواهیم  گفتن  برای  زیادی 
تاکید کرد: سال آینده هیچ مشکلی برای 

برگزاری نمایشگاه ها نخواهیم داشت.
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های 
در  ایران  اسالمی  المللی جمهوری  بین 
ادامه درباره برپایی نمایشگاه فرش اصفهان، 
گفت: در حوزه فرش به داشته هایمان می 
بالیم و نباید تصمیمات غیرکارشناسی و 
عجوالنه در مورد این صنعت گرفته شود. 
وی افزود: با تصمیمات اتخاذ شده بعضا 
صنعت فرش تحت تاثیر قرار می گیرد و 
به طور قطع بعد از این بازدید در جلساتی 
با مسئوالن مربوطه وزارت صمت، موانعی 
که بر سر راه صنعت عظیم فرش قرار دارد، 
را منتقل و برای مرتفع کردن آن تالش 
با تمام  تاکید کرد:  خواهیم کرد. زمانی 
وجود جهت حمایت از برپایی نمایشگاه 

های اصفهان اعالم آمادگی می کنیم.

سلیقه یابی ضعیف
در صنعت فرش 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان گفت: متاسفانه سلیقه یابی در 
صنعت فرش بسیار ضعیف است، در حالیکه 
باید در کشورهای هدف سلیقه ها شناسایی 
شود تا براساس نیاز بازار تولید فرش داشته 
باشیم و از این طریق توسعه صادرات صورت 
گیرد.حسن قاضی نیز در این نشست اظهار 
کرد: مشکل اساسی صنعت فرش این است 
که تعداد زیادی از قالیبافان بیمه نشده 
بودند که طی یك سال گذشته اقدامات 

خوبی برای بیمه آنها انجام شده است. 
در  تصمیمات  برخی  اینکه  بیان  با  وی 
فرش  صنعت  به  ارز  بازگشت  خصوص 
آسیب زده است، گفت: با وجودی که مهلت 
بازگشت ارز از ۶ ماه به یك سال افزایش 
یافته، به دنبال حذف این زمان هستیم. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان تاکید کرد: در حوزه فرش و صنایع 
دستی، به جای ارزآوری، موضوع اشتغال 
لغو  دنبال  به  بنابراین  است،  اولویت  در 
دستورالعمل ارزی برای رقابت بافندگان 
فرش ایرانی با کشورهای دیگر هستیم. 
وی همچنین، تاکید کرد: متاسفانه سلیقه 
یابی در صنعت فرش بسیار ضعیف است، 
در حالیکه باید در کشورهای هدف سلیقه 
ها شناسایی شود تا براساس نیاز بازار تولید 
فرش داشته باشیم و از این طریق توسعه 

صادرات صورت گیرد.

رییس مرکز ملی فرش ایران در نشست خبری بیست و سومین نمایشگاه فرش دستباف  عنوان کرد:

نباید آیه یاس بخوانیم!
۱5۰ میلیون دالر  برای صادرات فرش دستباف در سال ۱۴۰۰ هدف گذاری شده است
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بیست و سومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان رونمایی شد. این نمایشگاه از سوم تا هشتم اسفند 
ماه برپاست و بازدیدکنندگان می توانند به صورت تخصصی از آن بازدید کنند.  به گفته مدیرعامل 
شرکت نمایشگاه های استان اصفهان، در این نمایشگاه، تمام چرخه تولید فرش دستباف از جمله 
صادرات، فروش، طراحان، نقاشان و رنگرزی ها و بافندگان حضور دارند. علی یارمحمدیان به تفاوت این 
نمایشگاه با سال های گذشته اشاره کرد و گفت: شرکت های تولیدی و هنرمندان در فضایی بالغ بر ۱۲ 
هزار مترمربع در این نمایشگاه حضور دارند و امیدواریم این نمایشگاه به رونق اقتصاد فرش کمک کند.
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اسالمی  شورای  رئیس  نوسان: 
طرح  در  گفت:  اصفهان  شهر 
های  مهارت  شهر«،  »کالس 
شهروندی  فرهنگ  و  مختلف 
تبدیل به محتوا شده و به دانش 
در  تا  شود  می  منتقل  آموزان 
برای  آگاه تری  آینده شهروندان 

شهر داشته باشیم.  
ای  رسانه  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
نصر  علیرضا  اصفهان،  شهرداری 
 " طرح  اینکه  به  اشاره  با  اصفهانی، 
کالس شهر" سازمان فرهنگی اجتماعی 
شهرداری اصفهان، یك طرح بی نظیر 
زیر  طرح  این  افزود:  است،  کشور  در 
نظر متخصصان و کارشناسان، مهارت 
آموزی دانش آموزان در حوزه فرهنگ 
شهروندی را دنبال می کند. این اتفاق در 
کشورهای توسعه یافته و پیشرفته سال 

هاست انجام می شود.   
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با 
اشاره به اینکه اگر بخواهیم شهرمان را 
خوب مدیریت کرده و حکمرانی مطلوبی 
در شهر داشته باشیم باید تمام اجزای 
شهر بسیج و هماهنگ شده تا هم افزایی 
جهت پیشبرد اهداف شهر ایجاد شود، 
اظهار کرد: هیچ گروهی در شهر نباید در 
برنامه ریزی و اجرا مورد غفلت قرار گیرد 
و در همین راستا مدیریت شهری معتقد 
مشارکت  و  تعامالت  سطح  که  است 

مردم را افزایش دهد.   
وی با اشاره به اجرای طرح کالس شهر 
ادامه داد: یکی از گروه هایی که به عنوان 
دانش  است،  نظر  مورد  هدف  گروه 
آموزان ابتدایی بودند که باید برای آنها 
شرایطی فراهم شود و آموزش های الزم 

شهروندی را در این دوره ببینند. 
اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
تصریح کرد: این نوع آموزش باعث می 
دلواپس  همیشه  آموزان  دانش  شود 
شهر و دغدغه مند باشند و نسبت به 
مقوله های شهر حساسیت نشان دهند، 
بنابراین الزمه این کار، آموزش الزم برای 
زیست بهتر در شهر به دانش آموزان 

است.     
وی با اشاره به اینکه در البه الی کتاب 
های درسی دوره ابتدایی باید مفاهیم 
فرهنگ شهروندی وجود داشته باشد، 
اظهار کرد: بر همین اساس مفاهیم و 
واژگان الزم از متن خارج و بر مبنای 
آن کتاب هایی تحت عنوان کالس شهر 

تدوین شد.   
نصر اصفهانی افزود: در این راستا از سوی 
همراهی  پرورش  و  آموزش  کل  اداره 
بسیار خوبی صورت گرفت و برای اجرای 
طرح، معلمان دوره ابتدایی آموزش های 
های  برنامه  کنار  در  و  دیدند  را  الزم 
آموزشی رسمی، بحث کالس شهر به 
فوق  کار  یك  و  آموزی  مهارت  عنوان 
قرار  استقبال  انجام شد و مورد  العاده 
شهر  اسالمی  شورای  رئیس  گرفت.  
اصفهان تصریح کرد: بسیاری از شهرهای 
دیگر نیز از این طرح استقبال کردند 
اطالعاتی  آنها،  پیگیری  با  به طوریکه 
در اختیارشان قرار گرفت تا آن ها هم 

بتوانند این طرح را آغاز کنند. 
وی افزود: ما اگر دانش آموزان دوره ابتدایی 
را آموزش دهیم، می توانند سفیران ما در 
منازل باشند و این آموزش ها را به خانواده 
منتقل کنند و در این چرخه هم برای 
شهر هم دانش آموزان اتفاقات مبارکی می 
افتد و محصول مشترک مدیریت شهری 
و آموزش و پرورش، محصول خوب و قابل 

قبولی خواهد بود.

معــاون برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انســانی شــهردار اصفهــان تورم و شــرایط 
اقتصــادی را علــت اصــالح بودجه ســال جاری شــهرداری دانســت و گفت: ســال 
آینــده نخســتین گام برنامــه ۱۴0۵ در تکمیــل برنامه ۱۴00 برداشــته می شــود.

علیرضا صادقیان با بیان اینکه ۷۱ درصد از بودجه شهرداری به بخش عمرانی و ۲9 درصد 
از بودجه به بخش جاری اختصاص یافته است، افزود: آالیندگی هوا، گردشگری با تمرکز بر 
فرهنگ هنر و افزایش بهره برداری سرمایه شهرداری، سه نقطه تمرکز در برنامه ۱۴0۵ است.

شــهردار فلورانس در نامه ای به قدرت اله نوروزی، شهردار اصفهان نوشت: متأسفانه 
سال ۲0۲0 زخم های عمیقی برای بســیاری از مردم جهان بر جای گذاشت. داریو 
ناردال، شهردار فلورانس با اشاره به اینکه شــهر فلورانس در جهان به عنوان پایتخت 
انسان گرایی شهرت یافته است، در ادامه این نامه آورده است: مایلم به شما اطمینان 
دهم قصد داریم رابطه خوب بین دو شهر اصفهان و فلورانس را هرچه بیشتر تقویت 
کرده و پروژه های جدیدی را در راستای منافع دوجانبه جوامع خود گسترش دهیم.   

بایدبهجلونگاهکردبهسمتدرآمدهایپایدارحرکتکردهایم

گزارش

گزارش

»کالسشهر«
برایشهروندانیآگاهتر

رئیس خانه جوان سازمان فرهنگی شهرداری اصفهان:

قدرت اله نوروزی ادامه داد: نخستین محور 
برنامه سنجش پذیر که به شورای شهر ارایه 
دادم، محور گردشگری بود. از این رو ارتباط 
با شهرهای جهان را تنظیم و رویدادهایی 
کرونا  ویروس  شیوع  اما  کردیم،  برگزار 
تمام معادالت را برهم زد؛ با این حال با 
»شهروند  همچون  هایی  طرح  فراخوان 
اصفهانی های  و  ایرانی ها  به  دیپلمات« 
تالش  خواهرخوانده  شهرهای  در  مقیم 
کردیم دیپلماسی شهری را توسعه دهیم 
و از کمك شهروندان برای بهبود روابط با 

خواهرخوانده ها استفاده کنیم.

برای میزبانی آماده ایم
شهردار اصفهان با تأکید بر اینکه برای طرح 
شهروند دیپلمات می توان با اصفهانی های 
مقیم اروپا جلساتی برگزار کرد، گفت: به 
دنبال آن هستیم که اصفهانی ها هرکجا 
و  می بینند  که  فرصت هایی  با  هستند 
می شناسند برای ارتقا و توسعه اصفهان 
تالش کنند و تعامالت را افزایش دهند تا 
با خرد جمعی و هم افزایی بیشتر اقدامات 

خوبی در شهر رقم بخورد. 
از  میزبانی  برای  افزود:  اصفهان  شهردار 
داریم  آمادگی  اروپا  مقیم  اصفهانی های 
بهبود  تا  کرونایی  شرایط  به  توجه  با  و 
وضعیت می توان میزگرد یا وبینار تشکیل 

پرداخت. آنالین  گفتگوهای  به  و  داد 
وی با اشاره به پروژه مرکز همایش های 
بین المللی اصفهان اظهار کرد: در ابتدای 
فعالیت این دوره مدیریت شهری پیرامون 
این پروژه نگاه های متفاوتی وجود داشت 
از جمله اینکه برخی مرکز همایش های 
بین المللی را بدون توجیه اقتصادی می 
دانستند اما بر این باور بودیم که این سرمایه 
نباید هدر برود. از این رو تاکنون برای مرکز 
 ۷00 اصفهان  بین المللی  همایش های 
میلیارد تومان هزینه شده اما موضوع مهم 
تعیین بهره بردار توانمند برای این پروژه 
ایرانیان و سرمایه  انتظار می رود  و  است 
گذاران کمك کنند تا این پروژه بزرگ به 

خوبی مورد بهره برداری قرار گیرد. 
رود  زاینده  فقدان  اینکه  بیان  با  نوروزی 
غصه بزرگ اصفهان است، افزود: تاکنون 
تالش های زیادی برای رفع مشکالت زاینده 
رود انجام شده و حتی طرح بازچرخانی آب 
مطرح شده است اما محقق نشد زیرا همه بر 
این باور هستند که آب در زاینده رود باید از 
مبدأ تا تاالب جاری باشد. شهردار اصفهان با 
تأکید بر اهمیت موضوع اقتصادی فرهنگی، 
ورزشی و گردشگری اظهار کرد: درصدد 
تحقق اقتصاد فرهنگ، ورزش و گردشگری 
هستیم چرا که اصفهان قلب ایران است 
و به لحاظ تاریخی، موقعیت جغرافیایی 

نقش  همچنین  موجود  ظرفیت های  و 
آفرینی اصفهان در عرصه های مختلف از 

پتانسیل های باالیی برخوردار است.
نوروزی با بیان اینکه شهرداری اصفهان اخیراً 
نشان کاندیداتوری شهر دوستدار کودک را 
پس از دو سال تالش و پیگیری از یونیسف 
دریافت کرد، گفت: اصفهان در حال حاضر به 
عضویت بسیاری از سازمان های بین المللی 
درآمده و در زمینه دیپلماسی شهری بسیار 
قوی و فعال عمل کرده است. وی با اشاره 
به اقدامات شهرداری اصفهان در راستای 
کاهش آلودگی هوا تصریح کرد: در این دوره 
مدیریت شهری عالوه بر خط یك مترو، 
عملیات اجرایی خط دو را آغاز کردیم و در 
حال حاضر احداث این خط از پیشرفت قابل 
قبولی برخوردار است که این ظرفیت در کنار 
دیگر پروژه، سهم بزرگی از اقدام شهرداری 
در زمینه مقابله با این مشکل است. همچنین 
بازسازی و نوسازی اتوبوس های شهری 
برای  ایجاد ۷۷۷ کیلومتر  بینی  و پیش 
مسیرهای دوچرخه سواری از دیگر اقدامات 
در راستای کاهش آلودگی هوا و ترافیك بوده 

است. 

اصفهان آغازگر 
رابطه ایران با اسپانیا 

سفیر جمهوری اسالمی ایران در اسپانیا نیز 

در این گفتگوی آنالین گفت: اصفهانی های 
مقیم بارسلونا می توانند برای زادگاه خود 
دهند،  انجام  زیادی  ثمر  مثمر  اقدامات 
همایش  می شود  پیشنهاد  بنابراین 
اصفهانی های خارج از کشور برگزار شود تا از 
این طریق وزارت خارجه، اصفهانی هایی که 
در زمینه های مختلف خوش درخشیدند 
را معرفی کرده تا گرد هم آیند و برای رفع 
چالش ها در بخش های مختلف همفکری 

کرده و به پیشرفت اصفهان کمك کنند.
حسن قشقاوی  اظهار کرد: رابطه ایران با 
اسپانیا از دریچه اصفهان آغاز شد؛ ۴00 سال 
قبل، پادشاه اسپانیا اولین سفیر این کشور 
در ایران را برای آغاز مأموریت به دربار شاه 
عباس در اصفهان اعزام کرد و این نقطه آغاز 
شناخت دوجانبه از اصفهان بود، همچنین 
اصفهان آغازگر ارتباط ایران با دولت ونیز 
وقت در ایتالیا نیز بود. وی افزود: نگاه نخست 
اسپانیایی ها به ایران در واقع به اصفهان و 
فرهنگ و مردم این شهر است و در سال های 
گذشته وقتی به اصفهان آمدم حس کردم 
شبیه رم ایتالیا است که تاریخی ترین شهر 

اروپا به شمار می آید.
وی با بیان اینکه شهرداری بارسلونا می تواند 
آثار  برای مرمت  اصفهان  به  راهکارهایی 
تاریخی ارائه دهد، خاطرنشان کرد: همچنین 
از تجربیات اسپانیا در خصوص  می توان 

سیستم آبیاری و آبخیزداری بهره برد.
وی با اشاره به قرارداد همکاری دانشگاه 
بارسلونا با دانشگاه اصفهان ادامه داد: این 
ظرفیت دانشگاهی نیز می تواند به کمك 
توسعه گردشگری اصفهان بیاید. همچنین 
میتوان از تجربیات بارسلونا در زمینه ورزشی 
تجربه  و  استفاده کرد  اصفهان  برای  نیز 
اقتصاد فوتبالی و سایر حوزه های ورزشی را 

می توان از بارسلونا آموخت.
سفیر ایران در اسپانیا با بیان اینکه استادان 
نیز تخصص  بارسلونا در زمینه معماری 
بارسلونا  و  اصفهان  داد:  ادامه  دارند، 
می توانند تجربیات خود در زمینه معماری 
را به اشتراک بگذارند. حوزه دیگر بخش 
فرهنگی است که با توجه به قرابت های 
فرهنگی می توان در این خصوص اقدامات 
خوبی انجام داد یا حتی هفته های مختلف 
فرهنگی و ... اصفهان را در این شهر یا نقاط 
دیگر برگزار کرد. وی در خصوص احداث 
مرکز همایش های بین المللی اصفهان ضمن 
تمجید از اجرای این پروژه در اصفهان گفت: 
این پروژه باید تکمیل شود و به خوبی مورد 
استفاده قرار گیرد البته مشابه این پروژه در 
شهر بارسلونا وجود دارد و میزبان برگزاری 

اجالس های بین المللی است.
قشقاوی با اشاره به توسعه حمل و نقل پاک 
در بارسلونا تأکید کرد: اصفهان می تواند 
ایجاد  زمینه  در  تجربه  و  ایده  تبادل  به 

مسیرهای دوچرخه با این شهر بپردازد.

در گفتگوی آنالین شهردار اصفهان با سفیر ایران در اسپانیا مطرح شد:

آغاز رابطه ایران با اسپانیا از دریچه اصفهان
شهردار اصفهان از اصفهانی های مقیم اروپا برای مشارکت در طرح " شهروند دیپلمات" دعوت کرد

citizen

 نوسان: به گفته رئیس خانه جوان سازمان فرهنگی اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اصفهان، در طرح کارآفرینی توان هفت، بر 
روی گروه های خاص تمرکز کرده ایم و قرار نیست رقیب بخش 
خصوصی شویم و یا جای فنی وحرفه ای و آموزش پرورش را 
بگیریم و تنها می خواهیم بخشی از نیاز بازار را برطرف کنیم. 
فاطمه اکبرزاده در نشست خبری تشریح پروژه "توان هفت" 
طرح آموزش یکصد هزار شهروند اصفهانی در حوزه کارآفرینی 
و توسعه کسب و کار همزمان با روز جهانی کارآفرینی، با بیان 
اینکه طرح کارآفرینی توان هفت، طرحی آرمانگرا است، توضیح 
داد: این طرح با نیت آموزش یکصد هزار شهروند اصفهانی ضربدر 
۱۰۰ ساعت آموزش برای هر شهروند که در مجموع ۱۰ میلیون نفر 

آموزش می شود، طراحی شد.
اکبرزاده گفت: از آنجایی که خانه جوان در سال های گذشته تنها مجموعه 
ای بوده که به موضوع کارآفرینی پرداخته است، اجرای طرح کارآفرینی توان 
هفت به این بخش واگذار شد. وی با بیان اینکه تمام کسانی که در اکوسیستم 
کارآفرینی قرار دارند، نقش بسزایی در رشد اقتصادی شهر دارند، افزود: طرح 
توان هفت خاستگاهی برای آموزش شهروندان در این اکوسیستم است و در 
قدم دوم به عنوان پایگاهی برای شبکه سازی بین اجرای اکوسیستم در یك 

نهادی به عنوان شهرداری انتخاب می شوند.

