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هفته انهم

ضربان  اقتصاد شهر

  گزارش

کارگاه عمرانی شهر
این هفته در برنامه »هر یکشــنبه، یک افتتاح« 
۵۶۰ میلیــارد و ۵۰۰ میلیون ریــال پروژه در 
منطقه ۱۵ کلنگ زنی و بهره برداری شــد. حجم 
پروژه هــا در این منطقــه به حدی گســترده 
اســت که رئیس کمیســیون عمران، معماری و 
شهرسازی شورای اسالمی شــهر اصفهان، این 
منطقه را به کارگاه عمرانی شــهر تشــبیه کرد. 
شــیرین طغیانی در پخش زنده برنامه افتتاحیه 
پروژه های عمرانی و خدماتــی منطقه ۱۵ که از 

طریق برنامه رادیویی ...
۰۳

 گفت وگو

تخیالت ذهنی تحلیلگران!
با رشــد شــاخص بورس و فرابورس و افزایش 
کاهش ارزش پــول ملی در ســایه ی گرانی بی 
ســابقه ی دالر در ماه های گذشــته بورس مورد 
توجه بســیاری از مردم قرار گرفت به حدی که 
به طور میانگین روزانه بیــش از ۱۰۰۰ میلیارد 
تومان نقدینگــی وارد این بازار می شــود و در 
حالی که کل ورود نقدینگی در سال ۹۸ به بازار 
ســرمایه ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است تنها 
در ۳ ماه بهار ســال ۹۹ بیش از ۵۰ هزار میلیارد 

تومان نقدینگی ...
۰5

 گزارش

تضمین آینده
آئین رونمایــی از طرح تحــول دیجیتال فوالد 
مبارکه، در ســالن اجتماعات مرکــز تحقیقات 
این شــرکت بــا حضور دکتــر ناظمــی معاون 
وزیــر ارتباطــات و رئیــس ســازمان فناوری 
اطالعــات، دکتر انصــاری عضو هیئــت عامل 
ســازمان فناوری اطالعات، مهندس عظیمیان 
مدیرعامل فوالد مبارکــه، مدیرعامل و اعضای 
هیئت مدیرۀ شرکت ایریسا و جمعی از معاونان 
و مدیران فوالد مبارکه بــا رعایت کامل پروتکل 

های بهداشتی برگزار شد...
۰۶ نه

زنگ
ی 

تض
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نشانی از اصفهان باستانی
هفته گذشته در عملیات باستان شناسی و حفاری آثار تاریخی تپه اشرف، با کشف اسکلت های متعلق به یک زن و یک اسب که گمان 
می رود مربوط به دوره اشکانیان باشد، روزنه ای تازه به پیدا شدن تاریخ باستانی اصفهان که قرن ها در دل این تپه پنهان بوده باز شد. گفته 
می شود طی ده سال گذشته ۶ فصل عملیات باستان شناسی در این تپه انجام شده و اکنون در پی لوله کشی آب، فصل هفتم کاوش ها در 
دست انجام است؛ فصلی که به اعتقاد باستان شناسان و صاحب نظران نسبت به فصل های گذشته از اهمیت بیشتری برخوردار است. با 

ادامه آن و تبدیل این تپه به یک سایت موزه باستانی می توان به شناخت روشنی از مرزهای تاریخ باستان اصفهان رسید. 

گزارش

۰2

نائب رئیــس کانون انجمــن های صنفی 
کارفرمایان اســتان اصفهان با بیان اینکه 
این کانون متشــکل از انجمن های صنفی 
در صنعــت و حرف مختلف اســت،گفت: 
در حال حاضر حــدود ۱۸4 انجمن صنفی 
فعــال در بخش صنعت و حــرف مختلف 
حتی در حوزه های پزشکی، بیمارستانی، 
دندانپزشــکی، خدماتــی و ... در اســتان 
اصفهان فعالیت می کنند. وی تاکید کرد: 
این انجمن به عنوان بزرگترین و مهمترین 
تشکل فرابخشــی کشور و اســتان، تنها 
منحصر به بخش صنعت نیست و اعالم نیاز 
انجمن های مختلف و ارتباط آنها با دولت و 

برعکس، از جمله وظایف این تشکل است.
به گفته چینی، حضــور نمایندگان کانون 
در هیــات های حــل اختــالف کارگری 
و کارفرمایــی، معرفــی ۱2۰ نماینــده 
کارفرمایی در هیات های تشــخیص اداره 
کار برای رسیدگی به مشکالت بین کارگر 
و کارفرمــا، فعالیت این انجمــن در حوزه 
آموزش و برگــزاری ۳۰ هزار نفر ســاعت 
آموزش طی سال گذشــته در بخش های 
مختلف کارگری و کارفرمایی، و همچنین 
فعالیت نماینده ایــن کانون در هیات های 
بدوی و تجدید نظر مشاغل سخت و زیان 
آور، از جمله اقدامات این تشکل کارفرمایی 
در اســتان اصفهان اســت. وی همچنین 
ارائــه کارت کارفرمایی در ســه ســطح 

زرین، بلورین و ســیمین و تقسیم بندی 
واحدهای مختلف در این ســه سطح را یکی 
از دستاوردهای این کانون در استان دانست و 
گفت: خوشبختانه قوه قضاییه این کارت ها را 
به عنوان تعهد کارفرما برای مشکالتی که بعضا 
در دادگاه دارند، پذیرفته اســت و کارفرمایان 
نیز از ایــن موقیعت اســتفاده مــی کنند.

تاسیس باشگاه 
دارندگان کارت کارفرمایی

به گفته چینی، کانون کارفرمایان اســتان 
اصفهان با تاسیس باشگاه دارندگان کارت 
کارفرمایی و دعوت از آنها، بــه دنبال این 
اســت که کارفرمایان تســهیالتی برای 
یکدیگر ایجاد کنند و در این شرایط فضای 
ارتباط و تعامل بین کارفرمایان اســتان و 
کشور بیشــتر شود. وی با اشــاره به اینکه 
بخش تولید و صنعت بــا وجود تحریم ها و 
شیوع کرونا در ســال جهش تولید موفق 
عمل کرده است، اظهار کرد: خوشبختانه 
صنایع کشور به جهت اشتغال زیاد نیروی 
کار، حتی در دوران کرونا به کار خود ادامه 
داده و از ســوی دیگر محدودیت تحریم ها 
نیز جهش هایی را در حــوزه تولید ایجاد 
کرده و عاملــی برای حــال و هوای خوب 

بخش صنعت شده است.
نائب رئیــس کانون انجمــن های صنفی 
استان اصفهان توضیح داد: در این شرایط 

برای بهبــود فعالیت حــوزه تولید، کانون 
انجمن های صنفی اســتان اصفهان سعی 
در ارتباط مســتقیم با دولتمردان و انتقال 
نیازهــای انجمن های تحت پوشــش به 
دوایر دولتی دارد تا فضا برای ادامه کار آنها 
تسهیل شــود. وی اما تاکید کرد: با وجود 
این اقدامات امروز بخــش تولید و صنعت 
در مواجهه با قانون مالیات بر ارزش افزوده 
با چالش هایی روبرو اســت، چراکه ارزش 
افزوده باید از زنجیره نهایی تولید دریافت 
شود، اما به جهت ســاختار نامنظم اقتصاد 
کشور، این مالیات قرار شد به صورت موقت 
از تولید گرفته شــود که متاسفانه با تداوم 
دریافت ارزش افزوده امروز شاهد مشکالتی 

در حوزه تولید هستیم.

تامین نقدینگی 
مشکل اساسی واحدهای تولیدی

چینی همچنین تامین نقدینگی را مشکل 
اساسی واحدهای تولیدی در شرایط تورم 
کنونی عنوان کرد و گفت: با نرخ تورم کنونی 
و هزینه پــول در ایــران، تامین نقدینگی 
تولیدکنندگان در کشــور به سختی انجام 
می شود. وی اضافه کرد: به عنوان مثال نرخ 
سود سپرده های بانکی به مردم 2۰ درصد 
است و بانک ها زمانی که این پول را در قالب 
تسهیالت در اختیار تولید قرار می دهند، 
نرخ بهره بانکی بــه 2۵ درصد افزایش می 
یابد که با احتســاب دیرکردهای آن، حتی 
این نرخ برای تولیدکنندگان به 4۰ درصد 
می رسد که با این هزینه پول، بخش صنعت 
دچار مشــکالتی شده اســت.نائب رئیس 
کانون انجمن های صنفی استان اصفهان 
اما تاکید کرد: خوشــبختانه با رونق بورس 
در ایران و دستور مقام معظم رهبری برای 
ســوق دادن واحدهای صنعتی به بورس و 
فرابورس، امیدواریم مشکالت تامین پول 
برای بخش تولید کمتر شــود و واحدهای 

صنعتی با نشان دادن توان خود به مردم و 
جلب اعتمادشان، نقدینگی خود را از بازار 
بورس تامین کنند. وی در ادامه درباره تاثیر 
کرونا بر عملکرد حوزه صنعت و این انجمن، 
گفت: اگرچــه فعالیت های آموزشــی ما 
همچنان ادامه دارد، اما به دلیل شیوع کرونا 
ناچار به آموزش از راه دور هستیم که خود به 
خود از کیفیت آموزشی کاسته و مشکالتی 
را ایجاد کرده اســت، البته با محدود کردن 
این کالس ها سعی در برپایی دوره هایی با 

شرایط بهتر داریم.
وی همچنیــن اظهار کرد: بــا وجودی که 
کرونا موجب تعطیلی برخی بخش ها شده، 

اما شیوع و گسترش آن، برخی واحدهای 
صنعتی کشور را فعال کرده و جهت فعالیت 
آنها به سمت تولید مواد ضدعفونی، ماسک 
و ... رفته است و با وجود رکود حوزه صنعت، 
امروز بسیاری از فعاالن اقتصادی در انجام 
وظایف خود همچنان سخت کوش هستند 
و اجازه نداده اند رکود ناشی از کرونا بر بازار 
آنها تاثیر بگذارد. چینی درباره ریزش نیروی 
کار ناشی از شیوع ویروس کرونا نیز، توضیح 
داد: دولــت ابتدا اعتبــاری جهت بیکاری 
برخی کارگران به دلیل کرونا تخصیص داد 
که در ادامه اعتبار آن به طور کامل به استان 
ها داده نشد، از سوی دیگر در ابتدای شیوع 

این بیماری برخی تصور می کردند که می 
توانند از این تســهیالت استفاده شوند، اما 
بعدا مشخص شد که تنها دارندگان کد بیمه 
تامین اجتماعی مشــمول این کمک می 
شــوند، بنابراین با ریزش باالی نیروی کار 

مواجه شدیم.

شیوع کرونا و 
افزایش نرخ بیکاری

چینی با اشــاره به همزمانی شــیوع کرونا 
با تمدید قراردادهای کارگــران در ابتدای 
ســال، اظهار کرد: همواره در ابتدای سال 
با توجه بــه افزایش حقوق کارگــران در 

حوزه کار با رکود مواجه هستیم که در این 
فضا بخشــی از نیروی کار بیکار می شوند، 
اما امسال با شیوع کرونا شــاهد رشد نرخ 
بیکاری در ابتدای امسال نسبت به سنوات 
گذشته شــدیم. نائب رئیس کانون انجمن 
های صنفی اســتان اصفهان تصریح کرد: 
رشد این بیکاری ناشــی از افزایش بیشتر 
حقوق کارگران نســبت به سال های قبل 
بود، هر چند کــه این افزایش نســبت به 
تورم موجود در کشور باال نبود؛ البته دولت 
برای کاهش تنش با سیاست گذاری در دو 
مرحله نسبت به افزایش دستمزد کارگران 
اقدام کرد، اما کرونا و ســرزیر سالیانه افراد 

ــه  ــا، ب ــر دنی ــی در سراس ــری و کارفرمای ــای کارگ ــکل ه تش
گزارش

گروه  صنعت
عنــوان رکنــی کلیــدی و پذیرفتــه شــده، زیــر نظــر ســازمان 
جهانــی ALO قراردارنــد. در کشــور مــا نیــز ایــن تشــکل هــا در دو بخــش 
کارگــری و کارفرمایــی زیرمجموعــه وزارت کار فعــال مــی کننــد و بــه گفتــه 
نائــب رئیــس کانــون انجمــن هــای صنفــی کارفرمایــان اســتان اصفهــان، بــا 
ــال  ــان، در ح ــتان اصفه ــکل در اس ــن تش ــت ای ــرد و فعالی ــه عملک ــه ب توج
حاضــر دو نفــر از اعضــای کانــون انجمــن هــای صنفــی اصفهــان از اعضــای 
هیئــت مدیــره کانــون عالــی کارفرمایــان کشــور هســتند. آنچــه مــی خوانید 
ــون  ــب رئیــس کان ــا مهنــدس رضــا چینــی، نائ ــا ب حاصــل گفــت و گــوی م

انجمن های صنفی کارفرمایان استان اصفهان است؛

نائب رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان اصفهان عنوان کرد:

جهش تولید در سال شیوع کرونا
ارائه کارت کارفرمایی در سه سطح زرین، بلورین و سیمین از جمله دستاوردهای کانون کارفرمایان اصفهان است
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مدیرکل امور مالیاتی گفت: پایان مردادماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد 
سال ۹۸ اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل است. بهروز مهدلو با اشاره به تمدید دو ماهه 
مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی به علت شرایط خاص ناشی از شیوع 
ویروس کرونا، اظهار کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا و تأثیر آن بر کسب و کار، صاحبان 
مشاغل تا ۳۱ مردادماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی از 
طریق سامانه tax.gov.ir ارائه کرده و از هرگونه مراجعه غیر ضروری اجتناب کنند.

در  مدیریت  سوء  از  انتقاد  با  اصفهان  کشاورزی  صنفی  نظام  مدیره  هیئت  عضو 
از  آب  برداشت  از  درصد   ۵۰ حدود  گفت:  رود  زاینده  حوضه  آبی  منابع  با  ارتباط 
عدم  به  اشاره  با  محمدرضایی  حسین  دارد.  نامعلوم  سرنوشت  رود  زاینده  حوضه 
و  اصفهان  آب کشاورزی شرق  تأمین  در  نیرو  وزارت  و  منطقه ای  آب  تعهد شرکت 
اظهار  رود  زاینده  از  قانونی  غیر  برداشت های  از  و جلوگیری  کنترل  در  بودن  ناتوان 
داشت: شرکت آب منطقه ای نتوانسته از تخلفات باالدست رودخانه جلوگیری کند.

اقتصادی  مسئول  نوسان: کارشناس   
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان 
اصفهان با بیان اینکه ارزش سهام عدالت 
است،  یافته  افزایش  برابر   4۰ حدود 
گفت: در حال حاضر تقریبا ۳2 درصد 
دارندگان سهام عدالت در استان اصفهان 
روش آزادسازی مستقیم سهام خود را 

انتخاب کرده اند.
محمدرضا دشتی درباره آخرین وضعیت 
استان  در  آن  فروش  و  عدالت  سهام 
دارندگان  تعداد  کرد:  اظهار  اصفهان، 
سهام عدالت در استان اصفهان 2 میلیون 
و ۶۶۰ هزار بودند که از این تعداد ۸۵4 
هزار نفر روش آزادسازی سهام به روش 
و ۸۰۶  میلیون  و حدود یک  مستقیم 
هزار نفر روش غیرمستقیم فروش سهام 
از طریق شرکت سرمایه گذاری استانی 
را انتخاب کرده اند.  وی افزود: در حال 
حاضر تقریبا ۳2 درصد دارندگان سهام 
عدالت در استان اصفهان روش آزادسازی 
مستقیم سهام خود را انتخاب کرده اند.

کل  اداره  اقتصادی  مسئول  کارشناس 
امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان 
با بیان اینکه مطابق برنامه ریزی صورت 
مستقیم  مدیریت  که  افرادی  گرفته 
توانند  می  اند  کرده  انتخاب  را  سهام 
به آن  بانکی که سود سهام عدالت  به 
توضیح  کنند،  مراجعه  شد  می  واریز 
داد: افراد بعد از پرکردن فرم از طریق 
آن بانک، کارگزاری را انتخاب و سهام 
خود را می فروشند و هزینه هر سهم از 
طریق بانک وارد حساب افراد می شود. 
وی اظهار کرد: آماری در این خصوص 
سهام خود  برخی  اکنون  البته  نداریم، 
را فروخته اند و پول به حسابشان واریز 
شده و یا برخی نیمی از پول سهام به 
حسابشان واریز شده است، چراکه سهام 
آنها به طور کامل به فروش نرفته است. 
دشتی با اشاره به اینکه در روز عید غدیر 
۳۰ درصد دیگر سهام عدالت آزاد می 
شود و افراد در مجموع می توانند ۶۰ 
گفت:  بفروشند،  را  خود  سهام  درصد 
اعالم رئیس جمهور کل سهام  مطابق 
وی  شود.  آزاد  فجر  دهه  در  عدالت 
اضافه کرد: اگر آزادسازی سهام عدالت 
به طور کامل انجام شود دارندگان این 
سهام می توانند یک یا چند سهم و یا 
تمام آن را بفروشند. به گفته کارشناس 
مسئول اقتصادی اداره کل امور اقتصادی 
و دارایی استان اصفهان، در حال حاضر 
برابر   4۰ حدود  عدالت  سهام  ارزش 
خصوص  در  وی  است.  یافته  افزایش 
غیرمستقیم  طور  به  که  سهامدارانی 
سرمایه  شرکت  طریق  از  آنها  سهام 
گذاری استانی قابل فروش خواهد بود، 
گفت: در حال حاضر امور ثبتی شرکت 
سرمایه گذاری استانی انجام شده و قرار 

است در ماه جاری وارد بورس شود.
دشتی افزود: مطابق آخرین اعالم وزیر 
اقتصاد، دولت در حال برنامه ریزی برای 
ورود شرکت سرمایه گذاری بورس است 
و همزمان با عید غدیرخم نیز دارندگان 
توانند ۶۰ درصد سهام  این سهام می 

خود را در بورس بفروشند. 
وی با بیان اینکه در حال حاضر مطابق 
سودهای واریزی و فروش سهام عدالت، 
بانک  به حساب  مربوط  آمار  بیشترین 
داد:  توضیح  هستند،  صادرات  و  ملی 
حساب بیشتر بازنشستگان و کارمندان 
بنابراین  است،  بانک  دو  این  در  دولت 
فروش  هزینه  و  عدالت  سهام  سود 
حساب  به  ها  بانک  این  در  سهم  هر 

سهامداران واریز می شود.

سوء مدیریت بر منابع آبی حوضه زاینده رود حاکم استپایان مردادماه آخرین مهلت اظهارنامه مالیاتی 
اصفهان نامه

     گزارش

ارزش سهام عدالت
 40 برابر شد

Is fahan

اصفهان در هفته ای که گذشت؛

 نوسان:واگذاری خانه هنرمندان در روزهای اخیر و مطالبه اهالی 
هنر برای بازگرداندن این مکان به هنرمندان، داغ ترین خبری بود که 
بر اصفهان در هفته ای گذشته گذشت. اینکه مالک خانه هنرمندان 
اصفهان چه کسی است و به چه کسانی واگذار شده به کنار اما به قول 
مهدی مزروعی، هم اینکه طی این سالها و به مرور زمان و استفاده 
سه دهه هنرمندان، این مکان به جایی بیشتر از یک ساختمان و محل 
گردهمایی تبدیل شده و میراث معنوی برای شهر اصفهان قلمداد 
می شود، جایگاه خاص و ارزنده آن را نشان می دهد. در کنار این 
اتفاق گفته های رئیس اداره بیابان اداره کل منابع طبیعی اصفهان 
نیز اهمیت یافت. او تاکید کرده، در حال حاضر دو منطقه سگزی 
و محور نایین- انارک شدیدترین کانون های بحران گرد و غبار در 
استان اصفهان هستند و متاسفانه در حالی که اداره کل منابع طبیعی 
در حال بیابان زدایی است، اما در همان مناطق، کشاورزی سنتی به 
شدت در حال انجام است. آنچه می خوانید مهمترین رویدادهایی 

است که درهفته گذشته براصفهان گذشت؛

اصفهان میزبان
مجسمه »فضانورد افتاده«

اصفهان به عنوان اولین شهر آسیایی نسخه مجسمه »فضانورد افتاده« را دریافت کرد. 
همزمان با بیست و پنجمین سالگرد تاسیس موزه هنرهای معاصر، اصفهان به عنوان 
اولین شهر آسیایی نسخه مجسمه »فضانورد افتاده« را که نسخه اصلی آن روی ماه 
قرار دارد، دریافت کرد. نسخه مجسمه از ۱2 تیرماه برای بازدید هنرمندان و مردم به 
نمایش گذاشته شده و تا ۱7 مرداد در موزه هنرهای معاصر به نمایش گذاشته می 
شود. ایده گذاشتن یکی از کارهای هویدونک در فضا توسط فضانوردان از سوی لوئیز 
داچمن )کارمند گالری وادلی نیویورک( مطرح شد. بر همین اساس پاول به همراه 
لوئیز به دیدن سه فضانورد آپولو ۱۵ رفتند و پیشنهادشان را مطرح کردند. آنها نیز 
موافقتشان را با این کار اعالم کردند و اینگونه پای مجسمه آلومینیومی فضانورد افتاده 

در سال ۱۹7۱ به سطح ماه رسید و همان جا ماندگار شد.

ابیانه در آستانه جهانی شدن
با توجه به ظرفیت های زیاد روستای تاریخی ابیانه از منظر گردشگری و همچنین 
معرفی آن به مردم جهان، تالش ها به منظور ثبت جهانی این روستا آغاز شده است.

این خبر را فریدون اله یاری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان اصفهان عنوان کرد و  گفت: روستای تاریخی ابیانه، یکی از مراکز مهم 
شهرستان نطنز به منظور جذب گردشگران خارجی و داخلی در منطقه است. با 
توجه به ظرفیت های زیاد این روستا از منظر گردشگری و همچنین معرفی آن به 
مردم جهان، تالش ها به منظور ثبت جهانی این روستا آغاز شده و این اداره کل نیز 

این مهم را در دستور کار خود قرار داده است.

ثبت قمری ناماکوآ
در پناهگاه حیات وحش یخاب اصفهان

گونه نادر »ناماکوآ« یا قمری دم دراز/کبوتر دم دراز در پناهگاه حیات وحش یخاب در 
منطقه آران و بیدگل استان اصفهان ثبت شد. سرپرست اداره حفاظت محیط زیست 
پناهگاه  در  )مرداد ۱۳۹۹(  ماه جاری  ناماکوآ  گفت:  بیدگل   و  آران  شهرستان 
حیات وحش یخاب با همکاری انجمن حامیان محیط زیست ابوزیدآباد و اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان آران وبیدگل ثبت شد. با این رکورد تعداد پرندگان ثبت شده 
در پناهگاه حیات وحش یخاب از ۱۰۰ قطعه به ۱۰۱ قطعه رسید. سید عباس نگهبان 
تصریح کرد: این منطقه به دلیل دارا بودن تنوع اقلیم و تنوع زیستگاهی " زیستگاه 
شنزار و کوهستانی" از تنوع زیستی غنی جانوری بخصوص پرندگان برخوردار است 
به طوری که در چند سال اخیر با بهره گیری از ظرفیت محیط بانان، اعضای انجمن 
حامیان محیط زیست ابوزیدآباد و کارشناسان رشته محیط زیست دانشگاه صنعتی 
اصفهان و با بررسی فون پرندگان این منطقه، تاکنون مستند نگاری و ثبت ۱۰۱ گونه 
پرنده انجام شده است. قمری ناماکوا با نام علمی oena capensis  پرنده ای 
کوچک با جثه ظریف و دم بلند ومثلثی شکل است که نر و ماده آن متفاوت وفاقد 
تغییرات فصلی هستند. این پرنده پروازی سریع، مستقیم و به طور معمول نزدیک به 
سطح زمین دارد و با بال زدن های کوتاه در حالی که دم خود را به حالت باد بزنی و 
افراشته رو به باال نگاه داشته است فرود می آید. محل زیست این پرنده مناطق پست، 
نیمه بیابانی و خشک با بوته های خاردار، بستر رودخانه هاست و از مناطق جنگلی 

دوری می گزیند.

آزادسازی ۹۰ درصد حریم زاینده رود
زاینده رود،  حریم  از  هکتار  گذشته حدود ۶۱2  ادوار  از  سودجویان  و  متخلفان 
بزرگ ترین رودخانه فالت مرکزی ایران را تصرف کرده بودند که از چهار سال گذشته 
تاکنون بالغ بر ۹۰ درصد این میزان آزادسازی شده است. این چالش در حوضه آبریز، 
رودخانه و سد زاینده رود در دهه های گذشته در سایه بی تفاوتی ها و طمع ورزی ها به 
وفور رخ داد تا جایی که یکی از مشکالت اصلی مرتبط و اختالل در کارکرد طبیعی 
این رودخانه از جمله خشکی های دوره ای را باید در همین تصرف های غیرقانونی و 
بی حساب و کتاب جستجو کرد. در گذشته اراضی زیادی از حوضه آبریز زاینده رود و 
در حاشیه این رودخانه و اطراف سد آن طعمه خالفکاران و سودجویان شد و ساخت 
و سازهای بی حساب و کتاب و توسعه زمین های کشاورزی در حریم این منابع آبی 
افزایش یافت. این رودخانه که عالوه بر جاذبه تفریحی و فرهنگی، همواره نقشی مؤثر 
در پایداری محیط زیست، تامین آب آشامیدنی، رونق کشاورزی و اقتصاد منطقه 
مرکزی کشورمان و هستی تاالب گاوخونی داشته است، در دهه های اخیر به علت 
برداشت های غیرقانونی، دخل و تصرف در حریم رودخانه، انتقال آب از این حوضه به 
دیگر حوضه ها و استان ها، تراکم جمعیت و  تا حدودی کاهش نسبی بارندگی ها، به 
یک رودخانه فصلی تبدیل و در پایین دست در فصول گرم بویژه تابستان با خشکی 

مواجه شده است.

خانه به دوشی خانه هنرمندان

اصفهان ممکن است در نگاه اول به دلیل 
همچون  ارزش  با  تاریخی  آثار  داشتن 
مساجد و مدارس به جا مانده از دوران 
اسالمی بخصوص سلسله های سلجوقی 
و صفوی، شهری با تاریخ اسالمی بنظر 
برسد که رشد و توسعه خود را مدیون 
حکومت های  و  دانشمندان  حضور 
مسلمان است؛ اما وجود آثاری همچون 
تپه اشرف و کهن دژ، شاهدی است برای 
اینکه باور کنیم اصفهان پیش از اینکه 
یک شهر اسالمی باشد یک شهر باستانی 

است. 
باوری که با کشف آثار به جا مانده از 
دوران اشکانی و ساسانی در کاوش های 

اخیر تپه اشرف تقویت شده است. 
با  وگویی  گفت  گزارش  این  در 
مدیرکل  الهیاری  فریدون  دکتر 
و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
پیرامون  اصفهان  استان  صنایع دستی 
وضعیت کنونی و اتفاق هایی که در آینده 
برای آن رخ خواهد داد انجام دادیم که 

در ادامه خواهید خواند.

اصفهان شهری باستانی
دکتر الهیاری در ابتدا با اشاره به اینکه 
اصفهان  باستان  تاریخ  از  ما  اطالعات 
اندک است، کاوش های انجام گرفته در 
تپه اشرف را روزنه ای مهم و ارزشمند 
برای کشف تاریخ باستانی این شهر بیان 
کرد و گفت: با وجود اینکه اصفهان دارای 
تاریخ بسیار کهن از دوران باستان است 
اما به لحاظ آثار تاریخی مهم به جا مانده 
از دوران اسالمی و اطالعات اندک ما از 
تاریخ باستانی این شهر، بسیاری رشد 
و توسعه آن را به بعد از اسالم نسبت 
شهری  بعنوان  اصفهان  از  و  می دهند 

اسالمی در مرکز ایران یاد می کنند. 
این درحالی است که آثاری چون تپه 
شکل گیری  از  خوبی  اطالعات  اشرف 
رشد و توسعه شهر اصفهان در دوران 

حتی  و  هخامنشی  اشکانی،  ساسانی، 
پیش از آن به ما ارائه می دهد و باعث 
پیوند ادوار تاریخی اسالمی و پیش از 

اسالم این شهر می شود.
و  مطالعه  می رسد  نظر  به  رو  این  از   
و  سایت  این  در  گسترده  کاوش های 
باستانی  به یک سایت موزه  آن  تبدیل 
در داخل شهر اصفهان از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است.

حریم گسترده تپه اشرف
سرپرست  جعفری زند  علیرضا  پیشتر 
در  اشرف  تپه  باستان شناسی  هیات 
بود:  کرده  اعالم  رسانه ها  با  گفتگو 
بخش هایی از آثار مکشوفه در زیر خیابان 
مشتاق قرار دارد و می توان گمان برد 
عرصه واقعی این تپه درگذشته بیش از 

آنچه که امروز در نظر داریم بوده است. 
برای  آینده  در  شاید  رو  این  از 
و  کاوش ها  به  ناچار  بیشتر  یافته های 
گمانه زنی هایی در پارک همجوار این تپه 

و بخشی از خیابان مشتاق باشیم. 
دیگری  بخش  در  الهیاری  که  اتفاقی 
از گفت و گوی خود بر آن تاکید دارد: 
پروژه های  می رسد  بنظر  "متاسفانه 
این  اطراف  در  در گذشته  که  عمرانی 
تپه صورت گرفته مانند احداث خیابان 
مشتاق دوم، پارک همجوار و نمایشگاه 
بین المللی باعث تعرض به عرصه و حریم 

واقعی تپه اشرف شده است. 
آن  حریم  و  عرصه  زیاد  احتمال  به 
گسترده تر از آنچه امروز بوده است بنظر 

می رسد". 
انجام  برای  رو  این  از  داد:  ادامه  او 
یک  به  رسیدن  و  اساسی  کاوش های 
نتیجه مهم و منسجم از تاریخ پیش از 
اسالم اصفهان نیازمند یک برنامه بلند 
مدت هستیم تا بخش های گوناگون آن 

را مورد کاوش قرار دهیم.
 در حال حاضر اولویت ما بررسی قسمتی 

از تپه است که بعنوان سایت باستانی 
مورد کاوش و گمانه زنی باستان شنایان 
سال های  در  سپس  است  گرفته  قرار 
آتی باید به سمت کاوش در بخش های 
همجوار این تپه پیش برویم تا عرصه و 

حریم اصلی آن مشخص و احیا گردد.
الهیاری با اشاره به اینکه در یک دهه 
گذشته ۶ فصل کاوش باستان شناسی 
در این تپه انجام شده است که در هر 
آمده  دست  به  خوبی  اطالعات  کدام 
است، لوله کشی آب در خیابان مشتاق 
را  اصفهان  آبفای  سازمان  توسط  دوم 
علت کاوش های اخیر دانست و گفت: 
توسط  عمرانی  عملیات  که  هنگامی 
هریک از دستگاه های اجرایی در حریم 
و عرصه سایت های باستانی و تاریخی 
به  موظف  دستگاه  آن  می شود  انجام 
پرداخت هزینه کاوش های نجات بخش 
یا  تاریخی  سایت  در  باستان شناسی 

باستانی مورد نظر است. 
که  هنگامی  نیز  اشرف  تپه  مورد  در 
اداره کل آب و فاضالب استان اصفهان 
به حریم تپه اشرف نزدیک شد؛ عملیات 
عمرانی  متوقف و با همکاری خوبی که 
این نهاد با اداره کل میراث فرهنگی استان 
اصفهان داشت کاوش های اخیر صورت 
گرفت که نشان می دهد دغدغه هایی که 
در مورد این تپه داریم درست بوده و برای 
دستیابی به نتایج بیشتر و بهتر در آیند 
باید گمانه زنی های بیشتری انجام گیرد 
تا مشخص شود عرصه و حریم اصلی این 

تپه تا کجا گسترده بوده است.
پرسش  این  به  پاسخ  با  رابطه  در  او 
با ارزش تر در  که آیا ممکن است آثار 
قسمت هایی از این تپه قرار گرفته باشد 
پارک  یا  خیابان  به  تبدیل  اکنون  که 
شده اند گفت: در بسیاری از سایت های 
باستان شناسی در ادوار گوناگون تاریخی 
باعث  که  گرفته  صورت  مداخالتی 
آسیب رساندن به بخش هایی از آن شده 

است. در مورد تپه اشرف هم این امکان 
وجود دارد اما از آنجایی که این آثار زیر 
سطح زمین قرار دارد امیدوار هستیم با 
یک برنامه بلند مدت مطالعاتی را انجام 

دهیم و به نتایج خوبی دست یابیم.

تبدیل نمایشگاه  اصفهان 
به موزه آثار مکشوفه

تمایل  به  اشاره  با  همچنین  الهیاری 
شهرداری و شورای اسالمی شهر اصفهان 
برای تبدیل تپه اشرف به یک سایت موزه 
داد:  توضیح  اصفهان  در شهر  باستانی 
اصفهان  شهری  مدیریت  خوشبختانه 
با  همکاری  و  پروژه  این  خصوص  در 
اداره کل میراث اصفهان ابراز عالقه مندی 
کرده است و ما نیز نیازمند این همکاری 
هستیم زیرا این تپه جدای ارزش های 
فرهنگی و تاریخی، ظرفیت تبدیل شدن 
به یک سایت موزه باستانی در داخل شهر 
اصفهان را دارد که می شود از آن بعنوان 

یک جاذبه گردشگری استفاده کرد.
او ادامه داد: از سوی دیگر طی دوسال 
اصفهان  بین المللی  نمایشگاه  آینده 
به مکان دیگری منتقل خواهد شد و از 
مکان کنونی این نمایشگاه که اکنون در 
جوار این تپه قرار دارد می توان بعنوان 
تپه  این  مکشوفه  آثار  برای  موزه ای 

استفاده کرد. 
اشرف  تپه  اطراف  در  کرد  توجه  باید 
یک سری تاسیسات شهری وجود دارد 
که همگی فرصت برای تبدیل شدن این 
تپه به یک سایت موزه باستانی در داخل 

شهر اصفهان را فراهم می اورد.

سخن آخر
فریدون  به صحبت های دکتر  توجه  با 
الهیاری و سایر کارشناسان بنظر می رسد 
تاریخ  کشف  برای  تنها  نه  اشرف  تپه 
باستانی اصفهان که حتی برای کشف 
تاریخی و باستانی مرکز ایران از اهمیت 

باالیی برخوردار است. 
به  گذشته  دهه های  طی  این وجود  با 
همچون  پروژه هایی  احداث  منظور 
احداث خیابان مشتاق و پارک و فضای 
سبز همجوار آن به عرصه و حریم اصلی 
و  شده  انجام  تعرض هایی  تپه،  این 
اکنون برای کشف آنچه تاریخ گذشته 
سرزمین مان است باید فکری برای آن 

صورت بگیرد.

آیا عرصه واقعی تپه اشرف گسترده تر از آنچه تاکنون کشف شده می باشد؛

نشانی از اصفهان باستانی 
فریدون الهیاری معتقد است اصفهان این شانس را دارد که در دل خود یک سایت موزه باستان شناسی داشته باشد

ــا   ــرف، ب ــه اش ــی تپ ــار تاریخ ــاری آث ــی و حف ــات باستان شناس ــته در عملی ــه گذش هفت
ــوط  ــی رود مرب ــان م ــه گم ــب ک ــک اس ــک زن و ی ــه ی ــق ب ــکلت های متعل ــف اس کش
ــان  ــتانی اصفه ــخ باس ــدن تاری ــدا ش ــه پی ــازه ب ــه ای ت ــد، روزن ــکانیان باش ــه دوره اش ب
ــال  ــی ده س ــود ط ــی ش ــه م ــد. گفت ــاز ش ــود ب ــان ب ــه پنه ــن تپ ــا در دل ای ــه قرن ه ک
ــون در  ــده و اکن ــام ش ــه انج ــن تپ ــی در ای ــات باستان شناس ــل عملی ــته 6 فص گذش
ــه  ــی ک ــت؛ فصل ــام اس ــت انج ــا در دس ــم کاوش ه ــل هفت ــی آب، فص ــی لوله کش پ
ــتری  ــت بیش ــته از اهمی ــای گذش ــه فصل ه ــبت ب ــران نس ــان و صاحب نظ ــاد باستان شناس ــه اعتق ب
ــه  ــوان ب ــتانی می ت ــوزه باس ــایت م ــک س ــه ی ــه ب ــن تپ ــل ای ــه آن و تبدی ــا ادام ــت. ب ــوردار اس برخ
ــاری  ــه فریدون الهی ــی ک ــید. اتفاق ــان رس ــتان اصفه ــخ باس ــای تاری ــنی از مرزه ــناخت روش ش
مدیــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی اصفهــان بــر آن تاکیــد فــراوان دارد.
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نوسان:  معاون خدمات شهری شهردار 
اصفهان گفت: این معاونت به عنوان یکی 
خدمات  ارائه  در  پیشگام  حوزه های  از 
غیرحضوری با همکاری معاونت برنامه ریزی 
و توسعه سرمایه انسانی، خدمات قابل ارائه 
خود به شهروندان را در بعضی از موضوعات 
به صورت الکترونیکی پیاده سازی و پس 
از انجام مراحل پاالیش و ارزیابی به طور 

رسمی ارائه کند.
به  توجه  با  کرد:  اظهار  امیری،  حسین 
شرایط به وجود آمده به دلیل شیوع کرونا و 
لزوم کاهش مراجعات حضوری شهروندان 
و متقاضیان خدمات، شهرداری درصدد 
برآمد تمام خدمات حضوری را که پتانسیل 
الکترونیکی شدن دارد به منظور تأمین 
رفاه حال شهروندان و رعایت پروتکل های 
بهداشتی به صورت الکترونیکی ارائه کند. 
وی افزود: معاونت خدمات شهری به عنوان 
یکی از حوزه های پیشگام در این زمینه با 
برنامه ریزی  معاونت  همکاری  و  کمک 
قابل  خدمات  انسانی  سرمایه  توسعه  و 
ارائه خود به شهروندان و متقاضیان را در 
بعضی از موضوعات به صورت الکترونیکی 
پیاده سازی کرده تا پس از انجام مراحل 
پاالیش و ارزیابی نهایی، به طور رسمی 
ارائه کند. معاون خدمات شهری شهردار 
در  خدمات  این  کرد:  تصریح  اصفهان 
بر  نظارت  و  اداره کل هماهنگی  بخش 
مسیر  بررسی  شامل  شهری  خدمات 
حرکت و کارکرد خودرو توسط پیمانکاران 
حمل زباله، درخواست مجوز احداث پل و 
درخواست استفاده کوتاه مدت از فضای 
عمومی سطح شهر )در حوزه تبلیغات یا 
برگزاری مراسم( است. وی ادامه داد: در 
حوزه آتش نشانی خدمات قابل ارائه به 
شهروندان به صورت الکترونیکی شامل 
ثبت نام در دوره ها و کالس های آموزشی 
سازمان آتش نشانی، ثبت نام آتش نشان 
و  حریق  علت یابی  درخواست  داوطلب، 
حوادث است. امیری با اشاره به خدمات 
اداره خدمات شهری  حوزه  الکترونیکی 
در  کار  درخواست  گفت:  شهر،  امور  و 
شرکت های خدماتی، اپلیکیشن شهر یار 
)ویژه معلوالن و افراد کم توان، گردشگران(، 
روب،  و  رفت  و  نظافت  درخواست های 
حذف ایستگاه زباله، دفع حیوانات ولگرد و 
جوندگان موذی، پاکسازی زمین های بایر، 
پسماند  مدیریت  آموزش  دوره  برگزاری 
و محیط زیست شهری، پیگیری اخطار 
قانون مدیریت پسماند، درخواست سختی 
کار )پرداخت بیمه سختی شغل( و بارکد 
ماشین آالت شرکت های خدماتی و پیگیری 
پرونده های حقوقی قانون مدیریت پسماند 
از جمله این خدمات به شمار می آید. وی 
آرامستان ها  سازمان  در  کرد:  خاطرنشان 
نیز خدماتی همچون ارائه خدمات به سایر 
ارگان های مرتبط از طریق وب سرویس و 
ارائه تمامی خدمات آرامستان ها به صورت 
الکترونیکی قابل ارائه به شهروندان است. 
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با 
بیان این که امکان ارائه خدماتی همچون 
رزرو منازل استیجاری نوروزی، کمپ ها و 
مراکز اسکان موقت و سامانه اطالع رسانی 
و گردشگری ستاد تسهیالت سفر در ستاد 
الکترونیکی  تسهیالت نوروزی به صورت 
مدیریت  حوزه  در  گفت:  است،  فراهم 
پسماند مواردی همچون تقویم زمان بندی 
و  حمل  درخواست  بازیافت،  جمع آوری 
خرید  درخواست  ساختمانی،  نخاله  نقل 
کود، دریافت نشانی ایستگاه های بازیافت و 
درخواست مخازن نگهداری پسماند خشک 
)سبد 24۰ لیتری( به صورت الکترونیکی 

قابل ارائه است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان گفت: شهروندان باید پس از 
مصرف دستکش و ماسک آنها را در پاکت جداگانه و سپس در کیسه پسماند تر قرار داده 
و در زمان مقرر بیرون بگذارند و از تحویل دادن به همراه پسماند خشک جدا خودداری 
کنند. رحیم محمدی، به ازدیاد مصرف دســتکش و ماســک به عنوان یک معضل در 
زمینه مدیریت پسماند اشاره کرد و افزود: شهروندان باید پس از مصرف این اقالم آنها را 

در پاکت جداگانه قرار دهند. 

مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان گفت: شــهروند پرسشــگر یا مطالبه گر باید به 
اصول و قواعد مطالبه گری آشــنا بوده و بــرای بیان خواســته ها آگاهانه عمل کند.
علیرضا رفیعی ادامه داد: زمانی که واژه شهروند مطالبه گر در بین شهروندان و شهرداری 
اصفهان رواج یافت، نظریات متفاوتی در باب چرایی و چگونگی پاسخگو کردن مدیران 
شهری مطرح شــده است، اما شــهروند پرسشــگر یا مطالبه گر باید به اصول و قواعد 

مطالبه گری آشنا بوده و برای بیان خواسته ها آگاهانه عمل کند.

شهروندان مطالبه گر اصول مطالبه گری را بداننددستکش و ماسک هایی که خطرساز می شود

گزارش

گزارش

کرونا؛ فرصتی برای 
ارائه خدمات الکترونیکی

مدیر منطقه سه شهر اصفهان تشریح کرد:

افتتاح بوستان بزرگ الهیه و آغاز عملیات اجرایی 
پل زیرگذر قهجاورستان و خیابان سازی ضلع 
غربی خیابان مقداد دوم. مهمترین پروژه هایی 
هستند که در رویداد زنده منطقه ۱۵ کلنگ زنی 
و بهره برداری شد. مزیت  اجرای پروژه  عملیات 
اجرایی پل زیرگذر قهجاورستان، کاهش بار 
ترافیکی در مبادی ورودی شهر، توزیع ترافیک 
در ورودی شهر قبل از رسیدن به هسته شهر، 
حذف ترافیک بین شهری، کاهش اثرات منفی 
ترافیک نظیر آلودگی هوا، کاهش اتالف وقت 
و تصادفات، کاهش بار ترافیکی رینگ سوم، 
جلوگیری از گسترش بی رویه ساخت و ساز، 
گسترش کمربند سبز اصفهان، جلوگیری از 

ورود وسایل نقلیه سنگین به شهر است.
در مسیر پروژه پل زیرگذر قهجاورستان دو 
پل شامل اجرای پل قهجاورستان با مساحت 
یک هزار و ۹۰۰ مترمربع و اجرای پل بر روی 
کانال آب به مساحت دو هزار و 2۰۰ متر مربع 
پل  اجرای  مسیر  متوسط  عرض  دارد.  قرار 
زیرگذر قهجاورستان 7۰ متر با طول 2۰.۶4 و 
دهانه ۵.2۸ است، میزان حجم خاک برداری 
پروژه 2۰۰ هزار متر مکعب، حجم خاک ریزی 
2۵۰ هزار متر مکعب، مساحت پل دو هزار 
هزار   ۱2 زیرگذر  رمپ  مساحت  مترمربع، 
مترمربع، مساحت رمپ ها و لوپ هشت هزار 
و ۵۰۰ مترمربع، مساحت کل 22 هزار و ۵۰۰ 
مترمربع، حجم بتن پنج هزار تن، حجم آرماتور 
4۰۰ تن است که مبلغ حدود ۳۰۰ میلیارد ریال 

اعتبار برای آزادسازی و اجرای آن نیاز است.
آغاز عملیات ساماندهی ضلع غربی خیابان 
مقداد دوم »حدفاصل میدان سلمان تا میدان 
اندوان« از دیگر پروژه های منطقه ۱۵ به شمار 
می آید؛ اجرای این پروژه جهت بهبود وضعیت 

تردد شهروندان در این خیابان انجام خواهد شد. 
در این پروژه با توجه به حساسیت اجرا برای دو 
خط لوله اصلی آب به طول سه هزار و ۵۶۰ متر 
و عرض ۸.۵ متر که در این مسیر قرار گرفته، با 
تثبیت بستر و اجرای یک الیه سنگ و بتن و یک 
الیه آسفالت ۹.2۵، هزینه ای افزون بر 4۳ میلیارد 

ریال در بر خواهد داشت.

بهره برداری از 
بوستان شهرک الهیه

آرامش  و  رفاهی  امکانات  توسعه  منظور  به 
شهروندان بوستان بزرگ الهیه به مساحتی 
حدود ۱۵ هزار مترمربع با حدود ۹ هزار مترمربع 
فضای سبز و با اعتباری افزون بر 2۱7 میلیارد و 
۵۰۰ میلیون ریال در منطقه ۱۵ احداث شده 
است. امکانات این بوستان شامل محوطه بازی 
کودکان و در نظر گرفتن امکانات جدیدی برای 
فضای بازی کودکان و بزرگساالن، سکوی نماز، 
آالچیق، مسیر دوچرخه، سرویس بهداشتی 
همچنین انتخاب مناسب ترین، مفیدترین و 
مقاوم ترین گونه های گیاهی در محل خیابان 
ارغوانیه کوی الهیه است که هم اکنون به اتمام 

رسیده و آماده بهره برداری است.