اهداف پروژه 
طبق اهداف ۲۷ گانه شهروندی

رئیس خانه جوان سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با 
اشاره به اینکه شورای سیاست گذاری این طرح از اساتید برتر شهر اصفهان 
انتخاب می شوند، تاکید کرد: اهداف پروژه طبق اهداف ۲۷ گانه شهروندی 
سازمان تفریحی و فرهنگی شهرداری است و با سه هدف اصالح فرهنگ 
سرمایه گذاری و ترغیب شهروندان برای سرمایه گذاری در اقتصاد شهری، 
ارتقای اقتصاد فرهنگ و هنر و ارتقا کارآفرینی اجتماعی اجرا می شود. وی 
گفت: نیت این پروژه در گام نخست آموزش یکصد هزار شهروند با هدف 
تامین نیروی انسانی توانمند بوده است. اکبرزاده با بیان اینکه ارتقا سیستم 
اقتصادی و کارآفرینی در شهر در گرو تامین نیروی انسانی توانمند است، 
افزود: این نیروی انسانی محقق نمی شود مگر با آموزش و مهارت های 
حرفه ای، تا شرایط تسهیل یابد و اصفهان در اکوسیستم کارآفرینی و سرمایه 
گذاری برای کل کشور معرفی شود. وی با اشاره به اولویت های این طرح، 
گفت: تقویت بانك محتوای آموزشی در حوزه کارآفرینی و توسعه کسب و 
کار، راه انداری باشگاه مشاورین کسب و کار و برگزاری رویدادهای شهری و 
تولید آموزش برای حمایت از اقشار کم برخوردار از جمله اولویت های این 

طرح است.
رئیس خانه جوان سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
یکی از قالب های اجرایی طرح را وب سایت معرفی کرد و افزود: دومین قالب 
اجرایی رویدادهای شهری و سومین قالب آموزش به شکل آنالین است. وی 
تاکید کرد: تمام نهادهای دولتی، نیمه دولتی و غیر دولتی همکاران این طرح 

از ابتدا تاکنون بوده اند و شبکه سازی را با قدرت پیش می برند. 
اکبرزاده افزود: برای اجرای این طرح ۳00 ساعت محتوای آموزشی تهیه کرده 
و طی دو سال گذشته ۸۵ کارگاه آموزشی تخصصی در ۶ دسته برگزار شده 
اند، همچنین ۸۵00 شهروند اصفهانی بین ۲ تا ۴۴ ساعت آموزش دیده اند، 
از سوی دیگر ۵۲ رویداد آموزشی و نشست تخصصی استارتاپ ویکند برگزار 
و در نمایشگاه های مختلف حضور داشته ایم و در راستای اجرای این طرح با 
کمك صنایع اردوها و بازدیدهای کارآفرینی برگزار کرده ایم. وی با اشاره به 
مشارکت و حمایت از استارتاپ ها به عنوان یکی از اقدامات مهم در راستای 
این طرح، اظهار کرد: حدود ۱۲ استارتاپ به کمك خانه جوان کار خود را آغاز 

کردند و اکنون به صورت خودکفا کار می کنند.

تولید محتوای مجازی به صورت جدی
رئیس اداره فرهنگی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
نیز در این نشست، اظهار کرد: طرح توان در اکوسیستم کارآفرینی با بررسی 
خالهای موجود نسبت به ایجاد مراکز آموزشی در حوزه کارآفرینی اقدام کرده 
است. صالح خشوعی با بیان اینکه این طرح در سال ۱۳9۷ کلید خورد، افزود: 
ایده اولیه آن توسط رئیس مرکز پژوهش های شورای شهر اصفهان مطرح 
شد و شورای سیاست گذاری آن تشکیل شد و این کار به سازمان تفریحی و 

فرهنگی برای اجرا واگذار و در نهایت خانه جوان مجری این طرح شد.
رئیس اداره فرهنگی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، 
با بیان اینکه هدف اصلی این طرح آموزش است و در مراحل مختلفی این کار 
انجام می شود، گفت: مرحله نخست آموزش سفیران از دستگاه های مختلف 
همچون فنی و حرفه ای، آموزش و پرورش و ... بود، مرحله دوم حمایت از 
گروه های فعال در اکوسسیتم های کارآفرینی شهر اصفهان و مرحله سوم که 
همراه با شیوع کرونا بود، برای اجرای این طرح در بستر فضای مجازی، سایت 
توان هفت را راه اندازی کردیم. وی توضیح داد: در این سایت بحث تولید 
محتوای مجازی به صورت جدی انجام شد و در این سایت نزدیك ۸0 دوره 
تعریف و برگزار شده و از سوی دیگر دوره های آنالین در آن تعریف شده است.
خشوعی با تاکید بر اینکه در طرح توان هفت، توسعه کسب و کار را به 
آموزشهای خود اضافه کردیم، گفت: چشم انداز این طرح این گونه بود که 
۱0 به توان هفت و یا ۱0 میلیون نفر ساعت آموزش را به ۱00 هزار شهروند 
ارائه دهیم. وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته زیرساخت های این طرح 
مهیا شد، افزود: طی دو سال گذشته برای اجرای این طرح، حدود ۵0 رویداد 
برگزار و حدود ۳00 ساعت آموزشی بر روی سایت قرار گرفت و طی یك ماه 

گذشته پروژه توان هفت رسما کار خود را آغاز کرده است.

رقیب بخش خصوصی نمی شویم

شـهردار اصفهـان در گفتگـوی آنالیـن با سـفیر ایـران در اسـپانیا گفـت: ارتباطـات اصفهان با 
خواهرخوانده خود در اسـپانیا یعنی بارسـلون کم فروغ شـده بود که خوشـبختانه ایـن ارتباطات 
در چندسـال اخیر فعال شـد. قدرت اله نـوروزی افزود: در ایـن دوره ارتباط بهتر با شـهرهای خواهرخوانده مورد 
توجـه قـرار گرفت و حتی در شـرایط کرونایی از فرصت و ظرفیـت فضای مجازی برای تعامـل و برقراری ارتباطات 
اسـتفاده کردیم. در شـرایط کرونا با بسـیاری از شـهرداران شـهرهای جهان به صورت ویدئو کنفرانس جلسـاتی 
برگـزار شـد و خوشـبختانه در حال حاضـر رابطه اصفهـان با شـهرهای خواهرخوانـده پررنگ شـده و اکنون در 

سـطح قابل قبولی قـرار دارد.

گزارش
گروه شهری

 نوســان:مدیر منطقه سه شــهرداری 
اصفهان گفت: مسیر رفت و برگشت پنج 
هزار و ۴00 متر طول خــط ویژه اتوبوس 
ولیعصر )عج( و عبدالرزاق با هزینه عمران 
و ترافیکی ۷۳ میلیارد و ۵00 میلیون ریال 
با اجرای سیستم ویژه ساماندهی می شود. 

حسین کارگر اظهار کرد: به منظور رعایت 
حق تقــدم برای خودروهــای عمومی در 
راستای به حداقل رســاندن اتالف زمان 
و تشویق شهروندان به اســتفاده از حمل 
و نقل عمومی در دنیا، در خطوط اتوبوس 
های تنــدرو و در تقاطع ها، تســهیالت 
خاصی پیش بینی می شود. وی ادامه داد: 
در همین زمینه، یکی از تســهیالت مهم 

پیش بینی خط عبــور اختصاصی یا خط 
پرش در تقاطع ها است، همچنین امکان 
هوشمندسازی عبور اتوبوس ها از طریق 
شناسایی اتوبوس وارد شونده به تقاطع و 
ارتباط با کنترل گرهــای چراغ راهنمایی 
برای سبز کردن مســیر عبور فراهم می 

شود. 
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان گفت: 
بنابراین در این راستا منطقه سه شهرداری 
اصفهــان در نظــر دارد در خیابــان های 
عبدالرزاق و ولیعصر )عج( بــرای اولویت 
دهی به عبور اتوبوس های تندرو و کاهش 
مشکالت عبور آنها در تقاطع های حکیم، 
سنبلستان و چهارراه ولیعصر )عج( نسبت 

به اجرای خط پرش اتوبــوس تندرو اقدام 
کند. وی با اشاره به اقدامات ترافیکی خیابان 
عبدالرزاق اظهار کــرد: با توجه به طراحی 
جدید مسیر اتوبوس بی آر تی و عدم ایجاد 
ترافیك این معبر اصلی شــهر و با اجرای 
آرماتوربندی و بتن ریزی طولی این مسیر 
بیش از ۵ کیلومتر برای اتوبوس های خط 

ویژه مناسب سازی می شود. 
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: عملیــات احداث و تکمیل شــش 
ایستگاه طول مسیر خیابان ولیعصر )عج( 
و خیابان عبدالرزاق به پایان رســیده که 
با مشخص کردن مســیر با گل میخ های 
ترافیکی و تابلوهای مخصوص، هزینه کل 

عمرانی – ترافیکی این پــروژه بالغ بر ۷۳ 
میلیارد و ۵00 میلیون ریال است. 

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان:

الگوی ترافیکی خیابان عبدالرزاق اصالح می شود 
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تحلیل

چشم انداز     

بانك مرکزی ایران به تازگی به ارزهای دیجیتال توجه نشان داده است و قصد دارد 
نظارت خود بر فعالیت های مالی مربوط به این رمزارزها را افزایش دهد. در همین راستا 
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانك مرکزی  در یادداشتی که در صفحه شخصی خود 
منتشر کرد، نوشت: در سال های اخیر مباحث متعددی درباره نسبت بانك های مرکزی 
و رمز ارزها و رمز پول ها در جهان مطرح شده است. خصوصا  نحوه تنظیم گری رمز ارزها و 

نسبت آنها با سیاست گذاری پولی و ارزی از مباحث پرچالش این حوزه است. 

تمرکزبررمزارزایرانی
کارنامه تجارت کشورمان در مجموع ۱0ماه سال جاري، ۱۲۲میلیون و ۷90 هزار 
تن کاال به ارزش ۵۸میلیارد و ۷0۲ میلیون دالر بوده که سهم صادرات 9۴ میلیون 
و ۵۴۱هزار تن به ارزش ۲۸ میلیارد و ۶۳میلیون دالر و سهم واردات ۲۸ میلیون 
و ۲۴9هزار تن کاال به ارزش ۳0میلیارد و ۶۳9 میلیون دالر بوده است. تجارت 
خارجي کشور در دي ماه، رشد ۵۵ میلیون دالري در واردات و کاهش ۶9۳ میلیون 

دالري در صادرات را نسبت به آذر ماه تجربه کرده است. 

تجارت۶.7میلیارددالريکشوردرديماه

"مارکتایمپکت"
ناجیبورس؟

اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت؛

 نوســان:اصالحیه بودجه ســال ۱۴۰۰ تقدیمی از سوی دولت به 
مجلس، منتشر شد. بنا بر اصالحیه اخیر، سقف بودجه اصالحی با 
رشد ۱۳ هزار میلیاردی از حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان به ۸5۴ هزار 
میلیارد تومان رسیده است. این متن اصالحاتی حداقلی را در قیمت 
منابع و مصارف داشت که حاوی نکته قابل توجهی است. نکته مهم 
این متن، صحه گذاشتن دولت به اصالحاتی بود که کمیسیون تلفیق 
مجلس آنها را مصوب کرده بود. آنچه می خوانید برخی از برجسته 
ترین نکاتی است که در هفته قبل اقتصاد ایران را به خود معطوف کرد؛

گام های پایانی ارز ترجیحی
در مصوبه کمیسیون تلفیق ارز ۴۲00 تومانی کاالهای اساسی حذف و به جای 
آن اعطای یارانه به مردم با هدف کمك بیشتر به اقشار آسیب پذیر، جایگزین 
شده بود. دولت در جزء ۴ بند ب اصالحیه تازه خود آورده است: »به دولت اجازه 
داده می شود در شش ماه اول سال ۱۴00 و بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، 
اجتماعی و بین المللی کشور نسبت به تغییر تمام یا بخشی از نرخ ترجیحی 
کاالهای اساسی به نرخ سامانه معامالت الکترونیکی )ETS( اقدام و مابه التفاوت 
منابع وصولی را به ردیف درآمدی مشخص شده واریز نماید. منابع واریزی این 
قانون صرف تامین معیشت و سالمت مردم می شود.« این بند بدان معنی است 
که در صورتی که شرایط بین المللی )احتماال ناشی از رفع تحریم ها( و شرایط 
اقتصادی و اجتماعی ایجاب کند دولت نیز به دنبال حذف تمام یا بخشی از ارز 
دولتی و کمك های معیشتی و سالمت به مردم در شش ماه اول سال آتی یعنی 
قبل از اتمام دولت دوازدهم است.  آنچه مشخص است این است که با این روند، 
گام های پایانی ارز ترجیحی ۴۲00 تومانی رقم خواهد خورد و دولت قصد دارد 

تا پایان مدت زمان فعالیت خود این سیاست را ادامه دهد.
 

 جهش گربه مرده در بازار مسکن؟
حجم معامالت در بازار مسکن، به علت ضعف تقاضا به شدت کاهش یافته و عمده 
فعاالن بازار را در  ماه های اخیر سرمایه گذاران و سفته بازان تشکیل می دهند. در 
مقابل بخش مهمی از فعاالن حرفه ای و غیرحرفه ای همچنان برمبنای گریز 
از زیان اسمی )یا به هر دلیل دیگر همچون انتظارات متفاوت( از فروش در 
قیمت های پایین تر اکراه دارند. نتیجه این رفتارها، تداعی کننده پدیده ای است 
که در بازار سهام به »جهش گربه مرده« )Deadcatbounce(  معروف 
است. این اصطالح برای حالتی به کار می رود که قیمت در بازار برخالف روند 
غالب نزولی با جهشی موقتی روبه رو می شود. الزم به یادآوری است شاخص 
بهای محاسبه شده برای دی ماه،  به رغم افزایش شدید نسبت به آذر،  هم چنان 
اندکی کمتر از شاخص بها در آبان ماه است و به طور کلی هم راستا با گریز 
فروشندگان از زیان اسمی ارزیابی می شود. به بیان دیگر، حضور گسترده 
سرمایه گذاران حرفه ای در هر دو سمت عرضه و تقاضا ممکن است عامل مهم 
کاهش قیمت اسمی در آذر ماه باشد و با بازگشت بازار به شرایط متعارف و 
با درنظرگرفتن چسبندگی قیمت ناشی از گریز سرمایه گذاران از زیان اسمی،  
بازار تقریبا به سطوح قیمتی آبان  ماه بازگشته باشد. در مجموع چه در بازار 
مسکن کشور شاهد تداوم روند نزولی قیمت های اسمی باشیم یا نباشیم،  به نظر 
می رسد تفوق معامله گران حرفه ای در هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار 
مسکن در آذر و دی،  منجر به رواج سازوکارهایی شده است  که رفتارها و 

پدیده های رایج در بازارهای مالی را به بازار دارایی مسکن منتقل کرده است.

سرعت گیر مجازی در تجارت خارجی
معاون امور فنی و گمرکی گمرک ایران از عملکرد کارشناسان مجازی گمرک 
انتقاد کرد. مهردادجمال ارونقی در نامه ای به مهدی میراشرفی، رئیس کل 
گمرک ایران نارضایتی این معاونت را از روند عملکرد کارشناسان مجازی با 
بیان دالیل عنوان کرد و خواستار اصالح روند موجود شد. در این نامه همچنین 
راهکاری از سوی او ارائه شده است. کارشناسان مجازی به منظور کاهش 
ارتباط بین اظهارکننده و کارشناسان گمرک و البته کاهش تخلف از سال 
۱۳9۳ فعال شدند. این کارشناسان بررسی و نظارت بر اطالعات اظهار نامه های 
گمرکی را بر عهده دارند. کارشناس مجازی همان طوری که از نامش مشخص 
است فیزیکی نیست و صاحب کاال و اظهارکننده نمی دانند چه کسی و در 
کجای ایران این کارشناسی را انجام می دهد. این سیستم در حالی قرار بود مانع 
از تخلفات گمرک شود که به ادعای برخی از فعاالن حوزه تجارت، تخلفات از 
بین نرفته است. این در حالی است که سیستم های آنالین در دنیا در جهت 
افزایش سرعت و کاهش تخلف ایجاد می شوند اما به نظر می رسد کارشناس 
مجازی در ایران نتوانسته اهداف مورد نظر را محقق کند. براساس گزارش ارائه 
شده از سوی ارونقی، بیشترین ایستایی در انجام تشریفات گمرکی مربوط به 
بررسی کارشناسان مجازی توسط گمرکات اجرایی کشور است. عدم اشراف 
کارشناسان مجازی نسبت به کاالهای مورد کارشناسی خود از دیگر دالیلی 

است که در مخالفت با این روند در نامه مذکور مورد تاکید واقع شده است. 

افت شاخص امنیت سرمایه گذاری 
مرکز پژوهش های مجلس گزارش »شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران« 
در فصل بهار 99 را منتشر کرد. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی 
از  نمونه  اقتصادی  فعال  ارزیابی ۶۸۸۴  نیز  و  دسترس  در  و  منتشرشده 
میان فعاالن اقتصادی همه استان های کشور بوده است که وضعیت امنیت 
سرمایه گذاری در بهار سال ۱۳99 را به تفکیك ۳۱ استان، ۳۸ مؤلفه، ۷ نماگر 
و 9 حوزه کسب وکار نشان می دهد.براساس یافته های این گزارش، شاخص کل 
امنیت سرمایه گذاری در ایران در بهار ۱۳99 کمیت ۶.۱۶ از ۱0 )۱0 بدترین 
حالت( سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از 
آن )زمستان ۱۳9۸( ۵.۸۴ محاسبه شده بود که نشان می دهد ارزیابی امنیت 
سرمایه گذاری در بهار ۱۳99 نسبت به فصل قبل از آن و برخالف روند فصل 
گذشته نامناسب تر )بدتر( شده است. این در حالی است که شاخص امنیت 
سرمایه گذاری در پاییز ۱۳9۷ دارای کمیت ۶.۴۳ و در زمستان ۱۳9۷، ۶.۱۸ 

در بهار ۱۳9۸ کمیت ۶.0۷ و در تابستان ۱۳9۸ نیز کمیت ۶.0۷ بوده است.

تنفس ۶ ماهه برای ارز ۴۲۰۰

کسب و کارهای خانگی جان می گیرند
تحقیقاتی  بازوی  دهم  گزارش  یافته های 
امنیت  مجلس درباره شاخص های فصلی 
امنیت  می دهد  نشان  سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری در بهار ۱۳99 نسبت به فصل 
روند فصل گذشته  برخالف  و  آن  از  قبل 
امنیت  زیرا  )بدتر( شده است.  نامناسب تر 
و  بدترین  به عنوان   ۱0 از  سرمایه گذاری 
صفر به عنوان بهترین در پاییز ۱۳9۷ دارای 
کمیت۶.۴۳ و در زمستان همان سال۶.۱۸، 
در بهار سال بعد۶.0۷ و در تابستان ۱۳9۸ 
نیز ۶.0۷ بوده که از بهبود تدریجی امنیت 
سرمایه گذاری حکایت داشته اما این روند رو 
به بهبود از تابستان9۸به بعد متوقف و به تدریج 
بدتر هم می شود. مرکز پژوهش های مجلس 
فاش می کند روند بهبود امنیت سرمایه گذاری 
در پاییز۱۳9۸ همزمان با بی ثباتی های بعد 
از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه ۱۳9۸ 
معکوس شد و البته که نقش بیماری کرونا و 
تعطیالت اجباری چندماهه و پیش بینی نشده 
بسیاری از کسب وکارها در این وضعیت قابل 

توجه و اثرگذار بوده است.