منطقه ۱۵ 
کارگاه عمرانی شهر

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی 
شورای اسالمی شهر اصفهان، با اشاره به احداث 
بوستان الهیه، اظهار کرد: این بوستان یکی از 
پروژه های محله محور منطقه ۱۵ است که با 
رویکرد ارتقا کیفیت زندگی شهروندان به بهره 
برداری رسید. شیرین طغیانی، با بیان اینکه در 
منطقه ۱۵ پروژه های بسیار بزرگی اجرا شده یا 

در حال احداث است، افزود: بوستان الهیه ۱۵ 
هزار متر مربع وسعت دارد که ۹ هزار مترمربع 
آن به فضای سبز اختصاص یافته که امیدواریم 
با تجهیزات مناسب و امکانات در نظر گرفته 
شده رضایت شهروندان را به همراه داشته باشد. 
رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی 
شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: منطقه 
۱۵ معروف به خوراسگان در سال ۹2 با تصمیم 
گیری شورای شهر اصفهان و خوراسگان به 
اصفهان الحاق شد و اقدامات زیرساختی خوبی 
در این منطقه صورت گرفت به طوری که امروز 
این منطقه به کارگاه عمرانی در شهر شناخته 
می شود. وی تصریح کرد: در این دوره شاهد 
توسعه و رشد شرق اصفهان بودیم و منطقه ۱۵ از 
منظر کالبدی و تولیدات هنری نیز ظرفیت های 

بالقوه ای دارد.
طغیانی با بیان اینکه منطقه ۱۵ پایگاه خاتم 
کاران شهر است، اما تولیدات آنها برند سازی 
نشده، خاطرنشان کرد: زمینی در این منطقه 
خریداری شده تا به زودی باغ خاتم شکل بگیرد 
البته رویکرد اصلی این است که مدیریت شهری 
نقش تسهیلگری داشته باشد. وی ادامه داد: 
تحقق این موضوع جذب گردشگران داخلی 
البته  داشت،  به همراه خواهد  را  و خارجی 
باید فضای کالبدی شهر تغییر کند. رئیس 
کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای 
اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه منطقه ۱۵ 
پتانسیل جذب گردشگر را دارد، گفت: مجموعه 
»خان« یکی از ظرفیت های گردشگری است 
که مورد توجه واقع نشده و احداث باغ خاتم 
می تواند این ظرفیت ها را شکوفا کند. وی افزود: 
شورا به عنوان نماینده مردم و تسهیلگر باید 
ایفای نقش کند، البته ارتباط شورای پنجم با 

سایر دستگاه ها در اصفهان خوب بوده است.

جلوگیری از 
توسعه افقی شهر 

طغیانی با اشاره به پروژه حلقه حفاظتی شهر 
افزود: این پروژه از 2۰ سال پیش مصوب شد، 
پروژه  اجرای  برای  مختلف  دوره های  در  اما 
اقدامی صورت نگرفت تا اینکه در این دوره 
مدیران شهری با جسارت به اجرای آن ورود 
پیدا کرده اند. وی ادامه داد: اجرای پروژه حلقه 
حفاظتی شهر از توسعه افقی شهر جلوگیری 
خواهد کرد و کاهش آلودگی هوا و ترافیک 
را به همراه خواهد داشت. رئیس کمیسیون 
عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی 
شهر اصفهان تصریح کرد: پروژه حلقه حفاظتی 
شهر تنها متعلق به شهر اصفهان نیست بلکه 
شهرهای همجوار را نیز در بر می گیرد. وی 
با بیان اینکه پروژه حلقه حفاظتی شهر 7۸ 
کیلومتر طول دارد که 4۶ کیلومتر آن در داخل 
شهر اصفهان قرار گرفته است، گفت: نقطه صفر 
این پروژه با اجرای مجموعه پل ها و تقاطع غیر 
همسطح شهید سردار سلیمانی در منطقه ۱۵ 
قرار گرفته و به سمت مناطق ۱۰ و ۱4 حرکت 
می کند. طغیانی اظهار کرد: پل آفتاب، مجموعه 
غیر همسطح شهید سردار  تقاطع  و  پل ها 
سلیمانی و پل زیرگذر قهجاورستان نقاط عطف 
پروژه حلقه حفاظتی شهر به شمار می آید. وی 
تأکید کرد: رویکرد پروژه حلقه حفاظتی شهر 
کامالً زیر ساختی بوده و هر چه زودتر اجرایی 

شود از توسعه افقی شهر جلوگیری خواهد شد.

رونمایی از پل های 
سردار سلیمانی تا پایان سال

مسعود قاسمی، مدیر منطقه ۱۵ شهرداری 
اصفهان در ادامه این برنامه اظهار کرد: به منظور 
آرامش شهروندان،  و  رفاهی  امکانات  توسعه 
بوستان بزرگ الهیه در محله ارغوانیه به مساحتی 
حدود ۱۵ هزار مترمربع با حدود ۹ هزار مترمربع 
فضای سبز احداث شده است. وی با اشاره به 
مهمترین ویژگی های بوستان الهیه، تصریح کرد: 
آبیاری این بوستان با روش بابلر )قطره ای( انجام 
می شود که صرفه جویی آب را به همراه خواهد 
داشت. مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان افزود: 
در بوستان الهیه امکاناتی همچون نمازخانه، 
بازی  فضای  آالچیق،  دوچرخه،  ویژه  مسیر 
کودکان و سرویس کامل وسایل حرکت درمانی 
در نظر گرفته شده که برای زمین و اجرای آن 
افزون بر 2۱ میلیارد تومان هزینه شده است. وی 
با بیان اینکه بوستان الهیه پیرو درخواست های 
شهروندان ساکن در محله ارغوانیه احداث شده 
است، اظهار امیدواری کرد: احداث این بوستان 
باعث رضایتمندی بیشتر شهروندان شود. وی 
با اشاره به پروژه های شاخص شهری منطقه 
۱۵، گفت: ابر پروژه مجموعه پل ها و تقاطع غیر 
همسطح سردار شهید سلیمانی در مجاورت 
کارخانه قند یکی از پروژه های شاخص شهری 
این منطقه به شمار می رود که تاکنون ۶7 درصد 
پیشرفت داشته و طبق برنامه و جدول زمانی در 

حال اجرا است.

 بیش از ۵۶۰ میلیارد ریال پروژه در منطقه ۱۵ بهره برداری و کلنگ زنی شد؛

کارگاه عمرانی شهر
شیرین طغیانی: منطقه ۱۵ از منظر کالبدی و تولیدات هنری نیز ظرفیت های بالقوه ای دارد

citizen

 نوسان:مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان گفت: ۳6 پروژه عمرانی 
– خدماتی از جمله احداث ایستگاه آتش نشانی چهارباغ پایین، کف 
سازی دروازه دولت، تکمیل پروژه های اطراف میدان امام علی )ع(، 
پیاده راه سازی خیابان سپه و ... در منطقه ۳ شهر اصفهان امسال اجرا و 
تکمیل می شود.  به گزارش نوسان و به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای 
شهرداری اصفهان، حسین کارگر با اشاره به اجرای ۳6 پروژه عمرانی 
و خدماتی در منطقه سه شهر اصفهان برای سال ۹۹ اظهار کرد: یکی 
از پروژه های فعال منطقه اجرای طرح کفسازی میدان نقش جهان تا 
میدان امام علی )ع( است که با هزینه 8۰ میلیارد ریال به طول ۹۴۰ 

متر اجرا می شود.
کارگر ادامه داد: برای اجرای آسفالت برداری، اجرای کانال جابجایی تاسیسات 
شهری و آتش نشانی، سنگفرش همراه ترمیم بدنه و اصالح سقف های معیوب 
میدان تا میدان) میدان امام خمینی تا میدان امام علی( با کسبه توافق شده و 
طرح به صورت ۵۰ متر به ۵۰ متر اجرا می شود. مدیر منطقه سه شهرداری 
اصفهان همچنین از کفسازی گذر میرعماد در خیابان حافظ خبر داد و گفت: 
این طرح نیز در فاز سوم قرار دارد و با اعتبار هشت میلیارد ریال، این گذرِ ۳۸۰ 
متری به صورت ۵۰ متر به ۵۰ متر کف سازی می شود. وی با اشاره به پیشرفت 
۱2درصدی این پروژه اظهار کرد: ساماندهی گذرهای منتهی به چهارباغ عباسی 
مانند خیابان های سید علیخان و آمادگاه نیز از دیگر طرح های عمرانی است 
که برای اجرای آن اعتبار ۳2 میلیارد ریالی لحاظ شده است. البته 2۰ میلیارد 

ریال از این اعتبار برای کف سازی خیابان آمادگاه هزینه می شود. 

آمادگاه و سید علیخان 
از نیمه دوم سال کف سازی می شوند 

کارگر، زمان آغاز کف سازی خیابان های سیدعلیخان و آمادگاه را دی ماه سال 
جاری عنوان کرد و افزود: همچنین امسال پیاده روسازی های خیابان های 
شمال عبدالرزاق، خیابان نشاط، پارک شهید رجایی، ضلع جنوبی خیابان مشتاق 
و کف سازی گذر شهید بحری نیز اجرا می شود. وی تصریح کرد: در محدوده 
پروژه تجاری و پارکینگ کمرزرین هم یک خیابان به عنوان دسترسی محلی در 
محله پیرپینه دوز احداث می شود که هم اکنون این طرح در مرحله آزادسازی 
قرار دارد و تاکنون ۱2 درصد از آن اجرا شده است. مدیر منطقه سه شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه هزینه این طرح شش میلیارد ریال است، اضافه کرد: طول 
این گذر 2۸۰ متر و عرض آن ۱۶ متر است که تاکنون ۳۱ درصد از آزادسازی 

طرح انجام شده است.

پیشرفت 7۰ درصدی 
بی آر تی خیابان عبدالرزاق 

کارگر بیان کرد: همچنین اجرای بی آر تی خیابان عبدالرزاق هم حدفاصل 
چهارراه تختی تا میدان امام علی )ع(، در حال اجراست و تاکنون 7۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته است و بخش هایی از پروژه مانند تزئینات شامل سقف 
زنی، نصب شیشه سکوریت، نورپردازی، فضای سبز و نصب نیمکت باقی مانده 
است. وی به اجرای طرح ساماندهی محور میانی چهارباغ عباسی هم به عنوان 
یکی دیگر از طرح های امسال منطقه اشاره و اظهار کرد: بخشی از این طرح 
حدفاصل میدان امام حسین )ع( تا میدان انقالب با اعتبار 72 میلیارد ریال 
اجرایی می شود. طول این طرح یک هزار و ۵۰ متر و عرض آن بیش از هفت 
متر است. مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان از تکمیل آبراه و اجرای دو طرف 
پیاده رو و شش حوض محور میانی طی اجرای این طرح خبر داد و گفت: در 
طرح های امسال منطقه مرمت موزه هنرهای معاصر اصفهان با اعتبار دو میلیارد 

ریال نیز لحاظ شده است. 

کاهش مشکل پارک خودرو 
در خیابان عبدالرزاق 

وی با اشاره به اینکه برای رفع مشکل پارک در خیابان عبدالرزاق به سبب وجود 
واحدهای تجاری زیاد در آن، پارکینگ مشارکتی سنبلستان در این خیابان 
احداث می شود، اظهار کرد: این پارکینگ در زمینی به مساحت دو هزار و ۵۰۰ 
مترمربع احداث خواهد شد که تاکنون آزادسازی های آن به طور کامل اجرا 
شده است. کارگر افزود: زیربنای این پارکینگ ۱۰ هزار و 7۶۰ مترمربع است 
که در پنج طبقه و با ظرفیت ۳۵۰ خودرو ساخته خواهد شد. وی از اجرای 
طرح پیرایش شهری در خیابان چهارباغ خواجو خبر داد و گفت: اعتبار این 
طرح نیز دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است و طی آن عملیاتی مانند اجرای 
سنگفرش، شاسی کشی و آجرکاری دیواره ها، مخفی کاری تاسیسات شهری، 
تزیینات باالی مغازه ها با ترمووود و نورپردازی انجام می شود.  مدیر منطقه سه 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه انجام اقدامات ترافیکی مانند احداث ایستگاه بی 
آر تی، اصالح هندسی و نصب موانع ترافیکی در محدوده و زیرگذر میدان امام 
علی )ع( از دیگر طرح های منطقه است، اظهار کرد: برای اجرای این طرح چهار 

میلیارد ریال در نظر گرفته شده بود و در مرحله بهره برداری قرار دارد. 

خیابان سپه امسال پیاده راه می شود 
وی تصریح کرد: احداث ایستگاه آتش نشانی در خیابان چهارباغ پایین نیز در 
زمینی به مساحت یک هزار و 2۰۰ متر در حال انجام است و تاکنون 2۵ درصد از 
کل طرح پیشرفت داشته است. اعتبار لحاظ شده برای این پروژه نیز 4۰ میلیارد 
ریال است. مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان اضافه کرد: پروژه مشارکتی احداث 
مجتمع طالی کمرزرین با ۳۶7 واحد تجاری و پارکینگی با ظرفیت ۵4۳ خودرو 
نیز از دیگر طرح های منطقه است که در زمینی به مساحت ۹ هزار متر و زیربنای 
۳2 هزار و ۸۰۰ مترمربع در حال اجراست. هزینه این طرح هم ۵۰۸ میلیارد ریال 
است. وی با بیان اینکه پیاده راه سازی خیابان سپه حدفاصل میدان امام حسین 
)ع( تا خیابان استانداری نیز امسال در دستور کار منطقه است، گفت: 2۰ میلیارد 

ریال هزینه اجرای این گذر 4۵۰ متری است.

اجرا و تکمیل 3۶ پروژه در منطقه 3

این هفته در برنامه »هر یکشنبه، یک افتتاح« ۵6۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال پروژه در منطقه ۱۵ کلنگ زنی 
و بهره برداری شد. حجم پروژه ها در این منطقه به حدی گسترده است که رئیس کمیسیون عمران، معماری و 
شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان، این منطقه را به کارگاه عمرانی شهر تشبیه کرد. شیرین طغیانی در پخش زنده برنامه 
افتتاحیه پروژه های عمرانی و خدماتی منطقه ۱۵ که از طریق برنامه رادیویی »صدای شهر« برگزار شد، با بیان اینکه در منطقه ۱۵ 
پروژه های بسیار بزرگی اجرا شده یا در حال احداث است، تاکید کرد: در این دوره شاهد توسعه و رشد شرق اصفهان بودیم و منطقه 

۱۵ از منظر کالبدی و تولیدات هنری نیز ظرفیت های بالقوه ای دارد.

گزارش
گروه شهری

 نوســان:معاون شهرســازی و معماری 
شهرداری اصفهان گفت: زمانی که زیرساخت 
های هوشمند شهری تحقق و توسعه پیدا کند 
مشارکت مردم و شفافیت را در بر دارد. زمانی 
که مشــارکت مردم و شفافیت وجود داشته 

باشد حکم روایی شهری تحقق پیدا می کند.
سید احمد حســینی نیا در برنامه زنده رود 
اصفهان اظهار کــرد: در عصر کنونی یکی از 
نکات مهم در حوزه شهرسازی که می تواند 
در مدیریــت شــهری کمک کند، شــهر 

هوشمند و ســاختار دیجیتال شهرها است. 
اگر ما به ســمت تحقــق حکمروایی خوب 
شهری می رویم در واقع به مدیریت هوشمند 
شهرها کمک کرده ایم. وی ادامه داد: زمانی 
که زیرساخت های هوشمند شهری تحقق و 
توسعه پیدا کند مشارکت مردم و شفافیت را 
در بر دارد. زمانی که مشارکت مردم و شفافیت 
وجود داشته باشد حکمروایی شهری تحقق 

پیدا می کند.
معاون شهرســازی و معماری شــهرداری 

اصفهان با بیان اینکه موضوع شهر هوشمند 
و ســاختار فنی اطالعات یکی از مولفه هایی 
است که به شهرداری کمک می کند، گفت: 
یکی از اهداف کالن و اصلی برنامه شــهردار 
اصفهان که به شــورای شــهر نیز ارائه کرد، 
موضوع شهر هوشمند بود که این مهم مورد 
توجه شورای شــهر قرار گرفت. حسینی نیا 
اضافه کرد: اصفهان یکی از شهرهایی است 
که به شبکه جهانی شهرهای خالق پیوسته 
است و زمانی که صحبت از شهرهای خالق 

می کنیم سه رکن برای ما تداعی می شود. این 
سه رکن شامل اســتعداد، مدارای اجتماعی 
و تکنولوژی اســت. وی با بیان اینکه تاکنون 
۱۰۰ خدمت را در شهر هوشمند برنامه ریزی 
کردیم، گفت: ۳4 خدمت در حوزه شهرسازی 
اســت که 2۶ مورد آن را در مناطق ۱۵ گانه 
اصفهان عملیاتی کرده ایم. یکــی از نکات 
مثبت هوشمند سازی این است که مردم از 
مراجعات غیر ضروری پرهیز و کارهای خود 

را از طریق سامانه پیگیری کنند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان:

مشارکت مردم، حکمروایی شهری را محقق می کند



سال ششم/ شماره ۱۳۸/  ۱۴ مرداد ۱۳۹۹/ ۱۴ ذوالحجه۱۴۴۱
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اقتصادنامه

 نوسان: علی ســرزعیم، اقتصاددان و 
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه 
عالمه طباطبایــی، دربــاره آمارهای 
اخیر تورم و نقدینگی و این پرسش که 
آیا بــا چنین وضعیتی اقتصــاد ایران با 
ونزوئالیی شدن فاصله ای دارد؟ می گوید:   
»اگر همین روند بخواهد ادامه یابد اقتصاد 
ایران اختالف چندانی با ونزوئال نخواهد 
داشت. اما به گمانم احتمال اینکه روند 
فعلی ادامه یابد بسیار پایین است؛ زیرا 
ســه ماهه ابتدایی  ســال جاری دوران 
خاصی بود. دو موضوع یا دو شک بیرونی 
وضع را به سمتی برد که امروز در آمار ها 
شاهد آن هســتیم که یکی ضربه کاری 
کرونا و دیگری اشتباه بانک مرکزی در 
کاهش نرخ بهره ســبب شد تا برخی به 

پیش بینی های بدبینانه برسند.«
او در ادامــه می افزایــد: »بنده معتقدم 
هنوز فرصت داریم تــا اقتصاد را از ورطه 
ونزوئالیی شدن برهانیم. اگر چه که این 
فرصت روز به روز دارد از دســت می رود 
و شانس آن کمتر می شود اما کماکان از 
تمامی ابزارهای الزم استفاده نشده است؛ 
ابزار هایی چون اوراق مصون از تورم که 
می تواند کمک بســیاری به وضع فعلی 
کند. بورس اوراق بهــادار در حال انفجار 
است اما هنوز عرضه سهام ها به صورت 
خیلی کند صورت می پذیرد. از این دست 
ابزار ها باید بهره گیری شود اما آن طور که 
باید و شــاید از آنها برای مدیریت وضع 
اقتصادی بهره گیری نشده است. هر روز 
که استفاده بجا و درست از این ابزار ها به 
تأخیر بیفتد، مدیریت وضع ســخت تر 

خواهد شد.«
ایــن دانش آموخته دکتــرای اقتصاد 
دانشــگاه میالن ایتالیا در ادامه با تأکید 
بر اینکه داروی شــفابخش امروز برای 
اقتصاد ما اوراق مصون از تورم است، افزود: 
»ابزار های اینچنینی نگرانی بخش بزرگی 
از جامعه را می تواند رفع کند. البته این 
بدان معنا نیست که مسأله اقتصاد ایران 
رفع می شود بلکه جلوی خونریزی گرفته 
می شود تا به درمان برســیم. با چنین 
اقداماتی سرعت رشد تورم کاهش پیدا 
می کند و نقدینگی مدیریت می شــود، 
این سبب خواهد شد که بتوانیم بازار ها را 

مدیریت کنیم. 
بخش بزرگی از جامعــه امروز نگران آن 
اســت که روز به روز قــدرت خریدش 
کاهش پیدا کند و باید برای این موضوع 
یک راه حل معقول داد کــه این ابزار ها 

ازجمله راه حل های معقول است.«
به گفته ســرزعیم پس از انجام اقدامات 
مدیریتــی اینچنینــی فشــار ابرتورم 
فروکش می کند و آن گاه باید یک سری 
مسائل دیگر حل وفصل شوند؛ ازجمله 
آنها اینکه عرضه در اقتصاد افزایش یابد 
و بازار های گوناگون بهتر مدیریت شوند. 
این اقتصاددان افزود: »در کنار اینها باید 
مسأله اصلی و نهایی اقتصاد را که موضوع 
افت تولید است و در صورت چاره اندیشی 
برای آن می توانیم اقتصــاد را از بحران 
برهانیم ، حل وفصل کنیم. در حال حاضر 
وضع اقتصاد ایران درگیر تورم و نقدینگی 
فزاینده است و پیش از هر چیز باید برای 
آن چاره جویی شــده و بعدا اصالحات 

ساختاری پی گرفته شود.«
به نظر می رسد، گفته های این اقتصاددان 
و بسیاری دیگر از کارشناسان اقتصادی 
گواه واقعیت شرایط عمیقا ناخوشایند و 
نگران کننده اقتصاد ایران است، شرایطی 
که اگر امروز برای آن چاره اندیشی نشود 

شاید فردا دیر باشد.

 گزارش     

ــت  ــل رعای ــه دلی ــال ب ــان امس ــگاه اصفه ــهام پاالیش ــان س ــالیانه صاحب ــادی س ــی ع ــع عموم مجم
گزارش

گروه  صنعت
ــی و  ــذاری فیزیک ــظ فاصله گ ــا حف ــور، ب ــتی کش ــژه بهداش ــرایط وی ــتی در ش ــتورالعمل های بهداش دس
همزمــان بــه صــورت آنالیــن، برگــزار شــد و طــی آن گــزارش فعالیــت و وضــع عمومــی شــرکت در ســال مالــی منتهــی به 
۲۹ اســفند ۹8 موردبررســی قــرار گرفــت. گــزارش مزبــور بــا تکیه بــر اطالعــات ارائه شــده در صورت هــای مالــی، وضعیــت 
عمومــی شــرکت، فعالیت هــای انجام شــده و در حــال انجــام شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان و عملکــرد هیــات مدیــره آن 
را دربرمــی گرفــت کــه بــا حضــور 7۹/۳۵در صــد از ســهامداران  بررســی شــد و در پایــان نیــز رقــم ســود صاحبــان ســهام 

از سال مالی منتهی به اسفند ۹8 بنا به پیشنهاد هیات مدیره  ۴۰۰ ریال سود برای سهم تعیین شد.

معاون اشتغال وزارت کار گفت: تاکنون ۱2هزار و 742 میلیارد ریال تحت عنوان تسهیالت 
کرونا  از سوی موسسات عامل به مشموالن پرداخت شده است.  عیسی منصوری افزود: از 
کل 2۸۵ هزار پرونده ارسال شده به موسسات عامل، ۳۶ هزار پرونده  مصوب و تسهیالت 
مربوط به 2۳ هزار پرونده پرداخت شده است. او  افزود: تعداد ۸۳4 زیر رسته به شدت 
آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا با هماهنگی دستگاه های  اجرایی شناسایی شده و تعداد 

بنگاه های آسیب دیده ذیل چهار رسته منتخب ۳ میلیون واحد است.

١٢  هزار میلیارد ریال تسهیالت کرونا به کسب و کارها  
بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان خردادماه امسال را بیش از دو هزار و ۶۵7 هزار میلیارد 
تومان اعالم کرد.بانک مرکزی روز دوشنبه با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان خرداد 
۹۹ حجم نقدینگی را 2۶ هزار و ۵7۱.7 هزار میلیارد ریال اعالم کرد که نسبت به خرداد  سال 
۹۸ معادل ۳4.2 درصد افزایش نشان می دهد. این درحالی است که این افزایش در دوره 
مشابه  سال گذشته 2۵.۱ درصد بوده است.بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد 

بررسی نیز ۱۳۱4.۱ هزار میلیارد ریال بوده که نشان دهنده ۳۰.۱ درصد افزایش است. 

٢٦٥٧ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی تا پایان خرداد 

تا  ونزو ئالیی شدن 
فاصله داریم در بهار سال 1400 تمامی گازوئیل پاالیشگاه اصفهان 

مطابق با استاندارد یورو خواهد شد
تقسیم ۴۰۰ ریال سود در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام  شرکت پاالیش نفت اصفهان

شرکت پاالیش نفت اصفهان پیشرو در اجرای مسئولیت های اجتماعی؛

و  مدیره  هیات  عضو  ابراهیمی  مرتضی 
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان 
یادآوری  ضمن  رویداد  این  آغاز  در 
برای  اصفهان  نفت  پاالیش  چشم انداز 
سرآمدی  ما  هدف  گفت:   ۱4۰۰ سال 
فرآورده های  تولیدکننده  شرکت های 
نفتی است. او در تشریح این چشم انداز 
ارتقای  در  شرکت  کالن  اهداف  به 
انجام  و  ایمنی  عملکرد زیست محیطی، 
مسئولیت های اجتماعی، مدیریت منابع 
انرژی، مدیریت بهینه دارایی ها و ارتقای 
توان بازاریابی و فروش اشاره کرد و گفت 
شرکت به استراتژی های خود در جهت 
رسیدن به این چشم انداز متعهد بوده و 
در مسیر آن حرکت می کند. مدیرعامل 
مورد  در  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت 
اقدامات سال مالی گذشته این شرکت 
گفت:این شرکت  توانسته در پایان سال 
مالی منتهی به اسفند ۹۸ سرمایه خود را تا 

۵۱ هزار میلیارد ریال افزایش دهد. 

پیشرو در اجرای 
مسئولیت های اجتماعی

شرکت  مدیرعامل  مالی،  عملکرد  به جز 
پاالیش نفت اصفهان عملکرد این مجموعه 
حفظ  و  اجتماعی  مسئولیت  اجرای  در 
محیط زیست را یادآور شد و گفت: در سال 
گذشته پرداخت بیش از  2۵2 میلیارد ریال 
این  بالعوض  از کمک های  بخشی  تنها 
شرکت در راستای ایفای مسئولیت های 
اجتماعی بوده که از میان آن ها می شود 
بالغ بر  ۱۳۹ میلیارد ریال کمک به صندوق 
حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان 
اصفهان  و  مجموع ۹۰ میلیارد ریال کمک 
جهت مقابله با کرونا که در اختیار دانشگاه 
قرار  اصفهان  و شهرداری  پزشکی  علوم 

گرفت، اشاره کرد.
با  مبارزه  ایام  در  این شرکت  همچنین 
ضدعفوني  ماده  کرونا،   ویروس  شیوع 
مولتي اکسیدان  تولید  کرده و در اختیار 
سازمان هاي متقاضي قرار  مي دهد.کمک 
به تکمیل برخی پروژه های عمرانی، خرید 
ازجمله  نیز  سیل زدگان  موردنیاز  اقالم 
فعالیت های شرکت پاالیش نفت اصفهان 

در  آن  مدیرعامل  گفته  به  که  هستند 
اجتماعی  مسئولیت های  ایفای  راستای 
شرکت انجام شده است.  همچنین مجمع 
با بیشترین آراء به هیأت مدیره اجازه داد 
در سال جاري  با رعایت صرفه و صالح 
شرکت به تشخیص خود و در راستای 
تکالیف اجتماعی برای حمایت از پروژه 
هایی نظیر پروژه های حفاظت از محیط 
زیست، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و سایر

سازمان های ذیصالح قانونی به صورت 
بالعوض یا تسهیالت خارج از آیین نامه 
معامالتی شرکت و همچنین پروژه های 
دولت  هیات  مصوبات  لحاظ  با  آبرسانی 
و  آبی  کم  با  سازگاری  ملی  کارگروه  و 
با  سازگاری  استانی  کارگروه  همچنین 
کم آبی و سایر مکاتبات دریافتی در این 
استانی  ذیربط  مراجع  ازطریق  خصوص 
تا سقف ۶۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه 
کند که سقف ۳۵۰میلیارد ریال آن برای 
پروژه تأمین آب مورد نیاز شرکت از خلیج 
فارس و تتمه مصوبات کارگروه ملی استانی 
سازگاری با کم آبی تامین آب پایدار شرکت 
و ۳۰۰میلیارد ریال دیگر برای سایر فعالیت 

های اجتماعی است.

حرکت در مسیر 
صیانت از محیط زیست

و مدیرعامل شرکت  عضو هیأت مدیره 
پاالیش نفت اصفهان به ارائه گزارش از 
عملکرد زیست محیطی شرکت پرداخت 
و گفت: در سال گذشته مدیریت پسماند 
ادامه  ویژه  و  صنعتی  عادی،  ضایعات  و 
پیداکرده است، لجن ها و خاک آلوده در 
پروژه  و  انتقال یافته  مخصوص  سایت 
بر  عایق های حرارتی مستعمل  تفکیک 
اساس آنالیز دانشکده بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی انجام شد. مدیریت پساب 
مترمکعب   ۳2۰ بازگردانی  و  تصفیه  با 
 4۰۰ بازگردانی  و  تصفیه  ساعت،  در 
مترمکعب از پساب تصفیه خانه صنعتی 
به همراه استفاده از دستگاه UV برای 
گندزدایی فاضالب بهداشتی و عقد قرارداد 
حفاظت  سازمان  معتمد  شرکت های  با 
از محیط زیست برای پایش آالینده های 

آب از دیگر فعالیت های زیست محیطی 
است که ابراهیمی به آن ها اشاره کرد. مدیر 
عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان 
این که ادامه فعالیت پاالیشگاه اصفهان در 
گرو راه اندازی واحدهای گوگردزایی است 
و تمامی فرآورده های نفتی این شرکت تا 
سال ۱4۰4 بر اساس استانداردهای یورو 4 
و ۵ تولید خواهد شد گفت: در حال حاضر 
تمامی بنزین تولیدی این شرکت که روزانه 
با  بوده منطبق  لیتر  حدود ۱2 میلیون 

استاندارد یورو ۵ است.
مرتضی ابراهیمی با اشاره به این که از 
حدود 22 میلیون لیتر گازوئیل تولیدی 
روزانه این شرکت فقط حدود 2 میلیون 
لیتر آن  بر اساس استاندارد یورو  است 
افزود: با بهره برداری واحد تصفیه گازوئیل 
این شرکت در بهار سال ۱4۰۰ تمامی 
گازوئیل  تولیدي پاالیشگاه اصفهان مطابق 
با استاندارد یورو خواهد شد. او با بیان این 
که قرار داد ساخت واحد گوگرد زدایی از 
نفت کوره این شرکت توسط یک شرکت 
ایرانی امضاء شده است گفت: این پروژه به 
دلیل پیچیدگی های خاصی که دارد تا 4 
سال آینده به بهره برداری می رسد. مدیر 
عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان افزود: 
با راه اندازی واحد مزبور، تمامی فرآورده 
های نفتی آن بر اساس یورو 4 و ۵ تولید 
می شود و معضل زیست محیطی پاالیشگاه 
اصفهان رفع خواهد شد. ابراهیمی در ادامه 
گفت: با بهره برداری واحد گرانول سازی 
گوگرد پاالیشگاه اصفهان، و با رعایت تمام 
استاندارد هاي  زیست محیطي و با موافقت 
سازمان حفاظت از محیط زیست واحد 
هاي گرانول سازی گوگرد و حالل ها از 
فهرست آالیندگی خارج شده است. وي  با 
بیان این که پاالیشگاه اصفهان برای تامین 
آب مورد نیاز واحدهای عملیاتی خود به 
ساخت ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه پساب 
شاهین شهر با ظرفیت حدود 7۵۰ متر 
مکعب در ساعت  اقدام کرده است گفت: 
در حال حاضر حدود 4۰۰ متر مکعب  
در ساعت پساب شاهین شهر از طریق 
ایستگاه پمپاژ به این تصفیه خانه منتقل و 
پس از تصفیه در فرایند تولید استفاده می 

شود.
او یکی دیگر از اقدام ها این شرکت برای 
کاهش مصرف آب در پاالیشگاه اصفهان در 
بحران کم آبی حاکم بر کشور، به روز رسانی 
برج های خنک کننده برای جلوگیری از 
تبخیر و هدر رفت آب و همچنین استفاده 
عملیاتی  واحدهای  در  برق سراسری  از 
اعالم کرد و افزود: این شرکت برای تامین 
برق مورد نیاز واحدهای عملیاتی خود و 
کاهش آب مصرفی به خرید ۶۰ مگاوات 
برق از شبکه سراسری اقدام کرده است. 
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان 
با بیان این که پاالیشگاه اصفهان در حال 
حاضر ۱۶ مگاوات برق از شبکه سراسری 
دریافت می کند گفت: به ازای تولید هر 
مگاوات برق،  ۶ تُن آب مصرف می شود 
که با احتساب ۱۶ مگاوات برق دریافتی از 
شبکه سراسری، حدود ۸۰  متر مکعب آب 
در ساعت صرفه جویی شده است و با بهره 
برداری واحدهای جدید و استفاده کامل 
از برق شبکه سراسری، ۳۰۰ تا 4۰۰ متر 
مکعب آب در ساعت  در پاالیشگاه اصفهان 

صرفه جویی خواهد شد.

پروژه های اجراشده 
و در دست اجرا

برج  ته مانده های  از  گوگردزدایی  پروژه 
تقطیر از دیگر پروژه های مهمی دیگری 
تهیه خوراک  است که نقش مهمی در 
واحد RFCC جهت شکست کاتالیستی 
و تولید محصوالت سبک باارزش افزوده 
باال دارد. ابراهیمی گفت: این پروژه مهم که 
یکی از اهداف آن افزایش تولید محصوالت 
سبک و کاهش تولید محصوالت سنگین 
و رسیدن به حجم 2۰ میلیون لیتر بنزین 
در روز است، در پی کناره گیری شرکت 
کره ای، تکمیل آن به یکی از شرکت های 
توانمند داخلی سپرده شده که با تأمین 
سهامداران،  سوی  از  مناسب  مالی 

امیدواریم به نحو مطلوب  تکمیل شود. 
مدرنیزه کردن سیستم برق پاالیشگاه و 
استانداردهای  مطابق  آن ها  به روزرسانی 
جهانی در جهت تأمین پایدار و پیوسته 
برق واحدهای عملیاتی پاالیشگاه در کنار 
بازسازی برج خنک کننده A و احداث 
ایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعی با ظرفیت 
ازجمله  بر ساعت  ۳۰۰ هزار مترمکعب 
طرح هایی هستند که ابراهیمی در کنار 
چندین طرح و پروژه دیگر از آن ها نام 
به  گذشته  سال  در  که  طرح هایی  برد، 
پایان رسیده و یا در سال جاري  به پایان 

می رسند.

اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت؛

 نوسان:براساس گزارش مرکز آمار، تورم فصل بهار در سال جاري 
باالتر از بهار سال هاي ۹7 و ۹8 رشدي حدود 6.8 درصدي داشته 
است. افزایش نرخ تورم آن هم در شرایطي که ذخایر بانک مرکزي 
به دلیل شدت تحریم ها و عدم بازگشت ارزهاي صادراتي تحت فشار 
است و بودجه دولت نیز کسري مابین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد توماني 
دارد، انتقادات فراواني را به نهادهاي ذي ربط اقتصادي وارد کرده است. 
برخی منتقدان سازمان برنامه را متهم ایجاد تورم مي دانند و معتقدند 
این سازمان با استفاده از روش نخ نما و منسوخ شده استقراض از 
بانک مرکزي تالش هایي براي پوشش کسري بودجه کرده است . از 
سوی دیگر، رییس کل بانک مرکزي، ضمن رد این موضوع که »همه« 
تقصیرات افزایش تورم بر گردن بانک مرکزي است، هرگونه قضاوت 
را »در چارچوب محیط اقتصاد کالن و شوک هاي وارده به اقتصاد و 
همچنین برمبناي ابزارها، اختیارات و درجه استقالل بانک مرکزي« 
مناسب دانست. آنچه می خوانید برجسته ترین نکاتی است که توجه 

اقتصاددانان ایرانی را در هفته قبل به خود معطوف کرد؛ 

این قصه پر غصه سر دراز دارد...
محمد طبیبیان در کانال تلگرامی خود نوشت: حقیقتا اینجانب به عنوان 
یک دانش آموخته اقتصاد متحیر هستم که چرا در تصمیم سازی اقتصادی 
کشور ما سرنا را از سر گشادش می زنند. برای مثال همین فاجعه ارز. همیشه 
سعی شده قیمت ارز به زور پایین نگه داشته شود از قبل از انقالب الی یوم 
الحاضر . تجارت را محدود می کنند برای کنترل نرخ ارز و کاسب کار های 
مختلف تنبیه می شوند برای کنترل قیمت کاال ها. سیاست های شکست 
خورده شکست خورده که اما ذی نفعانی ایجاد کرده است با ساختاری بسیار 
مستحکم که مو الی درزش نمی رود و از جا هم ذره ای نمی جنبد. معموال 
در کشور های مختلف از جمله همین چین نرخ ارز را تنظیم می کنند به 
منظور رونق تجارت خارجی. یکی از دعوا های آمریکا با چین بر سر این است 
که چین پول خود را ارزان و ارز را بیش از حد گران نگه داشته تا امتیاز 
صادراتی بدست آورد در کشور ما ارز را ارزان نگه می دارند و برای این منظور 
تجارت خارجی را به فالکت می اندازند تا حدی که حرفه ای به نام کول بر 
ایجاد شده و در بازار قیمت هر کاالیی تا دو برابر ارز بری آن گران است. این 

قصه پر غصه سر دراز دارد.....

به معجزه می ماند!
علی فرحبخش در دنیای اقتصاد نوشت: در بازی شطرنج »پات« به موقعیتی 
گفته می شود که یکی از بازیگران در موقعیت مات قرار ندارد، اما پس از انجام 
هر حرکتی در موقعیت مات قرار می گیرد و در واقع امکان انجام هر حرکتی از 
سوی بازیکن حریف سلب می شود. به نظر می رسد چنین حالتی شامل حال 
بسیاری از سیاست گذاران کشور نیز شده است. وی اضافه کرد: در واقع کشور 
اکنون در وضعیتی به لحاظ اقتصاد سیاسی گرفتار شده است که امکان خروج 
از آن فقط از دو مسیر قابل تصور است. یا اینکه نهادهای بهداشتی جهانی 
بتوانند هرچه سریع تر به واکسن کرونا دست یابند تا دولت بتواند تمام مساعی 
خود را مصروف سیاست های اقتصادی کند  یا دولت قادر باشد شیرهای 
صادرات نفت را به منظور احیای مجدد اقتصاد ایران به روی بازارهای جهانی 
بگشاید که با توجه به ابهامات موجود درخصوص انتخابات نوامبر 2۰2۰ و 
همچنین انتخابات ریاست جمهوری ۱4۰۰، به واقعیت پیوستن این تصویر در 
آینده نزدیک به معجزه می ماند. به هر حال همچنان باید با موقعیت »پات« 
در سیاست گذاری سر کرد، به این امید که شاید در آینده امکان جدیدی 

برای حرکت مهره ها در صفحه شطرنج سیاست یافت شود.

عبور از ناکجاآباد ارزی 
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید، سیاست های غلط و 
اصرار بر شیوه های تنبیهی، کشور را به ناکجاآباد ارزی می برد. محمدرضا 
نجفی منش با اشاره به اصرار بانک مرکزی بر برخورد قاطع با صادرکنندگان، 
بیان کرد: صادرکنندگان همانطور که در سال های گذشته نشان داده اند، 
تمام تالش خود را برای بازگشت ارز به کشور به کار بسته  اند اما با این 
وجود به دلیل مشکالت حاصل از تحریم و شیوع کرونا کار در ماه های 
گذشته دشوارتر از قبل شده است. وی ادامه داد: صادرکنندگان درخواست 
کردند، بانک مرکزی با درک شرایط یا به آنها مهلت بیشتری بدهد یا شرایط 
بازگشت ارز را تسهیل کند که متاسفانه با هیچ یک از آنها موافقت نشد و 
امروز با شرکت هایی مواجهیم که به دلیل چند هزار دالر، کارت بازرگانی شان 

تعلیق شده است. 

نگرانی نسبت به 
عرضه دستوری سهام استارت آپ ها

نیما نامداری در یادداشتی نوشت: در هفته های اخیر مقامات دولتی مختلفی 
خبر داده اند که قرار است به زودی سهام برخی استارت آپ های فناوری 
اطالعات در فرابورس عرضه شود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اما نحوه 
برخورد پاره ای مدیران با این موضوع به گونه ای است که می تواند برخی 
نگرانی ها را ایجاد کند. پذیرش عرضه سهام یک شرکت در بازار سرمایه 
ماهیتا یک مساله فنی است که باید طبق ضوابط و روال های سازمان بورس 
انجام شود. یعنی شرکت متقاضی باید امیدنامه و دیگر اسناد خود را ارائه دهد 
و پس از راستی آزمایی و ارزیابی این اسناد اگر وضعیت آن شرکت با الزامات 
بورس همخوان بود، طبعا عرضه سهام انجام خواهد شد. وی افزود: اعمال 
هر گونه فشار غیرفنی و سیاسی و رسانه ای به هیات پذیرش و دیگر ارکان 
پذیرش کار درستی نیست. تردیدی نیست روال پذیرش در سازمان بورس 
اشکاالت جدی دارد و کند عمل می کند. این اشکاالت هم ساختاری هستند، 
هم قانونی و هم سیاستی، ضمن اینکه اشخاص درگیر در این فرآیند هم 
لزوما بی اشکال نیستند. اما بهتر است به جای از اعتبار انداختن نهاد مسوول 

و روال ها و ضوابط مربوطه، فرآیند پذیرش اصالح شود. 

متهم تورم
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سرپرست صمت گفت: »صادرکنندگانی که برای نخستین بار اقدام به صادرات می کنند، تنها 
مجازند تا  سقف ۵۰۰ هزار دالر صادرات داشته باشند و تنها پس از رفع تعهد ارزی، می توانند 
مجددا صادرات کنند. «حسین مدرس خیابانی از هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران درخواست کرد تا  بازنگری جدی بر روی شرایط صدور کارت های بازرگانی 
انجام دهند تا جلوی تخلفات در حوزه کارت های  بازرگانی یک بار مصرف گرفته شود.  
وی از صادرکنندگانی که در شرایط حساس کنونی اقدام به صادرات می کنند تقدیر کرد.

تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در فصل اول  سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه  سال قبل 
رشدی 4.۶ برابری یافته است. به گزارش اتاق تهران در فصل بهار امسال ۸۵.۱۹ هزار میلیارد 
تومان تأمین مالی سرمایه ای از طریق بازار سرمایه انجام شده، این درحالی است که این 
رقم برای فصل نخست  سال ۱۳۹۸ تنها ۹.۰ هزار میلیارد تومان بوده است. از سوی 
دیگر رقم تأمین مالی بازار بدهی که در فصل بهار  سال ۱۳۹۸ برابر با ۱۳.۸ هزار میلیارد 
افزایش یافت.  تومان بوده، در سه ماهه نخست امسال به ۱۹.۳۵ هزار میلیارد تومان 

 نوسان:  رئیس اتاق اصناف ایران 
نتایج جلسات مدیران این اتاق با 
مدیران سازمان امور مالیاتی برای 
تعیین معافیت های جدید مالیاتی 

اصناف را تشریح کرد.
 ســعید ممبینی در خصوص آخرین 
وضعیت تعامــالت بین ایــن اتاق و 
سازمان امور مالیاتی گفت: در ارتباط 
با نحوه رســیدگی به تعیین مالیات 
سال ۱۳۹۸ مؤدیان صنفی از مدتی 
پیش مذاکرات متعددی با مسئولین 
سازمان امور مالیاتی کشور داشتیم. 
در همین راســتا چندین جلسه در 
هیئت رئیسه به نحوه رویارویی با این 
موضوع پرداختیــم و در نهایت چند 
موضوع و محور اصلــی در مذاکرات 
مورد توجه ما قرار داشــت. ممبینی 
افزود: با توجه به تأکید و پیگیری ای 
که سازمان امور مالیاتی برای اجرای 
ماده ۹7 قانون مالیات های مستقیم 
در سال ۹۸ در دســتور کار قرار داده 
بود پیــش بینــی می کردیم ممکن 
اســت بعضی از مشــاغل فاقد اسناد 
مالی باشــند که در نتیجه در اجرای 
ماده ۹7 این قانون، دچار مشــکالتی 
شــوند؛ لذا با توجه به اینکه همچنان 
استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ 
قانــون مالیات های مســتقیم وجود 
داشــت این موضوع را مورد پیگیری 
قــرار دادیم و در چندین جلســه در 
تعیین ضرایب مربوط بــه مالیات، از 
روش تعیین به وســیله تبصره ماده 
۱۰۰ قانــون مذکــور پیگیری هایی 

صورت گرفت. 
وی تصریح کرد: البته همه می دانند 
که در ســال ۹۸ ضمــن اینکه دچار 
رکود اقتصــادی بودیم، در عین حال 
در یک ماه پایانی سال به دلیل شیوع 
بیماری کرونا کســب و کارها آسیب 
زیادی دیدند، لذا این موضوع مد نظر 

قرار گرفت و بر آن تأکید شد.
 رئیس اتاق اصناف ایران تأکید کرد: 
نهایتاً دو نکته مهم اتفاق افتاد، یکی 
اینکه بــا افزایش آســتانه مبلغی که 
می شــود در مورد تبصره ماده ۱۰۰ 
قانون مالیات های مستقیم استفاده 
کرد، موفق شدیم که معافیت ها را از 
۱۰ برابر معافیت به ۶۰ برابر افزایش 
دهیم. به این ترتیب افراد بیشــتری 
عالوه بر گروه سوم و احتماالً تعدادی 
از مؤدیان گروه دوم هم که تا ۶۰ برابر 
معافیــت میزان درآمدشــان تعیین 
می شــود، می توانند با اســتفاده از 
ظرفیت های قانونی تبصره ماده ۱۰۰ 
قانون مالیات های مستقیم نسبت به 

تعیین مالیات آنها اقدام کنند.

 نوسان: بعضی کارشناسان معتقدند 
بازار سرمایه مولد نیست و جای داللی 
شده است آیا این تحلیل قابل قبول 

است؟
تحلیل هایی که برخی کارشناسان درباره 
بورس ارائه می دهند بیــش از آنکه واقعی 
باشــد نتیجه تخیالت ذهنی آنهاســت، 
ادعا شده بازار ســرمایه محل داللی یک 
و نیم میلیون نفر شــده کــه کار مولدی 
انجام نمی دهنــد، در حالی که این آمار به 
هیچ وجه صحت ندارد، ضمن اینکه بازار 
سرمایه جای داللی نیســت بلکه محلی 
برای ســرمایه گذاری ســرمایه گذاران 
خرد تا کالن اقتصادی است و اینکه دالل 
تعریف دیگری دارد که به هیچ وجه زیبنده 
ســرمایه گذار بورس نیســت. همچنین 
برخی کارشناسان معتقدند بازار سرمایه 
مولد نیســت، بنده این موضوع را هم رد 
می کنم چرا کــه بازار ســرمایه ظرفیت 
و فرصت هــای قابل تاملی بــرای هدایت 
نقدینگی به ســمت فعالیت هــای مولد 
دارد در صورتی که سیاســت گــذار زیر 
ســاخت های مولد کردن بازار سرمایه را 
فراهم کرده باشد، بنابراین بورس به دلیل 
اینکه در نهایت به تخصیص بهینه منابع 
در اقتصاد کشور کمک می کند از جهات 
مختلف، بازار قابل توجهی اســت، اما بازار 
ســرمایه را در وضعیت امروز از این جهت 
می توان مورد نقد قــرار داد که انتظاراتی 

که از این بازار می رفته تــا کنون به اندازه 
دلخواه محقق نشده اســت، اما به معنای 

ورود دالالن به بورس نیست.