انتقاد از بدقولی مسئوالن
از نظر فعاالن اقتصادی ایران بدقولی مسئوالن 
ملی، استانی و محلی به وعده های خود، اعمال 
نفوذ و تبانی در معامالت ادارات بدترین و 
آزاردهنده ترین مولفه های اثرگذار بر امنیت 
سرمایه گذاری بوده درحالی که در بهار امسال، 
انتقادها از رواج و توزیع کاالهای قاچاق، سرقت 
مالی شامل پول نقد، کاال، تجهیزات و استفاده 
غیرمجاز از نام و عالئم تجاری یا مالکیت 
معنوی فروکش کرده است. این در حالی است 
که در زمستان سال گذشته عالوه بر انتقاد از 
بدقولی مسئوالن به وعده ها، فعاالن اقتصادی 
از اختالل ناشی از تحریم های خارجی هم 

گالیه داشتند. براساس نتایج این تحقیق، در 
بهار۱۳99، از بین 9حوزه فعالیت اقتصادی 
مورد سنجش در این پایش، فعاالن اقتصادی 
در حوزه )هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا( 
مناسب ترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزه ها 
و فعاالن اقتصادی در حوزه ارتباطات، توزیع 
و... )حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و 
ُخرده فروشی( نامناسب ترین ارزیابی را در میان 
همه حوزه ها از وضعیت امنیت سرمایه گذاری 

ارائه کرده اند.

تأثیر کرونا بر امنیت سرمایه ها
نامناسب شدن شاخص امنیت سرمایه گذاری 
در بهار۱۳99 در شرایطی اتفاق افتاده که از 
اول اسفندماه ۱۳9۸، پاندمی کرونا به تدریج 
را  تولیدی  واحدهای  از  بسیاری  فروش 
تحت تأثیر قرارداد تا حدی که فروش ویژه 
پایان سال و ایام نوروز ۱۳99 عمال منتفی شد 
و این پدیده به بسیاری از کسب وکارها ضربات 
سختی زد و عالوه بر تعطیلی های اجباری آن 
واحدها، به دلیل ترس و هراس ایجاد شده در 
مردم، تقاضای همیشگی برای خرید و دریافت 
کاال و خدمات به شدت کاهش یافت که بر اثر 
زمینه های  در  مختلف  آن کسب وکارهای 
گوناگون و فراگیر را با کاهش شدید فروش و 
عرضه خدمات مواجه کرد. مرکز پژوهش های 
مجلس می افزاید: از طرفی دیگر آسیب دیدن 
زنجیره تأمین بسیاری از کاالها، به تأمین 
نامتناسب با نیاز جامعه آن کاالها منجر شود و 
به دنبال آن نوسان قیمتی را برای بسیاری دیگر 

از کاال و خدمات به بار آورد.

راز برداشت متفاوت دولت و مردم
چالش اساسی اما اینجاست که چرا مقامات و 
مسئوالن از بهبود وضعیت سخن می گویند و 
برداشت فعاالن اقتصادی این است که وضع 

بدتر شده است. بازوی تحقیقاتی مجلس 
می گوید: اتکای صرف به آمارهای رسمی 
ممکن است تحلیل ها و تفسیرهای امنیت 
آنچه  و  کند  خطا  دچار  را  سرمایه گذاری 
مالک  سرمایه گذار  برای  اقتصادی  فعاالن 
تصمیم گیری قرار می دهند احساس و ادراک 
آنها از شاخص های مورد بررسی است و نه 
آمارهای رسمی. به همین دلیل بین آنچه 
روایت  آمارهای رسمی  براساس  مسئوالن 
می کنند با با احساس امنیت، احساس تورم، 
احساس رشد و اشتغال و احساس کارایی نزد 
فعاالن اقتصادی متفاوت و گویای شکاف میان 
نتایج واقعی عملکرد دولت از یکسو و احساس 

و ادراک و انتظارات مردم است. 

بی ثباتی در محیط سرمایه گذاری
یافته های این تحقیق می گوید: روند نماگر 
امنیت  شاخص  بر  کالن  اقتصاد  ثبات 
سرمایه گذاری در چند فصل گذشته پرنوسان 
همانند  نماگر  این  بهار۱۳99  در  و  بوده 
زمستان ۱۳9۸ دومین نماگر نامناسب از 
میان ۷نماگر دیگر ارزیابی شده است. به نحوی 
که در دوره بهار و تابستان ۱۳9۸ احتماال بر 
اثر کاهش محسوس نوسانات ارزی و تثبیت 
نسبی نرخ تورم و تاحدودی تثبیت قیمت 
مواداولیه رتبه این نماگر بهتر بوده، اما در 
پاییز۱۳9۸ بر اثر تغییر برخی سیاست های 
دولت ازجمله افزایش ناگهانی قیمت بنزین 
و تغییر انتظارات تورمی مردم، وضعیت کلی 
نماگر اقتصاد کالن نامناسب تر از فصل گذشته 
بود. ولی مجددا در زمستان  ارزیابی شده 
۱۳9۸با وجود آنکه کمیت نمره ای آن بهتر 
شده، ولی به عنوان دومین نماگر نامناسب 
حکایت از وضعیت وخیم تر اقتصاد کالن از 
منظر فعاالن اقتصادی دارد. به عبارتی با توجه 
به شرایط کالن اقتصادی ایران و همچنین 

روند اتفاقات زمستان ۱۳9۸ و بهار۱۳99، 
از شیوع کرونا گرفته تا تعطیلی های اجباری 
کشور  اقتصاد  کالن  وضعیت  و  بنگاه ها 
نامناسب ترین  ارزیابی  برایند  همچنان 
مؤلفه های نماگر ثبات اقتصاد کالن نسبت 
به سایر نماگرها وجود دارد. قابل توجه اینکه 
وضعیت این نماگر در پایش بهار ۱۳99در 
استان های یزد، کردستان و سمنان نسبت به 
سایر استان ها بهتر و مناسب تر ارزیابی شده و 
در استان های البرز، چهارمحال و بختیاری و 

هرمزگان نامناسب تر از بقیه بوده است.

راز جابه جایی رتبه استان ها
رتبه بندی  در  می دهد  نشان  مطالعات 
شاهد  آماری،  داده های  براساس  استان ها 
نوعی پراکندگی استان های برخوردار و کمتر 
برخوردار در پایین و باالی فهرست هستیم. 
برای مثال، تهران در کنار چند استان کمتر 
بختیاری،  و  چهارمحال  همانند  برخوردار 
کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و کردستان در 
پایین فهرست قرار گرفته که این امر می تواند 
به دلیل پراکندگی و تنوع مؤلفه های آماری 
شاخص امنیت سرمایه گذاری باشد. از طرف 
دیگر توجه به این نکته الزم است که هرچند 
یك بنگاه اقتصادی که در یك استان خاص 
فعالیت می کند، اما از مؤلفه های شکل دهنده 
استان ها  دیگر  در  سرمایه گذاری  امنیت 
می تواند متأثر باشد. برای مثال، مواداولیه را 
از استانی دیگر خریده و چك برگشتی دارد 
یا برای انعقاد قراردادی به استان دیگر رفته و 
منجر به تصادف شده یا محصولش را در جای 
دیگری فروخته و خلف وعده صورت گرفته 
و مواردی نظیر اینها. به بیان روشن تر نوعی 
درهم تنیدگی بین استانی وجود دارد که ایفای 
مسئولیت اجتماعی آحاد افراد در یك استان 
فقط شاخص آن استان را بهبود نمی بخشد، 
بلکه آثار جانبی مثبتی برای کل کشور به طور 

مستقیم و غیرمستقیم دارد.

   بی اعتمادی؛ نتیجه بدقولی
مرکز تحقیقات مجلس به صراحت می گوید: 
ضروری است مسئوالن کشوری، لشکری 
و استانی برای جلب بیشتر اعتماد مردم و 
ارتقای امنیت سرمایه گذاری در کشور و نیز 
استان خود، در عمل به وعده ها بیشتر همت 
کنند و درصورتی که احتمال تحقق وعدها را 
در زمان مورد نظر اندک می دانند، از اعالم آن 
خودداری کنند. چراکه تکرار تعداد دفعات 
نامناسب ارزیابی شدن مؤلفه عمل مسئوالن 
نشان دهنده  شده  داده  وعده های  به  ملی 
حساسیت و توجه بسیار باالی فعاالن کسب 
وکار مشارکت کننده در این پایش امنیت 
سرمایه گذاری نسبت به صحبت ها و قول 
و  کشور  مسئوالن  شده  داده  وعده های  و 
اثرگذاری بسیار باالی صحبت های آنها در 
است.  سرمایه گذاری  امنیت  کلی  فضای 
نتیجه اینکه قدرت و سرعت موتورهای رشد 
اقتصاد ایران، به بخش خصوصی مستقل، پویاو 
سالم نیازدارد و فراهم شدن محیط مساعد 
بخش خصوصی،  فعالیت  برای  مناسب  و 
مستلزم شناسایی عوامل اصلی تعیین کننده 
عملکرد بنگاه ها و حذف چالش های پیش رو 
است؛ کاری که وظیفه ذاتی، ولی متأسفانه تا 

حدودی زمین مانده  در ایران است.

کدام استان ها برای سرمایه گذاری مناسب اند؟؛

اصفهان؛ سوم از آخر
عالوه بر انتقاد از بدقولی مسئوالن به وعده ها، فعاالن اقتصادی از اختالل ناشی از تحریم ها هم گالیه دارند

و   »نصفه  تصویر  جاري،  سال  تابستان  تا  اقتصادي  نماگرهاي  گزارش  انتشار  با  مرکزي  بانک 
نیمه«اي از اقتصاد ایران در مقطع زماني یاد شده ارایه کرد. »نصفه و نیمه« از آن جهت که بانک 
مرکزي در اقدامي عجیب در مقابل بسیاري از شاخص هاي اقتصادي و آماري، از »خط تیره« استفاده کرده 
و درواقع دست به »سانسور اطالعات« زده است. آخرین بار این اقدام در اوایل دهه ۹۰ و با بروز تحریم ها و 
گستردگي آنها شکل گرفت و بانک مرکزي در مقابل انتشار اعداد و ارقام مرتبط با برخي شاخص هاي اقتصادي 
مقاومت مي کرد و از »خط تیره« براي آنها بهره مي برد تا بسیاري از کارشناسان اقتصادي از نبود آمار دقیق و 

شفاف در این باره، انتقاد کنند. 

گزارش
گروه اقتصاد

 نوسان: با گذشت ســه ماه از توقف 
معامالت سهام عدالت به شیوه مستقیم، 
مدیرعامل ســپرده گذاری مرکزی به 
تازگی از ابــالغ مصوبه شــورای عالی 
بورس مبنی بــر مجوز خرید ســهام 
عدالت توســط نهادها و هلدینگ های 
بزرگ خبر داده و گفته که این مصوبه 
بــه زودی عملیاتی می شــود. این در 
حالی است که آزادسازی سهام عدالت 
از اردیبهشت ماه امســال حاشیه های 
فراوانی را بــرای بازار ســرمایه ایجاد 
کرده و عرضه های سهامداران مستقیم 
این پرتفو به عنوان یکی از محرک های 
اصلی شــاخص در ورطه سقوط بزرگ 

مردادماه به شمار می رود. 
از همین رو بیم آن می رود که حتی در 
صورت فروش بلوکی سبد سهام عدالت، 
عرضه خرد ســهام این پرتفو توســط 
هلدینگ ها در بــازاری که همچنان از 
رفتارهــای هیجانی و تــرس و تردید 
معامله گران رنج می برد، خطر جدیدی 

را برای روند بازار سرمایه ایجاد کند. 
در این میان اما دارندگان ســبد عدالت 
نیز که غالبا بدون نگاه ســهامداری در 
انتظار نقد شــدن سهام خود هستند را 
نمی توان از حقوق قانونی شان محروم 
کرد. بدیــن ترتیب به نظر می رســد 
بازار ســرمایه همچنان با چالشــی به 
نام ســهام عدالت روبه رو باشــد، اما از 
سوی دیگر گفته می شــود در صورت 
اجرای طرح جداسازی بازارها یا همان 
مارکت ایمپکــت، می تــوان معامالت 
خرد و روند طبیعی بازار سرمایه از موج 
جدید عرضه های سهام عدالت مصون 

داشت.

مرکزی  ســپرده گذاری  مدیرعامــل 
درباره تغییر ســاز و کار فروش ســهام 
عدالت در بازار ســرمایه و خرید سهام 
توسط شــرکت های بزرگ گفته است 
که تا کنون صنــدوق تثبیت بــازار و 
صندوق توسعه این امکان را داشته اند 
که عرضه های مربوط به ســهام عدالت 
را خریداری کنند اما بر اساس تصمیمی 
که اخیرا شــورای عالی بــورس اتخاذ 
کرده، دیگــر نهادها هــم می توانند به 
صورت بلوکی و عمده خریدار ســهام 

عدالت باشند. 
فهیمی با تاکید بر این نکته که به دلیل 
نگرانی ها طیف مشتری  های سبد سهام 
عدالت محدود شده بود، عنوان کرده که 
بر اساس تصمیم جدید تعداد خریداران 
افزایش پیدا کرده و این مجوز داده شده 
که نهادهــای بــزرگ در بخش خرید 
مشارکت داشته باشند. وی همچنین 
گفته است که این تصمیم امکان تقاضا 
و خرید را برای ســهام عدالت توســعه 
می دهــد و از این پــس هلدینگ ها و 
صندوق های سرمایه گذاری می توانند 

وارد خرید سهام عدالت شوند. 
فهیمی تاکید کرده که هــر چه تعداد 
خریداران بیشتر شود شرایط رقابتی تر 
و قیمت هــا منصفانه تر خواهد شــد و 
طبیعی اســت هر چه تعداد خریداران 
بیشتر باشــد به نفع فروشنده است و با 
این مصوبه فروش روان تر خواهد شد. با 
این حال پیش از این نیز تحلیلگران بازار 
سرمایه نســبت به خرید بلوکی سهام 
عدالت و سپس عرضه خرد آن در بازار 
سرمایه و مخاطرات عرضه های آبشاری 
هشدار داده بودند. هنوز مشخص نیست 
که آیا تصمیم جدید شورای عالی بورس 
در این باره تبصره و مقررات ویژه ای دارد 

یا خیر؟

 نوسان: فرامرز توفیقي، نماینده کارگران 
در کمیته تعیین دستمزد شــوراي عالي 
کار گفــت: اگر فکري بــراي صندوق هاي 
بازنشســتگي تأمین اجتماعي نشــود، با 
بحران مواجه مي شوند. بحران از آنجا آغاز 
مي شــود که صندوق هاي بازنشســتگي 
تأمین اجتماعي و بازنشســتگي کشوري 

توان پرداخت حقوق و مزایاي بازنشستگان 
را ندارنــد، از طرفي شــفافیت در ورودي و 
خروجي این صندوق ها وجــود ندارد، وي 
افزود: برخي از کارفرمایان براي اینکه سهم 
واقعي سازمان تأمین اجتماعي را نپردازند، 
اصطالحاً پشت فیشي براي کارگران حقوق 
مي پردازند، یعني به انــدازه حداقل حقوق 

در فیش اصلي ذکر مي کنند و ســهم ۲۳ 
درصد کارفرمایي از بیمه تأمین اجتماعي را 
مي دهند، سهم ۷ درصد کارگر هم پرداخت 
مي شــود، اما براي سایر ســطوح مزدي از 
پشت فیش استفاده مي شود و در فیش ذکر 
نمي شود، بنابراین درآمد تأمین اجتماعي از 

حق بیمه واقعي کاهش پیدا مي کند. 

توفیقي گفت: همچنیــن صندوق تأمین 
اجتماعي هــزاران هزار میلیــارد تومان از 
دولت طلب دارد که دولت ها نمي توانند این 
بدهي ها را به صندوق بپردازند، به گونه اي 
که اگر همه درآمد نفتي دولت هم پرداخت 
شود، باز هم نمي توانند بدهي خود به تأمین 

اجتماعي را بپردازند.

نماینده کارگران در کمیته تعیین دستمزد شوراي عالي کار:

بحران صندوق هاي بازنشستگي در راه است
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هدایت اصغري، مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن درباره تامین و قیمت تخم مرغ 
براي بازار ایام نوروز، گفت: تولید ماهانه تخم مرغ 90 هزار تن است و با میزان مصرف 
همخواني دارد. وي افزود: برآورد ما نشان مي دهد با توجه به هزینه تمام شده تولید 
قیمت خرید هر کیلوگرم تخم مرغ از مرغداران نباید کمتر از ۱۵ هزار و ۷۳۳ تومان 
باشد. اصغري قیمت هر عدد تخم مرغ را ۱۲00 تومان اعالم کرد. وي اظهار امیدواري 

کرد: در روزهاي پایاني سال با مشکالت نظام توزیع مواجه نشویم.

مرکز پژوهش های مجلس خواستار عدم افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان به میزان 
مطرح شده توسط دولت برای تمام اقشار شد. مرکز پژوهش های مجلس در رابطه با 
عملکرد کمیسیون تلفیق نوشته است: با وجود اقدام های مثبت کمیسیون تلفیق در 
راستای اصالح الیحه بودجه سال ۱۴00، همچنان محورهای مهمی از نگرانیهای مرتبط 
با الیحه بودجه در مصوبه کمیسیون تلفیق نیز اصالح نشده و در برخی از موارد نیز 

مصوبات جدید کمیسیون تلفیق با اشکال های اساسی همراه است.

 نوســان:وضعیت عملکردی 
شــاخص های منتخب اقتصاد 
ایران طی یک دهه گذشــته 
بررسی شــد. برآوردها نشان 
می دهــد که میانگین رشــد 
اقتصادی طی سال های ۸۹ تا ۹۹ 

منفی ۰/۶ درصد بوده است. 
طــی ایــن مــدت هرچنــد اقتصاد 
پســتی و بلندی هــای بســیاری را 
پشت ســر گذاشــته، اما در سه سال 
گذشــته ایران به صــورت متوالی با 
رکود اقتصــادی مواجه بوده اســت. 
گرفتاری در تله رکــود اقتصادی هم 
می توانــد محصول تحریم ها باشــد و 
هم نحــوه سیاســت گذاری مقامات 
داخلی بــا این وجود به نظر می رســد 
سیاســتگذاری های داخلــی وزنــه 
سنگین تری در مقایســه با تحریم ها 

داشته است. 
بــرآورد می شــود که ایران به شــش 
سال زمان نیاز داشته باشد تا بتواند به 
شرایط ســال 90 بازگردد. با توجه به 
تاثیرپذیری باالی اقتصاد از تحریم ها 
به نظر می رسد گشایش های سیاسی 
و اقتصادی بتواند این روند را تســریع 
بخشد، اما پرسش اصلی این است که 
آیا می توان با تکیه بر عدم قطعیت های 
پیش رو نســبت به بهبــود وضعیت 

متغیرهای اقتصادی امیدوار بود؟ 
تازه ترین برآوردها نشان می دهد رشد 
اقتصادی ایران در فاصله سال های ۸9 
تا 99 معادل 0/۶- درصد بوده اســت. 
پیش تر برآوردهای انجام شده از صفر 
بودن رشد اقتصادی در فاصله سال های 

90 تا 9۸ خبر داده بودند.
 به این ترتیب یك دهه تالش برای به 
حرکت درآوردن چــرخ اقتصادی در 

رشد منفی نمود پیدا کرده است. 
بررســی وضعیت محصــول ناخالص 
ملی در این ســال ها موید بی توجهی 
سیاستگذار به حمایت از بخش واقعی 
اقتصــاد و حیف و میل ســرمایه ها در 
حوزه های غیرمولد و بدون ارزش افزوده 
برای اقتصاد بوده اســت. امــا با وجود 
میانگین منفی رشــد اقتصــادی در 
یك دهه گذشــته، در برخی از دوره ها 
اقتصاد رشد چشمگیری داشته است. 
باالترین نرخ ثبت شــده در این سال ها 
به ۱۲/۵ درصد رشد به سال 9۵ مربوط 
می شود؛ رشدی که در سال های پس 
از آن هرگز تکرار نشــد. از آنجا که این 
میزان رشد اقتصادی در سایه افزایش 
فروش نفت و بــاال رفتــن قیمت در 
بازارهای جهانی حاصل شده نقشی در 
توسعه سرمایه گذاری های اقتصادی در 
بخش های مولد و واقعی نداشته است. 