 نوســان: انتقــادی کــه بعضی 
کارشناســان بــه بازار ســرمایه 
فعلی دارند این اســت که به دلیل 
سوددهی های باال و نامتعارف عده ای 
دســت از کار و فعالیت هــای مولد 
کشــیده اند و وقت و همت خود را 
صرف فعالیت در بورس بازی کرده اند، 

شما چه پاسخی به این نقد دارید؟
ببینید، چون افرادی تمــام وقت درحال 
رصد بازار هستند نمی توان آن ها را دالل 
نامید، چرا که این موضوع امری عادی در 
همه بازار های ســرمایه ای جهان به شمار 
می رود یــا اصال بورس بــه چنین افرادی 
نیاز دارد، افرادی که کار آن ها بررسی تمام 
وقت فعل و انفعاالت بازار سرمایه است، لذا 
این عده دالل نامیده نمی شــوند چرا که 
تحلیل هایی که این دسته از سرمایه گذار ها 
ارائه می دهند منجر به تخصیص بهینه در 
اقتصاد می شود. به عبارتی افرادی که مثال 
به صورت دائمی در منــزل، گزارش های 
مالی شــرکت ها را رصد می کنند و روند 
کاهشی یا افزایشی قیمت ها را مورد بررسی 
قرار می دهند، اتفاقاً برای اقتصاد کشــور 
بسیار مفید هســتند. اما تعداد افرادی که 
در حال حاضر به صورت تمام وقت در بازار 

ســرمایه فعالیت دارند بیش از چند هزار 
نفر نیست، حتی اگر عدد این افراد همان 
یک و نیم میلیون نفری بود که ادعا شده 
باز هم بازار ســرمایه قابلیت پذیرش این 
افراد را داشت چرا که این افراد در راستای 
تخصیص بهینه در اقتصاد عمل کنند؛ لذا 
می توان گفت یک و نیــم میلیون نفری 
که برخی از کارشناســان به عنوان دالل 
بورس عنوان کرده اند فقط زایده تخیالت 

آنهاست.

 نوسان: تشنج هایی که در بازار های 
طال و ارز ایجاد شــده و منجر به باال 
رفتن قیمت دراین بازار ها شــده به 
بورس و رشد شــاخص های قیمت 
دربازار سرمایه نسبت داده می شود 
شما چه تحلیلی از این موضوع دارید؟

موضوع دیگری که به بازار ســرمایه ربط 
داده می شود گرانی دالر و ارتباط دادن آن 
به بازار سرمایه است و اینکه ادعا می شود 
امکان کاهش نرخ دالر به 2۰ هزار تومان 
وجود ندارد. واقعیت این است که با افزایش 
قیمت برخــی از دارایی هــای جامعه، در 
نهایت این افزایش ارزش به سایر دارایی ها 
تسری پیدا می کند، به این معنا که افزایش 
یکی بر روی افزایش دیگــری به صورت 
دومینووار تاثیر می گذارد، حتی ما شاهد 
بودیم که برخی ها در مناطق شمال شهر 
یا منطقه یــک تهران خانه خــود را برای 

سرمایه گذاری در بورس فروخته اند برای 
سود آوری بیشتر، پس اینکه افزایش نرخ 
دارایی ها بر یکدیگر تاثیر می گذارد اساسا 
یک اشکال نیســت، اما این موضوع محل 
اشکال است و جای بحث دارد که رشد بازار 
سرمایه در چند ماه گذشته بیشتر از سرعت 
مورد نظر بوده است، به عبارتی این میزان 
رشد براســاس پیش بینی ها برای دو سال 
آینده بازار بود نه چند ماه گذشته! بنابراین 
به دلیل برخی سیاســت گذاری ها رشــد 
مورد نظر به نوعی پیش خور شد، موضوعی 
که اصال برای اقتصاد خوب نیست، چرا که با 
پیش خور شدن رشد قیمت ها، افراد اقدام 
به بازسازی سبد دارایی های خود می کنند 
و این مســاله منجر به افزایش قیمت غیر 
واقعــی دارایی هایــی، چــون ارز، زمین، 
مســکن، طال و به تبع آن بورس می شود، 
در حالی که دولت می توانست با راهکار های 
غیر تورم زایی مثل انتشار اوراق، هم مانع 
افزایش تورم شود و هم کل کسری بودجه 

خود را تامین کند.
 

 نوسان: بازار سرمایه در چه وضعیتی 
قرار دارد و در اقتصــاد فعلی تا چه 
حدی می تواند ضربه گیر نقدینگی و 
مانع تورم های بزرگ دیگرنقدینگی 

موجود باشد؟
مسلما اگر بازار مسکن هم رشد نمی کرد 
ســرمایه ها یا نقدینگی مــردم وارد بازار 
دارایی دیگری مانند ارز می شــد و گرانی 
ارز به مراتب بیشــتر از آنچه امروز تجربه 
می کنیم دراقتصاد رخ می داد. این موضوع 
در بازار ســرمایه هم مصداق عینی دارد، 
یعنی اگر بازار ســرمایه نقدینگی را جذب 
نمی کرد شــرایط بســیار وخیم تر از حال 
حاضر بود، به هر حال بازار سرمایه توانست 
تا حدود زیادی با جذب سرمایه ها بخشی از 
بحرانی که می توانست در اقتصاد رخ بدهد 

را مهار کند. 
اما باید به این نکتــه توجه کنیم که به نظر 
می رسد دولت و سیاســت گذار روی بازار 
سرمایه حســاب زیادی باز کرده اند، ولی 
نسبت به این موضوع بی اعتنایی می کنند 
که بازار ســرمایه تا حد مشخصی می تواند 
برای دولت عایدی داشته باشد. در اقتصادی 
با رشد منفی و کســری 2۰۰ هزار میلیارد 
تومانی بودجه، اگر این موارد اصالح نشــود 
انتظار تاب آوری از ســوی بازار ســرمایه 
درست نیســت، لذا قبل از وقوع هر بحران 
یا فاجعه ای مســووالن باید سیاست های 
اصالحی را مد نظر قرار دهند. متاســفانه 
بی توجهی به اعمال سیاست های درست، 
هدف گذاری نرخ تــورم 2۰ درصدی مورد 
نظر رئیس بانک مرکزی را دور از دسترس 
کرده اســت هر چنــد هنوز هم بــا اعمال 
سیاســت های درســت انجام و تحقق آن 
ممکن اســت. منتهی سیاست هایی که به 
افزایش رشــد اقتصادی بیانجامد از طرف 
دولت تدبیر نشده و بعد از تخلیه نقدینگی 
دربازار ســرمایه اگر این بازار دچار بحران 
شود مشخص نیست سیل نقدینگی به کدام 
سمت برود و کدام بازار را به آشوب کشانده و 
اقتصاد را وارد چالش های جدی تری کند.

تخیالت ذهنی تحلیلگران!

٥ برابر شدن تأمین مالی از بازار سرمایه ٥00 هزار دالر سقف برای نخستین صادرات  
 آینده

ابهامات مطرح شده پیرامون نقش و جایگاه بازار سرمایه در گفت وگو با استاد سابق دانشگاه ولونگونگ استرالیا:گزارش

معافیت های مالیاتی
جدید اصناف

 نوسان: دوشنبه ششم مردادماه بانک مرکزی در آخرین گزارش خود میزان 
نقدینگی در پایان خرداد ماه سال جاری را بیش از ۲ هزار و 6۵7 هزار میلیارد 
تومان اعالم کرد. گزارش پژوهشــکده پولی و بانکــی، بانک مرکزی که 
گزیده ای از آمارهــای اقتصادی در پایان خــرداد ۹۹بود، حجم نقدینگی 
را ۲6 هزار و ۵7۱.7 هزار میلیارد ریال اعالم کرد که نســبت به خرداد سال 
۹8 معادل ۳۴.۲ درصد افزایش نشــان می دهد. این درحالی است که این 
افزایش در دوره مشابه سال گذشته ۲۵.۱ درصد بوده و همه اینها نشان از آن 
است که طی دو سال نقدینگی کشــور حدود 6۰ درصد افزایش یافته است.

این آمار ها درحالی منتشر می شود که قیمت ها نیز از ابتدای تابستان به اوج حرارت 
رسیده و مطابق آنچه مرکز آمار ایران در چهارشــنبه اول مردادماه اعالم کرد، در تیر 
ماه سال جاری، تورم ماهانه به ۶/4 درصد رسیده. اقتصاد ایران در دهه ۹۰، فقط در مهر 
ماه ۹7، تورمی بیش از این راتجربه کرده بود. همچنین اوج گیری تورم ماهانه موجب 

شد تا تورم نقطه ای نیز با رشد 4/4 درصدی نسبت به خرداد به ۹/ 2۶ درصد برسد.

صدای آژیر خطر بلند شده است
درباره این آمارها علی دینی ترکمانی، عضو هیأت علمی موسسه  مطالعات و پژوهش های 
بازرگانی می گوید: »نرخ رشــد پول و نقدینگی در اقتصاد ایران بنا به دالیلی سازوکار 
درون زای خــود را دارد، یعنی به رغم هدف گذاری هایی که برای کم کردن نرخ رشــد 
نقدینگی انجام می شود، سازوکار درونی اقتصاد ایران مستقال عمل می کند و اجازه تحقق 
این هدف گذاری ها را نمی دهد. بنابراین به روال گذشته و همان طور که از سال ۹7 تجربه 
می کنیم، نقدینگی به صورت فزاینده درحال رشد است. او در ادامه می افزاید: »یکی از 
بخش ها یا بال های آن مکانیزم درون زای اقتصاد ایران، کسری بودجه ای  است که به وجود 
آمده و این کسری بودجه نیز سر از افزایش پایه پولی درمی آورد. دیگری که آن هم عاملی 
است بر افزایش پایه پولی، تغییراتی است که ضریب فزاینده پولی دارد و تغییرات این 

ضریب را هم اگر ثابت فرض کنیم، باز هم عاملی  است برای افزایش پایه پولی.«
این دانش آموخته دکترای توسعه اقتصادی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: »کسری 
بودجه در کنار بسیاری از عوامل، یک عامل قابل توجه و چشمگیر دارد که آن هم وجود 
دستگاه های بودجه خوار متعدد است. وجود این دستگاه ها هم بر اثر تودرتو بودن نهادی 
بیش از اندازه بزرگ است و به سبب آنکه این دستگاه ها کارکرد مصرفی دارند و کارکرد 

انباشتی و سرمایه گذاری ندارند، موجب خلق تورم می شوند.«
دینی ترکمانی می افزاید: »در چنین شرایطی از یک طرف بودجه در قالب هزینه های 
مصرفی به اقتصاد تزریق می شود و از طرف دیگر به سبب آنکه این پول کارکرد انباشتی 
ندارد در نتیجه آن تولید رشد نمی کند و از سوی دیگر همه اینها که با شرایط تحریمی 
اقتصاد و منفی شدن رشد اقتصاد گره می خورد، اقتصاد دچار افزایش قابل توجه تورم 
می شود. به سبب مجموع این دالیل، نه تنها باید انتظار پایان روند کاهشی که تورم در 
پیش گرفته بود را داشته باشیم بلکه باید منتظر افزایش تورم در رقم های باال نیز باشیم. 
با توجه به این موضوع و از سوی دیگر باتوجه به رشد نقدینگی در کنار تنگناهای جدی 
که در فرآیند تولید و فرآیند  انباشت سرمایه وجود دارد باید منتظر تأثیر هرچه بیشتر 
همه این عوامل بر بازار های گوناگون باشیم، تأثیری که به طور مثال در بازاری چون 
ارز، باز می گردد به سطح عمومی قیمت ها و دور باطلی ایجاد می کند که دیگر از آن 

گریزی نیست.«
هدف گذاری تورمی دولت 

محقق نخواهد شد
او  همچنین در پاسخ به این پرســش که با توجه به سرعت رشد نقدینگی فعلی آیا 
در  سال آتی باید منتظر چنین رشــدی یا بیش از آن در نقدینگی باشیم؟ نیز گفت: 
»بستگی به برخی عوامل دارد؛ ازجمله آنها این است که باید ببینیم قیمت ها رشد خود 
را در سطح قابل توجهی ادامه خواهند داد یا خیر. وقتی قیمت ها افزایشی باشد هزینه ها 
و مخارج دولت نیز افزایش پیدا می کند و این موضوع سبب می شود دولت نیز به اجبار 
دست به پوشش کسری بودجه خود بزند که معموال هم دولت این کار را با باالبردن پایه 
پولی انجام می دهد. هر چند که دولت تالش دارد تا کســری بودجه خود را با فروش 
اوراق بدهی پوشش دهد، بسته به اینکه اوراق تا چه اندازه فروش برود می تواند سرعت 
رشد نقدینگی را تحت  تأثیر قرار دهد. اگر فروش این اوراق آن قدر نباشد که کسری 
بودجه دولت را پوشش بدهد درنهایت دولت نیز مجبور خواهد شد که به استقراض از 
بانک مرکزی یا تغییر نرخ تسعیر ارز و راه های اینچنینی روی بیاورد که این موارد هم 

درنهایت منجر به افزایش پایه پولی خواهد شد. «
او با اشاره به اینکه هدف گذاری تورمی دولت در انتهای  سال جاری محقق نخواهد شد 
و به  جای 22 درصد که دولت در نظر گرفته با نشانه های اقتصادی موجود احتماال 
در انتهای  ســال جاری  حدود 4۰ درصد خواهد بود، گفــت: »با چنین موج 
نقدینگی و وضع تورمی جامعه آبستن تحوالت اجتماعی مهمی خواهد شد؛ 
زیرا قدرت خرید مردم همین حاال هم بســیار افت کرده است و الیه هایی از 
طبقه متوسط به زیر خط فقر منتقل شده اند و طبقه کم برخوردار شدت فقر 

بیشتری را تجربه می کنند و این همه زنگ های خطر را به صدا در آورده اند.«

صدای آژیر قرمز

 نوسان: صادرات ایران بــه اوراسیا ۶۳ درصد رشد 
کرد. طبق آمارهای تحلیلی منتشرشده دفتر همکاری 
ایران و اوراســیا در ســازمان توســعه تجارت ایران 
براســاس آمارهای اعالمی گمرک ج.ا ایران  صادرات 
ایران به اوراسیا در فهرســت اقالم ترجیحی اوراسیا 
به ایران، از زمــان اجرای موافقت نامــه )پنجم آبان 
۱۳۹۸( تا سی ام خرداد ۱۳۹۹ به ۵میلیون و۳۸۳ هزار دالر رسیده که نسبت 
به مدت مشابه قبل ۶۳ درصد رشد داشته است. حجم کل تجارت فیمابین به 
2هزار و 4۱7 میلیون دالر رسیده که نسبت به دوره مشابه  سال قبل ۱4 درصد 
رشد داشته است. این میزان رشد در تجارت کل با وجود شیوع ویروس کرونا 
و کاهش حجم تجارت در ســطح بین المللی در ماه های اخیر بیانگر پایداری 
تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و قابلیت توسعه روابط تجاری و اقتصادی 

ج.ا ایران با آن اتحادیه است.

 نوســان: میــزان وام هایــی که به شــرکت های  
دانش بنیان پرداخت شــده نســبت به  سال گذشته 
۹۵,۵ درصد رشد داشته است. بنا بر اعالم روابط عمومی 
بانک مرکزی، طی ســه ماهه ۱۳۹۹ به 4۸4 شرکت 
دانش بنیان مبلغ ۳۶.۶ هزار میلیــارد ریال )میانگین 
هر شــرکت 7۵.۶ میلیارد ریال( تسهیالت پرداخت 
شد که نسبت به سه ماهه ۱۳۹۸ به میزان ۹۵.۵ درصد افزایش داشته است.بر 
اساس این گزارش، بیشترین تسهیالت طی ســه ماهه نخست ۱۳۹۹ از سوی 
بانک های ملی به مبلغ 7.۱ هزار میلیارد ریال، صــادرات به مبلغ 7 هزار میلیارد 
ریال و ملت به مبلغ ۶.7 هزار میلیارد ریال پرداخت شــده اســت.گفتنی است 
منظور از تعداد شــرکت ها در گزارش های پیش از مقطع آذر ماه ۱۳۹7، تعداد 
تسهیالت اعطایی به شــرکت های دانش بنیان بوده اســت و از مقطع آذر ماه 
۱۳۹7 تعداد شــرکت ها فارغ از تعداد تســهیالت پرداختی منظور نظر است.

 نوســان: 2۹ هزار میلیارد تومان اعتبار برای خرید 
گندم در  ســال ۱۳۹۹ پیش بینی شــده است.معاون 
برنامه ریــزی شــرکت بازرگانی دولتی ایــران گفت: 
»دولت برای خرید گندم و پرداخــت پول گندم کاران 
2۹ هزار میلیارد تومــان در نظر گرفته کــه ۱2 هزار و 
۱۰۰ میلیــارد تومــان آن از محــل قانــون بودجه، 
۱۱ هزار میلیارد تومان تســهیالت بانکی و مابقی از محل منابع شرکت بازرگانی 
دولتی ایران و فروش کاالها تأمین می شود.«قدرت حیدری به افزایش ۹ درصدی 
خرید تضمینی گندم در کشور اشاره کرد و گفت: »تاکنون ۶ میلیون و۸۰۰ هزار 
تن گندم از کشاورزان ۳۱ اســتان خریداری و برنامه ریزی برای خرید حداکثری 
۱۱ میلیون تن انجام شــده اســت.« او نرخ خرید تضمینی گندم در  سال جاری 
را 2۵۰۰ تومــان به ازای هر کیلوگرم اعالم کرد که نســبت به  ســال گذشــته 
رشــد قابل توجه 47 درصدی داشــته و گندم کاران از این نــرخ رضایت دارند.

 نوسان:  رئیس اتــاق بازرگانی ایران و ترکیه اظهار 
داشت: »متأسفانه شیوع بیماری کرونا باعث کاهش 
۹۰ درصدی صادرات ایران به ترکیه شد وگرنه دلیل 
دیگری برای این افت نمی توان بیان کرد. «  مهرداد 
سعادت در مورد آخرین وضع تجارت ایران و ترکیه 
اظهار داشت: »خوشبختانه پس از بازگشایی  مجدد 
مرزها، شــاهد افزایش شــدید تجارت دو کشور هســتیم و بازرگانان سعی 
می کنند کاهش حجم  تجارت چهار ماه ناشی از کرونا را جبران کنند، از همین 
روی درحال حاضر شاهد تشکیل صف های طوالنی  برای ورود کامیون ها به 
ترکیه هســتیم. «او ادامه داد: »این ترافیک آزاردهنده باعث شد مذاکراتی با 
طرف ترک داشته باشیم و پیشنهاد  افزایش تعداد ساعات کاری گمرک را ارایه 
دادیم تا سرعت تجارت افزایش یابد. این شرایط باعث شده  کامیون های ما در 

مرز بازرگان برای ورود به ترکیه یک هفته در صف باشند. «

۶3% رشد صادرات ایران به اوراسیا٩۰% کاهش صادرات ایران به ترکیه   ٢٩ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم  %٩۵,۵ افزایش وام شرکت های دانش بنیان

 ها
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سعدوندی: تحلیل هایی که برخی درباره بورس ارائه می دهند بیش از آنکه واقعی باشد نتیجه تخیالت ذهنی آنهاست

با رشـد شـاخص بورس و فرابـورس و افزایـش کاهش ارزش پـول ملی در سـایه ی گرانی بی سـابقه ی دالر 
در ماه هـای گذشـته بورس مـورد توجه بسـیاری از مردم قـرار گرفت به حـدی که به طور میانگیـن روزانه 
بیـش از ۱۰۰۰ میلیـارد تومان نقدینگـی وارد این بازار می شـود و در حالی که کل ورود نقدینگی در سـال ۹8 
بـه بـازار سـرمایه ۳۰ هزار میلیـارد تومان بوده اسـت تنها در ۳ ماه بهار سـال ۹۹ بیـش از ۵۰ هزار میلیـارد تومان نقدینگی 
وارد بـورس شـده اسـت. در این بیـن نقد های زیادی شـد که ایـن بازار منجر به از دسـت رفتـن فعالیت های مولـد و ایجاد 
داللـی شـده و یـا خرید و فروش سـهام فقـط نوعی کاغذ بازی اسـت، اینکه ایـن نظریه ها و نقد ها چـه قدر وارد اسـت و آیا 
بـورس کنونـی برای کشـور تبدیل به یک بمب سـاعتی خطرناک شـده یا اینکه اتفاقـا در جهت خنثی کـردن ابرتورمی که 
رشـد نقدینگـی و جهـش نـرخ ارز و کاهش درآمدهـای صادرات نفتـی و غیر نفتی می توانسـت به اقتصاد کشـور وارد کند 
عمـل می کند در این گفتگو با علی سـعدوندی؛ اقتصاددان و کارشـناس بازار سـرمایه و اسـتاد سـابق دانشـگاه ولونگونگ 

اسـترالیا بررسـی شده اسـت تا ابهامات مطرح شـده در فضای رسـانه را به نوعی پاسـخ داده باشیم.

گفت و گو

گرو ه  اقتصاد

آخرین گزارش ها از روند افزایشی نقدینگی و تورم؛
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اجرای طرح تحول دیجیتال برای فوالد مبارکه 
یک طرح فانتزی نیست، بلکه یک الزام و ضمانت 
آیندۀ فوالد مبارکه در عرصــۀ رقابت و تجارت 
جهانی اســت. مدیرعامل فوالد مبارکه در این 
آئین با اشاره به اهمیت اجرای این طرح در فوالد 
مبارکه و به طورکلی صنایع کشور گفت: اجرای 
طرح تحول دیجیتال برای فوالد مبارکه یک طرح 
فانتزی نیست، بلکه یک الزام، ضرورت حیاتی و 
ضمانت آیندۀ فوالد مبارکه در عرصۀ رقابت جهانی 
است. ازاین رو این شــرکت در زمینۀ ورود نسل 
چهارم تکنولوژی به کشور پیشتاز است و به طور 
قطع پس از اینکه این طرح با موفقیت در شرکت 
به کارگرفته شد، فوالد مبارکه برای انتقال دانش و 
تجارب نسل چهارم تکنولوژی و انقالب صنعتی به 

سایر صنایع آماده است.