در خوش بینانه ترین حالت نیز همچنان 
این نگرانی وجود دارد که حتی در صورت 
ماندگاری این نقدینگی در بازار سرمایه، 
برای  پرریسك  سهام  به  پول  ورود  و 
مخاطبان نوپای بازار سرمایه ایران یك 
انتخاب بیش از حد جسورانه باشد. آن 
گونه که روند معامالت بازار طی روزهای 
نقدینگی  کل  از  می دهد،  نشان  اخیر 
تزریق شده به بازار توسط حقیقی ها، ۷۷۲ 
میلیارد تومان نقدینگی به نمادهایی با 
ارزش بازار کمتر از ۴0 هزار میلیارد تومان 
وارد شده است. این در حالی است که 
ورودی پول حقیقی به نمادهای با ارزش 
بازار بیشتر از ۴0 هزار میلیارد تومان، ۶۴۳ 

میلیارد تومان بوده است.
گفتنی است طی این روز افراد حقیقی 
نقدینگی  تومان  میلیارد   ۱۴۱۵ مبلغ 
وارد بازار سرمایه کردند که باالترین رقم 
از ابتدای زمستان سال جاری محسوب 
می شود.ارزش کل صندوق های با درآمد 
ثابت تا پایان بیست و یکم بهمن ماه سال 
جاری به بیش از ۲9۷ هزار میلیارد تومان 
رسیده بود. گفته می شود صندوق های با 
درآمد ثابت اکنون رقمی بیش از 9 درصد 
از کل نقدینگی کشور را تحت مدیریت 
خود دارند. از همین رو خروج نقدینگی از 
این صندوق ها و رکوردشکنی به معنای 
ارزیابی می شود.  بازار  در  بزرگ  تحولی 
این صندوق ها همچنین عموما بازدهی 
به  داشته اند.  مناسبی طی سال جاری 
عنوان مثال متوسط بازدهی صندوق های 
سرمایه گذاری با درآمد ثابت در یك سال 
گذشته به ۳0 درصد رسیده است. بنا بر 

بازدهی  متوسط  بورس نیوز،  محاسبات 
هم  ثابت  درآمد  با  صندوق های  ماهانه 
معادل ۱/۳۷ درصد بوده است. همچنین 
بازدهی سه  ماهه این صندوق ها نیز به 
بوده  درصد   ۴/۸ معادل  متوسط   طور 
است. گفته می شود با کاهش بازدهی بازار 
سهام و منفی های پی در پی، فروشندگان 
پارک  به  اقدام  گذشته  هفته های  طی 
پول در این صندوق ها کرده اند و اکنون با 
ورود بازار به روند مثبت و کاهش ریسك 
دوباره  شدن  جذاب  و  سرمایه گذاری 
نوسانگیری در نتیجه اعمال محدودیت 
دامنه نوسان نامتقارن، این نقدینگی قابل 
توجه به تدریج به معامالت بازار سهام 
بازخواهد گشت. با این حال این نگرانی 
نیز وجود دارد که به دلیل ترس سهامداران 
خرد از ریزش های چندباره سال جاری، به 
محض سوددهی یا سر به سر شدن سرمایه، 
شاهد خروج پول حقیقی ها از بازار سرمایه 
و احتماال ورود به بازارهای موازی باشیم؛ 
اگرچه ناظران اقتصادی بازارهای موازی 
را چندان جذاب توصیف نمی کنند. در 
سرمایه  بازار  تحلیلگران  حال  همین 
هشدار می دهند که صاحبان نقدینگی 
از ورود به سهام  و سرمایه گذاران خرد 
پرریسك و با قابلیت نقدشوندگی پایین 
پرهیز کنند. با این حال روز گذشته بازار 
سرمایه شاهد عرضه های بسیاری بود که 
گفته می شود با هدف نوسانگیری انجام 
شده است. از سوی دیگر بررسی ورود و 
خروج پول به صندوق های با درآمد ثابت 
در این روز نیز نشان می دهد برخی از این 
صندوق ها توانسته اند نقدینگی مناسبی 

را در این روز جذب کنند. از همین رو به 
به  همچنان  معامله گران  می رسد  نظر 
دنبال محافظت از سرمایه های خود در 
برابر نوسانات هستند و بیش از آنکه به 
فکر خروج از بازار سرمایه باشند، احتماال با 
نگاه کوتاه مدت به دادوستدها ورود کرده و 

با کسب سود از سهام خارج می شوند.

ورود پول های پارک شده
 به دادوستدها

همایون دارابی تحلیلگر بازار سرمایه در 
توصیف سیر ورود و خروج پول در بازار 
می گوید:  »جهان صنعت«  به  سرمایه 
»طی دو هفته گذشته شاهد آن بودیم 
فروش  به  بازار  فعاالن  از  بسیاری  که 
عمده  بخش  و  می کردند  اقدام  سهام 
سمت  به  هم  هیجانی  فروش های  این 
صندوق های با درآمد ثابت روانه می شدند 
که در واقع هدف از این اقدام پارک کردن 
پول بود تا در قیمت های پایین تر اقدام به 
خرید سهام کنند.« او می افزاید: »پس از 
اینکه بازار روند مثبت را در پیش گرفت 
وضعیت معکوس شد و خارج شدن پول 
از صندوق های با درآمد ثابت هم ناشی از 
همین تحوالت بوده است. به عبارت دیگر 
پولی که در صندوق های با درآمد ثابت 
ذخیره شده بود وارد بازار شده است.« 
دارابی تصریح می کند: »آنچه در نخستین 
روز از هفته جاری رخ داد این بود که به 
رغم اینکه افراد حقیقی اقدام به خرید 
سهام کردند اما متاسفانه فروش حقوقی ها 
بیش از اندازه صورت گرفت. در همین 
حال شاهد نوسان گیری های معامله گران 

کوتاه مدت با دامنه نوسان شش درصدی 
هم بودیم؛ به نحوی که بسیاری از افراد با 
فاصله یك روز مثبت اقدام به عرضه کرده 
بودند.« این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید 
می کند: » از همین رو نیاز است کنترل 
بیشتری روی فروشندگان بازار انجام شود 
و هماهنگی بیشتری نیز بین حقوقی ها 

صورت گیرد.
بازار  رویکرد  که  حاال  دیگر  عبارت  به 
داده  اجازه  است  شده  مثبت  مقداری 
نشود از این موقعیت سوءاستفاده شود 
و حقوقی ها با چنین روندی نسبت به 
انتقال سهام به حقیقی ها اقدام کنند.« 
دارابی در ادامه اظهار می کند: »قیمت ها 
ارزنده است و ما امیدوار هستیم که بازار 
بتواند رشد کند اما اینکه اعتماد به بازار 
برگردد و بازیگران عمده بازار هم تحت 
کنترل باشند فاکتورهای مهمی است که 
می تواند زودتر بازار را در مسیر رشد پایدار 

قرار دهد.«

عدم جذابیت
 بازارهای موازی

این تحلیلگر بازار سرمایه همچنین در 
پاسخ به این سوال که آیا ممکن است 
سهام  سمت  به  شده  خارج  نقدینگی 
غیرارزنده یا بازارهای موازی برود بیان 
خبری  موازی  بازارهای  »در  می کند: 
بورس  از  را  نقدینگی  بتواند  نیست که 
جذب کند؛ در واقع مساله بحث خروج 
ادامه  دارابی  نیست.«  بازار  از  نقدینگی 
گذشته  هفته  سه  دو  »طی  می دهد: 
از  که  نقدینگی  بودیم  این  شاهد  ما 
فروش سهام در بازار حاصل می شد در 
صندوق های با درآمد ثابت و در واقع در 
این  باقی می ماندند.  بازار سرمایه  بطن 
نشان می دهد که در بیرون از بازار سرمایه 
و در بازارهای موازی مانند ارز، طال، خودرو 
و مستغالت به ویژه در این ماه های پایانی 
سال، عمال ظرفیتی برای جذب نقدینگی 
موجود در بورس وجود ندارد و نمی تواند 
پول را به سمت خود بکشد.« دارابی تاکید 
می کند: »اما بازار سرمایه هم نیازمند مرور 
زمان است تا بتواند روند طبیعی خود را 
بازیابد؛ ما نباید انتظار تغییر فوری از بازار 
داشته باشیم اما امیدواریم که مجموعه 
ادامه  او  باشند.«  همخوان  سیاست ها 
می دهد: » می دانید از زمانی که دامنه 
نوسان نامتقارن برقرار شد در بازار اوراق 
شاهد آن بودیم که نرخ اخزا )اوراق دولتی( 

یك درصد افزایش داشت.
بازار  روی  منفی  تاثیر  روندی  چنین 
می گذارد؛ ما انتظار داریم همان طور که 
بازیگران بازار اعم از حقوقی ها و حقیقی ها 
سطح  در  کنند،  عمل  هماهنگ  باید 
هماهنگی  این  هم  کالن  سیاست های 
می کند:  اضافه  دارابی  باشد.«  موجود 
»نباید شاهد این باشیم که همزمان با 
تالش بازار برای رسیدن به تعادل نسبی، 

عرضه های سنگین هم رخ دهد.«

مقصد سرمایه های کم ریسک

پیشنهادمرکزپژوهشهابرایحقوقسالآیندهبازارمرغوتخممرغبهکدامسوميرود؟
 یادداشت

خروج نقدینگی از بازار سرمایه به معنای تحولی بزرگ در این بازار ارزیابی می شود؛ گزارش

۶سالبرایبازگشت
بهسال90

آلبرت بغزیان می گوید: به نظر می رســد، فاصله میان سیاســتگذاری 
اقتصادی و دانشگاه ها تنها از سوی مسئوالن شکل نگرفته و دانشگاه ها 
هم تالشی برای این رابطه نکرده اند. اما باید به صورت جمعی و یا به شکل 
نمایندگی، این رابطه تقویت شــود و دولت و مجلس نیــز به این روش 
سیاستگذاری توجه بیشتری داشته باشــند، تا اقتصاد به مرور به ریل 
اصلی خود بازگردد. باید گفتمانی جدید شکل بگیرد و حرف نهایی را فقط 

مسئوالن نزنند. آن زمان بخشی از مشکالت اقتصادی قابل رفع است.
وقتی روند سیاستگذاری های اقتصادی کشور را بررسی می کنیم، اقتصاددانان در این 
بخش غایب نیستند. اگر مجلس را که وجهه اقتصادی آن ضعیف تر از دولت است، 
کنار بگذاریم و به نقش آن در سیاستگذاری های اقتصادی کشور نپردازیم، همواره در 
دولت افرادی بوده اند که در رشته های اقتصادی تحصیل و یا فعالیت کرده اند. برای 
مثال در سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانك مرکزی و نهادهای دیگر اقتصادی 
دولت، همواره اقتصادخوانده ها حضور دارند. اما ســؤال اینجاســت که چرا همین 
اقتصادخوانده ها به نظرات اقتصاددانان و مراجع علمی توجه چندانی ندارند؟ چرا وزن 
مبانی اقتصادی در سیاست ها کم است؟ و اینکه چرا دیگر اقتصاددانان مستقل تالشی 

برای جهت دهی به تصمیم گیری های اقتصادی و اصالح مسیر آنها ندارند؟
اگر دقیق تر به رابطه دولت و دانشگاه ها و شخصیت های اقتصادی کشور بپردازیم، اتفاقاً 
در برخی از مواقع نهادهای دولتی از چهره های اقتصادی دعوت می کنند و هم اندیشی 
و مشورت انجام می دهند، اما در نهایت تجربه نشان داده که به رهنمودهای اقتصادی 
که بر مبنای تجربه جهانی و مبانی علم اقتصاد است، توجهی نمی شود و سیاستگذار 
مسیر دیگری را برای آن مســأله خاص برمی گزیند. فرضاً در مورد نرخ ارز، جلساتی 
برگزار می شود و نتیجه این است که با سازوکاری مشخص، زمینه ها برای کاهش نرخ 
ارز فراهم شود. اما در نهایت سیاستگذار به گونه ای رفتار می کند که به نظر می رسد 
عالقه ای به ادامه یافتن روند کاهشی قیمت ارز، حتی بدون تالش مضاعف و بر مبنای 
اصول بازار ندارد. بررســی های موارد متفاوت، درباره رابطــه اقتصاددانان و مراجع 
تصمیم گذاری کشور، علت این گوش ندادن سیاستگذاران به نظریات و مبانی علمی و 
تجربه های جهانی را نمایان می کند. به نظر می رسد که اگرچه جلسات و همایش هایی 
برگزار می شود اما در نهایت آنچه سمت و سوی تصمیم سازی های اقتصادی را تعیین 
می کند، سیاســت اســت. در برخی از موارد هم منافع گروهی بر منافع ملی حاکم 
می شود و این مســأله را بارها در خصوص سیاســت های تصویب شده در مجلس 
مالحظه کرده ایم. در نهایت با نادیده گرفتن علوم و مبانی اقتصاد، به مرور اقتصاددانان 
نیز از صراحت افتاده و تصمیم می گیرند که وارد دیدگاه های جناحی و حزبی غالب بر 
مبانی و اصول اقتصادی نشوند. به این ترتیب است که تصمیم هایی گرفته می شود که 
اتفاقاً از کمی دانش نیســت و گرایش های عقیدتی در انتخاب آن نقش داشته است 
و همین انتخاب ها که همسو با نظریات علمی نیست، به مرور اقتصاددانان را دلسرد 

می کند و آنها هم ترجیح می دهند که کمتر توصیه اقتصادی داشته باشند.
این درحالی است که مراکز تحقیقاتی و دانشگاه های اقتصاد در جهان خروجی هایی 
دارند و در کشورهای پیشرفته نوعی ارتباط بین دانشگاه و مراکز سیاستگذاری وجود 
دارد که سهم اقتصاددانان در سیاســت های اقتصادی را حداکثر می کند. این مراکز 
اغلب صاحب مکتب هســتند و به مکتب خاصی در اقتصاد اعتقاد دارند و با توجه به 
دیدگاهی که بر اصول اعتقادی آنها حاکم است، نسبت به تصمیمات دولت واکنش 
نشان می دهند. اما متأسفانه دانشــگاه های ایران چنین نیستند. بجز موارد خاص 
نمی توان این نوع رابطه را میان مسئوالن و دانشگاه ها یافت و اغلب متخصصان ترجیح 
می دهند که در قالب تدریس و تحقیق کار می کنند و کاری به سیاستگذاری نداشته 
باشند. در حالی که در جهان دانشــگاه ها خروجی دارند و این خروجی مورد توجه 

سیاستگذاران است.
نمونه ایــن خروجی را ما در مراکــزی مانند مرکز پژوهش هــای مجلس مالحظه 
می کنیم. دانشگاه ها نیز می توانند چنین بازوی علمی و تحقیقاتی برای اقتصاد کشور 
باشند و با موضعگیری مشخص همواره به تبین مسیر صحیح اقتصادی بپردازند و به 
تصمیم سازان پیشنهاد دهند و یا از آنها انتقاد کنند. از این رو به نظر می رسد که این 
فاصله میان سیاستگذاری اقتصادی و دانشگاه ها تنها از سوی مسئوالن شکل نگرفته 
و دانشگاه ها هم تالشی برای این رابطه نکرده اند. اما باید به صورت جمعی و یا به شکل 
نمایندگی، این رابطه تقویت شــود و دولت و مجلس نیز به این روش سیاستگذاری 
توجه بیشتری داشته باشند، تا اقتصاد به مرور به ریل اصلی خود بازگردد. باید گفتمانی 
جدید شکل بگیرد و حرف نهایی را فقط مسئوالن نزنند. آن زمان بخشی از مشکالت 

اقتصادی قابل رفع است.
اگرچه تحریم ها روی اقتصاد تأثیر داشته اند اما تنها عامل شکل گیری شرایط کنونی 
نبوده اند. برای رهایی از مشکالت داخلی و سوء مدیریت ها، این ارتباط میان نهادهای 
تصمیم ساز و دانشگاه ها برقرار شود و سیاســت حرف آخر را در اقتصاد نزند. در عین 
حال نیز توجه داشته باشیم که تحریم نمی تواند کشوری را به سمت توسعه و ترقی 

پیش ببرد.
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 نوسان: مدیرکل تزانزیــت وزارت راه و شهرسازی 
گفت: مشکالت و محدودیت های ترانزیتی که بر اثر 
کرونا با کشــورها به وجود آمده بود، حل شده است و 
فقط با ترکمنســتان همچنان تبــادالت ترانزیتی از 
طریق تبادل تریلر انجام می شــود. امین ترفع افزود: 
گرجســتان اتباع ایرانی را راه نمــی داد؛ اما با رایزنی 
وزارت خارجه، این محدودیت لغو شد. مشکل روادید با جمهوری آذربایجان 
هم حل شده است. هر کشوری که به این کنوانسیون بپیوندد، با رعایت الزامات 
کنوانسیون، آزادی ترانزیت دارد و درهای کشور عمال باز می شود. عراق هم این 
اراده را دارد که به کنوانسیون ملحق شــود؛ اما هنوز مراحل قانون گذاری اجرا 
نشده اســت.  قبال کامیون های ترانزیتی ایرانی وارد عراق می شدند منتها در 
حال حاضر عراق شروع به عملیات اجرایی سازی کنوانسیون تیر کرده و برخی 

مرزهای خود را به عنوان مرز تیر اعالم کرده است.

 نوسان:  بعد از حمایت شــرکت تسال پیش بینی  
می شد که این تازه آغاز راه نفوذ رمز ارزها به فرآیندهای 
پرداخت و همچنین سرمایه گذاری شرکت های بزرگ 
باشــد. کمپانی مسترکارت، شــرکت خدمات مالی 
آمریکایی نیز اعالم کرد که تا پایان سال جاری میالدی 
از برخی از رمزارزها در فرآیندهای پرداخت پشتیبانی 
خواهد کرد. همچنین بانك نیویورک ملون نیز اعالم کرد که برخی از خدمات 
محدود خود را برای رمز ارزها آزاد خواهد کرد. بیت کوین که ســال گذشــته 
بیش از ۳00 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده بــود، در حالی که فقط یك 
ماه و نیم از سال ۲0۲۱ می گذرد، ۶0 درصد افزایش قیمت داشته است. افزایش 
تقاضای نهادی توسط شرکت ها و صندوق های بزرگ در جهان و همچنین نگاه 
سرمایه گذاران به مقصدی برای حفظ ارزش دارایی ها دو عامل مهم رالی صعودی 

قیمت بیت کوین در ماه های اخیر بوده است. 

 نوســان: کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اســالمی اخیرا طرح ســاماندهی خودرو را 
مورد بررســی قرار داد و بند مربوط به عرضه خودرو 
در بــورس کاال را تصویب کرد. هرچنــد خیلی ها 
معتقدند بــا رفتن خــودرو به بــورس کاال، عمال 
نرخ گذاری دســتوری حذف و به نوعــی قیمت )با 
توجه به اینکه در بستر عرضه و تقاضا کشف خواهد شد(، آزاد می شود، با این 
حال مجلسی ها می گویند نه به دنبال آزادسازی هستند و نه اجازه رخ دادن 
این اتفاق را خواهند داد. آن طور که نایب رئیس کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس به تازگی عنوان کرده، هرچند این کمیسیون طرح عرضه خودرو در 
بورس کاال را به تصویب رســانده، با این حال این به معنای آزادسازی قیمت 
نیست. به گفته علی جدی، مجلس با آزادسازی قیمت خودرو مخالف است  

زیرا احتمال ایجاد تنش قیمتی پس از آزاد کردن نرخ ها وجود دارد.