تضمین آیندۀ شرکت
حمیدرضا عظیمیان در همین خصوص گفت: 
اجرای طرح تحول دیجیتــال اگرچه به لحاظ 
ارزش ریالی بــا پروژۀ نورد گرم شــمارۀ 2 فوالد 
مبارکه قابل مقایسه نیست؛ اما ازنظر اهمیت و 
تضمین آیندۀ شرکت، قطعا هزار برابر اولویت و 
اهمیت بیشــتری دارد؛ چراکه در عرصۀ رقابت 
جهانی تضمینی برای بقای فوالد مبارکه در این 
چرخه است. عظیمیان در ادامه خاطرنشان کرد: 
ما هم اکنون در یک دنیای کامال رقابتی فعالیت 
میکنیم. سهامداران شــرکت انتظار دارند که در 
این بازار، ضمن حفظ حقوق، سهم ایشان حفظ و 
بازدهی سرمایۀ آنها روزبه روز افزایش یابد و این امر 
تنها در صورتی ممکن است که همراه با تحوالت 
صنعتی دنیا، نســل چهارم تکنولوژی و انقالب 

صنعتی را در فوالد مبارکه پیاده سازی کنیم.
مدیرعامل فوالد مبارکه با تأکید بر اینکه ایجاد 
نسل چهارم تکنولوژی باعث افزایش بهره وری 
می شود و زمینۀ افزایش ۶ تا ۸ درصدی حاشیۀ 
سود را برای سهامداران نیز فراهم می کند، تصریح 
کرد: اگر ما تکنولوژی نسل چهارم انقالب صنعتی 
را به فوالد مبارکه وارد نکنیم، ممکن است در کمتر 
از یک دهه دیگر از صحنۀ تولید، ارزش آفرینی و 
سودآوری خارج شویم. مدیرعامل فوالد مبارکه 
در ادامۀ ســخنان خود گفت: ایــن کار در زمان 
مناسبی آغازشده، اما در تالشیم که اجرای این 
پروژه را سرعت ببخشیم. به گفتۀ عظیمیان این 
پروژه را دانشمندان و متخصصان حاضر در شرکت 
ایریسا با همکاری تمامی بخشهای خصوصی و 
دولتی و به ویژه ســازمان فناوری اطالعات اجرا 
خواهند کرد.وی با تأکید بر لزوم مشارکت فعال 
تمامی مدیران و کارشناســان فوالد مبارکه در 
اجرای این طرح، از تهیۀ فرم های متنوع پیشرفت 
پروژه و نظام تشــویق گام به گام در اجرای طرح 
خبر داد و گفت: میزان مشارکت افراد در اجرایی 
شــدن طرح مدنظر قرار خواهد گرفت. به خاطر 
داشته باشیم این امر گامی بلند برای ارتقای سطح 
علمی صنعت فوالد کشور است. از این رو تمامی 

مراحل پیشرفت به طور دقیق رصد خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه افزود: در گام 
نخست در نظر است مدیران و کارشناسان مربوطه 
برای آموزش و آماده شدن بستر اجرای طرح به 
تهران یا دانشگاه صنعتی اصفهان اعزام شوند تا 

بتوانیم سایر مراحل را انجام دهیم. 
وی با اشاره به اینکه شــرکت های تاتااستیل و 
پوسکو کرۀ جنوبی عضو باشگاه فانوس دریایی 

شــده اند، تأکید کرد: هدف ما این است که عضو 
باشگاه فانوس دریایی شــویم و در سطح باالیی 
از بهره وری قرار گیریــم. در واقع ما میخواهیم با 
پیوستن به نسل چهارم، کارها را به طور هوشمند 
دنبال کنیم تا بتوانیم آیندۀ بهتر و درخشانتری 
برای شرکت رقم زنیم، تا فوالد مبارکه همچنان 
به عنوان یکی از شرکتهای برتر در سطح جهان 
مطرح باشــد. وی در خصــوص اهمیت اجرای 
این طرح برای شرکای تجاری کسب وکار فوالد 
مبارکه در باال و پایین دســت این شرکت گفت: 
دادوستد با فوالد مبارکه یعنی دستیابی به این 
توانمندی و ظرفیت که میتوان با ســایر صنایع 
فوالدساز کشــور نیز کار کرد؛ چراکه معیارهای 
موردنیاز برای همکاری با این شرکت، هم ترازی 
با شرکتهای دانشی روز است؛ بنابراین سازندگان، 
تأمین کننــدگان، نصابها، مشــاوران و تمامی 
پیمانکارانی که در بخشهای مختلف کار میکنند، 
مطمئن خواهند بود که اگر توانستند سرویس یا 
خدمتی را به فوالد مبارکه ارائه کنند درواقع دروازۀ 
همکاری با بسیاری از صنایع بر روی آنها گشوده 

خواهد شد.

آمادگی وزارت ارتباطات 
برای همکاری با فوالد مبارکه 

در این آیین، امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و 
رئیس سازمان فناوری اطالعات، طی سخنانی از 
آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای 
همکاری با شرکت فوالد مبارکه به منظور ایجاد 
زیرساخت و فراهم کردن زمینه های بهره مندی 

از نسل چهارم تکنولوژی خبر داد.
ناظمی ضمن اشاره به نقش وزارت ارتباطات در 

طرح تحول دیجیتال صنایع، گفت: توســعه در 
دوران جدید تنها در سایۀ هوشمند شدن صنعت 
ممکن است و معنای هوشــمند شدن صنعت 
استفاده از ابزارهای حوزۀ فناوری اطالعات برای 
توسعه است. وی ادامه داد: اگر ما نتوانیم بین حوزه 
های جدید فناوری اطالعات و صنایع قدیمی و 
ریشــه داری همچون فوالد ارتباط برقرار کنیم، 
مسلما در سال های آینده با رشد منفی این صنایع 
و مجموعه ای از شرکتهای ورشکسته، بیکاری و 
شرکتهایی مواجه خواهیم شد که قادر نیستند با 
رقبای خود در کیفیت و کمیت محصول و قیمت 

تمام شده رقابت کنند.
رئیس ســازمان فناوری اطالعات بــر ضرورت 
حرکت صنایع به سمت هوشمندسازی تأکید 
و خاطرنشان کرد: آمادگی شرکتها برای اجرای 
این دست پروژه ها همراه با آینده نگری و سرعت 
بخشی به اجرای آن ضرورتی اجتنابناپذیر است. 
معاون وزیر ارتباطات اذعان کرد: طرحی که امروز 
رونمایی می شود ازآن جهت اهمیت دارد که در 
حقیقت شرکت فوالد مبارکه به عنوان یک صنعت 
بزرگ و پیشرو در کشور وارد این عرصه میشود. 
این امر نشانۀ اهتمام مدیران این شرکت برای ورود 
به حوزۀ اقتصاد دیجیتال است و وزارت ارتباطات 
نیز در این راه همراه فــوالد مبارکه خواهد بود  و 

برای تحقق آن تالش خواهد کرد.
ناظمی در ادامه اظهار داشت: به نظر می رسد که 
الزم بود این کار سه یا چهار سال زودتر در کشور 
آغاز شود، ولی مسئله اینجاســت که تغییر در 
تکنولوژی صنعت در درجــۀ اول نیازمند تغییر 
دیدگاه بازیگران صنعت و ذی نفعان آن اســت. 
تبیین ضرورت هوشمندســازی شرکتها و بهره 
وری از فناوری اطالعات بسیار مهم است و به گمان 
من، در ابتدا باید تالش کنیم نگاه به این موضوع را 
تغییر دهیم. وی گفت: در صورت اجرای موفقیت 
آمیز این پــروژه در فوالد مبارکــه   که ازجمله 
شرکتهای پیشران منطقه و خاورمیانه است، این 
دانش و تکنولوژی از ســوی این شرکت به سایر 
صنایع استان ها و صنایع فوالد کشور نیز منتقل 

خواهد شد.
بهره وری و سودآوری 
 با طرح تحول دیجیتال

 در ادامۀ این مراسم ســید مهدی نقوی معاون 
تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه طرح 
تحول دیجیتال جایگزین اقداماتی خواهد شد که 
از بهره وری کمتری برخوردارند، گفت: انتظار ما 
از اجرای این طرح افزایــش بهرهوری و افزایش 
سودآوری تا ۸ درصد  در  فوالد مبارکه  خواهد بود. 
نقوی با طرح این سؤال که این پروژه قرار است چه 
اتفاقی را رقم بزند، اظهار کرد: مطالعات انجام شده 
در خصوص اقتصادهای شــکل گرفته در جهان 
و پژوهش هایی که فوالد مبارکه با رویکرد آینده 
نگری انجام داده  نشان می دهد از این پس یکی 
از نیازها و بایدهای شرکت ها و بنگاه های اقتصادِی 
پیشــرو  موضوع تحول دیجیتال است. در چند 
سال آینده تمام تجهیزات الکترونیک با همدیگر 
صحبت خواهند کرد و جایگزین روندهای قبلی 
خواهند شد؛ از این رو امروز باید زیرساختها را آماده 
کنیم تا در آینده بتوانیم از این فضا استفاده کنیم.

گزارش

  یادداشت

شــرکت فوالد مبارکه همواره در اهداف 
و اســتراتژی های خود، تولید و توســعۀ 
پایدار، حمایــت از صنایع داخلی و تأمین 
حداکثری نیاز تولیدکننــدگان صنایع 
پایین دستی و ایجاد زمینه های مناسـب 
برای اشتغال زایی جوانان کشور را مدنظر 
قرار داده و بر همین اساس برای پیـــاده 
سازی نظام عرضه و قیمت گذاری پایدار 
و اســتاندارد بر اصول تعیین شده تأکید 
داشــته و رعایت آنها را الزم االجرا دانسته 
است. افزایش ظرفیت تولید این شرکت 
از 2,4 میلیون تن به بیش از 7,۵ میلیون 
تن در ســال طی ربع قرن تالش خالصانه 
و صادقانۀ کارکنان خستگی ناپذیر فوالد 

مبارکه بیانگر این مهم بوده است.
طبق تصمیمات نود و هفتمین جلســۀ 
کارگــروه تنظیم بازار مــورخ دوم تیرماه 
۹۹ مقرر شــد دیگر صنایع تکمیلی نیز 
محصوالت تولیدی خود را در بورس کاال 
عرضه کنند. فــوالد مبارکه ضمن تأکید 
بر اجرای این راهــکار اصولی، الزم میداند 
نهادهای باالدســتی بر اجرای آن نظارت 
و کنترل دقیق و شفاف داشته باشند. در 
تصمیمات کمیتۀ تخصصی تنظیم بازار 
فوالد که در تاریخ ۹۹/۵/۱ ابالغ شد، کف 
عرضۀ تکلیفی اسلب به صورتی تعیین شده 
اســت که عمال هیچ نیازی به بورس کاال 
نیست، زیرا عرضه کننده و خریدار به همراه 
میزان خرید آنها تعیین شده است. در این 
حالت هیچ رقابتی در بــورس کاال وجود 
ندارد و قیمت نیز همان قیمت پایه خواهد 
بود. در حقیقت قیمــت گذاری تعزیراتی 
صورت گرفته؛ بنابراین نقــش بورس به 
طور کلی حذف شــده و هیچ جایگاهی 
برای پروژۀ ملی و ضروری کشور نیز در نظر 

گرفته نشده است.
در ماه هــای اخیر بســیاری از معامالت 
فــوالد مبارکه در بورس کاال باطل شــد. 
این امر موجب افزایش رانت شدید قیمت 
در بازار شده و از سوی دیگر ثبت سفارش 
مشتریان را با اخالل مواجه کرده است. در 
این حالت  نه تنها به رونق و جهش تولید 
کمکی نشده، بلکه به تولیدکنندۀ  واقعی 
مانند فوالد مبارکۀ اصفهان که بزرگترین 
شرکت بورسی کشور شناخته می شود و 
سهم بسزایی در رونق تولید و اشتغال زایی 
دارد، فشارهای زیادی وارد آورده و فرایند 
عرضه و تقاضا را با مشــکالت عدیده ای 

مواجه کرده است.
با ابالغ تصمیمات هشــتادمین جلســۀ 
کارگروه تنظیم بازار انتظار میرفت تمرکز 
بر قیمت گذاری کاهش یابد و روند عرضه 
و تقاضا به حالت منطقی بازگردد، ولی با 
تصمیمات بعدی و ابطال معامالت بورس 
کاال )به صورت کلی یا جزئی( بدون وجود 
یک فرمول مشــخص، قیمــت در بازار 
متالطم گردید و تولیدکنندگان و مصرف 
کنندگان را دچار سردرگمی کرد و باعث 
شد اختالف قیمت بازار آزاد و بورس کاال 
افزایش یابد. این مابه التفاوت قیمت تنها 
سود دالالن را افزایش می دهد و از چرخۀ 
ســرمایه گذاری برای تداوم و رونق تولید 

حذف شده است.
فوالد مبارکه بر اســاس تجارب چندین 
ساله در عرضۀ محصوالت به بازار، اطمینان 
دارد  با تعیین قیمت طبق فرایند عرضه 
و تقاضا و فعال شــدن فروش مچینگ و 
بازگشــت به روال عادی عرضه در بورس 
کاال، روند نزولی التهاب قیمــت در بازار 
آغاز خواهد شد و  این امر در مجموع به نفع 
زنجیرۀ فوالد کشور و بازگشت ثبات به بازار 

محصوالت فوالدی تخت خواهد بود.

industry

آئیــن رونمایــی از طــرح تحــول دیجیتــال فــوالد مبارکــه، در ســالن اجتماعــات مرکــز تحقیقــات 
گزارش

گروه  صنعت
ــاوری  ــازمان فن ــس س ــات و رئی ــر ارتباط ــاون وزی ــی مع ــر ناظم ــور دکت ــا حض ــرکت ب ــن ش ای
اطالعــات، دکتــر انصــاری عضــو هیئــت عامــل ســازمان فنــاوری اطالعــات، مهنــدس عظیمیــان مدیرعامــل فوالد 
مبارکــه، مدیرعامــل و اعضــای هیئــت مدیــرۀ شــرکت ایریســا و جمعــی از معاونــان و مدیــران فــوالد مبارکــه بــا 

رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

با تالش کارکنان شرکت فوالد ســنگ مبارکه اصفهان میزان تولید روزانه آهک کلسینه 
کوره های تک شــافت این شــرکت در تاریخ۶ مرداد از 7۱۰ تن فراتر رفت. رئیس واحد 
آهکسازی ضمن اعالم این خبر، رکورد قبلی تولید روزانه این شرکت را ۶4۰ تن و مربوط 
به ۱۹ تیر  سال جاری  دانست. مجید فرحاندوســت،  بهبود شرایط فرایند تولید، اعمال 
تنظیمات دقیق، کنترل های مداوم و تالش مداوم و هدفمند مدیریت و کارکنان به خصوص 
همکاران واحد آهکسازی شرکت را به عنوان مهمترین عوامل کسب این موفقیت نام برد.

ثبت رکورد جدید در شرکت فوالد سنگ مبارکه اصفهان
شــرکت فوالد مبارکه، گزارش فعالیت یک ماهۀ منتهی به ۳۱ تیرماه ۹۹ را منتشــر کرد که 
بر اســاس بازهم بیشــترین میزان فروش متعلق به محصــوالت گرم فوالدی بوده اســت. بر 
اســاس این گزارش، محصوالت گرم تولیدشــدۀ فوالد مبارکۀ اصفهان از ابتدای ســال مالی 
جدید تا انتهای خردادماه یک میلیون و 22۰ هزار تن و محصوالت ســرد تولیدشده ۳۶۳ هزار 
تن، محصوالت پوشــش دار 7۱ هزار تن و ســایر محصوالت نیز ۳7۹ هزار تن بوده اســت که 
بیشــترین رقم فروش این محصوالت متعلق به محصوالت گرم این شــرکت فوالدی است.

محصوالت گرم، پرفروشترین محصول فوالد 

چالش ها و راهکارهای 
تنظیم بازار

عظیمیان در آئین رونمایی از طرح تحول دیجیتال فوالد مبارکه مطرح کرد:

تضمین آینده
اجرای طرح تحول دیجیتال، ضامن آیندۀ فوالد مبارکه در عرصۀ رقابت و تجارت جهانی است

 نوســان:حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه، روز دوشنبه 
ششم مردادماه، به همراه جمعی از مدیران فوالدی کشور، ضمن دیدار 
با رئیس جمهوری، گزارش مبسوطی از روند تولید و دستاوردهای این 
شرکت در چهارماهۀ نخست سال »جهش تولید« و تالش های صورت 
گرفته در فوالد مبارکه برای تأمیــن حداکثری نیاز بازار داخل و ثبات 

قیمت ها  ارائه کرد.

حجت االسالم و المســلمین دکتر حســن روحانی در این نشست که دبیر 
انجمن تولیدکنندگان فوالد و مدیران عامل شرکت های فوالد مبارکه، فوالد 
خوزستان، فوالد خراســان، ذوب آهن اصفهان، گلگهر، چادرملو و جمعی از 
فعاالن صنایع پتروشیمی نیز در آن حضور داشتند، با قدردانی از تالش همۀ 
فعاالن در  دو بخش فوالد و پتروشــیمی اظهار داشت: محصوالت همۀ حلقه 
های زنجیرۀ فوالد و حتی پتروشیمی کشور در دولت تدبیر و امید، تقریبا دو 

برابر شده است و در این دو بخش از خام فروشی جدا شده ایم.
رئیس جمهوری تولیدکنندگان و فعاالن صنایع پتروشیمی و فوالد را سربازان 
خط مقدم جبهۀ اقتصادی و صادرات کشــور دانســت و گفت: خوداتکایی و 
دستاوردهای این دو بخش صنعتی کشور تحولی بزرگ در این دو عرصه ایجاد 

کرده است.
حجت االسالم و المســلمین روحانی از ســرمایه گذاری ۱4 میلیارد دالری 
برای پیشــبرد گام دوم توســعه در بخش پتروشــیمی خبــر داد و افزود: 
۸ میلیارد دالر هم تاکنون برای جهش ســوم که در  ســال ۱4۰۳ به نتیجه 
میرسد، ســرمایه گذاری کرده ایم. رئیس جمهوری اظهار داشت که این دو 
بخش به موقع ارز خود را برگردانده اند و اگر دولت افتخار می کند که در برابر 
آمریکا، تحریم و فشار خارجی ایستاده است، این ایستادگی در سایۀ کمک و 
تالش همۀ تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و کارآفرینان مخصوصا در زنجیرۀ 
فوالد و پتروشیمی امکانپذیر شده است. وی با بیان اینکه شرکتهای فوالد و 
پتروشیمی بار سنگینی در زمینۀ تولید و همچنین صادرات غیرنفتی بر دوش 
دارند، گفت: خوشبختانه محصوالت تولیدی ما از نظر کیفیت قابل رقابت در 
بازار جهانی اســت و اگر کیفیت محصول مطلوب نباشد، نمیتوانیم در بازار با 

سایر تولیدکنندگان رقابت کنیم.

تکمیل زنجیرۀ تولید 
دکتر روحانی بر  تکمیل بودن زنجیرۀ تولید تأکید کرد  و گفت: در روند تولید 
محصول تا مصرف نهایی، زنجیرۀ تولید باید کامل باشــد. خوشبختانه امروز 
در بخش اعظم محصوالت بخش پتروشــیمی و فوالد در کشور بی نیاز شده 
ایم و روی پای خود ایســتاده ایم و خوداتکایی و خودکفایی از دستاوردهای 
مهم این تولیدات ارزشمند در کشــور بوده است. رئیس جمهوری  با اشاره به 
ضرورت جلوگیری از خام فروشی در محصوالت تولیدی کشور، گفت: امروز در 
پتروشیمی و فوالد از خام فروشی جدا شده و به ارزش افزوده رسیده ایم و این 

امر میتواند موجب رونق اشتغال و توسعۀ صنایع پاییندستی شود.
دکتر روحانی دو برابر شــدن میزان تولید محصوالت پتروشیمی و فوالدی 
در هفت سال گذشــته را نتیجۀ اقدامات ارزشــمند و هنر بزرگ تولیدگران، 
متخصصان، کارشناسان و کارگران کشور برشمرد و اظهار داشت: این افزایش 

تولید تحول بزرگی در صنایع فوالد و پتروشیمی کشور ایجاد کرده است.
رئیس جمهوری افزود: از همۀ تولیدکنندگان و تالشــگرانی که در شــرایط 
سخت تحریم و فشــار اقتصادی دشمن و شــیوع ویروس کرونا برای توسعۀ 

کشور و افزایش تولید تالش کردند، سپاسگزارم.
رئیس جمهوری  با بیان اینکه همۀ مردم در این مدت به سهم خود در مقابل 
فشار اقتصادی دشمن ایستادگی کرده اند، گفت: تولیدگران رزمندگاِن این 
میدان بودند و صنعت فوالد و پتروشــیمی در خط مقدم قرار داشــتند که 

توانستیم در مقابل دشمن ایستادگی کنیم.
دکتر روحانی افزود: مردم مطلع باشــند که اگر دولت به ایستادگی در برابر 
تحریم و فشــار خارجی افتخار می کند، این ایستادگی منوط به تالش همۀ 
مردم، تولیدکنندگان، متخصصان، کارگران، سرمایه گذاران و صادرکنندگان 

است.
رئیس جمهوری با بیان اینکه تالش و کوشــش برای توسعۀ کشور و جهش 
تولید در سال جاری و سال آینده هم ادامه خواهد داشت، افزود: با افتتاح طرح 
های جدید در بخش های پتروشــیمی و فوالد طی هفته ها و ماه های آینده 

شاهد روند حرکت بزرگ توسعۀ کشور و جهش تولید خواهیم بود.
دکتر روحانی با اشاره به اقدامات خوب انجام شده در دولت در زمینۀ آب افزود: 
رســاندن آب دریا به فالت قاره از برنامه های مهم این دولت است که صنعت 

فوالد در این زمینه پیش قدم بوده است.
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه دولت بــا امید به تالش همۀ تولیدگران، به 
تعهدات خود پایبند است، به مدیران شرکتهای تولیدی پتروشیمی و فوالِد 
حاضر در این نشســت توصیه کرد هرجا بین منافع بنگاه و مصالح کشــور 

دوراهی ایجاد می شود، منافع کشور را در اولویت قرار دهند.
دکتر روحانی همچنین خطاب به مدیران شــرکت های پتروشیمی و فوالد 
گفت: در تولید محصوالت خود نیازمندی های داخلــی را به گونه ای تأمین 
کنید که هم عالمت نادرســت به بازار ارز داده نشود و هم بازار داخلی را تحت 

تأثیر قرار ندهد.

 نوسان:خداداد غریب پور در آیین امضای 
پنج تفاهمنامۀ همکاری بین شرکتهای 
معدنی و هپکو  که با حضور مدیران عامل 
هپکو، فوالد مبارکه  و شــرکتهای بزرگ 
معدنی برگزار شد، از توسعۀ همکاریهای 
بخش معدن و هپکو و همچنین از برنامۀ 
ســاخت 7۰۰ دستگاه ماشــین آالت راه 
سازی موردنیاز شرکتهای معدنی توسط 
هپکو خبــر داد و تصریح کــرد: با حضور 
شرکتهای بزرگ معدنی در این تفاهم نامه 

ها، هپکو دوباره احیا خواهد شد.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو ضمن تأکید 
بر توسعۀ همکاری های شرکتهای بزرگ 
معدن و صنایع معدنی و شــرکت هپکو با 
راهبری ایمیدرو، گفت: در گام نخســت 
همکاری ها، ساخت 7۰۰ دستگاه ماشین 
آالت راهسازی توسط هپکو تا سال آینده 
انجام خواهد شــد و در برنامۀ بلندمدت 
ساخت ماشــین آالت معدنی توسط این 
تولیدکنندۀ باســابقه برنامه ریزی شده 

است. 
معاون وزیر صمــت گفت: ایمیــدرو به 

مأموریت خود که حمایت از شرکت هپکو 
بود، جامۀ عمل پوشاند و شرکتهای معدنی 
حوزۀ فوالد و مس و فوالدســازان که در 
قالب تفاهم نامه های فوق، در کنار هپکو 
قرار می گیرند، نقش مهمی در بازگشت 

هپکو به جریان  تولید ایفا خواهند کرد.
 وی اضافه کرد: آماده شــدن شرایط برای 
امضای پنــج تفاهمنامه بین شــرکتها و 
هپکو، حاصل برگزاری هفت جلسۀ مهم 

و اساسی بود. 
غریب پور افزود: مدیران شرکتهای معدنی 

و هپکو با هدف ارزیابی توانمندی ها، طی 
۵۰ روز بازدیدهای متقابلی از شرکت های 

یکدیگر داشتند.
بنابرایــن گزارش شــرکتهای ملی مس، 
فوالد مبارکه، چادرملو و گلگهر، صندوق 
سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و خانۀ 
معدن ایران پنــج تفاهمنامۀهمکاری با 

شرکت هپکو امضا کردند. 
سند فوق قرار اســت با راهبری ایمیدرو    
و  تمرکز   بر فروش محصوالت و خدمات 

هپکو به غول های معدنی اجرایی شود.