  نوسان: براساس اعالم معاون دفتر آمار و پردازش 
اطالعات گمرکی گمرک ایران در ۱0 ماه گذشــته 
ســال جاری بالغ بر ۱0 میلیون و ۳۶۶ هزار دستگاه 
گوشــی تلفن همراه به ارزش یك میلیــارد و ۶90 
میلیون دالر به کشــور واردشده اســت. با توجه به 
آنکه میزان واردات این کاال در مدت مشــابه ســال 
گذشته هشت میلیون و ۴۲9 هزار دستگاه گوشی، به ارزش یك میلیارد و ۳۶ 
میلیون دالر بوده است، میزان واردات این محصول نسبت به همین مقطع از 
سال گذشته افزایشی حدودا ۲۳ درصدی را تجربه کرده است. آرزو غنیون، 
در یادداشتی که به تازگی منتشر کرده، نوشــته است: میزان واردات کاالها 
در ۱0 ماه سال جاری ۳0 میلیارد و ۶۳9 میلیون دالر بوده است که گوشی 
تلفن همراه به عنوان دومین کاالی وارداتی کشور، ۵/ ۵ درصد از کل واردات 

کشور را به خود اختصاص داده است.

آخرین وضعیت ترانزیت و تردد مرزیآمار واردات موبایل در سال جاریعرضه خودرو در بورس کاال؟؟؟دومینوی حمایت غول ها از بیت کوین
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این روزها خطر خروج نقدینگی از بازار سرمایه و ورود به بازارهای موازی مطرح می شود

چطور اقتصاد  به ریل اصلی خود باز می گردد؛

بـازار سـرمایه اینروزهـا شـاهد شکسـته شـدن دو رکـورد بود؛ نخسـت رکـورد خـروج پول 
از صندوق هـای بـا درآمـد ثابـت و دوم رکـورد ورود پـول حقیقـی بـه بـازار. خـروج پـول از 
صندوق هـای بـا درآمد ثابـت که بخش بزرگـی از نقدینگی کل کشـور را در خود جـای داده اند، 
از دو جهـت مـورد توجه اسـت؛ نخسـت اینکه خـروج نقدینگـی از صندوق ها می توانـد به معنـای ورود پول 
بـه معامالت سـهام و جاری شـدن خـون تـازه در رگ های بازار باشـد، همان گونه که در روز شـنبه شـاهد آن 
بودیـم. از نـگاه دیگـر ایـن نگرانـی وجـود دارد که پول هـای خروجـی نتوانند مسـیر صحیحی را بـرای خود 
پیـدا کننـد به ایـن معنا که خطر خـروج نقدینگـی از بـازار سـرمایه و ورود به بازارهـای موازی مطرح شـود. 

گزارش

گرو ه  بازارها
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 در بخش تولید، فوالد مبارکه امســال با 
چه موضوعات و چالش هایی  مواجه شد؟ 
آیا شیوع کرونا فوالد مبارکه را برای تحقق 

اهداف تولیدی تحت تاثیر قرار داد؟
با وجود چالش های متعدد از جمله نگرانی از بابت 
تامین مواد اولیه معدنی و همه گیری کرونا فوالد 
مبارکه موفق شد در تمام خطوط تولید به اهداف 
و برنامه های تولیدی خود دســت یابد و در بخش 
تولید فوالد در آستانه دستیابی به رکود تولید ۲/ ۷ 
میلیون تن در شــرکت فوالد مبارکه و عبور از ۱0 
میلیون تن فوالد در گروه فوالد مبارکه بود که به 
دلیل محدودیت برق و گاز در اواخر دی ماه و اوایل 
بهمن ماه 99 از دستیابی به این میزان تولید بازماند، 
ولی با این وجود پیش بینی می شود با افزایش ۵00 
هزار تن تولید فوالد نسبت به رکورد قبلی در سال 
9۶ که ۴/ ۶ میلیون تن بود به رکــورد تولید 9/ ۶ 
میلیون تن فوالد در فوالد مبارکه دست یابد.  کرونا 
اگرچه مشکالت فراوانی برای فوالد مبارکه ایجاد 
کرد، ولی عملکرد بی سابقه در دستیابی به اهداف 
تولید و رکورد ۵00 هــزار تن افزایش تولید فوالد 
خام، نشان دهنده بی تاثیر بودن کرونا بر فعالیت 

شرکت است.
 چه اولویت هایی در تولید محصوالت متنوع  
فوالد مبارکه  وجود دارد؟ آیا براساس نیاز 
بازاز ظرفیت تولید در محصوالت مختلف 

پاسخگو بوده است؟
تولید محصــوالت مختلف فــوالد مبارکه صرفا 
براساس سفارش و بر مبنای نیاز بازار است و اولویت 
فوالد مبارکه در تولید محصوالت مختلف بر نیاز 
بازار مشتریان متمرکز است، اما ظرفیت تولید فوالد 
مبارکه به گونه ای نیست که بتواند نیاز بازار را به طور 

کامل چه از نظر کمی  و چه از نظر کیفی پوشش 
دهد. از آنجا که این شــرکت تــوان تولید تمامی  
محصوالت فوالدی میکرو آلیاژی تا مرحله اسلب 
را دارد، در صورت بهره برداری از پروژه بزرگ نورد 
گرم۲، امکان پاسخگویی به تمامی  نیازهای کشور 

در این حوزه وجود دارد.      
 فوالد مبارکه در راهبــرد تولیدی خود تا 
چه اندازه با کشورهای تراز  اول دنیا رقابت 

می کند؟
در زمینه تولید اسلب، انواع کیفیت و ابعاد در زمره 
کشورهای تراز اول جهان هستیم، ولی در زمینه 
ورق های گرم و سرد متاسفانه به دلیل عدم اجرای 

پروژه نورد ۲ فاصله زیادی با این کشورها داریم.
  برای سال ۱۴۰۰ چه هدف گذاری هایی در 

تولید در دستور کار فوالد مبارکه قرار دارد؟
روشن است که تکمیل زنجیره تامین به پایداری 
و ثبات تولید و تحقق اهداف کمك فراوانی خواهد 
کرد. از مهم ترین اهداف فوالد مبارکه دســتیابی 
به تولید ۲/ ۷ میلیون تن فــوالد در مبارکه و عبور 
از ۱0میلیون تن فوالد در گروه اســت، همچنین 
با تکمیل طرح توسعه مجتمع ســبا در نیمه اول 
سال ۱۴00 بیش از یکصد هزار تن ظرفیت تولید 
ورق گــرم در ۶ ماهه دوم ســال ۱۴00 و بیش از 
۳00 هزار تن برای سال ۱۴0۱ ایجاد خواهد شد 
که چون سهم عمده آن برای ضخامت های پایین 
است می تواند خبر بســیار خوبی برای بازار باشد. 
  چشــم انداز فوالد مبارکه برای افزایش 
نرخ بهره برداری از ظرفیت فوالد کشور چه 

مواردی را شامل می شود ؟
در راســتای افزایش نرخ بهره برداری از ظرفیت 
صنعت فوالد کشور، سیاست های توسعه و تامین 

پایدار مواد معدنی مورد نیاز صنایع فوالدسازی در 
باالدست، توازن ظرفیت زنجیره تولید از سنگ آهن 
تا محصــول و همچنین توانمندســازی صنایع 
پایین دستی از جمله اقداماتی اســت که باید در 
سطح کالن مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد. 
در سطح بنگاه ها نیز صنایع فوالدساز می توانند با 
افزایش دانش، استفاده از تکنولوژی های روز دنیا 
و ایجاد جذابیت برای مصرف کننده در مقایســه 
با رقبای خارجی، نــرخ بهره برداری از فرآیندهای 
تولید خود را به حداکثر مقدار ممکن برسانند.  این 
شرکت برای بهره برداری حداکثری از ظرفیت های 
تولیدی، سیاست های کلی را ســرلوحه اهداف 
خود قرار داده است که شامل  تامین منابع پایدار 
معدنی و مدیریــت یکپارچه تامیــن کاالهای 
اســتراتژیك و اهرمی برای گروه، توسعه بازارهای 
داخلی و افزایش صادرات، توسعه مشارکت های 
ارزش افزا با تولیدکنندگان زنجیره ارزش، طراحی 
و توســعه محصوالت جدید به منظــور افزایش 
کمیت و کیفیت تولید، ارتقای زیرســاخت های 
پشتیبانی فنی تولید، توسعه بومی سازی و حمایت 
از تولیــدات کیفی داخلــی اســت. در ادامه این 
سیاست ها، شــرکت فوالد مبارکه با توسعه خط 
نورد گرم ۲، باعث تکمیل سبد محصوالت نوردی 
از ضخامت ۱۸ تا ۲۵ میلی متر خواهد شد. این امر 
عالوه بر تامین نیاز بازار داخل، کشــور را از واردات 
بی نیاز می کند. شــرکت فوالد مبارکه در ابتدا با 
بهبود زیرساخت هایی همچون توسعه تکنولوژی 
خطوط تولید متناسب با نقشــه راه تکنولوژی، 
بهبود کارآیی و مصارف فرآیندهای تولید و سپس 
با افزایش کمیت و کیفیت تولید محصوالت ویژه 
)تختال و نوردی( و خلق مشارکت های ارزش افزا 

با مصرف کنندگان، به این مهم دست یافته است. 
تکمیل زنجیره تامین، خرید معادن سنگ  آهن، 
نصب و راه اندازی ماشــین ریخته گری شماره ۵، 
نصب و راه اندازی واحد گاززدایی، نصب و راه اندازی 
مگامدول ها، ارتقای سیســتم های نرم افزاری و 
توسعه منابع انسانی از دیگر فعالیت های این شرکت 
در راستای رشــد نرخ بهره برداری از ظرفیت های 
تولید است. شرکت فوالد مبارکه، بر اساس تغییر 
نیاز بازار و برای پاســخگویی حداکثــری به آن و 
افزایش تنوع محصول، در زمینه های جدیدی مانند 
تولید محصوالت لوازم خانگی شــروع به فعالیت 
کرده و در این خصوص، نصــب و راه اندازی خط 
تکمیلی ورق رنگی را در دستور کار دارد و از آنجا که 
حفاظت از محیط زیست در این شرکت از اهمیت 
بسیاری برخوردار است، با راه اندازی و بهره برداری 
از کوتینگ کابین در خط رنگــی، موجب بهبود 
عملکرد زیســت محیطی و افزایش سرعت خط 

شده است.
 در مورد تولید آخرین نوع محصول تختال 
شرکت توضیح دهید. شرایط در این بخش 

چگونه است؟
تنوع تختال تولیدی شرکت فوالدمبارکه در جهان 
کم نظیر است.  باتوجه به توسعه های زیرساختی 
فوالدمبارکه طی سال های اخیر به ویژه در حوزه 
تولید تختال امروزه فوالدمبارکه تنها شرکت در 
خاورمیانه است که قادر به تولید تمام محصوالت 
ویژه و روز دنیا تا مرحله تختال اســت. هم اکنون 
تختال ۳00 میلی متری، ۲۵0میلی متری، ۲00 
میلی متری و ۲۲0 میلی متری در سبد محصوالت 
فوالد مبارکه وجود دارد و عملکرد این شــرکت 
در زمینه تولید تختال در جهان کم نظیر اســت 
و شــاید معدود تولیدکنندگان فــوالد در جهان 
باشــد که این میزان تنوع محصــول و تختال را 
داشته باشند. تولید ورق فوالدی، انواع ورق گرم، 
اسیدشویی و گالوانیزه و رنگی از دیگر محصوالت 
فوالدمبارکه است، در کنار آن در بخش های پایین 
دستی همچون کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی 
فعال است.  فوالدمبارکه سرمایه گذاری سنگین 
و نزدیك بــه ۴00میلیون یورو تــا مرحله تولید 
تختال انجام داده و کوره های خود را توسعه داده و 
ماشین ۵ ریخته گری را به بهره برداری رسانده است. 
ایستگاه گاززدایی پیشرفته نیز در مرحله نصب و 
راه اندازی است. همه این موارد در جهت توانمندی 
فوالد انجام شده اســت.  تولیدکنندگان فوالد در 
سال های اخیر توسعه زیادی در سبد محصوالت 
داشته اند. البته حرکت فوالدسازهای دنیا به سمت 
تولید ورق عریض تر و سبك تر و با استحکام باالتر 
رفته اســت. ما نیز برای اینکــه از این قافله عقب 
نمانیم  سرمایه گذاری برای تولید تا مرحله تختال 
را انجام دادیم و اکنون می توان گفت فوالد مبارکه 
توان تولید هرنوع گرید فوالدی میکروآلیاژی را تا 
مرحله تختال دارد اما متاسفانه تبدیل آن به ورق 
در صنعت فوالد به آرزو تبدیل شــده است.  طرح 
نورد گرم ۲ در همین راستا تعریف شده و از سال ۸9 
اقدامات اولیه برای انتخاب پیمانکار انجام گرفت، اما 
به دلیل تحریم هــا در دو مرحله این طرح متوقف 
شد، اما اکنون کار با پیمانکار چینی به پیش می رود 
و اگر به بهره برداری برسد، فوالدمبارکه حرف اول را 

در تولید محصول کیفی و تراز اول دنیا خواهد زد.   

گزارش

  گزارش

 نوسان:مدیرعامل فوالدمبارکه در جمع 
اعضای هیئت مدیره و بازدید از باشــگاه 
فرهنگی ورزشی فوالدمبارکه سپاهان با 
اشاره به نقش مثبت این باشگاه در عرصه 
ورزش تصریح کرد: یکی از بخشــهایی 
که می تواند نشاط و شادابی را به جامعه 
تزریق کند ورزش است که باشگاه سپاهان 
با عملکرد خــوب خود به ایــن مهم که 
خواسته مقام معظم رهبری نیز می باشد 
دست یافته است. حمیدرضا عظیمیان 
افزود: باشگاه فوالد مبارکۀ سپاهان باید با 
عملکرد خود در کشور به گونه ای عمل کند 
که نشان دهد اگر باشگاه ها به سمت بخش 
خصوصی بروند، عملکردشان بهتر خواهد 
بود. باشگاه این رسالت را در کنار کارهای 
دیگر بر عهده دارد که در جامعۀ ورزشی 
این موضوع را جا بیندازد. وی تصریح کرد: 
دولت باید اجازه دهــد که بخش ورزش 
که ارتباط ویژه ای با جوانان دارد، مستقل 
عمل کند و این خدمت بزرگی به ورزش 

کشور خواهد بود.
عظیمیان در ادامه خواستار الگوبرداری این 
باشگاه از باشگاه های برتر جهان در راستای 
ارتقای اهداف و رویکردهای این باشگاه 
شــد و از هیئت مدیره خواســت در یك 
برنامه ریزی ویژه، ارتقای اساسی باشگاه 
را در مد نظر قرار دهنــد. وی گفت: نگاه 
ویژۀ باشگاه به ورزش معلولین، جانبازان 
و اســتعدادهای درخشــان و استفاده از 
ظرفیت آنان با رویکرد امیدبخشــی به 

جامعه قابل تقدیر و ستایش است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه افزود: تا 
بتوانم از ظرفیت های خود برای حمایت از 
باشگاه که سرمایه های مردم در آن جمع 
شده استفاده خواهم کرد. عظیمیان گفت: 
امیدواریم باشــگاه با اتکا به ظرفیت های 
مدیریتی و بازیکنان خود مجددا در مسیر 
موفقیت قرار گیرد و روابط عمومی باشگاه 
نیز همسو با روابط عمومی فوالد مبارکه در 
زمینۀ انعکاس دستاوردها تالش مضاعفی 

داشته باشد.
همچنیــن مدیرعامل باشــگاه فوالد 
مبارکۀ سپاهان نیز در این جلسه با بیان 
اینکه 90 تیم ورزشــی در این باشــگاه 
فعالیت می کنند گفت: باشگاه سپاهان 
تالش می کند در شــأن شــرکت فوالد 
مبارکه و اســتانداردهای آن گام بردارد و 
دغدغه های مدیریت شرکت در مسائل 
فرهنگی، ورزشــی، اجتماعی و هواداری 
را کم کنــد. محمدرضا ســاکت افزود: 
مجموعۀ مدیریتی شرکت تالش می کند 
رسالت های ارزشی باشگاه و فوالد مبارکه 
را در زمینۀ ارزش های انقالبی، شــهدا، 
دفاع مقدس، مسئولیت های اجتماعی با 

موفقیت انجام دهد.
در ادامۀ این جلسه، مجتبی لطفی، رئیس 
هیئت مدیرۀ باشگاه فوالد مبارکۀ سپاهان 
نیز با اشــاره به وضعیت خوب باشگاه و 
اشراف هیئت مدیره به موضوعات باشگاه و 
باشگاه داری گفت: مشکل خاصی نداریم و 
90 تیم ورزشی این باشگاه همه قهرمان اند 
یا مقام های دوم و سومی به دست آورده اند. 
امیدواریم ایــن امر تا حــدودی جبران 
زحمات و تالش های مجموعۀ مدیریتی 
شــرکت بوده باشــد. همچنین عباس 
اکبری، معاون نیروی انسانی و سازماندهی 
نیز در آن حضــور داشــت، مدیرعامل 
باشگاه فوالد مبارکۀ ســپاهان و اعضای 
هیئت مدیره به بحث و تبادل نظر دربارۀ 
موضوعات باشگاه پرداختند و دستورات 
الزم جهت تسهیل امور مختلف باشگاه 

توسط مهندس عظیمیان صادر شد.

industry

ــعه و  ــت های توس ــور، سیاس ــوالد کش ــت ف ــت صنع ــرداری از ظرفی ــرخ بهره ب ــش ن ــتای افزای در راس
تامیــن پایــدار مــواد معدنــی مــورد نیــاز صنایــع فوالدســازی در باالدســت، تــوازن ظرفیــت زنجیــره 
تولیــد از ســنگ آهن تــا محصــول و همچنیــن توانمندســازی صنایــع پایین دســتی از جملــه اقداماتــی اســت کــه بایــد 
ــرداری فــوالد مبارکــه در  در ســطح کالن مــورد توجــه سیاســت گذاران قــرار گیــرد. مختــار بخشــیان معــاون بهره ب
ــای  ــری از ظرفیت ه ــرداری حداکث ــور بهره ب ــه به منظ ــوالد مبارک ــد: ف ــاد می گوی ــای اقتص ــه دنی ــا روزنام ــو ب گفت وگ
تولیــدی، سیاســت های کلــی نظیــر  تامیــن منابــع پایــدار معدنــی و مدیریــت یکپارچــه تامین کاالهــای اســتراتژیک و 
اهرمــی  بــرای گــروه، توســعه بازارهــای داخلــی و افزایش صــادرات، توســعه مشــارکت های ارزش افــزا بــا تولیدکنندگان 

زنجیــره ارزش را ســرلوحه کار خــود قــرار داده اســت. متــن ایــن مصاحبــه را در ادامــه می خوانیــد:

با حضور نماینده مردم شهرســتان مبارکه و مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه و هیئت 
همراه ، ساختمان بازسازی شده خیریه فرهنگی تربیتی امیرالمومنین شهر مبارکه به 
بهره برداری رسید . پروین صالحی در این رویداد گفت : همت بلند شرکت فوالد مبارکه 
وگروه توکا فوالد را برای بازســازی این مجموعه ارج می نهیم و  از کلیه خدماتی که در 
راستای حمایت از اقشار ضعیف و محروم در منطقه توسط صنایع بویژه فوالد مبارکه 

انجام می شود قدردانی می کنم.  

تجلیلازهمتبلندشرکتفوالدمبارکه
مدیر کل گمرکات استان اصفهان با اشــاره به حجم باالی تبادل کاال و تجهیزات فوالد 
مبارکه گفت: فوالد مبارکه جزو شرکت های قدیمی بوده که به عنوان فعال حوزه اقتصادی 
شناخته می شود و با توجه به برخورداری از مزیت های گمرکی از گمرک اختصاصی بهره 
مند و در ساختار گمرک کشور چارت سازمانی مصوب دارد. رسول کوهستانی افزود: نکته 
حائز اهمیت آن است که این امکان به جز این شرکت و ذوب آهن اصفهان، در هیچ یك از 

نقاط دیگر کشور وجود ندارد.