با همکاری فوالد مبارکه و شرکت های بزرگ صنایع معدنی انجام شد؛

احیای دوبارۀ شرکت هپکو 
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تالش فوالد مبارکه برای
تأمین نیاز بازار و ثبات قیمت ها

مدیر عامل فوالد مبارکه در دیدار با رئیس جمهور مطرح کرد: 



سال ششم/ شماره ۱۳۸/  ۱۴ مرداد ۱۳۹۹/ ۱۴ ذوالحجه۱۴۴۱
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معاون وزارت راه وشهرسازی گفت: »با اتمام شناسایی واحدهای مسکونی خالی تا بیستم مرداد، 
سه ماه به مالکان مهلت عرضه این واحدها را می دهیم و اگر این کار را انجام ندهند، فهرست 
آنها را اعالم عمومی می کنیم.« محمود محمودزاده اظهار داشت: »تأیید نهایی داده های سامانه 
امالک و اسکان کشور براساس خوداظهاری مالکان انجام می شود؛ یعنی وزارت راه وشهرسازی 
کار شناسایی خانه های خالی را انجام و اطالعات آن را به صورت پیامک برای مالکان ارسال 
می کند و اگر مالک اظهار کند واحد مسکونی مستأجر دارد، باید مدارک آن را ارایه کند.« 

مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود، نرخ تورم کشور را حدود 2۶ درصد اعالم کرد . 
مسعود خوانساري، رییس اتاق بازرگاني تهران در واکنش به این آماربر خطرناک بودن 
روند فعلي نرخ تورم تاکید کرده و معتقد است با باال رفتن تورم ماهانه، فشاري کم سابقه 
بر مردم عادي وارد شده است. او نوشته است: در شرایطي که نرخ تورم تیر ماه، ۶,4 
درصد اعالم شده، نرخ تورم یک ساله بسیاري از کشورهاي در حال توسعه کمتر از سه 

درصد است. 

هشدار رییس اتاق بازرگاني تهران درباره نرخ تورم٣ ماه مهلت برای مالکان خانه های خالی
 گزارش

  نوسان:در دیدار مدیرکل و معاونین راهداری وحمل ونقل جاده ای 
استان اصفهان  بر ضرروت همدلی و هم افزایی دولت و مجلس برای 
حل مشکالت راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اصفهان، 
مدیرکل و معاونین اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اصفهان با دکتر 
مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس و سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی  دیدار کردند. در این دیدار مدیرکل راهداری وحمل ونقل 
جاده ای استان اصفهان به تشریح وضعیت کنونی، ظرفیتها و مشکالت دو بخش 

حمل ونقل و راهداری پرداخت.
مهدی خضری در این دیدار به جایگاه استان اصفهان در حوزه راهداری و حمل 
ونقل جاده ای اشاره کرد و گفت: رتبه اول جا به جایی حمل ونقل کاال و رتبه سوم 
جابه جایی مسافر در کل کشور به استان اصفهان اختصاص دارد که خود نشان 
از ظرفیت باالی این بخش اســت. وی ادامه داد: از سوی دیگرحجم باالی تردد 
ناوگان سبک و سنگین در محورهای مواصالتی استان اصفهان به عنوان چهار 
راه ترانزیت کشور، هزینه حفظ و نگهداری ۱2 هزار کیلومتر از راه های استان را به 

شدت افزایش داده است.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اصفهان تصریح کرد: به تناسب ظرفیت 
های بسیار باالی استان مشکالت راهداری و حمل ونقل نیز گسترده و پیچیده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی نیز در این جلسه ضمن استماع 
گزارشــات مدیرکل و معاونین اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
اصفهان بر هماهنگی  و تشریک مساعی دولت و مجلس برای حل مشکالت مردم 
تاکید کرد. طغیانی استفاده از کلیه ظرفیت ها برای حل مشکالت حمل ونقل و 
راهداری استان اصفهان را ضرروی اعالم کرد و گفت: استفاده از تکنولوژی های 
روز برای پاسخگویی به نیاز رانندگان باید در دستور کار قرار گیرد. وی همچنین از 
پیگیری های ویژه برای جذب اعتبارات در حوزه راهداری و تالش برای نوسازی 

ناوگان این بخش در خبر داد.

همدلی برای حل 
مشکالت حمل ونقل و راهداری

در دیدار مدیرکل راهداری با نماینده مجلس مطرح شد:

  نوســان:معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای 
اصفهان با اشاره به اینکه امروز ذخیره مخزن سد زاینده رود ۴۵6 
میلیون مترمکعب است، گفت: با تمام این مشکالت به دنبال انضباط 
برداشت آب در حوضه زاینده رود هستیم و اگر این انضباط ایجاد 
نشود همواره شاهد شرایط فعلی زاینده رود خواهیم بود. حسن 
ساسانی در خصوص آخرین وضعیت سد زاینده رود، اظهار کرد: در 
حال حاضر ورودی به مخزن سد زاینده رود ۲۰ مترمکعب و خروجی 

از سد 88 مترمکعب بر ثانیه است.
وی با بیان اینکه تا روز یکشنبه- ۱2 مرداد ماه، ذخیره مخزن سد زاینده رود 4۵۶ 
میلیون مترمکعب است، تصریح کرد: شرکت آب منطقه ای اصفهان پیوسته و به 
صورت هفتگی شرایط مخرن سد زاینده رود را رصد و پایش می کند به نحوی که 
خطوط قرمز آب را با توجه به اولویت اصلی تامین آب شرب به خصوص در شرایط 
کرونا رعایت می شود. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان 
با بیان اینکه بنابر آخرین تصمیم نباید ذخیره مخزن سد زاینده رود از 2۰۰ میلیون 
مترمکعب کمتر شود، اظهار کرد: با توجه به ذخیره کنونی سد، در تالش هستیم تا 
محدودیت فعلی برداشت آب از زاینده رود حتما رعایت شود. وی درباره خروجی 
جلسه اخیر کارگروه احیای رودخانه زاینده رود که با حضور معاون اول رئیس جمهور 
برگزار شد و برخی وعده ها مبنی بر تشکیل کمیته ای برای احیای زاینده رود همانند 
دریاچه ارومیه، گفت: تاکنون چند جلســه زیر گروه کمیته اصلی در تهران برگزار 
شده و امیدواریم تصمیماتی اتخاذ شود تا برای زاینده رود موثر واقع شود و همواره 
تالش دولت و استان نیز بر این مهم است.ساســانی درباره اینکه آیا وجود چنین 
کارگروه هایی می تواند نجاتبخش زاینده رود باشد، ابراز امیدواری کرد تا بتوانیم از 
این ظرفیت ها برای نجات زاینده رود اســتفاده کنیم. وی تصریح کرد: با تمام این 
مشــکالت به دنبال انضباط برداشــت آب در حوضه زاینده رود هستیم و اگر این 

انضباط ایجاد نشود همواره شاهد شرایط فعلی زاینده رود خواهیم بود.
ساســانی با تاکید بر اینکه انضباط آبی باید در کل حوضه آبریــز زاینده رود ایجاد 
شود، گفت: شرکت مدیریت منابع آب در حال پیگیری این موضوع است و در هر 
دو منطقه باالدست و پایین دست حوضه زاینده رود مشاورانی را مستقر کرده است و 
همواره شرایط این رود را برای جلویگری از بارگذاری جدید رصد می شود. وی تاکید 
کرد: با توجه به اینکه حوضه آبریز زاینده رود متعلق به ذینفعان دو استان اصفهان و 
چهارمحال و بختیاری است، بنابراین ذینفعان باید در کنار یکدیگر قرار گرفته و در 

سایه تعامل برای نجات زاینده رود اقدام کنند.

ذینفعان زاینده رود
در کنار یکدیگر باشند

معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان:

بازرگانی،  اتاق   نوســان:رئیس 
صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان 
به صورت وبینار در نشست فعاالن 
اقتصــادی با نماینــدگان مردم 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به پیش نویس اصالح قانون 
مالیات ها گفت: انتظــار می رود 
رفتارها در حوزه مالیات ســتانی 
متناسب و منطبق بر ارزش های 

مردم ساالری دینی باشد. 
حوزه مالیات ستانی متناسب و منطبق 

بر ارزش های مردم ساالری دینی باشد. 
مسعود گلشیرازی در این جلسه افزود: 
یکی از مؤلفه هایی که در محیط کسب و 
کار کشور طی چند سال گذشته وضعیت 
مطلوبی نداشته، مالیات ستانی است که 
عمدتا ریشــه  در صدور رفتار فراقانونی 
دســتگاههای ذیربط بر مــی گردد که 
مکرر از ســوی فعاالن اقتصادی گزارش 

می شود.
گلشیرازی تصریح کرد: یکی از مفادی که 
حائز اهمیت است، مدنیت جامعه اسالمی 
است که نمایندگان و دولت باید با توجه 
به قاعده مردمساالری دینی مورد توجه 
ویژه قرار دهند و بــرای احقاق این حق، 
در تنظیــم این مقررات نظر تشــکل ها 
و مشــخصا اتاق بازرگانی را اخذ کنند؛ 
موضوعی که علیرغم تصریح قانون بهبود 
محیط کسب و کار ،به آن عمل نمی شود.

وی ادامه داد: در این راستا، در اصالح نظام 
مالیاتی که جزو برنامه های توســعه ای 
کشور هم هســت، نمایندگان مجلس 
باید این اصالح را انجام دهند تا شفافیت 
مالیاتی و حقوق مردم حاکم شــود و از 
رفتار مغایر با این اصول در حوزه اجرا به 

جد جلوگیری شود.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان همچنین 
افزود: در ســطح ملی الیحه مالیاتی که 
تنظیم می شود، باید دقت شود که مبانی 
بلندمدت را به  جد مورد توجه قرار دهیم؛ 
همچنین توجه ویژه به حوزه ســرمایه 
گذاری و رشد شرکت ها برای قوام بخشی 
و حمایــت از آنها صــورت گیرد؛ ضمن 
آنکه به دولت الکترونیک و تسهیلگری 
در این خصوص توجه و روندهای زائدی 
که بدلیل عدم وجود این بســتر ساری و 
جاری شــده حذف گردد. وی گفت: در 
حوزه نظارتی مجلس نیز در سطح استانی 
باید تعامل همه جانبه با اتاق بازرگانی و 
بخش خصوصی صورت گیــرد تا بتوان 
شاخص های محیط کسب وکار را بهبود 

عینی بخشید.
گلشــیرازی ادامــه داد: تغییــر مکرر 
دســتورالعمل ها و آئین نامــه ها بدون 
توجه به شرایط اقتصادی حاکم و بدون 
مشــورت با خبــرگان بخش خصوصی 
و اتاقهای بازرگانی ،عمال توســعه کشور 
را هدف گرفته  اســت که جای نگرانی 
و اقدامی انقالبی در اصــالح ان اجتناب 
ناپذیر اســت ؛ بنابراین، شایسته است 
که مجلس به رفتارهــا در حوزه نظارت 
حساس شود.وی گفت: فعاالن اقتصادی 
معتقدند اگر در اصالح و تنظیم قوانین 
مالیاتی دقت الزم صورت نگیرد،تبعات 

آن جبران ناپذیر است .
وی ادامه داد: طرح هایی که در اصفهان 
مجوز می گیــرد و به ســرمایه گذاری 
منتج می شود، نزدیک به ۸۰ درصد آنها 
توسعه ای است و می طلبد تا مسووالن با  
جدیت اصالح نظام مالیاتی را دنبال کنند 
و از صدور برخی بخشنامه های بانکی یا 
مالیاتی که مانع کسب و کار و اشتغالزایی 

است، به شدت پرهیز شود.

بــه اعتقاد عبــاس مقتدایــی، نماینده 
مردم اصفهــان در مجلس، بــا توجه به 
ویژگی هــای منحصر به فــرد و جایگاه 
اصفهان در ســطوح مختلف کشور، باید 
باالترین اســتانداردهای نمایشگاهی در 
این اســتان طراحی و پیاده سازی شود، 
چراکه برگزاری نمایشــگاه ها می تواند 
منجر به رونق تولید و افزایش ارتباطات 

بازرگانی شود.

ادای حق مطلب 
به فعاالن اقتصادی

او با اشاره به اینکه اصفهان با داشتن بیش 
از هشــت هزار واحد صنعتی، تولیدی، 
وجود دانشــگاه های مادر و بــزرگ در 
رشــته های مختلــف و باالترین حجم 
تولیدات صنایع دســتی و کشــاورزی، 
قطب صنعت کشور است، تاکید می کند: 
اصفهان با داشتن این ویژگی ها می تواند 
میزبان مجموعه هــای مختلف در قالب 
نمایشگاه ها باشــد و به طور قطع پروژه 
نمایشــگاه بزرگ اصفهان که طی چند 
سال گذشته طراحی و در حال اجراست، 
نشــان از توجه خــاص مســئوالن امر 
به این امــر اســت و  امیدواریم اصفهان 
میزبــان نمایشــگاه های بین المللی و 
عرصه های مختلف برای تبادالت تجاری 

و علمی فنی مهندسی و... باشد. به گفته 
مقتدایی، پروژه نمایشگاه بزرگ در حال 
احداث اصفهان یکی از طرح های مهم و 
اثرگذار کشــور خواهد بود و امیدواریم 
در کوتاه ترین زمان ممکن در ســطوح 
مختلف ملی، اســتانی و محلی از آثار آن 

بهره مند شویم.
او تصریــح می کند: با توجــه به ظرفیت 
باالی اصفهــان و همچنیــن پایتخت 
فرهنگ و تمدن ایران، بــا بهره برداری 
از این طرح، اصفهــان می تواند مرکزیت 
نمایشــگاه های بین المللی کشــور را بر 
عهده بگیرد؛ از سوی دیگر به دلیل مطرح 
بودن اصفهان در سطح جهانی و با توجه 
به خواهر خوانده های متعدد این شــهر، 
نمایشگاه بزرگ اصفهان نه تنها در غرب 
آسیا و خاورمیانه بلکه در جهان می تواند 
به عنــوان یک برند ملــی جهت تقویت 

ظرفیت نمایشگاهی کشور گام بردارد.

عامل رونق 
اقتصادی شهر

یک عضو شــورای اسالمی شهر اصفهان 
نیز درباره تاثیر پروژه نمایشــگاه بزرگ 
اصفهان بــر رونق اقتصادی این شــهر، 
می گویــد: به طــور قطع اصفهــان به 
نمایشگاهی با این وســعت نیاز داشت، 

چراکه محل نمایشگاه فعلی موقت است 
و در حقیقت حق مطلب را برای فعاالن 

اقتصادی این شهر ادا نمی کند.
به گفتــه عباســعلی جــوادی، پروژه 
نمایشــگاه بــزرگ اصفهــان می تواند 
یکی از بزرگترین نمایشــگاه های کشور 
و دنیا شــود و در شــرایط عــادی تاثیر 
زیادی بر رونق اقتصادی شــهر خواهد 
گذاشــت، اگرچه کرونــا و تحریم ها از 
میزان اثرگذاری آن کــم خواهد کرد. او 
توضیح می دهد: اگرچــه کرونا موجب 
شده بســیاری از تجمعات و مسافرت ها 
با محدودیت انجام شــود، اما امیدواریم 
تا زمــان افتتاح پروژه نمایشــگاه بزرگ 
اصفهان، با تولید واکسن و یا مهار کرونا 
شاهد حضور پررنگ مشارکت کنندگان 

از دیگر شهرها و کشورها باشیم. 
او با اعتقــاد بر اینکــه تحریم ها موجب 
می شــود کمتــر بتوانیم از پتانســیل  
نمایشگاه ها اســتفاده بهینه کنیم، اما با 
بهبود شرایط سیاسی کشور، به طور قطع 
در آینده نمایشگاه بزرگ اصفهان موجب 

رونق اقتصاد کشور و شهر خواهد شد.
جوادی با بیان اینکه متاســفانه صنعت 
اصفهــان به دلیــل مشــکالت موجود 
شــرایط خوبی ندارد، می گوید: واقعیت 
این اســت که اصفهان نســبت به سایر 

استان ها پیشرو صنعت کشور است و به 
طور قطع این نمایشگاه می تواند به طور 
مستقیم و غیرمستقیم با حضور بازرگانان 
و مشــارکت کنندگان خارجــی موجب 
رونق صنایع دستی اصفهان و پیشرفت 
آن شود. او خاطرنشان می کند: با توجه به 
اینکه نمایشگاه بزرگ اصفهان نخستین 
نمایشگاه کشــور از نظر وسعت و فضای 
موجود است، با غلبه بر مشکالت کشور 
می تواند به جایگاه ویژه ای از نظربرپایی 
نمایشــگاه هــای تخصصــی در حتی 

خاورمیانه دست یابد. 

در امتداد 
توسعه نمایشگاه فعلی

از سوی دیگر رئیس هیئت مدیره انجمن 
تخصصی برق و الکترونیــک اصفهان با 
اعتقاد بر اینکه نمایشگاه، لباس صنعت 
هر اســتان اســت، می گوید: هر چه این 
لباس مزین تر باشــد و هر چه نمایشگاه 
و شــرایط برپایی آن پربار و برازنده باشد 
شــخصیت و ســطح صنعت اســتان را 
بهتر به نمایش می گذارد. ســید محسن 
پورسعید با تاکید بر اینکه متاسفانه طی 
سال های گذشــته حق صنعت اصفهان 
پایمال شده و این بار منفی برای استان 
به همــراه داشــته و با وجود تــوان باال 
صنعتگران این شــهر مظلوم واقع شده 
اند، تصریح می کند: اگر پروژه نمایشگاه 
جدیداصفهان بتواند در سطح بین المللی 
و جهانی حرکت های جدیدی رقم بزند 
به طور قطــع در آینده حــق صنعت و 

اقتصاد استان اعاده خواهد شد. 
وی با اشــاره به اینکه شــیوع کرونا نیز 
شرایط فعالیت صنعت و تولید را سخت تر 
کرده اســت، مــی  گوید: به طــور قطع 
کرونا ماندگار نیست، اما شرط موفقیت 
نمایشــگاه بزرگ اصفهان، این است که 
تمرکززایی نمایشــگاه ها در تهران دور 
شویم و از ســوی دیگر حرکت های بین 
المللی در محل جدید نمایشگاه اصفهان 
صورت گیــرد و با دعوت از کشــورهای 
مختلــف و هزینه کــردن بــرای آنها، 
تولیدات داخلی را در معرض نمایش قرار 
داده و به جای تبلیغ محصوالت خارجی، 
محلی برای تبادالت تجاری و ارتباطات 

اقتصادی در اصفهان ایجاد کنیم.
 به گفته پورسعید، پروژه نمایشگاه بزرگ 
اصفهان در جهت توسعه نمایشگاه فعلی 
این شهر اســت و به طور قطع این توان 
و قابلیــت را برای جــذب و حضور دیگر 
کشورها  در محل جدید خواهد داشت؛ 
البته مدیریت این مجموعه باید برای به 
دست آوردن بازاری جدید در منطقه آن 

هم در اصفهان تالش و هزینه کند.

چشمک نمایشگاه اصفهان به خاورمیانه
گزارش

بهره برداری از نمایشگاه جدید اصفهان چه تاثیری بر توسعه کسب و کار خواهد داشت؟؛
مالیات ستانی منطبق 
بر مردم ساالری دینی

شرط موفقیت نمایشگاه بزرگ اصفهان، تمرکززایی نمایشگاهها از تهران، و برگزاری رویدادهای بزرگ و موثر است

امـروزه اهمیت برپایی نمایشـگاه ها در توسـعه اقتصـاد جهانـی روز بـه روز در حال افزایش اسـت. مطابق 
بررسـی های انجـام شـده، برپایی نمایشـگاه ها عالوه بر کسـب درآمـد، می تواند در سـطوح منطقـه ای و 
بین المللی سـبب پویایـی اقتصاد بومی، رونـق صنعت گردشـگری و از همه مهمتر حفظ و ارتقای اشـتغال 
ملی شـود؛ بنابراین توسـعه زیرسـاخت های نمایشـگاهی در هر کشـور و شـهری از جمله اصفهان یکی از الزامات توسـعه 
محسـوب می شـود. به گفته نماینده مردم اصفهان در مجلس شـورای اسـالمی، نمایشـگاه بزرگ اصفهان نه تنهـا در غرب 
آسـیا و خاورمیانـه بلکـه در جهـان می تواند به عنوان یـک برند ملی جهت تقویت ظرفیت نمایشـگاهی کشـور گام بردارد.

گزارش

گرو ه  بازرگانی

 نوسان: رییس دانشــکده علوم اداری 
و اقتصاد دانشــگاه اصفهان گفت: ایجاد 
بازار و فضای رقابتی در شرایط اقتصادی 
فعلی برای مشارکت هر چه بیشتر بخش 

خصوصی ضروری است. 
ســعید صمدی، ایجاد زیر ساخت های 
الزم در بخش هــای گوناگــون بــرای 
مشــارکت باالتــر بخــش خصوصی را 
الزم  دانســت و ادامــه داد:  بــا برنامه 
ریــزی و هماهنگی هــای مختلف باید 
ریســک ســرمایه گذاری را برای بخش 
خصوصی و تولیدکنندگان پایین  آورد  
تا  آنها  بتوانند  در فضــای  کنونی  بهتر  

فعالیت کنند. وی با بیان اینکه سرمایه 
و جذبه سرمایه ها از طریق بورس راهکار 
مناسبی برای توســعه به شمار می رود، 
خاطرنشان کرد: البته این موضوع  باید  
در  مسیر خود  به درستی هدایت شود و 
بتواند به پیشرفت و افزایش تولید منجر 

شود.
 ایــن پژوهشــگر اقتصادی ادامــه داد: 
نظارت و جلوگیری از سوء استفاده های 
مالی و اقتصادی در بخش های مختلف 
باید به طور جدی در دســتور  کار  باشد  
و  نهادهای مختلف به این فرآیند کمک 

کنند.

این اســتاد اقتصاد دانشــگاه اصفهان 
با اشــاره بــه تجربه نخســتین ســال 
اقتصاد بدون نفــت اظهارداشــت: در 
حقیقت  شــرایط ســخت وجود دارد 
اما بایــد تصمیمــات و برنامــه ها در 
تمام بخش های حاکمیــت و به غیر از 
دولت در راســتای افزایش تولید باشد. 
عضو هیــات علمی و رییس دانشــکده 
علوم اداری و اقتصاد دانشــگاه اصفهان 
خاطرنشــان کرد: ارائه اطالعات شفاف 
مالی و اقتصادی به مردم  ضروری  است  
و  در  این راســتا باید اطالع رســانی ها 

بیش از گذشته باشد.

رییس دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان تاکید کرد:

ضرورت ایجاد بازار رقابتی برای مشارکت بخش خصوصی



کنتـرل اجاره بهـای خانه ها و آپارتمان ها توسـط دولت، شـکل 
ویـژه ای اسـت از کنتـرل قیمـت ها، عمـده پیامدهـای این کار 
تـا اندازه بسـیار زیـادی مثل پیامدهـای کلی کنتـرل قیمت ها 
اسـت، امـا تعـداد انگشـت شـماری از آنهـا توجهی خـاص می 
طلبـد. کنتـرل اجـاره گاهی اوقـات در مقـام بخشـی از کنترل 
هـای عمومـی قیمتـی وضع مـی شـود، امـا در بیشـتر مواقع 

قانونـی خاص بـه اعمـال آن حکم مـی کند.

یـک علـت غالـب وضع ایـن گونه کنترل هـا در گرفتن جنگ اسـت. یک 
قـرارگاه نظامـی در شـهری کوچـک پایـه ریـزی مـی شـود، خانـه هایی 
کـه اتـاق اجـاره مـی دهند، بهـای اجـاره آنهـا را باال مـی برنـد و مالکان 
آپارتمـان هـا و خانـه هـا نیـز اجـاره هایشـان را افزایـش می دهنـد. این 
وضـع بـر آشـفتگی عمومی را در پی مـی آورد. یا ممکن اسـت خانه های 
برخـی شـهرها واقعـا در اثـر بمبـاران نابـود شـوند و نیاز به تسـلیحات یا 

کاالهـای دیگـر، مـواد و نیـروی کار را از بخش سـاخت وسـاز دور کند.