فوالدمبارکهحجمباالیمبادالتگمرکیدارد

تاکیدبرالگوبرداریاز
باشگاههایبرترجهان

معاون بهره برداری فوالد مبارکه اعالم کرد:

تولید محصول کیفی در تراز جهانی
تنوع تختال تولیدی شرکت فوالدمبارکه در جهان کم نظیر است

 نوسان: شــرکت فوالد مبارکه به  عنوان نخستین شرکت در کشور 
توانست با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی مربوط به بیماری 
کووید ۱۹ گواهینامۀ استقرار راهنمای کار ایمن در دوران این بیماری 
)ISO ۴5۰۰5:۲۰۲۰( را دریافت کند. با شیوع بیماری همه گیر کووید 
۱۹ از سال گذشــته، مهم ترین دغدغۀ بنگاه های اقتصادی، پایداری 
در فرایند تولید با حفظ ســالمت و ایمنی کارکنان بوده است. با توجه 
به ناشــناخته بودن ویروس کرونا و تأثیرات آن و عدم تجربۀ کافی در 
مواجهه با این پدیده، بدون شک کووید ۱۹ چالش برانگیزترین مسئله 
در چند دهۀ اخیر بوده که تمامی ابعاد سازمان ها، از فرهنگ سازمانی تا 

مدل کسب وکارشان را تحت تأثیر قرار داده است.

صحه گذاری بر فعالیت های فوالد مبارکه 
در پی کسب این موفقیت ارزشمند، عباس اکبری محمدی، معاون نیروی انسانی و 
سازماندهی فوالد مبارکه، در جلسۀ اختتامیۀ ممیزی گواهینامۀ استقرار راهنمای کار 
ایمن در دوران بیماری کووید ۱9 با تأکید بر اینکه اخذ این گواهینامه صحه گذاری بر 
فعالیت های انجام شده در فوالد مبارکه است، اظهار داشت: در ابتدا کسب این موفقیت 
را به تمامی همکاران تبریك می گویم. باید به خاطر داشــته باشیم تداوم تولید در 
زمان شیوع کرونا یکی از دغدغه های مدیران ارشد سازمان بود و اخذ این گواهینامه 
به معنای تأیید و صحه گذاری بر اجرای نظام مند اقدامات انجام شده برای مدیریت 
ایمن کارکنان در برابر این بیماری است. وی افزود: اخذ این گواهینامه مطمئنا ما را 
در راهی که پیش رو داریم مصمم تر خواهد کرد. با استقرار این استاندارد اعتمادبه نفس 
کارکنان برای چندمین بار افزایش خواهد یافت و منجر به بهبود مستمر در شرکت 
خواهد شد. معاون نیروی انسانی فوالد مبارکه، ضمن قدردانی از تمامی کارکنان، 
به ویژه همکاران حوزۀ سالمت و ایمنی، گفت: برای همۀ توصیه های تیم ممیزی، 
اقدامات مؤثری تعریف و اجرا خواهد شد تا ان شاءهلل آیندۀ بهتری برای خانوادۀ فوالد 

مبارکه رقم بخورد.

شرایط موجود 
به خوبی مدیریت شد

در همین خصوص، ســید مهدی نقوی، معاون تکنولوژی شرکت نیز با بیان اینکه 
فوالد مبارکه با جمعیتی بالغ بر ۲0 هزار نفر و فرایندی که به طور پیوسته و بدون وقفه 
در طول شبانه روز در حال تولید است، گفت: با تبیین ابعاد مختلف این موضوع در 
حوزه های کارکنان، تأمین مالی، مشتری و تکنولوژی، اقدامات الزم جهت تعیین 
سناریوهای مختلف و تعریف راهکارهای مواجهه با آن ها در جهت حفظ پایداری 
در زنجیرۀ ارزش انجام شد. این امر سبب شد علی رغم همۀ مشکالت و سختی ها، 
با همت کارکنان شــرایط موجود به خوبی مدیریت شــود و بتوانیم بــه اهداف و 

استراتژی های خود در سال 99 دست یابیم.

حفظ یکپارچگی 
در دستور کار بود

محمد ناظمی هرندی، مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی فوالد مبارکه نیز با اشاره 
به اینکه استفاده از استانداردهای مدیریتی جهت حفظ یکپارچگی و نظام مندی در 
اجرای رویکردهای سازمان از سیاست های فوالد مبارکه از ابتدا تاکنون بوده است، 
گفت: اســتقرار اســتاندارد ISO ۴۵00۵:۲0۲0 تحت عنوان راهنمای مدیریت 
کار ایمن در دوران بیماری کووید ۱9 نشــان از موفقیت فوالد مبارکه در مدیریت 
این بیماری در یك سال گذشــته دارد. وی ضمن قدردانی از همۀ همکاران، به ویژه 
کارکنان حوزۀ منابع انسانی و HSE ابراز امیدواری کرد تا با مشارکت و همدلی همۀ 

کارکنان بتوانیم از این برهه نیز با موفقیت عبور کنیم.

صیانت از نیروی کار 
حسین مدرسی فر، مدیر بهداشــت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد 
مبارکه هم تصریح کرد: صیانت از نیروی کار و تداوم تولید در زمان شیوع کرونا یك 
فعالیت تیمی بود که منجر به اخذ گواهینامۀ ISO۴۵00۵ شد. وی ضمن اشاره به 
اینکه بحران شیوع ویروس کرونا عالوه بر تهدید گسترده و عمیقی که برای سالمتی 
جامعه ایجاد کرده، همۀ فعالیت های جمعی ازجمله فعالیت های اقتصادی و صنعتی 
را متأثر ساخته اســت، گفت: ابعاد همه گیری این بیماری و تبعات آن با هیچ یك از 
بحران های پیشین قابل مقایسه نبود و ضرورت داشت آثار این موضوع بر حوزه های 
حیاتی و استراتژیك، مانند صنعت فوالد که زیرساخت شــریان اقتصادی است، 
بررسی  شود و راهکارهایی برای مقابله با آثار خطرناک آن ارائه گردد. خوشبختانه 
اخذ این گواهینامه بر درستی فعالیت های شرکت فوالد صحه گذاشت. وی ادامه داد: 
فوالد مبارکه با توجه به تأکید مدیریت ارشد سازمان برای حفظ و صیانت از سالمتی 
کارکنان و سایر ذی نفعان خود، به ویژه کارکنان پیمانکار که ارتباط مستقیم با فوالد 

مبارکه دارند، روزهای سختی را پشت سر گذاشته تا این موفقیت حاصل شده است. 

الگویی بی نظیر برای 
تمام شرکت های ایران

در همین خصوص، حسینیان ســرممیز تیم ممیزی از شرکت SGS نیز ضمن 
تأیید اقدامات فوالد مبارکه در این حوزه، تعهد شرکت برای حفظ سالمتی کارکنان، 
پیمانکاران و جامعۀ پیرامون آن را الگویی بی نظیر برای تمام شــرکت های ایرانی 

دانست.
گفتنی است ممیزی خارجی استاندارد ISO ۴۵00۵:۲0۲0، »راهنمای مدیریت 
 SGS کار ایمن در دوران بیماری کووید ۱9« در قالب یك تیم سه نفره از شرکت
به مدت ۱۱ نفر-روز و با برگزاری ۱۸ جلسه به صورت مجازی از تاریخ ۲۶ بهمن ماه 
برگزار شد و فوالد مبارکه موفق شد برای اولین بار در کشور گواهی تأیید استقرار این 

استاندارد را اخذ کند.

اخذ گواهینامۀ استقرار راهنمای کار ایمن 
در دوران بیماری کووید 19

برای نخستین بار در کشور توسط فوالد مبارکه به دست آمد؛

 نوسان: معاون امور صنایع وزارت صمت 
گفت: فوالدمبارکه باید همچنان مســیر 
توســعه ای خود را دنبال کند و راندمان و 
عرضه محصــول در داخــل و تنظیم بازار 
داخل را بیشــتر در دســتور کار خود قرار 
دهد. مهدی صادقی نیارکی در حاشــیه 
هفدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی 
ایران متافو اظهار کرد: فوالدمبارکه در ابتدا 
تامین نیاز داخل را در دستور کار دهد و بعد 

به مقوله صادرات بپردازد.
وی تصریــح کــرد: توصیه اکیــد ما در 
وزارتخانه به شــرکتی مانند فوالدمبارکه 
توجــه به بحــث بهــره وری اســت که 
خوشــبختانه این شرکت بســیار خوب 

در ایــن زمینه عمل می کنــد، همچنین 
استفاده حداکثری از خطوط تولید خود را 
در دســتور کار قرار داده که اقدامی مثبت 
اســت؛ البته در کنار این موارد، شــرکت 
فوالدمبارکه طرح های توســعه ای خود را 

نیز دنبال می کند.
معــاون امــور صنایــع وزارت صمت در 
خصوص عملکرد شــرکت فوالدمبارکه 
اصفهان گفــت: شــرکت فوالدمبارکه به 
عنوان یکی از شرکت های پیشرو در کشور 
شناخته شده و عرضه بسیار خوبی نیز در 
بورس نسبت به دیگر شرکت های نوردکار 
داشــته و انتظار ما بر این است که مسیر 
توســعه ای خود را همچنان دنبال کند. 

صادقی نیارکی افزود: در واقع فوالدمبارکه 
جز محدود شرکت هایی بوده که تولیدات 
خود را در بــورس عرضه کــرده و ما نیز 
همیشــه اعالم کردیم که این اقدام مثبت 

است.
وی درباره اینکه اکنــون فوالدمبارکه در 
کشــور مورد هجمه های بســیاری قرار 
گرفتــه و دولت چه حمایتــی می تواند از 
این شرکت داشته باشد نیز گفت: مسائل 
و چالش هایی برای شــرکت فوالدمبارکه 
رخ داده و ما امیدواریم حل و فصل شــود. 
اما توقــع وزارت صمت بر این اســت که 
فوالدمبارکه همچنان مســیر توسعه ای 
خود را دنبال کند، همچنیــن راندمان و 

عرضه محصــول در داخــل و تنظیم بازار 
داخل را بیشــتر در دســتور کار خود قرار 

دهد.

معاون امور صنایع وزارت صمت:

فوالدمبارکه مسیر توسعه ای خود را دنبال کند

گفت و گو
گروه صنعت
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حجت االسالم میرتاج الدیني نماینده مردم تبریزدر مجلس طی بازدید از غرفه ذوب  آهن 
اصفهان )نمایشگاه متافو( گفت: خوشبختانه این مجموعه بزرگ صنعتي از ابتداي تاسیس 
و عمر با برکت خود تاکنون براي کشور و ملت بزرگ ایران افتخارآفرین بوده و عالوه بر 
تربیت نیروي انساني متخصص و رشد و توسعه زیرساخت هاي صنعتي کشور، نگاه به 
پیشرفت و به روز کردن واحدهاي صنعتي را دنبال مي کند و در بازدیدي که اینجانب، مدتي 

پیش از این واحد بزرگ صنعتي داشتم شاهد این گونه فعالیت ها و اقدامات بودم.

در شرایطی که زیان انباشته خودروسازان به واسطه سرکوب قیمت از مرز ۴0هزار میلیارد 
تومان گذشته، خبر می رسد طرح وزارت صنعت، مبنی بر اصالح شیوه نرخ گذاری خودرو 
مورد موافقت اولیه دولت قرار گرفته است. طبق این طرح، قیمت گذاری محصوالت 
کم تیراژ به خودروسازان واگذار خواهد شد؛ اما تعیین بهای فروش پرتیراژها همچنان در 
اختیار شورای رقابت باقی می ماند. این طرح البته از ابتدای سال آینده کلید خواهد خورد و 

می تواند مقدمه ای برای آزادی کامل بازار خودرو از بند نرخ گذاری دستوری باشد.

خودرودر1400آزادمیشودذوبآهناصفهان؛افتخارآفرینکشور
 گزارش

 نوســان : مراجعات حضوری ارباب رجوع به ادارات آبفا   اســتان 
اصفهان از شنبه دوم اسفندماه    ۹۹  در  سطح استان  به حداقل ممکن 
رسیده و خدمات ۲۳ گانه آبفا  از طریق درگاههای غیر حضوری ارائه 
می گردد. معاون خدمات مشــترکین و درآمد شرکت آبفا استان 
اصفهان  گفت: تا اطالع ثانوی میز خدمت در مرکز منطقه فعال بوده و 
صرفا مراجعات مربوط به تقسیط و تحویل چک ، ارائه مجوزها و معدود 

موارد دیگری که کماکان نیاز به مراجعه حضوری دارد، ارائه می گردد.
محسن صالح  افزود:به عنوان مثال واگذاری انشعاب به صورت نقد و اقساط 
همچنان نیاز به مراجعه حضوری مشترکان جهت تحویل برگ چك دارد و   
براین اســاس ترتیبی اتخاذ گردیدهتا روند تحویل چك توسط  متقاضی یا 
مشترک در قالب فرم درخواست تقسیط به واحد مشترکین در کوتاه ترین 
زمان ممکن انجام گیــرد.  وی ادامه داد: واگذاری انشــعاب نیاز به دریافت 
مجوزهای قانونی از ســازمان های ذی ربط از جمله شهرداری ،بخشداری 
، جهاد کشــاورزی و .غیرهدارد و    الزم است جهت تســهیل در امور و عدم 
مراجعه حضوری مشترکین به ادارات، گردش این مکاتبات حتیاالمکان از 
درگاه خدمات دولت الکترونیك انجام شــده و ارسال درخواست و دریافت 

پاسخ از این روش صورت پذیرد.
معاون خدمات مشــترکین و درآمد شرکت آبفا اســتان اصفهان  عنوان کرد: 
مسئولین امور مشترکین باالخص در مناطقی که دارای نواحی شهری و روستایی 
با پراکندگی باال   هستند تعامالت بیشتری با دفاتر پیشخوان داشته و با برگزاری 
جلساتی روش های جدید ارائه خدمت را با پرسنل این دفاتر مرور و راهکارهای 

عملیاتی را توافق   می نمایند.
صالح با اشاره به نصب اپلیکیشن همراه آبفا برای مشترکین عنوان کرد: باید  این 
امکان فراهم شود که اپلیکیشن همراه آبفا به مراجعین حضوری معرفی و لینك 
دانلود آن همزمان برای آنها  پیامك شــود و پس از نصب آن روی گوشی موبایل 
ارباب رجوع، مراحل درخواســت با کمك همکار مربوطه از آن طریق پیگیری 
گردد. وی به چکونگی  ارائه خدمات شــرکت به صورت غیر حضوری اشاره کرد 
و گفت: هم اکنون  برای ۲۲ خدمت از خدمات ۲۳ گانه  بجز فروش آب تانکری  
همه شرایط مهیا است و بستر ارائه خدمات به صورت غیر حضوری انجام می شود.  
معاون خدمات مشترکین و درآمد شــرکت آبفا استان اصفهان  اظهار داشت: 
باتوجه به بررسی های انجام شده، بخش زیادی از مراجعات حضوری مشترکین 
ناشی از نداشتن شناسه قبض بوده است. لذا  باید ساز و کار الزم برای در اختیار 
گذاشتن شناسه قبض مشــترکینی که بدین منظور مراجعه کرده یا تلفنی 
تماس می گیرند در منطقه فراهم شــود. وی به  راههای ارئه خدمات به روش 
غیر حضوری پرداخت و بیان داشت: هم اکنون مشترکان می توانند با تماس با 
شماره ۱۵۲۲ و شماره گیری کلید ۵، شماره کنتور خود را اعالم کنند و سپس 
رقم آب بها محاسبه و به وسیله پیامك به مشــترک اعالم می شود؛ همچنین 
به منظور رضایت مشترکان، روش دیگر، ارســال پیامکی شماره کنتور برای 
کنتورنویس است که در این روش، شماره همراه کنتورنویس هر محدوده برای 
مشترکان پیامك می گردد. در این روش، مشترکان به وسیله تلفن همراه خود 
طبق الگوی: * شناسه قبض # شــماره رقم کنتور را به شماره ۳0000۱۵۲۲ 
پیامك می کنند. روش دیگری که در حــال راه اندازی اســت، ورود به پرتال 
شرکت به آدرس www.abfaesfahan.ir و ثبت شماره کنتور در لینك 

تعیین شده است.
صالح افرود: تمام تالش ما در شرایط اضطراری ناشــی از شیوع ویروس کرونا 
حفظ سالمت عموم شهروندان عزیز و همکاران تالشگرمان است و اولویت را 
تا حدامکان بر اجرای اقدامات از طرق مختلف با هدف پیشگیری از گسترش 
این ویروس قرار داده ایم. همچنین نسخه اندرویدی خدمات همراه آبفای استان 
اصفهان هم اکنون به طور رایگان از فروشــگاه های اینترنتی کافــه بازار، ایران 
اپس و مایکت قابل دریافت و نصب روی تلفن های همراه است.  وی ادامه داد: 
مشترکان می توانند  با استفاده از کد دستوری #۱۵۱۵۲۲*۶۶۵۵* اقدام به 
ثبت شماره کنتور واحد مسکونی خود کنند. گفتنی است استفاده از کدهای 
دستوری نیازمند نصب هیچ نرم افزاری نیست و مشترکان می توانند با گرفتن 
کد دستوری یاد شــده با تلفن همراه خود، خدمات غیرحضوری شرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهان را دریافت کنند. وی به خدمات ۲۳گانه شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان که از طریق ســامانه ۱۵۲۲ ارائه می شوند را به شرح 
ذیل عنوان کــرد: واگذاری انشــعاب آب، واگذاری انشــعاب فاضالب، تغییر 
کاربری انشعاب آب،  پاسخ به استعالم مالکیت انشعاب آب،  تغییر مشخصات 
مشترکین آب و فاضالب، تغییرتعداد واحد مسکونی مشترکین آب و فاضالب،  
تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب آب،  تغییر قطر انشعاب آب، تفکیك کنتور آب،  
تغییر مکان کنتور آب، آزمایش کنتور آب، تعویض کنتور آب، نصب ســیفون 
اضافی فاضالب، قطع موقت و وصل انشعاب آب،  جمع آوری یا ادغام انشعاب 
آب، تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضالب، درخواست بررسی صورت 
حساب مشــترکین آب و فاضالب،  اعالم کارکرد کنتور آب، مشاهده سوابق 
صورتحساب های و پرداختی های مشترکین آب و فاضالب، فروش آب تانکری، 
پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضالب، رسیدگی به پیشنهادات حوزه 

آب و فاضالب، درخواست لوازم کاهنده مصرف آب .
الزم به یادآوری است: ســامانه خدمات غیرحضوری ۱۵۲۲ در سال ۱۳9۵ به 
طور رسمی افتتاح شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.  این سامانه با هدف تمرکز 
و ارائه خدمات غیر حضوری از طریق تلفن ثابت و همراه برنامه ریزی شــده و 
هدف آن حذف مراجعه شهروندان به ادارات آبفا و ارائه خدمات فروش و پس از 
فروش به صورت تلفنی به مشترکین بوده است. در حال حاضر خدمات ۲۳ گانه 
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در تمام ساعات شبانه روز در 9۸ شهر و 
حدود ۱000 روستا، از طریق تماس با شماره تلفن چهار رقمی ۱۵۲۲ و انتخاب 

9 کلید و ۱۷ زیر کلید به متقاضیان و مشترکین ارائه می شود.

ارائه تمامی خدمات آبفا اصفهان 
با ۶ روش غیرحضوری 

در هر زمان و هر کجا با  میز خدمت آبفا انجام می شود؛

 نوســان:یکی نمایندگان مردم 
اصفهــان در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: شرکت ذوب آهن 
در بی اثر نمودن و خنثی ســازی 
تحریم ها کارهای پرشــتابی را 

انجام داده است. 
عباس مقتدایی در حاشیه بازدیدی 
که اخیرا از شرکت ذوب آهن داشت،  
اظهــار کــرد: دســتاوردهای ذوب 
آهن نشان می دهد که کارشناسان 
و مهندســان کشــور ما می توانند 
در ســطح جهانی کارهــای بزرگی 
انجام دهند و این موفقیت ها بسیار 

امیدبخش و غرور آفرین است.
نماینده مردم اصفهــان در مجلس: 
با اشــاره به تجهیزات مدرن موجود 
در کارگاه نــورد ۶۵0 ذوب آهن که 
تولید ریل انجام مــی دهد، گفت: با 
این توانمندی به جمع ۵ کشــوری 
پیوستیم که از دانش فنی و فناوری 
الزم بــرای تولیــد انــواع ریل های 

استاندارد برخوردار هستند.   
به گزارش نوســان، نماینــده مردم 
اصفهــان، بهره گیــری از  فناوری و 
تجهیزات تولید ریــل را که نیازمند 
برخورداری از چندین دانش در کنار 
هم است، کار دشــوار و پیچیده ای 
دانســت و تصریح کرد: جوانان این 
مرز و بــوم بدون اتکا بــه بیگانه این 
دســتاورد بزرگ را حاصل کردند و 
کاماًل مشــهود اســت که مدیران و 
برنامــه ریزان ذوب آهن توانســتند 
برای تولیــد ریل، مجموعــه ای از 
فعالیت های مدیریتی را در باالترین 

سطح انجام دهند.
 مقتدایــی ادامه داد: باید در ســطح 
ملی، انواع حمایت هــا را از صادرات 
محصوالت ذوب آهن اصفهان داشته 
باشیم و  با تمام توان کمك کنیم که 
در کشور، این تولید ملی را به سطح 

باالتری از ثروت آفرینی برسانیم. 
نائب رئیس اول کمیســیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس خاطر 
نشان کرد: این مجموعه توانمند که 
با آرامش در حال فعالیت های بسیار 
مهم تولیدی است، در بی اثر نمودن 
و خنثی ســازی تحریم ها کارهای 
پرشــتابی را انجام داده است و شاید 
در آینده مشخص شود که این دانش 
و تکنولوژی کــه متکی بر توانمندی 
داخلی است تا چه اندازه نقش مهمی 

در مقابله با تحریم داشته است.   
مقتدایی یادآور شــد: ایــن بازدید 
میدانی نشــان داد کــه تحرک بی 
نظیری در مجموعه هــای تولیدی 

ذوب آهن اصفهان وجود دارد. 
نماینده مردم اصفهــان در مجلس، 
با اشاره به نیاز ذوب آهن اصفهان به 
مواد اولیه اظهار کرد: مجلس آمادگی 
هرگونه حمایت از صنایع مهم کشور 
را دارد و می توانیم با ایجاد هماهنگی 
با دستگاه های مختلف در این زمینه 

عمل کنیم. 
وی افزود: یکی از دغدغه های اصلی 
نمایندگان مجلــس، افزایش تولید 
ملی اســت بنابراین تالش می کنیم 
در یك فضای منطقی و مبتنی بر رفع 
نیازهای جامعه، شرایطی ایجاد کنیم 
که تولید کننده و مصرف کننده هر 

دو منتفع شوند. 
در این راستا حفظ تولید و حمایت از 
مصرف کننده با هم انجام می شود و 

یك سویه نگری نخواهیم داشت.

تورم بخــش خوراکي هــا در بهمن ماه 
نســبت به دي ماه بیش از ۵ درصد رشد 
داشــته اســت. در حالي که تورم ســبد 
غیرخوراکي هــا در طول یك مــاه، ۱.۱ 
درصد افزایش پیدا کرده اســت. در واقع 
اتفاق بزرگ همین یــك ماهه، »کاهش 
قدرت خرید« مواد غذایي بوده اســت. در 
این یك ماه، »حقوق یا مزایا« افزایشــي 
نداشــته، »یارانه نقدي« پرداختي دولت 
مثل همیشه بوده و سیاست جبراني مانند 
»یارانه معیشتي« یا حتي »کوپن« نیز در 
کار نبوده اســت. بنابراین با یك »درآمد 
ثابت« چه راهــکاري مي توانــد جبران 

هزینه ها را  بکند؟
»خوردن و آشــامیدن« اولیــن اولویت 
براي زنــده ماندن و کار و فعالیت اســت. 
دهك هــاي کم درآمد عمومــا در مقابل 
چنین شرایطي دو راه بیشــتر ندارند: راه 
اول، کاهش هزینه ها در بخش هاي دیگر 
مثل تفریح، مسکن، حمل و نقل، ارتباطات 
و حتي پس انداز و هزینه کرد پول در بخش 
خوراکــي اســت. راه دوم، کاهش خرید 
کاالي خوراکــي و روي آوردن بــه منابع 
خوراکي اســت که ارزش غذایي کمتر یا 
کیفیت پایین تري دارنــد. به طور مثال، 
قیمت روغن تراریختــه، از قیمت روغن 
ارگانیــك ارزان تر و زیان هــاي آن براي 
سالمتي به مراتب بیشتر اســت، اما فرد 

کم درآمد براي جبران هزینه ها، انتخاب 
دیگري ندارد. 

اجزاي تورم
یك نگاه کلي به اجزاي تورم در بهمن ماه 
مي توان تصویر روشــن تري از آن چیزي 
را به دست بدهد که در حوزه رابطه مالي 

مردم و کاالها رخ داده است. 
در بهمن ماه،  فقط شــاخص قیمت ها در 
سبد کاالي مسکن، آب و برق و گاز نسبت 
به دي ماه تفاوتي نداشــته؛ اما به ترتیب، 
ســبد خوراکي ها، تفریح و فرهنگ، هتل 
و مراکز اقامتي،  لوازم خانگي و بهداشــت 
و درمــان،  باالتریــن رشــدها را به خود 
اختصاص داده اند. در میان این سبدهاي 
کاالیي، ســبد خوراکي هــا در بهمن ماه 
نسبت به دي ماه رکورد زده و ۵.۳ درصد 
رشد کرده است. البته در مقیاس ساالنه، 
یعني نســبت به بهمن ماه سال گذشته 
سبد خوراکي ها نزدیك به ۶۷ درصد رشد 
داشته است! جزییات شاخص قیمت ها در 
سبد خوراکي ها نیز تصویر عجیبي را ارائه 

مي کند. 
به طــور مثال، فقــط در طول یــك ماه، 
شاخص قیمت گروه »شکر، عسل،  مربا، 
شیریني و شــکالت« بیش از ۱0 درصد 
رشــد کرده اســت! یا شــاخص قیمت 
»ســبزیجات« در همین بهمن ماه سال 

جاري، نسبت به دي ماه ۱0.۴ درصد رشد 
داشته است. در مقیاس ساالنه، وضعیت 
به مراتب بدتر است. مثال شاخص قیمت 
در گروه کاالیي »روغن ها و چربي ها« 9۵ 
درصد نســبت به بهمن 9۸ رشــد کرده 
است. شاخص قیمت میوه و خشکبار هم 
نزدیك به ۸۷ در یك سال باال رفته یا گروه 
کاالیي »شــیر، تخم مرغ و پنیر« نزدیك 
به ۸0 درصد نســبت به بهمن ماه ســال 

گذشته رشد داشته است!

خوراکي ها  در  روستاها 
گران تر  از  شهرها

تمــام ایــن آمارهــا متعلق بــه بخش 
»شهرنشــین« جامعه ایراني اســت. در 
روســتاها وضعیت با شــدت بیشــتري 
به همین منوال اســت. اگــر خانوارهاي 
روســتایي در بهمن ماه سال جاري، تورم 
منفــي »ماهانــه« در بخش هایي چون 
مسکن، ســوخت، ارتباطات یا دخانیات 
را داشــته اند در عوض »ســفره« آنها نیز 
کوچك تر شــده اســت. تورم ماهانه در 
بخش خوراکي ها در خانوارهاي روستایي 
تقریبا هم اندازه خانوارهاي شــهري و به 

میزان ۵.۵ درصد بوده است.
 اما تــورم ســاالنه باالتــر از خانوارهاي 
شهري حدود ۶9 درصد شده است! اینکه 
چرا »روســتاها« به عنوان تامین کننده 

»خوراکي ها« با تورم بیشــتري دست و 
پنجه نرم کرده اند را باید بخش کارشناسي 
و اقتصاددانان ایران پاسخ دهند. اما حدس 
اولیه این اســت که خانوارهاي روستایي 
براي تامین مواد غذایي مجبور به استفاده 
از کاالهاي تولیدي در شــهرها شــده و 
به دلیل واســطه گري و دســت به دست 
چرخیدن بیشــتر این کاال تا رسیدن به 
مصرف کننده، بهاي بیشتري براي کاالي 
مورد نیاز خــود پرداخته اند. به طور مثال 
در گــروه کاالیي »روغن هــا و چربي ها« 
تورم ساالنه براي خانوارهاي شهري ۱۱۳ 
درصد در میوه و خشــکبار بیــش از 9۶ 
درصد و در شــکر، مربا، عسل و شیریني 
و شکالت ۸0 درصد اســت؛ حال آنکه در 
بخش خانوارهاي شهري این عدد پایین تر 

بوده است. 

نگاهي  به تورم  نقطه به  نقطه
تورم »نقطه به نقطه«، تعریفي اســت که 
به معناي »مقایســه تورم در هر مقطع با 
موقعیت مشابه خود در سال قبل« است. 
تورم نقطه به نقطــه خوراکي ها در بهمن 
ماه سال جاري براي خانوارهاي شهري به 
۶۶.۸ درصد رسیده است. این عدد براي 
خانوارهاي روســتایي ۶۸.۶ درصد است. 
این اعداد بدین معناست که فشار به سفره 
خانوارهاي شــهري و روستایي در بهمن 
ماه سال جاري نسبت به سال قبل بیشتر 
شــده و قدرت خریدشــان نیز به همین 

میزان کاهش پیدا کرده است. 
ثروتمندان  زیان  کمتري  مي بینند

فشــار افزایش قیمت هــا و تمرکز آن در 
گروه کاالیي خوراکي ها موجب مي شود 
که دهك هاي کــم درآمد در مقایســه 
با دهك هــاي پردرآمد آســیب باالتري 
ببینند. در واقــع آن گونه که اقتصاددانان 
مي گویند، تورم باال، »پولي اســت که از 

جیب فقرا پرداخت مي شود.« 
آن گونه که آمــار تورم بهمن ماه نشــان 
مي دهــد، افزایــش تــورم در هر دهك 
درآمــدي از دهك قبلي خــود باالتر و از 
دهك بعــدي خود کمتر بوده اســت؛ به 
عبارت دیگر، دهك دهــم، یعني دهك 
»برخوردار جامعــه« ۱.9 درصد از تورم 
ماهانه را تجربــه کرده انــد. در حالي که 
دهك اول و دوم ۳ درصد تــورم ماهانه را 
داشته اند. در واقع، با افزایش قیمت ها در 
بخش خوراکي ها و »توقف رشد قیمت ها 
و تــورم« در بخــش »غیرخوراکي ها و 
کاالهاي بادوام« این دهك هاي کم درآمد 
بوده اند که آسیب دیده اند. کم درآمدهایي 
که حاال نوســان قیمت دالر در دي ماه و 
رســیدن آن به بیش از ۳0 هزار تومان را 
به عینه در زندگي و ســر سفره هاي خود 

مي بینند. 

فشار گراني بر طبقات کم درآمد
تورم بهمن ماه بر کدام بخش جامعه بیشتر اثر گذاشته است؟  گزارش

حمایتازذوبآهن
یکاولویتملی

رکورد بیشترین میزان تورم در طول سال ۹۹ در حالي در بهمن ماه به ثبت رسید که بخش بزرگي از 
تورم به دهک هاي کم درآمد فشار آورده؛ چراکه عمده تورم به وجود آمده به دلیل افزایش قیمت ها در 
بخش خوراکي ها و آشامیدني ها بوده است. با اینکه در تعریف عمومي، تورم »شتاب افزایش قیمت ها« 
نامیده مي شود و نه خود »افزایش قیمت«، اما نوسان رو به باالي قیمت در سبد خوراکي ها و آشامیدني ها طي بهمن ماه 
سال جاري و در واقع یک ماه مانده به پایان سال کرونازده ۱۳۹۹، نگراني هایي را براي انتقال این شرایط به سال آینده 

ایجاد کرده است. اما چرا این شرایط نگران کننده است؟

گزارش

گرو  ه  صنعت

citizen

تورم کاالهاي خوراکي در روستاها باالتر از شهرها شد

 نوسان: یك عضو کمیسیون شوراها و امور 
داخلی کشــور در مجلس شورای اسالمی، 
گفت: انتظار ما از وزیر صمت این اســت که 
نســبت به اجرای قانون ممنوعیت واردات 
کاالهای خارجی بــا وجود تولیــد نمونه 
داخلی به منظور حمایت از تولید کنندگان 

داخلی جدیت بیشتری داشته باشد.
ابوالفضل ابوترابی وجــود قاچاق کاال را 
یکی از چالش های مهم و اساســی پیش 
روی تولید داخلی دانســت و خاطرنشان 
کرد: متاســفانه در کشــور با معضلی به 
نام قاچــاق کاال مواجه هســتیم. برخی 
برآرودها نشــان می دهد، ساالنه چیزی 
بالغ بــر ۲۵ میلیــارد دالر کاال به داخل 

کشور قاچاق می شود. هر چند این مبلغ 
به دلیل افزایش قیمــت دالر، مقرون به 
صرفه بــودن تولید داخــل و همچنین 
بهبود نسبی کیفیت کاالی ایرانی کمتر 

شده است.
نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون، 
ســپس به موضوع ممنوعیــت واردات 
کاالهایی کــه مشــابه داخلــی دارند، 
پرداخت و تاکید کــرد: در این باره قانون 
صراحتا واردات کاالهایی که مشــابه آن 
در داخل کشــور تولید می شود را ممنوع 

کرده است.
ابوترابی افــزود: تولید  کننــدگان باید از 
طریق ســامانه ای که در دسترس آن ها 

قــرار دارد، تولیدات خــود را ثبت کرده 
و ســپس مراتــب را  بــه وزارت صمت 
اعالم کننــد تا از ورود آن کاال به کشــور 

جلوگیری شود.
وی گفــت: در صورت طی شــدن تمام 
این مراحل، اگر باز هم واردات آن کاالی 
مشخص انجام شــود، مجلس می تواند 
از بُعد نظارتی خود به مسئله ورود کرده 
و به وزیر صمت تذکر بدهــد. انتظار ما از 
وزیر صمت این است که نسبت به اجرای 
قانون ممنوعیت واردات کاالهای خارجی 
با وجــود تولید نمونه داخلــی به منظور 
حمایت از تولیدکنندگان داخلی جدیت 

بیشتری داشته باشد.

یک عضو کمیسیون شوراها در مجلس:

قانون ممنوعیت واردات کاالهای خارجی اجرا شود
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نظرات خود را  در خصوص محتوای نشریه به ایمیل ما ارسال کنید 

نگاهی به تجربه تلخ بورس در سالی که گذشت؛

info@eghtesadbazar. ir

تجربه تلخ یک سال قبل بازار سهام در ایران 
را باید مفصل و دقیق و انتقادی بررسی کرد 
تا از آن درس بگیریم و شاید تکرار نکنیم. 
این کف ها و هیجانات می گذرد و ما می مانیم 
و بخش حقیقی و واقعی اقتصاد که باید رشد 
کند و از این وضعیت بیرون بیاید تا معاش و رفاه مردم عزیز ما به 

مسیر درستش برگردد.
کشـاخص بـازار سـهام تهـران یك سـال پیـش حـدود ۵00کا بـود، ظرف 
شـش مـاه، چهـار برابـر شـد و بـه ۲000کا رسـید و االن حـدود ۱۲00کا 

اسـت. یـك سـال گذشـته را مـروری کنیـم، در این مـدت گفتیم:
اول: سـرمایه گذاری مسـتقیم در بازار سـهام  برای عموم شهروندان عاقالنه 

نیست.
دوم: بازار سهام منطقا نمی تواند همه جامعه را پول دار کند.

سوم: ریسك های بازار سهام را نباید از سرمایه گذار پنهان کرد.
چهـارم: دولـت نمی توانـد و نبایـد راجـع بـه قیمت هـای آینده بازار سـهام 

حـرف بزنـد و به مـردم اطمینـان بدهد.
پنجم: دولت نباید ذینفع بازار سرمایه بشود و در قیمت ها دخالت کند.

ششم:  مجموع »سودهای مازاد« بازار ثانویه نهایتا جمع صفر است.
هفتم: بین رشد اسمی و حقیقی باید فرق گذاشت و دقت کرد.

روی طـرح بحـث »جمـع صفـر در بـازار ثانویه« هـم تمرکز کردیـم و فکر 
کنـم تـا حـدی هـم موفـق شـدیم ایـن موضـوع را در فضـای عمومی جا 
بیندازیـم کـه جمع سـود و زیان هـای »معامالت بـازار ثانویـه« نهایتا صفر 
)پـس از کسـر کارمـزد، حتـی منفـی( اسـت و نمی توانـد همـه را خیلـی 
پـول دار کنـد چـون جمـع کلـش نهایتـا در حد بـازده واقعـی بازار اسـت. 
مصداقـش را هـم در همین افت و خیز شـاخص و توزیع سـود و زیان افراد 
مختلـف در این یك سـال می بینیـم. طبعا طرح این موضوع کـه بازار مالی 
بـه خـودی خـود و مسـتقل از بخـش حقیقی اقتصـاد ظرفیـت محدودی 
بـرای ایجـاد رفـاه دارد، بـه کام کسـانی کـه از داغ بـودن  ایـن بـازار سـود 

می بردنـد و مدعـی »سـودهای نجومـی بـرای همه« بودنـد نبود. 
متاسـفانه تـا وقتـی اول مهمانـی بـود و همـه سـرخوش یك رشـد موقت 
بودنـد، کم تـر دقـت می شـد که قیمـت دارایی هـا در طـول زمـان نهایتا از 
یـك منطـق اقتصادی پیـروی می کنـد و دل بخواهی و نامحدود نیسـت. از 
دولتـی  تـا  صندوق گـردان و بـه اصطالح فعال بـازار سـرمایه و کنتراتچی 
روابط عمومـی و نوسـان گیر و کانال هـای زرد و سـیگنال فروش و ... بـه این 
حرف هـا تاختنـد و مدعی شـدند که: »شـما تجربه ندارید! همـه می توانند 

در بـازار سـهام پـول دار شـوند! ما به شـما نشـان می دهیم!« 
فضـا چنـان بـود کـه حتـی برخـی هـم کاران اقتصـاددان هـم در آن زمان 
همراه جریان شـدند و مشـغول معرفی به اصطالح سـهام ارزنده و  توصیه 
این کـه چـه بخریـم و چـه نخریم و چه طـور پول دار شـویم شـدند. همان 
موقـع به ایشـان انتقـاد کـردم و عرض کردم شـان و موقعیـت اقتصاددانی 
کـه بایـد مراقب منافع کل آحاد جامعه و نگران رشـد و بهـره وری اقتصاد و 
توزیـع درآمـد و فقر و ... باشـد، باید یـك درجه باالتر از این باشـد که خود 
را ذینفـع مسـتقیم توصیه هـای خرید و فـروش فملی و بملـی کند وگرنه 
توانایـی خـود بـرای ارائـه تحلیـل بی طرفانـه و انتقـادی را نقـض می کند. 