استدالل ناقص
کنتـرل اجـاره نخسـت بـر پایه این اسـتدالل عملـی می شـود که عرضه 
مسـکن با کشـش« نیسـت، یعنی فـارغ از اینکـه اجاره ها را بتـوان تا چه 
سـطحی بـاال بـرده کمبود مسـکن را نمی تـوان بالفاصله جبران کـرد. از 
ایـن رو ادعـا مـی شـود کـه دولـت با ممنـوع کـردن افزایـش اجـاره بها، 
مسـتاجران را در برابـر اخـاذی و سـو اسـتفاده محافظـت مـی کنـد، بی 
آنکـه هیچ آسـیب واقعـی به صاحب خانه هـا وارد آورد و باعث دلسـردی 
سـازندگان مسـکن از ساخت و سـازهای جدید شـود. این استدالل حتی 
بـا ایـن فـرض که کنتـرل اجاره بـرای مدتی طوالنـی پیاده نشـود، ناقص 
اسـت. در ایـن بحـث بـه یـک پیامـد بالفاصلـه بـی توجهـی شـده. اگـر 
صاحـب خانـه ها اجـازه پابنـد اجـاره را به شـکلی زیادتر کنند کـه تورم 
پولـی و شـرایط حقیقـی عرضـه و تقاضا در نـرخ جدید آنها بازتـاب یابد، 
یکایـک اجاره نشـین ها با اشـغال کـردن فضایی کمتر رفتـاری اقتصادی 
خواهنـد داشـت. دیگـران نیز اجـازه می یابنـد که در مکانهای مسـکونی 

که عرضاشـان کم اسـت سـهیم شوند.
 مقـدار ثابتـی از مسـکن، افـراد بیشـتری را تـا زمانـی که این کمبـود از 

میـان رود، در خـود پنـاه خواهـد داد.
امـا کنتـرل اجاره، مشـوق اسـتفاده اسـراف کارانـه از فضا اسـت. این کار 
تبعیضـی را به نفع کسـانی کـه آپارتمانها یا خانه ها را در شـهر یا منطقه 
ای خـاص در اختیـار دارنـد و بـه ضرر آنهایـی که خارج از ایـن خانه ها و 
آپارتمـان هـا زندگـی می کننـد، پدید مـی آورد، اگـر اجازه دهیـم اجاره 
هـا تا سـطح بـازار آزاد افزایش یابـد، فرصت برابری را در پیشـنهاد قیمت 
بـرای در اختیـار داشـتن فضـای مسـکونی بـه تمـام اجـاره نشـین های 

کنونـی یا آتـی میدهیم.
تحت شـرایط تـورم پولی با کمبود واقعی مسـکن، بهای اجاره به شـکلی 
افزایـش مـی یابد کـه گویی صاحبـان خانه ها نمـی توانند قیمـت اعالم 
شـده ای را بـر مسـکن خـود وضع کننـد، بلکه تنهـا می تواننـد باالترین 
قیمـت هـای رقابتی پیشـنهاد شـده از سـوی مسـتاجران را بپذیرند. هر 
چـه کنترل اجـاره برای مدت بیشـتری دوام یابد، اثرات بدتـری به دنبال 

آورد. می 

انگیزه ای باقی نمی ماند!
مسـکن جدیدی سـاخته نمی شـود، چون هیـچ انگیزه ای بـرای این کار 
باقـی نمانـده. بـا افزایـش هزینه های سـاخت )معمـوال در نتیجـه تورم(، 
سـطح پیشـین اجاره ها سـودی به دسـت نخواهد داد. اگر دولت دسـت 
آخـر متوجه این مسـئله شـود و مسـکن جدیـد را از کنترل اجـاره معاف 
کنـد، انگیـزه سـاخت مسـکن تـازه هنوز بـه قـدری نخواهد بود کـه اگر 
خانـه هـای قدیمـی نیـز از کنتـرل اجـاره رهـا می شـدند، به وجـود می 
آمـد و ایـن اتفاقـی اسـت که اغلـب رخ می دهد. بسـته بـه دامنه کاهش 
ارزش پـول از زمانـی کـه اجـاره های پیشـین طبـق قانون تثبیت شـده 
انـد، اجـاره خانـه های جدیـد می تواند ده تا بیسـت برابر بیشـتر از اجاره 
سـکونت در همـان مقـدار فضا در خانـه های قدیمی باشـد. )این اتفاق به 
عنـوان مثـال پـس از جنـگ جهانـی دوم در فرانسـه رخ داد.(  تحت این 
شـرایط مسـتاجرانی که در سـاختمان های قدیمی سـکونت دارند، فارغ 
از اینکـه خانـواده هایشـان چـه قـدر بزرگتر شـده اند با کیفیت مسـکن 
فعلـی شـان تـا چـه انـدازه افـت کـرده، رغبتی بـه تغییر محل سـکونت 

خود نخواهند داشـت. 
بـه خاطـر اجـاره های اندک تثبیت شـده برای سـاختمان هـای قدیمی، 
مسـتاجرانی کـه در حال حاضر در آنها زندگی می کننـد و قانون در برابر 
افزایـش اجـاره محفاظت شـان مـی کند، چه خانـواده هایشـان کوچکتر 
شـده باشـد و چـه نـه، تشـویق می شـوند کـه فضا را به شـکلی اسـراف 

کارانه بـه کار گیرند.
ایـن مسـئله فشـار فـوری تقاضـای جدیـد را بـر سـاختمان های نسـبتا 
انـدک نوسـاز متمرکـز می کند. چنین شـرایطی به این سـو گرایش دارد 
کـه اجـاره های آنها را در آغاز به سـطحی باالتر از آنچه کـه در بازار کامال 
آزاد به آن می رسـیدند، سـوق دهد. مع الوصف این شـرایط سـاخت خانه 
هـای جدیـد را بـه گونه ای متناسـب تشـویق نمی کنـد، خانه سـازان یا 
مالـکان خانه هـای آپارتمانی از قبل موجود که سـود چندانی از آپارتمان 
هـای قدیمـی خـود بـه دسـت نمـی آورنـد یـا احتمـاال حتی ضـرر می 
کننـد، سـرمایه ناچیزی برای اسـتفاده در سـاخت وسـاز جدیـد خواهند 

داشـت یا شـاید هیچ سـرمایه ای برای این کار نداشـته باشـند.

بســیاری از مردم ذاتا جذب پول درآوردن می شوند. خرید 
و فروش سهام به عنوان روشــی برای پول درآوردن سریع و 
راحت دیده می شد و هنوز هم این گونه است. زمانی که تعداد 
افراد کافی در یک سهم خاص سرمایه گذاری می کنند، می 
توانند سبب افزایش قیمت آن شوند. اگر افراد بسیاری خرید 
و تسهیم سهام را ادامه دهند، قیمت ها همچنان باال می رود 
و نهایتا قیمت های سهم در ارتباط با ارزش واقعی شرکتی که 
آن را عرضه می کند، غیر واقعی می شوند.  زمانی که ارزش 
واقعی به قیمت سهم می رسد، قیمت سهم شروع به افت می 
کند. زمانی که یک سهم ارزشش را از دست می دهد، بعضی 
از افراد سهامشان را می فروشند و می ترسند که اگر سهمی 
که ارزشش کاهش یافته را نفروشــند، همه چیز را از دست 
بدهند. اگر افراد بسیاری سریعا سهام را بفروشند، این ترس 
در سرمایه گذاران رواج می یابد که حتی نمی توانند قیمت 
پرداختی سهم را هم بازگردانند. این اتفاقی بود که در اکتبر 

۱۹۲۹ افتاد.

استفاده بیش از حد مردم از اعتبار به زودی به خرید اعتباری 
سهام نیز بسط پیدا کرد. سرمایه گذارانی که به خاطر خرید 
اسناد به اعتبار عین اسناد شــناخته می شدند، اکنون می 
توانستند بیشتر از آنچه توانایی داشتند، سهام بخرند و خیال 
می کردند زمانی که ارزش سهامشان افزایش پیدا کند، می 
توانند آن را بفروشند و بدهی شان را باز پرداخت کنند. مردم 
به میزان زیادی در شرکت هایی چون جنرال موتورز، دوپونت 
و آر.سی.ای )سازمان رادیوی آمریکا( سرمایه گذاری کردند. 
آر.سی.ای به دلیل رواج روبه رشد رادیو و تسلط شرکت بر آن 

بازار، یکی از رایج ترین سهم ها در دهه ۱۹۲۰ بود.
افراد )اشــخاص حقیقی(، تنها کســانی نبودنــد که برای 
خودشان سهام خریده بودند. بانکها هم پول سپرده گذاران را 
سرمایه گذاری کرده بودند و برخی دیگر شرکت هایی شکل 
داده بودند که تنها برای خرید سهم کافی از سایر شرکت ها 
برای کســب کنترل بر آنها وجود داشتند. »متقلبان سهم« 
سهام و اوراق قرضه را می فروختند و از درآمد آن برای خرید 
سهم کافی در شــرکت موجود برای کنترل آن استفاده می 
کردند. پس از ۲۹ اکتبر ۱۹۲۹، دیگر مشــتریانی نبودند که 

بخواهند سهام شرکت را به صورت نقدی بخرند...
ســقوط بازار ســهام در ۱۹۲۹ تاثیرات ویرانگر و ماندگاری 
داشــت. برخالف رکودهایی که پیش از آن وجود داشــت و 
نسبتا سریع رد شدند. ســقوط ۱۹۲۹ همراه با سایر عوامل، 
منجر به ایجاد رکود بزرگ شد. این رکود، دوره یک دهه ای 
تنزل اقتصادی بود که واقعا بر هر ساکن ایاالت متحده تاثیر 

کذاشت و در سراسر جهان گسترش پیدا کرد.

سال ششم
شماره صد و سی و  هشت

۱4 مرداد ۱۳۹۹
۱4 ذوالحجه ۱44۱

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مجید محققیان
زیر نظر شورای سردبیری
   صفحه آرایی: نوسان

 چاپ:  پیام رسانه

 آدرس: اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی 
 ساختمان آفتاب ، طبقه اول،  واحد ۶
 صندوق پستی: ۸۱۵۸۹۸۱۸۶۵

 تلفن: ۰۳۱-۳2۶۱7۸۵۹
 توزیع:آرمان پخش

جدیدترین آمار منتشرشده از سوی وزارت صمت نشان می دهد که تولید سیگار در دوماهه 
اول امسال 27.۹ درصد نسبت به مدت مشابه  سال قبل کاهش داشته و در پی آن، برآورد 
قاچاق سیگار تقریبا دوبرابر شده است. براساس این آمار در دوماهه اول امسال ۶میلیارد و 
7۰ میلیون نخ سیگار تولید شده که نسبت به تولید ۸ میلیارد و 42۰ میلیون نخ در دوماهه 
اول  سال گذشته 27.۹ درصد کاهش داشته است با توجه به اینکه میزان مصرف در دوماه 
۱۰ میلیارد و ۸۳۰ میلیون نخ برآورد شده، برآورد قاچاق سیگار هم تقریبا دوبرابر شده است.

ابالغ  با  اخیر  سال های  در  نفت  صنعت  آسیب پذیر  حوادث  کاهش  از  نفت  وزیر 
دستورالعمل ها خبرداد و گفت: »ما در مقابل جان انسان ها و ثروت کشور مسئولیم.« 
بیژن زنگنه با بیان اینکه کارهای خوبی در زمینه فرماندهی صحنه در حوادث صنعت 
نفت انجام شده، اما هنوز در گام نخست هستیم، گفت: »ما در اچ اس ای به خصوص 
ایمنی به انضباط و فرهنگ سازی نیاز داریم. به عنوان نمونه اکنون در زمینه ماسک زدن به 
انضباطی رسیده ایم، زیرا باورمان شده خطر جدی است و اشتباه به معنی مرگ است.«

زنگنه: بیمه در ایران شوخی استقاچاق سیگار ٢ برابر شد

ایران
 برو کنار !

کاری که کنترل اجاره می کند!!

 

  هفته نامه
n a v a s a nW e e k l y

پیامبر اکرم )ص( 

به فرزندان خود احترام بگذارید و آن ها را 
نیکو تربیت کنید تا مورد غفران پروردگار 

قرار گیرید.

آکادمی اقتصاد

 سهام
 طنز
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شمــاره 
صد و سی و هشت

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

طمع پول

نگاره

برگی از اقتصاد

درحالی  تخیلی مان  علمی  زندگی 
ادامه دارد که هفته گذشته اعالم شد 
متوسط قیمت مسکن در تهران به  متری 
2۱ میلیون تومان رسیده ولی مردم نباید 
به این هم قانع باشند و مسئوالن دارند 
تمام تالش شان را  می کنند تا دیگر اصوال 
هیچ کس نتواند در آینده ادعا کند »چهار 
دیواری اختیاری« احتماال طی سال های 
که  دید  خواهیم  را  آینده  بچه هایی 
تابه حال زیر سقف نخوابیده اند و از همان 
اول بهشان گفته اند که این دنیا به صورت 

 کروک و بدون سقف ایجاد شده است.  
هفته  طی  داشتیم  دیگر  خبری  در 
گذشته، قله دماوند یک روز صبح بلند 
شده و جیغ زده »وای اراضی ام.  هیچ وقت 
فکر نمی کردم بهم دست بزنید...« و بعد 
برف هایش شروع به ریختن کرده اند. 
البته بعدش چند  نفری پیدا شدند و 
دست به تأیید و تکذیب زدند. یک نفر 
می رفت دست می کشید روی سر قله و 
بهش  می گفت ما فکر نمی کردیم بهت 
بربخوره این قدر بی جنبه نباش، اون یکی 
می گفت حاال خوبه صاف و صوف  نیستی 
اگه مثل جنگل هایی که فروختیم بودی 
چی کار می کردی؟ خالصه موفق شدند 
گریه دماوند با آن ابهت  که هزاران سال تا 
چشم دشمن بهش می افتاد می گرخید 
را در بیاورند که این موفقیت بزرگ را هم 

تبریک  می گوییم .
در خبر غرورآفرینی دیگر، متوجه شدیم 
این سلطان مسکن سلطان مسکن که 
غریبه  نیست  خوشبختانه  می گویند 
و از خودمان است. معاون وزیر راه این 
واحد  یک هزار  مالک  که  گفت  هفته 
مسکونی خالی در شهر  تهران یک بانک 
دولتی"خصوصی است. ما ضمن تأیید 
این حرکت از مسئوالن دیگر بانک ها 
هم می خواهیم  که یک قرار فیکس کنند 
تا همگی فردا سر ساعت یازده میدان 
فردوسی باشند و دالر بخرند و بعدش 
یک  تاکسی بگیرند و بروند سبزه میدان 
بفروشند و به هم خدا قوت می گوییم؛ چرا 
که بانک  وقتی بزرگ شد، دیگر باید روی 
پای خودش بایستد و زرنگ باشد؛ وگرنه 

بانک ها و دالل های دیگر  می خورندش .
خبر مهم دیگر این هفته درمورد رفتن 
به فهرست چهار کشور پرتورم جهان 
بود. یعنی توی دنیا وقتی می خواهند 
 یک همچین آمارهایی به دست بیاورند، 
توی  ایران  یک  اول  مربوطه  مسئول 
چند  می رود  بعد  می گذارد،  فهرست 
 ساعتی می خوابد و وقتی رئیسش آمد و 
گفت تا االن چه ها کردی می گوید فعال 
اسم ایران را درآوردم و دارم  روی باقی 
کار می کنم؛ یعنی ما کال با چند پله باال 
و پایین همیشه توی این فهرست ها 
که:  می شمارند  این جوری  و  هستیم 
»ونزوئال، زیمباوه، ایران برو کنار، کنگو، 

نیجر ..  «  
در ماجرایی دیگر که می توان هفته را با 
آن به پایان برد، بزرگواری در جمله ای 
ماندگار گفتند که آدم نباید به  گذشته ها 
فکر کند و گذشته ها گذشته. ما هم با این 
حرف موافقیم و پیشنهاد می کنیم بهتر 
است با شوق زیاد به سمت فتح تپه های 

روبه رو حرکت کنیم.

اقتصادخوانده ای آشناست. جوزف  ایروینگ فیشر برای هر  نام 
شومپیتر پس از مرگش او را اینگونه توصیف کرده است: »بزرگترین 
آمریکایی که ازبین ما رخت بربست، او بسیار فراتر از یک اقتصاددان 
بود... من جرات میکنم که پیش بینی کنم نام او بخصوص به عنوان 
بزرگترین اقتصاددان علمی این کشور در تاریخ ماندگار شود«. بعدا 
میلتون فریدمن با توصیفی مشابه او را ستایش کرد؛ »بزرگترین 
اقتصاددانی که تابه حال امریکا تحویل جامعه داده است«. او عالوه بر 
اقتصاد و علوم اجتماعی در ریاضیات و آمار نبوغی کم نظیر داشت و 

یک مخترع خالق نیز بود.
فیشر که به واسطه اختراعات و کارهای علمی اش درآمد خوبی 
داشت، در بازار سهام هم سرمایه گذاری کرد و ثروت خوبی به هم زد. 
در یک دوره رونق پرشتاب وال استریت، شاخص درطی ۱۸ ماه ۳4۰ 
درصد افزایش یافت. درچنین فضایی او نیز به این باور رسیده بود که 
بورس راهی جز صعود ندارد. فیشر ۱4 روز پیش از سقوط بازار گفته 
بود: »انتظار دارم تا چند ماه دیگر بازار سهام نسبت به امروز خیلی 

باالتر باشد.«
وال  سقوط  شروع  از  پیش  دوروز  تایمز  نیویورک  روزنامه   
استریت،یعنی 22 اکتبر ۱۹2۹، ازقول فیشر تأکید کرده بود که 
»سطح قیمت سهام هنوز خیلی پایین است«. جالب اینجاست که 
تحقیقات معتبری درباره دیدگاه او درمورد ارزش سهام انجام شده 
نشان می دهد که در این باره بیراه هم نمی گفت]2[. به هرحال در 
یک گفته معروف، به فاصله کوتاهی از آغاز مصیبت، او قیمت سهام را 
به یک فالت مسطح تشبیه کرد که برای همیشه مرتفع خواهد ماند. 
این اظهارنظر فیشر یکی از مشهورترین پیش بینی ها در بازارهای 
مالی است، اما نه به خاطر اینکه درست از آب درآمد، برعکس، به 

خاطر اینکه یکی از بدترین پیش بینی ها درکل تاریخ بود.

فارغ از اینکه قیمت سهام شرکت ها ارزان یا گران ارزشگذاری شده 
بود، پیش بینی او مبنی براینکه بازار سهام راه صعود را ادامه خواهد 
داد، بالفاصله و به سختی شکست خورد. واقعیت بهتر از هر چیز به 
همگان نشان داد که آن باور چیزی جز یک توهم بزرگ نبود، اگرچه 

دیدگاه یک اقتصاددان بزرگ و بلکه بزرگترین اقتصاددان باشد.
باالخره وال استریت سقوط کرد و فیشر به همراه عده زیادی از مردم 
درفاصله کمی از آن پیش بینی کذایی به خاک سیاه نشستند. این 
آغاز بزرگترین بحرانی بود که اقتصاد غرب در تاریخ به خود دیده 

است. 
شاخص های بازار سهام ایاالت متحده تا سال ۱۹۳2 به سقوط ادامه 
دادند و به طور متوسط 7۰ درصد ارزش خود را از دست دادند. رکود 
بزرگ به مدت نزدیک به یک دهه مهمان اقتصاد امریکا و جهان غرب 
شد. گفته می شود هیچ اتفاقی به این اندازه در روحیه مردم امریکا اثر 

نگذاشت.
فیشر حتی تا مدتی بعد از ریزش سهام کوتاه نیامد و تاکید می کرد 
که این روند نزولی دوامی نخواهد داشت و به زودی شاخص روند 
صعودی خود را باز خواهد یافت. اما باالخره واقعیت خود را به او و 
همه اقتصاددانان و سرمایه گذارانی که به دیدگاه های خود مبنی 
بر صعودی بودن همیشگی بورس ایمان آورده بودند، تحمیل کرد. 
نزدیک به یک دهه رشد وال استریت آنان را چنان سرمست کرده 
بود که تا مدتی این سقوط را به عنوان یک فرصت طالیی برای خرید 

سهام توصیف می کردند!
 تا اواسط نوامبر، تقریبا نیمی از ارزش سهام وال استریت دود شد و 
به هوا رفت، فیشر هم مانند بسیارانی دیگر ورشکست شد و حسن 

شهرت او نیز به مانند قیمت سهامش آب شد. 
اگرچه فیشر دست از کار علمی نکشید و چند اثر مهم و درخشان 

خود را پس از این تجربه نه چندان شیرین به نگارش درآورد، اما تحت 
تاثیر این اتفاق، تا سال ها به آثار علمی او هم توجه چندانی نشد. با 
اینکه جایگاه فیشر در تاریخ اندیشه های اقتصادی غیرقابل انکار است 
و اقتصاددانان با احترام از او یاد می کنند، اما این اقتصاددان بزرگ 
دراثر اشتباهاتی که ذکر شد، هم ثروت خود را از دست داد و هم 
اعتبارش به شدت آسیب دید. ازنظر مالی برای او کار به جایی رسید 
که دانشگاه ییل برای اینکه خانه او توسط بانک مصادره نشود، خانه را 

از او خریداری کرد و به خودش اجاره داد.

سرگذشت یک اقتصاددان بورس باز

   شهاب نبوی 

info@eghtesadbazar. ir
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   احسان گنجی

آسیب پذیری تجاری

کسب و کار

اگر صاحب یک کسب وکار خرده فروشی هستید که چنین مشخصاتی 
دارد:

- تنوع در محصوالت. 
- حاشیه سود باال نسبت به هزینه ها. 

- قابلیت نقل و انتقال آسان. 
- بدون فروش محصوالت ضروری. 

- در مناطقی که فروشگاه های گرانی آنجا هستند.
 -در جایی که تجربه ی خریِد شخصی، ویژگی خاصی به شمار نمی آید.

پس به دردسر بزرگی افتاده اید. حتی از زمانی قبل تر از همه گیری کرونا! 

چون خرده فروش های آنالین، محصوالت ارزان تر، قابل اطمینان تر و 
بسیار متنوع تری را عرضه می کنند که حتی اگر بهترین مشتریان شما هم 
یکبار امتحانش کنند، به احتمال  زیاد، دیگر پیش شما بر نخواهند گشت. 
کامال واضح است که این چهره از خرده فروشی، زاییده ی شرکت هایی 
است که چشم به راهش بودند ولی کاری انجام ندادند، چون مشغول تر 

از آن بودند که از چیزی محافظت کنند که فکر می کردند در آن خوبند.
 سوالی که اغلب مان داریم: اگر کار شما مشخصات زیر را داشته باشد، چه 

اتفاقی می افتد؟
 - شغلی براساس ظرفیت ها )compliance based( نه براساس 

تعامل با مشترِی خالق یا انعطاف پذیر. 
- استاندارد 
- تکراری 

اگر کار شما، مشخصات فوق را دارد، به احتمال خیلی زیاد، شما قابل 
جایگزینی با ترکیبی از ربات ها، هوش مصنوعی و برون سپاری هستید. اگر 
دیگران، کسی یا چیزی ارزان تر از شما پیدا کنند، به سمت آن حرکت 
خواهند کرد. راه حل شما در آنست که محلی، خالق، پرانرژی، خوشبین، 
قابل اعتماد و نوآور باشید، طوری که به سختی بتوان جایگزینی برای شما 

پیدا کرد.

   ست گادین/ ترجمه ازمصطفی منبری