تصـور می کنـم بـه کام برخی دوسـتان  گرامی خـوش نیامد.
خالصـه این کـه، نتیجـه آن حرف هـا و ادعاهـای بـدون مبنـا، آن درک 
نادرسـت و ناقـص از رفتـار بـازار دارایـی، و آن فضای هیجانی این شـد که 
بخشـی از مـردم عزیـز بـه امیـد گشایشـی در ایـن شـرایط رکـود تورمی 
اقتصـاد، انـدک سرمایه شـان را بیاورنـد در بـازار سـهام و بـه اصطـالح بـه 
»آخـر مهمانـی« برسـند و در »اوج« بخرنـد کـه نهایتا پول شـان به جیب 
»زرنگ هـای بـازار« و »دولت« و »رانت داران و متصـالن« و »کارگزاری ها و 
صندوق گردان هـا« و »سـیگنال فروش ها« و ... بـرود. پدیـده تلخـی که اگر 
توصیه هـا و تحلیل ها شـنیده می شـد شـاید زودتـر قابل پیش گیـری بود.

تجربـه پارسـال یك نکتـه را هم نشـان داد و آن این  کـه »چارچوب نظری 
و علمـی درسـت کـه به موضوع از سـطحی باالتر و مجردتـر نگاه می کند« 
باطل سـحر خیلـی تبلیغـات و ادعاهـای بی مبنـا و تجربه هـای انفـرادی و 
موضعـی اسـت و توخالـی بـودن خیلی از ادعاهـا را نشـان می دهد. عجیب 
هـم نیسـت کـه افـراد و جریاناتی  که حتـی در فهم برخی از سـاده ترین و 
مقدماتی تریـن مفاهیـم و اسـتدالل  های اقتصاد مالی مشـکل دارند ولی در 

این بلبشـو اسـم خود را »کارشـناس بازار سـرمایه!« گذاشـته اند،
 از ایـن دسـت تحلیل هـا ناراحت باشـند و حتی نتوانند عصبانیـت خود را 
از توجـه مخاطبـان آگاه بـه مباحـث علمی پنهان کنند. متاسـفانه وقتی با 
روشـن و شـفاف تر شـدن منطق بـازار، منافع خـود را در خطـر می ببینند 
بـرای حفـظ آن دسـت بـه بی اخالقـی و داستان سـرایی هم می زننـد. ولی 
خـب در جواب شـان فقـط بایـد آن شـعر قدیمـی اکتفـا کـرد کـه »... نـه 
جوالنگـه تـو اسـت // عـرض خود می بـری و زحمت مـا مـی داری«. همان 
طـور کـه چند ماه قبل هم  در تالش مشـابهی رسـوایی خنـده داری به بار 

آوردنـد و بـرای چنـد هفته مضحکـه خاص و عام شـدند. 
تجربـه تلـخ یـك سـال قبـل بـازار سـهام در ایـران را باید مفصـل و دقیق 
و انتقـادی بررسـی کـرد تـا از آن درس بگیریـم و شـاید تکـرار نکنیم. این 
کف هـا و هیجانـات می گـذرد و مـا می مانیـم و بخـش حقیقـی و واقعـی 
اقتصـاد کـه باید رشـد کنـد و از این وضعیت بیـرون بیاید تا معـاش و رفاه 

مـردم عزیز مـا به مسـیر درسـتش برگردد.

فعــاالن اقتصــادی در طــول 
سال های گذشــته بارها اعالم 
کرده اند که اگر بنــا بر برطرف 
کردن مشکالت اقتصادی کشور 
اســت، باید مقدمات شفافیت 
اقتصــادی فراهم شــود و در 
این بین کنار زدن سیاســت های غلط و حرکت به سمت 

واقعیت های اقتصادی، بیشترین اهمیت را دارد.
در ســال های گذشــته فعــاالن اقتصادی مشــکالت و 
محدودیت هایی داشته اند که با اجرای تصمیم های درست 

امکان کاهش آنها وجود داشت. 
در این تردیدی وجود ندارد که مســائلی ماننــد کرونا و 
تحریم ها برای اقتصاد ایران مشــکالت زیــادی به وجود 
آورده و در صورتی که این فشارها کاهش یابد، قطعا فضای 
جدیدی برای رشد اقتصادی به وجود خواهد آمد اما توجه 
به مشکالتی که در داخل به وجود نیامده اند، نباید ما را از 

مشکالت فعلی در داخل دور کند. 
در سال های گذشــته، محدودیت های موجود در فضای 
کســب و کار باعث شــده بســیاری از ســرمایه گذاران 
یا از حضــور در این حوزه ها پشــیمان شــوند یــا برای 
تــداوم کارهایشــان با مشــکالت جدی مواجه شــوند. 
در کنــار آن قوانین ســخت باعث شــده تولید کنندگان 
در حوزه هــای مختلفــی ماننــد تامیــن اجتماعــی، 
مالیــات و هزینه هــای ثابــت تولیــد بــا مشــکالت 

جدی مواجه شــوند و ایــن دقیقــا بر ضد شــعارهایی 
اســت کــه بــرای حمایــت از تولیــد داده می شــود. 
تولیدکنندگان برای ادامه کارهایشان نیاز به شفاف شدن 
شــرایط و امکان پذیر شــدن برنامه ریزی برای دوره های 
طوالنی تر دارند. اینکه هر روز یك سیاســت جدید اعالم 
شود و بخشنامه ها، با یکدیگر تناقض داشته باشند نه تنها 
کمکی به بهبود شــرایط نمی کنــد که حتــی اوضاع را 

پیچیده تر نیز می کند.
یکی از مسائلی که بخش خصوصی بارها نسبت به آن هشدار 
داده و از تداومش انتقاد کرده بحــث ارز چندنرخی و عدم 
شفافیت ایجاد شده در این حوزه است. وقتی ارز چندنرخی 
می شود، فضا برای رانت و سودجویی افراد فراهم می شود و ما 
در سال های اخیر بارها نمونه های آن را دیده ایم. در کنار آن، 
ارز دولتی به شکل کامل اجرایی نمی شود و بعضی شرکت ها 
از آن بهره مند می شوند و برخی مجبورند در این فضا با آنها 
رقابت کنند. به این ترتیب هم هزینه تولیدکننده و هم قیمت 

کاالها باال می رود.
بــا عبــور از ارز چندنرخی، نظم و شــفافیت بــه اقتصاد 
بازمی گردد و در فضای رقابت، حتی امکان کاهش قیمت ها 
نیز وجود دارد اما در شــرایط غیر رقابت جــز اینکه فضا 
غیرشفاف شود و حتی کمك ها به اقشــاری که باید آن را 
دریافت کنند نیز نمی رســد. به این ترتیب هرچه زودتر از 
سیاســت های غلط بازگردیم قطعا به نفع اقتصاد کشــور 

خواهد بود.

فرزاد پیلتن مدیر کل دفترعربي و آفریقایي سازمان توسعه تجارت گفت: بررسي ها نشان 
مي دهد که از مجموع ۲۸ میلیارد دالر صادرات ایران از ابتداي امسال تا پایان دي ماه، 
حدود ۲۶ میلیارد و ۱۴۶ میلیون دالر به ۲0 کشور نخست هدف انجام شده است. وي 
افزود: در این فهرست همانند دوره 9 ماهه امسال، چین، عراق و امارات به ترتیب در 
رتبه هاي نخست تا سوم و کشورهاي قزاقستان، کویت و غنا به جاي کشورهاي ونزوئال، 

کویت و قزاقستان در رتبه هاي ۱۸ تا ۲0 قرار گرفته اند. 

رییس هیات مدیره انجمن ملي صنایع پلیمر ایران گفت: صنعت پلیمر یکي از صنایع 
پیش رو در کشور بوده است و از این رو بیش از هر زماني به نوآوري نیازمند است.
سعید ترکمان گفت: ایران در شاخص نوآوري در رتبه ۶۷ قرار داشته است، اما در حوزه 
خلق نوآوري رتبه 90 را دارد. وی خاطرنشان کرد: کارخانه نوآوري با صرف موضوع 
پالستیك در کشور وجود ندارد، این در حالي است که بسیاري از واحد هاي برتر جهان 

در کارخانه هاي نوآوري حضور دارند.

كارخانه نوآوري با موضوع پالستیك نداريموضعیت صادرات به كشورهاي عربي همسايه

روایت تلخ بازار سهام

  دورنما 

 تعادل
مغالطه

معضالت ارز چند نرخی

نگاره

مارکت

امروزه نقش ورزش در زندگی انسان ها بسیار مهم است و 
افراد قادر به انتخاب ورزش مورد عالقه خود هستند اما با این 
وجود ، محبوب ترین ورزش در جهان )فوتبال( می باشد و این 
محبوبیت باورنکردنی حال به دالیل مختلف نقش بزرگی در 
موفقیت این صنعت دارد. جنبه اصلی این برداشت در این 
ایده نهفته است که باشگاه های ورزشی می توانند مانند یک 
برند تجاری رفتار کنند و این موضوع می تواند اصل اساسی 
بهره برداری از برنامه حمایت مالی و فروش محصوالت باشگاه 

و ... باشد.
اسـتراتژی هـای بازاریابـی در فوتبال امروز ، مدرن تر و مهمتر اسـت. 
بـه طـور کلـی ، باشـگاه ها بـه دنبـال چگونگـی تقویت نـام تجاری 
خود  با توسـعه، گسـترش و جایگزینی روش های قدیمی بازاریابی و 
برندینـگ به شـیوه های جدید هسـتند زیرا به خوبی مـی دانند اگر 
می خواهند به عنوان یك صنعت موفق رو به جلو و پیشـتاز باشـند 

باید تمرکزشـان روی خالقیت و نوآوری نیز  بیشـتر باشد. اگر بیشتر 
تمرکـز  بازاریابـی خود را صـرف انجام همان کار قدیمی کنند ممکن 
اسـت نـه تنها هـواداران خـود را خسـته کننـد، بلکه وقـت و هزینه 
جـدی را هـدر داده و از رقابـت اصلی ترین واژه در فوتبال دور شـوند.

بازاریابـی ماننـد هر فعالیت دیگـری در تجـارت و در هر صنعتی نیاز 
به خالقیت و متمایز بودن دارد ، درسـت اسـت که فرایندهایی برای 
مقـرون بـه صرفه بـودن و صرفه جویی در زمـان و هزینه همواره باید 
مدنظر گرفته شـود ولی باشـگاه ها همانند سـایر شـرکت ها باید هر 
چنـد وقـت یکبـار اقدامـات بازاریابی خـود را تجزیـه و تحلیل کنند 
تـا مطمئن شـوند که بـه اهـداف مدنظر خود رسـیده انـد و یا اینکه 
نقشـه راه را اشـتباه طی کرده اند. در این یادداشـت، بر روی خالصه 
ای از چهـار نـوع اسـتراتژی بازاریابی رایج تمرکز کرده ایم که باشـگاه 
هـا مـی توانند با اسـتفاده از آنها برنامـه های بازاریابی خـود را مجدد 
تعریـف نماینـد ، هـواداران خود را به روشـی جدید مورد توجـه و در 
محوریـت قـرار دهنـد و در نهایـت روش هـای جدیـد دیگـری را به 
کمپیـن هـای بازاریابـی راکـد و مسـکوت خـود اضافه نماینـد که با 
کمك آنها بیشـترین بهره بـرداری از بازاریابـی را در صنعت فوتبال و 

باشـگاه خود شـاهد باشند .

بازاریابی علت محور )حمایتی / انگیزه گرا (
 )CSR(ایـن مدل از بازاریابی به عنوان نوعی مسـئولیت اجتماعی
تعریـف می شـود کـه در آن کمپین تبلیغاتـی یك باشـگاه دارای 
اهـداف دوگانـه افزایـش سـودآوری و در عین حـال پیگیری بهبود 
وضعیت جامعه اسـت . در واقع زمانی اتفاق می افتد که باشـگاهی 
بـا انجـام کارهـای خـوب و عـام پسـند عملکـرد خوبـی را از خود 

نشـان دهد.

بازاریابی رابطه ای 
بازاریابـی رابطـه ای بر حفظ و رضایت هواداران باشـگاه یا اسپانسـرها 
متمرکز اسـت تا روابط شـما با هواداران فعلی باشـگاه و یا اسپانسرها 
را افزایش دهد و میزان سـطح وفاداری افزایش و همچنین در جذب 

هـواداران جدید نیز اسـتفاده می گردد .

بازاریابی کمبود
بازاریابـی کمبـود، تصـوری از کمبـود در ذهـن ها ایجاد مـی کند به 
نوعی هدف آن جلب نظر اسپانسـرها در مشـارکت تبلیغاتی از ترس 
اینکه ممکن اسـت در آینده دیگر نتوانند آن فرصت را بدسـت آورند، 

باشد. می 

بازاریابی پنهانی
بازاریابـی پنهانـی، که بـه آن بازاریابی مخفیانه نیز مـی گویند به این 
معناسـت کـه بواسـطه آن بتواند هدف خاص خـود را به مردم  تبلیغ 
نماینـد طوری که هیـچ یك از مخاطبین آنان به طـور واضح متوجه 
نشـوند کـه در معرض تبلیـغ و ترویج آن هدف قـرار گرفته اند. هدف  
از اجرای اسـتراتژی بازاریابی مخفیانه آن اسـت که بدون صرف هیچ 
هزینـه دیگـری، نفراتـی را بـا خـود همراه سـازند کـه ناخـودآگاه به 
تبلیـغ و ترویـج هـدف می پردازند،آنها با یکدیگـر صحبت می کنند و 
نظـرات خـود را با نفرات دیگر به اشـتراک می گذارند و اینگونه هدف 

مدنظر بـه نحوی بازاریابی مـی گردد .
ایـن چهـار روش از رایـج ترین روش هـای بازاریابی امـروز در صنعت 
فوتبـال در میـان باشـگاه هـای مطـرح دنیا می باشـد. در یادداشـت 
بعـدی بـه نقش شـبکه هـای اجتماعـی و هویـت برند یك باشـگاه 

خواهیـم پرداخت .

استراتژی های بازاریابی در ورزش

ون
رگ

س آ
عبا

 

سی
دو

د ق
حام

نی
ستا

رد
ی ا

ور
ش

لح
 س

یه
سم

قی
خال

ن 
سی

ر ح
امی

کوچ اجباری مستاجران به حاشیه شهرها 

تمثیل

مشـکالت در دوره رونـق بـه وجـود می آیند و رکـود چیزی جز 
یـك فراینـد اصالح ضروری نیسـت. کسـادی در واقع خطاهایی 
کـه در دوره رونـق رخ داده اسـت )چیـزی کـه اتریشـی هـا بـه 
آن سـرمایه گـذاری نادرسـت مـی گویند( را نشـان مـی دهد و 
برجسـته مـی سـازد و همچنین فراینـد تخصیص دوبـاره منابع 

بـه کاربردهـای ارزشـمندتر را به کار مـی اندازد. 
در ایـن مـورد مـی تـوان از تمثیـل خمـاری پس از میگسـاری 
و شادنوشـی بهـره گرفـت. وقتـی فرد صبـح روز بعد بیـدار می 
شـود و احـوال خوبـی نـدارد بـه ایـن علـت نیسـت کـه آن روز 
صبـح تصمیـم بـدی گرفته اسـت، خیر، ایـن پیامـد تصمیم بد 

دیشـب اسـت. بدن شـما در حالت سـالم و عادی نیسـت و این 
راهـی بـرای بهبـود آثـار زیانبار الکل اسـت. شـما حـس خوبی 
نداریـد، ولـی از قضـا ایـن حـس بـدان معناسـت کـه وضـع رو 
بـه بهبـودی اسـت و بدنتـان در حال رها شـدن از شـر سـموم 

... است 
یکـی از داللـت هـای ایـن نکتـه کـه گفتیـم  ایـن اسـت کـه 
سیاسـت درسـت در جریـان وقـوع کسـادی چیـزی جـز ایـن 
نیسـت کـه اجـازه دهیـم اقتصـاد خـودش خـود را ترمیـم و 
درمـان کنـد و دولـت بـرای از بیـن بردن کسـادی سـراغ ایجاد 

تـورم جدیـد نـرود".

رونق و رکود به زبان ساده!

تئوریپنجره
شکستهدراقتصاد

مغالطـه پنجـره شکسـته اولیـن بـار 
قـرن  فرانسـوی  اقتصـاددان  توسـط 
نوزدهم»فردریـك باسـتیا« بیان شـد. 
درواقـع  شکسـته  پنجـره  مغالطـه 
اسـتداللی اسـت کـه می گویـد جنگ 
برای اقتصاد یك کشـور می تواند مفید 
باشـد. پیـام گسـترده تر این اسـت که 
رویـدادی کـه بـه نظـر میرسـد بـرای 
افرادی که بالفاصله درگیر آن هسـتند 
مفیـد اسـت، می توانـد برای بسـیاری 
منفـی  اقتصـادی  پیامدهـای  دیگـر 

باشد. داشـته 
در داسـتان باستیا، پسری پنجره را می 
شـکند. اهالی شـهر کـه به دنبـال این 
مسئله هسـتند به این نتیجه میرسند 
کـه پسـر در واقع خدمتـی را به جامعه 
انجـام داده اسـت زیـرا پـدرش مجبور 
اسـت برای جایگزینی صفحه شکسته، 
به پنجره سـاز شـهر پولـی را پرداخت 
کند. سـپس پول اضافـی را صرف چیز 
دیگـری مـی کنـد و اقتصاد محلـی را 
شـروع مـی کنـد. تماشـاگران بـه این 
باور می رسـند که شکسـتن پنجره ها 

اقتصـاد را تحریـك می کند.
باستیا خاطرنشـان می کند که تجزیه 
و تحلیل بیشـتر، مغالطه را آشـکار می 
کنـد. پسـر بـا وادار کـردن پـدرش بـه 
پرداخـت هزینـه پنجـره درآمـد قابـل 
اسـتفاده پـدر را کاهـش داده اسـت. 
پـدرش نمـی تواند کفش هـای جدید 
یـا کاالهای لوکس دیگـری بخرد. بهره 
وری نیـز کاهـش یافته اسـت زیرا می 
تـوان از وقـت پـدر بـرای پرداختـن به 

پنجره شکسـته اسـتفاده کرد.
بنابراین پنجره شکسـته ممکن اسـت 
بـه پنجره سـاز کمك کند امـا در عین 
حـال صنایـع دیگر را غـارت می کند و 
مقدار هزینه شـده بـرای کاالهای دیگر 
را کاهـش می دهـد. باسـتیا همچنین 
بایـد  متذکـر شـد کـه مـردم شـهر 
شکسته شـدن پنجره را از دست دادن 
ارزش واقعی شـهر قلمداد مـی کردند. 
به طـور خالصه باسـتیا پیشـنهاد می 
کنـد که تخریـب به معنـای اقتصادی 

نتیجه نمـی دهد.
اقتصاددانـان رفتـاری بر ایـن باورند که 
مصـرف کنندگان بـا صرف پـول برای 
کاالهـای جدیـد و نـه برای نگهـداری 
کاالهـای موجـود، حتـی اگـر هزینـه 
باالتـر باشـد رضایت بیشـتری را که به 
عنوان سـودمندی شـناخته می شـود، 
کسـب می کننـد. این به عنـوان گریز 
از ضـرر یا نظریه چشـم انداز شـناخته 
مـی شـود. از این نظـر، مغالطه ناشـی 
از تصمیـم گیـری اسـت کـه فقـط به 
طرف های مسـتقیماً کوتـاه مدت نگاه 
مـی کنـد. در عوض باسـتیا تاکید می 
کنـد کـه مـا باید بـه همه کسـانی که 
تحـت تأثیر پنجره شکسـته قـرار می 

گیرند، نـگاه کنیم.
مغالطه پنجره شکسـته اسـتدالل می 
کند کـه هیچ منافع اقتصـادی در رفع 
تخریـب ناشـی از یـك واقعـه خـاص 
وجـود نـدارد. حتـی اگر سـرمایه برای 
جبـران خسـارت صـرف شـود ، پـول 
بـرای جبـران  زمـان صـرف شـده  و 
خسـارات مـی توانـد صـرف کاالهـا و 

خدمـات بـا بهـره وری بیشـتر شـود.

   شاهین موسوی

   احسان گنجی


